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هلخص


نق ٙانزسقٛق ف ٙػًهٛبد ثشَبيح األغزٚخ انؼبنً ٙف ٙانظٕيبل كثٛشاً يٍ االْزًبو نذٖ اإلداسح انؼهٛب ف ٙالثزًاهج ٔنذٖ
انًدهظ انزُفٛز٘ خالل األشٓش انؼذّح انًبػٛخ.



ٔاعزؼشع انًدهظ ف ٙدٔسرّ انغُٕٚخ نؼبو  2010رقشٚشاً ػشػّ ػه ّٛيشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙانغبثق ٔرؼًٍ
يغٕدح اخزظبطبد العزؼشاع ػًهٛبد الثزًاهج ف ٙانظٕيبلٔ .قذ ٔافق انًدهظ ػهٗ ْزِ االخزظبطبد ٔؿهت أٌ
ٚدش٘ يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙاندذٚذ اعزؼشاػبً ٚزفق يؼٓب .كًب ؿهت انًدهظ أٌ ٚظذس يشاخغ انسغبثبد انخبسخٙ
اندذٚذ رٕطٛبد نزؼضٚض إؿبس انؼٕاثؾ ف ٙانظٕيبل ،نٕٛافق ػهٓٛب انًدهظ ف ٙأعشع ٔقذ يًكٍٔ .ػًالً ثقشاس
انًدهظ ،ثؼث سئٛظ انًدهظ ثشعبنخ إنٗ انًشاخغ انخبسخ ٙثزبسٚخ  13أغغـظ/آة ٚ 2010ـهت إن ّٛف ّٛأٌ ًٚؼٙ
قذيبً ثبالعزؼشاع.



ٔأخبة يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙػهٗ انشعبنخ ف 25 ٙأغغـظ/آة  2010يجُٛبً أََّ ،ظشاً نهـبثغ انؼبن ٙانًخبؿشح
نهؼًهٛبد ف ٙانظٕيبل ،فئٌ فزشح األعبثٛغ انغزخ انًزبزخ إلػذاد رقشٚش ٚقذو إنٗ انذٔسح انؼبدٚخ انثبَٛخ نؼبو  2010ال ركفٙ
إلػـبء ػًبَخ يؤكذحٔ .ثذالً ػٍ رنك ،فئٌ فشٚق االعزؼشاع ٚزٕقغ أٌ ٚقذو رقشٚشِ إنٗ انذٔسح انؼبدٚخ األٔنٗ نؼبو
 .2011إػبفخ نزنكَٔ ،ظشاً ألٌ انًًٓخ انخبطخ رزدبٔص اخزظبطبد يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙانًزفق ػهٓٛب ،فئَّ
ٚزؼ ٍٛدفغ أرؼبة إػبفٛخٔ .ثُبء ػهٗ ؿهت يٍ ْٛئخ يكزت انًدهظ ،قذو يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙنهًدهظ رقذٚشاً
نهزكبنٛف ٚجهغ  84 000دٔالس أيشٚك.ٙ



ٔٔفقبً نهفقشح  8يٍ انًبدح انزبعؼخ يٍ انالئسخ انذاخهٛخ نهًدهظ انزُفٛزَ٘ٔ ،ظشاً نؼشٔسح االعزؼدبل ف ٙرًك ٍٛيشاخغ
انسغبثبد انخبسخ ٙيٍ انجذء ثبالعزؼشاع ،فقذ انزًظ انًذٚش انزُفٛز٘ ثُبء ػهٗ ؿهت ْٛئخ يكزت انًدهظ ف23 ٙ
عجزًجش/أٚهٕل يٕافقخ انًدهظ ثبنًشاعهخ ػهٗ األرؼبة اإلػبفٛخٔ .أػــِ ٙأػؼبء انًدهظ فزشح ػششح أٚبو نهزظٕٚذ،
رُزٓ ٙف 8 ٙأكزٕثش/رشش ٍٚاألٔلٔ .ؿهت ثؼغ أػؼبء انًدهظ يضٚذًا يٍ انزفبطٛمٔ ،ػًًذ انزفبطٛم انًـهٕثخ ػهٗ
خًٛغ أػؼبء انًدهظ ثزبسٚخ  29عجزًجش/أٚهٕلٔ .ثبَزٓبء فزشح انزظٕٚذ ،كبٌ  21ػؼٕاً يٍ األػؼبء انغزخ ٔانثالثٍٛ
قذ أدنٕا ثأطٕارٓىٔٔ ،افقٕا خًٛؼبً ػهٗ األرؼبة اإلػبفٛخٔ .ف 11 ٙأكزٕثش/رشش ٍٚاألٔل ،أثهغذ األيبَخ أػؼبء انًدهظ
ٔيشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙثُزٛدخ انزظٕٚذ.



ٔثذأ اعزؼشاع يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙف 11 ٙأكزٕثش/رشش ٍٚاألٔل ٔيٍ انًُزظش أٌ ُٚزٓ ٙفَٕ 19 ٙفًجش/رششٍٚ
انثبَٔ .ٙقذ ٔافق يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙػهٗ رقذٚى إزبؿخ شفٕٚخ ػٍ انُزبئح انز ٙعٛخهض إنٓٛبٔ ،رنك ف ٙاخزًبع
غٛش سعً ٙيغ أػؼبء انًدهظ ٚؼقذ ف ٙدٚغًجش/كبٌَٕ األٔلٔ .عٛقذو انزقشٚش انُٓبئ ٙإنٗ انذٔسح انؼبدٚخ األٔنٗ فٙ
فجشاٚش/شجبؽ .2011

التىجيهاخ الوطلىتح هي لجٌح الواليح
ُٚشخٗ يٍ ندُخ انًبنٛخ أٌ رسٛؾ ػهًبً ثبإلخشاء ٔاإلؿبس انضيُ ٙانهز ٍٚاػزًذًْب انًدهظ العزؼشاع يشاخغ انسغبثبد انخبسخٙ
نؼًهٛبد الثزًاهج ف ٙانظٕيبل.

هشزوع الوشىرج
رسٛؾ ندُخ انًبنٛخ ف ٙيُظًخ األغزٚخ ٔانضساػخ ػهًبً ثبإلخشاء ٔاإلؿبس انضيُ ٙانهز ٍٚاػزًذًْب انًدهظ انزُفٛز٘ ف ٙثشَبيح
األغزٚخ انؼبنً ٙألغشاع اعزؼشاع يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙنؼًهٛبد الثزًاهج ف ٙانظٕيبل ْٙٔ ،رشٛش ػهٗ انًدهظ ثأٌ
ٚسث يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙػهٗ االنزضاو ثبنًٕاػٛذ انضيُٛخ انُٓبئٛخ انًسذدح نالعزؼشاع.

الوجلس التٌفيذي
الذورج الؼاديح الثاًيح
روها1222/22/22-8 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  5من جدول األعمال

استعراض عمليات البرنامج في الصومال
األتعاب اإلضافية لمراجع الحسابات الخارجي
ف 23 ٙعجزًجش/أٚهٕل  ،2010أسعهذ إنٗ أػؼبء انًدهظ انزُفٛز٘ سعبنخ رذػْٕى إنٗ
انزظٕٚذ ثبنًشاعهخ نهًٕافقخ ػهٗ األرؼبة اإلػبفٛخ انجبنغخ  84 000دٔالس أيشٚك ٙانزٙ
ؿهجٓب انًشاخغ انخبسخ ٙنهًؼ ٙقذيبً ف ٙاعزؼشاع ػًهٛبد الثزًاهج ف ٙانظٕيبل.
ٔقذ ؿهت ثؼغ أػؼبء انًدهظ إٚؼبزبد ثشأٌ )1 :أْذاف االعزؼشاع؛  )2انُٕارح

مقذمة للمجلس للعلم*

انًُزظشح؛  )3رٕصٚغ انزكبنٛفٔ .قذ أسعهذ نٓى ْزِ انًؼهٕيبد ف 29 ٙعجزًجش/أٚهٕل 2010
(اَظش انًهسق).
ٔيٍ ث ٍٛأػؼبء انًدهظ انجبنغ ػذدْى  ،36طّٕد  21ػؼٕاً ػهٗ انـهت ٔٔافق ػهّٛ
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 21ػؼٕأً .قذ رى انسظٕل ػهٗ انًٕافقخ ف 8 ٙأكزٕثش/رشش ٍٚاألٔل .2010

* ٔفقبً نقشاساد انًدهظ انزُفٛز٘ ثشأٌ انزغٛٛش ٔاإلداسح انز ٙاػزًذد ف ٙانذٔسح انغُٕٚخ ٔانذٔسح انؼبدٚخ انثبنثخ
نؼبو  ،2000فئٌ انًٕػٕػبد انًقذيخ نهًدهظ ن هؼهى ٔاإلزبؿخ ُٚجغ ٙػذو يُبقشزٓب إالَ إرا ؿهت أزذ أػؼبء
انًدهظ رنك رسذٚذاً قجم ثذاٚخ انذٔسح ٔٔافق سئٛظ انًدهظ ػهٗ انـهت ػهٗ أعبط أٌ انًُبقشخ رزفق يغ
االعزخذاو انغهٛى نٕقذ انًدهظ.
طيعتذهذهذالوثوقةذيفذعددذحمدودذمنذالندخ.ذميكنذاإلطالعذعلىذوثائقذاجمللسذالًنفوذيذذ
يفذصفحةذبرنامجذاألغذوةذالعامليذعلىذشيكةذاإلنرتنتذعلىذالعنوانذالًالي:ذ)(http://www.wfp.org/eb
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هشزوع القـزار



ٔافق انًدهظ انزُفٛز٘ ف 8 ٙأكزٕثش/رشش ٍٚانثبَ 2010 ٙػهٗ انٕثٛقخ انًقزشزخ "اعتزؼشاع ػًهٛتبد الثزًااهج فت ٙانظتٕيبل:
األرؼبة اإلػبفٛخ نًشاخغ انسغبثبد انخبسخ.)WFP/EB.2/2010/5-E/1( "ٙ



ْزا يششٔع قشاسٔ ،نإلؿالع ػهٗ انقشاس انُٓبئ ٙانز٘ اػزًذِ انًدهظٚ ،شخٗ انشخٕع إنٗ ٔثٛقخ انقشاساد ٔانزٕطٛبد انظبدسح فَٓ ٙبٚخ انذٔسح.
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يكزت انًشاقت انًبنٔ ٙانًشاخغ انؼبو نهُٓذ
شؼجخ انؼالقبد انذٔنٛخ
9, DEEN DAYAL UPADHYAYA MARC, NEW DELHI –110114
سقى انٓبرف 91-11-2323-7822 :سقى انفبكظ91-11-2323-6818 :
انجشٚذ اإلنكزشَٔir@cag.gov.in / singhJ@cag.gov.in :ٙ
سقى826/1R/31-2010 /
 16عجزًجش/أٚهٕل 2010

سؼادج السيذ ،Sabas Pretelt de la Vega

رسٛخ ؿٛجخ ٔثؼذ،
أكزت إنٛكى يزبثؼخً نهشعبنخ انز ٙثؼث ثٓب إنٛكى انًشاقت انًبنٔ ٙانًشاخغ انؼبو نهُٓذ ،انغٛذ  ،Vinod Raiثزتبسٚخ  25أغغتـظ/آة
 2010ثخظٕص يشاخؼخ ػًهٛبد الثزًاهج ف ٙانظٕيبلٔ .قذ قًُب يُز رنك انزبسٚخ ثجهٕسح خـخ ػًهُب ٔإنٛكى رفبطٛهٓب.
قًُب ثزكٕ ٍٚفشٚق خبص ٚؼى أزتذ كجتبس يتذٚش٘ يشاخؼتخ انسغتبثبد ٔاثُت ٍٛيتٍ يتذٚش٘ انًشاخؼتخ نٓتزا انغتشعٔ ،عتٛقٕو ثضٚتبسح
انًقش انشئٛغ ٙللثزًاهج ف ٙسٔيب ٔانًكزت انقـش٘ نهظٕيبل فَٛ ٙشٔثٔ .ٙعٕف ُٚغق انفشٚق ػًهّ ػٍ كثت يغ يذٚش انًشاخؼخ
انخبسخٛخٔ ،عٛجذأ ػًهّ ف ٙسٔيب اػزجبساً يٍ 11أكزٕثش/رشش ٍٚاألٔل ٔ .2010انغشع يتٍ ْتزِ انضٚتبسح انزت ٙعزغتزغشو أعتجٕػب
ٔازذاً إنٗ يقش الثزًاهج ْٕ إػـبء انفشٚق فشطخ نهزفبػم يغ انًٕظف ٍٛانشئٛغٔ ٍٛٛفٓى إؿبس انؼٕاثؾ انزٚ ٙـجقٓب يقش الثزًاهج.
ٔعٕف ٚزٕخّ فشٚق انًشاخؼخ ثؼذ رنك إنٗ َٛشٔث ٙزٛث عٛدش٘ األػًبل انًٛذاَٛتخ انؼتشٔسٚخ ٔعتٛقٕو ثدًتغ األدنتخ نًتذح أسثؼتخ
أعتتبثٛغ اػزجتتبساً يتتٍ  18أكزتتٕثش/رشتتش ٍٚاألٔل ززتتٗ َ 12تتٕفًجش/رشتتش ٍٚانثتتبَٔ .2010 ٙعتتزُزْٓ ٙتتزِ انًشزهتتخ ثضٚتتبسح عتتٛقٕو ثٓتتب
انفشٚق إنٗ سٔيب يتشح أختشٖ نًتذح أعتجٕع ٔازتذ يتٍ  15إنتٗ َ 19تٕفًجش/رشتش ٍٚانثتبَ 2010 ٙنًُبقشتخ االعتزُزبخبد يتغ يتذٚش٘
الثزًاهج.
ٔكًب خبء ف ٙسعبنخ انغٛذ  ،Raiفئَُب َؼزضو ػشع رقشٚشَب ػهٗ دٔسح انًدهظ انزُفٛز٘ ف ٙفجشاٚش/شجبؽ  ،2011يغ اززًبل رقتذٚى
رقشٚش يؤقذ إنٗ ْٛئخ يكزت انًدهظ انزُفٛز٘ ف ٙدٚغًجش/كبٌَٕ األٔل يٍ ْزا انؼبو.
ٔأٔد أٌ أشٛش أٚؼب إنٗ أٌ ْزِ انًًٓخ انخبطخ رخشج ػتٍ َـتبو انؼًتم انًُظتٕص ػهٛتّ فت ٙارفتبو ختذيبد انًشاخؼتخ انخبسخٛتخ
انًجشو يغ الثزًااهجٔ .ػهٛتّ فئَُتب عتُقٕو ثٓتزِ انًًٓتخ ػهتٗ أعتبط اعتزشداد انزكتبنٛف انزت ٙعتزجهغ  84 000دٔالس أيشٚكت( ٙأسثؼتخ
ٔثًبٌَٕ أنف دٔالس أيشٚك ٙفقؾ ال غٛش).
يغ خبنض االززشاو ٔانزقذٚش.
()Jagbans Singh
هذيز شؼثح الؼالقاخ الذوليح
السيذ Sabas Pretelt de la Vega
رئيس الوجلس التٌفيذي لثزًاهج األغذيح الؼالوي
Via Cesare Giulio Viola, 68-70
00148 Rome – Italy
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الولحق
استؼزاض الوزاقة الوالي والوزاجغ الؼام للهٌذ
هؼلىهاخ أساسيح
 - 1ف/َٕٕٛٚ ٙزضٚشاٌ ػبو  2009قبو ثشَبيح إخجبس٘ ف ٙيسـخ  Channel 4انزهفضَٕٛٚخ ثـشذ يضاػى ثشأٌ ػًهٛبد ثشَبيح
األغزٚخ انؼبنً ٙف ٙانظٕيبلَٔ .ظش يكزت انزفزٛش ٔانزسقٛق فْ ٙزِ االدػبءاد خالل شٓش٘ عجزًجش/أٚهٕل ٔأكزٕثش/رششٍٚ
األٔل ػبو ٔ .2009ف ٙيبسط/آراس ػبو  2010كشس فشٚق انشطذ انًؼُ ٙثبنظٕيبل انزبثغ نأليى انًزسذح ادػبءاد انًسـخ
انزهفضَٕٛٚخ انًزكٕسح ٔأػبف إنٓٛب يضاػى خذٚذح.
ٔ - 2ؿهت انًدهظ انزُفٛز٘ إنٗ انًكزت انٕؿُ ٙنًشاخؼخ انسغبثبد (انًًهكخ انًزسذح) ،انز٘ كبٌ ٚؼـهغ زُٓٛب ثذٔس يشاخغ
انسغبثبد انخبسخ ،ٙإػذاد االخزظبطبد انالصيخ العزؼشاع نؼًهٛبد انظٕيبلٔ .أكذد ْزِ االخزظبطبد ػهٗ قٛبو
اإلداسح ثبعزؼشاع يؤنف يٍ خًظ خـٕاد نهؼًهٛبد ،ػهٗ أٌ ٚشكض ال ػهٗ انزقذٚش ثأثش سخؼ ٙثم ػهٗ رقذٚى انزٕطٛبد.
ٔعٛشكم ْزا االعزؼشاع األعبط نؼًهٛخ يشاخؼخ ُٚفزْب يشاخغ انسغبثبد انخبسخ ٙاندذٚذ ْٕٔ يكزت انًشاقت انًبنٙ
ٔانًشاخغ انؼبو نهُٓذ.
ٔ - 3دػب انًدهظ انزُفٛز٘ يكزت انًشاقت انًبنٔ ٙانًشاخغ انؼبو نهُٓذ ف/َٕٕٛٚ ٙزضٚشاٌ ػبو  2010إنٗ رُفٛز ػًهٛخ انًشاخؼخ
انًزكٕسحٔ .رؼشع ْزِ انٕثٛقخ انُٓح انًؼزًذ ف ٙاالعزؼشاع انز٘ عٛقٕو ثّ انًكزت.
األهذاف
 - 4رزًثم األْذاف انؼبيخ نالعزؼشاع ثًب ٚه:ٙ
 انزسقق يٍ أٌ انؼٕاثؾ قذ طًًُذ



 انزٕطٛخ ثـ:



 رقذٚى رٕطٛخ ثشأٌ انذسٔط انًغزخهظخ يٍ ػًهٛبد انظٕيبل نالعزفبدح يُٓب ف ٙانؼًهٛبد انًًٓخ انًًبثهخ ف ٙيُبؿق
أخشٖ
الوٌهجيح والٌىاتج الوٌتظزج
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عٛقٕو فشٚق يؤنف يٍ ثالثخ أػؼبء ثئخشاء اعزؼشاع نًذح عزخ أعبثٛغ اػزجبساً يٍ  11أكزٕثش/رشش ٍٚاألٔل ٔززٗ 19
َٕفًجش/رشش ٍٚانثبَ ٙػبو ٔ .2010يٍ انًضيغ رغـٛخ ػًهٛبد انظٕيبل انًزؼهقخ ثبنفزشح انٕاقؼخ ثُٚ ٍٛبٚش/كبٌَٕ انثبَ ٙػبو

7

WFP/EB.2/2010/5-E/1

ٔ 2009ززٗ ربسٚخ انًشاخؼخٔ .عٛغؼٗ االعزؼشاع إنٗ رسقٛق األْذاف انًشعٕيخ ف ٙاالخزظبطبد انًؼزًذح نؼًهٛخ
انظٕيبلٔ .ػهٗ ْزا فئٌ انفشٚق عٓٛذف إنٗ اعز خذاو انؼًم األطه ٙانز٘ أَدضرّ اإلداسح ٔٔزذح انشقبثخ ثشأٌ انخـٕاد
انخًظ.
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ٔػُذ اعزؼشاع يغزٕٖ انخـش ،عٛزى رُفٛز رسهٛم نهٓشبشخ ٔاألثش نفٓى يزـهجبد انزخفٛف يٍ زذح انًخبؿش .ثى عزُقبسٌ
انًخبؿش ثبنؼٕاثؾ انقبئًخ نزقذٚش يذٖ كفبٚخ اعزشارٛدٛبد انزخفٛف يٍ زذح انًخبؿشٔ .عٛقٕو اعزؼشاع انؼٕاثؾ ثزغـٛخ
انؼٕاثؾ انًسبعجٛخٔ ،انزشغٛهٛخٔ ،اإلداسٚخ ،يغ انزشكٛض ػهٗ انًدبالد انزبنٛخ:
 انزؼبقذ ػهٗ انخذيبد
 رغهٛى األغزٚخ ثًب ف ٙرنك أيٍ يًشاد انزغهٛىٔ ،عشقخ األغزٚخ
 رٕصٚغ األغزٚخ ثًب ف ٙرنك رسذٚذ ْٕٚخ انًغزفٛذٔ ،ٍٚرزجغ األغزٚخ ززٗ َقـخ انزغهٛى انُٓبئٛخ
 االسرجبؽ انخبسخٔ ٙػالقبد انششاكخ – رؼبسة انًظبنرٔ ،انًخبؿش انُبخًخ ػٍ ششكبء انزغهٛىٔ ،يب إنٗ رنك
 خذيبد انذػى – زفظ انغدالدٔ ،ػٕاثؾ انًٕاسد انجششٚخٔ ،يب إنٓٛب
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ٔػُذ رقٛٛى أٔخّ قٕح انؼٕاثؾ ،عٛزى انزشكٛض ػهٗ ػُبطش انؼجؾ انزًٚ ٙكٍ رظُٛفٓب ػهٗ أَٓب ػُبطش نهٕقبٚخ ،أٔ
انكشف ،أٔ اإلطالذ.

 - 8كًب أٌ انُٕارح عزهج ٙانزـهؼبد انًسذدح ف ٙاالخزظبطبدٔ .إنٗ خبَت انزؼهٛق ػهٗ زبنخ انؼٕاثؾ ،فئٌ انزٕطٛبد عزشكض
ػهٗ رؼضٚض إؿبس إداسح انًخبؿش ف ٙالثزًاهج ثًب ٚشاػ ٙانؼُبطش انثًبَٛخ انًزشاثـخ إلداسح انًخبؿش انًؤعغٛخ انًؼزًذح فٙ
إؿبس ندُخ انًُظًبد انشاػٛخ انزبثؼخ نهدُخ رشٚذٔا٘ .كًب عٛدش٘ رقذٚى رٕطٛبد ثشأٌ انذسٔط انًغزخهظخ يٍ ػًهٛبد
انظٕيبل نالعزفبدح يُٓب ف ٙانؼًهٛبد انًًٓخ انًًبثهخ للثزًاهج ف ٙيُبؿق أخشٖ.
السلطح التقذيزيح للوزاجؼح
ٚ - 9غزُذ انؼشع انؼبو انًـشٔذ أػالِ إنٗ انًؼهٕيبد انًزبزخ زبنٛبًٚٔ ،زغى ثـبثغ يؤقذٔ .قذ رخؼغ انظٛغخ انُٓبئٛخ نًُٓدٛخ
االعزؼشاعَٔ ،ـبقَّٕٔ ،اردّ إنٗ رغٛٛشاد ٔاعؼخ ثُبء ػهٗ انسقبئق انًٛذاَٛخ ٔاألدنخ انًزٕافشح.
تىسيغ التكاليف
الوقذار تالذوالر

الوجوىع تالذوالر

الزقن

ػٌاصز التكاليف

األهزيكي

األهزيكي

1

ثذل اإلقبيخ انٕٛيٙ

46507.05

2

ركبنٛف انغفش (دنٓ – ٙسٔيب – َٛشٔث – ٙسٔيب – دنٓ)ٙ

26923.08

3

ركبنٛف انًٕظفٍٛ

10956.52

ػًٍ زذٔد

84386.65
84000

ثُبء ػهٗ ركبنٛف فشٚق نهًشاخؼخ يؤنف يٍ يذٚش يشاخؼخ أقذو ٔاثُ ٍٛيٍ يذساء انًشاخؼخ
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