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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.
عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 20يونيو/حزيران 2022
ت يين

ق ر

عيَّن المجلس السيد ( Manash Mitraبنغالديش ،القائمة باء) مقررا للدورة الحالية.

 20يونيو/حزيران 2022
قض

هن و قبل

الست تيجي

لحظ ت فتت حي

2022/EB.A/1

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.

 20يونيو/حزيران 2022
سنو

تق ر

تق

2022/EB.A/2

د ء سنوي

م 2021

وافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام  ،)WFP/EB.A/2022/4-A/Rev.1( 2021مع مالحظة أنه يتضمن سجال شامال
ألداء ب

 ،وعمال بقراريه 2000/EB.A/2

في تلك السنة .وطلب المجلس ،وفقا للمادة السادسة 3-من النظام األساسي لب

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  2021إلى المجلس االقتصادي
واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية وا لزراعة ،مشفوعا بهذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام .2021

 21يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/3

تق

سنوي كتب خلقي ت

م 2021

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام .)WFP/EB.A/2022/4-B( 2021

 21يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/4

تق

المجلس

علما

أحاط

سنوي كتب أ ين
بالتقرير

(.)WFP/EB.A/2022/4-C

السنوي

ظ م وخد ت وس ط
الصادر

عن

مكتب

م  ،2021و ك ة إلد رة شأ ه
أمين

المظالم

وخدمات

الوساطة

لعام

2021
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أحاط المجلس علما بمذكرة اإلدارة بشأن التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2021
(.)WFP/EB.A/2022/4-C/Add.1

 21يونيو/حزيران 2022
قض

سي س ت

2022/EB.A/5

حدث

سي س ت ز ز قدر ت قط

وافق المجلس على سياسة تعزيز القدرات القطرية المحدثة ()WFP/EB.A/2022/5-A

 21يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/6

تحد ث عن دور ب

أحاط المجلس علما بالتحديث عن دور ب

ف

إل س ي

الستج

ج عي ()2021

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (.)WFP/EB.A/2022/5-B( )2021

 21يونيو/حزيران 2022
س ئل

و رد و

2022/EB.A/7

ي و يز ي
تق

سنوي لجن الستش ر

ستقل ل ق

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للجنة االستشارية المستقلة للرقابة (.)WFP/EB.A/2022/6-E/1
كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( )WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 22يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/8

حس ت سنو

ج

م 2021

إن المجلس:
)1

وافق على الكشوف المالية السنوية لب

لعام  ، 2021مقترنة بتقرير مراجع الحسابات الخارجي ،وفقا

للمادة الرابعة عشرة(6-ب) من النظام األساسي؛
)2

الحظ استخدام مبلغ  208 331 60دوالرا أمريكيا من الحساب العام في عام  2021لتمويل مدفوعات اإلكراميات
وشطب الخسائر النقدية والمبالغ المستحقة القبض؛

)3

الحظ أن خسائر السلع في عام  2021تشكل جزءا من نفقات التشغيل لنفس الفترة.

كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( )WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 22يونيو/حزيران 2022
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2022/EB.A/9

جع حس ت خ رج

تق

شأن إد رة شؤون ش ك ء

ت و ين ،ورد إد رة ب

على توصي ته

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن إدارة شؤون الشركاء المتعاونين ( )WFP/EB.A/2022/6-H/1ورد
اإلدارة ( ،) WFP/EB.A/2022/6-H/1/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن توصياته ،مع مراعاة االعتبارات التي
أثارها المجلس أثناء مناقشته.
كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( ) WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 22يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/10

جع حس ت خ رج عن

تق

ق

ن ج ب إلد رة ،ورد إد رة ب

على توصي ت

جع

حس ت خ رج
أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الرقابة من جانب اإلدارة ( )WFP/EB.A/2022/6-I/1ورد اإلدارة
( ،) WFP/EB.A/2022/6-I/1/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن توصياته ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها
المجلس أثناء مناقشته.
كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( ) WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 22يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/11

تق

عن ستخد م آ ي ت ت و ل

سلف ف

ب

( 1ن /ك ون ث

–  31د س ب /ك ون

ول

)2021
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون

األول  )WFP/EB.A/2022/6-B/1( "2021ووافق على:
أ)

الحفاظ على مستوى مستهدف لحساب االستجابة العاجلة عند مبلغ  200مليون دوالر أمريكي لعام 2022؛

ب)

زيادة سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات إلى  950مليون دوالر أمريكي (مما يعكس سقف نسبة الرفع المالي
لالحتياطي البالغ  1:10مقابل االحتياطي الحالي البالغ  95.2مليون دوالر أمريكي) بهدف تمكين ب

من االستجابة

بفعالية في حالة توسيع النطاق؛
ج)

زيادة سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع إلى  950مليون دوالر أمريكي (وهو ما يمثل  10في المائة من توقعات
المساهمات الحالية لب

لعام  ،)2022بهدف تعزيز قدرة ب

على االستجابة بسرعة لحاالت الطوارئ

المفاجئة في السياق الحالي شديد التقلب.
كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنم مة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( ) WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 22يونيو/حزيران 2022
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تصنيف جه ت

2022/EB.A/12

ح

ن قط ع خ ص على أ ه جه ت

ح

ي تقليد

وجب

دة ث ث عش ة-

(4ج) ن لئح
بعد النظر في الوثيقة المعنونة "تصنيف الجهات المانحة من القطاع الخاص على أنها جهات مانحة غير تقليدية بموجب المادة الثالثة
عشرة ( 4 -ج) من الالئحة العامة" ( ،)WFP/EB.A/2022/6-C/1قرر المجلس أن تُصنف الجهات المانحة من القطاع الخاص على
أنها جهات مانحة غير تقليدية ألغراض تطبيق المادة الثالثة عشرة( 4-ج) من الالئحة العامة لب

 ،باستثناء عدم اللجوء إلى صندوق

البرنامج أو إلى التحويل إلى نقد ،وبالتالي ضمان استمرار تحقيق مبدأ االسترداد الكامل للتكلفة في نهاية المطاف من خالل مساهمات
القطاع الخاص.
كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( ) WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 22يونيو/حزيران 2022
تحد ث شأن خط

2022/EB.A/13

بعد أن نظر المجلس في تحديث بشأن خطة ب
أ)

ب

إلد رة ()2024-2022
لإلدارة ( ،)WFP/EB.A/2022/6-D/1( )2024-2022فإنه:

أحاط علما بالخطة المعتمدة القائمة على االحتياجات لعام  2022والبالغة  17.1مليار دوالر أمريكي اعتبارا من  31مارس/آذار ،2022
وهو ما يمثل زيادة قدرها  4.2مليار دوالر أمريكي مقارنة بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة لعام  2022في خطة ب

لإلدارة للفترة

2024-2022؛
ب) وأحاط علما بزيادة المساهمات المتوقعة لعام  2022من  8.4مليار دوالر أمريكي الواردة في خطة ب

لإلدارة للفترة 2024 -2022

إلى  9.5مليار دوالر أمريكي؛
ج) وأحاط علما بالزيادة البالغة  1.1مليار دوالر أمريكي في المساهمة المتوقعة لعام  2022والزيادة في تعقيد العمليات ،وأشار إلى أن المدير
التنفيذي ينظر في تقديم تمويل إضافي لدعم البرامج واإلدارة في حدود  2في المائة من الزيادة في المساهمات المتوقعة؛
د)

وأحاط علما باقتراح توسيع تطبيق خفض معدل تكاليف الدعم غير المباشرة؛

ه)

وقرر مراجعة المادة الثالثة عشرة(4-ه) من الالئحة العامة لتنص على ما يلي:
"يحدد المجلس معدل تكاليف الدعم غير المباشرة المنطبق على المساهمات المقدمة:

و)

)1

من حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية حسب ما يقرره المجلس؛

)2

ومن الحكومات إلى البرامج الخاصة ببلدانها؛

)3

ومن المؤسسات المالية الدولية في ظل الظروف التي يحددها المجلس".

وطلب إلى األمانة اقتراح متطلبات األهلية للمساهمات التي سيتم استالمها بموجب المادة الثالثة عشرة(4-ه)( )3من الالئحة العامة
للحصول على موافقة المجلس عليها؛ ويقرر أيضا ،لحين موافقة المجلس على هذه المتطلبات ،أن المساهمات المقدمة من المؤسسات
المالية الدولية ،والتي صدّقت عليها بنفسها ،مباشرة إلى ب

نظرا لغياب حكومة معترف بها دوليا أو مؤهلة في الموقع الذي يُخصص

له التمويل ،ستُحمّل معدل تكلفة دعم غير مباشرة بنسبة  4في المائة؛
ز) وقرر تطبيق معدل تكاليف الدعم غير المباشرة بنسبة  4في المائة بأثر رجعي على التمويل المقدم من مصرف التنمية اآلسيوي من خالل
"مشروع استدامة تقديم الخدمات األساسية [دعم الشعب األفغاني]".
ح) وافق على استخدام مبلغ  23.4مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة على النحو التالي:

)1

 8ماليين دوالر أمريكي كتمويل مواضيعي للحساب ال خاص لصندوق برنامج رفاه الموظفين في إطار استجابة

األمم المتحدة المشتركة لكوفيد 19-التي تغطي إطار اإلجالء الطبي ،وخط الدفاع األول ،وبرنامج التطعيم؛
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و 15.4مليون دوالر أمريكي لمبادرة مؤسسية حاسمة تهدف إلى تنسيق أدوات ومنصات التخطيط واإلبالغ مع
)2
الخطة االستراتيجية وإطار النتائج المؤسسية للفترة 2025-2022؛
ط) وافق على استخدام  185مليون دوالر أمريكي من الجزء غير المخصص من الحساب العام على النحو التالي:

)1

 100مليون دوالر أمريكي لتعزيز حساب االستجابة العاجلة؛

)2

و 55مليون دوالر أمريكي إلنشاء صندوق التحول لتغيير الحياة شريطة أن تلتزم إدارة ب

•

بما يلي:

ضمان قدرة المكاتب القطرية على ترتيب أولويات المساعدة اإلنسانية كي ال يسفر تخصيص األموال
لصندوق التحول لتغيير الحياة عن مقايضات أو تحويل للموارد عن البرامج اإلنسانية؛

•

اإلبالغ عن صندوق التحول لتغيير الحياة في تقرير األداء السنوي ،بما في ذلك اإلبالغ عن المشروعات
الموافق عليها والتقدم المحرز فيها؛

•

تقييم صندوق التحول لتغيير الحياة بعد ثالث سنوات أو قبل النظر في عمليات جديدة لتجديد الموارد؛

•

تقديم إطار أكثر تفصيال فيما يتعلق بالصندوق إلى المجلس في دورته العادية الثانية لعام  2022بما يشمل
تحديد أولويات البلدان ،وآلية االختيار والتخصيص ،ومؤشرات األداء الرئيسية المصممة لقياس نتائج
البرامج وأثرها؛ وكيفية ضمان التعاون مع الشركاء اآلخرين ،وال سيما الشركاء في التنمية؛

)3

و 30مليون دوالر أمريكي لتجديد موارد صندوق مقابلة مساهمات الجهات المانحة الناشئة؛

ي) أحاط علما بالتحديثات المتعلقة بعملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة.

كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( ) WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 24يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/14

تق

سنوي ل فتش

مو ك ة

د

تنفي ي شأ ه

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للمفتش العام لعام  (WFP/EB.A/2022/6-F/1) 2021والحظ أنه بناء على أعمال الرقابة القائمة
على المخاطر التي تم تنفيذها وجرى اإلبالغ عنها في عام  ،2021لم تُحدَّد في عمليات الحوكمة أو إدارة المخاطر أو المراقبة في
ب

أوجه ضعف جوهرية من شأنها أن تؤثر بصورة خطيرة على تحقيق أهداف ب

االستراتيجية والتشغيلية بصفة عامة.

وشجع المجلس اإلدارة على اغتنام فرص التحسين التي أبرزها التقرير.
كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( ) WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 22يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/15

تق

عن تنفي توصي ت

جع حس ت خ رج

أحاط المجلس علما بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (.)WFP/EB.A/2022/6-J/1/Rev.1
كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( )WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 22يونيو/حزيران 2022
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ست

2022/EB.A/16
أحاط

المجلس

علما

ض إلد رة ل س ئل
باستعراض

اإلدارة

ت لق

ه
للمسائل

خط و ق

المهمة

المتعلقة

ف ع م 2021
بالمخاطر

والرقابة

في

عام

2021

(.)WFP/EB.A/2022/6-G/1/Rev.1
كممممممما أحممماط المممممممجممملمممس عممملممممممما بمممتمممعممملممميمممقمممات الممملمممجمممنمممة االسممممممتشمممممماريمممة لشممممممؤون اإلدارة والممممممميمممزانممميمممة
( ) WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2وتعليقمات لجنمة المماليمة في منظممة األغمذيمة والزراعمة لألمم المتحمدة
(.)WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 23يونيو/حزيران 2022
تق ر

تقييم

 2022/EB.A/17تق
أحاط

المجلس

تقييم سنوي
بتقرير

علما

م  ،2021ورد إلد رة عليه

التقييم

السنوي

2021

لعام

()WFP/EB.A/2022/7-A

ورد

اإلدارة

عليه

( ،) WFP/EB.A/2022/7-A/Add.1ويشجع على اتخاذ مزيد من اإلجراءات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء
مناقشته.

 23يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/18

ح

تنفي توصي ت تقييم

أحاط المجلس علما بحالة تنفيذ توصيات التقييم ).(WFP/EB.A/2022/7-F

 23يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/19

تق

وجز عن ست

ض تنفي

توصي ت ن تقيي ت

و ضي ي ذ ت ط ع الست تيج /

،

ورد إلد رة عليه
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن استعراض تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقييمات العالمية ( )WFP/EB.A/2022/7-Dورد
اإلدارة عليه ( ) WFP/EB.A/2022/7-D/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع
مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 23يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/20

رد إلد رة ش ل على تقييم ستج

ب

ج ئح كوفيد19-

أحاط المجلس علما برد اإلدارة الشامل ( )WFP/EB.A/2022/7-E/ Rev.2للتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم استجابة
ب

للجائحة كوفيد )WFP/EB.1/2022/6-B( 19-وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير،

مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 23يونيو/حزيران 2022
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ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2022/EB.A/21

خط الست تيجي تو و ()2026-2022

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لتوغو ( )WFP/EB.A/2022//8-A/4( )2026-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  17 653 978دوالرا أمريكيا.

 23يونيو/حزيران 2022
ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
2022/EB.A/22

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

خط الست تيجي

قط

قط

وز بيق ( ،)2021-2017ورد إلد رة عليه

وز بيق ()2026-2022

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ()WFP/EB.A/2022/7-B( )2021-2017
ورد اإلدارة عليه ( ،) WFP/EB.A/2022/7-B/Add.1وشجع على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير،
مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ( )WFP/EB.A/2022/8-A/3( ")2026-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  819 286 358دوالرا أمريكيا.

 23يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/23

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

ج هور تنز ي

تحدة ( ،)2021-2017ورد إلد رة

عليه
خط الست تيجي

قط

ج هور تنز ي

تحدة ()2027-2022

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة ()2021-2017
( )WFP/EB.A/2022/7-Cورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2022/7-C/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن
التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته
وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة ( )WFP/EB.A/2022/8-A/5( )2027-2022بتكلفة
إجمالية يتحملها ب

قدرها  338 295 023دوالرا أمريكيا.

 23يونيو/حزيران 2022
2022/EB.A/24

خط الست تيجي

قط

ز ب وي ()2026 -2022

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي ( )WFP/EB.A/2022/8-A/6( )2026-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  593 533 095دوالرا أمريكيا.

 23يونيو/حزيران 2022
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ك لتيني و بح

ح فظ إلقلي ي
2022/EB.A/25

كرب

خط الست تيجي

لسلف دور ()2027-2022

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للسلفادور ( )WFP/EB.A/2022/8-A/2( )2027-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  129 202 890دوالرا أمريكيا.

 23يونيو/حزيران 2022
س ئل تشغيلي
2022/EB.A/26

خط الست تيجي

لصين ()2025-2022

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للصين ( )WFP/EB.A/2022/8-A/1/Rev.1( )2025-2022بتكلفة كلية يتحملها
البرنامج قدرها  15 652 925دوالرا أمريكيا.

 24يونيو/حزيران 2022
س ئل تسيي و إلد رة
2022/EB.A/27

ت يين عضو و حد ف

لجن الستش ر

ل ق

ستقل

وافق المجلس على تعيين السيدة ( Bettina Tucci Bartsiotasأوروغواي) كعضو في اللجنة االستشارية للرقابة المستقلة لمدة ثالث
سنوات في  14نوفمبر/تشرين الثاني 2022

 24يونيو/حزيران 2022
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2021/EB.A/28

لخص أع ل دورة

د

و ى ل جلس تنفي ي

م 2022

وافق المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  ،2022الذي سترد النسخة النهائية منه في الوثيقة
.WFP/EB.A/2022/12

 24يونيو/حزيران 2022
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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

د

ن

تنفي ي

سنو

أ)

تقرير األداء السنوي لعام ( 2021للموافقة)

ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2021للنظر)

ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2021ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر)

قض

سي س ت

أ)

سياسة تعزيز القدرات القطرية المحدثة (للموافقة)
في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)

ب)

تحديث عن دور ب

ج)

تحديث عن تصدي ب

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ( )( 2021للعلم)

د)

تحديث عن تنفيذ ب

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

اإلنمائية) (للعلم)

1

)6

س ئل

و رد و

ي و يز ي

أ)

الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2021للموافقة)

ب)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2021

(للموافقة)
ج)

تصنيف الجهات المانحة من القطاع الخاص على أنها جهات مانحة غير تقليدية بموجب المادة الثالثة عشرة(4-ج) من

الالئحة العامة (للموافقة)
لإلدارة (( )2024-2022للموافقة)

د)

تحديث بشأن خطة ب

ه)

التقرير السنوي للجنة االستشارية المستقلة للرقابة (للنظر)

و)

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

ز)

استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام ( 2021للنظر)

ح)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن إدارة شؤون الشركاء المتعاونين (للنظر) ،ورد إدارة ب

على توصياته

(للنظر)
ط)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الرقابة من جانب اإلدارة (للنظر) ،ورد إدارة ب

الحسابات الخارجي (للنظر)
ي)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

 1ستُعرض البنود الموسومة بعالمة نجمية (*) للعلم فقط ،ولكنها مع ذلك ستناقش خالل الدورة.

على توصيات مراجع

WFP/EB.A/2022/13
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ك)

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

(4و) من الالئحة العامة في عام ( 2021للعلم)
)7

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2021ورد اإلدارة عليه

ب)

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

ج)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة (،)2021-2017
ورد اإلدارة عليه
تقرير موجز عن استعراض تنفيذ التوصيات من التقييمات المواضيعية ذات الطابع االستراتيجي /العالمي ،ورد اإلدارة

د)

عليه
ه)

رد اإلدارة الشامل على تقييم استجابة ب

و)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

س ئل تشغيلي

)8

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

أ)

ب)

)1

الصين ()2025-2022

)2

السلفادور ()2027-2022

)3

موزامبيق ()2026-2022

)4

توغو ()2026-2022

)5

جمهورية تنزانيا المتحدة ()2027-2022

)6

زمبابوي ()2026-2022

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

*

س ئل تنظي ي و إلج ئي

)9
أ)
)10

لجائحة كوفيد19-

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

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تعيين عضو في اللجنة االستشارية للرقابة المستقلة (للموافقة)

ب)

كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس

ج)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( 2021للعلم)

د)

تحديث عن شراء األغذية (للعلم)

ه)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الم وظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون األول 2021

*

(للعلم)
و)

التقرير األمني (للعلم)

WFP/EB.A/2022/13
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)11

لخص أع ل دورة

)12

س ئل أخ ى
أ)

د

و ى ل جلس تنفي ي

م ( 2022للموافقة)

تقرير شفوي 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 (للعلم)
ب)
)13

*

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

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

WFP/EB.A/2022/13
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لحق ث
وث ئق

قئ

عت د جدول ع ل
1

تق ر

جدول األعمال المؤقت

WFP/EB.A/2022/1/1

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

WFP/EB.A/2022/1/2

سنو

 4أ)

تقرير األداء السنوي لعام 2120

 4ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2021

WFP/EB.A/2022/4-B

 4ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2021ومذكرة اإلدارة بشأنه

WFP/EB.A/2022/4-C

مذكرة اإلدارة بشأن التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2021
قض
 5أ)

سياسة تعزيز القدرات القطرية المحدثة

 5ب)
 5ج)

تحديث عن تصدي ب

 5د)

تحديث عن تنفيذ ب
األمم المتحدة اإلنمائية)

 6أ)

WFP/EB.A/2022/4-C/Add.1

سي س ت
تحديث عن دور ب

س ئل

WFP/EB.A/2022/4-A/Rev.1

و رد و

في االستجابة اإلنسانية الجماعية
لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة

WFP/EB.A/2022/5-A
WFP/EB.A/2022/5-B
WFP/EB.A/2022/5-C
WFP/EB.A/2022/5-D

ي و يز ي

الحسابات السنوية المراجعة لعام 2021

WFP/EB.A/2022/6-A/1

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/EB.A/2022/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/EB.A/2022/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 6ب)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2021

 6ج)

تصنيف الجهات المانحة من القطاع الخاص على أنها جهات مانحة غير تقليدية بموجب المادة
الثالثة عشرة( 4-ج) من الالئحة العامة
لإلدارة ()2024-2022

WFP/EB.A/2022/6-B/1
WFP/EB.A/2022/6-C/1/Rev.1

 6د)

تحديث بشأن خطة ب

 6ه)

التقرير السنوي للجنة االستشارية المستقلة للرقابة

WFP/EB.A/2022/6-E/1

 6و)

التقرير السنوي للمفتش العام

WFP/EB.A/2022/6-F/1

WFP/EB.A/2022/6-D/1

مذكرة المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام

WFP/EB.A/2022/6-F/1/Add.1

 6ز)

استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام 2021

WFP/EB.A/2022/6-G/1/Rev.1

 6ح)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن إدارة شؤون الشركاء المتعاونين
على التوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي بشأن إدارة شؤون
رد إدارة ب
الشركاء المتعاونين

 6ط)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الرقابة من جانب اإلدارة
رد إدارة ب
من جانب اإلدارة

على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الرقابة

 6ي)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 6ك)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها بموجب
المادة الثالثة عشرة( 4-و) من الالئحة العامة في عام 2021

WFP/EB.A/2022/6-H/1
WFP/EB.A/2022/6-H/1/Add.1
WFP/EB.A/2022/6-I/1
WFP/EB.A/2022/6-I/1/Add.1
WFP/EB.A/2022/6-J/1/Rev.1
WFP/EB.A/2022/6-K/1
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تق ر
 7أ)

WFP/EB.A/2022/13

تقييم
تقرير التقييم السنوي لعام 2021

WFP/EB.A/2022/7-A

رد اإلدارة على تقرير التقييم السنوي لعام 2021
 7ب)

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

 7ج)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة ()2021-2017
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
لجمهورية تنزانيا المتحدة ()2021-2017

 7د)

تقرير موجز عن استعراض تنفيذ التوصيات من التقييمات المواضيعية ذات الطابع
االستراتيجي/العالمي
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن استعراض تنفيذ التوصيات من
التقييمات المواضيعية ذات الطابع االستراتيجي/العالمي

 7ه)

ردّ اإلدارة الشامل على تقييم استجابة ب

 7و)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

لجائحة كوفيد19-

WFP/EB.A/2022/7-A/Add.1
WFP/EB.A/2022/7-B
WFP/EB.A/2022/7-B/Add.1
WFP/EB.A/2022/7-C
WFP/EB.A/2022/7-C/Add.1
WFP/EB.A/2022/7-D
WFP/EB.A/2022/7-D/Add.1
WFP/EB.A/2022/7-E/Rev.2
WFP/EB.A/2022/7-F

س ئل تشغيلي
 8أ)

الخطة االستراتيجية القطرية للصين ()2025-2022

WFP/EB.A/2022/8-A/1/Rev.1

الخطة االستراتيجية القطرية للسلفادور ()2027-2022

WFP/EB.A/2022/8-A/2

الخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ()2026-2022

WFP/EB.A/2022/8-A/3

الخطة االستراتيجية القطرية لتوغو ()2026-2022

WFP/EB.A/2022/8-A/4

الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة ()2027-2022

WFP/EB.A/2022/8-A/5

الخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي ()2026-2022

WFP/EB.A/2022/8-A/6

س ئل تنظي ي و إلج ئي
 9أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2023-2022

WFP/EB.A/2022/9-A

س ئل تسيي و إلد رة
 10أ)

تعيين عضو في اللجنة االستشارية للرقابة المستقلة

WFP/EB.A/2022/10-A

 10ج)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول 2021

WFP/EB.A/2022/10-C

 10د)

تحديث عن شراء األغذية

WFP/EB.A/2022/10-D

 10ه)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في 31
ديسمبر/كانون األول 2021

WFP/EB.A/2022/10-E

 10و)

التقرير األمني

WFP/EB.A/2022/10-F

س ئل أخ ى
 12ب)

تحديث عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

WFP/EB.A/2022/12-B

ت دة

13

قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2220

14

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2022

WFP/EB.A/2022/13
*WFP/EB.A/2022/14

WFP/EB.A/2022/13
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ك ت إعل ي
قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/EB.A/2022/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/EB.A/2022/INF/2/Rev.2

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.A/2022/INF/4

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022

DECS-EBA2022-20394A

