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اللغة ااصلية :اإلنكليزية

المسائل التنييمية واإلجرائية
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي علر موقح البرنامج علر اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2017-2016

 -1منذ عام  ، 2005يتم تقديم برنامج العمل لفترة السنننننننتيا دلر الدورة العاوية ااولر والدورة السنننننننوية للعلم ،ما يقدم دلر الدورة
العاوية الثانية للموافقة عليه .وبناء علر ذلك تقدم هذه الوثيقة دلر المجلس للعلم.
 -2وبرنامج عمل فترة السنننتيا هو وثيقة ةية تع ننح لت ديت منتيم فء اننوء المعلوما التء تاننل ما اامانة وأع نناء المجلس
ما أنها تع ح الستعراض منتيم ما جانب هيئة المكتب.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة H. Spanos
أمينة المجلس التنفيذي
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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موجز برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2017-2016
الدورة العادية األولى لعام 2016
( 10-8فبراير/شباط)

الدورة السنوية لعام 2016

الدورة العادية الثانية لعام 2016

( 17-13يونيو/حزيران)

( 18-14نوفمبر/تشرين الثاني)

مقدمة

مقدمة

مقدمة



 الق ايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة


 تعييا المقرر
 مالةيا افتتاةية ما المدير التنفيذي


 تعييا المقرر
 مالةيا افتتاةية ما المدير التنفيذي

اعتماو جدول ااعمال (للموافقة)

انتعاب أع اء هيئة المكتب وتعييا المقرر

التقارير السنوية

اعتماو جدول ااعمال (للموافقة)

التقارير السنوية


قضايا السياسات



استعراض منتاف المدة للعطة االستراتيجية
(( )2017-2014للنير)



 ت ديت عا سياسة التغذية (للعلم)
 ت ديت عا استراتيجية شؤون العامليا (للعلم)
 ت ديت عا خارطة الطريق المتكاملة للعطة االستراتيجية
خطة عمل المساواة بيا الجنسيا (للنير)

بيان تقبُّل المعاطر (للنير)

سياسة العطط االستراتيجية القطرية (للنير)
ت ديت عا استعراض اإلطار المالء (للنير)
ت ديت عا خارطة الطريق المتكاملة للعطة االستراتيجية
واستعراض اإلطار المالء (للعلم)

( ،)2021-2017ونهج التعطيط االستراتيجء القطري ،واستعراض
اإلطار المالء (للعلم)

العطة االستراتيجية للبرنامج (( )2021-2017للنير)

( ،)2021-2017وسياسة العطط االستراتيجية القطرية،



قضايا السياسات








ت ديت عا وور البرنامج فء االستجابة اإلنسانية الجماعية
(للنير)




التقارير السنوية

تقرير ااواء السنوي لعام ( 2015للموافقة)

قضايا السياسات






اعتماو جدول ااعمال (للموافقة)

العطة االستراتيجية للبرنامج (( )2021-2017للموافقة)
دطار النتائج المؤسسية للبرنامج (( )2021-2017للموافقة)
سياسة العطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
سياسة تغير المناخ (للموافقة)
سياسة بشأن برنامج ااغذية العالمء والبيئة (للموافقة)
ت ديت عا التعاون بيا الو اال التء تتعذ ما روما مقرا لها
(للعلم)



خالصة سياسا البرنامج المتعلقة بالعطة االستراتيجية (للعلم)

ت ديت عا سياسة المساواة بيا الجنسيا (للعلم)
ت ديت عا عمليا تادي البرنامج لفيروس نقص المناعة
البشرية واإليدز (للعلم)

مسائل الموارد والمالية والميزانية

مسائل الموارد والمالية والميزانية




ال سابا السنوية المراجعة لعام ( 2015للموافقة)
تعييا ع ويا ما المجلس التنفيذي فء فريق االختيار المعنء
بتعييا ع ويا ما أع اء لجنة مراجعة ال سابا (للموافقة)




مسائل الموارد والمالية والميزانية


 ت ديت عا استعراض اإلطار المالء (للعلم)
 استعراض معدل تكاليف الدعم غير المباشرة للتبرعا المقدمة
خطة البرنامج لإلوارة (( )2019-2017للموافقة)

التقرير السنوي للجنة مراجعة ال سابا (للنير)
التقرير السنوي للمفتش العام (للنير) ومذ رة ما المدير

ما القطاع العاص (للموافقة)



خطة عمل مراجح ال سابا العارجء (للعلم)

التنفيذي (للنير) بشأنه



تقرير مراجح ال سابا العارجء عا أواء برنامج التغذية
المدرسية (للنير) ،ورو دوارة البرنامج عليه (للنير)



تقرير مراجح ال سابا العارجء عا طيران البرنامج (للنير)،
ورو دوارة البرنامج عليه (للنير)




تقرير عا تنفيذ توصيا المراجح العارجء (للنير)
تقرير عا استعدام آليا التمويل بالسلف فء البرنامج
( 1يناير /انون الثانء  31-ويسمبر /انون ااول )2015
(للنير)



تقرير المدير التنفيذي عا استعدام المساهما واإلعفاءا ما
التكاليف (الماوتان الثانية عشرة  4والثالثة عشرة ( 4ح) ما
الالئ ة العامة) (للعلم)

تقارير التقييم (للنظر)



تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية لدولة فلسطيا ،ورو اإلوارة
عليه

تقارير التقييم




تقرير التقييم السنوي لعام  ،2015ورو اإلوارة عليه (للنير)



تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية لموريتانيا ،ورو اإلوارة
عليه (للنير)



تقارير التقييم (للنظر)

ةالة تنفيذ توصيا التقييم (للعلم)

تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية لبوروندي ،ورو اإلوارة
عليه




تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية للعراق ،ورو اإلوارة عليه
تقرير تجميعء لتقييما العمليا فء الفترة 2016-2015

المسائل التشغيلية

المسائل التشغيلية

المسائل التشغيلية

البرامج القطرية (للموافقة)

البرامج القطرية (للموافقة)

البرامج القطرية (للموافقة)
 و ويفوار

 غينيا  -بيساو

 غامبيا

 دندونيسيا
 طاجيكستان

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

أ) المشروعا اإلنمائية

أ) المشروعا اإلنمائية

أ) المشروعا اإلنمائية
 البرنامج القطري لبوروندي
 المشروع اإلنمائء إلثيوبيا
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الدورة العادية األولى لعام 2016

الدورة السنوية لعام 2016

الدورة العادية الثانية لعام 2016

( 10-8فبراير/شباط)

( 17-13يونيو/حزيران)

( 18-14نوفمبر/تشرين الثاني)

ب) الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية

ب) الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية

 مبوويا

ب) الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية
 البرنامج القطري لبور ينا فاسو
 البرنامج القطري لغانا
 البرنامج القطري لمالوي

ج) العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

ج) العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

ج) العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 جمهورية وريا الشعبية الديمقراطية

 بوروندي

 زمبابوي

 النيجر
 سوريا ((العملية اإلقليمية)
 سوريا
 أو رانيا

و) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

و) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

و) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 دثيوبيا

 أفغانستان

 مالوي

 دثيوبيا (اإلغاثة)
 وولة فلسطيا
 جنوب السووان

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)
أ)

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)

المشروعا اإلنمائية التء وافق عليها المدير التنفيذي

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)
أ)

( 1يناير /انون الثانء  31 -ويسمبر /انون ااول )2015

العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق عليها المدير
التنفيذي
( 1يناير /انون الثانء  30 -يونيو/ةزيران )2016

ب) الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية التء وافق عليها المدير

ب) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء

التنفيذي

وافق عليها المدير التنفيذي

( 1يناير /انون الثانء  31 -ويسمبر /انون ااول )2015

( 1يناير /انون الثانء  30 -يونيو/ةزيران )2016

ج) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق

ج) عمليا الطوارئ التء وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير

عليها المدير التنفيذي

التنفيذي والمدير العام لمنيمة ااغذية والزراعة

( 1يوليو/تموز  31 -ويسمبر /انون ااول )2015

( 1يناير /انون الثانء  30 -يونيو/ةزيران )2016

و) عمليا الطوارئ التء وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنيمة ااغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز  31 -ويسمبر /انون ااول )2015
المسائل التنظيمية واإلجرائية



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

المسائل التنظيمية واإلجرائية



برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا

المسائل التنظيمية واإلجرائية



(( )2017-2016للعلم)
مسائل التسيير واإلدارة



تقارير وةدة التفتيش المشتر ة ذا الالة بعمل البرنامج (للنير)

مسائل التسيير واإلدارة

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا
(( )2018-2017للموافقة)

مسائل التسيير واإلدارة


 تقرير عا خسائر ما بعد التسليم للفترة

لمة الهيئا الممثلة للموظفيا أمام المجلس

 1يناير /انون الثانء –  31ويسمبر /انون ااول ( 2015للعلم)




ت ديت عا شراء ااغذية (للعلم)
تقرير دةاائء عا تشكيل مالك الموظفيا الفنييا الدولييا
والفئا العليا (للعلم)



التقرير اامنء (للعلم)

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2015

ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 2016

ملخص أعمــال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعــام 2016

مسائل أخرى

مسائل أخرى

مسائل أخرى

أ)

تقرير شفوي عا الزيارة الميدانية المشتر ة للمجالس التنفيذية



تقرير عا الزيارة الميدانية المشتر ة للمجالس التنفيذية لبرنامج

لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صندوق اامم المت دة للسكان/مكتب

اامم المت دة اإلنمائء/صندوق اامم المت دة للسكان/مكتب اامم

اامم المت دة لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة،

المت دة لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة

وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)
ب) ت ديت عا مباورة االمتياز فء دوارة التكاليف (للعلم)

اامم المت دة للمرأة وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)



تقرير شفوي عا االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج
اامم المت دة اإلنمائء/صندوق اامم المت دة للسكان/مكتب اامم
المت دة لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة
اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)
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الدورة العادية األولى لعام 2017

الدورة السنوية لعام 2017

الدورة العادية الثانية لعام 2017

( 24-20فبراير/شباط)

( 16-12يونيو/حزيران)

( 17-13نوفمبر/تشرين الثاني)

مقدمة

مقدمة

مقدمة



 الق ايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة


 تعييا المقرر
 مالةيا افتتاةية ما المدير التنفيذي


 تعييا المقرر
 مالةيا افتتاةية ما المدير التنفيذي

اعتماو جدول ااعمال (للموافقة)

انتعاب أع اء هيئة المكتب وتعييا المقرر

التقارير السنوية

اعتماو جدول ااعمال (للموافقة)

التقارير السنوية


قضايا السياسات



سياسة التغذية (للموافقة)

اعتماو جدول ااعمال (للموافقة)

التقارير السنوية

تقرير ااواء السنوي لعام ( 2016للموافقة)

قضايا السياسات







سياسة بشأن انعدام ااما الغذائء فء المناطق ال

قضايا السياسات
رية (للموافقة)

سياسة االستعداو للطوارئ واالستجابة لها (للموافقة)
ت ديت عا وور البرنامج فء االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنير)


 ت ديت عا التعاون بيا الو اال التء تتعذ ما روما مقرا لها (للعلم)
 خالصة سياسا البرنامج المتعلقة بالعطة االستراتيجية (للعلم)
استراتيجية الشرا ة مح القطاع العاص وتعبئة الموارو منه (للموافقة)

ت ديت عا سياسة المساواة بيا الجنسيا (للعلم)
ت ديت عا عمليا تادي البرنامج لفيروس نقص المناعة البشرية
واإليدز (للعلم)

مسائل الموارد والمالية والميزانية

مسائل الموارد والمالية والميزانية

مسائل الموارد والمالية والميزانية


 تعييا ع ويا فء لجنة مراجعة ال سابا (للموافقة)
 التقرير السنوي للجنة مراجعة ال سابا (للنير)
 التقرير السنوي للمفتش العام للبرنامج (للنير) ومذ رة ما المدير


 ت ديت عا تنفيذ استعراض اإلطار المالء (للعلم)
 خطة عمل مراجح ال سابا العارجء (للعلم)

ال سابا السنوية المراجعة لعام ( 2016للموافقة)

خطة البرنامج لإلوارة ()2020-2018

التنفيذي (للنير) بشأنه



تقارير مراجح ال سابا العارجء عا المسائل اإلوارية (للنير)،
ورووو دوارة البرنامج عليها (للنير)




تقرير عا تنفيذ توصيا المراجح العارجء (للنير)
تقرير عا استعدام آليا التمويل بالسلف فء البرنامج
( 1يناير /انون الثانء  31-ويسمبر /انون ااول ( )2016للعلم)



تقرير المدير التنفيذي بشأن استعدام المساهما واإلعفاءا ما
التكاليف (الماوتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) ما الالئ ة
العامة) (للعلم)

تقارير التقييم (للنظر)



تقرير موجز عا تقييم سياسة البرنامج بشأن تنمية القدرا  ،ورو
اإلوارة عليه




 تقرير موجز عا تقييم استراتيجية الشرا ا المؤسسية ،ورو اإلوارة


 تقرير موجز عا تقييم سياسة ال ماية اإلنسانية ،ورو اإلوارة عليه
 تقرير موجز عا تقييم أثر عمل البرنامج فء التادي لسوء التغذية ال او

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2016ورو اإلوارة عليه (للنير)

تقرير موجز عا تقييم استجابة البرنامج ازمة ديبوال :غينيا وليبريا
وسيراليون ،ورو اإلوارة عليه



تقارير التقييم

تقارير التقييم (للنظر)

عليه (للنير)



تقرير موجز عا تقييم وور البرنامج فء العمل اإلنسانء ،ورو اإلوارة عليه

المعتدل فء الاومال ،ورو اإلوارة عليه

ةالة تنفيذ توصيا التقييم (للعلم)



تقرير موجز عا تقييم ال افطة القطرية لسري النكا ،ورو اإلوارة
عليه

تقرير موجز عا تقييم أثر عمل البرنامج فء التادي لسوء التغذية ال او
المعتدل فء السووان ،ورو اإلوارة عليه



تقرير موجز لسلسلة تقييما أثر عمل البرنامج فء التادي لسوء التغذية
ال او المعتدل فء النيجر ،ورو اإلوارة عليه



تقرير موجز عا تقييم أثر عمل البرنامج فء التادي لسوء التغذية ال او
المعتدل فء تشاو ،ورو اإلوارة عليه



تقرير تجميعء لسلسلة تقييما أثر عمل البرنامج فء التادي لسوء التغذية
ال او المعتدل ،ورو اإلوارة عليه



تقرير تجميعء لتقييما العمليا فء الفترة 2017-2016

المسائل التشغيلية

المسائل التشغيلية

المسائل التشغيلية

البرامج القطرية (للموافقة)

البرامج القطرية (للموافقة)

البرامج القطرية (للموافقة)



 بيرو
 الفلبيا
 تيمور  -ليشتء



 ميانمار
 سيراليون
 سري النكا










بنغالويش

غواتيماال

ولومبيا

دندونيسيا

د واوور
السلفاوور
جمهورية الو الشعبية الديمقراطية
موزامبيق
جمهورية تنزانيا المت دة
زمبابوي

أفغانستان

هندوراس
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الدورة العادية األولى لعام 2017

الدورة السنوية لعام 2017

الدورة العادية الثانية لعام 2017

( 16-12يونيو/حزيران)

( 17-13نوفمبر/تشرين الثاني)

( 24-20فبراير/شباط)

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

أ) المشروعا اإلنمائية

أ) المشروعا اإلنمائية

أ) المشروعا اإلنمائية



أرمينيا

ب) الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية

ب) الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية


ج) العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

ب) الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية

البرنامج القطري للسنغال

ج) العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش



 السووان

ج) العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش



الكاميرون

وولة فلسطيا

جمهورية أفريقيا الوسطر

و) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)
أ)

و) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

و) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)
أ)

المشروعا اإلنمائية التء وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يناير /انون الثانء  31 -ويسمبر /انون ااول )2016

ب)

( 1يناير /انون الثانء  30 -يونيو/ةزيران )2017
ب) الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق عليها

الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية التء وافق عليها المدير
التنفيذي

المدير التنفيذي

( 1يناير /انون الثانء  31 -ويسمبر /انون ااول )2016
ج)

( 1يناير /انون الثانء  30 -يونيو/ةزيران )2017
ج) عمليا الطوارئ التء وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي

العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق عليها المدير
التنفيذي

والمدير العام لمنيمة ااغذية والزراعة

( 1يوليو/تموز  31 -ويسمبر /انون ااول )2016
و)

العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق عليها المدير التنفيذي

( 1يناير /انون الثانء  30 -يونيو/ةزيران )2017

الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء
وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يوليو/تموز  31 -ويسمبر /انون ااول )2016

هـ)

عمليا الطوارئ التء وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير
التنفيذي والمدير العام لمنيمة ااغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز  31 -ويسمبر /انون ااول )2016

المسائل التنظيمية واإلجرائية



برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا

المسائل التنظيمية واإلجرائية



(( )2018-2017للعلم)
مسائل التسيير واإلدارة



تقارير وةدة التفتيش المشتر ة ذا الالة بعمل البرنامج (للنير)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا

المسائل التنظيمية واإلجرائية



برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا (( )2019-2018للموافقة)

(( )2018-2017للعلم)
مسائل التسيير واإلدارة

مسائل التسيير واإلدارة


 تقرير عا خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير /انون الثانء 31 -
لمة الهيئا الممثلة للموظفيا أمام المجلس

ويسمبر /انون ااول ( 2016للعلم)




ت ديت عا شراء ااغذية (للعلم)
تقرير دةاائء عا تشكيل مالك الموظفيا الفنييا الدولييا وموظفء
الفئا العليا (للعلم)



التقرير اامنء (للعلم)

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2016

ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 2017

ملخص أعمــال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعــام 2017

مسائل أخرى

مسائل أخرى

مسائل أخرى



تقرير عا الزيارة الميدانية المشتر ة للمجالس التنفيذية لبرنامج اامم
المت دة اإلنمائء/صندوق اامم المت دة للسكان/مكتب اامم المت دة
لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة
للمرأة وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)



تقرير شفوي عا االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اامم
المت دة اإلنمائء/صندوق اامم المت دة للسكان/مكتب اامم المت دة
لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة
للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)
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برنامج العمل المفصل للمجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2017-2016
(مصنّف حسب الموضوع والدورة)

التقارير السنوية
الدورة السنوية لعام  17-13( 2016يونيو/حزيران)
 تقرير ااواء السنوي لعام ( 2015للموافقة)
تنص الماوة السننننننابعة 2-ما الالئ ة العامة علر أن "يعد المدير التنفيذي تقريرا سنننننننويا وتقارير أخر وفقا لما يطلب المجلس ،ويقدمها
للمجلس لينير فيها ويوافق عليها" .وداافة دلر ذلك ،تنص التوصية (ح) التء أقرها المجلس فء وورته العاوية الثالثة لعام  2000بشأن
التسننيير واإلوارة (القرار  – 2000/EB.3/1متابعة قرار المجلس التنفيذي بشننأن التسننيير واإلوارة  ،(2000/EB.A/6علر أنه" :ينبغء
واح تقرير سنوي عا ااواء استناوا دلر خطة اإلوارة لفترة السنتيا التء أقر ما قبل".
ويهدف تقرير ااواء السنوي لعام  2015دلر تقديم ت ليل مناسب وقائم علر ااولة اواء البرنامج بما يعكس االلتزاما المقطوعة خالل
العام والم دوة فء العطة االستراتيجية وخطة اإلوارة.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 تقرير ااواء السنوي لعام ( 2016للموافقة)
تنص الماوة السننننننابعة 2-ما الالئ ة العامة علر أن "يعد المدير التنفيذي تقريرا سنننننننويا وتقارير أخر وفقا لما يطلب المجلس ،ويقدمها
للمجلس لينير فيها ويوافق عليها" .وداافة دلر ذلك ،تنص التوصية (ح) التء أقرها المجلس فء وورته العاوية الثالثة لعام  2000بشأن
التسننيير واإلوارة (القرار  – 2000/EB.3/1متابعة قرار المجلس التنفيذي بشننأن التسننيير واإلوارة  ،(2000/EB.A/6علر أنه" :ينبغء
واح تقرير سنوي عا ااواء استناوا دلر خطة اإلوارة لفترة السنتيا التء أقر ما قبل".
ويهدف تقرير ااواء السنننوي لعام  2016دلر تقديم ت ليل مناسننب وقائم علر ااولة اواء البرنامج بما يعكس االلتزاما المقطوعة خالل
العام والم دوة فء العطة االستراتيجية وخطة اإلوارة.

قضايا السياسات
الدورة العادية األولى لعام  10-8( 2016فبراير/شباط)
 استعراض منتاف المدة للعطة االستراتيجية (( )2017-2014للنير)
وافق المجلس فء وورته السننننوية لعام  2012علر العطة االسنننتراتيجية للبرنامج للفترة  .2017-2014وسنننيتناول اسنننتعراض منتانننف
المدة التقدم ال ُم رز بشنننأن ااهداف االسنننتراتيجية ،ويقدم تقديرا للمعاطر ،ويسنننترعء االهتمام دلر التغيرا فء السنننياق منذ عام 2012
والتء يلزم واعها فء االعتبار عند دعداو العطة االستراتيجية القاومة للفترة  .2021-2018ويُعرض هذا البند علر المجلس للنير فيه.

 خطة عمل المساواة بيا الجنسيا (للنير)
وافق المجلس التنفيذي فء مايو/أيار  2015علر سنننياسنننة المسننناواة بيا الجنسنننيا ( )2020-2015ورةب بااللتزام بتجاوز معايير دطار
المساءلة عا تعميم المساواة بيا الجنسيا ،الذي يوجه عمل البرنامج ن و ت قيق أهداف السياسة ب لول عام  .2020وستوفر خطة العمل
بشأن المساواة بيا الجنسيا (التء انت تسمر سابقا دطار المساءلة عا تعميم المساواة بيا الجنسيا) التوجيه ةول يفية سير البرنامج
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فء هذا المجال ،وسننتت ننما ةاننائل ومؤشننرا تشننغيلية ،وجداول زمنية ومسننؤوليا واان ة فيما يتعلق بتنفيذ السننياسننة .ويُعرض هذا
البند علر المجلس للنير فيه.

 بيان تقبُّل المعاطر (للنير)
وفق ما تم االتفاق عليه فء سننياق مناقشننا المجلس بشننأن سننياسننة دوارة المعاطر المؤسننسننية ،التء وافق عليها فء وورته السنننوية لعام
 ،2015ستقدم اامانة ت ديثا لبيان تقبل المعاطر للنير فيه.

 ت ديت عا سياسة التغذية (للعلم)
علر ن و ما اتفق عليه مح المجلس فء وورته السنننوية لعام  ،2012ما المقرر أن تُطلح اامانة المجلس علر المسننتجدا بشننأن سننياسنننة
التغذية فء الدورا السنننننوية ،مرة ل سنننننتيا ،بدءا ما عام  .2013غير أنه نيرا ان تقييم سننننياسننننة التغذية (المرةلة ُ )1عرض علر
الدورة العاوية الثانية لعام  ،2015فقد تأجل ت ديت عام  2015دلر الدورة العاوية ااولر لعام  .2016وسنننننننيتناول مجاال الم نننننننمون
المتفق عليها ،وتفاصيل اإلجراءا التء اتعذها البرنامج لتطبيق سياسة التغذية لعام  2012علر المستوييا العالمء والقطري ،دلر جانب
التمويل المتاح ،والمسائل المطروةة للمستقبل .ويُعرض هذا البند علر المجلس للعلم.

 ت ديت عا استراتيجية شؤون العامليا (للعلم)
فء أعقاب موافقة المجلس علر اسننتراتيجية شننؤون العامليا فء وورته العاوية الثانية لعام  ،2014طلب المجلس تقديم ت ديت عا تنفيذها
علر أساس ووري .وسيعرض هذا الت ديت التقدم الم رز وفقا لعطة تنفيذ االستراتيجية .ويُعرض هذا البند علر المجلس للعلم.

 ت ديت عا خارطة الطريق المتكاملة للعطة االسننتراتيجية ( ،)2021-2017ونهج التعطيط االسننتراتيجء القطري ،واسننتعراض اإلطار
المالء (للعلم)
بناء علر طلب ما مكتب المجلس التنفيذي ،سننننتقدم اامانة دلر المجلس ت ديثا عا خارطة الطريق إلوماج واننننح العطة االسننننتراتيجية
الجديدة ودطار النتائج المؤسننسننية العاص بها فء نهج التعطيط االسننتراتيجء القطري واسننتعراض اإلطار المالء .ويُعرض هذا البند علر
المجلس للعلم.

الدورة السنوية لعام  17-13( 2016يونيو/حزيران)
 العطة االستراتيجية للبرنامج (( )2021-2017للنير)
سنننننتمثل العطة االسنننننتراتيجية للبرنامج ( )2021-2017تغيرا هاما فء رؤية البرنامج للق ننننناء علر الجوع .واسنننننتناوا دلر النتائج التء
تمعض عنها اسننتعراض منتاننف المدة للعطة االسننتراتيجية ( ،)2017-2014سننتمكا العطة الجديدة البرنامج ما دظهار مسنناهمته فء
ت قيق الق اء علر الجوع فء معتلف أن اء العالم ما خالل مواءمة أهدافه االستراتيجية مح ااهداف والغايا والمؤشرا ذا الالة
فء خطة التنمية المسننننتدامة لعام  .2030وسننننتجمح العطة االسننننتراتيجية ( )2021-2017ال اننننائل البالغة ااهمية للمؤتمرا الكبر
المعقووة خالل الفترة  ، 2016-2015ما قبيل القمة العالمية للعمل اإلنسنننننننانء ،والمؤتمر العالمء المعنء بال د ما معاطر الكوار ،
و المؤتمر الدولء الثالت لتمويل التنمية ،ومؤتمر اامم المت دة بشننننأن تغير المناخ .ما سننننتأخذ فء اعتبارها الفرص ،وسننننتعالج الت ديا
الناشئة ،وذلك استناوا دلر الدروس المستفاوة ما تقييما وتقديرا السياسا

والبرامج والعمليا  ،والتقرير السنوي عا وور البرنامج

فء االستجابة اإلنسانية الجماعية ،والمشاورا مح المجلس وأص اب المال ة اآلخريا.

 سياسة العطط االستراتيجية القطرية (للنير)
يعكف البرنامج ،منذ عام  ،2014علر وانننح واختبار نهج جديد فء التعطيط االسنننتراتيجء والتشنننغيلء يسنننتعدم عملية منق ة لالنعراط
علر المسننتو القطري .ويبرز هذا النهج ااهمية التء يوليها البرنامج لالنعراط علر مسننتو رفيح فء العمل القطري والدولء لمكاف ة
الجوع ،بما فء ذلك الهدف  2ما أهداف التنمية الم ستدامة .وتتمثل أهداف النهج فيما يلء )1 :وعم البلدان فء دةراز تقدم صوب الق اء
علر الجوع  )2تفعيل العطة االستراتيجية للبرنامج علر المستو القطري ،بما فء ذلك تقديم المساعدة اإلنسانية  )3ت سيا التمواح
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االسنننننتراتيجء للبرنامج علر المسنننننتوييا القطري والعالمء .وتنطوي السنننننياسنننننة الجديدة علر اعتماو خطة اسنننننتراتيجية قطرية وثيقة
استراتيجية وبرامجية وةو مية وةيدة علر المستو القطري يستعاض بها عا معيم وثائق المشروعا .

 ت ديت عا استعراض اإلطار المالء (للنير)
طلب المجلس ما اامانة فء وورته السننننوية لعام  2014أن تنفذ المرةلة التالية السنننتعراض اإلطار المالء علر الن و المبيا فء الوثيقة
 .WFP/EB.A/2014/6-D/1وستقدم هذه الوثيقة ت ديثا عما أُةرز ما تقدم.
ما سنننتُعرض علر المجلس ،للعلم ،تعليقا وتوصنننيا اللجنة االسنننتشنننارية لشنننؤون اإلوارة والميزانية ولجنة المالية فء منيمة ااغذية
والزراعة.

 ت ديت عا خارطة الطريق المتكاملة للعطة االستراتيجية ( ،)2021-2017و سياسة العطط االستراتيجية القطرية ،واستعراض اإلطار
المالء (للعلم)
بنناء علر طلنب ما هيئنة مكتنب المجلس التنفينذي ،سنننننننتقندم اامناننة دلر المجلس ت نديثنا عا خنارطنة الطريق إلومناج وانننننننح العطنة
االستراتيجية الجديدة ودطار النتائج المؤسسية العاص بها فء سياسة العطط االستراتيجية القطرية واستعراض اإلطار المالء.

 ت ديت عا وور البرنامج فء االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنير)
توفر هذه الوثيقة عراننا عاما لدور البرنامج فء االسننتجابة اإلنسننانية الجماعية خالل العام المااننء ،وتبرز االتجاها والت ديا التء
تؤثر علر استجابته ،وتسلط ال وء علر التبعا المترتبة علر البرنامج.

 ت ديت عا سياسة المساواة بيا الجنسيا (للعلم)
عندما وافق المجلس علر سياسة المساواة بيا الجنسيا ( )2020-2015فء وورته السنوية لعام  ،2015طلب تقديم ت ديثا سنوية دليه.

 ت ديت عا عمليا تادي البرنامج لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)
توفر هذه الوثيقة تقريرا مرةليا عا تطبيق سيا سة البرنامج ب شأن فيروس نقص المناعة الب شرية واإليدز ()WFP/EB.2/2010/4-A
فء سننياق تزايد العالج بم نناوا الفيروسننا الرجعية .ما تعرض النجاةا الم رزة ةديثا فء دوراج الغذاء والتغذية اننما مقترةا
الاندوق العالمء المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل.

الدورة العادية الثانية لعام  18-14( 2016نوفمبر/تشرين الثاني)
 العطة االستراتيجية للبرنامج (( )2021-2017للموافقة)
سنننننتمثل العطة االسنننننتراتيجية للبرنامج ( )2021-2017تغيرا هاما فء رؤية البرنامج للق ننننناء علر الجوع .واسنننننتناوا دلر النتائج التء
تمعض عنها اسننتعراض منتاننف المدة للعطة االسننتراتيجية ( ،)2017-2014سننتمكا العطة الجديدة البرنامج ما دظهار مسنناهمته فء
ت قيق الق اء علر الجوع فء معتلف أن اء العالم ما خالل مواءمة أهدافه االستراتيجية مح ااهداف والغايا والمؤشرا ذا الالة
فء خطة التنمية المسننننتدامة لعام  .2030وسننننتجمح العطة االسننننتراتيجية ( )2021-2017ال اننننائل البالغة ااهمية للمؤتمرا الكبر
المعقووة خالل الفترة  ، 2016-2015ما قبيل القمة العالمية للعمل اإلنسنننننننانء ،والمؤتمر العالمء المعنء بال د ما معاطر الكوار ،
و المؤتمر الدولء الثالت لتمويل التنمية ،ومؤتمر اامم المت دة بشننننأن تغير المناخ .ما سننننتأخذ فء اعتبارها الفرص ،وسننننتعالج الت ديا
الناشئة ،وذلك استناوا دلر الدروس المستفاوة ما تقييما وتقديرا السياسا

والبرامج والعمليا  ،والتقرير السنوي عا وور البرنامج

فء االستجابة اإلنسانية الجماعية ،والمشاورا مح المجلس وأص اب المال ة اآلخريا.

 دطار النتائج المؤسسية للبرنامج (( )2021-2017للموافقة)
تمثل مواءمة العطة االسنننننننتراتيجية الجديدة مح أهداف التنمية المسنننننننتدامة وتنقي اإلطار المالء للبرنامج فرصنننننننة لدمج دطار النتائج
االسننتراتيجية ودطار نتائج اإلوارة فء دطار واةد للنتائج المؤسننسننية .وسننوف يعمل دطار النتائج المؤسننسننية الموةد علر ترشننيد وتبسننيط
هيكل اإلبالغ المؤسسء فء البرنامج .وسيقوم الهيكل المنق  ،استناوا دلر اإلطار المالء الجديد وسلسلة النتائج ،بتبسيط دوارة اإلواء علر
مستو المكاتب القطرية .ما سيدعم دوارة العمليا بطريقة فعالة و فؤة واقتااوية مح القيام فء الوقت نفسه بتعزيز المساءلة والشفافية.

WFP/EB.A/2016/9/Rev.1

9

 سياسة العطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
يعكف البرنامج ،منذ عام  ،2014علر وانننح واختبار نهج جديد فء التعطيط االسنننتراتيجء والتشنننغيلء يسنننتعدم عملية منق ة لالنعراط
علر المسننتو القطري .ويبرز هذا النهج ااهمية التء يوليها البرنامج لالنعراط علر مسننتو رفيح فء العمل القطري والدولء لمكاف ة
الجوع ،بما فء ذلك الهدف  2ما أهداف التنمية الم ستدامة .وتتمثل أهداف النهج فيما يلء )1 :وعم البلدان فء دةراز تقدم صوب الق اء
علر الجوع  )2تفعيل العطة االستراتيجية للبرنامج علر المستو القطري ،بما فء ذلك تقديم المساعدة اإلنسانية  )3ت سيا التمواح
االسنننننتراتيجء للبرنامج علر المسنننننتوييا القطري والعالمء .وتنطوي السنننننياسنننننة الجديدة علر اعتماو خطة اسنننننتراتيجية قطرية وثيقة
استراتيجية وبرامجية وةو مية وةيدة علر المستو القطري يستعاض بها عا معيم وثائق المشروعا .

 سياسة تغير المناخ (للموافقة)
سننتبنر السننياسننة علر "سننياسننة البرنامج بشننأن ال د ما معاطر الكوار ودوارتها" ( )WFP/EB.2/2011/4-Aو"سننياسننة بناء القدرة
علر الاننموو ما أجل ااما الغذائء والتغذية" ( ،)WFP/EB.A/2015/5-Cوسننتت ننما النتائج ذا الاننلة التء خلص دليها مؤتمر
ااطراف فء اتفاقية اامم المت دة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

 سياسة بشأن برنامج ااغذية العالمء والبيئة (للموافقة)
وافق المجلس علر الوثيقة "برنامج ااغذية العالمء والبيئة :ق ننننايا وأولويا " فء وورته العاوية الثالثة لعام  .1998وسننننتُقدم سننننياسننننة
منق ة بتعمق تشننمل التطورا الدولية المتعلقة بالبيئة ،وباننورة خاصننة بغية ال اننول علر االعتماو ما جانب آلية الاننندوق ااخ ننر
للمناخ والتمكا ما الدخول فيها.

 ت ديت عا التعاون بيا الو اال التء تتعذ ما روما مقرا لها (للعلم)
طلب أع ننننناء المجلس ،فء وورته العاوية الثانية فء نوفمبر/تشنننننريا الثانء  ،2010أن يقوم البرنامج سننننننويا باإلبالغ عا التعاون بيا
الو ننن اال

التء تتعنننذ ما رومنننا مقرا لهنننا متنننابعنننة للوثيقنننة "اتجننناهنننا

التعننناون بيا الو ننناال

التء تتعنننذ ما رومنننا مقرا لهنننا"

( .)WFP/EB.2/2009/11-Cويقدم التقرير نيرة عامة شنناملة عا التعاون بيا الو اال التء تتعذ ما روما مقرا لها ،داننافة دلر ما
يستجد ما مجاال التعاون والمباورا والشرا ا الهاوفة دلر ت قيق ااما الغذائء والتغذوي.

 خالصة سياسا البرنامج المتعلقة بالعطة االستراتيجية (للعلم)
وافق المجلس التنفيذي ،فء وورته السننننننننوية لعام  2000علر التوصنننننننيا الواروة فء التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية بالتسنننننننيير
واإلوارة (القرار  .) 2000/EB.A/6وت دو التوصية (و) العاصة بالتسيير واإلوارة أنه ينبغء جمح بيانا

سياسا البرنامج فء خالصة

وافية .وبناء علر طلب المجلس فء عام  ،2010أعيد تنييم وصنننننياغة هذه العالصنننننة الوافية التء تقدم سننننننويا دلر الدورة العاوية الثانية
ب يت تر ز علر السياسا المتعلقة بأهداف العطة االستراتيجية.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 سياسة بشأن انعدام ااما الغذائء فء المناطق ال

رية (للموافقة)

سننتبنر هذه السننياسننة علر وثيقة "انعدام ااما الغذائء فء المناطق ال

ننرية :اسننتراتيجيا البرنامج" التء ان المجلس قد وافق عليها

عام  ،2002وسنتعكس ما اسنتجد فء ب و هذا المجال ،وخبرة البرنامج فء السنياقا ال
باإلسكان والتنمية ال

نرية ،وةانيلة مؤتمر اامم المت دة المعنء

رية المستدامة الذي سيعقد فء أ توبر/تشريا ااول .2016

 سياسة االستعداو للطوارئ واالستجابة لها (للموافقة)
فء مواجهة سياق دنسانء وائم التغير ،ستسد هذه السياسة فجوة ةاسمة فء سياسا البرنامج ،علر الن و الم دو أصال فء خالصة عام
 2011لسننياسننا البرنامج المتعلقة بالعطة االسننتراتيجية ( .)WFP/EB.2/2011/4-Bوترسننء السننياسننة نهج البرنامج فء االسننتعداو
للطوارئ واالسنننتجابة لها ،باالرتكاز علر مباوئ المسننناءلة والشنننفافية ودوارة المعاطر .وتسنننتند السنننياسنننة دلر اإلطار الم د لالسنننتعداو
للطوارئ واالستجابة لها ،وتأخذ باستنتاجا تقييم "برنامج تعزيز االستعداو للطوارئ واالستجابة لها.
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 ت ديت عا وور البرنامج فء االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنير)
توفر هذه الوثيقة عراا عاما لدور البرنامج فء االستجابة اإلنسانية الجماعية خالل العام المااء ،واالتجاها والت ديا البارزة التء
تؤثر علر استجابته ،وتسلط ال وء علر التبعا المترتبة علر البرنامج.

 ت ديت عا سياسة المساواة بيا الجنسيا (للعلم)
عندما وافق المجلس علر سياسة المساواة بيا الجنسيا ( )2020-2015فء وورته السنوية لعام  ،2015طلب تقديم ت ديثا سنوية دليه.

 ت ديت عا عمليا تادي البرنامج لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)
يوفر الت ديت السنننوي تقريرا مرةليا عا تطبيق سننياسننة البرنامج بشننأن فيروس نقص المناعة البشننرية واإليدز ()WFP/EB.2/2010
فء سنننياق تزايد العالج بم ننناوا الفيروسنننا الرجعية .ما تُجمل النجاةا الم رزة ةديثا فء دوراج الغذاء والتغذية انننما مقترةا
الاندوق العالمء المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل.

الدورة العادية األولى لعام  24-20( 2017فبراير/شباط)
 سياسة التغذية (للموافقة)
بناء علر التوصننيا الواروة فء التقرير الموجز عا تقييم سننياسننة التغذية ( ،)WFP/EB.2/2015/6-A( )2014-2012س نتُقدم نسننعة
منق ة ما السنننياسنننة دلر المجلس .وسنننيعمل التنقي علر مواءمة السنننياسنننة مح العطة االسنننتراتيجية ( ،)2021-2017وسنننياسنننة العطط
االستراتيجية القطرية ،واستعراض اإلطار المالء .وسوف تستند سياسة التغذية الجديدة دلر السياسا السابقة وتعالج الق ايا ال اسمة
الناشئة.

الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 استراتيجية الشرا ة مح القطاع العاص وتعبئة الموارو منه (للموافقة)
وافق المجلس علر استراتيجية البرنامج للشرا ة مح القطاع العاص وتعبئة الموارو منه ()WFP/EB.A/2013/5-B( )2017-2013
فء وورته السنوية لعام  .2013وستعرض استراتيجية جديدة علر المجلس للموافقة عليها.

 ت ديت عا التعاون بيا الو اال التء تتعذ ما روما مقرا لها (للعلم)
طلب أع ننننناء المجلس ،فء وورته العاوية الثانية فء نوفمبر/تشنننننريا الثانء  ،2010أن يقوم البرنامج سننننننويا باإلبالغ عا التعاون بيا
الو ننناال

التء تتعنننذ ما رومنننا مقرا لهنننا متنننابعنننة للوثيقنننة "اتجننناهنننا

التعننناون بيا الو ننناال

التء تتعنننذ ما رومنننا مقرا لهنننا"

( .)WFP/EB.2/2009/11-Cويقدم التقرير نيرة عامة شنناملة عا التعاون بيا الو اال التء تتعذ ما روما مقرا لها ،داننافة دلر ما
يستجد ما مجاال التعاون والمباورا والشرا ا الهاوفة دلر ت قيق ااما الغذائء والتغذوي.

 خالصة سياسا البرنامج المتعلقة بالعطة االستراتيجية (للعلم)
وافق المجلس التنفيذي ،فء وورته السننننننننوية لعام  2000علر التوصنننننننيا الواروة فء التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية بالتسنننننننيير
واإلوارة (القرار  .) 2000/EB.A/6وت دو التوصية (و) العاصة بالتسيير واإلوارة أنه ينبغء جمح بيانا

سياسا البرنامج فء خالصة

وافية .وبناء علر طلب المجلس فء عام  ،2010أعيد تنييم وصنننننياغة هذه العالصنننننة الوافية التء تقدم سننننننويا دلر الدورة العاوية الثانية
ب يت تر ز علر السياسا المتعلقة بأهداف العطة االستراتيجية.
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مسائل الموارد والمالية والميزانية
ستعرض علر المجلس ،للعلم ،تعليقا وتوصيا اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة والميزانية ولجنة المالية فء منيمة ااغذية والزراعة وذلك
بالنسبة لجميح البنوو المدرجة فء هذا القسم.

الدورة السنوية لعام  17-13( 2016يونيو/حزيران)
 ال سابا السنوية المراجعة لعام ( 2015للموافقة)
ال سابا

ال سنوية المراجعة تقدم مجموعة املة ما الك شوف والمذ را المالية لعام  .2015وت شمل أي ا ا ستعرا اا للك شوف المالية

ما المراجح العارجء ،ويقدم تقييما مستقال دلر اامانة والمجلس التنفيذي بشأن عمليا مراقبة اإلوارة التء اعتمد عليها اامانة إلعداو
الكشوف المالية السنوية.

 تعييا ع ويا ما المجلس التنفيذي فء فريق االختيار المعنء بتعييا ع ويا ما أع اء لجنة مراجعة ال سابا (للموافقة)
سننيعيا المجلس التنفيذي ع ننويا ما أع ننائه للمشننار ة فء الفريق المعنء باختيار ع ننويا ما أع نناء لجنة مراجعة ال سننابا سننيتم
تعيينهما فء عام .2017

 التقرير السنوي للجنة مراجعة ال سابا (للنير)
صاوق المجلس فء وورته العاوية ااولر لعام  2009علر دنشاء لجنة البرنامج لمراجعة ال سابا

هيئة استشارية مستقلة ت ت دشراف

المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي .وسننيغطء هذا التقرير السنننوي أنشننطة لجنة المراجعة ما  1أبريل/نيسننان  2015دلر  31مارس/آذار
 . 2016ويتزاما تاريخ اإلغالق مح استكمال الكشوف المالية السنوية ،وهء مجال التر يز ااساسء للجنة للفترة قيد االستعراض.

 التقرير السنوي للمفتش العام (للنير) ومذ رة ما المدير التنفيذي (للنير) بشأنه
وفقا للماوة الساوسة (( )2ب) ( )8ما النيام ااساسء للبرنامج ،يُقدم دلر المجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة الرقابة.
ويغطء هننذا التقرير عننام  ،2015وهو يقنندم المنيور الرقننابء فء مجنناال

ال و مننة ودوارة المعنناطر والمراقبننة فء البرنااامج ،ويعطء

صننننورة عامة عا أنشننننطة مكتب المفتش العام وخدما الرقابة ،ومكتب المراجعة الداخلية لل سننننابا  ،ومكتب التفتيش والت قيق .وتقدم
هذه الوثيقة دلر جانب مذ رة المدير التنفيذي للنير فيهما.

 تقرير مراجح ال سابا العارجء عا أواء برنامج التغذية المدرسية ،ورو دوارة البرنامج عليه (للنير)
يعرض هذا التقرير نتائج المراجعة العارجية لبرنامج التغذية المدرسننننننية العاص بالبرنامج .وسننننننعت عملية المراجعة دلر التأ د ما أن
البرنامج قد تمكا ما تنفيذ برنامج التغذية المدرسننية بطريقة اقتانناوية وبكفاءة وبفعالية ،ومسنناعدة البلدان فء الوقت نفسننه علر الت ول
ن و اإلمساك بزمام ملكية برامجها .ما يُعرض أي ا رو اامانة علر توصيا التقرير.

 تقرير مراجح ال سابا العارجء عا طيران البرنامج ،ورو دوارة البرنامج عليه
يعرض هذا التقرير نتائج المراجعة العارجية لدائرة الطيران فء البرنامج .وسننننننعت عملية المراجعة دلر التأ د ما أن البرنامج قد تمكا
ما تشغيل ودوارة وائرة الطيران لديه بطريقة اقتااوية وبكفاءة وبفعالية .ما يُعرض أي ا رو اامانة علر توصيا التقرير.

 تقرير عا تنفيذ توصيا المراجح العارجء (للنير)
يوجز هذا التقرير التدابير التء اتعذتها اامانة لتنفيذ توصيا المراجح العارجء.

 تقرير عا استعدام آليا التمويل بالسلف فء البرنامج ( 1يناير /انون الثانء  31 -ويسمبر /انون ااول ( )2015للنير)
يغطء هذا التقرير اسننتعدام ةسنناب االسننتجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،بما فء ذلك مرفق الشننراء اآلجل ،فء الفترة ما
 1يناير /انون الثانء دلر  31ويسمبر /انون ااول .2015
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 تقرير المدير التنفيذي بشننأن اسننتعدام المسنناهما واإلعفاءا ما التكاليف (الماوتان الثانية عشننرة 4-والثالثة عشننرة( 4-ح) ما الالئ ة
العامة) (للعلم)
وفقا للماوتيا الثانية عشنننرة 4-والثالثة عشنننرة( 4-ح) ما الالئ ة العامة ،تعرض هذه الوثيقة علر المجلس التنفيذي للعلم .وهء تت نننما
معلوما عا استعدام الموارو النقدية غير المقيدة لشراء السلح والمساهما المقدمة فء شكل سلح أو خدما فقط ،ما ةكوما البلدان
النامية ،والبلدان التء يمر اقت ااوها بمرةلة الت ول ،والجها المان ة ااخر غير التقليدية وتعفي ا أو دعفاءا تكاليف الدعم غير

المباشرة للمساهما العينية لتغطية تكاليف الدعم المباشرة.

الدورة العادية الثانية لعام  18-14( 2016نوفمبر/تشرين الثاني)
 خطة البرنامج لإلوارة (( )2019-2017للموافقة)
تعرض علر المجلس ،للموافقة ،خطة اإلوارة لفترة  2017-2019بما فيها ميزانية البرنامج لعام .2017

 ت ديت عا استعراض اإلطار المالء (للموافقة)
طلب المجلس ما اامانة فء وورته السننننوية لعام  2014أن تنفذ المرةلة التالية السنننتعراض اإلطار المالء علر الن و المبيا فء الوثيقة
 .WFP/EB.A/2014/6-D/1وسنننننتقدم هذه الوثيقة ت ديثا عما أُةرز ما تقدم ما سنننننتعرض المقترةا النهائية السنننننتعراض اإلطار
المالء علر المجلس للموافقة عليها.

 استعراض معدل تكاليف الدعم غير المباشرة للتبرعا المقدمة ما القطاع العاص (للموافقة)
علر الن و الم دو فء اسنننننتراتيجية البرنامج للشنننننرا ة مح القطاع العاص وتعبئة الموارو منه ( )2017-2013التء وافق عليها المجلس
فء وورته السنننوية لعام  ،2013تُقيم وتُعدل المعدال المطبقة علر الشننر اء ما القطاع العاص لتعكس التكاليف وويناميا السننوق وفقا
لاللتزام بتغطية تكاليف اإلوارة والشنننننننؤون اإلوارية .و قام المجلس ،فء وورته العاوية الثانية لعام  ،2014باسنننننننتعراض واعتماو معدل
تكاليف الدعم غير المباشننرة المطبق ةاليا علر تبرعا القطاع العاص .وتقدِّم هذه الوثيقة اسننتعرااننا داننافيا للمعدل ولمقترةا تعديله
الم تمل.

 خطة عمل مراجح ال سابا العارجء (للعلم)
تبيا هذه الوثيقة خطة عمل مراجح ال سنننابا العارجء ،وهء تفانننل أنشنننطة المراجعة للفترة الممتدة ما  2015دلر  .2016وسنننيكون
التقيد بالمعايير الدولية لمراجعة ال سابا وأساليب المراجعة المثبتة هو ااساس ل مان تقديمنا خدما عالية الجووة للبرنامج .وتشمل
خطة العمل المراجعا المالية وااواء واالمتثال داافة دلر استعرااا الجووة وتقديرا المراجعة الفروية.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 ال سابا السنوية المراجعة لعام ( 2016للموافقة)
ال سابا

السنوية المراجعة تقدم مجموعة املة ما الكشوف والمذ را المالية لعام  .2016وتشمل أي ا استعرااا للكشوف المالية

ما المراجح العارجء ،ويقدم تقييما مستقال دلر اامانة والمجلس التنفيذي بشأن عمليا مراقبة اإلوارة التء اعتمد عليها اامانة إلعداو
الكشوف المالية السنوية.

 تعييا ع ويا فء لجنة مراجعة ال سابا (للموافقة)
نيرا ان فترة والية ع ويا ما أع اء لجنة مراجعة ال سابا

ستنتهء فء عام  ،2017ف سيتم ،بموجب اخت اا صا اللجنة ،دن شاء

فريق الختيار أع ننننناء جدو ،ولتقديم توصنننننيا دلر المدير التنفيذي ورئيس المجلس التنفيذي .وسنننننتعرض هذه الوثيقة التوصنننننيا دلر
المجلس للموافقة عليها.
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 التقرير السنوي للجنة مراجعة ال سابا (للنير)
صاوق المجلس فء وورته العاوية ااولر لعام  2009علر دنشاء لجنة البرنامج لمراجعة ال سابا

هيئة استشارية مستقلة ت ت دشراف

المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي .وسننيغطء هذا التقرير السنننوي أنشننطة لجنة المراجعة ما  1أبريل/نيسننان  2016دلر  31مارس/آذار
 . 2017ويتزاما تاريخ اإلغالق مح استكمال الكشوف المالية السنوية ،وهء مجال التر يز ااساسء للجنة للفترة قيد االستعراض.

 التقرير السنوي للمفتش العام للبرنامج (للنير) ومذ رة ما المدير التنفيذي (للنير) بشأنه
وفقا للماوة الساوسة (( )2ب) ( )8ما النيام ااساسء للبرنامج ،يُقدم دلر المجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة الرقابة.
ويغطء هننذا التقرير عننام  ،2016وهو يقنندم المنيور الرقننابء فء مجنناال

ال و مننة ودوارة المعنناطر والمراقبننة فء البرنااامج ،ويعطء

صننننورة عامة عا أنشننننطة مكتب المفتش العام وخدما الرقابة ،ومكتب المراجعة الداخلية لل سننننابا  ،ومكتب التفتيش والت قيق .وتقدم
هذه الوثيقة دلر جانب مذ رة المدير التنفيذي للنير فيهما.

 تقارير مراجح ال سابا العارجء عا المسائل اإلوارية (للنير) ،ورووو دوارة البرنامج عليها (للنير)
لتوجيه التر يز علر ااولويا التء وافق عليها المجلس التنفيذي ،اختار المراجح العارجء مجاال ذا أهمية عالية ما ةيت جدواها
وفعاليتها لعمل البرنامج وةجم الموارو المعانناننة لها .وير ز ل تقرير عا المسننائل اإلوارية علر مجال واةد .وتلبية لطلب المجلس
التنفيذي فء وورته السنوية لعام  ،2008تعرض أي ا استجابة اامانة للتوصيا الواروة فء التقرير.

 تقرير عا تنفيذ توصيا المراجح العارجء (للنير)
يوجز هذا التقرير التدابير التء اتعذتها اامانة لتنفيذ توصيا المراجح العارجء.

 تقرير عا استعدام آليا التمويل بالسلف فء البرنامج ( 1يناير /انون الثانء  31 -ويسمبر /انون ااول ( )2016للعلم)
يغطء هذا التقرير اسننتعدام ةسنناب االسننتجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،بما فء ذلك مرفق الشننراء اآلجل ،فء الفترة ما
 1يناير /انون الثانء دلر  31ويسمبر /انون ااول .2016

 تقرير المدير التنفيذي بشننأن اسننتعدام المسنناهما واإلعفاءا ما التكاليف (الماوتان الثانية عشننرة 4-والثالثة عشننرة( 4-ح) ما الالئ ة
العامة) (للعلم)
وفقا للماوتيا الثانية عشنننرة 4-والثالثة عشنننرة( 4-ح) ما الالئ ة العامة ،تعرض هذه الوثيقة علر المجلس التنفيذي للعلم .وهء تت نننما
معلوما عا استعدام الموارو النقدية غير المقيدة لشراء السلح والمساهما المقدمة فء شكل سلح أو خدما فقط ،ما ةكوما البلدان
النامية ،والبلدان التء يمر اقتااوها بمرةلة الت ول ،والجها المان ة ااخر غير التقليدية وتعفي ا أو دعفاءا تكاليف الدعم غير
المباشرة للمساهما العينية لتغطية تكاليف الدعم المباشرة.

الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 خطة البرنامج لإلوارة (( )2020-2018للموافقة)
تعرض علر المجلس ،للموافقة ،خطة اإلوارة لفترة 2018ـ 2020بما فيها ميزانية البرنامج لعام .2018


ت ديت عا تنفيذ استعراض اإلطار المالء (للعلم)
سنننتقدم هذه الوثيقة ت ديثا عا التقدم الم رز فء تنفيذ اسنننتعراض اإلطار المالء الذي سنننيوافق المجلس عليه فء وورته العاوية الثانية فء
عام .2016
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 خطة عمل مراجح ال سابا العارجء (للعلم)
تبيا هذه الوثيقة خطة عمل مراجح ال سنننابا العارجء ،وهء تفانننل أنشنننطة المراجعة للفترة الممتدة ما  2017دلر  .2018وسنننيكون
التقيد بالمعايير الدولية لمراجعة ال سابا وأساليب المراجعة المثبتة هو ااساس ل مان تقديمنا خدما عالية الجووة للبرنامج .وتشمل
خطة العمل المراجعا المالية وااواء واالمتثال داافة دلر استعرااا الجووة وتقديرا المراجعة الفروية.

تقارير التقييم
تعرض وثائق التقييم فء دطار هذا البند علر المجلس للنير فيها .والمطلوب ما المجلس االطالع علر التقارير والمافوفا المرفقة بها
والتء توجز اإلجراءا التء اتعذتها اإلوارة فء مجال تنفيذ التوصيا .

الدورة العادية األولى لعام  10-8( 2016فبراير/شباط)
 تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية لدولة فلسطيا ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
يقدم التقييم ت ليال وتقديرا لل افية علر مد خمس سننننوا  ،مح تقييم ما يلء )1 :مد اتسننناق البرنامج مح السنننياق واةتياجا السنننكان
والسنننياسنننا ال كومية واسنننتراتيجيا الشنننر اء  )2ووافح وجووة العيارا االسنننتراتيجية  )3أواء ال افية ونتائجها .وسنننوف يسنننتفيد
المكتب القطري ما نتائج وتوصنننيا التقييم فء دثراء التوجه االسنننتراتيجء المقبل ،والتعطيط ،واآلثار بالنسنننبة لتنفيذ البرامج .ويُعرض
هذا البند علر المجلس للنير فيه.

الدورة السنوية لعام  17-13( 2016يونيو/حزيران)
 تقرير التقييم السنوي لعام  ،2015ورو اإلوارة عليه (للنير)
يلعص تقرير التقييم ال سنوي نتائج عمليا التقييم التء أجريت فء ال سنوا ال سابقة لت سليط ال وء علر جوانب القوة الم شتر ة ولت ديد
فرص الت سنننينا الجوهرية الالزمة لتعزيز أهمية البرنامج وفعاليته و فاءته وأثره واسنننتدامته .ما يقدم التقرير عرانننا لوظيفة التقييم
فء البرنامج.

 تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية لموريتانيا ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
يقدم التقييم ت ليال وتقديرا لل افية علر مد خمس سننننوا  ،مح تقييم ما يلء )1 :مد اتسننناق البرنامج مح السنننياق واةتياجا السنننكان
والسنننياسنننا ال كومية واسنننتراتيجيا الشنننر اء  )2ووافح وجووة العيارا االسنننتراتيجية  )3أواء ال افية ونتائجها .وسنننوف يسنننتفيد
المكتب القطري ما نتائج وتوصيا التقييم فء دثراء التوجه االستراتيجء المقبل ،والتعطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج.

 ةالة تنفيذ توصيا التقييم (للعلم)
تقدم هذه الوثيقة التقرير السننوي عا ةالة تنفيذ توصنيا التقييم المعروانة علر المجلس .وتانف الوثيقة اإلجراءا المتعذة ما جانب
شعب المقر الرئيسء ،والمكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية لتنفيذ توصيا التقييم.
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الدورة العادية الثانية لعام  18-14( 2016نوفمبر/تشرين الثاني)
 تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية لبوروندي ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
يقدم التقييم ت ليال وتقديرا لل افية علر مد خمس سننننوا  ،مح تقييم ما يلء )1 :مد اتسننناق البرنامج مح السنننياق واةتياجا السنننكان
والسنننياسنننا ال كومية واسنننتراتيجيا الشنننر اء  )2ووافح وجووة العيارا االسنننتراتيجية  )3أواء ال افية ونتائجها .وسنننوف يسنننتفيد
المكتب القطري ما نتائج وتوصيا التقييم فء دثراء التوجه االستراتيجء المقبل ،والتعطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج.

 تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية للعراق ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
يقدم التقييم ت ليال وتقديرا لل افية علر مد خمس سننننوا  ،مح تقييم ما يلء )1 :مد اتسننناق البرنامج مح السنننياق واةتياجا السنننكان
والسنننياسنننا ال كومية واسنننتراتيجيا الشنننر اء  )2ووافح وجووة العيارا االسنننتراتيجية  )3أواء ال افية ونتائجها .وسنننوف يسنننتفيد
المكتب القطري ما نتائج وتوصيا التقييم فء دثراء التوجه االستراتيجء المقبل ،والتعطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج.

 تقرير تجميعء لتقييما العمليا فء الفترة ( 2016-2015للنير)
يلعص هذا التقرير التجميعء النتائج والتوصنننننيا المنبثقة عا تقييما العملية الواةدة التء أجريت خالل السننننننة السنننننابقة لت ديد فرص
الت سنننننننينا

العامة .وتر ز تقييما العملية الواةدة علر فعالية و فاءة عملية واةدة فء ت قيق أهدافها واالمتثال للمعايير والقواعد

المعمول بها علر الاعيد الدولء وفء البرنامج ،وفء مد مالءمة تاميم العملية ،وتنفيذها ،ونتائجها.

الدورة العادية األولى لعام  24-20( 2017فبراير/شباط)
 تقرير موجز عا تقييم سياسة البرنامج بشأن تنمية القدرا  ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
تمشيا مح ااةكام المتفق عليها بشأن تقييم سياسا البرنامج بعد فترة تتراوح ما أربح دلر ست سنوا علر الموافقة عليها ،سيتناول هذا
التقييم جووة سننننياسننننة البرنامج بشننننأن تنمية القدرا لعام  ،2009وترتيبا تنفيذها (بما فء ذلك خطة العمل المرتبطة بها) ونتائجها .وقد
مثلت العطة االستراتيجية ( )2013-2008نقطة ت ول فء االتجاه االستراتيجء للبرنامج ان لها آثار علر عمله فء مجال تنمية القدرا
فيما يتعلق بالت ول دلر المساعدة الغذائية وقد استمر هذا الت ول فء العطة االستراتيجية (.)2017-2014

 تقرير موجز عا تقييم ال افية القطرية لسري النكا ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
يقدم التقييم ت ليال وتقديرا لل افية علر مد خمس سنننننوا  ،مح تقييم ما يلء )1 :مد اتسنننناق البرنامج مح السننننياق واةتياجا السننننكان
والسنننياسنننا ال كومية واسنننتراتيجيا الشنننر اء  )2ووافح وجووة العيارا االسنننتراتيجية  )3أواء ال افية ونتائجها .وسنننوف يسنننتفيد
المكتب القطري ما نتائج وتوصيا التقييم فء دثراء التوجه االستراتيجء المقبل ،والتعطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج.

 تقرير موجز عا تقييم استجابة البرنامج ازمة ديبوال :غينيا وليبريا وسيراليون ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
سنننيقدم التقييم ت ليال وتقديرا السنننتجابة البرنامج ازمة ديبوال .وهو يشنننكل جزءا ما سنننلسنننلة ما التقييما السنننتجابة البرنامج ل اال
الطوارئ اإلنسانية ما المستو .3

الدورة السنوية  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 تقرير التقييم السنوي لعام  ،2016ورو اإلوارة عليه (للنير)
يلعص تقرير التقييم ال سنوي نتائج عمليا التقييم التء أجريت فء ال سنوا ال سابقة لت سليط ال وء علر جوانب القوة الم شتر ة ولت ديد
فرص الت سنننينا الجوهرية الالزمة لتعزيز أهمية البرنامج وفعاليته و فاءته وأثره واسنننتدامته .ما يقدم التقرير عرانننا لوظيفة التقييم
فء البرنامج.
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 تقرير موجز عا تقييم استراتيجية الشرا ا المؤسسية ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
عمال باالتفاق القااء بتقييم سياسا البرنامج خالل فترة تتراوح بيا أربح سنوا وست سنوا بعد الموافقة عليها ،سيقدر هذا التقييم
نوعية اسننننتراتيجية الشننننرا ا المؤسننننسننننية التء يأخذ بها البرنامج والتء تمت الموافقة عليها عام  ،2014ما سننننيقدر ترتيبا تنفيذها
ونتائجها.
 ةالة تنفيذ توصيا التقييم (للعلم)
تمثل هذه الوثيقة ،المقدمة للمجلس ،التقرير السنوي عا ةالة تنفيذ توصيا التقييم .وتت ما الوثيقة معلوما عا يفية تنفيذ اإلجراءا
المزمعة ما جانب شعب المقر الرئيسء ،والمكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية استجابة لتوصيا التقييم.

الدورة العادية الثانية  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 تقرير موجز عا تقييم وور البرنامج فء العمل اإلنسانء ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
يغطء هذا التقييم ثال سننياسننا هء :وثيقة "المباوئ اإلنسننانية" ،التء تمت الموافقة عليها فء عام  2004ووثيقة "دتاةة سننبل وصننول
المسننننننناعدة اإلنسنننننننانية وأثر ذلك علر برنامج ااغذية العالمء" ،التء تمت الموافقة عليها فء عام  2006و"وور البرنامج فء نيام
المساعدة اإلنسانية" ،التء تمت الموافقة عليها فء عام  .2010وسيراعء التقييم ورقا مواقف البرنامج ااخيرة ةول ق ايا وةاائل
القمة العالمية للعمل اإلنسانء ،وسيقدم ااولة علر التزام البرنامج المتجدو بهذه السياسا .

 تقرير موجز عا تقييم سياسة ال ماية اإلنسانية ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
عمال باالتفاق القااننء بتقييم سننياسننا البرنامج خالل فترة تتراوح بيا أربح وسننت سنننوا ما الموافقة عليها ،سننيقدر هذا التقييم نوعية
سياسة ال ماية اإلنسانية التء يأخذ بها البرنامج والتء تمت الموافقة عليها عام  ،2012ما سيقدر ترتيبا تنفيذها ونتائجها.
 تقارير تقييم موجزة – أثر عمل البرنامج فء التادي لسوء التغذية ال او المعتدل ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
ستوفر سلسلة التقييما هذه النتائج والتوصيا التء خرجت بها عا أثر عمل البرنامج فء التادي لسوء التغذية ال او المعتدل فء ل
ما تشاو والنيجر والاومال والسووان.

 تقرير تجميعء لسلسلة تقييما أثر عمل البرنامج فء التادي لسوء التغذية ال او المعتدل ،ورو اإلوارة عليه (للنير)
يلعص هذا التقرير التجميعء النتائج والتوصنننيا التء خرجت بها سنننلسنننلة تقييما أثر عمل البرنامج فء التاننندي لسنننوء التغذية ال او
المعتدل ،وي دو الفرص لدخال ت سينا منتيمة.

 تقرير تجميعء لتقييما العمليا فء الفترة ( 2016-2017للنير)
يلعص هذا التقرير التجميعء النتائج والتوصنننننيا المنبثقة عا تقييما العملية الواةدة التء أجريت خالل السننننننة السنننننابقة لت ديد فرص
الت سنننننننينا

العامة .وتر ز تقييما العملية الواةدة علر فعالية و فاءة عملية واةدة فء ت قيق أهدافها واالمتثال للمعايير والقواعد

المعمول بها علر الاعيد الدولء وفء البرنامج ،وفء مد مالءمة تاميم العملية ،وتنفيذها ،ونتائجها.

المسائل التشغيلية
الدورة العادية األولى لعام  10-8( 2016فبراير/شباط)
البرامج القطرية (للموافقة)
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ستعرض علر المجلس البرامج القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 غينيا  -بيساو
 دندونيسيا
 طاجيكستان

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)
الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية
ستعرض علر المجلس الزياوا التالية فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:


مبوويا

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)
سننننننيعرض علر المجلس ،للعلم ،ما يلء )1 :ملعاننننننا المشننننننروعا اإلنمائية والعمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  )2ملعاننننننا للزياوا فء
ميزانيا اانشنننننطة اإلنمائية والعمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق عليها المدير التنفيذي فء ةدوو السنننننلطة المفوانننننة له .ما قد تشنننننمل
عمليا الطوارئ التء وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمني مة ااغذية والزراعة بموجب السنننننلطة المفوانننننة لهما فء الفقرة الفرعية (ب)
ما مل ق الالئ ة العامة.

الدورة السنوية لعام  17-13( 2016يونيو/حزيران)
المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)
العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
ستعرض علر المجلس العمليا

الممتدة التالية التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:

 جمهورية وريا الشعبية الديمقراطية
 زمبابوي

الدورة العادية الثانية لعام  18-14( 2016نوفمبر/تشرين الثاني)
البرامج القطرية (للموافقة)
ستعرض علر المجلس البرامج القطرية التالية ،للموافقة عليها:


و ويفوار

 غامبيا

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)
المشروعا إلنمائية
ستعرض علر المجلس المشروعا

اإلنمائية التالية التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:

 البرنامج القطري لبوروندي
 المشروع اإلنمائء إلثيوبيا
الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية
ست عرض علر المجلس الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية التالية التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:
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 البرنامج القطري لبور ينا فاسو
 البرنامج القطري لغانا
 البرنامج القطري لمالوي

العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
ستعرض علر المجلس العمليا الممتدة التالية لإلغاثة واإلنعاش التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:
 بوروندي
 النيجر
 سوريا (العملية اإلقليمية)
 سوريا
 أو رانيا
الزياوا فء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
سنننننتعرض علر المجلس الزياوا التالية ف ء ميزانيا العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء تتجاوز السنننننلطة المفوانننننة للمدير التنفيذي ،للموافقة
عليها:
 أفغانستان
 دثيوبيا (اإلغاثة)
 وولة فلسطيا
 جنوب السووان

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)
سيعرض علر المجلس ،للعلم ،ما يلء )1 :ملعاا المشروعا اإلنمائية والعمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  )2ملعاا للزياوا فء
ميزانيا اانشطة اإلنمائية والعمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق عليها المدير التنفيذي فء ةدوو السلطة المفواة له .ما قد تشمل
عمليا الطوارئ التء وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنيمة ااغذية والزراعة بموجب السلطة المفواة لهما فء الفقرة الفرعية (ب)
ما مل ق الالئ ة العامة.

الدورة العادية األولى لعام  24-20( 2017فبراير/شباط)
البرامج القطرية (للموافقة)
ستعرض علر المجلس البرامج القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 بنغالويش


ولومبيا

 د واوور
 السلفاوور
 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية
 موزامبيق
 جمهورية تنزانيا المت دة
 زمبابوي
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المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)
المشروعا إلنمائية
ستعرض علر المجلس المشروعا اإلنمائية التالية التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:
 أرمينيا
العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
ستعرض علر المجلس العمليا الممتدة التالية لإلغاثة واإلنعاش التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:
 الكاميرون
 جمهورية أفريقيا الوسطر
 السووان

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)
سننننننيعرض علر المجلس ،للعلم ،ما يلء )1 :ملعاننننننا المشننننننروعا اإلنمائية والعمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  )2ملعاننننننا للزياوا فء
ميزانيا اانشنننننطة اإلنمائية والعمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق عليها المدير التنفيذي فء ةدوو السنننننلطة المفوانننننة له .ما قد تشنننننمل
عمليا الطوارئ التء وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنيمة ااغذية والزراعة بموجب السنننننلطة المفوانننننة لهما فء الفقرة الفرعية (ب)
ما مل ق الالئ ة العامة.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
البرامج القطرية (للموافقة)
ستعرض علر المجلس البرامج القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 غواتيماال
 دندونيسيا
 بيرو
 الفلبيا
 تيمور  -ليشتء

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)
الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية
ستعرض علر المجلس الزياوا فء ميزانيا اانشطة اإلنمائية التالية التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:
 للبرنامج القطري للسنغال

الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
البرامج القطرية (للموافقة)
ستعرض علر المجلس البرامج القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 أفغانستان
 هندوراس
 ميانمار
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 سيراليون
 سري النكا

المشروعا المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)
العمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
ستعرض علر المجلس العمليا الممتدة التالية لإلغاثة واإلنعاش التء تتجاوز السلطة المفواة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:
 وولة فلسطيا

تقارير المدير التنفيذي عا المسائل التشغيلية (للعلم)
سيعرض علر المجلس ،للعلم ،ما يلء )1 :ملعاا المشروعا اإلنمائية والعمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  )2ملعاا للزياوا فء
ميزانيا اانشطة اإلنمائية والعمليا الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التء وافق عليها المدير التنفيذي فء ةدوو السلطة المفواة له .ما قد تشمل
عمليا الطوا رئ التء وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنيمة ااغذية والزراعة بموجب السلطة المفواة لهما فء الفقرة الفرعية (ب)
ما مل ق الالئ ة العامة.

المسائل التنظيمية واإلجرائية
الدورة العادية األولى لعام  10-8( 2016فبراير/شباط)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا (( )2017-2016للعلم)
استجابة لطلب المجلس فء وورته العاوية الثالثة لعام  ،2004تعرض علر المجلس ،للعلم ،نسعة م دثة ما برنامج عمل الفترة (-2016
.)2017

الدورة السنوية لعام  17-13( 2016يونيو/حزيران)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا (( )2017-2016للعلم)
استجابة لطلب المجلس فء وورته العاوية الثالثة لعام  ،2004تعرض علر المجلس ،للعلم ،نسعة م دثة ما برنامج عمل الفترة (-2016
.)2017

الدورة العادية الثانية لعام  18-14( 2016نوفمبر/تشرين الثاني)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا (( )2018-2017للموافقة)
عمال بالماوة الثالثة ما الالئ ة الداخلية ،سيعرض علر المجلس برنامج عمله لفترة السنتيا ( ،)2018-2017للموافقة عليه.

الدورة العادية األولى لعام  24-20( 2017فبراير/شباط)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا (( )2018-2017للعلم)
استجابة لطلب المجلس فء وورته العاوية الثالثة لعام  ،2004تعرض علر المجلس ،للعلم ،نسعة م دثة ما برنامج عمل الفترة (-2017
.)2018
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الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا (( )2018-2017للعلم)
استجابة لطلب المجلس فء وورته العاوية الثالثة لعام  ،2004تعرض علر المجلس ،للعلم ،نسعة م دثة ما برنامج عمل الفترة (-2017
.)2018

الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتيا (( )2019-2018للموافقة)
عمال بالماوة الثالثة ما الالئ ة الداخلية ،سيعرض علر المجلس برنامج عمله لفترة السنتيا ( ،)2019-2018للموافقة عليه.

مسائل التسيير واإلدارة
الدورة العادية األولى لعام  10-8( 2016فبراير/شباط)
 تقارير وةدة التفتيش المشتر ة ذا الالة بعمل البرنامج (للنير)
أوصننر المجلس ،فء قراره  2002/EB.2/17بأن تشننمل تقارير وةدة التفتيش المشننتر ة ذا الاننلة بعمل البرنامج والتء تقدمها اامانة سنننويا
دلر المجلس البنوو التالية:
 )1تعليقنننا

البرناااامج علر تقنننارير وةننندة التفتيش المشنننننننتر نننة ذا

الانننننننلنننة بعمنننل البرناااامج الواروة بيا تقنننديم آخر وثيقنننة للمجلس

و 1أ توبر/تشريا ااول 2015
 )2قائمة بتقارير وةدة التفتيش المشتر ة الااورة منذ آخر فترة شملها تقرير
 )3ةالة تنفيذ البرنامج للتوصيا المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.
وطبقا لما جر عليه العاوة فء مجالس الاننننناويق والبرامج ااخر  ،تعرض اامانة علر المجلس فء وورته العاوية ااولر ما ل عام تقريرا
موجزا يت ما البنوو المشار دليها أعاله للنير فيه.

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


لمة الهيئا الممثلة للموظفيا أمام المجلس
ستقوم رابطتا الموظفيا بإلقاء لمة أمام المجلس بشأن المسائل التء تهم المنيمة وموظفيها.

 تقرير عا خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير /انون الثانء –  31ويسمبر /انون ااول ( 2015للعلم)
سيعرض المدير التنفيذي علر المجلس ،للعلم ،تقريرا عا العسائر المتكبدة فء السلح بعد تسليمها فء البلدان المتلقية.
وقام المجلس التنفيذي فء وورته السنننننوية لعام " 2000بتشننننجيح اامانة علر اتعاذ افة التدابير الالزمة لكفالة مواصننننلة ال د ما هذه العسننننائر
والسعء دلر استرواو التكاليف ما ال كوما التء فقد السلح بسبب اإلهمال" .ويوا التقرير اإلجراءا التء اتعذها البرنامج إلبقاء العسائر
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السنننلعية ما بعد التسنننليم فء ةدووها الدنيا ما  1يناير /انون الثانء ةتر  31ويسنننمبر /انون ااول  .2015ويشنننير التقرير بوجه خاص دلر أ بر
العسائر ،سواء ما ةيت تكلفتها الاافية المطلقة أو النسبية.

 ت ديت عا شراء ااغذية (للعلم)
فء الدورة العاوية ااولر لعام  2006طلب أع اء المجلس دلر البرنامج أن يقدم باورة أ ثر انتياما تقارير عا أنشطة شراء ااغذية متابعة
للوثيقة "شننننراء ااغذية فء البلدان النامية" ( .)WFP/EB.1/2006/5-Cويوفر هذا التقرير ،المقدم للمجلس للعلم )1 :دةانننناءا عا شننننراء
ااغذية  )2ت ديثا عا قدرا شراء ااغذية  )3ت ليال للتفاعل بيا المشتريا الم لية واإلقليمية والعالمية.

 تقرير دةاائء عا تشكيل مالك الموظفيا الفنييا الدولييا وموظفء الفئا العليا (للعلم)
سننننتقدم دلر المجلس للعلم وثيقة خاصننننة بموظفء البرنامج دلر تاريخ  31ويسننننمبر /انون ااول  .2015تورو هذه الوثيقة عدو الموظفيا الفنييا
الدولييا والفئا العليا للموظفيا الذيا لديهم عقوو غير م دوة المدة ،أو عقوو مستمرة ،أو عقوو م دوة اآلجال (سنة أو أ ثر) .ما تشمل الوثيقة
الموظفيا الفنييا المبتدئيا ومتطوعء اامم المت دة المشننننار يا فء أنشننننطة البرنامج .ويقدم التقرير أي ننننا دةانننناءا عا التوزيح الجغرافء
للموظفيا الدولييا والفئا العليا لد البرنامج.

 التقرير اامنء (للعلم)
طلب المجلس فء وورته العاوية الثانية لعام  2007أن يتم دشنننننننراك أع ننننننناء المجلس فء التقرير اامنء للبرنامج .وتقدم هذه الوثيقة ت ليال عا
ةواو أمنية ذا

شأن تتعلق بموظفء البرنامج وأصوله وشر ائه فء عام  2015باإلاافة دلر بيانا دةاائية عا التوزيح الجغرافء وأنواع

ال واو اامنية .ويُعرض هذا البند علر المجلس للعلم.

الدورة العادية األولى لعام  24-20( 2017فبراير/شباط)
 تقارير وةدة التفتيش المشتر ة ذا الالة بعمل البرنامج (للنير)
أوصننر المجلس ،فء قراره  2002/EB.2/17بأن تشننمل تقارير وةدة التفتيش المشننتر ة ذا الاننلة بعمل البرنامج والتء تقدمها اامانة سنننويا
دلر المجلس البنوو التالية:
 )1تعليقننا

البرنااامج علر تقننارير وةنندة التفتيش المشنننننننتر ننة ذا

الانننننننلننة بعمننل البرنااامج الواروة بيا تقننديم آخر وثيقننة للمجلس

و 1أ توبر/تشريا ااول 2016
 )2قائمة بتقارير وةدة التفتيش المشتر ة الااورة منذ آخر فترة شملها تقرير
 )3ةالة تنفيذ البرنامج للتوصيا المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.
وطبقا لما جر عليه العاوة فء مجالس الاناويق والبرامج ااخر  ،تعرض اامانة علر المجلس فء وورته العاوية ااولر ما ل عام تقريرا
موجزا يت ما البنوو المشار دليها أعاله للنير فيه.

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


لمة الهيئا الممثلة للموظفيا أمام المجلس
ستقوم رابطتا الموظفيا بإلقاء لمة أمام المجلس بشأن المسائل التء تهم المنيمة وموظفيها.

 تقرير عا خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير /انون الثانء –  31ويسمبر /انون ااول ( 2016للعلم)
سيعرض المدير التنفيذي علر المجلس ،للعلم ،تقريرا عا العسائر المتكبدة فء السلح بعد تسليمها فء البلدان المتلقية.
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وقام المجلس التنفيذي فء وورته السننننوية لعام " 2000بتشنننجيح اا مانة علر اتعاذ افة التدابير الالزمة لكفالة مواصنننلة ال د ما هذه العسنننائر
والسننننعء دلر اسننننترواو التكاليف ما ال كوما التء فقد السننننلح بسننننبب اإلهمال" .ويوانننن التقرير اإلجراءا التء اتعذها البرنامج إلبقاء
العسننائر السننلعية ما بعد التسننليم فء ةدووها الدنيا ما  1يناير /انون الثانء ةتر  31ويسننمبر /انون ااول  .2016ويشننير التقرير بوجه خاص
دلر أ بر العسائر ،سواء ما ةيت تكلفتها الاافية المطلقة أو النسبية.

 ت ديت عا شراء ااغذية (للعلم)
فء الدورة العاوية ااولر لعام  2006طلب أع ننننناء المجلس دلر البرنامج أن يقدم بانننننورة أ ثر انتياما تقارير عا أنشنننننطة شنننننراء ااغذية
متابعة للوثيقة "شننراء ااغذية فء البلدان النامية" ( .)WFP/EB.1/2006/5-Cويوفر هذا التقرير ،المقدم للمجلس للعلم )1 :دةانناءا عا
شراء ااغذية  )2ت ديثا عا قدرا شراء ااغذية  )3ت ليال للتفاعل بيا المشتريا الم لية واإلقليمية والعالمية.

 تقرير دةاائء عا تشكيل مالك الموظفيا الفنييا الدولييا وموظفء الفئا العليا (للعلم)
سنننتقدم دلر المجلس للعلم وثيقة خاصنننة بموظفء البرنامج دلر تاريخ  31ويسنننمبر /انون ااول  .2016تورو هذه الوثيقة عدو الموظفيا الفنييا
الدولييا والفئا العليا للموظفيا الذي ا لديهم عقوو غير م دوة المدة ،أو عقوو مسننننننتمرة ،أو عقوو م دوة اآلجال (سنننننننة أو أ ثر) .ما تشننننننمل
الوثيقة الموظفيا الفنييا المبتدئيا ومتطوعء اامم المت دة المشنننننار يا فء أنشنننننطة البرنامج .ويقدم التقرير أي نننننا دةاننننناءا عا التوزيح
الجغرافء للموظفيا الدولييا والفئا العليا لد البرنامج.

 التقرير اامنء (للعلم)
طلب المجلس فء وورته العاوية الثانية لعام  2007أن يتم دشنننننننراك أع ننننننناء المجلس فء التقرير اامنء للبرنامج .وتقدم هذه الوثيقة ت ليال عا
ةواو أمنية ذا

شأن تتعلق بموظفء البرنامج وأصوله وشر ائه فء عام  2016باإلاافة دلر بيانا دةاائية عا التوزيح الجغرافء وأنواع

ال واو اامنية .ويُعرض هذا البند علر المجلس للعلم.

مسائل أخرى
الدورة السنوية لعام  17-13( 2016يونيو/حزيران)
 تقرير شنننننننفوي عا الزيارة الميدانية المشنننننننتر ة التء قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صنننننننندوق اامم المت دة
للسكان/مكتب اامم المت دة لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)
يعرض تقرير عا الزيارة الميدانية المشنننننننتر ة التء قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صنننننننندوق اامم المت دة
للسكان/مكتب اامم المت دة لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء ،للعلم

 ت ديت عا مباورة االمتياز فء دوارة التكاليف (للعلم)
بناء علر طلب المجلس ،سنننتقدم اامانة دلر المجلس ت ديثا شنننفويا عا التقدم الم رز فء مباورة االمتياز فء دوارة التكاليف .ويُعرض هذا البند
علر المجلس للعلم.

الدورة العادية الثانية لعام  18-14( 2016نوفمبر/تشرين الثاني)
 تقرير عا الزيارة الميدانية المشنننتر ة التء قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صنننندوق اامم المت دة للسنننكان/مكتب
اامم المت دة لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)
يعرض تقرير عا الزيارة الميدانية المشنننننننتر ة التء قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صنننننننندوق اامم المت دة
للسكان/مكتب اامم المت دة لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء ،للعلم.
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 تقرير شننننفوي عا االجتماع المشننننترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صننننندوق اامم المت دة للسننننكان/مكتب اامم المت دة
لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)
يعرض تقرير عا االجتماع المشنننننترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صنننننندوق اامم المت دة للسنننننكان/مكتب اامم المت دة
لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء علر المجلس التنفيذي ،للعلم.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 تقرير عا الزيارة الميدانية المشنننتر ة التء قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صنننندوق اامم المت دة للسنننكان/مكتب
اامم المت دة لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)
يعرض تقرير عا الزيارة الميدانية المشتر ة التء قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صندوق اامم المت دة

 ت قرير شننننفوي عا االجتماع المشننننترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صننننندوق اامم المت دة للسننننكان/مكتب اامم المت دة
لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء (للعلم)
يعرض تقرير عا االجتماع المشنننننترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اامم المت دة اإلنمائء/صنننننندوق اامم المت دة للسنننننكان/مكتب اامم المت دة
لعدما المشاريح ،ومنيمة اامم المت دة للطفولة ،وهيئة اامم المت دة للمرأة ،وبرنامج ااغذية العالمء علر المجلس التنفيذي ،للعلم.
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الجدول الزمني المؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية واالجتماعات الرئيسية األخرى لمنظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في الفترة 2017-2016
2017

2016
يناير/كانون الثاني
فبراير/شباط

مارس/آذار

10-8

برنامج ااغذية العالمء
مجلس م افيء الاندوق الدولء للتنمية الزراعية

19-15

 34المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

3/3-2/29

 33المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ

مجلس م افيء الاندوق الدولء للتنمية الزراعية

17-13

برنامج ااغذية العالمء

24-20

11-7

 104لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

15-13

 102لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

16-14

 163لجنة المالية

 4المؤتمر اإلقليمي غير الرسمي ألمريكا الشمالية

22-21

 121لجنة البرنامج

31-27

 29المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا

8-4

المجلس التنفيذي للاندوق الدولء للتنمية الزراعية

14-10

المجلس التنفيذي للاندوق الدولء للتنمية الزراعية

11-15

 156المجلس

24-28

 30المؤتمر اإلقليمي ألوروبا

2-5

 33المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى

13-9

 161لجنة المالية

16-20

31-27
أبريل/نيسان
مايو/أيار

يونيو/حزيران

 119لجنة البرنامج

16-20

 162لجنة المالية (البرنامج)

25-23

 154المجلس

3/6-30/5

برنامج ااغذية العالمء

17-13

 39هيئة الدستور الغذائي

2/7-27/6

16-12

برنامج ااغذية العالمء

(روما)
يوليو/تموز

8-3

 32لجنة مصايد األسماك

15-11

 40المؤتمر

 23لجنة الغابات

22-18

 157المجلس

10

 40هيئة الدستور الغذائء

( 21-17جنيف)

أغسطس/آب
سبتمبر/أيلول
أكتوبر/تشرين األول

نوفمبر/تشرين الثاني

ديسمبر/كانون األول

المجلس التنفيذي للاندوق الدولء للتنمية الزراعية

15-11

المجلس التنفيذي للاندوق الدولء للتنمية الزراعية

23-19

 25لجنة الزراعة

30-26

 71لجنة مشكالت السلع

5-3

 44لجنة األمن الغذائي العالمي

يوم األغذية العالمي

( 14الجمعة)

يوم األغذية العالمي

( 16االثنين)

 43لجنة األمن الغذائي العالمي

21-17

 105لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

25-23

 103لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

26-24

 162لجنة المالية

11-7

 164لجنة المالية

10-6

13-9

 120لجنة البرنامج

11-7

 122لجنة البرنامج

10-6

برنامج ااغذية العالمء

18-14

برنامج ااغذية العالمء

17-13

9-5

 158المجلس

8-4

المجلس التنفيذي للاندوق الدولء للتنمية الزراعية

15-11

 155المجلس
المجلس التنفيذي للاندوق الدولء للتنمية الزراعية
عيد الفا :
عيد الفا اارثوذ سء:

2016/3/27
2016/5/1

عيد الفا :
عيد الفا اارثوذ سء:

2017/4/16
2017/4/16

شهر رم ان:

2016/7/5-6/6

شهر رم ان:

2017/6/24-5/27

عيد الفطر:

2016/7/6

عيد الفطر:

2017/6/25

عيد ااا ر:

2016/9/11

عيد ااا ر:

2017/9/1
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