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 موجز تنفيذي

  البرنامج. ويدرك "(لبرنامجالبرنامج األغذية العالمي )" األساسيةتتعارض ممارسات التدليس والفساد مع القيم 

التأثيرات السلبية التي يمكن أن تلحقها هذه الممارسات بأنشطته وعملياته، وهو ملتزم بمنعها وباتخاذ إجراءات 

 ممارسات التدليس (1، على وجه الخصوص، بمنع ما يلي: البرنامج يلتزم. وأن تحدثصارمة حيثما يمكن 

 الشركاء المتعاونون البرنامجسات التدليس التي يرتكبها ضد ممار (2؛ البرنامجوالفساد التي يرتكبها موظفو  

 ممارسات التواطؤ فيما بين أي من هذه األطراف. (3أخرى؛  ثالثة أو الموردون له أو أي أطراف همع

  االستراتيجيةملتزم بالشفافية والمساءلة في إدارة موارده، بغية ضمان التنفيذ الفعال ألهدافه  البرنامجكما أن. 

الضوابط والموازين الداخلية المالئمة؛  (1ه الغاية، تسعى السياسة إلى منع التدليس والفساد وذلك من خالل: ولهذ

واالستعانة بالمتعاقدين؛  البرنامجتوخي الحرص الواجب في تعيين موظفي  (3تدريب الموظفين وتوعيتهم؛  (2

 ضوابط المراجعة الداخلية والخارجية الفعالة. (4

  ينالسياسة عن مبادئ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وعن المبادئ المنصوص عليها في النظامهذه وتعبِّر 

موظفي الخدمة المدنية لسلوك الوفي معايير ، لماليةئحة اوالال النظام الماليوفي  ،األساسي واإلداري للموظفين

 السياسة مع سائر اللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة. كما تتسقالدولية. 

 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

  سياسة برنامج األغذية العالمي لمكافحة التدليس والفسادتنظر في الوثيقة "يرجى من لجنة المالية أن "

 واعتمادها لتقديمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها.

 مشورةال مشروع

  وفقاً للمادة الرابعة عشرة من الالئحة العامة لبرنامج األغذية العالمي، توصي لجنة المالية في منظمة

األغذية والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بالموافقة على "سياسة برنامج األغذية العالمي لمكافحة 

 التدليس والفساد".
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 للموافقة.الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي هذه 

المذذوويين أدنذاه   نموظفيالتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصال ب فنيةأسئلة لديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دوية المجلس التنفيذي بفترة وافية.

 D. Johnson السيد

 المفتش العام

 مكتب المفتش العام 

 3161-066513اتف: ه

 

 

 موجز تنفيذي 

 

 .WFP/EB.2/2010/4-C/1الوثيقة محل هذه الوثيقة تحل 

التذثثيرات السذلبية  البرناامج. ويذدي  "(لبرنامجالبرنامج األغذية العالمي )" األساسيةتتعايض ممايسات التدليس والفساد مع القيم 

. تحذد أن التي يمكذن أن تلحقهذا هذذه الممايسذات بثن ذعتل وعملياتذل  وهذو ملتذام بمنعهذا وباتاذاذ إمذراءات  ذايمة حي مذا يمكذن 

ممايسذات  (2؛ البرناامجممايسات التدليس والفساد التي يرتكبها موظفو  (1  على ومل الاصوص  بمنع ما يلي: البرنامج يلتامو

ممايسذات التوااذ   (3أخذرى؛  ثال ذة أو المذويدون لذل أو أي أاذرا  لال رواء المتعاونون معذ البرنامجالتدليس التي يرتكبها ضد 

 را .فيما بين أي من هذه األا

. ولهذذه الغايذة  تسذعى االستراتيجيةملتام بال فافية والمساءلة في إداية موايده  بغية ضمان التنفيذ الفعال ألهدافل  البرنامجوما أن 

تذدييب المذوظفين وتذوعيتهم؛  (2الضذواب  والمذوانين الداخليذة الم ئمذة؛  (1السياسة إلى منذع التذدليس والفسذاد وذلذك مذن خذ ل: 

 ضواب  المرامعة الداخلية والاايمية الفعالة. (4؛ واالستعانة بالمتعاقدين البرنامجفي تعيين موظفي توخي الحرص الوامب  (3

األساسذذي  ينالنظذذامالسياسذذة عذذن مبذذادق اتفاقيذذة األمذذم المتحذذدة لمكافحذذة الفسذذاد وعذذن المبذذادق المنصذذوص عليهذذا فذذي هذذذه وتعبِّذذر 

السياسذة  ومذا تتسذقموظفي الادمة المدنيذة الدوليذة. لسلو  الوفي معايير   لماليةئحة اوال  الماليالنظام وفي   واإلدايي للموظفين

 مع سائر اللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة.

 

 مشروع القرار

 (.WFP/EB.A/2015/5-E/1) يوافق المجلس على "سياسة مكافحة التدليس والفساد" المنقحة

                                                      
 ية.هذا م روع قراي  ول ا ع على القراي النهائي المعتمد من المجلس  يرمى الرموع إلى وثيقة القرايات والتو يات الصادية في نهاية الدو 
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 التدليس والفسادسياسة مكافحة 

  البرنامج لن يتسامح مطلقا مع ممارسات التدليس والفساد. ولذلك فإنه لم ولن يتسامح أبدا مع أي تدليس وفساد

 في أنشطته وعملياته.

  ينبغي إبالغ مكتب المفتش العام فورا بارتكاب أو محاولة ارتكاب أي من تلك الممارسات عن طريق الهاتف

 التالي: (، أو البريد اإللكتروني39.06.6513.2063+لفاكس )أو ا ،(39.06.6513.3663+)

hotline@wfp.org.  

 مقدمة

وإمراءاتذذل حيذذال "( البرنااامج)برنذذامج األغذيذذة العذذالمي سياسذذة تحذذدد سياسذذة مكافحذذة التذذدليس والفسذذاد )"السياسذذة"(   -1

النظذذامين التذذدليس والفسذذاد. وتسذذتند السياسذذات واإلمذذراءات الذذوايدة فذذي هذذذه الوثيقذذة إلذذى المبذذادق المنصذذوص عليهذذا فذذي 

مذوظفي الادمذة المدنيذة الدوليذة  ومذذورة لسذلو  الومعذايير   النظام المالي وال ئحة الماليةو  األساسي واإلدايي للموظفين

  وتعبذر عذن تلذك األخذرى ذات الصذلة البرناامج غ عن التذدليس والماالفذات األخذرى  وإ ذدايات المفتش العام ب ثن اإلب 

 (1)ر السياسة عن مبادق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.. وما تعب  المبادق

تهذدد أداءه وعلذى أن ذعتل وعملياتذل   سذلبياتذ ثر و للبرناامجوتتعايض ممايسات التدليس والفساد مذع القذيم األساسذية   -2

 ل استادام موايده عن مهمتل. وباإلضافة إلى ذلك  يمكن أن يُلحق التدليس والفساد الضري بسمعةلمهامل ب كل فعال  وتُحوِّ 

 .فيل ثقة المانحينضعف وي البرنامج

يرتكبهذا موظفذوه  التذيالمضرة بل التدليس والفساد  أعماليدع لمنع وو ف والتدابير ال نمة  البرنامجسيتاذ عليل  و  -3

مذذا حي ب ذذثنها يتاذ إمذذراءات  ذذايمة ومذذا سذذأخذذرى   ثال ذذة أو أي أاذذرا لذذل  نوأو المذذويد معذذل نوال ذذرواء المتعذذاونأو 

 .تتكباي

 االنطباق نطاق

أي  (2؛ البرنااامجأي م ذذروعات يمولهذذا  (1وعملياتذذل بمذذا فذذي ذلذذك:  البرنااامجتنعبذذق السياسذذة علذذى مميذذع أن ذذعة   -4

 وأي ووالة حكومية و/أو شريك متعاون. البرنامجم روعات ينفذها 

والعذذاملين فيذذل مذذن غيذذر المذذوظفين بمذذن فذذيهم  علذذى سذذبيل الم ذذال ال  البرنااامجوتنعبذذق السياسذذة علذذى مميذذع مذذوظفي   -5

الاا ذة؛  ة  واتفاقذات الادمذأ حاب عقذود الاذدمات (3موظفو المساعدة الم قتة؛  (2الابراء االست اييون؛  (1 :الحصر

 ومتعوعو األمم المتحدة.   والمتعوعون  المتديبون (5الموظفون المهنيون المبتدئون؛  (4

 اتاألخذرى ممايسذ  أو األاذرالذل  نأو المذويدي  رواء المتعذاونين معذلوال البرنامجالترتيبات التعاقدية بين  تحظرو  -6

 .العرقلةالتدليس والفساد والتواا  واإلوراه و

                                                      
 .2005ديسمبر/وانون األول  14الذي بدأ سريانل في  55/4قراي الاعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بمومب  (1)

mailto:hotline@wfp.org
mailto:hotline@wfp.org
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 التعاريف

 :التعاييف التاليةعلى السياسة تنعبق   -7

  عن علم  ل ارفا ماواذب  يضلِّ  ادعاءفعل أو االمتناع عن إتيان فعل  بما في ذلك أي  إتيان أيهي  ممارسة التدليس (أ

الفعل أو  مرتكبأو التهرب من التاام ما  لصالح   بقصد الحصول على منفعة مالية أو منافع أخرى  أو يحاول تضليلل

 .ار  على ع قة بل

  أو محاولذة بصوية مباشذرة وغيذر مباشذرة  هي عرض أو إععاء أو است م أو الب أي شيء ذي قيمة ممارسة الفساد (ب

 القيام بذلك  بغية التثثير على نحو غير م روع على أفعال ار  آخر.

هي ترتيب بين ارفين أو أو ر بقصد تحقيق غرض غير م روع  بما فذي ذلذك علذى سذبيل الم ذال ال  ممارسة التواطؤ (ج

 تثثير غير الم روع على أفعال ار  آخر.الحصر  ال

أو الضذري  بصذوية مباشذرة وغيذر مباشذرة  بذثي ذى أو الضذري  أو التهديذد بحلحذا  األ ذىإلحذا  األممارسة اإلكاراه  (د

 .أعمال هذا العر  علىار  أو ممتلكاتل بغية التثثير على نحو غير م روع 

أو اإلدالء ببيانذات   تحقيذقلل مهمذةأدلذة أي ء إخفذا أو تغييذر أوتاييذف أو تذدمير القيذام عمذدا ب (1 :هي العرقلةممارسة  (ه

تحقيق مثذون بل حسب األ ول في ادعاءات بممايسة الفساد أمام سير مادية بقصد وضع عراقيل واذبة أمام المحققين 

مسذائل التذل عذن و/أو تهديد أي ار  أو مضايقتل أو ترهيبل لمنعل من إف ذاء معلوما  أو التدليس أو التواا  أو اإلوراه

ممايسذة حقذو  أمذام ماديذة وضذع عراقيذل يُقصذد بهذا التذي عمال األ (2بالتحقيق أو من متابعة التحقيق؛ أو  ذات الصلة

 .التعاقدية في االا ع على المعلومات البرنامج

 ."التدليس والفساد" بعباية مجتمعةالممايسات هذه إلى   في السياسة  وي اي  -8

 واألهداف األساسي المبدأ

. ولهذذه الغايذة  االسذتراتيجيةضذمان التنفيذذ الفعذال ألهدافذل  مذن أمذلملتام بال ذفافية والمسذاءلة فذي إداية مذوايده  البرنامج -9

تذدييب المذوظفين  (2انين الداخليذة الم ئمذة؛ الضذواب  والمذو (1تسعى السياسة إلى منع التدليس والفساد وذلك من خذ ل: 

ضذواب  المرامعذة الداخليذة  (4؛ ينتعاقذدمالاالسذتعانة بو البرناامجفي تعيين مذوظفي  توخي الحرص الوامب (3وتوعيتهم؛ 

   وعمليات التفتيش والتحقيق الفعالة.والاايمية الفعالة

 (2).مع أي تدليس وفساد في عملياتل البرنامجلن يتسامح و  -10

 في ضمان: السياسةوتتم ل أهدا    -11

 إلمراءات  ايمة لمنع التدليس والفساد؛ البرنامج اتااذ (أ

 بثعلى مستويات النااهة؛ لبرنامجتمسك موظفي ا (ب

                                                      
مذورة و (3؛ 2002ديسمبر/وانون األول  2  الصادية في اإلب  غ عن التدليس والماالفات األخرىب ثن  للبرنامجمذورة المفتش العام و (2مبادق اتفاقية األمم المتحدة؛  (1: وفقا لما يلي (2)

 .2005فبراير/شباا  15  الصادية في أعمال الغش المدلسة على اإلنترنتب ثن للبرنامج المفتش العام 
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مذن   ال ذرواء المتعذاونينين والمتعاقذدغيذرهم مذن الترتيبذات التعاقديذة وال ذراوات مذع مذويدي السذلع والاذدمات  وخلو  (ج

 التدليس والفساد؛شوائب 

 وإخضاعها لتحقيق وامل ومستقل؛فويا  التدليس والفساد واإلب  غ عنها أعمال الك ف عن  (د

 الم ئمة بثي شاص أو ويان يتبين أنل شاي  في التدليس والفساد؛ جااءاتإناال ال (ه

 . ال الماتلسة أو الاسائر الناممة عن أعمال التدليس والفسادإمراءات فويية السترداد األمو اذاتا (و

 والفساد التدليس منع تدابير

 الداخلية الرقابة نظم

 البرناامجمميذع مكاتذب سذهم   تعبقةالم إ داياتل اإلداييةو ولوائحل البرنامجأنظمة القائمة بمومب  الرقابة وفقا لنظم  -12

 ك ف عنها من خ ل:الالتدليس والفساد و في منع

 العمليات األو ر عرضة لمااار التدليس والفساد؛ مجاالتتحديد  (أ

 لمااار والرقابة الداخلية يسهل على المرامعين الداخليين والاايميين الو ول إليها؛اداية وي د نظم متينة إلتنفيذ  (ب

 ؛بانتظامي د المااار باستمراي وتقييم فعالية الضواب  الداخلية  (ج

 ؛البرنامجاالحتفاظ بسج ت المعام ت في ملفات وفقا لمتعلبات  (د

 واإلب  غ عنها.عنها  ك فالالتدليس والفساد وأعمال على نظم الرقابة الداخلية لمنع  البرنامج موظفيتدييب  (ه

 المتعاقدين التزامات

العامذة  للمبذادقأن ينفذ أن عتل وفقذا  البرنامجآخر يدخل في أي ترتيب تعاقدي مع  ثالث ار  أيعلى أي بائع و/أو    -13

تذدليس أو فسذاد عذن فذويا عذن أي ادعذاءات تصذل إلذى علمذل البرناامج  وأن يبلذ   البرناامجالسالفة الذور وأحكام اتفاقل مذع 

 .بالبرنامجيتصل 

د و/أو أي اذر و/وباإلضافة إلى ذلك  على أي شريك متعاون   -14 آخذر يذدخل فذي أي ترتيذب تعاقذدي مذع  ثالذث أو ُمذوي 

 :أن البرنامج

 تدليس أو فساد؛أعمال في أي  نارالم ولن ي لأنلبرنامج ليعلن ويضمن  (أ

ليذذة واإللكترونيذذة لذذى أي سذذج ت ووثذذائق ومعلومذذات أخذذرى  بمذذا فذذي ذلذذك السذذج ت الماع بذذاالا ع للبرنااامجيسذذمح  (ب

بالحصذول علذى  للبرناامج أن يسمح  بما في ذلك البرنامجبع قتل التعاقدية مع  تتصلوسج ت تكنولوميا المعلومات  

  وي من هذه السج ت أو الوثائق أو المعلومات؛

والمتعاقذدين معذل مذن   معذلمتعاقذدين وال  وموظفيذل  يتعاون  ويتاذ ول اإلمراءات المعقولة لضمان تعذاون مسذ وليل  (ج

 .البرنامجووو ئل  تعاونا تاما مع أي تحقيق أو استعراض للتدليس والفساد يقوم بل   الباان
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دين و/أو أي /أو في مميع العقذود التذي تُبذرم مذع ال ذرواء المتعذاونين ولهذا الغرض م ئمة بنود   لذلك  تًدَيجو  -15 المذوي 

 النموذمي الوايد في ملحق هذه الوثيقة. للبند  وفقا البرنامجأخرى تدخل في أي ترتيب تعاقدي مع  ل ةثا أارا 

أخذرى ثال ذة اذرا  أالمسذ ولين عذن اختيذاي ال ذرواء المتعذاونين والمذويدين و/أو أي البرناامج على موظفي يتعين و  -16

فذي االتفاقذات التعاقديذة ذات  البنذد اإدياج هذذ وعذن التعاقذد معهذم أن يتثوذدوا مذن برناامجالتدخل فذي أي ترتيذب تعاقذدي مذع 

 الصلة.

. ولمايذد مذن إبرامللت ئم الظرو  الاا ة بالترتيب التعاقدي الذي يجري  البند هذاتعديل موانب معينة في  يلاموقد   -17

 . ةالقانونيال  ون الم وية من مكتب التماس  ينبغيالتوميل في هذا الصدد  

 الموظفين تعيين في توخي الحرص الواجب

تذوخي الحذرص   السذايية وفقا للنظام اإلدايي للموظفين وغيره من األحكذام (3) ن بالتعيينين القائميالمديرتعين على ي  -18

في عمليات تعيين الموظفين أو العاملين من غير الموظفين بصر  النظر عن الرتبذة أو اذول  العناية الوامبةالوامب وبذل 

والمذوظفين المسذ ولين عذن تنفيذذ إمذراءات التوظيذف واالختيذاي  التعيينمميع المديرين القذائمين بذيتعين على مدة الادمة. و

ء مهامهم وفقا لسياسات التوظيف واالختياي المعبقذة عن أدا ياضعون للمساءلةهم وعلى النااهة ومعياي ل ختياي. الترويُا 

ي حاالت أخرى أاإلفصاح فويا عن أي ايتباا بينهم وبين المرشحين ل غل الوظائف  أو أيضا عليهم يتعين و. البرنامجفي 

ي  يفعلتضايب عنها  ث قد ين  مصالح.في الأو ُمتصو 

 المصالح تضارب منع

. وهذو لبرناامجامصذالح  وأالرسذمية  لووامباتذ للموظذفتضايب المصالح هذو عذدم التوافذق بذين المصذلحة الاا ذة    -19

  مذن ايتبااذل بكيذان ي ذتر  بصوية مباشرة وغير مباشذرة  م روعي مل أي ظرو  يستفيد فيها الموظف على نحو غير 

 .معام تفي أي أعمال أو  البرنامج مع

تضايب المصذالح مذن خذ ل  تسويةق على موظفيل فيما يتعلق بتضايب المصالح وإداية سياسة تعب   البرنامج نتهجيو  -20

 .برنامجالات في مكتب األخ قي

وباإلضذافة إلذى ذلذك  ال  (4).ح لهذم بذذلكلذم يُصذر  بثي مهنذة أو وظيفذة خايميذة مذا  البرنامج وظفيتعين أال  ي تغل موو  -21

ال بحداية أي أعمال تجايية  أو أن تكون لهم مصلحة مالية فيهذا  إذا وذان يمكذنهم  البرنامجيجون لموظفي  االيتباا ب كل فع 

 .البرنامجاالستفادة من هذا االيتباا بالمصالح المالية بسبب منا بهم الرسمية في 

 الضذيافة أوقبذول ذلذك  بمذا فذي  مكافذثةأو  هديذة أو يذلممأو  امأو وسذ تكذريم قبذول أي البرناامجيُحظر على موظفي و  -22

المناسذبات الترفيهيذة مذن المذويدين أو المسذتفيدين أو أي  حضوي أو الدعوات أو تذاوريواء اإلعروض  المواد الترويجية أو

 (4)مصادي خايمية أخرى.

دير   بالتمذاس النصذيحة مذن مذأم الالفئات السالفة الذذور ضمن في حالة ال ك فيما إذا وانت األن عة تنديج يو ى  و  -23

  .اتاألخ قي كتبم

                                                      
تاول هذه السلعة  للبرنامج. وفيما يتعلق بالمكاتب القعرية والمكاتب اإلقليمية البرنامج بسلعة تعيين موظفي ونالمفوض ونالمس ول بالتعيين ينالقائميُقصد بالمديرين   ألغراض هذه السياسة (3)

 عادة للمدير القعري والمدير اإلقليمي.

 .الك ف عن المصالح المالية واألن عة الاايمية والتكريمات واألوسمة والجمائل والهدايا والمكافآت  ED2008/004لمدير التنفيذي يقم تعميم ا (4)
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 الخارجية المراجعة

بيذذان الصذذ حيات اإلضذذافية لتنظذذيم المذذالي ب ذذثن  النظذذام  وملحذذق للبرنااامجالمذذالي  النظذذاممذذن  1-14عمذذ  بالمذذادة   -24

باإلب  غ عذن ملام والمرامع الاايمي لبرنامج. ا لحسابات خايميةمرامعة المرامع الاايمي  جرييُ   المرامعة الاايمية

ممذا   أو إنفاقهذا علذى ومذل غيذر م ذروع أو أ ذولل األخذرى البرنامجألموال تبديد أي حاالت تدليس أو تدليس مفترض أو 

 في تحقيق أهدا  السياسة. يسهم

 العام المفتش مكتب

حمايذة نااهذة ووفذاءة بغيذة والمراقبذة ضذمان ومستقلة لل  أن عة موضوعية مكتب المفتش العام  بمومب مي اقليُجري   -25

أعمال التدليس والتبديد وإسذاءة االسذتعمال مذن خذ ل المرامعذة الداخليذة ردع وعملياتل  ويك ف ويالبرنامج وفعالية برامج 

 والادمات االست ايية وعمليات التفتيش والتحقيقات.

 مراعذاة البذائعين واألاذرا مذن اايه التنظيمذي  وإل البرنامجأعمال موظفي  امت الالمفتش العام من وما يتثود مكتب   -26

يجذون   المعبقة  بما فيها هذذه السياسذة. وباإلضذافة إلذى ذلذك أنظمتلوولوائحل  لسياساتل البرنامجاألخرى العاملة مع  ال ال ة

سائل ت غيلية محددة قد ت ير إلذى احتمذال حذدو  تذدليس ب ثن مباستعراضات استباقية للنااهة أن يقوم مكتب المفتش العام ل

 وفساد وتواا  وأي ماالفات أخرى.

 الموظفين غير من والعاملين البرنامج موظفي اتومسؤولي دور

 :ما يلي الموظفين يرغوالعاملين فيل من  البرنامجت مل أدواي ومس وليات موظفي   -27

ولوائحذذل  البرنااامجأنظمذذة  المعذذايير المنصذذوص عليهذذا فذذيبو  مذذوظفي الادمذذة المدنيذذة الدوليذذةلسذذلو  الااللتذذاام بمعذذايير  (أ

بنذاء البرناامج علذى مذوظفي  انعباقهذا حسذب ،البرناامجأحكذام االتفاقذات التعاقديذة المبرمذة مذع و/أو  ةإلداييوإ داياتل ا

 ؛على حالتهم التعاقدية

 التصر  في مميع األوقات وفقا ألعلى معايير النااهة؛ (ب

 البرناامجممايسة أن ذعة  عندأي عمل من أعمال التدليس و/أو الفساد في   تحت أي ظر  من الظرو   عدم االناراا (ج

 ؛تيسيرالالتغاضي أو م ل هذا بداء إأو   تيسيرهاأو تغاضي عنها الأو   وعملياتل

 (5)؛المصالح فيأي مواقف قد ين ث عنها تضايب االمتناع عن الم ايوة في  (د

 و/أو موايده و/أو أ ولل بما يتعايض مع السياسة؛ البرنامجموال ألاستادام أي تجنب  (ه

 ومنعها واإلب  غ عنها وفقا للسياسة؛  الك ف عن أي أعمال تدليس و/أو فساد أو أي محاولة لفعل ذلك (و

بغذرض قائمذة الآليذات مراقبذة الماذاار  وتعبيذق ل و/أو أ ول هموايد/أو و البرنامجفي إداية أموال  ةالوامببذل العناية  (ن

 التافيف من مااار التدليس والفساد؛

                                                      
  ED2008/004 يقم المدير التنفيذيتعميم المدنية الدولية  وي مل ذلك االلتاام بالك ف عن أي مصالح مالية وفقا لموظفي الادمة لسلو  المن معايير  24و 23حسبما ماء في الفقرتين  (5)

 .واألوسمة والجمائل والهدايا والمكافآت ماتوالتكري الك ف عن المصالح المالية واألن عة الاايمية
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إب  غ مكتب المفتش العذام فذويا بذثي ممايسذة تتعذايض  أو تومذد أسذباب وميهذة تذدعو إلذى االشذتباه فذي تعايضذها  مذع  (ح

الاذ  السذاخن السذري عذن اريذق أو   أعذ ه مذاالم ذاي إليه ينرقمالذعلذى الهذاتف أو الفذاوس  عن اريقوذلك   السياسة

 (6)؛hotline@wfp.org: على العنوان التالي  للبرنامج

  روا التدييب اإللاامية بمومب السياسة.االمت ال ل (ا

 المشتريات

ودليذذل  البرنااامج،فذذي  األغذيذذةواإليشذذادات التذذي يتضذذمنها دليذذل م ذذتريات  أعذذ ه الذذوايدةباإلضذذافة إلذذى االلتاامذذات   -28

 :ما يليفي عمليات ال راء القيام ب ناراينالم البرنامج  على موظفي البرنامج م تريات السلع والادمات في

بثي  حكمهم على األمويمصالح  أو يمكن أن تضر بال تصوي فيفعلي أو متضايب يمكن أن ين ث عنها تجنب أي حاالت  (أ

لمصذذالح أو فذذي افذذويا بهذذذا التضذذايب الم ذذرفين علذذيهم شذذكل آخذذر  فيمذذا يتعلذذق بالمسذذ وليات المنواذذة بهذذم  وإبذذ  غ 

 ؛ضراياإل

 ؛ راءألي ار  م تر  في عملية ال األن عة التجايية عنالحصول على معلومات دقيقة  (ب

مذن خذ ل المهذام الرسذمية لوظذائفهم لمحابذاة أي أاذرا  فذي  تجنب استادام مكاتبهم أو المعلومات التي يحصذلون عليهذا (ج

 عملية ال راء  أو لإلضراي بثارا  ال يحابونها؛

السياسذة  إلذى   ذيريوحظر التدليس والفساد ي بنداالتثود من أن اتفاقات العقود المبرمة مع مويدي السلع والادمات ت مل  (د

 ؛السياسةالنموذمي الوايد في ملحق هذه  بندوفقا لل

 ؛في أي أعمال تدليس أو فساد ينارامن أن أي مقاول لم وال  لتحققتوخي الحرص الوامب في ا (ه

إب  غ مكتب المفتش العذام فذويا بذثي ممايسذة تتعذايض  أو تومذد أسذباب وميهذة تذدعو إلذى االشذتباه فذي تعايضذها  مذع  (و

الاذ  السذاخن السذري عذن اريذق أو   أعذ ه مذاالم ذاي إليه ينرقمالذالهذاتف أو الفذاوس علذى  عن اريقوذلك   السياسة

 (7)؛hotline@wfp.org على العنوان التالي:  للبرنامج

دين للسلع والادمات يتبين أنهم خالفوا السياسة. (ن  اتااذ إمراء سريع ضد أي موي 

 مديرو البرنامج

 :22ل لتاامات التالية باإلضافة إلى ما ويد ذوره في الفقرة  (8)البرنامجياضع المديرون في   -29

ي د وتقدير أي مااار داخلية أو خايمية تتعلق بالتدليس والفساد واستادام آليات مراقبة المااار القائمة لمنع ايتكاب  (أ

 ؛حسب االقتضاء إضافيةهذه الممايسات أو اقتراح آليات م ل 

 وتوميههم؛البرنامج عية بمااار التدليس والفساد من خ ل التدييب المستمر لموظفي التو (ب

                                                      
 .2005أبريل/نيسان  15  الصادية في للبرنامجالمبادق التوميهية الستادام الا  الساخن للمايد من اإليشادات  انظر مذورة المفتش العام   (6)

اإلب  غ عن التدليس والماالفات مذورتل   و2005أبريل/نيسان  15  الصادية في للبرنامجالمبادق التوميهية الستادام الا  الساخن المفتش العام   ةانظر مذور  للمايد من اإليشادات (7)

 .2002ديسمبر/وانون األول  2 يالصادية ف األخرى 

 عن تاعي  وتوميل عمل مجموعة من األفراد. وناألشااص المس ول البرنامجيقصد بالمديرين في   ألغراض هذه السياسة( 8)

mailto:hotline@wfp.org
mailto:hotline@wfp.org
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بالذدخول فذي ترتيبذات تعاقديذة مذع أي شذرواء متعذاونين  إلذيهمااللتاام ب روا السياسة عند ممايسذة السذلعات المفوضذة  (ج

 ؛ة أخرىثال أارا  و/أو  نو/أو مويدي

 أو اشتباه في حاالت تدليس وفساد؛ إب  غ مكتب المفتش العام فويا عن أي حاالت (د

 ؛و الاسائر الناممة عن أعمال التدليس والفسادأقولة السترداد األموال الماتلسة اتااذ إمراءات فويية ومع (ه

 السياسة. المنصوص عليها فيالتدييب اإللاامية  بمتعلباتالتثود من أن الموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم يلتامون  (و

عذذدم الوفذذاء بااللتاامذذات الواقعذذة علذذى وذذل مذذنهم بمقتضذذى  (1: فذذي حالذذة البرنااامجمذذوظفي  مميذذع وياضذذع للمسذذاءلة  -30

تعتبذر هذذه الحذاالت سذوء يمكذن أن . وعلذمعذن  يسذيرها مذع السياسذة أو ت تتعايضممايسات التغاضي عن  (2أو السياسة؛ 

 .في حد ذاتها سلو 

 المعلومات عن والكشف التدريب برنامج

تنميذة مهذايات فهذم م ذل  (2نيادة الوعي بمااار التدليس والفسذاد؛  (1برنامجا للتدييب بهد : وينفذ  البرنامجيضع   -31

 ومنعها واإلب  غ عنها.والك ف عنها تلك الممايسات 

دويات تذدييب تن ذيعية وذل ثذ    تنظذيم. ويجذب البرناامجمذوظفي وتكون الم ايوة في هذا البرنامج إلاامية لجميع   -32

 سنوات.

 البرناامجلوظذائف محذددة فذي مصذمما خصيصذا  للموظفين يكونتدييبا مستمرا  البرنامجوباإلضافة إلى ذلك  يجري   -33

 .فويا مع السياسة ومنعها واإلب  غ عنها تتعايضأي ممايسات  عن ك فالمن  لموظفينابهد  تمكين ه الء 

 .أع هاستكمال شروا التدييب الم اي إليها بر د  البرنامجقوم يو  -34

 اإلبالغ إجراءات

و ممايسذة قذد تم ذل أأع ه  يتعين على مميع األفراد الذين تنعبق عليهم السياسة أن يبلغوا فويا عن أي فعذل  ذوروما   -35

 .السياسة بينة فيوفقا لإلمراءات الم  أو عن أي محاولة لفعل ذلك هاانتهاوا ل

مديره أو مكتذب المفذتش العذام  إذا وانذت السذرية معلوبذة   أن يبل  فويا البرنامجموظفي  ول موظف منيتعين على و  -36

بذذثي حالذذة تومذذد فيهذذا أسذذباب معقولذذة تذذدعو إلذذى االشذذتباه بايتكذذاب ممايسذذات تذذدليس وفسذذاد  أو أي محاولذذة اليتكذذاب تلذذك 

فذتش العذام الممايسات. ويبل  مميع المديرين مكتب المفتش العام فويا بتلذك الحذاالت. وتقذدم مميذع الب غذات إلذى مكتذب الم

: للبرناااامجالاذذذ  السذذذاخن السذذذري عذذذن اريذذذق أو   أعذذذ ه مذذذاالم ذذذاي إليه ينرقمالذذذالهذذذاتف أو الفذذذاوس علذذذى  عذذذن اريذذذق

hotline@wfp.org. 

ي كل تدليسا و/أو فسادا  ينبغي االتصال بمكتب التفتذيش في حال عدم التثود مما إذا وان إتيان فعل أو عدم إتيان فعل و  -37

 والتحقيق للحصول على توميهات.

mailto:hotline@wfp.org
mailto:hotline@wfp.org


01 WFP/EB.A/2015/5-E/1 

 

 البرناامجمذن االنتقذام وفقذا لسياسذة  كفل لكل شاص يبل  بحسن نية عن هذه الممايسات وفقذا لهذذه السياسذة الحمايذةُ تُ و  -38

علذى وعذي بذثن ال ذكاوى الكيديذة ت ذكل  عنذد البرناامج وينبغذي أن يكذون موظفذو  (9)حمايذة المبلغذين عذن الماالفذات. ب ثن

 ثبوتها  سوء سلو  وقد ينتج عنها إمراء إدايي و/أو تثديبي. 

وفقذا للمعذايير   عذن الماالفذاتوفقذا للسياسذة يبلذ  بحسذن نيذة  أي فذرد آخذرأو  البرناامجن هويذة موظذف ك ف عيُ ال و  -39

. ويمكن قبول البات المبادقالمتوقع في هذه  ىمكتب التفتيش والتحقيق وإلى المدتي يعبقها الالتوميهية  المبادقالوايدة في 

ضذمان الحامذة إلذى مذع ال اوي أو ال اهد للمحافظذة علذى السذرية أو إخفذاء الهويذة بقذدي مذا تتذواءم مذع متعلبذات التحقيذق و

 لتحقيق.الوامبة لل اص الااضع ل اإلمراءات القانونية

نذل ايتكذب أو توااذث مذع آخذرين فذي أ عىيُذد  أو ويذان خذايمي   البرناامجشاص من غيذر مذوظفي أي في حالة تقديم و  -40

و/أو  ايتكاب ممايسذات تذدليس أو فسذاد  لمعلومذات عذن حذاالت تذدليس وفسذاد  أو محذاوالت ذات  ذلة بهذذه الممايسذات 

الرئيسيين  يجون للمفتش العذام أال يحقذق فذي سذلو  هذذا الفذرد  الجناةتعاونل مع مهات التحقيق بتقديمل يوايات  ادقة ضد 

 العام بهذه القرايات.  القانوني . ويتم إب  غ المست ايوالبرنامجأو الكيان  على شرا أن يكون ذلك في  الح التحقيق 

 التحقيق إجراءات

للتثوذد   يستعرض مكتب التفتيش والتحقيق االدعاءات المبل  عنها ويحللها ويجري تحقيقا أوليا فيها عم  بهذه السياسذة  -41

يفذتح   مما إذا وانت تلك االدعاءات تستند إلى أسس وافية لتبرير فتح تحقيق وامذل ب ذثنها. وإذا ثبتذت  ذحة تلذك االدعذاءات

 .تي يعبقهاالتوميهية ال المبادقا وفقا ألحكام المكتب تحقيقا يسمي

التذي تحكذم التحقيقذات  التوميهيذة للمبذادقوفقذا ة وشذاملة ومسذتقلة نايهذبصذوية عم  بهذه السياسة أي تحقيق جرى يُ و  -42

 .ىاألخر والسياسات واإلمراءات المعبقة  والمبادق التوميهية الموحدة للتحقيقات  التي يجريها المكتب

 .لبنتائج تحقيقات ينالمعني العليااإلداية مس ولي ويبل  مكتب المفتش العام المدير التنفيذي و/أو   -43

  السياسة انتهاك على تترتب التي اإلجراءات

يتبذين مناسبة ضد أي شذاص أو ويذان  تثديبيةأن يو ي باتااذ إمراءات إدايية و/أو قانونية و/أو يجون للمفتش العام   -44

التوميهيذة  بالمبذادقعمذ    إلذى اإلداية التحقيق المرفوعديج أي تو ية من هذا القبيل في تقرير نتهك هذه السياسة. وتُ أنل ا

 األخرى.المعبقة والسياسات واإلمراءات   والمبادق التوميهية الموحدة للتحقيقات  لمكتب التفتيش والتحقيق

 ب ذذثنلعلذذى وعذذي بذذثن التذذدليس والفسذذاد ي ذذك ن سذذوء سذذلو  خعيذذرا ال يتسذذامح  البرنااامجوينبغذذي أن يكذذون موظفذذو   -45

 .دون سابق إنذايتصل إلى الفصل  تثديبية اتااذ إمراءاتمعلقا  وقد ي دي إلى  البرنامج

ويذ دي   األخذرى ال ال ذة وقد ي كل أي انتها  لهذه السياسة سببا وافيا لإلنهاء الفويي ل تفاقات التعاقدية مع األارا   -46

 .ةوإ داياتل اإلداييولوائحل  البرنامجألنظمة ذات الصلة وفقا  جااءاتإلى تعبيق وإنفاذ ال

                                                      
 ب ثن حماية المبلغين عن الماالفات. البرنامجسياسة   ED2008/003 يقم مدير التنفيذيتعميم ال (9)
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تجون إحالة أي قضية تنعوي على ن اا منائي إلى السلعات المحلية المعنية بحنفاذ القانون. وتنفذ أي إحالة من هذذا و   -47

 القبيل بعد الت اوي مع مكتب ال  ون القانونية ووذلك  عند الضروية  بعد الحصول على قراي برفع الحصانة.

 انتهذا  هذذه السياسذةبذل نتيجذة لحقذت التذي  الممتلكذاتاألمذوال و/أو فذي الاسذائر إلى اسذترداد السعي  للبرنامجحق وي  -48

 بجميع الوسائل المتاحة لل بما في ذلك اإلمراءات القانونية.
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 (1)البند النموذجي – الملحق

د/ال ذذريك المتعذذاونن ويقذذر  بذذثن برنذذامج األغذيذذة العذذالمييُ  -1   ووفقذذا "(البرنااامج)" سذذلِّم دأديج اللفذذم الم ئذذم: البائع/المويِّ

( )"السياسذذة"(  لذذن يتسذذامح معلقذذا مذذع ممايسذذات WFP/EB.A/2015/5-E/1لمكافحذذة التذذدليس والفسذذاد ) تللسياسذذ

 و/أو التواا  )وفقا لتعريف هذه األلفاظ الوايد أدناه(. العرقلةالتدليس و/أو الفساد و/أو اإلوراه و/أو 

د/ال ريك المتعاونن ويضمن  -2 على سبيل الم ذال   على ومل الاصوص  وللبرنامجيعلن دأديج اللفم الم ئم: البائع/المويِّ

 أنل لم يقم ولن يقوم  في أي وقت  بثي مما يلي:ال الحصر  

و/أو أي اذر  البرناامج إتيان أي فعل أو االمتناع عن إتيذان أي فعذل  بمذا فذي ذلذك أي ادعذاء وذاذب  يضذلِّل  (أ

فع أخرى  أو التهرب من التاام ما  ناآخر  عن علم  أو يحاول تضليلل  بقصد الحصول على منفعة مالية أو م

 لصالح مرتكب الفعل أو ار  على ع قة بل )"ممايسة التدليس"(؛

أو محاولذذة القيذذام   بصذذوية مباشذذرة وغيذذر مباشذذرةعذذرض أو إععذذاء أو اسذذت م أو الذذب أي شذذيء ذي قيمذذة   (ب

 ممايسة الفساد"(؛و/أو أي ار  آخر )" البرنامجبذلك  بغية التثثير على نحو غير م روع على أفعال 

الدخول في أي ترتيب مع أي ار  آخر أو أارا  أخرى بقصد تحقيق غذرض غيذر م ذروع  بمذا فذي ذلذك   (ج

و/أو أي اذذر  آخذذر )"ممايسذذة  البرنااامجعلذذى سذذبيل الم ذذال ال الحصذذر  التذذثثير غيذذر الم ذذروع علذذى أفعذذال 

 التواا "(؛

بذثي اذر  أو بصذوية مباشذرة وغيذر مباشذرة  أو الضري  ذى أو الضري  أو التهديد بحلحا  األ ذىإلحا  األ (د

 (؛"ممايسة اإلوراه"أعمال هذا العر  ) علىممتلكاتل بغية التثثير على نحو غير م روع 

القيام عمدا بتدمير أو تاييف أو تغيير أو إخفاء أي أدلة مهمة للتحقيق  أو اإلدالء ببيانات واذبذة أمذام المحققذين  (ه

أمام سير تحقيق مثذون بل حسب األ ول في ادعاءات بممايسة الفساد أو التذدليس بقصد وضع عراقيل مادية 

أو التواا  أو اإلوراه  و/أو تهديذد أي اذر  أو مضذايقتل أو ترهيبذل لمنعذل مذن إف ذاء معلوماتذل عذن المسذائل 

م ممايسذة ذات الصلة بذالتحقيق أو مذن متابعذة التحقيذق؛ أو األعمذال التذي يُقصذد بهذا وضذع عراقيذل ماديذة أمذا

مذذع ممايسذذات ت ذذكل التذذي و"  العرقلذذة)"ممايسذذة  التعاقديذذة فذذي االاذذ ع علذذى المعلومذذات. البرنااامجحقذذو  

 التدليس والفساد والتواا  واإلوراه "الممايسات المحظوية"(.

ن معذذذل  بلِذذذ  دأديج اللفذذذم الم ئذذذم: البائع/المويد/ال ذذذريك المتعذذذاونن السياسذذذة إلذذذى مسذذذ وليل  وموظفيذذذل  والمتعاقذذذدييُ  -3

والمتعاقذذدين معذذل مذذن البذذاان  ووو ئذذل ويتاذذذ وذذل التذذدابير المعقولذذة لضذذمان أال  يرتكذذب هذذ الء األشذذااص ممايسذذات 

ج دأديج اللفم الم ئم: البائع/المويد/ال ريك المتعاونن هذا البند النموذمي فذي اتفاقاتذل مذع أي متعاقذدين ديِ محظوية. ويُ 

 .البرنامجعلى أي نحو في تنفيذ أي م روع يمولل  من الباان و/أو وو ء آخرين ي تروون

فذويا عذن أي ممايسذة محظذوية عنذدما يعلذم أنهذا للبرناامج يك ف دأديج اللفم الم ئم: البائع/المويد/ال ريك المتعاونن  -4

ايتُكبذذت فعليذذا أو ظاهريذذا أو يحتمذذل ايتكابهذذا أو تمذذت محاولذذة ايتكابهذذا. ولهذذذا الغذذرض  يتعذذاون دأديج اللفذذم الم ئذذم: 

البائع/المويد/ال ذذريك المتعذذاونن تعاونذذا وذذام   ويتاذذذ وذذل الاعذذوات المعقولذذة لضذذمان تعذذاون مسذذ وليل  وموظفيذذل  

                                                      
 حالة.كل أحكام البند النموذمي استنادا إلى المتعلبات الاا ة ليجون تعديل  (1)
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 البرنااامجقذذدين معذذل  والمتعاقذذدين معذذل مذذن البذذاان  ووو ئذذل تعاونذذا وذذام  مذذع أي تحقيذذق أو اسذذتعراض يجريذذل والمتعا

واالا ع علذى أي سذج ت أو مبانيل وتفتي ها بالنفاذ إلى للبرنامج السماح من خ ل للممايسات المحظوية  بما في ذلك 

 المتصذلةليذة واإللكترونيذة وسذج ت تكنولوميذا المعلومذات  السذج ت الماها   بما فيثائق أو معلومات أخرى ذات  لةو

بالحصذول علذى  ذوي مذن هذذه السذج ت أو الوثذائق أو  للبرناامج  بمذا فذي ذلذك السذماح البرناامجبع قتذل التعاقديذة مذع 

 المعلومات.

البند من مانبل أو من مانذب هذا انتها  ليسلِّم دأديج اللفم الم ئم: البائع/المويد/ال ريك المتعاونن ويقر  راحة بثن أي  -5

 اهذذلموهريذا  انتهاوذاأي من مس وليل  أو موظفيذل  أو المتعاقذدين معذل  أو المتعاقذدين معذل مذن البذاان  أو وو ئذل  يعذد 

االتفذذا  دون تحمذذل أي مسذذ ولية تجذذاه دأديج اللفظذذة  افذذي أن ينهذذي فذذويا هذذذللبرنااامج االتفذذا   وهذذو مذذا يععذذي الحذذق 

 الم ئمة: البائع/المويد/ال ريك المتعاونن؛

  مذن خذ ل تحقيذق أو البرناامجيسلِّم دأديج اللفم الم ئم: البائع/المويد/ال ريك المتعاونن ويقر   راحة بثنل إذا ما قري  -6

تعبيذق وإنفذاذ  (1ى حقذل فذي إنهذاء االتفذا  فذويا  فذي: غير ذلذك  وقذوع ممايسذة محظذوية  فذحن لذل الحذق  باإلضذافة إلذ

  بمذا الداخليذة وإمراءاتذل وممايسذاتل وسياسذاتل ومبادئذل التوميهيذةوائحذل ول لبرنامجانظمة ألالجااءات ذات الصلة وفقا 

ر الماليذة  اسذترداد وذل الاسذائر  الماليذة أو غيذ (2في ذلك إحالة الموضوع إلى السلعات الوانية إذا وان ذلذك م ئمذا؛ و

 من مراء تلك الممايسات المحظوية.بالبرنامج التي لحقت 
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