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مذكزة للمجلس التنفيذي

هذه الىثٍقت مقذمت للمجلس التنفٍذي للنظز
حذػْ األهبًت أػنبء الوجلظ الزٗي قذ حكْى لذِٗن أعئلت فٌ٘ت حخؼلق بوذخوْٓ ُوزٍ الْر٘ وت الؤ االحقوب بووْي ٖ
بشًبهج األغزٗت الؼبلوٖ الوزكْسٗي أدًبٍ ّٗ ،نل أى ٗخن رلك قبل ابخذاء دّسة الوجلظ الخٌ ٘زٕ ب خشة كبف٘ت.
هذٗش ؽؼبت اداسة األداء ّالوغبءلت:

الغ٘ذC. Kaye :

سقن الِبحف066513-2197 :

كب٘ش هغخؾبسٕ البشاهج ّاداسة الؼول٘بث:

الغ٘ذP. Rodrigues :

سقن الِبحف066513-2361 :

سئ٘ظ فشع اداسة األداء:

الغ٘ذK. Owusu-Tieku :

سقن الِبحف066513-3018 :

هْي ت اداسة األداء ،فشع اداسة األداء:

الغ٘ذةM. Hassinen-Agoya :

سقن الِبحف066513-3752 :

ٗوكووٌكن االحقووب ببلغوو٘ذة  ،I. Carpitellaالوغووبػذ ااداسٕ لْدووذة مووذهبث الوووئحوشاث ،اى كبًووج لووذٗكن أعووئلت حخؼلووق
ببسعب الْربئق الوخؼل ت بؤػوب الوجلظ الخٌ ٘زٕ ّرلك ػلٔ الِبحف سقن.(066513-2645) :
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الخلفٍت
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حخنوووي ُووزٍ الْر٘ ووت سد األهبًووت ػلوؤ الخْفوو٘بث الووْاسدة فووٖ ح ٘وو٘ن الؼول٘ووت الووخووذة لوغبرووت ّااًؼووبػ  105880فووٖ
كْلْهب٘ب.

-2

ّعْف ْٗافل الوكخب ال يشٕ حؼبًَّ الْر٘ق هغ الجِبث الوبًذت ّالذكْهت للخقذٕ للخذذٗبث الخؾوي٘ل٘ت ّصٗوبدة أروش
بشاهجَ.

-3

ّحؼشك الوق ْفت ااجشاءاث الوخخزة لخٌ ٘ز الخْف٘بث.
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رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقٍٍم العملٍت الممتذة لإلغاثت واإلنعاش كىلىمبٍا 128882
التىصٍاث

استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ

جهت التنفٍذ

المىعذ النهائً للتنفٍذ

البزمجت
قذ حٌيبق الخْف٘بث الخبل٘ت أكزش ػلٔ الوشدلت الخبل٘ت هي الؼول٘ت الووخذة

الوكخب ال يشٕ

ْٗجذ دبل٘بً  18فٖ الوبئت هي الوغخ ٘ذٗي هي بشاهج فذت األم ّالي ل فٖ الوٌبىق

لوغبرت ّااًؼبػّ ،لكي بؼنِب قذ ال ٌٗيبق دبل٘بًٌّٗ .بيٖ لوْي ٖ

الشٗ ٘ت ه ببل  82فٖ الوبئت فٖ الوٌبىق الذنشٗتُّ ،زٍ الٌغبت ح ببل حْصٗغ الوؾشدٗي

البشهجت الٌظش بذقت أكبش ف٘وب ٗلٖ.

دامل٘بً فٖ الوٌبىق الشٗ ٘ت ّالذنشٗتّ .ػٌذ هغبػذة الوجخوؼبث الوذل٘ت الشٗ ٘ت

جبسٕ الؼول فٖ الخٌ ٘ز

الوخنشسة هي الؼٌفٗ ،شبو البزنامج أًؾيخَ ببلوشاكض القذ٘ت ّالوغخؾ ٘بث د٘زوب
أهكي.
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عٌ٘ظش الوكخب ال يشٕ ،اى عوخ الغ٘بق بزلك ،فٖ حْع٘غ أًؾيت فذت األم ّالي ل فٖ

اٗجبرد ىشٗ ت لخْع٘غ األًؾيت الوْجَِت للٌغبء الذْاهل ّالوشمؼبث

الوٌبىق الشٗ ٘ت الخٖ ٗضداد فِ٘ب ػذد األؽخبؿ الوخنشسٗي هي الؼٌفّ .عْف ْٗافل

ّاألى ب الوؼشم٘ي للوخبىش فٖ الوٌبىق الشٗ ٘ت ًظشاً لقؼْبت

البزنامج ػولَ هغ هٌظوت القذت الؼبلو٘ت ّهٌظوت األهن الوخذذة للي ْلت ّّصاسة الذوبٗت

موبى سبو األًؾيت بخذهبث الشػبٗت القذ٘ت ال ؼبلت.

االجخوبػ٘ت ّكزلك هغ ؽبكت هي ه ذهٖ الخذهبث القذ٘ت الالهشكضٗت للْفْ الٔ
الوغخ ٘ذٗي هي أًؾيت فذت األم ّالي ل هي مال هجوْػت هي األًؾيت القذ٘ت
ّالخيزّٗت الوخكبهلت.

 -2اعخكؾبف اهكبً٘ت صٗبدة أرش األًؾيت الوْجَِت للٌغبء الذْاهل
ّالوشمؼبثّٗ .وكي حذ ٘ق رلك بيشٗ خ٘ي )1 :اعخبذا الذقـ
اليزائ٘ت ال شدٗت بذقـ غزائ٘ت أُعشٗت؛  )2البذذ ػي عُبل لضٗبدة
حٌغ٘ق األًؾيت الوْجَِت الٔ الٌغبء الذْاهل ّالوشمؼبث ّأؽكب
األعشٕ.

األم ّالي ل ّلكٌَ لن ٗخوكَي هي ال ٘بم بزلك بغبب قْ٘د الو٘ضاً٘ت.
ٗ )2ؼول الوكخب ال يشٕ ػلٔ حذغ٘ي الخٌغ٘ق هغ الؼول٘ت الووخذة لوغبرت ّااًؼبػ
ّالٌظشاء ّالبلذٗبث لضٗبدة األًؾيت الخكو٘ل٘ت هي قب٘ل الخيؼ٘وبث ّفذْؿ الٌوْ
ّال ذْؿ اليب٘ت ّحكو٘ل األغزٗت ببلويزٗبث الذق٘ تّْٗ .جذ لذٓ البزنامج ًظبم لخخبغ
الب٘بًبث الخيزّٗت ّااجشاءاث الؼالج٘ت الوخخزة ّٗذػْ الٔ حذغ٘ي الخذهبث القذ٘ت.

جبسٕ الؼول فٖ الخٌ ٘ز
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أمشٓ هي الوغبػذة الوغخخذهت فٖ إٔ ًؾبه ٌٗ ز ػلٔ الوغخْٓ

الوكخب ال يشٕ

ً )1ظش الوكخب ال يشٕ فٖ ح ذٗن دقت غزائ٘ت أعشٗت الٔ الوغخ ٘ذٗي هي أًؾيت فذت

التىصٍاث

جهت التنفٍذ

استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ
ع٘غؼٔ الوكخب ال يشٕ فٖ اىبس ػول٘ت هوخذة جذٗذة لوغبرت ّااًؼبػ الٔ صٗبدة

المىعذ النهائً للتنفٍذ
ٌٗبٗش/كبًْى الزبًٖ 2012

الوغبػذة الخكو٘ل٘ت للٌغبء الذْاهل ّالوشمؼبث هي مال االعخ بدة هي الخضام الذكْهت
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بخ ذٗن الخذهبث القذ٘ت ّالخيزّٗت الخكو٘ل٘ت ّهي مال حٌ ٘ز بشاهج لخذغ٘ي اافذبح
األعبعٖ ّالظشّف الوؼ٘ؾ٘ت للوؾشدٗي دامل٘بًّ .عْ٘افل البزنامج الؼول هغ الذكْهت
لذهج الوغخ ٘ذٗي هي الؼول٘ت الووخذة لوغبرت ّااًؼبػ فٖ بشاهج ؽبكت األهبى االجخوبػٖ
كجضء هي اعخشاح٘ج٘ت لٌ ل الوغئّل٘ت.
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حخي٘و ّحٌ ٘ز أًؾيت اليزاء ه ببل الؼول ٗخن بوؾبسكت الوجخوغ الوذلٌّٖٗ ،بيٖ حذذٗذ

دٗغوبش/كبًْى األّ

حخق٘ـ ًغبت أكبش هي أًؾيت اليزاء ه ببل الؼول لوؾبسٗغ

الوكخب ال يشٕ

اافذبح األعبعٖ دخٔ ّاى كبًج جو٘غ هخشجبث أًؾيت اليزاء

أّلْٗبث رلك بوب ٗخوبؽٔ هغ أُذاف الذكْهت ّالؾشكبءّ .عْف ْٗافل البزنامج

2011؛ ّجبسٕ حٌ ٘ز رلك

ه ببل الؼول ه ٘ذة.

حشح٘ببث أّلْٗبث دػن البٌ٘ت األعبع٘ت لوفالح ّالوؼذاث ّالخذسٗب فٖ أًؾيت اليزاء

فٖ الؼول٘ت الووخذة الذبل٘ت

ه ببل الؼول ّهؾبسٗغ اليزاء ه ببل الخذسٗب.

لوغبرت ّااًؼبػ

حخقـ بؼل أًؾيت اليزاء ه ببل الؼول لبٌبء البٌ٘ت األعبع٘ت لوفذبح مالفبً لوب ُْ
ه شس أفالً بغبب قلت الوْاسد الوخبدت لخلك األًؾيت.
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الٌظش فٖ اهكبً٘ت صٗبدة حشك٘ض أًؾيت اليزاء ه ببل الؼول ّالخذسٗب

الوكخب ال يشٕ

ع٘ؼول الوكخب ال يشٕ ػلٔ حؼضٗض الخذسٗب ػلٔ األًؾيت الوذسة للذمل الوشحبيت

ػلٔ البشاهج ّاالػخشاف فٖ الْقج ً غَ ب بئذة جو٘غ أًْاع الخذسٗب

ببليزاء ه ببل الؼولّ .حشكض هؼظن أًؾيت اليزاء ه ببل الخذسٗب دبل٘بً ػلٔ ادساس الذمل،

فٖ كل الذبالث.

بوب فٖ رلك هذْ أه٘ت الٌغبء ببػخببس رلك اعخشاح٘ج٘ت لذهج الوغخ ٘ذٗي فٖ الب٘ئبث

جبسٕ الؼول فٖ الخٌ ٘ز

الذنشٗت ّدػن عُبل كغب ػ٘ؾِنّ .عْف ٗؾخشك الوكخب ال يشٕ هغ البشاهج الْىٌ٘ت
الخٖ حذػن عُبل الؼ٘ؼ ّأًؾيت ادساس الذمل ،ببلٌظش ػلٔ ّجَ الخقْؿ الٔ أى رلك
ٗوزل أّلْٗت للذكْهت الجذٗذة.
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رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقٍٍم العملٍت الممتذة لإلغاثت واإلنعاش كىلىمبٍا 128882
التىصٍاث

استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ

جهت التنفٍذ

المىعذ النهائً للتنفٍذ

اَثار غٍز المباشزة
ببلٌظش الٔ ال ٘وت الكب٘شة الخٖ حن٘ ِب اٙربس غ٘ش الوببؽشة فٖ الغ٘بق

الوكخب ال يشٕ

الكْلْهبٖ ،هي الوِن البذذ ػي ىشق لخؼضٗضُب هي مال الؼول هغ الؼول٘ت
الووخذة لوغبرت ّااًؼبػّ .حشكض الخْف٘بث الخبل٘ت ببلذسجت األّلٔ ػلٔ
ك٘ ٘ت حذذٗذ اٙربس غ٘ش الوببؽشة ّحشح٘ب أّلْٗبحِب حبؼبً للغ٘بق.
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حِ٘ئت هضٗذ هي ال شؿ الخٖ حغوخ ببقبهت ل بءاث ب٘ي الؾشكبء

عْ٘افل الوكخب ال يشٕ حؼضٗض قذسة الؾشكبء هي مال حببد الضٗبساث ّالخذسٗب؛

الوخؼبًّ٘ي ،ػلٔ أال ٗكْى اليشك هي رلك اعخخالؿ الذسّط

ّعخغبػذ الل بءاث الوؾخشكت فٖ بذاٗت ًِّبٗت الوؾبسٗغ الؾشكبء ػلٔ حذغ٘ي مذهبحِن

الوغخ بدة هي الخ ذم الوذشص فٖ الوؾبسٗغ فذغب ،بل ّكزلك حؼضٗض

ّحؼبئت الوْاسد ّسبو الوؾبسٗغ ببلبشاهج الذكْه٘ت ّحذ ٘ق فْائذ أمشٓ هي مال

القالث ب٘ي الوئعغبث لك بلت اعخذاهت الجِْد الوؾخشكت.

الؾبكبث االجخوبػ٘ت.

 -6اجشاء دساعت لخذذٗذ ّابشاص اٙربس الوؾخشكت لوخخلف أًْاع الوغبػذة،

الوكخب ال يشٕ

ال ع٘وب الخيزٗت الوذسع٘ت ّاليزاء ه ببل األفْ .
 -7سػبٗت رالد دساعبث ػي األعْاق دْ البذائل الووكٌت لخْصٗغ

ع٘جشٕ الوكخب ال يشٕ دساعت ػي آربس أًؾيت اليزاء ه ببل األفْ ّ ،ع٘ ِ٘ن آربس

ًْفوبش/حؾشٗي الزبًٖ 2010

هبسط/آراس 2011

بشًبهج الخيزٗت الوذسعت ػلٔ أعبط الب٘بًبث الزبًْٗت الوغخوذة هي ّصاسة الخؼل٘ن.
الوكخب ال يشٕ

ع٘جشٕ اعخيالع جذّٓ اجشاء حلك الذساعبث فٖ يل قْ٘د الو٘ضاً٘ت.

هبْٗ/أٗبس 2011

األغزٗت الؼٌ٘٘ت هي أجل حذغ٘ي بشهجت البذائل بوب ٗخ ق هغ الغ٘بق:
 )1دساعت ػي جذّٓ صٗبدة ًغبت الو٘ضاً٘ت الوخققت للوؾخشٗبث
الوذل٘ت؛

ؽشاء الوٌخجبث الوذل٘ت هي فيبس الوٌخج٘ي؛
 )3دساعت لخذذٗذ اٙربس غ٘ش الوببؽشة العخؼوب الوٌخجبث األعبع٘ت
ه بسًت ببل غبئن.
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 )2دساعت ػي اهكبً٘ت ّعُبل حؼضٗض اٙربس غ٘ش الوببؽشة هي مال

التىصٍاث

استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ

جهت التنفٍذ

المىعذ النهائً للتنفٍذ

هٍكل المكتب القطزي للبزنامج
اليشك هي الخْف٘بث الخبل٘ت بؾؤى ُ٘كل الوكخب ال يشٕ ُْ ل ج االًخببٍ

الوكخب ال يشٕ

البزنامج لذَٗ رالرت هكبحب حييٖ ؽشق كْلْهب٘ب د٘ذ ٗئرش الؼٌف بؾذة ػلٔ الوجخوؼبث

الٔ الوخيلببث الِ٘كل٘ت الوؼخشف بِب للخيلب ػلٔ حذذٗبث اداسة الؼول٘بث

الوذل٘ت؛ ّٗييٖ الوكخب ال شػٖ فٖ بْغْحب هٌي خٖ ه٘خب ّغْف٘بس؛ ّٗييٖ الوكخب

الووخذة لوغبرت ّااًؼبػ فٖ الغ٘بقبث الوخيْسة.

الخببغ فٖ ً٘ ب هٌي ت كبك٘خب؛ ّٗييٖ الوكخب الخببغ فٖ كبكْحب هٌي ت أسّكبّ .ح ْم
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الجِبث الؾشٗكت ّالوٌظوبث غ٘ش الذكْه٘ت الذّل٘ت فٖ حلك الوٌبىق بخ ذٗن هغبُوبث قِ٘وت
فٖ دػن اللْجغخ٘بث ّحْجَ٘ ّحٌ ٘ز أًؾيت الؼول٘ت الووخذة لوغبرت ّااًؼبػ.
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الٌظش فٖ اقبهت دنْس رببج فٖ الجضء الؾشقٖ هي البلذ ػي ىشٗق

ٌٗيْٕ االًخ بك الؾذٗذ فٖ الكزبفت الغكبً٘ت ّم٘ق عُبل الْفْ بغبب الوخبىش

فخخ هكخب حببغ دخٔ ٗوكي االعخ بدة هي الخآصس الزٕ ٗك لَ ّجْد

األهٌ٘ت ّاالفخ بس الٔ البٌ٘ت األعبع٘ت ػلٔ آربس هِوت ػلٔ حكبل٘ف الخؾي٘ل فٖ الوٌي ت.

هْي ٖ البزنامجّ ،فٖ الْقج ً غَ حؼضٗض اٙربس غ٘ش الوببؽشة

ّعْف ٗغخؼشك الوكخب ال يشٕ ُ٘كلَ ػلٔ أعبط ح ذٗش االدخ٘بجبث فٖ الؼول٘ت

للذوبٗت ّحغل٘و هضٗذ هي النْءّ ،ح ْٗت الٌغ٘ج االجخوبػّٖ .سبوب

الووخذة الجذٗذة لوغبرت ّااًؼبػ.

هبْٗ/أٗبس 2011

ٗوكي اقبهت دنْس بٌ ل أدذ الوكبحب الخببؼت هي ادذٓ الوٌبىق الخٖ
حْقف فِ٘ب الٌضاع.
-9

حْع٘غ فشق الوكبحب ال شػ٘ت ّالوكبحب الخببؼت.

الوكخب ال يشٕ

ػُ٘ي سافذ ه٘ذاًٖ امبفٖ فٖ الوكخب٘ي ال بئو٘ي فٖ كبلٖ ًّبسٌْٗ حلب٘ت لالدخ٘بجبث

ٌٗبٗش/كبًْى الزبًٖ 2012

الوخضاٗذةّٗ .خؼزَس اجشاء صٗبداث أمشٓ فٖ ػذد الوْي ٘ي بغبب دبلت الخوْٗل ّػذم
ال ذسة ػلٔ حذول الخكبل٘فّ .ع٘جشٕ اعخؼشاك هغخْٗبث الخْي٘ف فٖ الؼول٘ت الووخذة
الجذٗذة لوغبرت ّااًؼبػ.
 -10حؾج٘غ حببد الضٗبساث ب٘ي هْي ٖ الوكبحب ال شػ٘ت ّالوكبحب الخببؼت

الوكخب ال يشٕ

عْ٘افل الوكخب ال يشٕ حؾج٘غ حببد الضٗبساث ب٘ي الوكبحب ال شػ٘ت هي مال أًؾيت،

هي مال صٗبسة الوؾبسٗغ هي أجل الْقْف ػلٔ هخخلف الخقْساث

هي قب٘ل ح ذٗشاث األهي اليزائٖ فٖ دبالث اليْاسةّ ،حذسٗب الوْي ٘ي الجُذد،

الخٖ حخ٘ذِب هخخلف الغ٘بقبث.

ّالوؾبسكت فٖ دل بث الؼول.

أًُجضث

7

8

رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقٍٍم العملٍت الممتذة لإلغاثت واإلنعاش كىلىمبٍا 128882
التىصٍاث

جهت التنفٍذ

استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ

المىعذ النهائً للتنفٍذ

قاعذة بٍاناث المكتب القطزي واإلطار المنطقً
ببلٌظش الٔ أى قبػذة الب٘بًبث حنن كوبً ُبئالً هي الوؼلْهبث ،هي النشّسٕ
أى حكْى ُزٍ الوؼلْهبث ّف ٘ت فٖ هؼظوِبّ .هي الوِن االعخ بدة أكزش هي
الخذل٘ل االعخٌببىٖ للٌظش بذقت أكزش فٖ أرش هخخلف األًؾيت ػلٔ البشهجت.
ٌّٗبيٖ ل شٗق الوخببؼت أى ٗجشٕ األًؾيت الخبل٘ت قبل ًِبٗت دّسة الؼول٘ت
الووخذة لوغبرت ّااًؼبػ.
 -11حذذٗذ ك٘ ٘ت ق٘بط هئؽشاث األرش الوْجْدة ببل ؼل فٖ ااىبس

الوكخب ال يشٕ

اًخِٔ الوكخب ال يشٕ هي اجشاء الذساعبث األعبع٘ت ّدساعبث الوخببؼت ل ٘بط هئؽشاث

الوٌي ٖ ّاعخٌببه أرش هخخلف األًؾيت ّال شّق ب٘ي الوغخ ٘ذٗي ّغ٘ش

دقبئل الؼول٘ت الووخذة الذبل٘ت لوغبرت ّااًؼبػ ّعْف ٗ ْم بزلك أٗنبً فٖ الؼول٘ت

الوغخ ٘ذٗي هي الؼول٘ت الووخذة لوغبرت ّااًؼبػ .هي الوِن أى حؾول

الووخذة الجذٗذة لوغبرت ّااًؼبػ.

هبْٗ/أٗبس 2011

الذساعبث األعبع٘ت الخٖ حجشٕ حذج سػبٗت البزنامج حغبإالث دْ
هب ارا كبى الؾخـ الزٕ حجشٕ ه ببلخَ هغخ ٘ذ هي الؼول٘ت ًّْع
الٌؾبه الزٕ ٗغخ ٘ذ هٌَ.
ّ -12مغ هئؽشاث جذٗذة حخ٘خ حغل٘و النْء ػلٔ اٙربس غ٘ش الوببؽشة
للؼول٘ت الووخذة لوغبرت ّااًؼبػ بذغب كل ع٘بقّ ،بخبفت صٗبدة
الخشك٘ضّ ،الذوبٗتّ ،ح ْٗت الٌغ٘ج االجخوبػّٖ ،األرش الونبػف،
ّاسعبء الؾشاكبث .هي الوِن اًؾبء قبػذة ب٘بًبث حغوخ بشفذ ال شّق

هنبػ تّٗ .وكي امبفت حذل٘ل الوئؽشاث األمشٓ ،هي قب٘ل ػذد
الوغخ ٘ذٗي ّاٙربس غ٘ش الوببؽشة الوخخل ت أّ الووبسعبث القذ٘ت
الوخبؼت.

الوؾبسٗغ ببعخخذام الق٘يت الجذٗذة الخٖ ٗجشٕ ّمؼِب.
فٖ اىبس الؼول٘ت الووخذة الجذٗذة لوغبرت ّااًؼبػ ،ع٘جشٕ جوغ هؼلْهبث ػي القالث
ب٘ي الوٌظوبث الوجخوؼ٘ت ّالؾشكبء اٙمشٗي؛ ّالوْاسد الخٖ حذؾذ هي مال الؾشكبء،
ّحؼضٗض الؾبكبث االجخوبػ٘ت.

ٌٗبٗش/كبًْى الزبًٖ 2012
WFP/EB.2/2010/6-C/Add.1

فٖ ػذد الوغخْٗبث ّػذد الؾشكبءّ ،هب الٔ رلكّ ،هذٓ حذ ٘ق آربس

الوكخب ال يشٕ

عْ٘افل الوكخب ال يشٕ حذغ٘ي ًظن الشفذ ّالخ ٘٘ن لجوغ ب٘بًبث ًْػ٘ت ػي حٌ ٘ز

هبْٗ/أٗبس 2011

التىصٍاث
 -13ال ٘بم ،بوجشد االًخِبء هي ً ل الوغئّل٘ت ببجشاء دساعت هخببؼت

جهت التنفٍذ
الوكخب ال يشٕ

استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ
فٖ د٘ي أى اجشاء دساعت هخببؼت ل٘ظ هجذٗبً بغبب قْ٘د الو٘ضاً٘ت فبى الوكخب ال يشٕ

المىعذ النهائً للتنفٍذ
دٗغوبش/كبًْى األّ 2011

ع٘ ْم بوب ٗلٖ:

للوغخ ٘ذٗي ،بذغب ًْع الٌؾبه ،للخؼشف بْمْح أكبش ػلٔ هذٓ
اعخذاهت الخي٘٘شاث الخٖ لوغِب الوغخ ٘ذٗي فٖ أرٌبء حٌ ٘ز الوؾشّع.

WFP/EB.2/2010/6-C/Add.1

رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقٍٍم العملٍت الممتذة لإلغاثت واإلنعاش كىلىمبٍا 128882

 )1اعخخذام الوؼلْهبث الوغخوذة هي ًُظن الشفذ الخيزّٕ لذٓ الؾشكبء ف٘وب ٗخؼلق ببلذبلت
الخيزّٗت للوغخ ٘ذٗي لالعخشؽبد بِب فٖ ال شاساث الوخؼل ت ببػبدة حْجَ٘ الوغخ ٘ذٗي ًّ ل
الوغئّل٘ت ػٌِن الٔ البشاهج الذكْه٘ت؛
 )2اجشاء دساعبث دبلت بخقْؿ أًؾيت اليزاء ه ببل الؼول ّاليزاء ه ببل الخذسٗب
لجوغ هؼلْهبث ػي الوغخ ٘ذٗي ّاالعخذاهت؛
 )3حذل٘ل الوؼلْهبث الوغخوذة هي الذساعبث الخٖ ٗجشِٗب البزنامج ّالوؼلْهبث الوغخوذة
هي البشاهج الذكْه٘ت ّالخ ٘٘وبث لالعخ بدة هٌِب فٖ الؼول٘ت الووخذة الجذٗذة لوغبرت
ّااًؼبػ.

الجهاث المانحت
 -14حخيلب صٗبدة دقت هْاػ٘ذ الوغبُوبث ّاهكبً٘ت الخٌبئ بِب ق٘بم الوذٗش

الوكخب ال يشٕ/

عْ٘افل الوكخب ال يشٕ ،بذػن هي الو ش ّالوكخب ااقل٘وٖ ،جِْدٍ لخٌْٗغ قبػذة

ال يشٕ بق٘بغت اعخشاح٘ج٘ت لجوغ األهْا بذػن هي اداسة الؼالقبث

الوكخب ااقل٘وٖ/
الو ش الشئ٘غٖ

الوبًذ٘ي.

الخبسج٘ت ّالجِبث الوبًذت هي أجل حٌْٗغ قبػذة الوبًذ٘ي دػوبً
للوببدساث االعخشاح٘ج٘ت الخٖ ٗشٓ الوكخب ال يشٕ أًِب هي أّلْٗبث
الوغخ بل.

دٗغوبش/كبًْى األّ 2011

ع٘ذػن الوكخب ال يشٕ صٗبساث الجِبث الوبًذت الٔ هْاقغ الوؾبسٗغ ّع٘ؾجغ ػ ذ
ل بءاث لالىالع ػلٔ حقبه٘ن الوؾبسٗغ ّالخ ٘٘وبث ًّخبئج الذساعبث ّالوؼلْهبث
األمشٓ.
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