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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  2021للموافقة 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 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 ،يعين المجلس مقررا من بين ممثلي الدول األعضاء.

-3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
سيقدم المدير التنفيذي تقريرا عن القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة التي تواجه البرنامج.
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قضايا السياسات
أ)

سياسة شؤون العاملين في البرنامج – أُجل البند إلى الدورة السنوية لعام 2021
وفقا للتوصيات الواردة في تقييم استراتيجية شؤون العاملين في البرنامج ( )2017-2014التي نظر فيها المجلس في
دورته العادية األولى لعام  ،2020ستقدم األمانة سياسة جديدة لشؤون العاملين إلى المجلس للموافقة عليها.

ب)

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 التحديث على المجلس للعلم.



سيُناقش البند أثناء الدورة.
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

تحديث عن عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة
بناء على طلب المجلس في دورته العادية الثانية لعام  ،2020ستقدم األمانة تحديثا عن مستجدات عملية الميزنة
االستراتيجية من القاعدة إلى القمة .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ب)

تحديث عن المتطلبات التشغيلية وتوقعات التمويل لعام 2021
بناء على طلب المجلس في دورته العادية الثانية لعام  ،2020ستقدم األمانة تحديثا عن المتطلبات التشغيلية وتوقعات
التمويل لعام  ،2021بغية مناقشة أية تعديالت مطلوبة إذا ما انخفضت إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة المتوقعة
دون ميزانية دعم البرامج واإلدارة المقررة لعام  .2021ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
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 الخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ( ،)2020-2017ورد اإلدارة عليه
سيُعرض على المجلس تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ( ،)2020-2017للنظر فيه.
قيم األداء والنتائج،
ويوفر التقرير تحليال وتقديرا لكل أنشطة البرنامج المنفذة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،وي ِّ
ويوفر رؤى تقييمية كأساس لقرارات مستندة إلى األدلة عن تموضع البرنامج ،والشراكات االستراتيجية ،وتصميم
البرامج وتنفيذها .وسوف يستفيد المكتب القطري من نتائج وتوصيات التقييمات 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
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية للموافقة عليها:

ب)

)1

كولومبيا ()2024-2021

)2

كوبا ( – )2024-2021أُجل البند إلى الدورة السنوية لعام 2021

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 )2020
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.
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)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 )2020
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 ()2022-2021
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،سيعرض على المجلس ،للعلم ،برنامج عمله لفترة السنتين (.)2022-2021
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مسائل التسيير واإلدارة
أ)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج
أوصى المجلس ،في قراره  ،EB.2/17/2002بأن تشمل الوثيقة بشأن 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 بعمله الواردة بين تقديم آخر وثيقة للمجلس
و 1أكتوبر/تشرين األول 2020؛

)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 2020
وفقا لقرار المجلس في دورته العادية الثانية في عام  1996بشأن أساليبه في العمل ،يُقدم إليه ملخص أعمال دورته العادية الثانية
لعام  2020للموافقة عليه.
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مسائل أخرى
أ)

تعيين خمسة أعضاء من القوائم االنتخابية للمجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة مراجعة
الحسابات
سيعين المجلس خمسة أعضاء للمشاركة في الفريق المعني باختيار عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات سيتم تعيينه
في عام  .2021ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.

ب)

تمديد فترة أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات لسنة واحدة
بما أن الفترة الثانية واألخيرة لعدد من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات ستنتهي في عام  ،2021وبغية ضمان استمرار
فعالية اللجنة ،سيقدم إلى المجلس اقتراح بتمديد فترة أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات لسنة واحدة .ويُعرض هذا
البند على المجلس للموافقة عليه.

ج)

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 للنظر فيه.
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د)

*

عرض شفوي عالمي عن االحتياجات اإلنسانية والشواغل واألولويات التشغيلية

كما اقترحت األمانة في اجتماع هيئة المكتب في  15يناير/كانون الثاني  ،2021سيُقدم عرض شفوي عالمي
عن االحتياجات اإلنسانية والشواغل واألولويات التشغيلية ،بما فيها تلك المتعلقة مباشرة بأثر جائحة كوفيد .19-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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