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ق ر ت و توصي ت
ستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس ،التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص أعمال
الدورة.

عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال

 26نوفمبر/تشرين الثاني 2018
ت يين

ق ر
عيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيد ( Marc Mankoussouجمهورية الكونغو،
القائمة ألف) مقررا للدورة العادية الثانية لعام .2018

 26نوفمبر/تشرين الثاني 2018
قض

الست تيجي

2018/EB.2/1

هن و قبل
الحظ ت فتت حي

ن

د

تنفي ي

أحاط المجلس علما بالمالحظات االفتتاحية التي أدلى بها المدير التنفيذي .وسترد النقاط الرئيسية التي تطرق
لها المدير التنفيذي وتعليقات المجلس عليها في ملخص أعمال الدورة.
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قض

سي س ت

2018/EB.2/2

تحد ث عن خ رط

ط ق

تك ل

بعد االطالع على التحديث عن خارطة الطريق المتكاملة ( ،)WFP/EB.2/2018/5-A/1وباإلشارة إلى
سياسة الخطط االستراتيجية القطرية ( ،)WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1واستعراض اإلطار المالي
( ،)WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1ومختلف التحديثات عن خارطة الطريق المتكاملة
و،WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1
(،WFP/EB.A/2017/5-A/1
و ،)WFP/EB.A/2018/5-D/1فإن المجلس:
ُعبر عن تعميم
 -1ذكر بالحاجة إلى إدخال تعديالت معينة على الالئحة العامة لب
ونظامه المالي بما ي ِّ
النموذج التشغيلي الذي وافق عليه المجلس من قبل كجزء من خارطة الطريق المتكاملة ،وبأن من المقرر
الموافقة على تلك التعديالت في دورته الحالية؛
 -2الحظ ،في هذا السياق ،تقديم توصيات إضافية معينة بشأن االسترداد الكامل للتكاليف على المجلس للنظر
فيها؛
 -3وافق على التوصيات المتعلقة باالسترداد الكامل للتكاليف ،على النحو المبين في الفقرات  102-68من
وثيقة التحديث عن خارطة الطريق المتكاملة ( ،)WFP/EB.2/2018/5-A/1والحظ أن إعمالها
؛
سيتطلب إدخال تعديالت معينة على الالئحة العامة والنظام المالي لب
 -4وافق ،بناء على ذلك ،على التعديالت المقترح إدخالها على الالئحة العامة والنظام المالي لب
وقرر بدء نفاذ تلك التعديالت في
والواردة في الملحق الثاني من الوثيقة ِّ WFP/EB.2/2018/5-A/1
 1يناير/كانون الثاني 2019؛
 -5ذكِّر بأنه قد وافق ،بموجب الفقرة ( )6من قراره  ،2017/EB.2/2على تفويضات مؤقتة للسلطة تُطبَّق
على البرامج التي تُدار بموجب إطار خارطة الطريق المتكاملة وتظل سارية حتى  29فبراير/شباط
 ،2020والحظ أن من المقرر تقديم التفويضات الدائمة للسلطة ليوافق عليها في دورته العادية األولى
لعام 2020؛
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 -6الحظ أن المادة الثالثة عشرة(4-د) من الالئحة العامة والنظام المالي المعدلين تدعو المجلس التنفيذي إلى
تحديد المساهمات المؤهلة لتخفيض في تكاليف الدعم أو إعفاء منها ،وقرر تقديم تلك التوجيهات في دورة
مقبلة للمجلس ،وقرر كذلك استمرار معاملة النفقات التي كانت ستشكل "تكاليف دعم مباشرة" قبل تطبيق
إطار خارطة الطريق المتكاملة باعتبارها مؤهلة لتخفيض أو إعفاء بموجب المادة الثالثة عشرة(4-د)
لحين بدء العمل بتلك التوجيهات؛
 -7وافق على االقتراحات الواردة في الفقرات  113-104من الوثيقة  WFP/EB.2/2018/5-A/1بشأن:
أ)

ترتيبات الحوكمة االنتقالية الخاصة ببعض الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة التي سينظر فيها المجلس في دورته العادية األولى لعام 2019؛

ب) تمديد الفترة الزمنية للخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المستندة إلى مشروعات معتمدة
من قَبل ولبعض البلدان التي ستستمر في العمل بموجب تلك الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية حتى نهاية ديسمبر/كانون األول 2019؛
ج) استمرار تطبيق اإلطار البرامجي والمالي والقانوني واإلبالغي الحالي ،كتدبير احترازي لضمان
استمرارية العمل ،فيما يتصل بأي برنامج أو نشاط فردي في أي بلد ال يتسنى نقله إلى إطار خارطة
الطريق المتكاملة ،وبالتالي استمرار البرنامج أو النشاط المعني مؤقتا جنبا إلى جنب مع الخطة
االستراتيجية القطرية أو الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة أو الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية المعتمدة لذلك البلد.
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.2/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.2/2018/6-A,B/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ( WFP/EB.2/2018/5-A/3و.)WFP/EB.2/2018/6-A,B/3
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2018/EB.2/3

إط ر نت ئ

ؤسسي

نقح ()2021-2017

إن المجلس ،بعدددد أن نظر في النسددددددخدددة المنقحدددة من إطدددار النتدددائج المؤسددددددسدددددديدددة ()2021-2017
):(WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1


وافق على إطار النتائج المنقح الوارد في متن الوثيقة بوصفه "إطار النتائج المؤسسية (– )2021-2017
الجزء األول" على أن يكون مفهوما أن اإلدارة ستعد "إطار النتائج المؤسسية ( – )2021-2017الجزء الثاني"
شامال أهداف نواتج البرامج ومؤشرات األداء بقصد الموافقة عليه في الدورة السنوية للمجلس لعام 2019؛



أحاط علما بفئات األنشطة ومؤشرات األداء الواردة في مالحق الوثيقة .WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1
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2018/EB.2/4

سي س إد رة

خط

ؤسسي

م 2018

وافق المجلس على "سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام  ،(WFP/EB.2/2018/5-C) "2018وأحاط علما
ببيانات تقبل المخاطر المدرجة في الملحق الثاني لهذه السياسة.
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2018/EB.2/5

تحد ث عن تنفي

ب

ق ر ج ي

( 279/72إع دة تنظيم نظو

م

تحدة إل ئي )

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم
أحاط المجلس علما بالتحديث عن تنفيذ ب
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية) الوارد في الوثيقة .WFP/EB.2/2018/5-D/Rev.1
لممارسته الجيدة المتمثلة في تقديم تحديثات منتظمة عن إصالح منظومة
كما أثنى المجلس أيضا على ب
األمم المتحدة اإلنمائية وطلب إجراء تبادل غير رسمي لآلراء بين األعضاء المهتمين ونواب رؤساء الوكاالت
التي تتخذ من روما مقرا لها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،عقب كل
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اجتماع من االجتماعات الفصلية للفريق االستشاري الرفيع المستوى للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا
()1
لها.

 26نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/6

تحد ث عن ت ون ين وك الت ت تتخ

ن رو

ق

ه

طلب المجلس أن يُعقد سنويا اجتماع غير رسمي مشترك للهيئات الرئاسية للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا
لها (مجلس منظمة األغذية والزراعة ،والمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،والمجلس التنفيذي
لبرنامج األغذية العالمي) مع زيادة دور األعضاء في أعماله التحضيرية (وضع جدول األعمال ،وشكل
االجتماع ،والمسائل المماثلة) وأنشطة متابعته ،عن طريق إشراكهم في االجتماعات التي يعقدها الرئيس
المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة مع رؤساء المجموعات اإلقليمية للمنظمة وهيئة مكتب المجلس
ومنسقي وأصدقاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
التنفيذي لب
و طلب المجلس كذلك إدراج تقرير مرحلي مشترك بشأن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها،
كبند اعتيادي في جدول أعمال االجتماع غير الرسمي السنوي للهيئات الرئاسية لهذه الوكاالت.

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2018
س ئل

و رد و

2018/EB.2/7

ي و يز ي
خط

إلد رة ()2021-2019

ب

إن المجلس وقد نظر في "خطة ب

لإلدارة (:)WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1( ")2021-2019

 -1أحاط علما بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  2019يفترض مستوى من التمويل قدره  6.8مليار
دوالر أمريكي في عام 2019؛
 -2أحاط علما باالحتياجات التشغيلية المتوقعة البالغة  9.8مليار دوالر أمريكي لعام  ،2019ومقترحات
مع التمويل المتوقع ،على النحو المبين في القسم الثالث من
تحديد األولويات لمواءمة أنشطة ب
خطة اإلدارة ()2021-2019؛
صص على
 -3وافق على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  2019بمبلغ  385.1مليون دوالر أمريكي ،يُخ َّ
النحو التالي:
االستراتيجية والوجهة

 58.4مليون دوالر أمريكي

الخدمات المقدمة للعمليات

 218.7مليون دوالر أمريكي

الحوكمة ،والرقابة المستقلة ،وجمع التبرعات

 108.0مليون دوالر أمريكي

ج وع

 385.1ليون دوالر أ

ك

 -4وافق على تخصيص مبلغ  69.3مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة من أجل
المبادرات المؤسسية الحاسمة؛
 -5وافق على تطبيق معدل مؤسسي موحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  6.5في المائة لعام
 2019لجميع المساهمات باستثناء مساهمات الحكومات في البرامج المنفَّذة في بلدانها ،والمساهمات
المقدمة من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،على نحو ما يقرره المجلس
التنفيذي ،والتي سيُطبق عليها معدل السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  4في المائة في عام
2019؛
 -6وافق على استخدام إيرادات الفوائد المستحقة للحساب العام لتغطية تكاليف إدارة االستثمارات بما يصل
إلى  1.55مليون دوالر أمريكي في السنة؛
 -7وافق على سقف قدره  82مليون دوالر أمريكي لسلف الخدمات المؤسسية بدءا من عام  ،2019وتطلع
إلى استعراض ذلك كجزء من خطط اإلدارة المقبلة؛
 -8أذن للمدير التنفيذي بتعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغير في مستوى اإليرادات
المتوقعة للسنة ،بمعدل ال يتجاوز  2في المائة من التغير المتوقع في اإليرادات.
( )1عقب اعتماد القرار ،قال ممثل هولندا ،بصفتها دولة لها مركز المراقب ،أن بلده ال يمكنه تأييد اعتماد القرار بصيغته المعدلة شفويا.
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كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.2/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.2/2018/6-A,B/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ( WFP/EB.2/2018/5-A/3و.)WFP/EB.2/2018/6-A,B/3

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2018
تق ر

تقييم

2018/EB.2/8

الست تيج
تقييم
وجز عن
تق
( – 2017نتصف  ،)2018ورد إلد رة عليه

لخطط

الست تيجي

قط

تج بي

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية
( – 2017منتصف  )WFP/EB.2/2018/7-A( )2018ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة
 ،WFP/EB.2/2018/7-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات المعروضة في
التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2018
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
2018/EB.2/9

خط الست تيجي

نيب ل ()2023-2019

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لنيبال ()WFP/EB.2/2018/8-A/7( ")2023-2019
قدرها  126 000 000دوالر أمريكي.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/10

خط الست تيجي

لهند ()2023-2019

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للهند ()WFP/EB.2/2018/8-A/5( ")2023-2019
قدرها  20 024 321دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2018
ح فظ إلقلي ي
2018/EB.2/11

ك التيني و بح

كرب

تنقيح خط الست تيجي

هندور س و ز دة ف

قط

يز ي

وافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس وعلى الزيادة المقابلة في الميزانية البالغة
 58 986 602دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في الوثيقة .WFP/EB.2/2018/8-C/1

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2018
ح فظ إلقلي ي ش ق ووسط أف قي
2018/EB.2/12

تق

وجز عن تقييم ح فظ

قط

لصو ل ()2017-2012

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال
( )WFP/EB.2/2018/7-D( )2012-2017ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة
 ،WFP/EB.2/2018/7-Dوحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات المعروضة في التقرير،
مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 28نوفمبر/تشرين الثاني 2018
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2018/EB.2/13

خط الست تيجي

قط

ؤقت لصو ل ()2021-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للصومال (")2021-2019
قدرها  961 000 000دوالر أمريكي.
) (WFP/EB.2/2018/8-B/1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 28نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/14

خط الست تيجي

قط

و د ()2023-2019

وافق المجلس التنفيذي على "الخطة االستراتيجية القطرية لرواندا (")2023-2019
قدرها  218 351 810دوالرات أمريكية.
( )WFP/EB.2/2018/8-A/8بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 28نوفمبر/تشرين الثاني 2018
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
2018/EB.2/15

ش قي وآسي وسطى

ب
ستج
تقييم
عن
وجز
تق
( ن /ك ون ث  – 2015رس/آذ ر  ،)2018ورد إلد رة عليه

إلقلي ي

ألز

سور

اإلقليمية لألزمة السورية (يناير/كانون الثاني
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم استجابة ب
 – 2015مارس/آذار  )WFP/EB.2/2018/7-B( )2018ورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة
 ،WFP/EB.2/2018/7-B/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات المعروضة في
التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 28نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/16

خط الست تيجي

قط

ؤقت لج هور

ي

سور ()2020-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للجمهورية العربية السورية (")2020-2019
قدرها  1 386 306 865دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.2/2018/8-B/2بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 28نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/17

خط الست تيجي

قط

لسود ن ()2023-2019

وافدددق الدددمدددجدددلدددس عدددلدددى "الدددخدددطدددة االسدددددددددتدددراتددديدددجددديدددة الدددقدددطدددريدددة لدددلسدددددددددودان (")2023-2019
قدرها  2 271 560 158دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.2/2018/8-A/10بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 28نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/18

خط الست تيجي

قط

ؤقت لي ن ()2020-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لليمن (")2020-2019
قدرها  3 340 521 605دوالرات أمريكية.
( )WFP/EB.2/2018/8-B/3بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 28نوفمبر/تشرين الثاني 2018
ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2018/EB.2/19

تق

وجز عن تقييم ح فظ

قط

( ،)2017-2013ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي ()2017-2013
( )WFP/EB.2/2018/7-Cورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.2/2018/7-C/Add.1وحث
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على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات المعروضة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها
المجلس أثناء مناقشته.

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/20

خط الست تيجي

قط

بوركين ف سو ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو (")2023-2019
قدرها  172 776 493دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.2/2018/8-A/1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/21

خط الست تيجي

قط

تش د ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لتشاد ()WFP/EB.2/2018/8-A/2( ")2023-2019
قدرها  1 329 109 571دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/22

خط الست تيجي

قط

غ بي ()2021-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ((WFP/EB.2/2018/8-A/3) ")2021-2019
قدرها  25 650 581دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/23

خط الست تيجي

قط

غ ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لغانا ((WFP/EB.2/2018/8-A/4)) ")2023-2019
قدرها  72 047 570دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/24

خط الست تيجي

قط

ور ت ي ()2023-2019

االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
) (WFP/EB.2/2018/8-A/6بتكلفة إجمالية يتحملها ب

(")2022-2019
لموريتانيا
القطرية
قدرها  132 368 299دوالرا أمريكيا.

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/25

خط الست تيجي

قط

لسنغ ل ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للسنغال ((WFP/EB.2/2018/8-A/9) ")2023-2019
قدرها  74 798 493دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018
س ئل تنظي ي و إلج ئي
2018/EB.2/26

ع ل

جلس تنفي ي فت ة سنتين ()2020-2019

وافق المجلس على "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
( )WFP/EB.2/2018/9-A/Rev.2بالصيغة التي اقترحتها هيئة المكتب واألمانة.

(")2020-2019
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 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018
س ئل تسيي و إلد رة
2018/EB.2/27

الختص ص ت

نقح لجن

ج

حس ت

وافق المجلس على "االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات" (.)WFP/EB.2/2018/10/1

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2018

2018/EB.2/28

ت يين خ س ن أعض ء
ج حس ت

جلس تنفي ي ف ف ق الختي ر

ن

ت يين عضو و حد ن أعض ء جن

وافق المجلس على تشكيل فريق اختيار يُعنى بتعيين عضو واحد من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .ووافق
أيضا على تعيين أعضائه التالين في الفريق:
 سعادة السيدة  ،Lineo Irene Molise-Mabuselaالسفيرة والممثلة الدائمة لليسوتو ،ممثلة عن
القائمة ألف
 السيد يوسف جحيل ،المستشار والممثل الدائم للكويت ،ممثال عن القائمة باء
 السيدة  ،Mónica Fonseca Jaramilloالوزيرة المستشارة ونائبة الممثل الدائم لكولومبيا ،ممثلة
عن القائمة جيم
 السيدة  ،Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوبة للواليات المتحدة األمريكية ،ممثلة عن
القائمة دال
 السيد  ،Evgeny Vakulenkoالسكرتير األول والممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال
عن القائمة هاء
وطلب المجلس إلى فريق االختيار أن ينعقد وأن يرفع إليه توصياته وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات.

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2018
س ئل أخ ى
2018/EB.2/29

ت ج س تنفي ب
د شت ك
م
م تحدة خد ت ش ر ع ،و نظ
شأن ط ئق ع ل ج س تنفي

م تحدة إل ئ /صندوق م تحدة لسك ن /كتب
م تحدة ل أة ،و
تحدة لطفو  ،وهيئ

إن المجلس:
 -1أحاط علما بالنظم الداخلية للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصددددددندوق األمم المتحدة
للسددددددكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشددددددداريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) ،وبرنامج األغذية العالمي؛
 -2أحاط علما بالرد المشترك الذي أعدته أمانات المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق
األمم المتحدة للسدددددكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشددددداريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم
المتحدة للمر أة ،وبرنامج األغذية العالمي فيما يخص الجزء المتعلق بطرائق العمل من االجتماع المشددددددترك
للمجالس التنفيذية لعام 2018؛
 -3وافق على مواصدددلة الممارسدددة الجيدة المتمثلة في بدء جميع االجتماعات الرسدددمية وغير الرسدددمية في
موعدها والتخطيط النعقادها خالل ساعات العمل باألمم المتحدة؛
 -4وافق على أن تُحدَّد ،مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصددددندوق األمم المتحدة للسددددكان ومكتب األمم
المتحدة لخدمات المشددددددداريع ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،مجموعةُ من بنود
جدول األعمال المشدددددتركة ،بهدف تنسددددديق النظر في هذه البنود مع تلك الوكاالت ،اعتبارا من الدورة العادية
األولى لعام 2019؛
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 -5أيد اسدددتمرار الممارسدددة المتبعة في برنامج األغذية العالمي بإصددددار مصدددفوفات ردود شددداملة وتعزيز
الشددددفافية ،حسددددب االقتضدددداء ،من خالل الوثائق االسددددتراتيجية والتحليلية ،بما في ذلك أفضددددل الممارسددددات
واإلجراءات المتخذة لمعالجة الدروس المستفادة والتحديات والمخاطر ،بناء على التفاعالت مع المجلس؛
 -6شدددجع المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصدددندوق األمم المتحدة للسدددكان ومكتب األمم
المتحدة لخدمات المشددددددداريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية
العالمي على االلتزام بتنفيذ المبادئ التوجيهية للزيارات الميدانية للمجالس التنفيذية ومتطلبات اإلبالغ عنها
بكفاءة وفعالية؛
 -7شدددجع المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصدددندوق األمم المتحدة للسدددكان ومكتب األمم
المتحدة لخدمات المشددددددداريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية
العالمي وهيئات مكاتبها على إيالء االعتبار الواجب للتوازن بين الجنسدددددين في األفرقة المشددددداركة في جميع
االجتماعات؛
 -8رحب بالتعاون مع هيئات مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب
األمم المتحدة لخدمات المشدددددداريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة إلطالق عملية
تشدددداورية مشددددتركة مع الدول األعضدددداء اعتبارا من الدورة العادية األولى لعام  ،2019بهدف دراسددددة كفاءة
وجودة دوراتها الحالية فضددال عن وئائف االجتماع المشددترك للمجالس ،بناء على الرد المشددترك الذي أعدته
األمانات.

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2018/EB.2/30

لخص أع ل دورة سنو

ل جلس تنفي ي

م 2018

وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  ،"2018وسترد النسخة
النهائية منه في الوثيقة .WFP/EB.A/2018/14

 29نوفمبر/تشرين الثاني 2018
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لحق ول
جدول ع ل
عت د جدول ع ل (للموافقة)
-1

ت يين سيد  ،Marc Mankoussouئب
الحظ ت فتت حي

-2

د

ن

ثل د ئم ج هور

كو غو ،ق ر رشحته ق ئ

أف

تنفي ي

كلمة معالي السيد  ،Alberto Beltrameوزير التنمية االجتماعية في البرازيل
-3

تق ر

سنو
التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  2017ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر) – (تم تأجيله إلى

أ)

الدورة العادية األولى لعام )2019
-4

قض

سي س ت

أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة)

ب)

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

ج)

سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام ( 2018للموافقة)

-6

)2

بيانات تقبل المخاطر (للنظر)
لقرار الجمعية العامة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية) (للنظر)

د)

تحديث عن تنفيذ ب

ه)

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

و)
-5

)1

تصنيف المخاطر (للعلم)

خالصة سياسات ب

س ئل

و رد و

المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

ي و يز ي
لإلدارة (( )2021-2019للموافقة)

أ)

خطة ب

ب)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية ( – 2017منتصف  ،)2018ورد اإلدارة
عليه

ب)

تقرير موجز عن تقييم استجابة ب

اإلقليمية لألزمة السورية (يناير/كانون الثاني  – 2015مارس/آذار ،)2018

ورد اإلدارة عليه
ج)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي ( ،)2017-2013ورد اإلدارة عليه

د)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال ( ،)2017-2012ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-7
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

WFP/EB.2/2018/13
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ب)

ج)

)1

بوركينا فاسو

)2

تشاد

)3

غامبيا

)4

غانا

)5

الهند

)6

موريتانيا

)7

نيبال

)8

رواندا

)9

السنغال

)10

السودان

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

الصومال

)2

الجمهورية العربية السورية

)3

اليمن

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

د)

هندوراس

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة (للعلم)
)1

)2

تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
)1

الجزائر

)2

أرمينيا

)3

بنن

)4

كوبا

)5

العراق

)6

األردن

)7

سحبت
ليبريا – ُ

)8

مالي

)9

المغرب

)10

سان تومي وبرينسيبي

)11

سيراليون

)12

توغو

)13

تركيا

()1

تنقيحات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والزيادات المقابلة في الميزانية
)1

إثيوبيا 200700

)2

إثيوبيا 200712

( )1ست ُعرض وثيقة تنقيح ميزانية وتمديد فترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لليبريا للموافقة عليها بالمراسلة بعد الدورة العادية الثانية لعام  ،2018ومن
ثم ستعرض على المجلس للعلم في دورته العادية األولى لعام .2019

WFP/EB.2/2018/13
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ه)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التي وافق عليها
المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يناير/كانون الثاني –
 30يونيو/حزيران )2018

)2

عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2018

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-8
)1
-9

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

س ئل تسيي و إلد رة
)1

االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

)2

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين عضو واحد من أعضاء لجنة مراجعة

الحسابات (للموافقة)
)3

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

-10

لخص أع ل دورة سنو

-11

س ئل أخ ى
)1

ل جلس تنفي ي

م ( 2018للموافقة)

الرد المشترك ألمانات 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 بشأن

طرائق عمل المجالس التنفيذية (للنظر)
)2

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى أوغندا التي قام بها أعضاء المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة

األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي في الفترة من  30أبريل/نيسان إلى  4مايو/أيار ( 2018للعلم)
)3

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

في  1يونيو/حزيران ( 2018للعلم)

-12

(للعلم)

)4

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

)5

تقرير شفوي عن مستجدات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (للعلم)

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

WFP/EB.2/2018/13
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لحق ث
قئ

وث ئق

عت د جدول ع ل
1

تق ر
 4أ)

قض

جدول األعمال المؤقت

WFP/ EB.2/2018/1/1/Rev.2

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

WFP/ EB.2/2017/1/2/Rev.2

سنو
التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2017

تم تأجيله إلى الدورة العادية األولى
لعام 2019

مذكرة اإلدارة بشأن التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة

تم تأجيلها إلى الدورة العادية األولى
لعام 2019

سي س ت

 5أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة

 5ب)

إطار النتائج المؤسسية المنقح ()2021-2017

 5ج)

سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام 2018

WFP/ EB.2/2018/5-A/1
WFP/ EB.2/2018/5-B/Rev.1
WFP/ EB.2/2018/5-C

 )1تصنيف المخاطر

WFP/ EB.2/2018/5-C/1

 )2بيانات تقبل المخاطر

WFP/ EB.2/2018/5-C/2

 5د)

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

 5ه)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 5و)
س ئل
 6أ)

 6ب)

خالصة سياسات ب
و رد و
خطة ب

الجمعية

المتعلقة بالخطة االستراتيجية

العامة

279/72

WFP/ EB.2/2018/5-D/Rev.1
WFP/ EB.2/2018/5-E
WFP/ EB.2/2018/5-F

ي و يز ي
لإلدارة ()2021-2019

WFP/ EB.2/2018/6-A/1/Rev.1

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/ EB.2/2018/6(A,B,)/2
WFP/ EB.2/2018/5-A/2

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/ EB.2/2018/6(A,B)/3
WFP/ EB.2/2018/5-A/3

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

WFP/ EB.2/2018/6-B/1

WFP/EB.2/2018/13
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تق ر

تقييم

 7أ)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية (2017
– منتصف )2018

WFP/ EB.2/2018/7-A

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي
للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية ( - 2017منتصف )2018

WFP/ EB.2/2018/7-A/Add.1

اإلقليمية لألزمة السورية (يناير/كانون الثاني

WFP/ EB.2/2018/7-B

 7ب)

تقرير موجز عن تقييم استجابة ب
 – 2015مارس/آذار )2018

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير التقييم الموجز الستجابة ب
اإلقليمية لألزمة السورية (يناير/كانون الثاني  – 2015مارس/آذار )2018
 7ج)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي ()2017-2013
رد اإلدارة على التوصيات المنبثقة عن تقييم الحافظة القطرية لمالي للفترة
2017-2013

 7د)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقييم الحافظة القطرية للصومال للفترة
2017-2012

WFP/ EB.2/2018/7-B/Add.1
WFP/ EB.2/2018/7-C
WFP/ EB.2/2018/7-C/Add.1
WFP/ EB.2/2018/7-D
WFP/ EB.2/2018/7-D/Add.1

س ئل تشغيلي
 8أ)

 8ب)

الخطط االستراتيجية القطرية
 )1بوركينا فاسو

WFP/ EB.2/2018/8-A/1

 )2تشاد

WFP/ EB.2/2018/8-A/2

 )3غامبيا

WFP/ EB.2/2018/8-A/3

 )4غانا

WFP/ EB.2/2018/8-A/4

 )5الهند

WFP/ EB.2/2018/8-A/5

 )6موريتانيا

WFP/ EB.2/2018/8-A/6

 )7نيبال

WFP/ EB.2/2018/8-A/7

 )8رواندا

WFP/ EB.2/2018/8-A/8

 )9السنغال

WFP/ EB.2/2018/8-A/9

 )10السودان

WFP/ EB.2/2018/8-A/10

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
 )1الصومال

WFP/ EB.2/2018/8-B/1

 )2الجمهورية العربية السورية

WFP/ EB.2/2018/8-B/2

 )3اليمن

WFP/ EB.2/2018/8-B/3
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 8ج)

WFP/EB.2/2018/13

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية
 هندوراس

 8د)

WFP/ EB.2/2018/8-C

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

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/1

 )2أرمينيا

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/2

 )3بنن

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/3

 )4كوبا

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/4

 )5العراق

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/5

 )6األردن

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/6

 )7ليبريا

سحبت
ُ

 )8مالي

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/8

 )9المغرب

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/9

 )10سان تومي وبرينسيبي

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/10

 )11سيراليون

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/11

 )12توغو

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/12

 )13تركيا

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/13

 )2تنقيحات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والزيادات المقابلة في الميزانية

 8ه)

 )1إثيوبيا 200700

WFP/ EB.2/2018/8-D/2/1

 )2إثيوبيا 200712

WFP/ EB.2/2018/8-D/2/2

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
 )1الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير
العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران
)2018

WFP/ EB.2/2018/8-E/1

 )2عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير
التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2018

WFP/ EB.2/2018/8-E/2

س ئل تنظي ي و إلج ئي
9

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2020-2019

WFP/ EB.2/2018/9/Rev.2

WFP/EB.2/2018/13
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س ئل تسيي و إلد رة
10

)1

االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات

WFP/ EB.2/2018/10/1

)2

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين
عضو واحد من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

WFP/ EB.2/2018/10/2

س ئل أخ ى
12

)1

الرد المشترك ألمانات 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 بشأن طرائق عمل المجالس التنفيذية

WFP/ EB.2/2018/1/Rev.1

)2

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى أوغندا التي قام بها أعضاء المجالس
التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب
األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم
المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي في الفترة من  30أبريل/نيسان إلى 4
مايو/أيار 2018

WFP/ EB.2/2018/2

)3

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 في  1يونيو/حزيران 2018

WFP/ EB.2/2018/3

تحقق ن ق ر ت و توصي ت
13

ت دة

قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2018
ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2018

WFP/ EB.2/2018/13
*WFP/ EB.2/2018/14

ك ت إعال ي
معلومات للمشاركين

WFP/ EB.2/2018/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/ EB.2/2018/INF/2/Rev.1

قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/ EB.2/2018/INF/3/Rev.3

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموئفين

WFP/ EB.2/2018/INF/4

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