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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوال بمووي    إلو  يقوةتتعلق بمحتوو  ذوذا الو  أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

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

 مدير شعبة إدارة األداء والمساءلة: C. Kaye السيد 2197-066513رقم الهاتف: 

صوواالو والسياسوواو العامووة شووعبة االتمووديرة  N. Roman ةالسيد 1152-1202653+رقم الهاتف: 

فوووور  و والشووووراكاو موووو  القصووووا  ال ووووا 

 :الشراكاو م  القصا  ال ا 

مستشارة البرامج، شعبة إدارة األداء  K. Oppusungguالسيدة  3068-066513رقم الهاتف: 

 :والمساءلة

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،مراولوحودة دودماو المو ت يناإلداري ينمساعدكبيرة ال ،I. Carpitella بالسيدة االتصال يمكنكم

 .(2645-066513)الو ائق المتعلقة بأعمال المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  توفرب تتعلق
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 الخلفية

القصوا  بشوأن  البرناام سوتراتيجية التعرض ذذا الو يقة رد اإلدارة عل  التوصوياو الوواردة فو  التقيويم االسوتراتيج    -1

 .8002 عاملال ا  وتعبئة الموارد منه 

 مواءموة البرناام تائج وتوصياو تأت  ف  مرحلة حرجة يعيد فيهوا نوتعرب األمانة عن تقديرذا لما تضمنه التقييم من   -8

 دصوووة اإلدارة الجديووودة  بال عووول فووو  تصوووميمه التنييمووو  حوووول أولوياتوووه االسوووتراتيجية. وقووود أدرجووو  إحووود  التوصوووياو

 .8018 عام( لموافقة المجلس التن يذي دالل دورته العادية الثانية ل8012-8012)

بموا فو  ذلوك الشوراكاو مو   –التأكيود علو  الودور األساسو  للشوراكاو  البرناام يعيود وف  إعادة المواءمة التنييميوة،   -2

ف  تحقيق  البرنام مستوياو المنيمة ف  تن يذ ال صة االستراتيجية. وسترشد توصياو التقييم عل  جمي   –القصا  ال ا  

 غرض ف  السنواو القادمة.ت   بالالتزامه ببناء منيمة 

 وترد ردود األمانة عل  التوصياو ف  المص وفة المرفقة.  -4
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 التقرير الموجز عن تقييم استراتيجية البرنام  بشأن القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه رد اإلدارة على التوصيات الواردة في

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

 وض  االستراتيجياو: 2التوصية 

وضوووووو  اسووووووتراتيجيتين شوووووواملتين  للبرنااااااام ينبغوووووو   (أ 

 ف  ذلك: ومن صلتين لتعبئة الموارد والشراكاو بما

، مووون أجووول اسوووتراتيجية شووواملة لتعبئوووة المووووارد (1

تحديوووود اإلمكانيوووواو والصرائووووق بالنسووووبة لجميوووو  

مصووادر األموووال والمسوواذماو العينيووة بمووا فيهووا 

الحكومووووواو المانحوووووة، والحكومووووواو القصريووووووة 

والمحليوووة فووو  البلووودان التووو  تن وووذ فيهوووا بووورامج، 

 –والمصووووووادر الرسوووووومية األدوووووور  ل موووووووال 

ليوة فو  البلودان المتقدموة، والمون  الحكوماو المح

 –الصوووووغيرة مووووون السووووو اراو وموووووا إلووووو  ذلوووووك 

والممولووون الحكوميووون الوودوليون علوو  الصووعيد 

الدول ، وجمي  المصادر غير الحكومية بموا فو  

ذلووووك عامووووة الجمهووووور، والشووووركاو ال اصووووة، 

والمنيموووووواو غيوووووور الحكوميووووووة، والم سسوووووواو 

لج دور المستقلة. كما ينبغ  لالسوتراتيجية أن تعوا

فوو  تعبئووة األموووال والتنسوويق فيمووا بووين  البرنااام 

 الوكاالو؛

 

العالقاو إدارة 

شعبة و ،ال ارجية

االتصاالو 

والسياساو العامة 

والشراكاو م  

؛ القصا  ال ا 

وتعاون من جانب 

العالقاو م   شعبة

الهيئاو المتعددة 

األطراف والمنيماو 

 إدارةو غير الحكومية

 العملياو

 

 موافقة.

 8012 عوامف  دصة اإلدارة لالمبين النحو عل   –وإعادة مواءمته  للبرنام التنييم  تصميم بناء عل  ال

راكاو لحكوموواو المانحووة، والشووموو  او ،القصووا  ال ووا الشووراكة موو  ستوضوو  الوحووداو المعنيووة ب –

. وسويتي  ذلوك التو  أنشوئ  مو درا "والحوكموة ةدودماو الشوراكإدارة " ضومنالمشتركة بين الوكواالو 

إقامووة وفوو  تعبئووة الموووارد  لبرنااام اتجوواا جهووود موون عالقوواو التووتبر واتبووا  نهووج أشوومل  إقامووة مزيوود

 .تهمهمتق  ف  صميم الت  ، الشراكاو

لشراكاو. وسيستعرض االسوتراتيجياو القائموة للموارد وا تعبئةل تينشاملتين استراتيجي البرنام سيض  

موون أجوول االسووتعانة بالوودروا المسووت ادة وضوومان التنسوويق موو  مراعوواة الحاجووة إلوو  اتبووا  نهووج م تل ووة. 

وسووويحدد توقيووو  متعلقوووة بقصاعووواو معينوووة. أنشوووصة  نتشووومالمتوووتبرتين وستان وسوووتكون االسوووتراتيجي

 .عليهما جية الجديدة وسيعرضان عل  المجلس للموافقةا بحيث يتمش  م  ال صة االستراتيمتصميمه

 

 

 8012يونيو/حزيران 

 

 

 

الهدف: العرض عل  

  8014المجلس ف  أوائل 
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 التقرير الموجز عن تقييم استراتيجية البرنام  بشأن القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه رد اإلدارة على التوصيات الواردة في

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

ترمووووو  إلووووو   اسوووووتراتيجية شووووواملة للشوووووراكاو (8

الوووذي  البرناااام المسووواذمة فووو  تحقيوووق أذوووداف 

يشوووتري فيوووه الشوووركاء فووو  عمووول مشوووتري مووو  

بغية بلوو  أذوداف مشوتركة، ولكنهوا قود  البرنام 

تسهم أو ال تسهم بوأموال؛ وبصو ة داصوة ينبغو  

تراتيجية أن تشمل الشراكاو مو  المنيمواو لالس

غيوور الحكوميووة المحليووة والدوليووة، والم سسوواو 

المسووووتقلة، والم سسوووواو األكاديميووووة والبحثيووووة؛ 

وينبغووو  أن تحووودد الم ووواذيم، وال وائووود والحووودود 

 البرناااام ال اصوووة بالشوووراكة وأن تعتووورف بوووأن 

سوويحتاإ إلوو  ت صوويد موووارد للشووراكاو موون 

 الكاملة؛ أجل تحقيق إمكانياتها

   

تشووووومل تعبئوووووة المووووووارد  اسووووتراتيجياو فرعيوووووة (2

والشراكة م  جمي  المصادر غير الحكومية بموا 

فو  ذلووك شووركاو القصووا  ال ووا ، والم سسوواو 

 المستقلة، وعامة الجمهور.
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 التقرير الموجز عن تقييم استراتيجية البرنام  بشأن القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه رد اإلدارة على التوصيات الواردة في

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

ويتعووين علوو  االسووتراتيجية أو االسووتراتيجياو أن تحوودد  (ب 

القصريوة ومكاتبوه اإلقليميوة  البرناام  كيف يمكون لمكاتوب

مون ال عاليوة عون  ووحداو المقر أن تبحث بأقص  درجوة

ال ر  لتعبئة الموارد وإقامة الشوراكاو ال اصوة وغيور 

الحكوميووووة فوووو  نصوووواي إطووووار شووووامل يتميووووز باالتسوووواي 

والتنسوويق، وأن تحوودد مووا ذووو الوودعم الووذي سووتحتاجه موون 

 أجل ذلك بما ف  ذلك اإلرشاد العمل  والتدريب.

 من حيث المبدأ بشوأن البرنام ]ينبغ  للقرار الذي تت ذا إدارة 

أن يت ووووذ ويوووودرإ فوووو  االسووووتراتيجياو  4و 2و 8التوصووووياو 

 ألنها تتصل بالتوجه االستراتيج .[ 1المقترحة ف  التوصية 

تم تووفير وذيكلوه الالمركوزي. وسوي للبرناام التنييميوة  المواءموةستراع  االستراتيجياو الجديدة إعوادة  

 ن للتن يذ عل  جمي  المستوياو.ياإلرشاد والدعم المالئم

 

ي كود علو  الشوراكة مو  شوركاو  البرنام أصب   :1وصية الت

اآلن أن يسووع  إلوو  تحقيووق  للبرنااام القصووا  ال ووا . وينبغوو  

مزيد مون التووابن بوين الونهج الوذي يتبعوه بوتباء م تلوف أنووا  

األطراف من القصا  ال ا  أو غير الحكوميوة أو األفوراد بموا 

 ف  ذلك عن طريق:

هبوواو المتكووررة موون توجيووه مزيوود موون االذتمووام إلوو  ال (1

عاموووة الجمهوووور والقيوووام باالسوووتثمار األساسووو  مقووودما، 

 وذلووووك لتعبئووووة المسوووواذماو غيوووور المقيوووودة التوووو  يمكوووون

ت صيصوووها لبلووودان أو أنشوووصة وفقوووا لبرنوووامج  للبرناااام 

عملووه المعتموود، والمسوواذماو المقدمووة اسووتجابة لنووداءاو 

 من أجل عملياو محددة؛ البرنام 

إلو  الم سسواو المسوتقلة لتعبئوة إيالء مزيود مون االنتبواا  (8

 التمويل، وب اصة من أجل تجربة االبتكاراو؛

 

 

االتصاالو شعبة 

والسياساو العامة 

والشراكاو م  

فر  /القصا  ال ا 

الشراكاو م  القصا  

 ال ا 

 استعراض.تجراء نا برذ ،موافقة

المووارد والشوراكاو، والتو  سوتحدد  تعبئوةستستعرض ذذا التوصية أ ناء وض  االستراتيجياو الجديدة ل

 إل  أي حد ينبغ  تن يذ جمي  جوانب التوصياو.

 

 

ستعرض االستراتيجياو 

الجديدة عل  المجلس عقب 

الموافقة عل  ال صة 

 االستراتيجية.

 .8014الهدف: أوائل 
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 التقرير الموجز عن تقييم استراتيجية البرنام  بشأن القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه رد اإلدارة على التوصيات الواردة في

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

إعادة موابنة االذتمام بالشركاو وم سسواو الشوركاو  (2

لتعييم ما يجن  من الشراكاو مون فوائود تسوهم مباشورة 

، وذلك ف  مقابل ما يجن  من جمو  البرنام ف  أذداف 

 األموال.

انصالقووا موون روش الشووراكة والحوووار أن يضوو   للبرنااام ينبغو  

طرائووووق تسووووتصي  الشووووركاو والم سسوووواو والمنيموووواو غيوووور 

الحكوميووة موون داللهووا تقووديم شرائهووا بشووأن السياسوواو وترتيبوواو 

 التن يذ إل  كبار موي   اإلدارة والمجلس التن يذي.

]ينبغ  الت واذ القورار مون حيوث المبودأ بشوأن ذوذا التوصوية أن 

، ولكوون 1االسووتراتيجياو الووواردة فوو  التوصووية يسووبق إعووداد 

تن يذا يجب أن ينتير الموافقة عل  االستراتيجية. ومن الممكن 

إحووراب بعووت التقوودم فووورا فيموووا يتعلووق بتعبئووة األموووال علووو  

 ال ط.[

أن تصووومم وتن وووذ عمليوووة  البرناااام ينبغووو  إلدارة  :3ية التوصاا

متكاملة للت صيط من أجول تحديود مجواالو ذاو أولويوة بالنسوبة 

إلقامة الشراكاو، وجم  األموال من المصادر ال اصوة وغيور 

الحكومية وغير ذلك من فئاو الشركاء والجهاو المانحوة علو  

ينبغوو  النصوواي الصووغير والمتوسووط مثوول الحكوموواو المحليووة. و

إتاحوووة األولويووواو فووو  العلووون وأن تسوووت دم فووو  البحوووث عووون 

الشوووراكاو وإنشوووائها وجمووو  األمووووال مووون م تلوووف المصوووادر 

 المتاحة.

]تستصي  اإلدارة أن تصمم العملية وتدف  بهوا إلو  األموام دوالل 

حتووو  قبووول أن توضووو  االسوووتراتيجياو الجديووودة  8018-8012

 ة.[ف  صورتها النهائي 1المعروضة ف  التوصية 

شعبة االتصاالو 

والسياساو العامة 

والشراكاو م  

القصا  ال ا /فر  

الشراكاو م  القصا  

 إدارةو، ال ا 

 العالقاو ال ارجية

 موافقة، رذنا بتجراء استعراض.

ستستعرض ذذا التوصية أ ناء وض  االستراتيجياو الجديدة لتعبئوة المووارد والشوراكاو، والتو  سوتحدد 

 ذ جمي  جوانب التوصياو.إل  أي حد ينبغ  تن ي

 

ستعرض االستراتيجياو 

الجديدة عل  المجلس عقب 

الموافقة عل  ال صة 

 االستراتيجية.

 .8014الهدف: أوائل 
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 التقرير الموجز عن تقييم استراتيجية البرنام  بشأن القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه رد اإلدارة على التوصيات الواردة في

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

أن تقتوورش علوو  المجلووس  البرنااام ينبغوو  إلدارة  :1التوصااية 

طرقا لدمج تعبئة األموال مون المصوادر ال اصوة فو  الميزانيوة 

لة تمويوول معيمووه موون الرسووم بوودال موون مواصوو للبرنااام الكليووة 

 اإلداري المن صل. وينبغ  لهذا المقترحاو:

تحديووود المبوووال  التووو  ت صووود لم تلوووف أشوووكال جمووو   (أ 

األموووال وإنشوواء الشووراكاو وإدارتهووا، وذلووك تمشوويا موو  

 ؛البرنام أولوياو 

 

شعبة الميزانية 

 والبرمجة

 رذنا بتجراء استعراض.، موافقة

 الموارد والشراكاو. تعبئةالستراتيجياو الجديدة لستستعرض ذذا التوصية أ ناء وض  ا

 

 

سيعرض استعراض شلية 

التمويل عل  المجلس 

بالتوابي م  االستراتيجياو 

 الجديدة.

 .8014أوائل الهدف: 

تحديد مجمو  التكاليف العامة بالنسوبة للجهواو المانحوة  (ب 

ال اصوووة مووو  تحديووود معووودالو متموووايزة تعكوووس تكووواليف 

لوووف فئووواو الجهووواو المانحووووة تعبئوووة المووووارد مووون م ت

والمشووروعاو، موو  تصبيووق معووايير شوو افة. وموون الوونهج 

الت  يمكن اتباعهوا الجمو  بوين الرسوم اإلداري وتكواليف 

الووودعم غيووور المباشووورة وتصبيوووق جووودول بسووويط للرسووووم 

 العامة؛

الم تل ة ف  المقور  البرنام ت صيد الموارد لوحداو  (إ 

يوة وفقوا لموا والمكاتب اإلقليمية ومكاتوب االتصوال القصر

ات ق عليه من المس ولياو ودصط العمل والتأكد من أن 

الميزانيووة تشوومل متصلبوواو االسووتثمار الالبمووة لمواصوولة 

 تدفق اإليراداو ف  المستقبل.

]سووتحتاإ اإلدارة إلوو  ات وواذ قوورار موون حيووث المبوودأ بشووأن ذووذا 

، 1التوصووية قبوول وضوو  االسووتراتيجياو الووواردة فوو  التوصووية 

 تير تن يذذا الموافقة عليها.[وينبغ  أن ين

األمانة بدمج تعبئة الموارد من القصا  ال ا  ف  جهودذا الكليوة لتعبئوة المووارد أحود   ميدل عل  التزا 

 التغيراو ف  الهيكل التنييم . وسيدرإ استعراض لهذا الدمج ف  وض  االستراتيجياو الجديدة.

 

 

 

 

ميزنوة شو افة لودعم تن يوذ االسوتراتيجياو الجديودة، مو   ستعمل األمانة م  المجلس من أجل تصميم عملية

 مراعاة التوصية الواردة ف  التقييم.
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 التقرير الموجز عن تقييم استراتيجية البرنام  بشأن القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه رد اإلدارة على التوصيات الواردة في

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

ينبغووو  تنيووويم دصوووط اإلبوووال  بحيوووث يتبووو  فووور   :5التوصاااية 

الشراكاو م  القصا  ال ا  ن وس ال صوة المتبعوة فو  اإلبوال  

فوو  شووعبة العالقوواو موو  الحكوموواو المانحووة موو  المحافيووة فوو  

رابصوة متينوة مو  مهموة االتصواالو. وينبغو   الوق  ن سه علو 

للمسوووو ولياو والمهووووام المتعلقووووة بتقامووووة وإدارة العالقوووواو موووو  

الشووركاء موون القصووا  ال ووا  أن تحوودد بوضوووش، وأن توووب  

عل  النحو المناسب علو  فور  الشوراكاو مو  القصوا  ال وا  

والوحووداو األدوور  بمووا فوو  ذلووك المكاتووب القصريووة والمكاتووب 

كاتب االتصال وإدارة العملياو، وشوعبة السياسواو اإلقليمية وم

 والت صيط واالستراتيجياو ف  المقر.

]ال تتصلووب ذووذا التوصووية الموافقووة علوو  االسووتراتيجياو مسووبقا 

وينبغوو  تن يووذذا موو  غيرذووا موون التغييووراو التنييميووة الجوواري 

 .[البرنام تن يذذا ف  

 

إدارة العالقاو 

ال ارجية، مكتب 

، المدير التن يذي

شعبة االتصاالو و

والسياساو العامة 

والشراكاو م  

 القصا  ال ا 

 موافقة.

سوووتجم  "إدارة دووودماو الشوووراكة والحوكموووة" الجديووودة كوووال مووون الشوووراكاو مووو  الحكومووواو المانحوووة، 

والشراكاو م  القصا  ال ا  والشراكاو المشتركة بين الوكواالو تحو  إشوراف مسواعد واحود للمودير 

ادة التنييم علو  ذوذا النحوو أن تكوون لشوعبة الشوراكاو مو  القصوا  ال وا  وشوعبة التن يذي. وستك ل إع

الشراكاو م  الحكوماو ن س دصة اإلبال ، وذوو موا يسواعد علو  تحسوين التنسويق واالتصواالو ويووفر 

نقصووة مرجعيوووة واضوووحة للمكاتوووب اإلقليميوووة، والمكاتوووب القصريووة، ومكاتوووب االتصوووال فووو  تعاملهوووا مووو  

   ال ا .الحكوماو والقصا

 

 فورا

 البرنااام ينبغو  تنقوي  عمليوة العنايوة الواجبوة فو  : 6التوصاية 

 من أجل معالجة ما يل :

أن تنقوووووول المسووووو ولية عوووووون  البرناااااام  ينبغووووو  إلدارة (أ 

القووراراو النهائيووة للعنايووة الواجبووة موون فوور  الشووراكاو 

موو  القصووا  ال ووا  إلوو  لجنووة توودعمها وحوودة أدوور  ال 

إقامة العالقواو مو  القصوا   تتحمل مس ولية رئيسية عن

 ال ا  وال ت يد مباشرة منها.

 

فريق اإلدارة 

، بدعم من ةالتن يذي

مكتب الش ون 

شعبة والقانونية 

االتصاالو 

والسياساو العامة 

والشراكاو م  

 القصا  ال ا 

 .موافقة

يانواو األدور ، لشوركاو والكل حود اعملية العناية الواجبة مأدذ الجد. ولديه نيام متين  البرنام يأدذ 

 تمثيال واس  النصاي ف  المنيمة لعمل العناية الواجبة. درإوسيالمحدد  تضارب المصال يقر بولكنه 

 

 فورا
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 التقرير الموجز عن تقييم استراتيجية البرنام  بشأن القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه رد اإلدارة على التوصيات الواردة في

 آخر موعد للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

ينبغووو  تنقوووي  المعوووايير والعمليووواو مووون أجووول السوووماش  (ب 

بتصبيق قوراراو العنايوة الواجبوة علو  المشوروعاو كول 

 عل  حدة ف  مقابل من  المنيماو إجابة عامة.

ذووذا التوصووية الموافقووة مسووبقا علوو  االسووتراتيجياو  ]ال تتصلووب

وينبغ  تن يذذا م  التغييوراو التنييميوة  1الواردة ف  التوصية 

 .[البرنام األدر  الجاري تن يذذا ف  

اسووتعراض العنايووة الواجبووة للمبووادراو غيوور المعياريووة التوو  يقوووم بهووا فوور  الشووراكاو موو  سووتنقل مهمووة  

موارد وموي ين لالضوصال  م  تزويدا بما يقابل ذلك من  ون القانونية ، إل  مكتب الش القصا  ال ا 

 المحتملوةمسوتقلة يوتم إنشوا ذا للنيور فو  الشوراكاو  بهذا المهمة، م  تقديم تقرير بالنتائج إل  لجنوة عليوا

 للموافقة عليها.

بة علو  أسواا كول ستنق  المعايير والعملية للسماش بمزيد من المرونة حت  توض  قراراو العناية الواج

 مشرو  عل  حدة.
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