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ق ر ت و توصي ت
ستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس ،التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص أعمال
الدورة.
قرر المجلس ،بسبب جائحة كوفيد ،19-وتمشيا مع المادة األولى 4-من الئحته الداخلية ،أن يعقِد دورته السنوية لعام  2021بالوسائل
الرقمية من  21إلى  25يونيو/حزيران .2021

 21يونيو/حزيران 2021
عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 21يونيو/حزيران 2021
ت يين

ق ر

عيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيدة ( Chiara Segradoالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،القائمة دال) مقررة للدورة السنوية لعام .2021

 21يونيو/حزيران 2021
قض

الست تيجي

2021/EB.A/1

هن و قبل
لحظ ت فتت حي

ن

تنفي ي

د

أحاط المجلس علما بالمالحظات االفتتاحية التي أدلى بها المدير التنفيذي .وسترد النقاط الرئيسية التي تطرق لها المدير التنفيذي وتعليقات
المجلس عليها في ملخص أعمال الدورة.

 21يونيو/حزيران 2021
س ئل أخ ى
2021/EB.A/2

تحد ث عن ش رك

ب

ف

تحضي ت ق

م

تحدة شأن نظم غ ئي

م 2021

إن المجلس:
 )1أحاط علما بالتحديث الشفوي عن التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  ،2021وال سيما بشأن التقدم
المحرز فيما يتعلق بمسار العمل الخامس الذي يُعتبر ب
 )2ش َّجع ب

وكالة األمم المتحدة المرجعية المسؤولة عنه؛

على مواصلة مشاركته في العملية التحضيرية لالجتماعات التمهيدية والقمة نفسها ،واالستفادة من الزخم الذي

تمخض عنه تحالف الوجبات المدرسية من أجل التغذية والصحة والتعليم لكل طفل.
وبعد اختتام القمة ،تطلَّع المجلس إلى إجراء حوار مع إدارة ب

بشأن اآلثار المترتبة على نتائج القمة.

 21يونيو/حزيران 2021
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ك لتيني و بح

ح فظ إلقلي ي
2021/EB.A/3

كرب
قط

خط الست تيجي

كو ()2024-2021

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لكوبا ( )WFP/EB.A/2021/8-A/1( )2024-2021بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  28 702 009دوالرات أمريكية.

تق ر

سنو

 22يونيو/حزيران 2021

2021/EB.A/4

تق

د ء سنوي

م 2020

وافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام  ،)WFP/EB.A/2021/4-A( 2020مع مالحظة أنه يتضمن سجال شامال ألداء
في تلك السنة .وطلب المجلس ،وفقا للمادة السادسة  3من النظام األساسي لب

ب

 ،وعمال بقراريه 2000/EB.A/2

و ،2004/EB.A/11وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  ،E/2013/L.17وقرار مجلس منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة في عام  ،2013إحالة تقرير األداء السنوي لعام  2020إلى المجلس االقتصادي
واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية والزراعة ،مشفوعا بهذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام .2020

 22يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/5

تق

سنوي كتب خلقي ت

م 2020

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام .)WFP/EB.A/2021/4-B( 2020

 23يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/6
أحاط

المجلس

تق
علما

سنوي كتب أ ين
بالتقرير

ظ م وخد ت وس ط

السنوي

أمين

لمكتب

م  ،2020و ك ة إلد رة شأ ه

المظالم

وخدمات

الوساطة

لعام

2020

( .)WFP/EB.A/2021/4-Cكما أحاط المجلس علما بمذكرة اإلدارة بشأن التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة
لعام .)WFP/EB.A/2021/4-C/Add.1( 2020

 23يونيو/حزيران 2021
قض

سي س ت

2021/EB.A/7

سي س شؤون

لين ف

ب

بعد أن نظر المجلس في الوثيقة  ،WFP/EB.A/2021/5-Aفإنه:


وافق على سياسة شؤون العاملين في ب
المحددة في الخطط االستراتيجية لب



وعلى هدفها الرامي إلى تشكيل القوة العاملة الالزمة إلنجاز المهمة
؛

أحاط علما بأن خطة التنفيذ واالستثمار الواردة في الملحق الخامس توفر تقديرات إرشادية لالستثمارات المطلوبة لتنفيذ
السياسة بشكل كامل؛



أحاط علما كذلك بأن المبادرات واألنشطة المطلوبة لتنفيذ سياسة شؤون العاملين في ب
من خالل مخصصات التمويل الحالية من الميزانية ومن خارج الميزانية؛

مول
في عام  2021ست ُ َّ
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اعتبارا من عام  2022فصاعدا

أحاط علما بأن المبادرات واألنشطة المطلوبة لتنفيذ سياسة شؤون العاملين في ب

ستُدعم من خالل خطة اإلدارة أو ميزانيات الحوافظ القطرية أو آليات التمويل األخرى ،حسب االقتضاء؛


طلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقارير إلى المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذ السياسة من خالل خطة
اإلدارة وتقرير األداء السنوي.

 23يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/8

سي س

نقح

تد يس و فس د

ك فح

وافق المجلس على السياسة المنقحة لمكافحة التدليس والفساد (.)WFP/EB.A/2021/5-B/1
كما

أحاط

المجلس

علما

اللجنة

بتعليقات

لشؤون

االستشارية

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 23يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/9

سي س

ق

نقح لكشف عن تق ر

ص درة عن كتب

فتش

م

وافق المجلس على "سياسة الكشف عن تقارير الرقابة الصادرة عن مكتب المفتش العام" الواردة في ملحق الوثيقة
 WFP/EB.A/2021/5-C/1وقرر أن تدخل حيز النفاذ فورا وتنسخ السياسة السابقة الواردة في الوثيقتين
 WFP/EB.2/2012/4-A/1و.WFP/EB.A/2017/6-B/1/Corr.1
كما

أحاط

المجلس

علما

اللجنة

بتعليقات

االستشارية

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 23يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/10

تحد ث عن خط تنفي سي س

ب

أحاط المجلس علما بالتحديث عن خطة تنفيذ سياسة ب

شأن ح

و سء

بشأن الحماية والمساءلة (.)WFP/EB.A/2021/5-D

 23يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/11

تحد ث عن دور ب

أحاط المجلس علما بالتحديث عن دور ب

ف

إل س ي

الستج

ج عي ()2020

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (.)WFP/EB.A/2021/5-E( )2020

 23يونيو/حزيران 2021
س ئل

و رد و

2021/EB.A/12

ي و يز ي
تق

سنوي لجن

ج

حس ت

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (.)WFP/EB.A/2021/6-C/1
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

اللجنة

االستشارية

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3
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 23يونيو/حزيران 2021
تق

2021/EB.A/13

سنوي ل فتش

م ،و ك ة

تنفي ي شأ ه

د

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للمفتش العام ( )WFP/EB.A/2021/6-D/1والحظ أنه بناء على أعمال الرقابة القائمة على
المخاطر التي تم تنفيذها وجرى اإلبالغ عنها في عام  ،2020لم تُحدَّد في عمليات الحوكمة أو إدارة المخاطر أو المراقبة في ب
االستراتيجية والتشغيلية بصفة عامة .وشجع

أوجه ضعف جوهرية من شأنها أن تؤثر بصورة خطيرة على تحقيق أهداف ب
المجلس اإلدارة على اغتنام فرص التحسين التي أبرزها التقرير.
كما

المجلس

أحاط

علما

بتعليقات

االستشارية

اللجنة

لشؤون

والميزانية

اإلدارة

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 24يونيو/حزيران 2021
ست

2021/EB.A/14
أحاط

علما

المجلس

ض إلد رة ل س ئل
باستعراض

اإلدارة

ت لق

ه
للمسائل

خط و ق

المهمة

المتعلقة

ف ع م 2020
بالمخاطر

والرقابة

عام

في

2020

(.)WFP/EB.A/2021/6-E/1/Rev.1
كما

المجلس

أحاط

علما

بتعليقات

اللجنة

االستشارية

اإلدارة

لشؤون

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 24يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/15

حس ت سنو

ج

م 2020

إن المجلس:
)1

لعام  ،2020مقترنة بتقرير مراجع الحسابات الخارجي ،وفقا

وافق على الكشوف المالية السنوية لب
للمادة الرابعة عشرة(6-ب) من النظام األساسي؛

)2

الحظ استخدام مبلغ  50 109دوالرات أمريكية من الحساب العام في عام  2020لتمويل مدفوعات اإلكراميات وشطب
الخسائر النقدية والمبالغ المستحقة القبض؛

)3
كما

الحظ أن خسائر السلع في عام  2020تشكل جزءا من نفقات التشغيل لنفس الفترة.

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

اللجنة

االستشارية

اإلدارة

لشؤون

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 24يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/16

تق

جع حس ت خ رج عن

ب در ت

ؤسسي

ح س  ،ورد إد رة ب

على توصي ته

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن المبادرات المؤسسية الحاسمة ( )WFP/EB.A/2021/6-F/1ورد اإلدارة
على توصياته ( ،)WFP/EB.A/20216-F/1/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن توصيات مراجع الحسابات
الخارجي ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته والروابط مع عملية الميزنة االستراتيجية من القمة إلى القاعدة
الجارية.
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كما

WFP/EB.A/2021/13

أحاط

علما

المجلس

بتعليقات

االستشارية

اللجنة

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 24يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/17

تق

لو ت

جع حس ت خ رج عن إد رة

ستفيد ن ،ورد إد رة ب

على توصي ته

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة معلومات المستفيدين ( )WFP/EB.A/2021/6 G/1ورد اإلدارة
على توصياته ( ،)WFP/EB.A/2021/6-G/1/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن توصيات مراجع الحسابات
الخارجي ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.
كما

أحاط

علما

المجلس

بتعليقات

االستشارية

اللجنة

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 24يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/18

تق

عن تنفي توصي ت

جع حس ت خ رج

أحاط المجلس علما بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (.)WFP/EB.A/2021/6-H/1/Rev.1
كما

أحاط

علما

المجلس

بتعليقات

االستشارية

اللجنة

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 24يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/19

تق

عن ستخد م آ ي ت ت و ل

سلف ف

ب

( 1ن /ك ون ث

–  31د س ب /ك ون

ول

)2020
أحاط المجلس علما بالتقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول

 ،)WFP/EB.A/2021/6-B/1( 2020ووافق على زيادة سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع من  560مليون دوالر أمريكي إلى
 660مليون دوالر أمريكي.
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

اللجنة

االستشارية

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3

 24يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/20

ستخد م ف ئض حس ب خ ص لتأ ين

ت

بعد النظر في وثيقة "استخدام فائض الحساب الخاص للتأمين الذاتي" ( ،) WFP/EB.A/2021/6-J/1وافق المجلس على تحويل مبلغ
 20مليون دوالر أمريكي من الحساب الخاص للتأمين الذاتي إلى حساب االستجابة العاجلة.
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

اللجنة

االستشارية

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2و )WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة ( WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3و.)WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3
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 24يونيو/حزيران 2021
تق ر

تقييم
تق

2021/EB.A/21

وجز عن ست

ض نظ ء وظيف

تقييم ف

عليه

 ،ورد ب

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي ()WFP/EB.A/2021/7-D
ورد ب

عليه ( ،)WFP/EB.A/2021/7-D/Add.1/Rev.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة

في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 24يونيو/حزيران 2021
تق

2021/EB.A/22
أحاط

المجلس

علما

تقييم سنوي
بتقرير

التقييم

م  ،2020ورد إلد رة عليه
السنوي

لعام

2020

()WFP/EB.A/2021/7-A

ورد

عليه

اإلدارة

( ،)WFP/EB.A/2021/7-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها
المجلس أثناء مناقشته.

 24يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/23

تق

وجز عن تقييم الست تيج

سه

أ شط

تغ

درسي ف تحقيق أهد ف تن ي

ستد

،

ورد إلد رة عليه
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي لمساهمة أنشطة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
( )WFP/EB.A/2021/7-Bورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2021/7-B/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن
التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 25يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/24

تق

تج ي

ألد و دروس

ستخلص

ن تقيي ت ل كز

شأن ت ز ز قدر ت قط

 ،ورد

إلد رة عليه
أحاط المجلس علما بالتقرير التجميعي لألدلة والدروس المستخلصة من التقييمات الالمركزية بشأن تعزيز القدرات القطرية
( )WFP/EB.A/2021/7-Cورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2021/7-C/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن
التوصيات الواردة في التقرير التجميعي ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 25يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/25

ح

تنفي توصي ت تقييم

أحاط المجلس علما بحالة تنفيذ توصيات التقييم (.)WFP/EB.A/2021/7-E

 25يونيو/حزيران 2021
س ئل تسيي و إلد رة
2021/EB.A/26

ت يين عضو ن ف

جن

ج

حس ت

وافق المجلس على تعيين المرشحين التاليين كعضوين في لجنة مراجعة الحسابات:

WFP/EB.A/2021/13
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السيد ( Darshak Shahكينيا)؛



السيد ( Veerathai Santiprabhobتايلند).

وستكون الفترة األولى لعضوية كل منهما ثالث سنوات تبدأ في  15نوفمبر/تشرين الثاني  2021وتنتهي في  14نوفمبر/تشرين الثاني
.2024

 25يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/27

فتش

ت يين

كتب

مو د

ق

بناء على توصية المدير التنفيذي ،وافق المجلس على تعيين السيدة ( Fabienne Lambertفرنسا) في منصب المفتش العام ومدير
مكتب الرقابة لفترة أربع سنوات من يوليو/تموز  2021إلى يونيو/حزيران .2025

 25يونيو/حزيران 2021
2021/EB.A/28

تق

وحدة تفتيش

شت ك  :ت دد لغ ت ف

نظو

م

تحدة

أحاط المجلس علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة :تعدد اللغات في منظومة األمم المتحدة (.)WFP/EB.A/2021/10-C

 25يونيو/حزيران 2021
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2021/EB.A/29

لخص أع ل دورة

د

و ى ل جلس تنفي ي

م 2021

وافق المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  ،2021الذي سترد النسخة النهائية منه في الوثيقة
.WFP/EB.1/2021/13

 25يونيو/حزيران 2021

WFP/EB.A/2021/13
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لحق ول
جدول ع ل
)1
)2
)3
)4

)5

عت د جدول ع ل (للموافقة)
ت يين

ق ر

لحظ ت فتت حي
تق ر

ن

د

تنفي ي

سنو

أ)

تقرير األداء السنوي لعام ( 2020للموافقة)

ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2020للنظر)

ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2020ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر)

قض

سي س ت

أ)

سياسة شؤون العاملين في ب

ب)

السياسة المنقحة لمكافحة التدليس والفساد (للموافقة)

ج)

السياسة المنقحة للكشف عن تقارير الرقابة الصادرة عن مكتب المفتش العام (للموافقة)

د)

تحديث عن خطة تنفيذ سياسة ب

(للموافقة)

بشأن الحماية والمساءلة (للنظر)

ه)

تحديث عن دور ب

و)

تحديث عن إعداد الخطة االستراتيجية لب

ز)
ح)

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (( )2020للنظر)

تحديث عن عمليات تصدي ب
تحديث عن تنفيذ ب

(( )2026-2022للعلم)



لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

*

(للعلم)
)6

س ئل

و رد و

ي و يز ي

أ)

الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2020للموافقة)

ب)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2020

(للموافقة)
ج)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)

د)

التقرير السنوي للمفتش العام (للنظر) ،ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه (للنظر)

ه)

استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام ( 2020للنظر)

و)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن المبادرات المؤسسية الحاسمة (للنظر) ،ورد إدارة ب

(للنظر)


سيناقش البند أثناء الدورة.

على توصياته
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ز)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة معلومات المستفيدين (للنظر) ،ورد إدارة ب

ح)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

ط)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها بموجب المادة الثالثة عشرة(4-و)

على توصياته (للنظر)

من الالئحة العامة في عام ( 2020للعلم)

)7

ي)

استخدام فائض الحساب الخاص للتأمين الذاتي (للموافقة)

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2020ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لمساهمة أنشطة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ورد اإلدارة
عليه

ج)

تقرير تجميعي لألدلة والدروس المستخلصة من التقييمات الالمركزية بشأن تعزيز القدرات القطرية ،ورد اإلدارة عليه

د)

تقرير موجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي ،ورد ب

ه)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

عليه

س ئل تشغيلي

)8

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

أ)

)1
ب)

كوبا ()2024-2021

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المجلس عن طريق التصويت

بالمراسلة (للعلم)
)1

س ئل تنظي ي و إلج ئي

)9
أ)

)10

الكونغو ()2023-2019

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2022-2021للعلم)

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تعيين عضوين في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ب)

تعيين المفتش العام ومدير مكتب الرقابة (للموافقة)

ج)

تقرير وحدة التفتيش المشتركة :تعدد اللغات في منظومة األمم المتحدة (للنظر)

د)

كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس

ه)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول ( 2020للعلم)

و)

تحديث عن شراء األغذية (للعلم)

ز)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون األول 2020

*

(للعلم)
ح)

التقرير األمني (للعلم)
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)11

لخص أع ل دورة

)12

س ئل أخ ى

د

و ى ل جلس تنفي ي

م ( 2021للموافقة)

أ)

تحديث عن مشاركة ب

ب)

عرض شفوي عالمي عن االحتياجات اإلنسانية والشواغل واألولويات التشغيلية (للعلم)

ج)

تقرير شفوي عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة

في التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام ( 2021للنظر)
*

للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج

األغذية العالمي (للعلم)
د)

)13

*

تحديث عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (للعلم)

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

WFP/EB.A/2021/13

14

لحق ث
قئ

وث ئق

عت د جدول ع ل
1

تق ر

جدول األعمال المؤقت

WFP/EB.A/2021/1/1

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

WFP/EB.A/2021/1/2

سنو

 4أ)

تقرير األداء السنوي لعام 2020

WFP/EB.A/2021/4-A

 4ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2020

WFP/EB.A/2021/4-B

 4ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2020

WFP/EB.A/2021/4-C

مذكرة اإلدارة بشأن التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2020
قض

WFP/EB.A/2021/4-C/Add.1

سي س ت

 5أ)

تقرير األداء السنوي لعام 2020

5ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2020

WFP/EB.A/2021/5-B/1

 5ج)

السياسة المنقحة للكشف عن تقارير الرقابة الصادرة عن مكتب المفتش العام

WFP/EB.A/2021/5-C/1

 5د)

تحديث عن خطة تنفيذ سياسة ب

WFP/EB.A/2021/5-A

بشأن الحماية والمساءلة

 5ه)

تحديث عن دور ب

 5و)

تحديث عن إعداد الخطة االستراتيجية لب

 5ز)
 5ح)

س ئل
 6أ)

في االستجابة اإلنسانية الجماعية ()2020

تحديث عن عمليات تصدي ب
تحديث عن تنفيذ ب
األمم المتحدة اإلنمائية)

WFP/EB.A/2021/5-D
WFP/EB.A/2021/5-E

()2026-2022

WFP/EB.A/2021/5-F

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

WFP/EB.A/2021/5-G

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة

و رد و ي و يز ي
الحسابات السنوية المراجعة لعام 2020

WFP/EB.A/2021/5-H

WFP/EB.A/2021/6-A/1
WFP/EB.A/2021/5(B,C)/2
WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/2

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/EB.A/2021/5(B,C)/3
WFP/EB.A/2021/6(A,B,C,D,E,F,G,H,J)/3
( 1يناير/كانون الثاني – 31

 6ب)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
ديسمبر/كانون األول )2020

 6ج)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

WFP/EB.A/2021/6-C/1

 6د)

التقرير السنوي للمفتش العام

WFP/EB.A/2021/6-D/1

WFP/EB.A/2021/6-B/1

مذكرة المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام

WFP/EB.A/2021/6-D/1/Add.1

 6ه)

استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام 2020

WFP/EB.A/2021/6-E/1/Rev.1

 6و)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن المبادرات المؤسسية الحاسمة
على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن
رد إدارة ب
المبادرات المؤسسية الحاسمةs

 6ز)

 6ح)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة معلومات المستفيدين

WFP/EB.A/2021/6-F/1
WFP/EB.A/2021/6-F/1/Add.1
WFP/EB.A/2021/6-G/1

على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة
رد إدارة ب
معلومات المستفيدين

WFP/EB.A/2021/6-G/1/Add.1

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

WFP/EB.A/2021/6-H/1/Rev.1

WFP/EB.A/2021/13
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 6ط)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها بموجب
المادة الثالثة عشرة (4و) من الالئحة العامة في عام 2020

WFP/EB.A/2021/6-I/1

 6ي)

استخدام فائض الحساب الخاص للتأمين الذاتي

WFP/EB.A/2021/6-J/1

تق ر
 7أ)

تقييم
تقرير التقييم السنوي لعام 2020
رد اإلدارة على تقرير التقييم السنوي لعام 2020

 7ب)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لمساهمة أنشطة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي لمساهمة أنشطة
التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 7ج)

تقرير تجميعي لألدلة والدروس المستخلصة من التقييمات الالمركزية بشأن تعزيز القدرات
القطرية
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير التجميعي لألدلة والدروس المستخلصة من
التقييمات الالمركزية بشأن تعزيز القدرات القطرية

 7د)

تقرير موجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي
على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم
رد ب
في برنامج األغذية العالمي

 7ه)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

WFP/EB.A/2021/7-A
WFP/EB.A/2021/7-A/Add.1
WFP/EB.A/2021/7-B
WFP/EB.A/2021/7-B/Add.1
WFP/EB.A/2021/7-C
WFP/EB.A/2021/7-C/Add.1
WFP/EB.A/2021/7-D
WFP/EB.A/2021/7-D/Add.1/Rev.1
WFP/EB.A/2021/7-E

س ئل تشغيلي
 8أ)

الخطة االستراتيجية القطرية لكوبا ()2024-2021

WFP/EB.A/2021/8-A/1

 8ب)

تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية للكونغو ( )2023-2019والزيادة المقابلة في الميزانية

WFP/EB.A/2021/8-B/1

س ئل تنظي ي و إلج ئي
 9أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2022-2021

WFP/EB.A/2021/9-A

س ئل تسيي و إلد رة
 10أ)

تعيين عضوين في لجنة مراجعة الحسابات

WFP/EB.A/2021/10-A

10
ب)

تعيين المفتش العام ومدير مكتب الرقابة

WFP/EB.A/2021/10-B

10
ج)

تقرير وحدة التفتيش المشتركة :تعدد اللغات في منظومة األمم المتحدة

WFP/EB.A/2021/10-C

 10ه)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول
2020

WFP/EB.A/2021/10-E

 10و)

تحديث عن شراء األغذية

WFP/EB.A/2021/10-F

10
ز)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا
في  31ديسمبر/كانون األول 2020

WFP/EB.A/2021/10-G

10
ح)

التقرير األمني

WFP/EB.A/2021/10-H

س ئل أخ ى
 12د)

تحديث عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية

تحقق ن ق ر ت و توصي ت
13

WFP/EB.A/2021/12-D/Rev.1

ت دة

قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2120

WFP/EB.A/2021/13

16

14

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2021

WFP/EB.A/2021/13

*WFP/EB.A/2021/14

ك ت إعل ي
قائمة مؤقتة بالوثائق
الجدول الزمني المؤقت
تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.A/2021/INF/2/Rev.1
WFP/EB.A/2021/INF/4

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني .2021
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