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القرارات والتوصيات
اعتماد جدول األعمال
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 27فبراير/شباط 2018
انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر
انتخب المجلس ،وفقا لالئحته الداخلية ،سعادة السيد ( Zoltán Kálmánهنغاريا ،القائمة هاء) رئيسا لفترة سنة
واحدة؛ والسيد ( Evgeny Vakulenkoاالتحاد الروسي ،القائمة هاء) مناوبا له.
وانتخب المجلس سعادة السيد هشام محمد بدر (مصر،
والسيد ( Herman Constant Dazanبنن ،القائمة ألف) مناوبا له.

القائمة

ألف)

نائبا

للرئيس؛

كما انتخب المجلس السيدة ( Wajiha Khanباكستان ،القائمة باء)؛ والسيدة María Fernanda Silva
(األرجنتين ،القائمة جيم)؛ والسيد ( Thomas Duffyالواليات المتحدة األمريكية ،القائمة دال) أعضاء في هيئة
المكتب لفترة سنة واحدة؛ لتمثيل قوائم البرنامج االنتخابية الثالث األخرى .كما انتخب السيد Jishun CUI
(الصين ،القائمة باء)؛ والسيدة ( Mónica Fonseca Jaramilloكولومبيا ،القائمة جيم)؛ والسيدة
( Hannah Laubenthalألمانيا ،القائمة دال) مناوبين لهم.
وعيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيدة ( Hannah Laubenthalألمانيا ،القائمة
دال)؛ مقررة للدورة العادية األولى لعام .2018

 27فبراير/شباط 2018
وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس ،التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص
أعمال الدورة.

القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة
2018/EB.1/1

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
أحاط المجلس علما بالعرض المقدم من المدير التنفيذي .وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه
في ملخص أعمال الدورة.

 27فبراير/شباط 2018
قضايا السياسات
2018/EB.1/2

حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة
التنمية المستدامة لعام 2030
رحب المجلس بتبادل اآلراء والمعلومات اإلضافية المقدمة بشأن مقترحات إصالح األمم المتحدة التي قدمها
األمين العام في تقريره عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة
لعام  .2030وتطلع المجلس إلى تلقي تحديثات منتظمة في هذا الشأن.

 1مارس/آذار 2018
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الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا
2018/EB.1/3

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ( – 2012منتصف  ،)2017ورد اإلدارة عليه
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ( – 2012منتصف ")2017
( ،)WFP/EB.1/2018/5-Aورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.1/2018/5-A/Add.1/Rev.1وحث على
اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء
مناقشته.

 27فبراير/شباط 2018
تقارير التقييم
2018/EB.1/4

تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج البرنامج على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة
الساحل ،ورد اإلدارة عليه
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج البرنامج على التغذية في السياقات
عليه
اإلدارة
ورد
()WFP/EB.1/2018/5-C
الساحل"
منطقة
في
اإلنسانية
( ،)WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في
التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 27فبراير/شباط 2018
مسائل أخرى
2018/EB.1/5

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج
أحاط المجلس علما بالنتائج التي قدمها المشاركون في الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج
إلى إقليم غرب أفريقيا وتطلع إلى تلقي تقريرهم في دورته السنوية لعام .2018

 27فبراير/شباط 2018

2018/EB.1/6

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة
الحسابات
وافق المجلس على تشكيل فريق اختيار يُعنى بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .ووافق أيضا على
تعيين أعضائه التالين في الفريق:


سعادة السيدة  ،Lineo Irene Molise-Mabuselaالسفيرة والممثلة الدائمة لليسوتو ،ممثلة
عن القائمة ألف



السيد يوسف جحيل ،المستشار والممثل الدائم للكويت ،ممثال عن القائمة باء



السيدة  ،Mónica Fonseca Jaramilloالوزيرة المستشارة ونائبة الممثل الدائم لكولومبيا،
ممثلة عن القائمة جيم



السيدة  ،Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوبة للواليات المتحدة األمريكية ،ممثلة عن
القائمة دال



السيد  ،Evgeny Vakulenkoالسكرتير األول والممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال
عن القائمة هاء

وطلب المجلس إلى فريق االختيار أن ينعقد وأن يرفع إليه توصياته وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات.

 27فبراير/شباط 2018
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مسائل التسيير واإلدارة
2018/EB.1/7

تحديث عن توجيهات البرنامج الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة
أحاط المجلس علما بالتحديث عن التوجيهات الداخلية بشأن الحماية من المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة
استعمال السلطة والتمييز وبالتدابير ذات الصلة التي اتخذها البرنامج ،وتطلع إلى تلقي تحديثات منتظمة عن
تنفيذها .كما تطلع المجلس أيضا إلى إنشاء هيئة مشتركة مخصصة تعنى بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة
استعمال السلطة والتمييز وتتألف من ممثلين من أعضاء المجلس وإدارة البرنامج وتتمتع بصالحية استعراض
التدابير واإلجراءات المنفذة في هذه المجاالت وتقديم تقارير إلى المجلس بشأنها سواء فيما يخص الموظفين أو
المستفيدين.

 28فبراير/شباط 2018

2018/EB.1/8

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج
أحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة "تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات
الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي" ( ،)WFP/EB.1/2018/8-Bوأيد الردود على توصيات وحدة التفتيش
المشتركة إلى األجهزة التشريعية الواردة في مالحق الوثيقة.

 28فبراير/شباط 2018
الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا
2018/EB.1/9

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة – بوروندي ()2020–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لبوروندي (")2020–2018
) ،(WFP/EB.1/2018/6-B/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  163 562 181دوالرا أمريكيا.

 28فبراير/شباط 2018
الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 2018/EB.1/10الخطط االستراتيجية القطرية – هندوراس ()2021–2018
(")2021–2018
لهندوراس
القطرية
االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( ،)WFP/EB.1/2018/6-A/4بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  115 656 368دوالرا أمريكيا.

 28فبراير/شباط 2018
الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ
 2018/EB.1/11تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ()2022–2018
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (")2022–2018
( )WFP/EB.1/2018/6-Dعلى ضوء التطورات األخيرة وتطلع إلى الحصول على تحديثات شفوية في
اإلحاطات الفصلية بشأن العمليات إضافة إلى تحديث شامل في دورته السنوية في يونيو/حزيران .2018

 28فبراير/شباط 2018
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 2018/EB.1/12تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ( ،)2017–2011ورد اإلدارة عليه
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا (")2017–2011
( ،)WFP/EB.1/2018/5-Bورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.1/2018/5-B/Add.1وحث على اتخاذ مزيد
من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 28فبراير/شباط 2018
 2018/EB.1/13الخطط االستراتيجية القطرية – باكستان ()2022–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لباكستان (،)WFP/EB.1/2018/6-A/1( ")2022–2018
بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  447 488 070دوالرا أمريكيا.

 28فبراير/شباط 2018
 2018/EB.1/14الخطط االستراتيجية القطرية – تيمور  -ليشتي ()2020–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور  -ليشتي (")2020–2018
) ،)WFP/EB.1/2018/6-A/3بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  16 972 701دوالرا أمريكيا.

 28فبراير/شباط 2018
الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 2018/EB.1/15الخطط االستراتيجية القطرية – تونس ()2022–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لتونس (،)WFP/EB.1/2018/6-A/2( ")2022–2018
بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  4 327 356دوالرا أمريكيا.

 1مارس/آذار 2018
 2018/EB.1/16تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية –
تركيا (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول )2018
وافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لتركيا والزيادة المقابلة في الميزانية لعام
 2018على النحو الوارد في الوثيقة .WFP/EB.1/2018/6-C

 1مارس/آذار 2018
ملخص أعمال المجلس التنفيذي
 2018/EB.1/17ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2017
وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  ،"2017وسترد النسخة
النهائية منه في الوثيقة .WFP/EB.2/2017/12

 1مارس/آذار 2018
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الملحق األول
جدول األعمال
-1

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)

-2

انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر

-3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
كلمة السيد  ،Mark Lowcockوكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

-4

قضايا السياسات
أ)

حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية

المستدامة لعام ( 2030للنظر)
ب)
-5

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

تقارير التقييم (للنظر)
أ)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ( – 2012منتصف  ،)2017ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ( ،)2017–2011ورد اإلدارة عليه

ج)

تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج البرنامج على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل ،ورد
اإلدارة عليه

-6

المسائل التشغيلية
أ)

ب)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)


هندوراس ()2021–2018



باكستان ()2022–2018



تيمور  -ليشتي ()2020–2018



تونس ()2022–2018

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


ج)

بوروندي ()2020–2018

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية (للموافقة)


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

د)

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (( )2022–2018للنظر)

ه)

المشروعات الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة (للعلم)

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 (للعلم)


ز)

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في الصومال 200844

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

WFP/EB.1/2018/11

9

)1

الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017

)2

الزيادات

في

ميزانيات

األنشطة

اإلنمائية

التي

وافق

عليها

المدير

التنفيذي

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017
)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

)4

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017

-7

المسائل التنظيمية واإلجرائية


-8

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2019–2018للعلم)

مسائل التسيير واإلدارة
أ)

تحديث عن توجيهات البرنامج الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة (للنظر)

ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج (للنظر)

-9

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام ( 2017للموافقة)

-10

مسائل أخرى
أ)

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

(للموافقة)
ب)
-11

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج (للنظر)

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

WFP/EB.1/2018/11

10

الملحق الثاني
قائمة بالوثائق
اعتماد جدول األعمال
1

جدول األعمال

WFP/EB.1/2018/1/1/Rev.2

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

WFP/EB.1/2018/1/2/Rev.2

قضايا السياسات
4

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية

WFP/EB.1/2018/4

تقارير التقييم
 5أ)

 5ب)

 5ج)



تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ( – 2012منتصف )2017

WFP/EB.1/2018/5-A



رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقييم الحافظة القطرية للكاميرون
( – 2012منتصف )2017

WFP/EB.1/2018/5-A/Add.1/Rev.1



تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ()2017-2011



رد اإلدارة على التوصيات الواردة عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا
()2017-2011

WFP/EB.1/2018/5-B/Add.1



تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج البرنامج على التغذية في
السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل

WFP/EB.1/2018/5-C



رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير التجميعي عن التقييمات األربعة
ألثر برامج البرنامج على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل

WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1

WFP/EB.1/2018/5-B

المسائل التشغيلية
 6أ)

 6ب)

الخطط االستراتيجية القطرية


باكستان ()2022 – 2018

WFP/EB.1/2018/6-A/1



تونس ()2022–2018

WFP/EB.1/2018/6-A/2



تيمور  -ليشتي ()2020–2018

WFP/EB.1/2018/6-A/3



هندوراس ()2021–2018

WFP/EB.1/2018/6-A/4

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة


 6ج)

بوروندي ()2020–2018

WFP/EB.1/2018/6-B/Rev.1

تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادة المقابلة في الميزانية


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

 6د)

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ( )2022-2018على ضوء
التطورات األخيرة

 6ه)

المشروعات الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة

WFP/EB.1/2018/6-C
WFP/EB.1/2018/6-D



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

WFP/EB.1/2018/6-E/1



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

WFP/EB.1/2018/6-E/2



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

WFP/EB.1/2018/6-E/3
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 6و)

WFP/EB.1/2018/11

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة


 6ز)

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في الصومال 200844

WFP/EB.1/2018/6-F

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
 )1الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق
عليها المدير التنفيذي ( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017

WFP/EB.1/2018/6-G/1

 )2الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يناير/كانون الثاني  31 -ديسمبر/كانون األول )2017

WFP/EB.1/2018/6-G/2

 )3تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية
المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي
أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (1
يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017

WFP/EB.1/2018/6-G/3

 )4عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يوليو/تموز – 31
ديسمبر/كانون األول )2017

WFP/EB.1/2018/6-G/4

المسائل التنظيمية واإلجرائية
7

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2019–2018

WFP/EB.1/2018/7

مسائل التسيير واإلدارة
 8ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي

مسائل أخرى
 10أ) تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة
من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

WFP/EB.1/2018/8-B

WFP/EB.1/2018/10-A

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
11

قرارات وتوصيات الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 2018
ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي2018 ،

WFP/EB.1/2018/11
*WFP/EB.1/2018/12

مذكرات إعالمية
معلومات للمشاركين

WFP/EB.1/2018/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/EB.1/2018/INF/2/Rev.1

قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/EB.1/2018/INF/3/Rev.2

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.1/2018/INF/4

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته السنوية في يونيو/حزيران .2018

DECS-EB12018-15642A

