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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .التنفيذي للنظرالوثيقة مقدمة للمجلس هذه 

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

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

  H. Wedgwood ةالسيد

   ةمدير

 مكتب التقييم

 2030-066513رقم الهاتف: 

  J. Watts ةالسيد

 كبيرة موظفي التقييم

 مكتب التقييم

 -9132066513رقم الهاتف: 

 

 موجز تنفيذي 

سهام برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة ني تحسي  قدرة برنامج األغذية العالمي ) لى االستجابة ( عالبرنامجيتناو  هذا التقييم إ

بفعالية وبكفا ة لحاالت الطوارئ الواسااعة النطا . ويِّااكلل التقييم ًز ا  م  ساالساالة م  التقييمات االسااتراتيجية المتعلقة باسااتعداد 

 لحاالت الطوارئ واستجابته لها. البرنامج

تداد ثالث نُفلذ على ام البرنامجيلية لعمل وبرنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة الذي تطر  إلى معلم المجاالت الجيرانية والتِّااي

على إعادة هيكلة عملياته ووظائفه وتحقيق  البرنامجساااانوات ونصااااف الساااانة ني ظرول دا لية وعالمية بالية التعقيد. نقد عكف 

ت تركة بي  الوكاالالالمركزية نيها م  أًل دعم التحو  م  المعونة اليذائية إلى المسااااعدة اليذائيةأ وأتلقت اللجنة الدائمة المِّااا

برنامجها الخاص بالتحو  م  أًل تحسي  نلام العمل اإلنساني العالميأ وًرى تنِّيط عدد غير مسبو  م  عمليات االستجابة 

 المعقدة والممتدة. 1لحاالت الطوارئ م  المستوى 

م ني ه على ًانب كبير م  األهمية وساهو لص التقييم إلى أن برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة قد نُفذ ني الوقت المناسب وأن

 تحقيق إنجازات هامة ني مجاالت الحصائل ذات األولوية: 

 :م   ال  قائمة  1تحساااينات معقولة ني نِّااار قدرات احتياتية ملهلة للتصااادي لحاالت الطوارئ م  المساااتوى  العاملون

 عب على االستجابة للطوارئ.استجابة ملسسية لنِّر الموظفي  ني حاالت الطوارئ وتدريب مِّترك بي  الُِّ 

 تحساااااي  حجم التمويل بالسااااالف وإمكانية الحصاااااو  عليه ني الوقت المناساااااب، وهو م  التمويل وإدارة المخاتر المالية :

 وتوسيع النطا  مبكرا .  البرنامجاألمور األساسية لسرعة استجابة 

 :تحسااينات ني دقة التوقيت، واالتسااا ، وسااهولة اسااتخدام المعلوماتأ وإسااناد األدوار والمساالوليات رسااميا  ني  المسااا لة

أ واالستخدام المنهجي لفرقتي العمل االستراتيجية والتِّييلية وتعلم الدروس المستفادة م  1حاالت الطوارئ م  المستوى 

 .1حاالت الطوارئ م  المستوى 

 البرنامجي  المسبَّق لألغذية الجاهزة وإًرا  استثمارات متواضعة ني قدرة اللوًستيات ني : دعم التخزالمخزونات. 

 :مع الساااالطات الوتنية وتحسااااي  التنساااايق بي  الكيانات المدنية  البرنامجوضااااع إتار أقوى لعمل  الِّااااركا  الخارًيون

 والعسكرية.
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يواًه ثيرات حرًة  البرنامج، ال يزا  9132سااامبرنكانون األو  غير أنه بعد ا تتام برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة ني دي

ني قدرته على االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ،  ايااة نيما يتعلق بالعاملي  والِّااركا  المتعاوني  وبرمجة النقد والقسااائم، وكذلك 

 ني مجاالت هامة أ رى:

 ادات، والتدابير المتعلقة بصاااااحة الموظفي  ورناههم، العديد م  أنِّاااااطة البرامج لم تُساااااتكمل، بما نيها تدريب ونِّااااار القي

 واستعراض مخزونات االستجابة الملسسية.

  أنِّطة أ رى م  قبيل قائمة االستجابة للطوارئ، وتحتاج مجموعة أدوات االستجابة واالستعداد للطوارئ إلى تحسي  ونأو

 .البرنامجتفتقر إلى الملكية واالستيعاب دا ل 

 العالقات مع الِّااااااركا  المتعاوني ، وبرمجة النقد والقسااااااائم، والحماية والمسااااااا لة أمام السااااااكان  مجاالت هامة م  قبيل

المتضرري ، وهي مجاالت لم يتناولها برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة أو لم تعالج بعد معالجة وانية م   ال  مبادرات 

 أ رى.

قق المزيد م   ال  تحسااااي  ترتيب األولوياتأ وتعزيز التواياااال مع وكان يمك  لبرنامج تعزيز االسااااتعداد واالسااااتجابة أن يح

الميدان م  أًل تقوية الملكية واسااااااتخدام األُتر واألدوات واإلر اااااااداتأ واتباي نهج أ اااااامل ني معالجة المراحل التي تتجاوز 

 االستجابة المبا رة وسيناريوهات الطوارئ التي تتجاوز الكوارث الطبيعية الفجائية.

الستمرار ني تعزيز االستعداد واالستجابة للطوارئ م  أًل ضمان استثمارات وإنجازات هذا البرنامج واالستفادة منها، ويلزم ا

 ني االساااااتعداد واالساااااتجابة للطوارئ. وترأ التقييم أربع تويااااايات رئيساااااية: للبرنامجوللحفاظ على الوضاااااع القيادي العالمي 

( التركيز على قدرات الموظفي  والعالقات مع الِّااركا  9اعتبارها أولوية ملسااساايةأ ( تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ ب3

عبة االساااتعداد للطوارئ واالساااتجابة لها ني 1المتعاوني  وبرمجة النقد والقساااائم على سااابيل األولويةأ  ( توضااايت وتمكي  دور  اااُ

ِّااطة االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ الرئيسااية الجارية ( تحسااي  العديد م  أن2تقوية اسااتعداد المنلمة للطوارئ واسااتجابتها لهاأ 

 وإنجازها. 

 مشروع القـرار

 يحيط المجلس علمااا بااالوثيقااة  تقرير موًز ع  تقييم برنااامج تعزيز االسااااااتعااداد واالسااااااتجااابااة لبرنااامج األغااذيااة العااالمي

(9133-9132)(  WFP/EB.A/2015/7-B قة يه الوارد ني الوثي ، ويحث WFP/EB.A/2015/7-B/Add.1(، ورد اإلدارة عل

 على اتخاذ مزيد م  اإلًرا ات بِّأن التوييات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثنا  مناقِّته.

 

  

                                                      
 رة.هذا مِّروي قرار، ولالتالي على القرار النهائي المعتمد م  المجلس، يرًى الرًوي إلى وثيقة القرارات والتوييات الصادرة ني نهاية الدو 
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 مقدمة

 السياق

. وتمثل االسااااتجابة لحاالت الطوارئ للبرنامجيمثل االسااااتعداد واالسااااتجابة للطوارئ المجا  التِّااااييلي األساااااسااااي   -3

. وني (1)المبا اارة  ال  الساانوات األربع األ يرة البرنامجني المائة م  مجموي نفقات  87واألزمات الممتدة ما ال يقل ع  

، البرنامج، وني أعقاب ثالث حاالت توارئ واسااااعة النطا  و ااااديدة اللهور أًهدت إمكانات االسااااتجابة ني 9131عام 

ساحل، دعا اًتماي عالمي إلدارة وهي زلزا    البرنامجهايتي، ونيضانات باكستان، وموًة الجفال التي اًتاحت منطقة ال

وتقرر ني البداية  9133إلى العمل م  أًل مواًهة التحديات. وأُتلق برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة ني منتصف عام 

د الحقا  حتى   .9132ديسمبرنكانون األو  أن يستمر لمدة ثالث سنوات ولكنه ُمدل

اني وني نلام العمل اإلنسااااا البرنامجونُفلذ برنامج تعزيز االساااااتعداد واالساااااتجابة أثنا  نترة  اااااهدت تيييرا  كبيرا  ني   -9

ك ية مع ما ينطوي عليه ذليتجه نحو التحو  االساااتراتيجي م  المعونة اليذائية إلى المسااااعدة اليذائ البرنامجالعالمي. وكان 

على نطا  المنلمة 9139م  تداعيات على نهجه وتنليمه وعملياته، وهو ما أنضاااااى إلى إتال  عملية ني منتصاااااف عام 

 بدور رائد يعكف هو اآل ر البرنامجإلعادة الهيكلة وتحقيق الالمركزية. وكان نلام العمل اإلنساااااني العالمي الذي يقوم نيه 

 .9133والتنسيق والمسا لة م   ال  برنامج التحو  الذي أُتلق ني ديسمبرنكانون األو  على تحسي  القيادة 

 نظرة عامة على برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة

ت الطوارئ على االستجابة بفعالية وبكفا ة لحاال البرنامجيهدل برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة إلى ضمان قدرة   -1

 1ماليي  مسااتفيد ني ثالث حاالت توارئ م  المسااتوى  6الواسااعة النطا  وما ارتبط بها م  مسااتفيدي  وياال عددهم إلى 

 . (2)ني غضون سنة واحدة

مجاالت حصائل  مسة نِّاتا  م  أًل تقوية  81ويملمت أنِّطة برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة التي تزيد على   -2

المخزونات اليذائية وغير اليذائية، ( 2المسااا لة،  (1أ التمويل وإدارة المخاتر المالية (9أ العاملون (3: ذات أولوية، وهي

عبا  أ رى ني مساااالولياتها المتعلقة باالسااااتعداد ( ا5 لِّااااركا  الخارًيون. ونفذ البرنامج بعن األنِّااااطة مبا اااارة ودعم  ااااُ

عب، وتعبلة التمويل، وإًرا  التحليالت أو ياااياغة اإلر اااادات، واالساااتجابة للطوار ئ ع  تريق تيساااير التعاون بي  الِّاااُ

سا  بي  أدوات  ضمان االت ستخدامها، واالنخرات ني العمليات المِّتركة بي  الوكاالت ل نامج ونهجه وبر البرنامجوتعزيز ا

 التحو .

، وهو مساالو  أمام نائب المدير التنفيذي ومدير اإلدارة العامة، المساالولية البرنامجلطوارئ ني وتولى مدير  دمات ا  -5

ع  تنفيذ البرنامج بدعم م  أمانة تألفت م  نحو ثمانية موظفي  وثمانية  برا  اسااااااتِّااااااااريي  والعديد م  الفر  العاملة 

ِّلت  بكة توايل ني منتصف عام  ُِّعب. وأن صا  بالميدان. وعمل ما مجموعه لتي 9139المِّتركة بي  ال  931سير االت

أ ااهر لكل  31موظفي  و برا  اسااتِّاااريي  ني أنِّااطة برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة لمدة بليت ني المتوسااط نحو 

 منهم، تحت قيادة مدير  دمات الطوارئ أو ني وحدات أ رى بتمويل م  برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة.

                                                      
 .WFP/EB.A/2014/4. 9131تقرير األدا  السنوي لعام  (1)

 ، أي وقوي حالتي توارئ متزامنتي  وحالة توارئ ثالثة تقع الحقا  ني نفس السنة.3+9يستند نموذج قدرات االستجابة العامة إلى سيناريو حاالت الطوارئ الملسسية  (2)
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ني المائة م  مجموي ميزانيته المطلوبة، وهي  21مليون دوالر، أي  23وتلقى برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة   -6

. ويبي  (3)ني المائة م  تمويله م  مصااااااادر  ارًة على الميزانية 22 على البرنامج وحصاااااالمليون دوالر أمريكي.  25

 مجاالت الحصائل.المبالغ المخصصة حسب  3الجدو  

 : تمويل برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة0الجدول 

 مجموع المبالغ الواردة  مجال الحصائل

 )بالدوالر األمريكي(

 النسبة المئوية

  12 686 994 4  العاملون

  1 457 361  التمويلنإدارة المخاتر المالية

  40 462 310 16  المسا لة 

 10 736 198 4  وغير اليذائيةاليذائية  -المخزونات 

  23 626 364 9  بدون تمويل المجموعات -الِّركا  الخارًيون 

  14 398 777 5  تمويل المجموعات  -الِّركا  الخارًيون 

  100 365 007 41  المجموع

 9132: برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة، نونمبرنتِّري  الثاني المصدر

 سمات التقييم

أًُري التقييم كجز  م  سااالسااالة التقييمات االساااتراتيجية التي أًراها مكتب التقييم لالساااتعداد واالساااتجابة للطوارئ.   -8

تعداد على االساا البرنامجوالهدل م  التقييم هو الوقول على إسااهام برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة ني تحسااي  قدرة 

. وتناو  التقييم مدى هذا الجانبوتقديم الدروس المسااااااتفادة والتوياااااايات بِّااااااأن مواياااااالة تقوية واالسااااااتجابة للطوارئ 

 أهميةنمال مة برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة ونعاليته وإسهامه المستمر والعوامل الداعمة والمقيَّدة له.

دراساااات حالة تناولت  9132م  أغساااطسنحب حتى ديسااامبرنكانون األو  و ااامل ًمع البيانات والتحليل ني الفترة   -7

 امقابلة دا ليةن ارًية، واستعراض 922و (5)واستقصا  للموظفي  (4)1االستجابات األ يرة لحاالت الطوارئ م  المستوى 

للوثائقنالبيانات. وروعيت مساااائل تعميم المنلور الجنسااااني بصاااورة منهجية ويااانلفت البيانات حساااب نوي الجنس حيثما 

 أمك .

ساسية ا تار التقييم األنِّطة األولذا وتعذر تحليل كل نِّات بسبب اتساي نطا  برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة،   -2

، وتناو  حثار تلك األنِّاااطة على ح ر عمليات االساااتجابة اودرًة اكتماله امجا  م  مجاالت الحصاااائل تبعا  ألهميتهني كل 

وقيلمت أيضااا  مال مة األنِّااطة التي كانت ًارية أثنا  التقييم ونوائدها المتوقعة، واإلسااهامات العامة للبرنامج ني . للطوارئ

 مجاالت حصائله. 

                                                      
. وال ا  اآلًل، إلى ًانب مرنق الِّريج، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وننلندا، ولكسمبرغ، والنرووكنداالجهات المانحة الرئيسية لبرنامج تعزيز االستعداد واالستجابة هي أستراليا،  (3)

 ألنِّطة االستعداد اإلضانية. 9132مليون دوالر أمريكي اعتمدت ني عام  32.5ِمنحة م  المملكة المتحدة بما قيمته  3يِّمل الجدو  

 .9132-9131والفلبي  ني الفترة  أ وًنوب السودان واألزمة السورية9132العرا  والكاميرون ني عام  (4)

 مستجيبا . 167ما مجموعه بني المائة  21 لالستقصا بلغ معد  االستجابة  (5)
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 استنتاجات لتقييم

  المالءمة

 لص التقييم إلى أن تصاااميم برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة مالئم بدرًة كبيرة للتيلب على التحديات الدا لية   -31

 (.3ولتنفيذ برنامج التحو  حسب ما أكدته تصورات الموظفي  )الِّكل  للبرنامج

 (6)تعزيز االستعداد واالستجابة وفقاً للردود على استقصاء الموظفينمالءمة أنشطة برنامج مدى : 0الشكل 

 

غير أن برنامج تعزيز االسااااااتعداد واالسااااااتجابة ركز ني األغلب على الكوارث الطبيعية الفجائية الواسااااااعة النطا .   -33

عدم كفاية االهتمام بالمتطلبات ني حاالت الطوارئ المعقدة أو إلى وأ اااارت المقابالت ودراساااات الحالة التي أًراها التقييم 

 الممتدة أو المنخفضة المستوى، أو المراحل السابقة على إعالن وقوي حالة توارئ ملسسية.

 النتائج

 العاملون 

ر برنامج تع البرنامجُحدلدت بِّكل سليم قضايا العاملي  باعتبارها معوقات رئيسية أمام قدرة   -39 زيز على االستجابة. ويسَّ

االستعداد واالستجابة وضع استراتيجية مِّتركة بي  الُِّعب للتدريب والنِّر ني مجا  االستعداد للطوارئ واالستجابة لها، 

د م  المكونات، بما نيها قائمة االسااااتجابة للطوارئ م  أًل نِّاااار قدرات احتياتية ودعم البرنامج إنِّااااا  واسااااتخدام العدي

، وتدريب مِّااااااترك بي  الوظائف وقائم على المحاكاة أُتلق عليه التدريب 1لالسااااااتجابة لحاالت الطوارئ م  المسااااااتوى 

 الوظيفي ودعم االستجابة للطوارئ.

وات ني تحقيق تحساااينات معقولة ني نِّااار الموظفي  االحتياتيي  ني الوقت المناساااب لالساااتجابة وسااااهمت هذه األد  -31

ستخدام قائمة االستجابة للطوارئ ني مطلع ييف عام 1لحاالت الطوارئ م  المستوى  ، أتاحت قائمة 9132. ومنذ بداية ا

، وهو ما 9132لو  أكتوبرنتِّااري  الثاني بح 1موظفا  ني أربع حاالت توارئ م  المسااتوى  85االسااتجابة للطوارئ نِّاار 

 (.9ني المائة م  عدد حاالت النِّر )الِّكل  19و 39يمثل ما يتراوأ بي  

                                                      
 “.ال أعلم”ال تِّمل الردود  (6)
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 : حصص قائمة االستجابة للطوارئ في عمليات النشر األخيرة 5الشكل 

 3لبرنامج في حاالت الطوارئ من المستوى التي أجراها ا

 .البرنامج: سجالت عمليات النِّر وقوائم الموظفي  ني المصادر

ل نيها الموظفون الوتنيون   -32 نردا  تتصاااااادى  121ني المائة م  عدد أنرادها البالغ عددهم  92وهذه القائمة التي يِّااااااكل

المائة م  أنراد القائمة وعمليات النِّر التي تمت ني ني  91ألولوية زيادة الفرص أمام الموظفي  الوتنيي . و كلت النسا  

ني  21وأ ااااااار أكثر م   .(3)ني المائة م  إًمالي الموظفي  المعيَّني  دوليا  وموظفي الفلة الفنية 29إتار تلك القائمة مقابل 

ي كل رات الكانية نالمائة م  المساااااتجيبي  لالساااااتقصاااااا  إلى تحسااااا  كبير أو بعن التحسااااا . غير أن القائمة لم تونلر القد

، وتباينت ردود األنعا  بِّااااااأن ملهالت األنراد الذي  تم (7)المجاالت التقنية لتلبية أهدال نموذج قدرات االسااااااتجابة العامة

 نِّرهم ومدى يالحيتهم لمهامهم. 

ا  را  لمحتواه وأساالوبه ني التنفيذ، والقى ارتياحوحلي التدريب الوظيفي ودعم االسااتجابة للطوارئ با ااادة عالمية تقدي  -35

م   56ني المائة منهم م  النسا ، و 29موظفا ،  81، تم تدريب 9132كبيرا  م  المِّاركي . وبحلو  أكتوبرنتِّري  األو  

تدريب الوظيفي ودع تار ال لذي  ًرى نِّاااااارهم ني إ تدريبهم م  األنراد ا عدد م  تم  تب القطرية. وكان  م موظفي المكا

. وبعد تطبيق قائمة االساااااتجابة (8)االساااااتجابة للطوارئ حتى وقف إًرا  التقييم أقل م  أن يلثر على االساااااتجابة للطوارئ

للطوارئ، اسااااااتهدل التدريب الوظيفي ودعم االسااااااتجابة للطوارئ أنراد القائمة. وني ظل التكاليف الحالية التي تزيد على 

ب، يلزم  31 111 الحصااو  على اسااتثمارات كبيرة ومسااتمرة لتدريب أعداد كانية م  العاملي  م  دوالر أمريكي لكل متدرل

أًل التأثير على ممارسات االستجابة للطوارئ،  اية ني ظل العضوية الدينامية للقائمة وعمليات النِّر غير المضمونة. 

إلى نر   ، تدريبهاالبرنامجذي استحدثه وتوًه وكالة أ رى م  وكاالت األمم المتحدة التي تستخدم تدريبا  مماثال  للتدريب ال

 االستجابة الدائمة التي م  المرًت نِّرها. 

وذكر األ اااخاص الذي  أًُريت مقابالت معهم أن الدعم المقدَّم م  برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة لنِّااار أعداد   -36

الطوارئ أمر حاساااام لمعالجة مسااااائل اإلسااااكان والمرانق ورناه الموظفي ، بالرغم أكبر م  الموظفي  اإلداريي  ني حاالت 

مما أ اااارت إليه بعن التقارير م  أن بعن الموظفي  اإلداريي  الذي  ًرى نِّااارهم يفتقرون إلى الخبرة الضااارورية ني 

ل المعيِّااة والعمل، كما أن حاالت الطوارئ. وأ ااار المسااتجيبون ني العرا  والفلبي  وًنوب السااودان إلى اسااتمرار مِّاااك

 األنِّطة المتصلة بصحة الموظفي  ني حاالت الطوارئ لم تُموَّ  أو لم تستكمل وقت إًرا  التقييم.

                                                      
 أهدال السيناريو.ولتخطيط االستعداد للطوارئ. وتضع األداة تفاييل لسيناريو م  أًل االستجابة، وتبي  األهدال وتحدلد القدرات المطلوبة لتحقيق معايير  البرنامجهذا النموذج أداة استحدثها  (7)

 للطوارئ، ونُِّر نردان ني الكاميرون.نُِّر ني كل م  ًنوب السودان والعرا  ثالثة أنراد مم  تم تدريبهم ني إتار برنامج التدريب الوظيفي ودعم االستجابة  (8)

%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35
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مسائل إلى أن ال البرنامجوبالرغم م  اإلنجازات التي حققها برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة، أ ار الموظفون ني   -38

المتعلقة بقدرات الموظفي  ونِّاااارهم ورناههم ال تزا  تبعث على قلق بالغ وأنه ال بد م  إيال  أولوية عليا لمواياااالة تعزيز 

ِّر ني مجا  االستعداد  ستراتيجية التدريب والن سمة ني ا االستعداد واالستجابة للطوارئ. ولم تُنفَّذ حتى اآلن العناير الحا

سما  القيادات،  واالستجابة للطوارئ، بما ني ذلك إنِّا  نر  لالستجابة لحاالت الطوارئ الملسسية، ووضع قائمة تضم أ

ِّر تحديات هامة ني الحفاظ على الموظفي  ني  وتقديم التدريب إلى القيادات. وحدَّدت المقابالت وعمليات تحليل سجالت الن

الذي  كانوا يِّااااايلونها، وتيطية ًميع  حاالت الطوارئ الممتدة، و ااااايل الوظائف التي تبقى  ااااااغرة بعد نِّااااار الموظفي 

 المجاالت التقنية المطلوبة، وضمان الملهالت الكانية للموظفي  وقدرتهم للعمل ني ظرول الطوارئ.

م انتِّااار يوتجاوز حساام مسااائل الموارد البِّاارية الهيكلية نطا  برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة، وتبيَّ  م  التقي  -37

 تصورات بِّأن عدم كفاية القيادة ني مسائل العاملي  المتصلة باالستعداد واالستجابة للطوارئ.

 التمويل وإدارة المخاتر المالية 

السلف يل بوبالتعاون مع الوحدات األ رى، ساهم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة بدور هام ني تحسي  حجم التمو  -32

إلى  9139مليون دوالر أمريكي ني عام  558والحصو  عليه ني الوقت المناسب. ورنع الحد األقصى للتمويل بالسلف م  

، وحساااااَّ  ذلك كثيرا  م  توانر األموا  الالزمة لالساااااتجابة الساااااريعة والتوساااااع 9132مليون دوالر أمريكي ني عام  291

رنق رأس الما  العامل بفضااااال القدرة على اساااااتخدام اتجاهات التمويل التاريخية المبكلر. وازدادت مرونة الوياااااو  إلى م

وحساب االستجابة العاًلة كضمان، وساعد ذلك على الحيلولة دون انقطاي  طوت اإلمداد، على غرار ما حدث ني ًنوب 

ليةالساودان. وسااعد رنع مساتويات تفوين سالطة الساحب م  حسااب االساتجابة العاًلة على زيادة سار  عة االساتجابة األوَّ

 ما حدث ني العرا  وًنوب السودان. نحو، على للبرنامج

أن يواياال تحسااي  اسااتخدام التمويل بالساالف. ويفتقر حساااب االسااتجابة العاًلة ني كثير م  األحيان  للبرنامجويمك    -91

إلى السااايولة بسااابب عدم االنتلام ني ساااداد القروضأ وأ ر ذلك االساااتجابة ني ًنوب الساااودان على سااابيل المثا . ولم يتم 

طة للتمويل، وأ ار االنتها  بعد م  مرنق عمليات الطوارئ لالستجابة الملسسية الذي ي ِّمل قوالب نموذًية وعمليات مبسَّ

 ني المائة م  المستجيبي  لالستقصا  والكثير م  مصادر المعلومات إلى أهميته المحتملة. 29

 المسا لة 

المية، بما نيها المسااا لة أمام تما اايا  مع الجهود الملسااسااية على النطا  األوسااع م  أًل تعزيز المسااا لة الدا لية والع  -21

ني االسااااتعداد واالسااااتجابة للطوارئ أكثر  البرنامجالمانحي ، سااااعى برنامج تعزيز االسااااتعداد واالسااااتجابة إلى ًعل نهج 

 منهجية و فانية وتوًها  نحو التعلم. 

 النهج المنهجي

بِّااااأن تنِّاااايط االسااااتجابة للطوارئ اسااااتخدام نرقتي العمل التِّااااييلية  9139بدأ مع إد ا  البروتوكو  المنقَّت لعام   -99

واالستراتيجية بصورة منتلمة. وحسَّ  ذلك قرارات اإلدارة العليا ني كل الُِّعب بِّأن حاالت الطوارئ الملسسية، وأد ل 

. 1الرئيساااية ني عمليات االساااتجابة لحاالت الطوارئ م  المساااتوى  عملية متساااقة ورسااامية إلساااناد األدوار والمسااالوليات

إلى المزيد م  التحسااي ، بما يِّاامل االتسااا  بي  نرقتي العمل،  تحتاجوأ ااارت الردود على االسااتقصااا  إلى المجاالت التي 

 والِّفانية الدا لية ني القرارات،  اية ما يتصل منها باألدوار والمسلوليات.
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ودعم برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة تنفيذ وتحسااي  مجموعة تدابير االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ، وهي أداة   -91

إلزامية لتوًيه المكاتب القطرية ني تقييم المخاتر وتنفيذ إًرا ات االساااتعداد وإًرا ات االساااتجابة. وأ اااار المساااتجيبون 

بالت معهم إلى أن مجموعة األدوات قيَّمة ويمك  أن تزيد اتساااااا  التخطيط لالساااااتعداد ني لالساااااتقصاااااا  وم  أًُريت مقا

أ واعتُمدت مجموعة أدوات مماثلة على المساااتوى المِّاااترك بي  الوكاالت. غير أن اساااتخدام مجموعة األدوات لم البرنامج

سفر ني كل الحاالت ع  اتخاذ إًرا ات االستعداد المطلوبة أو المتابعة الك ا حدث م مثلانية عند تجاوز الحدود القصوى، ي

ني الكاميرون والعرا  وًنوب السودان. وذكر األ خاص الذي  أًُريت مقابالت معهم أن السبب ورا  ذلك هو عدم إمساك 

ا ات راإلدارة بزمام الملكية الكانية وضااعف المسااا لة، وتعقد العمليات، ونقص الموظفي  والموارد المالية الالزمة لتنفيذ إً

  أًل م ،المتابعة. ولم تستخدم ني كثير م  األحيان أداة مالية ُيملمت لدعم أنِّطة االستعداد، هي حساب االستجابة العاًلة

 . (9)المفرتةالتقييدية  ااالستعداد وذلك حسبما قيل بسبب متطلباته

 الِّفانية

حقق برنامج تعزيز االسااااتعداد واالسااااتجابة إسااااهاما  إيجابيا  ني تحقيق الِّاااافانية، وساااااعد على تعزيز مركز عمليات   -92

تاأ  البرنامج لك، ت لذ با . ونتيجة  ياتية إلدارة المعلومات، وتدري قارير، وقدرات احت يدة للت لب نموذًية ًد لذي ونَّر قوا ا

السااااتخدام إلى يااااانعي القرارات االسااااتراتيجية والجمهور الخارًي. معلومات مقدَّمة ني وقت أنسااااب ومتسااااقة وسااااهلة ا

عب  1واسااتفادت المكاتب القطرية على المسااتوى  م  نِّاار موظفي مركز العمليات وم  التدريب،  البرنامجوغيرها م   ااُ

 .يي وًرى تر يد تلبات الحصو  على المعلومات ني المنلمة، بما ني ذلك العب  الواقع على الموظفي  التِّييل

غير أن الكثير مم  أًُريت مقابالت معهم أعربوا ع  قلقهم إزا  االسااااااتثمارات والمسااااااا لة التي تسااااااتهدل اإلدارة   -95

سائر أولويات االستعداد واالستجابة للطوارئ. وتسا   معلم المستجيبي  م  المكاتب القطرية  التنفيذية والمانحي  مقارنة ب

ال مة منتجات المعلومات لما يتخذونه م  قرارات تِّااااااييلية، وأ اااااااروا إلى أن المعلومات وتلبات اإلبالغ ال تزا  ع  م

كبيرة أكثر م  الالزم ني بعن األحيان. و اااااملت العوامل المسااااااهمة ني هذا العب  عمليات التقييم وتحليالت هِّاااااا اااااة 

 األوضاي التي تُجريها الُِّعب األ رى.

 التعلم 

اسااتحدث برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة اسااتخدام التماري  المنبثقة ع  الدروس المسااتفادة اسااتخداما  منهجيا  ني   -96

ني المائة م  المجيبي  على االسااتقصااا  أن ذلك يمثل تحساانا ، ولك  بعن مصااادر  72حاالت الطوارئ الملسااسااية. وذكر 

 عدم متابعة التماري  التي عرقلها عدم وًود نلام ملسسي إلدارة المعرنة.المعلومات انتقدت 

 المخزونات اليذائية وغير اليذائية 

ساهم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة، بالتعاون مع الوحدات األ رى، ني زيادة توانر المخزونات اليذائية وغير   -98

 رنامجللبها ني الوقت المناسااب. ومكَّ  تخزي  األغذية الجاهزة مساابقا  م   ال  مرنق الِّاارا  اآلًل التابع اليذائية وتوزيع

م  ساارعة إرسااا  تلك المواد ني بداية االسااتجابة ني الكاميرون ويااربيا وًنوب السااودان وأوكرانيا. وأتاأ الدعم المالي 

ل التخزي  المسبَّق ألسطولي  م  الِّاحنات ني أنريقيا قدرة احتياتية الذي قدمه برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة م  أً

ني الوقت المناسااااااب وساااااااعد ذلك على اإلمداد بالِّاااااااحنات عند الحاًة إليها ني الكاميرون وًمهورية أنريقيا الوسااااااطى 

                                                      
دوالر أمريكي م  األنِّطة لمدة  111 111مليون دوالر أمريكي، أن يموَّ  اقتراحات تصل إلى  9يمك  لحساب االستجابة العاًلة م  أًل االستعداد الذي يبلغ مجموي حده األقصى السنوي  (9)

 ثالثة أ هر كحد أقصى.
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  أيضااا  الدعم المالي وًمهورية الكونيو الديمقراتية وًنوب السااودان، وقلَّص نترات االنتلار م   ااهر إلى أساابوي. ومكَّ 

 للبرنامج م  سرعة نِّر معدات اللوًستيات ني ًنوب  ر  حسيا.

غير أن توانر المخزونات اليذائية وغير اليذائية المالئمة ال يزا  يِّااااااكل تحديا  كبيرا . وواًهت مل را  عدة حاالت   -97

وثار قلق بِّاااااأن ًودة األغذية ومدى مال متها، ونقص  ،ة وحاالت تأ يرني األغذي احاد انقصااااا 1توارئ م  المساااااتوى 

لدعم. ولم تك  الصاااااايية المحدثة إلًرا ات الِّاااااارا  ني حاالت الطوارئ بدعم م  برنامج تعزيز االسااااااتعداد  معدات ا

 واالستجابة قد وضعت حتى وقت إًرا  التقييم.

. وقيَّد برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة (10)والقسااائم بصااورة كبيرة ومتزايدة ني حاالت الطوارئويُسااتخدم النقد   -92

عمله ني هذا المجا  إدراكا  منه بأن وحدات أ رى ني البرنامج تُمسك بزمام القيادة ني مجا  برمجة النقد والقسائم. غير أن 

الموظفي  وعمليات الدعم، م  قبيل التقييم الساااريع لألساااوا ، وتحديد التقييم  لص إلى أن ثمة متساااعا  كبيرا  لتحساااي  قدرة 

 .(11)الِّركا  المحتملي  مسبقا ، وإبرام االتفاقات مع الِّركا 

 الِّركا  الخارًيون 

أمام اسااااااتجابة  الِّااااااراكات الخارًية وقدرات الِّااااااركا  ني كثير م  األحيان باعتبارها عقبات حرًة مثالب ُذكرت  -11

للطوارئ. وحقق برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة إساااهامات إيجابية ني هذا المجا ، ال سااايما مع السااالطات  البرنامج

ع م البرنامجالوتنية والكيانات العسااااكرية، ولك  أنِّااااطته لم تك  مناساااابة ألهمية المسااااألة،  ايااااة نيما يتصاااال بعالقات 

 المنلمات غير الحكومية المتعاونة.

وأ اااااارت مصاااااادر المعلومات إلى موات  الضاااااعف الرئيساااااية ني العالقات مع المنلمات غير الحكومية المتعاونة   -13

ة لم سااتعداد واالسااتجابوقدراتها، وني قدرة مسااتودي األمم المتحدة لالسااتجابة اإلنسااانية وكفا ته. غير أن برنامج تعزيز اال

اعتمد مل را  استراتيجية بِّأن الِّراكة نان الجهود  البرنامجيِّمل أي أنِّطة لتقوية قدرات هذه المنلمات. وبالرغم م  أن 

والوحدات األ رى لتحساااي  معالجة االتفاقات الميدانية كانت ال تزا  برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة المِّاااتركة بي  

ني تعزيز قدرة مسااتودي األمم المتحدة لالسااتجابة اإلنسااانية ع  تريق  المذكور البرنامج را  التقييم. وساااهمًارية وقت إً

تمويل تطوير مركز تدريبي اسااتخدم اسااتخداما  ًيدا  ني سااوبانغ والتخزي  الملقت لمعدات اللوًسااتيات، ولك  أنِّااطة تقديم 

 دعم أوسع إلى المستودي لم تكتمل.

ووضاااع برنامج  اااراكة القدرات التابع لبرنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة، بالتعاون مع الوحدات األ رى، إتارا    -19

وى القدرات على المست تنميةقدرات السلطات الوتنية وساهم ني وضع وحدات تدريبية، ودعم العديد م  مِّروعات  تنميةل

 قدرات تنميةاألقل  برة ني  المناتقًريت مقابالت معهم إلى نوائد ذلك،  ايااااة ني القطري. وأ ااااار األ ااااخاص الذي  أُ 

 السلطات الوتنية.

وساهم برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة ني تحسي  التنسيق بي  الكيانات المدنية والعسكرية ع  تريق المساعدة   -11

على إنِّاااا   ااابكة لجهات االتصاااا  وتمويل بعن هذه الوظائف ملقتا . ووردت إ اااارات إلى تحسااا  التنسااايق بي  الجهات 

                                                      
(. وازداد عدد مِّروعات الطوارئ التي تستخدم النقد أو القسائم م  أقل م  عِّرة A-WFP/EB.1/2015/5)الوثيقة  البرنامجتب التقييم لسياسة النقد والقسائم ني انلر التقييم الذي أًراه مك (10)

 بلدا . 59ماليي  دوالر أمريكي ني  518 جالبرنامعندما بلغ مجموي نفقات النقد والقسائم التي تكبدها  9131مِّروعا  ني عام  11إلى أكثر م   9112مِّروعات ني عام 

 .البرنامجتتفق هذه االستنتاًات مع تقييم سياسة النقد والقسائم ني  (11)
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سيا والمحيط الهادئ، وني غرب  أنريقيا. غير أن اإلر ادات التي وضعها برنامج تعزيز االستعداد المدنية والعسكرية ني ح

 واالستجابة لتوًيه هذا التنسيق اعتُبرت منخفضة ولم يتم تطوير وحدة التدريب. 

 اإلسهام العام من برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة

الفعالية العامة لبرنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابةأ وبينما الح   بِّاااأن البرنامجتباينت بِّااادة تصاااورات موظفي   -12

التقييم ما أُحرز م  تقدم ني الكثير م  المجاالت الهامة نقد أثار أيضاااا  قلقا  باليا  بِّاااأن اساااتدامة الكثير م  أنِّاااطة البرنامج 

 وإنجازاته. 

أثنا  تنفيذ برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة  البرنامجحاالت الطوارئ التي واًهت . ساعد عدد التركيز الملسسي  -15

وحجم تلك الحاالت على ضااامان التركيز على حاالت الطوارئ. وأقر معلم المساااتجيبي  لالساااتقصاااا  واأل اااخاص الذي  

جابة تجابة ني التوعية باالستعداد واالستأًُريت مقابالت معهم بالدور اإليجابي الذي ساهم به برنامج تعزيز االستعداد واالس

للطوارئ وتحديد أولويات ذلك، وذلك على ساااااابيل المثا  م   ال  ًلساااااااات إحاتة إعالمية منتلمة للمجلس التنفيذي 

 بِّأن برنامج التحو . البرنامجوالتوايل دا ل 

الساااتعداد واالساااتجابة على زيادة سااارعة ونطا  تيطية اساااتجابات . سااااعد برنامج تعزيز االسااارعة ونطا  التيطية  -16

لحاالت الطوارئ. ومكَّنت التيييرات ني التمويل بالساااالف م  توساااايع االسااااتجابات ُمبكرا  وتجنب انقطاي  طوت  البرنامج

وارئ م  اإلمداد. وساااااعدت القائمة على سااااد ثيرات النِّاااار وتسااااريع وتيرة نِّاااار الموظفي  ني االسااااتجابات لحاالت الط

التي وقعت مل را . ومكَّ  التخزي  الُمساابَّق لألغذية الجاهزة م  ساارعة تقديم المساااعدة ني الكاميرون وًنوب  1المسااتوى 

السودان. غير أن التحس  العام ني سرعة االستجابة ونطاقها كان محدودا  بسبب المعوقات ني القدرة على نِّر الموظفي ، 

 لتسليم، وتأ ر برمجة النقد والقسائم ني حاالت الطوارئ.ونقص األغذية، وتأ ر عمليات ا

ني المائة م  األ ااااخاص الذي  أًابوا على االسااااتقصااااا  أن برنامج تعزيز االسااااتعداد  21. أ ااااار أكثر م  االتسااااا   -18

على اسااتحداث نهج متسااق ومنللم ني االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ، وقلل ذلك م  االعتماد  البرنامجواالسااتجابة ساااعد 

 ني المائة م  المديري  أعربوا ع  عدم موانقتهم أو عدم موانقتهم بقوة على تلك المقولة.  37على  خصيات بعينها. غير أن 

. ساهمت التيييرات التي أد لها برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة ني إدارة المعلومات التِّييلية التماسك والمسا لة  -17

ز االساااااتخدام المنهجي لفر  المهام االساااااتراتيجية  على تعزيز الِّااااافانية والمساااااا لة الخارًية ني عمليات البرنامج. وعزَّ

. غير أن هناك  ااواغل 1بة لحاالت الطوارئ م  المسااتوى والتِّااييلية تماسااك ومسااا لة القرارات اإلدارية بِّااأن االسااتجا

 القرارات وعدم كفاية التنسيق واالتسا  ني القرارات بي  نر  المهام االستراتيجية والتِّييلية.باإل طار بتتعلق 

ة أنِّااطة لدمج االعتبارات الجنسااانية ني .  اامل برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجاباالعتبارات الِّاااملة لعدة قطاعات  -12

االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ. ومع ذلك لم يعالج البرنامج بصااورة مبا اارة المسااا لة أمام السااكان المتضاارري ، وساااهم 

بدور محدود ني تعزيز الِّراكات مع الِّركا  المتعاوني  بالرغم م  أن هلال  الِّركا  يمثلون همزة الويل الرئيسية بي  

 والمستفيدي . ولم يوًه البرنامج أيضا  اهتماما  كانيا  إلى المساعدة المقدَّمة أو مدى مال متها. رنامجالب

زاد برنامج تعزيز االسااااااتعداد واالسااااااتجابة تركيز  .9و 3اآلثار على االسااااااتجابة لحاالت الطوارئ م  المسااااااتويي    -21

، وهو ما أ اااار الكثيرون إلى أنه انطوى على حثار سااالبية على 1االت الطوارئ م  المساااتوى على االساااتجابة لح البرنامج

. م  ذلك على سبيل المثا  نِّر موظفي  م  حاالت توارئ هامة أ رى، 9و 3االستجابة لحاالت الطوارئ م  المستويي  

. ووردت 1الت الطوارئ م  المساااتوى مثل حالة الطوارئ ني ًمهورية الكونيو الديمقراتية والصاااوما ، لالساااتجابة لحا
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. غير أن 1إ ااااارات إلى يااااعوبة اًتذاب الدعم الدا لي والخارًي ني حا  عدم اإلعالن ع  حالة توارئ م  المسااااتوى 

استفادت م  أنِّطة برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة وذلك م   ال  التمويل بالسلف  9و 3االستجابات على المستويي  

 نفا .وزيادة سلطة اإل

البروتوكوالت  وبعن للبرنامج. تبيَّ  للتقييم أن التحساااينات ني التمويل بالسااالف، ومركز دعم العمليات التابع التعميم  -23

م   لواإلر ادات ستستمر على األرًت بعد برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة، إما ألنها قد اكتملت وال تتطلب سوى القلي

. ومع ذلك نقد أعرب الكثير مم  أًابوا ما تحلى به م  مساندة قوية على مستوى اإلدارةاالستثمارات اإلضانية، أو بسبب 

لعام  لإلدارة البرنامجعلى االستقصا  ع  قلقهم البالغ إزا  تعميم أنِّطة البرنامج الهامة األ رى واستدامتها. و ملت  طة 

عب  9135 وردت إ ااارات . والبرنامجإ ااارات قليلة إلى أنِّااطة البرنامج، وتبيَّ  للتقييم أن مسااتويات الملكية تباينت بي   ااُ

إلى أن التيييرات ني نريق برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة ونقل المساالولية ع  االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ إلى 

 .مةالحاسباعتبارها عوامل يمك  أن تكون قد ساهمت ني ا تال  استمرارية األنِّطة  البرنامجني  إدارة تسيير العمليات

 العوامل الداعمة والمقيِّدة

  ساعدت الوالية الواضحة المسندة إلى برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة نيما يتعلق بمعالجة التحديات التي يواًهها  -29

 ني االستعداد واالستجابة للطوارئ على تهيلة بيلة إيجابية تمكينية وإ راك الجهات المانحة الرئيسية.  البرنامج

أثنا  تنفيذ برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة أوًدت منانسة م   1غير أن كثرة عدد حاالت الطوارئ م  المستوى   -21

الهتمام والتمويل ني االساتجابة لحاالت الطوارئ وإًرا  التحساينات المنتلمة التي ساعى إلى تحقيقها برنامج أًل اًتذاب ا

مبادرة الونا  باليرض بعد تصااااااميم برنامج تعزيز االسااااااتعداد  البرنامجتعزيز االسااااااتعداد واالسااااااتجابة. ونلرا  التخاذ 

ا لة وإعادة الهيكلة التنليمية، وهو ما قيل إنه أدى إلى تقليص اهتمام واالستجابة نقد تعيّ  تكييف البرنامج مع األولويات الن

 القيادة بالبرنامج.

وذكر الكثيرون م  أياااحاب المصااالحة أن دينامية ومهارة موظفي برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة وقيادة هذا   -22

نهجه المِّاااترك بي  الوظائف وقدرته على التحليل وبلورة المفاهيم على التقدم ني البرنامج كانت حاسااامة ني نجاحه. ومكَّ  

 عدة مجاالت.

ومع ذلك نقد ذكر الكثير م  المستجيبي  أنهم يرون أن برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة معقد بدرًة كبيرة ويفتقر   -25

كيفية تحقيقها. وبالرغم م  أن البرنامج عالج مساااااائل ذات أولوية معرونة ًيدا ، نقد انتقد إلى الوضاااااوأ الكاني ني أهدانه و

الكثير م  المسااااااتجيبي  تنفيذه الذي اتجه م  القمة إلى القاعدة وتمركزه ني المقر. وكان يمك  للتوايااااااال القوي مع كانة 

أن يساااعد على زيادة االهتمام باالحتياًات ني الميدان وتحسااي  التوًيه وتصااميم األدوات وزيادة  البرنامجالمسااتويات ني 

االسااااتيعاب. وكان الهدل م  االسااااتقصااااا ات وحلقات العمل التي أقيمت ني المكاتب دون اإلقليمية التابعة لبرنامج تعزيز 

 ع  الكثير م  المتابعة حتى وقت إًرا  التقييم.االستعداد واالستجابة هو معالجة تلك الثيرات، ولكنها لم تسفر 
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

إلى تعزيز قدرته على االسااااتجابة  البرنامجأُتلق برنامج تعزيز االسااااتعداد واالسااااتجابة ني مرحلة هامة سااااعى نيها   -26

سانية العالمية المتزايدة التع ني  لبرنامجاقيد. ويهدل برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة إلى تحسي  إمكانات للتحديات اإلن

العاملون، والتمويل وإدارة المخاتر المالية، والمسااااا لة، والمخزونات اليذائية وغير  :مجاالت بالية األهمية، وهي مسااااة 

 اليذائية، والِّركا  الخارًيون. 

مليون دوالر  23لسااانة، أنفق برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة ما يقرب م  دى ثالث سااانوات ونصاااف اوعلى م  -28

 أمريكي على أنِّااااااطتاااه، وًاااا  معلم هاااذا المبلغ م  مصاااااااااادر  اااارًاااة ع  الميزانياااة. و ال  هاااذه الفترة ذاتهاااا 

. و لص (12)مليون دوالر أمريكي 6.2على عمليات الطوارئ زها   للبرنامج( بليت قيمة النفقات المبا رة 9133-9132)

نريق التقييم إلى أن برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة ساااهم بفضاال االسااتثمار ني تحقيق إنجازات هامة ني كل مجاالت 

  حصائله. 

عبته المساااالولة ع  حاالت  البرنامجة ني وقت كان نيه وتحققت إنجازات برنامج تعزيز االسااااتعداد واالسااااتجاب  -27 و ااااُ

التي تجاوزت  1الطوارئ يواًهان تحديات بساابب العدد غير المساابو  م  حاالت الطوارئ الممتدة والمعقَّدة م  المسااتوى 

 هذا اًه. ووسااايناريو حاالت الطوارئ الملساااساااية الثالث ني السااانة التي اساااتند إليها برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة

البرنامج تحديات بساااابب نطاقه الواسااااع وتموحاته العالية ونهجه ني التنفيذ، وهو ما أّدى، باالقتران مع انخفاض مسااااتوى 

 ني المائة، إلى تقييد نجاحه الِّامل. 51التمويل ع  

يواًه ثيرات  البرنامج، ال يزا  9132ني ديساااامبرنكانون األو  برنامج تعزيز االسااااتعداد واالسااااتجابة ومنذ ا تتام   -22

حرًة ني االستعداد واالستجابة للطوارئ،  اية نيما يتعلق بالعاملي  والِّركا  المتعاوني  وبرمجة النقد والقسائم، وكذلك 

طة تلك األنِّاا أنأو  سااتجابةلبرنامج تعزيز االسااتعداد واالنِّااطة الرئيسااية األني مجاالت هامة أ رى. ولم يُنجز العديد م  

م   على النحو الكاني مسااائل المذكور . ولم يعالج البرنامجالبرنامجإلى تحسااي  وملكية أقوى واسااتيعاب على نطا  تحتاج 

قبيل الِّركا  المتعاوني ، وبرمجة النقد والقسائم، والحماية، والمسا لة أمام السكان المتضرري ، وانصّب تركيزه أكثر م  

 ى المراحل المبكرة م  الكوارث الفجائية بدال  م  المجموعة الكاملة م  سيناريوهات الطوارئ المحتملة.الالزم عل

ولم يساااهم النهج المتبع ني تنفيذ برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة ني بنا  التزام مسااتدام ني كل المجاالت. وأ ااار   -51

بي  إلى أنهم يرون أن البرنامج ركز أكثر م  الالزم على وضاااااع األُتر واألدوات واإلر اااااادات دون الكثير م  المساااااتجي

ل، مسااتخدم بعن األدوات واإلر ااادات على الوًه األكاسااتثمار ما يكفي ني تعميمها ودعم اسااتيعابها وتطبيقها. ولذلك لم يُ 

. كما أن اعتماد برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابة رنامجالبوتباي  االلتزام باالساااتعداد واالساااتجابة للطوارئ على نطا  

على التمويل م   ارج الميزانية ونَّر له الموارد المطلوبة ولكنه لم يساااهم ني إرسااا  قاعدة مسااتدامة م  الموارد األساااسااية 

 لتلبية االحتياًات المستمرة المطلوبة لتعزيز االستعداد واالستجابة للطوارئ.

ة ، وسول تحتاج ًميع الوحدات ذات الصلللبرنامجويمثل االستعداد واالستجابة للطوارئ المجا  التِّييلي الرئيسي   -53

إلى موايااااالة اهتمامها بتعزيز االساااااتعداد واالساااااتجابة للطوارئ م  أًل ضااااامان عدم نقدان اساااااتثمارات برنامج تعزيز 

                                                      
 : نلام بيانات البرنامج بِّأن التبرعات عبر  بكة اإلنترنت.9132(أ تقديرات عام WFP/EB.A/2014/4ألف ) –، المرنق التاسع 9131تقرير األدا  السنوي لعام  (12)
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ينبيي أن تساااتفيد الخطوات المقبلة ني هذا االتجاه م  ًهود البرنامج ني تعبلة المعرنة االساااتعداد واالساااتجابة وإنجازاته. و

والتعلم ونهجاه المتعادد الوظاائف والعمال ني نفس الوقات على زياادة التركيز على المِّااااااااورات مع الموظفي  الميادانيي  

عب والِّاااركا  حو  تصاااميم األنِّاااطة وتعديلها وتنفيذها، ودمج االساااتعداد واالساااتجاب ة للطوارئ تماما  ني برامج ًميع  اااُ

 ذات الصلة. البرنامج

 اتالتوصي

 ني إتار مبادرة الونا  باليرض البرنامجيطرأ التقييم أربع تويااااايات تأ ذ ني االعتبار إعادة الموا مة الجارية ني   -59

 كقائد عالمي ني مجا  االستعداد واالستجابة للطوارئ. البرنامجوالبرنامج العالمي إليالأ العمل اإلنساني ووضع 

هة إلى : تعزيز تقوية االستعداد واالستجابة للطوارئ باعتبارها أولوية مؤسسية0التوصية   اإلطار الزمني المقترح *موجَّ

عدم تمديد برنامج تعزيز االستعداد واالستجابة كبرنامج، بل تعميم المسلوليات المحددة  (أ

ع  تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ ني كل المجاالت الوظيفية ذات الصاالة ني 

 .البرنامج

نريق اإلدارة التنفيذية 

)ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها(

 نورينمستمر

أعما  متكامل م  أًل تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة للطوارئ، مع إيال  األ ذ بجدو   (ب

المراعاة الواًبة لكل مساااااااتويات الطوارئ، بما نيها المساااااااتويات المتصااااااالة بحاالت 

 الطوارئ المعقَّدة والممتدة.

نريق اإلدارة التنفيذية 

)ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها(

 نورينمستمر

 االستعداد واالستجابة للطوارئ كأولوية ني كل مبادرات التييير التنليمي.دمج تعزيز  (ج

نريق اإلدارة التنفيذية 

)إدارة االبتكار والتييير، 

وُ عبة االستعداد 

 للطوارئ واالستجابة لها(

 نورينمستمر

إنِّااااااا  حلية للتمويل الدا لي المنتلم وتونير قدرات متخصااااااصااااااة لتعزيز االسااااااتعداد  (د

 للطوارئ.واالستجابة 
 9135نهاية عام  نريق اإلدارة التنفيذية

ية  : التركيز على ثالث أولويات لتعزيز االسيييييييتعداد واالسيييييييتجابة للطوارئ في 5التوصييييييي

 المستقبل: قدرات الموظفين؛ والعالقات مع الشركاء المتعاونين؛ وبرمجة النقد والقسائم
هة إلى   اإلطار الزمني المقترح موجَّ

 الموظفين في مجال االستجابة للطوارئقدرات  5-0

تونير القيادة وموايااااااالة وضاااااااع وتنفيذ اساااااااتراتيجية لتونير قدرات الموظفي  الكانية  (أ

 لالستجابة للطوارئ.
 نورينمستمر ُ عبة الموارد البِّرية

ًعل االساااتعداد واالساااتجابة للطوارئ عنصااارا  محوريا  ني تنفيذ اساااتراتيجية الموارد  (ب

 تنمية القيادات، بعد تعديل التوييفات الوظيفية لألدوار القيادية.البِّرية وبرنامج 
 نورينمستمر ُ عبة الموارد البِّرية

تحسااااي  التيطية واسااااتهدال التدريب الوظيفي ودعم االسااااتجابة للطوارئأ والبد  ني  (ج

 “.االستعداد لحاالت الطوارئ”تنفيذ التعلم اإللكتروني ني مجا  

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

واالستجابة لها )ُ عبة 

 الموارد البِّرية(

 نورينمستمر

مواياااالة تطوير قائمة االسااااتجابة للطوارئ، وتحسااااي  تحديد المر ااااحي  ونحصااااهم،  (د

وتحساااااي  الصاااااالت بي  قوائم االساااااتجابة للطوارئ اإلقليمية والوظيفية والنلام العام 

 للموارد البِّرية.

ُ عبة الموارد البِّرية 

ئ ر)ُ عبة االستعداد للطوا

 واالستجابة لها(

 نورينمستمر
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إنِّااا  نر  لالسااتجابة للطوارئ الملسااسااية وريااد الموارد الكانية لتكوينها واسااتمرار  (ه

 عملها.

نريق اإلدارة التنفيذية 

)ُ عبة االستعداد للطوارئ 

واالستجابة لها، وُ عبة 

 الموارد البِّرية(

 9135نهاية عام 

إلى التعيينات األتو  أًال ،  اية ني حاالت تحسي  االنتقا  م  القدرات االحتياتية  (و

 األزمات الممتدة.

ُ عبة الموارد البِّرية 

)ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها(

 9135نهاية عام 

 9136منتصف عام  ُ عبة الموارد البِّرية تعزيز التطوير الوظيفي للقائمي  بالتصدي للطوارئ (ز

 ُ عبة رناه الموظفي  الموظفي  ورناههم.تنفيذ األولويات المحددة بِّأن يحة  (ح
أ ومستمر 9135نهاية عام 

 بعد ذلك

 العالقات مع الشركاء المتعاونين 5-5

تعزيز حليات اسااااااتخالص الدروس المسااااااتفادة بي  البرنامج و ااااااركائه المتعاوني  ني  (أ

االساااتعداد واالساااتجابة للطوارئ على المساااتويات العالمية واإلقليمية والقطرية، ودعم 

 وريد تنفيذ إًرا ات المتابعة.

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

واالستجابة لها )ُ عبة 

تنسيق الِّراكة والدعوة، 

والمكاتب اإلقليمية، 

 والمكاتب القطرية(

 نورينمستمر

ُسبل منهجية لالستجابة لتعقيبات السكان المتضرري  بِّأن ًودة ومدى مال مة  (ب إيجاد 

  ال  الِّركا  المتعاوني . المساعدة التي يقدمها البرنامج م 
 9136منتصف عام  ُ عبة السياسات والبرامج

اإلسراي باالنتها  م  وضع االتفاقات الميدانية لتقليص المدة المطلوبة لتكوي   راكات  (ج

 ني حاالت الطوارئ.

ُ عبة تنسيق الِّراكة 

والدعوة )ُ عبة االستعداد 

 للطوارئ واالستجابة لها(

 9135منتصف عام 

 االستعداد من أجل برمجة النقد والقسائم 5-3

اساتكما  ودعم أنِّاطة االساتعداد واالساتجابة للطوارئ م  أًل برمجة النقد والقساائم،  (أ

بما ني ذلك تعزيز القدرة على إًرا  تحليل سريع لألسوا  وتحديد الِّركا  قبل وقوي 

 حاالت الطوارئ.

ُ عبة السياسات والبرامج 

 )ُ عبة االستعداد للطوارئ

 واالستجابة لها(

 9136منتصف عام 

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

 ومجموعة تدابير االستعداد واالستجابة للطوارئ.

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها 

 ُ عبة السياسات والبرامج

 9135نهاية عام 

التأ ير ني إبرام االتفاقات بوسائل تِّمل على سبيل المثا  وضع قوائم معالجة حاالت  (ج

مرًعية بالقضاااااايا الواًب معالجتها على المساااااتوى القطري قبل ياااااياغة االتفاقاتأ 

واالنتها  م  وضااااااع قوالب نموذًية معتمدة مساااااابقا  لالتفاقاتأ وتوساااااايع قدرة مكتب 

 وارئ.الِّلون القانونية على نِّر الموظفي  ني حاالت الط

 مكتب الِّلون القانونية

 ُ عبة السياسات والبرامج
 9135نهاية عام 
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عبة االسيييتعداد للطوارئ واالسيييتجابة لها وتمكين  من دعم 3التوصيييية  : توضييييو دور بيييال

 تعزيز االستعداد واالستجابة للطوارئ المؤسسية.
هة إلى  اإلطار الزمني المقترح موجَّ

 يلي:تركيز دور الُِّعبة على ما  أ(

  الحفاظ على األدوات واإلر ااااادات األساااااسااااية المتعلقة باالسااااتعداد واالسااااتجابة

 للطوارئ أو تحسي  تلك األدوات واإلر اداتأ

 تونير الدعم الميداني حسب تلب المكاتب اإلقليمية أو المكاتب القطريةأ 

   و  ح البرنامجومع  اااااركا   للبرنامجالتِّااااااور مع الموظفي  الميدانيي  التابعي

 ولويات أدوات االستعداد واالستجابة للطوارئأأ

 إدارة المعلومات والمعارل المتصلة باالستعداد واالستجابة للطوارئأ 

 تيسير مِّاركة الُِّعبة المختصة ني االستعداد واالستجابة للطوارئأ 

 الدعوة وتعبلة الموارد وتعميم القضايا المتصلة باالستعداد واالستجابة للطوارئأ 

  االنخرات ني العمليات ذات الصلة المِّتركة بي  الوكاالت، ال سيما اللجنة الدائمة

وأدواته ني  البرنامجالمِّاااتركة بي  الوكاالت، وضااامان الموا مة بي  إر اااادات 

مجا  االسااااتعداد واالسااااتجابة للطوارئ واإلر ااااادات واألدوات المِّااااتركة بي  

 الوكاالت 

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها

 

 

 

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها، 

 نائب المدير التنفيذي 

 نورينمستمر

: اإلحاطة الكاملة باالسيييترمارات في برنامج تعزيز االسيييتعداد واالسيييتجابة عن 4التوصيييية 

 طريق تحسين أنشطت  الرئيسية التالية وإنجازها
هة إلى  اإلطار الزمني المقترح موجَّ

رة لبرنامج تعزيز االستعداد  عند انتها إعداد تقرير نهائي  (أ البرنامج ع  األنِّطة المقرَّ

واالستجابة، مع إيال  المراعاة الكاملة للنفقات وحالة األنِّطة ني نهاية ديسمبرنكانون 

 .، وأولويات االستمرار وموايلة التطوير9132

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها
 9135منتصف عام 

 مجموعة أدوات االستعداد واالستجابة للطوارئ: (ب

التأكد م  أن نرقة العمل االسااااتراتيجية تراعي بانتلام الحاالت التي تقترب م   (3

 الحدود القصوى للمخاتر أو تتجاوزها.

تعزيز حليات ضااااااامان تحمل المديري  القطريي  المسااااااالولية ومساااااااا لتهم ع   (9

األدوات ووضاااااااع القوائم المرًعية وتنفيذ االنتها  م  تقييم مخاتر مجموعة 

 إًرا ات المتابعة.

تبسيط وتحسي  مرونة مجموعة أدوات االستعداد واالستجابة للطوارئ. وإنِّا   (1

أداة متابعة ساااااااهلة االساااااااتخدام تبي  الحاالت التي يحدث نيها تجاوز للحدود 

القصاااوى للمخاتر. وضااامان اساااتمرار الموا مة مع األدوات ذات الصااالة على 

 المستوى المِّترك بي  الوكاالت.

 

 نرقة العمل االستراتيجية

 

 

 المديرون القطريون 

 

 

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها

 

 نورينمستمر

 

 

 9135نهاية عام 

 

 

 

 

 9135نهاية عام 

التأكد م  أن التنقيت المزمع إًراؤه ني بروتوكو  التنِّيط يِّمل بروتوكول التنشيط:  (ج

البروتوكو  واستعراض ا تصايات نرقتي العمل االستراتيجية والتِّييليةأ تبسيط 

ومعالجة القضايا المطروحة ني التقييم بِّأن الِّفانية واألدوار والمسلوليات والتكامل 

 بي  نرقتي العمل االستراتيجية والتِّييلية.

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها

 نريق اإلدارة التنفيذية 

 9135عام نهاية 

: تِّاااجيع على موايااالة إدارة المعرفة في مجال االسيييتعداد للطوارئ واالسيييتجابة لها (د

عمليات اساااااااتخالص الدروس المساااااااتفادة على المساااااااتويات القطرية أو اإلقليمية أو 

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها
 نورينمستمر
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مة على  قائ ماري  ال عة المنهجية للت تاًات. وتعزيز المتاب ية ومقارنة االساااااااتن الوظيف

نريق اإلدارة التنفيذية بالتقدم المحرز. ومواياااااالة تعزيز الدروس المسااااااتفادة وإبالغ 

 الصالت مع سائر عمليات االستعراض وإدارة المعرنة.

 نريق اإلدارة التنفيذية

 التمويل بالسلف:  (ه

توضااايت دور حسااااب االساااتجابة العاًلة كصاااندو  للمخاتر يمك  اساااتخدامه  (3

 لتقديم ِمنت وتونير ضمانات للسلف ودعوة المانحي  إلى دعم هذا الدور.

زيادة الوعي بحساااب االسااتجابة العاًلة م  أًل أنِّااطة االسااتعداد والنلر ني  (9

 زيادة سقفه التمويلي وإتاره الزمني.

 ُ عبة الميزانية والبرمجة

ُ عبة الِّراكات مع 

 الحكومات

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 لها واالستجابة

 

 نورينمستمر

 

 9135نهاية عام 

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

النهائية م  أًل اعتماده م  نريق اإلدارة التنفيذية والبد  ني تِّاااااااييله. والتمكي  م  

 .1تنِّيط عناير المرنق قبل اإلعالن ع  وقوي حالة توارئ م  المستوى 

االستعداد للطوارئ ُ عبة 

واالستجابة لها، ونريق 

اإلدارة التنفيذية )ُ عبة 

السياسات والبرامج، 

 وُ عبة الميزانية والبرمجة(

 9135نهاية عام 

 إدارة المعلومات التشغيلية: (ز

مواياالة تر اايد وتبساايط تلبات المعلومات، والتماس نرص تقليل معد  تواتر  (3

 اإلبالغ.

 الدمج بي  مختلف قنوات المعلومات واإلبالغ.  (9

 

ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها

 

 نريق اإلدارة التنفيذية

 

 9135نهاية عام 

 

 9135نهاية عام 

 المخزونات الغذائية وغير الغذائية (ح

االنتها  م  إعداد اساااتراتيجية ساااالسااال القيمة بِّاااأن المخزونات اليذائية وغير  (3

 اليذائية.

م   ال   البرنامجتعزيز حليات ضاااامان ًودة ومال مة ترائق االسااااتجابة ني  (9

 تعزيز عمليات التحليل ويالتها بالقرارات.

 

ُ عبة سالسل القيمة )ُ عبة 

االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها(

 

ُ عبة السياسات والبرامج 

)ُ عبة االستعداد للطوارئ 

 واالستجابة لها(

 

 9135نهاية عام 

 

 نورينمستمر

: دعم المكاتب القطرية والمكاتب زيادة االستعداد واالستجابة على المستوى الوطني (ط

اإلقليمية ني ًهود بنا  قدرات السااااالطات الوتنية وذلك على سااااابيل المثا  م   ال  

تمويل تطوير المِّاااااااروعات وتعزيز حليات تباد  الممارساااااااات الساااااااليمة والدروس 

 المستفادة.

للطوارئ ُ عبة االستعداد 

 واالستجابة لها
 نورينمستمر

 المسلوليات المحدَّدة بي  قوسي  تِّير إلى الوحدة )الوحدات( التي تقوم بدور داعم أو تيسيري.* 
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