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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 تكون دورته العادية الثانية لعام 2021
"مختلطة" ،مع مشاركة بعض ممثلي الدول األعضاء حضوريا وبعضهم بوسائل افتراضية من  15إلى  18نوفمبر/تشرين الثاني .2021

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
إج ء تخ ت شغل

ق عد ش

ة ف هيئ

كتب وت يين

ق ر

انتخب المجلس ،وفقا لالئحته الداخلية ،سعادة السيد ( Thomas John Kellyالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
القائمة دال)؛) عضوا في هيئة المكتب وسعادة السيد ( Miguel Jorge García Winderالمكسيك ،القائمة جيم) عضوا مناوبا فيها.
وعيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيدة ( I. Krzeszewskaبولندا ،القائمة هاء) مقررة للدورة العادية
الثانية لعام .2021

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
قض

الست تيجي

2021/EB.2/1

هن و قبل
لحظ ت فتت حي

ن

د

تنفي ي

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.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
قض

سي س ت

2021/EB.2/2

خط الست تيجي لب

إن المجلس ،إذ أكد من جديد التزامه بوالية ب
االستراتيجية لب
األولى لب

()2025-2022
 ،على النحو الوارد في نظامه األساسي والئحته العامة ،وافق على الخطة

للفترة  .)WFP/EB.2/2021/4-A/1/Rev.2( 2025-2022وبالقيام بذلك ،أكد المجلس من جديد أن األولوية
هي إنقاذ األرواح والعمل أيضا في إطار من الشراكة للمساهمة في تقليل الحاجة وتحسين األمن الغذائي ودعم البلدان

في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وينبغي أن يسترشد عمل ب

خالل األزمات بالمبادئ اإلنسانية.

WFP/EB.2/2021/12

5

وإن المجلس ،إذ تطلع إلى النظر في إطار النتائج المؤسسية والموافقة عليه في دورته العادية األولى لعام  ،2022أشار إلى أنه يتوقع أن
يعرض اإلطار أهدافا ومؤشرات تمكن من تحسين قياس أداء ب

.

كما أشار المجلس إلى أنه ينتظر أن يتلقى في دورته العادية األولى لعام  2022تحليال لوثائق السياسات التي يلزم تكييفها لضمان تنفيذ
الخطة االستراتيجية.
كما

أحاط

علما

المجلس

بتعليقات

االستشارية

اللجنة

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.2/2021/4-A/2و )WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة
( WFP/EB.2/2021/4-A/3و.(WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2021
و رد و

ي و يز ي

س ئل

2021/EB.2/3

ب

خط

إن المجلس ،وقد نظر في "خطة ب

إلد رة ()2024-2022
لإلدارة (:)WFP/EB.2/2021/5-A/1/Rev.1( ")2024-2022

-1

الحظ أن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  2022يفترض مستوى من التمويل قدره  8.4مليار دوالر أمريكي في عام 2022؛

-2

أحاط علما بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة البالغة  13.9مليار دوالر أمريكي لعام  ،2022وبخطة التنفيذ المؤقتة البالغة
 8.5مليار دوالر أمريكي لعام  2022لمواءمة أنشطة ب

مع التمويل المتوقع ،على النحو المبين في القسم الثالث من

خطة اإلدارة ()2024-2022؛
-3

صص على النحو التالي:
وافق على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  2022بمبلغ  496.1مليون دوالر أمريكي ،يخ َّ
االستراتيجية والوجهة

 111.1مليون دوالر أمريكي

الخدمات المقدمة للعمليات

 241.4مليون دوالر أمريكي

الحوكمة ،والرقابة المستقلة ،وجمع األموال

 143.6مليون دوالر أمريكي

ج وع
-4

 496.1ليون دوالر أ

ك

وافق على تخصيص مبلغ  17.1مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة للسنة الثالثة من المبادرة
المؤسسية الحاسمة بشأن استراتيجية القطاع الخاص ،وفقا للخطة المتعددة السنوات التي أقرها المجلس في عام  .2019وتسعى
السنة الثالثة واألخيرة من المبادرة المتعددة السنوات بشأن استراتيجية القطاع الخاص إلى زيادة تبرعات األفراد من القطاع
الخاص ،مع مالحظة عرض خطة العمل على النحو المبين في القسم السابع والملحق السابع؛

-5

وافق على تخصيص مبلغ  25.3مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة للسنة األولى من مبادرة مدتها
ثالث سنوات وهدفها اعتماد مبادرة مؤسسية حاسمة جديدة لمرة واحدة من أجل "االستثمار في العاملين في ب
هذا االعتماد أنشطة غير متكررة على النحو المبين في القسم السابع والملحق السابع ،وسيدعم جهود ب

" .ويغطي
الرامية إلى

تشكيل القوة العاملة الالزمة للوفاء بواليته ،ودعم صحة الموظفين ورفاههم ،وبناء أماكن عمل محسنة يسودها االحترام وشاملة
للجميع؛
-6

أحاط علما بعملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة وحث ب

على مواصلة تعزيز قدرات ب

في مجال

الميزنة وزيادة شفافية الميزانيات المعروضة على المجلس مع تحديد الفرص لتحقيق مزيد من المكاسب في الكفاءة .وطلب
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المجلس إبالغه ،قبل وأثناء مشاورات عام  2022بشأن خطة اإلدارة ( ،)2025-2023بجميع نتائج الجهود اإلضافية المبذولة
لتحسين الميزنة االستراتيجية في ب
-7

؛

وافق على تطبيق معدل موحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  6.5في المائة لعام  2022لجميع المساهمات باستثناء
مساهمات الحكومات في البرامج المنفَّذة في بلدانها ،والمساهمات المقدمة من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية ،على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ،التي سيطبق عليها معدل السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره
 4في المائة في عام 2022؛

-8

وافق على استخدام إيرادات الفوائد المستحقة للحساب العام لتغطية تكاليف إدارة الخزانة بما يصل إلى  2.35مليون دوالر
أمريكي في السنة؛

-9

وافق على سقف قدره  147مليون دوالر أمريكي لسلف الخدمات المؤسسية بدءا من عام  ،2022وتطلع إلى استعراض ذلك
كجزء من خطط اإلدارة المقبلة؛

-10

أذن للمدير التنفيذي بتعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغير في مستوى اإليرادات المتوقعة للسنة،
بمعدل ال يتجاوز  2في المائة من التغير المتوقع في اإليرادات.

كما

أحاط

المجلس

علما

اللجنة

بتعليقات

االستشارية

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.2/2021/4-A/2و )WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة
( WFP/EB.2/2021/4-A/3و.(WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/4

ت يين

جع حس ت خ رج

لب

لفت ة ن  1و يو/ت وز  2022إ ى  30و يو/حز ن 2028

عين المجلس التنفيذي ديوان المحاسبة الفيدرالي األلماني ( )Bundesrechnungshofمراجعا خارجيا لحسابات ب
ِّ

للفترة من

 1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران .2028
ويبلغ مجموع األجر السنوي الذي سيتقاضاه مراجع الحسابات الخارجي  398 492دوالرا أمريكيا ،شامال األتعاب وجميع التكاليف
والنفقات األخرى ،على أن يسدد على أقساط ربع سنوية.
وأذن المجلس لرئيسه أن يقوم نيابة عنه بإبرام عقد بين ب
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

وديوان المحاسبة الفيدرالي األلماني.
اللجنة

االستشارية

لشؤون

اإلدارة

والميزانية

( WFP/EB.2/2021/4-A/2و )WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة
( WFP/EB.2/2021/4-A/3و.(WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2021
قض

سي س ت ( ت

2021/EB.2/5

)
تحد ث عن خ رط

ط ق إلد ج نظور إلع ق ف

ب

()2021-2020

أحاط المجلس علما بالتحديث عن خارطة الطريق إلدماج منظور اإلعاقة ( )WFP/EB.2/2021/4-E( )2021-2020ووافق على
تمديدها لسنة واحدة حتى نهاية عام .2022

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021

7

تق ر

WFP/EB.2/2021/12

تقييم

2021/EB.2/6

وجز عن تقييم سي س

تق

شأن ت ون في

ب

ين لد ن جنوب و ت ون ثلث  ،ورد إلد رة

عليه
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم سياسة

بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

ب

( )WFP/EB.2/2021/6-Aورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن
التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/7

وجز عن تقييم

تق

شت ك لت ون ين وك الت

م

تحدة ت تتخ

ن رو

ق

ه ،و د

سق عليه
ن َّ
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن التقييم المشترك للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها
) (WFP/EB.2/2021/6-B/Rev.1والرد المنسَّق عليه ) ،(WFP/EB.2/2021/6-B/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من
اإلجراءات لتحسين التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير ،بما في ذلك متابعة قمة
النظم الغذائية ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.
كما أحاط المجلس علما بالتوصية  6ووافق على ضرورة النظر إلى التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في إطار السياق
األوسع لألمم المتحدة ،وال سيما عملية تنسيق إصالح األمم المتحدة على الصعيد القطري ومبادرات الكفاءة الجاري تنفيذها .وتطلع أيضا
إلى تلقي تحديثات سنوية عن حالة تنفيذ التوصيات من قِّبل الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وسيسعى إلى تعديل الموارد الالزمة
لمبادرة التعاون بين هذه الوكاالت بناء على ذلك وإلى رصد متطلبات التمويل سنويا.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2021/EB.2/8

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

غ بي ( ،)2021-2019ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ( )WFP/EB.2/2021/6-D( )2021-2019ورد
اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-D/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع
مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي
2021/EB.2/9

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

لبن ن ( ،)2021-2018ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للبنان ( )WFP/EB.2/2021/6-F( )2021-2018ورد
اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-F/Add.1/Rev.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير،
مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
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خط الست تيجي

2021/EB.2/10
وافق

المجلس

الخطة

على

قط

ؤقت لج هور

االستراتيجية

القطرية

ي

المؤقتة

( )WFP/EB.2/2021/7-B/1/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

سور ()2023-2022

للجمهورية

العربية

السورية

()2023-2022

قدرها  2 865 679 705دوالرات أمريكية.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/11

خط الست تيجي

تو س ()2025-2022

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لتونس ( )WFP/EB.2/2021/7-A/4( )2025-2022بتكلفة إجمالية يتحملها ب
قدرها  11 392 574دوالرا أمريكيا.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي
2021/EB.2/12

خط الست تيجي

قط

لصو ل ()2025-2022

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للصومال ( (WFP/EB.2/2021/7-A/3) )2025-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  1 941 288 739دوالرا أمريكيا.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
س ئل تنظي ي و إلج ئي
2021/EB.2/13

ع ل

جلس تنفي ي فت ة سنتين ()2023-2022

وافق المجلس على "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ( )WFP/EB.2/2021/8-A( ")2023-2022بالصيغة التي اقترحتها
هيئة المكتب واألمانة.

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
س ئل تسيي و إلد رة
2021/EB.2/14

نقح لجن

تس ي و الختص ص ت

ج

حس ت

وافق المجلس على التسمية واالختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات والمبينة في الوثيقة .WFP/EB.2/2021/9-A

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/15

إ ش ء ف ق الختي ر

ن

ت يين أعض ء جن

ج

حس ت

وافق المجلس على إنشاء فريق اختيار فيما يتعلق بتعيين أو إعادة تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات .وأوصى الفريق ،وفقا
الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات واستجابة الحتمال شغور أي مناصب في عضويتها في عام  ،2022بالمرشحين الذين يعينهم
المجلس أو يعيد تعيينهم .ووافق المجلس التنفيذي أيضا على أن يعين من قوائمه االنتخابية ضمن فريق االختيار الممثلين التالية أسماؤهم:


السيدة لمياء بن رضوان ،الممثلة الدائمة المناوبة للجزائر ،ممثلة عن القائمة ألف؛

WFP/EB.2/2021/12
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الدكتور  ،Bommakanti Rajenderالممثل الدائم المناوب للهند ،ممثال عن القائمة باء؛



السيدة  ،Diana Infante Quiñonesالممثلة الدائمة المناوبة للجمهورية الدومينيكية ،ممثلة عن القائمة جيم؛



السيدة  ،Elizabeth Petrovskiالممثلة الدائمة المناوبة للواليات المتحدة األمريكية ،ممثلة للقائمة دال؛



السيد  ،Denis Cherednichenkoالممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي ،ممثال عن القائمة هاء.

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

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2021
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
2021/EB.2/16

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

ش بي (،)2021-2017

ج هور الو د ق طي

ورد إلد رة عليه
خط الست تيجي

ج هور الو د ق طي

قط

ش بي ()2026-2022

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2021-2017
( )WFP/EB.2/2021/6-E/Rev.1ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-E/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات
بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.
ووافق

المجلس

الخطة

على

القطرية

االستراتيجية

( )WFP/EB.2/2021/7-A/2/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

لجمهورية

الو

الديمقراطية

الشعبية

()2026-2022

قدرها  79 158 740دوالرا أمريكيا.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2021
خط الست تيجي

2021/EB.2/17

قط

بنغلد ش ()2026-2022

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ( )WFP/EB.2/2021/7-A/1( )2026-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  1 620 221 970دوالرا أمريكيا.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2021
2021/EB.2/18
أحاط

المجلس

تق
علما

وجز عن تقييم خط الست تيجي
بالتقرير

الموجز

عن

تقييم

قط
الخطة

لصين ( ،)2021-2017ورد إلد رة عليه
االستراتيجية

القطرية

للصين

()2021-2017

( )WFP/EB.2/2021/6-C/Rev.1ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات
بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2021

10

لخص أع ل

WFP/EB.2/2021/12

جلس تنفي ي

2021/EB.2/19

لخص أع ل دورة سنو

ل جلس تنفي ي

م 2021

وافق المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته السنوية لعام  ،2021الذي سترد النسخة النهائية منه في الوثيقة
.WFP/EB.A/2021/14

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2021
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لحق ول
جدول ع ل
-1

عت د جدول ع ل (للموافقة)
ق عد ش

-2

إج ء تخ ت شغل

-3

لحظ ت فتت حي

ن

-4

قض

سي س ت

أ)

الخطة االستراتيجية لب

ب)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للعلم)

د

كتب وت يين

ة ف هيئ

قر

تنفي ي

(( )2025-2022للموافقة)
*

ج)

تحديث شفوي عن تنفيذ ب

د)

تحديث عن تنفيذ ب

*

لنتائج قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام ( 2021للعلم)

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

(للعلم)

*

ه)
-5

-6

تحديث عن خارطة الطريق إلدماج منظور اإلعاقة في ب

س ئل

و رد و

(للموافقة)

ي و يز ي
لإلدارة (( )2024-2022للموافقة)

أ)

خطة ب

ب)

تعيين مراجع الحسابات الخارجي لب

ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران ( 2028للموافقة)

(للعلم)

د)

الالئحة المالية المنقحة لب

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن تقييم سياسة ب

ب)

تقرير موجز عن التقييم المشترك للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها ،والرد المنسَّق عليه

ج)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للصين ( ،)2021-2017ورد اإلدارة عليه

د)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ( ،)2021-2019ورد اإلدارة عليه

ه)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ( ،)2021-2017ورد اإلدارة
عليه

و)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للبنان ( ،)2020-2018ورد اإلدارة عليه

بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-7
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

بنغالديش ()2026-2022

)2

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2026-2022

* سيناقش البند أثناء الدورة.
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ب)

)3

الصومال ()2025-2022

)4

تونس ()2025-2022

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

ج)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

د)

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 معا
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2021

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق
عليها المجلس عن طريق التصويت بالمراسلة (للعلم)
)1

الجمهورية الدومينيكية ()2023-2019

)2

إسواتيني ()2024-2020

)3

غامبيا ()2021-2019

)4

توغو ()2021

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-8
أ)
-9

الجمهورية العربية السورية ()2023-2022

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2023-2022للموافقة)

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

التسمية واالختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ب)

إنشاء فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

-10

لخص أع ل دورة سنو

-11

س ئل أخ ى

-12

ل جلس تنفي ي

م ( 2021للموافقة)

*

أ)

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

ب)

تقرير عن االجتماع المشترك للمجالس 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،
 27مايو/أيار ( 2021للعلم)

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة
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لحق ث
وث ئق

قئ
عت د جدول ع ل
1

قض

جدول األعمال المؤقت

WFP/EB.2/2021/1/1/Rev.1

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

WFP/EB.2/2021/1/2/Rev.1

سي س ت
()2025-2022

 4أ)

الخطة االستراتيجية لب

 4ب)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 4د)

تحديث عن تنفيذ ب
اإلنمائية)

 4ه)

تحديث عن خارطة الطريق إلدماج منظور اإلعاقة في ب

س ئل

و رد و

 5أ)

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

WFP/EB.2/2021/4-A/1/Rev.2
WFP/EB.2/2021/4-B
WFP/EB.2/2021/4-D
WFP/EB.2/2021/4-E

ي و يز ي

خطة ب

لإلدارة ()2024-2022

WFP/EB.2/2021/5-A/1/Rev.1

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/EB.2/2021/4-A/2
WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/EB.2/2021/4-A/3
WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3

 5ب)

تعيين مراجع الحسابات الخارجي لب
 30يونيو/حزيران 2028

 5ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

WFP/EB.2/2021/5-C/1

 5د)

الالئحة المالية المنقحة لب

WFP/EB.2/2021/5-D/1

تق ر
 6أ)

 6ب)

 6ج)

 6د)

 6ه)

 6و)

للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى

WFP/EB.2/2021/5-B/1

تقييم
تقرير موجز عن تقييم سياسة ب

بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

WFP/EB.2/2021/6-A

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة البرنامج بشأن التعاون فيما بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

WFP/EB.2/2021/6-A/Add.1

تقرير موجز عن التقييم المشترك للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها

WFP/EB.2/2021/6-B/Rev.1

الرد المنسَّق على التقييم المشترك للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا

WFP/EB.2/2021/6-B/Add.1

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للصين ()2021-2017

WFP/EB.2/2021/6-C/Rev.1

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للصين
()2021-2017

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ()2021-2019

WFP/EB.2/2021/6-D

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا
()2021-2019

WFP/EB.2/2021/6-D/Add.1

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2021-2017

WFP/EB.2/2021/6-E/Rev.1

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية
الو الديمقراطية الشعبية ()2021-2017

WFP/EB.2/2021/6-E/Add.1

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للبنان ()2021-2018
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للبنان
()2021-2018

WFP/EB.2/2021/6-F
WFP/EB.2/2021/6-F/Add.1/Rev.1
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س ئل تشغيلي
 7أ)

الخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ()2026-2022
الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2026-2022

WFP/EB.2/2021/7-A/1
WFP/EB.2/2021/7-A/2/Rev.1

الخطة االستراتيجية القطرية للصومال ()2025-2022

WFP/EB.2/2021/7-A/3

الخطة االستراتيجية القطرية لتونس ()2025-2022

WFP/EB.2/2021/7-A/4

 7ب)

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للجمهورية العربية السورية ()2023-2022

 7ج)

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 معا
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2021

WFP/EB.2/2021/7-C/1

 7د)

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

WFP/EB.2/2021/7-D/1

تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية إلسواتيني ()2024-2020والزيادة المقابلة في الميزانية

WFP/EB.2/2021/7-D/2

تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ()2021-2019والزيادة المقابلة في الميزانية

WFP/EB.2/2021/7-D/3

تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لتوغو ()2021والزيادة المقابلة في الميزانية

WFP/EB.2/2021/7-D/4

WFP/EB.2/2021/7-B/1/Rev.1

س ئل تنظي ي و إلج ئي
 8أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2023-2022

WFP/EB.2/2021/8-A

س ئل تسيي و إلد رة
 9أ)

التسمية واالختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات

WFP/EB.2/2021/9-A

 9ب)

إنشاء فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

WFP/EB.2/2021/9-B

س ئل أخ ى
 11ب)

تقرير االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة
للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة
للمرأة ،وبرنامج األغذية العالم 27 ،مايو/أيار 2021

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

WFP/EB.2/2021/11-B

ت دة

12

قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2120

13

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2021

WFP/EB.2/2021/12
*WFP/EB.2/2021/13

ك ت إعل ي
قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/EB.2/2021/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/EB.2/2021/INF/2

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.2/2021/INF/3

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية األولى في فبراير/شباط 2022

DECS-EB22021-19854A

