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اللغة األصلية :اإلنكليزية

اعتماد جدول األعمال
للموافقة
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

جدول األعمال المؤقت التفصيلي
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اعتماد جدول األعمال
وفقا للمادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،يقدِّم المدير التنفيذي فيما يلي جدول األعمال المؤقت التفصيلي للدورة
العادية األولى لعام  ،2018للموافقة عليه .ويجوز للمجلس أثناء انعقاد الدورة ،وبأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمشاركين
في التصويت ،أن يعدل جدول األعمال بإضافة بنود أو حذفها أو تنقيحها.
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انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر
وفقا للمادة الرابعة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،ينتخب المجلس من بين ممثلي أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وثالثة
أعضاء آخرين (يمثلون مجتمعين هيئة المكتب) باإلضافة إلى مناوبين لهم ،يتولون مهام مناصبهم حتى يتم انتخاب أعضاء
يخلفونهم .ويتم اختيار كل عضو ومناوب في هيئة المكتب من إحدى قوائم الدول المنصوص عليها في الملحق ألف للنظام
األساسي للبرنامج.
ووفقا للمادة الثانية عشرة ومراعاة ألساليب العمل المقررة ،قد يعين المجلس أيضا مقررا من بين الممثلين.
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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.

كلمة السيد  ،Mark Lowcockوكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
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قضايا السياسات
أ)

حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام 2030
بناء على طلب هيئة المكتب في اجتماعها في  10يناير/كانون الثاني  ،2018ستتاح للمجلس الفرصة إلجراء حوار بين
أعضائه وتلقي تحديث من أمانة البرنامج بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من
أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
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ب)



خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية

تمثل هذه الوثيقة نسخة محدثة من خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية التي قُدمت إلى المجلس في
دورته العادية الثانية لعام  .2017وهي تشمل تعديالت على الجدول الزمني لتقييمات بعض السياسات بغية التواؤم مع
خطة عمل مكتب التقييم ،بصيغته المعروضة على المجلس في خطة اإلدارة ( .)2020–2018ويُعرض هذا البند على
المجلس للعلم.
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تقارير التقييم
أ)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ( – 2012منتصف  ،)2017ورد اإلدارة عليه
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق البرنامج مع السياق
واحتياجات السكان والسياسات الحكومية واستراتيجيات الشركاء؛  )2دوافع الخيارات االستراتيجية وجودتها؛  )3أداء
الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري من نتائج وتوصيات التقييم في إثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط،
واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في المستقبل .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

ب)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ( ،)2017–2011ورد اإلدارة عليه
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى ست سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق البرنامج مع السياق
واحتياجات السكان والسياسات الحكومية واستراتيجيات الشركاء؛  )2دوافع الخيارات االستراتيجية وجودتها؛  )3أداء
الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري من نتائج وتوصيات التقييم في إثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط،
واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في المستقبل .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

ج)

تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج البرنامج على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل ،ورد
اإلدارة عليه
سيركز التقرير التجميعي على نتائج تقييمات األثر فيما يتعلق بعمل البرنامج في مكافحة سوء التغذية الحاد المعتدل في
مالي والسودان والنيجر وتشاد .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
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المسائل التشغيلية
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:

ب)



هندوراس ()2021–2018



باكستان ()2022–2018



تيمور  -ليشتي ()2020–2018



تونس ()2022–2018

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية ،للموافقة عليها:


ج)

بوروندي ()2020–2018

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية
سيعرض على المجلس ،للموافقة ،التنقيح والزيادة المقابلة في الميزانية التي تتجاوز السلطة المفوضة للمدير التنفيذي
فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية التالية:


تركيا (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول )2018

 وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة لعام  ،2000فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم
ينبغي عدم مناقشتها إال إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب على أساس أن المناقشة تتفق مع االستخدام السليم
لوقت المجلس.
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د)

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ()2022–2018
بناء على طلب المجلس في دورته العادية الثانية لعام  ،2017ستقوم األمانة بتقديم تحديث شامل عن هذه الخطة
االستراتيجية القطرية للنظر فيه.

ه)

*

المشروعات الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة

ستعرض على المجلس ،للعلم ،الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية الموافق عليها عن طريق التصويت
بالمراسلة قبل دورته العادية األولى لعام :2018

و)



هندوراس ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018



باكستان ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018



تيمور  -ليشتي ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018
*

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة

ستعرض على المجلس ،للعلم ،المشروعات التالية الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة قبل دورته العادية
األولى لعام :2018

ز)

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في الصومال 200844
*

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
)1

الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017
ستعرض على المجلس ،للعلم ،وثيقة تلخص الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي
وافق عليها المدير التنفيذي في حدود السلطة المخولة له.

)2

الزيادات

في

ميزانيات

األنشطة

اإلنمائية

التي

وافق

عليها

المدير

التنفيذي

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017
ستعرض على المجلس ،للعلم ،وثيقة تلخص الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير
التنفيذي في حدود السلطة المخولة له.
)3

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
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017
ستعرض 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 في حدود السلطة المخولة لهما.

)4

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017
ستعرض على المجلس ،للعلم ،وثيقة تلخص عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي ،أو المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،بموجب السلطة المخولة لهما في الفقرة الفرعية (ب) من
ملحق الالئحة العامة.
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المسائل التنظيمية واإلجرائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2019–2018

*

استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ،2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج
عمل فترة السنتين (.)2019–2018
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مسائل التسيير واإلدارة
أ)

تحديث عن توجيهات البرنامج الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة
بناء على طلب هيئة المكتب في اجتماعها في  8فبراير/شباط  ،2018ستقوم األمانة بتقديم تحديث عن وضع التوجيهات
الداخلية والتدابير المتخذة بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة .ويُعرض هذا البند على المجلس
للنظر فيه.

ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج
أوصى المجلس ،في قراره  2002/EB.2/17بأن تشمل تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج
والتي تقدمها األمانة سنويا إلى المجلس البنود التالية:
)1

تعليقات البرنامج على تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج الواردة بين تقديم آخر وثيقة
للمجلس و 1أكتوبر/تشرين األول 2017؛

)2

قائمة بتقارير وحدة التفتيش المشتركة الصادرة منذ آخر فترة شملها تقرير؛

)3

حالة تنفيذ البرنامج للتوصيات المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.

ووفقا لما جرت عليه العادة في مجالس الصناديق والبرامج األخرى ،تعرض األمانة على المجلس في دورته العادية
األولى من كل عام تقريرا موجزا يتضمن البنود المشار إليها أعاله ،للنظر فيه.
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ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2017
وفقا لقرار المجلس في دورته العادية الثانية لعام  1996بشأن أساليبه في العمل ،يعرض ملخص أعمال الدورة العادية الثانية
لعام  ،2017للموافقة عليه.
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مسائل أخرى
أ)

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات
سيعين المجلس التنفيذي خمسة من أعضائه للمشاركة في الفريق المعني باختيار ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة
الحسابات سيتم تعيينهم في عام  .2018ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.

ب)

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج
سيقدم تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج إلى غرب أفريقيا
( 28-18نوفمبر/تشرين الثاني  )2017إلى المجلس للنظر فيه.
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التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
تعرض على المجلس مسودة وثيقة تشمل كافة القرارات والتوصيات الصادرة في أثناء دورته الحالية قصد التحقق من دقتها.
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