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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرالوثيقة هذه 

مذكوري  أدناه، ال  موظفيالتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاا  ب أساللة ننيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاا  المجلس الذي  

 ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدا  دورة المجلس التنفيذي بفترة كانية.

 

 R. Lopes da Silva السيد

 التنفيذي المدير مساعد 

 إدارة خدمات العمليات

 -7912066513رقم الهاتف: 

 

 C. Kaye السيد

  مدير

 شعبة إدارة األدا  والرصد

 -7912066513رقم الهاتف: 

 C. Martino لسيدا

 استشاري برامج

  نرع إدارة األدا  وإعداد التقارير

 -6723066513رقم الهاتف: 

 

 مشروع القـرار

 رد اإلدارة على توصاااااايات تقييم برنامج تعسيس االسااااااتعداد واالسااااااتجابة لبرنامج األغذية العالميبالوثيقة "يحيط المجلس علما 

(7199-7192)( "WFP/EB.A/2015/7-B/Add.1.) 

  

                                                      
 يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة ني نهاية الدورة.المعتمد م  المجلسطالع على القرار النهائي هذا مشروع قرار، ولال ، 
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 الخلفية

ني رنامج هذا الببدأ ولبرنامج تعسيس االسااتعداد واالسااتجابة.  الموجستقرير التقييم على اإلدارة  ردتعرض هذه الوثيقة   -9

حو  خال  نترة الت وقد نُفذني االساااااتعداد واالساااااتجابة لل وار .  البرنامجالتحديات التي يواجهها  للتغلب على 7199عام 

 مركسية. وشهد العام األخير م الالو الهيكلةالغذائية وعملية إعادة  ةالغذائية إلى المساعد المعونةم   للبرنامجاالستراتيجي 

ة م  عقدم شملت ست حاالت التي غير مسبوق م  االستجابات اإلنسانية العالمية، اعدد برنامج تعسيس االستعداد واالستجابة

قدرة  إنهاكأدى إلى و ضااااغطالتحت  ضااااع برنامج تعسيس االسااااتعداد واالسااااتجابةوا مم 6م  المسااااتوى  حاالت ال وار 

 .7م  المستوى  ست حاالت طوار  متسامنةبوجود  الوضع االستجابة لحاالت ال وار ، وتفاقمعلى البرنامج 

نهج أنضاااال إلدارة الم اطر ني حاالت  وجود التقييم، بما ني ذلك توصاااال إليهادارة مالحةة النتائج التي اإل ويسااااعد  -7

  سيةمؤس نرق العمل وقائمة استجابة نيال وار ، وتعسيس إدارة المعلومات، جنبا إلى جنب مع تحسي  االتساق والمسا لة 

ألغذية لالمساابق  والت سي أيضااا ني القدرات اللوجسااتية  اتنيتحساا تلوحةوحاالت ال وار . ني  لنشاار قدرات احتياطية

 .لدروس المستفادةعمليات منهجية بشأن االعديد م  هذه النتائج م  خال   مك  تكراريالجاهسة. و

امج البرننال يسا  حدد أيضاااااا مجاالت تحتا  إلى مسيد م  العمل. نقد هذه التحساااااينات،  أشاااااار التقييم إلىوني حي    -6

ع  طريق تعميم أنشااا ة االساااتعداد واالساااتجابة  االساااترمارات ني برنامج تعسيس االساااتعداد واالساااتجابة إلى إبقا  بحاجة

 وتُسااال م .ةقوية والرقابة م  نريق اإلدارة التنفيذيالقيادة البي  المجاالت الوظيفية، وضااامان  أوضااا لل وار ، وإقامة حدود 

االستعداد واالستجابة لل وار   مجموعة أدوات وار  وتبسيط الحاالت التدريب على ن اق ضرورة توسيع باإلدارة أيضا 

 أكرر مرونة ني سياقات م تلفة.بصورة المكاتب الق رية  لتست دمها

 لتنفيذ التوصيات. المقررةتحدد المصفونة التالية اإلجرا ات والجداو  السمنية و  -2
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

: تعزيز تقوية االستعداد واالستجابة للطوارئ باعتبارها أولوية 0التوصية 

 مؤسسية

  موانق عليها. 

عدم تمديد برنامج تعسيس االستعداد واالستجابة كبرنامج، بل تعميم المسؤوليات  (أ

المحددة ع  تعسيس االستعداد واالستجابة لل وار  ني كل المجاالت الوظيفية 

 .البرنامجذات الصلة ني 

نااااااااريااااااااق اإلدارة 

الااتااناافاايااااذيااااة وإدارة 

 خدمات العمليات

 

االستعداد إلدارة خدمات العمليات تعميم تعسيس  ةتضم  إعادة التنةيم األخيرت

وض  الحدود بي  المجاالت الوظيفية داخل إدارة خدمات تو واالستجابة لل وار 

طار بإ االستعداد واالستجابة لل وار تعسيس عملية العمليات. وسوف تسترشد 

ا  حتشغيلي داخلي، ومصفونة بشأن المسا لة تحدد األدوار والمسؤوليات ني سائر أن

 .البرنامج

 7197نونمبر/تشري  الراني 

األخذ بجدو  أعما  متكامل م  أجل تعسيس االستعداد واالستجابة لل وار ،  (ب

مع إيال  المراعاة الواجبة لكل مستويات ال وار ، بما نيها المستويات 

 المتصلة بحاالت ال وار  المعقَّدة والممتدة.

نااااااااريااااااااق اإلدارة 

الااتااناافاايااااذيااااة وإدارة 

 العملياتخدمات 

 

 االستعداد واالستجابة لل وار سوف يضم  نريق اإلدارة التنفيذية أن تولي جهود 

المستقبل المسيد م  االهتمام لإلجرا ات التي يمك  أن تمنع تصاعد حاالت ني 

، بما ني ذلك م  خال  التغلب على القيود التي عادة ما 6ال وار  إلى المستوى 

وتحسي  القدرة على تقليص الن اق وال رو  م  تصادف ني حاالت ال وار ، 

  االستجابات لحاالت ال وار .

 قيد التنفيذ 

واالستجابة لل وار  كأولوية ني كل مبادرات التغيير  االستعداددمج تعسيس  (ج

 التنةيمي.

نااااااااريااااااااق اإلدارة 

 التنفيذية 

 

ي أولوية ني مبادرات التغيير الجارية ناالستعداد واالستجابة لل وار  يمرل تعسيس 

ني مكانحة الجوع على  البرنامج. وعلى مدى العقد المقبل، ستعتمد أهمية البرنامج

ي وتوسيع مشاركته ن االستعداد واالستجابة لل وار إمكانية زيادة قدرته ني مجا  

ة باالستعداد واالستجامكانحة الجوع على المدى المتوسط إلى ال ويل. وبتعسيس 

إلى أن يكون قادرا على تلبية االحتياجات الغذائية  البرنامج، يهدف لل وار 

والتغذوية الحادة ألكرر الناس ضعفا، ودعم وتنمية القدرات الوطنية ني مجا  

 وتونير خدمات مشتركة لمنةومة العمل اإلنساني.االستعداد واالستجابة لل وار  

 قيد التنفيذ 

الداخلي المنتةم وتونير قدرات مت صصة لتعسيس إنشا  آلية للتمويل  (د

 االستعداد واالستجابة لل وار .

نااااااااريااااااااق اإلدارة 

 التنفيذية

اعتمادا ني الميسانية لتعسيس القدرات ني مجا   7193سوف تشمل خ ة اإلدارة لعام 

ني شعبة االستعداد لل وار  واالستجابة لها. ويونر االستعداد واالستجابة لل وار  

سيس أمواال داخلية منتةمة لتعلالستعداد واالستجابة لل وار  صندوق استلماني جديد 

  .االستعداد واالستجابة لل وار 

 7197نونمبر/تشري  الراني 
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

 : التركيز على ثالث أولويات لتعزيز االستعداد واالستجابة للطوارئ في5لتوصية ا

المستقبل: قدرات الموظفين؛ والعالقات مع الشركاء المتعاونين؛ وبرمجة النقد 

 والقسائم

 

 

  موانق عليها.

 

 

تونير القيادة ومواصلة وضع وتنفيذ استراتيجية لتونير قدرات الموظفي   (أ

 الكانية لالستجابة لل وار .

شاااااااااعاابااااة الاامااوارد 

 البشرية

 

ونير على تنمية المسارات الوظيفية وت البرنامج تركس استراتيجية شؤون العاملي  ني

نرص للتعلم والنمو لتمكي  الموظفي  م  خدمة المستفيدي  بشكل أنضل. وتدعم شعبة 

، بما ني ذلك م  خال  إدارة نةام البرنامجالموارد البشرية التعلم ني سائر أنحا  

 إدارة التعلم المؤسسي.

 العمل على تحسي  التدريب ني مجا  واالستجابة لهاشعبة االستعداد لل وار  تقود 

االستجابة لحاالت ال وار  والموضوعات ذات الصلة. وبدأ نشر دورة إلكترونية 

، 7192منقحة م  دورة "االستعداد لحاالت ال وار " ني ديسمبر/كانون األو  

ع ، وسوف تصب  إلسامية لجمي7197أنتجت باللغة الفرنسية واإلسبانية ني عام و

. وسيستمر التدريب ني مجالي إعداد 7197الموظفي  ني النصف الراني م  عام 

 .7197التقارير وإدارة المعلومات ني عام 

تقود شعبة السياسات والبرامج العمل على تنمية قدرات العاملي  ني مجا  تصميم 

 ، سيستكمل رؤسا  البرامج، وكبار الموظفي 7197وتنفيذ برامج ال وار . وني عام 

الوطنيي ، والمديري  الق ريي ، ونواب المديري  الق ريي ، والقادة الصاعدي  دورة 

 "رحلة التعلم بشأن برامج ال وار ".

سيتم إعادة تصميم إدارة قائمة االستجابة لل وار  لدعم مبادرات تنمية القدرات 

بة اللمتقدمي  ب لب االنضمام للقائمة وإعداد مجموعات إحاطة ق رية بشأن االستج

 لل وار .

 7193نهاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7197نهاية 

جعل االستعداد واالستجابة لل وار  عنصراً محورياً ني تنفيذ استراتيجية  (ب

الموارد البشرية وبرنامج تنمية القيادات، بعد تعديل التوصيفات الوظيفية 

 لألدوار القيادية.

شاااااااااعاابااااة الاامااوارد 

  البشرية

ويت لب مشاركة  البرنامجإن االستعداد واالستجابة لل وار  أمر أساسي لوالية 

ومكاتبه. وتشتمل التوصيفات الوظيفية المنقحة للمديري  ني البرنامج جميع وحدات 

على المسا لة ع  الت  يط والرصد وأنش ة تمكي   7-ود 9-ود 7-الفلات ف

 االستعداد واالستجابة لل وار .

 منتهية
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

التغ ية واستهداف التدريب الوظيفي ودعم االستجابة لل وار ؛ تحسي   (ج

 .“االستعداد لحاالت ال وار ”والبد  ني تنفيذ التعلم اإللكتروني ني مجا  

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

واالسااتجابة لها بدعم 

م  شاااااااعبااة الموارد 

 البشرية

تجابة ودعم االسالتدريب الوظيفي يشتمل برنامج التدريب القائم على المحاكاة، وهو 

، بالفعل على التعلم قبل وبعد المحاكاة. ورهنا بتوانر التمويل، سيشارك عدد لل وار 

 لسيادة نعالية التكلفة. 7197أكبر م  األش اص ني دورات عام 

 

 قيد التنفيذ

سيستمر التدريب بشأن ال وار  والقائم على المحاكاة على الصعيد اإلقليمي. وسيتم   

لى ع التدريب الوظيفي ودعم االستجابة لل وار إعداد منهجية لقياس تأثير برنامج 

ستجابة التدريب الوظيفي ودعم االنشر الموظفي ، وستست دم النتائج لتنفيذ برنامج 

علم اإللكتروني "االستعداد لحاالت ال وار " سنويا، . وسيتم تنقي  أداة التلل وار 

 .7197حيث سيجري التنقي  الراني لها ني يونيو/حسيران 

 قيد التنفيذ

مواصلة ت وير قائمة االستجابة لل وار ، وتحسي  تحديد المرشحي   (د

ونحصهم، وتحسي  الصالت بي  قوائم االستجابة لل وار  اإلقليمية 

 للموارد البشرية. والوظيفية والنةام العام

شعبة الموارد 

بدعم م   البشرية

شعبة االستعداد 

لل وار  

 واالستجابة لها

لتقديم ملفات المرشحي  الجدد لقائمة  7197م  المقرر إطالق دعوة ني نهاية عام 

 االستجابة لحاالت ال وار ، ستركس على األدوار القيادية مرل منسقي ال وار .

 7197نهاية 

لالستجابة لل وار  المؤسسية ورصد الموارد الكانية لتكوينها إنشا  نرق  (ه

 واستمرار عملها.

نريق اإلدارة 

التنفيذية، شعبة 

االستعداد لل وار  

واالستجابة لها، 

وشعبة الموارد 

 البشرية

 

 

سيتم استعراض العملية المقترحة إلنشا  نرق مؤسسية معنية باالستجابة لل وار  

العاملي  والنهج الجديد بشأن الموارد البشرية ني حاالت  لمراعاة استراتيجية شؤون

ال وار ، والتأكد مما إذا كانت الفرق المت صصة هي ال يار األنضل. وسيكون 

وما نوق،  7-تكوي  مجموعة م  القادة المعني  بحاالت ال وار  على الفلة الفنية ف

 .7197وبرنامج تنمية القدرات ذات الصلة أولوية لعام 

 7197نهاية 
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

تحسي  االنتقا  م  القدرات االحتياطية إلى التعيينات األطو  أجالً، خاصة  (و

 ني حاالت األزمات الممتدة.

شعبة الموارد 

  البشرية

لى اتباع نهج كل حالة ع البرنامجتستلسم السياقات المتنوعة لعمليات ال وار  ني 

حدة. ويترتب على بنا  قاعدة م  الموظفي  العاملي  لمدة طويلة عملية توظيف 

تنانسية للموظفي  المحليي  بعقود محددة المدة وإعادة توزيع الموظفي  الدوليي ، مما 

توقعات بشأن االحتياجات التشغيلية وتمويل كاف  -م  بي  احتياجات أخرى  -يت لب 

ة واحدة على األقل، وم  الناحية المرلى سنتي . ويكون لإلدارة العليا لكل لمدة سن

استجابة لحالة م  حاالت ال وار  سل ة تحديد تكوي  الموظفي ؛ وتونر إدارة 

الموارد البشرية على المستوى الميداني وني المقر الدعم للمكاتب اإلقليمية والمكاتب 

إجرا  استعراضات للهيكل ومالك الموظفي  الق رية والتوجيه الفني والمدخالت ني 

وتحديد وسد الرغرات ني المهارات ومت لبات التوصيفات الوظيفية. وقد نشرت إدارة 

مباد  توجيهية منقحة الستعراضات الهياكل  7197الموارد البشرية ني أوائل عام 

  .ومالك الموظفي  والتوصيفات الوظيفية، تشتمل على خ وط أكرر وضوحا للمسا لة

اساااااااتُكملاااات التوصااااااايفااااات 

 الوظيفية؛ والدعم قيد التنفيذ

شاااااااااعاابااااة الاامااوارد  تعسيس الت وير الوظيفي للقائمي  بالتصدي لل وار  (ز

  البشرية

يجري إعداد مسارات وظيفية للموظفي  ني جميع الوظائف ذات الصلة باالستعداد 

 واالستجابة لل وار . وعلى الرغم م  عدم تعريف القدرات ني مجا  االستعداد 

االستجابة لل وار  كمسار وظيفي محدد، نإن تنمية القدرات ني هذا المجا  عنصر 

 ية.أساسي م  المسارات الوظيفية لألدوار القياد

 7197نهاية 

 شعبة رناه الموظفي  تنفيذ األولويات المحددة بشأن صحة الموظفي  ورناههم. (ح

 

، خصص جالبرناملجميع العاملي  المعنيي  باالستجابة لحاالت ال وار  ني بالنسبة 

؛ الجسدي والنفسي واالجتماعي -تمويال ووضع إجرا ات للفرز قبل النشر  البرنامج

وت عيم ما قبل النشر الذي أوصت به منةمة الصحة العالمية؛ وتونير التدريب قبل 

 النشر والمعدات الالزمة لمنع المرض واالصابة؛ والمتابعة أثنا  النشر وبعده.

 منتهية
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

 .موانق عليها  المتعاونين: العالقات مع الشركاء 5-5التوصية 

 

 

وني  وشركائه المتعا البرنامجتعسيس آليات است الص الدروس المستفادة بي   (أ

ني االستعداد واالستجابة لل وار  على المستويات العالمية واإلقليمية 

 والق رية، ودعم ورصد تنفيذ إجرا ات المتابعة.

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

  واالستجابة لها

بتوانر الموارد، ستونر شعبة االستعداد لل وار  واالستجابة لها للمكاتب رهنا 

اإلقليمية والمكاتب الق رية اإلرشادات واألدوات الالزمة لتيسير تباد  الدروس بي  

المكاتب الميدانية للبرنامج والشركا  ني االستعداد واالستجابة لل وار ، بقيادة م  

المؤسسي، ستنسق شعبة االستعداد لل وار   المكاتب اإلقليمية. وعلى المستوى

واالستجابة لها تعلم الدروس المؤسسية ني حاالت ال وار  التعلم م  الشركا  ني 

 مجا  العمل اإلنساني العالمي.

 

 7197نهاية 

إيجاد ُسبل منهجية لالستجابة لتعقيبات السكان المتضرري  بشأن جودة ومدى  (ب

 م  خال  الشركا  المتعاوني . البرنامجمال مة المساعدة التي يقدمها 

شاااااعبة الساااااياساااااات 

 والبرامج

م  خال  العمل مع الشركا ، أنشأت العديد م  المكاتب الق رية آليات للشكاوى 

والمعلومات المرتدة التي تُمك   السكان المتضرري  م  التعليق على جودة ومدى 

السياسات والبرامج هذا العمل . وتدعم شعبة البرنامجمالئمة المساعدة التي يقدمها 

( إعداد إرشادات لتصميمها 7( تحديد المت لبات الدنيا لآلليات؛ 9ع  طريق: 

 ( رصد عدد المكاتب الق رية التي لديها آليات تعمل.6وتنفيذها؛ 

 

 قيد التنفيذ

اإلسراع باالنتها  م  وضع االتفاقات الميدانية لتقليص المدة الم لوبة لتكوي   (ج

 حاالت ال وار .شراكات ني 

شاااااااعبة الشاااااااراكات 

وتاانساااااااايااق أعاامااااا  

المناصااااارة وشاااااعبة 

االسااااتعداد لل وار  

 واالستجابة لها

على تحسي  إجرا اته إلضفا  ال ابع الرسمي على الشراكات لتونير  البرنامجيعمل 

الوقت والجهد عند حدوث حالة طوار . وم  المرج  أن يشتمل اإلجرا  الجديد على 

توى المقر، واستمارة قصيرة تستكمل ني الميدان. وسيجري "اتفاق مسبق" على مس

قبل ات اذ قرار بشأن نشره.  6اختباره ني حاالت ال وار  الجديدة م  المستوى 

وتعتسم شعبة الشراكات وتنسيق أعما  المناصرة عرض نةرة عامة ع  اإلجرا  

 .7197الُمحس   على اإلدارة العليا للموانقة عليه بحلو  منتصف 

 7197يونيو/حسيران 
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

 موانق عليها.  : االستعداد من أجل برمجة النقد والقسائم 3-5التوصية 

 

 

استكما  ودعم أنش ة االستعداد واالستجابة لل وار  م  أجل برمجة النقد  (أ

والقسائم، بما ني ذلك تعسيس القدرة على إجرا  تحليل سريع لألسواق وتحديد 

 الشركا  قبل وقوع حاالت ال وار .

شاااااعبة الساااااياساااااات 

وشاااااااعبااااة  والبرامج

االسااااتعداد لل وار  

 واالستجابة لها

مبادرة التدريب على النقد والقسائم المقرر نشرها على جميع المكاتب الق رية تشتمل 

على بنا  القدرات ني مجا  إجرا  تحليالت وتقييمات سريعة  7197قبل نهاية عام 

 للسوق، وإرشادات بشأن تقييم قدرات الشركا .

 7197نهاية 

االنتها  م  دمج قضايا النقد والقسائم ني التدريب على االستعداد واالستجابة  (ب

 لل وار  ومجموعة تدابير االستعداد واالستجابة لل وار .

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

  واالستجابة لها

أدمجت القضايا الناشلة ع  است دام النقد والقسائم بالفعل ني مجموعة أدوات 

د واالستجابة لل وار : أعدت قوائم إلجرا ات االستعداد الدنيا، وإجرا ات االستعدا

االستعداد لل وار ، وإجرا ات التشغيل القياسية. وأدرجت القضايا المتعلقة بالنقد 

تدمج ني ، وسالتدريب الوظيفي ودعم االستجابة لل وار والقسائم أيضا ني برنامج 

 ال وار ". تحديث التدريب بشأن "االستعداد لحاالت

 منتهية

معالجة حاالت التأخير ني إبرام االتفاقات بوسااااائل تشاااامل على ساااابيل المرا   (ج

وضاااع قوائم مرجعية بالقضاااايا الواجب معالجتها على المساااتوى الق ري قبل 

صاااااااياغة االتفاقات؛ واالنتها  م  وضاااااااع قوالب نموذجية معتمدة مسااااااابقاً 

القانونية على نشااااار الموظفي  ني لالتفاقات؛ وتوسااااايع قدرة مكتب الشاااااؤون 

 حاالت ال وار .

 

مااكااتااااب الشاااااااااؤون 

 القانونية

 

كريرا ما تنشأ جوانب تصميم البرامج والترتيبات مع الشركا  التي لم تك  متوقعة 

على المستوى الق ري ني مرحلة الحقة عندما تتم صياغة الترتيبات القانونية، مما 

كا . ولتيسير إدارة مرل هذه القضايا ني يت لب إعادة االن راط ني العمل مع الشر

قوائم لم تلف طرائق النقد والقسائم وترتيبات تحدد  البرنامجالوقت المناسب، سيعد 

قضايا التصميم وترتيبات التشغيل التي يجب معالجتها قبل صياغة اتفاق قانوني. 

وست صص موارد إلعداد قوالب نموذجية لالتفاقات وتقديم الدعم القانوني على 

 المستوى الق ري.

 

 7197نهاية 
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

االستعداد للطوارئ واالستجابة لها وتمكينه من دعم : توضيح دور ُشعبة 3التوصية 

 داد واالستجابة للطوارئ المؤسسيةتعزيز االستع

  موانق عليها. 

 تركيس دور الُشعبة على ما يلي: أ(

  الحفاظ على األدوات واإلرشادات األساسية المتعلقة باالستعداد

 واالستجابة لل وار  أو تحسي  تلك األدوات واإلرشادات؛

  تونير الدعم الميداني حسب طلب المكاتب اإلقليمية أو المكاتب

 الق رية؛

   ومع شركا   للبرنامجالتشاور مع الموظفي  الميدانيي  التابعي

 حو  أولويات أدوات االستعداد واالستجابة لل وار ؛ البرنامج

  إدارة المعلومات والمعارف المتصلة باالستعداد واالستجابة

 لل وار ؛

 ركة الُشعبة الم تصة ني االستعداد واالستجابة لل وار ؛تيسير مشا 

  الدعوة وتعبلة الموارد وتعميم القضايا المتصلة باالستعداد واالستجابة

 لل وار ؛

  االن راط ني العمليات ذات الصلة المشتركة بي  الوكاالت، ال سيما

اللجنة الدائمة المشتركة بي  الوكاالت، وضمان الموا مة بي  

وأدواته ني مجا  االستعداد واالستجابة لل وار   البرنامجإرشادات 

 .واإلرشادات واألدوات المشتركة بي  الوكاالت

 

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

  واالستجابة لها

 

 

 

 7197أوضحت إعادة تنةيم إدارة خدمات العمليات التي جرت ني يناير/كانون الراني 

دور شعبة االستعداد لل وار  واالستجابة لها، التي تتضم  خ ط عملها كانة 

اإلجرا ات الموصى بها، بما ني ذلك زيادة الدعم للمكاتب اإلقليمية والمكاتب 

يتم ألهميتها بالنسبة للمكاتب الميدانية. وسالق رية. وتم تحديد أولويات األنش ة ونقا 

الحفاظ على النهج متعدد الوظائف الذي تم إعداده خال  تنفيذ برنامج تعسيس االستعداد 

واالستجابة ني مجاالت مرل إدارة المعرنة، وإدارة المعلومات التشغيلية والتدريب 

 وار  لاالستجابة لإلى تونير موارد لتعسيس االستعداد و البرنامجوالنشر. وسيدعو 

 ني المحانل اإلنسانية المشتركة بي  الوكاالت. البرنامجوان راط 

 

 

 قيد التنفيذ



 

 

 1
1
 

W
F

P
/E

B
.A

/2
0
1

5
/7

-B
/A

d
d

.1
  

 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

: اإلحاطة الكاملة باالستثمارات في برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة 2التوصية 

 اأنشطته الرئيسية التالية وإنجازهعن طريق تحسين 

  موانق عليها. 

رة لبرنامج تعسيس  انتها عند إعداد تقرير نهائي  (أ البرنامج ع  األنش ة المقرَّ

االستعداد واالستجابة، مع إيال  المراعاة الكاملة للنفقات وحالة األنش ة ني 

 .، وأولويات االستمرار ومواصلة الت وير7192نهاية ديسمبر/كانون 

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

  واالستجابة لها

األساس الالزم لتحديد  7192أكتوبر/تشري  األو  ني  البرنامجقدم تقرير حالة أعده 

، وحدد أنش ة تعسيس االستعداد واالستجابة التي ينبغي أن 7197األولويات لعام 

تستمر وتلك التي تت لب التعميم. وسيتم تحديث هذا التقرير لتنعكس نيه الحالة ني 

 .7192ديسمبر/كانون األو  

 7197مايو/أيار 

 

 االستعداد واالستجابة للطوارئ:مجموعة أدوات  (ب

التأكد م  أن نرقة العمل االساااااااتراتيجية تراعي بانتةام الحاالت التي  (9

 تقترب م  الحدود القصوى للم اطر أو تتجاوزها.

تعسيس آليات ضاااامان تحمل المديري  الق ريي  المسااااؤولية ومسااااا لتهم  (7

ع  االنتهاااا  م  تقييم م ااااطر مجموعاااة األدوات ووضاااااااع القوائم 

 رجعية وتنفيذ إجرا ات المتابعة.الم

تبسيط وتحسي  مرونة مجموعة أدوات االستعداد واالستجابة لل وار .  (6

وإنشااااااا  أداة متابعة سااااااهلة االساااااات دام تبي  الحاالت التي يحدث نيها 

تجاوز للحدود القصااااااوى للم اطر. وضاااااامان اسااااااتمرار الموا مة مع 

 .االتالمستوى المشترك بي  الوكاألدوات ذات الصلة على 

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

  واالستجابة لها

سيتم تنقي  البروتوكو  على مرحلتي : يجري حاليا تنقي  أولي ليعكس الهيكل 

، ني أعقاب 7197ني وقت الحق ني عام  أعمقالتنةيمي الجديد؛ وسيتم إجرا  تنقي  

استعراض نموذ  قدرات االستجابة العامة. وسيتضم  البروتوكو  المنق  

االختصاصات المحدثة لفرقتي العمل، وأدوار ومسؤوليات واضحة لجميع 

 .هاووقف 6و 7المستويات، ومعايير لتقليص ن اق االستجابات م  المستويي  

 7197ديسمبر/كانون األو  

 

 

التأكد م  أن التنقي  المسمع إجراؤه ني بروتوكو  التنشيط بروتوكول التنشيط:  (ج

يشمل تبسيط البروتوكو  واستعراض اختصاصات نرقتي العمل االستراتيجية 

والتشغيلية؛ ومعالجة القضايا الم روحة ني التقييم بشأن الشفانية واألدوار 

 ية والتشغيلية.والمسؤوليات والتكامل بي  نرقتي العمل االستراتيج

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

 واالستجابة لها

أصب  مرنق عمليات ال وار  لالستجابة المؤسسية جاهسا العتماده بعد توضي  

بعض الجوانب المالية. وسيتم نشره مع مجموعة أدوات االستعداد واالستجابة 

 لل وار  كمجموعة أدوات شاملة لالستعداد واالستجابة.

 

 7197سبتمبر/أيلو  
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

تشجيع على  إدارة المعرفة في مجال االستعداد للطوارئ واالستجابة لها: (د

مواصلة عمليات است الص الدروس المستفادة على المستويات الق رية أو 

اإلقليمية أو الوظيفية ومقارنة االستنتاجات. وتعسيس المتابعة المنهجية للتماري  

ز. اإلدارة التنفيذية بالتقدم المحرالقائمة على الدروس المستفادة وإبالغ نريق 

 ومواصلة تعسيس الصالت مع سائر عمليات االستعراض وإدارة المعرنة.

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

 واالستجابة لها

. 7197سيتم تنقي  مجموعة أدوات االستعداد واالستجابة لل وار  والدليل ني عام 

اطر كجس  م  لوحة سهلة ويجري إعداد إرشادات بشأن تحديد مؤشرات عتبات الم 

 االست دام لدعم صنع القرار م  جانب المكاتب الق رية، وإشراك الشركا .

 7193يونيو/حسيران 

 

   

 التمويل بالسلف:  (ه

توضي  دور حساب االستجابة العاجلة كصندوق للم اطر يمك   (9

است دامه لتقديم ِمن  وتونير ضمانات للسلف ودعوة المانحي  إلى دعم 

 الدور.هذا 

االستجابة العاجلة م  أجل أنش ة االستعداد والنةر  بحسابزيادة الوعي  (7

 ني زيادة سقفه التمويلي وإطاره السمني.

   

تحسي  المرنق ووضعه ني  مرفق عمليات الطوارئ لالستجابة المؤسسية: (و

صورته النهائية م  أجل اعتماده م  نريق اإلدارة التنفيذية والبد  ني تشغيله. 

والتمكي  م  تنشيط عناصر المرنق قبل اإلعالن ع  وقوع حالة طوار  م  

 .6المستوى 

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

  واالستجابة لها

ستعمل شعبة االستعداد لل وار  واالستجابة لها مع المكاتب اإلقليمية والمكاتب 

ي ويجرالق رية لبنا  قدراتها على إجرا  تماري  قائمة على الدروس المستفادة. 

وضع آلية لتتبع اإلجرا ات المؤسسية واإلبالغ عنها بصورة منهجية، لتعسيس ملكية 

الدروس المستفادة؛ وستتولى المكاتب اإلقليمية والمكاتب الق رية ملكية اإلجرا ات 

على مستوى كل منها. وسوف يُسترشد بالدروس المستفادة ني المبادرات المؤسسية 

عمل متعدد الوظائف الروابط باالستعراضات  إلدارة المعرنة، ويضم  نريق

 المؤسسية األخرى وعمليات إدارة المعرنة.

 قيد التنفيذ
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

 إدارة المعلومات التشغيلية: (ز

مواصلة ترشيد وتبسيط طلبات المعلومات، والتماس نرص تقليل  (9

 معد  تواتر اإلبالغ.

 الدمج بي  م تلف قنوات المعلومات واإلبالغ. (7

 شاااااااعبااااة الميسانيااااة

 والبرمجة

يرد وصاااف لتحساااي  أدا  حسااااب االساااتجابة العاجلة، بما ني ذلك مناقشاااة لسااامات 

م  "تقرير ع  اسااااااات دام آليات  22-27اإلقراض الدوار وتقديم المن  ني الفقرات 

ديسااااااامبر/كانون األو   69-يناير/كانون الراني  9) البرنامجالتمويل بالسااااااالف ني 

7192( ")WFP/EB.A/2015/6-J/1.) 

وضع الحدود القصوى لحساب االستجابة العاجلة لالستعداد لحاالت ال وار   يمك 

(IR-PREP بعد مناقشات بشأن حساب االستجابة العاجلة ني الدورة السنوية )

، ني سياق التقرير المشار إليه أعاله وتقرير "االست دام 7197للمجلس ني عام 

(. WFP/EB.A/2015/6-Dاالستراتيجي لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة" )

وتقوم شعبة االستعداد لل وار  واالستجابة لها بتعسيس ان راطها مع المكاتب 

كجس  م  مجموعة  IR-PREP حساب الميدانية لسيادة قدرتها على است دام

  االستعداد واالستجابة لل وار  الموسعة.

 قيد التنفيذ

 

 المخزونات الغذائية وغير الغذائية: (ح

إعداد اسااتراتيجية سااالساال القيمة بشااأن الم سونات الغذائية االنتها  م   (9

 وغير الغذائية.

م   البرنامجتعسيس آليات ضمان جودة ومال مة طرائق االستجابة ني  (7

 خال  تعسيس عمليات التحليل وصالتها بالقرارات

شاااااااعبة االساااااااتعداد 

لاااااااااالاااااااااا ااااااااااوار  

  واالستجابة لها

بعد التدريب ني مجا  إدارة المعلومات، وبالتشاور مع المكاتب اإلقليمية وشعب 

، تم ترشيد البرنامجاالتصاالت والعالقات مع الجهات المانحة وإدارة األدا  ني 

مت لبات تقديم المعلومات والتقارير وتبسي ها، وأدخلت قوالب نموذجية مؤسسية. 

دارة المعلومات، بالتشاور مع أصحاب لتجميع إ 7197وينبغي أن يؤدي استعراض 

المصلحة المعنيي  ني هذا المجا ، إلى المسيد م  الترشيد ني قنوات المعلومات 

 وإعداد التقارير.

 7197ديسمبر/كانون األو  

 

دعم المكاتب الق رية  زيادة االستعداد واالستجابة على المستوى الوطني: (ط

السل ات الوطنية وذلك على سبيل والمكاتب اإلقليمية ني جهود بنا  قدرات 

المرا  م  خال  تمويل ت وير المشروعات وتعسيس آليات تباد  الممارسات 

 السليمة والدروس المستفادة.

 شعبة سلسلة اإلمداد

 

، إلى جانب استراتيجية 7197سيتم االنتها  م  دراسة ع  األغذية الجاهسة ني عام 

 االعتبار الم اطر التي تن وي عليها، بما ني ذلكإلمداداتها واست دامها تأخذ بعي  

ني المناطق المعقدة والمتقلبة، وعدم وجود موارد  ما يتعلق بالت سي  المسبق للسلع

 غير مرنق االستجابة العاجلة.

 7197ديسمبر/كانون األو  
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 (5102-5100)رد اإلدارة على توصيات تقييم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة لبرنامج األغذية العالمي 

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ إجراء من جانب التوصيات

شعبة االستعداد  

لل وار  

  واالستجابة لها

 

ستُبذ  جهود لحشد التمويل الالزم لبنا  قدرات الشركا  الوطنيي  والشركا  اآلخري . 

مجموعة  أحد مكوناتوجرى تعميم األنش ة ذات الصلة ني مبادرة الجاهسية، وهي 

الشركا  الذي  كانوا يحصلون على  لمساندةأدوات االستعداد واالستجابة لل وار  

وزيادتها ضم  برنامج تعسيس االستعداد  دعم م  قبل م  خال  تنمية القدرات

واالستجابة. وتعسز هذه المبادرة االستدامة على المستوى الق ري م  خال  تدريب 

 أي -الميسري  وتشجيع نقل المعرنة لتحسي  مهارات وأدوات السل ات الحكومية 

 الحماية المدنية واإلدارة الوطنية للكوارث وما إلى ذلك.

 قيد التنفيذ
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