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ٛغ٤خ ا٠ٛبٰٛخ
الذّسة الشابؼت ّالثالثْى بؼذ الوائت
سّها 22-21 ،أوتْبش/تششٗي األّي 2010
س٘است بشًاهج األغزٗت الؼالوٖ لوىافحت التذل٘س ّالفساد

ٯوع ٬ر٪عٰ ٦أ٭ أٍئٜخ رٰٔ٤خ رزو ْٜث٠ؾز٧ ٫٪ن ٥ا٪ٛصٰٔخ ا:٬ٛ
الس٘ذSuresh R. Sharma/
الوفتش الؼام ّهذٗش هىتب الشلابت
بشًاهج األغزٗت الؼالوٖ
سلن الِاتف+3906 6513 2700 :

ؿُجن هلك ٟؾل٩ك ٧ ٢ٟن ٥ا٪ٛصٰٔخ  ٢ٟأع ٚاٛؾلّ  ٢ٟرؤصٰواد هٰٜ٠بد ا٤٠ٛل٠خ ه ٬ٜاٛجٰئخ ٩اَ٠ٛب٠٧خ ُٮ هل ٝاٛزؤصٰو ه ٬ٜا٤٠ٛبؿ٩ .ٯوع ٢ٟ ٬اَٛبكح ا٤٠ٛل٩ثٰ٩ ٢ا٠ٛوآجٰ ٢اٛز٘وّٝ
ثبؽؼبه َ٣قٟ ٞ٨و ٞ٨ا ٬ٛاالعز٠بهبد ٩هل ٝؿٜت َ٣ـ اػبُٰخ ٨٤ٟبٟ٩ .ول٩ ٞصبئْ اعز٠بهبد ا٤٠ٛل٠خ ٟزبؽخ ه ٬ٜاإل٣زو٣ذ ه ٬ٜاٛو٪٤ا ١اٛزبٛٮwww.fao.org :
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هلخض
 تتؼاسع هواسساث التذل٘س ّ/أّ الفساد أّ التْاطؤ هغ الم٘ن األساس٘ت للبشًاهجّٗ .ذسن البشًاهج
التأث٘شاث السلب٘ت التٖ ٗوىي أى تلحمِا ُزٍ الوواسساث بأًشطتَ ّػول٘اتَ ُّْ ،هلتضم بوٌؼِا ّباتخار
اإلجشاءاث الظاسهت ح٘ثوا ٗوىي أى تحذثّ .إى البشًاهج هلتضم ،ػلٔ ّجَ الخظْص ،بوٌغ ها ٗلٖ:
 )1هواسساث التذل٘س ّالفساد التٖ ٗشتىبِا هْظفْ البشًاهج أّ الؼاهلْى هي غ٘ش الوْظف٘ي؛
 )2هواسساث ا لتذل٘س التٖ ٗشتىبِا الششواء الوتؼاًّْى هغ البشًاهج أّ الوْسدّى لَ أّ إٔ أطشاف
أخشٓ؛  )3هواسساث التْاطؤ ف٘وا ب٘ي إٔ هي ُزٍ األطشاف.
 ووا أى البشًاهج هلتضم بالشفاف٘ت ّالوساءلت فٖ إداسة هْاسدٍ ،بغ٘ت ضواى التٌف٘ز الفؼاي ألُذافَ
اإلستشات٘ج٘تّ .لِزٍ الغاٗت ،تسؼٔ ُزٍ الس٘است إلٔ هٌغ التذل٘س ّ/أّ الفساد أّ التْاطؤ ّرله هي خالي:
 )1الضْابط ّالوْاصٗي الذاخل٘ت الوالئوت؛  )2تذسٗب الوْظف٘ي ّتْػ٘تِن؛  )3االلتضام بالٌضاُت فٖ تؼ٘٘ي
هْظفٖ البشًاهج ّالؼاهل٘ي هي غ٘ش الوْظف٘ي ّالتؼالذ هغ الغ٘ش؛  )4ضْابط الوشاجؼت الذاخل٘ت ّالخاسج٘ت
الفؼالت.
ّ تؼبـِّش ُزٍ الس٘است ػي هبادا اتفال٘ت األهن الوتحذة لوىافحت الفساد ّػي الوبادا الوٌظْص ػلِ٘ا فٖ
أًظوت ّلْائح الوْظف٘ي ّفٖ األًظوت ّاللْائح الوال٘ت ّفٖ هؼاٗ٘ش سلْن هْظفٖ الخذهت الوذً٘ت الذّل٘ت.
وزله فئى ُزٍ الس٘است تتسك هغ سائش اللْائح ّالس٘اساث الذاخل٘ت راث الظلت.

التْجِ٘اث الوطلْبت هي لجٌت الوال٘ت
 ٯوعٛ ٢ٟ ٬غ٤خ ا٠ٛبٰٛخ أ ١رؾٰؾ ه٠ٜبً ثَٰبٍخ ثو٣بٟظ األًنٯخ اٛوب٠ٛٮ ٘٠ٛبُؾخ اٛزل٩ ٌٰٛاَِٛبك أ٠ٛزوؽخ،
٩أ ١ر٪اُْ ه ٬ٜا٤ٛلو ُٰ٨ب ٩اهز٠بك٧ب ٓ ٢ٟج ٚا٠ٛغ ٌٜاٛزِٰ٤ن٭.
هششّع الوشْسة
ّ فماً للوادة الشابؼت ػششة هي الالئحت الؼاهت لبشًاهج األغزٗت الؼالوٖ ،تْطٖ لجٌت الوال٘ت فٖ هٌظوت
األغزٗت ّالضساػت الوجلس التٌف٘زٕ للبشًاهج بالوْافمت ػلٔ "س٘است بشًاهج األغزٗت الؼالوٖ لوىافحت
التذل٘س ّالفساد".

الوجلس التٌف٘زٕ
الذّسة الؼادٗت الثاً٘ت
سّها2010/11/11-8 ،

قضايا السياسات
البند  4من جدول األعمال

مقدمة للمجلس للموافقة

سياسة برنامج األغذية العالمي
لمكافحة التدليس والفساد

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.2/2010/4-C/1
29 September 2010
ORIGINAL: ENGLISH

طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ .ميكن اإلطالع على وثائق اجمللس التنفيذي
يف صفحة برنامج األغذوة العاملي على شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي(http://www.wfp.org/eb) :

4

WFP/EB.2/2010/4-C/1

مذكرة للمجلس التنفيذي

ُزٍ الْث٘مت همذهت للوجلس التٌف٘زٕ للوْافمت
رله ٪األٟب٣خ أهؼبء ا٠ٛغ ٌٜاٛنٯٓ ٢ل ر٘ٛ ١٪لٯ ٞ٨أٍئٜخ ُٰ٤خ رزو ْٜث٠ؾزو٧ ٫٪ون ٥ا٪ٛصٰٔوخ اٛو ٬االرظوب ٙث٠و٪كِٮ
ثو٣بٟظ األًنٯخ اٛوب٠ٛٮ ا٠ٛنٗ٪هٯ ٢أك٣ب٩ ،٥ٯِؼ ٚأ ١ٯز ٞمٓ ٖٛج ٚاثزلاء ك٩هح ا٠ٛغ ٌٜاٛزِٰ٤ن٭ ثِزوح ٗبُٰخ.
اِ٠ٛزش اٛوبٟ٩ ٝلٯو ٟ٘زت اٛوٓبثخ:

اَٰٛلS. Sharma :

هٓ ٞا٨ٛبرَ066513-2700 :

ٯ٘٠و ٞ٘٤االرظوب ٙثبَٛوٰلح  ،I. Carpitellaاَ٠ٛوبهلح اإلكاهٯوخ ٪ٛؽولح فولٟبد ا٠ٛوئر٠واد ،اٗ ١ب٣وذ ٛولٯ٘ ٞأٍوئٜخ رزوٜوْ
ثبهٍب ٙا٪ٛصبئْ ا٠ٛزؤٜخ ثؤه٠ب ٙا٠ٛغ ٌٜاٛزِٰ٤ن٭ ٩م ٖٛه ٬ٜا٨ٛبرَ هٓ.(066513-2645) :ٞ
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هلخـض

رزوبهع ٠ٟبهٍبد اٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك أ ٩اٛز٪اؿئ ٟن ا ٰٞٔٛاألٍبٍٰخ للبشًاهج٩ .ٯلهٕ البشًااهج اٛزوؤصٰواد اَٛوٜجٰخ اٛزوٮ ٯ٘٠و ٢أ١
رٜؾٔ٨ب ٧ن ٥ا٠٠ٛبهٍبد ثؤ٣شـز٩ ٦هٰٜ٠برٜٟ ٪٧٩ ،٦زي ٝث٤٠و٨ب ٩ثبرقوبم اإلعوواءاد اٛظوبهٟخ ؽٰض٠وب ٯ٘٠و ٢أ ١رؾولس٩ .ا ١البشًااهج
ٜٟزي ،ٝه٩ ٬ٜع ٦اٛقظ٪ص ،ث٤٠ون ٟوب ٯٜوٮ٠ٟ )1 :بهٍوبد اٛزول٩ ٌٰٛاَِٛوبك اٛزوٮ ٯور٘ج٨وب ٪ٟكِو ٪البشًااهج أ ٩اٛووبٟ ١٪ٜٟوًٰ ٢وو
ا٠ٛووو٪كِٰ٠ٟ )2 ٢بهٍوووبد اٛزووول ٌٰٛاٛزوووٮ ٯور٘ج٨وووب اٛشووووٗبء ا٠ٛزووووبٟ ١٪٣٩ووون البشًااااهج أ ٩ا٠ٛووو٪هكٛ ١٩ووو ٦أ ٩أ٭ أؿوووواٍ أفوووو٫
٠ٟ )3بهٍبد اٛز٪اؿئ ُٰ٠ب ثٰ ٢أ٭ ٧ ٢ٟن ٥األؿواٍ.
ٗ٠ب أ ١البشًاهج ٜٟزي ٝثبٛشِبُٰخ ٩اَ٠ٛبءٛخ ُٮ اكاهح ٪ٟاهك ،٥ثٌٰخ ػ٠ب ١اٛزِٰ٤ن اِٛوب ٙأل٧لاُ ٦اإلٍزوارٰغٰخ٨ٛ٩ .ون ٥اٌٛبٯوخ ،رَوو٬
٧وون ٥اَٰٛبٍووخ اٛوو٤ٟ ٬وون اٛزوول/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛووبك أ ٩اٛز٪اؿووئ ٩مٛووٖ ٟوو ٢ف و  )1 :ٙاٛؼوو٪اثؾ ٩ا٠ٛوو٪اىٯ ٢اٛلافٰٜووخ ا ٠ٛئ٠ووخ  )2روولهٯت
ا٪٠ٛكِٰ٩ ٢ر٪هٰز )3 ٞ٨االٛزيا ٝثب٤ٛيا٧خ ُٮ روٰٰ٪ٟ ٢كِٮ البشًاهج ٩اٛوبًٰ ٢ٟ ٢ٰٜٟو ا٪٠ٛكِٰ٩ ٢اٛزوبٓل ٟون اٌٰٛوو  )4ػو٪اثؾ
ا٠ٛواعوخ اٛلافٰٜخ ٩اٛقبهعٰخ اِٛوبٛخ.
٩روجـِّ و ٧ن ٥اَٰٛبٍخ هٟ ٢جبكة ارِبٰٓخ األ ٟٞا٠ٛزؾلح ٘٠ٛبُؾخ اَِٛبك ٩هو ٢ا٠ٛجوبكة ا٤٠ٛظو٪ص ه٨ٰٜوب ُوٮ أ٣ل٠وخ ٛ٩و٪ائؼ ا٠ٛو٪كِٰ٢
ُ٩ٮ األ٣ل٠خ ٩ا٪ٜٛائؼ ا٠ٛبٰٛخ ُ٩ٮ ٟوبٯٰو ٍٟ ٕ٪ٜو٪كِٮ اٛقلٟوخ ا٠ٛلٰ٣وخ اٛلٰٛ٩وخٗ .ونُ ٖٛوب٧ ١ون ٥اَٰٛبٍوخ رزَوْ ٟون ٍوبئو اٜٛو٪ائؼ
٩اَٰٛبٍبد اٛلافٰٜخ ماد اٛظٜخ.

هششّع المـشاس



ٯ٪اُْ ا٠ٛغ ٌٜهٍٰ" ٬ٜبٍخ ثو٣بٟظ األًنٯخ اٛوب٠ٛٮ ٘٠ٛبُؾخ اٛزل٩ ٌٰٛاَِٛبك" ا٪ٛصٰٔخ (.)WFP/EB.2/2010/4-C/1

٧ نا ٟشو٩م ٓواهٛ٩ ،إلؿ م ه ٬ٜأٛواه ا٨٤ٛبئٮ اٛن٭ اهز٠ل ٥ا٠ٛغ ،ٌٜٯوع ٬اٛوع٪م ا٩ ٬ٛصٰٔخ أٛواهاد ٩اٛز٪طٰبد اٛظبكهح ُٮ ٨٣بٯخ اٛل٩هح.
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س٘است بشًاهج األغزٗت الؼالوٖ لوىافحت التذل٘س ّالفساد
 البشًاهج لي ٗتساهح هطلماً هاغ هواسسااث التاذل٘س ّالفسااد ّالتْاطاؤّ .لازله فئًاَ لان ّلاي ٗتسااهح أباذا هاغ إٔ
تذل٘س ّ/أّ فساد ّ/أّ تْاطؤ فٖ أًشطتَ ّػول٘اتَ.
ٌٗ بغٖ إبالؽ هىتاب الوفاتش الؼاام فاْسا باستىاا أّ هحاّلات استىاا إٔ هاي تلاه الوواسسااث ػاي طشٗاك الِااتف
( )+39.06.6513.3663أّ ػي طشٗك الفاوس ( ،)+39.06.6513.2063أّ ػاي طشٗاك البشٗاذ اإللىتشًّاٖ
ػلٔ ُزا الؼٌْاىhotline@wfp.org :

همذهت
-1

رؾلك ٍٰبٍخ ثو٣بٟظ األًنٯخ اٛوب٠ٛٮ ٘٠ٛبُؾخ اٛزل٩ ٌٰٛاَِٛبك ("الس٘است") ٍٰبٍخ البشًاهج ٩اعواءار ٦ؽٰب ٙاٛزولٌٰٛ
/٩أ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ٩ .رَز٤ل اَٰٛبٍبد ٩اإلعواءاد ا٪ٛاهكح ُٮ ٧ن ٥ا٪ٛصٰٔخ ا ٬ٛا٠ٛجبكة ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلب٢ٰٟ
األٍبٍووٮ ٩اإلكاه٭ ٠ٜٛوو٪كِٰ٩ ٢ا٤ٛلووب ٝا٠ٛووبٛٮ ٩ا ٛئؾووخ اٛوبٟووخ ٟ٩وووبٯٰو ٍووٟ ٕ٪ٜوو٪كِٮ اٛقلٟووخ ا٠ٛلٰ٣ووخ اٛلٰٛ٩ووخٟ٩ ،وونٗوح
اِ٠ٛزش اٛوب ٝثشوؤ ١اإلثو ى هو ٢اٛزول٩ ٌٰٛا٠ٛقبِٛوبد األفوو٩ ،٫ر٪عٰ٨وبد اكاهح اَ٠ٛوبءٛخُ ،ؼو هو ٢ر٪عٰ٨وبد البشًااهج
ا٠ٛزؤٜخ ثَٰبٍخ ؽِق اَٛغ د ٩أكٛخ ٟشزوٯبد اَٜٛن اٌٛنائٰخ ًٰ٩و اٌٛنائٰخ ُٮ البشًاهج٩ ،كٰٛو ٚأ٤ٛو٩ ،ٚفـو٪ؽ البشًااهج
اٛز٪عٰٰ٨خ ثشؤ ١اٛغ٨بد ا٠ٛب٣ؾخ اٛقبطخ٩ ،اٛشو٩ؽ اٛوبٟخ إلثوا ٝاٛؤو٪ك اٛزوٮ ٯَوزقل٨ٟب البشًااهج٠ٗ .وب روجوو ٧ون ٥اَٰٛبٍوخ
()1

هٟ ٢جبكة ارِبٰٓخ األ ٟٞا٠ٛزؾلح ٘٠ٛبُؾخ اَِٛبك.
-2

٩رزوبهع ٠ٟبهٍبد اٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ ٟن ا ٰٞٔٛاألٍبٍٰخ للبشًاهج٩ .ٯَو ٜٞالبشًااهج ث٠وب ٯزوروت هٜو٬
٧ن ٥ا٠٠ٛبهٍبد  ٢ٟآصبه ٍٰئخ ه ٬ٜأ٣شـز٩ ٦هٰٜ٠بر٠ٗ ،٦ب أٜٟ ٦٣زي ٝث٤٠و٨ب ٩ارقبم اعواءاد ُوبٛوخ ٩ؽبٍو٠خ ٪٠ٛاع٨ز٨وب ه٤ول
ؽوول٩ص٨ب٩ .البشًاااهج ٜٟزووي ،ٝثظووِخ فبطووخ ،ث٤٠وون )1( :أُوووب ٙاٛزوول٩ ٌٰٛاَِٛووبك ٟوو ٢عب٣ووت ٟوو٪كِٮ البشًاااهج ًٰ٩وووٟ ٞ٧وو٢
اٛوبًٰ ٢ٟ ٢ٰٜٟو ا٪٠ٛكِٰ )2( ٢اهر٘بة رلُ ٌٰٛٮ ؽْ البشًااهج ٟو ٢عب٣وت األؿوواٍ ا٠ٛزوب٣٩وخ ٩ا٠ٛو٪هكٯًٰ٩ ٢ووٟ ٞ٧و٢
األؿواٍ اٛضبٛضخ (٤ٟ )3ن أ٭ ر٪اؿئ ثٰ ٢أ٭ ٧ ٢ٟن ٥األؿواٍ.

-3

٩رؾَجب أل٭ أه٠ب ٙرل/٩ ٌٰٛأَُ ٩بك /٩أ ٩ر٪اؿئ ه ٬ٜاَ٠ٛز ٫٪اٰ٠ٛلا٣ٮ ٍ ٍ٪ٯِ٤ن البشًاهج ٧ن ٥اَٰٛبٍخ ُٮ ٗوٟ ٚو٢
ٟ٘برج ٦أٛـوٯخ ٩اإلٰٓ٠ٰٜخ ُؼ ه ٢أ٠ٛو.

-4

٩البشًاهج ٜٟزي ٝثبٛشِبُٰخ ٩اَ٠ٛبءٛخ ُٮ اكاهح ٪ٟاهك ٥ثٌوع ػ٠ب ١اٛزِٰ٤ن اِٛوب ٙأل٧لاُ ٦اإلٍزوارٰغٰخ٨ٛ٩ .ن ٥اٌٛبٯخ
ُووب٧ ١وون ٥اَٰٛبٍووخ رَووو ٬اٛوو٤ٟ ٬وون اٛزوول/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛووبك /٩أ ٩اٛز٪اؿووئ ٩مٛووٖ ٟوو ٢فو  )1( :ٙاٛؼوو٪اثؾ ٩ا٠ٛوو٪اىٯ ٢اٛلافٰٜووخ
ا ٠ٛئ٠خ ( )2رلهٯت ا٪٠ٛكِٰ٩ ٢ر٪هٰز )3( ٞ٨االٛزيا ٝثب٤ٛيا٧خ ُٮ روٰٰ٪ٟ ٢كِٮ البشًااهج ٩اٛووبٟ ٢ٰٜٟوًٰ ٢وو ا٠ٛو٪كِٰ٢
٩اٛزوبٓل ٟن اٌٰٛو ( )4ػ٪اثؾ ا٠ٛواعوخ اٛلافٰٜخ ٩اٛقبهعٰخ اِٛوبٛخ.

( )1اهز٠لر٨ب اٛغ٠وٰخ اٛوبٟخ ٛأل ٟٞا٠ٛزؾلح ث٪٠عت أٛواه  4/58اٛن٭ ثلأ ٍوٯبُ ٦٣ٮ  14كٯَ٠جوٗ/ب ١٪٣األ.2005 ٙ٩

WFP/EB.2/2010/4-C/1

األُذاف ّالوبادا األساس٘ت
-5

 ٢ٛ٩ ٞٛٯزَبٟؼ البشًاهج ٟـٜٔبً ٟن ٠ٟبهٍبد اٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ ُٮ هٰٜ٠بر.)2(٦
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ا٨ٛلٍ ٧ ٢ٟن ٥اَٰٛبٍخ  ٪٧ػ٠بٟ ١ب ٯٜٮ:
(أ)

ارقبم البشًاهج رلاثٰو ؽبٍ٠خ  ٢ٟأع٤ٟ ٚن اٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ

(ة) اٛزيا٪ٟ ٝكِٮ البشًاهج ٩اٛوبًٰ ٢ٟ ٢ٰٜٟو ا٪٠ٛكِٰ ٢ثؤهٟ ٬ٜوبٯٰو ا٤ٛيا٧خ
(ط) هول٩ ٝعو٪ك أ٭ ئوبئجخ روول/٩ ٌٰٛأَُ ٩وبك /٩أ ٩ر٪اؿوئ ُووٮ اٛزورٰجوبد اٛزوبٓلٯوخ ٩اٛشووواٗبد ٟون ٟو٪هك٭ اَٛووٜن
٩اٛقلٟبد ًٰ٩و ٢ٟ ٞ٧ا٠ٛزوبٓل ٟو٩ ٞ٨األؿواٍ ا٠ٛزوب٣٩خ
(ك)

ا٘ٛشَ ٩اإلث ى ُ٪هاً ه ٢أ٭ أُوب ٙرل/٩ ٌٰٛأَُ ٩بك /٩أ ٩ر٪اؿئ ٩افؼبه٨ب ٛزؾْٰٔ ٗبَٟ٩ ٟٚزٔٚ

()٥

ُوع عياءاد ه ٬ٜأ٭ ئقض أٰٗ ٩ب ١ٯزجٰ ٢ػ٪ٜهُ ٦ٮ ٠ٟبهٍبد رلَٰٰٛخ أ ٩ر٪اؿئٰخ،

()٩

ارقبم اإلعواءاد الٍزوكاك ا٪٠ٛاك ا٠ٛقزَٜخ أ ٩اٛقَبئو ا٤ٛبع٠خ ه ٢اٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ ُ٪ها.
٩ر٧ َٞٔ٤ن ٥اَٰٛبٍخ ا ٬ٛاألَٓب ٝاٛزبٰٛخ:
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(أ) رلاثٰو ٤ٟن أ٭ رل/٩ ٌٰٛأَُ ٩بك /٩أ ٩ر٪اؿئ
(ة) ك٩ه َٟ٩ئٰٛ٩خ ٪ٟكِٮ البشًاهج ٩اٛوبًٰ ٢ٰٜٟو ا٪٠ٛكِٰ٢
(ط) ثو٣بٟظ اٛزلهٯت ٩ا٘ٛشَ ه ٢ا٠ٛوٟ٪ٜبد
(ك) اعواءاد اإلث ى
( )٥اعواءاد اٛزؾْٰٔ
( )٩اإلعواءاد ا٠ٛزقنح ُٮ ؽبٛخ ا٣ز٨بٕ ٧ن ٥اَٰٛبٍخ.

الٌطاق
-8

ر٤ـجْ ٧ن ٥اَٰٛبٍخ ه ٬ٜعٰ٠ن أ٣شـخ البشًاهج ٩هٰٜ٠بر ٦ث٠ب ُوٮ مٛوٖ )1( :أ٭ ٟشوو٩هبد ٯ٨ٛ٪٠وب البشًااهج ( )2أ٭
ٟشو٩هبد ٯِ٤ن٧ب البشًااهج ٩أ٭ ٗ٩بٛوخ ؽٰٟ٘٪وخ /٩أ ٩ئووٯٖ ٟزووب٩ .١٩ر٤ـجوْ ٧ون ٥اَٰٛبٍوخ هٜو ٬عٰ٠ون ٟو٪كِٮ البشًااهج
٩اٛوبًٰ ٢ٟ ٦ُٰ ٢ٰٜٟو ا٠ٛو٪كِٰ ٢ث٠وُ ٢وٰ ،ٞ٨هٜوٍ ٬وجٰ ٚا٠ٛضوب ٙال اٛؾظوو )1( ،اٛقجوواء االٍزشوبهٯ٪ٟ )2( ١٪كِو٩ ٪ؽولح
اَ٠ٛبهلح ا٠ٛئٓزخ ( )3األؿواٍ ا٠ٛزوبٓول ٟو٨وب ٛزٔولٯ ٞاٛقولٟبد٩ ،ارِبٓوبد رٔولٯ ٞاٛقولٟبد اٛقبطوخ ( )4اٛزووفٰض ثوبثواٝ
اٛؤ٪ك ( )5اٛؤ٪ك ا٠ٛجوٟخ ٛزٔلٯ ٞاٛقلٟبد ا٠ٛؾلكح ا٠ٛلح ( )6ا٪٠ٛكِ ١٪ا ١٪ٰ٤٨٠ٛا٠ٛجزلئ )7( ١٪ا٠ٛزلهث٩ ١٪ا٠ٛزـ٪ه١٪
ٟ٩زـ٪ه ٪األ ٟٞا٠ٛزؾلح ( )8األُواك االؽزٰبؿٰ.١٪

( )2ث٤بء هٟ )1( :٬ٜجبكة ارِبٰٓخ األ ٟٞا٠ٛزؾلح (ٟ )2نٗوح البشًاهج  ٢ٟاِ٠ٛزش اٛوب ،ٝاإلث ى ه ٢ؽبالد اٛزل٩ ٌٰٛا٠ٛقبِٛبد األفو ،٫اٛظبكهح ُٮ ُ 13جواٯو/ئجبؽ ٟ )3( 2006نٗوح البشًاهج
اٛظبكهح ُٮ ُ 15جواٯو/ئجبؽ  ٢ٟ2005اِ٠ٛزش اٛوب ٝثشؤ ١االؽزٰب ٙثبٍزقلا ٝاإل٣زو٣ذ.

7
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رؾلو اٛزورٰجبد اٛزوبٓلٯخ ثٰ ٢البشًاهج ٩األؿواٍ ا٠ٛزوب٣٩خ أ ٩ا٪٠ٛهكٯ ٢أ ٩األؿواٍ األفو٠ٟ ٫بهٍخ اٛزول/٩ ٌٰٛأ٩
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اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ ٩رش٘٧ ٚن ٥اَٰٛبٍخ ٟوعوٰز٨ب.

التؼاسٗف
()3

ر٤ـجْ اٛزوبهٯَ اٛزبٰٛخ ه٧ ٬ٜن ٥اَٰٛبٍخ:
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(أ)

التذل٘س ُ ٚٗ ٪٧و ٚأ ٩االٟز٤بم ه ٢ارٰبُ ١و ،ٚث٠وب ُوٮ مٛوٖ أ٭ اكهوبء ٗوبمة ،ٯؼو ٜٚؿوُوب ٟوب هو ٢هٜو ٞأ٩
ٯؾب ٙ٩رؼ ٦ٰٜٜثٔظل اٛؾظ ٙ٪هِ٤ٟ ٬ٜوخ ٟبٰٛخ أ٤ٟ ٩بُن أفو ٫أ ٩اٛز٨وة  ٢ٟاٛزياٟ ٝب.

(ة) الفساد  ٪٧هوع أ ٩اهـبء أ ٩اٍز  ٝأ ٩ؿٜت أ٭ ئوٮء م٭ ٰٓ٠وخ ثشوٟ٘ ٚجبئوو أًٰ ٩وو ٟجبئوو ،أٟ ٩ؾبٛ٩وخ
أٰٛب ٝثن ،ٖٛثٌٰخ اٛزؤصٰو ه٣ ٬ٜؾًٰ ٪و ٟشو٩م ه ٬ٜأُوب ٙؿوٍ آفو.
(ط) التْاطؤ  ٪٧رورٰت ثٰ ٢ؿوُٰ ٢أ ٩أٗضو ثٔظل رؾْٰٔ ًوع ًٰو ٟشو٩م ،ث٠ب ُٮ مٛوٖ هٜوٍ ٬وجٰ ٚا٠ٛضوب ٙال
اٛؾظو ،اٛزؤصٰو ًٰو ا٠ٛشو٩م ه ٬ٜأُوب ٙؿوٍ آفو أ ٩اٛؼ٪ٜم ُٮ رؾلٯل أٍوبه ٟوٰ٤خ.

تذاب٘ش هٌغ هواسساث التذل٘س ّ/أّ الفساد ّ/أّ التْاطؤ
ًظن الشلابت الذاخل٘ت
ُٔ٩ب ٤ٜٛل ٞا٠ٛو ٙ٪٠ث٨ب ؽبٰٛب ُٮ اؿبه ٪ٛائؼ البشًاهج ٪ٓ٩اهل٩ ٥أكٛزٍٰ٩ ٦بٍبر ،٦ر٤٠ون عٰ٠ون ٟ٘بروت البشًااهج أه٠وبٙ
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اٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ ٩ر٘شَ ه٨٤ب  ٢ٟف :ٙ
(أ)

رؾلٯل ٤ٟبؿْ اٛوٰٜ٠بد األٗضو هوػخ ٠ٛقبؿو ٠ٟبهٍبد اٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ

(ة) رِٰ٤وون ٟ٩زبثوووخ اإلكاهح اٛؾبىٟووخ ٠ٜٛقووبؿو ٣٩لوو ٞاٛوٓبثوووخ اٛلافٰٜووخ اٛزووٮ ٯَوو ٚ٨هٜوو ٬ا٠ٛووواعوٰ ٢اٛووولاف٢ٰٰٜ
٩اٛقبهعٰٰ ٢ا٪ٛط ٙ٪ا٨ٰٛب
(ط) هطل ا٠ٛقبؿو ثبٍز٠واه ٩رُٰٰٔ ٞوبٰٛخ اٛؼ٪اثؾ اٛلافٰٜخ ثبٍز٠واه
(ك)

االؽزِبف ثَغ د ا٠ٛوب ٟد ُٮ ِٜٟبد ُٔ٩ب ٠ٛزـٜجبد البشًاهج

()٥

روولهٯت ا٠ٛوو٪كِٰ٩ ٢اٛوووب ٢ٰٜٟهٜوو٣ ٬لوو ٞاٛوٓبثووخ اٛلافٰٜووخ ٤٠ٛوون ٠ٟبهٍووبد اٛزوول/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛووبك /٩أ ٩اٛز٪اؿووئ
ٗ٩شِ٨ب ٩اإلث ى ه٨٤ب.

الوشاجؼت الخاسج٘ت
-12

ه ٠ثب٠ٛبكح  ٢ٟ 1-14ا٤ٛلب ٝا٠ٛبٛٮ للبشًاهج ٜٟ٩ؾْ ا٤ٛلب ٝا٠ٛوبٛٮ ثشوؤ ١االفزظبطوبد اإلػوبُٰخ اٛزوٮ رؾ٘و ٞه٠وٚ
ا٠ٛواعوٰ ٢اٛقبهعٰٰ ،٢ٯز ٬ٛ٪ا٠ٛواعن اٛقبهعٮ اٛوٓبثوخ اٛقبهعٰوخ للبشًااهج٩ .ا٠ٛواعون اٛقوبهعٮ ٜٟزوي ٝثوبإلث ى هو ٢أ٭

( )3رٔ٧ ٝ٪ن ٥اٛزوبهٯَ ه ٬ٜأٍبً )1( :اإلؿبه ا٪٠ٛؽل ٤٠ٛن ٟ٘٩بُؾخ اٛزل٩ ٌٰٛاَِٛبك اٛن٭ ارِْ هٓ ٦ٰٜبكح ٍجن ٟئٍَبد ٟبٰٛخ كٰٛ٩خ ُٮ ٍجز٠جو/أٯ )2( 2006 ٙ٪ٜك ٰٚٛاأل ٟٞا٠ٛزؾلح َٰٛبٍبد
ٟ٘بُؾخ اَِٛبك اٛظبكه هٟ٘ ٢زت األ ٟٞا٠ٛزؾلح ا٠ٛو٤ٮ ثب٠ٛقلهاد ٩اٛغوٯ٠خ ُٮ ٠ُ٪٣جو /رشوٯ ٢اٛضب٣ٮ .2003
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ؽبٛخ  ٢ٟؽبالد اٛزل ٌٰٛأ ٩اٛزل ٌٰٛاِ٠ٛزوع أ٪ٍ ٩ء اِ٣بّ أ ٩ا٧لاه أ٪ٟا ٙالبشًاهج أ ٩أط ٦ٛ٪األفو ٫ث٠ب ٯَُ ٞ٨ٮ ثٜو٪ى
أ٧لاٍ ٧ن ٥اَٰٛبٍخ.

هىتب الشلابت
 -13ٯزؤٗل ٟ٘زت اٛوٓبثخ ،ث٪٠عت ٰٟضبٓ ٢ٟ ،٦أ ١هٰٜ٠بد اكاهح ا٠ٛقوبؿو ُوٮ البشًااهج ٗبُٰوخ ٩أ٨٣وب رِ٤ون هٜو ٬ا٤ٛؾو ٪اٛون٭
ٯؼ٪ٟ ٢٠صٰٓ٪خ ؽَبثبد البشًاهج٩ ،االٍزقلا ٝاِٛوب٪٠ٛ ٙاهك٩ ٥رُٰ٪و اٛؾ٠بٯخ ا٘ٛبُٰخ ٨ٛب٩ .ٯزؤٗل ٟ٘زت اٛوٓبثخ أٯؼوب
 ٢ٟأ ١أُوب ٙا٪٠ٛكِٰ٩ ٢اٛوبًٰ ٢ٟ ٢ٰٜٟو ا٪٠ٛكِٰ ٢رز٠شٟ ٬ن اإلؿبه اٛز٤لٰ٠ٮ للبشًاهج.

الوشتشٗاث
ثبإلػبُخ ا ٬ٛاإلهئبكاد اٛزٮ ٯزؼ٨٤٠ب ك ٰٚٛا٠ٛشزوٯبد اٌٛنائٰخ ُٮ البشًاهج٩ ،كٰٛوٟ ٚشوزوٯبد اَٛوٜن ٩اٛقولٟبد فاٖ
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البشًاهج ،ٯزوٰ ٢ه٪ٟ ٬ٜكِٮ البشًاهج ٩اٛوبًٰ ٢ٟ ٢ٰٜٟو ٪ٟكِٮ البشًاهج ا٠ٛشزوُٰٗ ٢ٮ هٰٜ٠بد اٛشواء أٰٛب ٝثبٱرٮ:
(أ) اٛؾظ ٙ٪هٟ ٬ٜوٟ٪ٜبد كٰٓٔخ ثشؤ ١اٛزظوُبد اٛوٰٜ٠خ أل٭ ؿوٍ ٟشزوٕ ُٮ هٰٜ٠خ اٛز٪هٯل
(ة) اٛزؤٗل  ٢ٟأ ١ارِبٓبد اٛؤ٪ك ا٠ٛجوٟخ ٟن ٟو٪هك٭ اَٛوٜن ٩اٛقولٟبد رؾلوو اٛزول/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛوبك /٩أ ٩اٛز٪اؿوئ
٩أ ١ر٘٧ ١٪ن ٥اَٰٛبٍخ ٧ٮ ٟوعوٰز٨ب
(ط) أٰٛب ٝث٠ب ٯٜيٜٛ ٝزؾْٔ  ٢ٟأ ١أ٭ ٟٔب٩ ٞٛ ٙ٩ال ٯشزوٕ ُٮ أ٭ أه٠ب ٙرل ٌٰٛأَُ ٩بك أ ٩ر٪اؿئ
(ك) اث و ى ٟ٘زووت اِ٠ٛووزش اٛوووبُ ٝوو٪هاً ث وؤ٭ ٠ٟبهٍووخ رزوووبهع ،أ ٩ر٪عوول أٍووجبة ٩عٰ ٨وخ رووله ٪اٛوو ٬االئووزجبُ ٥ووٮ
روبهػو٨بٟ ،وون ٧وون ٥اَٰٛبٍووخ هٜوو ٬هٓو ٞا٨ٛووبرَ أ ٩اِٛووبٌٗ أ ٩هٜوو ٬اٛقووؾ اَٛوبف ٢اَٛووو٭ للبشًاااهج ُووٮ ٧وونا
اٛو٪٤اhotline@wfp.org :١

()4

( )٥اٛز٪ُ َٓ٪ها ه ٢أ٭ روبٟ ٟٚن اٛـوٍ اٛن٭ ٯزظوٍ ث٠ب ٯ٤بٓغ ٧ن ٥اَٰٛبٍخ.
٩ه ٬ٜأ٭ ؿوٍ ٟزوب/٩ ١٩أ٪ٟ ٩هك /٩أ ٩ؿوٍ صبٛش آفو ٯلفُ ٚٮ اعواءاد روبٓلٯخ ٟن البشًاهج أ:١
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(أ)

ٯَ٠ؼ للبشًاهج ثبٛؾظ ٙ٪ه ٬ٜأ٭ ٍغ د رقض البشًاهج

(ة) ٯو ٢ٜأ ٢ٛ٩ ٞٛ ٦٣ٯز٪هؽ ُٮ أ٭ أه٠ب ٙرل ٌٰٛأَُ ٩بك أ ٩ر٪اؿئ.

الؼٌاٗت الْاجبت فٖ ػول٘اث التؼ٘٘ي
-16

ٯٜزوي ٝا٠ٛوولٯو ١٩أٛووبئ ١٪٠ثوٰٜ٠ووخ اٛزوٰوؤُٰ٩ ،)5(٢ووب ٤ٜٛلووب ٝاإلكاه٭ ٠ٜٛوو٪كًِٰٰ٩ ٢وووٟ ٥وو ٢األؽ٘ووب ،)6(ٝثبٛو٤بٯووخ ا٪ٛاعجوخ
٩اٛؾوووص اٛو ىُ ٝووٮ هٰٜ٠ووبد روٰووٰ ٢ا٠ٛوو٪كِٰ ٢أ ٩اٛوووبٟ ٢ٰٜٟووًٰ ٢ووو ا٠ٛوو٪كِٰ ٢ثظوووٍ ا٤ٛلووو هوو ٢ا٠ٛورجووخ أ ٩ؿووٟ ٙ٪وولح
اٛقلٟخ.

(٠ٛ )4يٯل  ٢ٟاإلهئبكاد ثوعٮ اٛوع٪م اٟ ٬ٛنٗوح اِ٠ٛزش اٛوب ٝا٠ٛزؤٜخ ،ر٪عٰ٨بد ثشؤ ١اٛقؾ اَٛبف ٢للبشًاهج ،اٛظبكهح ُٮ  18أثوٯَٰ٣/ٚب.2005 ١
( )5ألًواع ٧ن ٥اَٰٛبٍخ ٯُووٍ ا٠ٛلٯو أٛبئ ٞثبٛزوٰٰ ٢ثؤ ٦٣اَ٠ٛئ ٙ٩ا٪ِ٠ٛع ثَٜـخ روٰٰ ٢ا٪٠ٛكِٰ٩ ٢اٛوبًٰ ٢ٟ ٢ٰٜٟو ا٪٠ٛكِٰ٠ُٰ٩ .٢ب ٯزو ْٜثب٘٠ٛبرت أٛـوٯخ ٩ا٘٠ٛبرت اإلٰٓ٠ٰٜخ للبشًاهج
رق٧ ٙ٪ن ٥اَٜٛـخ هبكح ٠ٜٛلٯو أٛـو٭ ٩ا٠ٛلٯو اإلٓ٠ٰٜٮ.
( )6ك٤ٟ ٰٚٛل٠خ األًنٯخ ٩اٛيهاهخ ٩ك٪ٟ ٰٚٛكِٮ ثو٣بٟظ األ ٟٞا٠ٛزؾلح اإل٠٣بئٮ.
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دّس ّهسؤّل٘ت هْظفٖ البشًاهج ّالؼاهل٘ي هي غ٘ش الوْظف٘ي
رش ٚ٠أك٩اه َٟ٩ئٰٛ٩بد ٪ٟكِٮ البشًاهج ٩اٛوبًٰ ٢ٟ ٦ُٰ ٢ٰٜٟو ا٪٠ٛكِٰ ٢االٛزيا ٝثبٱرٮ:
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(أ)

االٛزيا ٝث٠وبٯٰو ٍٟ ٕ٪ٜو٪كِٮ اٛقلٟوخ ا٠ٛلٰ٣وخ اٛلٰٛ٩وخ ٩ا٠ٛووبٯٰو ا٤٠ٛظو٪ص ه٨ٰٜوب ُوٮ ا٤ٛلوب ٢ٰٟاألٍبٍوٮ ٩اإلكاه٭
ا٤٠ٛـجٰٔ ٢ه٪ٟ ٬ٜكِٮ البشًاهج ٩أؽ٘ب ٝاالرِبٓبد اٛزوبٓلٯخ ا٠ٛجوٟخ ٟن البشًاهج

(ة) اٛزظوٍ ُٮ عٰ٠ن األٓ٩بد ُٔ٩ب ألهٟ ٬ٜوبٯٰو ا٤ٛيا٧خ
(ط) أال ٯ٤قوؽ أ ٩ٯزَب ٚ٧أ ٩ٯَٰو أ ٩ٯجل ٩أ ٦٣ٯزَب ٚ٧أ ٩ٯَٰو رؾذ أ٭ كوٍ  ٢ٟاٛلوو ٍ٩أ٭ ه٠وٟ ٚو ٢أه٠وب ٙاٛزولٌٰٛ
/٩أ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ ُٮ ٠ٟبهٍخ أ٣شـخ البشًاهج ٩هٰٜ٠بر٦
()7

(ك)

رغ٤ت أ٭ ٪ٟآَ ٓل ٯ٤شؤ ه٨٤ب رؼبهة ثٰ ٢ا٠ٛظبٛؼ

()٥

رغ٤ت اٍزقلا ٝأ٪ٟا ٙالبشًاهج /٩أ٪ٟ ٩اهك/٩ ٥أ ٩أط ٦ٛ٪ث٠ب ٯزوبهع ٟن ٧ن ٥اَٰٛبٍخ

()٩

ا٘ٛشَ ه ٢أ٭ أه٠ب ٙرل/٩ ٌٰٛأَُ ٩بك /٩أ ٩ر٪اؿئ أ ٩أ٭ ٟؾبٛ٩خ ِٛو ٚم٤ٟ٩ ٖٛو٨ب ٩اإلث ى ه٨٤ب ُٔ٩ب ٨ٛن ٥اَٰٛبٍخ

(ى)

ر٪فٮ اٛؾوص ا٪ٛاعت ُٮ اكاهح أ٪ٟا/٩ ٙأ٪ٟ ٩اهك /٩أ ٩أط ٙ٪البشًاهج ٩رِٰ٤ن اٱٰٛبد ا٪٠ٛػ٪هخ ٠ٛوآجخ ا٠ٛقوبؿو
ثٌوع اٛزقَِٰ ٟ ٢ٟقبؿو اٛزل٩ ٌٰٛاَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ

(ػ)

اث ى ٟ٘زت اِ٠ٛزش اٛوب٪ُ ٝهاً ثؤ٭ ٠ٟبهٍخ رزوبهع ،أ ٩ر٪عول أٍوجبة ٩عٰ٨وخ روله ٪اٛو ٬االئوزجبُ ٥وٮ روبهػو٨بٟ ،ون
٧وووون ٥اَٰٛبٍووووخ هٜوووو ٬هٓوووو ٞا٨ٛووووبرَ أ ٩اِٛووووبٌٗ أ ٩هٜوووو ٬اٛقووووؾ اَٛووووبف ٢اَٛووووو٭ للبشًاااااهج ُووووٮ ٧وووونا اٛو٤وووو٪ا:١
()8
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ٯقؼن ا٠ٛلٯوُ ١٩ٮ البشًاهج(ٛ ٛ )9زياٟبد اٛزبٰٛخ ثبإلػبُخ اٟ ٬ٛب ٩هك مٗوُ ٥ٮ أِٛوح ":"14
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(أ)

هطل ٩رٔلٯو أ٭ ٟقبؿو كافٰٜخ أ ٩فبهعٰخ رزو ْٜثبٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ ٩اٍزقلا ٝآٰٛبد ٟوآجوخ
ا٠ٛقبؿو أٛبئ٠خ ٤٠ٛن ٟض ٚاهر٘بة ٧ن ٥ا٠٠ٛبهٍبد أ ٩آزواػ آٰٛبد علٯلح ه٤ل اٜٛيٝ٩

(ة) اٛز٪هٰخ ث٠قبؿو اٛزل/٩ ٌٰٛأ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ  ٢ٟف  ٙاٛزلهٯت اَ٠ٛز٠و ٪٠ٛكِٮ البشًاهج ٩ر٪عٰٞ٨٨
(ط) االٛزيا ٝثشو٩ؽ ٧ن ٥اَٰٛبٍخ ه٤ل ٠ٟبهٍخ اَٜٛـبد ا٪ِ٠ٛػخ  ٞ٨ٛثبٛلفُ ٙ٪ٮ رورٰجبد روبٓلٯخ ٟن أ٭ ؿوٍ
ٟزوب/٩ ١٩أ٪ٟ ٩هك /٩أ ٩ؿوٍ صبٛش آفو
(ك)

ارقبم اعواءاد ُ٪هٯخ ٟ٩ؤٛ٪خ الٍزوكاك األ٪ٟا ٙا٠ٛقزَٜخ آ ٩اٍوزوبكح اٛقَوبئو ا٤ٛبع٠وخ هو ٢أه٠وب ٙاٛزولٌٰٛ
/٩أ ٩اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ.

( )7ؽَج٠ب عبء ُٮ أِٛورٰٟ ٢ٟ 22٩ 21 ٢وبٯٰو ٍ٪ٟ ٕ٪ٜكِٮ اٛقلٟخ ا٠ٛلٰ٣خ اٛلٰٛ٩خ٩ ،ٯش ٚ٠م ٖٛاالٛزيا ٝثب٘ٛشَ ه ٢أ٭ ٟظبٛؼ ٟبٰٛخ ُٔ٩ب ٤ٛشوح ا٠ٛلٯو اٛزِٰ٤ن٭  ED2008/004ثشؤ١
ا٘ٛشَ ه ٢ا٠ٛظبٛؼ ا٠ٛبٰٛخ ٩األ٣شـخ اٛقبهعٰخ ٩اٛغ٪ائي اٛشوُٰخ ٩األ٠ٍ٩خ ٩اإلٗواٰٟبد ٩ا٨ٛلاٯب ٩ا٘٠ٛبُآد.
(٠ٜٛ )8يٯل  ٢ٟاإلهئبكاد ا٣لو ٟنٗوح اِ٠ٛزش اٛوب ،ٝا٠ٛجبكة اٛز٪عٰٰ٨خ الٍزقلا ٝاٛقؾ اَٛبف ٢للبشًاهج ٩اٛظبكهح ُٮ  18أثوٯَٰ٣/ٚب.2005 ١
( )9ألًواع ٧ن ٥اَٰٛبٍخ ٯٔظل ثب٠ٛلٯوٯُ ٢ٮ البشًاهج األئقبص اَ٠ٛئ ٢ٰٛ٩ه ٢رقـٰؾ ٩ر٪عٰ ٦هٟ ٚ٠غ٪٠هخ  ٢ٟاألُواك.
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ٯَبءٟ ٚٗ ٙلٯو ٪ٟ٩كَ ٩هبًٰ ٟٚو ٪ٟكوَ ُوٮ البشًااهج هو )1( :٢هول ٝاُ٪ٛوبء ثبٛزياٟوبد ا٪ٛآووخ هٜوٗ ٬وٟ ٚوٞ٨٤
ثٔ٠زؼوو٧ ٬وون ٥اَٰٛبٍووخ ( )2رَٰووٰو أ٭ ٠ٟبهٍووبد رزوووبهع ٟوون ٧وون ٥اَٰٛبٍووخ أ ٩رَوو٨ٰٜ٨ب هووٓ ٢ظوول٩ .روزجووو أ٭ ٟوو٧ ٢وون٥
اٛؾبالد ٍ٪ء ٍ٩ ٕ٪ٜرزقن ُٰ٨ب اعواءاد اكاهٯخ /٩أ ٩عيائٰخ.

بشًاهج التذسٗب ّالىشف ػي الوؼلْهاث
-20

ٯؼوون البشًاااهج ثو٣بٟغووب ٜٛزوولهٯت ٩ا٘ٛشووَ هوو ٢ا٠ٛوٟ٪ٜووبد ٩ٯِ٤وون ٥ث٨وولٍ )1( :ىٯووبكح اٛوو٪هٮ ث٠قووبؿو اٛزوول/٩ ٌٰٛأ٩
اَِٛبك /٩أ ٩اٛز٪اؿئ ( )2رٰ٠٤خ ٨ٟوبهاد ُ٨وٟ ٞضو ٚرٜوٖ ا٠٠ٛبهٍوبد ٤ٟ٩و٨وب ٩اإلثو ى ه٨٤وب٩ .ر٘و ١٪ا٠ٛشوبهٗخ ُوٮ ٟضو٧ ٚونا
اٛجو٣بٟظ اٛياٰٟخ ٛغٰ٠ن ٪ٟكِٮ البشًاهج ٩اٛوبًٰ ٢ٟ ٢ٰٜٟو ا٪٠ٛكِٰ٩ .٢ثبإلػبُخ ا ٬ٛم ،ٖٛٯغو٭ البشًاهج رلهٯجبً َٟز٠واً
ٜٛوب ٢ٰٜٟث٠ب ٯ٤بٍت ا٪ٛكبئَ ا٠ٛؾلكح ُٮ البشًاهج ث٨لٍ ر٧ ٢ٰ٘٠ئالء اٛوبٗ ٢ٟ ٢ٰٜٟشوَ أ٭ ٠ٟبهٍوبد رزووبهع ٟون ٧ون٥
اَٰٛبٍخ ٤ٟ٩و٨ب ٩اإلث ى ه٨٤ب.

إجشاءاث اإلبالؽ
-21

ٗ٠ب عبء أه  ،٥ٯزوٰ ٢ه ٬ٜعٰ٠ن األُواك اٛنٯ ٢ر٤ـجْ ه٧ ٞ٨ٰٜن ٥اَٰٛبٍخ أ ١ٯجٌٜو٪ا ُو٪ها هو ٢أ٭ ُوو ٚآ٠ٟ ٩بهٍوخ ٓول
ر٠ض ٚا٣ز٨بٗب ٨ٛن ٥اَٰٛبٍخ أ ٩ه ٢أ٭ ٟؾبٛ٩خ ِٛو ٚمُٔ٩ ٖٛب ٛإلعواءاد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧ن ٥اَٰٛبٍخ.
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ٯزوٰ ٢ه٪ٟ ٚٗ ٬ٜكَ ٪ٟ ٢ٟكِٮ البشًاهج ٗ٩و ٚهبٟوٟ ٚو ٢اٛووبُٰ ٢ٰٜٟوٟ ٦وًٰ ٢وو ا٠ٛو٪كِٰ ٢اثو ى ٟولٯو ٥أٟ٘ ٩زوت
اِ٠ٛزش اٛوب ،ٝاما ٗب٣ذ اَٛوٯخ ٟـ٪ٜثوخُ ،و٪هاً ثوؤ٭ ؽبٛوخ ر٪عول ُٰ٨وب أٍوجبة ٟؤٛ٪وخ روله ٪اٛو ٬االئوزجب ٥ثبهر٘وبة ٠ٟبهٍوبد
رل/٩ ٌٰٛأَُ ٩بك /٩أ ٩ر٪اؿئ ،أ ٩أ٭ ٟؾبٛ٩خ الهر٘بة ر ٖٜا٠٠ٛبهٍبد٩ .ٯجٜي عٰ٠ن ا٠ٛلٯوٯٟ٘ ٢زت اِ٠ٛزش اٛوب٪ُ ٝهاً ثزٜوٖ
اٛؾبالد٩ .رٔل ٝعٰ٠ن اٛج ًبد اٟ٘ ٬ٛزت اِ٠ٛزش اٛوب ٝه ٬ٜهٓ ٞا٨ٛوبرَ أ ٩اِٛوبٌٗ أٟ ٩و ٢فو  ٙاٛقوؾ اَٛوبف ٢للبشًااهج:
.hotline@wfp.org
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ُٮ ؽب ٙهل ٝاٛزؤٗل ٠ٟب اما ٗب ١ارٰبُ ١وو ٚأ ٩هول ٝارٰوبُ ١وو ٚٯشو٘ ٚرلَٰٛوب /٩أَُ ٩وبكا /٩أ ٩ر٪اؿوئا ،ٯ٤جٌوٮ االرظوبٙ
ث٘٠زت اٛزِزٰش ٩اٛزؾْٰٔ ٜٛؾظ ٙ٪ه ٬ٜر٪عٰ٨بد.

-24

رِ٘ ٚ٘ٛ ٚئقض ٯجٜي ثؾَٰ٣ ٢خ ه٧ ٢ن ٥ا٠٠ٛبهٍبد ُٔ٩ب ٨ٛن ٥اَٰٛبٍخ اٛؾ٠بٯخ  ٢ٟاال٣زٔبُٔ٩ ٝوب َٰٛبٍوخ البشًااهج ُوٮ
()10

ؽ٠بٯخ ا٠ٛج ٢ٌٰٜه ٢ا٠ٛقبِٛبد.
-25

ثبإلػبُخ اٟ ٬ٛب رٔل ،ٝال ٯ٘شَ ٟ٘زت اٛزِزٰش ٩اٛزؾْٰٔ ه٪٧ ٢ٯوخ ٟو٪كِٮ البشًااهج أ ٩اٛووبٟ ٢ٰٜٟوًٰ ٢وو ا٠ٛو٪كِٰ٢
اٛنٯ ٢ٯج ١٪ٌٜثؾَٰ٣ ٢خ ه ٢ا٠ٛقبِٛبد ه ٠ث٨ن ٥اَٰٛبٍخ ُٔ٩٩ب ِٜٛظ ٚاٛضبٛش  ٢ٟك ٰٚٛػ٠ب ١اٛغ٪كح اٛظوبكه هو ٢ا٘٠ٛزوت
()11

ا٠ٛجبكة اٛز٪عٰٰ٨خ ا٪٠ٛؽلح ٜٛزؾٰٔٔبد.

(٣ )10شوح ا٠ٛلٯو اٛزِٰ٤ن٭ ٍٰ . ED2008/003بٍخ البشًاهج ٛؾ٠بٯخ ا٠ٛج ٢ٌٰٜه ٢ا٠ٛقبِٛبد.
( )11ا٠ٛجبكة اٛز٪عٰٰ٨خ ا٪٠ٛؽلح ٜٛزؾٰٔٔبد ُٮ األ ٟٞا٠ٛزؾلح اٛزٮ طلّ ه٨ٰٜب ا٠ٛئر٠و اٛواثن ٠ٜٛؾٰٔٔ ٢اٛل ٢ٰٰٛ٩اٛزٮ أطله٧ب البشًاهج  ٢ٟف ٟ ٙنٗوح اِ٠ٛزش اٛوبOSD/2005/22.09.2005 ٝ
ُٮ ٍ 22جز٠جو/أٯ. 2005ٙ٪ٜ
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إجشاءاث التحم٘ك
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ٯَزووع ٟ٘زت اٛزِزٰش ٩اٛزؾْٰٔ االكهبءاد ا٠ٛجٜي ه٨٤ب ٩ٯؾ٨ٜٜب ٩ٯغو٭ رؾٰٔٔب أٰٛ٩ب ُٰ٨ب ه ٠ث٨ن ٥اَٰٛبٍوخ ٜٛزؤٗول
٠ٟب اما ٗب٣ذ ر ٖٜاالكهبءاد رَز٤ل ا ٬ٛأٌٍ ٗبُٰخ ٛزجوٯو ُوزؼ رؾٰٔوْ ٗبٟو ٚثشوؤ٨٣ب٩ .اما صجزوذ طوؾخ رٜوٖ االكهوبءاد ٯِوزؼ
ا٘٠ٛزووت رؾٰٔٔووبد هٍووٰ٠خ رؼوو ٢٠هوول ٝا٘ٛشووَ هوو٪٧ ٢ٯووخ األؿووواٍ ا٠ٛوٰ٤ووخ ٩رووُ٪و اٛؾ٠بٯووخ أل٭ ٟجٜووي هوو ٢ا٠ٛقبِٛووبد ه٤وول
االٓزؼبء.

-27

٩ٯ٘وو ١٪أ٭ رؾٰٔووْ ٯووز ٞاعووواإ ٥ه٠و ث٨وون ٥اَٰٛبٍووخ ًٰووو ٟزؾٰووي ٣٩يٯوو٩ ٦ئووبُٔ٩ ٟٚووب ٛوول ٰٚٛػوو٠ب ١اٛغوو٪كح ُووٮ ٟ٘زووت
اٛزِزٰش ٩اٛزؾْٰٔ ٩ا٠ٛجبكة اٛز٪عٰٰ٨خ ا٪٠ٛؽلح ٜٛزؾٰٔٔبد ٗ٩زٰت اٛزؾٰٔٔبد اٛظبكه ه ٢البشًاهج.
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ُٔ٩٩ب ٔ٠ٛزؼٰبد اإلعواءاد ا٪ٛاعجخ ،ٯجٜي ٟ٘زت اٛوٓبثخ ا٠ٛلٯو اٛزِٰ٤ن٭ ث٤زبئظ اٛزؾٰٔٔبد(.)12
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٩ٯ غ٪ى ٠ٜٛلٯو اٛزِٰ٤ن٭ ،ؽٰض٠ب ٗب ١م٤ٟ ٖٛبٍجب ،أ ١ٯش٘ٛ ٚغ٤خ ٟقظظخ إلٍلاء ا٠ٛش٪هح ثشؤ٣ ١زوبئظ اٛزؾٰٔٔوبد اٛزوٮ
ٯٔ ٝ٪ث٨ب ٟ٘زت اٛزِزٰش ٩اٛزؾْٰٔ ٩اعواءاد ا٠ٛزبثوخ٩ .رجٜي اٜٛغ٤خ ا٠ٛلٯوَ اٛزِٰ٤ن٭ ثب٤ٛزبئظ اٛزٮ رز٪ط ٚا٨ٰٛب.

اإلجشاءاث الوتخزة إصاء اًتِان ُزٍ الس٘است
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ٯغ٪ى ِ٠ٜٛزش اٛوب ٝأ ١ٯ٪طوٮ ثبرقوبم اإلعوواءاد اإلكاهٯوخ /٩أ ٩أٛبٰ٣٪٣وخ /٩أ ٩اٛغيائٰوخ ا٤٠ٛبٍوجخ ػول أ٭ ئوقض أ٩
ٰٗب ١ٯ٤ز٧ ٖ٨ن ٥اَٰٛبٍخ٩ .رلهط أ٭ ر٪طٰخ ٟو٧ ٢ونا أٛجٰوُ ٚوٮ رٔوٯوو ٨٣وبئٮ ٯوُون اٛو ٬اإلكاهح أ ٩اٛو ٬اَٛوٜـبد ا٠ٛقزظوخ
ه ٠ثل ٰٚٛػ٠ب ١اٛغ٪كح اٛظبكه هٟ٘ ٢زت اٛزِزٰش ٩اٛزؾْٰٔ ٩ا٠ٛجبكة اٛز٪عٰٰ٨خ ا٪٠ٛؽلح ٜٛزؾٰٔٔبد ٩ك ٰٚٛاٛزؾٰٔٔوبد ُوٮ
البشًاهج.
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٩ثبإلػبُخ اٟ ٬ٛب رٔل ،ٝرغ٪ى اؽبٛخ أ٭ ٓؼٰخ ٯجٜي ه٨٤ب ه ٠ث٨ن ٥اَٰٛبٍخ ٩ر٤ـ٪٭ ه٣ ٬ٜشوبؽ ع٤وبئٮ اٛو ٬اَٛوٜـبد
ا٠ٛؾٰٜخ ا٠ٛوٰ٤خ ثبِ٣بم أٛب٩ .١٪٣رِ٤ن أ٭ اؽبٛخ ٧ ٢ٟنا أٛجٰ ٚثول اٛزشب٩ه ٟن ٟ٘زت اٛشئ ١٩أٛبٰ٣٪٣خ ٗ٩ن ،ٖٛه٤ل اٛؼو٩هح،
ثول اٛؾظ ٙ٪هٓ ٬ٜواه ثوُن اٛؾظب٣خ.
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٩ٯغوو٪ى للبشًاااهج اَٛوووٮ اٛوو ٬اٍووزوكاك األٟوو٪ا/٩ ٙأ ٩ا٠٠ٛزٜ٘ووبد ثغٰ٠وون اٍ٪ٛووبئ ٚا٠ٛزبؽووخ ٛوو ٦ث٠ووب ُووٮ مٛووٖ اإلعووواءاد
أٛبٰ٣٪٣خ.
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٩ٯظله البشًاهج رٔوٯوا ثشؤ ١اٛؾبالد اٛزٮ ر ٞاٛزوبٟ ٟٚو٨ب ٩اإلعواءاد اٛزٮ ارقند ثشؤ٨٣ب ث٪٠عت ٧ن ٥اَٰٛبٍخ.
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