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 [ 2020 فبراير/شباط 14]

 المحتويمت

 الصفحة    

 4  (2019شباط/فبراير  27-25 )روما، 2019 التنفيذي، للمجلس األولى العادية  الدورة وتوصيات قرارات األول القسم 

 16     (2019حزيران/يونيه  14-10 )روما، 2019 التنفيذي، للمجلس السنوية الدورة وتوصيات قرارات الثاني القسم 

تشييريا الثانن/نوفمبر   21-18 )روما، 2019 التنفيذي، للمجلس الثانية العادية  الدورة وتوصيييات  قرارات الثالث القسم 

2019)                                                        34 
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 األنل  القسم

 التنفيي  المجلس 

 األولى العادية الدورة

 2019 شباط/فبراير 27–25 روما،

 عا. التوزيع:

 2019 شباط/فبراير 27 التاريخ:

 اإلنكليزية األصلية: اللغة

 األعمال جدول من 13 البند

WFP/EB.1/2019/13 

 المعتمدة والتوصيات القرارات من التحقق
 

 ( https: //executiveboard.wfp.org) اإلنترنت على البرنامج موقع على التنفيهي المجلس وثائق تتاح
 

 2019 لعمم   التنفيي   للمجلس   األنل   العمدة   الدن ة  نتوصيمت  قرا ات 
 التنفيي  المجلس مكتب هيئ 

 بد   محمد هشمم دالسي سعمدة الرئيس:

 (مصر)

  Lineo Irene Molise-Mabusela ةالسيد  سعمدة المناوب:
 (ليسوتو)

 Ulrich Seidenberger الدكتو  سعمدة الرئيس: نائب

 (ألمانيا)

 Bruce Campbell السيد المناوب:
 )سويسرا(

 جحيل  يوسف السيد عضو:ال

 )الكويت(

 So-Youn Hong دةالسي  المناوب:
 كوريا( )جمهورية

 Karla Gabriela Samayoa Recari السيدة سعمدة عضو:ال
 )غواتيماال(

 Luís Fernando de Carvalho السيد سعمدة المناوب:
 )البرازيل(

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos

  نا   األ     ال ال ي

https://executiveboard.wfp.org/
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 Victor Vasiliev السيد سعمدة عضو:
 الروسي( )االتحاد

 Artur Andrzej Pollok السيد سعمدة المناوب:
 )بولندا(

 Salman Pervaiz السيد المقرر:
 )باكستان(
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World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 
 المحتويمت جدنل

 الصفحة   

 8 األعممل جدنل اعتممد

 8 المقر  نتعيي  المكتب هيئ  أعضمء انتخمب

   

  نالمقبل  الراهن  االستراتيجي  القضمةم

2019/EB.1/1 8 التنفيذي المدير ما افتتاحية مالحظات 

   

 9 أفريقيم لغرب اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.1/2 9 ( 2023-2019) ديفوار  لكوت القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.1/3 9 ( 2022-2019) لنيجيريا القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 9 السنوي  التقم ير

2019/EB.1/4 9 بشأنه  اإلدارة ومذكرة ،2017 لعام الوساطة  وخدمات  المظالم أميا لمكتب السنوي التقرير 

   

 9 السيمسمت قضمةم

2019/EB.1/5 9 اإلنمائية( المتحدة  األمم منظومة  تنظيم )إعادة 279/ 72 العامة الجمعية لقرار البرنامج تنفيذ عا تحديث 

   

 10 التقييم تقم ير

2019/EB.1/6 ورد   الصمود،  على  القدرة  تعزيز  أجل  ما  البرنامج  يقدمه  الذي   للدعم  االستراتيجن  التقييم  عا  موجز  تقرير  

 10 عليه  اإلدارة

   

 10 أفريقيم لشرق  اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.1/7 10 عليه  اإلدارة ورد  (،2017-2012) إلثيوبيا القطرية الحافظة تقييم عا موجز تقرير 

2019/EB.1/8 10 ( 2020-2019) إلثيوبيا المؤقتة  القطرية االستراتيجية الخطة 

   

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 الصفحة   

 10 الوسط  نآسيم الشرقي  نأن نبم أفريقيم نشممل األنسط للشرق  اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.1/9 10 ( 2020-2019) لليبيا المؤقتة  القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 10 األف  قي  للجنوب اإلقلي ي  الحافظ 

2019/EB.1/10 10 ( 2023-2019) للكونغو القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.1/11 10 ( 2023-2019) لمالوي  القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 11 الكم يبي نالبحر الالتيني  ألمريكم اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.1/12 11 ( 2023-2019) الدومينيكية للجمهورية القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.1/13 11 ( 2023-2019) لنيكاراغوا القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 11 الهمدئ نالمحيط آلسيم اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.1/14 11 ( 2023-2019)  لبوتان القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.1/15 11 ( 2023-2019) لكمبوديا القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.1/16 11 ( 2021-2019) الديمقراطية الشعبية كوريا لجمهورية المؤقتة  القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 11 ناإلدا ة التسيير مسمئل

2019/EB.1/17 11 الحسابات   مراجعة لجنة فن  واحد عضو تعييا 

2019/EB.1/18 12 العالمن  األغذية برنامج بعمل الصلة  ذات المشتركة التفتيش وحدة تقارير 

   

 12 التنفيي  المجلس أعممل ملخص

2019/EB.1/19 12 2018 لعام التنفيذي للمجلس  الثانية العادية الدورة أعمال ملخص 

   

 13 األعمال  جدول    الملحق
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 نالتوصيمت  القرا ات 
 الدورة.  أعمال ملخص فن الرئيسية نقاطها سترد التن المجلس، مداوالت ضوء فن التقرير هذا فن  الواردة والتوصيات القرارات األمانة ستنفذ

 

 األعممل  جدنل اعتممد

 األعمال  جدول المجلس اعتمد 

 2019  شباط/فبراير 25 

  

 المقر   نتعيي  المكتب هيئ  أعضمء انتخمب

  وسعادة   واحدة؛  سنة  لفترة  رئيسا  ألف(  القائمة  )مصر،  بدر  محمد  هشام  السيد  سعادة  الداخلية،  لالئحته  وفقا  المجلس،  انتخب 

   .له مناوبا ألف( القائمة )ليسوتو، Lineo Irene Molise-Mabusela السيدة

 Bruce Campbell والسيد للرئيس؛ نائبا دال( القائمة )ألمانيا،  Ulrich Seidenberger الدكتور سعادة المجلس وانتخب

 .له مناوبا دال(  القائمة )سويسرا،

 Karla Gabriela Samayoa Recari السيدة وسعادة  باء(؛  القائمة )الكويت،  جحيل يوسف  السيد المجلس  انتخب كما

 لفترة  المكتب  هيئة  فن  أعضاء  هاء(  القائمة  الروسن،  )االتحاد  Victor Vasiliev  السيد  وسعادة  جيم(؛  القائمة  )غواتيماال،

  كوريا،  )جمهورية So-Youn Hong السيدة  انتخب كما األخرى. الثالث االنتخابية البرنامج قوائم لتمثيل واحدة؛ سنة

 Artur Andrzej Pollok السيد وسعادة جيم(؛ القائمة البرازيل،) Luís Fernando de Carvalho دوالسي  باء(؛ القائمة

 .لهم مناوبيا هاء( القائمة )بولندا،

 مقررا  باء( القائمة )باكستان، Salman Pervaiz السيد الداخلية، الئحته ما عشرة الثانية للمادة وفقا المجلس، وعيَّا

 . 2019 لعام األولى العادية للدورة

 2019 فبراير/شباط 25 

  

 نالمقبل  الراهن  االستراتيجي  القضمةم

2019/EB.1/1 التنفي ي ال د    ن افتتاحي    الحظات 

 المدير لها تطرق التن الرئيسية النقاط وسترد التنفيذي. المدير بها أدلى التن االفتتاحية بالمالحظات علما المجلس أحاط 

 الدورة.  أعمال ملخص فن  عليها المجلس وتعليقات التنفيذي

 2019 فبراير/شباط 25 

 

 

 

 



E/2020/36 
 

 

9/49 20-02329 

 

 أفريقيم  لغرب  اإلقليمي  الحمفظ 
2019/EB.1/2  ( 2023-2019)  د فوار  لكوت  القط     االست اتيجي  الخط 

  بتكلفة  (WFP/EB.1/2019/8-A/4) “(2023-2019) ديفوار لكوت  القطرية االستراتيجية الخطة” على المجلس  وافق 

 أمريكيا. دوالرا 82 768 485 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019  شباط/فبراير 25 

  

2019/EB.1/3  ( 2022-2019) لنيجي  ا القط     االست اتيجي  الخط 

  إجمالية بتكلفة (WFP/EB.1/2019/8-A/8) (2022-2019) لنيجيريا القطرية االستراتيجية الخطة على المجلس وافق 

 أمريكيا. دوالرا 587 524 542 قدرها البرنامج يتحملها

 2019 شباط/فبراير 25 

  السنو     التقار  

2019/EB.1/4    شأنه  اإلدارة  و  ك ة  ،2017  ل ام  الوساط  وخد ات ال ظالم أ ين ل كتب السنوي التق  

 .WFP/EB.1/2019/4-A الوثيقة فن الوارد 2017 لعام المظالم أميا لمكتب  السنوي بالتقرير علما المجلس  أحاط 

 2019 شباط/فبراير 25 

  

  السياسات  قضا ا 

2019/EB.1/5 اإلن ائي (  ال تحدة األ م  نظو    تنظيم )إعادة 72/279 ال ا   الج  ي  لق ار  الب نا   تنفي   عن  تحد ث 

 ، المجلس إن 

 للسكان/مكتب المتحدة األمم اإلنمائن/صندوق  المتحدة األمم لبرنامج التنفيذية للمجالس الداخلية  بالنظم علما أحاط  -1

 األغذية  وبرنامج للمرأة، المتحدة األمم وهيئة للطفولة، المتحدة األمم ومنظمة المشاريع، لخدمات المتحدة األمم

 العالمن؛

 األغذية  برنامج  مكتب   هيئة  ما  يطلب  الذي  التنفيذية  المجالس  عمل   طرائق  بشأن  EB.2/29/2018  القرار  إلى  أشار -2

  األمم  للسكان/مكتب المتحدة األمم اإلنمائن/صندوق المتحدة األمم برنامج مكاتب هيئات مع بالتعاون العالمن،

  تشاورية  عملية إطالق للمرأة، المتحدة األمم وهيئة للطفولة، المتحدة األمم ومنظمة  المشاريع، لخدمات المتحدة

  ؛2019 لعام األولى العادية الدورة ما اعتبارا األعضاء الدول مع مشتركة

 مع المشتركة التشاورية العملية لقيادة األعضاء الدول ما األساسية المجموعة بتشكيل التقدير، مع علما، أحاط -3

 عا فضال  وجودتها، الحالية دوراته  كفاءة دراسة بهدف للجميع، وشاملة  وشفافة منفتحة بطريقة األعضاء الدول

 جميع مع الوثيق وبالتشاور األمانات، أعدته الذي المشترك الرد على بناء للمجالس، ةالمشترك اتاالجتماع مهام

 األساسية؛ للمجموعة الخطن البيان فن إلسهامها التماسا األعضاء، الدول

  طلبت إذا  واقتراحاتها استنتاجاتها آثار تحليل فن األساسية المجموعة  دعم التنفيذية المجالس  أمانات إلى طلب  -4

 ذلك؛ منها

  مايو/أيار  فن  للمجالس المشترك االجتماع فن  تقديمه المقرر األساسية للمجموعة الخطن البيان تلقن إلى تطلع -5

 األمم برنامج ما كل مجالس فن والمراقبيا األعضاء جانب ما وتوصياته استنتاجاته فن الحقا للنظر ،2019

 المتحدة األمم  ومنظمة المشاريع، لخدمات المتحدة األمم للسكان/مكتب  المتحدة األمم اإلنمائن/صندوق  المتحدة

 العالمن. األغذية وبرنامج للمرأة،  المتحدة األمم وهيئة للطفولة،

 2019 شباط/فبراير 26 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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  التقييم  تقار  

2019/EB.1/6    اإلدارة ورد الص ود، على القدرة ت ز ز أجل  ن الب نا    قد ه ال ي للدعم االست اتيجي التقييم عن  وجز تق  

 عليه 

 على القدرة تعزيز أجل ما البرنامج يقدمه الذي للدعم االستراتيجن التقييم عا الموجز بالتقرير علما المجلس  أحاط 

 الوثيقة فن الوارد عليه اإلدارة ورد ،WFP/EB.1/2019/7-A الوثيقة فن الوارد الصمود

WFP/EB.1/2019/7-A/Add.1،  التن  االعتبارات  مراعاة  مع  التوصيات،  بشأن  اإلجراءات  ما  مزيد  اتخاذ  على  وحث 

 مناقشته.  أثناء المجلس أثارها

 2019 شباط/فبراير 26 

  

 أفريقيم  لشرق   اإلقليمي  الحمفظ 
2019/EB.1/7    عليه   اإلدارة ورد  (،2017-2012) إلثيو يا القط    الحافظ  تقييم عن   وجز تق 

 الوثيقة  فن الوارد (2017-2012) إلثيوبيا القطرية الحافظة تقييم عا الموجز بالتقرير علما المجلس أحاط 

WFP/EB.1/2019/7-B،  الوثيقة  فن  الوارد  عليه  اإلدارة  ورد  WFP/EB.1/2019/7-B/Add.1،  مزيد  اتخاذ  على  وحث 

 مناقشته.  أثناء المجلس أثارها التن االعتبارات مراعاة مع التوصيات، بشأن اإلجراءات ما

 2019 شباط/فبراير 26 

  

2019/EB.1/8  ( 2020-2019)  إلثيو يا ال ؤقت  القط     االست اتيجي  الخط 

 بتكلفة  (WFP/EB.1/2019/8-B/2)“ (2020-2019)  إلثيوبيا  المؤقتة   القطرية  االستراتيجية  الخطة ”  على  المجلس  وافق 

 أمريكيا.  دوالرا 871 337 120 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 فبراير/شباط 26 

 الوسط   نآسيم الشرقي  نأن نبم أفريقيم نشممل األنسط للشرق   اإلقليمي  الحمفظ   

2019/EB.1/9  ( 2020-2019)  لليبيا ال ؤقت  القط     االست اتيجي  الخط 

  بتكلفة  (WFP/EB.1/2019/8-B/3) “ (2020-2019) لليبيا المؤقتة  القطرية االستراتيجية الخطة” على  المجلس وافق 

 أمريكيا. دوالرا 60 517 166 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 شباط/فبراير 26 

  

 األف  قي  للجنوب اإلقلي ي  الحافظ 

2019/EB.1/10  ( 2023-2019) للكونغو القط     االست اتيجي  الخط 

 (WFP/EB.1/2019/8-A/3/Rev.1) “(2023-2019) للكونغو القطرية االستراتيجية الخطة” على المجلس وافق 

 أمريكيا. دوالرا 97 921 641 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة

 2019 شباط/فبراير 26 

  

2019/EB.1/11  ( 2023-2019) ل الوي القط     االست اتيجي  الخط 

  بتكلفة  (WFP/EB.1/2019/8-A/6) “(2023-2019) لمالوي القطرية االستراتيجية الخطة” على المجلس وافق 

 أمريكيا.  دوالرا 619 800 513 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 شباط/فبراير 27 
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 الكار بي  والبح   الالتيني   أل   كا اإلقلي ي  الحافظ 

2019/EB.1/12  ( 2023-2019) الدنمينيكي  للجمهو ي  القطري  االستراتيجي  الخط 
  (WFP/EB.1/2019/8-A/5) (2023-2019) الدومينيكية للجمهورية القطرية االستراتيجية الخطة على المجلس وافق 

 أمريكيا. دوالرا 10 174 911 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة

 2019 شباط/فبراير 27 

  

2019/EB.1/13  ( 2023-2019)  لنيكارا وا القط     االست اتيجي  الخط 

  بتكلفة  (WFP/EB.1/2019/8-A/7) (2023-2019) لنيكاراغوا القطرية االستراتيجية الخطة على المجلس وافق 

 أمريكيا. دوالرا 68 370 439 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 شباط/فبراير 27 

 الهادئ   وال حيط  آلسيا اإلقلي ي  الحافظ 

2019/EB.1/14  ( 2023-2019) لبوتان  القط     االست اتيجي  الخط 

  إجمالية   بتكلفة  (WFP/EB.1/2019/8-A/1)  “( 2023-2019)  لبوتان  القطرية  االستراتيجية  الخطة”  على  المجلس  وافق 

 أمريكيا. دوالرا 8 942 053 قدرها البرنامج يتحملها

 2019 شباط/فبراير 27 

  

2019/EB.1/15  ( 2023-2019) لك بود ا القط     االست اتيجي  الخط 

 بتكلفة (WFP/EB.1/2019/8-A/2) “(2023-2019) لكمبوديا القطرية االستراتيجية الخطة” على المجلس وافق 

 أمريكية.  دوالرات 50 241 310 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 شباط/فبراير 27 

  

2019/EB.1/16  ( 2021-2019) الد  ق اطي  الش بي  كور ا لج هور   ال ؤقت  القط     االست اتيجي  الخط 

  “ (2021-2019)  الديمقراطية الشعبية كوريا لجمهورية المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة” على المجلس وافق 

(WFP/EB.1/2019/8-B/1) أمريكيا.  دوالرا 161 070 534 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة 

 2019 شباط/فبراير 27 

  

 واإلدارة   التسيي   سائل 

2019/EB.1/17 الحسا ات    اج    لجن  في واحد  عضو ت يين 

 :التالن النحو على الحسابات مراجعة لجنة  فن واحد عضو تعييا على المجلس وافق 

 . 2022 فبراير/شباط 28 وحتى 2019 مارس/آذار 1 ما اعتبارا )كندا(، Robert Samels السيد •

 2019 شباط/فبراير 26 
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2019/EB.1/18   ال ال ي  األ        نا      ل الصل  ذات   ال شت ك  التفتيش وحدة  تقار 

  بعمل   الصلة  ذات  المشتركة  التفتيش  وحدة  تقارير”  المعنونة  الوثيقة  فن  الواردة  والتوصيات  بالمعلومات  علما  المجلس  أحاط 

  األجهزة  إلى المشتركة التفتيش وحدة توصيات  على  الردود وأيد (WFP/EB.1/2019/10-B) “العالمن األغذية برنامج

 الوثيقة.  مالحق فن  الواردة التشريعية

 2019 شباط/فبراير 26 

  

 التنفي ي  ال جلس أع ال  لخص

2019/EB.1/19 2018 ل ام  التنفي ي لل جلس الثاني   ال اد   الدورة أع ال  لخص 

  الوثيقة  فن منه النهائية النسخة سترد الذي ،2018 لعام الثانية العادية ته دور أعمال ملخص  مشروع  على المجلس وافق 

WFP/EB.2/2018/14 . 

 2019 شباط/فبراير 27 
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   الملحق 
 المؤقت  األعممل  جدنل 

 )للموافقة( األعممل جدنل اعتممد -1

 المقر  نتعيي  المكتب هيئ  أعضمء انتخمب -2

 التنفيي  المدير م  افتتمحي  مالحظمت -3

 ديفوار كوت رئيس نائب ،Daniel Kablan Duncan السيد معالي كلمة 
 السنوي  التقم ير -4

 )للنظر( بشلنه اإلدارة ومهكرة 2017 لعا. الوساطة وخدمات المظالم أمين لمكتب السنوي  التقرير (أ

 السيمسمت قضمةم -5

 2019 لعا. السنوية الدورة إلى تلّجل – )للنظر( العا. المفتش لمكتب المنقح الميثاق (أ

  )للعلم( اإلنمائية( المتحدة األمم منظومة تنظيم )إعادة 72/279 العامة الجمعية لقرار البرنامج تنفيه عن تحديث ( ب

 نالميزاني  نالمملي  الموا د مسمئل -6

حبأت – )للموافقأة(  (2021-2019) لإلدارة البرنأامج  خطأة عن تحأديأث (أ  المجلس مكتأب هيئأة لقرار وفقأا الوثيقأة سأأأأأأأأأأأأأأ 
 2019 شباط/فبراير 20 في عقد الهي اجتماعها في التنفيهي

 )للنظر( التقييم تقم ير -7

 اإلدارة ورد الصأأأأأأمود، على  القدرة تعزيز  أجل من البرنامج يقدمه الهي للدعم  االسأأأأأأتراتيجي التقييم عن  موجز تقرير (أ
 عليه

 عليه اإلدارة ورد (،2017-2012) إلثيوبيا القطرية الحافظة تقييم عن موجز تقرير ( ب

 التشغيلي  المسمئل -8

 )للموافقة( القطرية االستراتيجية الخطط (أ

 بوتان (1

 كمبوديا (2

 الكونغو (3

 ديفوار كوت (4

 الدومينيكية الجمهورية (5

 مالوي  (6

 نيكاراغوا (7

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 نيجيريا (8

 )للموافقة( المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطط ( ب

 الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية (1

 إثيوبيا (2

 ليبيا (3

 )للعلم( بالمراسلة التصويت طريق عن عليها الموافق األجل القصيرة المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطط ( ج

 بوتان (1

 كمبوديا (2

 الكونغو (3

 ديفوار كوت (4

 الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية (5

 الدومينيكية الجمهورية (6

 إثيوبيا (7

 ليبيا (8

 مالوي  (9

 نيجيريا (10

 )للعلم( بالمراسلة عليها الموافق المشروعات ( د

  االنتقالية المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطط فترات وتمديد ميزانيات تنقيحات (1

 ليبريا (1

 نيكاراغوا (2

 الميزانية في المقابلة والزيادات واإلنعاش لإلغاثة الممتدة العمليات تنقيحات (2
 200961 النيجر (1

 )للعلم( التشغيلية المسائل عن التنفيهي المدير تقارير ( ه

 عليها وافق التي المؤقتة  القطرية االسأأأأأأأأتراتيجية  والخطط  القطرية االسأأأأأأأأتراتيجية  الخطط ميزانيات في الزيادات (1
  كأأانون  31 – يوليأأه/تموز 1) والزراعأأة األغأأهيأأة لمنظمأأة العأأا. والمأأدير التنفيأأهي المأأدير أو التنفيأأهي المأأدير
  (2018 ديسمبر/األول

  التنفيهي المدير  أو التنفيهي المدير عليها  وافق لتيا  العاجلة االسأأأأأأأتجابة  وأنشأأأأأأأطة المحدودة الطوارئ  عمليات (2
 (2018 ديسمبر/األول كانون  31 – يوليه/تموز 1) والزراعة األغهية لمنظمة العا. والمدير
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 )للعلم( القطرية االستراتيجية الخطط في لألزمات االستجابة مّكونات تنقيحات ( و

 بنغالديش (1

 الديمقراطية الكونغو جمهورية (2

 ناإلجرائي  التنظيمي  المسمئل -9

 )للعلم( (2020-2019) السنتين لفترة التنفيهي المجلس عمل برنامج (1

 ناإلدا ة التسيير مسمئل  -10

 )للموافقة( الحسابات مراجعة لجنة في واحد عضو تعيين (أ

  )للنظر( البرنمم  بعمل الصلة ذات المشتركة التفتيش وحدة تقارير ( ب

 )للنظر( والتمييز السلطة، استعمال وإساءة الجنسي، والتحرش المضايقات، عن شفوي  تحديث ( ج

 )للموافق ( 2018 لعمم التنفيي  للمجلس الثمني  العمدة  الدن ة أعممل ملخص  -11

 أخرى  مسمئل -12

 )للعلم( للبرنامج التنفيهي المجلس بها قا. التي الميدانية الزيارة عن تقرير (1

 )للعلم( اإلنسانية للمساعدة الجوي  النقل لخدمات المتحدة األمم دائرة عن شفوي  تحديث (2

 المعتمدة نالتوصيمت القرا ات م  التحقق -13
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 الثمني  القسم

 التنفيي  المجلس 

 السنوية الدورة

 2019 يونيه/حزيران 14-10، روما

 عا. التوزيع:

 2019 يونيه/حزيران 14 التاريخ:

 اإلنكليزية األصلية: اللغة

 األعمال جدول من 13 البند

WFP/EB.1/2019/13 

 المعتمدة والتوصيات القرارات من التحقق
 

 ( https: //executiveboard.wfp.org) اإلنترنت على البرنامج موقع على التنفيهي المجلس وثائق تتاح
 

 2019التنفيي  لعمم قرا ات نتوصيمت الدن ة السنوي  للمجلس 

 التنفيي   المجلس مكتب هيئ 

 بد   محمد هشمم دالسي سعمدة الرئيس:

 (مصر)

 Lineo Irene Molise-Mabusela السيدة سعمدة المناوب:
 )ليسوتو(

 Ulrich Seidenberger الدكتو  سعمدة الرئيس: نائب

 (ألمانيا)

 Bruce Campbell السيد المناوب:
 )سويسرا(

 جحيل  يوسف السيد العضو:

 )الكويت(

   Soyoun Hong السيدة المناوب:
 كوريا( )جمهورية

 Karla Gabriela Samayoa Recari ةالسيد  سعمدة العضو:
 )غواتيماال(

 Luís Fernando de Carvalho لسيدا المناوب:

 (البرازيل)

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos

  نا   األ     ال ال ي

https://executiveboard.wfp.org/
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 Victor Vasiliev السيد سعمدة عضو:ال
(Russian Federation) 

 Artur Andrzej Pollok السيد سعمدة المناوب:
 )بولندا(

 María Cristina Boldorini السيدة سعمدة المقرر:
 )األرجنتين(
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World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 المحتويمت  جدنل 
 الصفحة   

 21 األعممل جدنل اعتممد

 21 المقر  تعيي 

   

 21 نالمقبل  الراهن  االستراتيجي  القضمةم

2019/EB.A/1 21 التنفيهي المدير من افتتاحية مالحظات 

  

 21  السنوي  التقم ير

2019/EB.A/2 21 2018 لعا. السنوي  األداء تقرير 

2019/EB.A/3 22 2018 لعا. األخالقيات لمكتب السنوي  التقرير 

2019/EB.A/4 22 بشلنه اإلدارة ومهكرة ،2018 لعا. الوساطة وخدمات المظالم أمين لمكتب السنوي  التقرير 

   

 22 السيمسمت قضمةم

2019/EB.A/5 ومؤشأأأأأأأأأرات البرامج نواتج أهداف الثاني:  الجزء  – (2021-2017) المنقح  المؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأية النتائج  إطار 
 22 2021 لعا. األداء

2019/EB.A/6 التدليس   لمكافحة البرنامج عمل  وخطة 2018 لعا.  المؤسأسأية  المخاطر  إدارة  سأياسأة تنفيه عن تحديث 
 23 (2020-2018) والفساد

2019/EB.A/7 23 الجماعية اإلنسانية االستجابة في البرنامج دور عن تحديث 

2019/EB.A/8 األمم  منظومأة تنظيم )إعأادة 72/279 المتحأدة لألمم العأامأة الجمعيأة لقرار البرنأامج تنفيأه عن تحأديأث 
 23 اإلنمائية( المتحدة

   

 23  نالميزاني  نالمملي  الموا د مسمئل

2019/EB.A/9 23 2018 لعا. المراجعة السنوية الحسابات 

2019/EB.A/10 24 (2021-2019) لإلدارة البرنامج خطة عن تحديث 

2019/EB.A/11 24 الحسابات مراجعة للجنة السنوي  التقرير 

2019/EB.A/12 24 بشلنه التنفيهي المدير ومهكرة العا.، للمفتش السنوي  التقرير 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 الصفحة   

2019/EB.A/13 24 توصياته على البرنامج إدارة ورد القطرية، الحوافظ ميزانيات عن الخارجي الحسابات مراجع تقرير 

2019/EB.A/14 على البرنامج إدارة ورد ،له والتصأأأأأأأدي  واكتشأأأأأأأافه التدليس منع عن الخارجي  الحسأأأأأأأابات مراجع تقرير  
 25 توصياته

2019/EB.A/15 25 الخارجي الحسابات مراجع توصيات تنفيه عن تقرير 

2019/EB.A/16 كأأانون  31 – ينأأاير/الثأأاني كأأانون  1) البرنأأامج في بأأالسأأأأأأأأأأأأأأل  التمويأأل آليأأات اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدا. عن تقرير  
 25 (2018 ديسمبر/األول

   

 26 التقييم تقم ير

2019/EB.A/17 26  عليه اإلدارة ورد ،2018 لعا. السنوي  التقييم تقرير 

2019/EB.A/18 26 عليه اإلدارة ورد ،2012 لعا. األمان شبكات بشلن البرنامج سياسة تحديث عن موجز تقرير 

2019/EB.A/19 26 عليه اإلدارة ورد (،2018-2016) أفريقيا في القطرية البرنامج حوافظ لتقييمات التجميعي التقرير 

2019/EB.A/20 26 التقييم توصيات تنفيه حالة 

  

 26 األفريقي للجنوب اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/21 26 (2024-2019) لليسوتو القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/22 27 (2024-2019) لمدغشقر القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/23 27 (2024-2019) لزامبيا القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 27 الوسط  نآسيم الشرقي  نأن نبم أفريقيم نشممل األنسط للشرق  اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/24 27 (2022-2019) للجزائر المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/25 27 (2024-2019) ألرمينيا القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/26 27 (2021-2019) للمغرب القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/27 28 (2024-2019) لطاجيكستان القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 28 الهمدئ نالمحيط آلسيم اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/28 28 (2022-2019) الهادئ للمحيط البلدان المتعددة المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 28  الكم يبي نالبحر الالتيني  ألمريكم اإلقليمي  الحمفظ 
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 الصفحة   

2019/EB.A/29 28 (2023-2019) هايتيل القطرية االستراتيجية الخطة 

   

 28 أفريقيم لغرب اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/30 29 (2023-2019) لبنن القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/31 29 (2024-2019) بيساو - لغينيا القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/32 29 (2023-2019) لليبريا القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/33 29 (2024-2019) وبرينسيبي تومي لسان القطرية االستراتيجية الخطة 

2019/EB.A/34 29 (2022-2019) لغينيا القطرية االستراتيجية الخطة 

  

  التنفيي  المجلس أعممل ملخص

2019/EB.A/35 29 2019 لعا. التنفيهي للمجلس األولى العادية الدورة أعمال ملخص 

   

 30 األعمال جدول  الملحق
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 نالتوصيمت  القرا ات 
 الدورة  أعمال ملخص في الرئيسية نقاطها سترد التي المجلس، مداوالت ضوء في التقرير هها في الواردة والتوصيات القرارات األمانة ستنفه

 

 األعممل جدنل اعتممد

  2019 لعا. السنوية لدورته األعمال جدول المجلس اعتمد 

 2019 حزيران/يونيه 10 

  

 المقر  تعيي 

 )األرجنتين، Maria Cristina Boldorini السأأأأيدة سأأأأعادة  الداخلية، الئحته من  عشأأأأرة الثانية للمادة وفقا  المجلس، عيَّن 
  2019 لعا. السنوية تهلدور  مقررة جيم( القائمة

 2019 حزيران/يونيه 10 

  

 نالمقبل  الراهن  االستراتيجي  القضمةم

2019/EB.A/1 التنفيي  المدير م  افتتمحي  مالحظمت 

 لها تطرق  التي الرئيسأأأأأأأأأأأأأية النقاط وسأأأأأأأأأأأأأترد التنفيهي  المدير بها أدلى التي االفتتاحية  بالمالحظات علما  المجلس  أحاط 
 الدورة  أعمال ملخص في عليها المجلس وتعليقات التنفيهي المدير

 2019 حزيران/يونيه 10 

  

 السنوي  التقم ير

2019/EB.A/2 2018 لعمم السنو   األداء تقرير 

  يتضأأأأأأأأأمن أنه  مالحظة مع (،WFP/EB.A/2019/4-A/Rev.2)  2018 لعا. السأأأأأأأأأنوي  األداء تقرير على  المجلس  وافق 
  للبرنامج، األسأأأأاسأأأأي النظا. من 3 السأأأأادسأأأأة للمادة  وفقا المجلس،  وطلب السأأأأنة  تلك في البرنامج ألداء شأأأأامال سأأأأجال
 وقرار  ،E/2013/L.17 واالجتماعي  االقتصأأأأأأأأأأأادي  المجلس  وقرار ،EB.A/11/2004  و EB.A/2/2000 بقراريه وعمال
 لعا. السأأأنوي   األداء تقرير  إحالة ،2013 عا. في المائة بعد واألربعين الثامنة دورته في والزراعة األغهية  منظمة  مجلس
 وبقراراتأه القرار بهأها مشأأأأأأأأأأأأأأفوعأا والزراعأة، األغأهيأة منظمأة مجلس وإلى واالجتمأاعي االقتصأأأأأأأأأأأأأأادي المجلس إلى 2018

  2018 لعا. وتوصياته

 المحددة األهداف أساس على عمله عن باإلبالغ المقبل، للعا. السنوي  األداء تقرير في البرنامج، يقو. أن إلى المجلس وتطلع
 الغرض  لهها يستخدمها اتي البيانات  نوعية تحسين مواصلة على وحثه المؤسسية النتائج إطار من الثاني الجزء في

 2019 حزيران/يونيه 10 

https://undocs.org/ar/E/2013/L.17
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2019/EB.A/3 2018 لعمم األخالقيمت لمكتب السنو   التقرير 

 المجلس وحأأث ( WFP/EB.A/2019/4-B) 2018 لعأأا. األخالقيأأات لمكتأأب السأأأأأأأأأأأأأأنوي  بأأالتقرير علمأأا المجلس أحأأاط 
 واليته  أداء أجل من األخالقيات لمكتب الضرورية الموارد المستطاع، قدر توفر، أن على اإلدارة

 2019 حزيران/يونيه 11 
  

2019/EB.A/4 بشأنه اإلدا ة نميكرة ،2018 لعمم الوسمط  نخدممت المظملم أمي  لمكتب السنو   التقرير 

  ( WFP/EB.A/2019/4-C)  2018 لعا.  الوسأأأاطة  وخدمات  المظالم أمين لمكتب السأأأنوي  بالتقرير علما  المجلس  أحاط 
 الوسأأأأأأأأأأأأأاطة  وخدمات المظالم أمين لمكتب الضأأأأأأأأأأأأأرورية الموارد  المسأأأأأأأأأأأأأتطاع، قدر توفر، أن على  اإلدارة المجلس  وحث

 واليته  أداء أجل من األخالقيات

 2019 حزيران/يونيه 11 

  
  السيمسمت قضمةم

2019/EB.A/5  2021 لعمم األداء نمؤشرات البرام  نوات  أهداف الثمني: الجزء – (2021-2017) المنقح المؤسسي  النتمئ  إطم 
 :(2021-2017) المؤسسية النتائج إطار من المنقحة النسخة في نظر أن بعد المجلس، إن 

 اإلدارة أداء  مؤشأأأأأأأأرات وجميع  المختارة البرامج نواتج  لمؤشأأأأأأأأرات  2021 عا. حتى  المحددة السأأأأأأأأنوية األهداف على  وافق
  ؛“(2021-2017) المنقح المؤسسية النتائج إطار” في الواردة

 لإلدارة البرنأأامج خطأأة” في الواردة المختأأارة الثأأانيأأة الفئأأة لمؤشأأأأأأأأأأأأأأرات 2021 عأأا. حتى المحأأددة األهأأداف على وافق
 ؛“(2019-2021)

 سأأأأأأأأأأيجري  وأنه  اإلدارة  خطة  في عليها  المجلس  لموافقة سأأأأأأأأأأت در   األهداف هه  على السأأأأأأأأأأنوية التغييرات بلن علما  أحاط
 السنوي  األداء تقرير في الفعلية اإلنجازات عن اإلبالغ

 والحصأأائل  النواتج أهداف 2022 عا. من اعتبارا المقبل المؤسأأسأأية النتائج إطار يشأأمل بلن اإلدارة من المجلس  طلبو 
 من وطلب  2019 عا. في سأأأيبدأ (2021-2017)  االسأأأتراتيجية  للخطة المدة منتصأأأ   اسأأأتعراض بلن  المجلس  والحظ
  البرنأامج  خطأة في  الحصأأأأأأأأأأأأأأائأل أهأداف وضأأأأأأأأأأأأأأع بتوجيأه التغيير نظريأة قيأا. كيفيأة في للنظر ذلأك تسأأأأأأأأأأأأأأتخأد. أن اإلدارة

 المقبلة  االستراتيجية

 2019 حزيران/يونيه 13 
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2019/EB.A/6 نالفسذذذذمد  التدليس  لمكمفح   البرنمم   عمل  نخط  2018  لعمم  المؤسذذذذسذذذذي   المخمطر  إدا ة  سذذذذيمسذذذذ   تنفيي  ع   تحديث 
(2018-2020) 

 لمكافحة البرنامج عمل  وخطة 2018 لعا. المؤسأأأأأسأأأأأية  المخاطر  إدارة سأأأأأياسأأأأأة تنفيه عن بالتحديث علما  المجلس  حاطأ 
 ( WFP/EB.A/2019/5-C) (2020-2018) والفساد التدليس

 2019 حزيران/يونيه 13 

  

2019/EB.A/7 الجممعي  اإلنسمني  االستجمب  في البرنمم  دن  ع  تحديث 
 ( WFP/EB.A/2019/5-D/Rev.1)  الجماعية  اإلنسانية  االستجابة  في البرنامج  دور  عن  بالتحديث  علما  المجلس  أحاط 

 2019 حزيران/يونيه 13 

  

2019/EB.A/8 المتحذذدة األمم منظومذذ  تنظيم )إعذذمدة 72/279 المتحذذدة لألمم العذذممذذ  الجمعيذذ  لقرا  البرنذذمم  تنفيذذي ع  تحذذديذذث 
 اإلنممئي 

 مالئمة  أو البرنامج على  منطبقة غير  كانت إذا  إالّ  ها،وتنفيه مشتركةال  عملال  أساليب بصياغة  التزامه  على  المجلس  أكد 
  روما من تتخه التي للوكاالت الزمني الجدول )مثل روما في  وجود  أو  المؤسأأأسأأأي هيكله أو التشأأأغيلية تهوالي  بسأأأبب ،له
  (بينها فيما التعاون  أو ،لها مقرا

 2019 يونيه/حزيران 13 
  

 نالميزاني  نالمملي  الموا د مسمئل

2019/EB.A/9 2018 لعمم المراجع  السنوي  الحسمبمت 

  المجلس: إن 

 الرابعة للمادة  وفقا الخارجي،  الحسأأأأابات مراجع بتقرير مقترنة  2018 لعا. للبرنامج السأأأأنوية المالية الكشأأأأوف على  وافق
  األساسي؛ النظا. من )ب( 6-عشرة

 القبض؛ مستحقة مبالغ شطب لتمويل 2018 عا. في العا. الحساب من أمريكيا دوالرا 705 262 مبلغ استخدا. الحظ

 .الفترة لنفس التشغيل نفقات من جزءا تشكل 2018 عا. في السلع خسائر أن الحظ

 WFP/EB.A/2019/6) المتحدة لألمم والميزانية  اإلدارة لشأأأأأأؤون  االسأأأأأأتشأأأأأأارية  اللجنة بتعليقات علما  المجلس  أحاط كما 

(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2،) والزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة لمنظمأأأأأأأة المأأأأأأأاليأأأأأأأة لجنأأأأأأأة وتعليقأأأأأأأات ((WFP/EB.A/2019/6 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3  
 2019 حزيران/يونيه 12 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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2019/EB.A/10 (2021-2019) لإلدا ة البرنمم  خط  ع  تحديث 

  (2021-2019) لأأأأأأأأأإلدارة الأأأأأأأأأبأأأأأأأأأرنأأأأأأأأأامأأأأأأأأأج خأأأأأأأأأطأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأن تأأأأأأأأأحأأأأأأأأأديأأأأأأأأأثالأأأأأأأأأ  عأأأأأأأأألأأأأأأأأأى الأأأأأأأأأمأأأأأأأأأجأأأأأأأأألأأأأأأأأأس وافأأأأأأأأأق 
(WFP/EB.A/2019/6-B/1 ) 

 المتحأأأأأأأدة لألمم والميزانيأأأأأأأة اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة بتعليقأأأأأأأات علمأأأأأأأا المجلس أحأأأأأأأاط كمأأأأأأأا 
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2،) والأزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة لأمأنأظأمأأأأأأأة الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة لأجأنأأأأأأأة وتأعألأيأقأأأأأأأات 
((WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3  

 2019 حزيران/يونيه 11 

  

2019/EB.A/11 الحسمبمت مراجع  للجن  السنو   التقرير 
 ( WFP/EB.A/2019/6-C/1) الحسابات مراجعة للجنة السنوي  تقريربال علما المجلس أحاط 

 المتحأأأأأأأدة لألمم والميزانيأأأأأأأة اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة بتعليقأأأأأأأات علمأأأأأأأا المجلس أحأأأأأأأاط كمأأأأأأأا 
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2،) والأزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة لأمأنأظأمأأأأأأأة الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة لأجأنأأأأأأأة وتأعألأيأقأأأأأأأات 
((WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3  

 2019 حزيران/يونيه 12 
  

2019/EB.A/12 بشأنه التنفيي  المدير نميكرة العمم، للمفتش السنو   التقرير 

 الرقأابأة أعمأال على بنأاء أنأه والحظ (WFP/EB.A/2019/6-D/1)العأا. للمفتش السأأأأأأأأأأأأأأنوي  التقريربأ  علمأا المجلس أحأاط 
د لم ،2018 عا.  في عنها والمبلغ المنفَّهة المخاطر على القائمة  المراقبة  أو المخاطر  إدارة أو الحوكمة عمليات في ت حدَّ
 االسأأأأأأأأأأأتراتيجية البرنامج أهداف تحقيق على خطيرة  بصأأأأأأأأأأأورة تؤثر أن شأأأأأأأأأأألنها من جوهرية  ضأأأأأأأأأأأع   أوجه البرنامج في

 .عامة بصفة والتشغيلية

 التقرير  أبرزها التي التحسين فرص اغتنا. على اإلدارة المجلس وحث

 المتحأأأأأأأدة لألمم والميزانيأأأأأأأة اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة بتعليقأأأأأأأات علمأأأأأأأا المجلس أحأأأأأأأاط كمأأأأأأأا 
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2،) والأزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة لأمأنأظأمأأأأأأأة الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة لأجأنأأأأأأأة وتأعألأيأقأأأأأأأات 
((WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3  

 2019 حزيران/يونيه 12 

  
2019/EB.A/13 توصيمته عل  البرنمم  إدا ة ن د القطري ، الحوافظ ميزانيمت ع  الخم جي الحسمبمت مراجع تقرير 

 (WFP/EB.A/2019/6-E/1) القطريأة  الحوافظ ميزانيأات عن الخأارجي  الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات مراجع تقريرب  علمأا المجلس  أحأاط 
 التوصيات، بشلن  اإلجراءات  من مزيد  اتخاذ  على  وحث  (،WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1)  عليه البرنامج  إدارة  ورد
 مناقشته  أثناء المجلس أثارها التي االعتبارات مراعاة مع



E/2020/36 
 

 

25/49 20-02329 

 

 المتحأأأأأأأدة لألمم والميزانيأأأأأأأة اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة بتعليقأأأأأأأات علمأأأأأأأا المجلس أحأأأأأأأاط كمأأأأأأأا 
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2،) والأزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة لأمأنأظأمأأأأأأأة الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة لأجأنأأأأأأأة وتأعألأيأقأأأأأأأات 
((WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3  

 2019 حزيران/يونيه 12 

  

2019/EB.A/14 توصيمته عل  البرنمم  إدا ة ن د له، نالتصد  ناكتشمفه التدليس منع ع  الخم جي الحسمبمت مراجع تقرير 

-WFP/EB.A/2019/6)  له والتصدي  واكتشافه  التدليس منع عن  الخارجي  الحسابات  مراجع بتقرير علما  المجلس  أحاط 

F/1) عليأأه البرنأأامج إدارة ورد (WFP/EB.A/2019/6-F/1/Add.1،) بشأأأأأأأأأأأأأأألن اإلجراءات من مزيأأد اتخأأاذ على وحأأث 
 مناقشته  أثناء المجلس أثارها التي االعتبارات مراعاة مع التوصيات،

 المتحأأأأأأأدة لألمم والميزانيأأأأأأأة اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة بتعليقأأأأأأأات علمأأأأأأأا المجلس أحأأأأأأأاط كمأأأأأأأا 
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2،) والأزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة لأمأنأظأمأأأأأأأة الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة لأجأنأأأأأأأة وتأعألأيأقأأأأأأأات 
((WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3  

 2019 حزيران/يونيه 12 

  
2019/EB.A/15 الخم جي الحسمبمت مراجع توصيمت تنفيي ع  تقرير 

 ( WFP/EB.A/2019/6-G/1) الخارجي الحسابات مراجع توصيات تنفيه عن تقريرب  علما المجلس أحاط 

 المتحأأأأأأأدة لألمم والميزانيأأأأأأأة اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة بتعليقأأأأأأأات علمأأأأأأأا المجلس أحأأأأأأأاط كمأأأأأأأا 
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2،) والأزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة لأمأنأظأمأأأأأأأة الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة لأجأنأأأأأأأة وتأعألأيأقأأأأأأأات 
((WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3  

 2019 حزيران/يونيه 12 

  

2019/EB.A/16 (2018 دةسمبر/األنلكمنون  31 – ينمير/كمنون الثمني 1) البرنمم  في بملسلف التمويل آليمت استخدام ع  تقرير 

  كانون  31 – يناير/الثاني كانون  1) البرنامج  في بالسأأأأأأأأأأأأل  التمويل آليات اسأأأأأأأأأأأأتخدا. عن تقريربال علما  المجلس  أحاط 
 500 من للسأأألع  الشأأأاملة اإلدارة  مرفق  سأأأق  زيادة على  ووافق (،WFP/EB.A/2019/6-H/1)  (2018 ديسأأأمبر/األول
 أمريكي  دوالر مليون  560 إلى أمريكي دوالر مليون 

 المتحأأأأأأأدة لألمم والميزانيأأأأأأأة اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأة اللجنأأأأأأأة بتعليقأأأأأأأات علمأأأأأأأا المجلس أحأأأأأأأاط كمأأأأأأأا 
(WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2،) والأزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة لأمأنأظأمأأأأأأأة الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة لأجأنأأأأأأأة وتأعألأيأقأأأأأأأات 
((WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3  

 2019 حزيران/يونيه 12
 



 E/2020/36 

 

20-02329 26/49 

 

 التقييم تقم ير

2019/EB.A/17 عليه اإلدا ة ن د ،2018 لعمم السنو   التقييم تقرير 

 عألأيأأأأأأأه اإلدارة ورد (WFP/EB.A/2019/7-A) 2018 لأعأأأأأأأا. السأأأأأأأأأأأأأأأنأوي  الأتأقأيأيأم بأتأقأريأر عألأمأأأأأأأا الأمأجألأس أحأأأأأأأاط 
(WFP/EB.A/2019/7-A/Add.1،) االعتبارات مراعاة مع التوصأأأأأأأيات، بشأأأأأأألن  اإلجراءات من مزيد اتخاذ على  وحث 

 مناقشته  أثناء المجلس أثارها التي

 2019 حزيران/يونيه 12 

  

2019/EB.A/18 عليه اإلدا ة ن د ،2012 لعمم األممن شبكمت بشأن البرنمم  سيمس  تحديث ع  موجز تقرير 

 2012 لعأأأا. األمأأأان شأأأأأأأأأأأأأأبكأأأات بشأأأأأأأأأأأأأأأألن البرنأأأامج سأأأأأأأأأأأأأأيأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأة تحأأأديأأأث عن الموجز بأأأالتقرير علمأأأا المجلس أحأأأاط 
(WFP/EB.A/2019/7-B) عليأأأأأأه اإلدارة ورد (WFP/EB.A/2019/7-B/Add.1،) من مزيأأأأأأد اتخأأأأأأاذ على وحأأأأأأث  

 مناقشته  أثناء المجلس أثارها التي االعتبارات مراعاة مع التوصيات، بشلن اإلجراءات

 2019 حزيران/يونيه 12 

  

2019/EB.A/19 عليه اإلدا ة ن د (،2018-2016) أفريقيم في القطري  لبرنمم ا حوافظ لتقييممت التجميعي التقرير 

 (2018-2016) أفأريأقأيأأأأأأأا فأي الأقأطأريأأأأأأأة لأبأرنأأأأأأأامأجا حأوافأظ لأتأقأيأيأمأأأأأأأات الأتأجأمأيأعأي الأتأقأريأربأأأأأأأ  عألأمأأأأأأأا الأمأجألأس أحأأأأأأأاط 
(WFP/EB.A/2019/7-C) عليأأأأأأه اإلدارة ورد (WFP/EB.A/2019/7-C/Add.1،) من مزيأأأأأأد اتخأأأأأأاذ على وحأأأأأأث  

 مناقشته  أثناء المجلس أثارها التي االعتبارات مراعاة مع التوصيات، بشلن اإلجراءات

 2019 يونيه/حزيران 12 

  

2019/EB.A/20  التقييم توصيمت تنفيي حمل 

 ( WFP/EB.A/2019/7-D) التقييم توصيات تنفيه حالة عن بالتقرير علما المجلس أحاط 

 2019 حزيران/يونيه 12

 

 األفريقي للجنوب اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/21  (2024-2019) لليسوتو القطري  االستراتيجي  الخط 

 إجمالية بتكلفة (WFP/EB.A/2019/8-A/5)  (2024-2019) لليسوتو  القطرية  االستراتيجية  الخطة على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 110 748 948 قدرها البرنامج يتحملها

 2019 يونيه/حزيران 10 
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2019/EB.A/22  (2024-2019) لمدغشقر القطري  االستراتيجي  الخط 

 بتكلفأة (WFP/EB.A/2019/8-A/7) (2024-2019) لمأدغشأأأأأأأأأأأأأأقر القطرية  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة  الخطأة على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 297 424 041 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 يونيه/حزيران 10 

  

2019/EB.A/23  (2024-2019) لزامبيم القطري  االستراتيجي  الخط 

 إجمالية بتكلفة (WFP/EB.A/2019/8-A/12)  (2024-2019) لزامبيا  القطرية  االستراتيجية  الخطة على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 76 169 057 قدرها البرنامج يتحملها

 2019 حزيران/يونيه 10 

  

 الوسط  نآسيم الشرقي  نأن نبم أفريقيم نشممل األنسط للشرق  اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/24  (2022-2019) للجزائر المؤقت  القطري  االستراتيجي  الخط 

-WFP/EB.A/2019/8) (2022-2019) للجزائر المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة على المجلس وافق 

B/1/Rev.1) أمريكيا  دوالرا 58 965 759 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة 

 2019 حزيران/يونيه 11 

  

2019/EB.A/25  (2024-2019) أل مينيم القطري  االستراتيجي  الخط 

  بتكلفأأأة (WFP/EB.A/2019/8-A/1) (2024-2019) ألرمينيأأأا القطريأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأة الخطأأأة على المجلس وافق 
 أمريكيا  دوالرا 27 928 197 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 هحزيران/يوني  11 

  

2019/EB.A/26  (2021-2019) للمغرب القطري  االستراتيجي  الخط 

 بتكلفة  (WFP/EB.A/2019/8-A/8/Rev.1)  (2021-2019)  للمغرب  القطرية  االستراتيجية  الخطة  على  المجلس  وافق 
 أمريكي  دوالر 400 000 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 حزيران/يونيه 11 

  

  

  

https://undocs.org/ar/A/12
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2019/EB.A/27  (2024-2019) لطمجيكستمن القطري  االستراتيجي  الخط 

  (2024-2019) لأأأأأطأأأأأأأاجأأأأأيأأأأأكسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأان الأأأأأقأأأأأطأأأأأريأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأراتأأأأأيأأأأأجأأأأأيأأأأأأأة الأأأأأخأأأأأطأأأأأأأة عأأأأألأأأأأى الأأأأأمأأأأأجأأأأألأأأأأس وافأأأأأق 
(WFP/EB.A/2019/8-A/10) أمريكيا  دوالرا 82 036 882 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة 

 2019 حزيران/يونيه  11 

  

 الهمدئ نالمحيط آلسيم اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/28  (2022-2019) الهمدئ للمحيط البلدان المتعددة المؤقت  القطري  االستراتيجي  الخط 

 :المجلس إن 

 (2022-2019) الهأأأأأادئ للمحيط البلأأأأأدان المتعأأأأأددة المؤقتأأأأأة القطريأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأة الخطأأأأأة على وافق (1
(WFP/EB.A/2019/8-B/3) أمريكيا؛ دوالرا 12 925 215 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة 

 الالئحة تطبيق عند أنه وقرر ،WFP/EB.A/2019/8-B/3 الوثيقة  في المدرجة التمهيدية بالمهكرة علما  أحاط (2
  الهأادئ للمحيط البلأدان المتعأددة المؤقتأة القطريأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة الخطأة تنفيأه ألغراض للبرنأامج المأالي والنظأا. العأامأة

 االسأأأأأأأأأتراتيجية  الخطة إلى تشأأأأأأأأأير  “المؤقتة القطرية  االسأأأأأأأأأتراتيجية  الخطة” عبارة أن المفهو. من فإن  (2019-2022)
 العديدة واألقاليم البلدان إلى تشأير “قطرية”  كلمة وأن  (2022-2019) الهادئ  للمحيط البلدان المتعددة  المؤقتة القطرية
 البلدان  المتعددة المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة تغطيها التي

 2019 حزيران/يونيه 13 

  

 الكم يبي نالبحر الالتيني  ألمريكم اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/29  (2023-2019) لهميتي القطري  االستراتيجي  الخط 

 إجمالية بتكلفة (WFP/EB.A/2019/8-A/4) (2023-2019) لهايتي القطرية  االسأأتراتيجية  الخطة على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 199 155 529 قدرها البرنامج يتحملها

 2019 حزيران/يونيه 13 

  

 أفريقيم لغرب اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.A/30  (2023-2019) لبن  القطري  االستراتيجي  الخط 

 إجمالية بتكلفة (WFP/EB.A/2019/8-A/2) (2023-2019) لبنن القطرية االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية الخطة على  المجلس  وافق 
 أمريكيا دوالرا  129 476 091 قدرها البرنامج يتحملها

 2019 حزيران/يونيه 14 

  

https://undocs.org/ar/A/10
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2019/EB.A/31  (2024-2019) بيسمن - لغينيم القطري  االستراتيجي  الخط 

 بتكلفة (WFP/EB.A/2019/8-A/3) (2024 2019) بيسأأأأاو - لغينيا القطرية االسأأأأتراتيجية  الخطة على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 61 610 662 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 حزيران/يونيه 14 

  

2019/EB.A/32  (2023-2019) لليبريم القطري  االستراتيجي  الخط 

 إجمالية بتكلفة (WFP/EB.A/2019/8-A/6) (2023 2019) لليبريا القطرية االسأأأأأأأأتراتيجية الخطة على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 50 169 116 قدرها البرنامج يتحملها

 2019 حزيران/يونيه 14 

  

2019/EB.A/33  (2024-2019) نبرينسيبي تومي لسمن القطري  االستراتيجي  الخط 

  (WFP/EB.A/2019/8-A/9)  (2024-2019) وبرينسيبي  تومي  لسان  القطرية  االستراتيجية  الخطة  على  المجلس  وافق 
 أمريكية  دوالرات 1 588 903 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة

 2019 حزيران/يونيه 14 

  

2019/EB.A/34  (2022-2019) لغينيم المؤقت  القطري  االستراتيجي  الخط 

 بتكلفة (WFP/EB.A/2019/8-B/2) (2022-2019) لغينيا المؤقتة القطرية االسأأأأأأأأأتراتيجية الخطة على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 40 302 571 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 حزيران/يونيه 14 

  

 التنفيي  المجلس أعممل ملخص
2019/EB.A/35 2019 لعمم التنفيي  للمجلس األنل  العمدة  الدن ة أعممل ملخص 

 النسأأأأأأأأأأأخة وسأأأأأأأأأأأترد  ،“2019 لعا. التنفيهي  للمجلس األولى العادية الدورة أعمال  ملخص مشأأأأأأأأأأأروع” على  المجلس  وافق 
  WFP/EB.1/2019/14 الوثيقة في منه النهائية

 2019 حزيران/يونيه 14 
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   الملحق 
  األعممل جدنل

 )للموافق ( األعممل جدنل اعتممد -1

 المقر  تعيي  -2

 التنفيي  المدير م  افتتمحي  مالحظمت -3

  ليسوتو مملكة ملك الثالث، ليتسي الملك الجاللة صاحب كلمة
 السنوي  التقم ير -4

 )للموافقة( 2018 لعا. السنوي  األداء تقرير (أ

  (نظرلل) 2018 لعا. األخالقيات لمكتب السنوي  التقرير ( ب
 )للنظر( بشلنه اإلدارة ومهكرة ،2018 لعا. الوساطة وخدمات المظالم أمين لمكتب السنوي  التقرير ( ج

 السيمسمت قضمةم -5

 لعا. األداء  ومؤشأأأأأأأأأأرات البرامج نواتج أهداف الثاني: الجزء  – (2021-2017) المنقح  المؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأية النتائج  إطار (أ
 )للموافقة( 2021

 2019 لعا. لثانيةا يةلعادا الدورة إلى تلجيله تم – )للنظر( العا. المفتش لمكتب المنقح الميثاق ( ب

 والفسأأأأأاد التدليس  لمكافحة البرنامج عمل  وخطة  2018 لعا.  المؤسأأأأأسأأأأأية  المخاطر  إدارة  سأأأأأياسأأأأأة تنفيه عن تحديث ( ج
 )للنظر( (2018-2020)

 )للنظر( الجماعية اإلنسانية االستجابة في البرنامج دور عن تحديث ( د

 *()للعلم (2020-2015) الجنسين بين المساواة  سياسة عن تحديث ( ه
 )للعلم( واإليدز البشرية المناعة نقص لفيروس البرنامج تصدي عن تحديث ( و

 المتحأأدة األمم منظومأأة تنظيم )إعأأادة 72/279 المتحأأدة لألمم العأأامأأة الجمعيأأة لقرار البرنأأامج تنفيأأه عن تحأأديأأث ( ز
 *)للعلم( اإلنمائية(

 نالميزاني  نالمملي  الموا د مسمئل -6

 )للموافقة( 2018 لعا. المراجعة السنوية الحسابات (أ

 )للموافقة( (2021-2019) لإلدارة البرنامج خطة عن تحديث ( ب

 )للنظر( الحسابات مراجعة للجنة السنوي  التقرير ( ج

  )للنظر( بشلنه التنفيهي المدير ومهكرة ،)للنظر( العا. للمفتش السنوي  التقرير ( د

 

  البند أثناء الدورة هها سيناقش * 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 هتوصأأأأأأأأأأأأأأيأاتأ  على البرنأامج إدارة ورد ،)للنظر( القطريأة الحوافظ ميزانيأات عن الخأارجي الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات مراجع تقرير ( ه
 )للنظر(

 على البرنامج  إدارة ورد ،)للنظر(  له والتصأأأأأأأأأأأأدي واكتشأأأأأأأأأأأأافه التدليس منع عن  الخارجي  الحسأأأأأأأأأأأأابات مراجع تقرير ( و
 )للنظر( هتوصيات 

 )للنظر( الخارجي الحسابات مراجع توصيات تنفيه عن تقرير ( ز

 (2018  ديسمبر/األول كانون   31 – يناير/الثاني كانون  1) البرنامج في بالسل  التمويل  آليات  استخدا. عن تقرير ( ح
 )للموافقة(

 أو التكاليف في  التخفيضأأأأأأأأأات وعن  خدمات  أو سأأأأأأأأألع شأأأأأأأأأكل  في المقدمة المسأأأأأأأأأاهمات عن التنفيهي المدير تقرير ( ط
 )للعلم( العامة( الالئحة من )ح(4-عشرة الثالثة )المادة منها اإلعفاءات

 )للنظر( التقييم تقم ير -7

  عليه اإلدارة ورد ،2018 لعا. السنوي  التقييم تقرير (أ
 عليه اإلدارة ورد (،2012) األمان شبكات بشلن البرنامج سياسة تحديث عن موجز تقرير ( ب

 عليه اإلدارة ورد ،(2018-2016) أفريقيا في للبرنامج القطرية الحوافظ تقييمات عن تجميعي تقرير ( ج

 التقييم توصيات تنفيه حالة ( د

 التشغيلي  المسمئل -8

 )للموافقة( القطرية االستراتيجية الخطط (أ

 (2024-2019) أرمينيا (1

 (2023-2019) بنن (2

 (2024-2019) بيساو - غينيا (3

 (2023-2019) هايتي (4

 (2024-2019) ليسوتو (5

 (2023-2019) ليبريا (6

 (2024-2019) مدغشقر (7

 (2021-2019) المغرب (8

 (2024-2019) وبرينسيبي تومي سان (9

 (2024-2019) طاجيكستان (10

 2019 لعا. ثانيةال يةعادال الدورة إلى اتلجيله تم – (2023-2019) توغو (11

  (2024-2019) زامبيا (12
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 )للموافقة( المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطط ( ب

 (2022-2019) الجزائر (1

 (2022-2019) غينيا (2

 (2022-2019) الهادئ للمحيط البلدان المتعددة المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة (3

 )للعلم( بالمراسلة عليها الموافق المشروعات ( ج

 االنتقالية المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطط فترات وتمديد ميزانيات تنقيحات (1

 العراق (1

 مالي (2

 إلى المقدمة الميزانية  في المقابلة والزيادات  القطرية  االسأأأتراتيجية  الخطط  في لألزمات  االسأأأتجابة اتمكون  تنقيحات ( د
 )للعلم( عليها للتعليق لمجلسا

   كولومبيا (1

 إسواتيني (2

 ناإلجرائي  التنظيمي  المسمئل -9

 )للعلم( (2020-2019) السنتين لفترة التنفيهي المجلس عمل برنامج (أ

 ناإلدا ة التسيير مسمئل -10

 )للنظر( والتمييز ،السلطة استعمال وإساءة ،الجنسي والتحرش ،المضايقات عن شفوي  تحديث (أ

 المجلس أما. للموظفين الممثلة الهيئات كلمة ( ب

 )للعلم( 2018 ديسمبر/األول كانون  31 إلى يناير/الثاني كانون  1 من ةللفتر  لميةالعا خسائرال عن تقرير ( ج

  )للعلم( األغهية شراء عن تحديث ( د

 ديسأأأأمبر/األول كانون  31 في العليا الفئات موظفيو  الدوليين الفنيين الموظفين مالك تشأأأأكيل عن إحصأأأأائي تقرير ( ه
 *)للعلم( 2018

 )للعلم( األمني التقرير ( و
 )للموافقة( 2019 لعمم التنفيي  للمجلس األنل  العمدة  الدن ة أعممل ملخص -11

 أخرى  مسمئل -12

 اإلنمائي/صأأندوق  المتحدة األمم لبرنامج التنفيهية  لمجالسا بها  قامت التي المشأأتركة الميدانية الزيارة عن شأأفوي  تقرير (أ
 المتحدة األمم وهيئة للطفولة،  المتحدة األمم  ومنظمة المشأأأأأأأاريع،  لخدمات المتحدة األمم للسأأأأأأأكان/مكتب المتحدة األمم
 )للعلم( العالمي األغهية وبرنامج للمرأة،
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 المتحدة األمم اإلنمائي/صأأأأأأأأأأأأأندوق  المتحدة األمم لبرنامج التنفيهية  للمجالس المشأأأأأأأأأأأأأترك االجتماع عن شأأأأأأأأأأأأأفوي  تقرير ( ب
  وبرنامج  للمرأة، المتحدة األمم وهيئة  للطفولة، المتحدة األمم ومنظمة ،المشأأأأاريع  لخدمات المتحدة األمم للسأأأأكان/مكتب

 )للعلم( العالمي األغهية

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

 اليمن في البرنامج عمليات عن شفوي  تحديث ( د
 المعتمدة نالتوصيمت القرا ات م  التحقق -13
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 الثملث القسم

 التنفيي  المجلس 

 الثانية العادية الدورة
 2019 نوفمبر/تشرين الثاني 21-18روما، 

 عا. التوزيع:

 2019تشرين الثاني/نوفمبر  21 التاريخ:

 اإلنكليزية األصلية: اللغة

 األعمال جدول من 13 البند

WFP/EB.1/2019/13 

 المعتمدة والتوصيات القرارات من التحقق
 

 ( https: //executiveboard.wfp.org) اإلنترنت على البرنامج موقع على التنفيهي المجلس وثائق تتاح
 

 2018 لعمم   التنفيي   للمجلس   األنل   العمدة   الدن ة  نتوصيمت  قرا ات 

 التنفيي   المجلس مكتب هيئ 

 بد   محمد هشمم دالسي سعمدة الرئيس:

 (مصر)

 Lineo Irene Molise-Mabusela السيدة سعمدة المناوب:
 )ليسوتو(

 Ulrich Seidenberger الدكتو  سعمدة الرئيس: نائب

 (ألمانيا)

 Bruce Campbell السيد المناوب:
 )سويسرا(

 جحيل  يوسف السيد العضو:

 )الكويت(

 So-Youn Hong السيدة المناوب:
 كوريا( )جمهورية

 )شمغر(  العضو:

 Luís Fernando de Carvalho لسيدا المناوب:

 )البرازيل(

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos

  نا   األ     ال ال ي

https://executiveboard.wfp.org/
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 Victor Vasiliev السيد سعمدة عضو:ال
 الروسي( )االتحاد

 Artur Andrzej Pollok السيد سعمدة المناوب:
 )بولندا(

 Bruce Campbell السيد المقرر:
 )سويسرا(
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 األعممل جدنل اعتممد

 األعمال  جدول المجلس اعتمد 

 2019 تشريا الثانن/نوفمبر 18 

  

 المقر  تعيي 

 مقررا دال( القائمة  )سأأأأأويسأأأأأرا، Bruce Campbell السأأأأأيد  الداخلية، الئحته من  عشأأأأأرة الثانية للمادة وفقا  المجلس، عيَّن 
  2019 لعا. الثانية العادية لدورته

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 18 

  

 نالمقبل  الراهن  االستراتيجي  القضمةم

2019/EB.2/1 التنفيي  المدير م  افتتمحي  مالحظمت 

 لها تطرق  التي الرئيسأأأأأأأأأأأأأية النقاط وسأأأأأأأأأأأأأترد التنفيهي  المدير بها أدلى التي االفتتاحية  بالمالحظات علما  المجلس  أحاط 
 الدورة  أعمال ملخص في عليها المجلس وتعليقات التنفيهي المدير

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 18 

  

 السيمسمت قضمةم

2019/EB.2/2  (2025-2020) منه األموال نجمع الخمص القطمع مع الشراكمت استراتيجي 

 مع التعاون  (:2025-2020) منه األموال وجمع  الخاص  القطاع مع  الشأأأأأأأأأأأأأراكات  اسأأأأأأأأأأأأأتراتيجية” الوثيقة في  النظر بعد 
 المجلس: فإن (،WFP/EB.2/2019/4-A/Rev.1) “الجوع على القضاء أجل من واألفراد والمؤسسات الخاص القطاع

 المقترح؛ التمويل نهج ذلك في بما االستراتيجية، على وافق

 من جيم القسأم من 21-15  الفقرات في  المفصأل النحو على  احتجاز، آلية اسأتخدا. يتوخى التمويل نهج بلن علما  أحاط
 تبرعات جمع  أنشأطة في اسأتثمار  وي عاد  األفراد تبرعات  إيرادات من  جزء بموجبها  سأي حتجز لالسأتراتيجية، الثاني  الملحق
 االستراتيجية؛ من 36-32 الفقرات في المفصل النحو على األفراد

 نسأأأأأأبة تفوق  لن (“لالحتجاز المئوية النسأأأأأأبة”)  االحتجاز آللية وفقا  محتجزة  مسأأأأأأاهمة كل نسأأأأأأبة بلن أيضأأأأأأا علما  أحاط
 أقصى؛ كحد المائة في 29

 المائة في 29  البالغة القصأأو   النسأأبة  حدود في  لالحتجاز المئوية النسأأبة سأأيحدد التنفيهي المدير بلن كهلك علما  أحاط
 تقريرا اإلدارة  خطة عبر إليه يقد. أن التنفيهي المدير من وطلب باالسأتراتيجية،  المشأمولة الفترة  طوال  آخر إلى حين من
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  باالستراتيجية  المشمولة الفترة طوال بها المعمول لالحتجاز المئوية النسب عن سنويا

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 18 

  

2019/EB.2/3 العمم المفتش لمكتب المنقح الميثمق 
 على النفأاذ حيز  دخولأه وعلى (WFP/EB.2/2019/4-B/1) “العأا. المفتش لمكتأب المنقح الميثأاق” على المجلس وافق 

 الفور 

 WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2) والميزانية  اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأارية  اللجنة بتعليقات علما  المجلس  أحاط كما 
 المتحأأأأأأأدة لألمم والزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة منظمأأأأأأأة في المأأأأأأأاليأأأأأأأة لجنأأأأأأأة وتعليقأأأأأأأات (WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2و
(WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3 وWFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3 ) 

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 18 
  

2019/EB.2/4  ناإلقليمي  المحلي  األغية  مشتريمت سيمس 

 على البرنامج وحث (WFP/EB.2/2019/4-C) “واإلقليمية المحلية األغهية مشأأأأأأأأتريات سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة” على  المجلس  وافق 
 2  المسأتدامة التنمية هدف تحقيق  في ت سأاهم كلدوات  الصألة  ذات  والشأراكات  واإلقليمية المحلية األغهية مشأتريات تعزيز
 المستدامة  التنمية أهداف وسائر

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 18 

  
2019/EB.2/5 المتكممل  الطريق خم ط  ع  تحديث 

 المجلس: فإن (،WFP/EB.2/2019/4-D/1) “المتكاملة الطريق خارطة عن تحديث” الوثيقة في النظر بعد 

 من الفترة في  للسأأألطة المؤقتة  التفويضأأأات على بموجبه  وافق الهي  ،EB.2/2/2017  قرار  من  السأأأادسأأأة الفقرة إلى  أشأأأار
 بعأد عليهأا، للموافقأة  السأأأأأأأأأأأأأألطأة تفويضأأأأأأأأأأأأأأات تقأديم وقّرر ،2020  شييييبياط/فبراير 29 إلى 2018 ينأاير/الثأاني كأانون  1

 ؛2020 لعا. األولى العادية دورته في للسلطة، المؤقتة التفويضات استعراض

 المتعلقة  واالقتراحات  االسأأأأأأأأأتعراض بنتائج علما  وأحاط  للسأأأأأأأأألطة،  المؤقتة للتفويضأأأأأأأأأات  اسأأأأأأأأأتعراض  إجراء تم أنه  الحظ
 تواصأأأل أن األمانة من وطلب ،WFP/EB.2/2019/4-D/1 الوثيقة من 81-39  الفقرات  في الواردة  السأأألطة بتفويضأأأات

 ؛2020 لعا. األولى العادية دورته في عليها للموافقة إليه وتقديمها إنجازها بغية االقتراحات على العمل

 الطريق خأأارطأأة عن تحأأديأأث” الوثيقأأة في المبّين البلأأدان المتعأأددة القطريأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة الخطط مفهو. إلى أشأأأأأأأأأأأأأأأار
 (؛WFP/EB.2/2018/5-A/1) “المتكاملة

 الصأأأأأأألة ذات  العامة الالئحة وتعديالت البلدان المتعددة القطرية  االسأأأأأأأتراتيجية  بالخطط المتعلقة بالسأأأأأأأياسأأأأأأأة علما  أحاط
 إنجأأأاز األمأأانأأة من وطلأأأب ،WFP/EB.2/2019/4-D/1 الوثيقأأأة من الخأأأامس والملحق 109-103 الفقرات في الواردة
  2020 لعا. األولى العادية دورته في عليهما للموافقة إليه وتقديمهما العامة الئحةال وتعديالت السياسة

 WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2) والميزانية  اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأارية  اللجنة بتعليقات علما  المجلس  أحاط كما 
 المتحأأأأأأأدة لألمم والزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة منظمأأأأأأأة في المأأأأأأأاليأأأأأأأة لجنأأأأأأأة وتعليقأأأأأأأات (WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2و



E/2020/36 
 

 

41/49 20-02329 

 

(WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3 وWFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3 ) 

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 18 

  

2019/EB.2/6 لهم مقرا  نمم م  تتخي التي الوكمالت بي  التعمنن  ع  تحديث 

 “لأهأأأأأأأا  مأقأرا رومأأأأأأأا مأن تأتأخأأأأأأأه الأتأي الأوكأأأأأأأاالت بأيأن الأتأعأأأأأأأاون  عأن تأحأأأأأأأديأأأأأأأث” الأوثأيأقأأأأأأأةبأأأأأأأ  عألأمأأأأأأأا الأمأجألأس أحأأأأأأأاط 
(WFP/EB.2/2019/4-E/Rev.2)  

  من المزيد وإعداد التجارب هه  عن تقارير تلقي إلى وتطّلع التجريبية، المشأتركة القطرية باالسأتراتيجيات  المجلس  ورحب
 لألمم المشأتركة  القطرية التحليالت من جديدا تحليال  34 إعداد على العمل بشألن المعلومات  والحظ االسأتراتيجيات، هه 

 .2020 لعا. المتحدة

 الأدولي والصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق  المتحأدة لألمم والزراعأة األغأهيأة منظمأة من المتواصأأأأأأأأأأأأأأل القوي  لاللتزا. تقأدير  عن  المجلس وأعرب
 تتخأه التي الوكاالت بين والتكأامل التأززر  أوجه على التركيز مع والتعأاون   الشأأأأأأأأأأأأأأراكات بتعزيز البرنامجن  الزراعيأة للتنميأة
 .القطري  المستو   على سيما وال الملموسة، اإلنجازات بشلن الوضوح من بالمزيد وطالب لها، مقرا روما من

 المسأأأأأأأأأأأأتفادة، والدروس ،االسأأأأأأأأأأأأتراتيجية القضأأأأأأأأأأأأايا على المقبلة، التقارير في الوكاالت، إدارات تركز أن المجلس  وطلب
 سأأأيما وال ،هابين  فيما التعاون  عن الناشأأأئة المالية والمنافع الملموسأأأة،  واإلنجازات واآلثار، مواجهتها، تتم التي والتحديات

 .القطري  المستو   على

 للوكاالت الرئاسأية للهيئات الثالث المشأترك الرسأمي غير السأنوي  االجتماع في دارت التي المناقشأات متابعة  إطار وفي
 المجلس  طلب ،“المشتركة  الخدمات” المعنون  األعمال  جدول بند بشلن سيما وال ،2019 سبتمبر/أيلول 13  في الثالث
 بشأأأأأأأأأأألن أولي تقييم تقديم  الزراعية، للتنمية الدولي  والصأأأأأأأأأأأندوق   والزراعة األغهية منظمة مع بالتعاون  ،البرنامج إدارة من

  تحليال أيضأأأأأأأأأأأأأا التقييم هها يشأأأأأأأأأأأأأمل أن وينبغي الرقابة  وظائ  بعض  في التعاون  وزيادة اإلدارية  الوظائ  دمج جدو  
 في التحقيق  وظائ   مجال في جميعها الثالث  للوكاالت مشأأأأأأأأتركة  متخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة  فنية لخبرة  المحتملة  المضأأأأأأأأافة  للقيمة

 .الجنسي واالنتهاك الجنسي، واالستغالل الجنسي، التحرش ادعاءات

  2020 لعا. الثانية العادية دورته إلى الشلن هها في تقرير تقديم البرنامج إدارة من المجلس وطلب

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 19 

  

 أخرى  مسمئل

2019/EB.2/7 2021 لعمم الغيائي  النظم بشأن المتحدة األمم لقم  التحضيرات ع  شفو   تحديث 
 الغهائية للنظم العالمية للقمة التحضأأأأأير في لها مقرا روما من تتخه التي للوكاالت الضأأأأأروري   النشأأأأأط بالدور  اإلقرار مع 

 للأأدول الكأأامأأل االنخراط إلى الحأأاجأأة بأأالمثأأل يؤكأأد المجلس فأأإن المتحأأدة، لألمم العأأا. لألمين المبأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة القيأأادة تحأأت
 بدايتها  منه التحضيرية العملية في األعضاء

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 19 
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 ناإلدا ة التسيير مسمئل
2019/EB.2/8 نإسمءة  الجنسي،  نالتحرش  بملمضمةقمت،  المعني  البرنمم   نإدا ة  التنفيي   المجلس بي   المشترك  العممل  الفريق  تقرير 

 نالتمييز السلط ، استعممل

 المجلس: إن 

  بالمضأأأأأأأأايقات، المعني البرنامج  وإدارة التنفيهي  المجلس بين المشأأأأأأأأترك  العامل للفريق المرحلي للتقرير تقدير  عن أعرب
 (؛WFP/EB.2/2019/9-A) الجنسيين واالنتهاك وباالستغالل والتمييز السلطة، استعمال وإساءة الجنسي، والتحرش

 ينظر كي التوصأأأيات تلك تراعي  شأأأاملة عمل  خطة وضأأأع البرنامج من  وطلب التقرير  في الواردة التوصأأأيات على  وافق
 ؛2020 لعا. األولى العادية دورته خالل فيها

 ؛2020 لعا. للمجلس األولى العادية الدورة انعقاد موعد لحين المشترك العامل الفريق والية تمديد قرر

  واالنتهاك واالسأأأأأأتغالل والتمييز،  السأأأأأألطة، اسأأأأأأتعمال وإسأأأأأأاءة الجنسأأأأأأي،  والتحرش المضأأأأأأايقات، مسأأأأأأائل ي بقي أن قرر
 نظر   قيد البرنامج في الجنسيين

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 19 
  

 نالميزاني  نالمملي  الموا د مسمئل
2019/EB.2/9  (2022-2020) لإلدا ة البرنمم  خط 

 (، فإن المجلس: WFP/EB.2/2019/5-A/1)  “(2022-2020لإلدارة ) البرنامجخطة ” بعد النظر فن  

دوالر مليار  7,45يفترض مستوى ما التمويل قدره  2020أحاط علما بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  (1

 ؛ 2020 أمريكن فن عام

، على النحو المبيا فن 2020مليار دوالر أمريكن لعام  10,6أحاط علما بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة البالغة  (2

 (؛ 2022-2020القسم الثالث ما خطة اإلدارة ) 

ص على النحو  مليون دوالر أمريكن، يُخصَّ  423,6بمبلغ  2020وافق على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  (3

 التالن:

 مليون دوالر أمريكن  71,0 االستراتيجية والوجهة 

 مليون دوالر أمريكن 237,0 الخدمات المقدمة للعمليات 

 مليون دوالر أمريكن 115,6 الحوكمة، والرقابة المستقلة، وجمع األموال 

  ليون دوالر أ   كي  423,6 ال ج وع 

 تسوية دعم البرامج واإلدارة: وافق على االستخدامات التالية لحساب  (4

  مليون دوالر أمريكن إلى احتياطن حساب االستجابة العاجلة  22,5نقل مبلغ 

  مليون دوالر أمريكن ما أجل المبادرات المؤسسية الحاسمة  39,7تخصيص مبلغ 

 2020 فن المائة لعام 6,5وافق على تطبيق معدل مؤسسن موحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  (5

لجميع المساهمات باستثناء مساهمات الحكومات فن البرامج المنفَّذة فن بلدانها، والمساهمات المقدمة ما البلدان 
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يقرره المجلس التنفيذي، والتن سيُطبق عليها  البلدان التن تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على نحو ما النامية أو

 ؛2020فن المائة فن عام  4الدعم غير المباشرة قدره  معدل السترداد تكاليف

، وتطلّع إلى 2020مليون دوالر أمريكن لسلف الخدمات المؤسسية بدءا ما عام  82وافق على سقف قدره  (6

 استعراض ذلك كجزء ما خطط اإلدارة المقبلة؛

ي تغّير فن مسييييتوى اإليرادات المتوقعية أِذن للميدير التنفييذي بتعيدييل مكّون دعم البرامج واإلدارة فن الميزانيية تبعيا أل

 فن المائة ما التغير المتوقع فن اإليرادات. 2للسنة، بمعدل ال يتجاوز 

 WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2) والميزانية  اإلدارة لشأأأأأأأأأأأأأؤون  االسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأارية  اللجنة بتعليقات علما  المجلس  أحاط كما 
 المتحأأأأأأأدة لألمم والزراعأأأأأأأة األغأأأأأأأهيأأأأأأأة منظمأأأأأأأة في المأأأأأأأاليأأأأأأأة لجنأأأأأأأة وتعليقأأأأأأأات (WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2و
(WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3 و WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3 ) 

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 19 
  

 الوسط  نآسيم الشرقي  نأن نبم أفريقيم نشممل األنسط للشرق  اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.2/10 الميزاني  في المقمبل  نالزيمدة للبنمن القطري  االستراتيجي  الخط  تنقيح 

 507  481 496 البالغة الميزانية في المقابلة الزيادة وعلى للبنان القطرية  االسأتراتيجية  الخطة تنقيح على  المجلس  وافق 
  WFP/EB.2/2019/7-C/1 الوثيقة في الوارد النحو على أمريكيا دوالرا

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 19 

  
2019/EB.2/11 (2024-2020) العراق – القطري  االستراتيجي  الخطط 

  بتكلفأأة (WFP/EB.2/2019/7-A/3) “(2024-2020) للعراق القطريأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة الخطأأة” على المجلس وافق 
 أمريكيا  دوالرا 522 514 460 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 19 

  

2019/EB.2/12 (2022-2020) األ دن – القطري  االستراتيجي  الخطط 

 بتكلفأأة (WFP/EB.2/2019/7-A/4) “(2022-2020) لألردن القطريأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة الخطأأة” على المجلس وافق 
 أمريكيا  دوالرا 699 563 116 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 19 

  
2019/EB.2/13 (2021-2020) تركيم – المؤقت  القطري  االستراتيجي  الخطط 

  “( 2021-2020) لأأأأتأأأأركأأأأيأأأأأأأا الأأأأمأأأأؤقأأأأتأأأأأأأة الأأأأقأأأأطأأأأريأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأراتأأأأيأأأأجأأأأيأأأأأأأة الأأأأخأأأأطأأأأأأأة” عأأأألأأأأى الأأأأمأأأأجأأأألأأأأس وافأأأأق 
(WFP/EB.2/2019/7-B/4/Rev.1) أمريكيا  دوالرا 225 085 132 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة 

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 19 
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 الكم يبي نالبحر الالتيني  ألمريكم اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.2/14  (2021-2020) الكم يبي لمنطق  البلدان المتعددة المؤقت  القطري  االستراتيجي  الخط 

 المجلس: إن 

 “( 2021-2020) الكأأأأأأاريبي لمنطقأأأأأأة البلأأأأأأدان المتعأأأأأأددة المؤقتأأأأأأة القطريأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأأة الخطأأأأأأة” على وافق
(WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1) أمريكيا  دوالرا 9 025 444 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة 

 الالئحأأة تطبيق عنأأد أنأأه وقرر ،WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1 الوثيقأأة في الواردة التمهيأأديأأة بأأالمأأهكرة علمأأا أحأأاط
 الكأاريبي لمنطقأة البلأدان المتعأددة المؤقتأة القطريأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة  الخطأة تنفيأه ألغراض للبرنأامج المأالي والنظأا. العأامأة

 االسأأأأأأأأأتراتيجية  الخطة إلى تشأأأأأأأأأير  “المؤقتة القطرية  االسأأأأأأأأأتراتيجية  الخطة” عبارة أنّ  المفهو. من فإن  (2020-2021)
  التي العديدة البلدان إلى تشأأأأأأأأأأأير  “قطرية”  كلمة وأن  (2021-2020) الكاريبي  لمنطقة البلدان المتعددة  المؤقتة القطرية
 البلدان  المتعددة المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة تغطيها

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 20 
  

2019/EB.2/15 (2020) كوبم – المؤقت  القطري  االستراتيجي  الخطط 

 إجمالية بتكلفة (WFP/EB.2/2019/7-B/3) “(2020) لكوبا المؤقتة القطرية االسأأتراتيجية  الخطة” على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 5 593 466 قدرها البرنامج يتحملها

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 20 

  

2019/EB.2/16 الميزاني  في المقمبل  نالزيمدة لبيرن القطري  االستراتيجي  الخط  تنقيح 

 دوالرا 17  748 712 البالغة الميزانية  في المقابلة والزيادة لبيرو  القطرية  االسأأأأأأأتراتيجية  الخطة تنقيح على  المجلس  وافق 
  WFP/EB.2/2019/7-C/2 الوثيقة في الوارد النحو على أمريكيا

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 20 
  

 أفريقيم لغرب اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.2/17 نيجيريم شذذذذرق   شذذذذممل في (3  المسذذذذتوى  )م   الطوا ئ   لحمل   المؤسذذذذسذذذذي   البرنمم   اسذذذذتجمب   تقييم ع   موجز  تقرير 
 عليه اإلدا ة ن د (،2016-2018)

 في (3 المسأأأتو   )من  الطوارئ   لحالة  المؤسأأأسأأأية البرنامج  اسأأأتجابة تقييم عن  موجز تقرير” بالوثيقة علما  المجلس  أحاط 
 الأوثأيأقأأأأأأأة فأي الأوارد عألأيأأأأأأأه اإلدارة ورد (WFP/EB.2/2019/6-A) “(2018-2016) نأيأجأيأريأأأأأأأا شأأأأأأأأأأأأأأرق  شأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأال

WFP/EB.2/2019/6-A/Add.1، التي االعتبارات مراعاة مع التوصأأيات، بشأألن  اإلجراءات من مزيد اتخاذ على  وحث 
 مناقشته  أثناء المجلس أثارها

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 20 
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2019/EB.2/18 (2024-2020) مملي – القطري  االستراتيجي  الخطط 

 “ (2024-2020) لأأأأمأأأأأأأالأأأأي الأأأأقأأأأطأأأأريأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأراتأأأأيأأأأجأأأأيأأأأأأأة الأأأأخأأأأطأأأأأأأة” عأأأألأأأأى الأأأأتأأأأنأأأأفأأأأيأأأأأأأهي الأأأأمأأأأجأأأألأأأأس وافأأأأق 

(WFP/EB.2/2019/7-A/5/Rev.1) أمريكيا  دوالرا 525 128 912 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة 

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 20 

  

2019/EB.2/19 (2024-2020) النيجر – القطري  االستراتيجي  الخطط 

  بتكلفأأة (WFP/EB.2/2019/7-A/6) “(2024-2020) للنيجر القطريأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة الخطأأة” على المجلس وافق 
 أمريكية  دوالرات 1 055 624 308 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 20 

  

2019/EB.2/20 (2024-2020) سيراليون  – القطري  االستراتيجي  الخطط 

 بتكلفة (WFP/EB.2/2019/7-A/7) “(2024-2020) لسأأأأأأأأيراليون  القطرية  االسأأأأأأأأتراتيجية  الخطة” على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 53 256 134 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 20 

  

 أفريقيم لشرق  اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.2/21 (2024-2020) جيبوتي – القطري  االستراتيجي  الخطط 

 بتكلفأة (WFP/EB.2/2019/7-A/1) “(2024-2020) لجيبوتي القطريأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة الخطأة” على المجلس وافق 
 أمريكيا  دوالرا 74 120 295 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 21 

  
 األفريقي للجنوب اإلقليمي  الحمفظ 

2019/EB.2/22 (2024-2020) إسواتيني – القطري  االستراتيجي  الخطط 

 بتكلفة (WFP/EB.2/2019/7-A/2) “(2024-2020) إلسأأأأأأأواتيني القطرية االسأأأأأأأتراتيجية  الخطة” على  المجلس  وافق 
 أمريكيا  دوالرا 26 284 469 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 21 
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2019/EB.2/23 (2022-2020) أنغوال – المؤقت  القطري  االستراتيجي  الخطط 
 (WFP/EB.2/2019/7-B/1) “(2022-2020) ألنغوال المؤقتأأة القطريأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة الخطأأة” على المجلس وافق 

 أمريكية  دوالرات 28 485 010 قدرها البرنامج يتحملها إجمالية بتكلفة

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 21 

  

 ناإلجرائي  التنظيمي  المسمئل

2019/EB.2/24  (2021-2020) السنتي  لفترة التنفيي  المجلس عمل برنمم 
  (WFP/EB.2/2019/8-A) “(2021-2020) السأأأأأأأأأأأأأأنتين لفترة التنفيأأأهي المجلس عمأأأل برنأأأامج” على المجلس وافق 

 واألمانة  المكتب هيئة اقترحتها التي بالصيغة

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 21 

  

 التنفيي  المجلس أعممل ملخص

2019/EB.2/25 2019 لعمم التنفيي  للمجلس السنوي  الدن ة أعممل ملخص 
 الوثيقة في منه النهائية النسأأأأأأأأأخة وسأأأأأأأأأترد ،“2019 لعا. السأأأأأأأأأنوية الدورة أعمال ملخص مشأأأأأأأأأروع” على  المجلس  وافق 

WFP/EB.A/2019/14  

 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 21 
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   الملحق 
  األعممل  جدنل 

 )للموافقة( األعممل جدنل اعتممد -1

 المقر  تعيي  -2

 التنفيي  المدير م  افتتمحي  مالحظمت -3

 السيمسمت قضمةم -4

  )للموافقة( (2025-2020) منه األموال وجمع الخاص القطاع مع الشراكات استراتيجية (أ
  )للموافقة( العا. المفتش لمكتب المنقح الميثاق ( ب

  )للموافقة( واإلقليمية المحلية األغهية مشتريات سياسة ( ج

 )للنظر( المتكاملة الطريق خارطة عن تحديث ( د

 )للنظر( لها مقرا روما من تتخه التي الوكاالت بين التعاون  عن تحديث ( ه

 المتحأأدة األمم منظومأأة تنظيم )إعأأادة 72/279 المتحأأدة لألمم العأأامأأة الجمعيأأة لقرار البرنأأامج تنفيأأه عن تحأأديأأث ( و
 *)للعلم( اإلنمائية(

 المشأأأأأترك القطري  والتحليل المسأأأأأتدامة التنمية مجال  في للتعاون  المتحدة األمم  إطار توجيهات عن شأأأأأفوي  تحديث ( ز
 )للعلم(

 )للعلم( االستراتيجية بالخطة المتعلقة البرنامج سياسات خالصة ( ح

 نالميزاني  نالمملي  الموا د مسمئل -5

 )للموافقة( (2022-2020) لإلدارة البرنامج خطة (أ

 )للعلم( الخارجي الحسابات مراجع عمل خطة (ب 

 )للنظر( التقييم تقم ير -6

  نيجيريا شأأرق   شأأمال في (3 المسأأتو   )من الطوارئ   لحالة  المؤسأأسأأية البرنامج  اسأأتجابة تقييم عن  موجز تقرير (أ
 عليه اإلدارة ورد (،2016-2018)

 التشغيلي  المسمئل -7

 )للموافقة( القطرية االستراتيجية الخطط (أ

 (2024-2020) جيبوتي (1

 (2024-2020) إسواتيني (2

 (2024-2020) العراق (3
 

  الدورة أثناءبند ال ناقشسي   * 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 (2022-2020) األردن (4

 (2024-2020) مالي (5

 (2024-2020) النيجر (6

 (2024-2020) سيراليون  (7

 )للموافقة( المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطط ( ب

 (2022-2020) أنغوال (1

 (2021-2020) الكاريبي لمنطقة البلدان المتعددة المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطة (2

 (2020) كوبا (3

 (2021-2020) تركيا (4

 )للموافقة( القطرية االستراتيجية الخطط ميزانيات في الزيادات ( ج

 لبنان (1

 بيرو (2

 بالمراسلة عليها الموافق المشروعات ( د

 االنتقالية المؤقتة القطرية االستراتيجية الخطط فترات وتمديد ميزانيات تنقيحات (1

 جيبوتي (1

 إسواتيني (2

 سيراليون  (3

 توغو (4

 )للعلم( عليها للتعليق المجلس إلى المقدمة المشروعات ( ه

 المقدمة  الميزانية في المقابلة والزيادات القطرية  االستراتيجية  الخطط  في لألزمات االستجابة مّكونات تنقيحات (1
 عليها للتعليق المجلس إلى

 لبنان (1

 )للعلم( التشغيلية المسائل عن التنفيهي المدير تقارير ( و

 الميزانية  في المقابلة والزيادات  المؤقتة القطرية  االسأأأأأأأأأتراتيجية  والخطط القطرية  االسأأأأأأأأأتراتيجية  الخطط تنقيحات (1
  كأأأانون  1) والزراعأأأة األغأأأهيأأأة لمنظمأأأة العأأأا. والمأأأدير التنفيأأأهي المأأأدير أو التنفيأأأهي المأأأدير عليهأأأا وافق التي
 (2019 حزيران/يونيه 30 – يناير/الثاني

  التنفيهي المدير أو التنفيهي المدير عليها وافق التي  العاجلة  االسأأأأأأأأأأتجابة  وأنشأأأأأأأأأأطة المحدودة الطوارئ  عمليات (2
 (2019 حزيران/يونيه 30 – يناير/الثاني كانون  1) والزراعة األغهية لمنظمة العا. والمدير
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 ناإلجرائي  التنظيمي  المسمئل -8

 )للموافقة( (2021-2020) السنتين لفترة التنفيهي المجلس عمل برنامج (أ

 ناإلدا ة التسيير مسمئل -9

 اسأأأأأأتعمال وإسأأأأأأاءة الجنسأأأأأأي، والتحرش بالمضأأأأأأايقات، المعني  واإلدارة  المجلس بين المشأأأأأأترك العامل الفريق تقرير ( ب
 )للنظر( والتمييز السلطة،

 )للموافقة( 2019 لعمم التنفيي  للمجلس السنوي  الدن ة أعممل ملخص -10

 أخرى  مسمئل -11

 اإلنمائي/صأأأأأأأأأأأندوق  المتحدة األمم لبرنامج التنفيهية  المجالس بها  قامت التي المشأأأأأأأأأأأتركة الميدانية الزيارة عن تقرير (أ
 المتحدة األمم وهيئة  للطفولة،  المتحدة األمم  ومنظمة المشاريع،  لخدمات  المتحدة األمم للسكان/مكتب  المتحدة األمم
 )للعلم( العالمي األغهية وبرنامج للمرأة،

 المتحأأأدة األمم اإلنمأأأائي/صأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوق  المتحأأأدة األمم لبرنأأأامج التنفيأأأهيأأأة للمجأأأالس شأأأأأأأأأأأأأأتركالم االجتمأأأاع عن تقرير ( ب
 للمرأة، المتحأدة األمم وهيئأة للطفولأة، المتحأدة األمم ومنظمأة المشأأأأأأأأأأأأأأاريع، لخأدمأات المتحأدة األمم للسأأأأأأأأأأأأأأكأان/مكتأب

 )للعلم( العالمي األغهية وبرنامج

 )للعلم( للبرنمم  التنفيهي المجلس بها قا. التي الميدانية الزيارة عن شفوي  تحديث ( ج

 )للعلم( 2021 لعا. الغهائية النظم بشلن المتحدة األمم لقمة التحضيرات عن شفوي  تحديث ( د

 المعتمدة نالتوصيمت القرا ات م  التحقق -12
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