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اٌوجـزم
م تؿضؿّن مػذه ماظوثقؼة مغلكة معراجعة معن مبرغاعج ماظعؿل ماٌؿعدد ماظلـوات مظؾفـة ماٌاظقة محمدّثة مظؾػرتة م-1023
.1026مم
م

م
م
م

اظؿوجقفاتماٌطؾوبةمعنمىـةماٌاظقةم
 إنّماظؾفـةمعدسوةمإىلمعراجعةماظوثقؼةموإسطاءماظؿوجقفاتماظيتمتراػامعـادؾة.م
ادلشورةذ
حبتذاؾلجنةذباؾندخةذاحملدثةذؿنذبرـاؿجذاؾعملذادلتعددذاؾدنواتذوتطلّعتذإىلذتلقيذؿزقدذؿنذاؾتحدقثاتذ
 رّ
يفذدورتهاذاؾعادقةذاؾقادؿة.ذ
م
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ؿقدؿةم

-2م

م
تعــر مػــذهماظوثقؼــةماظـلــكةماٌُراجعــةمعــنمبرغــاعجماظعؿــلماٌؿعــددماظلـــواتماحملــدّثمحبقــثمؼشــؿلمم

اظػرتةم-1023م.1026موتردماظعؾاراتماٌضاصةموتؾكماحملذوصةميفماظوثقؼةمعؼارغةمباظـلكةماٌعروضةمسؾـىماظـدورةماظـاعــةم
واألربعنيمبعدماٌائةمظؾفـةميفمعارس/آذارم1023موؼُشارمإظقفامبؿلطريماظـصماٌائلماظـصمؼؿودطهمخطموحلبماظرتتقب.م
م
-1م وؼؿضؿنمأؼضاًمبرغاعجماظعؿلماٌؿعددماظلـواتماٌُ راجعمخرؼطـةمررؼـقمحمدثـةمظؾؿواضـقعماظـيتمدـؿؿممعـاضشـؿفام
خاللمصرتةماظلـؿنيم1022-1022مععمعراساةماٌلائلماىارؼةمواظطؾؾاتماظواردةمعنماظؾفـةموعنمأجفزةمرئادقةمأخرى.مم
م

ذ
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أؾف-ذ أفدافذجلنةذادلاؾوةذؾلفرتةذ-2013ذ2016ذادلتصلةذذ
بادلدائلذاخلاصةممبنظمةذاألغذقةذواؾزراعةم
م

-3م ؼلؿـدمجمؾسماٌـظؿةمإىلمأداسمهؾقؾيمرادخمالختاذمضراراتمدؾقؿةموحلـةماظؿوضقتموتؿلممباظػعاظقةمواظؽػـاءةم
يفمعامصخصماظوضعماٌاظيمظؾؿـظؿة،مواٌلائلماٌؿعؾؼةمباٌقزاغقة،موإرارمغظمماإلدارةمواٌعؾوعات،مواٌواردماظؾشـرؼةموأغشـطةم
اظرضابةمبغقةمهلنيمجودةمسؿلماٌـظؿةموتعزؼزمسؿؾقةمتؼدؼمماًدعاتمظألسضاء.م
م
اؾنتائجذؾلفرتةذ2016-2013ذ
م
-2م دؿؽونماظـؿائجماحملددةماظواردةمأدغاهمعؿلؼةمأؼضاًمععمػديفمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتم(اهلـد ماظـوزقػيم)9موضـؿنم
إرارػا؛مايوطؿةميفماٌـظؿةمواإلذرا مواظؿوجقهم(اهلد ماظوزقػيم)20موهؼققماإلدارةماظؽػـةةمواظػعاظـمةم(ػـد ماٌـظؿـةم
اظوزقػيم22ذال)مواظؿعاونماظػعالمععماظدولماألسضاءموأصقابماظشأنم(ػد ماٌـظؿةماظوزقػيمخاءػذؼنماهلدصني.م
م
-2م وتلعىمىـةماٌاظقة،معنمخاللماٌةذراتماٌؿعؾؼةمباظـؿائجمعنم2مإىلم6مأدغاه،مإىلمإدـداءماٌشـورةموماظؿوجقفـاتم
اظلؾقؿةمسؾىماٌلؿوىماظػينموسؾىمعلؿوىماظلقاداتمإىلماجملؾس.موعـنماٌلـؾمممبـهمأنّماجملؾـسمدـو مؼـظـرميفمسواعـلم
أخرىمخارجةمسنمغطاقماخؿصاصاتمىـةماٌاظقةمسـدماختاذمضراراتهمبشأنمػذهماٌلائل.م
م

أوالً-ذ رصدذاؾوضعذادلاؾيذ

م

-6م اظـؿــائج:مادــؿـادمعشــورةماجملؾــسموضراراتــهمبشــأنماظوضــعماٌــاظيمادــؿـاداًمضوؼـاًمإىلمتوجقفــاتمىـــةماٌاظقــةم
واظؿوصقاتماظصادرةمسـفا.م
م
-7م اٌةذراتمواظغاؼات:م
م
 اٌصادضة،ميفمتؼرؼرماجملؾسمإىلماٌةمتر،مسؾىممجقعمتوصقاتمىـةماٌاظقةمبشأنمايلاباتماٌاظقـةمماٌراجعـةم
ظؾػاوم
 اٌصادضة،ميفمتؼرؼرماجملؾسمإىلماٌةمتر،مسؾىممجقعمتوصقاتمىـةماٌاظقةمبشأنمجدولماالذرتاطات
 أخذماجملؾسميفماسؿؾاره،مطؿامؼـؾغي،ممجقعمتوصـقاتمىــةماٌاظقـةموتوجقفاتفـامبشـأنماٌؿطؾؾـاتمماظػـقـةم
ظؾلالعةمواالدؿؼرارماٌاظقنيم(تعؾؽةماٌواردمواالظؿزاعاتمواالدؿـؿارات)
 تؼدّممىـةماٌاظقةمإىلماجملؾسمتوصقاتموتوجقفاتمصـقةمدؾقؿةمبشأنممتوؼلماالظؿزاعاتماٌؿصـؾةممبـماٌوزػني،م
وودؼدماالحؿقارات،موؼرصعماجملؾسمبدورهمتوصقاتمبفذاماظشأنمإىلماٌةمترم
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-8م اٌكرجات:مرصعمتوصقاتمواضقة،مودضقؼة،موتواصؼقةمإىلماجملؾس،مإضاصةمإىلمتؼـدؼممجمؿوسـةمعـنماًقـاراتم
احملدّدةمإىلماجملؾسمظؽيمؼـظرمصقفامسـدماالضؿضاء.م
م
األغشطة:م
-9م
م
 تؼققممايلاباتماٌراجعةمظؾؿـظؿة،مجـؾاًمإىلمجـبمععمتؼرؼرماٌراجعماًارجيماٌؼرتنمبفا
 اظؿؼققمماٌلؿؿرمظؾقلاباتمشريماٌراجعةمواٌعاملماٌاظقةماظؾارزة
 االدؿعرا ماٌلؿؿرمياظةماالذرتاطاتماٌؼررةمواٌؿأخرات،موحاظةماظلقوظةماظـؼدؼةميفماٌـظؿة
 حاظةمادؿعرا متعؾؽةماٌواردمواٌلاػؿاتماظطوسقة
 تؼققممحاظةماالظؿزاعاتمشريماٌؿوظة،مالمدقؿاماالظؿزاعاتماٌؿعؾؼةمباٌوزػني،ممبامصقفاماظؿزاعاتماظؿغطقةماظطؾقةم
بعدماغؿفاءماًدعة
 االدؿعرا ماظلـويمالدؿـؿاراتماٌـظؿة
 ادؿعرا مايلاباتماٌراجعةمجملؿعماظلؾعمواًدعاتموصـدوقماظؿلؾقفمواالدخارميفماٌـظؿة
 تؼققممعؿطؾؾاتماظؿؿوؼلموإسادةماظـظرميفماحؿقاراتماٌـظؿة
م
-20م أداظقبماظعؿل:
م
 اظؿعاونماظوثققمععمىـةماظربغاعجم
 االتصاالتماٌـؿظؿةمععماٌدؼرماظعامماٌلـاسدمإلدارةماًـدعاتماٌةدلـقةمواٌـواردماظؾشـرؼةمواظشـةونماٌاظقـة،م
وعدؼرمذعؾةمإدارةماظشةونماٌاظقة،موعؽؿبماٌػؿشماظعام،مواظوحداتماٌعـقةماألخرى
 اظؿعاونماظوثققمععماٌراجعماًارجي
م

ثاـواً-ذ ادلدائلذادلتعلقةذبادلوزاـوةم

م

-22م اظـؿائج:مادؿـادمعشورةماجملؾسموضراراتهمبشأنماٌلـائملماٌؿعؾؼـةممباٌقزاغقـةمادـؿـاداًمضوؼـاًمإىلمتوجقفـاتمىــةم
اٌاظقةمواظؿوصقاتماظصادرةمسـفا.م
م
-21م اٌةذراتمواظغاؼات:م
م
 اإلذارةميفمتؼرؼرماجملؾسمإىلمضراراتمىـةماٌاظقةمبشأنمغؼلماالسؿؿاداتمبنيمأبوابماٌقزاغقة
 اٌصادضةميفمتؼرؼرماجملؾسمسؾىمتوصقاتمىـةماٌاظقةمبشأنمأداءماٌقزاغقة
 ضقامماجملؾس،مطؿامؼـؾغي ،مبدرادـةمتوصـقاتمىــةماٌاظقـةمبشـأنماىواغـبماٌاظقـةمظصـقاشةمخطـةماظعؿـلم
اٌؿودطةماألجل/برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقة
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م

ضقامماجملؾس،محلبماألصول،مبدرادةماظؿوصقاتماظػـقـةمظؾفــةماٌاظقـةمبشـأنماظؿلـوؼاتماظـيتموـرىميفم
برغاعجماظعؿلموشريمذظكمعنماٌلائلماٌؿعؾؼةمباٌقزاغقة
رصعمتوصقاتمصـقةمدؾقؿةموتوجقفاتمعـنمجاغـبمىــةماٌاظقـةمإىلماجملؾـسمبشـأنماظصـقاشةماظؼائؿـةمسؾـىم
اظـؿائج،موعلؿوؼاتماظؿؿوؼلماإلمجاظيميفماًطةماٌؿودطةماألجل/برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةمظؾفد ماظوزقػيم9م
(تؽـوظوجقاماٌعؾوعات)؛مواهلد ماظوزقػيم(20حوطؿةماٌـظؿةمواإلذرا مواظؿوجقه)؛مواهلد ماظـوزقػيم22م
ظؾفد ماظوزقػيمذالمٌـظؿةماظػاوم(اإلدارةماظؽػةةمواظػعاظة)،مواهلد ماظوزقػيمخاءم-م2م(اظؿعاونماظػعالمعـعم
اظدولماألسضاءموأصقابماظشأن)

-23م اٌكرجات:مرصعمضراراتموتوصقاتمواضقة،مودضقؼة،موتواصؼقـةممإىلماجملؾـسم،مإضـاصةمإىلمتؼـدؼممجمؿوسـةمعـنم
اًقاراتماحملدّدةمإىلماجملؾسمظؽيمؼـظرمصقفامسـدماالضؿضاء.م
م
-22م األغشطة:م
م
 اظؿؼدؼراتمواظؼراراتماًاصةمبـؼلماالسؿؿاداتماٌؼرتحةمبنيمأبوابماٌقزاغقةممبامؼؿؿاذىمععماٌادةم(2-2ب)م
عنماظالئقةماٌاظقة
 ادؿعرا ماألداءماظلـويمظؾؿقزاغقة
 ادؿعرا ماظؿؽاظقفماٌؼدرةمواٌكصصاتمواظؿؿوؼلماظعاممظؿـػقذمخطةماظعؿلماظػورؼة
 ادؿعرا ماظؿؼرؼرماظلـويمسنمعصروصاتمتؽاظقفماظدسمموادرتدادػامواظلقاداتماٌؿصؾةمبذظك
 ادؿعرا مزؼادةماظؿؽاظقفمواىواغبماظػـقةماألخرىمظصقاشةماًطةماٌؿودطةماألجل/برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقـةم
ورصعمتوصقاتمبشأغفا
 رصدماىواغبماٌاظقةمظؾؿلـوؼاتماظـيتموـرىميفمبرغـاعجماظعؿـل؛مموظؿقؼقـقمعزؼـدمعـنماٌؽادـبمميفماظؽػـاءةم
واظوصوراتمٌرةمواحدة
 ادؿعرا ماظؿؼدمماحملرزميفمادرتاتقفقةمتعؾؽةماٌواردموإدارتفاميفماالجؿؿاعماٌشرتك
م
-22م أداظقبماظعؿل:م
م
 اظؿعاونماظوثققمععمىـةماظربغاعجم
 االتصاالتماٌـؿظؿةمععمعدؼرمعؽؿـبماالدـرتاتقفقةمواظؿكطـقطموإدارةماٌـوارد،مواٌـدؼرماظعـامماٌلـاسدمإلدارةم
اًدعاتماٌةدلقةمواٌواردماظؾشرؼةمواظشةونماٌاظقة،مواظوحداتماٌعـقةماألخرى
 اظؿعاونماظوثققمععماظرئقسماٌلؿؼلمظؾؿفؾس
م
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ثاؾثاً-ذ ادلواردذاؾبشرقةم
م

اظـؿائج:مادؿـادمعشورةماجملؾسموضراراتهمبشأنماٌواردماظؾشرؼةمإىلمتوجقفاتمىـةماٌاظقةمواظؿوصـقاتماظصـادرةم

-26م

سـفا.م
م

اٌةذراتمواظغاؼات:م

-27م

م

اٌصادضةميفمتؼارؼرماجملؾسمسؾىمعالحظاتمىـةماٌاظقةموتوصقاتفاموتوجقفاتفامبشأنماٌواردماظؾشرؼة.



م
-28م

اٌكرجات:مرصعمتوصقاتمواضقةمودضقؼةموتواصؼقة.م

-29م

األغشطة:م

م
م

تؼققمماظؿؼدمماحملرزميفمتـػقـذماالدـرتاتقفقةماٌةدلـقةمظؾؿـواردماظؾشـرؼةمعؼارغـةمبأػـدا ماًطـةماٌؿودـطةم
األجل/برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقة،مالمدقؿامعامؼؾي:



م

م

م
م
م
م
م

اظؿوازنماىـلاغي
اظؿؿـقلماىغرايف
غظاممتؼققمموإدارةماألداء
تـؿقةمضدراتماٌوزػني
برغاعجماٌوزػنيماظػـقنيماٌؾؿدئنيم
اظؿكطقطمظؾؼوةماظعاعؾةم
إرارماظؽػاءةم
سؿؾقةماظؿوزقفم

م
م




م
م
م

م

اظؿـؼلم

ادؿعرا مدقاداتماٌـظؿةميفمعقدانماٌواردماظؾشرؼةمعؼابلماظلقاداتماٌـازرةميفمغظامماألعمماٌؿقـدةماٌوحـدم
ظؾؿرتؾاتمواظؾدالتمواالدؿقؼاضات
ادؿعرا مادؿكدامماالدؿشارؼنيماٌؿؼاسدؼنمدـوؼاً
ادؿعرا متوصقاتموضراراتماىؿعقةماظعاعة،موىـةماًدعةماٌدغقـةماظدوظقـةم،موجمؾـسماظصــدوقماٌشـرتكم
ظؾؿعاذاتماظؿؼاسدؼةمٌوزػيماألعمماٌؿقدة
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أداظقبماظعؿل:م

-10م

م




م
م

االتصاالتماٌـؿظؿةمععماٌدؼرماظعامماٌلـاسدمإلدارةماًـدعاتماٌةدلـقةمواٌـواردماظؾشـرؼةمواظشـةونماٌاظقـة،م
وعدؼرمعؽؿبماٌواردماظؾشرؼة،مواظوحداتماٌعـقةماألخرى
اظؿعاونماظوثققمععماظرئقسماٌلؿؼلمظؾؿفؾس

رابعاً-ذ إطارذـظمذاإلدارةذوادلعلوؿاتم

-12م اظـؿائج:م ادؿـادمعشورةماجملؾسموضراراتهمبشـأنماإلدارةموغظـمماٌعؾوعـاتماظػعاظـةمواظؽػـةةمإىلمتوجقفـاتمىــةم
اٌاظقةمواظؿوصقاتماظصادرةمسـفامم
م
-11م اٌةذراتمواظغاؼات:م
م
 اٌصادضةميفمتؼرؼرماجملؾسمسؾىمتوصقاتمىـةماٌاظقـةمبشـأنمتعزؼـزماظعؿؾقـاتمواهلقاطـلمماإلدارؼـمةمواٌؿصـؾةم
باظعؿل
 اٌصادضةميفمتؼرؼرماجملؾسمسؾىمتوصقاتمىـةماٌاظقةمبشأنمإصالحمغظمماظؿـظقممواإلدارة
م
-13م اٌكرجات:مرصعمتوصقاتمواضقةمودضقؼةموتواصؼقةم
م
-12م األغشطة:م
م
 ادؿعرا مإصالحمغظمماظؿـظقممواإلدارة،ممباميفمذظكمدقادةماٌشرتؼات
 رصدماظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذماٌعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعام
 ادؿعرا ماٌؼرتحاتماٌؿعؾؼةمبفقؽلمووزائفماٌؽاتبماٌقداغقة
 ادؿعرا ماظؿؼدمماحملرزميفماألخذمبإرارمإدارةماٌكاررمسؾىمعلؿوىماٌـظؿة
 ادؿعرا ماخؿصاصاتمىـةماٌؾادئماألخالضقةموتؼارؼرػاماظالحؼةمحبلبماٌؼؿضى
 ادؿعرا متؼققمماًدعاتماظؾغوؼةميفماٌـظؿة
م
-12م أداظقبماظعؿل:م
م
 اظؿعاونماظوثققمععمىـةماظربغاعجم
 االتصاالتماٌؿواترةمواٌـؿظؿةمععماٌدؼرماظعامماٌلاسدمإلدارةماًـدعاتماٌةدلـقةمواٌـواردماظؾشـرؼةمواظشـةونم
اٌاظقةمواظوحداتماٌعـقةماألخرى
 اظؿعاونماظوثققمععماظرئقسماٌلؿؼلمظؾؿفؾس
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اظعؿلميفمدقاقماٌشورةماٌؼدعةمعنماٌةمتراتماإلضؾقؿقة
خاؿداً-ذذاؾرؼابةذ

-16م اظـؿائج:مادؿـادمعشورةماجملؾسموضراراتهمبشأنمعلائلماظرضابةماظداخؾقةمواًارجقةمادؿـاداًمضوؼـاًمإىلمتوجقفـاتم
ىـةماٌاظقةمواظؿوصقاتماظصادرةمسـفا.م
م
-17م اٌةذراتمواظغاؼاتم
م
 اٌصادضةميفمتؼرؼرماجملؾسمسؾىمتوصقاتمىـةماٌاظقةمبشأنماٌراجعةماظداخؾقةمواًارجقة
 اٌصادضةميفمتؼرؼرماجملؾسمسؾىمتوصقاتمىـةماٌاظقةمبشأنماإلبالغمسنماظؿـػقذ
 ادؿـادمتعقنيماٌراجعماًارجيمأومإسادةمتعققـهمعنمضؾلماجملؾسمإىلمتوصقاتمىـةماٌاظقة
م
-18م اٌكرجات:مرصعمتوصقاتمواضقةمودضقؼةموتواصؼقةم
م
-19م األغشطة:م
م
 ادؿعرا مغظامماظرصدمواإلبالغماٌلؿـدمإىلماظـؿائج
 تؼققمماظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمتوصقاتماٌراجعماًارجي
 االدؿعرا ماظلـويمألغشطةمعؽؿبماٌػؿشماظعام
 ادؿعرا ماظؿؼرؼرماظلـويمظؾفـةماٌراجعةميفماٌـظؿة
 عراضؾةمسؿؾقةماظؿفدؼدمظؾؿراجعماًارجيماٌعـقّمن،مو/أومتعـقنيمعراجـعمخـارجيمجدؼـدم،موتؼـدؼممتوصـقاتم
حمددةمإىلماجملؾسمبـاءمسؾىمذظك
 ادؿعرا ماظؿؼارؼرمذاتماظصؾةماظيتمتضعفاموحدةماظؿػؿقشماٌشرتطةمظألعمماٌؿقدة
م
-30م أداظقبماظعؿل:م
م
 اظؿعاونماظوثققمععمىـةماظربغاعجم
 االتصاالتماٌـؿظؿةمععمعؽؿبماٌػؿشماظعاممواظوحداتماٌعـقةماألخرى
 اظؿعاونماظوثققمععماٌراجعماًارجي
م
م
م
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دادداً-ذذحتدنيذأداؾوبذعملذجلنةذادلاؾوةذوؽفاءتهاذ

م
-32م

اظـؿائج:مسؿلمىـةماٌاظقةمبطرؼؼةمادؿؾاضقةموذاعؾةمطػوءةموضقاعفامبدورمضويميفمجمالمإدداءماٌشورةم

-31م

اٌةذراتمواظغاؼات:م

م
م








م

اٌكرجات:مم

-33م

م




م






م

هدؼثمبرغاعجماظعؿلماٌؿعددماظلـواتمظؾفـةماٌاظقة
اإلبالغمسنماإلنازاتماحملؼؼةمعؼابلمشاؼاتماظربغاعجماٌؿعددماظلـواتميفمغفاؼةمصرتةماظلـؿني
تعزؼزماظؾفوءمإىلمسؼدماجؿؿاساتمعشرتطةمععمىـةماظربغاعج
االدؿعرا ماٌلؿؿرمألداظقبمسؿلمىـةماٌاظقة،ممباميفمذظكمحبثماٌلائلمسنمررؼقماجؿؿاساتم(اصرتاضقة)
هدؼدمدورمرئقسمىـةماٌاظقةموغائبمرئقسمىـةماٌاظقةم
أداظقبماظعؿل:م

-32م

م

رصعمتوصقاتمواضقةمودضقؼةموتواصؼقة
وضعمبرغاعجمسؿلمعؿعددماظلـواتمحمدّثمظؾفـةماٌاظقةم
األغشطة:م

-32م

م

إدراجمجداولمأسؿالماجؿؿاساتمىـةماٌاظقةمبادؿؿرارميفمػقؽلمايوطؿةماظشاعلمظؾؿـظؿة
ترطقزمجداولمأسؿالمىـةماٌاظقةمسؾىمضضاؼامادرتاتقفقةمحمدودةم
تؽونماٌـاضشاتميفماجؿؿاساتمىـةماٌاظقةمعرطزةموإدارتفاماظزعـقةمصعاظةمعنمأجـلمهؼقـقمدرجـةمأطـربمعـنم
اظؽػاءةم
تلؿـدمادؿـؿاجاتماٌـاضشاتمإىلمتواصقماآلراءم
اتلاقمتؼارؼرمىـةماٌاظقةم ػقؽؾقاًمععماٌؼارعمذاتماظصـؾةمعـنمجـدولمأسؿـالماجملؾـس،ماألعـرماظـذيمميؽـمنم
اجملؾسمعنمأنمحيدد،مبوضوح،ماظؼراراتمواظؿوصقاتمذاتماظصؾة
إسدادمتؼارؼرمىـةماٌاظقةمبطرؼؼةمتؿلممباظؽػـاءةمظؽػاظـةماالدـؿكدامماألعــلمظؾوضـتمواٌـواردماٌؿاحـةمخـاللم
دوراتماظؾفـة،معنمدونماظؿأثريمسؾىمجودةمتوصقاتمىـةماٌاظقة





إدـادماألوظوؼةمظؾؿلائلماالدرتاتقفقةمسـدمصقاشةمجداولمأسؿالمىـةماٌاظقة
حُلنمإسدادماظوثائقماًاصةمبؾـودمجداولماألسؿالمعنمضِؾلماألعاغة
تُعدّماألعاغةموثائقماجؿؿاساتمىـةماٌاظقةمسؾىماظوجهماظصققحموتؼدمميفمتوضقتمحلن
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اظطؾبمعنماألعاغةمتؼدؼممسرو معؼؿضؾةموجمدؼةمسنمبـودمجداولماألسؿال
اتلاممعداوالتمىـةماٌاظقةمباالضؿضابمواىدوى
سؼدماجؿؿاساتمعشرتطةمواظؿعاونمبصورةموثقؼةمععمىـةماظربغاعج
إجراءمعشاوراتمشريمرمسقةمبشأنمبرغاعجماظعؿلماٌؿعددماظلـوات
إجراءمعشاوراتمشريمرمسقةمبنيماألسضاءميفمعامبنيماظدورات
اظؿعاونماظوثققمععماظرئقسماٌلؿؼلمظؾؿفؾس
اظعؿلميفمدقاقمضراراتموعشورةماألجفزةماظرئادقةماألخرى،ممباميفمذظكمىـةماظشةونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقة
م
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باء-ذ

أفدافذجلنةذادلاؾوةذيفذؿاذقتعلقذبادلدائلذاخلاصةذبربـاؿجذاألغذقةذاؾعادليذ

م
-36م اذرتطتماألعمماٌؿقدةموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمظألعمماٌؿقدةميفمإغشاءمبرغاعجماألشذؼةماظعاٌيمطربغاعجمحُـدّدتمم
أشراضهموأداؤهمظوزائػهميفماظؾوائحماظعاعةموؼواصلماظؼقاممبأغشطؿهميفمضوءمسؿؾقاتماالدؿعرا ماظدورؼة.1م
م
-37م وسؾىمحنومعامؼردميفماٌـادةم2-22م عـنماظؾـوائحمواظؼواسـدماظعاعـةمظربغـاعجماألشذؼـةماظعـاٌيم:م"ؼعؿؿـدماجملؾـسم
اظؿـػقذيميفممجقعماٌلائلماٌؿصؾةمباإلدارةماٌاظقةمظربغاعجماألشذؼةماظعاٌيمسؾىمعشـورةمىــةماألعـمماٌؿقـدةماالدؿشـارؼةم
ظشةونماإلدارةمواٌقزاغقةموىـةماٌاظقةميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة".م
م
اؾنتائجذ
م
-38م تلعىمىـةماٌاظقة،مادؿـاداًمإىلمعةذراتماظـؿـائجماٌـذطورةمأدغـاه،مإىلممإدـداءمعشـورةموتوجقفـاتمدـؾقؿةمسؾـىم
اٌلؿوىماظػينموسؾىمعلؿوىماظلقاداتمإىلماجملؾسماظؿـػقذي.م
م

أوالً-ذذادلدائلذادلاؾوةذوادلتصلةذبادلواردذوادلوزاـوةذ

م

-39م اظـؿائج:مإنمضراراتماجملؾـسماظؿـػقـذيمبشـأنماٌلـائلماٌاظقـةمواٌؿصـؾةمبـاٌواردمواٌقزاغقـةممتأخـذميفماالسؿؾـارم
توجقفاتموتوصقاتمىـةماٌاظقة.مم
م
-20م اٌةذراتمواظغاؼات:م
م
 حياطمسؾؿاًمبؿوصـقاتمىــةماٌاظقـةميفموثقؼـةم"اظؼـراراتمواظؿوصـقاتم"ماظصـادرةمسـنمطـلمدورةمعـنمدوراتم
اجملؾسماظؿـػقذي.
م
-22م اٌكرجات:متوصقاتمواضقةمودضقؼةموتواصؼقةمظؾؿفؾسماظؿـػقذي.م
م
-21م األغشطة:مم
م
 ادؿعرا مخططمإدارةمبرغاعجماألشذؼةماظعاٌيموهدؼـاتفا
 ادؿعرا ماظؿقدؼثماظـفائيمٌشروعمذؾؽةمععؾوعاتمبرغاعجماألشذؼةماظعاٌيموغظاعهماظعاٌيماظـاغيم WINGS
IIمم
 تؼققممحلاباتمبرغاعجماألشذؼةماظعاٌيماظلـوؼةماٌراجعةمواظؿؼرؼرماٌؿصلمبفاماٌؼدممعنماٌراجعماًارجي
1مماظؾوائحماظعاعة-ماظؼواسدماظعاعة-ماظؾوائحماٌاظقة-ماظؼواسدماإلجرائقةميفماجملؾسماظؿـػقذي"،مغوصؿرب/تشرؼنماظـاغيم.1009
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م

ادؿعرا متؼرؼرماٌدؼرماظؿـػقذيمبشأنماالدؿػادةمعنماٌلـاػؿاتمواإلسػـاءاتمعـنماظؿؽـاظقفم(اٌادتـانم2-21م
وم2-23م(ح)معنماظالئقةماظعاعة)
ادؿعرا متؼرؼرمسنماظؽػاءةميفمبرغاعجماألشذؼةماظعاٌيم
ادؿعرا موثائقمأخرىمعنمأجلماظـظرمصقفامأومإضرارػامبشأنماٌلائلماٌاظقةمواٌؿصؾةمباٌواردمواٌقزاغقة
أداظقبماظعؿل:

-23م

م

13

عـاضشاتمأثـاءمدوراتمىـةماٌاظقةمتلػرمسنمتوصقاتمواضقةمظؾؿفؾسماظؿـػقذي
االتصالمحبلبماالضؿضاءمععماٌدؼرماظؿـػقذيماٌلاسدمظإلدارةماٌعـقةمبإدارةماٌواردمواٌلاءظة
ثاـواً-ذذاؾرؼابةذ

م
-22م اظـؿائج:متدسممتوجقفاتموتوصقاتمىــةماٌاظقـةمضـراراتماجملؾـسماظؿـػقـذيمبشـأنماٌلـائلماٌاظقـةمواٌؿصـؾةم
باٌواردمواٌقزاغقةمدسؿاًمضوؼاً.م
م
-22م اٌةذراتمواظغاؼات:م
م
 اإلحارةمسؾؿامبؿوصقاتمىـةماٌاظقةميفموثقؼـةم"اظؼـراراتمواظؿوصـقاتم"ماظصـادرةمسـنمطـلمدورةمعـنمدوراتم
اجملؾسماظؿـػقذي.
م
-26م اٌكرجات:متوصقاتمواضقةمظؾؿفسماظؿـػقذي.م
م
-27م األغشطة:م
م
 ادؿعرا متؼارؼرماٌراجعماًارجيمبشأنماٌلائلماًاصةمباإلدارةموردودماإلدارةمسؾقفا
 توصقاتمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمبشأنمتعقنيمأسضاءمىـةماٌراجعة،محبلبماالضؿضاء
 ادؿعرا ماظؿعدؼالتماٌؼرتحةميفماخؿصاصاتمىـةماٌراجعة،محبلبماالضؿضاء
 ادؿعرا ماظؿؼرؼرماظلـويمظؾفـةماٌراجعة
 ادؿعرا ماظؿؼرؼرماٌرحؾيمسنمتـػقذمتوصقاتماٌراجعماًارجي
 ادؿعرا متؼارؼرماٌػؿشماظعام
 ادؿعرا متؼارؼرماٌراجعماًارجيموردودماإلدارةمسؾقفا
 ادؿعرا ماظؿعدؼالتماٌؼرتحةميفمدقاداتمبرغاعجماألشذؼةماظعاٌيمبشأنماٌلائلماٌؿعؾؼـةمباظرضابـة،محبلـبم
االضؿضاء
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أداظقبماظعؿلم

-28م

م




عـاضشاتمعرطزةموصعّاظةمأثـاءمدوراتمىـةماٌاظقةمتلػرمسنمتوصقاتمواضقةم
االتصالمحبلبماالضؿضاءمباٌدؼرماظؿـػقذيماٌلاسدمظإلدارةماٌعـقةمبإدارةماٌواردمواٌلاءظة

22م
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أوالً-ذ خطةذعملذػرتةذاؾدنتنيذ-2014ذ2015ذم
م

دورةذػصلذاؾربوعم
ؿاقو/أقارذ2014

رصدذاؾوضعذادلاؾي

 اظوضعماٌاظي
 اظؿؼقـــقمماالطؿـــواريمظالظؿزاعـــاتم
اٌؿعؾؼةمباٌوزػنيميفمسامم1023
 اظؿؼرؼرمسـن ماالدـؿـؿارات ميفمسـامم

ادلدائلذادلتعلقةذبادلوزاـوة

 اظؿؼرؼرماظلـويمسـنمأداءماٌقزاغقـةم
واظربغــاعجموسؿؾقــاتماظـؼــلمبــنيم
أبــوابماٌقزاغقــةمظػــرتةماظلـــؿنيم
1023-1021م
 تؼرؼـــرمتـػقـــذماظـــرباعجمظؾػـــرتةم
1023-1021م(االجؿؿاعماٌشرتك)

جوم-ذ خرقطةذطرققذبشأنذاؾقضاقاذاؾيتذقتعنيذؿناؼشتهاذ
م
اجمللسذاؾتنفوذيذ
ؾربـاؿجذاألغذقةذاؾعادليذ

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذاألغذقةذ
اؾعادلي2ذذ

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذ
األغذقةذاؾعادليذذ

اؾدورةذاؾعادقةذاألوىلذ

اؾدورةذاؾدنوقة

اؾدورةذاؾعادقةذاؾثاـوة

دورةذػصلذاخلرقفذ
ـوػمرب/تشرقنذاؾثاـيذ2014ذ

 ايلـــاباتماظلــــوؼةماٌراجعـــة،م
1023م

م

 اظوضعماٌاظي
 خطةمايواصزمظؾؿشفقعمسؾىماإلدراعم
يفمدصعماالذرتاطات
 ايلــاباتماٌراجعــةمظؾػــاوم-1021
1023

1023

 ررؼؼـــةمحلـــابم
تؽـــاظقفماظـــدسمم
شريماٌؾاذرة
 ادـؿعرا ماإلرـارم
اٌـــاظي:ممتوؼـــلم
رأسماٌالماظعاعلم

 هدؼثمسنمحلابمععدلمتؽـاظقفم
اظدسممشريماٌؾاذرةمظربغاعجماألشذؼـةم
اظعاٌي
 تؼرؼرمسنمادؿكداممآظقـاتماظؿؿوؼـلم
اٌلؾقميفمبرغاعجماألشذؼةماظعاٌي
 تؼرؼـــرماٌـــدؼرماظؿـػقـــذيمبشـــأنم
االدؿػادةمعنماالذرتاطاتموتؽـاظقفم
اإلسػاءاتم(اٌادتانم 2-21موم2-23م
(ز)معنماظالئقةماظعاعة)

 خطةمإدارةمبرغاعجماألشذؼةم
اظعاٌيم(-1022م)1027

م

 ايلــاباتماٌراجعــةمجملؿــعماظلــؾعم
واًدعاتمٌوزػيماٌـظؿةمظعامم1023م
 اظؿؼرؼرماظلـويمسنماظصـدوقماًاصم
يــاالتماظطــوارئموأغشــطةمإســادةم
اظؿأػقل
 اظؿؼرؼـــرماظلــــويمســـنمعصـــروصاتم
تؽاظقفماظدسمموادرتدادػا

 2م ماظؿوارؼخ ماظػعؾقة مالجؿؿاسات مىـة ماٌاظقة مٌـاضشة م اٌلائل ماٌؿصؾة مبربغاعج ماألشذؼة ماظعاٌي محمددة مطفزء معن ماالدؿعدادات مالغعؼاد ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾربغاعج .مواٌلائل ماٌؿعؾؼة مبربغاعج ماألشذؼة ماظعاٌي مععروضة ميف مخطة مصرتة ماظلـؿنيم
م-1022م1022معلؿؿدةمعنمبرغاعجمسؿلماجملؾسماظؿـػقذيمظػرتةماظلـؿنيم(اظوثقؼةم.)WFP/EB.2/2012/11
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دورةذػصلذاؾربوعم
ؿاقو/أقارذ2014

ادلواردذاؾبشرقة

 اظؿؼرؼرماٌرحؾيمسنمتـػقـذماإلرـارم
االدرتاتقفيموخطةماظعؿـلمبشـأنم
اٌواردماظؾشرؼة

إطارذـظمذاإلدارةذوادلعلوؿات

 تؼرؼرمعرحؾيمسنماظربغاعج ماظعاٌيم
إلدارةماٌوارد
 تؼرؼــرمعرحؾــيمســنمإرــارمإدارةم
اٌكاررميفماٌـظؿة

اجمللسذاؾتنفوذيذ
ؾربـاؿجذاألغذقةذاؾعادليذ

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذاألغذقةذ
اؾعادلي2ذذ

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذ
األغذقةذاؾعادليذذ

اؾدورةذاؾعادقةذاألوىلذ

اؾدورةذاؾدنوقة

اؾدورةذاؾعادقةذاؾثاـوة

دورةذػصلذاخلرقفذ
ـوػمرب/تشرقنذاؾثاـيذ2014ذ
 اظؿؼرؼــرماٌرحؾــيمســنمتـػقــذماإلرــارم
االدــرتاتقفيموخطــةماظعؿــلممبشــأنم
اٌواردماظؾشرؼة
 توصــقاتموضــراراتمىـــةماًدعــةم
اٌدغقــةماظدوظقــةموجمؾــسماٌعاذــاتم
اظؿؼاسدؼــةمٌــوزػيماألعــمماٌؿقــدةمإىلم
اىؿعقةماظعاعة
 تؼرؼـرمعرحؾـيمسـنماظربغـاعجمماظعـاٌيم
إلدارةماٌوارد
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دورةذػصلذاؾربوعم
ؿاقو/أقارذ2014

اؾرؼابة

اجمللسذاؾتنفوذيذ
ؾربـاؿجذاألغذقةذاؾعادليذ

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذاألغذقةذ
اؾعادلي2ذذ

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذ
األغذقةذاؾعادليذذ

اؾدورةذاؾعادقةذاألوىلذ

اؾدورةذاؾدنوقة

اؾدورةذاؾعادقةذاؾثاـوة

 تؼرؼــرماظـشــاطماظلـــويمظؾؿػــؿشم م
اظعاممظعامم1023
 اظؿؼرؼرماظلـويمظؾفـةماٌراجعةميفم
عـظؿــةماألشذؼــةمواظزراســةمظعــامم
1023

 اظؿؼرؼــرماظلـــويمظؾفـــةماٌؾــادئم
األخالضقةمظعامم1023م
 تؼرؼرمعرحؾيمسنمتـػقذمتوصـقاتم
اٌراجعماًارجي











حتدنينينيذأدنينياؾوبذعمنينيلذجلننينيةذ
ادلاؾوةذوؽفاءتها

 برغــاعجماظعؿــلماٌؿعــددماظلـــواتم
ظؾفــــــــــــــةماٌاظقـــــــــــــةمم
 حاظةماظؿوصقاتماظعاظؼـةم ماظصـادرةم
سنمىـةماٌاظقة
 أداظقبمسؿلمىـةماٌاظقةم

تعقنيماألسضاءميفمىـةماٌراجعةم
تعقنيمأسضاءماجملؾـسماظؿـػقـذيميفم
ىـةماالخؿقـارمظؿعـقنيماألسضـاءميفم
ىـةماٌراجعةم
اظؿؼرؼرماظلـويمظؾفـةماٌراجعة
تؼرؼرمسنمتـػقـذمتوصـقاتمماٌراجـعم
اًارجي
اظؿؼرؼـــرماظلــــويمظؾؿػـــؿشماظعـــامم
وعذطرةمعنماٌدؼرماظؿـػقذي
تؼرؼرماٌراجعماًارجيمسـنمتورؼـدم
األشذؼةميفمبرغـاعجماألشذؼـةماظعـاٌيم
وردّماإلدارة
تؼرؼرماٌراجعماًارجيمسنمعلؿودعم
األعمماٌؿقـدةمظالدـؿفابةمظؾقـاالتم
اإلغلاغقةموردّماإلدارة

 خطــــةمسؿــــلماٌراجــــعم
اًارجي
 اظؿعــــدؼالتميفماظالئقــــةم
اٌاظقة
 اًطــواتماألوظقــةمظؿعــقنيم
عراجعمخـارجيمجدؼـدميفم م
برغاعجماألشذؼةماظعاٌيم

دورةذػصلذاخلرقفذ
ـوػمرب/تشرقنذاؾثاـيذ2014ذ
 تؼرؼــرمعرحؾــيمســنمتـػقــذمتوصــقاتم
اٌراجعماًارجي
 تؼرؼرمعرحؾـيمسـنمتـػقـذماظؿوصـقاتم
اًاصــةمبــاألجفزةماٌـشــأةممبوجــبم
اٌادةم22معنماظددؿور

 برغاعجماظعؿلماٌؿعددماظلـواتمظؾفـةم
اٌاظقة
 حاظةماظؿوصقاتماظعاظؼةماظصـادرةمسـنم
ىـةماٌاظقةم
 أداظقبمسؿلمىـةماٌاظقة
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دورةذػصلذاؾربوعذ
ذ2015
 اظوضعماٌاظي
 اظؿؼقـــقمماالطؿـــواريمظالظؿزاعـــاتم
اٌؿصؾةمباٌوزػنيميفمسامم1022
 تؼرؼــرمســنماالدــؿـؿاراتميفمســامم

رصدذاؾوضعذادلاؾي

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذاألغذقةذاؾعادلي،ذاؾدورةذ
اؾدنوقة


دورةذػصلذاخلرقفذ
2015ذ

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذ
األغذقةذاؾعادلي،ذاؾدورةذاؾدنوقةذ
اؾثاـوة

 اظوضعماٌاظي
 خطةمايواصزمظؾؿشفقعمسؾىمدصـعماالذـرتاطاتميفم
عوسدػا
 ايلاباتماٌراجعةمجملؿـعماظلـؾعمواًـدعاتميفم
اظػاومظعامم1022

ايلاباتماظلـوؼةماٌراجعةمظعامم1022

1022

 جــــدولماالذــــرتاطاتمظؾػــــرتةمم
1027-1026


ادلدائلذادلتصلةذبادلوزاـوة






ادلواردذاؾبشرقة

إطنينينيارذاؾنينينينظمذاإلدارقنينينيةذوـظنينينيمذ
ادلعلوؿاتذذ

م

تؼرؼــرمســنمتـػقــذمخطــةماظعؿــلم
اظػورؼة
اظؿؼرؼـــرماظؿفؿقعـــيمالدـــؿعرا م
عـؿصفماٌدة،م1022م
اظؿؼرؼرماظلـويمسـنممأداءماٌقزاغقـةم
واظربغــاعجموسؿؾقــاتماظـؼــلمبــنيم
أبــوابماٌقزاغقــةمظػــرتةماظلـــؿنيم
-1022م1022م
اًطةماٌؿودـطةماألجـلمموبرغـاعجم
اظعؿـلمواٌقزاغقـةممظؾػــرتةم-1026
1027م

 تؼرؼــرمعرحؾــيمســنمتـػقــذماإلرــارم
االدرتاتقفيموخطةماظعؿـلمبشـأنم
اٌواردماظؾشرؼة
 تؼرؼرمعرحؾيمسنماظربغاعجماظعـاٌيم م
إلدارةماٌوارد

 تؼرؼــرمســنمادــؿكداممآظقــاتماظؿؿوؼــلماٌلــؾقميفم
برغاعجماألشذؼةماظعاٌي
 تؼرؼرماٌدؼرماظؿـػقـذيمسـنمادـؿكدامماالذـرتاطاتمم
وتؽاظقفماإلسػـاءاتمم(اٌادتـانمم 2-21مو2-23م(ز)م
عنماظالئقةماظعاعة)



 خطةمإدارةمبرغاعجماألشذؼةم
اظعاٌيم(-1026م)1028





اظؿؼرؼـرماظلــويمســنماظصــدوقماًـاصميــاالتم
اظطوارئموأغشطةمإسادةماظؿأػقل
اظؿؼرؼــرماظلـــويمس ـنمعصــروصاتمتؽــاظقفماظــدسمم
وادرتدادػا
سؿؾقاتماظـؼلمبنيماظرباعجموعامبنيمأبوابماٌقزاغقةم
ظػرتةماظلـؿنيم1022-1022
اظؿعــدؼالتميفمبرغــاعجماظعؿــلمواٌقزاغقــةمظؾػــرتةم
1027-1026م(إذامرُؾبمذظكممبوجبمضرارمصـادرم
سنماٌةمتر)

م
 تؼرؼرمعرحؾيمسنمتـػقذماإلرارماالدرتاتقفيموخطةم
اظعؿلمبشأنماٌواردماظؾشرؼة
م

 تؼرؼرمعرحؾيمسنماظربغاعجماظعاٌيمإلدارةماٌوارد
م
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دورةذػصلذاؾربوعذ
ذ2015
اؾرؼابةذ





م

حتدنينينيذأدنينياؾوبذعمنينيلذجلننينيةذ
ادلاؾوةذوؽفاءتها

اظؿؼرؼــرماظلـــويمظؾفـــةماٌؾــادئمم
األخالضقة،م1022
تؼرؼــرماظـشــاطماظلـــويمظؾؿػــؿشم
اظعاممظلـةم1022
اظؿؼرؼرماظلـوي مظؾفـةماٌراجعةميفم
عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمسـمن مسـامم
1022م
تؼرؼرمعرحؾيمسنمتـػقـذمتوصـقامتم
اٌراجعماًارجي

 برغــاعجماظعؿــلماٌؿعــددماظلـــواتم
ظؾفـةماٌاظقة
 حاظــةماظؿوصــقاتماظعاظؼــةمظؾفـــةم
اٌاظقةم
 أداظقبمسؿلمىـةماٌاظقة

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذاألغذقةذاؾعادلي،ذاؾدورةذ
اؾدنوقة





م

تعقنيماألسضاءميفمىـةماٌراجعة
اظؿؼرؼرماظلـويمظؾفـةماٌراجعة
تؼرؼرمسنمتـػقذمتوصقاتماٌراجعماًارجي
اظؿؼرؼرماظلـويمظؾؿػؿشماظعامموعـذطرةمصـادرةمسـمنم
اٌدؼرماظؿـػقذي
تؼرؼرماٌراجـعماًـارجميمسـمنمعلـائلماإلدارةموردّم
اإلدارةم

اجمللسذاؾتنفوذيذؾربـاؿجذ
األغذقةذاؾعادلي،ذاؾدورةذاؾدنوقةذ
اؾثاـوة
 خطــــةمسؿــــلماٌراجــــعم
اًارجيم

دورةذػصلذاخلرقفذ
2015ذ
 تؼرؼــرمعرحؾــيمســمنمتـػقــذمتوصــقاتماٌراجــعم
اًارجي
م

 برغاعجماظعؿلماٌؿعددماظلـواتمظؾفـةماٌاظقة
 حاظةماظؿوصقاتماظعاظؼةمظؾفـةماٌاظقةم
 أداظقبمسؿلمىـةماٌاظقة

