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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .للموافقةالوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي هذه 

 نموظفيلاتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااا  ب أساااااايلة  نيةلديهم قد تكون الذين التنفيذي تدعو األمانة أعضااااااااس المجلس 

 المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداس دورة المجلس بفترة كا ية.

 

 H. Spanosالسيدة 

 أمينة المجلس التنفيذي

 أمانة المجلس التنفيذي

 2603-066513هاتف: 

 A. Crespelالسيد 

 رئيس

 ق رع الترجمة والوثائ

 2075-066513هاتف: 
 

 

ا يقدم إلى ، كمللعلم، يتم تقديم برنامج العمل لفترة السااانتين إلى الدورة العادية األولى والدورة السااانوية 2005منذ عام   -1

 .عليها للموا قةعليه. وبناس على ذلك تقدم هذه الوثيقة إلى المجلس  للموا قةالدورة العادية الثانية 

وبرنامج عمل  ترة السنتين هو وثيقة حية تخضع لتحديث منتظم  ي ضوس المعلومات التي تصل من األمانة وأعضاس   -2

 المجلس؛ كما أنها تخضع الستعراض منتظم من جانب هيية المكتب.

 مشروع القـرار

 

بالصااي ة ( WFP/EB.2/2015/11)(" 2017-2016) الساانتين لفترة التنفيذي المجلس عمل"برنامج  وثيقةالالمجلس على  يوا ق

  . التي اقترحتها هيية المكتب واألمانة

                                                      
 يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة  ي نهاية الدورة.المعتمد من المجلسطالع على القرار النهائي هذا مشروع قرار، ولال ، 
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  (2017-2016)موجز برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين 

 2016الدورة العادية األولى لعام 

 فبراير/شباط( 8-12)

 2016الدورة السنوية لعام 

 (حزيران/يونيو 13-17)

  2016الدورة العادية الثانية لعام 

 نوفمبر/تشرين الثاني( 14-18)

 مقدمة مقدمة مقدمة

  للموا قة(اعتماد(  جدو  األعما  )للموا قة(  اعتماد جدو  األعما  )اعتماد جدو  األعما  )للموا قة 

 انتخاب أعضاس هيية المكتب وتعيين المقرر  تعيين المقرر  تعيين المقرر 

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة  مالحظات ا تتاحية من المدير التنفيذي   التنفيذيمالحظات ا تتاحية من المدير 

 قضايا السياسات قضايا السياسات قضايا السياسات

  استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية 

 ( )للنظر(2014-2017)

 ( نظرللإطار المساسلة عن المساواة بين الجنسين) 

 )بيان تقبُّل المخاطر )للنظر 

 )تحديث عن سياسة الت ذية )للعلم 

  للعلم(تحديث عن استراتيجية شؤون العاملين( 

  تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة للخطة االستراتيجية

(، ونهج التخطيط االستراتيجي القطري، 2017-2021)

 )للعلم(واستعراض اإلطار المالي 

  للموا قة( 2015األداس السنوي لعام( 

 سياسة االستعداد للطوارئ واالستجابة لها 

 )سياسة ت ير المناخ )للموا قة 

 (علمعن سياسة المساواة بين الجنسين )لل تحديث 

  لفيروس نقص المناعة  البرنامجتحديث عن عمليات تصدي

 البشرية واإليدز )للعلم(

  تحديث عن تنفيذ إطار المساسلة عن تعميم المساواة بين

 )للعلم( البرنامجالجنسين  ي 

  تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة للخطة

(، ونهج التخطيط 2021-2017االستراتيجية )

االستراتيجي القطري، واستعراض اإلطار المالي 

 )للعلم(

  ( 2021-2017) للبرنامجالخطة االستراتيجية

 )للموا قة(

 للموا قة() القطري ط االستراتيجييخطتنهج ال 

  ة(والبيية )للموا قبشأن برنامج األغذية العالمي سياسة 

 االستجابة الجماعية ي  البرنامجعن دور  تحديث 

 اإلنسانية )للنظر(

  تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما

 مقرا لها )للعلم(

  المتعلقة بالخطة االستراتيجية  البرنامجخالصة سياسات

 )للعلم(

 مسائل الموارد والمالية والميزانية والمالية والميزانيةمسائل الموارد  مسائل الموارد والمالية والميزانية

   للموا قة( 2015الحسابات السنوية المراجعة لعام( 

  تعيين عضوين من المجلس التنفيذي  ي  ريق اختيار

 للجنة مراجعة الحسابات )للموا قة( عضوين

 )التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات )للنظر 

  العام )للنظر( ومذكرة من التقرير السنوي للمفتش

 المدير التنفيذي )للنظر(

  تقارير مراجع الحسابات الخارجي عن المسائل اإلدارية

 عليها )للنظر( البرنامج)للنظر(، وردود إدارة 

 )تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي )للنظر 

 )تحديث عن استعراض اإلطار المالي )للعلم 

  نامجالبر ي  التمويل بالسلفاستخدام آليات عن تقرير 

ديسمبر/كانون األو   31-يناير/كانون الثاني  1)

 (للنظر( )2014

  تقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات

 4-واإلعفاسات من التكاليف )المادتان الثانية عشرة

  )ح( من الالئحة العامة( )للعلم( 4-والثالثة عشرة

  للموا قة(2019-2017لإلدارة )البرنامج خطة( ) 

 )تحديث عن استعراض اإلطار المالي )للعلم 

 )خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي )للعلم 

 

 تقارير التقييم )للنظر( تقارير التقييم تقارير التقييم )للنظر(

 ورد ، لسطين لدولة القطرية الحا ظة تقييم عن موجز تقرير 

 عليه اإلدارة

  ورد اإلدارة عليه 2015تقرير التقييم السنوي لعام ،

 )للنظر(

  تقرير موجز عن تقييم الحا ظة القطرية لموريتانيا، ورد

 (نظراإلدارة عليه )لل

  للعلم(حالة تنفيذ توصيات التقييم( 

  بشأن تنمية  البرنامجتقرير موجز عن تقييم سياسة

 القدرات، ورد اإلدارة عليه

  رونديوبلتقرير موجز عن تقييم الحا ظة القطرية، 

 ورد اإلدارة عليه 

  د ، ورللعراقتقرير موجز عن تقييم الحا ظة القطرية

 اإلدارة عليه

  تقرير تجميعي لتقييمات العمليات  ي الفترة

2015-2016 
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 2016الدورة العادية األولى لعام 

 فبراير/شباط( 8-12)

 2016الدورة السنوية لعام 

 (حزيران/يونيو 13-17)

  2016الدورة العادية الثانية لعام 

 نوفمبر/تشرين الثاني( 14-18)

 المسائل التشغيلية المسائل التشغيلية المسائل التشغيلية

 )للموا قة(البرامج القطرية 

 غينيا بيساو 

  ندونيسياإ 

 طاجيكستان 

 القطرية )للموا قة(البرامج 

  المتحدة تنزانياجمهورية 

 (موا قة)لل البرامج القطرية

 بن الديش 

 اسو بوركينا  

 الشعبية الديمقراطية الو جمهورية 

 موزامبيق 

 المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموا قة عليها )للموا قة(

 أ( المشروعات اإلنمائية

 المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموا قة عليها )للموا قة( ة(للموا قة عليها )للموا قالمشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي 

 أ( المشروعات اإلنمائية أ( المشروعات اإلنمائية العراق 

 ب( الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

 كمبوديا 
 ب( الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

 غينيا 

 ب( الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية 

   

 ج( العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ج( العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

 ج( العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 أ  انستان 

 جنوب السودان 

   

 د( الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش د( الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش الممتدة لإلغاثة واإلنعاشد( الزيادات  ي ميزانيات العمليات 

 تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم(

 المشروعات اإلنمائية التي وا ق عليها المدير التنفيذي  أ(

 (2015ديسمبر/كانون األو   31 -يناير/كانون الثاني  1)

الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وا ق عليها  ب(

 المدير التنفيذي

 (2015ديسمبر/كانون األو   31 -يناير/كانون الثاني  1)

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وا ق عليها المدير  ج(

 التنفيذي

 (2015ديسمبر/كانون األو   31 -يوليو/تموز  1)

الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي  د(

 وا ق عليها المدير التنفيذي

 (2015ديسمبر/كانون األو   31 -يوليو/تموز  1)

عمليات الطوارئ التي وا ق عليها المدير التنفيذي أو المدير  هـ(

 العام لمنظمة األغذية والزراعةالتنفيذي والمدير 

 (2015ديسمبر/كانون األو   31 -يوليو/تموز  1)

 تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم(

 

 تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم(

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وا ق عليها المدير  أ(

 التنفيذي 

 (2016يونيو/حزيران  30 -يناير/كانون الثاني  1)

الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  ب(

 التي وا ق عليها المدير التنفيذي

 (2016يونيو/حزيران  30 -يناير/كانون الثاني  1)

عمليات الطوارئ التي وا ق عليها المدير التنفيذي أو  ج(

 المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة 

 (2016يونيو/حزيران  30 -يناير/كانون الثاني  1)

 المسائل التنظيمية واإلجرائية

 ( 2017-2016برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين )

 )للعلم(

 التنظيمية واإلجرائيةالمسائل 

 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين 

 ( )للعلم(2016-2017)

 المسائل التنظيمية واإلجرائية

  برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين 

 ( )للموا قة(2017-2018)
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 2016الدورة العادية األولى لعام 

 فبراير/شباط( 8-12)

 2016الدورة السنوية لعام 

 (حزيران/يونيو 13-17)

  2016الدورة العادية الثانية لعام 

 نوفمبر/تشرين الثاني( 14-18)

 مسائل التسيير واإلدارة

  مجالبرناتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل 

 )للنظر(

 مسائل التسيير واإلدارة

 كلمة الهييات الممثلة للموظفين أمام المجلس 

 تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة 

 2015ديسمبر/كانون األو   31 –يناير/كانون الثاني  1

 )للعلم(

 للعلم( تحديث عن شراس األغذية( 

  تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين

 والفيات العليا )للعلم(الدوليين 

 للعلم( التقرير األمني( 

 مسائل التسيير واإلدارة

ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  2015ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

2016 

ملخص أعمــال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعــام 

2016 

 مسائل أخرى

  تقرير شفوي عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة 

للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم 

المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج 

 األغذية العالمي )للعلم(

 مسائل أخرى

  المشتركة للمجالس  الميدانية عن الزيارةشفوي تقرير

التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم 

المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، 

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة 

 للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي )للعلم(

 مسائل أخرى
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 2017الدورة العادية األولى لعام 

 فبراير/شباط( 20-24)

 2017الدورة السنوية لعام 

 (حزيران/يونيو 12-16)

  2017الدورة العادية الثانية لعام 

 نوفمبر/تشرين الثاني( 13-17)

 مقدمة مقدمة مقدمة

 )للموا قة(  اعتماد جدو  األعما  )للموا قة(  اعتماد جدو  األعما    اعتماد جدو)األعما  )للموا قة 

 انتخاب أعضاس هيية المكتب وتعيين المقرر  تعيين المقرر  تعيين المقرر 

 القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة  مالحظات ا تتاحية من المدير التنفيذي  مالحظات ا تتاحية من المدير التنفيذي 

 قضايا السياسات قضايا السياسات قضايا السياسات

   للموا قة( 2016تقرير األداس السنوي لعام( 

  سياسة بشأن انعدام األمن ال ذائي  ي المناطق الحضرية

 )للموا قة(

 للعلم( الجنسين بين المساواة سياسة عن تحديث( 

 لفيروس نقص المناعة  البرنامجتصدي  عمليات تحديث عن

 البشرية واإليدز )للعلم(

  تحديث عن تنفيذ إطار المساسلة عن تعميم المساواة بين

 )للعلم( البرنامجالجنسين  ي 

  اإلنسانية الجماعية  االستجابة ي  البرنامجتحديث عن دور

 )للنظر(

  تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 )للعلم(

  المتعلقة بالخطة االستراتيجية )للعلم( البرنامجخالصة سياسات 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية مسائل الموارد والمالية والميزانية مسائل الموارد والمالية والميزانية

   للموا قة( 2016الحسابات السنوية المراجعة لعام( 

  لجنة مراجعة الحسابات )للموا قة(  يتعيين عضوين 

  للجنة مراجعة الحسابات )للنظر(التقرير السنوي 

  ن )للنظر( ومذكرة م للبرنامجالتقرير السنوي للمفتش العام

 المدير التنفيذي )للنظر(

  تقارير مراجع الحساااااااابات الخارجي عن المساااااااائل اإلدارية

 عليها )للنظر( البرنامج)للنظر(، وردود إدارة 

 )تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي )للنظر 

  البرنامج  ياستخدام آليات التمويل بالسلف  عنتقرير 

( 2016ديسمبر/كانون األو   31-يناير/كانون الثاني  1)

 )للعلم(

  تقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاسات

)ح(  4-والثالثة عشرة 4-المادتان الثانية عشرةمن التكاليف )

 ( )للعلم(من الالئحة العامة

  (2019-2018) لإلدارة البرنامجخطة 

 استعراض اإلطار المالي )للعلم( تنفيذ تحديث عن 

 )خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي )للعلم 

 

 تقارير التقييم )للنظر( تقارير التقييم تقارير التقييم )للنظر(

  ي العمل اإلنساااني،  البرنامجتقرير موجز عن تقييم دور 

 ورد اإلدارة عليه )للنظر(

  ألزمة إيبوال: البرنامجتقرير موجز عن تقييم استجابة 

 غينيا وليبريا وسيراليون، ورد اإلدارة عليه )للنظر(

  ورد اإلدارة عليه )للنظر(2016تقرير التقييم السنوي لعام ، 

  تقرير موجز عن تقييم سياسة الحماية اإلنسانية، ورد اإلدارة

 عليه )للنظر(

  تقرير موجز عن تقييم استراتيجية الشراكات المؤسسية، ورد

 )للنظر(اإلدارة عليه 

 )حالة تنفيذ توصيات التقييم )للعلم 

  سلسو التصدي  ي البرنامج عمل أثرتقرير موجز عن تقييم 

 ورد اإلدارة عليه  الصوما ،  ي المعتد  الحاد الت ذية

  التصدي لسوس   ي البرنامج عمل أثرتقرير موجز عن تقييم

 ورد اإلدارة عليه السودان،الت ذية الحاد المعتد   ي 

  ي  ي التصد البرنامجلسلسلة تقييمات أثر عمل  موجزتقرير

 ، ورد اإلدارة عليه  ي النيجر لسوس الت ذية الحاد المعتد 

  ي التصدي لسوس  البرنامج أثر عملتقرير موجز عن تقييم 

 ورد اإلدارة عليه الت ذية الحاد المعتد   ي تشاد،

  تصدي  ي ال البرنامجأثر عمل تقرير تجميعي لسلسلة تقييمات

 لسوس الت ذية الحاد المعتد ، ورد اإلدارة عليه

  2017-2016تقييمات العمليات  ي الفترة لتقرير تجميعي  

 المسائل التشغيلية المسائل التشغيلية المسائل التشغيلية

 )للموا قة( البرامج القطرية )للموا قة( البرامج القطرية )للموا قة( البرامج القطرية

 المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموا قة عليها )للموا قة( المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموا قة عليها )للموا قة( المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموا قة عليها )للموا قة(

 أ( المشروعات اإلنمائية أ( المشروعات اإلنمائية اإلنمائيةأ( المشروعات 

 الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية ب( 

 

 الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية ب(  الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية ب( 

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ج( واإلنعاشالعمليات الممتدة لإلغاثة  ج( العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ج(

 د( الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش د( الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش د( الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
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 2017الدورة العادية األولى لعام 

 فبراير/شباط( 20-24)

 2017الدورة السنوية لعام 

 (حزيران/يونيو 12-16)

  2017الدورة العادية الثانية لعام 

 نوفمبر/تشرين الثاني( 13-17)

 التش يلية )للعلم(تقارير المدير التنفيذي عن المسائل 

 المشروعات اإلنمائية التي وا ق عليها المدير التنفيذي أ(

 (2016ديسمبر/كانون األو   31 -يناير/كانون الثاني  1)

الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وا ق عليها  ب( 

 المدير التنفيذي 

 (2016ديسمبر/كانون األو   31 -يناير/كانون الثاني  1)

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وا ق عليها المدير  ج(

 التنفيذي 

 (2016ديسمبر/كانون األو   31 -يوليو/تموز  1)

الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  د(

 التي وا ق عليها المدير التنفيذي

 (2016ديسمبر/كانون األو   31 -يوليو/تموز  1)

الطوارئ التي وا ق عليها المدير التنفيذي أو عمليات  هـ(

المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة 

 (2016ديسمبر/كانون األو   31 -يوليو/تموز  1)

 تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم( تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم(

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وا ق عليها المدير  أ( 

 (2017يونيو/حزيران  30 -يناير/كانون الثاني  1التنفيذي )

الزيادات  ي ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي  ب(

 وا ق عليها المدير التنفيذي 

 (2017يونيو/حزيران  30 -يناير/كانون الثاني  1)

ات الطوارئ التي وا ق عليها المدير التنفيذي أو المدير عملي ج(

 التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة 

 (2017يونيو/حزيران  30 -يناير/كانون الثاني  1)

 المسائل التنظيمية واإلجرائية

  برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين 

 ( )للعلم(2017-2018)

 واإلجرائية المسائل التنظيمية

  برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين 

 ( )للعلم(2017-2018)

 المسائل التنظيمية واإلجرائية

 ( 2019-2018برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين )

 )للموا قة(

 مسائل التسيير واإلدارة

  تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل

 )للنظر( البرنامج

 مسائل التسيير واإلدارة

 كلمة الهييات الممثلة للموظفين أمام المجلس 

  يناير/كانون الثاني  1تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة- 

 )للعلم( 2016ديسمبر/كانون األو   31

 )تحديث عن شراس األغذية )للعلم 

  تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين

 العليا )للعلم( وموظفي الفيات

 )التقرير األمني )للعلم 

 مسائل التسيير واإلدارة

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 

2016 

 2017ملخص أعمــال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعــام  2017ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 

 مسائل أخرى

  شفوي عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية تقرير

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة 

للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة 

األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة، 

 وبرنامج األغذية العالمي )للعلم(

 مسائل أخرى

 المشتركة للمجالس التنفيذية  لميدانيةا تقرير عن الزيارة

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة 

للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة 

األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة وبرنامج 

 (األغذية العالمي )للعلم

 مسائل أخرى
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 (2017-2016للمجلس التنفيذي لفترة السنتين )برنامج العمل المفصل 

 )مصنّف حسب الموضوع والدورة(

 
 

 قضايا السياسات

 فبراير/شباط( 12-8) 2016الدورة العادية األولى لعام 

 للنظر(2017-2014منتصف المدة للخطة االستراتيجية ) استعراض( ) 

. وسيتناو  استعراض منتصف المدة التقدم 2017-2014للفترة  للبرنامجعلى الخطة االستراتيجية  2012وا ق المجلس  ي دورته السنوية لعام 

والتي يلزم وضعها  ي  2012الُمحرز بشأن األهداف االستراتيجية، ويقدم تقديرا للمخاطر، ويسترعي االهتمام إلى الت يرات  ي السياق منذ عام 

 .2021-2018االعتبار عند إعداد الخطة االستراتيجية القادمة للفترة 

  للنظر(المساسلة عن المساواة بين الجنسين إطار( 

ببلوغ  البرنامج، يلتزم 2015( التي وا ق عليها المجلس  ي دورته الساااانوية لعام 2020-2015كما ورد  ي سااااياسااااة المساااااواة بين الجنسااااين )

المساااسلة عن تعميم المساااواة بين ار . وساايو ر إطخطة العمل على نطاق المنظومة بشااأن المساااواة بين الجنسااين وتمكين المرأةوتجاوز متطلبات 

 ي هذا المجا ، وساايتضاامن حصااائل ومؤشاارات تشاا يلية وخطوط زمنية ومسااؤوليات واضااحة  يما  البرنامجالتوجيه حو  كيفية سااير الجنسااين 

 يتعلق بتنفيذ السياسة.

  للنظر(بيان تقبُّل المخاطر( 

، ستقدم 2015سياسة إدارة المخاطر المؤسسية، التي وا ق عليها  ي دورته السنوية لعام و ق ما تم االتفاق عليه  ي سياق مناقشات المجلس بشأن 

 األمانة تحديثا لبيان تقبل المخاطر للنظر  يه.

  سياسة الت ذية )للعلم( عنتحديث 

ستجدات بشأن سياسة الت ذية  ي ، من المقرر أن تُطلع األمانة المجلس على الم2012على نحو ما اتفق عليه مع المجلس  ي دورته السنوية لعام 

سنتين، بدسا من عام  سنوية، مرة كل  سة الت ذية )المرحلة 2013الدورات ال سيا سيعرض على الدورة العادية الثانية 1. غير أنه نظرا ألن تقييم   )

المتفق عليها، وتفاصااااااايل . وسااااااايتناو  مجاالت المضااااااامون 2016إلى الدورة العادية األولى لعام  2015،  قد تأجل تحديث عام 2015لعام 

على المسااااتويين العالمي والقطري، إلى جانب التمويل المتاح، والمسااااائل  2012لتطبيق سااااياسااااة الت ذية لعام  البرنامجاإلجراسات التي اتخذها 

 .المطروحة للمستقبل

 )تحديث عن استراتيجية شؤون العاملين )للعلم 

، طلب المجلس تقديم تحديث عن تنفيذها على 2014العاملين  ي دورته العادية الثانية لعام ة شااااااؤون اسااااااتراتيجي ي أعقاب موا قة المجلس على 

 ة.ستراتيجيأساس دوري. وسيعرض هذا التحديث التقدم المحرز و قا لخطة تنفيذ اال

 ستعراض اإلطار المالي القطري، وا ستراتيجي(، ونهج التخطيط اال2021-2017ة )ستراتيجيتحديث عن خارطة الطريق المتكاملة للخطة اال

 )للعلم(

جديدة ة الساااااتراتيجيبناس على طلب من مكتب المجلس التنفيذي، ساااااتقدم األمانة إلى المجلس تحديثا عن خارطة الطريق إلدماج وضاااااع الخطة اال

 القطري واستعراض اإلطار المالي. ستراتيجيوإطار النتائج المؤسسية الخاص بها  ي نهج التخطيط اال
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 (حزيران/يونيو 17-13) 2016الدورة السنوية لعام 

 للموا قة( 2015م تقرير األداس السنوي لعا( 

من الالئحة العامة على أن "يعد المدير التنفيذي تقريرا سااااانويا وتقارير أخرى و قا لما يطلب المجلس، ويقدمها للمجلس  2-المادة الساااااابعة تنص

بشأن التسيير واإلدارة  2000وإضا ة إلى ذلك، تنص التوصية )ح( التي أقرها المجلس  ي دورته العادية الثالثة لعام  ".لينظر  يها ويوا ق عليها

"ينب ي وضااع تقرير ساانوي عن  ، على أنه:EB.A/6/2000)متابعة قرار المجلس التنفيذي بشااأن التساايير واإلدارة  – EB.3/1/2000)القرار 

 ة لفترة السنتين التي أقرت من قبل".األداس استنادا إلى خطة اإلدار

بما يعكس االلتزامات المقطوعة خال  العام  البرنامجإلى تقديم تحليل مناساااااب وقائم على األدلة ألداس  2015ويهدف تقرير األداس السااااانوي لعام 

 والمحددة  ي الخطة االستراتيجية وخطة اإلدارة.

  للموا قة(سياسة االستعداد للطوارئ واالستجابة لها( 

 2011عام  ي خالصة أصال ، على النحو المحدد البرنامج ي سياسات  ستسد هذه السياسة  جوة حاسمة، دائم الت يرسياق إنساني   ي مواجهة

لطوارئ ل  ي االسااااتعداد البرنامجنهج  وترسااااي السااااياسااااة. (WFP/EB.2/2011/4-Bخطة االسااااتراتيجية )المتعلقة بال البرنامجسااااياسااااات ل

الستجابة واللطوارئ المحدث لالستعداد طار إلى اإلسياسة تستند الالمخاطر. وإدارة مبادئ المساسلة والشفا ية و باالرتكاز على، لهاواالستجابة 

 لها. واالستجابة"برنامج تعزيز االستعداد للطوارئ تقييم  وتأخذ باستنتاجات لها،

 )سياسة ت ير المناخ )للموا قة 

( و"ساااياساااة بناس القدرة على WFP/EB.2/2011/4-Aبشاااأن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها" ) البرنامجساااة على "ساااياساااة ساااتبنى السااايا

مؤتمر األطراف  ي (، وسااتتضاامن النتائج ذات الصاالة التي خلص إليها WFP/EB.A/2015/5-Cالصاامود من أجل األمن ال ذائي والت ذية" )

 .ت ير المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن

 )تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين )للعلم 

 ، طلب تقديم تحديثات سنوية إليه.2015(  ي دورته السنوية لعام 2020-2025عندما وا ق المجلس على سياسة المساواة بين الجنسين )
 

 لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز )للعلم( البرنامج عن عمليات تصدي تحديث 

 سياق(  ي WFP/EB.2/2010/4-Aبشأن  يروس نقص المناعة البشرية واإليدز ) البرنامج تقريرا مرحليا عن تطبيق سياسة هذه الوثيقة تو ر

 لنجاحات المحرزة حديثا  ي إدراج ال ذاس والت ذية ضمن مقترحات الصندوق العالميتعرض اتزايد العالج بمضادات الفيروسات الرجعية. كما 

 .المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل

  للعلم( البرنامجتحديث عن تنفيذ إطار المساسلة عن تعميم المساواة بين الجنسين  ي( 

 ملويشااتأن تقوم األمانة ساانويا باإلبالغ عن تنفيذ إطار المساااسلة عن تعميم المساااواة بين الجنسااين.  2012طلب المجلس  ي دورته الساانوية لعام 

 ةالوثيق هذه وتقدممع خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة ومؤشاارات األداس الواردة  يها.  كامال اتساااقااإلطار على معايير دنيا، ويتسااق 

 معلومات عن التقدم المحرز مقابل خطوط األسااااس الموضاااوعة لإلطار ولخطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة، بما  ي ذلك اإلنجازات

 والفرص والتحديات.

 القطري، واستعراض اإلطار المالي  ستراتيجي(، ونهج التخطيط اال2021-2017ة )ستراتيجيتحديث عن خارطة الطريق المتكاملة للخطة اال

 )للعلم(

جديدة ة الاتيجيساااااتربناس على طلب من مكتب المجلس التنفيذي، ساااااتقدم األمانة إلى المجلس تحديثا عن خارطة الطريق إلدماج وضاااااع الخطة اال

 القطري واستعراض اإلطار المالي. ستراتيجيوإطار النتائج المؤسسية الخاص بها  ي نهج التخطيط اال
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 فمبر/تشرين الثاني(نو 18-14) 2016الدورة العادية الثانية لعام 

 للموا قة(2021-2017)للبرنامج  الخطة االستراتيجية( ) 

للقضاااس على الفقر. واسااتنادا إلى النتائج التي تمخه عنها  البرنامج( ت يرا هاما  ي رؤية 2021-2017) لبرنامجلة سااتراتيجيسااتمثل الخطة اال

من إظهار مساهمته  ي تحقيق القضاس على الفقر  البرنامج( ستمكن الخطة الجديدة 2017-2014ة )ستراتيجياستعراض منتصف المدة للخطة اال

. 2030خطة التنمية المساااتدامة حتى عام  ية مع األهداف وال ايات والمؤشااارات  ساااتراتيجيدا ه اال ي مختلف أنحاس العالم من خال  مواسمة أه

القمة ، من قبيل 2016-2015( الحصااائل البال ة األهمية للمؤتمرات الكبرى المعقودة خال  الفترة 2021-2017ة )سااتراتيجيوسااتجمع الخطة اال

دة مؤتمر األمم المتح، والمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، والمعني بالحد من مخاطر الكوارثالمؤتمر العالمي و ،للعمل اإلنسااااااااني ةالعالمي

د بين إطار النتائج االبشاااأن ت ير المناخ طة ة وإطار النتائج اإلدارية. كما ساااتأخذ الخساااتراتيجي. وساااتتضااامن الخطة إطارا للنتائج المؤساااساااية يوحا

لفرص، وسااتعالج التحديات الناشااية، وذلك اسااتنادا إلى الدروس المسااتفادة من تقييمات وتقديرات السااياسااات ة الجديدة  ي اعتبارها اسااتراتيجياال

 ي االسااااتجابة اإلنسااااانية الجماعية، والمشاااااورات مع المجلس وأصااااحاب المصاااالحة  البرنامجوالبرامج والعمليات، والتقرير الساااانوي عن دور 

 اآلخرين.

 للموا قة(القطري  ستراتيجينهج التخطيط اال( 

والتشااا يلي مساااتخدما عملية معززة للعمل على  ساااتراتيجي ي وضاااع واختبار نهج جديد إزاس التخطيط القطري اال البرنامج، بدأ 2014 ي عام 

ما  ي ب على مسااتوى عا  والمواسمة الوثيقة مع األهداف الوطنية والدولية المتعلقة بالجوع، البرنامجالمسااتوى القطري. ويبين النهج أهمية عمل 

تفعيل  (2دعم البلدان  ي التقدم نحو القضااااس على الفقر؛  (1من أهداف التنمية المساااتدامة. وتتمثل أهداف النهج  يما يلي:  2ذلك  ي إطار الهدف 

على  سااتراتيجياال البرنامجتحسااين تموضااع  (3على المسااتوى القطري، بما  ي ذلك تقديم المساااعدة اإلنسااانية؛  لبرنامجلة سااتراتيجيالخطة اال

 ة والبرمجة والحوكمة علىسااااااتراتيجية قطرية كوثيقة وحيدة لالاسااااااتراتيجيالمسااااااتويات القطرية والعالمية. ويشاااااامل النهج الجديد اعتماد خطة 

 المستوى القطري تحل محل وثائق المشروعات.

 )سياسة بشأن برنامج األغذية العالمي والبيية )للموا قة 

. وستُقدم سياسة منقحة بتعمق 1998والبيية: قضايا وأولويات"  ي دورته العادية الثالثة لعام  برنامج األغذية العالميوا ق المجلس على الوثيقة "

كن من والتملمناخ تشااامل التطورات الدولية المتعلقة بالبيية، وبصاااورة خاصاااة ب ية الحصاااو  على االعتماد من جانب آلية الصاااندوق األخضااار ل

 الدخو   يها.

 للنظر( الجماعية اإلنسانية االستجابة  ي البرنامجور تحديث عن د( 

 ي االستجابة اإلنسانية الجماعية خال  العام الماضي، واالتجاهات والتحديات البارزة التي تؤثر  البرنامجهذه الوثيقة عرضا عاما لدور  تو ر

 .البرنامجعلى استجابته، وتسلط الضوس على التبعات المترتبة على 

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

ساااانويا باإلبالغ عن التعاون بين الوكاالت  لبرنامج، أن يقوم ا2010طلب أعضاااااس المجلس،  ي دورته العادية الثانية  ي نو مبر/تشاااارين الثاني 

ها" ) قة "اتجاهات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ها كمتابعة للوثي  (.WFP/EB.2/2009/11-Cالتي تتخذ من روما مقرا ل

ا يساااتجد من مجاالت التعاون والمبادرات إضاااا ة إلى م ،ويقدم التقرير نظرة عامة شااااملة عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 والشراكات الهاد ة إلى تحقيق األمن ال ذائي والت ذوي.

  المتعلقة بالخطة االستراتيجية )للعلم( البرنامجخالصة سياسات 

على التوصاااااايات الواردة  ي التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية بالتساااااايير واإلدارة  2000وا ق المجلس التنفيذي،  ي دورته الساااااانوية لعام 

لى ع  ي خالصة وا ية. وبناس لبرنامج(. وتحدد التوصية )د( الخاصة بالتسيير واإلدارة أنه ينب ي جمع بيانات سياسات اEB.A/6/2000)القرار 

أعيد تنظيم وصااياغة هذه الخالصااة الوا ية التي تقدم ساانويا إلى الدورة العادية الثانية بحيث تركز على السااياسااات  ،2010طلب المجلس  ي عام 

 .المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية
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 (حزيران/يونيو 16-12) 2017السنوية لعام  الدورة

  للموا قة( 2016تقرير األداس السنوي لعام( 

من الالئحة العامة على أن "يعد المدير التنفيذي تقريرا ساااااانويا وتقارير أخرى و قا لما يطلب المجلس، ويقدمها للمجلس  2-المادة السااااااابعة تنص

رة بشأن التسيير واإلدا 2000وإضا ة إلى ذلك، تنص التوصية )ح( التي أقرها المجلس  ي دورته العادية الثالثة لعام  ".لينظر  يها ويوا ق عليها

"ينب ي وضااع تقرير ساانوي عن  ، على أنه:EB.A/6/2000)متابعة قرار المجلس التنفيذي بشااأن التساايير واإلدارة  – EB.3/1/2000)القرار 

 األداس استنادا إلى خطة اإلدارة لفترة السنتين التي أقرت من قبل".

بما يعكس االلتزامات المقطوعة خال  العام  البرنامجإلى تقديم تحليل مناساااااب وقائم على األدلة ألداس  2016ويهدف تقرير األداس السااااانوي لعام 

 والمحددة  ي الخطة االستراتيجية وخطة اإلدارة.

 انعدام األمن ال ذائي  ي المناطق الحضرية )للموا قة(بشأن  سياسة 

" التي كان المجلس قد وا ق عليها عام البرنامجات اسااااتراتيجيمناطق الحضاااارية: سااااتبنى هذه السااااياسااااة على وثيقة "انعدام األمن ال ذائي  ي ال

مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلساااكان  ي الساااياقات الحضااارية، وحصااايلة  البرنامج، وساااتعكس ما اساااتجد  ي بحوث هذا المجا ، وخبرة 2002

 .2016الذي سيعقد  ي أكتوبر/تشرين األو   والتنمية الحضرية المستدامة

 )تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين )للعلم 

 ، طلب تقديم تحديثات سنوية إليه.2015(  ي دورته السنوية لعام 2020-2025عندما وا ق المجلس على سياسة المساواة بين الجنسين )

  لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز )للعلم( البرنامج تصدي عمليات عنتحديث 

 سياق(  ي WFP/EB.2/2010بشأن  يروس نقص المناعة البشرية واإليدز ) البرنامج السنوي تقريرا مرحليا عن تطبيق سياسةتحديث ال يو ر

 والت ذية ضااامن مقترحات الصاااندوق العالميلنجاحات المحرزة حديثا  ي إدراج ال ذاس تُجمل اتزايد العالج بمضاااادات الفيروساااات الرجعية. كما 

 المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل.

  للعلم( البرنامجتحديث عن تنفيذ إطار المساسلة عن تعميم المساواة بين الجنسين  ي( 

 ملويشااتأن تقوم األمانة ساانويا باإلبالغ عن تنفيذ إطار المساااسلة عن تعميم المساااواة بين الجنسااين.  2012 ي دورته الساانوية لعام  المجلسطلب 

 الوثيقة هذه وتقدممع خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة ومؤشاارات األداس الواردة  يها.  كامال اتساااقااإلطار على معايير دنيا، ويتسااق 

ومات عن التقدم المحرز مقابل خطوط األساااااس الموضااااوعة لإلطار ولخطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة، بما  ي ذلك اإلنجازات معل

 والفرص والتحديات.

 (الثاني/تشرين نوفمبر 17-13) 2017العادية الثانية لعام  الدورة

 (لنظر ي نظام المساعدة اإلنسانية )ل البرنامج عن دور تحديث 

واالتجاهات والتحديات البارزة التي تؤثر  ،السنة الماضية  ي االستجابة اإلنسانية الجماعية خال  البرنامجهذه الوثيقة عرضا عاما لدور  تو ر

 .البرنامجعلى استجابته، وتسلط الضوس على التبعات المترتبة على 

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

ساااانويا باإلبالغ عن التعاون بين الوكاالت  لبرنامج، أن يقوم ا2010طلب أعضاااااس المجلس،  ي دورته العادية الثانية  ي نو مبر/تشاااارين الثاني 

ها" ) قة "اتجاهات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل ها كمتابعة للوثي  (.WFP/EB.2/2009/11-Cالتي تتخذ من روما مقرا ل

ا يساااتجد من مجاالت التعاون والمبادرات إضاااا ة إلى م ،ويقدم التقرير نظرة عامة شااااملة عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 والشراكات الهاد ة إلى تحقيق األمن ال ذائي والت ذوي.
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  المتعلقة بالخطة االستراتيجية )للعلم( البرنامجخالصة سياسات 

ة بالتساااااايير واإلدارة على التوصاااااايات الواردة  ي التقرير المتعلق بجماعة العمل المعني 2000وا ق المجلس التنفيذي،  ي دورته الساااااانوية لعام 

على  ناسب ي خالصة وا ية. و لبرنامج(. وتحدد التوصية )د( الخاصة بالتسيير واإلدارة أنه ينب ي جمع بيانات سياسات اEB.A/6/2000 )القرار

 بحيث تركز على السااياساااتأعيد تنظيم وصااياغة هذه الخالصااة الوا ية التي تقدم ساانويا إلى الدورة العادية الثانية  ،2010ام طلب المجلس  ي ع

 المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية.

 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

بالنسبة  وذلك ستعرض على المجلس، للعلم، تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية  ي منظمة األغذية والزراعة

 هذا القسم. لجميع البنود المدرجة  ي

 (حزيران/يونيو 17-13) 2016الدورة السنوية لعام 

  للموا قة( 2015الحسابات السنوية المراجعة لعام( 

. وتشااامل أيضاااا اساااتعراضاااا للكشاااوف المالية من 2015السااانوية المراجعة تقدم مجموعة كاملة من الكشاااوف والمذكرات المالية لعام  الحساااابات

مساااتقال إلى األمانة والمجلس التنفيذي بشاااأن عمليات مراقبة اإلدارة التي اعتمدت عليها األمانة إلعداد الكشاااوف المراجع الخارجي، ويقدم تقييما 

 المالية السنوية.

 لجنة مراجعة الحسابات )للموا قة(لأعضاس عضوين من  تعيين عضوين من المجلس التنفيذي  ي  ريق اختيار 

 م تعيينهماسايتأعضااس لجنة مراجعة الحساابات عضاوين من اختيار المعني بسايعين المجلس التنفيذي عضاوين من أعضاائه للمشااركة  ي الفريق 

 .2017 ي عام 

 )التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات )للنظر 

لمراجعة الحسابات كهيية استشارية مستقلة تحت إشراف المجلس  البرنامجعلى إنشاس لجنة  2009المجلس  ي دورته العادية األولى لعام  صادق

. ويتزامن 2016مارس/آذار  31إلى  2015أبريل/نيساان  1هذا التقرير السانوي أنشاطة لجنة المراجعة من ساي طي و التنفيذي والمدير التنفيذي.

 للجنة للفترة قيد االستعراض. تاريخ اإلغالق مع استكما  الكشوف المالية السنوية، وهي مجا  التركيز األساسي

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

 لمجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة الرقابة.ا إلىقدم ، يُ للبرنامج( من النظام األساسي 8( )ب( )2السادسة ) للمادةو قا 

، ويعطي صاااورة عامة البرنامج، وهو يقدم المنظور الرقابي  ي مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة  ي 2015عام  روي طي هذا التقري

ب نعن أنشاااااطة مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة، ومكتب المراجعة الداخلية للحساااااابات، ومكتب التفتيش والتحقيق. وتقدم هذه الوثيقة إلى جا

 ي للنظر  يهما.مذكرة المدير التنفيذ

 للنظر( يهاعل البرنامجإدارة  دودمراجع الحسابات الخارجي عن المسائل اإلدارية )للنظر(، ور تقارير( 

يتها للتوجيه التركيز على األولويات التي وا ق عليها المجلس التنفيذي، اختار المراجع الخارجي مجاالت ذات أهمية عالية من حيث جدواها و عا

وتلبية لطلب المجلس التنفيذي  ي دورته  ويركز كل تقرير عن المسائل اإلدارية على مجا  واحد. وحجم الموارد المخصصة لها. البرنامجلعمل 

 ، تعرض أيضا استجابة األمانة للتوصيات الواردة  ي التقرير.2008السنوية لعام 

 )تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي )للنظر 

 التدابير التي اتخذتها األمانة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي.يوجز هذا التقرير 
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 ( للنظرتحديث عن استعراض اإلطار المالي) 

عام  نة  ي دورته السااااااانوية ل قة  2014طلب المجلس من األما مالي على النحو المبين  ي الوثي ية الساااااااتعراض اإلطار ال تال فذ المرحلة ال أن تن

WFP/EB.A/2014/6-D/1 .وستقدم هذه الوثيقة تحديثا عما أُحرز من تقدم . 

 للنظر(2015ديسمبر/كانون األو   31 - ييناير/كانون الثان 1) البرنامجاستخدام آليات التمويل بالسلف  ي  عن تقرير( ) 

 ي الفترة من  ،رأس الما  العامل، بما  ي ذلك مر ق الشاااااااراس اآلجل تمويلهذا التقرير اساااااااتخدام حسااااااااب االساااااااتجابة العاجلة ومر ق  ي طي

 .2015ديسمبر/كانون األو   31يناير/كانون الثاني إلى  1

 ( من الالئحة العامة 4-والثالثة عشرة 4-المادتان الثانية عشرةتقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاسات من التكاليف )ح( )

 )للعلم(

وهي تتضاامن معلومات  )ح( من الالئحة العامة، تعرض هذه الوثيقة على المجلس التنفيذي للعلم. 4-والثالثة عشاارة 4-و قا للمادتين الثانية عشاارة

لدان والبعن اسااتخدام الموارد النقدية غير المقيدة لشااراس الساالع والمساااهمات المقدمة  ي شااكل ساالع أو خدمات  قط، من حكومات البلدان النامية، 

 التي يمر اقتصاااادها بمرحلة التحو ، والجهات المانحة األخرى غير التقليدية وتخفيضاااات أو إعفاسات تكاليف الدعم غير المباشااارة للمسااااهمات

 .العينية لت طية تكاليف الدعم المباشرة

 نوفمبر/تشرين الثاني( 18-14) 2016الدورة العادية الثانية لعام 

  للموا قة(2018-2017لإلدارة ) البرنامجخطة( ) 

 .2017لعام  البرنامجبما  يها ميزانية  2018ـ2017خطة اإلدارة لفترة  ،للموا قة ،تعرض على المجلس

 ( للموا قةتحديث عن استعراض اإلطار المالي) 

عام  نة  ي دورته السااااااانوية ل قة  2014طلب المجلس من األما مالي على النحو المبين  ي الوثي ية الساااااااتعراض اإلطار ال تال فذ المرحلة ال أن تن

WFP/EB.A/2014/6-D/1كما سااتعرض المقترحات النهائية السااتعراض اإلطار المالي على  هذه الوثيقة تحديثا عما أُحرز من تقدمقدم . وساات

 ا قة عليها.المجلس للمو

 للعلم( الخارجي الحسابات مراجع عمل خطة( 

. وساااايكون التقيد 2016إلى  2015الوثيقة خطة عمل مراجع الحسااااابات الخارجي، وهي تفصاااال أنشااااطة المراجعة للفترة الممتدة من  هذهتبين 

وتشاامل خطة العمل  .للبرنامجبالمعايير الدولية لمراجعة الحسااابات وأساااليب المراجعة المثبتة هو األساااس لضاامان تقديمنا خدمات عالية الجودة 

 المراجعات المالية واألداس واالمتثا  إضا ة إلى استعراضات الجودة وتقديرات المراجعة الفردية.

 (حزيران/يونيو 16-12) 2017السنوية لعام  الدورة

  للموا قة( 2016الحسابات السنوية المراجعة لعام( 

. وتشااامل أيضاااا اساااتعراضاااا للكشاااوف المالية من 2016السااانوية المراجعة تقدم مجموعة كاملة من الكشاااوف والمذكرات المالية لعام  الحساااابات

والمجلس التنفيذي بشاااأن عمليات مراقبة اإلدارة التي اعتمدت عليها األمانة إلعداد الكشاااوف  المراجع الخارجي، ويقدم تقييما مساااتقال إلى األمانة

 المالية السنوية.
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  لجنة مراجعة الحسابات )للموا قة( ي تعيين عضوين 

إنشاااس  ريق ، بموجب اختصاااصااات اللجنة، ساايتم،  2017عام   ي من أعضاااس لجنة مراجعة الحسااابات سااتنتهي عضااويننظرا ألن  ترة والية 

قة . وساااتعرض هذه الوثيقة التوصااايات إلى المجلس للموا التنفيذي ورئيس المجلس التنفيذي الختيار أعضااااس جدد، ولتقديم توصااايات إلى المدير

 عليها. 

 )التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات )للنظر 

لمراجعة الحسابات كهيية استشارية مستقلة تحت إشراف المجلس  البرنامجعلى إنشاس لجنة  2009 ي دورته العادية األولى لعام  المجلسدق اص

. ويتزامن 2017مارس/آذار  31إلى  2016أبريل/نيساان  1هذا التقرير السانوي أنشاطة لجنة المراجعة من ساي طي و التنفيذي والمدير التنفيذي.

 األساسي للجنة للفترة قيد االستعراض. تاريخ اإلغالق مع استكما  الكشوف المالية السنوية، وهي مجا  التركيز

 للنظر( ومذكرة من المدير التنفيذي )للنظر( للبرنامج العام للمفتش السنوي التقرير( 

 لمجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة الرقابة.ا إلىقدم ، يُ للبرنامج( من النظام األساسي 8( )ب( )2السادسة ) للمادةو قا 

، ويعطي صاااورة عامة البرنامج ي  والمراقبة، وهو يقدم المنظور الرقابي  ي مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر 2016 عامالتقرير  هذاوي طي 

ب نعن أنشاااااطة مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة، ومكتب المراجعة الداخلية للحساااااابات، ومكتب التفتيش والتحقيق. وتقدم هذه الوثيقة إلى جا

 ظر  يهما.مذكرة المدير التنفيذي للن

 للنظر( يهاعل البرنامجإدارة  دودمراجع الحسابات الخارجي عن المسائل اإلدارية )للنظر(، ور تقارير( 

يتها للتوجيه التركيز على األولويات التي وا ق عليها المجلس التنفيذي، اختار المراجع الخارجي مجاالت ذات أهمية عالية من حيث جدواها و عا

وتلبية لطلب المجلس التنفيذي  ي دورته  ويركز كل تقرير عن المسائل اإلدارية على مجا  واحد. وحجم الموارد المخصصة لها. البرنامجلعمل 

 ، تعرض أيضا استجابة األمانة للتوصيات الواردة  ي التقرير.2008السنوية لعام 

 )تقرير عن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي )للنظر 

 تنفيذ توصيات المراجع الخارجي.ل األمانة اتخذتها التي التدابير التقرير هذا وجزي

 للعلم(2016ديسمبر/كانون األو   31 - ييناير/كانون الثان 1) البرنامجاستخدام آليات التمويل بالسلف  ي  عن تقرير( ) 

 ي الفترة من  ،رأس الما  العامل، بما  ي ذلك مر ق الشاااااااراس اآلجل تمويلهذا التقرير اساااااااتخدام حسااااااااب االساااااااتجابة العاجلة ومر ق  ي طي

 . 2016ديسمبر/كانون األو   31يناير/كانون الثاني إلى  1

 ( من الالئحة العامة 4-والثالثة عشرة 4-المادتان الثانية عشرةتقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاسات من التكاليف )ح( )

 )للعلم(

وهي تتضاامن معلومات  )ح( من الالئحة العامة، تعرض هذه الوثيقة على المجلس التنفيذي للعلم. 4-والثالثة عشاارة 4-و قا للمادتين الثانية عشاارة

لدان والبعن اسااتخدام الموارد النقدية غير المقيدة لشااراس الساالع والمساااهمات المقدمة  ي شااكل ساالع أو خدمات  قط، من حكومات البلدان النامية، 

 التي يمر اقتصاااادها بمرحلة التحو ، والجهات المانحة األخرى غير التقليدية وتخفيضاااات أو إعفاسات تكاليف الدعم غير المباشااارة للمسااااهمات

 العينية لت طية تكاليف الدعم المباشرة.

 (الثاني/تشرين نوفمبر 17-13) 2017 لعام الثانية العادية الدورة

  للموا قة(2019-2018لإلدارة ) البرنامجخطة( ) 

 .2018لعام  البرنامجبما  يها ميزانية  2019ـ2018خطة اإلدارة لفترة  ،للموا قة ،تعرض على المجلس
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 (للعلماستعراض اإلطار المالي ) تنفيذ تحديث عن 

ي عام  ي دورته العادية الثانية  الذي ساااااايوا ق المجلس عليه اسااااااتعراض اإلطار المالي سااااااتقدم هذه الوثيقة تحديثا عن التقدم المحرز  ي تنفيذ 

2016. 

 للعلم( الخارجي الحسابات مراجع عمل خطة( 

. وساااايكون التقيد 2018إلى  2017الوثيقة خطة عمل مراجع الحسااااابات الخارجي، وهي تفصاااال أنشااااطة المراجعة للفترة الممتدة من  هذهتبين 

وتشاامل خطة العمل  .للبرنامجبالمعايير الدولية لمراجعة الحسااابات وأساااليب المراجعة المثبتة هو األساااس لضاامان تقديمنا خدمات عالية الجودة 

 المراجعات المالية واألداس واالمتثا  إضا ة إلى استعراضات الجودة وتقديرات المراجعة الفردية.

 

 يميتقارير التق

والمطلوب من المجلس االطالع على التقارير والمصاااافو ات المر قة بها والتي  وثائق التقييم  ي إطار هذا البند على المجلس للنظر  يها. تعرض

 توجز اإلجراسات التي اتخذتها اإلدارة  ي مجا  تنفيذ التوصيات.

 فبراير/شباط( 12-8) 2016الدورة العادية األولى لعام 

 للنظر( عليه اإلدارة ورد  لسطين، لدولةقرير موجز عن تقييم الحا ظة القطرية ت( 

 السياق واحتياجات السكان والسياساتمع  البرنامجمدى اتساق  (1: تقييم ما يلي، مع على مدى خمس سنوات يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحا ظة

 من نتائجالمكتب القطري  وسوف يستفيدونتائجها.  الحا ظةأداس  (3االستراتيجية؛  الخياراتدوا ع وجودة  (2الحكومية واستراتيجيات الشركاس؛ 

 .إثراس التوجه االستراتيجي المقبل، والتخطيط، واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامجوتوصيات التقييم  ي 

 (حزيران/يونيو 17-13) 2016الدورة السنوية لعام 

  ورد اإلدارة عليه )للنظر(، 2015تقرير التقييم السنوي لعام 

التقييم الساانوي نتائج عمليات التقييم التي أجريت  ي الساانوات السااابقة لتسااليط الضااوس على جوانب القوة المشااتركة ولتحديد  رص  تقريريلخص 

  .البرنامجالتقييم  ي  لوظيفةكما يقدم التقرير عرضا  و عاليته وكفاسته وأثره واستدامته.البرنامج  الالزمة لتعزيز أهميةالتحسينات الجوهرية 

 قرير موجز عن تقييم الحا ظة القطرية لموريتانيا، ورد اإلدارة عليه )للنظر(ت 

 السياق واحتياجات السكان والسياساتمع  البرنامجمدى اتساق  (1: تقييم ما يلي، مع على مدى خمس سنوات يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحا ظة

 من نتائجالمكتب القطري  وسوف يستفيدونتائجها.  الحا ظةأداس  (3االستراتيجية؛  دوا ع وجودة الخيارات (2الحكومية واستراتيجيات الشركاس؛ 

 .إثراس التوجه االستراتيجي المقبل، والتخطيط، واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامجوتوصيات التقييم  ي 

 م(حالة تنفيذ توصيات التقييم )للعل 

جانب شااعب  من لمتخذةاإلجراسات ا الوثيقة وتصااف. المعروضااة على المجلس التقرير الساانوي عن حالة تنفيذ توصاايات التقييم هذه الوثيقة تقدم

 توصيات التقييم.  لتنفيذالمقر الرئيسي، والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب القطرية 
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 الثاني( نوفمبر/تشرين 18-14) 2016الدورة العادية الثانية لعام 

  بشأن تنمية القدرات، ورد اإلدارة عليه )للنظر( البرنامجتقرير موجز عن تقييم سياسة 

سات  سيا شأن تقييم  سيتناو  هذا التقييم  البرنامجتمشيا مع األحكام المتفق عليها ب سنوات على الموا قة عليها،  بعد  ترة تتراوح من أربع إلى ست 

، وترتيبات تنفيذها )بما  ي ذلك خطة العمل المرتبطة بها( ونتائجها. وقد مثلت الخطة 2009بشاااااأن تنمية القدرات لعام  البرنامججودة ساااااياساااااة 

كان لها آثار على عمله  ي مجا  تنمية القدرات  يما يتعلق بالتحو   للبرنامج( نقطة تحو   ي االتجاه االساااتراتيجي 2013-2008االساااتراتيجية )

 (2017-2014ائية؛ وقد استمر هذا التحو   ي الخطة االستراتيجية )إلى المساعدة ال ذ

 قرير موجز عن تقييم الحا ظة القطرية لبوروندي، ورد اإلدارة عليه )للنظر(ت 

 والسياساتالسياق واحتياجات السكان مع  البرنامجمدى اتساق  (1: تقييم ما يلي، مع على مدى خمس سنوات يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحا ظة

 من نتائجالمكتب القطري  وسوف يستفيدونتائجها.  الحا ظةأداس  (3االستراتيجية؛  دوا ع وجودة الخيارات (2الحكومية واستراتيجيات الشركاس؛ 

 .إثراس التوجه االستراتيجي المقبل، والتخطيط، واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامجوتوصيات التقييم  ي 

 ورد اإلدارة عليه )للنظر(للعراققرير موجز عن تقييم الحا ظة القطرية ت ، 

 السياق واحتياجات السكان والسياساتمع  البرنامجمدى اتساق  (1: تقييم ما يلي، مع على مدى خمس سنوات يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحا ظة

 من نتائجالمكتب القطري  وسوف يستفيدونتائجها.  الحا ظةأداس  (3ستراتيجية؛ اال دوا ع وجودة الخيارات (2الحكومية واستراتيجيات الشركاس؛ 

 .إثراس التوجه االستراتيجي المقبل، والتخطيط، واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامجوتوصيات التقييم  ي 

  للنظر( 2016-2015تقرير تجميعي لتقييمات العمليات  ي الفترة( 

ينات ساايلخص هذا التقرير التجميعي النتائج والتوصاايات المنبثقة عن تقييمات العملية الواحدة التي أجريت خال  الساانة السااابقة لتحديد  رص التح

لى الصااااعيد عالعامة. وتركز تقييمات العملية الواحدة على  عالية وكفاسة عملية واحدة  ي تحقيق أهدا ها واالمتثا  للمعايير والقواعد المعمو  بها 

 ، و ي مدى مالسمة تصميم العملية، وتنفيذها، ونتائجها.البرنامجالدولي و ي 

 /شباط(فبراير 24-20) 2017 لعام األولى العادية الدورة

  ي العمل اإلنساني، ورد اإلدارة عليه )للنظر( البرنامجتقرير موجز عن تقييم دور  

؛ ووثيقة "إتاحة سبل وصو  المساعدة 2004ي طي هذا التقييم ثالث سياسات هي: وثيقة "المبادئ اإلنسانية"، التي تمت الموا قة عليها  ي عام 

 ي نظام المساعدة اإلنسانية"، التي  البرنامج؛ و"دور 2006اإلنسانية وأثر ذلك على برنامج األغذية العالمي"، التي تمت الموا قة عليها  ي عام 

، للعمل اإلنساااااني ةالقمة العالمياألخيرة حو  قضااااايا وحصااااائل  البرنامج. وساااايراعي التقييم ورقات مواقف 2010تمت الموا قة عليها  ي عام 

 المتجدد بهذه السياسات. البرنامجوسيقدم األدلة على التزام 

  ألزمة إيبوال: غينيا وليبريا وسيراليون، ورد اإلدارة عليه )للنظر( البرنامجتقرير موجز عن تقييم استجابة 

الت الطوارئ لحا البرنامجألزمة إيبوال. وهو يشاااكل جزسا من سااالسااالة من التقييمات الساااتجابة  البرنامجسااايقدم التقييم تحليال وتقديرا الساااتجابة 

 .3اإلنسانية من المستوى 
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 (حزيران/يونيو 16-12) 2017 السنوية الدورة

  ورد اإلدارة عليه )للنظر(2016تقرير التقييم السنوي لعام ، 

التقييم الساانوي نتائج عمليات التقييم التي أجريت  ي الساانوات السااابقة لتسااليط الضااوس على جوانب القوة المشااتركة ولتحديد  رص  تقريريلخص 

 .البرنامجالتقييم  ي  لوظيفةكما يقدم التقرير عرضا  وكفاسته وأثره واستدامته.و عاليته البرنامج  الالزمة لتعزيز أهميةالتحسينات الجوهرية 

 )تقرير موجز عن تقييم سياسة الحماية اإلنسانية، ورد اإلدارة عليه )للنظر 

ر هذا التقييم نوعية سااياسااة  البرنامجعمال باالتفاق القاضااي بتقييم سااياسااات  خال   ترة تتراوح بين أربع وساات ساانوات من الموا قة عليها، ساايقدا

ر ترتيبات تنفيذها ونتائجها.2012والتي تمت الموا قة عليها عام  البرنامجالحماية اإلنسانية التي يأخذ بها   ، كما سيقدا

  دارة عليه )للنظر(ة الشراكات المؤسسية، ورد اإلاستراتيجيتقرير موجز عن تقييم 

ر هذا التقييم نوعية  البرنامجعمال باالتفاق القاضااي بتقييم سااياسااات  خال   ترة تتراوح بين أربع ساانوات وساات ساانوات بعد الموا قة عليها، ساايقدا

ر ترتيبات 2014والتي تمت الموا قة عليها عام  البرنامجة الشراكات المؤسسية التي يأخذ بها استراتيجي  تنفيذها ونتائجها.، كما سيقدا

 )حالة تنفيذ توصيات التقييم )للعلم 

إلجراسات معلومات عن كيفية تنفيذ ا وتتضااااااامن الوثيقةالتقرير السااااااانوي عن حالة تنفيذ توصااااااايات التقييم.  ،تمثل هذه الوثيقة، المقدمة للمجلس

 المزمعة من جانب شعب المقر الرئيسي، والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب القطرية استجابة لتوصيات التقييم.

 (الثاني/تشرين نوفمبر 17-13) 2017 الثانية العادية الدورة

  المعتد ، ورد اإلدارة عليه )للنظر(سوس الت ذية الحاد ل التصدي ي  البرنامجأثر عمل  –تقارير تقييم موجزة 

كل من تشاد ي   سوس الت ذية الحاد المعتد ل التصدي ي  البرنامجعمل  عن أثرنتائج والتوصيات التي خرجت بها السلسلة التقييمات هذه  ستو ر

 .والنيجر والصوما  والسودان

  للنظر( الحاد المعتد ، ورد اإلدارة عليهسوس الت ذية ل التصدي ي  البرنامجتقرير تجميعي لسلسلة تقييمات أثر عمل( 

 حاد المعتد ،سااوس الت ذية الل التصاادي ي  البرنامج بها ساالساالة تقييمات أثر عمليلخص هذا التقرير التجميعي النتائج والتوصاايات التي خرجت 

 .منتظمةويحدد الفرص لدخا  تحسينات 

  للنظر( 2017-2016تقرير تجميعي لتقييمات العمليات  ي الفترة( 

ينات ساايلخص هذا التقرير التجميعي النتائج والتوصاايات المنبثقة عن تقييمات العملية الواحدة التي أجريت خال  الساانة السااابقة لتحديد  رص التح

لى الصااااعيد عالعامة. وتركز تقييمات العملية الواحدة على  عالية وكفاسة عملية واحدة  ي تحقيق أهدا ها واالمتثا  للمعايير والقواعد المعمو  بها 

 ، و ي مدى مالسمة تصميم العملية، وتنفيذها، ونتائجها.البرنامجالدولي و ي 
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 المسائل التشغيلية

 /شباط(فبراير 12-8) 2016الدورة العادية األولى لعام 

 )للموا قة( القطرية البرامج

 القطري التالي، للموا قة عليه: البرنامجعلى المجلس  سيعرض

 بيساو غينيا 

 ندونيسياإ 

 طاجيكستان 

 المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموا قة عليها )للموا قة(

 األنشطة اإلنمائية 

 على المجلس األنشطة اإلنمائية التالية التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي، للموا قة عليها:  ستعرض

 العراق 

  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية  الزيادات

 على المجلس الزيادات  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية التالية التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي، للموا قة عليها:  ستعرض

 كمبوديا 

 تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم(

ملخصاااااات للزيادات  ي ميزانيات  (2الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛ ملخصاااااات المشاااااروعات اإلنمائية والعمليات  (1سااااايعرض على المجلس، للعلم، ما يلي: 

كما قد تشاامل عمليات الطوارئ التي  األنشااطة اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وا ق عليها المدير التنفيذي  ي حدود الساالطة المفوضااة له.

 والزراعة بموجب السلطة المفوضة لهما  ي الفقرة الفرعية )ب( من ملحق الالئحة العامة. وا ق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية

 (حزيران/يونيو 17-13) 2016الدورة السنوية لعام 

 )للموا قة( القطرية البرامج

 القطري التالي، للموا قة عليه: برنامجعرض على المجلس اليس

 المتحدة تنزانيا جمهورية 

 للمجلس التنفيذي للموا قة عليها )للموا قة(المشروعات المقدمة 

  ي ميزانيات األنشطة اإلنمائية  الزيادات

 على المجلس الزيادات  ي ميزانيات النشاط اإلنمائي التالي التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي، للموا قة عليها:  سيعرض

 غينيا  

 العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 الممتدة التالية التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي، للموا قة عليها: يةالمجلس العملستعرض على 

 الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية 
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 نوفمبر/تشرين الثاني( 18-14) 2016الدورة العادية الثانية لعام 

 )للموا قة( القطرية البرامج

 للموا قة عليها:ستعرض على المجلس البرامج القطرية التالية، 

 بن الديش 

 اسو بوركينا  

 المتحدة الشعبية الو جمهورية 

 موزامبيق 

 المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموا قة عليها )للموا قة(

 

  العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 الممتدة التالية التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي، للموا قة عليها: اتستعرض على المجلس العملي

 أ  انستان 

 جنوب السودان 

 تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم(

ملخصات للزيادات  ي ميزانيات  (2ملخصات المشروعات اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛  (1سيعرض على المجلس، للعلم، ما يلي: 

وارئ التي مليات الطاألنشطة اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وا ق عليها المدير التنفيذي  ي حدود السلطة المفوضة له. كما قد تشمل ع

 ة لهما  ي الفقرة الفرعية )ب( من ملحق الالئحة العامة.وا ق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة بموجب السلطة المفوض

 /شباط(فبراير 24-20) 2017 لعام األولى العادية الدورة

 تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم(

ملخصاااااات للزيادات  ي ميزانيات  (2الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛ ملخصاااااات المشاااااروعات اإلنمائية والعمليات  (1سااااايعرض على المجلس، للعلم، ما يلي: 

كما قد تشاامل عمليات الطوارئ التي  األنشااطة اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وا ق عليها المدير التنفيذي  ي حدود الساالطة المفوضااة له.

 والزراعة بموجب السلطة المفوضة لهما  ي الفقرة الفرعية )ب( من ملحق الالئحة العامة. وا ق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية

 

 (الثاني تشرين/نوفمبر 17-13) 2017لعام  الثانية العاديةالدورة 

 تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التش يلية )للعلم(

( ملخصات للزيادات  ي ميزانيات 2لإلغاثة واإلنعاش؛ ( ملخصات المشروعات اإلنمائية والعمليات الممتدة 1سيعرض على المجلس، للعلم، ما يلي: 

طوارئ التي مليات الاألنشطة اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وا ق عليها المدير التنفيذي  ي حدود السلطة المفوضة له. كما قد تشمل ع

 ة بموجب السلطة المفوضة لهما  ي الفقرة الفرعية )ب( من ملحق الالئحة العامة.وا ق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراع
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 المسائل التنظيمية واإلجرائية

 /شباط(فبراير 12-8) 2016الدورة العادية األولى لعام 

  للعلم( (2017-2016)برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين( 

 (.2017-2016)، تعرض على المجلس، للعلم، نسخة محدثة من برنامج عمل الفترة 2004استجابة لطلب المجلس  ي دورته العادية الثالثة لعام  

 (حزيران/يونيو 17-13) 2016الدورة السنوية لعام 

  للعلم( (2017-2016)برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين( 

 (.2017-2016)، تعرض على المجلس، للعلم، نسخة محدثة من برنامج عمل الفترة 2004استجابة لطلب المجلس  ي دورته العادية الثالثة لعام 

 نوفمبر/تشرين الثاني( 18-14) 2016الدورة العادية الثانية لعام 

 ( 2018-2017برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين)للموا قة( ) 

 (، للموا قة عليه.2018-2017بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية، سيعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين )عمال  

 /شباط(فبراير 24-20) 2017 لعام األولى العادية الدورة

 ( للعلم( )2018-2017برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 

 (.2018-2017، تعرض على المجلس، للعلم، نسخة محدثة من برنامج عمل الفترة )2004العادية الثالثة لعام استجابة لطلب المجلس  ي دورته  

 (حزيران/يونيو 16-12) 2017 لعام السنوية الدورة

 ( للعلم( )2018-2017برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين) 

 (.2018-2017، تعرض على المجلس، للعلم، نسخة محدثة من برنامج عمل الفترة )2004استجابة لطلب المجلس  ي دورته العادية الثالثة لعام  

 (الثاني/تشرين نوفمبر 17-13) 2017 لعام الثانية العادية الدورة

 ( 2019-2018برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين)للموا قة( ) 

 (، للموا قة عليه.2019-2018المجلس برنامج عمله لفترة السنتين )عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية، سيعرض على  

 

 مسائل التسيير واإلدارة

 /شباط(فبراير 12-8) 2016الدورة العادية األولى لعام 

  للنظر( البرنامجتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل( 

والتي تقدمها األمانة ساااانويا إلى  البرنامجبأن تشاااامل تقارير وحدة التفتيش المشااااتركة ذات الصاااالة بعمل  EB.2/17/2002 أوصااااى المجلس،  ي قراره

 المجلس البنود التالية:
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 الواردة بين تقديم آخر وثيقة للمجلس  البرنامجوحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل على تقارير  البرنامج تعليقات (1

 ؛2015 األو /تشرين أكتوبر 1و

 قائمة بتقارير وحدة التفتيش المشتركة الصادرة منذ آخر  ترة شملها تقرير؛ (2

 للتوصيات المعتمدة أو المقبولة  يما سبق. البرنامجحالة تنفيذ  (3

زا موج وطبقا لما جرت عليه العادة  ي مجالس الصااااااناديق والبرامج األخرى، تعرض األمانة على المجلس  ي دورته العادية األولى من كل عام تقريرا

 يتضمن البنود المشار إليها أعاله للنظر  يه.

 (حزيران/يونيو 17-13) 2016الدورة السنوية لعام 

 لمجلس ا أماملموظفين ل الممثلة الهييات كلمة 

 وموظفيها. المنظمةكلمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم  بإلقاسرابطتا الموظفين  قومست

  (لعلم)ل 2015ديسمبر/كانون األو   31 –يناير/كانون الثاني  1تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة 

 للعلم، تقريرا عن الخسائر المتكبدة  ي السلع بعد تسليمها  ي البلدان المتلقية. ،سيعرض المدير التنفيذي على المجلس

شجيع األمانة على اتخاذ كا ة التدابير الالزمة لكفالة مواصلة الحد من هذه الخسائر والسعي إلى "بت 2000وقام المجلس التنفيذي  ي دورته السنوية لعام 

إلبقاس الخساااائر السااالعية ما بعد  البرنامجويوضااال التقرير اإلجراسات التي اتخذها  اساااترداد التكاليف من الحكومات التي  قدت السااالع بسااابب اإلهما ".

. ويشير التقرير بوجه خاص إلى أكبر الخسائر، سواس من حيث 2015ديسمبر/كانون األو   31يناير/كانون الثاني حتى  1التسليم  ي حدودها الدنيا من 

 تكلفتها الصا ية المطلقة أو النسبية.

  للعلم(تحديث عن شراس األغذية( 

شراس األغذية كمتابعة للوثيقة  البرنامجطلب أعضاس المجلس إلى  2006لعام  ي الدورة العادية األولى  أن يقدم بصورة أكثر انتظاما تقارير عن أنشطة 

تحديثا  (2 ؛إحصاسات عن شراس األغذية (1 (. ويو ر هذا التقرير، المقدم للمجلس للعلم:WFP/EB.1/2006/5-C) "شراس األغذية  ي البلدان النامية"

 تحليال للتفاعل بين المشتريات المحلية واإلقليمية والعالمية. (3 ؛شراس األغذيةعن قدرات 

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

لوثيقة عدد الموظفين الفنيين الدوليين . تورد هذه ا2015ديساااامبر/كانون األو   31إلى تاريخ  البرنامجسااااتقدم إلى المجلس للعلم وثيقة خاصااااة بموظفي 

الفنيين  ة الموظفينوالفيات العليا للموظفين الذين لديهم عقود غير محددة المدة، أو عقود مستمرة، أو عقود محددة اآلجا  )سنة أو أكثر(. كما تشمل الوثيق

أيضاااا إحصااااسات عن التوزيع الج را ي للموظفين الدوليين والفيات ويقدم التقرير  .البرنامجالمبتدئين ومتطوعي األمم المتحدة المشااااركين  ي أنشاااطة 

 .البرنامجالعليا لدى 

 )التقرير األمني )للعلم 

. وتقدم هذه الوثيقة تحليال عن حوادث للبرنامجأن يتم إشاااااااراك أعضااااااااس المجلس  ي التقرير األمني  2007طلب المجلس  ي دورته العادية الثانية لعام 

باإلضا ة إلى بيانات إحصائية عن التوزيع الج را ي وأنواع الحوادث األمنية.  2015وأصوله وشركائه  ي عام  البرنامجأمنية ذات شأن تتعلق بموظفي 

 ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.

 (/شباطفبراير 24-20) 2017 لعام األولى العادية الدورة

  للنظر( البرنامجتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل( 

والتي تقدمها األمانة ساااانويا إلى  البرنامجبأن تشاااامل تقارير وحدة التفتيش المشااااتركة ذات الصاااالة بعمل  EB.2/17/2002 أوصااااى المجلس،  ي قراره

 المجلس البنود التالية:



22 WFP/EB.2/2015/11 

 

 الواردة بين تقديم آخر وثيقة للمجلس  البرنامجوحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل على تقارير  البرنامج تعليقات (1

 ؛2016أكتوبر/تشرين األو   1و

 قائمة بتقارير وحدة التفتيش المشتركة الصادرة منذ آخر  ترة شملها تقرير؛ (2

 للتوصيات المعتمدة أو المقبولة  يما سبق. البرنامجحالة تنفيذ  (3

عليه العادة  ي مجالس الصااناديق والبرامج األخرى، تعرض األمانة على المجلس  ي دورته العادية األولى من كل عام تقريرا موجزا وطبقا لما جرت 

 يتضمن البنود المشار إليها أعاله للنظر  يه.

 (حزيران/يونيو 16-12) 2017 لعام السنوية الدورة

 المجلس أمام للموظفين الممثلة الهييات كلمة 

 كلمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم المنظمة وموظفيها. بإلقاسرابطتا الموظفين  قومست

  (للعلم) 2016ديسمبر/كانون األو   31 –يناير/كانون الثاني  1تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة 

 تقريرا عن الخسائر المتكبدة  ي السلع بعد تسليمها  ي البلدان المتلقية.  للعلم، ،سيعرض المدير التنفيذي على المجلس

"بتشااجيع األمانة على اتخاذ كا ة التدابير الالزمة لكفالة مواصاالة الحد من هذه الخسااائر والسااعي  2000وقام المجلس التنفيذي  ي دورته الساانوية لعام 

عية ما بعد إلبقاس الخسائر السل البرنامجويوضل التقرير اإلجراسات التي اتخذها إلى استرداد التكاليف من الحكومات التي  قدت السلع بسبب اإلهما ". 

. ويشاااير التقرير بوجه خاص إلى أكبر الخساااائر، ساااواس من 2016ديسااامبر/كانون األو   31يناير/كانون الثاني حتى  1التساااليم  ي حدودها الدنيا من 

 حيث تكلفتها الصا ية المطلقة أو النسبية.

 للعلم(حديث عن شراس األغذية ت( 

أن يقدم بصورة أكثر انتظاما تقارير عن أنشطة شراس األغذية كمتابعة للوثيقة  البرنامجطلب أعضاس المجلس إلى  2006لعام  ي الدورة العادية األولى 

 ؛إحصااااااااسات عن شاااااااراس األغذية (1 (. ويو ر هذا التقرير، المقدم للمجلس للعلم:WFP/EB.1/2006/5-C) "شاااااااراس األغذية  ي البلدان النامية"

 تحليال للتفاعل بين المشتريات المحلية واإلقليمية والعالمية. (3 ؛شراس األغذيةتحديثا عن قدرات  (2

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

. تورد هذه الوثيقة عدد الموظفين الفنيين الدوليين 2016ديسااامبر/كانون األو   31إلى تاريخ  البرنامجساااتقدم إلى المجلس للعلم وثيقة خاصاااة بموظفي 

ن ة الموظفيوالفيات العليا للموظفين الذين لديهم عقود غير محددة المدة، أو عقود مساااااتمرة، أو عقود محددة اآلجا  )سااااانة أو أكثر(. كما تشااااامل الوثيق

ويقدم التقرير أيضاااا إحصااااسات عن التوزيع الج را ي للموظفين الدوليين  .البرنامجمتحدة المشااااركين  ي أنشاااطة الفنيين المبتدئين ومتطوعي األمم ال

 .البرنامجوالفيات العليا لدى 

 )التقرير األمني )للعلم 

م هذه الوثيقة تحليال عن حوادث . وتقدللبرنامجأن يتم إشاااااااراك أعضااااااااس المجلس  ي التقرير األمني  2007طلب المجلس  ي دورته العادية الثانية لعام 

باإلضا ة إلى بيانات إحصائية عن التوزيع الج را ي وأنواع الحوادث األمنية.  2016وأصوله وشركائه  ي عام  البرنامجأمنية ذات شأن تتعلق بموظفي 

 ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
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 مسائل أخرى

 /شباط(فبراير 12-8) 2016الدورة العادية األولى لعام 

 خدمات لقرير شاااافوي عن االجتماع المشااااترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صااااندوق األمم المتحدة للسااااكان/مكتب األمم المتحدة ت

 المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي )للعلم(

عن االجتماع المشاااااترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صاااااندوق األمم المتحدة للساااااكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات  يعرض تقرير

 المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي على المجلس التنفيذي، للعلم.

 (حزيران/يونيو 17-13) 2016ة لعام الدورة السنوي

 ان/مكتب األمم المتحدة للساااكعن الزيارة الميدانية المشاااتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صاااندوق  شااافوي تقرير

 وبرنامج األغذية العالمي )للعلم(األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة، 

ان/مكتب األمم المتحدة للساااكتقرير عن الزيارة الميدانية المشاااتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صاااندوق يعرض 

 وبرنامج األغذية العالمي، للعلم.األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة، 

 /شباط(فبراير 24-20) 2017 لعام األولى العادية دورةال

 خدمات لقرير شااافوي عن االجتماع المشاااترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صاااندوق األمم المتحدة للساااكان/مكتب األمم المتحدة ت

 وبرنامج األغذية العالمي )للعلم(المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة، 

لخدمات  ةسايعرض تقرير عن االجتماع المشاترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صاندوق األمم المتحدة للساكان/مكتب األمم المتحد

 ي على المجلس التنفيذي، للعلم.المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيية األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالم
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 األغذية لمنظمة األخرى الرئيسية واالجتماعات الرئاسية األجهزة الجتماعات المؤقت الزمني الجدول

 2017-2016 للفترة العالمي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدولي والصندوق والزراعة

 2016 2017 

     يناير/كانون الثاني

 برنامج األغذية العالمي فبراير/شباط

 مجلس محا ظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر  34

 الكاريبي

8-12 

15-19 

29/2-3/3 

 مجلس محا ظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 برنامج األغذية العالمي

13-17 

20-24 

 آلسيا والمحيط الهادئالمؤتمر اإلقليمي  33 مارس/آذار 

  لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 102

 ألمريكا الشمالية الرسميغير المؤتمر اإلقليمي  4

7-11 

14-16 

21-22 

  لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 104

 لجنة المالية 163

 لجنة البرنامج 121

13-15 

 

27-31 

27-31 

 المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا 29 أبريل/نيسان

  المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى 33

8-4 

11-15 

18-22 

 المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 المجلس 156

10-14 

28-24 

 المؤتمر اإلقليمي ألوروبا 30 مايو/أيار

  الماليةلجنة  161

 لجنة البرنامج  119

  المجلس 154

2-5 

16-20 

16-20 

3/6-30/5 

  

 برنامج األغذية العالمي يونيو/حزيران

 هيئة الدستور الغذائي 39

17-13 

2/7-27/6 

 )روما(

 16-12 برنامج األغذية العالمي

 لجنة مصايد األسماك 32 يوليو/تموز

 لجنة الغابات 23

11-15 

18-22 

 لمؤتمرا 40

 المجلس 157

 هيية الدستور ال ذائي 40

 

3-8 

10 

 )جنيف( 17-21

     أغسطس/آب 

 المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية  سبتمبر/أيلول

 لجنة الزراعة 25

19-23 

26-30 

 15-11 المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 لجنة مشكالت السلع 71 أكتوبر/تشرين األول

 يوم األغذية العالمي

 الغذائي العالميلجنة األمن  43

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 103

3-5 

 )االثنين( 17

17-22  

24-26 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 44

 يوم األغذية العالمي

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 105

9-13 

 )االثنين( 16

23-25 

نوفمبر/تشرين 

 الثاني

  لجنة المالية 162

 لجنة البرنامج 120

 برنامج األغذية العالمي

7-11 

7-11 

14-18 

 لجنة المالية 164

 لجنة البرنامج 122

 برنامج األغذية العالمي

6-10 

6-10 

13-17 

 المجلس  155 ديسمبر/كانون األول

 المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 المجلس  158 5-9

 المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

4-8 

11-15 
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