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موجز تنفيذي

إدارة المخاطر بالنسبة لمنظمات كثيرة هي الحد من المخاطر التي تؤثر على تحقيق األهداف ،وغالبا ً ما يتم ذلك عن طريق تجنب
المخاطر تماما ً أو نقلها إلى جهات أخرى .غير أن برنامج األغذية العالمي ("البرنامج") مختلف؛ وال بد له ،بحكم طبيعته ،أن يتقبل
المخاطر .وتتطلب األهداف اإلنسانية للبرنامج من موظفيه تقديم المساعدة إلنقاذ األرواح حيثما تمس الحاجة إليها ،وذلك في كثير
من األحيان في البلدان المتضررة من الحروب أو األوبئة أو التي تواجه صعوبات في مواجهة آثار تغيُّر المناخ أو الفيضانات أو
الجفاف.
وتصف إدارة المخاطر المؤسسية النُظم والعمليات التي يتم من خاللها تحديد المخاطر وإدارتها على نطاق المنظمة .وتحدِّد هذه
السياسة أيضا ً األشخاص المسؤولين عن تنفيذ إدارة المخاطر في البرنامج وإجراءات إدارة المخاطر بفعالية.
وتشمل اإلجراءات التي اتُخذت لزيادة فهم وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر في البرنامج ما يلي:
 استتتتحداُ نُهج متجهة من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة في إدارة المخاطر ،بما يشتتتمل إنشتتتاء ستتتجل للمخاطر
المؤسسية؛
 الربط بين إدارة المخاطر وإدارة األداء كجزء من عمليات التخطيط في البرنامج؛
 التدريب الموسَّع للموظفين على تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها؛
 تقديم الدعم والتوجيه إلى مكاتب البرنامج القطرية في إجراء تقييمات المخاطر؛
 إنشاء شبكة من أنصار إدارة األداء والمخاطر.
وإدارة المخاطر المؤسسية عنصر حاسم من عناصر الرقابة الداخلية ،وينفذها البرنامج وفقا ً ألفضل الممارسات المعترف بها .وتمثِّل
إدارة المخاطر أيضا ً سمة أساسية في استراتيجية البرنامج إلدارة األداء .وتدخل إدارة األداء والمخاطر ضمن ما يقوم به البرنامج
من أنشطة التخطيط سواء التخطيط االستراتيجي أو تخطيط المشروعات أو التخطيط السنوي.
ويقدِّم البرنامج المساعدة الغذائية في بيئات غير آمنة تفوق فيها مخاطر عدم المشاركة مخاطر المشاركة .ويقتضي االلتزام بحماية
المستفيدين والموظفين والموارد التي يُعهد بها إلى البرنامج إدارة تلك المخاطر إلى أقصى حد ممكن .وتستند قرارات البرنامج
بشأن المشاركة إلى تحليل فوائد المشاركة وتكاليف تخفيف المخاطر.
وتشمل إدارة المخاطر المؤسسية إدارة المخاطر على نطاق البرنامج ككل ،حيث تقوم كل وظيفة من وظائف العمل بانتظام بتقييم
المخاطر التي تتعرض لها .وتساعد إدارة المخاطر المؤسسية اإلدارة على التعامل مع جوانب عدم التيقن والحد من أرجحية تحقيق
حصائل سلبية وضمان تحقيق البرنامج ألهدافه.
ويكفل إطار إدارة المخاطر المؤسسية مراعاة جميع المخاطر السياقية والمؤسسية والبرنامجية وتحليلها .وهو يشمل مكونات الرقابة
الداخلية من قبيل تقبُّل المخاطر ،وتحديد المخاطر ،وتقييم المخاطر ،وتح ُّمل المخاطر ،والتصدي للمخاطر .وهذه المكونات تكفل معاً
فعالية وكفاءة اإلدارة على نطاق البرنامج.
1

المقدمة
ازدادت أهمية الطريقة التي تدير بها الوكاالت اإلنستتتتتتانية واإلنمائية ما تواجهه من مخاطر .ويطرح العمل في أجواء
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من الهشاشة والنزاع مجموعة من المخاطر ،بما فيها المخاطر األمنية التي يتعرض لها الموظفون والمستفيدون ،والمخاطر
التي تمس الستتتتتمعة ،ومخاطر إستتتتتاءة استتتتتتعماو األمواو .وتزداد في حاالت الطوارئ حدة المخاطر التشتتتتتغيلية المتصتتتتتلة
باإلجراءات البرنامجية والشراكات وتعبئة الموارد والموارد البشرية.
-2

وتفرض الضتتترورات اإلنستتتانية على البرنامج أن يعمل في الكثير من الستتتياقات الشتتتديدة الخطورة .ويلتزم البرنامج
بحماية المستتتتتتتفيدين وحماية الموظفين والموارد التي يُعهد بها إليه بما يتماشتتتتتتى مع المبادئ اإلنستتتتتتانية )1(.وغالباً ما تفوق
مخاطر عدم المشتتتتتاركة في تلك الستتتتتياقات ،ستتتتتواء المخاطر التي يتعرض لها المستتتتتتفيدون أو المخاطر التي تمس مجتمع
المساعدة اإلنساني ،مخاطر المشاركة الحذرة .ولذلك فإن المسألة ال تتعلق بالمشاركة من عدمها ،بل بكيفية المشاركة على
نحو ال يتسبب في إلحاق أضرار أو تكبيد تكاليف غير مقبولة .ويمكن أيضا ً تقاسم المخاطر ،حيث تشترك المنظمات معاً في
إدارة المخاطر في البيئات الهشة.
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ويُعد تح ُّمل المخاطر والطريقة التي يُطبَّق بها ذلك على إدارة المخاطر جانبا ً هاما ً في العمليات اإلنستتتتتتانية .وتتراوح
الستتتتتياقات التي تعمل فيها المنظمات اإلنستتتتتانية بين ستتتتتياقات شتتتتتديدة الخطورة وحاالت طوارئ معقَّدة وعمليات صتتتتتغيرة
منخفضة المخاطر .وال بد في هذه البيئات المتغيرة من أخذ اُطر المخاطر في الحسبان .وبصفة خاصة في السياقات التي ال
يمكن فيها قياس عتبات المخاطر ،يستتترشتتد المديرون بالمستتتوى العام لتحمل المخاطر وتقبُّل المخاطر في وكالة ما .ولكنهم
مع ذلك يحتاجون إلى السلطات الضرورية ،ويجب تمكينهم من اتخاذ القرارات وفقاً لإلطار العام إلدارة المخاطر.

السياق
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يمكن لألحداُ أن تنطوي على فرص ومخاطر؛ وتكفل إدارة المخاطر تحديد الفرص والتماستتتتتتها .غير أن احتمال ية
حدوُ نتائج معاكستتتتتتة يمكن أن تزداد ما لم تؤخذ المخاطر في االعتبار وما لم تخضتتتتتتع إلدارة منظمة .ويقلِّأ عدم أخذ
المخاطر في الحسبان من فعالية عمليات البرنامج ويفرض المزيد من التحديات.
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وستتتتتتوف يواجه الموظفون الذين يخفقون في دمج المخاطر في تخطيط أنشتتتتتتطتهم وتنفيذها عقبات تحوو بينهم وبين
تحقيق أهدافهم .وتراعي اإلدارة الفعالة للمخاطر للمؤستتتتتستتتتتي ة تجارب الموظفين على كافة المستتتتتتويات وتستتتتتم بتصتتتتتعيد
المخاطر إلى مستوى صنع القرار السليم.
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ومن شتتأن إرستتاء إطار واضتت إلدارة المخاطر أن يتي للبرنامج التواصتتل مع الشتتركاء وأصتتحاب المصتتلحة حوو
مستتتتوى المخاطر الذي يكون مستتتتعداً لتقبله وللمبادرة باتخاذ قرارات بشتتتأن تقاستتتم المخاطر .ويزيد ذلك من ثقة أصتتتحاب
المصلحة في أن البرنامج يدير المخاطر بفعالية ومنهجية.

( )1انظر الوثيقة .WFP/EB.1/2004/4-C

2

التعاريف
()2

فيما يلي تعاريف البرنامج ألربعة مصطلحات مستخدمة في هذه السياسة:

 إدارة المخاطر المؤسسسسسسسسسسسسسسية :عملية يقوم بها مجلس مديري أحد الكيانات ،أو اإلدارة أو موظفون آخرون ،وتطبق في
مجاو وضع االستراتيجيات ،على صعيد المؤسسة برمتها ،وترمي إلى تحديد األنشطة المحتملة التي قد تؤثر في الكيان،
وتدير المخاطر بحيث تكون في إطار قدرة الكيان على تحملها ،وتوفير ضمان معقوو فيما يتعلق بتحقيق أهداف الكيان.
 الحدث :حادثة أو واقعة ،تنشتتأ عن مصتتادر داخل الكيان أو خارجه ،وتؤثر على إنجاز األهداف .ويمكن أن يكون للحدُ
أثر سلبي أو أثر إيجابي أو كالهما.
 المخاطر :إمكانية وقوع حدُ يؤثر تأثيراً سلبياً على تحقيق األهداف.
 الفرصة :إمكانية وقوع حدُ يؤثر تأثيراً إيجابيا ً على تحقيق األهداف.

الغاية واألهداف
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تهدف هذه الستتياستتة إلى إرستتاء نهج منظِّم ومستتتدام مرتبط ارتباطا ً واضتتحا ً بتحقيق األهداف من أجل إدارة المخاطر
والفرص على نطاق البرنامج .وإلى جانب "التوجيه المتعلق بستتتتتجل المخاطر المؤستتتتتستتتتتية" ( )RM2012/004و"تعميم
المدير التنفيذي بشتتتتتأن بيان تقبل المخاطر" ( ،)OED2012/015تشتتتتت ِّكل هذه الوثيقة إطاراً إلدارة المخاطر في البرنامج.
وسجل المخاطر المؤسسية هو مستودع المخاطر الرئيسية التي يواجهها البرنامج .وباإلضافة إلى ذلك ،تدير جميع الوحدات
ستتتجالت مخاطر خاصتتتة بها وتقوم بتصتتتعيد المخاطر حستتتب االقتضتتتاء بما يتماشتتتى مع هيكل اإلدارة في البرنامج .وتوفِّر
درجة تقبل البرنامج للمخاطر األساس الذي يقوم عليه تحديد المستوى المقبوو لتحمل المخاطر وعتبات المخاطر.
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ووضتتتع المدير التنفيذي للبرنامج ألوو مرة ستتتياستتتة إلدارة المخاطر المؤستتتستتتية في عام  .2002ومع أن التحوو من
النظرية إلى التنفيذ كان محفوفا ً بالتحديات في البداية ،فقد أُحرز تقدم ملحوظ خالو الستتتتنوات الخمس األخيرة ،وأصتتتتب من
المعترف به اآلن على نطاق واسع أن البرنامج يمسك بزمام قيادة إدارة المخاطر في منظومة األمم المتحدة.
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وتتمثل األهداف الرئيسية لهذه السياسة في اآلتي:
 توفير ضمانات تؤكد ألصحاب المصلحة أن البرنامج سيلبي أهدافه وسيحقق النتائج المتوقعة؛
 دعم تخصيأ الموارد واستعمالها بفعالية وبكفاءة؛
 إرساء أساس سليم يوفِّر الثقة في اتخاذ القرارات وفي التخطيط؛
 دعم اإلدارة القائمة على استتتباق الفعل وليس على أستتاس رد الفعل عن طريق تشتتجيع تقبل المخاطر في إطار من حستتن
التخطيط والتدبير؛
 إرساء وضع إطار متسق إلدارة المخاطر يمكن من خالله تحديد المخاطر وتحليلها ومعالجتها ،وتحديد المسؤوليات؛

( )2اعتمد البرنامج هذه التعاريف المقتبسة من الوثيقة الصادرة في عام  2002عن لجنة المنظمات الراعية لهيئة تريدواي بعنوان "اإلطار المتكامل إلدارة المخاطر في المؤسسات" .واشتركت في
رعاية الهيئة خمس رابطات مهنية رئيسية في الواليات المتحدة األمريكية ،هي الجمعية األمريكية للمحاسبين ،والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ،ومعهد المسؤولين التنفيذيين الماليين ،ومعهد
مراجعي الحسابات الداخليين ،ومعهد محاسبي اإلدارة .وأصدرت اللجنة ألوو مرة إطارها المتكامل إلدارة المخاطر في المؤسسات في سبتمبر/أيلوو  .2002انظر الرابط.www.coso.org :

3

 تيسير التحسين المستمر لألداء وتحقيق التغيير الضروري في ثقافة المنظمة.

مبادئ إدارة المخاطر في البرنامج
يستند إطار إدارة المخاطر في البرنامج إلى مبادئ اإلطار المتكامل إلدارة المخاطر في المؤسسات الذي وضعته لجنة
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المنظمات الراعية لهيئة تريدواي.
وسوف يتقيد البرنامج بالمبادئ التالية في تنفيذ إدارة المخاطر:
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)1

أن إدارة المخاطر عنصر أساسي من عناصر الحوكمة السليمة وهي جزء ال يتجزأ من ممارسات اإلدارة السليمة.

)2

أن البرنامج يعمل ،بحكم طبيعة واليته ،في بيئات شديدة الخطورة.

)3

أن اإلمساك بزمام ملكية إدارة المخاطر يقع على عاتق إدارة البرنامج .وفي ضوء ذلك ،ستقوم اإلدارة بما يلي:
أ) األختتذ بزمتتام المبتتادرة في إدارة المختتاطر التي ته تدِّد المستتتتتتتفيتتدين والموظفين والموارد المتتاليتتة وغيرهتتا،
واألصوو ،والبرامج ،والسمعة ،والمصال ؛
ب) تحديد مستتتتتوى تحمل البرنامج للمخاطر على أستتتتاس كل حالة على حدة مع إيالء المراعاة أيضتتتتاً للمستتتتتوى
اإلجمالي للمخاطر التي يتم تحملها؛
ج) موازنة تكاليف إدارة المخاطر مع الفوائد المتوقعة من تحمل تلك المخاطر؛
د) اغتنام الفرص لتحقيق أهدافه؛
ه) اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب الحتواء كل ما ينشأ من مخاطر وتخفيف عواقبها إلى أدنى حد؛
و) ضمان إدارة المخاطر والفرص بطريقة منهجية وفي إطار استباقي على أدنى مستوى إداري ممكن.

تنفيذ إدارة المخاطر في البرنامج
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تمثِّل إدارة المخاطر مسؤولية مشتركة .والمدير التنفيذي مسؤوو عن التنفيذ الشامل لهذه السياسة ،وتقع على الموظفين
والمديرين مسؤولية ضمان دمج إدارة المخاطر في كل جوانب األنشطة ،بما يشمل تصميم المشروعات وتنفيذها.
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وتماشيا ً مع نموذج "خطوط الدفاع الثالثة" ،تُنفَّذ إدارة المخاطر في البرنامج على المستويات التالية:
()3

 مستوى العمليات؛

 مستوى الوحدات (المكاتب القطرية أو المكاتب اإلقليمية أو ُشعب المقر)؛
 المستوى المؤسسي.
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وفي البرنامج ثمة عمليات كثيرة تتطلب تقييما ً للمخاطر وتحديد إجراءات التخفيف من ها .وتلتزم التقييمات بالمبادئ
العامة والمنهجيات المتبعة في إدارة المخاطر المؤستتستتية ،ولكن محور تركيزها المح َّدد يرتبط بطبيعة العمليات المستتتخدمة.

( )3تشمل أمثلة ذلك عمليات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها (التي تركز على المخاطر السياقية) ،وتقييمات المخاطر األمنية (المخاطر السياقية والبرنامجية) ،وإدارة المخاطر المالية (المخاطر
المؤسسية).

2

ولذلك تتعلق إدارة المخاطر على مستوى العمليات بفهم المخاطر في مجاالت العمل المح َّددة في البرنامج التي ترتبط بفئات
المخاطر.
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وعلى مسسسستوى الوحدات ،تتكامل إدارة المخاطر مع تخطيط األداء الستتتنوي وعمليات استتتتعراضتتته .ويحدِّد كل مكتب
قطري وكل مكتب إقليمي وكل ُش تعبة من ُش تعب المقر المخاطر التي يواجهها واإلجراءات التخفيفية المطلوبة لتحقيق النتائج
المقررة في مطلع الستتنة؛ وتلي ذلك استتتعراضتتات للمخاطر وإجراءات للتخفيف منها في منتصتتف الستتنة وفي نهايتها .وفي
حين أن تقييم المخاطر على مستتتتتوى العمليات يثري تلك األعماو ،ال بد من تحديد المخاطر اإلضتتتتافية المتصتتتتلة بالمستتتتائل
الشاملة التي تؤثر على عمل الوحدات.
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وتركز إدارة المخاطر على المسسسسستوى المؤسسسسسسسسسسي على رصتتتتد وتحليل تقييم المخاطر على مستتتتتوى وحدات العمل
وت حديد المخاطر التي تهم البرنامج ككل والتنبؤ باألحداُ المحتم لة التي يمكن أن تعيق تحقيق األ هداف االستتتتتتتراتيجية
للبرنامج  .وتعرض نتائج تلك التحليالت على فريق اإلدارة التنفيذية من أجل ما يلي )1 :التوعية بالمخاطر التي يواجهها
البرنامج؛  )2التأكيد لإلدارة أن هذه المخاطر قيد المعالجة؛  )3تيسير اتخاذ القرارات.
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وتحليالت مخاطر وحدات العمل هي األستتاس الذي يستتتند إليه تحليل المخاطر على المستتتوى المؤستتستتي .ويثري هذا
التحليل بدوره تقييمات المخاطر على ستائر المستتويات؛ وستوف تُنشتر من المستتوى المؤستستي قوائم المخاطر ومجموعات
إجراءات التخفيف من المخاطر المتكررة.

وال ستتتبيل إلى تحقيق استتتتدامة إدارة المخاطر إال عن طريق دمجها تماما ً في عمليات ووظائف المؤستتتستتتة .ويستتتعى
-18
البرنامج إلى تعزيز ثقافة تكون فيها إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من عمليات صنع القرارات اليومية.

المنهجية
-19

تح َّدد المخاطر في البرنامج عن طريق النظر في األحداُ المحتملة في المستتتقبل ،وتقييم أهميتها على أستتاس أرجحية
وقوع كل حدُ واألثر المتوقع منه .وتصنَّف المخاطر إلى سياقية وبرنامجية ومؤسسية.
الشكل  :0فئات المخاطر

مخاطر
سياقية
خارجة عن المنظمة:
سياسية واقتصادية وبيئية:
إخفاقات الدولة ،والنزاعات،
واألزمات اإلنسانية

مخاطر
برنامجية

مخاطر
مؤسسية

تتعلق بأهداف البرامج
والتدخالت:
اإلخفاق في تحقيق أهداف
البرامج و/أو األضرار المحتملة
التي تقع على اآلخرين جراء
التدخالت

داخل المنظمة:
اإلخفاق االئتماني ،واألمن
التشغيلي ،وخسائر السمعة
والخسائر المالية بسبب الفساد
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وتصتتتتتتنَّف المخاطر أيضتتتتتتا ً تبعا ً ألبعاد نتائج اإلدارة الخمستتتتتتة في البرنامج ،وهي )1 :العاملون؛  )2الشتتتتتتراكات؛
 )3العمليات والنُظم؛  )2البرامج؛  )2المساءلة والتمويل.

وتمثل أبعاد نتائج اإلدارة فئات نتائج اإلدارة المطلوبة كي يحقق البرنامج أهدافه االستتتتتتتراتيجية .وترتبط إدارة األداء
-21
بإدارة المخاطر عن طريق المواءمة بين المخاطر وأبعاد نتائج اإلدارة .وييستتتتتتر ذلك أيضتتتتتتا ً توثيق المخاطر والتعريف بها
وكذلك تصتتتعيدها إلى المستتتتوى المالئم .ويكفل تحديد ما إذا كانت المخاطر ستتتياقية أم برنامجية أو مؤستتتستتتية ترشتتتيد إدارة
المخاطر وإدراجها في تصميم البرامج وعمليات الموافقة وصنع القرار واختيار الشراكات وتشكيل مالك الموظفين.
-22

توصتتتتتتيف المخاطر  .ال بد من تحديد المخاطر بوضتتتتتتوح من أجل تقييم مدى تعرض البرنامج للمخاطر تقييماً وافياً
وإعداد االستتتتتجابة المناستتتتبة .ويجب أن يرتبط توصتتتتيف المخاطر بالهدف الذي يكون تحقيقه عرضتتتتة للمخاطر .ويجب أن
يوض بدقة الطريقة التي تهدد بها المخاطر تحقيق هدف معين.

-23

أستتباب المخاطر ونتائجها .هناك أستتباب متعددة للمخاطر التي تؤثر على تحقيق أهداف البرنامج ويمكن أن تنشتتأ عنها
نتائج مختلفة .ويُعد تحديد أستتتتتباب المخاطر ونتائجها المحتملة األستتتتتاس الذي يستتتتتتند إليه اتخاذ إجراءات التخفيف من تلك
المخاطر .ويساعد التصدي ألسباب المخاطر على منع وقوع أحداُ معيَّنة؛ ويخفف التصدي للنتائج التي يمكن أن تنشأ عن
األحداُ تلك اآلثار.

-24

المخاطر المتأصتتتتتتلة والمتبقية  .ال بد من مراعاة مفهومي المخاطر المتأصتتتتتتلة والمخاطر المتبقية عند تحديد طريقة
التصدي للمخاطر .وتشير "المخاطر المتأصلة" إلى الخطورة التي تشكلها مخاطر معيَّنة إذا لم يتخذ أي إجراء للتصدي لها
بعيداً عن الضتتوابط الداخلية القائمة .وتشتتير "المخاطر المتبقية" إلى مستتتوى المخاطر التي تظل قائمة حالما تتخذ إجراءات
للتخفيف من آثارها .وال يمكن أبداً القضاء تماما ً على هذه المخاطر.

-25

إجراءات التخفيف .التدابير المتخذة للتصدي لآلثار المحتملة للمخاطر.

-26

منهجية تحديد درجات إدارة المخاطر .ينبغي أن يسترشد تقييم أهمية حدُ محتمل في المستقبل بما يلي:
 أرجحية (احتمالية) وقوع الحدُ؛
 أثر (عواقب) الحدُ على أهداف البرنامج في حاو وقوعه.

-27
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ويوض الجدوو  1مستويات أرجحية المخاطر وأثرها وخطورتها في البرنامج.

الجدول  :0مستويات أرجحية المخاطر وأثرها وخطورتها
األرجحية

الخطورة
(المستوى العام للمخاطر)

األثر

عند تقييم األرجحية ،يُنظر في االحتمالية في

عند تقييم األثر المحت َمل للمخاطر ،يُنظر في

يُح َسب تصنيف الخطورة عن طريق ضرب

المستقبل وتواتر الوقائع السابقة.

قدرة البرنامج على التنفيذ ،واستمرارية

درجة مخاطر األثر في درجة مخاطر

العمليات ،والخسائر المالية ،وخسائر الموارد،

األرجحية:



مرجحة بدرجة كبيرة ( :)1لم يقع
غير
َّ
الحدُ قط أو من غير المر َّج
بدرجة كبيرة أن يقع أكثر من مرة في

والمصداقية.
 ال يُذكَر ( :)1ال يزاو في وسع البرنامج

 20سنة.




تحقيق أهدافه في ظل بعض المع ِّوقات
المحدودة.

رجحة ( :)2لم يقع الحدُ سوى
غير ُم ّ
مرة واحدة في السنوات الخمس أو

 ثانوي ( :)2ال يزاو في وسع البرنامج

العشر األخيرة أو من غير المرج

تحقيق أهدافه ولكن ليس بالكامل وال في

أن يقع في السنوات العشر المقبلة.

الوقت المناسب.

رجحة إلى ح ٍد ما ( :)3وقع الحدُ
ُم ّ

المرج أن يقع في السنتين المقبلتين
أو في السنوات األربع المقبلة.


رجحة ( :)2وقع الحدُ مرة واحدة
ُم ّ





متوسطة = 01-8

مرتفعة = 52-02

 معتدل ( :)3الحدُ يُعرقل أهداف البرنامج

مرة واحدة في السنتين األخيرتين أو
السنوات األربع األخيرة أو من



منخفضة = 7-0

أو نظمه.
 شديد ( :)2الحدُ يعرقل إلى حد كبير
أهداف البرنامج ونظمه.
َ ح ِرج ( :)2قد ال تتمكن نُظم البرنامج من

في السنة األخيرة ويرج أن يقع في

العمل أو يمكن أن يشل الحدُ عملياته.

السنة المقبلة أو في السنتين المقبلتين.


رجحة بدرجة كبيرة ( :)2وقع
ُم ّ
الحدُ بانتظام خالو السنة األخيرة
أو من المرج أن يقع في السنة
المقبلة.

-28

التصدي للمخاطر .يتصدى البرنامج للمخاطر بأربع طرق:
 القبول – تُق َبل المخاطر دون الحاجة إلى أي تدابير للتخفيف منها؛ وتكفي في هذه الحالة الضتتتتتتوابط الداخلية القائمة لدى
البرنامج.
 السيطرة – تُتَّخذ تدابير تخفيفية لتقليأ الخطر إلى مستوى مقبوو.
 التجنُّب – يمكن إنهاء النشتتتتتاط إذا اعتُبر مخاطرة أكبر من الالزم (من ذلك على ستتتتتبيل المثاو أنه إذا أثبت تحليل جدوى
طريقة النقد والقستتتتتتائم أن البرنامج ستتتتتتيتعرض لمستتتتتتتوى غير مقبوو من المخاطر ،يمكن حينئذ اتخاذ قرار بعدم األخذ
بطريقة النقد والقسائم في ذلك السياق).
 نقل المخاطر – تُنقل المخاطر إلى طرف ثالث (من ذلك على سبيل المثاو الحصوو على تأمين أو التعاقد مع طرف ثالث
يستطيع العمل بمخاطر أقل إلجراء العمل).
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وستتتتتواء أكانت المخاطر مقبولة أو خاضتتتتتعة للستتتتتيطرة أو متجنبة أو منقولة ،ينبغي توثيق اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ
التصدي للمخاطر وينبغي تحديد المسؤوليات عن التنفيذ.

بيان تقبُّل المخاطر
-30

تُ َعبر قدرة البرنامج على تقبُّل المخاطر عن فلسفته في إدارة المخاطر التي تؤثر على ثقافته وعملياته .وبالنظر إلى أن
االستتتتراتيجيات المختلفة تع ِّرض البرنامج لمستتتتويات مختلفة من المخاطر ،ينبغي مواءمة جميع استتتتراتيجيات المخاطر مع
مستتتتتتوى تقبُّل البرنامج للمخاطر .ويحدِّد بيان تقبل المخاطر رؤية البرنامج للطريقة التي ينظر بها إلى المخاطر .ويستتتتتم
بيان تقبل المخاطر بالتواصل داخليا ً ومع الشركاء وأصحاب المصلحة حوو مستوى المخاطر الذي يكون البرنامج مستعداً
لتقبُّله.

-31

تحمل المخاطر
ويمثل تحديد مستتتتتتتوى تقبل المخاطر في المنظمة خطوة رئيستتتتتتية نحو بلورة رؤية متستتتتتتقة لدرجة ُّ
والتصتتتدي لها على نطاق البرنامج .ويشتتتكل ذلك األستتتاس لتحديد مستتتتويات مقبولة للمخاطر ويستتتهم في تنفيذ اإلجراءات
التخفيفية.

ويعتمد فريق اإلدارة التنفيذية بيان تقبل المخاطر ويراجعه ويستتتتكمله دوريا ً لضتتتمان مالءمته ،ويقدِّم توجيهاته بشتتتأن
-32
مستتتتتتوى المخاطر الذي يكون البرنامج مستتتتتتعداً لقبوله .ويتم إطالع الموظفين على هذه المعلومات من خالو الستتتتتياستتتتتات
والخطوط التوجيهية ذات الصلة ،ويُع َرض البيان نفسه على المجلس التنفيذي للعلم .وتشمل التوجيهات المقدمة في بيان تقبل
المخاطر معلومات عن درجة تح ُّمل المخاطر.

تح ُّمل المخاطر
-33

يعمل البرنامج في ستتتتتتياقات كثيرة تتراوح بين حاالت طوارئ معقدة شتتتتتتديدة الخطورة وعمليات إنمائية منخفضتتتتتتة
المخاطر .وي شكل م ستوى تقبُّل البرنامج للمخاطر األ ساس الذي ي ستند إليه تحديد م ستويات مقبولة لتح ُّمل المخاطر بالن سبة
لكل هدف من أهدافه.

ورغم أن البرنامج ال يعزف عن المخاطر ،فقد وضتتتتتع بعض العتبات المطلقة لها .وينصتتتتتب التركيز على مستتتتتؤولية
-34
المنظمة عن إدارة المخاطر بفعالية .ويحمل ذلك في طياته اعترافا ً صتتتتتتريحا ً بالمخاطر المتبقية التي تظل قائمة بعد اتخاذ
إجراءات لتخفيفها وبعد التواصتتتتتتل المنفت مع الموظفين بشتتتتتتأنها من خالو التدريب والتوعية .وعندما يحدُ ذلك ،يمكن
لمستوى تقبُّل المخاطر في البرنامج أن يو ِّجه قرارات المديرين بما يتماشى مع إطار إدارة المخاطر.
-35

وينبغي أن يراعي اإلطار العام إلدارة المخاطر المجاالت والقطاعات وأ ساليب العمل التي حددت فيها عتبات واضحة
(تفويض الستتتتلطة في مجاو الشتتتتراء والشتتتتؤون المالية ،وما إلى ذلك) والمجاالت التي يتعذر فيها تحديد عتبات قابلة للقياس
(تعليق العمليات/استتتتتتئنافها ،وما إلى ذلك) .وستتتتتوف يوجه مستتتتتتوى تقبل البرنامج للمخاطر قرارات الذين يتم تفويضتتتتتهم
بالسلطات الضرورية وتمكينهم التخاذ القرارات وفق اإلطار العام إلدارة المخاطر.
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تصعيد المخاطر
-36

يلبي تصعيد المخاطر الحاجة إلى:
 تبليغ المخاطر الكبيرة إلى أنسب مستوى يمكن البت عنده في التصدي للمخاطر؛
 الحيلولة دون تصعيد مخاطر أكثر من الالزم إلى مستويات إدارية أعلى.

-37

ويحق للمديرين عند كل مستوى من مستويات إدارة المخاطر البت في اإلجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر دون
تصعيدها .والمديرون مساءلون في هذه الحالة عن المخاطر التي يتحملونها.

-38

ويمثل التصتتعيد والتخفيف جانبين هامين في إدارة المخاطر .وينبغي أن يشتتكل هذان الجانبان جزءاً من عملية دينامية.
ويمثل ستتتتجل المخاطر أداة هامة في إدارة عملية التصتتتتعيد/التخفيف وفي تحديد المخاطر المشتتتتتَ َركة التي تتطلب تصتتتتعيدا.
وتدعم شعبة إدارة ورصد األداء فريق اإلدارة التنفيذية في تحليل المخاطر إلدراجها في سجل المخاطر المؤسسية.
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ومن المهم أال يؤدي تصتتتتعيد المخاطر إلى تح ُّمل مستتتتتوى إداري واح أد مخاطر أكثر من الالزم؛ ومن المهم أن يتحمل
المديرون في المستويات األدنى المسؤولية عن معالجة المخاطر كجزء من مسؤوليتهم عن تحقيق أهدافهم.

رصد المخاطر واإلبالغ عنها
-40

يشتتتتمل تخطيط األداء الستتتتتنوي لجميع المكاتب ووحدات العمل إعداد ستتتتتجل للمخاطر ،ويتم إجراء تقييم للمخاطر في
إطار عمليات استتتعراض نصتتف ستتنوية .ويتم إجراء تقييمات المخاطر على فترات أقصتتر في البلدان التي تشتتهد فيها بيئات
العمل تقل بات وينعدم فيها األمن ،وتُصتتتتتتاء إجراءات التخفيف من المخاطر على نحو أستتتتتترع .ويراعَى الجدوو التالي في
اإلبالء عن المخاطر:
 يستعرض فريق اإلدارة التنفيذية سجل المخاطر المؤسسية وحالة إجراءات التخفيف من المخاطر؛ وتُع َّمم في البرنامج
كل ثالثة أشهر المخاطر المؤسسية المسجلة.
 تُع َرض قضتتايا إدارة المخاطر المؤستتستتية على المجلس التنفيذي خالو جلستتات إحاطة فصتتلية عن العمليات .وتشتتمل
أيضتتتتتا ً التقارير المقدمة إلى المجلس تقارير مخصتتتتتصتتتتتة عن المخاطر وإجراءات التخفيف منها في حاالت الطوارئ
الواسعة النطاق.
 تقديم جلسات إحاطة منتظمة إلى لجنة مراجعة الحسابات.

-41

وتمثِّل إدارة المخاطر أحد العناصتتتر الرئيستتتية الخمستتتة التي يتألف منها إطار الرقابة الداخلية في البرنامج ،وترد في
صد سيا سة إدارة
كشف الرقابة الداخلية السنوي الذي يقدِّم ضمانات تؤكد فعالية جميع ال ضوابط الداخلية في البرنامج .وتُر َ
المخاطر من جانب فريق اإلدارة التنفيذية وتق َّدم تحديثات دورية بشأنها إلى المجلس التنفيذي.
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التدريب على إدارة المخاطر
-42

يتطلب نموذج "خطوط الدفاع الثالثة" أن يكون الموظفون على علم بمفاهيم إدارة المخاطر .و ُوضتتتتتتعت مواد تدريبية
وتوجيهات  ،ويجري تدريب جميع الموظفين على إدارة المخاطر ،بما في ذلك تدريبهم على أستتتتتاليب تحليل المخاطر كجزء
من مبادرات التدريب األخرى .ويشمل جميع التدريب المق َّدم إلى كبار المديرين تنمية القدرات في مجاو إدارة المخاطر.

المسؤوليات
-43

المدير التنفيذي .بينما يضتتطلع جميع الموظفين بدور في تعزيز إدارة المخاطر المؤستتستتية ،فإن المستتؤولية عن تنفيذها
تقع في نهاية المطاف على عاتق المدير التنفيذي .ويتطلب ضتتتتتتمان الوفاء باألهداف االستتتتتتتراتيجية للبرنامج دعم المدير
التنفيذي لعملية إدارة المخاطر.

-44

ويقوم المدير التنفيذي بما يلي:
 الترويج لتنمية ثقافة تدعم االبتكار وإدارة المخاطر بفعالية وتشتتتتتتجع المخاطرة الفعالة بما يتماشتتتتتتى مع مستتتتتتتوى تقبُّل
المخاطر في البرنامج؛
 دمج إدارة المخاطر في البرامج والوظائف الرئيسية بحيث تصب جزءاً جوهرياً من طريقة عمل البرنامج؛
 ضتتمان إدارة المخاطر بفعالية على نطاق البرنامج ،ويشتتمل ذلك تحديد المخاطر وتحليلها والتصتتدي لها واستتتعراضتتها
واإلبالء عنها؛
 تحديد مستتتاءلة الموظفين عن إدارة المخاطر في المجاالت التي تقع عليهم المستتتؤولية عنها وتبعا ً لمستتتتويات ستتتلطاتهم
واختصاصاتهم؛
 التمكين من إجراء استتتتتعراض منهجي إلدارة المخاطر من أجل ضتتتتمان فعالية مستتتتتوى تح ُّمل المخاطر والتقيُّد به في
البرنامج.
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لجنة مراجعة الحستتتابات .تُستتتدي لجنة مراجعة الحستتتابات المشتتتورة إلى المجلس التنفيذي وإلى المدير التنفيذي بشتتتأن
فعالية نظم الرقابة الداخلية في البرنامج ،بما ي شمل إدارة المخاطر .وتقت ضي اخت صا صات اللجنة كفالة فعالية أداء ال سيا سة
وإدارة المخاطر إدارة سليمة .وتستعرض اللجنة أيضاً تقارير المراجعة الداخلية والخارجية وتسدي المشورة بشأن استقالو
وظائف المراجعة الداخلية في البرنامج وفعاليتها وجودتها.
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مكتب المراجعة الداخلية .يقدِّم مكتب المراجعة الداخلية للحستتتتتتابات ضتتتتتتمانات إلى اإلدارة بشتتتتتتأن فعالية نظم الرقابة
الداخلية في البرنامج ،وحوكمته ،وعمليات إدارة المخاطر التي يتعرض لها ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه .ويساهم المكتب
أيض تا ً في تقييم عمليات إدارة المخاطر ،وفعالية إجراءات التصتتدي للمخاطر ،ومدى اكتماو ودقة التقارير المقدمة عن إدارة
المخاطر.
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المراجع الخارجي .تقيِّم عمليات المراجعة الخارجية للحستتتتابات بصتتتتورة مستتتتتقلة مدى فعالية إدارة المخاطر وتحديد
المخاطر وعمليات الرقابة ،بما في ذلك إجراءات التخفيف من المخاطر.
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مكتب التقييم .تز ِّو د عمليات التقييم جميع أصتتحاب المصتتلحة بمعلومات عن جودة وفعالية الستتياستتات واالستتتراتيجيات
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والعمليات وكفاءة تنفيذها .ويقدم مكتب التقييم أدلة قائمة على التجربة لالستتتتتتت عانة بها في تحديد المخاطر وفهم أستتتتتتباب ها
وآثارها ،وتقييم أرجحيتها وتأثيرها.
فريق اإلدارة التنفيذية .فريق اإلدارة التنفيذية مستتتتتتؤوو عن التأكد من أن البرنامج يدير المخاطر بفعالية ،وال ستتتتتتيما
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المخاطر التي تمس البرنامج ككل .ويحدد الفريق مستتتويات مستتتهدفة مؤستتستتية لجميع مستتتويات المخاطر التي يتعرض لها
البرنامج ،ويرصد التق ُّدم المحرز ،ويتابع المخاطر العالية المستوى التي يتعرض لها .وكل عضو من أعضائه مسؤوو عن
تصتتعيد المخاطر العالية المستتتوى إلى المدير التنفيذي ،وعن ضتتمان إدارة فعلية للمخاطر المؤستتستتية التي يتولى المستتؤولية
عنها.
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الموظفون .يلزم من جميع الموظفين االطالع على توجيهات البرنامج بشتتتتتأن إدارة المخاطر المؤستتتتتستتتتتية واالمتثاو
لتدابير الرقابة الداخلية واإلبالء عن المخاطر وتصعيدها إلى مديريهم ،عند االقتضاء.
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شعبة إدارة ورصد األداء .هذه الشعبة هي الجهة الداخلية التي تتولى اإلشراف على إدارة المخاطر المؤسسية .وتتولى
الشتتعبة إبالء فريق اإلدارة التنفيذية بإدارة المخاطر واألداء ،وتقوم باستتتحداُ وتحديث أدوات إلدارة المخاطر المؤستتستتية،
وتنستتتتق أنشتتتتطة إدارة المخاطر ،وتيستتتتر تحديد المخاطر وتقييمها ،وتحاف على إطار إدارة المخاطر المؤستتتتستتتتية ،وتكفل
مالءمته ودعمه لوالية البرنامج.
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أنصتتتتار إدارة األداء والمخاطر .يدعم أنصتتتتار إدارة األداء والمخاطر في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية رصتتتتد
المخاطر وإجراءات التخفيف منها وضمان استخدام أدوات إدارة األداء والمخاطر في تلك المكاتب.
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اإلدارة العليا .تقع على كبار المديرين المستتتتتتؤولية عن ضتتتتتتمان إدارة المخاطر بفعالية واإلبالء عنها .ويتعين عليهم
ضتتمان توزيع المستتؤوليات عن تحديث ستتجالت المخاطر واتخاذ اإلجراءات التخفيفية المناستتبة .وتقع عليهم المستتؤولية عن
ضمان تحديد المخاطر المتصلة بأهداف مكاتبهم وتحليل تلك المخاطر ومعالجتها معالجة مناسبة.

الصالت بين إدارة المخاطر وعمليات الحوكمة واإلدارة األخرى
الخطة االستتتتتتتراتيجية وخطة اإلدارة .ترتبط إدارة المخاطر باألهداف االستتتتتتتراتيجية للبرنامج ،وتشتتتتتتمل الخطة
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االستتتتتتتراتيجية للبرنامج تقييما ً مفصتتتتتتالً للم خاطر .وتتطلب إدارة المخاطر إدراك العقبات التي تحوو دون تحقيق أهداف
المنظمة واتخاذ إجراءات لتجنُّب تلك العقبات أو التخفيف منها ،وبالتالي فهي متصتتتلة بتحديد األهداف والنتائج المقررة التي
تصب في تخطيط األداء.
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إدارة األداء .تشكل إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من اإلدارة الفعالة لألداء .وتهدف عمليات إدارة المخاطر إلى تحقيق
أهداف المنظمة عن طريق دعم تحقيق نتائج قابلة للقياس .وإدارة األداء هي التي تحدد وتنفذ األنشطة الالزمة لتحقيق النتائج
المقررة المتمثلة في المخرجات والحصتتتتتتائل واآلثار .وترتبط إدارة المخاطر بأهداف األداء المتمثلة في تحديد طريقة إدارة
المخاطر المتصلة بتحقيق األهداف وقياسها وترتيب أولوياتها والبت فيها.
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الرقابة الداخلية .تشتتمل إدارة المخاطر المؤستتستتية مبادئ الرقابة الداخلية التي تشتتمل تقبُّل المخاطر وتحديدها وتقييمها
وتح ُّملها والتصتدي لها .ومن شتأن دمج نُظم وضتوابط فعالة في إطار الرقابة الداخلية أن يدعم إدارة المخاطر وييستر تحقيق
أهداف المنظمة .وتوفِّر الضتوابط الداخلية عندما تُغرس في كل العمليات ضتمانات معقولة بشتأن ما يلي )1 :فعالية العمليات
11

وكفاءتها؛  )2موثوقية التقارير المالية؛  )3االمتثاو للنظام األستتاستتي والالئحة العامة للبرنامج .ووفقاً للضتتوابط الداخلية في
البرنامج ،ي شترط على جميع المكاتب أن تجري تقييما ً للمخاطر ،وأن ت سجل أي مخاطر محددة في سجالت للمخاطر؛ وتتم
متابعة المخاطر الرئيسية في سجل المخاطر المؤسسية.

خالصة
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يهدف البرنامج من هذه السياسة إلى التأكد من أن بيئته التشغيلية تتي مستويات فعالة من الرقابة .ويشمل ذلك ما يلي:
 )1تحديد المخاطر القائمة والناشئة؛  )2توفير إرشادات بشأن طريقة التصدي للمخاطر بما يتفق مع مستوى تقبُّل البرنامج
للمخاطر؛  )3تصتتتعيد المخاطر حستتتب االقتضتتتاء؛  )2إطالع أصتتتحاب المصتتتلحة على المخاطر وإجراءات التخفيف منها.
وتتمثل الغاية من ذلك في تحقيق المستتتتتتوى األمثل من إدارة األنشتتتتتطة وتحقيق األهداف في البيئات المعقدة التي يعمل فيها
البرنامج.
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ومن األساسي لنجاح البرنامج أن يدير المخاطر المؤسسية بفعالية .وسوف يواصل البرنامج العمل في البيئات الشديدة
الخطورة .وستتتتتتوف يواجه التحديات والمخاطر الماثلة أمامه في تلك الستتتتتتياقات من أجل تحقيق أهدافه اإلنستتتتتتانية والوفاء
بالتزاماته بشتتتتأن توفير المستتتتاعدة الغذائية إلى َمن هم في أمس الحاجة إليها .وحالما تتكون صتتتتلة وثيقة بين إدارة المخاطر
وبين تحقيق األهداف االستراتيجية للبرنامج ،سيكون من الممكن القضاء على الجوع في حياتنا.
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الملحق ألف
بيان تقبُّل المخاطر في البرنامج
-1

تُلزمنا الضرورات اإلنسانية بتقديم المساعدة اإلنسانية حيثما اقتضت الحاجة ذلك أو كلما طُلبت تلك المساعدة .وبينما
نستتتعى إلى القيام بذلك فإننا ملتزمون بحماية المستتتتفيدين من أنشتتتطتنا وموظفينا والموارد المعهود بها إلينا .ونحن ندرك أن
مخاطر عدم المشتتتاركة في ذلك تفوق في كثير من األحيان مخاطر المشتتتاركة فيه .وستتتوف تشتتتمل قرارات البرنامج بشتتتأن
المشاركة تحليل فوائد المشاركة وتكاليف اإلجراءات التخفيفية.

المخاطر على أمن الموظفين وسالمتهم
-2

يعترف البرنامج بأن التعرُّ ض لمخاطر أمنية كبيرة في سياقات معينة يمكن أن يُعرض حياة الموظفين للخطر أو يمكن
أن يؤدي إلى وقوع إصابات .وسوف يتخذ البرنامج تدابير قوية لحماية موظفيه بما يتفق مع إطار األمم المتحدة لألمن.

المخاطر على صحة المستفيدين ورفاههم
-3

نُقر بأن بعض المستتاعدة الغذائية ،عندما يطوو أمدها ،قد ال تعالج األستتباب الجذرية القائمة وراء انعدام األمن الغذائي
ويمكن أن تؤدي إلى ترستتتتيع االعتماد على المستتتتاعدة .وستتتتوف يكفل البرنامج عدم تقديم مستتتتاعدة ما لم تكن فوائدها على
المستفيدين تفوق مخاطرها المتبقية.
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ونُقر بأن عمليات التوزيع يمكن أن تُعرض المستتتتتفيدين لمخاطر وأخطار ما لم تكن تخضتتتتع إلدارة ستتتتليمة .وستتتتوف
نخفف من هذا الخطر عن طريق ضمان وعي البرنامج و شركائه بالحاجة إلى حماية الم ستفيدين وت صميم البرامج وتنفيذها
بنا ًء على ذلك.
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ونُقر بأن عمليات التوزيع في البيئات المعقدة يمكن أن تؤثر على جودة األغذية .وستتتتتتوف يخفف البرنامج من هذا
الخطر عن طريق الرصد الصارم لسلسلة اإلمداد ومراقبة الجودة.

المخاطر على العمليات
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نُقر بأن حاجتنا إلى تقديم استجابة في الوقت المناسب في بعض السياقات تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل .وفي حين
أن كفاءة التكاليف والتخطيط االستتتتشتتترافي يشتتتكالن جزءاً من كل أنشتتتطتنا فإننا نولي أولوية االعتبار للتدابير التخفيفية من
أجل ضمان وصوو المساعدة المناسبة إلى المستفيدين في الوقت المناسب.
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ويحتاج البرنامج إلى توصتتتيل المستتتاعدة اإلنستتتانية بأمان ودون عوائق من أجل ضتتتمان تقييم المستتتاعدة بفعالية وفي
الوقت المناستتب ،وتوجيهها ،وتستتليمها ،وتوزيعها ،ورصتتدها .ويحقق البرنامج ذلك كله ،مع إيالء المراعاة الكاملة للستتيادة
الوطنية ويما يتفق مع القانون الدولي ومبادئ العمل اإلنستتتاني المتمثلة في تغليب اعتبارات المستتتاعدة اإلنستتتانية المتمثلة في
اإلنستتانية والحياد والنزاهة .ويُقر البرنامج بأنه في الحاالت التي تُفرض فيها قيود على ُستتبل توصتتيل المستتاعدة اإلنستتانية،
يمكن أن تو َجد مخاطر متبقية متصتتتتتلة بعمليات التوزيع وباألصتتتتتوو .وستتتتتوف يُقلأ البرنامج إلى أدنى حد ما تتعرض له
العمليات من مخاطر عن طريق تكثيف العناية الواجبة واتخاذ تدابير بديلة مناسبة الختيار الشركاء ورصد جميع ما يق َّدم من
مساعدة .ويقبل البرنامج المخاطر المتبقية التي تتمثل في ضياع األصوو في البيئات المعقدة التي ينفلت فيها األمن ،وسوف
يواصل العمل للحد من تلك المخاطر من خالو اإلجراءات والتدابير المعموو بها في األمم المتحدة.
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ونقر بأن بيئة عملنا تزيد من تعرُّ ضنا لمخاطر التدليس والفساد والتواطؤ .وتتنافى ممارسات التدليس والفساد والتواطؤ
واختالس الموارد مع القيم األساسية للبرنامج وال يمكنه القبوو بها .ويلتزم البرنامج بمنع تلك الممارسات وباتخاذ إجراءات
للتخفيف منها متى تبين ارتكابها.

المخاطر على سمعة البرنامج
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إن الرقابة العامة عنصتتتتتر متأصتتتتتل في أنشتتتتتطتنا وال بد لنا من المبادرة بتقديم المعلومات إلى أصتتتتتحاب المصتتتتتلحة
الرئيسيين .ونُدرك أن عملنا يمكن أن يولد تصورات عامة وتغطيات إعالمية سلبية أو يساهم فيها بما يمس سمعتنا .وسوف
يكفل البرنامج التواصل بشفافية وبوضوح من أجل التخفيف من هذا الخطر.

[ 9نوفمبر/تشرين الثاني ]2012
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