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المسائل التنظيمية واإلجرائية
للعلم
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 ()2019–2018

منذ عام  ،2005يتم تقديم برنامج العمل لفترة السنتين إلى الدورة العادية األولى والدورة السنوية للعلم ،كما يقدم إلى الدورة
العادية الثانية للموافقة عليه .وبناء على ذلك تقدم هذه الوثيقة إلى المجلس للعلم.

-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.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة H. Spanos
أمينة المجلس التنفيذي
شعبة أمانة المجلس التنفيذي
هاتف066513-2603 :

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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وجز ب ا
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2018

الدورة السنو ة ل ام 2018

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2018

( 27فب ا /شباط –  1ارس/آذار)

( 22–18و يو/حز ان)

( 30–26وف ب /تش ن الثا )

قد ة




قد ة

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)
انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر
القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

التقار السنو ة

قضا ا السياسات






قد ة

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)
تعيين المقرر
مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

التقار السنو ة


تقرير األداء السنوي لعام ( 2017للموافقة)



التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2017للنظر)



التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام ( 2016للنظر)

قضا ا السياسات

حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية



تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للنظر)

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية





(للموافقة)





تحديث عن دور الب ا
(للنظر)



الجولة الثانية من الحوار والتحديث بشأن تقرير األمين العام
عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ
خطة التنمية المستدامة لعام ( 2030للنظر)



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





التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام ( 2017للنظر)

قضا ا السياسات



خالصة السياسات المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)



اعتماد جدول األعمال (للموافقة)
تعيين المقرر
مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

التقار السنو ة

إطار الرقابة في الب ا

المستدامة لعام ( 2030للنظر)


ع ل ال جلس التنفي ي لفت ة السنتين ()2019–2018

في االستجابة اإلنسانية الجماعية

تحديث عن عمليات تصدي الب ا
البشرية واإليدز (للعلم)

لفيروس نقص المناعة

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة)



إطار النتائج المؤسسية المنقح (( )2021–2017للموافقة)



سياسة إدارة المخاطر المؤسسية (للموافقة)



استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه
(للموافقة)



الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام (للموافقة)



بيان تقبّل المخاطر (للنظر)



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



خالصة سياسات الب ا
(للعلم)

المتعلقة بالخطة االستراتيجية

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية



الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2017للموافقة)



خطة الب ا



تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)



خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)



استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة
(للموافقة)



تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في الب ا
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017
(للموافقة)



التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)



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



تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة
باألغذية (للنظر) ،ورد إدارة الب ا عليه (للنظر)
تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد
وخفضها في عمليات الطوارئ (للنظر) ،ورد إدارة الب ا
عليه (للنظر)
تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي (للنظر)
تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  244/70بشأن رفع
السن اإللزامية إلنهاء خدمة موظفي الب ا (للنظر)
تقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاءات
من التكاليف (المادتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح)
من الالئحة العامة) (للعلم)







لإلدارة (( (2021–2019للموافقة)
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الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2018

الدورة السنو ة ل ام 2018

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2018

( 27فب ا /شباط –  1ارس/آذار)

( 22–18و يو/حز ان)

( 30–26وف ب /تش ن الثا )

تقار التقييم (للنظ )

تقار التقييم (للنظ )



تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ،ورد
اإلدارة عليه (باالشتراك مع الوكاالت التي تتخذ من روما
مقرا لها)





تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ،ورد
اإلدارة عليه





تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج الب ا
على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل ،ورد
اإلدارة عليه

تقرير موجز عن تقييم سياسات الب ا بشأن المبادئ
اإلنسانية والوصول في السياقات اإلنسانية خالل الفترة
 ،2017-2004ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا
الوسطى ( – 2012منتصف  ،)2017ورد اإلدارة عليه



حالة تنفيذ توصيات التقييم

تقار التقييم (للنظ )
تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية
القطرية التجريبية ،ورد اإلدارة عليه



تقرير التقييم السنوي لعام  ،2017ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم سياسة الب ا بشأن الحماية
اإلنسانية ( ،)2017-2012ورد اإلدارة عليه (للنظر)



تقرير موجز عن تقييم استجابة الب ا
خمس سنوات ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي ،ورد اإلدارة
عليه



تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال ،ورد
اإلدارة عليه

ال سائل التشغيلية

ال سائل التشغيلية

ال سائل التشغيلية

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)



هندوراس



أفغانستان



بوركينا فاسو



باكستان



دولة بوليفيا المتعددة القوميات



تشاد



تيمور  -ليشتي



مصر



غامبيا



تونس



كينيا



غانا



الفلبين



الهند



موريتانيا



نيبال

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


بوروندي

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات
المقابلة في الميزانية (للموافقة)

تحديث شامل بشأن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار
(( )2022-2018للنظر)

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار
(( )2022–2018للنظر)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات
المقابلة في الميزانية الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة
(للعلم)



تركيا

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


هندوراس ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018



باكستان ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018



تيمور  -ليشتي ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار
)2018



الجمهورية الدومينيكية



هايتي



نيبال



رواندا



السنغال



السودان

لألزمة السورية بعد

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


الصومال



الجمهورية العربية السورية



اليمن

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة (للعلم)


العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في الصومال 200844

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

 )1الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي
وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017
 )2الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليها
المدير التنفيذي
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017
 )3تنقيحات 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 –  31ديسمبر/كانون األول )2017
 )4عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017
ال سائل التنظي ية واإلج ائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2019–2018
(للعلم)

سائل التسيي واإلدارة


تحديث عن توجيهات الب ا الداخلية بشأن المضايقات
والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة (للنظر)



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

ال سائل التنظي ية واإلج ائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2019–2018
(للعلم)

سائل التسيي واإلدارة


كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس



تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/كانون الثاني
–  31ديسمبر/كانون األول ( 2017للعلم)



تحديث عن شراء األغذية (للعلم)



تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين
وموظفي الفئات العليا (للعلم)



التقرير األمني (للعلم)

ال سائل التنظي ية واإلج ائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2020–2019
(للموافقة)

سائل التسيي واإلدارة
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الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2018

الدورة السنو ة ل ام 2018

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2018

( 27فب ا /شباط –  1ارس/آذار)

( 22–18و يو/حز ان)

( 30–26وف ب /تش ن الثا )

لخص أع ال الدورة ال اد ة الثا ية لل جلس التنفي ي ل ام 2017

لخص أع ال الدورة ال اد ة ا ولى لل جلس التنفي ي ل ام 2018

لخص أع ال الدورة السنو ة لل جلس التنفي ي ل ام 2018

سائل أخ ى

سائل أخ ى

سائل أخ ى



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



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



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



تقرير شفوي 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)



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 2019

الدورة السنو ة ل ام 2019

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2019

( 25فب ا /شباط –  1ارس/آذار)

( 14–10و يو/حز ان)

( 22–18وف ب /تش ن الثا )

قد ة




قد ة

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)
انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر
القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة

التقار السنو ة





قد ة

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)
تعيين المقرر
مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي





التقار السنو ة

قضا ا السياسات

التقار السنو ة



تقرير األداء السنوي لعام ( 2018للموافقة)



التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2018للنظر)



قضا ا السياسات


سائل ال وارد وال الية وال يزا ية

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام ( 2018للنظر)

قضا ا السياسات

السياسة المنقحة لمشتريات األغذية في البلدان النامية
(للموافقة)



تحديث عن دور الب ا
(للنظر)



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



اعتماد جدول األعمال (للموافقة)
تعيين المقرر
مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي



السياسة المنقحة بشأن الحماية اإلنسانية (للموافقة)



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

في االستجابة اإلنسانية الجماعية

تحديث عن عمليات تصدي الب ا
البشرية واإليدز (للعلم)



خالصة سياسات الب ا
(للعلم)

المتعلقة بالخطة االستراتيجية

لفيروس نقص المناعة
سائل ال وارد وال الية وال يزا ية

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية


الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2018للموافقة)



التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)



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



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



تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي (للنظر)



تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في الب ا

لإلدارة (( )2022–2020للموافقة)



خطة الب ا



خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

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


تقار التقييم (للنظ )

تقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاءات
من التكاليف (المادتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح)
من الالئحة العامة) (للعلم)

تقار التقييم (للنظ )



تقرير موجز عن تقييم التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه
الب ا من أجل تعزيز القدرة على الصمود ،ورد اإلدارة
عليه





تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ،ورد
اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم استجابة الب ا
نيجيريا ،ورد اإلدارة عليه



تقرير تجميعي عن التعلم من تقييمات الحوافظ القطرية
األخيرة ،ورد اإلدارة عليه



حالة تنفيذ توصيات التقييم

ال سائل التشغيلية

الخطط االستراتيجية القطرية













تقرير التقييم السنوي لعام  ،2018ورد اإلدارة عليه
تقرير موجز عن تقييم تحديث سياسة الب ا
األمان ( ،)2012ورد اإلدارة عليه

ال سائل التشغيلية
(للموافقة)()1

بوتان
كمبوديا
الكونغو
كوت ديفوار
الجمهورية الدومينيكية
إثيوبيا
مالوي
نيكاراغوا
نيجيريا
سان تومي وبرينسيبي

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)




جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
ليبيا

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)






















الجزائر
أرمينيا
بنن
كوبا
جيبوتي
إسواتيني
غينيا
غينيا  -بيساو
هايتي
العراق
األردن
ليسوتو
ليبريا
مدغشقر
مالي
المغرب
النيجر
سيراليون
طاجيكستان
توغو
زامبيا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


تقار التقييم (للنظ )

تركيا

بشأن شبكات

لألزمة في شمال



تقرير موجز عن تقييم استراتيجية شؤون العاملين في
الب ا  ،ورد اإلدارة عليه
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تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2019

الدورة السنو ة ل ام 2019

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2019

( 25فب ا /شباط –  1ارس/آذار)

( 14–10و يو/حز ان)

( 22–18وف ب /تش ن الثا )

ال سائل التنظي ية واإلج ائية


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

سائل التسيي واإلدارة


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

ال سائل التنظي ية واإلج ائية


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

سائل التسيي واإلدارة


كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس



تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/كانون الثاني
–  31ديسمبر/كانون األول ( 2018للعلم)



تحديث عن شراء األغذية (للعلم)



تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين
وموظفي الفئات العليا (للعلم)



التقرير األمني (للعلم)

لخص أع ال الدورة ال اد ة الثا ية لل جلس التنفي ي ل ام 2018

لخص أع ال الدورة ال اد ة ا ولى لل جلس التنفي ي ل ام 2019

سائل أخ ى

سائل أخ ى


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)

ال سائل التنظي ية واإلج ائية


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

سائل التسيي واإلدارة

لخص أع ال الدورة لسنو ة لل جلس التنفي ي ل ام 2019
سائل أخ ى

( )1بعد اعتماد جدول زمني أكثر مرونة لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،يجري استعراض جدول مواعيد تقديم الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة بدءا من الدورة العادية األولى لعام  2019وسيتم إبالغه المجلس به بانتظام عن طريق هيئة المكتب.
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ب ا

ال ل التفصيل لل جلس التنفي ي لفت ة السنتين ()2019–2018
( صنّف حسب ال وضوع والدورة)

التقار السنو ة
الدورة السنو ة ل ام  22–18( 2018و يو/حز ان)
 تقرير األداء السنوي لعام ( 2017للموافقة)
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  2017إلى 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 ( 2017للنظر)
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  ،2017ويقدِّّم معلومات عن أنشطته.

 التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام ( 2016للنظر)
يعرض التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم على المجلس للنظر فيه .ويغطي التقرير عمل مكتب أمين المظالم في كل مجال من مجاالت واليته خالل
الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2016ويقدِّّم معلومات عن أنشطته.

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  30–26( 2018وف ب /تش ن الثا )
 التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام ( 2017للنظر)
يعرض التقرير السنوي لمكتب أمين على المجلس للنظر فيه .ويغطي التقرير عمل مكتب أمين المظالم في كل مجال من مجاالت واليته خالل الفترة من
 1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2017ويقدِّّم معلومات عن أنشطته.

الدورة السنو ة ل ام  14–10( 2019و يو/حز ان)
 تقرير األداء السنوي لعام ( 2018للموافقة)
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  2018إلى تقديم تحليل مناسب وقائم على األدلة ألداء الب ا
في الخطة االستراتيجية وخطة اإلدارة.

بما يعكس االلتزامات المقطوعة خالل العام والمحددة
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 التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2018للنظر)
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  ،2018ويقدِّّم معلومات عن أنشطته.

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  22–18( 2019وف ب /تش ن الثا )
 التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام ( 2018للنظر)
يعرض التقرير السنوي لمكتب أمين على المجلس للنظر فيه .ويغطي التقرير عمل مكتب أمين المظالم في كل مجال من مجاالت واليته خالل الفترة من
 1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2018ويقدِّّم معلومات عن أنشطته.

قضا ا السياسات
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  27( 2018فب ا /شباط  1ارس/آذار)
 حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ( 2030للنظر)
بناء على طلب هيئة المكتب في اجتماعها في  10يناير/كانون الثاني  ،2018ستتاح للمجلس الفرصة إلجراء حوار بين أعضائه وتلقي تحديث من أمانة
الب ا

بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030

 خالصة السياسات المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)
تمثل هذه الوثيقة نسخة محدثة من خالصة سياسات الب ا

المتعلقة بالخطة االستراتيجية التي قُدمت إلى المجلس في دورته العادية الثانية لعام .2017

وهي تشمل تعديالت على الجدول الزمني لتقييمات بعض السياسات بغية التواؤم مع خطة عمل مكتب التقييم ،بصيغته المعروضة على المجلس في خطة
اإلدارة (.)2020–2018

الدورة السنو ة ل ام  22–18( 2018و يو/حز ان)
 إطار الرقابة في الب ا

(للموافقة)

بناء على طلب المجلس في دورته السنوية لعام  ،2017ستقدم األمانة إطار رقابة ،مع مراعاة آخر التطورات التنظيمية والتحسينات التي طرأت في مجال
الحوكمة والرقابة على مدى السنوات األخيرة .ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.

 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للنظر)
بعد الموافقة على خارطة الطريق المتكاملة في الدورة العادية الثانية لعام  ،2016ستقوم األمانة بتقديم تحديث عن تنفيذ مختلف مكوناتها ،واإلبالغ عن
التقدم المحرز وعن أية تعديالت الزمة .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

 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 على الب ا  .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
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 الجولة الثانية من الحوار والتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام
( 2030للنظر)
بناء على طلب هيئة المكتب في اجتماعها في  26أبريل/نيسان  ، 2018ستتاح للمجلس فرصة ثانية إلجراء حوار بين أعضائه وتلقي تحديث من أمانة
الب ا

بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويُعرض هذا البند

على المجلس للنظر فيه.

 تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين (( )2020–2015للعلم)
عندما وافق المجلس على سياسة المساواة بين الجنسين ( )2020–2015في دورته السنوية لعام  ،2015طلب تقديم تحديثات سنوية إليه عن تنفيذها.
ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.

 تحديث عن عمليات تصدي الب ا

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)

توفر هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن تطبيق 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  30–26( 2018وف ب /تش ن الثا )
 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة)
بعد الموافقة على خارطة الطريق المتكاملة في الدورة العادية الثانية لعام  ،2016ستقوم األمانة بتقديم تحديث عن تنفيذ مختلف مكوناتها ،واإلبالغ عن
التقدم المحرز وعن أية تعديالت الزمة.

 إطار النتائج المؤسسية المنقح (( )2021–2017للموافقة)
وافق المجلس ،في دورته العادية الثانية في عام  ،2016على إطار النتائج المؤسسية ( .)2021–2017ولمراعاة الدروس المستفادة على النحو الواجب
من خالل تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،ستقدم األمانة تنقيحا إلطار النتائج المؤسسية .وسيركز هذا التنقيح بوجه خاص على تعريف المؤشرات المعززة
المتعلقة بتنمية القدرات ،وتحديد بشكل أفضل كيف سيساهم الب ا

في أهداف التنمية المستدامة بخالف الهدفين  2و ،17ومواصلة مواءمة ودعم الرصد

واإلبالغ الوطنيين.

 سياسة إدارة المخاطر المؤسسية (للموافقة)
على النحو المتفق عليه خالل مشاورة المجلس غير الرسمية بشأن مسائل الرقابة المعقودة في عام  2017ستقدم األمانة سياسة محدثة إلدارة المخاطر
المؤسسية للموافقة عليها .

 استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه (للموافقة)
وافق المجلس على استراتيجية الب ا

للشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه ( )WFP/EB.A/2013/5-B( )2017–2013في دورته

السنوية لعام  . 2013وستعرض استراتيجية جديدة على المجلس للموافقة عليها.

 الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام (يؤكد فيما بعد) (للموافقة)
نظر المجلس في الميثاق الحالي لمكتب المفتش العام في دورته السنوية لعام  .2015وفي ضوء التطورات في مجال الرقابة في الب ا
الماضية ،سيعرض ميثاق منقح على المجلس للموافقة عليه.

خالل السنوات
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 بيان تقبّل المخاطر (للنظر)
على النحو المتفق عليه خالل مشاورة المجلس غير الرسمية بشأن مسائل الرقابة المعقودة في عام  ،2017تقدم األمانة تحديثا لبيان تقبل المخاطر للنظر
فيه.

 تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للعلم)
طلب أعضاء المجلس ،في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2010أن يقوم الب ا

سنويا باإلبالغ 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 التي تتخذ من روما مقرا لها ،إضافة إلى ما يستجد من مجاالت التعاون والمبادرات والشراكات الهادفة إلى
تحقيق األمن الغذائي والتغذوي.

 خالصة سياسات الب ا

المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

وافق المجلس التنفيذي ،في دورته السنوية لعام  2000على التوصيات الواردة في التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية بالتسيير واإلدارة
(القرار  .)EB.A/6/2000وتحدد 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 السنو ة ل ام  14–10( 2019و يو/حز ان)
 السياسة المنقحة لمشتريات األغذية في البلدان النامية (للموافقة)
بناء على طلب المجلس ،ستعرض األمانة تنقيحا لسياسة مشتريات األغذية في البلدان النامية ،التي كان المجلس قد وافق عليها في دورته العادية األولى
لعام  .2006ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.

 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 على الب ا .

 تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين (( )2020–2015للعلم)
عندما وافق المجلس على سياسة المساواة بين الجنسين ( )2020–2015في دورته السنوية لعام  ،2015طلب تقديم تحديثات سنوية إليه عن تنفيذها.

 تحديث عن عمليات تصدي الب ا

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)

توفر هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن تطبيق 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  22–18( 2019وف ب /تش ن الثا )
 السياسة المنقحة بشأن الحماية اإلنسانية (للموافقة)
بناء على التوصية الواردة في تقييم سياسة الب ا

بشأن الحماية اإلنسانية ( )2017-2012التي نظر فيها المجلس في دورته السنوية لعام ،2018

ستعرض األمانة سياسة منقحة على المجلس للموافقة عليها.
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 تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للعلم)
طلب أعضاء المجلس ،في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2010أن يقوم الب ا

سنويا باإلبالغ 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 التي تتخذ من روما مقرا لها ،إضافة إلى ما يستجد من مجاالت التعاون والمبادرات والشراكات الهادفة إلى
تحقيق األمن الغذائي والتغذوي.

 خالصة سياسات الب ا

المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

وافق المجلس التنفيذي ،في دورته السنوية لعام  2000على التوصيات الواردة في التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية بالتسيير واإلدارة
(القرار  .)EB.A/6/2000وتحدد 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  22–18( 2018و يو/حز ان)
 الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2017للموافقة)
الحسابات السنوية المراجعة تقدم مجموعة كاملة من الكشوف والمذكرات المالية لعام  2017وتشمل أيضا استعراضا للكشوف المالية من المراجع
الخارجي ،ويقدم تقييما مستقال إلى األمانة والمجلس التنفيذي بشأن عمليات مراقبة اإلدارة التي اعتمدت عليها األمانة إلعداد الكشوف المالية السنوية.
ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.

 تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)
نظرا ألن فترة والية ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات ستنتهي في عام  ،2018فقد تم ،بموجب اختصاصات اللجنة ،إنشاء فريق الختيار أعضاء
جدد .وتعرض هذه الوثيقة التوصيات إلى المجلس للموافقة عليها.

 استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة (للموافقة)
في عام  ، 2017زاد رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة زيادة كبيرة ،وذلك يعود جزئيا إلى المستوى العالي من األموال المتلقاة .وستقدم األمانة
مقترحات الستخدام هذا الرصيد إلى المجلس للموافقة عليها.

 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في الب ا

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( )2017للموافقة)

يغطي هذا التقرير استخدام حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول
 .2017كما ستقدم الوثيقة أيضا مقترحا لزيادة لمرة واحدة في سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع استنادا الحتياطيات الب ا  ،إلى المجلس للموافقة عليها.

 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  2017إلى  31مارس/آذار  .2018ويتزامن تاريخ اإلغالق مع استكمال
الكشوف المالية السنوية ،وهي مجال التركيز األساسي للجنة للفترة قيد االستعراض .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
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 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.
ويغطي هذا التقرير عام  ، 2017وهو يقدم المنظور 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.

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية (للنظر) ،ورد إدارة الب ا

عليه (للنظر)

يعرض هذا التقرير نتائج المراجعة الخارجية عن الخسائر المتعلقة باألغذية .وكانت األهداف الرئيسية للمراجعة على النحو التالي )1 :القيام ،إن أمكن،
بتحديد وتقدير جميع الخسائر من أي نوع تتعلق بمشتريات األغذية التي يقوم بها الب ا  ،بدءا من تحديد سلة األغذية إلى االستهالك النهائي؛
 )2استعراض آليات التحديد والتحليل واإلبالغ المتعلقة بالخسائر المرتبطة باألغذية؛  )3تحلي ل فعالية التدابير الموجودة لمنع هذه الخسائر وتخفيفها .كما
يُعرض أيضا رد األمانة على توصيات التقرير .وتُعرض هاتان الوثيقتان على المجلس للنظر فيهما.

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ (للنظر) ،ورد إدارة الب ا

عليه (للنظر)

يعرض هذا التقرير نتائج المراجعة الخارجية عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ .وكان الهدف الرئيسي للمراجعة هو تحديد ما يلي )1 :ما
َّ
الموزعة في حاالت الطوارئ سليمة وتخضع لتدابير رقابة داخلية محدَّدة؛  )2وما إذا كان الب ا
إذا كانت حوكمة الموارد

قادرا على التحكم في مستوى

الموارد المراد تخصيصها في بداية ونهاية أي عملية في سياق عدد متزايد من عمليات الطوارئ ومدتها؛  )3وما إذا كانت اآللية التشغيلية فعالة لتيسير
نشر الموارد في البداية وخفضها في وقت االيقاف .كما يُعرض أيضا رد األمانة على توصيات التقرير .وتُعرض هاتان الوثيقتان على المجلس للنظر
فيهما.

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

 تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  244/70بشأن رفع السن اإللزامية إلنهاء خدمة موظفي الب ا
في اجتماعها المنعقد في  27مارس/آذار  ،2018طلبت هيئة المكتب بأن يقدم الب ا
الب ا

(للنظر)

إلى المجلس التنفيذي تحديثا عن التدابير المتخذة بشأن تنفيذ

لقرار الجمعية العامة  .244/70ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

 تقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف (المادتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) من الالئحة العامة) (للعلم)
وفقا للمادتين الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) من الالئحة العامة ،يعرض هذا التقرير على المجلس التنفيذي للعلم .وهو يتضمن معلومات عن
استخدام الموارد النقدية غير المقيدة لشراء السلع ،وعن المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات فقط من حكومات البلدان النامية ،وحكومات البلدان
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،والجهات المانحة غير التقليدية األخرى ،وعن تخفيضات أو إعفاءات تكاليف الدعم غير المباشرة للمساهمات العينية
لتغطية تكاليف الدعم المباشرة.

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  30–26( 2018وف ب /تش ن الثا )
 خطة الب ا

لإلدارة (( )2021–2019للموافقة)

تعرض على المجلس خطة اإلدارة للفترة  ،2021–2019بما فيها ميزانية الب ا

لعام  ،2019للموافقة عليها.
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 خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)
تبين هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ،وهي تفصل أنشطة المراجعة للفترة  .2019–2018وسيكون التقيد بالمعايير الدولية لمراجعة
الحسابات وأساليب المراجعة المثبتة هو األساس لضمان تقديم المراجع الخارجي لخدمات عالية الجودة للب ا  .وتشمل خطة العمل مراجعات المالية
واألداء واالمتثال إضافة إلى استعراضات الجودة وتقديرات المراجعة الفردية.

الدورة السنو ة ل ام  14–10( 2019و يو/حز ان)
 الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2018للموافقة)
الحسابات السنوية المراجعة تقدم مجموعة كاملة من الكشوف والمذكرات المالية لعام  2018وتشمل أيضا استعراضا للكشوف المالية من المراجع
الخارجي ،ويقدم تقييما مستقال إلى األمانة والمجلس التنفيذي بشأن عمليات مراقبة اإلدارة التي اعتمدت عليها األمانة إلعداد الكشوف المالية السنوية.

 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  2018إلى  31مارس/آذار  .2019ويتزامن تاريخ اإلغالق مع استكمال
الكشوف المالية السنوية ،وهي مجال التركيز األساسي للجنة للفترة قيد االستعراض.

 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.
ويغطي هذا التقرير عام  ، 2018وهو يقدم المنظور الرقابي في مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة في الب ا  ،ويعطي صورة عامة عن
أنشطة مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة ،ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات ،ومكتب التفتيش والتحقيق .ويُقدَّم التقرير مشفوعا بمذكرة المدير التنفيذي
بشأنه.
 تقارير مراجع الحسابات الخارجي عن المسائل اإلدارية (للنظر) ،ورد إدارة الب ا

على توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

لتوجيه التركيز على األولويات التي وافق علي ها المجلس التنفيذي ،اختار المراجع 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 المراجع الخارجي (للنظر)
يوجز هذا التقرير التدابير التي اتخذتها األمانة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي.

 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في الب ا

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

يغطي هذا التقرير استخدام حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول
.2018

 تقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف (المادتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) من الالئحة العامة) (للعلم)
وفقا للمادتين الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) من الالئحة العامة ،يعرض هذا التقرير على المجلس التنفيذي للعلم .وهو يتضمن معلومات عن
استخدام الموارد النقدية غير المقيدة لشراء السلع ،وعن المساهمات المقدمة في شكل س لع أو خدمات فقط من حكومات البلدان النامية ،وحكومات البلدان
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،والجهات المانحة غير التقليدية األخرى ،وعن تخفيضات أو إعفاءات تكاليف الدعم غير المباشرة للمساهمات العينية
لتغطية تكاليف الدعم المباشرة.
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الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  22–18( 2019وف ب /تش ن الثا )
 خطة الب ا

لإلدارة (( )2022–2020للموافقة)

تعرض على المجلس خطة اإلدارة للفترة  ،2022–2020بما فيها ميزانية الب ا

لعام  ،2020للموافقة عليها.

 خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)
تبين هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابا ت 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 للب ا  .وتشمل خطة العمل مراجعات المالية
واألداء واالمتثال إضافة إلى ا ستعراضات الجودة وتقديرات المراجعة الفردية.

تقار التقييم
تعرض تقارير 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  27( 2018فب ا /شباط –  1ارس/آذار)
 تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون/كمبوديا ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق الب ا

مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية

واستراتيجيات الشركاء؛  )2دوافع الخيارات االستراتيجية وجودتها؛  )3أداء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري من نتائج وتوصيات التقييم
في إثراء توجهه االستراتيجي ،وتخطيط عملياته ،وتنفيذه برامجه .وسيجرى تقييم الحافظة القطرية للكاميرون/كمبوديا باالشتراك مع الوكاالت التي تتخذ
من روما مقرا لها.

 تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج الب ا

على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)

سيركز التقرير التجميعي على نتائج تقييمات أثر عمل الب ا

في التصدي لسوء التغذية الحاد المعتدل في مالي ،والسودان ،والنيجر ،وتشاد .وستتاح

تقارير التقييم الكاملة والموجزة قبل دورة المجلس التنفيذي ولكنها لن تقدم بصورة منفردة.

الدورة السنو ة ل ام  22–18( 2018و يو/حز ان)
 تقرير التقييم السنوي لعام  ،2017ورد اإلدارة عليه (للنظر)
يلخص تقرير التقييم السنوي نتائج عمليات التقييم التي أجريت في السنوات السابقة لتسليط الضوء على جوانب القوة المشتركة ولتحديد فرص التحسينات
الجوهرية الالزمة لتعزيز أهمية الب ا

وفعاليته وكفاءته وأثره واستدامته .كما يقدم التقرير عرضا لوظيفة التقييم في الب ا  .ويُعرض هذا البند على

المجلس للنظر فيه.

 تقرير موجز عن تقييم سياسة الب ا

بشأن الحماية اإلنسانية ( ،)2017-2012ورد اإلدارة عليه (للنظر)

عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات الب ا

خالل فترة تتراوح بين أربع وست سنوات من الموافقة عليها ،سيقدّر هذا التقييم جودة سياسة الب ا

بشأن الحماية اإلنسانية التي تمت الموافقة عليها عام  ،2012وترتيبات تنفيذها ونتائجها .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

 تقرير موجز عن تقييم سياسات الب ا

بشأن المبادئ اإلنسانية والوصول في السياقات اإلنسانية خالل الفترة  ،2017-2004ورد اإلدارة عليه( ،للنظر)

يغطي هذا التقييم ثالث سياسات هي :وثيقة "المبادئ اإلنسانية" ،التي تمت الموافقة عليها في عام 2004؛ ووثيقة "إتاحة سبل وصول المساعدة اإلنسانية
وأثر ذلك على برنامج األغذية العالمي" ،التي تمت الموافقة عليها في عام 2006؛ و"دور الب ا

في نظام المساعدة اإلنسانية" ،التي تمت الموافقة
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عليها في عام  .2010وسيراعي التقييم ورقات مواقف الب ا
الب ا

األخيرة حول قضايا وحصائل القمة العالمية للعمل اإلنساني ،وسيقدم األدلة على التزام

المتجدد بهذه السياسات .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

 ت قرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى ( – 2012منتصف  ،)2017ورد اإلدارة عليه (للنظر)
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق الب ا

مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية

واستراتيجيات الشركاء؛  )2دوافع الخيارات االستراتيجية وجودتها؛  )3أداء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري من نتائج وتوصيات التقييم
في إثراء توجهه االستراتيجي ،وتخطيط عملياته ،وتنفيذه برامجه .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

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

الدورة ال اد ة الثا ية  30–26( 2018وف ب /تش ن الثا )
 تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
سيقدم هذا التقييم تحليال وتقديرا للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية المنفذة منذ بداية عام  .2017وسوف يستفاد من نتائج وتوصيات التقييم في إثراء
التوجه االستراتيجي ،وتخطيط العمليات ،وتنفيذ البرامج في الخطط االستراتيجية القطرية المقبلة.

 تقرير موجز عن تقييم استجابة الب ا

لألزمة السورية بعد خمس سنوات ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)

سوف تستمر تقييمات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية من المستوى  3باستخدام نهج من شقين :سيجري تقييم جميع االستجابات لحاالت الطوارئ
من المستوى  3إما عن طريق تقييمات العمل اإلنساني المشتركة بين الوكاالت التي تشكل جزءا من متطلبات دورة البرامج اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ،أو عن طريق مكتب التقييم من خالل تقييم منفصل الستجابة الب ا  .وسيتناول هذا التقييم استجابة الب ا

لألزمة السورية

بعد خمس سنوات.

 تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي/الصومال ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق الب ا

مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية

واستراتيجيات الشركاء؛  )2دوافع الخيارات االستراتيجية وجودتها؛  )3أداء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري من نتائج وتوصيات التقييم
في إثراء توجهه االستراتيجي ،وتخطيط عملياته ،وتنفيذه برامجه.

الدورة ال اد ة ا ولى  25( 2019فب ا /شباط –  1ارس/آذار)
 تقرير موجز عن تقييم التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه الب ا

من أجل تعزيز القدرة على الصمود ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)

بدال من انتظار الموعد الواجب لتقييم سياسة عام  2015بشأن بناء القدرة عبى الصمود من أجل األمن الغذائي والتنمية وهو عام  ،2019سيقوم مكتب
التقييم بإجراء تقييم استراتيجي للصمود في عام  . 2017والعوامل الرئيسية المؤثرة في إجراء هذا التقييم هي )1 :برنامج التغيير الذي وضعته القمة
العالمية للعمل اإلنساني والذي يشدد على إنهاء االحتياجات بدال من تلبيتها وما ينطوي عليه من آثار بالنسبة لالستعداد والوقاية وبناء القدرة على الصمود؛
 ) 2النقاشات الجارية وما يسود من قلق بشأن حجم األزمات الممتدة التي تتفاعل فيها االحتياجات اإلنسانية واإلنمائية؛  )3حجم مبادرات الب ا

وما

يمكن أن تنطوي عليه من مصادر ثرية للتعلم ،بما يشمل في جملة أمور ما يلي :مبادرات المخاطر األفريقية (إثيوبيا)؛ و"بذور التغيير" في غرب أفريقيا؛
وتنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية لبناء القدرة على الصمود (في منطقة الساحل وأمريكا الالتينية)؛ والشراء من األفريقيين من أجل أفريقيا.
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 تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق الب ا

مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية

واستراتيجيات الشركاء؛  )2دوافع الخيارات االستراتيجية وجودتها؛  )3أداء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري من نتائج وتوصيات التقييم
في إثراء توجهه االستراتيجي ،وتخطيط عملياته ،وتنفيذه برامجه.

 تقرير تجميعي عن التعلم من تقييمات الحوافظ القطرية األخيرة ،ورد اإلدارة عليه
يلخص هذا التقرير التجميعي النتائج والتوصيات المنبثقة عن تقييمات الحوافظ القطرية األخيرة لتحديد فرص التحسينات الجوهرية.

الدورة السنو ة ل ام  14–10( 2019و يو/حز ان)
 تقرير التقييم السنوي لعام  ،2018ورد اإلدارة عليه (للنظر)
يلخص تقرير التقييم السنوي نتائج عمليات التقييم التي أجريت ف ي السنوات السابقة لتسليط الضوء على جوانب القوة المشتركة ولتحديد فرص التحسينات
الجوهرية الالزمة لتعزيز أهمية الب ا

وفعاليته وكفاءته وأثره واستدامته .كما يقدم التقرير عرضا لوظيفة التقييم في الب ا .

 تقرير موجز عن تقييم تحديث سياسة الب ا
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات الب ا

بشأن شبكات األمان ( ،)2012ورد اإلدارة عليه (للنظر)
خالل فترة تتراوح بين أربع وست سنوات من الموافقة عليها ،سيقدّر هذا التقييم جودة سياسة الب ا

المحدَّثة بشأن شبكات األمان التي وافق عليها المجلس في عام  ،2012وترتيبات تنفيذها ونتائجها .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
 تقرير موجز عن تقييم استجابة الب ا

لألزمة في شمال نيجيريا ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)

سوف تستمر تقييمات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية من المستوى  3باستخدام نهج من شقين :سيجري تقييم جميع االستجابات لحاالت الطوارئ
من المستوى  3إما عن طريق تقييمات العمل اإلنساني المشتركة بين الوكاالت التي تشكل جزءا من متطلبات دورة البرامج اإلنسانية التابعة للجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت ،أو عن طريق مكتب التقييم من خالل تقييم منفصل الستجابة الب ا  .وسيتناول هذا التقييم استجابة الب ا

لألزمة في شمال

نيجيريا.

 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  22–18( 2019وف ب /تش ن الثا )
 تقرير موجز عن تقييم استراتيجية شؤون العاملين في الب ا  ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات الب ا
العاملين في الب ا

خالل فترة تتراوح بين أربع وست سنوات من الموافقة عليها ،سيقدّر هذا التقييم جودة استراتيجية شؤون

التي وافق عليها المجلس في عام  ،2014وترتيبات تنفيذها ونتائجها .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
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ال سائل التشغيلية
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  27( 2018فب ا /شباط –  1ارس/آذار)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 هندوراس
 باكستان
 تيمور  -ليشتي
 تونس

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

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية (للموافقة)
سيعرض على المجلس ،للموافقة ،التنقيح والزيادة المقابلة في الميزانية التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية التالية:
 تركيا

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (( )2022–2018للنظر)
بناء على طلب المجلس في دورته العادية الثانية لعام  ،2017ستقوم األمانة بتقديم تحديث شامل عن هذه الخطة االستراتيجية القطرية للنظر فيه.

المشروعات الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة (للعلم)
الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل
ستعرض على المجلس ،للعلم ،الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة قبل دورته العادية األولى لعام :2018
 هندوراس ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018
 باكستان ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018
 تيمور-ليشتي ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018

المشروعات الموافق عليها المراسلة (للعلم)
ستعرض على المجلس ،للعلم ،المشروعات التالية الموافق عليها بالمراسلة قبل دورته العادية األولى لعام :2018
 العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في الصومال 200844

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
ستعرض على المجلس ،للعلم ،وث ائق تلخص الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ،وميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي
في حدود السلطة المخولة له ،وتنقيحات 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 المخولة لهما .كما ستعرض عليه عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير
التنفيذي ،أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة في حدود السلطة المخولة لهما في الفقرة الفرعية (ب) من ملحق الالئحة العامة.
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الدورة السنو ة ل ام  22–18( 2018و يو/حز ان)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 أفغانستان
 دولة بوليفيا المتعدة القوميات
 مصر
 كينيا
 الفلبين

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (( )2022-2018للنظر)
بناء على طلب المجلس في دورته العادية الثانية لعام  ، 2017ستقوم األمانة بتقديم تحديث شامل عن هذه الخطة االستراتيجية القطرية للنظر فيه.

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة
ستعرض على المجلس ،للموافقة ،الت نقيحات والزيادات المقابلة في الميزانية التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي فيما يتعلق بالخطط االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية التالية:
 الجمهورية الدومينيكية
 هايتي
 نيبال

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  30–26( 2018وف ب /تش ن الثا )
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية للموافقة عليها:


بوركينا فاسو



تشاد



غامبيا



غانا



الهند



موريتانيا



نيبال



رواندا



السنغال



السودان

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


الصومال



الجمهورية العربية السورية



اليمن
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الدورة ال اد ة ا ولى  25( 2019فب ا /شباط –  1ارس/آذار)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:


بوتان



كمبوديا



الكونغو



كوت ديفوار



الجمهورية الدومينيكية



إثيوبيا



ليبريا



مالوي



نيكاراغوا



نيجيريا



سان تومي وبرينسيبي

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


جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية



ليبيا

الدورة السنو ة ل ام  14–10( 2019و يو/حز ان)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:


الجزائر



أرمينيا



بنن



كوبا



جيبوتي



إسواتيني



غينيا



غينيا  -بيساو



هايتي



العراق



األردن



ليسوتو



ليبريا



مدغشقر



مالي



المغرب



النيجر



سيراليون



طاجيكستان
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توغو



زامبيا

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


تركيا

ال سائل التنظي ية واإلج ائية
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  27( 2018فب ا /شباط –  1آذار )2018
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2019–2018للعلم)
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ، 2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج عمل فترة السنتين (.)2019–2018

الدورة السنو ة ل ام  22–18( 2018و يو/حز ان)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2019–2018للعلم)
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ، 2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج عمل فترة السنتين (.)2019–2018

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  30–26( 2018وف ب /تش ن الثا )
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2020–2019للموافقة)
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،سيعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين ( ،)2020–2019للموافقة عليه.

الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  25( 2019فب ا /شباط –  1ارس/آذار)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2020–2019للعلم)
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ، 2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج عمل فترة السنتين (.)2020–2019

الدورة السنو ة ل ام  14–10( 2019و يو/حز ان)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2020–2019للعلم)
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ، 2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج عمل فترة السنتين (.)2020–2019

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  22–18( 2019وف ب /تش ن الثا )
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2020–2019للموافقة)
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،سيعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين ( ،)2020–2019للموافقة عليه.
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سائل التسيي واإلدارة
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  27( 2018فب ا /شباط –  1ارس/آذار)
 تحديث عن توجيهات الب ا

الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة (للنظر)

بناء على طلب هيئة المكتب في اجتماعها في  8فبراير/شباط  ، 2018ستقوم األمانة بتقديم تحديث عن وضع التوجيهات الداخلية والتدابير المتخذة بشأن
المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة.

 تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل الب ا

(للنظر)

أوصى المجلس ،في قراره  2002/EB.2/17بأن تشمل 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

على تقارير وحدة الت فتيش المشتركة ذات الصلة بعمله الواردة بين تقديم آخر وثيقة للمجلس و 1أكتوبر/تشرين األول 2017؛

حالة تنفيذ الب ا

للتوصيات المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.

وطبقا لما جرت عليه العادة في مجال س 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  22–18( 2018و يو/حز ان)
 كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس
وموظفيه.

وفقا لإلجراء المنشأ في عام  ،2012ستقوم رابطتا الموظفين بإلقاء كلمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم الب ا

 تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( 2017للعلم)
سيعرض المدير التنفيذي على المجلس ،للعلم ،تقريرا عن الخسائر المتكبدة في السلع بعد 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 ما بعد التسليم

في حدودها الدنيا من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول  .2017ويشير 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 التحديث المنتظم ،المقدم للعلم ،ما يلي )1 :إحصاءات عن
شراء األغذية؛  )2تحديث عن قدرات شراء األغذية؛  )3تحليل للتفاعل بين المشتريات المحلية واإلقليمية والعالمية.

 تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا (للعلم)
سيقدم إلى المجلس ،للعلم ،تقرير عن موظفي الب ا

ويورد التقرير عدد الموظفين الفنيين الدوليين
حتى تاريخ  31ديسمبر/كانون األول .2017
ِّ

وموظفي الفئات العليا 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  .ويقدم التقرير تحليال عن الحوادث األمنية
الكبيرة المتعلقة بموظفي الب ا

وأصوله وشركائه في عام  ،2017وبيانات إحصائية عن توزيعها الجغرافي وأنواعها .ويُعرض هذا البند على المجلس

للعلم.

الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  25( 2019فب ا /شباط –  1ارس/آذار)
 تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل الب ا

(للنظر)

أوصى المجلس ،في قراره  EB.2/17/2002بأن تشمل 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 2018؛

للتوصيات المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.

وطبقا 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  14–10( 2019و يو/حز ان)
 كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس
ستقوم رابطتا الموظفين بإلقاء كلمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم الب ا

وموظفيه.

 تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( 2016للعلم)
سيعرض المدير التنفيذي على المجلس ،للعلم ،تقريرا عن الخسائر المتكبدة في السلع بعد 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 ما بعد التسليم

في حدودها الدنيا من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول  .2018ويشير 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 التحديث المنتظم ،المقدم للعلم ،ما يلي )1 :إحصاءات عن
شراء األغذية؛  )2تحديث عن قدرات شراء األغذية؛  )3تحليل للتفاعل بين المشتريات المحلية واإلقليمية والعالمية.

 تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا (للعلم)
سيقدم إلى المجلس ،للعلم ،تقرير عن موظفي الب ا

ويورد التقرير عدد الموظفين الفنيين الدوليين
حتى تاريخ  31ديسمبر/كانون األول .2017
ِّ

وموظفي الفئات العليا 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  .ويقدم التقرير تحليال عن الحوادث األمنية
الكبيرة المتعلقة بموظفي الب ا

وأصوله وشركائه في عام  ،2018وبيانات إحصائية عن توزيعها الجغرافي وأنواعها.

سائل أخ ى
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  27( 2018فب ا /شباط –  1ارس/آذار)
 تعيين خمسة أعضاء من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة أعضاء من لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)
سيعين المجلس التنفيذي خمسة من أعضائه للمشاركة في الفريق المعني باختيار ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات سيتم تعيينهم في عام .2017

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

(للنظر)

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

إلى غرب أفريقيا ( 28 18نوفمبر/تشرين الثاني  )2017إلى المجلس

للنظر فيه.

الدورة السنو ة ل ام  22–18( 2018و يو/حز ان)
 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

إلى غرب أفريقيا في عام .2017

 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 زيارة  2018الميدانية 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 اجتماع  2018المشترك 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 ال اد ة الثا ية ل ام  30–26( 2018وف ب /تش ن الثا

)2018

 تقرير شفوي 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

في عام .2018

 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)
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.
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 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)
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.

الدورة السنو ة ل ام  14–10( 2019و يو/حز ان)
 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 لخد مات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي.

 ت قرير 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 للط فولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي.
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الجدول الز ن ال ؤقت الجت اعات ا جهزة ال ئاسية واالجت اعات ال ئيسية ا خ ى
ة والزراعة والصندوق الدول للتن ية الزراعية وب ا

ل نظ ة ا

ا

ة ال ال

ف الفت ة 2019–2018
2019

2018
نا /كا ون الثا
فب ا /شباط

ارس/آذار

أب ل /يسان

مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
ف قيا
 30ال ؤت اإلقلي
برنامج األغذية العالمي
اإلقلي

8-5

 108لجنة الشؤون الدستور ة والقا و ية
 172لجنة ال الية
 125لجنة الب ا

13-11
22-18
22-18

 161ال جلس
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

12-8
18-15

 35ال ؤت
الكار ب *
 106لجنة الشؤون الدستور ة والقا و ية

14-12

 34ال ؤت اإلقلي آلسيا وال حيط الهادئ*
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
كا الش الية
ي ال س
 5ال ؤت اإلقلي
 34ال ؤت اإلقلي للش ق ا د ى

13-9
20-16
20-16
27-23

ا و/أ ار

 31ال ؤت اإلقلي
 170لجنة ال الية
 123لجنة الب ا

كا الالتينية والبح

16-12
23-19
03/1-01/27

مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 17هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
برنامج األغذية العالمي

15-11
22-18
03/01-02/25

18-16
25-21
25-21

وروبا*

و يو/حز ان

 159ال جلس
برنامج األغذية العالمي

8-4
22-18

برنامج األغذية العالمي
 41ال ؤت

10-14
29-22

وليو/ت وز

 41هيئة الدستور الغذائي
 33لجنة صا د ا س اك
 24لجنة الغابات

( 6-2روما)
13-9
20-16

 162ال جلس
 42هيئة الدستور الغذائي

1
12-8

أ سطس/آب
سبت ب /أ لول

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 72لجنة شكالت السلع

14-10
28-26

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

13-9

أكتوب /
تش ن ا ول

 26لجنة الزراعة
ة ال ال
وم ا
 45لجنة ا ن الغ ائ ال ال
 107لجنة الشؤون الدستور ة والقا و ية

5-1
( 16الثالثاء)
20-15
24-22

 46لجنة ا ن الغ ائ ال ال
ة ال ال
وم ا
 109لجنة الشؤون الدستور ة والقا و ية

18-14
( 16ا رب اء)
23-21

وف ب /
تش ن الثا

 171لجنة ال الية*
 124لجنة الب ا
برنامج األغذية العالمي

16-12
16-12
30-26

 173لجنة ال الية
 126لجنة الب ا
برنامج األغذية العالمي

8-4
8-4
22-18

دس ب /
كا ون ا ول

 160ال جلس
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

7-3
14-10

 163ال جلس
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

6-2
13-9

عيد الفصح:

2018/4/1

عيد الفصح:

2019/4/21

عيد الفصح األرثوذكسي:

2018/4/8

عيد الفصح األرثوذكسي:

2019/4/28

شهر رمضان:

2018/6/14-5/16

شهر رمضان:

2019/6/4-5/6

عيد الفطر:

2018/6/15

عيد الفطر:

2019/6/5

عيد األضحى:

2018/8/22

عيد األضحى:

2019/8/12
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