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 لجىت المالٍت

 الذورة الثاوٍت واألربؼون بؼذ المائت

2011ووفمبز/تشزٌه الثاوً  8-7روما،   

إلى  2011خطت ػمل مزاجغ الحساباث الخارجً للفتزة الممتذة مه ٌولٍو/تموس 

2012ٌووٍو/حشٌزان   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٗزجٔ تْجَ٘ إٔ أسئلة تقٌ٘ة تتعلق بوحتْٓ ُذٍ الْث٘قة إلٔ:

Rebecca Mathai ةالس٘د  

 هدٗزة الوزاجعة الخبرج٘ة للحسبببت 

 بزًبهج األغذٗة العبلوٖ

 رقن الِبتف: 3001 6513 3906+
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 هلخص

 ٗ بزًبهج األغذٗة فٖ عزض خطة عول هزاجع الحسبببت الخبرجٖ ٗسز الوزاقب الوبلٖ ّالوزاجع العبم للٌِد أى

 .2012إلٔ ًْْٗ٘/حشٗزاى  2011توْس /للفتزة الووتدة هي ْٗلْ٘العبلوٖ 

 

 

 التْجِ٘بت الوطلْبة هي لجٌة الوبل٘ة

 ٖللفتزة فٖ بزًبهج األغذٗة العبلوٖ  ٗزجٔ هي لجٌة الوبل٘ة أى تح٘ط علوًب بخطة عول هزاجع الحسبببت الخبرج

 التٌف٘ذٕ للعلن.ّأى تْافق علٔ تقدٗوِب إلٔ الوجلس ، 2012إلٔ ًْْٗ٘/حشٗزاى  2011الووتدة هي ْٗلْ٘/توْس 

 

 مشزوع المشورة

 لجىت المالٍت فً مىظمت األغذٌت توصً للمادة الزابؼت ػشزة مه الالئحت الؼامت لبزوامج األغذٌت الؼالمً،  وفقًا

خطت ػمل مزاجغ الحساباث الخارجً للفتزة الممتذة مه والشراػت المجلس التىفٍذي للبزوامج بأن ٌحٍط ػلمًا ب

 .2012ٌووٍو/حشٌزان إلى  2011ٌولٍو/تموس 

 

 

 



 
 

A A 

 

 انًجهس انتُفيذي

 انذورة انعاديت انثاَيت
 

 41/44/1144-41رويا، 

 

 مسائل الموارد
 والميزانيةوالمالية 

 األعمال جدول مه 5 البىد

 

 

 

 

 

 

 

 *للعلم

 للفترة الخارجي الحساباث مراجع عمل خطت
 إلى 3122 تموز/يوليو مه الممتدة
 3123 حسيران/يوويو

 
 

 

 

 

 

* ّكوًث لوشتستز تلوؽلظ تلصٌل٘زٕ خشأى تلصغ٘٘ش ّتإلدتسذ تلصٖ تػصوذز كٖ تلذّسذ تلغٌْٗر ّتلذّسذ تلؼثدٗر تلعثلعر 

، كإى تلوْػْػثز تلووذهر للوؽلظ للؼلن ّتإلـثؿر ٌٗدـٖ ػذم هٌثهشصِث إّاَل إرت ؿلح أـذ أػؼثء 2000لؼثم 

شفذٗذًت هدل خذتٗر تلذّسذ ّّتكن سب٘ظ تلوؽلظ ػلٔ تلـلح ػلٔ أعثط أى تلوٌثهشر شصلن هغ تلوؽلظ رلك 

 تّالعصخذتم تلغل٘ن لْهس تلوؽلظ.

 طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن اإلطالع على وثائق اجمللس التنفيذي 

 (http://www.wfp.org/eb)الي: نرتنت على العنوان التيف صفحة برنامج األغذوة العاملي على شبكة اإل
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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 يقذيت نهًجهس انتُفيذي نهعهىانىثيقت هذِ 

شصؼلن خوفصوْٓ ُوزٍ تلْظ٘وور إلؤ تّالشظوثظ خووْ لٖ        أعةلر كٌ٘رلذِٗن هذ شكْى شذػْ تألهثًر أػؼثء تلوؽلظ تلزٗي 

 خشًثهػ تألؿزٗر تلؼثلوٖ تلوزكْسٗي أدًثٍ، ّٗلؼل أى ٗصن رلك هدل تخصذتء دّسذ تلوؽلظ تلصٌل٘زٕ خلصشذ كثك٘ر.

 :تلوشتؼؼر تلخثسؼ٘ر للفغثخثز ذهذٗش R. Mathaiتلغ٘ذذ  -3071066513سهن تلِثشق:

شصؼلون   أعوةلر إى كثًوس لوذٗكن    تلووتشوشتز، ْـوذذ دوذهثز   ل رتإلدتسٗو  ذتلوغوثػذ  ،I. Carpitella خثلغو٘ذذ  تّالشظوثظ  ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513)خإسعثظ تلْظثبن تلوصؼلور خأػوثظ تلوؽلظ تلصٌل٘زٕ ّرلك ػلٔ تلِثشق سهن: 

 

 

 



 

 

A 

 

 دـر ػول

 هشتؼغ تلفغثخثز تلخثسؼٖ

 

 

 

 

 بزَايج األغذيت

 انعانًي 
 

 

 

 

 

 لللصشذ تلووصذذ
 2012إلٔ ًْْٗ٘/ـضٗشتى  2011هي ْٗلْ٘/شوْص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًزاقب انًاني وانًزاجع انعاو نههُذ
 

 

 
 

ُػوو٘ي تلوشتهووح تلوووثلٖ ّتلوشتؼووغ تلؼووثم  
للٌِذ هشتؼؼًث دثسؼً٘ث لفغثخثز خشًثهػ 
تألؿزٗووور تلؼوووثلوٖ لللصوووشذ تلووصوووذذ هوووي   

إلٔ ًْٗ٘وْ/ـضٗشتى   2010ْٗلْ٘/شوْص 
2016. 

 
 

ّشِووووووذف تلوشتؼؼوووووور تلصووووووٖ ٗؽشِٗووووووث 
تلوشتهووح تلوووثلٖ ّتلوشتؼووغ تلؼووثم للٌِووذ  

خؼوووثى هغووصول   انبزَااايجإلوؤ شضّٗووذ  
ػووي  انبزَااايجّإػوثكر ه٘ووور إلوؤ إدتسذ  

 ؿشٗن شوذٗن شْط٘ثز خٌثءذ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للوضٗذ هي تلوؼلْهثز، ٗشؼٔ تّالشظثظ 
 خـ:
 

 Rebecca Mathaiتلغ٘ذذ 
 للفغثخثزتلخثسؼ٘ر تلوشتؼؼر هذٗشذ 

 خشًثهػ تألؿزٗر تلؼثلوٖ
Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome,  
Italy 
 0039-06-65133071ُثشق: 

 rebecca.mathai@wfp.org  خشٗذ إلكصشًّٖ:
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 يقذيت

ـصووؤ  2011شْػوووؿ ُوووزٍ تلْظ٘وووور دـووور ػولٌوووث تلصوووٖ شلظلووول أًشوووـر تلوشتؼؼووور لللصوووشذ تلووصوووذذ هوووي ْٗلْ٘/شووووْص         -1

. ّعو٘كْى تلصو٘دوذ خثلوؼوثٗ٘ش تلذّل٘ور لوشتؼؼور تلفغوثخثز ّأعوثل٘ح تلوشتؼؼور تلوعدصور ُوْ تألعوثط لؼووثى             2012ًْْٗ٘/ـضٗشتى 

 .نهبزَايجشوذٗوٌث دذهثز ػثل٘ر تلؽْدذ 

 

 اإلدارةيسؤونياث 

تلوغتّل٘ر ػي إػذتد تلكشْف تلوثل٘ر ّكوًث للوؼثٗ٘ش تلوفثعد٘ر تلذّل٘ر للوـثع تلؼثم ّخوث ٗصوثشٔ هغ  انبزَايجشوغ ػلٔ  -2

 تلٌظثم تلوثلٖ ّتلغ٘ثعثز تلوفثعد٘ر تلوؼلٌر، كوث شوغ ػلَ٘ تلوغتّل٘ر ػي عالهر تلوؼثهالز تلوثل٘ر. 

ّشووذٗن تلؽوذتّظ ّتألدلور تلذتػوور كوٖ       ّػووثى ؼْدشِوث   تلكشوْف تلوثل٘ور   تعوص٘لثء  كلثلور هغوتّظ أٗؼوًث ػوي     انبزَايجّ -3

 تلْهس تلوٌثعح.

ز ّكووًث للشوشّؽ   تلفغوثخث  لوشتؼؼور ػوشّسٗر   شؼصدوش ٌّٗدـٖ لإلدتسذ شووذٗن كول تلوذكثشش ّتلغوؽالز ّتإلٗؼوثـثز تلصوٖ        -4

 ."خ٘ثى تلظالـ٘ثز تإلػثك٘ر لصٌظ٘ن تلوشتؼؼر تلخثسؼ٘ر" تلوٌظْص ػلِ٘ث كٖ هلفن تلٌظثم تلوثلٖ

 

 َهج انًزاجعت

ؼووشع خظووْسذ طووف٘فر تلْػووغ هشتؼؼصٌووث للفظووْظ ػلوؤ ػوووثى هؼوووْظ خووأى تلكشووْف تلوثل٘وور ًش ًّؽووشٕعووٌخـؾ  -5

وشتؼؼوور تلودووثلؾ ل تألدلوور تلوـلْخوورذ ًّصووثبػ تلؼول٘وور خثلٌغوودر لللصووشذ. ّعووٌصخز إؼووشتءتز للفظووْظ ػلوؤ   تلوووثلٖ كووٖ ًِثٗوور تللصووش 

تلكشْف تلوثل٘ر. كوث عٌؼ٘ذ شو٘٘ن هوذٓ هالءهور تلغ٘ثعوثز تلوفثعود٘ر تلصوٖ شغوصخذهِث تإلدتسذ ّهؼوْل٘ور         تلْتسدذ كّٖتإلهشتستز 

 تلصوذٗشتز تلوفثعد٘ر تلصٖ شوذهِث خثإلػثكر إلٔ شو٘٘ن تلؼشع تلكلٖ للكشْف تلوثل٘ر.

، ّهذ تؼؼر خلؼثل٘رل٘ر ػلٔ هث ًشتٍ ػشّسًٗث إلؼشتء تلوشّعْف ٗوصظش تعصؼشتػٌث للٌظن تلوفثعد٘ر ّتلؼْتخؾ تلذتد -6

 .  تلووكٌركل ؼْتًح تلؼؼق تلوثبور أّ كل تلصفغٌ٘ثز ػي  ّال ٗكشق خثلصثلٖ

ّعٌشكض هشتؼؼثشٌث ػلٔ هؽوثّالز تلوخوثؿش تلشب٘غو٘ر. ّٗغوصٌذ شو٘٘وٌوث للوخوثؿش خثلذسؼور تألّلؤ إلؤ هوث أؼشٌٗوثٍ هوي               -7

 تلشب٘غ٘٘ي. انبزَايجّشلثػلٌث هغ هْ لٖ  انبزَايجػٌث لْظثبن تتعصؼش ػلٔػوثظ دالظ تلغٌر تألّلٔ هي تلوشتؼؼر كوث ٗششكض أ

ّعْف ًؼشع هشتؼؼص٘ي لألدتء ّشوشٗشًت هـّْاًل ْٗؼض تعصٌصثؼثشٌث تلصٖ ًخلض إلِ٘وث ك٘ووث ًووْم خوَ هوي أػووثظ دوالظ         -8

 تلغٌر.

 

 انًزاجعت في عًهياثانزئيسيت انتزكيش جاالث ي

 يزاجعت األداء

شصوعوول تألّلْٗوور تلوؼلٌوور لصخـوو٘ؾ تلوووْتسد تلدشووشٗر    -9
(1)

كووٖ شٌو٘وور هووْ ل٘ي هغووصذته٘ي ّهصٌووْػ٘ي ٗصوصؼووْى خوؽوْػوور     

إلٔ تصدٗوثد  لوغثػذذ تلـزتب٘ر إلٔ ّكثلر ل انبزَايج. ّهذ أكؼٔ شفْظ نهبزَايجتلكلثءتز تلؼشّسٗر لصلد٘ر تألُذتف تّالعصشتش٘ؽ٘ر 

َ   إػووثكر  انبزَااايج. ّٗؼصوووذ ًؽووثؾ ُووزٍ تلودووثدستز ػلوؤ هْتءهوور شخـوو٘ؾ هووْذ تلؼووول هووغ دـووؾ        هٌصؽووثز ؼذٗووذذ كووٖ خشتهؽوو

تّالعوصشتش٘ؽ٘ر ّع٘شوكل    تّالعصشتش٘ؽ٘ر ّتلوثل٘ر ّتلصشـ٘ل٘ر. ّكٖ تلووثخل كإى إٔ تًفشتف ػي رلك تلوغثس عِ٘ذد شفو٘ن تألُوذتف 

ّشٌوثه  أُوذتف هشتؼؼور تألدتء كوٖ     كوٖ تلغوٌر تلؽثسٗور      انبزَاايج ّعوْف ًوذسط شخـو٘ؾ تلووْتسد تلدشوشٗر كوٖ        .دـشًت ؼغ٘وث

 ألق. – تلولفن تألّظ

كووٖ ُووثٗصٖ ّخثكغووصثى أى   تلشهثخوور لالعووصؽثخر ّدووذهثزتلولووص  تلؼووثم  هكصووحتإلدتسذ ّّشووشٓ تلذستعووثز تلصووٖ أؼششِووث   -10

كٖ تّالعصؼذتد للـْتسئ ّإدتسذ شٌغو٘ن تّالعوصؽثخثز. ّٗصوْلٔ    “ تألعثعٖ”هٌظور شأدز خثلصؼلن ّشصؽَ ًفْ شفغ٘ي ػولِث  انبزَايج

                                                      
 .WFP/EB.2/2008/4-C(“ 2011-2008إلدتسذ ّشٌو٘ر تلوْتسد تلدششٗر ) انبزَايجتلصأُح للـذ هي تلْ٘م: تعصشتش٘ؽ٘ر ” (1)
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كووٖ دخووٖ شْؼ٘ووَ تلوغووصْٓ تألّظ تلووزٕ ٗشعووٖ  كشٗوون تلووذػن تلغووشٗغ لصكٌْلْؼ٘ووث تلوؼلْهووثز ّتّالشظووثّالز كووٖ ـووثّالز تلـووْتسئ

شْك٘ش خٌ٘ور أعثعو٘ر ه٘ذتً٘ور شوذػن خكلوثءذ تلؼول٘وثز تإلًغوثً٘ر لألهون تلوصفوذذ          ”للـْتسئ. ّتلِذف هي رلك ُْ تألعثط لالعصؽثخر 

تلكِشخثب٘ور،   ـثهور ّشؼوي أهي تلوْ ل٘ي ّتألطْظ تألعثعو٘ر هوي دوالظ شؼضٗوض تلِ٘ثكول تألعثعو٘ر للفْتعو٘ح ّتّالشظوثّالز ّتل        

ه٘وثدذ هؽوْػور تّالشظوثّالز كوٖ ـوثّالز تلـوْتسئ        هدوثدسذ  هوي هد٘ول  ّعثُوس ػوذذ هدوثدستز،   “. ّشْك٘ش تلذػن تلصوٌٖ رٕ تلظلر

شذ. ّعووْف ًغووصؼشع شووْك٘ش تلخووذهثز تلوشووصشكر خوو٘ي تلْكووثّالز، ّؿ٘شُوووث، كووٖ شـووْٗش تللشٗوون كووٖ تلغووٌْتز تألد٘وو  هدووثدسذ ّ

 ت تلظذد.خثء أُذتف تلوشتؼؼر كٖ ُز –شكٌْلْؼ٘ث تلوؼلْهثز كٖ ـثّالز تلـْتسئ  ّٗصؼوي تلولفن تألّظ تّالعصؼذتد لذػن 

 

 يزاجعت االيتثال

عووٌؽشٕ هشتؼؼووثز ه٘ذتً٘وور ألسخؼوور هكثشووح إهل٘و٘وور ّظوثً٘وور هكثشووح هـشٗوور شثخؼوور لِووزٍ تلوكثشووح تإلهل٘و٘وور. ّٗصؼوووي     -11

 كل هٌِث.ّتلوالهؿ تلؼثهر لتلولفن تلعثًٖ هثبور تلْـذتز تلوخصثسذ 

 نهبزَاايج ّعْف ًؽشٕ هشتؼؼصٌث كٖ تلْـذتز تلو٘ذتً٘ر خثعصخذتم تلودثدئ تلوفذدذ كٖ هششّع إؿثس تلشهثخر تلذتدل٘ر  -12

لؽٌور تلوٌظووثز تلشتػ٘ور تلصثخؼور     إؿوثس تلشهثخور تلوزٕ ّػوؼصَ     هغ  خذسؼر كد٘شذ، تلزٕ ٗصلن "ّتلوغثءلر تإلدتسٗرشؼضٗض تلشهثخر "

 ّعْف شغثُن ُزٍ تلوشتؼؼثز، ػٌذ تللضّم، خوذدالز كٖ هشتؼؼر أدتء تلوْتسد تلدششٗر. .للؽٌر ششٗذّتٕ

 تلصظذٗن ػلٔ تلفغثخثز: دالظّك٘وث ٗلٖ تلوغثبل تلشب٘غ٘ر تلوفذدذ  -13

 :شٌث هووث ٗلووٖ:  ؼْتًووح ػووؼق إدتسذ تلوخضًّووثز. ّشووولس شْطوو٘ث  كووٖ شوثسٗشًووث كووٖ تلغووٌر تألّلوؤ   ـووذدًث  تلوخضًّووثز 

)ج( إٗؽوثد ػووثًثز لصأك٘وذ ه٘وور ّكو٘ور تلووْتد تلـزتب٘ور          )أ( تلفثؼر إلٔ شْدٖ تلذهر كٖ شوذٗش شكللر تّالعصدذتظ تلفثل٘ر

( شفغوو٘ي شغووْٗر تلوووشّع تلذتدل٘وور ّتلغوولغ ـلووذٓ تلشووشكثء تلوصؼووثًّ٘ي  )ؼوودّى شْصٗووغ ّتلغوولغ ؿ٘ووش تلـزتب٘وور تلوصدو٘وور 

تلؼْتخؾ تلذتدل٘ور كوٖ ًُظون شكٌْلْؼ٘وث تلوؼلْهوثز، ّدثطور ك٘ووث ٗصؼلون خثلوـثخوور خو٘ي           تلـزتب٘ر تلووصشػر  )د( شؼضٗض 

ًّظثهووَ تلؼووثلوٖ للوؼلْهووثز  انبزَااايجتألسهووثم تلؼووثخـر كووٖ ًظووثم هؼثلؽوور ـشكوور تلغوولغ ّشفل٘لِووث )كْهدووثط( ّشوودكر  

 كٖ تلغٌر تلفثل٘ر. ٗوْم ػلِ٘ث شٌل٘ز تلصْط٘ثز تلصٖ تلؼول٘ثزّعْف ًغصؼشع . (2ًّؽض )

 :ؼوؼق كوٖ إدتسذ تلخضتًور، إٔ    تلتلشهثخور تلذتدل٘ور ؼْتًوح    هكصوح   تلغوثخور تلظوثدسذ ػوي    صوثسٗشتل ـذدز إدتسذ تلخضتًر

وووذٓ كلثٗوور ًُظوون تلخضتًوور تلوتعغوو٘ر ّتإلؼووشتءتز تلصشووـ٘ل٘ر ّكلووثءذ ػول٘ووثز هشتهدوور إدتسذ تلٌوذٗوور.  تلؽْتًووح تلوصؼلووور خ

َ  انبزَاايج هٌوز شٌل٘وز شودكر     أسؼوا  هوذ  كوثى تلوزٕ  سذ تلخضتًور  هؼلْهوثز إدت شكٌْلْؼ٘وث  شثء ًظوثم  إً ـثلً٘ثّٗؽشٕ   ًّظثهو

 . ّعْف ًغصؼشع ػْتخؾ إدتسذ تلخضتًر كٖ إؿثس هث ًؽشَٗ هي أػوثظ تلصظذٗن.2تلؼثلوٖ للوؼلْهثز ًّؽض 

 :خ٘ثًثز ػوي تلووْ ل٘ي تلوؼٌَ٘و٘ي هفل٘وًث تلوغوؽل٘ي كوٖ هْتػوذ         2كثى هي تلوصْهغ أى ٗؼن ًظثم ًّؽض  كشْف تلوششدثز

تلوكثشووح تلوـشٗوور لووذهؽِث كووٖ هثػووذذ خ٘ثًووثز هْٗوور ّتـووذذ. ّٗؽووشٕ خووذّاًل هووي رلووك ّػووغ ًظووثم هفَغووي  خ٘ثًووثز هخصلووق 

( ُووزت تلؼوثم. ّعووْف ًغووصؼشع تلؼوْتخؾ كووٖ تلوكثشووح   PASPORT 3) 3لكشوْف تلوششدووثز، ُوْ ًظووثم خثعوودْسز   

 .تلوؽثظخر كٖ ُزت تلؼثم ّدذهثز تلشهث تلولص  هكصح أػوثظػوثًثز هي  عٌغصخلضتلو٘ذتً٘ر  كوث 

  :خكول  ششش٘دوثز شوْٗول هخصلوق كةوثز تّاللصضتهوثز تلوصؼلوور        عٌغصؼشع هذٓ كلثٗرشوْٗل تّاللصضتهثز تلوصؼلور خثلوْ ل٘ي

 كةثز تلوْ ل٘ي.

  :49تلو٘ووور تلوؼووثكر تلوغووصفور تلووودغ    ػووشٗدرٗدلووؾ هؽوووْع   ػووشٗدر تلو٘ووور تلوؼووثكر  ٔ  هل٘ووْى دّّالس أهشٗكووٖ ـصوو

ّهث هدلَ. ّعْف ًغصؼشع إهكثً٘ر تعصشدتد  2007كٖ تلوثبر هششدـر خؼثم  51، هٌِث 2010دٗغودش/كثًْى تألّظ  31

 ّكزلك تإلؼشتءتز تلوصؼدر كٖ هؼثلؽر تإلػثكثز تلغٌْٗر. تلوصوثدهر تلوغصفوثز
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 انعًم يع انزقابت انذاخهيت

 لوشتؼؼر تلفغثخثز هث ٗلٖ: شوصؼٖ هٌث تلوؼثٗ٘ش تلذّل٘ر -14

 ػلٔ إؼشتءتز تلوشتؼؼر تلخثسؼ٘ر زتلٌظش كٖ أًشـر تلوشتؼؼر تلذتدل٘ر ّآظثسُث، إى ّؼذ ، 

             شكْٗي طْسذ شكلٖ للِن أًشـر تلوشتؼؼور تلذتدل٘ور هوي أؼول تلوغوثػذذ ػلؤ شخـو٘ؾ ػول٘وثز تلوشتؼؼور ّّػوغ ًِوػ

 كؼثظ للوشتؼؼر 

  ّللووٖ لْ ٘لوور تلوشتؼؼوور تلذ تدل٘وور ػٌووذهث ٗصدووَ٘ي أى تلوشتؼؼوور تلذتدل٘وور هصظوولر خوووث ًوووْم خووَ هووي هشتؼؼوور    إؼووشتء شو٘وو٘ن أ

 للكشْف تلوثل٘ر كٖ هؽثّالز هفذدذ هي هؽثّالز هشتؼؼر تلفغثخثز 

  كلثٗصِث ألؿشتػٌث. هذٓ، هي أؼل شأك٘ذ تألػوثظ خصلك ٗغصؼثىػٌذهث  ،تلوشتؼؼر تلذتدل٘ر أػوثظشو٘٘ن ّتدصدثس 

صالكوٖ تصدّتؼ٘ور   خػٌث تلصخـ٘ـٖ هغ هوعلٖ هكصح تلشهثخر تلذتدل٘ر ًـثم ػولِون ّتلؼووثًثز تلكل٘لور    ثتؼصو كًّٖثهشٌث  -15

 ٗوكي تعصخالطَ هي ػوثًثز هي دالظ هث ٗؽشَٗ هي أػوثظ.  هث هذٓتلؽِْد. ّعْف ًغصؼشع شوثسٗش تلوكصح لصفذٗذ 

 

 استعزاض انجىدة

، ّتّالهصعثظ لِزت تإلؿثس إلضتهٖ. ّلؼووثى هغوصْٗثز ػثل٘ور للوشتؼؼور،     بزَايجانلذٌٗث إؿثس إلدتسذ ؼْدذ تلوشتؼؼر كٖ  -16

 كإًٌث ًـدن خظشتهر ػذذ إؼشتءتز لؼوثى تلؽْدذ. ّتإلؼشتءتز رتز تلظلر خثلوِور تلفثل٘ر ُٖ كوث ٗلٖ:

  ّإؼشتءتشِث تّالهصعثظ لوؼثٗ٘ش تلوشتؼؼر تلوْظور ّأعثل٘ح تلوشتؼؼر 

                 تللفض تلوذه٘ن لٌصوثبػ تلوشتؼؼور ػلؤ هغوصْٓ تلوكثشوح تلو٘ذتً٘ور ّتلوووش هوي هدول أشوخثص ؿ٘وش هشوصشك٘ي كوٖ ػوول

 وؼثٗ٘ش تألُو٘ر تلٌغد٘ر ّتألدلر خ شلًٖصثبػ تلوشتؼؼر  أى ٗؼوي خوثتلوشتؼؼر ػلٔ تلوغصْٓ تلو٘ذتًٖ 

  تعصؼشتع ّسهثز تلؼول 

  تلوذذ.تعصؼشتع هٌظن للؼول٘ثز كٖ هٌصظق 
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 انًهحق األول
 

 االستعذاد نذعى تكُىنىجيا انًعهىياث في حاالث انطىارئ في يجال األداءيزاجعت   أنف

 
 تلِذف هي ػول٘ر تلوشتؼؼر ُْ تلصوثط ػوثًثز لصأك٘ذ هث ٗلٖ: 

  ( ّتلوْتسد تلدششٗر تلوثُشذ ّتلدشتهػ تلفثعْخ٘رتللشٗن خثلوْتسد تلكثك٘ر هي ـ٘ط تلصوْٗل ّتلوؼذتز )تألؼِضذ شوصغ 

  آً٘وث لٌشوش  للوغثػذذ ػلٔ ـشذ أكشهور ؼوثُضذ ل   ،هؽوْػر هي تلوْ ل٘ي تلوِشذ، خوي كِ٘ن تلخدشتء تّالعصشثسْٗىّؼْد  

 إلٔ دـْؽ شْؼِ٘٘ر ّتػفر  تعصٌثدًتلوْتسد تلدششٗر ل كؼثلر إدتسذ ّؼْدّ

 تلوْتسد، خوث كٖ رلك إدتسذ تلوغصْدػثز  شأه٘ي 

  هذسذ ًوْرغ تلصوْٗل ػلٔ شــ٘ر شكثل٘ق تللشٗن 

 ّ٘شفذٗذ تلوغتّل٘ثز  ،ّشلْٗغ تلغلـثز تلذل٘ل، كص٘دثزّ ،: تلخـؾؾدػن تّالعصؽثخر لفثّالز تلـْتسئ خثلصخـ 

  هتششتز تألدتء تلشب٘غ٘ر هوثخله٘ثط تألدتء
(2)

  ثهغصْٓ ُهشػ٘ تألدتء ّخلْؽ 

 آل٘وور هصثخؼوور كؼثلوور: تعووصٌثدًت إلوؤ هتشووشتز تألدتء تلشب٘غوو٘ر كووٖ تلصووذسٗدثز ّتألـووذتض تللؼل٘وور، ّتشخووثر دـووْتز        شووْكش

   شظف٘ف٘ر، خوث كٖ رلك هصثخؼر ػول٘ثز تلوشتؼؼر ّتلصلص٘  ّتلصو٘٘ن.

كٖ ـ٘ي أى تّالعصؽثخر للـْتسئ ُٖ تلِذف تلشب٘غٖ لؼول٘ر تلوشتؼؼر، ششتؼغ أٗؼًث تألػوثظ تلوصؼلور خثلصذسٗح ّتلخذهثز 

 تّالعصشثسٗر خثػصدثسُث أُذتكًث ظثًْٗر للوشتؼؼر.

 تخطيط انًىارد انبشزيت األداء فييزاجعت   باء 

هؼثٗ٘ش تعصؼشتع شخـ٘ؾ تلوْتسد تلدششٗر تلصٖ شــٖ تألُذتف  2008لؼثم شصؼوي ّظ٘ور تّالعصشتش٘ؽ٘ر تلوصؼلور خثلوْتسد تلدششٗر 

 تلصثل٘ر:

 كةثز تلوْ ل٘ي. شــٖ كلتلوْتسد تلدششٗر خٌُظن هؼلْهثز شْكش خ٘ثًثز هْظْهر ّده٘ور ّهصغور  شضّٗذ 

  شذ كوٖ  تّالـص٘ثؼوثز تلوصـ٘و  تلوذسذ ػلٔ شْهغ هتُالز تلوْ ل٘ي تلوـلْخور لصلد٘ور   ذػن خػول٘ثز تعصؼشتع تلصْ ٘ق ه٘ثم

 .  نهبزَايجهي هؽثّالز تلدشتهػ، ُٖ تلدشهؽر ّتللْؼغص٘ثز ّتلوثل٘ر، عؼً٘ث إلٔ شفو٘ن تألُذتف تّالعصشتش٘ؽ٘ر ظالظر 

 ػلٔ شْؼَ٘ دـؾ تلووْتسد تلدشوشٗر شدؼوًث لالـص٘ثؼوثز تلوصـ٘وشذ       خثلوذسذتلوذٗشٗي تلولْػ٘ي علـثز ؿ٘ش هشكضٗر  شوصغ

 تإلهل٘و٘ر ّتلصفّْالز تلالصهر كٖ تلؼول٘ثز تلوـشٗر. للوكثشح تلوـشٗر/تلوكثشح

 شؼ٘وو٘ي هووْ ل٘ي خؼوووْد هظوو٘شذ تألؼوول   خشووأىهووشتستز تلوووذٗشٗي   شْؼووَ تلْتػووفرإؼووشتءتز تلوووْتسد تلدشووشٗر   ّؼووْد 

 .انبزَايجخوغصْٗثز تلصٌْع كٖ  ، ّأى تإلؼشتءتز شلٖتإلؼشتءتزّتّاللصضتم خصلك 

  ّكوزلك شـوْٗش ًـوثم تلخدوشذ      تلوـلْخور  تلوِوثستز تلوصخظظور  خو٘ي  شفو٘ون تلصوْتصى    خوث ٗكللشخـ٘ؾ تلوْتسد تلدششٗر

 تلصوذم كٖ ـ٘ثشِن تلْ ٘ل٘ر.تلصٖ شوكي تلوْ ل٘ي هي تلْ ٘ل٘ر 

  تلو٘ثدٗور   إهكثًوثشِن  ػلٔ شفل٘ض هْ لَ٘ ّسػثٗر انبزَايجّؼْد طلر خ٘ي إػثدذ تلصؼ٘٘ي ّإدتسذ تلف٘ثذ تلْ ٘ل٘ر لوغثػذذ

 ّتإلدتسٗر.

                                                      
ـثلر تلـْتسئ، ّشفذٗذ هغصْٓ تّالعصؽثخر، ّشٌل٘ز تّالعصشتش٘ؽ٘ر شفس إششتف تلوغتّل٘ي تلوكَلل٘ي خوشتهدر  هذٓ ؼغثهرهذسذ تللشٗن ػلٔ تّالعصؽثخر كٖ تلْهس تلوٌثعح: هؼثلؽر تلـلدثز، ّشو٘٘ن  (2)

 .ّهشتهدر ًول تلوغتّل٘ر إلٔ تلوْتسد تلوفل٘رتلصْؼَ٘،  تلؼول٘ثز ّشوذٗن
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 ػلٔ أعوثط هوث ٗفوووَ    ذ تلصذسٗح ّشو٘٘وَ ـص٘ثؼثز تلوْ ل٘ي هي تلصذسٗح، ّسطّالوٌصظن تلصو٘٘ن تلهي  انبزَايج تعصلثدذ

 . أُذتف هي

  تلصٌْع. تّالعصلثدذ هيهي أؼل بِن تعصدوثكٖ ر كؼثلػول٘ثز دػن تلوْ ل٘ي 

 انبزَايجصؼضٗض تلششتكثز تلصٖ شلٖ خأُذتف خ خ٘ي تلْكثّالزك٘وث تلصٌول ّ صدثدظتلشتهػ ه٘ثم خ. 
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 انًهحق انثاَي

 وانبياَاث انخاصت بهاعًهياث انًزاجعت انًيذاَيت انًشيعت 

انًشزوعاث  انًزاجعت انًيذاَيت انزقى

انُشطت في عاو 

1141 

عذد 

انًستفيذيٍ 

 1141في عاو 

انشزكاء 

 ًُظًاثانًتعاوَىٌ/ان

 غيز انحكىييت

كًيت األغذيت انًتىقع 

تىسيعها )باألطُاٌ 

انفتزة انًتزيت( في 

1141-1144 

ييشاَيت انفتزة 

1141-1144 

لششم تألّعؾ كٖ تلوثُشذ )ت تلوكصح تإلهل٘وٖ 1

ّآع٘ث  ّأّسّخث تلششه٘رّشوثظ أكشٗو٘ث 

 (تلْعـٔ

7 1 316 677 - 115 332 133 182 133 

 083 852 24 103 18 7 237 403 2 هظش كٖ تلوكصح تلوـشٕ 2
 550 129 196 688 213 6 759 844 4 تلوفصلرتألسع تلللغـٌ٘٘ر  كٖ تلوكصح تلوـشٕ 3
تلوكصح   تلخشؿْم، تلوكصح تإلهل٘وٖ للغْدتى 4

 لغْدتىكٖ تتلوـشٕ 

8 11 074 300 174 1 224 476 1 572 480 306 

 319 892 74 769 59 24 206 617 6 كْز دٗلْتس كٖ تلوكصح تلوـشٕ 5
 375 077 419 118 374 36 719 302 8 8 تلٌ٘ؽش كٖ تلوكصح تلوـشٕ 6
 589 115 59 282 49 43 074 454 1 3 تلغٌـثظ كٖ تلوكصح تلوـشٕ 7
أهشٗكث تلالشٌ٘٘ر ع٘صٖ ) خٌوثكٖ  تلوكصح تإلهل٘وٖ 8

  (تلكثسٗدٖتلدفش ّ

13 338 375 37 667  42 066 173 

 498 557 73 471 59 666 000 530 3 كْلْهد٘ثكٖ  تلوكصح تلوـشٕ 9
 196 464 39 828 40 81 555 709 5 ؿْتش٘وثّال كٖ تلوكصح تلوـشٕ 10
 20 903 944 1 315 ؼلْهثزهّال شصْكش  281 900 17  (ؿشج أكشٗو٘ث) دتكثستلوكصح تإلهل٘وٖ  11
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