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اللغة األصلية :اإلنكليزية

اعتماد جدول األعمال
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

جدول األعمال المؤقت التفصيلي
-1

اعتماد جدول األعمال
وفقا للمادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،يقدِّم المدير التنفيذي في هذه الوثيقة جدول األعمال المؤقت للدورة
العادية الثانية لعام  2021للموافقة عليه .ويجوز للمجلس أثناء انعقاد الدورة ،وبأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمشاركين
في التصويت ،أن يعدل جدول األعمال بالحذف أو اإلضافة أو التنقيح ألي بند من بنوده.
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إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة في هيئة المكتب وتعيين المقرر
سينتخب المجلس أعضاء في هيئة المكتب ليحلوا محل الممثلين الذين انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.
ووفقا للمادة الثانية عشرة ومراعاة ألساليب العمل المقررة ،يعين المجلس مقررا من بين ممثلي الدول األعضاء.
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مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
سيقدم المدير التنفيذي ،في إطار هذا البند ،عرضا شفويا إلى المجلس عن القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة التي تواجه
البرنامج .وسيعقب ذلك مالحظات يدلي بها الضيوف الخاصون والرفيعو المستوى ثم فترة تفاعلية افتراضية مخصصة لألسئلة
واألجوبة.
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قضايا السياسات
أ)

الخطة االستراتيجية للبرنامج ()2025-2022
استنادا إلى استنتاجات استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية ( )2021-2017فإن الخطة االستراتيجية للبرنامج
( ) 2025-2022ستمكنه من تحديد معالم مساهمته في تحقيق األهداف ،والغايات ،والمؤشرات ذات الصلة في خطة
التنمية المستدامة لعام  .2030كما أن الخطة االستراتيجية الجديدة ستأخذ في الحسبان الفرص وتتصدى للتحديات الناشئة
اعتمادا على الدروس المستفادة من تقييمات وتقديرات السياسات ،والبرامج ،والعمليات ،والمشاورات مع المجلس ومع
الجهات األخرى صاحبة المصلحة .ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.
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ب)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

*

طلب المجلس ،في دورته العادية الثانية لعام  ،2010من األمانة أن تقوم باإلبالغ سنويا عن التعاون بين الوكاالت التي
تتخذ من روما مقرا لها كمتابعة للوثيقة المعنونة "اتجاهات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها"
( .)WFP/EB.2/2009/11-Cويقدم التقرير نظرة عامة شاملة عن التعاون بين هذه الوكاالت ،إضافة إلى ما يستجد
من مجاالت التعاون والمبادرات والشراكات من أجل تحقيق األمن الغذائي والتغذوي .ويُعرض هذا التحديث على
المجلس للعلم.
ج)

*

تحديث شفوي عن تنفيذ البرنامج لنتائج قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021

وفقا لما طلبته األمانة في اجتماع هيئة المكتب في  10سبتمبر/أيلول  ،2021سيُعرض على المجلس ،للعلم ،تحديث
شفوي عن تنفيذ البرنامج لنتائج قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية.
د)

تحديث عن تنفيذ البرنامج لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

*

ستقدم األمانة إلى المجلس تحديثا عن تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  279/72بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويُعرض هذا التحديث على المجلس للعلم.
ه)

تحديث عن خارطة الطريق إلدماج منظور اإلعاقة في البرنامج
ستقدم األمانة إلى المجلس تحديثا عن تنفيذ خارطة الطريق إلدماج منظور اإلعاقة للفترة  2021-2020التي وافق
عليها في دورته العادية الثانية لعام  2020وستقدم طلبا بتمديد خارطة الطريق لسنة واحدة حتى نهاية عام .2022
ويُعرض هذا التحديث على المجلس للموافقة عليه.
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مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

خطة البرنامج لإلدارة ()2024-2022
ست ُعرض على المجلس خطة اإلدارة للفترة  ،2024-2022بما فيها ميزانية البرنامج لعام  ،2022للموافقة عليها.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم  ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.

ب)

تعيين مراجع الحسابات الخارجي للبرنامج للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران 2028
تقدم هذه الوثيقة للمجلس توصية فريق التقييم بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي للبرنامج للفترة من  1يوليو/تموز
 2022إلى  30يونيو/حزيران  2028للموافقة عليها.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم  ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.

ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي
تبين هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي وتفاصيل أنشطة المراجعة للفترة  .2022-2021وسيكفل التقيد
بالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات وأساليب المراجعة المثبتة أن يقد م مراجع الحسابات الخارجي خدمات عالية الجودة
للبرنامج .وتشمل خطة العمل مراجعات المالية ،واألداء ،واالمتثال ،إضافة إلى استعراضات الجودة وتقديرات
المراجعة الفردية .ويُعرض هذا على المجلس البند للعلم.

* سيُناقش البند أثناء الدورة.
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كما ستُعرض على المجلس ،للعلم  ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.
د)

الالئحة المالية المنقحة للبرنامج
نتيجة المرحلة الختامية لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة وبموجب المادة  2-2من النظام المالي ستقدم األمانة إلى المجلس،
للعلم ،الالئحة المالية المنقحة التي أنشأها المدير التنفيذي.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم  ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.
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تقارير التقييم
أ)

تقرير موجز عن تقييم سياسة البرنامج بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ورد اإلدارة عليه
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات البرنامج خالل فترة تتراوح بين أربع وست سنوات من الموافقة عليها ،سيقدر
هذا التقييم جودة سياسة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التي وافق عليها المجلس في دورته السنوية
لعام  ،2015وترتيبات تنفيذها ،ونتائجها .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

ب)

تقرير موجز عن التقييم المشترك للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها ،والرد المنسق عليه
سيقدر التقييم التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري باإلضافة
إلى مجموعة من األنشطة من االستراتيجيات والعمل المعياري ،إلى البرامج والعمليات والشؤون اإلدارية واالتصاالت
والدعوة والمنصات المشتركة .وسيُقدم األدلة ويضع توصيات لتعزيز التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا
لها بمزيد من الكفاءة والفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

ج)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للصين ( ،)2021-2017ورد اإلدارة عليه
سيُعرض على المجلس تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للصين ( ،)2021-2017للنظر فيه .ويوفر
التقرير تحليال وتقديرا لكل أنشطة البرنامج المنفذة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،ويقيِّم األداء والنتائج ،ويوفر
رؤى تقييمية كأساس لقرارات مستندة إلى األدلة عن تموضع البرنامج ،والشراكات االستراتيجية ،وتصميم البرامج
وتنفيذها .وسيسترشد المكتب القطري ب نتائج وتوصيات التقييم في وضع الخطط االستراتيجية المقبلة وتنفيذ البرامج.
كما سيُعرض على المجلس رد اإلدارة على التحليالت والتوصيات الواردة في تقرير التقييم.

د)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ( ،)2021-2019ورد اإلدارة عليه
سيُعرض على المجلس تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ( )2021-2019للنظر فيه .ويوفر
التقرير تحليال وتقديرا لكل أنشطة البرنامج المنفذة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،ويقيِّم األداء والنتائج ،ويوفر
رؤى تقييمية كأساس لقرارات مستندة إلى األدلة عن تموضع البرنامج ،والشراكات االستراتيجية ،وتصميم البرامج
وتنفيذها .وسيسترشد المكتب القطري بنتائج وتوصيات التقييم في وضع الخطط االستراتيجية المقبلة وتنفيذ البرامج.
كما سيُعرض على المجلس رد اإلدارة على التحليالت والتوصيات الواردة في تقرير التقييم.

ه)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ( ،)2021-2017ورد اإلدارة
عليه
سيُعرض على المجلس تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
( )2021-2017للنظر فيه .ويوفر التقرير تحليال وتقديرا لكل أنشطة البرنامج المنفذة في إطار الخطة االستراتيجية
القطرية ،ويقيِّم األداء والنتائج ،ويوفر رؤى تقييمية كأساس لقرارات مستندة إلى األدلة عن تموضع البرنامج،
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والشراكات االستراتيجية ،وتصميم البرامج وتنفيذها .وسيسترشد المكتب القطري بنتائج وتوصيات التقييم في وضع
الخطط االستراتيجية المقبلة وتنفيذ البرامج .كما سيُعرض على المجلس رد اإلدارة على التحليالت والتوصيات الواردة
في تقرير التقييم.
و)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للبنان ( ،)2020-2018ورد اإلدارة عليه
سيُعرض على المجلس تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للبنان ( )2020-2018للنظر فيه .ويوفر
التقرير تحليال وتقديرا لكل أنشطة البرنامج المنفذة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،ويقيِّم األداء والنتائج ،ويوفر
رؤى تقييمية كأساس لقرارات مستندة إلى األدلة عن تموضع البرنامج ،والشراكات االستراتيجية ،وتصميم البرامج
وتنفيذها .وسيسترشد المكتب القطري بنتائج وتوصيات التقييم في وضع الخطط االستراتيجية المقبلة وتنفيذ البرامج.
كما سيُعرض على المجلس رد اإلدارة على التحليالت والتوصيات الواردة في تقرير التقييم.
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المسائل التشغيلية
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
ست ُعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية للموافقة عليها:

ب)

)1

بنغالديش ()2026-2022

)2

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2026-2022

)3

الصومال ()2025-2022

)4

تونس ()2025-2022

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
ست ُعرض على المجلس الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية للموافقة عليها:
)1

ج)

الجمهورية العربية السورية ()2023-2022

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
)1

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية
التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2021
ستُعرض على المجلس ،للعلم ،وثيقة تلخص تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية
القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير
العام لمنظمة األغذية والزراعة معا في حدود السلطة المفوضة لهما.

د)

تنقيحات الخطط اال ستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق
*

عليها المجلس عن طريق التصويت بالمراسلة

ستعرض على المجلس ،للعلم  ،تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية التالية الموافق عليها عن طريق التصويت
بالمراسلة:
)1

الجمهورية الدومينيكية ()2023-2019

)2

إسواتيني ()2024-2020
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)3

غامبيا ()2021-2019

)4

توغو ()2021

المسائل التنظيمية واإلجرائية
أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2023-2022
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،سيُعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين ( ،)2023-2022للموافقة
عليه.
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مسائل التسيير واإلدارة
أ)

التسمية واالختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات
ستعرض على المجلس آخر التغييرات المقترح إدخالها على اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات بغية متابعة التوصيات
التي قدمتها وحدة التفتيش المشتركة ،للموافقة عليها.

ب)

إنشاء فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات
سيُعين المجلس التنفيذي خمسة من أعضائه للمشاركة في الفريق المعني باختيار أعضاء لجنة مراجعة الحسابات الذين
سيتم تعيينهم في عام  .2022ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.
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ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2021
سيُعرض على المجلس ،وفقا لقراره الذي اتخذه في دورته العادية الثانية في عام  1996بشأن أساليبه في العمل ،ملخص أعمال
دورته السنوية لعام  2021للموافقة عليه.
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مسائل أخرى
أ)

عرض شفوي عالمي عن االحتياجات اإلنسانية والشواغل واألولويات التشغيلية

*

وفقا لما اقترحته األمانة في اجتماع هيئة المكتب في  15يناير/كانون الثاني  ،2021سيُقدم إلى المجلس ،للعلم ،عرض
شفوي عالمي عن االحتياجات اإلنسانية والشواغل واألولويات التشغيلية ،بما فيها تلك المتعلقة مباشرة بأثر جائحة
كوفيد.19-
ب)

تقرير عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب
األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي،
 27مايو/أيار 2021
سُيعرض على المجلس ،للعلم ،تقرير عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق
األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وبرنامج األغذية العالمي.
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التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
ستُعرض على المجلس مسودة وثيقة تشمل كافة القرارات والتوصيات التي اتخذها أثناء دورته الحالية قصد التحقق من دقتها.
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