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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
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اعتماد جدول األعمال
وفقا للمادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،يقدِّم المدير التنفيذي في هذه الوثيقة جدول األعمال المؤقت التفصيلي
للدورة العادية األولى لعام  2020للموافقة 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 وم ناوب في هيئة المكتب من إحدى قوائم الدول المنصوص عليها في الملحق ألف للنظام
األساسي للبرنامج.
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
سيقد م المدير التنفيذي ،في إطار هذا البند ،عرضا شفويا إلى المجلس عن القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة التي تواجه
البرنامج.
يوم الخميس 16 ،أبريل/نيسان ،سيدلي الضيف الخاص الدكتور  ،Tedros Adhanom Ghebreyesusالمدير العام لمنظمة

الصحة العالمية ،بمالحظات من جنيف (يؤكد فيما بعد).
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قضايا السياسات
أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة :تفويضات السلطة وترتيبات الحوكمة األخرى المقترحة
بعد تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،ستقدم األمانة إلى المجلس تحديثا عن تفويضات السلطة للموافقة عليها.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.

(ُ )1وجهت الدعوة لعقد الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي بداية في يومي  24و 25فبراير/شباط  ،2020لكنها أُجلت إلى موعد الحق بسبب جائحة كوفيد.19-
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ب)

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



سيُقدم ألعضاء المجلس تحديث من األمانة حول تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  279/72بشأن إعادة تنظيم
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
ج)

تحديث شفوي عن آثار التوجيهات بشأن أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتحليالت القطرية
*

المشتركة على البرنامج

ستقدم األمانة تحديثا عن التوجيهات ،وعن آثارها على عمل البرنامج ،وعن وضع أ ُطر األمم المتحدة للتعاون في مجال
التنمية المستدامة .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
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تقارير التقييم (للنظر)
أ)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لقدرة البرنامج على االستجابة لحاالت الطوارئ ( ،)2018-2011ورد اإلدارة
عليه
سيبحث هذا التقييم تأثير النظم واإلجراءات على نطاق وتغطية وسرعة وجودة استجابة البرنامج وأدوار مجموعات
التنسيق والعمل اإلنساني وعمليات االنتقال إلى االستجابة لحاالت الطوارئ والخروج منها.

ب)

تقرير موجز عن تقييم استراتيجية شؤون العاملين في البرنامج ( ،)2017-2014ورد اإلدارة عليه
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات البرنامج خالل فترة تتراوح بين أربع وست سنوات من الموافقة عليها ،سيقدر
هذا التقييم جودة استراتيجية شؤون العاملين في البرنامج ،وترتيبات تنفيذها ،ونتائجها.
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المسائل التشغيلية
أ)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المجلس بالمراسلة
ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية التالية الموافق عليها بالمراسلة.
)1

ب)

كمبوديا

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
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2019
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 في حدود السلطة المفوضة لهما.

)2

عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2019



سيُناقش البند أثناء الدورة.
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ستُعرض على المجلس ،للعلم ،وثيقة تلخص عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق
عليها المدير التنفيذي ،أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة في حدود السلطة المفوضة
لهما.
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المسائل التنظيمية واإلجرائية
أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2021-2020
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ،2004ت ُعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج
عمل فترة السنتين (.)2021-2020
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ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2019
وفقا لقرار المجلس في دورته العادية الثانية في عام  1996بشأن أساليبه في العمل ،يُقدم إليه ملخص أعمال دورته العادية الثانية
لعام  2019للموافقة عليه.
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مسائل أخرى
أ)

المسائل المتعلقة بثقافة مكان العمل:
)1

تحديث شفوي يقدمه رئيسا الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة البرنامج المعني بالمضايقات
والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز.
سيقدِّم رئيسا الفريق العامل المشترك بين المجلس واإلدارة تحديثا شفويا عن العمل المنجز منذ دورة المجلس
األخيرة .ويعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

)2

الخطوات الملموسة نحو تنفيذ توصيات الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة البرنامج المعني
بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز
ستعرض أمانة البرنامج الخطوات الملموسة المتخذة نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل
المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة البرنامج المعني بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة
والتمييز الذي نظر فيه المجلس في دورته العادية الثانية لعام  .2019ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر
فيه.

ب)

تعيين خمسة أعضاء من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات
وافق المجلس عن طريق التصويت بالمراسلة على تعيين خمسة من أعضائه للمشاركة في الفريق المعني باختيار عضو
واحد في لجنة مراجعة الحسابات سيتم تعيينه أو إعادة تعيينه في عام  .2020ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.

ج)

تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج إلى بنغالديش
سيُقدم إلى المجلس ،للعلم ،تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج إلى بنغالديش في عام
.2019

د)

تحديث شفوي عن التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021

*

بناء على طلب هيئة المكتب ،ستقدم األمانة تحديثا موجزا منتظما عن العمل الذي تقوم به الوكاالت التي تتخذ من روما
مقرا لها تحضيرا لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  .2021ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
ه)

المبادئ التوجيهية للزيارات الميدانية التي تقوم بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم
المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة؛
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وللزيارات الميدانية المشتركة التي تقوم بها المجالس 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
تقترح أمانات المجالس 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 ،بصورة
مشتركة مجموعة متسقة من المبادئ التوجيهية للزيارات الميدانية لتكون بمثابة إطار مرجعي عام يُطبق بطريقة مرنة
للتحضير للزيارات الميدانية ،مع مراعاة خصوصيات كل وكالة وبلد وسياق .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
و)

*

تحديث شفوي عن استجابة البرنامج لجائحة كوفيد19-

بناء على طلب هيئة المكتب ،ستقدم األمانة تحديثا شفويا عن كيفية استجابة البرنامج لجائحة كوفيد 19-والتحديات التي
يواجهها على المستويين القطري واإلقليمي ومستوى األمم المتحدة .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
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التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
ت ُعرض على المجلس مسودة وثيقة تشمل كافة القرارات والتوصيات الصادرة في أثناء دورته الحالية قصد التحقق
من دقتها.
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