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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوال بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 مديرة مكتب الت ييم:  H. Wedgwoodالسيدة  -0202066513رقم الهاتف: 

 كبيرة موي   الت ييم: مكتب الت ييم: J. Wattsالسيدة  -0032066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا المساعدين اإلداريينكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعمال المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  بتوفير تتعلق
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، وكيووف جوور  إحوورا  تعبئووة الموووارد منوو "ال طوواا الصووا  وموو  لشووراكة ل البرنااام  اسووتراتيجية"تنوواول ذووذا الت يوويم جووودة ونتووائج 

وقوود أجوور  الت يوويم فريووق مسووت ل للت يوويم بدايووة موون فبراير  ووبا  إلوو  . البرنااام النتووائج، وكيووف يمكوون تحسووين الوونهج الووذي يتبعوو  

 .0230يونيو حزيران 

وكان  أذداف االستراتيجية ذ  التوس  ف  الشراكة م  ال طاا الصا  وجم  األموال من  ووض  نموذج للتمويل الذات . وحددا 

عل  توصية من وحدة الت تيش المشوتركة، ت يويم  مجلس، بناء  . و لب ال0232االستراتيجية أذدافا كمية وكي ية لتح ي ها بحلول سنة 

 االستراتيجية.

. تبين من الت ييم أن االستراتيجية لم تحدد بدرجة كافية ال ارق بين الشراكة وجمو  األمووال، ولوم توضول بال ودر جودة االستراتيجية

مون موواردا ايتيوة مون  البرناام ري الوذي يت اضواا الواف  أذداف الشراكاا م  الشركاا ونطاقهوا وحودودذا. كموا أن الرسوم اإلدا

علو  حود  البرناام  ال طاا الصا  لتمويل أنشطت  المتصلة بهذا ال طاا لم يطبق عل  نحو متسق وأقار الحيرة بين  ركائ  ودادل

تووب اإلقليميووة، بمووا فوو  ذلووك المكاتووب ال طريووة، والمكا البرنااام سووواء. ويتووول  إنشوواء الشووراكاا وجموو  األموووال عوودة وحووداا فوو  

مصتل ة باإلضافة إل  فرا الشراكاا م  ال طاا الصا . وكان الداف  إل  جم  األموال والددول ف   وراكاا قويوا،  ووحداا فنية

 ولكن قمة حاجة إل  توفير مزيد من الموارد واإلر اد.

مليوون دوالر  22  دفو  منهوا اا الصومليون دوالر أمريكو  مون مووارد ال طوا 302مبلغ  0233. جم  ف  سنة نتائج االستراتيجية

كان  0233أمريك  ن دا. وقد تجاو  كال ذذين الرقمين األذداف السنوية. وكان  المساذماا العينية كبيرة وقريبة من الهدف. وف  

 0232 ف  المائة من الموارد الن دية من ال طاا الصا  متعددة األ راف ومرنوة تماموا، وذلوك فو  م ابول الهودف المحودد لسونة 02

، وبصاصة من الشوراكاا البرنام بصمسة وعشرين ف  المائة. وأيهر الت ييم وجود كثير من المساذماا اإليجابية الم دمة ألذداف 

فو   التكنولوجيواالطويلة األجل م  الشركاا. وكان لل طاا الصا  مزايا نسبية بعينها ف  مجاالا متصصصة للصبرة ال نية وتوفير 

، ومنهوا موا للبرناام  مجاالا مثل التغذيوة. كموا تبوين أحيانوا أن للشوركاا مون المرافوق وسوبل الوصوول علو  األرا موا ال يتووافر

 يتصل بحاالا الطوارئ الم اجئة.

انتبواا كواف  بأسرا، ولم يوجو  البرنام ج جم  األموال من ال طاا الصا  والشراكة مع  بما في  الك اية ف  . لم يدر  ترتيباا التن يذ

 بأسرا. البرنام إل  بناء الت اذم وت ديم الدعم ف  

وتتطلب الشراكاا م  الشركاا موارد إلقامتهوا وصويانتها، ورغوم أنهوا يمكون أن تودر مسواذماا عينيوة كبيورة، فرنهوا ال تودر دائموا 

الصاصوة.  البرناام   المائوة مون مووارد فو 31لم يجمو  مون األفوراد إال  0233إل   0222 مبالغ ن دية مهمة. ف   ال ترة الممتدة من

وتركد جمي  المنظماا المشابهة الت  أجري  م ابالا معها عل  أذمية جم  األموال من عامة الجمهوور بالنسوبة للهبواا المتكوررة 

 المرنة تماما.

  

 ملخـص
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 المبوالغ التو  جمعو  بودال مونفو  المائوة مون  6وكان  تكاليف جم  األموال أدن  إل  حود كبيور مموا أجا تو  االسوتراتيجية، فبلغو  

ف  المائوة، ولوم  30الرسم اإلداري عل  نحو متسق أو ما يصل إل  المستو  المسموح ب  البالغ  البرنام ف  المائة. ولم يطبق  01

 الموارد المتاحة لتمويل أنشوطة جمو  األمووال وحودا يستن د ال را المتاح بالكامل. وقد أقرا أوج  ال صور المذكورة عل  كمية

 من إحرا  النتائج الممكنة.

، ولكن ذناك أيضا فر  لممارسوة العنايوة الواجبوة علو  نحوو البرنام العناية الواجبة ف   ءإبالوذناك تضارب مصالل ف  عملية 

 يتميز ف  آن واحد بمزيد من الصرامة ومزيد من المرونة.

جميو  األذوداف التو  حوددتها االسوتراتيجية يتطلوب تح يوق . جر  إحرا  ت دم جيد، ولكن التح يق الكامل لاالستنتاجاا والتوصياا

 المجموعة من الموارد الصاصة الكلية والمبالغ الن دية المتعددة األ راف.  ياداا مطردة ومتواصلة ف  الكمياا

نوواا دم  س  توصياا: وض  استراتيجيتين من صلتين للشراكة وجم  األموال؛ والسع  إل  مزيود مون التووا ن بوين مصتلوف أوق  

من ال طاا الموارد  تعبئة؛ ودمج وجم  األموال من  المصادر الصاصة؛ وتن يذ عملية تصطيط متكاملة للشراكاا م  ال طاا الصا 

بدال من تمويلهوا بصو ة رئيسوية مون الرسوم اإلداري؛ وتغييور دطوط اإلبوالة المتبعوة فو  فورا  للبرنام  ف  الميزانية الكلية الصا 

 .البرنام الشراكاا م  ال طاا الصا ؛ وتن يل عملية العناية الواجبة ف  

 

 

مشروع القـرار


 
 

 

 "وتعبئوة المووارد منو  الصوا  ال طوااللشوراكة مو   البرناام ت رير موجز عون ت يويم اسوتراتيجية يحيط المجلس علما بالوقي ة "

(WFP/EB.2/2012/6-A) ورد اإلدارة عليو  الوووارد فو  الوقي ووة WFP/EB.2/2012/6-A/Add.1 ويحووع علو  اتصوواذ مزيوود ،

 .من اإلجراءاا بشأن التوصياا م  مراعاة االعتباراا الت  أقارذا المجلس أقناء مناقشت 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ورة.ذذا مشروا قرار، ولال الا عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج  الرجوا إل  وقي ة ال راراا والتوصياا الصادرة ف  نهاية الد 
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 المقدمة

 سمات التقييم

فيمووا بووين  0222لسوونة  تعبئووة الموووارد منوو لشووراكة موو  ال طوواا الصووا  ول البرنااام أجوور  ذووذا الت يوويم السووتراتيجية   -3

فريق مست ل من األدصائيين ف  الت ييم، وجم  األموال من ال طاا الصوا  والشوراكة  0230فبراير  با  ويونيو حزيران 

مع ، واللوجستياا، والتغذية. وحلل الت ييم جودة االسوتراتيجية ونتائجهوا وكي يوة إحورا  ذوذا النتوائج باإلضوافة إلو  الطري وة 

ف  جم  األموال من ال طاا الصا  والشراكة مع  ف  المست بل. البرنام سين نهج الت  يمكن بها تح
(1)

 

واستصدم التحليل  ائ ة  ت  من األساليب بما ف  ذلك إجراء الم وابالا، واالسوتبياناا، وتحليول البيانواا، والوقوائق  -0
(2)

 

 –مصور، وإقيوبيوا، وإندونيسويا، وكينيوا، ونيكواراغوا  –إل  دمسة مكاتوب قطريوة واستعراا األدبياا. وتم ال يام بزياراا 

ش، وذوايت ، والهنود، والسونغال، والسوودان. كموا يبونغالد –وأجري  م ابالا عون  ريوق الهواتف مو  دمسوة مكاتوب أدور  

ف  الم ر الرئيس ، والمكاتب اإلقليميوة، البرنام أجري  م ابالا م  موي   
(3)

ومكاتوب االتصوال 
(4)

وفورا الشوراكاا مو   

ال طاا الصا .
(5)

منظمة األمم المتحدة للط ولة )اليونيسف(، وم وضية األمم المتحودة  وتشمل المنظماا اإلنسانية المشابهة 

غير حكومية ضصمة. لشرون الالجئين، وس  منظماا
(6)

كما أجري  م ابالا م  االت اق العالم  لألموم المتحودة، وبرنوامج  

 فوو  إيطاليووا واليابوان والواليوواا المتحوودة، وأعضواء المجلووس التن يووذي البرناام أصوودقاء منظموواا األموم المتحوودة اإلنموائ ، و

فو  مناصوب عليوا وإداريوة،  البرناام  وركة ومرسسوة متعوددة الجنسوياا. وموأل االسوتبياناا موي وو  32، وممثل  للبرنام 

ف  ال طاا الصا . وبص ة عامة أجريو   البرنام وجمي  فئاا  ركاء  وموي و االتصاالا والشراكة م  ال طاا الصا ،

 .أ صا  332 صصا وأجاب عن االستبياناا  000م ابالا م  

واستصدم الت ييم عملية تشاورية. ف د قدم  مجموعة مرجعية دادليوة موددالا فو  المراحول الرئيسوية. و ومل  عمليوة   -0

، وعرضوين، ومناقشوة لمشوروعاا التوصوياا مو  فريوق البرناام  المعلوماا حل ة عمل للمووي ين الت نيوين فو استصال  

. وأجر  فريق مون الصبوراء كجوزء مون عمليوة مراقبوة الجوودة استعراضوا لمشوروعاا ت وارير البرنام التن يذي ف   ةاإلدار

 معلوماا المست اة من ذذا العملياا.النهائ  عن الت ييم ال االستهالل والت ييم. وروعي  ف  الت رير

 السياق

اإل ار الكلو  لتعواون األموم المتحودة مو  قطواا األعموال. فمنظمواا  3222يتضمن االت اق العالم  لألمم المتحدة لسنة   -4

مسورولة  -ذوداف األموم المتحودة رغم االعتراف بأذمية الشوركاء مون ال طواا الصوا  فو  السوع  إلو  أ -األمم المتحدة تظل 

بص ة أساسية أمام الدول األعضاء. وتشمل المبادئ العامة لألمم المتحدة
(7)

بالنسبة للعمل ف   وراكة مو  قطواا األعموال موا  

 يل :

                                                      
 .www.wfp.org/about/evaluationعل  الويب:  البرنام الت رير الكامل عن الت ييم متاح عل  موق   (1)
؛ وت ييم الحافظة ال طرية لكينيا 0233)مشروا(؛ ت ييم الحافظة ال طرية لهايت  لسنة  0230: ت رير ت ييم المجموعة العالمية للوجستياا لسنة البرنام بما ف  ذلك ت ارير الت ييم الصادرة عن  (2)

 .0233؛ وت ييم منتصف المدة االستراتيج  لمبادرة الشراء من أجل الت دم لسنة 0233للزراعة واألسواق ف  أوغندا لسنة  البرنام تراتيج  لدعم ؛ وت ييم منتصف المدة االس0233لسنة 
 بانكوك وال اذرة وجوذانسبرة ونيروب  وبنما سيت . (3)
 ف  نيويورك و وكيو ووا نطن العاصمة.  (4)
 روما، ولندن، ونيويورك، و وكيو، ووا نطن العاصمة.ل  م ار ف  بانكوك، وجاكارتا، و (5)
 ن اذ الط ولة، ومنظمة الرؤية العالمية.ددماا اإلغاقة الكاقوليكية، واالتحاد الدول  للصليب األحمر وجمعياا الهالل األحمر، ومنظمة األ باء بال حدود، وأوكس ام الدولية، وإ (6)
 نوفمبر تشرين الثان . نيويورك. 02بين األمم المتحدة وقطاا األعمال.  نالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة للتعاو. 0222األمين العام لألمم المتحدة.  (7)
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 :بر عن  بوضوح ويجب أن ي دف  إل  األمام أذداف األمم المتحدة كما  دف  أذداف األمم المتحدة أن الم صد يجب أن ي عَّ

 مبينة ف  ميثاقها.  ذ 

 :ذلك تهتم األمم المتحدة بالعمل م  كياناا قطاا األعمال الت  تشترك ف  قيمها بما ف   اال تراك ف  األذداف وال يم

 .المبادئ المعترف بها لح وق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة ال ساد

 :م  قطاا األعمال نتائج مالية بالنسبة لألمم عندما يستتب  ترتيب لمشاركة  التحديد الواضل للمسرولياا واألدوار

 المتحدة، فرن الترتيب ال يجب أن ين ذ إال  ب ا الت اق تحريري رسم  ]...[ يحدد مسرولياا وأدوار كل جانب،

 ]...[ م  تحديد للصطو  الزمنية والمصرجاا ال ابلة لل ياس. 

  واست اللهاينبغ  أالّ تحد الترتيباا من نزاذة األمم المتحدة وحيادذا  :واالست اللالمحافظة عل  النزاذة . 

 :عل  أي تأييد أو ت ضيل لكيان  تكارية أو أن ينطوي التعاون ضمناينبغ  أال يتيل التعاون مزايا اح ال مزايا غير عادلة

 معين من كياناا األعمال التجارية أو لمنتجات  أو ددمات . 

 :وينبغ  أن تكون المعلوماا عن  اب  ونطاق م  قطاا األعمال التجارية   افا يكون التعاونينبغ  أن  الش افية .

 الترتيباا التعاونية متاحة ]...[ لعامة الجمهور. 

عدة مليووار دوالر أمريكوو  موون المسووا 302قوودم  منظمووة التعوواون والتنميووة فوو  الميوودان االقتصووادي  0232فوو  سوونة   -1

مليووار دوالر أمريكوو  موون وكوواالا  وعيووة داصووة، موون أجوول البلوودان الناميووة. 03اإلنمائيووة الحكوميووة الرسوومية و
(8)

ومثلوو   

 0232مساذمة الوالياا المتحدة قالقة أرباا المنل الطوعية الصاصة. وتدل مكوناا المنل الكلية ف  الوالياا المتحودة لسونة 

المصتل ة؛ ف د مثل ما قدمتو  عاموة الجمهوور، واألفوراد، والهبواا الصيريوة مون األفوراد  عل  األذمية النسبية لمصادر الموارد

فوو  المائووة؛ ومثوول مووا قدمتوو  الشووركاا ومرسسوواا  34فوو  المائووة موون المجموووا؛ ومثلوو  مسوواذمة المرسسوواا الصاصووة  23

ف  المائة. 1الشركاا 
(9)

 

إقباا العناية بالمسرولية االجتماعية والبيئية ف  بلدان منظمة التعاون والتنمية ف  الميودان وتعد الشركاا مسرولة عن   -6

االقتصادي وبلدان مجموعة السبعة والسبعين عل  السواء، ولكنها تسع  عل  نحو متزايد إل  تح يق التآ ر بوين مسوروليتها 

وجية واستصدام وسائل االتصال االجتماع  تحدث تحوال ف  االجتماعية وأذدافها التجارية. وقد أصبح  دط  الت دم التكنول

 رائق جم  األموال الرامية إل  الوصول إل  المانحين األفراد، ولكن يب   البريد المبا ر واالتصال الشصص  أذم وسوائل 

 الوصول إل  عامة الجمهور.

 وتوجهاته االستراتيجية لبرنام اعمليات 

جمو  األمووال مون  وركاا ومرسسواا  0222لسونة تعبئة الموارد من  تعالج استراتيجية الشراكة م  ال طاا الصا  و  -2

ال طوواا الصووا  والشووراكة الت نيووة معهووا، وجموو  األموووال موون عامووة الجمهووور، واألفووراد ذوي األرصوودة الماليووة الضووصمة، 

 اء وبين جم  األموال من ال طاا الصا  والشراكة مع .والمنظماا غير الحكومية. وذ  ت يم حاجزا فاصال بين الشر

 وترم  االستراتيجية إل  ما يل :  -2

العوالميين الحواليين وحشود  ووركاء جودد لكول مجوال موون المجواالا الرئيسوية لعموول  اإلنسووانيين البرناام االحت واي بشوركاء  (3

 ؛البرنام 

                                                      
 جداول منظمة التعاون والتنمية ف  الميدان االقتصادي عل   بكة الويب متاحة عل : (8)

http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/internationaldevelopmentstatisticsidsonlinedatabasesonaidandotherresourceflows.htm 
 ف  ت رير الت ييم الرئيس . 0لال الا عل  الت اصيل والمصادر انظر "السياق" وجداول الملحق  (9)
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 واجتذاب أدر  جديدة؛ للبرنام  الداعمة االحت اي بالشركاا الحالية (0

 توسي  نطاق الوصول إل  المرسساا؛ (0

 تنمية العالقاا م  األفراد ذوي األرصدة المالية الضصمة؛ (4

 تعزيز فر  الوصول إل  صغار المانحين األفراد عن  ريق  بكة الويب. (1

، وتحسين الك واءة البرنام ومن المتوق  أن تساذم الشراكاا م  ال طاا الصا  ف  ت صير ال تراا الال مة الستجابة   -2

التشغيلية، وت وية ال دراا والمهاراا. ومن المتوق  لالستعانة ب اعدة الموي ين والمستهلكين التابعوة للشوركاا أن تزيود مون 

 .البرنام حضور 

؛ 0232مليون دوالر أمريك  ف  السنة من المساذماا الصاصة بحلول سنة  022ولالستراتيجية ذدف محدد ذو جم    -32

ف  المائة  01مليون دوالر أمريك  ن دا. وستكون نسبة  022مليون دوالر أمريك  من تلك المساذماا عينية و 22وسيكون 

ن المبوالغ الن ديوة المجموعوة مرنوة تماموا للتصصويا للبورامج كموا ي ررذوا مو –مليوون دوالر أمريكو   12أي  –علو  األقول 

اتباا نهج ي وم عل  التمويول الوذات  بحيوع يسوتصدم رسوما إداريوا يت اضواا مون  البرنام . وتتطلب االستراتيجية من البرنام 

الشوراكاا معو . المووارد مون ال طواا الصوا  وإنشواء تعبئوةمسواذماا ال طواا الصوا  لتمويول 
(10)

كموا تووفر االسووتراتيجية  

 قرضا من الحساب العام الستهالل األنشطة.

 النتائ 

. وقود توم تجواو  األذوداف 0232الت ودم المحور  نحوو تح يوق أذوداف سونة  3. يبين الجدول ج االستراتيجية وتن يذذانتائ  -33

السنوية فيما يتعلق بالموارد الكلية والموارد الن دية. وأب ي  الرسوم اإلدارية والتكاليف التشغيلية ل را الشراكاا م  ال طاا 

األدور  التو  تسواذم فو   البرناام الت  تتحملها وحوداا  الصا  ف  حدود المستوياا المتوقعة، ولكن لم يجر تتب  التكاليف

ماليوين دوالر  2من ال طواا الصوا  وإدارة العالقواا مو  ال طواا الصوا . وقود اسوتن د معظوم ال ورا البوالغ   يادة التمويل

المزيود  أمريك  من الحساب العام من أجل تغطية التكاليف األولية ف  فرا الشراكاا مو  ال طواا الصوا ، ويجوري اسوتن اد

 .0230من  ف  سنة 

  

                                                      
 باإلضافة إل  الرسم اإلداري يتم ت اض  تكاليف الدعم غير المبا رة بالمعدل العادي من الموارد الصاصة. (10)
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: التقدم المحرز مقارنة بأهداف االستراتيجية1 الجدول
*

 

 التقدم المحرز حتى تاريخه هدف االستراتيجية

مليوون دوالر أمريكو  فو  السونة ن ودا وعينوا مون  022 :زياادة الماوارد اليلياة

فو  المائوة مون مجمووا مسواذماا  32؛ وب اء 0232الموارد الصاصة بحلول 

 .0222عل  مستوياتها ف   البرنام 

، 0222مليوون دوالر أمريكو  فو   312بلغ مجمووا المووارد الن ديوة والعينيوة 

. وتم تجاو  األذوداف السونوية فو  كول 0233مليون دوالر أمريك  ف   302و

سنة.
**

 

مليوون دوالر  22و 0222مليوون دوالر أمريكو  فو   20الن ديوة بلغ  الهباا  .0232مليون دوالر أمريك  ف  السنة بحلول  022 :زيادة الموارد النقدية

 ، وبذلك تجاو ا األذداف السنوية لتلكما السنتين.0233أمريك  ف  

: 0232مليووون دوالر أمريكو  فوو  السونة بحلووول  22 زياادة المااوارد العينياة:

 ف  المائة من المجموا 06

والر أمريكوو  فوو  مليووون د 60بلغوو  الموووارد العينيووة السوونوية فوو  المتوسووط 

مليوووون دوالر أمريكووو  مووون الهبووواا العينيوووة  32بموووا فووو  ذلوووك  0222-0233

 وموووا ي ووودر بمبلوووغ –موووواد غذائيوووة وغيووور غذائيوووة مثووول المعوووداا  –للبووورامج 

 مليون دوالر أمريك  من الهباا العينية االستثنائية. 41

موون المووائت  مليووون دوالر أمريكوو  التوو   :زيااادة التموياام المتعاادد ا  ااراف

مليووون  12علوو  األقوول  ذنوواك، سوويكون 0232توذووب فوو  السوونة ن وودا بحلووول 

 ف  المائة( متعددة األ راف ومرنة تماما. 01دوالر )

 .0233 ف  المائة من التمويل الصا  متعدد األ راف ف  02كان 
***

 

ف  المائة من الهباا الن ديوة مون  62إل   12جم  من  :تنوع مصادر التمويم

 ف  المائة من األفراد والمرسساا 12إل   42الشركاا ومن 

فووو  المائوووة مووون  30فووو  المائوووة مووون الشوووركاا، و 40كانووو  الهبووواا الصاصوووة 

فو  المائوة مون المنظمواا غيور  02ف  المائوة مون األفوراد، و 31المرسساا، و

 .0233-0222الحكومية ف  

ف  المائوة مون  6بلغ  تكاليف فرا الشراكاا م  ال طاا الصا  ف  المتوسط  ف  المائة من األموال المجموعة 01لم تتجاو   :ليف جمع ا موالتيا

، وذو  ال تشومل التكواليف التو  تحملتهوا 0233-0222األموال المجموعوة فو  

 الوحداا األدر .

 اضوو  الرسووم العووادي فوو  المائووة  ائوود ت 30فوو  المتوسووط  :الرسااوم ااداريااة

 ف  المائة 2لتكاليف الدعم غير المبا رة البالغ 

، وبوذلك 0233-0222فو  المائوة فو   0.6بلغ  الرسوم اإلدارية ف  المتوسط 

. وتم ت اض  الرسوم 0233ف   4.4إل   0222ف  المائة ف   0.0ارت ع  من 

 ف  المائة. 2العادي لتكاليف الدعم غير المبا رة العادية البالغ 

 ووريكا إنسووانيا عالميووا موون أجوول  31حشوود  :الشاارءاا اانسااانيوع العااالميوع

إقامووة عالقوواا متعووددة األبعوواد وعلوو  سوونواا متعووددة بمووا فوو  ذلووك ذبووة ن ديووة 

 كبيرة.

تم تجاو  الهدف بالنسبة للشركاء من الشركاا والمرسساا ذاا الن ووذ واسو  

ا يتعلوووق بالمسووواعدة أساسوووا فيمووو النطووواق، ولكووون معظوووم الشوووركاء ال يتعووواونون

تشومل ذبووة التوو  متعووددة األبعواد أو الالشوراكاا قموة عوودد قليول موون اإلنسوانية. و

 مصصصة بالكامل. رولكنها غين دية كبيرة 

 2الحصول عل  سل ة من الحساب العام قيمتهوا  :استنفاد القروض وتسديدها

تصول إلو  موا  0230ماليين دوالر أمريك  )م  حدوث  ياداا ممكنوة حتو  

 0230مليون دوالر أمريك (؛ علو  أن يبودأ التسوديد ب ائودة فو   32مجموع  

 .م  تسديد ال را بالكامل عل  مد  دمس سنواا

؛ ومن المتوق  اسوتن اد 0233مليون دوالر أمريك  بحلول نهاية  2.44استن اد 

 .0230المزيد ف  

فو  قاعودة  0233-0222؛ ونسوب الهبواا العينيوة االسوتثنائية والهبواا العينيوة للبورامج مسوت اة مون بيانواا للبرنام أرقام السالسل الزمنية مست اة من ت ارير األداء السنوية  *

عينية ذباا عينية للبرامج مثل السل  الت  ت در قيمتها بأسعار السوق، أو ذباا عينية استثنائية وذ  دودماا ال بياناا فرا الشراكاا م  ال طاا الصا . وقد تكون الهباا ال

حوة الجهوة المانعادة، وذلك مثل تصصيا وق  لإلعالناا، والموارد والصدماا اإلنسانية. وليس ذناك أرقام  املة للهباا العينية االستثنائية؛ ويطلوب إلو   البرنام يشتريها 

 تحديد قيمة الصدمة، ولكن كثيرا من ذذا الجهاا ال ت عل ذلك. وتشمل البياناا المنشورة الهباا العينية للبرامج.

 مليون دوالر أمريك  ف  السنة. 41تشمل البياناا مجموعا ت ديريا للهباا العينية االستثنائية يبلغ ** 

 ، الملحق الثامن(.(*WFP/EB.A/2012/4)" 0233 عامالسنوي لألداء ار ت ريمن أجل البرمجة المرنة نسبيا )" للبرنام متاح  ***
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والموارد الصاصة كنسوب مئويوة مون مجمووا مسواذماا  ،االتجاذاا بالنسبة لمجموا الموارد الصاصة 3يظهر الشكل   -30

فو   البرناام ف  المائة من مجمووا مووارد  0.6 نحو. وقد أسهم  مصادر ال طاا الصا  ب0233 ل إ 0224من  البرنام 

 .0233ف  المائة ف   0.0و 0222

من جمي  المصادر. ف د بلوغ  للبرنام سنة استثنائية بالنسبة للتمويل الصا  والمساذماا الكلية الم دمة  0222وكان    -30

أسوعار لوك نتيجوة إلو  حود موا للمسواذماا الصاصوة بسوبب أ متو  أقصواا حتو  تاريصو ، وكوان ذ البرناام مجموا مساذماا 

. وكانو  0222فزادا بم دار قالقة أمثالها عن مستو   0222. كما أن المساذماا الصاصة بلغ  الذروة ف  وقودالغذاء وال

غيوتس  مرسسوة بيول وميلينودامليوون دوالر مون  22ناتجوة عون مسواذمة بمبلوغ  0222الذروة ف  موارد ال طواا الصوا  فو  

لإلن اق عل  مد  دمس سنواا عل  برنامج الشراء من أجل الت دم. ولوو أن مبلوغ السوبعين مليوون دوالر أمريكو  ذوذا أعيود 

قوم انص ضو  فو   0232تو يع  عل  الصمس سنواا المحددة لإلن واق المتوقو ، الرت عو  مسوتوياا المووارد الصاصوة حتو  

0233. 

 1122-1111الخاص المقدم للبرنام ، : االتجاه السائد في التمويم 2الشيم 

 ، والت  ال تشمل الهباا العينية االستثنائية.للبرنام  المصدر: ت ارير األداء السنوية

ومنظموة األموم  الالجئوينواالتجاا الكل  ليس إيجابيا بالم ارنة م  المنظماا األدر . فم وضية األموم المتحودة لشورون   -34

 يواداا فو   اجميعهو  المتحدة للط ولوة والمنظمواا اإلنسوانية غيور الحكوميوة الكبور  واالت واق العوالم  لألموم المتحودة ح  و

 تعبئووةأمووواال أكثوور نسوبيا علوو    جميعووا أن  و ا؛ كمووا أنهو0233حتوو   0222المسواذماا الم دمووة مون المصووادر الصاصووة مون 

الموارد الصاصة. وتصتلف االتجاذاا السائدة موردرا فو  ذبواا ال طواا الصوا  بوادتالف المصودر. ف و  الواليواا المتحودة 

، وذلك نتيجة لأل مة الماليوة، 0233و 0222ف  المائة فيما بين  31انص ض  ذباا الشركاا لجمي  ال ضايا الصيرية بنسبة 

 0222ف  المائوة فيموا بوين  2.1دا مستواذا السابق فح     يادة كلية بنسبة ف  حين أن المنل الم دمة من المرسساا استعا

.0233و
(11)

 كما  ادا ذباا األفراد ف  الوالياا المتحدة. 

                                                      
(11) Foundationcenter.org. 2012. Foundation Growth and Giving Estimates. Committee Encouraging Corporate Philanthropy.  
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 المساهمات الخاصة بالدوالر األمريكي االستراتيجية الموافق عليها

المساهمات الخاصة كنسبة من مجموع 
للبرنامجالمساهمات المقدمة   
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ائوة، فو  الم 14بنسوبة  وذلوك مون أمريكوا الشومالية للبرناام ، ف د أت  أغلبية المووارد الم دموة 0وكما يظهر ف  الشكل   -31

فو  المائوة مون بلودان ذاا ددول مرت و   0.24أت  نسوبة ، ف د 0ف  المائة. وكما ذو مبين ف  الشكل  02بنسبة تتلوذا أوروبا 

أتو  معظوم مووارد ال طواا  ، ف ود4ف  المائة؛ وكما يبدو مون الشوكل  6بحيع مثل  مساذمة بلدان مجموعة السبعة والسبعين 

 من  ركاا. للبرنام الصا  الم دمة 

 1122-1112، ا قاليم: مصادر ا موال الخاصة بحسب 1لشيم ا

 

 

 

 

 

 

 : قاعدة بياناا فرا الشراكاا م  ال طاا الصا .المصدر

 

 1122-1112: مصادر ا موال الخاصة بحسب مستوى دخول البلداع، 3الشيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قاعدة بياناا فرا الشراكاا م  ال طاا الصا .المصدر

ف  المائوة مون الواليواا  61جاء  ،ف  المائة من الموارد الصادرة عن البلدان ذاا الددل المرت   24من بين 

فوو  المائووة موون األموووال  22 نسووبة  دمفوو  المائووة موون اليابووان. وق وو 1فوو  المائووة موون ذولنوودا، و 33المتحوودة، و

برنوامج األغذيوة العوالم  أصودقاء ف  المائة عن  ريق منظمة  00نسبة ؛ وجاءا للبرنام كمساذمة مبا رة 

  .الوالياا المتحدةف  

أمريكا الشمالية 
54% 

 %21أوروبا 

 %8آسيا 

الشرق األدنى والشرق 
 %9األوسط 

أقاليم أخرى، بما في 
ذلك أستراليا وأمريكا 

 %9الالتينية 

الدخل المرتفع 
94% 

الدخل المتوسط 
5% 

الدخل المنخفض 
0% 



WFP/EB.2/2012/6-A 00 

 

 1122-1112، درمصالللبرنام  بحسب المقدمة : الموارد الخاصة 1الشيم 

 

 

 

 

 

 

 

   : قاعدة بياناا فرا الشراكاا م  ال طاا الصا .المصدر

التوو  قوودم لهووا دعووم ال طوواا الصووا  أذووم المسوواذماا. وقوود أيهوور التحليوول الكموو   البرنااام أذووداف  0يبووين الجوودول   -36

 البرناام للمساذماا الصاصة بحسب األذداف والتحليل الكي   لرصويد الموددالا الت نيوة أن أعظوم الجهوود تتصول بأذوداف 

لمسواعدة الغذائيوة العاموة . وف  حاالا الطووارئ قودم ال طواا الصوا  مسوتوياا مرت عوة مون الودعم ل1و 4و 3االستراتيجية 

، وتكنولوجيوا المعلومواا واالتصواالا. وكوان مسوتو  الودعم الم ودم وارئوالموجهة ف  حاالا الطوارئ، ولوجسوتياا الطو

للتغذية مرت عا بدورا، وبصاصة فيما يتعلق بصحة وتغذية األم والط ل والتغذية المدرسوية. ويتل و  برنوامج الشوراء مون أجول 

مون دوالل الشوراء مون الموزارعين، تمويلو    إل  بناء ال دراا الو نية عون  ريوق تنشويط اإلنتواج المحلوالت دم، الذي يرم  

. كما تل و  السياسواا والمشوورة والمناصورة بالنسوبة للبورامج دعموا كبيورا مون مرسسة بيل وميليندا غيتسبص ة رئيسية من 

، وسواذم  عودة  وركاا فو  جهوود للبرناام مهمة المصادر الصاصة. وقدم  مجموعة بوسطن االستشارية ددماا إدارية 

 ف  مجال المناصرة. البرنام 

 : أهم دعم مقدم من القطاع الخاص  هداف البرنام  االستراتيجية1الجدول 

ا هداف االستراتيجية وا هداف الفرعية 

 للبرنام 

مستوى الدعم
*

 نوع الدعم المقدم المساهموع الخاصوع المهموع 

 العيش في حاالت الطوارئءسب إنقاذ ا رواح وحماية سبم  :2

المسوواعدة الغذائيووة العامووة والموجهووة واألنشووطة 

 التغذوية ف  حاالا الطوارئ

المساذماا ال ردية، وذباا  مرت  

 المنظماا غير الحكومية والشركاا

 

 من أجل حاالا محددة للطوارئ:

 مبالغ ن دية غير مصصصة 

  بعض السل 

، والعمليوووواا الصاصووووة، وارئالطوووولوجسووووتياا 

وال ووودراا فوووو  مجووووال تكنولوجيووووا المعلوموووواا 

 واالتصاالا

 ة،أفرقة الطوارئ اللوجستي مرت  

**
، و ركة فودافون، TNTو ركة 

 .Caterpillar Incو ركة 

التعبئووة فوو  بدايوووة الطوووارئ مووون أجوول المسووواعدة 

 اللوجستية

وأعضووواء  البرناااام ت وووديم الووودعم لتنميوووة قووودراا 

 المجموعاا ايدرين

 بعض المعداا

 تووووويناألموووووم المتحووووودة المعني ت قيوووووادة مجمووووووع

تكنولوجيوووووووووا المعلوموووووووووواا بو باللوجسوووووووووتياا

 واالتصاالا ف  حاالا الطوارئ

 %42الشراكات 

المؤسسات المستقلة 
03% 

المنظمات غير 
 %29الحكومية 

 %06األفراد 
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 : أهم دعم مقدم من القطاع الخاص  هداف البرنام  االستراتيجية1الجدول 

ا هداف االستراتيجية وا هداف الفرعية 

 للبرنام 

مستوى الدعم
*

 نوع الدعم المقدم المساهموع الخاصوع المهموع 

 : منع الجوع الحاد واالستثمار في تدابير االستعداد لليوارث والتخفيف من حدتها0

تحليوووول ذشا ووووة األوضوووواا ورسووووم درائطهووووا؛ 

ومنتجوواا وأدواا اإلنووذار المبكوور؛ واالسووتعداد 

 للكوارث والتص يف من حدتها 

، مرسسة بيل وميليندا غيتس منص ض

، ومرسسة روك لر، Citiومرسسة 

 وأوكس ام

 رسم درائط أوضاا الهشا ة

 البرنامج الرائد للتأمين من المناخ ف  إقيوبيا

 الحياة وسبم ءسب العيش وإعادة بنائها في حاالت ما بعد الصراع أو حاالت ما بعد اليوارث أو حاالت االنتقالاستعادة  :3

التو  تسوهل إعوادة األمون  األغذيوةبرامج تو يو  

 الغذائ  والتغذوي

 انظر المساعدة الغذائية العامة والموجهة واألنشطة التغذوية الطارئة أعالا متوسط

 الحد من الجوع المزمن ونقص التغذية :1

ت ديم مساعدة ت نية ون ديوة مون أجول وضو  حلوول  DSM ركة  مرت   برامج صحة وتغذية األم والط ل

 وسياساا تغذوية

، و ركة Yum! Brands ركة  مرت   برامج التغذية المدرسية

Unilever و ركة ،

LG Electronics و ركة ،

International Paper 

مصصصة وغير مصصصة، ومبالغ ن ديوة، برامج 

 ومتطوعون، وبعض السل 

معالجة فيوروس ن وا المناعوة البشورية اإليد ، 

 والسل، والجوائل األدر  والتص يف من حدتها 

مووووووووووووووووونص ض  

 متوسط

نجمة وتحالف  – TNT ركة 

 ال طب

 المحاذية للطرقالعياداا 

 استراتيجيات تسليم المسؤولية والمشتريات المحلية: تعزيز قدرات البلداع على الحد من الجوع من خالل 5

 ،مرسسة بيل وميليندا غيتس مرت   الشراء عل  المستو  المحل 

 Howard G. Buffetومرسسة 

Foundation 

 الشراء من أجل الت دم

التحوووالف العوووالم  لتحسوووين التغذيوووة،  مرت   ت ديم المشورة فيما يتعلق بالسياساا والبرامج

 بوسطن االستشاريةومجموعة 

موون أجوول وضوو  حلووول فوو   للبرنااام ت ووديم الوودعم 

 مجال السياساا

مجلس اإلعالن ف  اليابان، و ركة  مرت   المناصرة

Yum! Brands و ركة ،DSM ،

، FEED Foundationومرسسة 

 Zyngaو ركة 

التوعيووة وجموو  األموووال بووين عامووة الجمهووور بمووا 

 ف  ذلك استصدام ألعاب الويب

 المساعدة من أجم تنمية القدرات الداخلية للبرنام تقديم 

 ت ديم المشورة اإلدارية مجموعة بوسطن االستشارية  مرت   للبرنام ت ديم المشورة اإلدارية 

، و ركة Nissin Foods ركة  مرت   ت ديم المساعدة من أجل جم  األموال الصاصة

Yum! Brands ومرسسة ،

FEED Foundation ويانصيب ،

 الرمز البريدي الهولندي

عووووون  ريوووووق ربوووووط  للبرناااااام جمووووو  األمووووووال 

 المساذماا بمبيعاا المنتجاا

بحسب الغرا، وفحا األنما  الكمية والكي ية للشراكاا الكبر   0233-0222عل  تحليل المساذماا لل ترة  بناء   –المرت عة أو المتوسطة أو المنص ضة  –حدد فريق الت ييم مستوياا الدعم  *

 بما ف  ذلك الشراكاا العينية. 0224منذ 

** TNT وUPS وAgility و.A.P. Moller-Maersk. 
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دعما أقل من ال طاا الصا . وجرا العادة عل  تصصويا  0و 0وقد تل   األنشطة المتصلة بالهدفين االستراتيجيين   -32

فو  المائوة أو  0يتل و   1، ف  حين أن الهدف االستراتيج  3للهدف االستراتيج   البرنام ف  المائة من مجموا موارد  62

أقل.
(12)

، ف ود جورا العوادة 3وغيرذا من الموارد ف  دعم الهدف االسوتراتيج   ورغم أن ذناك تدادال بين الموارد الصاصة 

عل  أن تكمل الموارد الصاصة تغطية األذداف االستراتيجية األدر  من مصوادر أدور ، وال سويما الهودفين االسوتراتيجيين 

 .1و 4

ف  المائة ت ريبا من الموارد الصاصة ف  األنشطة اإلنمائية بدال مون أنشوطة  01تم استصدام ، 0233-0222 ال ترة وف   -32

. ورغوم أن معظوم التمويول الصوا  يوذذب للبرناام فو  المائوة مون التمويول الكلو   32الطوارئ، وذلك م ارنة بما ي ول عون 

د م ارنوة بالتمويول الكلو  للطووارئ. ولكون لطوارئ الكبر ، فرن التمويول الصوا  للطووارئ لويس كبيورا فو  المعتواحاالا ال

فو  المائوة مون التمويول مون مصوادر داصوة معظمهوا فو  أمريكوا  32ف  ذايت  كان حالة اسوتثنائية، ف ود جواء  0232 لزال 

فو  المائوة  60ف  المائة من األموال الصاصة ف  دعم برامج ف  بلدان منص ضة الددل م ارنة بنسوبة  20الشمالية. واستصدم 

.البرنام موا تمويل من مج
(13)

متوسوطة الوددل حيوع الوكان التمويل الصا  مهما بص ة داصة ف  عدد قليل مون البلودان  

.البرنام ف  المائة أو أكثر من إن اق  02مثل 
(14)

 

آقار أو نتوائج سولبية. ووجودا  – وذذا ذو المهم –وتم تحديد أمثلة إيجابية عديدة لمساذماا ال طاا الصا ، ولم تحدد   -32

بعض الت ارير عن جوانب ن ا الك اءة أو المشكالا ف  مجال إقامة العالقاا م  ال طاا الصا  أو إدارتهوا. وتح وق عودد 

طويلة األجول التو  تسوتعين بجوانوب ال ووة فو  المن أذم النتائج ف  مجال التغذية واالستجابة للطوارئ عن  ريق الشراكاا 

 ، بدال من أن تكون عالقاا م تصرة عل  منل الهباا.البرنام ت  لها أذداف مشتركة م  الشركاا ال

 ، يشوتأدا إل  قيام الشركة باالنتشار السري  لالستجابة الطارئة فو  آ TNTم   ركة  البرنام ومثال ذلك أن  راكة   -02

مون عودة  وذو  اتحواداا –، وكان  عامال حافزا عل  إنشاء أفرقة الطوارئ اللوجسوتية 0224إندونيسيا ع ب تسونام  سنة 

 فبعود التعواون فو  البرناام مو   TNT ركاا عالمية للوجستياا تدعم المجموعة العالمية للوجستياا. وقد توسع   وراكة 

 وغير ذلك من األنشطة. Walk the Worldرسية، ومناصرة حملة مجال اللوجستياا أصبح  تشمل دعم التغذية المد

 االستنتاجات والتوصيات

 جودة االستراتيجية

ف   البرنام ف  نطاق اإل ار الكل  لألمم المتحدة وحددا أذدافا و رائق لعمل  البرنام وضع  االستراتيجية جهود   -03

لوم تعوالج ك واءة  0230-0222لل تورة  للبرناام جم  األموال من ال طاا الصا  والشراكة مع . إال أن الصطة االستراتيجية 

. ولم تربط االستراتيجية بوضوح األذداف المحددة لجمو  األمووال البرنام الموارد بص ة عامة ف   تعبئةأو فعالية أو تنظيم 

، وذو ما أد  إل  تحليل غير كاف لجوانب ال ووة النسوبية فو  الشوراكاا مو  للبرنام يجية والشراكة وبين األذداف االسترات

                                                      
 .للبرنام ت ارير األداء السنوية  (12)
 فرا الشراكاا م  ال طاا الصا . – البرنام وقاعدة بياناا  للبرنام  ت ارير األداء السنوية (13)
من أجل دعم اليابان  البرنام ومصر وغامبيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية. وقد مول  بأموال داصة جمي  أعمال  الرأس األدضرف  بوتان و 0233-0222ف  ومثال ذلك  (14)

 .0233سنة ف   تسونام  والطوارئ النوويةكارقة ع ب 
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. ولم يصحل ذوذا إال بصو ة جزئيوة عون  ريوق وقي وة السياسواا للمجلوس المعنونوة البرنام ال طاا الصا  بالنسبة ألذداف 

"توفير الموارد لبيئة متغيرة".
(15)

 ل :وتشمل المجاالا الت  يتوجب تعزيزذا ما ي 

 وض  تعريف للشراكاا وجم  األموال وتوضيل ال وارق بينهما؛ (3

 والشركاا المعنية؛ للبرنام أوضل للشراكاا م  الشركاا تكون م يدة عل  نحو متبادل  توجهااتحديد أذداف و (0

 ام البرنايمكن  أن يردي دورا ف  تعبئة ال طاا الصا  من أجل المسواذمة فو  تح يوق أذوداف  البرنام االعتراف بأن  (0

 المحددة؛ البرنام واسعة النطاق ف  مجال المساعدة اإلنسانية والتنمية، باإلضافة إل  توفير دعم مبا ر ألنشطة 

 ؛للبرنام عل  إمكانياا الشراكاا بالنسبة لمعالجة األذداف االستراتيجية  إعطاء األولوية لمجاالا للشراكة بناء   (4

مون مووارد  تعبئوةأن يركوز فيهوا جهوودا الراميوة إلو   للبرناام لت  ينبغو  توفير إر اد ومعايير من أجل تحديد البلدان ا (1

 ال طاا الصا  م  مراعاة اإلمكانياا باإلضافة إل  االحتياجاا؛

 تعزيز اإلر اد بشأن الطرائق واإلمكانياا بالنسبة للشراكة وجم  األموال م  مصتلف فئاا الشركاء؛ (6

 وأنشطت .البرنام  عل  أذداف  الصا  بناء  تحديد نطاق وحدود الشراكة م   ركاا ال طاا  (2

للمووارد بصو ة عاموة والتو   البرناام  تعبئوةمكونوا مون مكونواا منو  وجم  األموال الصا  م  ال طاا وتعد الشراكة   -00

يوأت  معظمهووا موون الحكوموواا. وقوود تبوين أن ال طوواا الصووا  يتمتوو  بمزايووا نسوبية فوو  المجوواالا المتصصصووة للصبوورة الت نيووة 

وتوفير التكنولوجيا من أجل التغذية عل  سوبيل المثوال. كموا تبوين أحيانوا أن الشوركاا تمتلوك مون المرافوق وفور  الوصوول 

، بموا فو  ذلوك موا يسوتصدم فو  حواالا الطووارئ التو  تبودأ فجوأة. كموا تتمتو  المرسسواا البرناام لكو  عل  األرا ما ال يمت

والمنظماا غير الحكومية ببعض جوانب ال وة. وينبغ  تعظيم ال يمة المضوافة للمووارد الصاصوة عون  ريوق اسوتصدامها فو  

المووارد ايتيوة مون الجهواا الحكوميوة المانحوة.  بطورق تعوز  ال عاليوة بودال مون االقتصوار علو  تكملوة البرناام دف  أذوداف 

وذنواك عالقوواا متبادلووة متينووة بوين ال طوواعين العووام والصووا  بدايوة موون المصوولحة الحكوميووة العاموة فوو  تعزيووز تنميووة قطوواا 

فو  الوقو   البرناام الصاصوة. ويحتواج  –الشركاا واالستثمار الصا  إل  الشوركاا المملوكوة للدولوة والمرسسواا العاموة 

الموارد والشراكة تركز عل  أذداف  بالنسبة للشوركاا وتحوت ب بالمرونوة مو  ال ودرة  تعبئةلحاضر إل  استراتيجياا  املة لا

 عل  الت ريق بين المصادر المصتل ة للتمويل والشراكة ف  كل من ال طاعين العام والصا .

تعواون مو  نظرائو  فو  األموم المتحودة والمنظمواا غيور الحكوميوة بالنسوبة لجمو  أن يسوتغل فور  ال للبرناام  وينبغ   -00

وم وضوية األموم المتحودة لشورون الالجئوين )اليونيسوف( األموال من ال طاا الصا . وتتعاون منظمة األمم المتحدة للط ولوة 

المووارد مون ال طواا الصوا .  بئوةتعبال عل عل  نحو منظم م  المنظماا غير الحكومية الكبر  ف  ت اسم المعلومواا بشوأن 

بشأن جم  األموال من أجل  البرنام وحددا بعض المنظماا غير الحكومية الت  أجري  م ابالا معها فرصا للتعاون م  

مشروعاا محددة. وف  منظومة األمم المتحدة تعد منظمة األمم المتحدة للط ولة وم وضوية األموم المتحودة لشورون الالجئوين 

؛ وموون الممكوون أن يكووون التعوواون علوو  أسوواس حالووة بحالووة، وذلووك مووثال موون دووالل الجهووود للبرنااام يعيووين الشووريكين الطب

 المشتركة من أجل الحصول عل  وض  اإلع اء الضريب  بالنسبة للهباا الممنوحة لوكاالا األمم المتحدة.

  

                                                      
(15) WFP/EB.1/2010/5-B/Rev.1. 
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 : وضع االستراتيجيات2التوصية 

 الموارد والشراكاا بما ف  ذلك: تعبئةوض  استراتيجيتين  املتين ومن صلتين ل للبرنام ينبغ   (أ 

، مون أجول تحديود اإلمكانيواا والطرائوق بالنسوبة لجميو  مصوادر األمووال المووارد تعبئوةاستراتيجية  واملة ل (3

تن وذ فيهوا والمساذماا العينية بما فيها الحكوماا المانحوة، والحكومواا ال طريوة والمحليوة فو  البلودان التو  

الحكومواا المحليوة فو  البلودان المت دموة، والمونل الصوغيرة  –برامج، والمصادر الرسمية األدر  لألموال 

والممولون الحكوميون الدوليون عل  الصعيد الدول ، وجميو  المصوادر غيور  –من الس اراا وما إل  ذلك 

غيوور الحكوميووة، والمرسسوواا  الحكوميووة بمووا فوو  ذلووك عامووة الجمهووور، والشووركاا الصاصووة، والمنظموواا

 األموال والتنسيق فيما بين الوكاالا؛ تعبئةف   البرنام المست لة. كما ينبغ  لالستراتيجية أن تعالج دور 

الذي يشترك في  الشوركاء فو   البرنام ترم  إل  المساذمة ف  تح يق أذداف  استراتيجية  املة للشراكاا (0

مشتركة، ولكنها قد تسوهم أو ال تسوهم بوأموال؛ وبصو ة داصوة  بغية بلوة أذداف البرنام عمل مشترك م  

ينبغوو  لالسووتراتيجية أن تشوومل الشووراكاا موو  المنظموواا غيوور الحكوميووة المحليووة والدوليووة، والمرسسوواا 

؛ وينبغ  أن تحدد الم واذيم، وال وائود والحودود الصاصوة بالشوراكة األكاديمية والبحثيةالمست لة، والمرسساا 

 سيحتاج إل  تصصيا موارد للشراكاا من أجل تح يق إمكانياتها الكاملة؛ البرنام وأن تعترف بأن 

الموارد والشراكة م  جمي  المصادر غير الحكومية بما فو  ذلوك  وركاا  تعبئةتشمل  استراتيجياا فرعية (0

 ال طاا الصا ، والمرسساا المست لة، وعامة الجمهور.

ال طريووة ومكاتبوو  اإلقليميووة  البرنااام  أن تحوودد كيووف يمكوون لمكاتووبويتعووين علوو  االسووتراتيجية أو االسووتراتيجياا  (ب 

المووارد وإقاموة الشوراكاا الصاصوة وغيور  تعبئوةووحداا الم ر أن تبحع بأقص  درجة من ال عالية عن ال ر  ل

الحكومية ف  نطاق إ ار  امل يتميز باالتساق والتنسيق، وأن تحدد ما ذو الدعم الذي ستحتاج  من أجول ذلوك بموا 

 ف  ذلك اإلر اد العمل  والتدريب.

أن يتصوذ ويودرج فو  االسوتراتيجياا  4و 0و 0مون حيوع المبودأ بشوأن التوصوياا  البرناام ]ينبغ  لل رار الذي تتصوذا إدارة 

 االستراتيج .[ بالتوج ألنها تتصل  3الم ترحة ف  التوصية 

 النتائ حسين ت

بسبب النهج المتبو  فو  الوقو  الحاضور  0232، فرن بعض األذداف قد ال تتح ق تماما بحلول 0الجدول كما يتبين من   -04

مليوون  022ف  مجال جم  األموال والشراكة. ومن الممكن، رذنا بت يويم المسواذماا العينيوة، أن يتح وق بلووة موا مجموعو  

جاو ذووا. إال أن األذووداف السوونوية المحووددة فوو  بووالنظر إلوو  أن األذووداف السوونوية يجووري ت 0232دوالر أمريكوو  بحلووول 

مليوون دوالر أمريكو  فو  حوين أن األمووال المجموعوة بال عول  02االستراتيجية تزيد عل  نحو منظم بما يعوادل علو  األقول 

علو  مسواذماا غيور متكوررة، أو كووارث كبور  أو الشوروا  تزيد وتنص ض عل  مر السنين م  حدوث  ياداا كبيرة بنواء  

امج رئيس  تدعم  ذباا داصة مثل الشراء مون أجول الت ودم. وتتبو  المووارد الن ديوة ن وس الونمط، ولكون التأكيود علو  ف  برن

جم  األموال من قطاا الشركاا قد يحد من المبالغ الن ديوة الوواردة نظورا ألن الشوركاا ال يصودر عنهوا دائموا تمويول ن ودي 

ق الرسم اإلداري الم ترح بالكامل، وذو ما حد من توافر المووارد ل ورا كبير، وإن كان  تصدر موارد عينية مهمة. ولم يطب

كموا كوان متوقعوا فو   – 0230الشراكاا م  ال طاا الصوا . ولوم يسوتن د ال ورا إال بصو ة جزئيوة، ولكون بودء السوداد فو  

 الموارد الصاصة. تعبئةمن  أن  أن يرقر سلبا عل  الموارد التشغيلية المتاحة ل –األصل 
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 1122: إميانية بلوغ ا هداف بحلول 3 الجدول

 1122إميانية بلوغ الهدف بحلول  الهدف المحدد في االستراتيجية

 متوسطة كليةال يادة الموارد 

 منص ضة متوسطة  يادة الموارد الن دية

 مرت عة  يادة الموارد العينية

 متعددة األ رافال يادة الموارد 
المئوية متوسطة من حيع مرت عة من حيع النسبة 

 الدوالراا األمريكية

 متوسطة تنوا مصادر التمويل

 مرت عة تكاليف جم  األموال

 منص ض الرسم اإلداري

 متوسطة متعددة األبعادالمتعددة السنواا، ال –الشراكاا اإلنسانية العالمية 

 منص ضة )دون اإلضرار بال درة عل  العمل( الم ترح(ف  المائة من المستو   42تسديد ال را )استن اد ال را لم يتجاو  

ال تدا النتائج اإليجابية الكثيرة للشراكة م  ال طاا الصا  مجاال للشك ف  فوائد الشراكة م  الشوركاا والمرسسواا،   -01

ولكن ضاع  بعض ال ر  ف  مجال الحصول عل  التمويل من أنوواا أدور  مون المصوادر الصاصوة وتح يوق المزيود مون 

إل  تمويل غير م يد ببلدان أو برامج  ،وإن لم تلب بعد ،ة متزايدةحاج البرنام الموارد من المرسساا المست لة. ولد   تعبئة

بعينهووا. ولووم ت وودم االسووتراتيجية أي مسوواذمة مهمووة لمعالجووة ذووذا ال ضووية ألن التركيووز علوو  الشووركاا وبدرجووة أقوول علوو  

تمويول غيور أد  إلو  جمو  مبلوغ محودود مون ال –الت  ينودر أن تكوون مصودرا للتمويول المورن غيور المشورو   –المرسساا 

 الم يد.

التو  أجريو  م وابالا معهوا علو  أذميوة  وقد أكدا جمي  المنظماا غير الحكوميوة ووكواالا األموم المتحودة المشوابهة  -06

 جم  األموال مون عاموة الجمهوور بالنسوبة للهبواا المتكوررة المرنوة تماموا. وفو  السونواا األديورة أصوبح  م وضوية األموم

مون عاموة الجمهوور، ولكون ذلوك تطلوب  ااتدفق متصول مون اإليوراد تعبئةلشرون الالجئين ناجحة بص ة داصة ف   المتحدة

استثمارا أوليا كبيرا.
(16)

إل  جم  األموال من عاموة الجمهوور إال بدرجوة محودودة جودا، وذلوك مون دوالل  البرنام ولم يس   

لهبواا الم دموة علو  الصوط. وقود رحبو  المنظمواا غيور الحكوميوة الكبور  الوالياا المتحدة وا ف  البرنام أصدقاء منظمة 

لألمووال مون عاموة الجمهوور، وبصاصوة فو  أمريكوا الشومالية والمملكوة المتحودة،  البرناام  الت  أجري  م ابالا معها بجم 

مزيدا من التركيوز علو  جمو  األمووال  البرنام ولكن ينبغ  ت ييم ذلك عل  أساس حالة بحالة ف  البلدان األدر . وإذا وج  

 ب ، فسيحتاج إل  موا نة توقعات  م  م دار ما ذو مستعد الستثمارا. من عامة الجمهور وف ا لما أوص   

ئ  إلنموامون أجول التنميوة. ويعود التمويول ا وجم  األموال مون أجول حواالا الطووارئ الكبور  أقول صوعوبة مون جمعهوا  -02

، وبصاصة ف  البلدان التو  ال توجود فيهوا حالوة  ووارئ. ومون الممكون أن تصوبل المرسسواا للبرنام أولوية داصة بالنسبة 

 مصدرا مهما لمثل ذلك التمويل.

تتودفق أي ا ال عنودمحت   البرنام ومن الممكن للشراكاا م  الشركاا وبعض المرسساا أن تسهم ف  تح يق أذداف   -02

بووين  . ف وو  جميوو  الشووراكاا الناجحووةالبرنااام موون الشووريك مبا وورة عوون  ريووق  ال ليوول منهوواسووو  يتوودفق ال أو  بتاتووا موووارد

. وقد ال تتساو  المساذماا وال وائد، ولكن الشراكة لها ما يبررذا  الما تجواو  يست يد كالذمايسهم وكال الطرفين   رفين،

. وتسع  الشركاا عل  نحو متزايد البرنام   يتحملها كل  ريك. إال أن ذذا المبدأ لم يعمم بعد ف  الربل الصاف  التكل ة الت

                                                      
 .0230مليون دوالر أمريك  ف   12إل   0232مليون دوالر أمريك  ف   01األمم المتحدة لشرون الالجئين تأت  من عامة الجمهور بص ة رئيسية من ارت ع  ميزانية م وضية  (16)
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إل  تح يق التكامل بين أذداف مسروليتها االجتماعية كشركاا وبين أذدافها التجارية األوسو  نطاقوا مون أجول بنواء أسوواقها. 

أذداف األمم المتحدة م  تح يق ربل صاف نحو تح يق أذداف  الشراكاا ف  ذذا الحاالا  الما تعز ا البرنام وقد يبرر 

لم يكن متس ا ف  نهج  المتب  فيما يتعلق بأذداف تنمية أسوواق الشوركاا الشوريكة، واإلر واداا  البرنام . غير أن البرنام 

ثول تح يوق التووا ن وضو  إر واداا عمليوة بشوأن قضوايا م للبرناام الم دمة إلدارة ذذا ال ضية ت ت ر إل  الوضوح. وينبغ  

وبصاصووة عنوودما  البرنااام بووين أذدافوو  وأذووداف الشووركاا؛ وموود  ت بوول ا ووتراك الشووركة فوو  مجوواالا مثوول وضوو  سياسوواا 

؛البرناام يتطابق م  مصالل الشركة ف  األسواق ويتضمن استصدام  وعار الشوركة التجواري فو  مشوروعاا 
(17)

وال واعود  

 يعاا منتجاا الشركة.بالمرتبطة بم البرنام األساسية لجم  األموال من أجل 

إذا أراد التوس  والكسب من  راكات  الشاملة م  الشوركاا والمرسسواا والمنظمواا غيور الحكوميوة  للبرنام وينبغ    -02

كثير من منظماا األموم المتحودة التو  تعطو  لل طواا الصوا  أولويوة لد  الككل. والبرنام  أن يعز   عورذا بالشراكة م  

رسمية عل   كل لجنة مشتركة مثال أو وض  مراقب ف  المجوالس لممثلو  ال طواا الصوا   ااآلي، البرنام أقل مما يعطي  

والمنظماا غير الحكومية.
(18)

 

اين أن يسوع  إلو  تح يوق  للبرناام وينبغو  يركد عل  الشراكة م   وركاا ال طواا الصوا .  البرنام أصبل  :1التوصية 

مزيد من التوا ن بين النهج الذي يتبع  بر اء مصتلف أنواا األ راف مون ال طواا الصوا  أو غيور الحكوميوة أو األفوراد بموا 

 ف  ذلك عن  ريق:

 تعبئوةم ودما، وذلوك لتوجي  مزيد من االذتمام إل  الهباا المتكررة من عامة الجمهور وال يام باالستثمار األساسو   (3

تصصيصها لبلدان أو أنشطة وف ا لبرنامج عمل  المعتمد، والمسواذماا  للبرنام  المساذماا غير الم يدة الت  يمكن

 من أجل عملياا محددة؛ البرنام الم دمة استجابة لنداءاا 

 االبتكاراا؛ التمويل، وبصاصة من أجل تجربة تعبئةإيالء مزيد من االنتباا إل  المرسساا المست لة ل (0

إعادة موا نة االذتمام بالشركاا ومرسساا الشركاا لتعظيم ما يجن  من الشراكاا من فوائود تسوهم مبا ورة فو   (0

 ، وذلك ف  م ابل ما يجن  من جم  األموال.البرنام أذداف 

اا غيوور انطالقووا موون روح الشووراكة والحوووار أن يضوو   رائووق تسووتطي  الشووركاا والمرسسوواا والمنظموو للبرنااام ينبغوو  

 الحكومية من داللها ت ديم آرائها بشأن السياساا وترتيباا التن يذ إل  كبار موي   اإلدارة والمجلس التن يذي.

، ولكن تن يوذا 3]ينبغ  التصاذ ال رار من حيع المبدأ بشأن ذذا التوصية أن يسبق إعداد االستراتيجياا الواردة ف  التوصية 

 األموال عل  الصط.[ تعبئةراتيجية. ومن الممكن إحرا  بعض الت دم فورا فيما يتعلق بيجب أن ينتظر المواف ة عل  االست

 

  

                                                      
 .البرنام وجد فريق الت ييم أقناء  يارات  ال طرية أن منظمة األمم المتحدة للط ولة يمكن أن تكون أكثر مرونة من  (17)
 منظماا األمم المتحدة مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.بما ف  ذلك  (18)



08 WFP/EB.2/2012/6-A 

 

 قضايا التنفيذ

بأسورا علو  نحوو فعوال فو  جمو  األمووال والشوراكاا الصاصوة، ولويس لود   البرناام لم تعوط األولويوة بعود ال وتراك   -02

إ ار واضل لألولوياا أو األدوار والمسرولياا. وينبغ  وض  عملية متكاملة للتصطويط تراعو  المووارد الصاصوة  البرنام 

وغير ذلك من الموارد غير الت ليدية عل  السواء. وذلك أن تصطيط الموارد الصاصة عل  نحو من صل مون مصوادر التمويول 

ي ت ور إلو  الك واءة  –فالمنل الحكومية الكبيرة تندرج فو  فئوة أدور   –الصغيرة األدر  مثل الس اراا والحكوماا المحلية 

ويحول دون االستصدام األمثل للموارد المتاحة. وذناك إمكانيوة أدور  وذو  جمو  األمووال بصو ة مشوتركة مو   وركاء مثول 

يهوا عمول المكاتوب المنظماا غير الحكوميوة. وينبغو  لتصطويط جمو  األمووال أن يسوهل وف وا ألولويواا اسوتراتيجية مت وق عل

ال طرية الالمركزية، والمكاتب اإلقليمية، ووحداا الم ر مدعمة بالتدريب واإلر اد من المركوز. ومون الممكون لعمليوة ت يويم 

تجر  سنويا أو كل سونتين أن تسوهل ذلوك، مو  تووفير إر واداا بشوأن اإلمكانيواا واألولويواا التنظيميوة الكليوة مون المركوز 

بلودان والوحوداا بشوأن ال ور  الح ي يوة واالحتياجواا واألفكوار المتعل وة بالشوراكاا؛ وينبغو  لهوذا ومعلوماا مست اة من ال

، بوالنظر البرناام كل البلدان أو الوحداا أنها ذاا أذمية. وينبغ  أن يشمل ذلوك أصودقاء  العملية أن تكون  وعية فلن تر 

عميمو  لألولويواا المتطوورة بالنسوبة للشوراكة أن تسواعد واتسواا نطواق ت البرناام إل  أدوارذم المهموة. ويمكون إلصوداراا 

 الموي ين عل  إقامة الشراكاا وإرساء أساس للن اش م  الشركاء الممكنين وال ائمين.

أن تصومم وتن وذ عمليوة متكاملوة للتصطويط مون أجول تحديود مجواالا ذاا أولويوة بالنسوبة  البرنام ينبغ  إلدارة : 3التوصية 

  األموال من المصوادر الصاصوة وغيور الحكوميوة وغيور ذلوك مون فئواا الشوركاء والجهواا المانحوة إلقامة الشراكاا، وجم

عل  النطاق الصغير والمتوسوط مثول الحكومواا المحليوة. وينبغو  إتاحوة األولويواا فو  العلون وأن تسوتصدم فو  البحوع عون 

 الشراكاا وإنشائها وجم  األموال من مصتلف المصادر المتاحة.

حتو  قبول أن توضو  االسوتراتيجياا الجديودة  0230-0230ارة أن تصمم العملية وتودف  بهوا إلو  األموام دوالل ]تستطي  اإلد

 ف  صورتها النهائية.[ 3المعروضة ف  التوصية 

  مع القطاع الخاص وتعبئة ا موال منهوضع ميزانية للشراءة 

ودارجو . وقود أقوارا حيورة  البرناام تراتيجية يساء فهم  عل  نطاق واس  ف  دادل الرسم اإلداري الذي حددت  االس  -03

الشركاء عبارة "الرسم اإلداري" والطري ة الت  يطبق بها م  تكاليف الودعم غيور المبا ورة. وقود يوردي الرسوم اإلداري إلو  

السع  إل   راكاا أقول ربحوا. ولعلو   حوافز غير مرغوب فيها إل  البحع عن أموال من أجل المرتباا والعملياا بدال من

فوو  جموو  األموووال موون ال طوواا الصووا  والشووراكة معوو . ولووم يتبووين أن المنظموواا  البرنااام سوواذم أيضووا فوو  ن ووا اسووتثمار 

تستصدم ذذا الممارسة؛ فه  بدال من ذلك تدمج التمويل الال م لجم  األموال من ال طاا الصا  والشراكة مع  ف   المشابهة

عل  دطط العمل وم ترحاا الميزانية، كما ذو الحال  اتصاذ ال راراا بناء   لمرسسية الصاصة بوض  الميزانية، م عملياتها ا

 بالنسبة لسائر األنشطة.
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األمووال مون المصوادر الصاصوة فو  الميزانيوة  تعبئوةأن ت ترح عل  المجلس  رقا لودمج  البرنام ينبغ  إلدارة  :1التوصية 

 بدال من مواصلة تمويل معظم  من الرسم اإلداري المن صل. وينبغ  لهذا الم ترحاا: للبرنام الكلية 

تحديد المبالغ الت  تصصا لمصتلف أ كال جم  األمووال وإنشواء الشوراكاا وإدارتهوا، وذلوك تمشويا مو  أولويواا  (أ 

 ؛البرنام 

 تعبئوةتحديد مجموا التكاليف العامة بالنسبة للجهاا المانحوة الصاصوة مو  تحديود معودالا متموايزة تعكوس تكواليف  (ب 

الموارد من مصتلف فئاا الجهاا المانحة والمشروعاا، م  تطبيق معايير   افة. ومن الونهج التو  يمكون اتباعهوا 

 ق جدول بسيط للرسوم العامة؛الجم  بين الرسم اإلداري وتكاليف الدعم غير المبا رة وتطبي

المصتل وة فو  الم ور والمكاتوب اإلقليميوة ومكاتوب االتصوال ال طريوة وف وا لموا  البرناام تصصيا الموارد لوحداا  (ج 

ات ق علي  مون المسورولياا ودطوط العمول والتأكود مون أن الميزانيوة تشومل متطلبواا االسوتثمار الال موة لمواصولة 

 تدفق اإليراداا ف  المست بل.

، 3تاج اإلدارة إل  اتصواذ قورار مون حيوع المبودأ بشوأن ذوذا التوصوية قبول وضو  االسوتراتيجياا الوواردة فو  التوصوية ]ستح

 وينبغ  أن ينتظر تن يذذا المواف ة عليها.[

 القضايا التنظيمية

المووارد مون  تعبئوةبأسورا، وال يجوري تنسويق  البرناام العمل المتصل بال طاا الصا  لوم يودمج بعود دمجوا كوامال فو    -00

.  ووعبة العالقوواا موو  الحكوموواا المانحووة ال طوواا الصووا  بمووا فيوو  الك ايووة موو  المصووادر األدوور  للتمويوول، وال سوويما فوو 

تضي  عليو  ال ور  ويعوان  مون قلوة الك واءة فو  بعوض الجوانوب نتيجوة لون ا التكامول. فالحكومواا علو  سوبيل  البرنام و

يسووتطيعون تحديوود وتسووهيل دمووج الشووراكة الصاصووة، وذنوواك   ووعبة العالقوواا موو  الحكوموواا المانحوة المثوال والموي ووون فوو 

وذوو موا يحودث موثال فو  كثيور مون البلودان ايسويوية.  حاالا كثيرة من الت اعل الوقيق بين الحكوماا والمبوادراا الصاصوة،

 أذمية بالنسبة لجم  األموال من عامة الجمهور والتسويق المرتبط بال ضايا. البرنام وللتنسيق م  موي   االتصاالا ف  

 الة فو ينبغ  تنظيم دطط اإلبالة بحيع يتب  فرا الشراكاا م  ال طاا الصوا  ن وس الصطوة المتبعوة فو  اإلبو :5التوصية 

موو  المحافظووة فوو  الوقوو  ن سوو  علوو  رابطووة متينووة موو  مهمووة االتصوواالا. وينبغوو    ووعبة العالقوواا موو  الحكوموواا المانحووة

للمسرولياا والمهام المتعل ة برقامة وإدارة العالقواا مو  الشوركاء مون ال طواا الصوا  أن تحودد بوضووح، وأن توو ا علو  

الصا  والوحداا األدر  بما ف  ذلك المكاتب ال طرية والمكاتوب اإلقليميوة النحو المناسب عل  فرا الشراكاا م  ال طاا 

 ف  الم ر.والتصطيط واالستراتيجياا و عبة السياساا  ،العمليااإدارة ومكاتب االتصال و

]ال تتطلب ذذا التوصوية المواف وة علو  االسوتراتيجياا مسوب ا وينبغو  تن يوذذا مو  غيرذوا مون التغييوراا التنظيميوة الجواري 

 .[البرنام تن يذذا ف  
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 العناية الواجبة 

وجيهواا األموين العوام لألموم المتحودة ، عند اتصاذ قرار بشأن العمل م   ركة ما، إر اداا ت وم علو  تالبرنام يطبق   -00

بالنسبة للتعاون م  قطاا األعمال. 0222لسنة 
(19)

،0222وقد ن ح  التوجيهاا ف   
(2)

أن يحدث معواييرا  للبرنام وينبغ   

المن حة وأولويات  الحالية. وفو  الوقو  الحاضور إذا سومل لشوركة  وركة   استراتيجيتتمشيا م  ذذا التوجيهاا المن حة وم  

فو  أي مكوان. ومون  البرناام ، فمن الممكن للشراكة أن تنصر  ف  أنشطة البرنام ما بعد تطبيق العناية الواجبة بالعمل م  

ت تصر علو  غورا واحود مثول بالمواف ة عل  عالقة  للبرنام  أن تطبيق العناية الواجبة عل  مشروعاا محددة أن يسمل 

حينئوذ أن يموارس مزيودا مون المرونوة فو   البرناام مثل وض  السياسواا. وبوسو   التغذية المدرسية ولكن دون غرا آدر

وإن  –وذو ما يحدث مثال عند التعامل م  الصناعاا االستصراجية وم  فوروا الشوركاا متعوددة األنشوطة  –حاالا محددة 

 طبيق معايير العناية الواجبة.مارس مزيدا من الصرامة ف  ت

وف  الوق  الحاضر يتول  مودير فورا الشوراكاا مو  ال طواا الصوا  المسورولية عون إقاموة الشوراكاا وعون إدارتهوا   -04

 حوالصطور ف البرناام أحيانا عنودما ت يود الوحودة مبا ورة مون الرسوم اإلداري. ويوجود ذنوا تضوارب فو  المصوالل يعورا 

ال راراا بشأن ادتيار المنظماا الت  ت ام  راكة معها فحصا يجانبو  السوداد، والوددول مون قوم فو  عالقواا غيور مرغووب 

األموال و رون الشوراكاا الصاصوة  تعبئةفيها. كما أن إل اء المسرولية عن العناية الواجبة عل  عاتق الوحدة المسرولة عن 

علوو  ذلووك أن يووردي إلوو  إقووارة الجوودل  اذ قووراراا العنايووة الواجبووة، ويمكوون بنوواء  ككوول لسوولطة اتصووالبرنااام  امووتالك  يحوود موون

الدادل . غير أن إجراء التغييراا ف  المسرولياا واإلجراءاا يجب أال يوردي إلو  توأدير كبيور فو  اتصواذ قوراراا العنايوة 

 الواجبة، وذو ما يهدد العالقاا الممكنة.

 من أجل معالجة ما يل : البرنام ينبغ  تن يل عملية العناية الواجبة ف  : 6التوصية 

الشوراكاا مو  ال طواا  فوراأن تن ل المسورولية عون ال وراراا النهائيوة للعنايوة الواجبوة مون  البرنام  ينبغ  إلدارة (أ 

لصوا  وال ت يود الصا  إل  لجنة تدعمها وحدة أدر  ال تتحمل مسرولية رئيسية عن إقامة العالقاا مو  ال طواا ا

 مبا رة منها.

ينبغ  تن يل المعايير والعملياا من أجل السماح بتطبيق قراراا العناية الواجبوة علو  المشوروعاا كول علو  حودة  (ب 

 ف  م ابل منل المنظماا إجا ة عامة.

وينبغ  تن يوذذا مو  التغييوراا التنظيميوة  3]ال تتطلب ذذا التوصية المواف ة مسب ا عل  االستراتيجياا الواردة ف  التوصية 

 .[البرنام األدر  الجاري تن يذذا ف  
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