المجلس التنفيذي
الدورة السنوية
روما 15-12 ،يونيو/حزيران 2017
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اللغة اوصلية :اإلنكليزية

المسائل التنظيمية واإلجرائية
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي علو موقع البرنامج علو اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2018-2017
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منذ عام  ،2005يتم تقديم برنامج العمل لفترة السننننننتي للو الدورة العاألية اوولو والدورة السننننننوية للعلم ،لما يقدم للو الدورة
العاألية الثانية للموافقة عليه .وبناء علو ذلك تقدم هذه الوثيقة للو المجلس للعلم.

-2

وبرنامج عمل فترة السنتي هو وثيقة حية تخضع لتحديث منتظم في ضوء المعلومات التي تصل م اومانة وأعضاء المجلس؛
لما أنها تخضع الستعراض منتظم م جانب هيئة المكتب.

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

السيد A. Crespel
رئيس
فرع الترجمة والوثائق
هاتف066513-2075 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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موجز برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2018-2017
الدورة العادية األولى لعام 2017
( 23-20فبراير/شباط)
مقدمة

الدورة السنوية لعام 2017

الدورة العادية الثانية لعام 2017

( 16-12يونيو/حزيران)

( 17-13نوفمبر/تشرين الثاني)
مقدمة

مقدمة



اعتماأل جدول اوعمال (للموافقة)



اعتماأل جدول اوعمال (للموافقة)



اعتماأل جدول اوعمال (للموافقة)



انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيي المقرر



تعيي المقرر



تعيي المقرر



القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة



مالحظات افتتاحية م المدير التنفيذي



مالحظات افتتاحية م المدير التنفيذي

التقارير السنوية

التقارير السنوية


قضايا السياسات

تقرير اوألاء السنوي لعام ( 2016للموافقة)

قضايا السياسات



سياسة تغير المناخ (للموافقة)





السياسة البيئية (للموافقة)





سياسة التغذية (للموافقة)



خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

التقارير السنوية

تحديث ع خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة)

قضايا السياسات


تحديث ع خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة)

تحديث ع ألور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية



سياسة االستعداأل للطوارئ واالستجابة لها (للموافقة)

(للنظر)



تحديث ع التعاون بي الولاالت التي تتخذ م روما مقرا لها



خطة تنفيذ سياسة التغذية (للنظر)

(للعلم)



تحديث ع سياسة المساواة بي الجنسي (للنظر)



تحديث ع خطة تنفيذ سياسة التغذية (للعلم)



تحديث ع عمليات تصدي البرنامج لفيروس نقص المناعة



خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

البشرية واإليدز (للعلم)
مسائل الموارد والمالية والميزانية


مسائل الموارد والمالية والميزانية

مسائل الموارد والمالية والميزانية

ضميمة للو خطة البرنامج لإلألارة ( – )2019-2017استخدام



الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2016للموافقة)



خطة البرنامج لإلألارة (( )2020-2018للموافقة)

حساب تسوية ألعم البرامج واإلألارة (للموافقة)



سياسة الكشف ع تقارير الرقابة (للموافقة)



تحديث ع تنفيذ استعراض اإلطار المالي (للعلم)



خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)



تعيي عضوي م أعضاء لجنة مراجعة الحسابات
(للموافقة)



االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)



التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)



التقرير السنوي للمفتش العام (للنظر) ومذلرة م المدير
التنفيذي (للنظر) بشأنه



تقرير مراجع الحسابات الخارجي ع الالمرلزية (للنظر)،
ورأل لألارة البرنامج عليه (للنظر)

 تقارير مراجع الحسابات الخارجي ع التغيرات في الموارأل
البشرية (للنظر) ،ورأل لألارة البرنامج عليه (للنظر)


تقرير ع تنفيذ توصيات المراجع الخارجي (للنظر)



تقرير ع استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج
( 1يناير/لانون الثاني  31-أليسمبر/لانون اوول )2016
(للنظر)



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

تقارير التقييم (للنظر)



تقرير موجز ع تقييم سياسة البرنامج بشأن تنمية القدرات،



ورأل اإلألارة عليه



تقرير موجز ع تقييم استراتيجية الشرالات المؤسسية ،ورأل

تقرير موجز ع تقييم استجابة البرنامج وزمة ليبوال :غينيا
وليبريا وسيراليون ،ورأل اإلألارة عليه



تقارير التقييم
تقرير التقييم السنوي لعام  ،2016ورأل اإلألارة عليه (للنظر)



تقارير التقييم (للنظر)


تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لجنوب السوألان ،ورأل
اإلألارة عليه

اإلألارة عليه (للنظر)



تقرير تجميعي لتقييمات العمليات في الفترة ()2017-2016

حالة تنفيذ توصيات التقييم (للعلم)



تقرير تجميعي لسلسلة تقييمات أثر عمل البرنامج في التصدي

تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لسري النكا ،ورأل
اإلألارة عليه

لسوء التغذية الحاأل المعتدل ،ورأل اإلألارة
o

عليه()1

تقرير موجز ع تقييم أثر عمل البرنامج في التصدي
لسوء التغذية الحاأل المعتدل في مالي ،ورأل اإلألارة
عليه

o

تقرير موجز ع تقييم أثر عمل البرنامج في التصدي
لسوء التغذية الحاأل المعتدل في السوألان ،ورأل اإلألارة
عليه

o

تقرير موجز ع تقييم أثر عمل البرنامج في التصدي
لسوء التغذية الحاأل المعتدل في النيجر ،ورأل اإلألارة
عليه

o

تقرير موجز ع تقييم أثر عمل البرنامج في التصدي
لسوء التغذية الحاأل المعتدل في تشاأل ،ورأل اإلألارة
عليه

()1

سترلز الدورة علو التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات التي تشمل التقييمات اوربعة المؤلفة له.
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الدورة العادية األولى لعام 2017
( 23-20فبراير/شباط)
المسائل التشغيلية

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الدورة السنوية لعام 2017

الدورة العادية الثانية لعام 2017

( 16-12يونيو/حزيران)

( 17-13نوفمبر/تشرين الثاني)

المسائل التشغيلية

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

المسائل التشغيلية

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)



بنغالأليش



الكاميرون



غواتيماال



الصي



لبنان



قيرغيزستان



لولومبيا



موزامبيق



ميانمار



للواألور



ناميبيا



بيرو



السلفاألور



جمهورية تنزانيا المتحدة



سري النكا



لندونيسيا



ألولة فلسطي



جمهورية الو الشعبية الديمقراطية



تيمور  -ليشتي



زمبابوي



أوغندا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


السوألان

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)



جمهورية أفريقيا الوسطو



جمهورية الكونغو الديمقراطية



جمهورية ليران اإلسالمية



جنوب السوألان

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

أ)

المشروعات اإلنمائية

أ)

المشروعات اإلنمائية

أ)

المشروعات اإلنمائية

ب)

الزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية

ب)

الزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية

أ)

الزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية

ج)

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

ج)

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

أ)

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

أل)

الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش:

أل)

الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

ب)

الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 هايتي
 أوغندا

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)

أ) المشروعات اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)
أ)

( 1يناير/لانون الثاني  31 -أليسمبر/لانون اوول )2016

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير
التنفيذي ( 1يناير/لانون الثاني  30 -يونيو/حزيران )2017

ب) الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي

ب) الزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير
التنفيذي

وافق عليها المدير التنفيذي

( 1يناير/لانون الثاني  31 -أليسمبر/لانون اوول )2016

( 1يناير/لانون الثاني  30 -يونيو/حزيران )2017
ج) عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير

ج) العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير

التنفيذي والمدير العام لمنظمة اوغذية والزراعة

التنفيذي ( 1يوليو/تموز  31 -أليسمبر/لانون اوول )2016

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

أل) الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي
وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يوليو/تموز  31 -أليسمبر/لانون اوول )2016
ه) عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة اوغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز  31 -أليسمبر/لانون اوول )2016
المسائل التنظيمية واإلجرائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي ()2018-2017

المسائل التنظيمية واإلجرائية


(للعلم)
مسائل التسيير واإلدارة

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

مسائل التسيير واإلدارة

تقارير وحدة التفتيش المشترلة ذات الصلة بعمل البرنامج



للمة الهيئات الممثلة للموظفي أمام المجلس

(للنظر)



تقرير ع خسائر ما بعد التسليم للفترة



تحديث ع سياسة مكافحة التدليس والفساأل (للنظر)



تقرير موجز ع استعراض مباألرة التعزيز التنظيمي "الوفاء



تحديث ع شراء اوغذية (للعلم)

بالغرض" (للعلم)



تقرير لحصائي ع تشكيل مالك الموظفي الفنيي الدوليي



 1يناير/لانون الثاني –  31أليسمبر/لانون اوول ( 2016للعلم)

والفئات العليا (للعلم)


التقرير اومني (للعلم)

المسائل التنظيمية واإلجرائية


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

مسائل التسيير واإلدارة
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الدورة العادية األولى لعام 2017
( 23-20فبراير/شباط)
ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي2016 ،
مسائل أخرى


تقرير ع الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي
للبرنامج للو للواألور (للعلم)

الدورة السنوية لعام 2017

الدورة العادية الثانية لعام 2017

( 16-12يونيو/حزيران)

( 17-13نوفمبر/تشرين الثاني)

ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي2017 ،
مسائل أخرى


تقرير شفوي ع الزيارة الميدانية المشترلة للمجالس التنفيذية

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي2017 ،
مسائل أخرى


لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة

تقرير ع الزيارة الميدانية المشترلة للمجالس التنفيذية لبرنامج
اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب

للسكان/مكتب اومم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم

اومم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة

المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية

للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي
(للعلم)

العالمي (للعلم)


تقرير شفوي ع االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج
اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب
اومم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة
للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي
(للعلم)
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الدورة العادية األولى لعام 2018

الدورة السنوية لعام 2018

الدورة العادية الثانية لعام 2018

( 26فبراير/شباط  2 -مارس/آذار)

( 22-18يونيو/حزيران)

( 23-19نوفمبر/تشرين الثاني)

مقدمة

مقدمة

مقدمة



اعتماأل جدول اوعمال (للموافقة)



اعتماأل جدول اوعمال (للموافقة)



اعتماأل جدول اوعمال (للموافقة)



انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيي المقرر



تعيي المقرر



تعيي المقرر



القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة



مالحظات افتتاحية م المدير التنفيذي



مالحظات افتتاحية م المدير التنفيذي

التقارير السنوية

التقارير السنوية


قضايا السياسات


سياسة بشأن انعدام اوم الغذائي في المناطق الحضرية (للموافقة)



بيان تقبّل المخاطر (للنظر)



سياسة الخطط االستراتيجية القطرية (للنظر)

تقرير اوألاء السنوي لعام ( 2017للموافقة)

قضايا السياسات


التقارير السنوية

قضايا السياسات

استراتيجية الشرالة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارأل منه



(للموافقة)





سياسة تعزيز القدرات القطرية (للموافقة)



سياسة لألارة المخاطر المؤسسية (للموافقة)



تحديث ع ألور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)



تحديث ع سياسة المساواة بي الجنسي (للعلم)



تحديث ع عمليات تصدي البرنامج لفيروس نقص المناعة

تحديث ع خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة)
تحديث ع التعاون بي الولاالت التي تتخذ م روما مقرا لها
(للعلم)



خالصة السياسات المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

البشرية واإليدز (للعلم)
مسائل الموارد والمالية والميزانية

مسائل الموارد والمالية والميزانية

مسائل الموارد والمالية والميزانية



الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2017للموافقة)



خطة البرنامج لإلألارة ()2021-2019



تعيي ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)



خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)



التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)



التقرير السنوي للمفتش العام للبرنامج (للنظر) ومذلرة م المدير
التنفيذي (للنظر) بشأنه



تقارير مراجع الحسابات الخارجي ع المسائل اإلألارية (للنظر)،
ورأل لألارة البرنامج علو التوصيات (للنظر)



تقرير ع تنفيذ توصيات المراجع الخارجي (للنظر)



تقرير ع استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج
( 1يناير/لانون الثاني  31-أليسمبر/لانون اوول ( )2017للعلم)



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

تقارير التقييم (للنظر)



تقارير التقييم

تقرير موجز ع تقييم سياسة الحماية اإلنسانية ،ورأل اإلألارة



تقرير التقييم السنوي لعام  ،2017ورأل اإلألارة عليه (للنظر)

عليه



تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لمالوي ورأل اإلألارة عليه

تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ،ورأل اإلألارة
عليه (الولاالت التي تتخذ م روما مقراً لها)



تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لكمبوأليا ،ورأل اإلألارة عليه



تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطو

(للنظر)


ورأل اإلألارة عليه

تقرير موجز ع تقييم سياسات البرنامج في العمل والوصول
القائمي علو المباألئ في السياقات اإلنسانية ،ورأل اإلألارة عليه



تقرير موجز ع التقييم االستراتيجي للقدرة علو الصموأل ،ورأل
اإلألارة عليه



تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية للبلد  ،1ورأل اإلألارة عليه
(للنظر)





تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لمالي ورأل اإلألارة عليه
(للنظر)



تقارير التقييم (للنظر)

تقرير موجز ع التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية
القطرية الرياألية



حالة تنفيذ توصيات التقييم (للنظر)

تقرير موجز ع تقييم استجابة البرنامج لألزمة في شمال
نيجيريا



تقرير موجز ع تقييم استجابة البرنامج لألزمة السورية



تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية للبلد  ،2ورأل اإلألارة
عليه (للنظر)



تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية للبلد  ،3ورأل اإلألارة
عليه (للنظر)



تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية للبلد  ،4ورأل اإلألارة
عليه (للنظر)
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الدورة العادية األولى لعام 2018

الدورة السنوية لعام 2018

الدورة العادية الثانية لعام 2018

( 26فبراير/شباط  2 -مارس/آذار)

( 22-18يونيو/حزيران)

( 23-19نوفمبر/تشرين الثاني)

المسائل التشغيلية

المسائل التشغيلية

المسائل التشغيلية

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الخطط االستراتيجية القطرية(( )2للموافقة)



مصر



أفغانستان



هندوراس



ألولة بوليفيا المتعدألة القوميات



نيجيريا



الجمهورية الدومينيكية



بالستان



لينيا



تونس



نيبال



الفلبي

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)



رواندا

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)



الخطط االستراتيجية المؤقتة (للموافقة)

بوروندي

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

أ) المشروعات اإلنمائية

أ) المشروعات اإلنمائية

أ) المشروعات اإلنمائية

ب) الزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية

ب) الزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية

ب) الزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية

ج) العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

ج) العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

ج) العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

أل) الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

أل) الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

أل) الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)
أ)

أ)

المشروعات اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يناير/لانون الثاني  31 -أليسمبر/لانون اوول )2017

ب)

( 1يناير/لانون الثاني  30 -يونيو/حزيران )2018
ب) الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي

الزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير
التنفيذي

وافق عليها المدير التنفيذي

( 1يناير/لانون الثاني  31 -أليسمبر/لانون اوول )2017
ج)

( 1يناير/لانون الثاني  30 -يونيو/حزيران )2018
ج) عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير

الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي
وافق عليها المدير التنفيذي

التنفيذي والمدير العام لمنظمة اوغذية والزراعة

( 1يوليو/تموز  31 -أليسمبر/لانون اوول )2016
أل)

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي

( 1يناير/لانون الثاني  30 -يونيو/حزيران )2018

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة اوغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز  31 -أليسمبر/لانون اوول )2017

المسائل التنظيمية واإلجرائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي

المسائل التنظيمية واإلجرائية


(( )2019-2018للعلم)

مسائل التسيير واإلدارة


تقارير وحدة التفتيش المشترلة ذات الصلة بعمل البرنامج (للنظر)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي
(( )2019-2018للعلم)

مسائل التسيير واإلدارة


للمة الهيئات الممثلة للموظفي أمام المجلس



تقرير ع خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/لانون الثاني –

المسائل التنظيمية واإلجرائية


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

مسائل التسيير واإلدارة

 31أليسمبر/لانون اوول ( 2017للعلم)


تحديث ع شراء اوغذية (للعلم)



تقرير لحصائي ع تشكيل مالك الموظفي الفنيي الدوليي
وموظفي الفئات العليا (للعلم)



التقرير اومني (للعلم)



تعيي المفتش العام ومدير مكتب الرقابة (للموافقة)

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي2017 ،

ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي2018 ،

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي2018 ،

مسائل أخرى

مسائل أخرى

مسائل أخرى



تقرير ع الزيارة الميدانية المشترلة للمجالس التنفيذية لبرنامج
اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم
المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة
اومم المتحدة للمرأة وبرنامج اوغذية العالمي (للعلم)



تقرير شفوي ع االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج
اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم
المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة
اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي (للعلم)

( )2بعد اعتماأل جدول زمني ألثر مرونة لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،يجري استعراض جدول مواعيد تقديم الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة بدءا
م الدورة العاألية الثانية للمجلس التنفيذي وسيتم لبالغه المجلس به بانتظام ع طريق هيئة المكتب.
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برنامج العمل التفصيلي للمجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2018-2017
(مصنّف حسب الموضوع والدورة)

التقارير السنوية
الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 تقرير اوألاء السنوي لعام ( 2016للموافقة)
تنص الماألة السابعة 2-م الالئحة العامة علو أن "يعد المدير التنفيذي تقريرا سنويا وتقارير أخرى وفقا لما يطلب المجلس ،ويقدمها للمجلس لينظر فيها
ويوافق عليها" .ولضافة للو ذلك ،تنص التوصية (ح) التي أقرها المجلس في ألورته العاألية الثالثة لعام  2000بشأن التسيير واإلألارة (القرار
 – 2000/EB.3/1متابعة قرار المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلألارة  ،(2000/EB.A/6علو أنه" :ينبغي وضع تقرير سنوي ع اوألاء استناألا للو
خطة اإلألارة لفترة السنتي التي أقرت م قبل".
ويهدف تقرير اوألاء السنوي لعام  2015للو تقديم تحليل مناسب وقائم علو اوأللة وألاء البرنامج بما يعكس االلتزامات المقطوعة خالل العام والمحدألة
في الخطة االستراتيجية وخطة اإلألارة.

الدورة السنوية لعام  22-18( 2018يونيو/حزيران)
 تقرير اوألاء السنوي لعام ( 2017للموافقة)
تنص الماألة السابعة 2-م الالئحة العامة علو أن "يعد المدير التنفيذي تقريرا سنويا وتقارير أخرى وفقا لما يطلب المجلس ،ويقدمها للمجلس لينظر فيها
ويوافق عليها" .ولضافة للو ذلك ،تنص التوصية (ح) التي أقرها المجلس في ألورته العاألية الثالثة لعام  2000بشأن التسيير واإلألارة (القرار
 – 2000/EB.3/1متابعة قرار المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلألارة  ،(2000/EB.A/6علو أنه" :ينبغي وضع تقرير سنوي ع اوألاء استناألا للو
خطة اإلألارة لفترة السنتي التي أقرت م قبل".
ويهدف تقرير اوألاء السنوي لعام  2017للو تقديم تحليل مناسب وقائم علو اوأللة وألاء البرنامج بما يعكس االلتزامات المقطوعة خالل العام والمحدألة
في الخطة االستراتيجية وخطة اإلألارة.

قضايا السياسات
الدورة العادية األولى لعام  23-20( 2017فبراير/شباط)
 سياسة تغير المناخ (للموافقة)
ستبنو السياسة علو "سياسة البرنامج بشأن الحد م مخاطر الكوارث ولألارتها" ( )WFP/EB.2/2011/4-Aو"سياسة بناء القدرة علو الصموأل م
أجل اوم الغذائي والتغذية" ( ،) WFP/EB.A/2015/5-Cوستتضم النتائج ذات الصلة التي خلص لليها مؤتمر اوطراف في اتفاقية اومم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ.

 السياسة البيئية (للموافقة)
وافق المجلس علو الوثيقة "برنامج اوغذية العالمي والبيئة :قضايا وأولويات" في ألورته العاألية الثالثة لعام  .1998وستُقدم سياسة منقحة بتعمق تشمل
التطورات الدولية المتعلقة بالبيئة ،وبصورة خاصة بغية الحصول علو االعتماأل م جانب آلية الصندوق اوخضر للمناخ والتمك م الدخول فيها.
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 سياسة التغذية (للموافقة)
بناء علو التوصيات الوارألة في التقرير الموجز ع تقييم سياسة التغذية ( ،)WFP/EB.2/2015/6 A( )2014-2012ستُقدَّم نسخة منقحة م السياسة
للو المجلس .وسيعمل التنقيح علو مواءمة السياسة مع الخطة االستراتيجية ( ،)2021-2017وسياسة الخطط االستراتيجية القطرية ،واستعراض اإلطار
المالي .وسوف تستند سياسة التغذية الجديدة للو السياسات السابقة وتعالج القضايا الحاسمة الناشئة.

 خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)
وافق المجلس التنفيذي ،في ألورته السنوية لعام  2000علو التوصيات الوارألة في التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية بالتسيير واإلألارة
(القرار  .) EB.A/6/2000وتحدأل التوصية (أل) الخاصة بالتسيير واإلألارة أنه ينبغي جمع بيانات سياسات البرنامج في خالصة وافية .وبناء علو طلب
المجلس في عام  ، 2010أعيد تنظيم وصياغة هذه الخالصة بحيث ترلز علو السياسات المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 تحديث ع خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة(
بعد الموافقة علو خارطة الطريق المتكاملة في الدورة العاألية الثانية لعام  ،2016ستقوم اومانة بتقديم تحديث ع تنفيذ مختلف مكونات الخارطة،
وباإلبالغ ع التقدم المحرز وع أية تعديالت الزمة .ويُعرض هذا البند علو المجلس للموافقة عليه.

 تحديث ع ألور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)
توفر هذه الوثيقة عرضا عاما لدور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية خالل العام الماضي ،وتبرز االتجاهات والتحديات التي تؤثر علو استجابته،
وتسلط الضوء علو التبعات المترتبة علو البرنامج .ويُعرض هذا البند علو المجلس للنظر فيه.

 خطة تنفيذ سياسة التغذية (للنظر)
ب عد الموافقة علو سياسة التغذية في الدورة العاألية اوولو للمجلس التنفيذي لعام  ، 2017ستقدم اومانة للمجلس التنفيذي خطتها واحتياجاتها م الميزانية
لتنفيذ هذه السياسة خالل السنوات الخمس القاألمة .ويُعرض هذا البند علو المجلس للنظر فيه.

 تحديث ع سياسة المساواة بي الجنسي (للنظر)
عندما وافق المجلس علو سياسة المساواة بي الجنسي ( )2020-2015في ألورته السنوية لعام  ،2015طلب تقديم تحديثات سنوية لليه .ويُعرض هذا
البند علو المجلس للنظر فيه.

 تحديث ع عمليات تصدي البرنامج لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)
توفر هذه الوثيقة تقريرا مرحليا ع تطبيق سياسة البرنامج بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ( )WFP/EB.2/2010/4-Aفي سياق تزايد
العالج بمضاألات الفيروسات الرجعية .لما تعرض النجاحات المحرزة حديثا في لألراج الغذاء والتغذية ضم مقترحات الصندوق العالمي المتعلقة

بفيروس نقص المناعة البشرية والسل .ويُعرض هذا البند علو المجلس للعلم.

الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 تحديث ع خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة(
بعد الموافقة علو خارطة الطريق المتكاملة في الدورة العاألية الثانية لعام  ،2016ستقوم اومانة بتقديم تحديث ع تنفيذ مختلف مكونات الخارطة،
وباإلبالغ ع التقدم المحرز وع أية تعديالت الزمة .ويُعرض هذا البند علو المجلس للموافقة عليه.

 سياسة االستعداأل للطوارئ واالستجابة لها (للموافقة)
في مواجهة سياق لنساني ألائم التغير ،ستسد هذه السياسة فجوة حاسمة في سياسات البرنامج ،علو النحو المحدأل أصال في خالصة عام  2011لسياسات
البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية ( .)WFP/EB.2/2011/4-Bوترسي السياسة نهج البرنامج في االستعداأل للطوارئ واالستجابة لها ،باالرتكاز
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علو مباألئ المساءلة والشفافية ولألارة المخاطر .وتستند السياسة للو اإلطار المحدث لالستعداأل للطوارئ واالستجابة لها ،وتأخذ باستنتاجات تقييم "برنامج
تعزيز االستعداأل للطوارئ واالستجابة لها.

 تحديث ع التعاون بي الولاالت التي تتخذ م روما مقرا لها (للعلم)
طلب أعضاء المجلس ،في ألورته العاألية الثانية في نوفمبر/تشري الثاني  ،2010أن يقوم البرنامج سنويا باإلبالغ ع التعاون بي الولاالت التي تتخذ
م روما مقرا لها لمتابعة للوثيقة "اتجاهات التعاون بي الولاالت التي تتخذ م روما مقرا لها" ( .)WFP/EB.2/2009/11-Cويقدم التقرير نظرة
عامة شاملة ع التعاون بي الولاالت التي تتخذ م روما مقرا لها ،لضافة للو ما يستجد م مجاالت التعاون والمباألرات والشرالات الهاألفة للو تحقيق
اوم الغذائي والتغذوي.

 تحديث ع خطة تنفيذ سياسة التغذية (للعلم)
بعد الموافقة علو سياسة التغذية في الدورة العاألية اوولو لعام  ،2017ستقدم اومانة للمجلس التنفيذي تحديثا ع تنفيذ السياسة .ويُعرض هذا البند علو
المجلس للعلم.

 خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)
وافق المجلس التنفيذي ،في ألورته السنوية لعام  2000علو التوصيات الوارألة في التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية بالتسيير واإلألارة
(القرار  .) EB.A/6/2000وتحدأل التوصية (أل) الخاصة بالتسيير واإلألارة أنه ينبغي جمع بيانات سياسات البرنامج في خالصة وافية .وبناء علو طلب
المجلس في عام  ، 2010أعيد تنظيم وصياغة هذه الخالصة بحيث ترلز علو السياسات المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية.

الدورة العادية األولى لعام  26( 2018فبراير/شباط –  2مارس/آذار)
 سياسة بشأن انعدام اوم الغذائي في المناطق الحضرية (للموافقة)
ستبنو هذه السياسة علو وثيقة "انعدام اوم الغذائي في المناطق الحضرية :استراتيجيات البرنامج" التي لان المجلس قد وافق عليها عام ،2002
وستعكس ما استجد في بحوث هذا المجال ،وخبرة البرنامج في السياقات الحضرية ،وحصيلة مؤتمر اومم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية
المستدامة الذي سيعقد في ألتوبر/تشري اوول .2016

 بيان تقبل المخاطر (للنظر)
علو النحو المتفق عليه خالل مشاورة المجلس غير الرسمية بشأن مسائل الرقابة المعقوألة في عام  ،2017ستقدم اومانة تحديثا لبيان تقبل المخاطر للنظر
فيه.

 سياسة الخطط االستراتيجية القطرية (للنظر)
بعد موافقة المجلس علو سياسة الخطط االستراتيجية القطرية في ألورته العاألية الثانية لعام  ،2016ستقدم اومانة تحديثا للو المجلس ،مع مراعاة التعديالت
المحتملة الناجمة ع تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية الرياألية في عام .2017

الدورة السنوية لعام  22-18( 2018يونيو/حزيران)
 استراتيجية الشرالة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارأل منه (للموافقة)
وافق المجلس علو استراتيجية البرنامج للشرالة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارأل منه ( )WFP/EB.A/2013/5-B( )2017-2013في ألورته
السنوية لعام  . 2013وستعرض استراتيجية جديدة علو المجلس للموافقة عليها.

 سياسة تعزيز القدرات القطرية (للموافقة)
متابعة للتوصية المقدمة للمجلس في ألورته العاألية اوولو لعام  2017في التقرير الموجز ع تقييم سياسة تنمية القدرات ،ستقدم اومانة سياسة تعزيز
القدرات القطرية للموافقة عليها.
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 سياسة لألارة المخاطر المؤسسية (للموافقة)
علو النحو المتفق عليه خالل مشاورة المجلس غير الرسمية بشأن مسائل الرقابة المعقوألة في عام  ،2017ستقدم اومانة سياسة محدثة إلألارة المخاطر
المؤسسية للموافقة عليها.

 تحديث ع ألور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)
توفر هذه الوثيقة عرضا عاما لدور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية خالل العام الماضي ،واالتجاهات والتحديات البارزة التي تؤثر علو
استجابته ،وتسلط الضوء علو التبعات المترتبة علو البرنامج.

 تحديث ع سياسة المساواة بي الجنسي (للعلم)
عندما وافق المجلس علو سياسة المساواة بي الجنسي ( )2020-2015في ألورته السنوية لعام  ،2015طلب تقديم تحديثات سنوية لليه.

 تحديث ع عمليات تصدي البرنامج لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)
يوفر التحديث السنوي تقريرا مرحليا ع تطبيق سياسة البرنامج بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ( )WFP/EB.2/2010في سياق تزايد
العالج بمضاألات الفيروسات الرجعية .لما تُجمل النجاحات المحرزة حديثا في لألراج الغذاء والتغذية ضم مقترحات الصندوق العالمي المتعلقة بفيروس
نقص المناعة البشرية والسل.

الدورة العادية الثانية لعام  23-19( 2018نوفمبر/تشرين الثاني)
 تحديث ع خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة(
بعد الموافقة علو خارطة الطريق المتكاملة في الدورة العاألية الثانية لعام  ،2016ستقوم اومانة بتقديم تحديث ع تنفيذ مختلف مكونات الخارطة،
وباإلبالغ ع التقدم المحرز وع أية تعديالت الزمة .ويُعرض هذا البند علو المجلس للموافقة عليه.

 تحديث ع التعاون بي الولاالت التي تتخذ م روما مقرا لها (للعلم)
طلب أعضاء المجلس ،في ألورته العاألية الثانية في نوفمبر/تشري الثاني  ،2010أن يقوم البرنامج سنويا باإلبالغ ع التعاون بي الولاالت التي تتخذ
م روما مقرا لها لمتابعة للوثيقة "اتجاهات التعاون بي الولاالت التي تتخذ م روما مقرا لها" ( .)WFP/EB.2/2009/11-Cويقدم التقرير نظرة
عامة شاملة ع التعاون بي الولاالت التي تتخذ م روما مقرا لها ،لضافة للو ما يستجد م مجاالت التعاون والمباألرات والشرالات الهاألفة للو تحقيق
اوم الغذائي والتغذوي.

 خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)
وافق المجلس التنفيذي ،في ألورته السنوية لعام  2000علو التوصيات الوارألة في التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية بالتسيير واإلألارة
(القرار  .) EB.A/6/2000وتحدأل التوصية (أل) الخاصة بالتسيير واإلألارة أنه ينبغي جمع بيانات سياسات البرنامج في خالصة وافية .وبناء علو طلب
المجلس في عام  ، 2010أعيد تنظيم وصياغة هذه الخالصة بحيث ترلز علو السياسات المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية.

مسائل الموارد والمالية والميزانية
ستعرض علو المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلألارة والميزانية ولجنة المالية في منظمة اوغذية والزراعة وذلك بالنسبة لجميع البنوأل
المدرجة في هذا القسم.
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الدورة العادية األولى لعام  23-20( 2017فبراير/شباط)
 ضميمة للو خطة البرنامج لإلألارة ( – )2019-2017استخدام حساب تسوية ألعم البرامج واإلألارة (للموافقة)
في خطة اإلألارة ( ،) 2019-2017اقترحت اومانة االنتظار حتو استكمال عملية الوفاء بالغرض قبل عرض المباألرات المؤسسية الحاسمة علو المجلس،
وتوقعت بأن تقدم مقترحا بمبلغ  15مليون ألوالر أمريكي لتنفيذ مختلف مكونات خارطة الطريق المتكاملة في عام  2017وغيرها م االستثمارات غير
المتكررة ،مثل تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة واالستثمارات في تعزيز التقييم .وستقدم الضميمة المقترح المفصل للو المجلس للموافقة عليه.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2016للموافقة)
الحسابات السنوية المراجعة تقدم مجموعة لاملة م الكشوف والمذلرات المالية لعام  .2016وتشمل أيضا استعراضا للكشوف المالية م المراجع
الخارجي ،ويقدم تقييما مستقال للو اومانة والمجلس التنفيذي بشأن عمليات مراقبة اإلألارة التي اعتمدت عليها اومانة إلعداأل الكشوف المالية السنوية.
ويعرض هذا البند علو المجلس للموافقة عليه.

 سياسة الكشف ع تقارير الرقابة (للموافقة)
وافق المجلس علو "سياسة الكشف ع تقارير الرقابة" الحالية في نوفمبر/تشري الثاني  .2012لما وافق المجلس ،في مايو/أيار  ،2015علو "سياسة
مكافحة التدليس والفساأل" المنقحة التي أذنت لمكتب المفتش العام بالقيام باستعراضات استباقية للنزاهة بشأن قضايا تشغيلية محدألة قد تشير للو وجوأل
مخاطر تتعلق بالتدليس أو الفساأل أو التواطؤ أو غيرها م المخالفات .ثم طلب المجلس م المفتش العام واإلألارة تحديث سياسة الكشف لتشمل
االستعراضات االستباقية للنزاهة .ويُعرض هذا البند علو المجلس للموافقة عليه.

 تعيي عضوي م تعيي عضوي م أعضاء لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)
نظرا ون فترة والية عضوي م أعضاء لجنة مراجعة الحسابات تنتهي في عام  ،2017فسيتم ،بموجب اختصاصات اللجنة ،لنشاء فريق الختيار
عضوي جديدي  ،علو أن يقدم توصياته للو المدير التنفيذي ورئيس المجلس التنفيذي .وتعرض هذه الوثيقة التوصيات للو المجلس للموافقة عليها.

 االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)
وافق المجلس علو االختصاصات الحالية للجنة مراجعة الحسابات في ألورته العاألية الثانية لعام  .2011وتقتضي العملية المضطلع بها مؤخرا لتعزيز
أنشطة الرقابة في البرنامج والتغييرات في هيكله التنظيمي وسياسته بشأن السفر لألخال بعض التعديالت علو هذه االختصاصات .وتعرض هذه الوثيقة
التعديالت المطلوبة علو المجلس للموافقة عليها.

 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)
صاألق المجلس في ألورته العاألية اوولو لعام  2009علو لنشاء لجنة مراجعة حسابات البرنامج لهيئة استشارية مستقلة تحت لشراف المجلس والمدير
التنفيذي .وسيغطي هذا التقرير السنوي أنشطة لجنة المراجعة م  1أبريل/نيسان  2016للو  31مارس/آذار  .2017ويتزام تاريخ اإلغالق مع استكمال
الكشوف المالية السنوية ،وهي مجال الترليز اوساسي للجنة للفترة قيد االستعراض .ويُعرض هذا البند علو المجلس للنظر فيه.

 التقرير السنوي للمفتش العام (للنظر) ومذلرة م المدير التنفيذي (للنظر) بشأنه
وفقا للماألة الساألسة (( )2ب) ( )8م النظام اوساسي للبرنامج ،يُقدم للو المجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة الرقابة.
ويغطي هذا التقرير عام  ، 2016وهو يقدم المنظور الرقابي في مجاالت الحولمة ولألارة المخاطر والمراقبة في البرنامج ،ويعطي صورة عامة ع
أنشطة مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة ،ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات ،ومكتب التفتيش والتحقيق .وتقدم هذه الوثيقة للو جانب مذلرة المدير
التنفيذي للنظر فيهما.
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي ع الالمرلزية (للنظر) ،ورأل لألارة البرنامج عليه (للنظر)
يعرض هذا التقرير نتائج المراجعة الخارجية لعملية تطبيق الالمرلزية التي قام بها البرنامج م عام  2012حتو نهاية عام  .2016ولان الهدف الرئيسي
للمراجعة هو تحديد ما لذا لانت لألارة المجال الذي تمت ألراسته تمتثل لمباألئ االقتصاأل والكفاءة والفعالية وما لذا لانت هناك لمكانية للتحسي ؛ وما لذا
لانت اونشطة والمعامالت المالية والمعلومات ،م جميع جوانبها الماألية ،تمتثل وحكام النصوص اوساسية للبرنامج.
لما يُعرض أيضا رأل اومانة علو توصيات التقرير .وتُعرض هاتان الوثيقتان علو المجلس للنظر فيهما.

 تقارير مراجع الحسابات الخارجي ع التغيرات في الموارأل البشرية (للنظر) ،ورأل لألارة البرنامج عليه (للنظر)
يعرض هذا التقرير نتائج المراجعة الخارجية للتطورات التي طرأت علو الموارأل البشرية وهيكلها م

 1يناير/لانون الثاني  2012حتو

 31أليسمبر/لانون اوول  .2016ولان الهدف الرئيسي للمراجعة هو تحديد ما لذا لانت لألارة المجال الذي تمت ألراسته تمتثل لمباألئ االقتصاأل والكفاءة
والفعال ية وما لذا لانت هناك لمكانية للتحسي ؛ وما لذا لانت اونشطة والمعامالت المالية والمعلومات ،م جميع جوانبها الماألية ،تمتثل وحكام النصوص
اوساسية للبرنامج.

 تقرير ع تنفيذ توصيات المراجع الخارجي (للنظر)
يوجز هذا التقرير التدابير التي اتخذتها اومانة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي .يعرض هذا البند علو المجلس للنظر فيه.

 تقرير ع استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج ( 1يناير/لانون الثاني –  31أليسمبر/لانون اوول ( )2016للنظر)
يغطي هذا التقرير استخدام حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،بما في ذلك مرفق الشراء اآلجل ،في الفترة م  1يناير/لانون
الثاني للو  31أليسمبر/لانون اوول  .2016يعرض هذا البند علو المجلس للنظر فيه.

 تقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاءات م التكاليف (الماألتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) م الالئحة العامة) (للعلم)
وفقا للماألتي الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) م الالئحة العامة ،تعرض هذه الوثيقة علو المجلس التنفيذي للعلم .وهي تتضم معلومات ع
استخدام الموارأل النقدية غير المقيدة لشراء السلع ،وع المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات فقط م حكومات البلدان النامية ،وحكومات البلدان
التي تمر اقتصاألاتها بمرحلة انتقالية ،والجهات المانحة غير التقليدية اوخرى ،وع تخفيضات أو لعفاءات تكاليف الدعم غير المباشرة للمساهمات العينية
لتغطية تكاليف الدعم المباشرة.

الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 خطة البرنامج لإلألارة (( )2020-2018للموافقة)
تعرض علو المجلس ،للموافقة ،خطة اإلألارة لفترة  2020-2018بما فيها ميزانية البرنامج لعام .2018

 تحديث ع تنفيذ استعراض اإلطار المالي (للعلم)
ستقدم هذه الوثيقة تحديثا عما أُحرز م تقدم في تنفيذ استعراض اإلطار المالي الذي ستتم الموافقة عليه في الدورة العاألية الثانية لعام .2016

 خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)
تبي هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ،وهي تفصل أنشطة المراجعة للفترة الممتدة م  2015للو  .2016وسيكون التقيد بالمعايير
الدو لية لمراجعة الحسابات وأساليب المراجعة المثبتة هو اوساس لضمان تقديمنا خدمات عالية الجوألة للبرنامج .وتشمل خطة العمل المراجعات المالية
واوألاء واالمتثال لضافة للو استعراضات الجوألة وتقديرات المراجعة الفرألية.

الدورة السنوية لعام  22-18( 2018يونيو/حزيران)
 الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2017للموافقة)
الحسابات السنوية المراجعة تقدم مجموعة لاملة م الكشوف والمذلرات المالية لعام  . 2017وتشمل أيضا استعراضا للكشوف المالية م المراجع
الخارجي ،ويقدم تقييما مستقال للو اومانة والمجلس التنفيذي بشأن عمليات مراقبة اإلألارة التي اعتمدت عليها اومانة إلعداأل الكشوف المالية السنوية.
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 تعيي ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)
نظرا ون فترة والية ثالثة م أعضاء لجنة مراجعة الحسابات ستنتهي في عام  ،2018فسيتم ،بموجب اختصاصات اللجنة ،لنشاء فريق الختيار أعضاء
جدأل ،ولتقديم توصيات للو المدير التنفيذي ورئيس المجلس التنفيذي .وستعرض هذه الوثيقة التوصيات للو المجلس للموافقة عليها.

 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)
صاألق المجلس في ألورته العاألية اوولو لعام  2009علو لنشاء لجنة البرنامج لمراجعة الحسابات لهيئة استشارية مستقلة تحت لشراف المجلس التنفيذي
والمدير التنفيذي .وسيغطي هذا التقرير السنوي أنشطة لجنة المراجعة م  1أبريل/نيسان  2017للو  31مارس/آذار  .2018ويتزام تاريخ اإلغالق
م ع استكمال الكشوف المالية السنوية ،وهي مجال الترليز اوساسي للجنة للفترة قيد االستعراض.

 التقرير السنوي للمفتش العام للبرنامج (للنظر) ومذلرة م المدير التنفيذي (للنظر) بشأنه
وفقا للماألة الساألسة (( )2ب) ( )8م النظام اوساسي للبرنامج ،يُقدم للو المجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة الرقابة.
ويغطي هذا التقرير عام  ، 2017وهو يقدم المنظور الرقابي في مجاالت الحولمة ولألارة المخاطر والمراقبة في البرنامج ،ويعطي صورة عامة ع
أنشطة مكتب المفتش العام وخدمات الرقابة ،ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات ،ومكتب التفتيش والتحقيق .وتقدم هذه الوثيقة للو جانب مذلرة المدير
التنفيذي للنظر فيهما.

 تقارير مراجع الحسابات الخارجي ع المسائل اإلألارية (للنظر) ،ورألوأل لألارة البرنامج عليها (للنظر)
لتوجيه الترليز علو اوولويات التي وافق عليها المجلس التنفيذي ،اختار المراجع الخارجي مجاالت ذات أهمية عالية م حيث جدواها لعمل البرنامج
بكفاءة وفعالية وحجم الموارأل المخصصة لها .ويرلز لل تقرير ع المسائل اإلألارية علو مجال واحد .وتلبية لطلب المجلس التنفيذي في ألورته السنوية
لعام  ،2008يعرض أيضا رأل اومانة علو التوصيات الوارألة في التقرير.

 تقرير ع تنفيذ توصيات المراجع الخارجي (للنظر)
يوجز هذا التقرير التدابير التي اتخذتها اومانة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي.

 تقرير ع استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج ( 1يناير/لانون الثاني –  31أليسمبر/لانون اوول ( )2017للنظر)
يغطي هذا التقرير استخدام حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،بما في ذلك مرفق الشراء اآلجل ،في الفترة م  1يناير/لانون
الثاني للو  31أليسمبر/لانون اوول .2017

 تقرير المدير التنفيذي بشأن استخدام المساهمات واإلعفاءات م التكاليف (الماألتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) م الالئحة العامة) (للعلم)
وفقا للماألتي الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح) م الالئحة العامة ،تعرض هذه الوثيقة علو المجلس التنفيذي للعلم .وهي تتضم معلومات ع
استخدام الموارأل النقدية غير المقيدة لشراء السلع ،وع المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات فقط م حكومات البلدان النامية ،وحكومات البلدان
التي تمر اقتصاألاتها بمرحلة انتقالية ،والجهات المانحة غير التقليدية اوخرى ،وع تخفيضات أو لعفاءات تكاليف الدعم غير المباشرة للمساهمات العينية
لتغطية تكاليف الدعم المباشرة

الدورة العادية الثانية لعام  23-19( 2018نوفمبر/تشرين الثاني)
 خطة البرنامج لإلألارة (( )2021-2019للموافقة)
تعرض علو المجلس ،للموافقة ،خطة اإلألارة لفترة  2021-2019بما فيها ميزانية البرنامج لعام .2019

 خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)
تبي هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ،وهي تفصل أنشطة المراجعة للفترة الممتدة م  2017للو  .2018وسيكون التقيد بالمعايير
الدولية لمراجعة الحسابات وأساليب المراجعة المثبتة هو اوساس لضمان تقديمنا خدمات عالية الجوألة للبرنامج .وتشمل خطة العمل المراجعات المالية
واوألاء واالمتثال لضافة للو استعراضات الجوألة وتقديرات المراجعة الفرألية.
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تقارير التقييم
تعرض وثائق التقييم في لطار هذا البند علو المجلس للنظر فيها .والمطلوب م المجلس االطالع علو التقارير والمصفوفات المرفقة بها والتي توجز
اإلجراءات التي اتخذتها اإلألارة في مجال تنفيذ التوصيات.

الدورة العادية األولى لعام  23-20( 2017فبراير/شباط)
 تقرير موجز ع تقييم سياسة البرنامج بشأن تنمية القدرات ،ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
تمشيا مع اوحكام المتفق عليها بشأن تقييم سياسات البرنامج بعد فترة تتراوح م أربع للو ست سنوات علو الموافقة عليها ،سيتناول هذا التقييم جوألة
سياسة البرنامج بشأن تنمية القدرات لعام  ، 2009وترتيبات تنفيذها (بما في ذلك خطة العمل المرتبطة بها) ونتائجها .وقد مثلت الخطة االستراتيجية
( )2013-2008نقطة تحول في االتجاه االستراتيجي للبرنامج لان لها آثار علو عمله في مجال تنمية القدرات فيما يتعلق بالتحول للو المساعدة الغذائية؛
وقد استمر هذا التحول في الخطة االستراتيجية (.)2017-2014

 تقرير موجز ع تقييم استجابة البرنامج وزمة ليبوال :غينيا وليبريا وسيراليون ،ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
سيقدم التقييم تحليال وتقديرا الستجابة البرنامج وزمة ليبوال .وهو يشكل جزءا م سلسلة م التقييمات الستجابة البرنامج لحاالت الطوارئ اإلنسانية م
المستوى .3

 تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لسري النكا ( ،)2015-2011ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة علو مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق البرنامج مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية
واستراتيجيات الشرلاء؛  )2ألوافع الخيارات االستراتيجية وجوألتها؛  )3أألاء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري م نتائج وتوصيات التقييم
في لثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في المستقبل.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 تقرير التقييم السنوي لعام  ،2016ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
يلخص تقرير التقييم السنوي نتائج عمليات التقييم التي أجريت في السنوات السابقة لتسليط الضوء علو جوانب القوة المشترلة ولتحديد فرص التحسينات
الجوهرية الالزمة لتعزيز أهمية البرنامج وفعاليته ولفاءته وأثره واستدامته .لما يقدم التقرير عرضا لوظيفة التقييم في البرنامج .يعرض هذا البند علو
المجلس للنظر فيه.

 تقرير موجز ع تقييم استراتيجية الشرالات المؤسسية ،ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات البرنامج خالل فترة تتراوح بي أربع سنوات وست سنوات بعد الموافقة عليها ،سيق ّدر هذا التقييم نوعية استراتيجية
الشرالات المؤسسية التي يأخذ بها البرنامج والتي تمت الموافقة عليها عام  ،2014لما سيق ّدر ترتيبات تنفيذها ونتائجها .يعرض هذا البند علو المجلس
للنظر فيه.

 حالة تنفيذ توصيات التقييم (للعلم)
تقدم هذه الوثيقة التقرير السنوي ع حالة تنفيذ توصيات التقييم المعروضة علو المجلس .وتصف الوثيقة اإلجراءات المتخذة م جانب شعب المقر
الرئيسي ،والمكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية لتنفيذ توصيات التقييم .يعرض هذا البند علو المجلس للنظر فيه.
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الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لجنوب السوألان ،ورأل اإلألارة عليه
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة علو مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق البرنامج مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية
واستراتيجيات الشرلاء؛  )2ألوافع الخيارات االستراتيجية وجوألتها؛  )3أألاء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري م نتائج وتوصيات
التقييم في لثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في المستقبل.

 تقرير تجميعي لتقييمات العمليات في الفترة ( 2016-2017للنظر)
يلخص هذا التقرير التجميعي النتائج والتوصيات المنبثقة ع تقييمات العملية الواحدة التي أجريت خالل السنة السابقة لتحديد فرص التحسينات العامة.
وترلز تقييمات العملية الواحدة علو فعالية ولفاءة عملية واحدة في تحقيق أهدافها واالمتثال للمعايير والقواعد المعمول بها علو الصعيد الدولي وفي
البرنامج ،وفي مدى مالءمة تصميم العملية ،وتنفيذها ،ونتائجها.

 تقرير تجميعي لسلسلة تقييمات أثر عمل البرنامج في ا لتصدي لسوء التغذية الحاأل المعتدل ،ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
ستتمخض سلسلة التقييمات هذه ع نتائج وتوصيات بشأن أثر عمل البرنامج في التصدي لسوء التغذية الحاأل المعتدل في تشاأل ومالي والنيجر والسوألان.
وسيرلز هذا البند علو التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات التي تشمل التقييمات اوربعة المؤلفة له.

الدورة العادية األولى  26( 2018فبراير/شباط –  2مارس/آذار)
 تقرير موجز ع تقييم سياسة الحماية اإلنسانية ،ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات البرنامج خالل فترة تتراوح بي أربع وست سنوات م الموافقة عليها ،سيق ّدر هذا التقييم نوعية سياسة الحماية
اإلنسانية التي يأخذ بها البرنامج والتي تمت الموافقة عليها عام  ،2012لما سيق ّدر ترتيبات تنفيذها ونتائجها.


تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية للكاميرون/لمبوأليا/جمهورية أفريقيا الوسطو ،ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة علو مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق البرنامج مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية
واستراتيجيات الشرلاء؛  )2ألوافع الخيارات االستراتيجية وجوألتها؛  )3أألاء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري م نتائج وتوصيات
التقييم في لثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في المستقبل .وسوف يستفيد المكتب القطري م نتائج وتوصيات التقييم
في لثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج.

الدورة السنوية لعام  22-18( 2018يونيو/حزيران)
 تقرير التقييم السنوي لعام  ،2017ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
يلخص تقرير التقييم السنوي نتائج عمليات التقييم التي أجريت في السنوات السابقة لتسليط الضوء علو جوانب القوة المشترلة ولتحديد فرص التحسينات
الجوهرية الالزمة لتعزيز أهمية البرنامج وفعاليته ولفاءته وأثره واستدامته .لما يقدم التقرير عرضا لوظيفة التقييم في البرنامج.

 تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية لمالوي/مالي/البلد  ،1ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة علو مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق البرنامج مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية
واستراتيجيات الشرلاء؛  )2ألوافع الخيارات االستراتيجية وجوألتها؛  )3أألاء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري م نتائج وتوصيات التقييم
في لثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في المستقبل .وسوف يستفيد المكتب القطري م نتائج وتوصيات التقييم في لثراء
التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج.
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 حالة تنفيذ توصيات التقييم (للعلم)
تقدم هذه الوثيقة التقرير السنوي ع حالة تنفيذ توصيات التقييم المعروضة علو المجلس .وتصف الوثيقة اإلجراءات المتخذة م جانب شعب المقر
الرئيسي ،والمكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية لتنفيذ توصيات التقييم.

الدورة العادية الثانية  23-19( 2018نوفمبر/تشرين الثاني)
 تقرير موجز ع تقييم سياسات البرنامج في العمل والوصول القائمي علو المباألئ في السياقات اإلنسانية ،ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
يغطي هذا التقييم ثالث سياسات هي :وثيقة "المباألئ اإلنسانية" ،التي تمت الموافقة عليها في عام 2004؛ ووثيقة "لتاحة سبل وصول المساعدة اإلنسانية
وأثر ذلك علو برنامج اوغذية العالمي" ،التي تمت الموافقة عليها في عام 2006؛ و"ألور البرنامج في نظام المساعدة اإلنسانية" ،التي تمت الموافقة
عليها في عام  .2010وسيراعي التقييم ورقات مواقف البرنامج اوخيرة حول قضايا وحصائل القمة العالمية للعمل اإلنساني ،وسيقدم اوأللة علو التزام
البرنامج المتجدأل بهذه السياسات.

 تقرير موجز ع التقييم االستراتيجي للقدرة علو الصموأل ،ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
بدال م انتظار الموعد الواجب لتقييم سياسة عام  2015بشأن بناء القدرة عبو الصموأل م أجل اوم الغذائي والتنمية وهو عام  ،2019سيقوم مكتب
التقييم بإجراء تقييم استراتيجي للصموأل في عام  . 2017والعوامل الرئيسية المؤثرة في لجراء هذا التقييم هي )1 :برنامج التغيير الذي وضعته القمة
العالمية للعمل اإلنساني والذي يشدأل علو لنهاء االحتياجات بدال م تلبيتها وما ينطوي عليه م آثار بالنسبة لالستعداأل والوقاية وبناء القدرة علو الصموأل؛
 )2النقاشات الجارية وما يسوأل م قلق بشأن حجم اوزمات الممتدة التي تتفاعل فيها االحتياجات اإلنسانية واإلنمائية؛  )3حجم مباألرات البرنامج وما
يمك أن تنطوي عليه م مصاألر ثرية للتعلم ،بما يشمل في جملة أمور ما يلي :مباألرات المخاطر اوفريقية (لثيوبيا)؛ و"بذور التغيير" في غرب أفريقيا؛
وتنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية لبناء القدرة علو الصموأل (في منطقة الساحل وأمريكا الالتينية)؛ والشراء م اوفريقيي م أجل أفريقيا.

 تقرير موجز ع التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية الرياألية (للنظر)
سيقدم هذا التقييم تحليال وتقديرا للخطط االستراتيجية القطرية الرياألية المنفذة منذ بداية عام  .2017وسوف يستفاأل م نتائج وتوصيات التقييم في لثراء
التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في الخطط االستراتيجية القطرية المقبلة.

 تقرير موجز ع تقييم استجابة البرنامج لألزمة في شمال نيجيريا (للنظر)
سوف تستمر تقييمات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية م المستوى  3باستخدام نهج م شقي  :سيجري تقييم جميع االستجابات لحاالت الطوارئ
م المستوى  3لما ع طريق تقييمات العمل اإلنساني المشترلة بي الولاالت التي تشكل جزءا م متطلبات ألورة البرنامج اإلنساني التابع للجنة الدائمة
المشترلة بي الولاالت ،أو ع طريق مكتب التقييم م خالل تقييم منفصل الستجابة البرنامج .وسيتناول هذا التقييم استجابة البرنامج لألزمة في شمال
نيجيريا.

 تقرير موجز ع تقييم استجابة البرنامج لألزمة السورية (للنظر)
سوف تستمر تقييمات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية م المستوى  3باستخدام نهج م شقي  :سيجري تقييم جميع االستجابات لحاالت الطوارئ
م المستوى  3لما ع طريق تقييمات العمل اإلنساني المشترلة بي الولاالت التي تشكل جزءا م متطلبات ألورة البرنامج اإلنساني التابع للجنة الدائمة
المشترلة بي الولاالت ،أو ع طريق مكتب التقييم م خالل تقييم منفصل الستجابة البرنامج .وسيتناول هذا التقييم استجابة البرنامج لألزمة السورية.

 تقرير موجز ع تقييم الحافظة القطرية للبلد /2البلد /3البلد  ،4ورأل اإلألارة عليه (للنظر)
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة علو مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق البرنامج مع السياق واحتياجات السكان والسياسات الحكومية
واستراتيجيات الشرلاء؛  )2ألوافع الخيارات االستراتيجية وجوألتها؛  )3أألاء الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري م نتائج وتوصيات
التقييم في لثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في المستقبل.
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المسائل التشغيلية
الدورة العادية األولى لعام  23-20( 2017فبراير/شباط)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض علو المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية:
 بنغالأليش
 الصي
 لولومبيا
 للواألور
 السلفاألور
 لندونيسيا
 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية
 زمبابوي

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)
الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
ستعرض علو المجلس الزياألات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي ،للموافقة عليها:
 هايتي
 أوغندا

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)
سيعرض علو المجلس ،للعلم ،ما يلي )1 :ملخصات المشروعات اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛  )2ملخصات للزياألات في ميزانيات اونشطة اإلنمائية
والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي في حدوأل السلطة المفوضة له .لما قد تشمل عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة اوغذية والزراعة بموجب السلطة المفوضة لهما في الفقرة الفرعية (ب) م ملحق الالئحة العامة.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض علو المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 الكاميرون
 لبنان
 موزامبيق
 ناميبيا
 جمهورية تنزانيا المتحدة

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

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)

الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض علو المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 غواتيماال
 قيرغيزستان
 ميانمار
 بيرو
 سري النكا
 ألولة فلسطي
 تيمور  -ليشتي
 أوغندا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
ستعرض علو المجلس الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية للموافقة عليها:
 جمهورية أفريقيا الوسطو
 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 جمهورية ليران اإلسالمية
 جنوب السوألان

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها (للموافقة)
تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)
سيعرض علو المجلس ،للعلم ،ما يلي ) 1 :ملخصات المشروعات اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛  )2ملخصات للزياألات في ميزانيات اونشطة
اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي في حدوأل السلطة المفوضة له .لما قد تشمل عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة اوغذية والزراعة بموجب السلطة المفوضة لهما في الفقرة الفرعية (ب) م ملحق الالئحة العامة.

الدورة العادية األولى لعام  26( 2018فبراير/شباط –  2مارس/آذار)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض علو المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 مصر
 هندوراس
 نيجيريا
 بالستان
 تونس

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

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)
سيعرض علو المجلس ،للعلم ،ما يلي ) 1 :ملخصات المشروعات اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛  )2ملخصات للزياألات في ميزانيات اونشطة
اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي في حدوأل السلطة المفوضة له .لما قد تشمل عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة اوغذية والزراعة بموجب السلطة المفوضة لهما في الفقرة الفرعية (ب) م ملحق الالئحة العامة.

الدورة السنوية لعام  22–18( 2018فبراير/شباط)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض علو المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:
 أفغانستان
 ألولة بوليفيا المتعدة القوميات
 الجمهورية الدومينيكية
 لينيا
 نيبال
 الفلبي
 رواندا

الدورة العادية الثانية لعام  23–19( 2018نوفمبر/تشرين الثاني)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة) والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
بعد اعتماأل جدول زمني ألثر مرونة لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،يجري استعراض جدول مواعيد تقديم الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة بدءا م الدورة العاألية الثانية للمجلس التنفيذي وسيتم لبالغه المجلس به بانتظام ع طريق هيئة المكتب.

تقارير المدير التنفيذي ع المسائل التشغيلية (للعلم)
سيعرض علو المجلس ،للعلم ،ما يلي ) 1 :ملخصات المشروعات اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش؛  )2ملخصات للزياألات في ميزانيات اونشطة
اإلنمائية والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي في حدوأل السلطة المفوضة له .لما قد تشمل عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة اوغذية والزراعة بموجب السلطة المفوضة لهما في الفقرة الفرعية (ب) م ملحق الالئحة العامة.

المسائل التنظيمية واإلجرائية
الدورة العادية األولى لعام  23-20( 2017فبراير/شباط)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي (( )2018-2017للعلم)
استجابة لطلب المجلس في ألورته العاألية الثالثة لعام  ،2004تعرض علو المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة م برنامج عمل فترة السنتي (.)2018-2017

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي (( )2018-2017للعلم)
استجابة لطلب المجلس في ألورته العاألية الثالثة لعام  ،2004تعرض علو المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة م برنامج عمل فترة السنتي (.)2018-2017
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الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي (( )2019-2018للموافقة)
عمال بالماألة الثالثة م الالئحة الداخلية ،سيعرض علو المجلس برنامج عمله لفترة السنتي ( ،)2019-2018للموافقة عليه.

الدورة العادية األولى لعام  26( 2018فبراير/شباط –  2مارس/آذار)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي (( )2019-2018للعلم)
استجابة لطلب المجلس في ألورته العاألية الثالثة لعام  ، 2004تعرض علو المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة م برنامج عمل فترة السنتي (.)2019-2018

الدورة السنوية لعام  22-18( 2018يونيو/حزيران)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي (( )2019-2018للعلم)
استجابة لطلب المجلس في ألورته العاألية الثالثة لعام  ، 2004تعرض علو المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة م برنامج عمل فترة السنتي (.)2019-2018

الدورة العادية الثانية لعام  23-19( 2018نوفمبر/تشرين الثاني)
 برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتي (( )2020-2019للموافقة)
عمال بالماألة الثالثة م الالئحة الداخلية ،سيعرض علو المجلس برنامج عمله لفترة السنتي ( ،)2020-2019للموافقة عليه.

مسائل التسيير واإلدارة
الدورة العادية األولى لعام  23-20( 2017فبراير/شباط)
 تقارير وحدة التفتيش المشترلة ذات الصلة بعمل البرنامج (للنظر)
أوصو المجلس ،في قراره  2002/EB.2/17بأن تشمل تقارير وحدة التفتيش المشترلة ذات الصلة بعمل البرنامج والتي تقدمها اومانة سنويا للو المجلس
البنوأل التالية:
)1

تعليقات البرنامج علو تقارير وحدة التفتيش المشترلة ذات الصلة بعمل البرنامج الوارألة بي تقديم آخر وثيقة للمجلس و 1ألتوبر/تشري اوول
2016؛

)2

قائمة بتقارير وحدة التفتيش المشترلة الصاألرة منذ آخر فترة شملها تقرير؛

)3

حالة تنفيذ البرنامج للتوصيات المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.

وطبقا لما جرت عليه العاألة في مجالس الصناأليق والبرامج اوخرى ،تعرض اومانة علو المجلس في ألورته العاألية اوولو م لل عام تقريرا موجزا
يتضم البنوأل المشار لليها أعاله للنظر فيه.

 تحديث ع سياسة مكافحة التدليس والفساأل (للنظر)
وافق المجلس علو سياسة مكافحة التدليس والفساأل في ألورته السنوية لعام  . 2015وطلبت هيئة المكتب في اجتماعها المنعقد في أليسمبر/لانون اوول
 2016تقديم تحديث ع تنفيذ هذه السياسة للو المجلس في ألورته العاألية اوولو لعام  2017للنظر فيه.

 تقرير موجز ع استعراض مباألرة التعزيز التنظيمي "الوفاء بالغرض" (للعلم)
في الدورة العاألية الثانية لعام  ،2015أشارت أمانة البرنامج للو أنه سيجري استعراض لمباألرة الوفاء بالغرض بنهاية عام  ،2016بغية تقدير تأثيرها
علو موارأل المنظمة ،ولألارة الموارأل البشرية ،والقدرات ،وفعالية البرمجة .وستقدم نتائج االستعراض في لطار هذا البند للعلم.
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الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 للمة الهيئات الممثلة للموظفي أمام المجلس
ستقوم رابطتا الموظفي بإلقاء للمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم المنظمة وموظفيها.

 تقرير ع خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/لانون الثاني –  31أليسمبر/لانون اوول ( 2016للعلم)
سيعرض المدير التنفيذي علو المجلس ،للعلم ،تقريرا ع الخسائر المتكبدة في السلع بعد تسليمها في البلدان المتلقية.
وقام المجلس التنفيذي في ألورته السنوية لعام " 2000بتشجيع اومانة علو اتخاذ لافة التدابير الالزمة لكفالة مواصلة الحد م هذه الخسائر والسعي للو
استرألاأل التكاليف م الحكومات التي فقدت السلع بسبب اإلهمال" .ويوضح التقرير اإلجراءات التي اتخذها البرنامج إلبقاء الخسائر السلعية ما بعد التسليم
في حدوألها الدنيا م  1يناير/لانون الثاني حتو  31أليسمبر/لانون اوول  . 2016ويشير التقرير بوجه خاص للو ألبر الخسائر ،سواء م حيث تكلفتها
الصافية المطلقة أو النسبية.

 تحديث ع شراء اوغذية (للعلم)
في الدورة العاألية اوولو لعام  2006طلب أعضاء المجلس للو البرنامج أن يقدم بصورة ألثر انتظاما تقارير ع أنشطة شراء اوغذية لمتابعة للوثيقة
"شراء اوغذية في البلدان النامية" ( .) WFP/EB.1/2006/5-Cويوفر هذا التقرير ،المقدم للمجلس للعلم )1 :لحصاءات ع شراء اوغذية؛  )2تحديثا
ع قدرات شراء اوغذية؛  )3تحليال للتفاعل بي المشتريات المحلية واإلقليمية والعالمية.

 تقرير لحصائي ع تشكيل مالك الموظفي الفنيي الدوليي وموظفي الفئات العليا (للعلم)
ستقدم للو المجلس للعلم وثيقة خاصة بموظفي البرنامج للو تاريخ  31أليسمبر/لانون اوول  . 2016تورأل هذه الوثيقة عدأل الموظفي الفنيي الدوليي
والفئات العليا للموظفي الذي لديهم عقوأل غير محدألة المدة ،أو عقوأل مستمرة ،أو عقوأل محدألة اآلجال (سنة أو ألثر) .لما تشمل الوثيقة الموظفي الفنيي
المبتدئي ومتطوعي اومم المتحدة المشارلي في أنشطة البرنامج .ويقدم التقرير أيضا لحصاءات ع التوزيع الجغرافي للموظفي الدوليي والفئات العليا
لدى البرنامج.

 التقرير اومني (للعلم)
طلب المجلس في ألورته العاألية الثانية لعام  2007أن يتم لشراك أعضاء المجلس في التقرير اومني للبرنامج .وتقدم هذه الوثيقة تحليال ع حواألث أمنية
ذات شأن تتعلق بموظفي البرنامج وأصوله وشرلائه في عام  2016باإلضافة للو بيانات لحصائية ع التوزيع الجغرافي وأنواع الحواألث اومنية.
ويُعرض هذا البند علو المجلس للعلم.

 تعيي المفتش العام ومدير مكتب الرقابة (للموافقة)
سوف يوصي المدير التنفيذي المجلس بالمرشح المقترح لمنصب المفتش العام ومدير مكتب الرقابة للموافقة عليه.

الدورة العادية األولى لعام  26( 2018فبراير/شباط –  2مارس/آذار)
 تقارير وحدة التفتيش المشترلة ذات الصلة بعمل البرنامج (للنظر)
أوصو المجلس ،في قراره  2002/EB.2/17بأن تشمل تقارير وحدة التفتيش المشترلة ذات الصلة بعمل البرنامج والتي تقدمها اومانة سنويا للو المجلس
البنوأل التالية:
)1

تعليقات البرنامج علو تقارير وحدة التفتيش المشترلة ذات الصلة بعمل البرنامج الوارألة بي

تقديم آخر وثيقة للمجلس

و 1ألتوبر/تشري اوول 2017؛
)2

قائمة بتقارير وحدة التفتيش المشترلة الصاألرة منذ آخر فترة شملها تقرير؛

)3

حالة تنفيذ البرنامج للتوصيات المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.

وطبقا لما جرت عليه العاألة في مجالس الصناأليق والبرامج اوخرى ،تعرض اومانة علو المجلس في ألورته العاألية اوولو م لل عام تقريرا موجزا
يتضم البنوأل المشار لليها أعاله للنظر فيه.
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الدورة السنوية لعام  22-18( 2018يونيو/حزيران)
 للمة الهيئات الممثلة للموظفي أمام المجلس
ستقوم رابطتا الموظفي بإلقاء للمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم المنظمة وموظفيها.

 تقرير ع خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/لانون الثاني –  31أليسمبر/لانون اوول ( 2017للعلم)
سيعرض المدير التنفيذي علو المجلس ،للعلم ،تقريرا ع الخسائر المتكبدة في السلع بعد تسليمها في البلدان المتلقية.
وقام المجلس التنفيذي في ألورته السنوية لعام " 2000بتشجيع اومانة علو اتخاذ لافة التدابير الالزمة لكفالة مواصلة الحد م هذه الخسائر والسعي للو
استر ألاأل التكاليف م الحكومات التي فقدت السلع بسبب اإلهمال" .ويوضح التقرير اإلجراءات التي اتخذها البرنامج إلبقاء الخسائر السلعية ما بعد التسليم
في حدوألها الدنيا م  1يناير/لانون الثاني حتو  31أليسمبر/لانون اوول  .2017ويشير التقرير بوجه خاص للو ألبر الخسائر ،سواء م حيث تكلفتها
الصافية المطلقة أو النسبية.

 تحديث ع شراء اوغذية (للعلم)
في الدورة العاألية اوولو لعام  2006طلب أعضاء المجلس للو البرنامج أن يقدم بصورة ألثر انتظاما تقارير ع أنشطة شراء اوغذية لمتابعة للوثيقة
"شراء اوغذية في البلدان النامية" ( .) WFP/EB.1/2006/5-Cويوفر هذا التقرير ،المقدم للمجلس للعلم )1 :لحصاءات ع شراء اوغذية؛  )2تحديثا
ع قدرات شراء اوغذية؛  )3تحليال للتفاعل بي المشتريات المحلية واإلقليمية والعالمية.

 تقرير لحصائي ع تشكيل مالك الموظفي الفنيي الدوليي وموظفي الفئات العليا (للعلم)
ستقدم للو المجلس للعلم وثيقة خاصة بموظفي البرنامج للو تاريخ  31أليسمبر/لانون اوول  . 2017تورأل هذه الوثيقة عدأل الموظفي الفنيي الدوليي
والفئات العليا للموظفي الذي لديهم عقوأل غير محدألة المدة ،أو عقوأل مستمرة ،أو عقوأل محدألة اآلجال (سنة أو ألثر) .لما تشمل الوثيقة الموظفي الفنيي
المبتدئي ومتطوعي اومم المتحدة المشارلي في أنشطة البرنامج .وي قدم التقرير أيضا لحصاءات ع التوزيع الجغرافي للموظفي الدوليي والفئات العليا
لدى البرنامج.

 التقرير اومني (للعلم)
طلب المجلس في ألورته العاألية الثانية لعام  2007أن يتم لشراك أعضاء المجلس في التقرير اومني للبرنامج .وتقدم هذه الوثيقة تحليال ع حواألث أمنية
ذات شأن تتعلق بموظفي البرنامج وأصوله وشرلائه في عام  2017باإلضافة للو بيانات لحصائية ع التوزيع الجغرافي وأنواع الحواألث اومنية.
ويُعرض هذا البند علو المجلس للعلم.

مسائل أخرى
الدورة العادية األولى لعام  23-20( 2017فبراير/شباط)
 تقرير ع الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج (للعلم)
يعرض تقرير ع الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج علو المجلس ،للعلم.

الدورة السنوية لعام  16-12( 2017يونيو/حزيران)
 تقرير شفوي ع الزيارة الميدانية المشترلة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم
المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي (للعلم)
يعرض تقرير شفوي ع الزيارة الميدانية المشترلة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب
اومم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي ،للعلم.
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الدورة العادية الثانية لعام  17-13( 2017نوفمبر/تشرين الثاني)
 ت قرير ع االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم المتحدة لخدمات المشاريع،
ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي (للعلم)
يعرض تقرير ع االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم المتحدة لخدمات
المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي علو المجلس التنفيذي ،للعلم.

الدورة السنوية لعام  22-18( 2018يونيو/حزيران)
 تقرير ع الزيارة الميدانية المشترلة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم المتحدة
لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي (للعلم)
يعرض تقرير ع الزيارة الميدانية المشترلة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم
المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي ،للعلم.

 ت قرير شفوي ع االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم المتحدة لخدمات
المشاريع ،ومنظمة اوم م المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي (للعلم)
يعرض تقرير ع االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج اومم المتحدة اإلنمائي/صندوق اومم المتحدة للسكان/مكتب اومم المتحدة لخدمات
المشاريع ،ومنظمة اومم المتحدة للطفولة ،وهيئة اومم المتحدة للمرأة ،وبرنامج اوغذية العالمي علو 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 2018-2017
2018

2017
يناير/كانون الثاني
فبراير/شباط

مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
برنامج اوغذية العالمي

17-13
23-20

 34المؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى
مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 30المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا
برنامج اوغذية العالمي

8-4
17-12
23-19
3/2-2/26

مارس/آذار

 104لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 164لجنة المالية
 121لجنة البرنامج

15-13
31-27
31-27

 31المؤتمر اإلقليمي ألوروبا
 106لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 35المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

9-5
14-12
30-26

أبريل/نيسان

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 156المجلس

14-10
28-24

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

20-16

 34المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
 169لجنة المالية
 123لجنة البرنامج

5/4-4/30
25-21
25-21

يونيو/حزيران

برنامج اوغذية العالمي

16-12

 159المجلس
برنامج اوغذية العالمي

8-4
22-18

يوليو/تموز

 40المؤتمر
 157المجلس
 40هيئة الدستور الغذائي

8-3
10
( 21-17جنيف)

 41هيئة الدستور الغذائي
 33لجنة مصايد األسماك
 24لجنة الغابات

( 6-2روما)
13-9
20-16

مايو/أيار

أغسطس/آب
سبتمبر/أيلول

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

15-11

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 72لجنة مشكالت السلع

14-10
28-24

أكتوبر/
تشرين األول

 44لجنة األمن الغذائي العالمي
يوم األغذية العالمي
 105لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

13-9
( 16االثنين)
25-23

 26لجنة الزراعة
يوم األغذية العالمي
 45لجنة األمن الغذائي العالمي
 107لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

5-1
( 16الثالثاء)
20-15
24-22

نوفمبر/
تشرين الثاني

 165لجنة المالية
 122لجنة البرنامج
برنامج اوغذية العالمي

10-6
10-6
17-13

 170لجنة المالية
 124لجنة البرنامج
برنامج اوغذية العالمي

16-12
16-12
23-19

ديسمبر/
كانون األول

 158المجلس
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

8-4
15-11

 160المجلس
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

7-3
14-10

عيد الفصح:

2017/4/16

عيد الفصح:

2018/4/1

عيد الفصح اورثوذلسي:

2017/4/16

عيد الفصح اورثوذلسي:

2018/4/8

شهر رمضان:

2017/6/24-5/27

شهر رمضان:

2018/6/14-5/16

عيد الفطر:

2017/6/25

عيد الفطر:

2018/6/15

عيد اوضحو:

2017/9/1

عيد اوضحو:

2018/8/22
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