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 هلخص

  تصف ٌذي الُثٕقةة  . َعلٍٕب لمجلس التىفٕذْ للمُافقةإلّ ا "إطبر الزقببة َسٕبسة الكشف عه التقبرٔز"تقدم َثٕقة

 َسٕبسة الكشف عه تقبرٔز الزقببة فٓ بزوبمج األغذٔة العبلمٓ. ،َالزقببة َتزتٕببت اإلبالغإطبر التسٕٕز 

 

 

 التىجٍهاث الوطلىبت هي لجٌت الوالٍت

  َأن تؤٔد عزض "التقبرٔزإطبر الزقببة َسٕبسة الكشف عه ُثٕقة "بٔزجّ مه لجىة المبلٕة أن تحٕط علمًب 

 .علٍٕب للمُافقة المجلس التىفٕذْعلّ "سٕبسة الكشف عه تقبرٔز التحقٕقبت" 

 هشزوع الوشىرة

، تىصً لجٌت الوالٍت فً هٌظوت األغذٌت والزراعت لبزًاهج األغذٌت العالوً الٌظام األساسًوفقًا للوادة الزابعت عشزة هي 

سٍاست "ىافق على ٌوأى  "إطار الزقابت وسٍاست الكشف عي التقارٌزىثٍقت "ب حٍط علوًاٌأى للبزًاهج ي الوجلس التٌفٍذ

 .فً الولحق الثاًً هي هذٍ الىثٍقتىاردة ال "الكشف عي تقارٌز التحقٍقاث
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 انًجهس انتُفٍذي
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 ًىافقتنهيقذيت نهًجهس انتُفٍذي هذِ انىثٍقت 

ٔ  رزغلق ثوؾزوْٓ ُونٍ الْص٘ وخ    أٍئلخ فٌ٘خللِٗن قل ركْى رلعْ األهبًخ أعضبء الوغلٌ النٗي  االرصوب  ثووْي ٖ    ئلو

 الوغلٌ الزٌ ٘نٕ ث زوح كبف٘خ. كّهحقجل اثزلاء  ملكأى ٗزن  ّٗ ضلأكًبٍ،  الونكْهٗيثوًبهظ األغنٗخ الغبلوٖ 

 الو زش الغبم ّهلٗو هكزت الوقبثخ: S. Sharma الَ٘ل  -2700066513هقن الِبرف: 

 
رزغلوق   أٍوئلخ ، ئى كبًوذ لولٗكن   الووإروواد ْؽولح فولهبد   ل خاإلكاهٗو  حالوَوبعل ، I. Carpitella االرصوب  ثبلَو٘لح   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513)ثاهٍب  الْصبئق الوزغل خ ثأعوب  الوغلٌ الزٌ ٘نٕ ّملك علٔ الِبرف هقن: 
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 .فٖ ثوًبهظ األغنٗخ الغبلوٖ ّالوقبثخ ّرور٘جبد اإلثالػ ٍّ٘بٍخ الكشف عي ر بهٗو الوقبثخ زَ٘٘ولارصف ُنٍ الْص٘ خ ئطبه 

هووي فووال  روولع٘ن الوَووبءالد ّالضووْاث  اللافل٘ووخ الزووٖ رٌشووئِب الِ٘ئووبد    انبزَاابي ّروووّط أًشوولخ الوقبثووخ للوَووبءلخ ّالشوو بف٘خ فووٖ  

ّّيبئ ِب ّهَإّل٘برِب ّثوبللْائؼ ّال ْاعول الزوٖ     انبزَبي ثِ٘كل ُ٘ئبد هؾلكح فٖ  زَ٘٘والوئبٍ٘خ ّالولٗو الزٌ ٘نٕ. ّٗزغلق ئطبه ال

( الِ٘ئووبد 2هك فِ٘ووب الوولّ  األعضووبء    ( الِ٘ئووبد الزووٖ رشووب  1رووٌ ن عولِووب. ّرصووٌف الِ٘ئووبد الوقزل ووخ فووٖ صووالس هغوْعووبد:        

 ( األهبًخ، ثوب فِ٘ب ُ٘ئبد الوقبثخ اللافل٘خ.3االٍزشبهٗخ القبهع٘خ  

ّالوقبثخ ئهب ٗؾلكُب الٌ بم األٍبٍٖ النٕ أقورَ الغوغ٘خ الغبهخ لألهن الوزؾولح ّهوإروو هٌ ووخ     زَ٘٘وّهزللجبد اإلثالػ القبصخ ثبل

 ٗ وهُب الوغلٌ.األغنٗخ ّاليهاعخ لألهن الوزؾلح، أّ 

هي ٍ٘بٍخ الكشف عي ر بهٗو الزؾ ٘ق ُْ ضوبى ئهكبً٘خ الكشف عوي ًزوبئظ الزؾ ٘ وبد الزوٖ روإصو علؤ فغبل٘وخ الضوْاث           غوضّال

اللافل٘خ ّال غبل٘خ الزشغ٘ل٘خ، هوب ٗوكي الوغلٌ هوي االضولالب ثْي٘ زوَ الوقبث٘وخ ثصوْهح فغبلوخ هوظ الؾ وبق فوٖ الْقوذ ً َوَ علؤ             

 لؾَبٍخ.ٍوٗخ الوغلْهبد ا

 

يشزوع انقـزار

 

 

 

 ّْٗافق علٔ (WFP/EB.A/2011/5-C/1"ئطبه الوقبثخ ٍّ٘بٍخ الكشف عي الز بهٗو" )علوًب ثبلْص٘ خ الوغلٌ  ٗؾ٘ 

 فٖ الولؾق الضبًٖ هي ُنٍ الْص٘ خ. الْاهكح" ثص٘غزِب ٍ٘بٍخ الكشف لللّ  األعضبء عي ر بهٗو الزؾ ٘ بد"

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ّص٘ خ ال واهاد ّالزْص٘بد الصبكهح فٖ ًِبٗخ اللّهح.طالب علٔ ال واه الٌِبئٖ النٕ اعزولٍ الوغلٌ، ٗوعٔ الوعْب ئلٔ ُنا هشوّب قواه، ّلال 

 يهخـص
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 انخهفٍت

 .انبزَبي فٖ  ٍّ٘بٍخ الكشف عي ر بهٗو الوقبثخاإلثالػ، رور٘جبد ّ ،ّالوقبثخ زَ٘٘ورصف ُنٍ الْص٘ خ ئطبه ال  -1

ّقل طلجذ الغوغ٘وخ الغبهوخ    -2
(1)

ّالوؤٍوبء الزٌ ٘ونٗ٘ي للصوٌبكٗق ّالجوواهظ الزبثغوخ لألهون       لألهون الوزؾولح   ئلؤ األهو٘ي الغوبم     

. ًّو  الز وٗوو الالؽوق    ، ّهجبكئِوب ّالوَوبءلخ ثشوأًِب فوٖ هٌ ْهوخ األهون الوزؾولح ثكبهلِوب        الزَو٘٘و الوزؾلح أى ٗلهٍْا ُ٘بكل 

الصبكه عي اللغٌخ الزْعِ٘٘خ الوَز لخ
(2)

ّأى الوقبثوخ ُوٖ ًشوبس أٍبٍوٖ فوٖ       الزٌ و٘ن طوٗ وخ الزْع٘وَ أّ    ُْ الزَ٘٘وأى علٔ  

 .زَ٘٘وٍ٘بق ال

هوي فوال  رغيٗوي الوَوبءالد ّالضوْاث  اللافل٘وخ الزوٖ رٌشوئِب          انبزَبي ّروّط أًشلخ الوقبثخ للوَبءلخ ّالش بف٘خ فٖ   -3

الِ٘ئبد الوئبٍ٘خ ّالولٗو الزٌ ٘نٕ. ّرٌّ  ّؽلح الز ز٘ش الوشزوكخ
(3)

لزْف٘و  الزَ٘٘وهي ً بم ال ٗزغيأ عيء  وقبثخعلٔ أى ال 

 :لضوبًبد الزبل٘خا

  الزشوٗغ٘خ ِبهظ ّالٗبر كلً٘برز ق  ٌ وبدأًشلخ الوأى ركْى  (أ 

  قبثلخ للوَبءلخ روبهًب ٌ وبداألهْا  الو لهخ للوأى ركْى  (ة 

  ك بءحفغبل٘خ ّ أى رزن أًشلخ الوإٍَبد ثأكضو اللوق (ط 

 ّالٌياُخ ّاألفالق.هغبٗ٘و االؽزواف ثأعلٔ  ٌ وبدهْي ْ الوأى ٗلزيم الوْي ْى ّ (ك 

الوزصول ثونلك فوٖ     اإلكاهٕ الزَلَول . ّٗووك ّصوف   انبزَابي  ّالوقبثوخ فوٖ    زَو٘٘و عوضوًب لِ٘كول ال   1ّٗزضوي الشوكل    -4

 ال َن الزبلٖ.

. الزووٖ رؾكوون ٍوولْكِبّهَووإّل٘برِب، ّال ْاعوول ّالوغووبٗ٘و  انبزَاابي ٖ ّيووبئف هقزلووف الِ٘ئووبد فوو زَوو٘٘وّٗؾوولك ئطووبه ال  -5

 لضْاث  اللافل٘خ ّالوقبثخ اللافل٘خ الوَز لخ.لهي فال  ً بم  انبزَبي ّالولٗو الزٌ ٘نٕ هَإّ  عي اإلشواف علٔ ئكاهح 

  

                                                      
(1) A/RES/57/278. 
 .(A/60/883/Add.1 and 2)األهن الوزؾلح ّصٌبكٗ ِب ّثواهغِب ّّكبالرِب الوزقصصخ كافل ّالوقبثخ لإلكاهح االٍزغواض الشبهل  (2)
 ."الوزؾلحغواد الوقبثخ فٖ هٌ ْهخ األهن ص"ر وٗو ّؽلح الز ز٘ش الوشزوكخ:  (3)
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وانزقببت فً انبزَبي  تسٍٍز: هٍكم ان1انشكم   

 وانزقببت تسٍٍزهٍكم ان

( الِ٘ئوبد  1، هوظ رو٘٘وي ّاضوؼ لووب ٗلوٖ:      1ّالوقبثوخ الوجو٘ي فوٖ الشوكل      زَو٘٘و ُ٘كول ال  نهبزَابي  ٗؾلك الٌ بم األٍبٍٖ   -6

 لألهوون الوزؾوولح، ّهووإروو هٌ وووخ األغنٗووخ ّاليهاعووخ  ،الغوغ٘ووخ الغبهووخ ، ُّووٖ:فِ٘ووب الوولّ  األعضووبء رشووبهكالوئبٍوو٘خ الزووٖ 

غٌوخ االٍزشوبهٗخ لشوإّى اإلكاهح    لّال ،ّهغلوٌ هٌ ووخ األغنٗوخ ّاليهاعوخ     ،ّالوغلٌ االقزصبكٕ ّاالعزوبعٖ لألهن الوزؾلح

 ( الِ٘ئبد االٍزشبهٗخ القبهع٘خ الز2ٖ  نهبزَبي ّالوغلٌ الزٌ ٘نٕ  ،ّلغٌخ الوبل٘خ فٖ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ ،ّالو٘ياً٘خ

ّلغٌوخ هواعغوخ    ،هبزَابي  نّهواعوظ الؾَوبثبد القوبهعٖ     ،ّؽولح الز زو٘ش الوشوزوكخ    :ُّٖرْفو الوقبثخ القبهع٘خ الوَز لخ، 

عوي ئقبهوخ الضوْاث      لألهبًوخ، هَوإّالً   ًبهئَ٘و الوولٗو الزٌ ٘ونٕ، ثصو زَ    ٗغزجوو  ّ. انبزَابي  ( أهبًوخ  3  انبزَبي الؾَبثبد فٖ 

 الوقبثخ.ّز لخ هي فال  هكزت الز ٘٘ن ّعي ئًشبء ً بم فغب  للوقبثخ اللافل٘خ الوَ اللافل٘خ ال غبلخ فٖ اإلكاهح

 تشبرك فٍهب انذول األػضبء ًوانزقببت انتتسٍٍز انهٍئبث 

هي فال  ُ٘ئبد هقزل خ ّعلٔ هَزْٗبد هزجبٌٗخ، علٔ الٌؾْ  انبزَبي ّالوقبثخ فٖ زَ٘٘و رشبهك اللّ  األعضبء فٖ ال  -7

 الوج٘ي فٖ األقَبم ال وع٘خ الزبل٘خ.

                    
       

            
               

             
        

               
       

               

            
        

               

                    

                
                     

           
               

                
                 
            

            

       

            

                 
             
          

ال ي ات الر اسية   ي ات الرقا ة 
م  ال    ا  ضا 

 ي ات الرقا ة ال ا  ية 
المستقلة

 ما ة ال ر ام    ي ات الرقا ة 
ال ا لية المستقلة
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 اجلمعية العامة ومؤمتر منظمة األغذوة والزراعة 

 وووخ األهوون ُ٘ئووخ فوع٘ووخ هَووز لخ ّهشووزوكخ ثوو٘ي هٌٗشووكل  انبزَاابي رووٌ  الوووبكح الضبهٌووخ هووي الٌ ووبم األٍبٍووٖ علوؤ أى   -8

الغوغ٘خ الغبهخ لألهون الوزؾولح ّهوإروو هٌ ووخ األغنٗوخ ّاليهاعوخ،        ْمر . ّاألغنٗخ ّاليهاعخ لألهن الوزؾلح الوزؾلح ّهٌ وخ

بد فوٖ  الزْعِ٘و ثز ولٗن   ،ثبالشزواك هظ الوغلوٌ االقزصوبكٕ ّاالعزووبعٖ لألهون الوزؾولح ّهغلوٌ هٌ ووخ األغنٗوخ ّاليهاعوخ         

ّر ْم الغوغ٘خ الغبهخ لألهن الوزؾلح ّهإروو هٌ وخ األغنٗوخ ّاليهاعوخ ثبعزووبك الزغولٗالد     . نهبزَبي  الغبهخ الَ٘بٍبدهغب  

 .1-ّف ًب للوبكح القبهَخ عشوحالزٖ رلفل علٔ الٌ بم األٍبٍٖ، 

 وجملس منظمة األغذوة والزراعة اجمللس االقًصادي واالجًماعي 

ُْ الِ٘ئخ الوئَ٘٘خ لزٌَ٘ق األعوب  االقزصوبكٗخ   ،الوٌشأ ثوْعت ه٘ضبق األهن الوزؾلح ،ٕ ّاالعزوبعٖالوغلٌ االقزصبك  -9

  ّ فوٖ  زْصو٘بد  صو٘بغخ ال ّاالعزوبع٘خ ّهب ٗزصل ثِب، ُّْ ٗغول كوؾ ل هوكيٕ لوٌبقشخ الوَبئل االقزصوبكٗخ ّاالعزوبع٘وخ 

 هن الوزؾلح.للّ  األعضبء ّلوٌ ْهخ األالوْعِخ ئلٔ االغبهخ  الَ٘بٍبدهغب  

علؤ أى  للوٌ ووخ  هوي الالئؾوخ الغبهوخ    الواثغوخ عشووح    الووبكح ، روٌ   لوٌ ووخ األغنٗوخ ّاليهاعوخ   ّفٖ الْصبئق األٍبٍ٘خ   -10

ٕ ال ٍعِوبى ثبعزجوبهٍ  وٌ ووخ  الهوإروو   ً٘بثخ عيهغلٌ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ ٗغول  ٗزقون ال وواهاد ؽوْ  الوَوبئل     ّ زٌ ٘ون

 وإروو. الالزٖ ال رؾزبط ئلٔ عوضِب علٔ 

علٔ أى الوغلٌ االقزصبكٕ ّاالعزوبعٖ ّهغلٌ هٌ وخ األغنٗخ  نهبزَبي ّرٌّ  الوبكح القبهَخ هي الٌ بم األٍبٍٖ   -11

خ هَووج ًب للوولّ  األعضووبء فووٖ األهوون الوزؾوولح أّ الوولّ     هووي قبئوووخ هْضووْع  نهبزَاابي الزٌ ٘وونٕ ّاليهاعووخ ٌٗزقجووبى الوغلووٌ  

       ّ ثوْعوت الووبكح   ر وٗووًا ٍوًٌْٗب    انبزَابي  ٗوفوظ  األعضبء فٖ هٌ وخ األغنٗوخ ّاليهاعوخ، هوظ رؾلٗول هَوجق لزْىٗوظ الو بعول، 

 .3-الَبكٍخ

 جنة االسًشاروة لشؤون اإلدارة وادليزانية وجلنة ادلالية يف منظمة األغذوة والزراعةلال 

وضول ئؽولٓ ّيبئ ِوب فوٖ ئٍولاء      زغٌخ االٍزشبهٗخ لشإّى اإلكاهح ّالو٘ياً٘خ ُٖ ُ٘ئخ فوع٘خ ربثغخ للغوغ٘خ الغبهخ، ّرلال  -12

 الوشْهح للغوغ٘خ الغبهخ ؽْ  أٗخ هَبئل رؾب  ئلِ٘ب ف٘وب ٗزغلق ثبإلكاهح ّالو٘ياً٘خ.

ب لغٌخ الوبل٘خ فٖ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ فِٖ رَبعل هغلٌ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ علٔ هوبهٍخ الوقبثوخ علؤ   أه  -13

 .انبزَبي وضل ئؽلٓ ّيبئ ِب فٖ اٍزغواض الز بهٗو الزٖ ر لهِب أهبًخ ز، ّرنهبزَبي اإلكاهح الوبل٘خ 

غٌوخ االٍزشوبهٗخ لشوإّى اإلكاهح ّالو٘ياً٘وخ     ل، ر ولم ال نهبزَابي  هوي الٌ وبم األٍبٍوٖ     4-ّثوْعت الوبكح الواثغوخ عشووح    -14

 .الزٌ ٘نٕ ّلغٌخ الوبل٘خ فٖ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ الوشْهح للوغلٌ

 اجمللس الًنفيذي 

ئًشووبء الوغلووٌ الزٌ ٘وونٕ، ّفووق هووب ر ضووٖ ثووَ الوووبكح  فووٖ  هٌ وووخ األغنٗووخ ّاليهاعووخاألهوون الوزؾوولح ّاشووزوكذ هٌ وووخ   -15

 1961كَٗووجو/كبًْى األّ    19( الووإهؿ  16-)ك 1714القبهَخ هي الٌ بم األٍبٍٖ، ّملك ثوْعت قواه الغوغ٘خ الغبهوخ  

 نهبزَابي  . ّٗؾولك الٌ وبم األٍبٍوٖ    1961ًْفوجو/رشوٗي الضوبًٖ   24الوإهؿ  1/61ّقواه هإروو هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ 

الوغلووٌ  ٗوووبهًجوْعووت الوووبكح الَبكٍووخ،  فالئؾزووَ الغبهووخ األكّاه ّالوَووإّل٘بد الوقبث٘ووخ الزووٖ ٗضووللظ ثِووب الوغلووٌ.     ّ

ٖ  الغْى ر لٗن "هَإّل٘خ ٖ  الؾكوْه ٖ  لجوًوبهظ األغنٗوخ   الولّل َ  الغوبلو  الجوًوبهظ  ُونا  أًشولخ  لزٌ و٘ن  الوؾولكح  الَ٘بٍوبد  ّرْع٘و
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 االقزصبكٕ ّاالعزوبعٖ ّالوغلٌ ّاليهاعخ األغنٗخ هٌ وخ ّهإروو غبهخال الغوغ٘خ رْعِ٘بد هظ ثوب ٗزَق علَ٘ ّاإلشواف

 .الَ٘بٍبد ]...[" هغب  فٖ ّاليهاعخ األغنٗخ هٌ وخ ّهغلٌ

 .انبزَبي ئكاهح  ّرَ٘٘واإلشواف الؾكْهٖ اللّلٖ ثوَإّل٘خ الوغلٌ  ٗضللظكوب   -16

  مكًب اجمللس الًنفيذيهيىة 

ر ضووٖ الوووبكح الواثغووخ هووي الالئؾووخ اللافل٘ووخ للوغلووٌ الزٌ ٘وونٕ ثووأى هكزووت الوغلووٌ الزٌ ٘وونٕ ٗزووألف هووي هئووٌ٘ ًّبئووت     -17

للوئٌ٘ ّصالصخ أعضبء آفوٗي، علٔ أى ٗوضل كل هٌِن ئؽلٓ ال ْائن القوٌ لللّ  األعضبء فٖ األهن الوزؾلح أّ فٖ هٌ ووخ  

زووَ، فغبلّ٘عووول الوغلووٌ "هِوووخ ُ٘ئووخ الوكزووت األٍبٍوو٘خ ُووٖ رَووِ٘ل   اعووخ. ّرووٌّ  الوووبكح القبهَووخ علوؤ أى  األغنٗووخ ّاليه

    ٖ )ة( رٌ وو٘ن كّهاد الوغلوووٌ  الزقلوو٘  االٍووزوار٘غٖ لغوووول الوغلووٌ     )أ( : ّرضووللظ ُ٘ئووخ الوكزوووت ثشووكل فووب  ثوووبٙر

  ."لؾْاه)ط( رشغ٘ظ ا  َاعزوبعبرّ

 انزقببت انخبرجٍت انًستقهت

 أكاء هَإّل٘زَ. فٖالوغلٌ  وَبعلحرٌ ن الوقبثخ القبهع٘خ الوَز لخ ل  -18

 وحدة الًفًيش ادلشرتكة 

ًْفوجو/رشووٗي الضوبًٖ    4( الووإهؿ  21) 2150أًشأد الغوغ٘خ الغبهخ لألهن الوزؾلح ّؽولح الز زو٘ش الوشوزوكخ ث واهُوب       -19

ِ٘ئخ للوقبثخ القبهع٘خ الوَز لخ ربثغخ لوٌ ْهخ األهن الوزؾلح ّهكل خ ثاعواء الز ٘٘وبد ّالز ز٘شبد ّالزؾ ٘ بد لغوْم ك 1966

الوٌ ْهخ. ّر لم الْؽلح ر بهٗوُب ئلٔ الغوغ٘وخ الغبهوخ ّئلؤ الِ٘ئوبد الوئبٍو٘خ للْكوبالد الوزقصصوخ ّالصوٌبكٗق ّالجوواهظ          

رْص٘بد الْؽلح ثصوْهح كّهٗوخ كووب َٗوزغوض ر وبهٗو األهبًوخ عوي        الزٌ ٘نٕ زغوض الوغلٌ الوغٌ٘خ فٖ األهن الوزؾلح. َّٗ

 الزلاث٘و الوزقنح رٌ ٘نًا لزلك الزْص٘بد. 

  الربنامجادلراجع اخلارجي حلسابات 

، ُّْ ٗغزجو هَإّاًل أهبم الوغلٌ. ّٗؾلك الٌ وبم الووبلٖ،   انبزَبي الوواعظ القبهعٖ لؾَبثبد الزٌ ٘نٕ ٗغ٘ي الوغلٌ   -20

ٖ  ّ حعشو خالواثغهبكرَ فٖ  الوواعوظ  ٗزوْلٔ  : "، افزصبصوبد ّهَوإّل٘بد الوواعوظ القوبهعٖ للؾَوبثبد     هلؾ َ الٌ وبم الووبل

ّهًٗب لكٖ ثبلشكل النٕ ٗواٍ ضوؽَبثبد األهبًخ ّالؾَبثبد القبصخ،  كل، ثوب فٖ ملك انبزَبي القبهعٖ هواعغخ ؽَبثبد 

. ّللوغلوٌ  "هٌبٍجخ فٖ ؽولّك هوب ُوْ هللوْة هٌِوب     الوواعغخ اللافل٘خ، ملك  اللافل٘خ، ثوب فٖ وقبثخأى الٗزؾ ق هي ]...[ )ك( 

ّ ، ّر وولٗن هؾولكح  ال ٘ووبم ثغول٘ووبد فؾوو الوواعووظ القوبهعٖ   هوويأى ٗللوت   الوواعووظ القووبهعٖ ٗكووْى ر ووبهٗو هٌ صوولخ عٌِوب. 

 . لؾَبثبدا هواعغخالْؽ٘ل عي عول٘خ وَإّ  ال

  الربنامججلنة مراجعة احلسابات يف 

ّالوولٗو الزٌ ٘ونٕ   الزٌ ٘نٕ اٍزشبهٗخ لوَبعلح الوغلٌ  ُ٘ئخفلهبرِب ثص زِب  انبزَبي لغٌخ هواعغخ الؾَبثبد فٖ  ر لم  -21

ّغ٘وو   ،ّعول٘وبد ئكاهح الوقوبطو   ،ّرور٘جوبد الوقبثوخ اللافل٘وخ    ،خالوبل٘و اإلكاهٗخ عي ئعلاك الز بهٗو هوبهٍخ هَإّل٘برِوب  فٖ

ّر وولٗن اٍوزغواض   ّالٗزِوب . ّٗ وو الوغلوٌ افزصبصوبد اللغٌووخ، ّرشوول     الؾَوبثبد  وواعغووخماد الصولخ ث وَوبئل  الملوك هوي   

ل٘ووخ الضووْاث  فغبفووٖ عول٘وبد الوؾبٍووجخ ّئعوولاك الز ووبهٗو الوبل٘ووخ، ّهوولٓ  ًا ج٘وووك رووأص٘وًاالزووٖ رووإصو  الوشوْهح ثشووأى الَ٘بٍووبد 

وقبثوخ  القضوبٗب  ّاإلعوواءاد الزشوغ٘ل٘خ  ّروْف٘و هؾ ول لوٌبقشوخ       ،اللافل٘وخ الؾَوبثبد  ّّي٘ خ هواعغوخ  ، انبزَبي اللافل٘خ فٖ 
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  الؾَووبثبد اللافل٘ووخ ّالقبهع٘ووخهواعغووخ زووٖ رض٘وُووب عول٘ووبد اللافل٘ووخ ّئكاهح الوقووبطو ّاإلعووواءاد الزشووغ٘ل٘خ ّالوَووبئل ال

 .فل  عول ّي٘ زٖ الوواعغخ اللافل٘خ ّالقبهع٘خ للؾَبثبدالزغل٘ بد ثشأى ّر لٗن 

 انزقببت انذاخهٍت انًستقهت 

 انبزَابي  عوي ئكاهح  الزٌ ٘ونٕ  ، ُّوْ ٗقضوظ للوَوإّل٘خ ّالوَوبءلخ أهوبم الوغلوٌ       انبزَابي  ٗوأً الولٗو الزٌ ٘نٕ أهبًخ   -22

ٓ   شوّعبرَّرٌ ٘ن ثواهغَ ّه الوولٗو الزٌ ٘ونٕ ضوْاث     ٗضوظ  "هوي الٌ وبم الووبلٖ،     1-12. ّثوْعوت الووبكح   ّأًشولزَ األفوو

َ الؾ وبق علؤ   ّ ،ث غبل٘وخ ّك وبءح   انبزَابي  ، لضووبى اٍوزقلام هوْاهك    خ، ثوب فٖ ملوك الوواعغوخ اللافل٘وخ   اللافل٘الوقبثخ   أصوْل

غلٌ ثبإلضبفخ ئلٔ الولٗو الزٌ ٘ونٕ. ُّوٖ،   ّٗوكي لِ٘ئبد الوقبثخ اللافل٘خ الوَز لخ أى روفظ ر بهٗوُب أٗضًب ئلٔ الو ".الوبكٗخ

 .انبزَبي فٖ عو٘ظ األؽْا ، هَز لخ عي ئكاهح 

 مكًب الًقييم 

لَ٘بٍووخ  انبزَاابي ٗغزجوو الز ٘وو٘ن أكاح هوي أكّاد الوقبثووخ الزوٖ ٗوبهٍووِب الوغلووٌ ّالوولٗو الزٌ ٘وونٕ. ّٗقضوظ الز ٘وو٘ن فوٖ         -23

.2008الوغلٌ فٖ كّهرَ الغبكٗخ الضبً٘خ لغوبم  أقوُب الزٖ  لز ٘٘نا
(4)

اٍوز ال  الز ٘و٘ن ّهصولاق٘زَ    ك ول  الَ٘بٍوخ ئطوبهًا ٗ  ؾولك  ّر 

، ثؾ٘ش ٗزؾ ق الِلف الويكّط هي الز ٘٘ن ّالوزوضل ثبلوَبءلخ ّالزغلن. ّرزوشٔ ُونٍ الَ٘بٍوخ هوظ قْاعول     انبزَبي ّفبئلرَ فٖ 

 .الوغٌٖ ثبلز ٘٘ن وٗق األهن الوزؾلحّهغبٗ٘و الز ٘٘ن فٖ األهن الوزؾلح الزٖ ّضغِب ف

 ،ّهولٗو هكزووت الز ٘و٘ن هَووإّ  عووي رٌ ٘ون ٍ٘بٍووخ الز ٘و٘ن، ّفصْصووًب عووي ّضوظ الزور٘جووبد الوإٍَو٘خ للز ٘وو٘ن الوَووز ل        -24

 بدوبى ًْع٘وخ الز ٘٘وو  . كول ٗقضظ هلٗو هكزت الز ٘و٘ن للوَوبءلخ عوي ضو    فجواء الز ٘٘نّضوبى االهزضب  ثولًّخ قْاعل ٍلْك 

 .بّفبئلرِ بّهصلاق٘زِ

ّٗوبهً الوغلٌ هِوخ الوقبثخ علٔ الز ٘٘ن هي فال  ر لٗوَ للزْعَ٘ االٍزوار٘غٖ ّاٍزغواضَ لقلخ الغول ّالو٘ياً٘خ   -25

 ّالوْاف خ علِ٘وب ّاٍزغواضَ الٍز ال  ّي٘ خ الز ٘٘ن.

  الرقابةادلفًش العام ومكًب 

 ،ّالوقوبطو  بد،ّالَ٘بٍو  ،زَو٘٘و ٗغزجو هكزت الوقبثخ هَإّاًل أهبم الولٗو الزٌ ٘نٕ. ّٗ لم الوكزت الضوبى فٖ شإّى ال  -26

 ّالوَبءلخ. كوب ٗ لم الوغلْهبد للوغلٌ هي فال  ر وٗو الو زش الغبم. ،ّالغول٘بد ،ّالوْاهك

 لو زش الغبم ّهكزت الوقبثخ فٖ ه٘ضبق هكزوت الوقبثوخ الونٕ أقووٍ الوولٗو الزٌ ٘ونٕ.      الوقبث٘خ لوَإّل٘بد الكّاه ّاألّروك   -27

ّاالٍزشووبهح.  ،ّالز زوو٘ش ،ّالزؾ ٘ووق ،ّرشووول القوولهبد الوقبث٘ووخ الزووٖ ٗ وولهِب الوكزووت ّيووبئف الوواعغووخ اللافل٘ووخ للؾَووبثبد 

 .انبزَبي ّالغول٘بد ّاألًشلخ الزٖ ٗ ْم ثِب ّاإلعواءاد ًلبق الغول عو٘ظ الٌ ن  ّٗشول

كو ووزش عووبم ّهئووٌ٘ رٌ ٘وونٕ لوواعغووخ الؾَووبثبد، هَووإّل٘خ  الووويكّط ّر ووظ علوؤ عووبرق هوولٗو هكزووت الوقبثووخ، ثوولّهٍ    -28

 ّرٌ ٘وَ ّعول٘برَ. انبزَبي ضوبى الٌياُخ ّالك بءح ّال غبل٘خ فٖ ئكاهح 

ّهلٗو هكزت الوقبثخ هَإّ  عي ئعلاك ر وٗو ٌٍْٕ عوي أًشولخ الوكزوت، ثووب فوٖ ملوك ئعولاك هلقو  لٌزوبئظ الوقبثوخ             -29

 الِبهخ ّؽبلخ رٌ ٘ن الزْص٘بد، ّر لٗن ُنا الز وٗو ئلٔ الولٗو الزٌ ٘نٕ ّالوغلٌ.

                                                      
 (.WFP/EB.2/2008/4-Aلز ٘٘ن )ل انبزَبي ٍ٘بٍخ  (4)
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 تزتٍببث اإلبالؽ

ّالوقبثخ ئهب ٗؾلكُب الٌ بم األٍبٍٖ النٕ أقورَ الغوغ٘خ الغبهخ لألهن الوزؾلح  زَ٘٘وهزللجبد اإلثالػ الوَبًلح إلطبه ال  -30

 . ّٗوك أكًبٍ ّصف للز بهٗو الوللْثخ.الزٌ ٘نٕ ّهإروو هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ لألهن الوزؾلح، أّ ٗ وهُب الوغلٌ

 ت إنى انًجهس االقتصبدي واالجتًبػً ويجهس يُظًت األغذٌت وانشراػتانتقبرٌز انًقذي

الوغلوٌ االقزصوبكٕ ّاالعزووبعٖ    الوغلوٌ ر وٗووًا ٍوًٌْٗب ئلؤ     وفوظ  هي الٌ بم األٍبٍٖ ثوأى ٗ  3-ر ضٖ الوبكح الَبكٍخ  -31

أّ عو٘غِوب   الوَوبئل الزبل٘وخ  عوياء رزٌوبّ  ئؽولٓ    الز وٗو الٌَْٕ أُنا ٗزضوي ال ثل أى ّ"ّهغلٌ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ. 

 :ثؾَت االقزضبء

ّ  ]الزوٖ رضوغ  بلَ٘بٍوبد  الَوبث خ ]ماد الصولخ[ الوزغل وخ ث   رٌ ٘ن عو٘ظ ال وواهاد   هزبثغخ (أ  هٌ ووخ   هوإروو ِب الغوغ٘وخ الغبهوخ 

  [األغنٗخ ّاليهاعخ

 ثبلَ٘بٍبد  رزغلقرْص٘بد  (ة 

 ثزؾَ٘ي الزٌَ٘ق علٔ الوَزْٓ الو٘لاًٖ  خزغل لزْص٘بد الواالزٌَ٘ق، ثوب فٖ ملك ثشأى رْص٘بد  (ط 

 ."هغلٌ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخأّ الوغلٌ االقزصبكٕ ّاالعزوبعٖ صبكهح عي  واهاد رٌ ٘نًا لأٗخ هَبئل أفوٓ  (ك 

الز بهٗو الو لهخ ئلٔ الوغلٌ االقزصبكٕ ّاالعزوبعٖ ّهغلٌ هٌ ووخ األغنٗوخ ّاليهاعوخ للغوِوْه علؤ هْقوظ       رزبػ ّ  -32

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي 

 تقبرٌز انهجُت االستشبرٌت نشؤوٌ اإلدارة وانًٍشاٍَت

ئلوؤ هووي الٌ ووبم األٍبٍووٖ علوؤ أى ر وولم اللغٌووخ االٍزشووبهٗخ لشووإّى اإلكاهح ّالو٘ياً٘ووخ  6-عشوووح واثغووخالوووبكح ال رووٌ   -33

هَْكاد ّصبئق الوغلٌ ؽْ  هَبئل الوبل٘خ ّالو٘ياً٘خ الوغوّضوخ علؤ اللغٌوخ، هوظ ئٍولاء الوشوْهح        عير بهٗوُب الوغلٌ 

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي للغوِْه علٔ هْقظ  و٘ياً٘خر بهٗو اللغٌخ االٍزشبهٗخ لشإّى اإلكاهح ّالرزبػ ؽْ  رلك الوَبئل. ّ

 تقبرٌز نجُت انًبنٍت فً يُظًت األغذٌت وانشراػت

ئلٔ الوغلوٌ  هي الٌ بم األٍبٍٖ علٔ أى ر لم لغٌخ الوبل٘خ فٖ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ  6-عشوح واثغخالوبكح ال رٌ   -34

هَْكاد ّصبئق الوغلٌ ؽْ  هَبئل الوبل٘خ ّالو٘ياً٘خ الوغوّضخ علٔ اللغٌخ، هظ ئٍلاء الوشوْهح ؽوْ  رلوك     عي بهٗوُب ر

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي للغوِْه علٔ هْقظ ر بهٗو لغٌخ الوبل٘خ فٖ هٌ وخ األغنٗخ ّاليهاعخ رزبػ الوَبئل. ّ

 تقبرٌز وحذة انتفتٍش انًشتزكت انًتؼهقت بؼًم انبزَبي 

هووي الٌ ووبم األٍبٍووٖ لْؽوولح الز زوو٘ش الوشووزوكخ الوونٕ أقورووَ الغوغ٘ووخ الغبهووخ لألهوون الوزؾوولح ث واهُووب    11رووٌ  الوووبكح   -35

، ّئهٍوب  فلبثوبد   هونكواد ، ّر وبهٗو ئصولاه  لْؽولح  َ ٗغوْى ل ، علؤ أًو  1976كَٗوجو/كبًْى األّ   22الوإهؿ  31/192

أّ ئلٔ عو٘ظ الوٌ وبد ئما كبى الوْضْب ِٗن هٌ ْهخ  ،وغٌ٘خأّ الوٌ وبد الوٌ وخ ال. ّرْعَ الز بهٗو ئلٔ ماد طبثظ ٍوٕ

ّ الزشوٗغ٘خ الوقزصخ فٖ الوٌ وبد الوغٌ٘خ. أهب  األعِيحاألهن الوزؾلح ككل، كٖ رٌ و فِ٘ب  ماد اللوبثظ  الوٍوبئل  الوونكواد 

ر ولم  أى هوي الٌ وبم األٍبٍوٖ علؤ      10الوبكح  ؽَجوب ٗزواءٓ لِن. ّرٌ  للزصوف فِ٘بفز لم ئلٔ الوؤٍبء الزٌ ٘نٗ٘ي  الَوٕ
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كخ الوقزصخ فٖ الوٌ وبد الوشبهكخ. ّر بهٗو ّؽولح الز زو٘ش الوشوزو   ئلٔ األعِيح ئلٔ الغوغ٘خ الغبهخ ّ ًبٌٍْٗ ًاالْؽلح ر وٗو

 .اإلًزوًذهزبؽخ علٔ هْقظ الْؽلح علٔ 

، روفووظ األهبًووخ ئلوؤ الوغلووٌ ر ووبهٗو هٌز وووخ عووي ر ووبهٗو ّؽوولح  EB.2/17/2002قووواهٍ فووٖ لجووَ الوغلووٌ ّّفووق هووب ط  -36

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي علٔ هْقظ للغوِْه . ّر بهٗو األهبًخ ُنٍ هزبؽخ انبزَبي غول ماد الصلخ ثالز ز٘ش الوشزوكخ 

 انًبنٍت كشىفانتقبرٌز انًتؼهقت ببن

هووي الٌ ووبم الوووبلٖ، ٗ وولم الووولٗو   8-14ّ 1-13)ة( هووي الٌ ووبم األٍبٍووٖ ّالوووبكر٘ي   6-عشوووح واثغووخعووواًل ثبلوووبكح ال  -37

 كشوْف ، هش ْعخ ثز وٗو هواعوظ الؾَوبثبد القوبهعٖ عوي هواعغوخ ال     نهبزَبي  الوبل٘خ الٌَْٗخ كشْفالزٌ ٘نٕ ئلٔ الوغلٌ 

الوزغل ووخ ثؾَووبثبد ال زوووح الوبل٘ووخ. ّر ووبهٗو هواعغووخ الج٘بًووبد الوبل٘ووخ هزبؽووخ للغوِووْه علوؤ هْقووظ   الوبل٘ووخ غوولاّ  الوبل٘ووخ ّال

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي 

 انتقزٌز انسُىي نهًفتش انؼبو

 وٗووًا ٍوًٌْٗب. ُّونٍ    هوي الٌ وبم األٍبٍوٖ علؤ أى ٗ ولم الو وزش الغوبم ئلؤ الوغلوٌ ر         ( 8))ة(  2-رٌ  الوبكح الَبكٍخ  -38

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي الْص٘ خ هزبؽخ للغوِْه علٔ هْقظ 

 انتقزٌز انسُىي نهًذٌز انتُفٍذي

ئلؤ   انبزَابي  هوي الالئؾوخ الغبهوخ، ٗ ولم الوولٗو الزٌ ٘ونٕ ر وٗووًا ٍوًٌْٗب عوي أكاء           2-ّفق هب رٌ  عل٘وَ الووبكح الَوبثغخ     -39

 :الٌَْٕ فٖ هب ٗزضوي الز وٗوٗزضوي ٌ و فَ٘ ّلْ٘افق علَ٘. ّالوغلٌ ل٘

ٖ   الغبلو٘وخ  الغنائ٘وخ  عوي الوغًْوخ   ّئؽصوبئ٘خ  ّصو ٘خ هغلْهوبد   (أ  الوغوبىح ّرٌ ٘ونُب،    ّاألًشولخ  فِ٘وب،  روإصو  ّالوَوبئل الزو

  ّالوشزوٗبد ّااللزياهبد ّالٌ  بد ّالوَبُوبد

ٖ  الوؾووى  الز ولم  ّْٗضوؼ  ،الصولخ  ماد الَ٘بٍوبد  الغوبم ّهَوبئل   فوال   األًشولخ  ثوأثوى  ث٘بًوبً  (ة   األُولاف  ٍوج٘ل رؾ ٘وق   فو

 .للَ٘بٍبد ّالوْعِبد الوؾلكح الغبهخ ّرٌ ٘ن االرغبُبد االٍزوار٘غ٘خ

َّٗزٌل ر وٗو األكاء الٌَْٕ ئلٔ فلوخ اإلكاهح ل زووح الَوٌز٘ي     -40
(5)

ُّوْ هزوبػ للغوِوْه علؤ     الزوٖ رووذ الوْاف وخ علِ٘وب،      

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي هْقظ 

 تقبرٌز انًزاجغ انخبرجً نهحسبببث

الوبل٘وخ   كشوْف الالوواعظ القوبهعٖ للؾَوبثبد ر وٗووًا عوي هواعغوخ        لمهي الٌ بم الوبلٖ علٔ أى ٗ 8-14رٌ  الوبكح   -41

الوواعوظ   ٗ ولم هي الٌ وبم الووبلٖ علؤ أى     6-14ح الوبل٘خ. ئضبفخ لنلك، رٌ  الوبكح الوزغل خ ثؾَبثبد ال زوغلاّ  الوبل٘خ ّال

ٌ  الزوٖ ٗللوت  الوؾولكح    ؾو  العول٘وبد  عي  ر بهٗوالقبهعٖ للؾَبثبد  ر وبهٗو الوواعوظ القوبهعٖ    ّ .هٌوَ ال ٘وبم ثِوب    الوغلو

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي هزبؽخ للغوِْه علٔ هْقظ للؾَبثبد 

                                                      
 (.ى الزَ٘٘و ّاإلكاهحأثش) EB.A/6/2000 الزٌ ٘نٕ ، هزبثغخ قواه الوغلEB.3/1ٌ/2000 قواه الوغلٌ (5)



WFP/EB.A/2011/5-C/1 00 

 

 بتىصٍبث انًزاجغ انخبرجً نهحسبببثانتقبرٌز انًتؼهقت 

الز ووبهٗو الزووٖ ٗصوولهُب الوواعووظ القووبهعٖ للؾَووبثبد الو لهووخ ئلوؤ  فوواى كبفووخ، EB.A/8/2008عووواًل ث ووواه الوغلووٌ   -42

 فلخ عول لزٌ ٘ن الزْص٘بد الْاهكح فٖ رلك الز بهٗو.ئلٔ عبًت  ثوك هي األهبًخركْى هش ْعخ الوغلٌ 

هوؽلٖ عي رٌ ٘ن عو٘ظ رْص٘بد الوواعظ القبهعٖ ّملوك فوٖ كول كّهح ٍوٌْٗخ هوي       ر وٗوّٗ ضٖ ال واه ً ََ ثز لٗن   -43

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي كّهاد الوغلٌ. ّالز وٗو ُنا هزبػ للغوِْه علٔ هْقظ 

 تقزٌز نجُت يزاجؼت انحسبببث

ر وٗوًا ًٌٍْٗب ئلٔ الولٗو الزٌ ٘نٕ ّلٌ٘ و فَ٘ الوغلٌ، عوواًل ثبفزصبصوبرِب    انبزَبي ر لم لغٌخ هواعغخ الؾَبثبد فٖ   -44

 ر وٗوو لغٌوخ هواعغوخ الؾَوبثبد    . 2009ّأثوٗل/ًَ٘وبى   22الوكزت فٖ ّالزٖ أكلُب الزٖ ًـُ ؾذ لكٖ رشول رغل٘ بد الوغلٌ 

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي هزبػ للغوِْه علٔ هْقظ 

 تقبرٌز انتقٍٍى

للز ٘٘ن انبزَبي ّفق هب ر ضٖ ثَ ٍ٘بٍخ فٖ   -45
(6)

، ر ولم عو٘وظ ر وبهٗو الز ٘و٘ن     EB.2/2/2008 ٍ وواه الوغلٌ ثالزٖ أقوُب  

. ّر وبهٗو الز ٘و٘ن هزبؽوخ للغوِوْه علؤ هْقوظ       علِ٘وب  انبزَابي  ئكاهح هوي  هَوج خ  هجبشوح ئلٔ الوغلٌ كّى أى رقضظ لوْاف خ 

 .اإلًزوًذعلٔ  انبزَبي 

 تقبرٌز انًزاجؼت انذاخهٍت

الٌِبئ٘وخ لز وبهٗو هؾولكح هوي ر وبهٗو الوواعغوخ        ٌَـّعلٔ أٍبً الَوٗخ، ال فلٖٗز٘ؼ الولٗو الزٌ ٘نٕ، ثٌبء علٔ طلت   -46

ضل٘ي اللائو٘ي الوغزولٗي لولٓ ّكوبالد األهون الوزؾولح الزوٖ رزقون هوي هّهوب ه ووًا لِوب، ّملوك ثوْعوت             واللافل٘خ للؾَبثبد، للو

عي ر بهٗو الوواعغخ اللافل٘خ للؾَوبثبد" لللّ  األعضبء اإلعواءاد ّالشوّس الوؾلكح فٖ "ٍ٘بٍخ الكشف 
(7)

ّالزوٖ ّافوق    

 ولؾق أّ .ٍ الْص٘ خ كثِن، ُّٖ هوف خ 2010ًْفوجو/ رشوٗي الضبًٖ  11علِ٘ب الوغلٌ فٖ 

ٍوالهخ  ِٗولك  ٗوكوي أى   عٌلهبأّ  ،الَوٗخالؾ بق علٔ الكشف غ٘و هٌبٍت ألٍجبة عٌلهب ٗكْى ّثوْعت ُنٍ الَ٘بٍخ،   -47

يوّف اٍوزضٌبئ٘خ   ف٘وكي ئعبكح رؾوٗو ملك الز وٗو أّ فٖ، أّ أى ُِٗقّل ثبلضوبًبد اإلعوائ٘خ الْاعجخ لألفواكأهٌَ، أّ  فوكإٔ 

ؽغجَ ّفق ر لٗو الولٗو الزٌ ٘نٕ أّ الو زش الغبم ّهلٗو هكزوت الوقبثوخ، الونٕ ُٗ ولسم أٍوجبة ُونا اإلعوواء للووضول الولائن الونٕ           

 .طلت الز وٗو

الزوٖ  و٘وظ ر وبهٗو الوواعغوخ    لهط الو زش الغوبم ّهولٗو هكزوت الوقبثوخ، فوٖ ر وٗووٍ الَوٌْٕ ئلؤ الوغلوٌ، عٌوبّٗي ع          ُّٗ  -48

 فال  الغبم. صلهد

 تقبرٌز انتحقٍقبث

 .علِ٘ب لوْاف خئلٔ الوغلٌ لٗزضوي الولؾق الضبًٖ ٍ٘بٍخ الكشف عي ر بهٗو الزؾ ٘ بد، ُّٖ ه لهخ   -49

50-    ٕ ٖ ، ثٌوبء علؤ طلوت    ّثوْعت ُنٍ الَ٘بٍخ، ٍ٘ز٘ؼ الوولٗو الزٌ ٘ون ـ ّعلؤ أٍوبً الَووٗخ، ال    فلو الٌِبئ٘وخ لز وبهٗو    ٌَو

للولّ   ضلو٘ي الولائو٘ي، ّملوك ثوْعوت اإلعوواءاد ّالشووّس الوؾولكح فوٖ "ٍ٘بٍوخ الكشوف           وهؾلكح هي ر بهٗو الزؾ ٘ وبد، للو 

                                                      
(6) WFP/EB.2/2008/4-A. 
(7) WFP/EB.2/2010/4-B/1/Rev.1. 
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عٌولهب ٗوكوي أى ِٗولك    عٌلهب ٗكْى الكشف غ٘و هٌبٍت ألٍجبة الؾ وبق علؤ الَووٗخ، أّ    ّ عي ر بهٗو الزؾ ٘ بد".األعضبء 

، ف٘وكي ئعوبكح رؾوٗوو ملوك الز وٗوو أّ فوٖ يووّف       وبًبد اإلعوائ٘خ الْاعجخ لألفواكٍالهخ إٔ فوك أّ أهٌَ، أّ أى ُِٗقّل ثبلض

اٍزضٌبئ٘خ ؽغجَ ّفق ر لٗو الولٗو الزٌ ٘نٕ أّ الو زش الغبم ّهلٗو هكزت الوقبثخ، النٕ ُٗ لسم أٍجبة ُنا اإلعواء للووضل الولائن  

 نٕ طلت الز وٗو.ال

الزوٖ  لهط الو زش الغبم ّهولٗو هكزوت الوقبثوخ، فوٖ ر وٗووٍ الَوٌْٕ ئلؤ الوغلوٌ، عٌوبّٗي عو٘وظ ر وبهٗو الزؾ ٘ وبد             ُّٗ  -51

 فال  الغبم. صلهد

الزؾ ٘ ووبد الزووٖ رووإصو علوؤ فغبل٘ووخ الضووْاث  اللافل٘ووخ   ُووْ ضوووبى ئهكبً٘ووخ الكشووف عووي ًزووبئظ  هووي الَ٘بٍووخ  غوووضّال  -52

ّال غبل٘خ الزشغ٘ل٘خ، هوب ٗوكي الوغلٌ هي االضلالب ثْي٘ زَ الوقبث٘خ ثصْهح فغبلخ هظ الؾ بق فٖ الْقذ ً ََ علؤ ٍووٗخ   

 .الوغلْهبد الؾَبٍخ

 انًىارد انالسيت نتُفٍذ انسٍبسبث

رٌ ٘وون ٍ٘بٍووبد اإلثووالػ، هوووب ال ٗوكووي رغل٘زووَ فووٖ ئطووبه  علوؤ هزورجووخكج٘وووح ئضووبف٘خ ظ ّعووْك ركووبل٘ف لووٌ٘ هووي الوزْقوو  -53

هوي فوال    الوغٌ٘خ. ّفٖ ؽب  اهر بب الزكبل٘ف فْق هب ٗوكي فٖ األؽْا  الغبكٗخ رغل٘زَ  انبزَبي الو٘ياً٘بد الغبكٗخ إلكاهاد 

 الوغٌ٘خ، ٍزلهط هقصصبد فٖ ه٘ياً٘خ فلخ اإلكاهح ّر لم ئلٔ الوغلٌ للوْاف خ علِ٘ب. حاإلكاه
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 األولانًهحق 

 

 سٍبست انكشف نهذول األػضبء ػٍ تقبرٌز انًزاجؼت انذاخهٍت نهحسبببث

ٗإكل ثوًبهظ األغنٗخ الغبلوٖ الزياهَ ثزْفٖ الش بف٘خ ّالوَبءلخ فٖ كبفخ أًشلزَ ّفٖ كل هب ٗزقنٍ هي قواهاد. ّثٌوبًء    -1

بالد األهون الوزؾولح الزوٖ رزقون هوي هّهوب ه ووًا        علٔ ملك، ٍ٘ ْم الولٗو الزٌ ٘نٕ ثاطالب الووضل٘ي اللائو٘ي الوغزولٗي للٓ ّك

، عٌل صلّهُب فٖ ص٘غزِب الٌِبئ٘خ، ثٌبًء علٔ طلت فلٖ لالطالب علؤ ر وٗوو   نهبزَبي لِب علٔ ر بهٗو الوواعغخ اللافل٘خ 

 ثغٌَ٘. ّرلَجق ُنٍ الَ٘بٍخ علٔ الز بهٗو الزٖ رصله ثغل هْاف خ الوغلٌ علِ٘ب.

َ نهبزَابي   ثبلوؾبف خ علٔ ٍووٗخ إٔ ر وٗوو للوواعغوخ اللافل٘وخ     ٗلزيم الووضلْى اللائوْى   -2 ثوْعوت ُونٍ الَ٘بٍوخ      ٗزل ًْو

 ّرإكسل طلجبد االطالب علٔ ُنٍ الز بهٗو أى االطالب علِ٘ب ٍَُ٘زقلم ألغواض كافل٘خ ف  .

 وبق علؤ الَووٗخ    عٌلهب ٗكْى الكشف عي هؾزْٗبد ر وٗو هي ر بهٗو الزؾ ٘ بد أّ الوواعغخ غ٘و هٌبٍت ألٍوجبة الؾ   -3

أّ عٌلهب ٗوكي أى ِٗلك ٍالهخ إٔ فوك أّ أهٌَ، أّ أى ُِٗقّل ثبلضوبًبد اإلعوائ٘خ الْاعجخ لألفواك، فو٘وكي ئعوبكح رؾوٗوو ملوك     

الز وٗو أّ فٖ يوّف اٍزضٌبئ٘خ ؽغجَ ّفق ر لٗو الولٗو الزٌ ٘نٕ أّ الو وزش الغوبم ّهولٗو هكزوت الوقبثوخ، الونٕ ُٗ ولسم أٍوجبة         

 ء للووضل اللائن النٕ طلت الز وٗو.ُنا اإلعوا

ّسك الووضل اللائن   -4 ئما كبى ر وٗو الوواعغخ اللافل٘خ الوغٌٖ ٗزضوي اٍزٌزبعبد رزغلق ثلّلخ هغٌَ٘، فاى الولٗو الزٌ ٘نٕ ٗي

 وٗوو، فواى   لزلك اللّلخ ثٌَقخ هي ر وٗو الوواعغخ اللافل٘خ. ّئما هب هغت ُنا الووضل اللائن ثز لٗن هالؽ وبد فل٘وخ علؤ الز   

 ُنٍ الوالؽ بد رزبػ للووضل اللائن النٕ طلت الز وٗو.

ُٗلهط الو زش الغبم ّهلٗو هكزت الوقبثوخ فوٖ ر وٗووٍ الَوٌْٕ ئلؤ الوغلوٌ الزٌ ٘ونٕ، عٌوبّٗيق عو٘وظ ر وبهٗو الوواعغوخ              -5

، ف٘ووب رشوولَ، عولك    الزٖ صلهد فوال  الغوبم، ئضوبفخ ئلؤ هغلْهوبد عوي رٌ ٘ون ُونا ال وواه، علؤ أى رشوول رلوك الوغلْهوبد             

الللجبد الو لهخ لالطالب علؤ ر وبهٗو الوواعغوخ اللافل٘وخ، ًّزوبئظ رلوك الللجوبد  ّرأك٘ول االلزويام ثوجولأ الؾ وبق علؤ ٍووٗخ              

 هغلْهبد هواعغخ الؾَبثبد الزٖ ُٗكشف عٌِب ثوْعت ُنا ال واه. 
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 انًهحق انثبًَ

 

 

 انتحقٍقبثسٍبست انكشف نهذول األػضبء ػٍ تقبرٌز 

ٗإكل ثوًبهظ األغنٗخ الغبلوٖ الزياهَ ثزْفٖ الش بف٘خ ّالوَبءلخ فٖ كبفخ أًشلزَ ّفٖ كل هب ٗزقنٍ هي قواهاد. ّثٌوبًء    -1

رزقون هوي هّهوب ه ووًا     علٔ ملك، ٍ٘ ْم الولٗو الزٌ ٘نٕ ثاطالب الووضل٘ي اللائو٘ي الوغزولٗي للٓ ّكبالد األهون الوزؾولح الزوٖ    

، عٌل صلّهُب فٖ ص٘غزِب الٌِبئ٘خ، ثٌبًء علٔ طلت فلٖ لالطالب علٔ ر وٗوو  نهبزَبي  الزؾ ٘ بد القبصخلِب علٔ ر بهٗو 

 ثغٌَ٘. ّرلَجق ُنٍ الَ٘بٍخ علٔ الز بهٗو الزٖ رصله ثغل هْاف خ الوغلٌ علِ٘ب.

َ  ببنبزَابي  فوب    للزؾ ٘ وبد ٗوو  ٗلزيم الووضلْى اللائوْى ثبلوؾبف خ علؤ ٍووٗخ إٔ ر و    -2 ثوْعوت ُونٍ الَ٘بٍوخ      ٗزل ًْو

 ّرإكسل طلجبد االطالب علٔ ُنٍ الز بهٗو أى االطالب علِ٘ب ٍَُ٘زقلم ألغواض كافل٘خ ف  .

عٌلهب ٗكْى الكشف عي هؾزْٗوبد ر وٗوو هوي ر وبهٗو الزؾ ٘ وبد غ٘وو هٌبٍوت ألٍوجبة الؾ وبق علؤ الَووٗخ أّ عٌولهب               -3

هخ إٔ فوك أّ أهٌَ، أّ أى ُِٗقّل ثبلضوبًبد اإلعوائ٘خ الْاعجخ لألفواك، ف٘وكي ئعبكح رؾوٗو ملك الز وٗو أّ ٗوكي أى ِٗلك ٍال

فٖ يوّف اٍزضٌبئ٘خ ؽغجَ ّفق ر لٗو الولٗو الزٌ ٘نٕ أّ الو زش الغبم ّهلٗو هكزت الوقبثخ، النٕ ُٗ ولسم أٍوجبة ُونا اإلعوواء     

 للووضل اللائن النٕ طلت الز وٗو.

ّسك الووضول الولائن لزلوك          الزؾ ٘ بدا كبى ر وٗو ئم  -4 الوغٌٖ ٗزضوي اٍزٌزبعبد رزغلق ثلّلخ هغٌ٘وَ، فواى الوولٗو الزٌ ٘ونٕ ٗوي

. ّئما هووب هغووت ُوونا الووضوول الوولائن ثز وولٗن هالؽ ووبد فل٘ووخ علوؤ الز وٗووو، فوواى ُوونٍ       الزؾ ٘ ووبداللّلووخ ثٌَووقخ هووي ر وٗووو   

 وٗو.الوالؽ بد رزبػ للووضل اللائن النٕ طلت الز 

 الزؾ ٘ وبد ُٗلهط الو زش الغبم ّهلٗو هكزت الوقبثخ فوٖ ر وٗووٍ الَوٌْٕ ئلؤ الوغلوٌ الزٌ ٘ونٕ، عٌوبّٗيق عو٘وظ ر وبهٗو            -5

الزٖ صلهد فوال  الغوبم، ئضوبفخ ئلؤ هغلْهوبد عوي رٌ ٘ون ُونا ال وواه، علؤ أى رشوول رلوك الوغلْهوبد، ف٘ووب رشوولَ، عولك                 

، ًّزبئظ رلوك الللجوبد  ّرأك٘ول االلزويام ثوجولأ الؾ وبق علؤ ٍووٗخ هغلْهوبد          الزؾ ٘ بدالللجبد الو لهخ لالطالب علٔ ر بهٗو 

 الزٖ ُٗكشف عٌِب ثوْعت ُنا ال واه. الزؾ ٘ بد
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