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اللغة األصلية :اإلنكليزية

قضايا السياسات
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

است اتيجية الش اكات ع القطاع الخاص وج ع ا وال نه ()2025-2020
الت اون ع القطاع الخاص وال ؤسسات وا ف اد ن أجل القضاء على الجوع

ال وجز التنفي ي
يتزايد ا لجوع على الصعيد العالمي بعد تراجعه على مدى أكثر من عقد ،وقد تفاقم نتيجة لعوامل تشمل تغير المناخ والنزاع .ويشهد
()2

عام  2019معاناة أكثر من  820مليون شخص في العالم من الجوع المزمن( )1و 113مليون شخص من انعدام األمن الغذائي الحاد.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات ،ضاعف برنامج األغذية العالمي (الب ا ) جهوده المبذولة للمساعدة على العودة إلى مسار يؤدي
إلى القضاء على الجوع .وعلى الرغم من وصوله إلى  90مليون شخص في عام  ،2018ال تزال الفجوة بين مدى وصول الب ا
واحتياجات العالم واسعة .وتتمثل رؤية هذه االستراتيجية في تغيير طريقة عمل الب ا

مع الشركات والجهات الفاعلة األخرى

وخصوصا على المستوى المحلي إلنقاذ المزيد من األرواح وتغيير حياة المزيد من األشخاص .وتعرض نهجا جديدا ،بالتوجه إلى
الشركات أساسا لعقد شراكات تقنية تستفيد من خبراتها وقدراتها ودعمها في الدعوة وإلى األفراد للحصول على أموال للمساعدة على
سد فجوة التمويل التي يعاني منها الب ا  .وتقوم االستراتيجية على ثالث ركائز مترابطة هي التالية :األثر واإليرادات واالبتكار .وهذه
الركائز الثالث تدعم كل واحدة منها األخرى ويمكن أن تنخرط الجهات الفاعلة عبر أكثر من ركيزة واحدة في الوقت نفسه.


ال كيزة  :1ا ث  :سيستند الب ا

إلى إنجازاته و 15سنة من الخبرة في المشاركة في إرساء أفضل شراكات تقنية مع

القطاع الخاص ترمي إلى تعزيز األثر على المستوى المحلي .وسعيا إلى تقييم أثر الشراكات ،سيضع الب ا

منهجية

للقياس تتوافق مع إطار النتائج المؤسسية للب ا .

( )1منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والصندوق الدو لي للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية.
 .2018حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  .http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf .2018ويُسلّم في هذا التقرير بتنوع تجارب الجوع وانعدام
األمن الغذائي وسوء التغذية ،وبوجود أوجه عدم مساواة تتعلق بمسائل مثل نوع الجنس واإلعاقة تؤدي إلى الضعف.
( )2شببببببببكبببة معلومبببات األمن الغبببذائي .2019 .التقرير العبببالمي عن األزمبببات الغبببذائيبببة لعبببام https://docs.wfp.org/api/documents/WFP- .2019
0000104035/download/?_ga=2.58447468.711321890.1565442307-786793058.1562316348
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ال كيزة  :2اإل ادات :سيطور البرنامج مصدرا مستداما لإليرادات المرنة من خالل نهج جديد قائم على تبرعات
األفراد ،باالستثمار في وضع استراتيجية لجمع األموال بالوسائل الرقمية تجتذب الناس من جميع أنحاء العالم .وتستهدف
هذه الركيزة أيضا زيادة المساهمات السنوية من الشركات والمؤسسات.



ال كيزة :3 :االبتكار :تسمح الركيزة الثالثة للب ا

باستكشاف طرق جديدة لالنخراط تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة

وتعاونية من أجل األشخاص المستفيدين من خدماته ،عبر الوسائل التكنولوجية الجديدة وطرق العمل الجديدة .وستدعم
األنشطة في إطار هذه الركيزة األنشطة واألهداف المرتبطة باألثر واإليرادات.
وسيسترشد انخراط الب ا

بمجموعة من المبادئ تحقق أقصى النتائج للمستفيدين من خدماته .وستتسم أنشطة الشراكة واالنخراط مع

األفراد والمؤسسات والشركات بما يلي:


تستند إلى االحتياجات ،بالتركيز على المستفيدين وتحقيق أقصى أثر على المستوى المحلي؛



تدعم االنخراط الطويل األجل وتحقيق نتائج مستدامة؛



تضمن الشفافية والمساءلة؛



تضمن اإلدارة السليمة للمخاطر؛



تستكشف نماذج مبتكرة لالنخراط يكون لها أثر أكبر على المستفيدين.

والزيادات المستهدفة في األثر وتنويع اإليرادات وتحقيق رؤية الب ا

لالنخراط مع القطاع الخاص والمؤسسات واألفراد أمور

ستتطلب أن تطرأ تغييرات مرتبطة بها في االستثمار وإعادة الهيكلة التنظيمية والقدرات .وسيتمثل أكبر استثمار في استهالل استراتيجية
تبرعات األفراد في إطار الركيزة الثانية .ومصادر التمويل المقترحة هي مجموعة من االستثمارات المرتبطة بالمبادرات المؤسسية
الحاسمة وقرض من مرفق الميزنة الرأسمالية وجزء من التبرعات وميزانية دعم البرامج واإلدارة .وتشمل الموارد اإلضافية المتصلة
بالركيزة األولى فريقا مخصصا معنيا بالشراكات التقنية وتعيين الموظفين في جميع المكاتب اإلقليمية؛ ومركز امتياز؛ وفريقا معنيا
بالخدمات العالمية في المقر يضطلع بوظائف الدعم الرئيسية لتحسين إدارة الشراكات في األمد الطويل.

ش وع الق ار
بعد النظر في "استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه ( :)2025-2020التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات
واألفراد من أجل القضاء على الجوع" ( ،)WFP/EB.2/2019/4-Aفإن المجلس:


يوافق على االستراتيجية ،بما في ذلك نهج التمويل المقترح؛



يحيط علما بأن نهج التمويل يتوخى استخدام آلية احتجاز على النحو المفصل في الفقرات من  15إلى  21في الجزء
جيم من الملحق الثاني الوارد في االستراتيجية ،وهي آلية سيُحتجز بناء عليها جزء من إيرادات تبرعات األفراد ويُعاد
استثماره في أنشطة جمع تبرعات األفراد على النحو المفصل في الفقرات من  32إلى  36من االستراتيجية؛



يحيط علما أيضا بأن نسبة كل مساهمة محتجزة وفقا آللية االحتجاز ("النسبة المئوية لالحتجاز") لن تفوق نسبة  29في
المائة كحد أقصى؛



يحيط علما كذلك بأن المدير التنفيذي سيحدد النسبة المئوية لالحتجاز في حدود النسبة القصوى البالغة  29في المائة من
حين إلى آخر طوال الفترة المشمولة باالستراتيجية ،ويطلب من المدير التنفيذي أن يقدم إليه عبر خطة اإلدارة تقريرا
سنويا عن النسب المئوية لالحتجاز المعمول بها طوال الفترة المشمولة باالستراتيجية.

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على ال قرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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قد ة
كان هناك في عام  2019ما يقدر بنحو ملياري شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي المعتدل إلى الشديد ،ويعاني أكثر من
()3

 820مليون شخص من الجوع المزمن ويعاني  113مليون شخص في البلدان التي مزقتها األزمات من انعدام األمن الغذائي
()4

الحاد.
-2

وللتصدي لهذا التحدي والمساعدة في العودة إلى المسار المؤدي إلى القضاء على الجوع ،وسَّع برنامج األغذية العالمي
(الب ا ) موارده بشكل كبير في السنوات األخيرة ،وأساسا من الحكومات المانحة .واستلم الب ا

أكثر من  7.3مليار دوالر

أمريكي ووصل إلى  90مليون شخص في عام  .2018وبينما يعد هذا إنجازا رائعا ،ال تزال الفجوة بين مدى وصول الب ا
واحتياجات العالم كبيرة.
-3

وتحدد هذه االستراتيجية نهجا جريئا يتطلع في األساس إلى الشركات ،الكبيرة والصغيرة ،إلقامة شراكات تقنية تستفيد من
خبراتها وقدراتها ودعمها في الدعوة لجعل عمل الب ا

أكثر تأثيرا ،وإلى األفراد للحصول على أموال للمساعدة في سد فجوة

التمويل التي يعاني منها الب ا  .ويمكن أن تجلب المؤسسات كال من التمويل والخبرة للمساعدة في القضاء على الجوع بشكل
أسرع .والشراكة هي محور هدف التنمية المستدامة  17وهي أساسية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة؛ وتتمثل الرؤية
األساسية لهذه االستراتيجية في تغيير الطريقة التي يعمل بها الب ا

مع الشركات والجهات الفاعلة األخرى ،وخاصة على

المستوى المحلي ،إلنقاذ المزيد من األرواح وتغيير حياة المزيد من الناس.
-4

وتضع هذه االستراتيجية جهود الب ا

الرامية إلى توسيع نطاق أنشطة الشراكة واالنخراط ضمن السياق األوسع للتعاون

()5

داخل منظومة األمم المتحدة دعما لهدف التنمية المستدامة  2واألهداف ذات الصلة ،وتدعم أنشطة خطة عمل أديس أبابا التي
()6

تؤكد على أهمية تنويع التمويل وإطالق العنان "لقدرة األشخاص والقطاع الخاص على إحداث التغيير".
-5

وباإلضافة إلى أن هذه االستراتيجية تتسق مع الجهود المتعددة األطراف األوسع نطاقا ،فإنها تنهض بالخطة االستراتيجية
للب ا

( ،)2021-2017وتحديدا الهدف االستراتيجي " ،5إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة"،

والنتيجتين االستراتيجيتين  7و ،8اللتين تعالجان الحاجة إلى تدبير موارد متنوعة وإرساء شراكات لتقاسم المعرفة والخبرات
والتكنولوجيا .وتستند هذه االستراتيجية إلى استراتيجية الشراكة المؤسسية للب ا

( ،)2017-2014التي تشير إلى أن القطاع

الخاص يمكن أن يقدم مساهمات في أربعة أنواع من الشراكات المتعلقة بما يلي :الموارد والمعرفة والدعوة والقدرات .وتسترشد
هذه االستراتيجية بتقرير  2018-2017الصادر عن شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف ،الذي خلص إلى أن نهج
الب ا
-6

إزاء الشراكة "مع القطاع الخاص يفتقر [افتقر] إلى نهج واستراتيجية متماسكين".

()7

وتسترشد االستراتيجية بتحليالت مكثفة للبيانات الداخلية والخارجية ومقابالت سرية مع الشركاء من القطاع الخاص ومشاورات
مع المجلس التنفيذي والوظائف الرئيسي ة القائمة في المقر وجميع المكاتب اإلقليمية ومجموعة من المكاتب القطرية للب ا .
كما شارك كبار الخبراء الذين شغلوا مناصب عليا في وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في إعداد االستراتيجية،

( )3منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية.
 .2018حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  .http://www.fao.org/3/i9553ar/i9553ar.pdf .2018ويُسلّم في هذا التقرير بتنوع تجارب الجوع وانعدام
األمن الغذائي وسوء التغذية ،وبوجود أوجه عدم مساواة تتعلق بمسائل مثل نوع الجنس واإلعاقة تؤدي إلى الضعف.
( )4شبكة معلومات األمن الغذائي .2019 .التقرير العالمي عن األزمات الغذائية لعام https://docs.wfp.org/api/documents/WFP - .2019
.0000104035/download/?_ga=2.58447468.711321890.1565442307-786793058.1562316348
( )5وحدة التفتيش المشتركة .2017.ترتيبات الشراكة بين منظومة األمم المتحدة والقطاع الخاص في سياق خطة التنمية المستدامة لعام .JIU/REP/2017/8 ،2030
جنيف" .2017 .وهذه الحاجة ال تمليها سلطة خطة عام  2030فحسب بل هي أيضا تعبير عن التغييرات في شروط العمل الجماعي العالمي وبروز قوى ناشئة غير
حكومية قادرة على التصرف بشكل أسرع من العمليات الحكومية الدولية المتعددة األطراف".https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/8 .
()6

األمببببم الببببمببببتببببحببببدة .2015 .خببببطببببة عببببمببببل أديببببس أبببببابببببا الصببببببببببادرة عببببن الببببمببببؤتببببمببببر الببببدولببببي الببببثببببالبببب

لببببتببببمببببويببببل الببببتببببنببببمببببيببببة.2015 ،

.https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
( )7شببببببببببببببكببببة تبببقبببيبببيبببم أداء البببمبببنبببظبببمببببات البببمبببتبببعببببددة األطبببراف .2019 .تبببقبببيبببيبببم أداء ببببرنببببامبببج األغببببذيببببة البببعببببالبببمبببي فبببي البببفبببتبببرة .2018-2017
.http://www.mopanonline.org/assessments/wfp2017-18/WFP٪20report٪20final.pdf
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وكذلك الوكاالت النظيرة مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات
غير الحكومية في ألمانيا وإسبانيا وجمهورية كوريا.
1-1
-7

التحليل والنتائ لتنو اتخاذ اتجاه است اتيج جد د
استنادا إلى االنخراط السابق مع القطاع الخاص ،والتوصيات الصادرة عن تقييم أجري في عام  2012الستراتيجية الب ا
()8

للشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه لعام  2008والتعليقات الواردة من أصحاب المصلحة ،ترسي هذه االستراتيجية
مسارا جديدا للب ا  .ويوضح التحليل أن الب ا

– وبالتالي المستفيدين منه – يستمد من الشركات ،من خالل الشراكات
()9

التقنية معها ،قيمة أكبر من تلك التي يحققها من خالل التركيز على توليد األموال .وعالوة على ذلك ،يستجيب القطاع الخاص
بشكل متزايد لطلب الموظفين والمستهلكين لالستفادة من خبرة الشركات ومدى وصولها وتأثيرها لتحقيق أثر اجتماعي أوسع.
وبالفعل ،يشير تقرير صدر في عام  2018إلى أن  92في المائة من المجيبين على االستقصاء المؤسسي يرون أن "تسخير
كفاءات شركتي وأصولها غير النقدية بشكل فعال يمكن أن يكون له أثر أكبر بكثير  ...من دعمنا المالي" )10(.ويتيح هذا االتجاه
فرصا كبيرة للب ا
-8

لتلبية االحتياجات اإلضافية والوصول إلى المزيد من المستفيدين من خالل الشراكات التقنية.

()11

وتسترشد االستراتيجية بالنتائج والتوصيات التالية:


تتيح الشراكات التقنية للب ا

()12

أن يستمد أكبر قيمة من االنخراط مع القطاع الخاص.

"بتحديد أهداف وتوجهات أوضح  ...للشراكات التي تكون مفيدة على نحو متبادل للب ا


شهد الب ا

واقتُرح أن يقوم الب ا
والشركات المعنية".

نجاحا محدودا فحسب في نهجه بشأن الشراكة على المستوى المحلي ألنه افتقر إلى الموارد الكافية
()13

واإلرشاد والدعم المتسقين ،وهي أمور الزمة "للنجاح في تحديد هذه الشراكات المتنوعة وتنميتها" بشكل مستدام.


لم يقم الب ا

بزيادة إيراداته من جمع األموال بشكل كبير من خالل االستراتيجيات السابقة ألنه لم يركز على تبرعات

األفراد ولم يقم باستثمار أولي كاف .وشهدت المنظمات النظيرة للب ا

نموا ملحوظا في اإليرادات الواردة من األفراد
()15( ،)14

بعد االستثمار في البنية التحتية الالزمة والمهارات والقدرات المتخصصة (الشكل .)1

بشأن الشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه :تقييم .رقم التقرير .OE/2012/010
( )8برنامج األغذية العالمي .2012 .استراتيجية الب ا
 .https://docs.wfp.org/api/documents/d6b29aa16b064ff38d015d04424f389b/download/كانت النتائج الرئيسية لهذا التقييم على النحو التالي:
لم تميز استراتيجية الب ا بما فيه الكفاية بين الشراكات وتعبئة األموال ولم توضح أهداف ونطاق وحدود الشراكات المؤسسية؛ ولدى الشركاء من الشركات الشريكة
خبرة تقنية قيّمة يمكن أن يستفيد منها الب ا باإلضافة إلى التكنولوجيا والمرافق وإمكانية الوصول على أرض الواقع خالل حاالت الطوارئ المفاجئة؛ ومن عام
 2009إلى عام  ،2011لم يتم جمع إال  15في المائة من موارد القطاع الخاص في الب ا من األفراد.
( )9المرجع نفسه.
()10
Partnerships Barometer 2018.
.https://www.candeadvisory.com/barometer.

Corporate–NGO

C&E

2018.

Limited.

Services

Advisory

C&E

( .C&E Advisory Services Limited. 2017. C&E Corporate–NGO Partnerships Barometer 2017 )11خلص هذا االستقصاء إلى أن الشركات
تريد على نحو متزايد أن تنخرط في شراكات أعمق بشأن حل المشاكل من أجل تحقيق أثر اجتماعي أوسع وأن  77في المائة منها تتوقع زيادة استثماراتها في الشراكات
المتعددة القطاعات خالل السنوات الثالث القادمة.
بشأن الشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه :تقييم .رقم التقرير .OE/2012/010
( )12برنامج األغذية العالمي .2012 .استراتيجية الب ا
.https://docs.wfp.org/api/documents/d6b29aa16b064ff38d015d04424f389b/download/
( )13شبببببببببببببكببببة تبببقبببيبببيبببم أداء البببمبببنبببظبببمببببات البببمبببتبببعببببددة األطبببراف .2019 .تبببقبببيبببيبببم أداء ببببرنببببامبببج األغببببذيببببة البببعببببالبببمبببي فبببي البببفبببتبببرة .2018-2017
.http://www.mopanonline.org/assessments/wfp2017-18/WFP%20report%20final.pdf
( )14برنامج األغذية العالمي .2012 .استراتيجية الب ا بشأن الشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه :تقييم .رقم التقرير .OE/2012/010
 .https://docs.wfp.org/api/documents/d6b29aa16b064ff38d015d04424f389b/download/تشمل التوصيات اإلضافية الناتجة عن تقييم عام
 2012أن هذه االستراتيجية تمضي قدما بتعبئة التمويل من المؤسسات؛ وتعظيم فوائد الشراكات المؤسسية للمساهمة في تحقيق أهداف الب ا ؛ وتنفيذ عملية لتحديد
أولويات المجاالت إلرساء شراكة بشأنها .واعتمدت توصيات أخرى من خالل استراتيجية  ،2017-2013مثل دمج ميزانية الشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة األموال
منه في الميزانية اإلجمالية للب ا ونقل المسؤولية عن إجراء عمليات العناية الواجبة خارج شعبة الشراكة مع القطاع الخاص.
( )15اسبببببببببببتبببببراتبببببيبببببجبببببيبببببة الببببببببببب بببببا ببببب بشبببببببببببأن الشبببببببببببراكبببببة مبببببع البببببقبببببطببببباع البببببخببببباص وتبببببعبببببببببببئبببببة البببببمبببببوارد مبببببنبببببه (.)2017-2013
" . https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfpdoc062579.pdfتواجه هذه االسبببببببتراتيجية قيدا كبيرا يتمثل في أنها
تفترض أن االسببتثمار المتاح لرفع وظيفة القطاع الخاص سببيكون متواضببعا ،وفي هذا الصببدد سببيسببتمر تأخرها عن اسببتراتيجيات وكاالت مثل منظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف) ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين".
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جاالت الت كيز والنطاق وال بادئ التوجيهية
تضم الكيانات غير الحكومية مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ،من الشركات المتعددة الجنسيات إلى رواد األعمال المحليين
تعرف القطاع
إلى المؤسسات األكاديمية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني .وفي حين أن توجيهات األمم المتحدة الحالية ّ
()17( ،)16

الخاص بأنه الشركات،

فإنه يمكن أن يشمل أيضا المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات .غير أن هذه

االستراتيجية تركز على ثالثة مجاالت تنطوي على أكبر إمكانات لتحسين أثر الب ا

وزيادة التمويل :األفراد والمؤسسات

والشركات التي تتراوح ما بين الشركات العالمية الكبرى إلى المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بصرف النظر
()18

عن السياق التشغيلي أو الملكية أو الهيكل.

ويقر الب ا

بأن االنخراط مع الكيانات غير الحكومية ال يقتصر على هذه

المجاالت ،ويت َّبع االنخراط مع المنظمات غير الحكومية توجيهات مؤسسية منفصلة.
-10

ومن المسلّم به أنه يمكن للشركاء من القطاع الخاص إقامة شراكة أو عالقة شراء مع الب ا  .وتنص توجيهات األمم المتحدة
على أنه "ينبغي ّأال يتيح التعاون مزايا احتكارية أو أن ينطوي التعاون ضمنا على أي تأييد أو تفضيل لكيان معين من كيانات
قطاع األعمال أو لمنتجاته أو خدماته" .ووضع هذا المبدأ للب ا
أنشطة المشتريات في الب ا

في تعميم المدير التنفيذي  )19(.OED2013/025وتخضع

لسياسات منفصلة بشأن مشتريات السلع والخدمات العامة ومشتريات األغذية المحلية.

( )16األمم المتحدة .2015 .المبادئ التوجيهية المتعلقة باألخذ بنهج قائم على المبادئ إزاء التعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال.2015 .
ُعرف القطاع الخاص في هذه المبادئ على النحو التالي" :إما المشروعات أو الشركات الهادفة للربح؛ أو
 .https://business.un.org/en/documents/5292وي ّ
رابطات أو تحالفات الشركات (مجموعات متعددة الصناعات ،ومبادرات متعددة الصناعات ومحددة الموضوع؛ ومبادرة تركز على الصناعة)؛ بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر المؤسسات الخيرية".
( )17وحدة التفتيش المشتركة .2017 .ترتيبات الشراكة بين منظومة األمم المتحدة والقطاع الخاص في سياق خطة التنمية المستدامة لعام .JIU/REP/2017/8 .2030
.https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/8
( )18مببببفببببوضببببببببببيببببة األمببببم الببببمببببتببببحببببدة لببببحببببقببببوق اإلنسببببببببببان" .2011 .مبببببببببادئ تببببوجببببيببببهببببيببببة بشببببببببببأن األعببببمببببال الببببتببببجبببباريببببة وحببببقببببوق اإلنسببببببببببان".
.https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_ar.pdf
( ...".OED2013/025 )19يحافظ الب ا
متمايزة وإدارتها بشكل مستقل".

على الفصل بين تعاونه مع القطاع الخاص وعمليات الشراء لضمان بقاء العالقات التجارية مع شركاء القطاع الخاص
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وسيسترشد انخراط الب ا

مع الكيانات غير الحكومية بمجموعة من المبادئ الشاملة التي تتفق مع خطة التنمية المستدامة

لعام  )20(،2030وال سيما االلتزام بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب .وستسعى جميع أنشطة الشراكة واالنخراط التي يقوم بها
الب ا

إلى ضمان الشمول والتنوع وتحقيق نتائج منصفة للمستفيدين من الب ا  .وستضمن هذه المبادئ التوجيهية أن تتسم

أنشطة الشراكة واالنخراط بما يلي:
تستند إلى االحتياجات ،والتركيز على المستفيدين أوال وعلى األنشطة القائمة على النتائج ،وتعظيم األثر على المستوى



المحلي؛


تدعم االنخراط الفعال على األجل الطويل ،مع التركيز على النتائج المستدامة التي تعمل على تعظيم األثر للمستفيدين؛



تضمن الشفافية والمساءلة ،عن طريق اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان وااللتزام بمبادئ االتفاق العالمي لألمم
()22

المتحدة( )21ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛

تضمن اإلدارة السليمة للمخاطر ،مع مراعاة المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة ومخاطر الحوكمة المحتملة من



خالل توجيهات الب ا

بشأن العناية الواجبة وتضارب المصالح؛

تستكشف نماذج االنخراط المبتكرة التي تؤدي إلى طرق جديدة لحل المشاكل وتحقيق أثر أكبر على المستفيدين من



الب ا .
-12

وتتيح الشراكات التقنية للب ا

استخدام خبرة الشركات لتنفيذ األنشطة بشكل أفضل للمستفيدين وتعزيز قدرة الحكومات

المضيفة .ومن خالل االستفادة من القدرة االبتكارية للشركات ،يمكن أن يقوم الب ا

بالمزيد للوصول إلى الناس األكثر تخلفا

عن الركب ووضع حلول مستدامة للتحديات الطويلة األجل ،مثال عن طريق دعم المنتجين المحليين من خالل التكيف مع تغير
المناخ وزيادة إمكانية انخراط النساء في أنشطة مدرة للدخل.
-13

وإدراكا لقوة المواءمة مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها في دفع الكفاءات واألثر من أجل المستفيدين ،سيستند
الب ا

إلى المنظمات النظيرة له للنهوض باألهداف الواردة في هذه االستراتيجية .وستضمن زيادة التعاون مع االتفاق العالمي

لألمم المتحدة وأصحاب المصلحة المتعددين اآلخرين بذل جهود متماسكة للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-14

وسيتحقق توسيع نطاق أنشطة الشراكة واالنخراط أيضا من خالل التعاون الوثيق مع المنظمات الصديقة للب ا
المتحدة واليابان وإيطاليا .ولدى جميع هذه المنظمات فرص لزيادة دعمها لبرامج الب ا

في الواليات

بشكل كبير من خالل مبادرات فعالة

ومبتكرة في مجالي االتصاالت وجمع األموال.

-2
-15

است اتيجية تتض ن ثالث ركائز للنشاط
استنادا إلى المجاالت المتميزة للقيمة المضافة الموصوفة أعاله ،تقوم هذه االستراتيجية على ثالث ركائز – األثر واإليرادات
واالبتكار .ولمساعدة الب ا

على المساهمة في القضاء على الجوع واألهداف األوسع نطاقا لخطة التنمية المستدامة لعام

 ،2030تشمل الركائز األنشطة التالية:


األثر :سيستفيد الب ا

من نجاحاته إلرساء المزيد من الشراكات التقنية األفضل التي توفر الخبرات والمهارات

الالزمة لدعم تعزيز قدرات الب ا

والحكومات المحلية .وبهدف زيادة األثر على المستوى المحلي ،ستُم ّكن هذه

الركيزة المكاتب اإلقليمية من تحديد أولويات الدعم النخراط المكاتب القطرية مع القطاع الخاص في تحقيق الخطط
( )20القرار  .1/70تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  ،A/RES/70/1 ،2030الجمعية العامة لألمم المتحدة 21 ،أكتوبر/تشرين األول .2015
.https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
( )21االتببببببفبببببباق الببببببعببببببالببببببمببببببي لببببببألمببببببم الببببببمببببببتببببببحببببببدة .الببببببمبببببببببببببادئ الببببببعشببببببببببببرة لببببببالتببببببفبببببباق الببببببعببببببالببببببمببببببي لببببببألمببببببم الببببببمببببببتببببببحببببببدة.
.https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
( )22مببببفببببوضببببببببببيببببة األمببببم الببببمببببتببببحببببدة لببببحببببقببببوق اإلنسببببببببببان" .2011 .مبببببببببادئ تببببوجببببيببببهببببيببببة بشببببببببببأن األعببببمببببال الببببتببببجبببباريببببة وحببببقببببوق اإلنسببببببببببان".
.https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_ar.pdf
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االستراتيجية القطرية .ومن شأن الشراكات الطويلة األجل مع الشركات على جميع المستويات أن تؤدي إلى رفع
الكفاءات .وسيزيد الب ا

عدد شراكاته التقنية العالمية الكبيرة بنسبة  25في المائة بحلول عام  .2025ولن يزداد عدد

الشراكات التقنية فحسب ،ولكن سيتم أيضا تعميق العالقات مع الشركاء من خالل التقيد بالمبادئ التوجيهية الجديدة.


اإليرادات :سيستثمر الب ا

في تطوير وسيلة مهمة ومستدامة للتدفق المرن لإليرادات من خالل إنشاء استراتيجية

لجمع األموال بالوسائل الرقمية تجتذب الناس من جميع أنحاء العالم .وبحلول عام  ،2025يهدف هذا النشاط إلى زيادة
اإليرادات السنوية من الداعمين األفراد إلى  170مليون دوالر أمريكي ،ومن الشركات إلى  50مليون دوالر أمريكي
ومن المؤسسات إلى  25مليون دوالر أمريكي .وستتم مزامنة أنشطة جمع األموال مع جهود إبراز الصورة لتحقيق
فوائد أكبر للب ا  ،بهدف تعزيز إبراز صورة الب ا


بنسبة  12في المائة خالل فترة االستراتيجية.

االبتكار :تسمح هذه الركيزة األخيرة باستكشاف طرق جديدة لالنخراط مع الجهات الفاعلة إليجاد حلول مبتكرة وتعاونية
لتعجيل تقدم الب ا

نحو القضاء على الجوع من أجل الناس الذين يخدمهم .وستعمل إدارة الشراكات والدعوة على

دفع النمو في األثر وزيادة اإليرادات استنادا إلى العمل الحالي الجاري االضطالع به مع مختلف الوحدات التقنية
والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية.
-16

وه ذه الركائز الثالث مترابطة ويدعم كل منها اآلخر ،ويمكن أن ينخرط الشركاء من خالل أكثر من ركيزة واحدة في نفس
الوقت .وعلى سبيل المثال ،يقدم العديد من الشركاء من القطاع الخاص تمويال للب ا

إلى جانب خبرتهم التقنية؛ ونظرا

للتركيز على الشراكات التي تحدث أثرا باعتبارها الطريقة األكثر قيمة للتفاعل مع القطاع الخاص ،يتم تقسيم هاتين الوسيلتين
للدعم بين ركيزتي األثر واإليرادات .ويمكن أيضا انخراط األفراد كمستهلكين وكموظفين للشركات التي تقيم شراكات مع
الب ا .

-3
-17

ال كيزة  :1ا ث
لدى الب ا
سيزيد الب ا


خبرة تزيد عن  15عاما في المشاركة في إرساء شراكات تقنية مع القطاع الخاص .وخالل فترة االستراتيجية،
هذا النشاط لتلبية احتياجات األشخاص الذين يخدمهم بشكل أفضل ،بهدف تحقيق ما يلي:

نهج شامل بدعم من المكاتب اإلقليمية لزيادة انخراط المكاتب القطرية مع القطاع الخاص من أجل االستفادة من خبرة
ومهارات الشركات دعما لتلبية االحتياجات الواردة في الخطط االستراتيجية القطرية؛



كفاءات ووفورات في التكاليف ال تقل عن  60مليون دوالر أمريكي على مدى فترة االستراتيجية نتيجة التعاون مع
القطاع الخاص من خالل نُهج انخراط طويل األجل ومبتكر ،بما في ذلك المشاركة في اإلنشاء والتنفيذ واإلدارة؛



زيادة إجمالية نسبتها  25في المائة في عدد الشراكات العالمية المتعددة السنوات المدفوعة باالحتياجات والتي يتم إنشاؤها
()23

مع الوحدات التقنية ،والتي بلغت  20شراكة في عام .2019
1-3
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تحسين ال ساءلة والشفافية ن خالل القياس الشا ل
يفتقر الب ا

إلى منهجية معيارية لقياس وتقييم أثر الشراكات التقنية .وبدون مثل هذه المنهجية ،ال يمكنه أن يقيّم بشكل منهجي

األثر الكامل للمساهمات غير المالية المقدمة من الشركاء .وسيُعد الب ا

منهجية لتقييم أثر الشراكات بشكل متسق مقابل

أهداف الركيزة  .1ووفقا إلطار النتائج المؤسسية للب ا  ،سيتم توزيع بيانات الحصائل الخاصة باألفراد حسب الجنس والعمر
وستُدرج بيانات عن اإلعاقة حيثما يمكن.

()24

( )23تحليل مجموعة بوسطن االستشارية ،أبريل/نيسان .2019
( )24بببببرنببببامببببج األغببببذيببببة الببببعببببالببببمببببي .2018 .إطببببار الببببنببببتببببائببببج الببببمببببؤسبببببببسببببببببببيببببة الببببمببببنببببقببببح (.)WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1( .)2021-2017
.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099356/download/
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إعطاء ا ولو ة للش اكات القائ ة على االحتياجات لتحقيق ا ث على ستوى ال كاتب القط ة
يمكن للخبرة التقنية ونقل المعرفة وتعزيز القدرات التي يوفرها القطاع الخاص أن تساعد الب ا
()25

فعالية وكفاءة وإنصافا واالستفادة بشكل أفضل من تمويل الحكومات المانحة.

على العمل بأكثر الطرق

وحددت المشاورات التي جرت على مستوى
()26

المقر والمكاتب القطرية احتياجات برامجية تتمتع الشراكات التقنية مع القطاع الخاص بوضع جيد لتلبيتها (الشكل .)3

بشأن الشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه :تقييم .رقم التقرير .OE/2012/010
( )25برنامج األغذية العالمي .2012 .استراتيجية الب ا
.https://docs.wfp.org/api/documents/d6b29aa16b064ff38d015d04424f389b/download/
( )26تقر هذه االستراتيجية أيضا بأن نهج الشراكة قد ال يكون دائما أفضل حل لتلبية االحتياجات البرامجية للب ا ؛ وسيحدد التعاون الوثيق بين شعبة الشراكة مع
القطاع الخاص وتع بئة األموال منه والوحدات التقنية والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية في الب ا متى يكون نهج الشراء هو األنسب.
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وتستهدف هذه االستراتيجية نمو الشراكات التي تحركها المكاتب القطرية من أجل تحقيق أثر على مستوى المجتمعات المحلية
كجزء من إعطاء األولوية لالنخراط مع القطاع الخاص .وتهدف إلى تمكين المزيد من الشراكات القائمة على االحتياجات ،مثل
تلك القائمة في األردن ،حي

أنتجت شركة نشر محلية كتاب طهي يتضمن قصص نجاح النساء الالئي استفدن من أنشطة

الب ا  ،إلى جانب وصفات الوجبات؛ ويو َّجه جزء من المبيعات إلى أنشطة التغذية المدرسية للب ا  .وسيتم وضع أهداف
واستراتيجيات محددة للقطاع الخاص كجزء من خطط العمل المتعلقة بالشراكات .وبالنسبة للمكاتب القطرية المعنية ،سيتم إعداد
مكون لمؤشرات األداء الرئيسية كجزء من المؤشر  – 3اإلنجاز العام لمعايير أداء اإلدارة.
ّ
-21

ويمكن أن يسهم الشركاء التقنيون أيضا في زيادة قدرات ومهارات كل من الب ا
غير المباشرة على األجل الطويل .ويسعى الب ا

والحكومات المضيفة ،وبالتالي زيادة الفوائد

إلى رؤية المزيد من المبادرات مثل مشروع ليتشي ،المنفذ في هندوراس

في شراكة مع شركة األلبان األيرلندية "مجموعة كيري" (الشكل  .)4ونقل موظفو مجموعة كيري خبراتهم إلى مزارعي
هندوراس المحليين ،مما م ّكنهم من زيادة جودة منتجاتهم وربطهم ببرنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية للب ا .

-22

وفي البلدان التي ت ُنفذ فيها عمليات للب ا  ،يمكن إشراك الشركاء من القطاع الخاص لدعم تنمية االقتصادات الريفية والتعاون
في الجهود الطويلة األجل الرامية إلى تعزيز سالسل اإلمداد المستدامة والشاملة للجميع .وتمشيا مع سياسات الب ا

األخرى،

مثل سياسة المساواة بين الجنسين ( )2020-2015والسياسة المقبلة بشأن شراء األغذية المحلية ،وعن طريق العمل مع األسواق
المحلية ومن خاللها بطرق شاملة للجميع ومستدامة ،يمكن أن يحسّن الب ا
الصغيرة واألمن الغذائي والتغذية .ويشجع نهج الب ا

حياة المزارعين الريفيين أصحاب الحيازات

بشأن شراء األغذية المحلية التوريدَ من المنتجين والموردين المحليين

عندما يكون ذلك ممكنا.
-23

وعلى المستوى المحلي على وجه الخصوص ،يمكن أن تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص فعالة في تيسير االنخراط
مع القطاع الخاص وتقاسم الموارد والمسؤولية والمخاطر .وعلى سبيل المثال ،تعاونت وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات
المتحدة األمريكية ،وشركة كارغيل ،وحكومة هندوراس ،والب ا

في شراكة لمدة عامين في الممر الجاف في هندوراس

لتحقيق رؤية مشتركة بشأن سالسل اإلمداد الخاصة باألمن الغذائي والتغذية الشاملة للجميع عن طريق ربط  500من المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة بالبرنامج الوطني للتغذية المدرسية.
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استكشاف اذج ا خ اط بتك ة ع القطاع الخاص
تتخذ بعض الشركات خطوات تتجاوز المسؤولية االجتماعية ،فتنتقل نحو شراكات أو نُهج "القيمة المشتركة ".وتكون أكبر
لالنخراط في شراكات القيمة المشتركة – مع التقيد بمبادئ األمم المتحدة وخطوطها التوجيهية وأطرها

الفرص المتاحة للب ا

القائمة – على مستوى المكاتب القطرية ،من خالل شراكات متعددة القطاعات تضم مجموعة من الجهات الفاعلة المحلية التي
تلبي احتياجات معينة تركز على المستفيدين على النحو المحدد في الخطط االستراتيجية القطرية.
-25

وسوف يؤدي الب ا

بشكل متزايد دور المنظم والمنسق لشبكات الشراكات على المستويين الوطني والمحلي ،على سبيل

المثال من خالل شبكات األعمال لمبادرة تعزيز التغذية لزيادة توافر األغذية المغذية والطلب عليها .وقد ساعدت شعبة التغذية
في الب ا  ،بالتعاون مع شركة  ،Royal DSMوهي شريك منذ أمد طويل ،في إنشاء مثل هذه الشبكات في مالوي وزامبيا
وزمبابوي ،وهناك  16مكتبا قطريا آخر يت َّبع بنشاط نُهجا مماثلة.
-26

وإنشاء شبكات للقطاع الخاص ،سوف يستكشف الب ا

وباإلضافة إلى تأمين الخبرة لبرامج الب ا

()27

لالنخراط ،بما في ذلك المشاركة في اإلنشاء والتنفيذ واإلدارة.
المزرعة إلى السوق" الذي يتعاون الب ا

وسيستند الب ا

أساليب مختلفة

إلى خبرة مبادرات مثل تحالف "من

من خالله مع مجموعة من اتحاد الشركات لتحسين إمكانية حصول المزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة على البذور عالية الجودة والوصول إلى األسواق الموثوقة والتمويل الميسور التكلفة والحلول
الرقمية .ومن خالل االستفادة بشكل تعاوني من القطاع الخاص المحلي لتحفيز سالسل القيمة القادرة على الصمود والمنصفة
والشاملة ،يدعم الب ا

الجهات الفاعلة األكثر ضعفا – المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة عادة ،الذين يشكلون ما يقرب

من نصف جياع العالم البالغ عددهم  821مليون شخص – مما يم ّكنهم من المساهمة بشكل أفضل في التنمية االقتصادية الطويلة
األجل واالستفادة منها.
4-3
-27

بناء اذج ا خ اط تحقق فائدة تبادلة لتحقيق أث طو ل ا جل
ترغب الشركات بشكل متزايد في المساهمة في تحقيق المنفعة االجتماعية والبيئية على النطاق األوسع وكذلك زيادة محصالتها
النهائية )28(.ويوفر الب ا

وسيلة يمكن من خالله ا للقطاع الخاص المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة والء

الموظفين وتعريف أصحاب المصلحة بقيمتها اإليجابية للمجتمع.
-28

ولتحسين فعالية الشراكات التقنية ،سيركز الب ا

()29

على إرساء عالقات طويلة األجل والحفاظ عليها بدال من الشراكات القصيرة

غير المتكررة .وتمشيا مع المبادئ المشار إليها أعاله ،سوف يقبل الب ا

بشكل انتقائي فقط عروض الخدمات أو الخبرات

التي ترد إليه ،والتي غالبا ما تتطلب موارد لالستفادة منها وقد ال تحقق فوائد دائمة .وسيسهم ضمان تحقيق العالقات لفائدة
متبادلة لكل من الب ا

وشركائه ،كما هو الحال مع شركة  UPSللخدمات اللوجستية العالمية ،في إرساء الشراكات الطويلة

األجل والمستدامة وتعظيم األثر (الشكل .)5

( )27وفقا لتعميم المدير التنفيذي  ،OED2013/025بعنوان المبادئ التوجيهية للشراكات مع القطاع الخاص ،لن يقوض أي شكل من أشكال االنخراط مع القطاع
الخاص سلطة الدول األعضاء في الب ا أو المجلس التنفيذي أو يؤثر عليها ،والمجلس التنفيذي هو الهيئة الوحيدة التي تتمتع بصالحية اإلدارة وصنع القرار في
الب ا والحق في تحديد سياسات الب ا .
( )28بببببدأت الشبببببببببركببببات البببكبببببببيبببرة قبببببببول مسبببببببببؤولبببيببببات اجبببتبببمبببباعبببيببببة أوسبببببببببع نبببطبببباقببببا .مبببجبببلببببة اإليبببكبببونبببومبببيسببببببببببت 22 .أببببريببببل/نبببيسببببببببببان .2019
.https://www.economist.com/briefing/2019/08/22/big-business-is-beginning-to-accept-broader-social-responsibilities
( .2019 Edelman Trust Barometer, Global Report )29قال  67في المائة من األشخاص إما إنهم لن يعملوا أبدا ألي منظمة ،أو إنهم سيريدون الحصول
على أموال أكثر بكثير للعمل لدى أي منظمة ،وهو ما لم يف بالبيان التالي" :حدد صاحب عملي لنفسه غرضا ساميا ،ووظيفتي لها أثر اجتماعي هادف".
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ال كيزة  :2اإل ادات
تقترح هذه االستراتيجية طريقة جديدة للب ا

لتشجيع المواطنين على التبرع والدعوة للقضاء على الجوع .وسيصل الب ا

إلى مزيد من الناس حول العالم من خالل االستفادة من سوق تبرعات األفراد المتنامية ،وال سيما من خالل استخدام أدوات
االنخراط الرقمية ،لزيادة إيراداته وتنويع قاعدة موارده .وستسهم الشركات والمؤسسات أيضا في نمو اإليرادات ،كما هو مبين
في الشكل  .6وعلى وجه التحديد ،سيسعى الب ا

إلى تحقيق ما يلي:



زيادة اإليرادات السنوية من الداعمين األفراد إلى  170مليون دوالر أمريكي بحلول عام 2025؛



زيادة األموال التي تتم تعبئتها من الشركات إلى  50مليون دوالر أمريكي ومن المؤسسات إلى  25مليون دوالر أمريكي
بحلول عام 2025؛



االستفادة من األعمال المتزامنة الذي تقودها شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق في الب ا
المعرفة بالب ا

بنسبة  12في المائة خالل فترة االستراتيجية.

والمساهمة في زيادة

WFP/EB.2/2019/4-A

12

1-4
-30

القياس الشفاف لألداء
يعتبر تعظيم عائد االستثمار في جميع المسارات ،وهي الشركات والمؤسسات واألفراد ،عامال حاسما في زيادة اإليرادات على
النحو المقرر .وسيتم رصد نشاط تبرعات األفراد عن كثب مقابل مؤشرات األداء الرئيسية ،وتقديم تقارير منتظمة لضمان
الشفافية والمساءلة ،وال سيما قبل اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن الموافقة على االستثمارات وصرف األموال لها .وعموما،
سيؤدي االستثمار في النشاط المأجور لجمع األموال إلى تحقيق متوسط عائد تراكمي على اإلنفاق على اإلعالنات معدله 1:5.3
على مدار فترة خمس سنوات .وترد تفاصيل إضافية في الملحق الثاني.

-31

2-4
-32

وتشتمل مؤشرات األداء الرئيسية على المقاييس التالية:


إجمالي اإليرادات والنفقات في السنة ونسبة التكاليف إلى اإليرادات؛



تكلفة اجتذاب داعمين جدد؛



استمرارية الداعمين (عدد الذين يتبرعون في السنوات المقبلة)؛



تكلفة الحفاظ على الداعمين مع مرور الوقت؛



متوسط القيمة السنوية للتبرعات من الداعمين؛



اإليرادات المستدامة المتوقعة دعما لبرامج الب ا

والمستفيدين منه.

وذج ا خ اط قوي لتب عات ا ف اد
تمثل تبرعات األفراد مصدرا كبيرا ومتناميا لألموال التي تقدم في كثير من األحيان بمرونة وبالتالي يمكن للب ا
لتلبية أشد االحتياجات .وعن طريق إعطاء األولوية لجمع األموال من الداعمين األفراد ،يستجيب الب ا

أن يستخدمها

للتوصيات الناشئة

عن تقديرات وتقييمات االستراتيجيات السابقة إلشراك الكيانات غير الحكومية ،بما في ذلك توصية بأنه ينبغي للب ا

"توجيه

WFP/EB.2/2019/4-A
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مزيد من االهتمام إلى الهبات المتكررة من عامة الجمهور والقيام باالستثمار األساسي مقدما ،وذلك لتعبئة المساهمات غير
()30

المقيدة".
-33

وكانت الطريقة التقليدية لجمع األموال من األفراد تتم أساسا من خالل قنوات غير قائمة على اإلنترنت مثل البريد المباشر،
وتُنفذ من خالل عمليات جمع األموال على المستوى الوطني .وأصبح شكل سوق جمع األموال من األفراد مختلفا اآلن ،حي
أن غالبية الداعمين المحتملين – والتبرعات المريحة – موجودة على اإلنترنت .وسيستند نهج الب ا

بشأن تبرعات األفراد

إلى نجاحات تطبيق تقاسم الوجبات وسيُصمم بحي يقدم أفضل ما يمكن تقديمه من تجارب الدعم ،من أجل إنشاء برنامج مستدام
ذاتي التمويل ،وفي نهاية المطاف تحقيق نقلة نوعية في اإليرادات.
-34

ومن خالل هذا النهج الرقمي ،يسعى الب ا

إلى تحقيق عمليات أكثر نجاحا لجمع األموال مثل حملة اإلعالن على فيسبوك

في الفترة  2019-2018التي جمع من خاللها أمواال لحالة الطوارئ في اليمن (الشكل  .)7وسيتم تعزيز النهج الرقمي العالمي
من خالل نشاط جمع األموال الموجَّه خارج اإلنترنت (على سبيل المثال ،النداءات وجها لوجه واإلعالنات التلفزيونية) الذي
تظهر االختبارات أنه سيصيب النجاح.

-35

وتمشيا مع المبادئ التوجيهية لهذه االستراتيجية ،ستهدف أنشطة الب ا

المتعلقة بجمع تبرعات األفراد وبناء صورته إلى أن

يضمن داعمين يقدمون األموال شهريا لعمله ولمدة طويلة وإلى أن يوضح لهؤالء الداعمين في الوقت ذاته وبطريقة شفافة السبل
التي استُخدمت بها أموالهم.
-36

وبينما يستكشف الب ا

نماذج االنخراط المبتكرة لتبرعات األفراد ،فإنه سيستند إلى أنشطة جمع األموال من األفراد في البلدان

ذات الغالبية المسلمة والمغتربين المسلمين من خالل استكشاف التمويل االجتماعي اإلسالمي ،مثل الزكاة والصدقات وزكاة
الفطر واألوقاف والصكوك.
3-4
-37

و اإل ادات اإلضافية ن الش كات وال ؤسسات
سيسعى الب ا

إلى جمع  50مليون دوالر أمريكي سنويا من خالل شراكات جمع األموال مع القطاع الخاص بحلول عام

 .2025وتحقيقا لهذه الغاية ،سيقوم الب ا

بتحديد وتأمين الجهات المانحة العالمية الرئيسية من خالل االستفادة من فعاليات

(" )30تببقببريببر مببوجببز عببن تببقببيببيببم اسببببببببتببراتببيببجببيببببة الببب ب ببببا ب لببلشببببببببراكببببة مببع الببقببطبببباع الببخبببباص وتببعبببببئببببة الببمببوارد مببنببببه" (.)WFP/EB.2/2012/6-A
.https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfpdoc062160.pdf
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التواصل ،وجهات االتصال الخاصة بالقيادة العليا للب ا

واتجاهات السوق .وسوف يساعد التنقيب االنتقائي والمستهدف على

تحديد الفرص المتاحة في الشركات الكبيرة التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين والشركات التي تقع عملياتها بالقرب من
ومؤسسات الشركات .كما سيتم تقديم دعم أكبر للمكاتب القطرية في جهودها الرامية إلى إقامة شراكات

المستفيدين من الب ا

مع القطاع الخاص المحلي لتمويل الخطط االستراتيجية القطرية.
-38

وبالمثل ،تسعى هذه االستراتيجية إلى مضاعفة اإليرادات السنوية من المؤسسات إلى  25مليون دوالر أمريكي بحلول عام
 .2025وتؤدي المؤسسات الخاصة دورا رئيسيا في دفع االبتكار ومساعدة الب ا

على إيجاد حلول مستدامة تندرج ضمن
أقام شراكات مع

"محور العمل اإلنساني والتنمية" ،وكذلك حلول لألسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية .وفي حين أن الب ا

المؤسسات في الماضي ،فقد كان النهج مخصصا .وتركز هذه االستراتيجية على نهج موجه نحو التعاون مع عدد صغير من
المؤسسات الكبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا من أجل تعظيم عائد االستثمار ودعم الوحدات التقنية والمكاتب القطرية في
البح عن الفرص.

-5
-39

ال كيزة  :3االبتكار
تعد أنشطة الشراكة واالنخراط التي تركز على االبتكار من خالل التكنولوجيا الجديدة أو طرق العمل الجديدة حاسمة لمساعدة
الب ا

في تسريع التقدم نحو القضاء على الجوع .وتعتبر الشركات هي المحرك الرئيسي لالبتكار حول العالم .وخالل فترة

السنوات الخمس التي تغطيها هذه االستراتيجية ،ستتطور ساحة القطاع الخاص بشكل كبير .ومنذ عام  ،2014ظهرت
تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء االصطناعي والطائرات المسيَّرة وعلم الجينوم ،وهي تتيح فرصا كبيرة للتصدي لبعض التحديات
األكثر إلحاحا في العالم )31(.وقد أثرت التطورات في مجال التكنولوجيا أيضا على استعداد عامة الناس إلجراء عمليات الشراء
()32

والتبرع عبر اإلنترنت ،وزادت مبيعات التجارة اإللكترونية العالمية بنسبة  13في المائة في عام  2017وحده.
-40

وفي ضوء التكليف الصادر للب ا
المقبلة ،فإن الب ا

باستكشاف كيفية االستفادة من ابتكارات القطاع الخاص أثناء تطورها على مدى السنوات

سيكون قادرا على االستفادة من التكنولوجيات والمنهجيات الرائدة لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمستفيدين

في جميع أنحاء العالم .وخالل فترة هذه االستراتيجية ،سيسعى الب ا

جاهدا إلى االستفادة من االبتكارات القائمة على المبادئ

وتعاون أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الركيزتين األوليين من االستراتيجية ،ومعالجة التراجع في وتيرة التقدم نحو القضاء
على الجوع والدفع قدما بخطة عام  2030الشاملة .وفيما يلي أمثلة لما سيتضمنه هذا العمل:


توسيع نطاق الشراكات مع قطاع التكنولوجيا .يعتبر قطاع التكنولوجيا رائدا في مجال االبتكار ،ووفقا لتحليل أجرته
مجموعة بوسطن االستشارية في عام  ،2019فإن سبعا من الشركات العشر األولى في مجال االبتكار هي شركات
تكنولوجية )33(.وسيستند الب ا



إلى شراكاته القائمة مع شركات مثل إريكسون وعلي بابا وفيسبوك.

االستفادة من مساهمة مع ِّ ّجل االبتكار للب ا  .استنادا إلى انخراطه المتعدد الجوانب مع القطاع الخاص ،يمكن أن
باالبتكارات من المستوى المحلي استجابة الحتياجات المكاتب القطرية ،كما فعل مع مبادرة

ينهض الب ا
()34

.Nutrifami

(.Accenture. 2018. Technology for Good: Scaling up Social Transformation in the Fourth Industrial Revolution )31
.https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-75/accenture-tech-4-good-pov.pdf
( )32مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية" .2019 .ارتفعت مبيعات التجارة اإللكترونية العالمية إلى  29تريليون دوالر" .نشرة صحفية صادرة في  29آذار/مارس
.https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=505 .2019
( )33مجموعة بوسطن االستشارية .2019 .أكثر الشركات ابتكارا في عام .2019
https://www.bcg.com/publications/collections/most-innovative-companies-2019-artificial-intelligence-platforms.ecosystems.aspx
( Nutrifami )34تطبيق على الهواتف المتنقلة للتعلم اإللكتروني ُ
طور لمعالجة نقص التعليم التغذوي وتتبع عمليات شراء األغذية في المجتمعات التي تعاني من انعدام
األمن الغذائي في كولومبيا .وتم تجريب تطبيق  Nutrifamiفي عام  ،2016وجرى توسيع نطاقه منذ ذلك الحين لزيادة قاعدة مستخدميه إلى ما يتجاوز المستفيدين
من الب ا  ،داخل البلد وخارجه .وأثار نجاح التطبيق بين المستفيدين تبادل المعرفة بين المكاتب اإلقليمية ،بما في ذلك التعديل األخير للتطبيق وفقا للغة والثقافة
المحلية في السنغال.
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تطوير طرق جديدة للتواصل مع الداعمين المحتملين .على سبيل المثال ،م ّكن تطبيق الهواتف المتنقلة "تقاسم الوجبات"
( )ShareTheMealالذي انبثق عن مع ِّ ّجل االبتكار ،الب ا

من التواصل مع جمهور جديد واالتصال به لزيادة

إبراز الصورة ونتائج جمع األموال.


التعاون مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها من أجل تحقيق األثر وزيادة اإليرادات .ويمكن أن يستكشف
الب ا

أنشطة توليد اإليرادات من خالل آليات تمويل مبتكرة مثل "الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية" التابع

للصندوق الدولي للتنمية الزراعية .ويتيح التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا للب ا

ربط أنشطته األساسية

بأنشطة كبار الشركاء العالميين والجهات الفاعلة المحلية ،كما في بوروندي على سبيل المثال (الشكل .)8

-41

وستعمل الوحدات التقنية والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية على توجيه الطلب وتوضيح المشاكل التي يتعين حلها من خالل
مواصلة استكشاف الحلول المبتكرة القائمة على االحتياجات ،وال سيما مع الشركات .وستقوم إدارة الشراكة والدعوة بإنشاء
فرق عاملة شاملة ومتنوعة عبر المنظمات للتصدي لهذه التحديات واالستفادة من أثر الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص
والمؤسسات الدولية.

-6
-42

إب از صورة الب ا

لت ز ز جاح أ شطة الش اكة واال خ اط

يتطلب تحقيق األهداف المحددة في هذه االستراتيجية بناء صورة قوية ومتماسكة للب ا  .وتظهر البحوث أن هناك عالقة قوية
صلها عن طريق جمع األموال ،مما يشكل عالقة دورية
بين قوة صورة أي منظمة غير هادفة للربح واإليرادات الطوعية التي تح ّ
()35

مترابطة – الوعي بالمنظمة يعزز األداء في مجال جمع األموال ونشاط جمع األموال يعزز الوعي بالمنظمة.
-43

والصورة القوية مهمة لالنخراط مع الشركاء من القطاع الخاص والداعمين األفراد .وبينما يمكن أن يكون لهذه الجماهير دوافع
وعوامل تحفيز واحتياجات مختلفة فيما يتعلق بصورة المنظمة التي يتعاملون معها ،يمكن أن يزداد نجاح أي منظمة مع جميع
الجماهير إذا رأت هذه الجماهير أن صورة المنظمة مرتبطة ارتباطا قويا بالسمات التي تمثل قيمة ألصحاب المصلحة .والسمات
الرئيسية التي سيؤكد عليها الب ا

كجزء من استراتيجية بناء الصورة هي "النجاح" و"القوة" و"الشجاعة" و"الخبرة" .ومن

(nfpSynergy. 2015. Ringing a bell? Analysing available evidence on the sources and benefits of awareness for charities. )35
.https://nfpsynergy.net/free-report/ringing-bell-analysing-available-evidence-sources-and-benefits-awareness-charities
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المهم أيضا أن يرى الشركاء والداعمون المحتملون القضاء على الجوع في جميع أنحاء العالم كمشكلة يمكن حلها وبالتالي
تستحق استثمار وقتهم وجهدهم ومواردهم .وبالتالي من الحاسم لمعالجة مسألة قابلية حل المشاكل وجود أدلة طويلة األجل على
سبل قيام الب ا
-44

بإنقاذ األرواح وتغيير حياة الناس من خالل برامجه.

وتُظهر البحوث أن زيادة معرفة الناس بالب ا
لزيادة المعرفة بالب ا

-7
-45

تمثل خطوة مهمة نحو انخراطهم ودعمهم المحتمل له )36(.وقد وضع هدف

بنسبة  12في المائة خالل فترة االستراتيجية )37(.ويرد مزيد من التفصيل في الملحق الثال .

االستث ار ف ا ث واإل ادات لتلبية احتياجات ال ستفيد ن
تستهدف هذه االستراتيجية تحقيق زيادات في األثر الذي يحدثه الب ا

وكذلك تنويع اإليرادات ،وتصف التغييرات في

االستثمار وإعادة الهيكلة والقدرات الالزمة لتحقيقها .وهناك حاجة إلى مبلغ أولي قدره  1.1مليون دوالر أمريكي في عام 2020
لضمان وجود القدرات الرئيسية الالزمة لدفع أنشطة الركيزة  ،1بما في ذلك موارد متخصصة جديدة في عدد أكبر من المكاتب
اإلقليمية ووظائف الدعم ،مثل اإلبالغ والتعاقد وتحليل األثر .وتعتبر هذه الموارد ضرورية لتحسين كفاءات وقدرات الفرق
األقرب إلى المستوى المحلي لنجاح الشراكات القطرية المستدامة التي تدعم تنفيذ الخطط االستراتيجية القطرية )38(.ويرد توزيع
لتكاليف هذا االستثمار في الملحق األول.
-46

وسيتطلب النمو في تبرعات األفراد في إطار الركيزة  2استثمارات قدرها  13.1مليون دوالر أمريكي في عام  2020و22.2
مليون دوالر أمريكي في عام  2021لتمويل أنشطة جمع األموال والبنية التحتية .وسيتم طلب صرف مبلغ إضافي في عام
 .2022ولن تُصرف المبالغ الخاصة باالستثمارات في عامي  2021و 2022إال بعد تحقيق بعض مؤشرات األداء الرئيسية في
عامي  2020و .2021ومن المتوقع أن يولد إجمالي االستثمار إيرادات تراكمية قدرها  683.9مليون دوالر أمريكي بين عامي
 2020و ،2025فضال عن إيرادات كبيرة في المستقبل من الداعمين الجدد .ويرد في الملحق الثاني توزيع لالفتراضات األساسية
لنموذج االستثمار في مجال تبرعات األفراد.

-47
1-7
-48

وسيتم تقديم مقترحات بشأن االستثمار في الركيزة  ،3االبتكار ،إذا لزم األمر ،على مدار فترة االستراتيجية.
التغيي ات اإلضافية ال طلوبة لتحقيق ال كيزة 1
سيُستكمل االستثمار بإعادة هيكلة الموارد القائمة وإنشاء فريق متخصص لديه المهارات والخبرات الالزمة للشراكات التقنية
المنفصلة عن جمع األموال من القطاع الخاص .وسيتضاعف وجود الموظفين في المكاتب اإلقليمية خالل فترة االستراتيجية
وستتم تنمية القدرات لتعزيز الدعم للمكاتب القطرية .وسينتقل التركيز من نشر األدوات إلى توفير دعم مخصص للمكاتب
القطرية التي تتمتع بإمكانات عالية لالنخراط مع القطاع الخاص المحلي.

-49

وسيتم إنشاء مركز امتياز متخصص لتجميع المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مكتب إقليمي .وسيتم أيضا إنشاء فريق معني
بالخدمات العالمية يركز على وظائف الدعم الرئيسية مثل التعاقد واإلبالغ عن األثر ،مما يحسّن رعاية الشراكات على المدى
الطويل .وسيقدم هذا الفريق الدعم واإلرشاد بشأن التعاقد وتحليل األثر وإبراز صورة الشركاء للمكاتب القطرية والمكاتب
اإلقليمية وفي المقر.

( .Ipsos, WFP Brand Research: Global Report. September 2018 )36استُهدفت إحدى عشرة سوقا من أسواق الجهات المانحة الرئيسية :أستراليا،
وكندا ،وفرنسا ،وألمانيا ،وإيطاليا ،واليابان ،وهولندا ،وجمهورية كوريا ،واإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية( .غير متاح على
اإلنترنت).
( )37على سبيل المثال ،تظهر بياناتنا بالنسبة لكوريا الجنوبية أن هناك زيادة صافية نسبتها  51في المائة في قابلية التأييد و 37في المائة في احتمال التبرع عن طريق
ربط اسم األمم المتحدة (" )"UNبصورتنا ،خاصة بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم من الليبراليين ( 51في المائة 38/في المائة) وذوي مستوى التعليم العالي
( 63في المائة 48/في المائة) .وفي المملكة المتحدة ،كان من األرجح أن يتأثر األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 35عاما تأثرا إيجابيا عن طريق الربط باألمم
المتحدة ،مع تغيّر نسبته  47في المائة في احتمال التبرع.
( )38شبببببببببببببكببببة تبببقبببيبببيبببم أداء البببمبببنبببظبببمببببات البببمبببتبببعببببددة األطبببراف .2019 .تبببقبببيبببيبببم أد اء ببببرنببببامبببج األغببببذيببببة البببعببببالبببمبببي فبببي البببفبببتبببرة .2018-2017
.http://www.mopanonline.org/assessments/wfp2017-18/WFP%20report%20final.pdf
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التغيي ات اإلضافية الالز ة لتحقيق ال كيزة 2
هناك حاجة إلى فريق متكامل لجمع األموال من األفراد لتنفيذ النهج الجريء المقترح .ويتطلب ذلك الجمع بين الفرق المعنية
بتطبيق "تقاسم الوجبات" القائم والفرق المعنية بتبرعات األفراد إلنشاء فريق شامل لالنخراط مع الداعمين األفراد وفرص
لتقاسم التكاليف وتحسين الكفاءة .وسيتم رفع قدرة هذا الفريق من خالل مزيج من الموارد المرنة واالفتراضية ،بما في ذلك تقديم
خدمات الدعم من مصادر خارجية ووكاالت جمع األموال.

-51

ويعد التعاون الوثيق مع شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق أمرا حيويا إلقامة عملية سلسة بشأن الداعمين والحفاظ عليها
وتقاسم المحتوى والقصص الشخصية الفعالة التي تتصل بالداعمين .وسيتم تطوير عملية بشأن الموافقة المنظمة لتسيير حمالت
جمع األموال ،واستخدام األصول ،وإدارة السمعة ،وإطار للرسائل.

-52

وسيتم أيضا إنشاء فريق مخصص الغتنام الفرص المتاحة لجمع األموال من القطاع الخاص ،وتقسيم الفرق الفرعية بين إنشاء
أعمال جديدة وإدارة الشركاء القائمين .وسيتم تخصيص فريق صغير مخصص آخر لزيادة اإليرادات من المؤسسات ،والعمل
بشكل وثيق مع الوحدات التقنية والمكاتب القطرية.

-8

إدارة ال خاط

1-8

ال نا ة الواجبة

-53

ن أجل الشفافية وال ساءلة

تعمل عملية العناية الواجبة القوية في الب ا

على إدارة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن انخراط الب ا

الشركاء والداعمين .وتضمن العملية أن ينخرط الب ا

مع

مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص بطريقة تتسق مع المبادئ

التوجيهية التي أصدرها األمين العام لألمم المتحدة بشأن التعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال ،التي جرى تحديثها آخر
()39

مرة في عام .2015
-54

ويدير مكتب الشؤون القانونية في الب ا

هذه العملية ،الذي يقدم استعراضات العناية الواجبة للجنة المعنية بالشراكات والجهات

المانحة الخاصة التي يرأسها نائب المدير التنفيذي للب ا  .وتقوم اللجنة باإلشراف على العملية ،بما في ذلك الموافقة واإلرشاد
بشأن االنخراط مع الجهات المانحة والشركاء المعرضين لمخاطر عالية نسبيا .وتعمل شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع
األموال منه بوصفها أمانة اللجنة.
-55

وفي الوقت الحالي ،يتطلب الب ا

إجراء فحص العناية الواجبة للجهات المانحة المحتملة والشركاء المحتملين الذين يعتزمون

المساهمة بمبلغ  50 000دوالر أمريكي أو أكثر أو استخدام اسم الب ا

وشعاره .ويقترح الب ا

زيادة الحد األدنى للمساهمة

المالية إلى  100 000دوالر أمريكي لتبسيط اإلجراءات المتعلقة بالمزيد من الفرص التي تقودها المكاتب القطرية وذات القيمة
المالية األكثر تواضعا ،بما يتسق مع تركيز هذه االستراتيجية وبما يتماشى مع إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية .وستواصل
شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه بالمقر تقديم المشورة التقنية بشأن إدارة المفاوضات والمخاطر المرتبطة
بالفرص لجميع القيم المالية.
-56

وباإلضافة إلى ذلك ،سيضع الب ا

طرقا جديدة للعمل – وفقا لتوجيهات شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال

منه وتحت إشرافها – تضمن اإلدارة السليمة للمخاطر وتم ّكن المكاتب اإلقليمية والقطرية من االنخراط مع القطاع الخاص بشكل
أسرع وبفعالية أكبر على المستوى المحلي .وسيتماشى هذا النهج مع توصيات مجموعة نتائج الشراكات االستراتيجية التابعة
لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،والتي يعمل بمقتضاها فريق عمل معني بالقطاع الخاص على تنسيق العناية الواجبة.

( )39األمم المتحببببدة .2015 .المبببببادئ التوجيهيببببة المتعلقببببة ببببباألخببببذ بنهج قببببائم على المبببببادئ إزاء التعبببباون بين األمم المتحببببدة وقطبببباع األعمببببال.2015 .
.https://business.un.org/en/documents/5292
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وبالنظر إلى الحجم المتزايد للشراكات التقنية وشراكات جمع األموال مع الشركات المتوخاة في هذه االستراتيجية ،سيتم توفير
موارد إضافية لمكتب الشؤون القانونية لزيادة العمل المتعلق بالعناية الواجبة والدعم التعاقدي.

-58

ويرد مزيد من التفاصيل في الملحق الرابع.

2-8
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إدارة ال خاط ا خ ى
من الحاسم لنجاح تنفيذ هذه االستراتيجية إدارة المخاطر والتخفيف منها .وترد في الجدول  1المخاطر الرئيسية وإجراءات
التخفيف ذات الصلة.
الجدول  :1ال خاط ال ئيسية وإج اءات التخفيف ذات الصلة
إج اءات التخفيف

ال خاط
 -1مخاطر السمعة

سيواصل الب ا

تعد إدارة المخاطر المحتملة لسمعة

 100 000دوالر أمريكي أو أكثر أو يرغبون في استخدام اسم الب ا

الب ا

ضرورية عند االنخراط مع

الشركات والمؤسسات واألفراد.

ضمان أن تمر الشركات والمؤسسات واألفراد الذين يمنحون
وشعاره بعملية

العناية الواجبة الصارمة لديه قبل التوقيع على أي اتفاق أو اإلعالن عن شراكة .ووفقا
لعملية العناية الواجبة الحالية ،فإن أي مقترحات للشراكة أو االنخراط مع الكيانات التي تم
تحديدها على أنها تمثل مخاطر عالية أو مع الجهات الفاعلة في القطاعات ذات المخاطر
العالية ستخضع لمزيد من التدقيق وستفحصها اللجنة المعنية بالشراكات والجهات المانحة
الخاصة .وبالنسبة للشراكات مع الشركات في قطاع التكنولوجيا ،سيولي الب ا

اهتماما

خاصا للمخاطر المرتبطة باستخدام البيانات وسيضمن خصوصية بيانات المستفيدين.
وكجزء من عملية العناية الواجبة ،سيُجري الب ا

أيضا تقييما للمخاطر البيئية

واالجتماعية ومخاطر الحوكمة المحتملة.
وبعد إجراء العناية الواجبة ،تُبرم اتفاقات ملزمة وفقا للمبادئ التوجيهية للب ا

بشأن

الشراكة مع القطاع الخاص ( )OED 2013/025مع الجهات المانحة والشركاء ،مما
سيساعد على تخفيف المخاطر القانونية ومخاطر السمعة .وتتضمن هذه االتفاقات شروطا
واضحة بشأن االنخراط ومبادئ توجيهية بشأن الرؤية وبنود بشأن الخروج من االتفاقات.
وتعتبر الرعاية الدقيقة لسمعة الب ا

أساسية لتهيئة بيئة تمكينية إيجابية للشراكات وإدارة

أي أثر سلبي محتمل ناتج عن عوامل خارجية ال سيطرة للب ا

عليها.

ويركز فريق من ذوي الخبرة في شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق على إدارة سمعة
الب ا

ويعمل عن كثب مع شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه عندما

تشكل أي شراكة محتملة خطرا على السمعة .وسيتم رفع هذه القدرة – وقدرة الفريق المعني
بالعناية الواجبة في مكتب الشؤون القانونية – كجزء من هذه االستراتيجية ،ويجب الحفاظ
عليها عند مستوى متناسب مع عدد وحجم أنشطة الشراكة التي تشكل مخاطر على السمعة.
 -2تضارب المصالح

تمشيا مع المبادئ التوجيهية للب ا

يشكل اللبس المحتمل بين العالقات

على فصل واضح بين عمليات الشراء في الب ا

التجارية والشراكات خطرا على
المنظمة.

الثال

بشأن الشراكات مع القطاع الخاص ،يجب الحفاظ
والتعاون مع الشركات .وينص الملحق

لتعميم المدير التنفيذي  ،OED2013/025الذي يحدد عملية الشراء في الب ا

حسبما تتعلق بالشراكات مع القطاع الخاص ،على أن "يحافظ الب ا

على الفصل بين

تعاونه مع [قطاع األعمال] وعمليات الشراء لضمان بقاء العالقات التجارية مع شركاء
[قطاع األعمال] متمايزة وإدارتها بشكل مستقل".

WFP/EB.2/2019/4-A

19

الجدول  :1ال خاط ال ئيسية وإج اءات التخفيف ذات الصلة
إج اءات التخفيف

ال خاط
ويدرك الب ا

موردة ،ما دام الجانبان اللذان
أن الشركات الشريكة يمكن أيضا أن تكون ِّ ّ

يشكالن ارتباطها بالب ا

يداران بشكل منفصل ووفقا للمبادئ التوجيهية لعام 2015

بشأن التعاون بين األمم المتحدة والقطاع الخاص لضمان عدم حصول الموردين على أي
ميزة غير عادلة.
 -3نقص القدرات الداخلية إلدارة تتمثل طريقة التخفيف من هذه المخاطر في تقدير القيمة المحتملة وجميع التكاليف المرتبطة
الشراكات بنشاط

بالشراكة قبل التوقيع على اتفاق الشراكة لضمان االمتثال لمبدأ الب ا

تتطلب جميع الشراكات ،سواء التي

باالسترداد الكامل للتكاليف .ويجب أن يستند كل تبرع بالخبرة أو الخدمات إلى احتياج في

توفر نقدا أو خبرة تقنية ،قدرة داخلية
على العمل بفعالية ويتعين رعايتها

الخاص

الب ا  ،ويجب أن تكون الموارد الالزمة إلدارة الشراكة بنشاط موجودة داخل الوحدة
التقنية ذات الصلة أو المكتب القطري ذي الصلة .وفي حالة عدم توافر هذه الموارد ،ينبغي

بشكل مستمر كي تحقق األثر المنشود

أن تتضمن الشراكة مساهمة مالية لتمويل هذه الموارد.

منها .وإذا كانت القدرة على إدارة

وهناك طريقة أخرى لتخفيف هذه المخاطر وهي ضمان وجود فريق معني بالشراكة مزود

الشراكات بنشاط غير متوفرة ،فقد بالكامل بالموظفين والمهارات .ويشتمل تقرير خطة اإلدارة المرتبط باالستراتيجية الحالية

تضيع

الموارد

الب ا

للخطر.

وتتعرض

سمعة

على هذه االحتياجات من الموظفين ،ويرد مزيد من التفاصيل في القسم  7أعاله،
"االستثمار في األثر واإليرادات لتلبية احتياجات المستفيدين" .وتتجاوز هذه الموارد شعبة
الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه لتشمل شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق ومكتب الشؤون القانونية والوظائف األساسية األخرى.
انظر المخاطر رقم  5أدناه لمزيد من التفاصيل.

 -4عدم وجود التزام على نطاق
الب ا

بأسره

كانت العملية التي أدت إلى إعداد هذه االستراتيجية شاملة للجميع وتشاورية ،وموجهة
بفريق استشاري يتكون من القيادة العليا للب ا

يعد تعزيز التعاون بين شعبة الشراكات
مع القطاع الخاص وجمع األموال منه
والوحدات التقنية والمكاتب اإلقليمية

لضمان المشاركة وااللتزام على نطاق

المنظمة .وهناك تعاون وثيق مستمر مع شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق ،ومن المتوقع
تدبير موارد إضافية لتمكين فريق مكتب الشؤون القانونية للب ا

من تلبية الزيادة

المتوقعة في الطلب على توجيهات مكتب الشؤون القانونية بشأن التعاقد والعناية الواجبة.

والمكاتب القطرية وشعبة االتصاالت وأثناء التنفيذ ،ستقوم شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه بتخفيف هذه

والدعوة والتسويق ومكتب الشؤون

المخاطر من خالل مواصلة العمل الشامل للجميع وبالتعاون الوثيق مع الوحدات التقنية

القانونية أساسيا لنجاح االستراتيجية .والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية إليجاد شعور داخل الب ا

بأن الشركات

ويشكل احتمال عدم وجود مثل هذا والمؤسسات واألفراد المعنيين يمكن أن يضيفوا قيمة للعمليات ،وال سيما عن طريق تلبية

التعاون خطرا.

االحتياجات التي ال يمكن تلبيتها من خالل مصادر أخرى.
وسيضمن مركز االمتياز القائم على المكاتب اإلقليمية المنصوص عليه في هذه
االستراتيجية تعزيز التعاون بين المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية ،حي

يتم

توليد احتياجات الشراكات وغالبا ما يتم الشعور باألثر.
 -5عدم وجود فرق مزودة بكل ما يلزم يتطلب إرساء الشراكات مع القطاع الخاص وتحقيق النجاح مهارات متخصصة ،فضال
من

موظفين

االستراتيجية.

ومهارات

لتنفيذ عن الدعم من وظائف الدعم الرئيسية.
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يجب نشر المهارات والمعرفة السليمتين ولدعم األنشطة في إطار الركيزة  ،1األثر ،تنص هذه االستراتيجية على مضاعفة عدد

باستمرار مع مرور الوقت لتحقيق

الوظائف في المكاتب اإلقليمية وترقية وظائف أخرى في األدوار والمواقع الرئيسية لضمان

أهداف الشراكة وجمع األموال.

أن يكون لدى الموظفين المهارات والقدرات المناسبة ،مع التركيز على توفير الدعم
المتخصص للمكاتب القطرية التي تسعى إلى اغتنام الفرص مع القطاع الخاص .ويرد
مزيد من التفاصيل في الملحق األول.
وفي عام  ،2018تم توفير استثمار أولي صغير لتعزيز الفريق المعني بالداعمين األفراد
داخل شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه ،بما في ذلك من خالل تعيين
كبار الموظفين ذوي المهارات العالية .ويجري توسيع إضافي للفريق لتحقيق األهداف
الواردة في هذه االستراتيجية .ويرد في الملحق الثاني وصف لنموذج االستثمار
واالحتياجات من الموارد لتحقيق مجال عمل هذه االستراتيجية الخاص بتبرعات األفراد
من هذه االستراتيجية.
وسيستثمر الب ا

أيضا في رفع مهارات الموظفين الذين يؤدون وظائف الدعم الرئيسية

عن طريق إنشاء فريق عالمي جديد معني بالخدمات ودعم المكاتب القطرية داخل شعبة
الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه .وسيؤدي هذا الفريق وظائف رئيسية
مثل اإلبالغ عن األثر واالتصاالت والتعاقد لتلبية االحتياجات العالمية واحتياجات المكاتب
اإلقليمية والمكاتب القطرية.
ّ -6أال يحقق الب ا

مؤشرات األداء يتوقف النمو في تبرعات األفراد على عدة عوامل من بينها اجتذاب عدد معين من الجهات

الرئيسية المستهدفة المحددة في نموذج

المانحة واالحتفاظ بها .ومن المقترح أن يأتي رأس المال الالزم لبدء التشغيل من مبادرة

استثمار تبرعات األفراد.

مؤسسية حاسمة ،الستخدامه لتغطية التكاليف غير المتكررة والبنود التقنية المتكبدة لمرة

إذا لم تتحقق مؤشرات األداء الرئيسية،
لن يتم صرف الجزء التالي من
االستثمار.

واحدة .وستُقدم شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه تقارير فصلية إلى
اإلدارة العليا والمجلس التنفيذي عن التقدم مقابل مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة بنشاط
تبرعات األفراد (يرد المزيد من التفاصيل عن مؤشرات األداء الرئيسية في الملحق الثاني).
ويُقترح صرف االستثمار تدريجيا على مدار السنوات الثالث األولى من فترة
االستراتيجية .وفي عام  ،2020سيتم توفير  13.1مليون دوالر أمريكي من أجل زيادة
االستحواذ على الداعمين .وصرف مبلغ آخر قدره  22.2مليون دوالر أمريكي في عالم
 2021لمواصلة توسيع نطاق هذا النشاط واالحتفاظ بالداعمين.
وبناء على التقارير المنتظمة عن النتائج خالل العامين األولين من النشاط ،وشريطة تحقيق
 80في المائة من مؤشرات األداء الرئيسية الموافق عليها ،سيتم صرف المبلغ النهائي
وقدره  17.3مليون دوالر أمريكي لألنشطة في عام .2022
ويهدف نموذج االستثمار ومؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة به لإلبالغ إلى تتبع التقدم
الشامل لنشاط تبرعات األفراد في الب ا  .وفي كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات،
إذا لم تتحقق جميع مؤشرات األداء الرئيسية بنسبة  80في المائة ،سيعيد الب ا

تقييم

اتجاه استراتيجية تبرعات األفراد ويتخذ اإلجراءات التصحيحية .ونظرا ألن هذا االستثمار
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ال خاط

محجوز صراحة لنشاط تبرعات األفراد ،فإن أي إعادة تقييم من هذا القبيل لن تؤثر على
األنشطة غير المرتبطة بتبرعات األفراد المتوخاة في االستراتيجية.
واستنادا إلى البحوث المستقبلية بشأن إبراز الصورة ومن خالل التعاون الوثيق بين شعبة
االتصاالت والدعوة والتسويق وشعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه،
سوف يقوم الب ا

باستمرار بتكييف نهجه بشأن الرسائل وتعزيز إبراز سمات الصورة

حسب الحاجة إلحداث صدى بين الجماهير في األسواق المستهدفة والفئات السكانية
المحددة.
وستعمل شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه عن كثب مع إدارة تسيير
الموارد لتحديد أفضل السبل لدمج هذا النشاط في إطار النتائج المؤسسية للب ا
اإلدارة المؤسسية األخرى.

وأدوات
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ال لحق ا ول
است اتيجية الش اكة واال خ اط :تطلبات االستث ار
-1

يقدم هذا الملحق معلومات إضافية عن خطط برنامج األغذية العالمي (الب ا ) لالستثمار لدعم أنشطة الشراكات مع القطاع
الخاص والمؤسسات وجمع األموال وزيادة الدخل من تبرعات األفراد.

ألف-
-2

وجز التكاليف ال ت لقة باست اتيجية الش اكة واال خ اط
سيبلغ إجمالي االستثمارات اإلضافية المطلوبة إلطالق االستراتيجية في عام  2020فيما يتعلق بالقطاع الخاص والمؤسسات
واألفراد  18.1مليون دوالر أمريكي ،بما في ذلك المبلغ المطلوب لتوفير خدمات عالمية شاملة ودعم المكاتب القطرية .وبحلول
عام  ،2025سيزيد هذا المبلغ اإلضافي إلى  30.4مليون دوالر أمريكي .وفي أي سنة معينة ،سيُخصص نحو  80في المائة من
التكاليف الستثمارات غير الموظفين الالزمة لتنفيذ االستراتيجية لزيادة التبرعات المقدمة من األفراد ،أي التكاليف المرتبطة
بجذب داعمين جدد والحفاظ على الداعمين الحاليين وزيادة المبلغ المقدم منهم .وستشمل هذه االستثمارات األنشطة المدفوعة
للتسويق وجمع األموال ،مثل اإلعالنات على منصات مثل غوغل وفيسبوك .وتسترشد البيانات التي تستند إليها افتراضات
التكاليف بالنتائج الفعلية للب ا

وجرى التحقق من صحتها بمقارنتها بالبيانات الواردة من وكاالت األمم المتحدة األخرى

وغيرها من المنظمات ،فضال عن المدخالت المستندة إلى الخبرة الواسعة للمنظمات غير الحكومية الدولية في مجال جمع
التبرعات ،بما في ذلك المنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة وأوكسفام.
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الشكل  :2توز ع تكاليف االست اتيجية

باء-
-3

االستث ار ف القطاع الخاص وال ؤسسات والخد ات ال ال ية ودعم ال كاتب القط ة
صُمِّ مت االستراتيجية لتحقيق زيادة قوية ولكن قابلة للتحقيق في الشراكات مع القطاع الخاص .ومن خالل الركيزة  ،1األثر،
تهدف االستراتيجية إلى تحقيق زيادة كبيرة في انخراط المكاتب القطرية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الخطط االستراتيجية
القطرية وتحقيق الكفاءة وتحقيق وفورات في التكاليف ال تقل عن  60مليون دوالر أمريكي وزيادة بنسبة  25في المائة في
النشاط العالمي للشراكة التقنية الواسعة النطاق خالل فترة االستراتيجية .وباإلضافة إلى األهداف المتعلقة بتبرعات األفراد
المحددة في الركيزة  ،2اإليرادات ،تستهدف االستراتيجية أيضا مضاعفة تبرعات القطاع الخاص النقدية وحدها إلى  50مليون
دوالر أمريكي سنويا ،وتسعى إلى زيادة اإليرادات من المؤسسات الخاصة إلى  25مليون دوالر أمريكي سنويا بحلول عام
 .2025وسيتطلب تنفيذ هذه االستراتيجية زيادة تدريجية في القدرة واالرتقاء بمستوى المهارات والقدرات
من عام  2020إلى عام  .2025وفي عام  ،2020ستكون هناك حاجة إلى نفقات إضافية قدرها  1.1مليون دوالر أمريكي
لألنشطة التي تستهدف القطاع الخاص والمؤسسات وللخدمات العالمية ودعم المكاتب القطرية لضمان وجود القدرات الرئيسية
لتنفيذ االستراتيجية.

-4

وستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية مع تحقق أهداف االستراتيجية على مدى فترة السنوات الست .وبحلول عام ،2025
سيُتكبد مبلغ إضافي قدره  2.6مليون دوالر أمريكي كتكاليف سنوية إضافية مقارنة بعام  2019لألنشطة التي تستهدف القطاع
الخاص والمؤسسات والخدمات العالمية ودعم المكاتب القطرية.
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الشكل  :3التكاليف اإلضافية لأل شطة ال ت لقة بالقطاع الخاص ،وال ؤسسات،
والخد ات ال ال ية ،ودعم ال كاتب القط ة

-5

وسيكون تركيز االستثمارات في عام  2020هو ضمان أن تكون لدى الفرق العاملة مع القطاع الخاص والمؤسسات والخدمات
العالمية ودعم المكاتب القطرية مهارات كافية لتنفيذ نهج أكثر تركيزا وتخصصا .وسيشمل ذلك إنشاء وظائف جديدة في المكاتب
اإلقليمية التي ال تملك حاليا موارد مخصصة لالنخراط مع الكيانات غير الحكومية ،وضمان القيادة المناسبة إلنشاء فريق دعم
الخدمات العالمية والمكاتب القطرية ،وتحدي الوظائف الحالية لتشمل القدرات المتخصصة .وإجماال ،ستشمل استثمارات فريق
شعبة الشراكة مع القطاع الخاص وجمع األموال منه في عام  2020وظيفتين جديدتين للموظفين الدائمين وثمانية خبراء
استشاريين إضافيين .وبعد ذلك ،سيكون نمو الفريق تدريجيا وبما يتناسب مع ما هو مطلوب للوفاء بالعتبات المحددة في
االستراتيجية ،على النحو ال ُمفصل أدناه:


فريق الشراكات التقنية :سيجري تعيين موظف واحد وخبير استشاري جديد في شعبة الشراكة مع القطاع الخاص وجمع
األموال منه لكل ثالث شراكات تقنية جديدة



جمع األموال من القطاع الخاص :سيكون كل مدير لجمع األموال مسؤوال عن إدارة ما ال يقل عن  5ماليين دوالر
أمريكي كتبرعات سنوية من القطاع الخاص ،ويجب على كل ُمولِّّد أعمال جديد جمع ما ال يقل عن مليوني دوالر
أمريكي في أعمال جديدة .وسيُنظر في توفير قدرة إضافية لكل دور بمجرد تجاوز هذه األهداف



المؤسسات :ستُعزز الوظيفة الحالية بخبيرين استشاريين داعمين للعمل على مضاعفة األموال المحصلة من المؤسسات
بحلول 2025
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ال لحق الثا
تب عات ا ف اد:
-1

لو ات فصلة عن ز ادة اإل ادات ال ق رة

يُقدم هذا الملحق معلومات إضافية عن نموذج استثمار تبرعات األفراد واالفتراضات التي يقوم عليها لضمان الشفافية الكاملة
والثقة في االستثمار المقرر وزيادة تبرعات األفراد .وتُعرض المعلومات لشرح األهداف والنهج الرفيعة المستوى للب ا
فضال عن مصادر االستثمار ونقاط اتخاذ القرار الرئيسية .كما يصف السوق العالمية لتبرعات األفراد ويحدد وضع خطط
الب ا

مقارنة بخبرة وكاالت األمم المتحدة األخرى وأدائها .والمجاالت المشمولة في هذا الملحق هي كما يلي:

ألف-

ألف-
-2

ما الذي يدعو إلى االستثمار في تبرعات األفراد؟ القضاء على الجوع بشكل أسرع
إزاء تبرعات األفراد

باء-

النهج الشامل للب ا

جيم-

استثمار الب ا  :مصادر األموال وعملية الموافقة

دال-

عوامل النجاح الرئيسية في وضع برنامج تبرعات األفراد
لتبرعات األفراد

هاء-

تفاصيل نموذج استثمار الب ا

واو-

سوق تبرعات األفراد حول العالم

زاي-

الدروس المستفادة من وكاالت األمم المتحدة النظيرة

ا ال ي دعو إلى االستث ار ف تب عات ا ف اد؟ القضاء على الجوع بشكل أس ع
يواجه الب ا

فجوة تمويل متزايدة حي يعاني المزيد من الناس في العالم من الجوع .ويتطلب عكس هذا االتجاه والوصول

إلى القضاء على الجوع تمويال إضافيا جديدا .ويقترح الب ا

االستثمار في زيادة اإليرادات من تبرعات األفراد لخلق تيار

جديد كبير من التمويل المرن (إيرادات سنوية قدرها  170مليون دوالر أمريكي بحلول عام  )2025الذي سيساعد الب ا
على الوصول إلى المزيد من المستفيدين .وسيولد نموذج االستثمار المقترح برنامجا لجمع األموال مكتفيا ذاتيا بحلول نهاية فترة
االستراتيجية .وهذا يعني أنه في حين أن برنامج جمع األموال لن يحتاج إلى تمويل إضافي من الب ا  ،إال أنه سيواصل تحقيق
إيرادات سنوية كبيرة لبرامج الب ا

اعتبارا من عام  2026فصاعدا .وبحلول عام  ،2025يتوقع نموذج االستثمار إجمالي

إيرادات تراكمي قدره  684مليون دوالر أمريكي وصافي إيرادات تراكمي لبرامج الب ا

يتجاوز  340مليون دوالر أمريكي.

وبحلول عام  ،2030سيولد االستثمار صافي إيرادات يقارب مليار دوالر أمريكي .انظر الشكل .1
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باء-
-3

النه الشا ل للب ا

إزاء تب عات ا ف اد

تمثل تبرعات األ فراد أكبر مصدر للتبرعات للمنظمات غير الحكومية في السوق العالمية لجمع التبرعات ،وهو مستمر في
النمو .وستسمح زيادة إيرادات الب ا
أصول الب ا

من األفراد للب ا

بالوصول إلى المزيد من الناس حول العالم .ويمكن االستفادة من

الفريدة – وهي رسالته وقدرته المؤكدة على إنقاذ األرواح وتغيير الحياة ،والتطبيق الخاص به المعروف باسم

تقاسم الوجبات " "ShareTheMealلجمع األموال عن طريق الهواتف المتنقلة وأثره العالمي – الجتذاب الداعمين الفرديين
الجدد والتواصل معهم إلظهار أن المنظمة تستخدم تبرعاتهم بفعالية .والهدف هو خلق نموذج يصبح ذاتي التمويل في غضون
خمس سنوات ويوفر مستوى كبيرا من اإليرادات المرنة للب ا .
-4

ويتكون النهج الجديد المقترح للب ا


لجمع األموال من ثالثة عناصر:

االست اتيجية ال ق ية – يمكن للب ا

جمع المزيد من األموال بعائد استثمار أعلى باستخدام القنوات الرقمية عالية

األداء (هنا ،تشير "القنوات" إلى شكل من أشكال االتصال أو النشاط التسويقي) وأدوات التسويق الرقمية المتطورة
الستهداف نداءاته .وبناء على النجاحات الحديثة مثل تطبيق تقاسم الوجبات ،يمكن للب ا

االستفادة من دوره الفريد

ووجوده داخل البلد لتوفير أفضل تجربة داعمة في فئتها مع محتوى عالي الجودة ودينامي.


النه ال ال

– يسمح النهج الرقمي المتعدد البلدان بإعادة تخصيص االستثمار بسهولة ،وتنفيذ أفضل الممارسات

وتحسين البرامج عبر األسواق والقنوات .وسيحتاج الب ا

إلى إدارة المزايا الضريبية كلما أمكن ذلك واحترام األطر

القانونية الوطنية ذات الصلة.


التك ار الس ع – سيسمح النهج الرقمي العالمي للب ا

بالتفاعل مع الداعمين بطريقة مرنة ،من خالل االختبار

السريع والتعلم وتحسين األنشطة .وسوف ييسر ذلك دورات التكرار السريع؛ والتحسين المستمر للمحتوى ونُهج
ومنصات وأدوات االستهداف؛ والقدرة على رفع مستوى ما يعمل بسرعة لتحسين البرنامج الكلي.
-5

وبينما يستثمر الب ا

في زيادة إيراداته من األفراد حول العالم ،فإنه يركز أيضا على بناء قوة عالمته التجارية .وتدعم هذه

المجاالت بعضها البعض ،حي

ستدعم العالمة التجارية القوية أنشطة جمع األموال وستساعد النداءات الفعالة لجمع األموال

في بناء الوعي بالعالمة التجارية والمعرفة بها .وتعمل شعبة الشراكة مع القطاع الخاص وجمع األموال منه وشعبة االتصاالت
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والدعوة والتسويق معا عن كثب لتطوير أنشطة وخطط مشتركة ولتحديد األدوار والمسؤوليات الواضحة في مجاالت مثل
االنخراط الرقمي وإنشاء المحتوى واإلدارة المجتمعية (انظر الملحق الثال ).
جيم-
-6

استث ار الب ا  :صادر ا وال وع لية ال وافقة
تُقترح أربعة مصادر لألموال لالستثمار في زيادة تبرعات األفراد على مدى فترة االستراتيجية .وهذه المصادر والمبالغ اإلجمالية
المتأتية من كل مصدر منها هي على النحو التالي:


استثمارات من نوع مماثل للمبادرة المؤسسية الحاسمة لتوفير التمويل األولى لجمع األموال 52.3 :مليون دوالر
أمريكي؛



قرض من مرفق الميزنة الرأسمالية ،والذي سيُسدد من اإليرادات المحتجزة بين عامي  2026و 31.4 :2030مليون
دوالر أمريكي؛



اإليرادات المحتجزة المولَّدة من االستثمار في األنشطة المدفوعة لجمع األموال 103.8 :مليون دوالر أمريكي؛



عنصر ميزانية دعم البرامج واإلدارة لشعبة الشراكة مع القطاع الخاص وجمع األموال منه المخصصة لتبرعات
األفراد 12.4 :مليون دوالر أمريكي.

-7

ومنذ تقديم مشروع االستراتيجية في المشاورة غير الرسمية الثالثة مع الدول األعضاء ،في أبريل/نيسان  ،2019تغيرت
افتراضات اإليرادات المحتجزة .وهذا يقلل من إجمالي متطلبات االستثمار من  100مليون دوالر أمريكي إلى  83.7مليون
دوالر أمريكي ،منها  31.4مليون دوالر أمريكي ستُمول من خالل قرض داخلي .ولذلكُ ،خفض رأس المال األولي إلى ما يزيد
قليال عن  52مليون دوالر أمريكي.

-8

وتخضع اإليرادات المولَّدة من أنشطة جمع تبرعات األفراد ،كما هو الحال مع جميع اإليرادات من الكيانات غير الحكومية ،إلى
تكاليف الدعم غير المباشرة .ويتم فرض هذه التكاليف على جميع المساهمات بمعدل  6.5في المائة.

-9

وستُصرف االستثمارات والقروض تدريجيا ،وستكون هناك نقاط قرار رئيسية عندما تتلقى اإلدارة العليا والمجلس التنفيذي
تقارير تستند إلى مؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها إلبالغ عملية اتخاذ القرار بشأن الموافقة على مزيد من االستثمارات
(الشكل .)2

ال بادرة ال ؤسسية الحاس ة
-10

يُقترح بدء زيادة تبرعات األفراد عن طريق استثمارات من نوع مماثل للمبادرة المؤسسية الحاسمة على مدى ثالث سنوات.
وتمشيا مع قيود المبادرة المؤسسية الحاسمة ،لن يتم استخدام التمويل من هذا المصدر إال للتكاليف غير المتكررة مثل شراء
إعالنات الوسائط الرقمية لمرة واحدة والنفقات التقنية لمرة واحدة مثل التحسينات التكنولوجية.

-11

وسيُنفذ هذا االستثمار على مراحل خالل السنوات الثالث األولى من فترة االستراتيجية ( .)2022-2020ويجب الموافقة على
االستثمار األول كجزء من خطة اإلدارة للفترة  .2021-2020وتبلغ تكاليف المرحلة األولى  13.1مليون دوالر أمريكي ،أما
الجزء الثاني لعام  2021فسيزيد إلى  22.2مليون دوالر أمريكي .واالستثمار النهائي من النوع المماثل للمبادرة المؤسسية
الحاسمة لعام  2022سيكون  17.1مليون دوالر أمريكي .ويُتيح هذا التدرج في االستثمار إجراء مراقبة دقيقة لألداء وإدارة
المخاطر بعناية .ولن تُصرف األموال الخاصة بكل مرحلة من مراحل االستثمار إال بعد استعراض مفصل للنتائج وتحقيق
مؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها بنسبة  80في المائة أو أكثر .وهذا موضح في الشكل  2أدناه.
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ق ض ن
-12

فق ال يز ة ال أس الية

نظرا ألنه ال يمكن تمويل العديد من مجاالت نشاط زيادة تبرعات األفراد عن طريق استثمار من نوع المبادرة المؤسسية الحاسمة
(على سبيل المثال ،التكاليف المتكررة مثل تكاليف الموظفين) وأنه في السنوات األولى لالستراتيجية ستكون األموال المحتجزة
محدودة ،فإن هناك حاجة إلى قرض لتمكين الب ا

من تغطية هذه التكاليف .وهذا مهم بشكل خاص للتكاليف المستمرة

المرتبطة بتطبيق تقاسم الوجبات ،والتي ُمولت بالكامل من موارد خارجة عن الميزانية (غير دعم البرامج واإلدارة) حتى اآلن.
وسيُم ّكن دمج تطبيق تقاسم الوجبات في نموذج التمويل الكلي لزيادة تبرعات األفراد التي يحصلها الب ا

من اتباع نهج

متماسك ومترابط لالنخراط مع جميع الداعمين المحتملين للب ا .
-13

وكما هو الحال مع االستثمار من نوع المبادرة المؤسسية الحاسمة ،يُقترح تقسيم القرض إلى عدد من األجزاء .والجزء األول،
البالغ  9ماليين دوالر أمريكي ،سيغطي التكاليف في عامي  2020و ،2021بما في ذلك  3.8مليون دوالر أمريكي لتكاليف
تطبيق تقاسم الوجبات .وستكون هناك حاجة إلى الجزء الثاني ،الذي يصل إلى  22.2مليون دوالر أمريكي ،منذ بداية عام
 .2022وسيجري استعراض الحاجة إلى هذا القرض وحجمه في عام  2021استنادا إلى مستوى اإليرادات المحتجزة ،كما هو
موضح أعاله .وسيُسدد القرض على مدى خمس سنوات ،من عام  2026إلى عام  ،2030مع سداد سنوي قدره  6.2مليون
دوالر أمريكي تُمول من اإليرادات المحتجزة.

-14

وستؤدي مدفوعات سداد القروض إلى إبطاء نمو اإليرادات بين عامي  2026و 2030ألنه سيتم استخدام نسبة من اإليرادات
المحتجزة لسداد القرض وال يمكن استخدامها لمزيد من االستثمار .ومع ذلك ،فمن عام  ،2031سيكون هناك نمو كبير حي
ستوجه جميع اإليرادات المحتجزة إلى االستثمار.

اإل ادات ال حتجزة
-15

يمثل احتجاز نسبة من التبرعات إلعادة االستثمار في أنشطة جمع األموال مبدأ ثابتا تتبعه المنظمات غير الحكومية حول العالم،
بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة الشقيقة للب ا

والتي لديها عمليات راسخة لجمع األموال غير الحكومية .ويُقترح كجزء من

تمويل الزيادة في تبرعات األفراد ،احتجاز نسبة من كل تبرع لتغطية تكاليف جمع األموال في المستقبل.
-16

وفي كثير من البلدان ،تحدد الهيئات ذاتية التنظيم المستويات المقبولة لنفقات جمع األموال كنسبة من إجمالي اإليرادات .ففي
الواليات المتحدة األمريكية ،توجد العديد من هذه الهيئات ،منها " "Guide Starو""Charity Navigator
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و") ."Better Business Bureau Wise Giving Alliance (WGAوتوصي كل من ""Charity Navigator
و" "WGAبتوجيه  65في المائة على األقل من التبرعات الواردة إلى أنشطة البرامج .وفي أوروبا ،تحدد المنظمات الذاتية
التنظيم المماثلة معاييرها ،ويصدر بعضها أختام موافقة للمنظمات غير الحكومية التي تستوفي المعايير ،والتي غالبا ما تشمل
أقصى نسبة للتبرعات التي يمكن إعادة استثمارها في جمع األموال .وفي المتوسط ،تتطلب هذه الخطط من المنظمات أن تقصر
نفقاتها الخاصة بجمع األموال والنفقات العامة على  30-25في المائة من إجمالي اإليرادات.
-17

وتوجد بحوث محدودة عن النسبة التي يرى الجمهور أنه ينبغي أن تنفقها المنظمات غير الربحية على أنشطة جمع األموال .وقد
خلصت البحوث في المملكة المتحدة إلى أن الجمهور يرى أن نسبة  57في المائة من التبرعات ينبغي أن توجه إلى أنشطة
()1

البرنامج ونسبة  27في المائة ينبغي أن تنفق على جمع األموال وتكاليف اإلدارة.

وفي الواليات المتحدة األمريكية ،أفادت

إحدى الدراسات أن الجمهور يرى أنه يمكن إنفاق ما يصل إلى  23في المائة من التبرعات على التكاليف العامة؛ على الرغم
()2

من أن األشخاص الذين جرت مقابلتهم يرون أن الرقم الفعلي تجاوز  36في المائة.
-18

وفي حين أن احتجاز نسبة من التبرع يشكل ممارسة راسخة ،فإن األفراد الداعمين الذين يقدمون التبرعات للب ا

يتوقعون

أن توجه معظم تبرعاتهم لدعم البرامج والمساعدة على إطعام الجوعى .ولذلك ،يُقترح وضع حد لمستوى المبلغ الذي يمكن
احتجازه بحي يعتبر جمع األموال في الب ا
-19

أخالقيا وشفافا.

ويغطي نموذج االستثمار الفترة  .2030-2020وعلى مدى هذه الفترة ،تشير التقديرات إلى أن إجمالي اإليرادات من األفراد
(باستثناء المنظمات "أصدقاء" الب ا ) يزيد عن  1.36مليار دوالر أمريكي .ويُقترح أال يحتجز الب ا

أكثر من  20في

المائة من هذا المبلغ اإلجمالي إلعادة استثماره في أنشطة جمع األموال الخاصة بتبرعات األفراد ،وال يزيد عن  29في المائة
في أي سنة واحدة .وسيضمن هذا الحد عمل الب ا

بما يتماشى مع توقعات الداعمين المحتملين الذين يرغبون في استخدام

تبرعاتهم لتمويل األنشطة البرامجية للب ا .
-20

واألهم من ذلك ،هو أن النموذج يفترض أن اإليرادات المحتجزة إلعادة االستثمار ال تأتي إال من الدخل ال ُمولَّد من األنشطة
المدفوعة لجمع األموال ،ألنه يمكن تخطيطها والتحكم فيها والتنبؤ بها .وال يُفترض أن يأتي أي من اإليرادات المحتجزة في
النموذج من أي إيرادات أساسية (مثل التبرعات الطوعية عبر تطبيق تقاسم الوجبات أو الموقع الشبكي  WFP.orgالتي
ال يحركها التسويق المدفوع) التي قد يتلقاها الب ا

-21

خالل هذه الفترة.

وفي حين يُتوقع أن تزيد اإليرادات األساسية مع زيادة النشاط المدفوع ،فإنه ال يمكن التنبؤ بها مثل اإليرادات ال ُمولَّدة من األنشطة
المدفوعة لجمع األموال .ولذلك ،لتخفيف المخاطر وكجزء من النهج الحذر في خطة االستثمار ،لم يُفترض وجود أموال محتجزة
من اإليرادات األساسية في توقعات االستثمار .وفي الممارسة العملية ،ستُعامل اإليرادات األساسية بنفس طريقة اإليرادات
ال ُمو َّلدة من النشاط المدفوع .ونتيجة لذلك ،قد يتم توليد مستويات أعلى من اإليرادات المحتجزة .وقد يقلل هذا من الحاجة إلى
التمويل من مصادر أخرى ،مثل القروض ،لكن لن يكون هذا األمر معروفا حتى تبدأ االستثمارات.

يزا ية دعم الب ا
-22

واإلدارة

لم يرد وصف مفصل لعنصر االستثمار الخاص بدعم البرامج واإلدارة في هذه الوثيقة نظرا ألنه يمثل استمرارا لميزانية قائمة
وسيُدرج في خطط اإلدارة المستقبلية ،بما في ذلك خطة اإلدارة للفترة  .2021-2020وهو أيضا أصغر مصدر من مصادر
التمويل األربعة ،وال يُتوقع أن يزيد إلى ما يتجاوز التعديالت الالزمة لمراعاة التضخم.

(nfpSynergy. 2017. Who cares about admin? Ten nuggets on how the public thinks their ideal charity should spend its )1
.money. https://nfpsynergy.net/blog/ideal-charity-spending-blog
(Grey Matter Research & Consulting. 2012. Americans’ Perceptions on the Financial Efficiency of Non-profit )2
.Organizations. https://www.greymatterresearch.com/index_files/Nonprofit_Overhead.htm
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تحقيق االستدا ة ال اتية
-23

يوضح الشكل  3أدناه مختلف مصادر االستثمار ويُبين أنه بحلول نهاية فترة االستراتيجية سيُصبح البرنامج مكتفيا ذاتيا (أي أن
()3

اإليرادات المحتجزة من التبرعات ستكون كافية لتغطية التكاليف السنوية للبرنامج).

ومن أجل التوضيح ،يتضمن جزء

االستثمار في الرسم البياني االستثمار من نوع المبادرة المؤسسية الحاسمة والقروض من مرفق الميزنة الرأسمالية.

النفقات ف عا
-24

 2020و2021

يعرض الجدول  1تفاصيل النفقات االستثمارية في السنتين األوليتين الحرجتين من االستراتيجية ،حي يبين رصيد اإلنفاق على
التكاليف المتغيرة (مثل االستثمار في وسائل اإلعالم) والتكاليف الثابتة (مثل التوظيف) .ويبين الجدول إجمالي النفقات من جميع
مصادر االستثمار .وتجدر المالحظة إلى أن كل االستثمار من النوع المماثل للمبادرة المؤسسية الحاسمة في عام 2020
سيُخصص لالستثمار في وسائل اإلعالم لجذب داعمين جدد.

( )3يبين الشكل  3االستثمار األولي (المنطقة الزرقاء الداكنة) خالل الفترة  .2024-2020وبالتوازي مع بدء االستثمار هذا ،سيتم وضع آلية لالحتجاز بحي يُحتجز
نحو  29في المائة من التبرعات (انظر القسم دال) لالستثمار في السنة التالية (اللون األزرق الفاتح) .ومع زيادة اإليرادات ،سيزداد المبلغ المتاح من احتجاز األموال؛
وبحلول عام  ، 2025ستكون هذه اإليرادات المحتجزة كافية لتغطية التكاليف المستمرة واالستثمار المطلوب للحفاظ على زيادة متواضعة مستمرة في اإليرادات
(نحو  4في المائة سنويا لألنشطة المدفوعة ) .وأخيرا ،يوجد تمويل مستمر من ميزانية دعم البرامج واإلدارة (المنطقة السوداء) ،وهو ثابت تقريبا .وهذا هو المبلغ
المخصص حاليا لشعبة الشراكة مع القطاع الخاص وجمع األموال منه في ميزانية دعم البرامج واإلدارة لتبرعات األفراد.
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الجدول  :1توز ع فقات االستث ار ل ا

 2020و2021

البند

الوصف

االستث ار ف
عام 2020
بالدوالر
ك
ا

النسبة
ال ئو ة ن
إج ال
اإل فاق

االستث ار ف
عام 2021
بالدوالر
ك
ا

النسبة
ال ئو ة
ن إج ال
اإل فاق

االستثمار في
وسائل اإلعالم

 سيوجه أكثر من  90في المائة من
االستثمار في وسائل اإلعالم إلى
توظيف داعمين جدد ،أساسا عن
طريق الوسائط على اإلنترنت مثل
فيسبوك وغوغل .وستكون هناك أيضا
استثمارات أصغر للحصول على
الداعمين عن طريق التلفزيون
واالتصال وجها لوجه

 13.1مليون

68

 26.7مليون

79

 ستخصص نسبة مئوية صغيرة كل
عام لألنشطة اإلعالمية التي تهدف إلى
االحتفاظ بالداعمين الحاليين (أساسا
عن طريق البريد اإللكتروني والبريد
والهاتف)
االستثمار في
التكنولوجيا

 لتحسين االستثمار في وسائل اإلعالم،
سيحتاج الب ا إلى تحدي
التكنولوجيا (مثل قاعدة بيانات
الداعمين وصفحات التبرع عبر
اإلنترنت وحلول الدفع عبر اإلنترنت)
كل عام

105 000

0.5

110 000

0.5

الموظفون

 تغطي هذه الميزانية الموظفين الحاليين
باإلضافة إلى الخبرات اإلضافية
والموظفين اإلضافيين (الخبراء
االستشاريون في المقام األول)
الالزمين لتقديم نموذج االستثمار

 4.1مليون

21

 5ماليين

15

 سيُستخدم جزء من هذا االستثمار أيضا
للتعاقد مع وكاالت خارجية لتوفير
حلول خارجية لخدمة العمالء للداعمين
والتطوير اإلبداعي لبعض األصول
والتحليل المتعمق للنتائج
 ستكون هناك حاجة إلى ما بين خمسة
وسبعة أدوار إضافية في فرق الدعم
مثل االتصاالت والدعوة والتسويق
والمكتب القانوني.
تطبيق تقاسم
الوجبات

يشمل التكاليف الثابتة الحالية لعدد 22
خبيرا استشاريا وتأجير المكاتب
والتكاليف المكتبية المرتبطة بها

ال ج وع

-25

 1.9مليون

 19.2ليون

10

 1.9مليون

6

 33.7ليون

ويعرض الجدول  2بالتفصيل االستثمار في وسائل اإلعالم ،والذي يُعد إلى حد بعيد الجزء األكبر من إجمالي االستثمار .ويوضح
هذا أيضا العدد المتوقع من الداعمين الجدد المعينين ،حسب نوع االستثمار ،والعائد على االستثمار األولي لعام  2020بحلول
نهاية فترة االستراتيجية.
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الجدول  :2توز ع االستث ار ف وسائل اإلعالم
االستث ار ف
السنة ال الية
 2020بالدوالر
ك
ا

عدد الداع ين الجدد
ف السنة ال الية
2020

االستث ار ف
السنة ال الية
 2021بالدوالر
ك
ا

عدد الداع ين
الجدد
ف السنة ال الية
2021

ال ائد ال توقع
ل دة خ س
سنوات على
االستث ار ف
عام
2020

وسائل اإلعالم

الوسائط الرقمية (مثل
اإلعالنات على فيسبوك
وغوغل)

 9.6مليون

213 000
( 53 000داعمين
جدد منتظمين
و 160 000داعمين
لمرة واحدة)

 19.4مليون

422 000
( 106 000داعمين
جدد منتظمين
و317 000
داعمين لمرة
واحدة)

1 :6.31

االستجابة المباشرة
لإلعالنات التليفزيونية أو
اإلعالنات تلفزيونية تطلب
صراحة من شخص ما
التبرع للب ا

 2.7مليون

( 14 000جميع
الداعمين المنتظمين)

 5.4مليون

27 000

1 :3.06

االتصال وجها لوجه

530 000

( 2 000جميع
الداعمين المنتظمين)

 1.3مليون

االختبار

266 000

( 1 000جميع
الداعمين المنتظمين)

540 000

دال-
-26

عوا ل النجاح ال ئيسية ف وضع ب ا

(جميع الداعمين
المنتظمين)

5 700

1 :2.48

(جميع الداعمين
المنتظمين)
2 300

1 :1.5

(جميع الداعمين
المنتظمين)

تب عات ا ف اد

تنبع افتراضات النموذج من أربعة اعتبارات رئيسية ،تختلف باختالف القناة وتحدد معا أداء أي نشاط من أنشطة جمع األموال:


التكاليف :كم يكلف جذب داعم جديد؟



القي ة :بكم يتبرع الداعم كل عام؟ يرتبط هذا ارتباطا وثيقا بما إذا كان الداعم الجديد يقدم تبرعا واحدا (تبرع "لمرة
واحدة") أو تبرعات آلية منتظمة (عادة شهريا).



االست ار ة :لمدة كم سنة يتبرع الداعمون؟



البنية التحتية :ما هي النظم الالزمة لجمع األموال بنجاح؟

التكاليف :كم كلف ج ب داعم جد د للب ا ؟
-27

يحتاج الب ا

إلى المزيد من الداعمين لزيادة مستوى الدخل الذي يتلقاه من األفراد .ويمكن جذب الداعمين الجدد عن طريق

مجموعة من القنوات ،ولكن في جميع الحاالت تقريبا ،سيحتاج الب ا

إلى االستثمار في أنشطة التسويق وجمع األموال

المدفوعة (أي اإلعالنات) للوصول إلى العدد المطلوب من الداعمين الجدد .وتسمى تكاليف نشاط جمع األموال لجذب داعم
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جديد "تكاليف االستحواذ" ويمكن اإلشارة إليها أيضا باسم "العائد على اإلنفاق اإلعالني" .ويختلف ذلك حسب القناة وطريقة
التبرع ،أي تبرع واحد أو تبرع آلي منتظم (عادة شهريا).
-28

ولجذب الداعمين الجدد ،يعتزم الب ا

التركيز على اإلعالنات الرقمية ،مثل اإلعالن على منصة مثل غوغل أو فيسبوك أو

على موقع ويب محدد يطلب التبرعات مباشرة .وقد يشمل أيضا نشاطا يسعى إلى تحريك تفاعل أولي مع الب ا  ،مثل إعالن
يقدم معلومات أو يدعو الجمهور المستهدف إلى التسجيل في رسالة إخبارية بالبريد اإللكتروني أو تنزيل تطبيق تقاسم الوجبات
للهواتف المتنقلة .ويمكن بعد ذلك تزويد هؤالء الداعمين المحتملين بمزيد من المعلومات إما مباشرة أو عن طريق المزيد من
اإلعالنات الرقمية التي تهدف إلى تحويلهم إلى داعمين ماليين منتظمين.
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ويجري الب ا

حاليا اختبارات بشأن أنشطة إضافية لتقييم أكثر الطرق فعالية لجذب داعمين جدد؛ وستستمر هذه االختبارات

طوال فترة االستراتيجية.

القي ة :ا ال بلغ ال ي قد ه الداع ون ل ة واحدة وال نتظ ون كل عام؟
-30

المبلغ الذي يقدمه كل داعم هو االعتبار الحاسم التالي في تقييم قيمة أنشطة جمع األموال .فبالنسبة إلى الداعمين لمرة واحدة،
يفترض نموذج الب ا

التزاما بنهج التحفظ أنهم سيقدمون تبرعا واحدا سنويا .وفي الواقع ،سيقدم الكثير منهم أكثر من تبرع

واحد؛ فعلى سبيل المثال ،قد يستجيبون لنداءات الطوارئ اإلنسانية المحددة أو أثناء العطالت وأوقات التبرع طوال السنة.
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ويفترض نموذج االستثمار المقترح للب ا

أن يجري جذب جميع الداعمين لمرة واحدة عن طريق القنوات الرقمية .وهو ما

يعكس أن القنوات األخرى مثل اإلعالنات التلفزيونية ذات االستجابة المباشرة (أي اإلعالنات التي تطلب صراحة من شخص
ما أن يتبرع للب ا ) مصممة عادة لتوليد داعمين منتظمين بدال من داعمين لمرة واحدة .ويتوقع النموذج أن يتبرع كل داعم
لمرة واحدة بمبلغ  50دوالرا أمريكيا في عامه األول من التبرع ،وهذه هي القيمة السنوية التي سيقدمونها إلى الب ا  .وفي
حالة الداعمين المنتظمين ،يحتسب متوسط تبرعاتهم كمتوسط شهري للتبرع .ويفترض النموذج أن أولئك الذين جرى الوصول
إليهم عن طريق جمع األموال الرقمي سيتبرعون بمتوسط شهري قدره  16.10دوالرا أمريكيا ،مما يولد قيمة سنوية للب ا
تبلغ  193دوالرا أمريكيا.
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ومتوسط القيمة السنوية األعلى للداعمين المنتظمين تعني أنهم بالغو األهمية لنجاح نموذج تبرعات األفراد .وبالنظر مرة أخرى
إلى المنظمات اإلنسانية واإلنمائية في دراسة المنتدى الدولي لقيادة جمع األموال ( ،)IFLفقد يتبين أن  66في المائة من دخلها
الفردي يأتي من داعمين منتظمين.

االست ار ة :كم عدد السنوات الت
-33

على افتراض أن الب ا

()4

تب ع فيها الداع ون ل ة واحدة وال نتظ ون؟
يجذب المزيد من الداعمين وأنهم يتبرعون بمبالغ يمكن التنبؤ بها كل عام ،فإن المسألة الرئيسية هي

كم من الوقت سيستمرون في التبرع ،أو "مستوى االحتفاظ بهم" .ويأخذ النموذج في الحسبان الفرق بين االحتفاظ في السنة
األولى واالحتفاظ في السنوات الالحقة لكي يعكس تغيير سلوك الداعمين مع مرور الوقت.
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وعلى سبيل المثال ،يفترض النموذج أنه إذا اجتذب الب ا

 100داعم جديد لمرة واحدة عن طريق اإلعالنات الرقمية في

السنة األولى ،فلن يُقدم إال  25منهم تبرعا ثانيا في السنة الثانية ،وأن  15من أصل  25سيتبرعون مرة أخرى في السنة الثالثة
وأن  9من أصل  15سيتبرعون مرة أخرى في السنة الرابعة .وعلى النقيض من ذلك ،من المفترض أن  80في المائة من
الداعمين المنتظمين الذين يتبرعون عن طريق آليات الدفع اآللي مثل بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات االئتمان سيواصلون
التبرع بحلول نهاية السنة األولى وأنه لكل سنة الحقة سيجري االحتفاظ بنسبة  80في المائة من داعمي السنة السابقة .وهذا
يترجم إلى  80داعما منتظما في السنة الثانية ،و 64في السنة الثالثة ،و 51في السنة الرابعة وما إلى ذلك.

( )4المنتدى الدولي لقيادة جمع األموال .عرض عن النتائج الرئيسية الستعراض النظراء المقدم في المؤتمر الدولي لجمع األموال ( )IFCفي
 18أكتوبر/تشرين األول  .2018البيانات الخاصة بالصليب األحمر غير متوفرة.
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ونظرا لتوزيع التبرعات على أي سنة معينة ،يجب تطبيق خصم لمراعاة أن الداعمين ال يبدأون جميعا في تقديم التبرعات في
شهر يناير/كانون الثاني وأن الداعمين المنتظمين يفوتون الدفعات المجدولة في بعض األحيان .ولذلك يفترض النموذج أن كل
داعم منتظم جديد ال يحقق إال  60في المائة من تبرعه السنوي المتوقع في السنة األولى و 90في المائة في كل سنة الحقة.

البنية التحتية :ا ه النظم الالز ة لج ع ا وال بنجاح؟
-36

يعتمد برنامج جمع األموال الناجح على البنية التحتية الرئيسية ،وال سيما نظام قوي إلدارة العالقة مع العمالء .ويتطلب جمع
األموال الناجح عن طريق اإلنترنت منصة دفع متعددة العمالت ،مما يتيح للناس تقديم التبرعات بسهولة من أي مكان في العالم.
وخالل عام  ،2019وضع الب ا

نظاما جديدا إلدارة العالقة مع العمالء ومنصة دفع عبر اإلنترنت ،وخططا لمواصلة

تطويرها مع تنفيذ االستراتيجية .وسيحقق النظام الجديد إلدارة العالقة مع العمالء هذا الكفاءة في جمع بيانات الداعمين وزيادة
قدرة الب ا

على االنخراط مع الداعمين .ويُم ّكن النظام من تجزئة متطورة للمجموعات الداعمة وتكييف النداءات للداعمين

من األفراد على أساس المصالح المعرب عنها والسلوك الماضي .ويتمثل أحد أهداف االستراتيجية في أن يقدم الب ا

أفضل

تجربة من نوعها للداعمين ،ومع وجود النظام الجديد إلدارة العالقة مع العمالء ومنصة الدفع ،أصبحت القدرة على القيام بذلك
اآلن جاهزة.
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وسيضمن تنفيذ هذه البنية التحتية الجديدة أن يكون نهج الب ا

في جمع البيانات والموافقة متوافقا بالكامل مع المعايير المعترف

بها عالميا لحماية البيانات المبينة في الالئحة العامة لحماية البيانات في االتحاد األوروبي .وسيؤدي ذلك أيضا إلى تعميق مستوى
رصد األداء واإلبالغ لتيسير االستفادة المثلى من البرنامج على أساس منتظم ،باإلضافة إلى توجيه عملية صنع القرار فيما يتعلق
باالستثمارات المستقبلية.
هاء-
-38

تفاصيل وذج االستث ار ف الب ا

الخاص بتب عات ا ف اد

ُوضع نموذج االستثمار لزيادة اإليرادات من تبرعات األفراد بالمشاركة بين فريقي شعبة الشراكة مع القطاع الخاص وجمع
األموال منه وتقاسم الوجبات ،بدعم تقني من مجموعة بوسطن االستشارية .ويأخذ النموذج في االعتبار البيانات والخبرات التالية
من الب ا


والوكاالت والمنظمات األخرى:
تائ الب ا

الحالية :يقدم اختبار اإلعالن الرقمي األولي للب ا

أحجام العينات حي

يستثمر الب ا

نتائج تتجاوز معايير المنظمات النظيرة ،مع زيادة

أكثر في االختبار (أكثر من  700 000دوالر أمريكي من االستثمارات منذ

منتصف عام ( )2018انظر الجدول )3؛


بيا ات االستث ار ن وكاالت ا م ال تحدة :استُخدمت معايير من منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين في عدد من األسواق الرئيسية وقنوات جمع األموال مثل اإلعالنات الرقمية المدفوعة
(يتوفر المزيد من المعلومات في القسم زاي أدناه)؛



الخب ات والدروس ال ستفادة ن نظ ات دولية أخ ى لج ع ا وال :شمل ذلك معايير عالمية لعام  2018من منظمة
دولية غير حكومية نظيرة (استنادا إلى مجموعة بيانات تضم  2.5مليون داعم في أكثر من  30بلدا) باإلضافة إلى
توصيات " ،"Think Consultingوهي شركة استشارية مرموقة في مجال اإلدارة للمنظمات غير الحكومية والتي
جرى التعاقد معها لضمان متوسطات مجهولة المصدر من نظرائهم في األسواق ذات األولوية (يتوفر مزيد من
المعلومات في القسم زاي أدناه).

-39

ويبين الجدول  3البلدان العشرة األولى المصنفة حسب العائد على اإلنفاق اإلعالني إلعالنات فيسبوك ،بناء على االختبار الذي
أجراه فريق تبرعات األفراد في شعبة الشراكة مع القطاع الخاص وجمع األموال منه .ويبين الجدول النطاق الواسع للبلدان التي
أجريت فيها االختبارات ،وكذلك النتائج اإليجابية للغاية ،والتي تتجاوز في العديد من الحاالت األهداف المحددة في نموذج
االستثمار.
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الجدول  :3أهم  10بلدان ف االختبار ال ي أج اه الب ا
البلد

الت تنفق  1 000دوالر أ
البلد (تابع)

ال ائد على اإل فاق
اإلعال

ك أو أكث
ال ائد على اإل فاق
اإلعال

 -1اإلمارات العربية المتحدة

3.18

-6

كندا

2.25

 -2آيرلندا

2.89

-7

النمسا

1.84

 -3هولندا

2.69

-8

المملكة المتحدة

1.74

 -4أستراليا

2.47

-9

ألمانيا

1.73

 -5سويسرا

2.35

 -10المملكة العربية السعودية

-40

1.41

ويبح التحليل الوارد في هذا القسم التدابير طويلة األجل استنادا إلى نموذج استثمار مفصل يتضمن افتراضات بشأن التكاليف
ومستويات التبرع وسلوك الداعمين .وتسترشد هذه االفتراضات بأفضل المعارف الحالية ومن المرجح أن تتغير خالل فترة
االستراتيجية .والهدف الشامل هو زيادة اإليرادات من األفراد الداعمين من  18مليون دوالر أمريكي في عام  2018إلى
 170مليون دوالر أمريكي في عام .2025

إج ال اإل ادات واالستث ارات
-41

يبين الشكل  4اإليرادات المتوقعة لكل قناة من قنوات تبرعات األفراد للفترة  ،2025-2020إلى جانب االستثمار المطلوب
()5

حسب القناة.

وتمثل األنشطة الرقمية المدفوعة (مثل اإلعالن الرقمي) ما بين  70إلى  75في المائة من االستثمار وتحقق

أعلى معدل عائد (يبدأ من  75في المائة من االستثمار في عام  2020وينخفض بنسبة  1في المائة سنويا مع تطور قنوات
أخرى) .وبالتالي فإن هذه القناة تمثل الجزء األكبر من اإليرادات المتوقعة .وتتضمن توقعات اإليرادات هذه أيضا زيادة في
اإليرادات "األساسية" ،أي اإليرادات من الداعمين الذين يقدمون تبرعات (عبر تطبيق تقاسم الوجبات أو الموقع الشبكي
 )wfp.orgوالتي ال تُعزى مباشرة إلى نشاط التسويق المدفوع .ومن المتوقع أن تزداد اإليرادات األساسية بنسبة  15-10في
المائة سنويا .وباإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تزيد إيرادات المنظمات الصديقة بفضل الدعم التقني المتزايد من فريق الب ا
المعني بتبرعات األفراد.

( )5تجدر اإلشارة إلى أن الرسوم البيانية لإليرادات واالستثمارات الواردة في الشكل  4لها مقاييس عمودية مختلفة.
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ال ائد ال قارن على اإل فاق اإلعال
-42

حسب القناة للفت ة 2025-2020

يبين الشكل  5أيضا العائد التراكمي المتوقع على اإلنفاق اإلعالني لكل قناة بين عامي  2020و .2025ويُبين أن كل
دوالر أمريكي يُنفق في عام  ،2020في المتوسط لجميع األنشطة المدفوعة ،من المتوقع أن يولد  5.30دوالر أمريكي بحلول
عام  .2025والخطة هي االستثمار في مجموعة من القنوات ،حي يوجه  75-70في المائة من االستثمار إلى النشاط الرقمي
المدفوع .ويم ّكن نهج الحافظة هذا من إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية ومواصلة تطوير األنشطة .وعادة ما تكون القنوات غير
الرقمية موثوقة للغاية الكتساب الداعمين المنتظمين ،الذين لديهم قيمة داعمة أعلى على المدى الطويل .وتعكس البيانات في
الشكل  5تكالي ف الوسائط والقنوات األخرى (مثل التطوير اإلبداعي) .وتجدر المالحظة إلى أن التكاليف الثابتة (أي الموظفين
والتكنولوجيا) ،ال تُخصص عبر القنوات.
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ويبين الجدول  4األهداف التي ستتحقق بحلول نهاية فترة االستراتيجية.
الجدول  :4ا هداف ال في ة ال ستوى لالست اتيجية

إج مالي العائد التراكمي على االستثمار بحلول عام 2025
(أي اإليرادات من االستثمار  +كل االستثمارات األساسية  +اإليرادات المحتجزة  +التوظيف المستمر)

3.1

العائد التراكمي على االستثمار بحلول عام 2025
(أي اإليرادات من االستثمار  +االستثمارات األساسية اإلضافية  +التوظيف المستمر)

4.8

إجمالي اإليرادات التراكمية بحلول عام ( 2025بماليين الدوالرات األمريكية)
اإليرادات الصافية التراكمية لبرامج الب ا

683.9

بحلول عام ( 2025بماليين الدوالرات األمريكية)

340.5

بحلول عام ( 2025بماليين الدوالرات

230.2

اإليرادات غير المقيدة الصافية التراكمية لبرامج الب ا
األمريكية)

تكاليف الدعم غير المباشرة التراكمية بحلول عام ( 2025بماليين الدوالرات األمريكية)

واو-

سوق تب عات ا ف اد حول ال الم
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هناك قلق من أن زيادة تمويل الب ا

43.1

من األفراد قد يقلل إيرادات وكاالت األمم المتحدة األخرى والشركاء غير الحكوميين.

ويعتمد هذا على االعتقاد بأن سوق تبرعات األفراد ككل محدودة .ومع ذلك ،فإن التحليل الذي أجراه عدد من المنظمات النظيرة
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التي لديها عمليات كبيرة لجمع األموال من األفراد يدل على أن السوق كبيرة ومستمرة في النمو بشكل كبير ،مما يزيد من
الفرص المتاحة لجميع المنظمات (انظر الشكل  .)6وتأتي هذه البيانات من المنتدى الدولي لقيادة جمع األموال ،وهي مجموعة
تطوعية تضم أكبر  15منظمة عالمية لجمع األموال والتي تجمع األموال من القطاع الخاص في مختلف البلدان .وأظهرت هذه
الدراسة أنه خالل الفترة بين عامي  2013و ،2017زادت تبرعات األفراد لهذه المنظمات بنحو  2مليار دوالر أمريكي ،بزيادة
قدرها  30في المائة .ويتناقض هذا مع انخفاض أداء الب ا

خالل نفس الفترة ،على الرغم من الزيادة الملحوظة في إيراداته

من تطبيق تقاسم الوجبات.
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وفي عام  ،2017حققت المنظمات اإلنسانية واإلنمائية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من  250مليون دوالر أمريكي في دراسة
()6

المنتدى الدولي لقيادة جمع األموال
والمؤسسات )7(.وحتى إذا جمع الب ا

إيرادات تقدر بنحو  12.3مليار دوالر أمريكي من األفراد واألعمال التجارية
 260مليون دوالر أمريكي في عام  ،2025فلن يمثل هذا إال  2.1في المائة من اإلجمالي

الذي تجمعه هذه المنظمات حاليا .وإذا كانت إيرادات هذه المنظمات تزيد تمشيا مع اتجاهات السنوات الخمس إلى العشر
الماضية ،فإن إجمالي إيراداتها من األفراد واألعمال والمؤسسات سيتجاوز  20مليار دوالر أمريكي بحلول عام  ،2025مما
يجعل إيرادات الب ا

نحو  1.2في المائة من المجموع الجماعي .ويستثني هذا الحساب المنظمات الوطنية التي تركز على

اإلغاثة اإلنسانية والتنمية الدولية ،والتي إذا أدرجت ستقلل من الحصة السوقية المتوقعة للب ا  .وبالنسبة لجميع المنظمات
المشاركة في المنتدى الدولي لقيادة جمع األموال ،تشكل التبرعات المقدمة من األفراد  83في المائة من اإليرادات غير الحكومية،
و 8في المائة من شركاء القطاع الخاص و 9في المائة من المؤسسات.

ح كات الز ادة ف تب عات ا ف اد
-46

تشكل تبرعات األفراد حول العالم الجزء األكبر من اإليرادات غير الحكومية للمنظمات غير الربحية ،والتي شهدت زيادة ثابتة
طويلة األجل .ويختلف سبب الزيادة باختالف البلدان ،وتستجيب االتجاهات للعديد من العوامل ،من النمو االقتصادي للبلد إلى

( )6منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ومف وضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،وأوكسفام ،ومنظمة أطباء بال حدود ،والصليب األحمر ،والمنظمة الدولية
للرؤية العالمية ،وقرية إنقاذ الطفولة ،ومنظمة إنقاذ الطفولة.
( )7المنتدى الدولي لقيادة جمع األموال. 2018 .عرض عن النتائج الرئيسية الستعراض النظراء المقدم في المؤتمر الدولي لجمع األموال ( )IFCفي
 18أكتوبر/تشرين األول .2018
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حاالت الطوارئ التي تجذب االنتباه العالمي .وبوجه عام ،زادت التبرعات زيادة ملحوظة ألسباب محلية ودولية في السنوات
األخيرة .ومن المرجح أن يستمر هذا االتجاه بسبب ثالثة عوامل رئيسية:

-47



يتزايد متوسط قيمة التبرعات في األسواق الناضجة لجمع األموال؛



يتزايد عدد الداعمين في أسواق جمع األموال غير الناضجة؛



ينضم الناس في الطبقة الوسطى العالمية المتنامية إلى صفوف الداعمين.

وفي أسواق جمع األموال الناضجة ،تظل نسبة األشخاص الذين يتبرعون ثابتة نسبيا ،عند نحو ثلثي السكان ،ولكن إجمالي
إيرادات جمع التبرعات مستمر في االرتفاع مع زيادة سخاء األفراد الداعمين .ويبين الشكل  7بيانات طويلة األجل عن التبرع
في الواليات المتحد ة األمريكية وألمانيا .وتظهر البيانات مستويات التبرع لجميع القطاعات ولكن تجدر مالحظة إلى أن هذين
هما أكبر سوقين في العالم من حي تبرعات األفراد للقضايا الدولية.

-48

وفي السنوات األخيرة ،شهدت الواليات المتحدة زيادة سنوية في جمع األموال من األفراد معدلة لمراعاة التضخم نسبتها  3في
المائة ،بينما ظلت النسبة المئوية لألشخاص الذين يتبرعون ثابتة نسبيا عند نحو  61في المائة .وفي المتوسط ،يقدم كل داعم في
الواليات المتحدة تبرعات إلى أكثر من أربع منظمات.

-49

وبالمثل ،شهدت ألمانيا زيادة مطردة في قيمة التبرعات الخاصة منذ عام  ،2000في حين أن النسبة المئوية لألشخاص المتبرعين
ظلت ثابتة عند نحو  55في المائة .وفي األسواق الناضجة مثل هذه ،تتطابق زيادة جمع األموال إلى حد كبير مع نمو أسواق
األوراق المالية والناتج المحلي اإلجمالي.
الشكل  :7الز ادة ف القي ة السنو ة لتب عات ا ف اد ف الوال ات ال تحدة ا

-50

كية وأل ا يا

وفي األسواق الغنية األخرى ذات التقاليد األقل رسوخا في جمع األموال غير الحكومية (أي األسواق غير الناضجة) ،تأتي
الزيادة أكثر من توسيع قاعدة الداعمين عنها من مبلغ متوسط التبرع لكل داعم .ويؤدي االنخراط في هذه األسواق إلى تحوالت
سلوكية تؤدي إلى زيادة عدد األشخاص الذين يصبحون داعمين لقضايا مختلفة مع مرور الوقت .وتشمل البلدان التي شهدت هذا
االتجاه خالل العقد الماضي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

-51

وكشف تقرير صادر عن الرابطة األوروبية لجمع التبرعات أن غالبية البلدان األوروبية شهدت زيادة في التبرعات الطوعية
بين عامي  2012و ،2017وأشار إلى أن "زيادة استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتطورات التكنولوجية واالقتصادات
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الوطنية المتنامية واالبتكار كلها عوامل تؤثر تأثيرا إيجابيا على جمع األموال جنبا إلى جنب مع زيادة الكفاءة المهنية" )8(.وعلى
سبيل المثال ،في هولندا بين عامي  2016و ،2017زاد إجمالي اإليرادات للمنظمات غير الحكومية بأكثر من  7في المائة،
مدفوعا بشكل خاص بالزيادات في التبرعات المقدمة من األفراد وأنشطة اليانصيب الخيرية .وعلى النقيض من األسواق الناضجة
لجمع األموال ،تعد المعونة الدولية والمساعدة اإلنمائية أحد أكثر األسباب شيوعا في هولندا .وشهد هذا القطاع أيضا واحدة من
()9

أكبر نسب الزيادة في اإليرادات في أحدث األبحاث.
-52

وتعزى الزيادة العالمية في تبرعات األفراد أيضا إلى التوسع السريع للطبقة المتوسطة العالمية ،المتوقع أن تزيد من  3.6مليار
شخص في عام  2018إلى  5.3مليار شخص في عام  )10(.2030وقد زاد عدد األفراد الذين يقدمون تبرعات زيادة هائلة في
السنوات األخيرة مع توافر دخل متاح لإلنفاق (الدخل المتاح لإلنفاق أو االدخار ،بعد حساب الضرائب) .ويتوقع تقرير حدي
أن الطبقة المتوسطة العالمية الصاعدة لديها القدرة على توليد  319مليار دوالر أمريكي من األموال اإلضافية للمنظمات غير
()11

الربحية كل عام.
-53

ومن التحديات المتوقعة بشدة للتبرع في األسواق الناضجة لجمع األموال هو التحول بين األجيال من جيل طفرة اإلنجاب إلى
الجيل إكس وجيل األلفية .وكان هناك افتراض منذ وقت طويل بأن األفواج األصغر سنا لن تقدم تبرعات في نفس مستوى
والديهم .وعلى الرغم من أنهم يتصرفون بطريقة مختلفة وأكثر انخراطا رقميا ،إال أن هناك أدلة من عام  2018على أن هذه
األجيال ستعطي دفعة للتبرع بدال من العكس .وأظهرت دراسة حديثة من المملكة المتحدة أن عدد الداعمين من األجيال الشابة
()12

(الجيل إكس ،وجيل األلفية ،والجيل زد) يفوق بالفعل عدد الداعمين من األجيال األكبر سنا (جيل طفرة اإلنجاب والناضجين)

ويوضح البح أيضا أن األجيال الشابة في المتوسط تتبرع أكثر وألغراض أكثر ،وأنها تعتزم زيادة تبرعاتها .وتظهر اتجاهات
مماثلة في أستراليا ونيوزيلندا ،رغم أن األجيال األكبر سنا في أمريكا الشمالية ال تزال هي المهيمنة.
-54

وأخيرا ،هناك تغيرات في التبرع حول العالم والتي أصبحت ممكنة بفضل االنخراط الرقمي وتكنولوجيا التبرع عبر اإلنترنت.
وأصبح "ثالثاء العطاء" ) ،(Giving Tuesdayالذي أطلق في الواليات المتحدة في عام  ،2012يوما عالميا للتبرع بمشاركة
()13

المجتمع في  150بلدا وجمع مئات الماليين من الدوالرات كل عام.
التبرع عبر اإلنترنت في الصين ،حي

وأيضا ،منذ عام  ،2012كان هناك ارتفاع سريع في
()14

زادت قيمة التبرعات بنسبة تقارب  200في المائة.

ومع ذلك ،فإن التبرعات في

الصين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ال تزال جزءا صغيرا من التبرعات في األسواق الناضجة لجمع التبرعات ،مما يدل
على احتمال حدوث مزيد من التوسع السريع.
زاي-

الدروس ال ستفادة ن وكاالت ا م ال تحدة النظي ة

-55

يقدم هذا القسم تحليال مقارنا لألداء المتوقع لخطة الب ا

االستثمارية وأداء وكالتي األمم المتحدة اللتين لديهما أكثر عمليات

جمع األموال غير الحكومية تطورا – اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .ويظهر التحليل أن االستراتيجية

( )8الرابطة األوروبية لجمع التبرعات .2017 .جمع األموال في أوروبا.https://efa-net.eu/resources .
(Centre for Philanthropic Studies, Order now: de jubileum-editie Geven in Nederland 2017, 29 May 2017. )9
.http://www.giving.nl/2017/05/order-now-de-jubileum-editie-geven-in-nederland-2017/
( )10تقديرات النمو الصادرة عن البنك الدولي ومختبر البيانات العالمي.2018 ،
(Charities Aid Foundation. 2017. Laying the groundwork for growing giving. https://www.cafonline.org/docs/default-)11
 .source/about-us-policy-and-campaigns/laying-the-groundwork-for-growing-giving.pdfتظهر توقعات معهد بروكينغز أن ما يصل إلى
 2.4مليار شخص يمكنهم دخول الطبقات المتوسطة على مستوى العالم بحلول عام  2030وأن إنفاقهم قد يتضاعف تقريبا من  34تريليون دوالر أمريكي إلى
 64تريليون دوالر أمريكي خالل هذه الفترة .ويشير التقرير إلى أنه "إذا كرست هذه الطبقة المتوسطة الطامحة الجديدة مجرد  0.5في المائة من إنفاقها – وهو نفس
المبلغ الذي يكرسه الناس في جمهورية كوريا وما يزيد قليال عن ثل ما يقدمه الناس في الواليات المتحدة األمريكية في المتوسط – ألغراض خيرية سيولد مبلغا
مدهشا قدره  319مليار دوالر أمريكي في األموال".
(.https://institute.blackbaud.com/nextgen/ .Blackbaud Institute, Next Generation of Giving, 2018 )12
).https://www.givingtuesday.org/about .Giving Tuesday (13
(Bain & Company, Digital Philanthropy in China: Activating the Individual Donor Base, 2018.)14
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الرقمية التي يقترحها الب ا

التي تنطوي على استثمار محدود في فرق جمع األموال الوطنية هي نهج فعال يوفر عائدات

أعلى على كل دوالر أمريكي يستثمر في أنشطة جمع األموال مقارنة بالنُهج التي تستخدمها اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين.
-56

ويقارن الجدوالن  5و 6بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسف من حي

اإليرادات والنفقات ومعدل العائد

السنوي بين عامي  2015و ،2017استنادا إلى المعلومات المنشورة وتبين أن متوسط العائد السنوي على االستثمار ،أي عدد
الدوالرات التي يتم جمعها مقابل كل دوالر يتم استثماره ،يتراوح من  2.95إلى  3.47دوالر أمريكي .ويبلغ متوسط العائد
السنوي المتوقع لبرنامج تبرعات األفراد للب ا

خالل فترة االستراتيجية  3.42لكل دوالر أمريكي مستثمر.

الت و ل ال قارن ل فوضية ا م ال تحدة لشؤون الالجئين
-57

()15

يذكر التقرير العالمي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لعام 2017

أن "أكثر من  1.92مليون شخص تبرعوا

للمفوضية [في عام  .]2017ويمثل هذا الدعم الواسع النطاق من األفراد والشركات مثاال مشجعا على نهج "المجتمع بأكمله"
الذي تدعو إليه المفوضية ."...ويشير التقرير أيضا إلى أن اإليرادات من الكيانات غير الحكومية تشكل أكبر مصدر منفرد
للتمويل غير المقيد للمفوضية.
الجدول  :5ت و ل فوضية ا م ال تحدة لشؤون الالجئين ف عام 2017
إجمالي اإليرادات

(بماليين الدوالرات
األمريكية)
النفقات

(بماليين الدوالرات
األمريكية)
صافي اإليرادات

(بماليين الدوالرات
األمريكية)
العائد السنوي على االستثمار

2015

2016

2017

284

352

400

96

112

127

188

240

273

2.95

3.14

3.15

المصدر :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .جمع األموال من القطاع الخاص والشراكات (( )EC/69/SC/CRP.22وثيقة ُأعدت لالجتماع الثال والسبعين للجنة الدائمة للجنة
التنفيذية لبرنامج المفوض السامي).

-58

ونظرت اللجنة الدائمة للمفوضية ،في اجتماعها الثال

والسبعين ،في تقرير عن زيادة إيرادات المفوضية من الكيانات غير

الحكومية – خاصة من تبرعات األفراد – منذ عام  ،2006عندما بدأت الوكالة برنامجا لالستثمار المستدام في جمع األموال من
القطاع الخاص والشراكات .ويحدد التقرير ،المتاح على اإلنترنت،

()16

سبعة عوامل يمكن أن تفسر نجاح المفوضية في هذا

المجال:


التركيز على أهداف طموحة لإليرادات طويلة األجل؛



صندوق استثمار كبير ومتزايد ،يرافقه نظم قوية ،وآليات الرقابة ورصد األداء؛



استراتيجية استثمار واضحة تركز على البلدان المتوقع أن تحقق أقصى صافي إيرادات طويلة األجل؛



الموارد التي يمكن تخصيصها وإعادة تخصيصها عبر شبكة جمع األموال للمنظمة على مدار العام بناء على األداء
والفرص الجديدة لضمان المرونة والسرعة؛

( )15مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .2018 .التقرير العالمي لعام .https://www.unhcr.org/uk/the-global-report.html .2017
( )16مببفببوضببببببببيببببة األمببم الببمببتببحببببدة لشببببببببؤون الببالجببئببيببن .2018 .جببمببع األمببوال مببن الببقببطبببباع الببخبببباص والشببببببببراكببببات مببعببببه (.)EC/69/SC/CRP.22
https://www.unhcr.org/excom/excomrep/5ba354764/private-sector-fundraising-ec69sccrp22.html.
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ثقافة االبتكار واإلبداع وتبادل أفضل الممارسات عبر الشبكة؛



تعيين خبراء لجمع األموال من المنظمات غير الحكومية؛



تمكين الزمالء العام لين في العمليات من أجل وضع استراتيجيات محددة السياق من خالل توفير الموارد والتوجيه
والدعم من خدمة الشراكات مع القطاع الخاص في مقر المفوضية.

الت و ل ال قارن لليو يسف
-59

يُحسب إجمالي اإليرادات المبلغ عنها في التقرير السنوي لجمع األموال من القطاع الخاص وتكوين الشراكات معه لليونيسف
لعام 2017

()17

على أساس أرقام صافي اإليرادات ومتوسط معدل االحتفاظ (أي النسبة المئوية للداعمين الذين يواصلون تقديم

التبرعات) بنسبة  75في المائة للجان الوطنية لليونيسف .وألغراض المقارنة المذكورة هنا ،أضيف تقدير لألموال المحتجزة
من اللجان الوطنية إلى النفقات التي أبلغت عنها اليونيسف.
-60

وفي الفترة بين عامي  2015و ،2017نما صندوق االستثمار العالمي لليونيسف من مبلغ سنوي قدره  58مليون دوالر أمريكي
إلى  70مليون دوالر أمريكي .ويُستخدم الصندوق إلى حد كبير لتمويل أنشطة جمع األموال بدال من التوظيف.

-61

وساهمت أكبر  20جهة شريكة في الموارد غير الحكومية لليونيسف ( 18لجنة وطنية و 2من عمليات جمع األموال في المكاتب
القطرية) بنسبة  47في المائة من إيراداتها غير المقيدة في عام .2017
الجدول  :6ت و ل اليو يسف للفت ة 2017-2015
2015

2016

2017

إجمالي اإليرادات (بمليارات الدوالرات األمريكية)

1.7

1.8

1.9

النفقات (بماليين الدوالرات األمريكية)
تشمل األرقام ما يلي:
• تقديرات تكاليف اللجنة الوطنية
• تكاليف المكاتب القطرية
• ُ
شعب المقر
• صناديق االستثمار

490

560

590

صافي اإليرادات (بمليارات الدوالرات األمريكية)

1.2

1.2

1.3

العائد السنوي على االستثمار

3.47

3.21

3.22

المصادر :جمع األموال من القطاع الخاص وتكوين الشراكات معه لليونيسف :خطة العمل والميزانية المقترحة لعام  )18(2017والتقرير السنوي لجمع األموال من القطاع الخاص وتكوين
()19
الشراكات معه لليونيسف لعام .2017

-62

وقد استُرشد بجميع هذه العوامل في وضع خطط الب ا

الرامية إلى زيادة اإليرادات ،وخاصة من تبرعات األفراد .ويدل

التعاون القوي بين وكاالت األمم المتحدة في مجال تنويع مصادر اإليرادات وزيادة اإليرادات من الكيانات غير الحكومية على
االلتزام الجماعي بالوفاء بخطة التنمية المستدامة لعام .2030

( )17مببنببظببمببببة األمببم الببمببتببحببببدة لببلببطببفببولببببة .2018 .الببتببقببريببر السببببببببنببوي عببن جببمببع األمببوال مببن الببقببطبببباع الببخبببباص والشببببببببراكببببات مببعببببه لببعببببام .2017
.https://www.unicef.org/about/annualreport/files/PFP_2017_AR.pdf
( )18منظمببببة األمم المتحببببدة للطفولببببة . 2017 .جمع األموال من القطبببباع الخبببباص والشبببببببراكببببات معببببه :خطببببة العمببببل والميزانيببببة المقترحببببة لعببببام 2017
(.)E/ICEF/2017/AB/L.1
.https://www.unicef.org/about/execboard/files/2017-ABL1-Workplan_and_budget-12Dec2016-FINAL-Advance.pdf
( )19مببنببظببمببببة األمببم الببمببتببحببببدة لببلببطببفببولببببة .2018 .الببتببقببريببر السببببببببنببوي عببن جببمببع األمببوال مببن الببقببطبببباع الببخبببباص والشببببببببراكببببات مببعببببه لببعببببام .2017
.https://www.unicef.org/about/annualreport/files/PFP_2017_AR.pdf
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ال لحق الثالث
الوع بال ال ة التجار ة
-1

إن سرد قصة الب ا

ونقل أهمية وإلحاح القضاء على الجوع أمر بالغ األهمية لعمل الب ا

األساسي .وتعمل شعبة
مع الحكومات وأصحاب

االتصاالت والدعوة والتسويق على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية ،وتدعم أنشطة الب ا
المصلحة السياسيين ،وقادة الفكر ،ووسائل اإلعالم ،والقطاع الخاص ،والجمهور العام .وكما ذُكر سابقا ،سيحقق الب ا

نجاحا

أكبر في الشراكات وجمع األموال إذا كان معروفا جيدا ،ويُنظر إليه بشكل إيجابي وموثوق به من الجهات المانحة والداعمين
الحاليين والمحتملين .ويشمل ذلك الشركاء الحكوميين واألعمال التجارية والمؤسسات واألفراد.
-2

ومع اعتماد اال ستراتيجية هناك حاجة إلى تعزيز الجهود لبناء سمعة الب ا

لدى األفراد والقطاع الخاص .وهناك أيضا فائدة

متوقعة فيما يتعلق بالجهات المانحة الحكومية التي سبببيتفهم دافعو الضبببرائب على نحو أكمل أثر دعمهم للب ا
العالمة التجارية للب ا

إذا أصببببحت

معترف بها على نطاق أوسع .وبدءا من مسألة الجوع ،ستقوم استراتيجية العالمات التجارية بإبالغ

اإلجراءات التي يتخذها الب ا

مع الشبببركاء للقضببباء على الجوع .وسبببيظل توفير رؤية للجهات المانحة حجر األسببباس في

جهود التواصل التي يبذلها الب ا .
-3

وتشتمل حافظة شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق على الوسائط التقليدية والرقمية واالجتماعية (بما في ذلك الموقع الشبكي
 ،wfp.orgوكل السرد الطويل وأكثر من  100قناة لوسائل التواصل االجتماعي العالمية واإلقليمية واللغوية) والوسائط المتعددة
(التلفزيون والصور والمنشورات) وجمع المحتوى وإنشاءه ،واالتصاالت الداخلية وتمكين الموظفين ،والمعارض والفعاليات
الخارجية ،وظهور الجهات المانحة والداعمين وكما كان الحال في دائرة الضوء في العام الماضي – إدارة المخاطر المتعلقة
بالسمعة (بما في ذلك للشراكات مع القطاع الخاص).

-4

وفي عام  ،2018في ضوء حالة االستثمار األولية وتوقع استراتيجية جديدة مع تركيز أقوى على األفراد ،أنشأ الب ا

وحدة

بناء العالمة التجارية واالنخراط العام بهدف اختبار وإنتاج البيانات التي يمكن استخدامها لوضع مؤشرات األداء الرئيسية
للعالمة التجارية للب ا  ،وتقييم االستراتيجيات لتحسين سمعة العالمة التجارية والثقة بها (بما في ذلك حمالت التسويق
المتكاملة وسفراء النوايا الحسنة) ووضع خطط لتوسيع نطاق المشروعات الرائدة الناجحة .ولتحقيق هذه الغاية ،قامت الوحدة
بتقييم استثمارات الب ا

واستراتيجياته وهيكله مقارنة باستراتيجيات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسف

والبنك الدولي ،وكلفت بإجراء أول دراسة موسعة لبحوث السوق الخاصة بالعالمات التجارية للب ا

على مدار أكثر من عقد

من الزمن ،ونفذت في  11سوقا داعمة رئيسية اختارتها( )1فرق شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وتقاسم الوجبات.
-5

وتُضخم العالمة التجارية القوية جهود برنامج جمع التبرعات االستراتيجي ،مما يزيد العائد على االستثمار .ويتمثل القياس
الرئيسي في المعرفة بالعالمة التجارية – وليس الوعي بالعالمة التجارية – الذي ينقل إلى أي مدى أنشأ الب ا
التجارية الفريدة في أذهان الداعمين المحتملين .ويهدف الب ا

هوية عالمته

إلى زيادة المعرفة بعالمته التجارية بنسبة  12في المائة في

المتوسط في خمسة أسواق بحلول عام  ،2025مع استهداف شرائح جمهور محددة في كل سوق .ويعتمد هذا الهدف على الفجوة
بين المعرفة بالعالمة التجارية للب ا

ولمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،والتي تُستخدم في هذه االستراتيجية كنقطة

مقارنة فيما يتعلق بجمع تبرعات األفراد .وتجدر المالحظة إلى أن معدل الزيادة في المعرفة بالعالمة التجارية سيعتمد على عدد
من المتغيرات ،بما في ذلك األهم وهو مستوى التمويل المخصص لها .وتجدر المالحظة أيضا إلى أنه يمكن توقع أن يكون معدل
الزيادة أقل في المراحل التجريبية المبكرة لالستراتيجية ،حي يكون من المحتمل حدوث تحول في استهداف الجمهور وتقسيمه
إلى شرائح.
-6

ومع حالة االستثمار األولية من عام  ،2018اختبرت شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق األثر المحتمل لالستفادة من الشراكات
لتعزيز العالمة التجارية للب ا  ،وخلصت إلى تحقق نتائج ممتازة .وباإلضافة إلى ذلك ،جمعت شعبة االتصاالت والدعوة

( )1أستراليا ،وكندا ،و فرنسا ،وألمانيا ،وإيطاليا ،واليابان ،وهولندا ،وجمهورية كوريا ،واإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،
والواليات المتحدة األمريكية.
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والتسويق مجموعة من خبراء التسويق رفيعي المستوى من القطاع الخاص لتشكيل مجلس األثر العالمي للب ا  .وبدأ المجلس
بالفعل في دعم جهود الب ا

في مجال التسويق والعالمات التجارية وجمع األموال عن طريق الخبرة والتطوير االستراتيجي
على تطوير وإنشاء سرده اإلنساني واإلنمائي،

والتواصل الشبكي .كما ساهم العديد من األعضاء بموارد كبيرة تساعد الب ا
مع التركيز على االبتكار والتكنولوجيا المستخدمة في عمل الب ا .
-7

وعلى سبيل المثال ،من خالل عضو في مجلس األثر العالمي يمثل الرابطة العالمية لإلعالن السينمائي ( ،)SAWAتلقى
الب ا

 25مليون دوالر أمريكي في مساحات إعالنية في  34بلدا حول العالم إلطالق حملة السينما "."Feed Our Future

وسجلت بحوث "نيلسن" زيادة بنسبة  40في المائة في الوعي بالب ا

بين رواد السينما في أمريكا الشمالية ،وشهد الب ا

زيادة بنسبة  38في المائة في عمليات تنزيل تطبيق تقاسم الوجبات في أسبوع واحد من الحملة .و ُجددّت الشراكة لمدة عامين
إضافيين ،ولذلك هناك فرصة لجعلها تعمل بجهد أكبر لتحسين المعرفة بالعالمة التجارية للب ا .
-8

ومن خالل مجلس األثر العالمي ،قام الب ا

بتجربة شراكة متكاملة مع فيسبوك حول حملة السينما "."Feed Our Future

وخالل األيام الثالثة األولى من الحملة ،أدت هذه الشراكة إلى معدل انخراط مع المحتوى بنسبة  25في المائة على منصاتنا
زود فيسبوك أيضا الب ا
( 192مرة أعلى من متوسط المعدل غير الربحي) .ودعما لحملة "ّ ،"Feed Our Future
باعتمادات إعالنية كبيرة م ّكنت من اختبار وتحسين جمع األموال للب ا

على منصة فيسبوك وأفادت التحليل المقدم في وثيقة

االستراتيجية هذه.
الت ييز بين ال ال ة التجار ة للب ا
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يتمتع الب ا

وبناء الدعم للس د الخاص بالجوع

بسمعة طيبة كمنظمة تعمل على الخطوط األمامية ويمكن الوثوق بها لتقديم الخدمات في بعض المواقع األكثر

خطورة والتي يصعب الوصول إليها في العالم .وتهدف شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق إلى تعميق الوعي العام بالوالية
األساسية للب ا

وسمعته كأكبر منظمة إنسانية في العالم ،تنقذ األرواح في حاالت الطوارئ وتبني مستقبل أفضل لألشخاص

الذين يعانون من الجوع بسبب النزاع وأثر تغير المناخ.
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وفي عام  ،2017أجرت شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق عملية خالل االجتماع العام إلدارة الب ا
الب ا

نفسه كعالمة تجارية .وكانت النتائج واضحة :الب ا

لتحديد كيف يرى

"بطل" (يتخذ إجراءات ويحقق نتائج) و"مقدم الرعاية" (يهتم

باآلخرين حقا ويتعاطف معهم).
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وكما ذكرنا سابقا ،أجرى الب ا

في عام  2018دراسة بحثية تضمنت  11سوقا داعمة .ومن بين النتائج األخرى ،حددت

الدراسة مجموعة من السمات المميزة للعالمة التجارية التي تميز الب ا

عن وكاالت األمم المتحدة األخرى وتعتبر بمثابة

محركات للتبرع في أسواق الدعم الرئيسية للب ا  .وستُلقي شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق نظرة فاحصة على هذه
الصفات ("ناجح"" ،قوي"" ،شجاع"" ،خبير"" ،راع"" ،فعال" و"استباقي") في السرد الداخلي للب ا

وتستخدمها كنقطة

انطالق لبناء المعرفة ومواءمة اتصاالتها مع جمهورها في أسواق الدعم الرئيسية.
-12

وعلى النحو الذي تحققت منه البحوث المتعلقة بالعالمة التجارية للب ا  ،من المهم أن يُنظر إلى الب ا

على أنه منظمة

ناجحة من أجل كسب ثقة الجمهور وخلق بيئة مثالية لجمع األموال .وإذا لم تكن مشكلة الجوع قابلة للحل ،فقد تصبح عائقا أمام
األفراد المنخرطين مع الب ا  .ولذلك ،ستركز اتصاالت الب ا

لبناء العالمة التجارية على نجاحه في مكافحة الجوع وسوء

التغذية وتجنب المجاعة واستجاباته المنقذة لألرواح لحاالت الطوارئ وتأكيده على أنه من الممكن القضاء على الجوع في العالم.
كما يمكن تسخير الجهود البطولية لموظفي الب ا

وصمود ومثابرة أولئك الذين يخدمهم الب ا

للعمل على تحقيق هذا

الهدف .ومن شأن هذه المواءمة مع سمات العالمات التجارية الهامة ومحركي التبرعات أن تبني الثقة في العالمة التجارية
للب ا

وتعزز سرد جمع األموال الذي يمثل حاجة ملحة إلطالق التبرعات.
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ومن أجل التأكيد على الضببببرورة الملحة لمكافحة الجوع في العالم ،سببببتقدم اتصبببباالت الب ا
مساعد ألهداف التنمية المستدامة األخرى وفي نهاية المطاف مساهمة الب ا

باسببببتمرار فكرة الغذاء كعامل

في الرخاء المشترك .وبينما يضاعف الب ا

من جهوده في مجال االتصبببباالت والتسببببويق ،وينمي جمهوره ويبني عالمته التجارية ،فإن هذا الموضببببوع الثابت المتمثل في
توفير الغذاء سيساعد الب ا
تحقيق التقدم ف ال
-14

على امتالك "المساحة الخاصة بالجوع".

فة بال ال ة التجار ة

يجب أن تراعي استراتيجية التسويق المتكاملة للب ا

عن كثب رحلة الفرد عبر أنواع مختلفة من الوسائط ،بما يكفل إدراج

النداءات المناسبة للعمل من أجل مواصلة تحريك الفرد نحو عالقة طويلة األمد مع الب ا  .وسيتطلب هذا النهج المتكامل حقا
تحقيق التوافق بين مؤشرات األداء الرئيسية والحوافز عبر فرق جمع األموال والتسويق والفرق الرقمية ،باإلضافة إلى اإلشراف
من القيادة العليا .وسيجري وضع هدف مشترك لجميع اإلدارات التي تنشر رسائل خارجية على المنصات المشتركة.
-15

وأثناء بناء العالمة التجارية للب ا
لحماية سببببببمعة الب ا

وتضبببببخيم جهود االتصبببببال والدعوة والتسبببببويق ،يجب على جميع الفرق أن تظل يقظة

وإدارتها .وتحقيقا لهذه الغاية ،يقوم فريق وسببببببائل اإلعالم العالمية في شببببببعبة االتصبببببباالت والدعوة

و التسببويق بإنشبباء وظيفة مخصببصببة إلدارة الزيادة المخططة في الشببراكات مع القطاع الخاص وأنشببطة االتصبباالت الخاصببة
بجمع األموال من األفراد.
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وتقوم شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق بالفعل بصياغة محتوى بعناية يتسم بمظهر وشعور ونبرة صوت متميزة وموحدة
عبر المنصات العامة للب ا  ،مما يعزز العالمة التجارية ويبني المعرفة بعمل الب ا
يجري فيه تبادل كمية هائلة من المعلومات في كل لحظة ،من المهم أن يتميز الب ا

واألشخاص الذين يخدمهم .وفي عالم
عن الوكاالت األخرى مع الحفاظ على

قيمه وهويته األساسية .وتدرس شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق هذا األمر بعناية في كل ما تفعله من أجل وضع الب ا
في مكان استراتيجي في ميدان مزدحم .وستوفر االستراتيجية الفرصة لتركيز جزء من موارد شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق على استهداف مجموعات معينة في الجمهور العام ورؤية األثر الكامل لتسويق الب ا
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وسيتطلب اختراق الجماهير الكبيرة بموارد محدودة تضخيم جهود الب ا

على األفراد.

من خالل الشراكات .وسيستخدم الب ا

ثالثة

أنواع مختلفة من الشراكات لتحقيق أهداف عالمته التجارية :شراكات مع وسائل اإلعالم والعالقات العامة مع مالكي وسائل
اإلعالم والمنافذ التي يمكنها المساهمة بوسائل إعالم مدفوعة أو مكتسبة في جهود الب ا ؛ وشراكات مع القطاع الخاص،
التي تضخم العالمة التجارية للب ا

من خالل االنتماء؛ والشراكات مع المؤثرين (سفراء النوايا الحسنة) التي تسمح للب ا

باستخدام أصوات المؤثرين للوصول إلى قنوات اتصال جديدة ،مما يساعد الب ا

على الوصول إلى الجماهير في مكان

وجودهم بدال من إنفاق الموارد لنقلهم إلى المنصات المملوكة للب ا .
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وتصلح أنواع مختلفة من وسائل اإلعالم لبناء الوعي أو المعرفة كما تصلح ألنواع معينة من اإلجراءات .ومن المهم التمييز بين
وسائل اإلعالم المدفوعة والمشتركة والمكتسبة والمملوكة .فعلى سبيل المثال ،تُصنف وسائل اإلعالم المكتسبة (العالقات العامة،
وتوصيات المصادر الموثوق بها) من المحترفين على أنها أكثر الوسائل فعالية لبناء عالمة تجارية وجذب العمالء المتوقعين،

()2

وبالتالي ستكون محورا لجهود شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق.

(Earned Media Opportunity. https://www.cision.com/content/dam/cision/Resources/white- )2
 .papers/CIS17044_OutSellPDF_001_03.pdfيتضمن التقرير دراسة استقصائية شملت  1 501مسوق في عام .2016

The

2016.

Outsell.
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الخالصة
-19

توحد شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق العديد من أصوات الب ا
احتياجات الب ا

في إطار قصة عالمة تجارية واحدة عن طريق فهم

والجماهير المتعددة (الحكومات المانحة والحكومات المضيفة ،ووسائل اإلعالم ،وأصحاب المصلحة في

القطاع الخاص ،وأصحاب المصلحة الداخليون والداعمون من األفراد) ،وتوجيههم عبر سلسلة من الخصائص الرئيسية للعالمة
التجارية والسرد وإنشاء مظهر وشعور متميزين للمنصات والمحتويات التي يملكها الب ا  .ومن بين أشياء أخرى ،يعتبر
التطوير السليم للعالمة التجارية بمثابة وسيلة لتخفيف وإدارة المخاطر المتعلقة بالسمعة للب ا  .وتخدم كل هذه الجهود أهداف
المنظمة المتمثلة في تمييز الب ا

وعمله في قلوب وعقول الجماهير وضمان االستماع ألصوات األشخاص الذين يخدمهم

الب ا .
-20

وفي ضوء هذه االستراتيجية الجديدة ،تدعم العالقة الدورية المترابطة بين بناء العالمة التجارية والشراكات وجمع األموال زيادة
التركيز على تعزيز العالمة التجارية للب ا

والموارد الالزمة لذلك .ولتحقيق الزيادة الكبيرة المخططة في المعرفة بالعالمة

التجارية في هذه الفترة القصيرة نسبيا ،يجب أن تعمل جميع أنشطة االتصاالت في الب ا

بجهد أكبر نحو دعم أهداف الب ا .

وهذا يعني:


مواءمة كل اتصال عام مع خصائص العالمة التجارية والسرد الرئيسي وقصة العالمة التجارية؛



صلة تبني العالمة التجارية
استهداف شرائح الجمهور الرئيسية من خالل استراتيجية تسويق متكاملة ومنصة رقمية مف ّ
للب ا ؛



-21

االستفادة من رؤى االختبار والبيانات للحفاظ على المرونة وتحسين الجهود قبل نشرها وباستمرار أثناء التنفيذ؛
تخفيف المخاطر التي تتعرض لها سمعة الب ا

بعناية ورصدها.

ولضمان الجهود المفيدة المتبادلة لجمع األموال وبناء العالمة التجارية الموصوفة أعاله ،ستعمل شعبة االتصاالت والدعوة
والتسويق وشعبة الشراكة مع القطاع الخاص وجمع األموال منه معا على هذه األنشطة وغيرها على مدى فترة االستراتيجية
المقترحة ،لبناء العالمة التجارية للب ا
غير الحكومية.

واستخدامها للمساعدة في إيجاد أفضل الظروف الممكنة لجمع األموال من الكيانات
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ال لحق ال ابع
بادئ الت اون ع القطاع الخاص ول حة عا ة عن ع لية ال نا ة الواجبة
الجزء ا ول :بادئ الت اون ع القطاع الخاص
-1

بعد الموافقة على االستراتيجية ،سيُصدر مكتب المدير التنفيذي مبادئ توجيهية منقحة للشراكات مع القطاع الخاص ،على النحو
الذي يمكن تحديثه من وقت آلخر .وسيكون الجزء األول من هذا الملحق بمثابة أساس للمبادئ التوجيهية الجديدة.

الخلفية
-2

في عام  ،2004اعتمد مجلس الب ا

"الشراكات الجديدة لمواجهة االحتياجات المتزايدة – توسيع قاعدة الجهات المانحة

للب ا " ) ،(WFP/EB.3/2004/4-Cوالتي تضمنت في الملحق الثاني "اختيار الب ا

للجهة المانحة من القطاع الخاص

بقصد التعاون معها" وفي الملحق الثال  ،مدونة قواعد السلوك في الب ا  .وتحدد المالحق المعايير التي سيستخدمها الب ا
في اختيار شركائه من القطاع الخاص وتقدم مجموعة من المبادئ التي تلتزم بها الكيانات الخاصة .وتستند هذه المعايير والمبادئ
إلى مبادئ توجيهية بشأن التعاون بين األمم المتحدة ومجتمع األعمال الصادر عن األمين العام لألمم المتحدة في يوليو/تموز
()1

.2000
-3

وفي عام  ،2005أصدرت شعبة جمع األموال واالتصاالت في الب ا
()2

األموال

على أساس وثائق الب ا

مبادئ توجيهية بشأن الشراكات الخاصة وجمع

واألمين العام المذكورة أعاله .وأصدر األمين العام مبادئ توجيهية جديدة

()3

في نوفمبر/تشرين الثاني .2009
-4

وفي عببام  ،2013اعتمببد مجلس الب ببا
()4

(،")2017-2013

"اسببببببتراتيجيببة الب ببا

للشببببببراكببة مع القطبباع الخبباص وتعبئببة الموارد منببه

والتي تضببببببمنبببت في الملحق الثبببامن "مببببادئ التعببباون مع الشببببببركببباء من القطببباع الخببباص".

وفي ديسمبر/كانون األول  ،2013أصدر الب ا

مبادئ توجيهية جديدة للشراكات مع القطاع الخاص من خالل تعميم للمدير

التنفيذي )5(.وأصبببببدر األمين العام توجيهات جديدة في عام  2015بعنوان "المبادئ التوجيهية بشبببببأن النهج القائم على المبادئ
للتعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال التجارية" )6(،وتحل محل المبادئ التوجيهية لعام .2009
-5

ويقترح الب ا

أن يحل الجزء األول من هذا الملحق "مبادئ التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ولمحة عامة عن عملية

العناية الواجبة " محل "مبادئ التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص" (التي وافق عليها المجلس في  ،)2004لمرافقة اعتماد
استراتيجية جديدة .ويجوز تحدي أي مبادئ توجيهية صادرة عن المدير التنفيذي على أساس المبادئ المنصوص عليها هنا من
وقت آلخر ،حسب االقتضاء ،لتعكس التغييرات في المبادئ التوجيهية ذات الصلة لألمم المتحدة.
ا ي اال خ اط ع القطاع الخاص
-6

يجب أن يهدف شركاء الب ا

من القطاع الخاص إلى تعزيز ودعم والية الب ا

وقيمه ،ويجب أن يُظهروا التزاما بالوفاء

بمبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

( )1الببببمبببببببببادئ الببببتببببوجببببيببببهببببيببببة لبببب لببببتببببعبببباون بببببيببببن األمببببم الببببمببببتببببحببببدة ومببببجببببتببببمببببع األعببببمببببال الببببتببببجبببباريببببة .مببببتبببباحببببة عببببلببببى الببببمببببوقببببع الببببتببببالببببي:
.https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Operations/LegalFramework/g_c_business_communities.pdf
(.FD2005/002 )2
( )3المبادئ التوجيهية للتعاون بين األمم المتحدة وقطاع األعمال التجارية .متاحة على الموقع التاليhttps://www.un.org/en/ethics/pdf/Guidelines-on- :
.Cooperation-with-the-Business-Sector.pdf
(.WFP/EB.A/2013/5-B )4
(.OED 2013/025 )5
( )6متاحة على الموقع التالي.https://business.un.org/en/documents/5292 :
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وسيعمل الب ا

مع القطاع الخاص بطريقة تتفق مع "المبادئ التوجيهية بشأن النهج القائم على المبادئ للتعاون بين األمم

المتحدة وقطاع األعمال" لعام  2015وغيرها من التوجيهات لكيانات منظومة األمم المتحدة التي قد تنشأ مع مرور الوقت.
وسيعمل الب ا
أ)

في المقام األول من خالل التعاون المتبادل الفائدة مع األعمال التجارية والمؤسسات واألفراد بالطرق التالية:

يمكن أن تسببببببتفيد األعمال التجارية من خبراتها ومواردها لتزويد الب ا
المساعدة في زيادة الوعي بالب ا

ب)

بالخبرة ودعم القدرات العينية .ويمكنهم

من خالل االتصاالت التي تستهدف مجموعة متنوعة من الجماهير؛

يمكن أن تمول المؤسبببببسبببببات برامج الب ا

من المرحلة التجريبية حتى توسبببببيع النطاق ،مع االسبببببتعداد على تقبل

المخاطر ومراقبة المبادرات المستدامة في محور العمل اإلنساني واإلنمائي؛
ج)
-8

يمكن أن يقدم األفراد دعما ماليا مباشرا لالستجابة لحاالت الطوارئ والتنمية طويلة األجل.

ولدى الب ا

عملية بح وعناية واجبة صارمة لتحديد ما إذا كان ينبغي االنخراط مع الكيانات الخاصة ومتى ينبغي ذلك.

وعلى نحو أكثر تحديدا:
أ)

لن يعمل الب ا

مع األشخاص أو الكيانات التي تسهم في انتهاكات حقوق اإلنسان أو المتواطئة فيها ،والتي تتسامح

مع العمل الجبري أو اإللزامي أو استخدام عمل األطفال ،والتي تشارك في بيع أو تصنيع األلغام األرضية المضادة
لألفراد أو القنابل العنقودية أو خالف ذلك التي ال تفي بااللتزامات أو المسؤوليات ذات الصلة التي تتطلبها األمم المتحدة
أو تنتهك عقوبات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أو غيرها من التدابير المماثلة.
ب)

قد يختار الب ا

عدم االنخراط أو قد ينهي انخراط حالي مع األشخاص أو الكيانات الذين تتعرض صورتهم العامة

للخطر بسبب النشاط السابق أو المشاركة في أي من فئات األنشطة المذكورة أعاله أو التي قد تؤدي عملياتها أو بياناتها
العامة إلى تقويض سمعة الب ا .
أي انخراط مع شخص أو كيان إذا كان هذا الشخص أو الكيان يمكن أن يضر بحياد الب ا .

ج)

قد يرفض الب ا

د)

يجب أن يكشف األشخاص أو الكيانات الخاصة عن أي نشاط حالي أو سابق في الفئات المذكورة أعاله قبل إبرام اتفاق
مع الب ا  .وعليها االمتناع عن أي نشاط من هذا القبيل خالل عالقتهم مع الب ا .

-9

وتنطبق المبادئ العامة التالية على كل تعاون مع القطاع الخاص:
أ)

يجب أال يوفر التعاون مع الب ا

أي ميزة غير عادلة ألي شببببببخص أو كيان من القطاع الخاص .وال يمنح الب ا

الحصبببرية ألي شبببخص أو كيان من القطاع الخاص .والتعاون مع الب ا

ال يعني تأييدا أو تفضبببيال ألي شبببخص أو

كيان من القطاع الخاص أو منتجاته أو خدماته.
ب)
ج)

تخضع التبرعات الخاصة للقواعد المالية للب ا  ،بما في ذلك تلك المتعلقة باالسترداد الكامل للتكاليف.
ينبغي أن تتجنب األنشطة المشتركة المساس أو اإليحاء بمساس نزاهة الب ا

واستقالله .وال يُعتبر أن التعاون يجعل

أي من الطرفين وكيال للطرف اآلخر أو ينشئ شراكة قانونية أو مشروعا مشتركا بين الطرفين .وال يتمتع أي طرف
بصالحية ربط الطرف اآلخر بأي مسار عمل محدد دون موافقة ذلك الطرف ،أو التعاقد باسم الطرف اآلخر ،أو إنشاء
مسؤولية تجاه الطرف اآلخر بأي طريقة كانت.
د)

يوافق األشخاص أو الكيانات الخاصة على تخصيص ما يكفي من الوقت والموارد والقدرات لتنفيذ األنشطة المتفق
عليها.

ه)

أن شخص أو كيان من القطاع الخاص له دور في عمليات صنع القرار في الب ا

ال يعني التعاون مع الب ا
الحق في التأثير في سياساته.

و)

ال تزال حوكمة الب ا

وسياسته هما االختصاص الحصري للدول األعضاء في الب ا .

أو له
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الشفافية وال ساءلة
خاضعة لسياسات الب ا

بشأن المشتريات ونظامه المالي.

-10

ال تزال جميع المعامالت التجارية التي ينفذها الب ا

-11

وستكون المعلومات المتعلقة باألنشطة المتفق عليها متاحة للجمهور وتُسجل في البيانات المالية للب ا

وتُبلّغ إلى المجلس

التنفيذي للب ا  .ولن تُقبل المساهمة إذا كانت ستؤدي إلى تضارب في المصالح .ويجب أال يؤدي قبول المساهمة إلى توحيد
بحكم األمر الواقع ألي شخص أو كيان أو خدمات داخل الب ا

أو خلق حاجة إلى المزيد من السلع والخدمات التي ال يمكن

توفيرها إال من شخص أو كيان من القطاع الخاص ويجب أال تمنحهم ميزة تنافسية ال مبرر لها في عملية شراء لتوريد المزيد
من السلع أو الخدمات .وينبغي عادة تلبية الحاجة إلى سلع وخدمات إضافية من النوع الذي يقدمه شخص أو كيان من القطاع
الخاص ،أو السلع أو الخدمات المساعدة لها ،من خالل عمليات الشراء العادية .وكقاعدة عامة ،يجوز لشخص أو كيان من القطاع
الخاص المشاركة في عملية الشراء هذه .وستوضع الترتيبات بين الب ا

واألشخاص أو كيانات من القطاع الخاص

في اتفاقيات مكتوبة وتُنفذ بطريقة تضمن مسؤولية ومساءلة واضحة ومتفق عليها من جميع األطراف.
-12

وال يجوز ألي شخص أو كيان من القطاع الخاص ،تحت أي ظرف من الظروف ،استخدام المعلومات السرية أو الخاصة
المتعلقة بالب ا

اسم الب ا
-13

وش اره و لكيته الفك ة

في ظل ظروف معينة ،يحق لشخص أو كيان من القطاع الخاص استخدام اسم الب ا
للب ا

أو كيان تابع للب ا

اسم الب ا

وشعاره ،بما في ذلك إلظهار الدعم

أو للمساعدة في جمع األموال للب ا  .وفي هذا الصدد ،قد يُصرح بشكل استثنائي باستخدام

وشعاره من شخص أو كيان من القطاع الخاص طالما أن الغرض الرئيسي من هذا االستخدام هو إظهار الدعم

ألغراض الب ا
-14

أو أنشطته لتحقيق مكاسب خاصة أو تجارية.

وأنشطته وتوليد األرباح من جانب هذا الشخص أو الكيان من القطاع الخاص وأن يكون ذلك عرضيا فحسب.

وال يعني استخدام اسم الب ا

أو شعاره من جانب شخص أو كيان من القطاع الخاص تأييد الب ا

القطاع الخاص أو منتجاته أو خدماته .وال يجوز للب ا

أن يأذن باستخدام اسم الب ا

لشخص أو كيان من

أو شعاره ألغراض تجارية أو بأي

طريقة توحي بتأييد أو تفضيل أو دعم أي شخص أو كيان من القطاع الخاص أو منتجاته أو خدماته.
-15

وسيكون هناك تشاور واتفاق مسبق بين الب ا

والشخص أو الكيان من القطاع الخاص فيما يتعلق بملكية حقوق التأليف والنشر

أو براءات االختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي أنشطة مقترحة.
-16

ويجب الحصول مسبقا وكتابة على موافقة صريحة على استخدام اسم الب ا

أو شعاره من شخص أو كيان من القطاع الخاص،

وفقا للشروط واألحكام التي قد تُحدد لذلك.
-17

ويجب أن يتفق الب ا

وأي شخص أو كيان من القطاع الخاص كتابة أيضا قبل القيام بأي مبادرات تواصل أو دعاية تتعلق

بتعاونهم.
شك وتقد
-18

كامتياز للتعاون ،يمكن االعتراف بأشخاص وكيانات من القطاع الخاص لمساهماتهم بطريقة تُظهر تقدير الب ا

للدعم ال ُمقدّم.

WFP/EB.2/2019/4-A

50

الجزء الثا  :ل حة عا ة عن ع لية ال نا ة الواجبة والحوك ة ف الب ا
-19

تمشيا مع المبادئ العامة الموضوعة في المبادئ التوجيهية بشأن التعاون مع القطاع الخاص لمنظومة األمم المتحدة ،فقد تم
رسميا وضع عملية العناية الواجبة الحالية للب ا

باعتماد استراتيجية الب ا

للشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد

منه ( )7(.)2017-2013ونُقلت المسؤولية عن عملية العناية الواجبة من شعبة الشراكات مع القطاع الخاص إلى المكتب القانوني
إلزالة أي تضارب محتمل للمصالح عند الموافقة على فرص التمويل.
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ويجري استعراض االنخراط مع األشخاص والكيانات من القطاع الخاص تمشيا مع إطار الجهات المانحة الخاصة للب ا

()8

ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن التعاون مع القطاع الخاص ،بصيغته المنقحة من وقت آلخر .وقد تُطلب تقارير العناية
الواجبة من شعبة الشراكات مع القطاع الخاص وكذلك من الوحدات الوظيفية األخرى للب ا  .ويتحمل جميع مديري الحسابات
مسؤولية طلب تقارير العناية الواجبة ،عند الحاجة ،مع تقدم محادثاتهم مع الشركاء المحتملين أو المشاهير إلى االنخراط المحتمل.
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وبمجرد طلب استعراض العناية الواجبة ،يقوم المكتب القانوني بإعداد تقرير وتحديد مستوى المخاطر للكيان أو الفرد المعني،
بناء على المعايير التي وضعتها لجنة الجهات المانحة والشراكات من القطاع الخاص ("اللجنة") .وتتألف اللجنة من اإلدارة
العليا للب ا  ،على النحو المفصل أدناه .وحسب مستوى المخاطر ،يُقدّم بعد ذلك تقرير العناية الواجبة لالستعراض والموافقة
من اللجنة وفقا إلطار الجهات المانحة من القطاع الخاص للب ا  .وتعمل شعبة الشراكة مع القطاع الخاص كأمانة للجنة
وتحدد تقارير العناية الواجبة المقدمة للنظر فيها.
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وتكون اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على عملية العناية الواجبة في الب ا
أ)

من خالل:

النظر في نتائج اسبببتعراضبببات العناية الواجبة التي يجريها المكتب القانوني وتحديد ما إذا كان يمكن قبول المسببباهمات
المقترحة أو بدء شراكات؛

ب)

تقدي م التوجيه إلى شبببببعبة الشبببببراكة مع القطاع الخاص بشبببببأن تنفيذ قرارات اللجنة ،على سببببببيل المثال بالموافقة على
االنخراط مع كيان غير حكومي وفقا لشروط معينة؛

ج)

تقديم التوجيه للمكتب القانوني ب شأن إجراء ا ستعرا ضات العناية الواجبة ،إلى شعبة ال شراكة مع القطاع الخاص ب شأن
تنفيذ قرارات اللجنة وغيرها من الوحدات الوظيفية للب ا

د)
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بشأن تطبيق متطلبات العناية الواجبة؛

النظر في األمور األخرى المتعلقة بمساهمات القطاع الخاص أو الشراكات معه وتقديم المشورة بشأنها.

وتعمل اللجنة بتوافق اآلراء بين أعضائها الذين لهم حق التصويت ،وتحيل أي مسألة يفشل فيها توافق اآلراء إلى المدير التنفيذي.
ويزود أعضاء اللجنة وغيرهم ممن يشاركون في اجتماعات اللجنة بوثائق االجتماع مسبقا ،مما يتيح الوقت الستعراض الفرص
ّ
المقترحة وغيرها من األمور.
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ويرأس اللجنة نائب المدير التنفيذي للب ا

وتتألف من األعضاء التاليين :المدير التنفيذي المساعد إلدارة خدمات العمليات؛

والمدير التنفيذي المساعد إلدارة تسيير الموارد ورئيس الشؤون المالية؛ ورئيس الديوان ومدير مكتب المدير التنفيذي؛ فضال
عن المدير التنفيذي المساعد إلدارة الشراكة والحوكمة (عضو ليس له حق التصويت)؛ ومدير شعبة الشراكة مع القطاع الخاص
(عضو ليس له حق التصويت)؛ ومدير شعبة االتصاالت والدعوة والتسويق (عضو ليس له حق التصويت).

(.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000024954/download/ .WFP/EB.A/2013/5-B )7
( )8يتضمن هذا اإلطار تعميم المدير التنفيذي " ، 2013/025المبادئ التوجيهية للشراكات مع القطاع الخاص" ،و"مدونة قواعد السلوك في الب ا " والتوجيهات
الواردة في وثيقتي المجلس التنفيذي" ،الشراكات الجديدة لمواجهة االحتياجات المتزايدة – توسيع قاعدة الجهات المانحة للب ا " )(WFP/EB.3/2004/4-C
و"استراتيجية الب ا للشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه" ).(WFP/EB.1/2008/5-B/1
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قابلية تطبيق ع لية ال نا ة الواجبة
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يقوم البرنامج حاليا بإجراء عمليات فحص العناية الواجبة للشركاء والجهات المانحة المحتملة الذين يعتزمون المساهمة بمبلغ
 50 000دوالر أمريكي أو أكثر أو استخدام اسم الب ا

-26

وينطبق شرط فحص العناية الواجبة في الب ا

وشعاره.

على الشركاء الجدد والمستمرين على حد سواء ،بما في ذلك في حاالت

االلتزامات التعاقدية الجديدة الهامة مع الشركاء الحاليين .وما لم ينص على خالف ذلك ،تكون عروض العناية الواجبة المعتمدة
صالحة لمدة ثالث سنوات .كما يتم إجراء العناية الواجبة لسفراء الب ا

للنوايا الحسنة واألبطال والدعاة والشركاء اآلخرين

من المشاهير ،وفقا للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة.
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ويمكن أن يقبل الب ا

المساهمات بطريقة سريعة إذا كانت التبرعات مخصصة لعملية طوارئ رسمية من المستوى الثاني

والمستوى الثال أو لحالة طوارئ كبيرة على النحو الذي يحدده المدير التنفيذي المساعد إلدارة الشراكة والدعوة ،وتتطلب جمع
األموال بسرعة كبيرة )9(.وفي هذه الحالة ،يجوز لمدير شعبة الشراكة مع القطاع الخاص أن يطلب من المدير التنفيذي المساعد
للشراكة والدعوة ،الموافقة على قبول المساهمات النقدية من الكيانات غير الحكومية بمبلغ  50 000دوالر أو أكثر .ويكون
القبول مشروطا بتقديم الجهة المانحة المحتملة لتعهدات وضمانات مكتوبة في اتفاق ملزم قانونا بامتثالها لمعايير الب ا
واالنتهاء بأثر رجعي من عملية إجراء العناية الواجبة .
-28

وكجزء من هذه االستراتيجية ،يقترح الب ا

زيادة العتبة المالية للعناية الواجبة إلى  100 000دوالر أمريكي لتيسير عملية

أكثر تبسيطا للفرص التي تقودها المكاتب القطرية ،اتساقا مع تركيز هذه االستراتيجية وتمشيا مع إصالح منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية .وتنطبق هذه الزيادة في العتبة المالية أيضا في حالة المساهمات الطارئة ،كما هو موضح أعاله.
-29

وباإلضافة إلى هذه الزيادة المقترحة في العتبة المالية ،يعتزم الب ا

تطوير طرق جديدة للعمل – بتوجيهات اللجنة وإشرافها

– التي ستضمن اإلدارة السليمة للمخاطر وتمكين المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية من إقامة شراكات بمزيد من السرعة
والفعالية على المستوى المحلي .وسيُتبع هذا النهج تمشيا مع توصيات مجموعة نتائج الشراكات االستراتيجية التابعة لمجموعة
األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،والتي يعمل بموجبها فريق عمل معني بالقطاع الخاص على تنسيق العناية الواجبة.

( )9مذكرة قرار الب ا
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الشكل  :1ل حة عا ة عن ع لية ال نا ة الواجبة ف الب ا

(ب ا ف ذلك هيئات ال وافقة)
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