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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .التنفيذي للنظرالوثيقة مقدمة للمجلس هذه 

تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااو بموبفي برنامج األغذية  أساااافلة  نيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضااااام المجلس الذي  

 العالمي المذكوري  أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدام دورة المجلس التنفيذي بفترة كا ية.

 

 H. Wedgwoodالسيدة 

 مديرة 

 التقييممكتب 

 2030-066513رقم الهاتف: 

 

 

 موجز تنفيذي 

تساافر الكوارا اليبيعية والكوارا التي يسااببها اإلنسااان ع  يالة وااديدة وأماارار مساايمة  ي مميع أنحام العالم وتعد سااببا  رئيساايا  

( بدور محوري  ي إطار نظاة المساااااااعدة اإلنسااااااانية البرنامجللجوع وانعداة األم  الغذائي. ويضاااااايلع برنامج األغذية العالمي  

 ي  86مليار دوالر أمريكي أي ما يمثل  3.65لالساااااتعداد لليوارس واالساااااتجابة لها  البرنامجالدولية. وقد بلغت تكاليف أنشاااااية 

م  مجموع المساااتفيدي   ي المائة  70بتقديم المسااااعدة المباوااارة إلى وذلك ، 2014على البرامج  ي عاة  البرنامجالمائة م  إنفاق 

ثالا مجموعات عالمية هي مجموعة اللومسااااااتيات ومجموعة األم  الغذائي ومجموعة  البرنامج. كما يقود البرنامجم  أنشااااااية 

االتصاااااالت  ي حاالت اليوارس أو يشااااارد  ي قيادتها. واحدادت االحتيامات حجما  وحاالت اليوارس تعقيدا  مما اسااااتنفد قدرات 

 والمنظمات اإلنسانية.الجهات المانحة 

ملية ة وعلسااالة م  التغييرات االساااتراتيجيتنفيذ سااا البرنامجوإلى مانب التدابير األخيرة لتحساااي  االساااتجابة العالمية لليوارس بدأ 

لسلة إمرام سب مكتب التقييمرئيسية إلعادة التصميم التنظيمي كان لها يثار على االستعداد لحاالت اليوارس واالستجابة لها. وكلّف 

الداخلي  وبرنامجه  ي إصالح العمل اإلنساني العالمي البرنامجمشاركة بالعديد م  العناصر ذات الصلة التي درست  م  التقييمات

ويجّمع هذا التقرير النتائج واالساااااتنتامات والتوصااااايات المنبثقة ع  أربعة تقييمات  لتعزيز االساااااتعداد لليوارس واالساااااتجابة لها.

تحليل وااامل لتقييمات عمليات ماتارة ألغرات تحديد القضااايا ومدعومة بباالسااتعداد لليوارس واالسااتجابة لها  متعلقةاسااتراتيجية 

 (1)المتكررة وتقديم التوصيات م  أمل األعماو القادمة.

يد ساهمت  ي تحقيق نتائج إيجابية على الصعو مهمة للغايةلالستعداد لليوارس واالستجابة لها كانت  البرنامجأن أنشية  وقد تبي 

نت الجهود اإلصااااااالحية المركزة على  حاالت اليوارس م  القيري وأن االسااااااتثمار  ي المجموعات أمر مدير باالهتماة. وحسااااااّ

لمبكرة ا م  االستجابة البرنامجلهذه اليوارس. واكتسى تحسي  التمويل بالسلف أهمية حاسمة لتمكي   البرنامجاستجابة  3المستوى 

                                                      
 ي بل مجاو العمل الااص بالتقييمات االستراتيجية وذلك على العنوان التالي:  للبرنامجتتوا ر سلسلة م  المالحق ذات الصلة على الموقع اإللكتروني لمكتب التقييم التابع  (1 

http://www.wfp.org/evaluation. 

http://www.wfp.org/evaluation
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نهجا  أكثر اتساااااقا  على  البرنامج، كما طور أومه التحسااااي   ي مجاو إدارة المعلوماتبعض وتكثيف الجهود بساااارعة. ولوحظت 

 لالستعداد لليوارس واالستجابة لها. وأُحرح بعض التقدة  ي تنمية القدرات واالستعداد على الصعيد الوطني. مستوى المنظمة ككل

ووملت المجاالت التي تتيلب مزيدا  م  العناية الموارد البشرية التي بلت تشكل أحد دواعي القلق الرئيسية على الرغم م  بعض 

أيضاااا  أن العالقات مع الجهات الشاااريكة وقدرات هذه الجهات تساااتومب حيادة االساااتثمار. وبهرت أومه  وتبي أومه التحساااي . 

النقد برامج امل لللتنفيذ العإلى القدرة الكا ية  البرنامجواالسااتعداد على الصااعيد الوطني. وا تقر تناقض  ي مبادرات تنمية القدرات 

عواقب ساااااالبية غير متوقعة على حاالت  3حاالت اليوارس م  المسااااااتوى  ي حاالت اليوارس. وكان للتركيز على  والقسااااااائم

بات النظاة على الصاااااا عالمي مفرطةاليوارس ذات المسااااااتوى األدنى. واعتُبرت متيل وتحد م  ملكية المكاتب القيرية  ،عيد ال

الصااريب بالقضااايا الشاااملة بما  يها قضااايا الجنسااي  والمساااملة البرنامج واإلقليمية للعمليات اإلصااالحية العالمية. ورئي أن التزاة 

 يل وإدارة المعارف.إحام السكان المتضرري  قليل التأثير  ي العمليات وكانت هناد  جوات  ي مجاالت الرصد والتحل

واساااتنادا  إلى تقييمات العناصااار والتقدة المحرح المبلف عنه  ي عدة مجاالت يقترح هذا التقرير أربع توصااايات اساااتراتيجية تشااامل 

تيلب وي ،واالستثمار  ي مجاو االستعداد والمشاركة  ي عملية إصالح العمل اإلنساني العالمي ،وإدارة المعارف ،الموارد البشرية

 التنسيق بي  اإلدارات.البرنامج يذها م   ريق اإلدارة التنفيذية  ي تنف

 مشروع القـرار

 "لحاالت اليوارس واستجابته لها البرنامجتقرير تجميعي لسلسلة التقييمات المتعلقة باستعداد "يحيط المجلس علما بالوثيقة 

 WFP/EB.2/2015/6-B)ورد اإلدارة عليه الوارد  ي الوثيقة ، WFP/EB.2/2015/6-B/Add.1  ويحث على اتااذ مزيد م ،

 .اإلمرامات بشأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثنام مناقشته

  

                                                      
 الطالع على القرار النهائي المعتمد م  المجلس، يرمى الرموع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة  ي نهاية الدورة.هذا مشروع قرار، ول 
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 مقدمة

 السياق

 نهج المجموعات وصااناديق ، اعتُمدت طائفة م  التدابير لتحسااي  االسااتجابة العالمية لليوارس بما  يها2005 ي عاة   -1

 ي فيضاااااانات الهايتي و ي زلزاو ، اساااااتنفدت ثالا حاالت طوارس واساااااعة النياق  ال2010التمويل الجماعي. و ي عاة 

اللجنة الدائمة المشتركة ، اعتمدت 2011( قدرة النظاة على االستجابة. و ي عاة منيقة الساحل  يالجفاف  باهرةباكستان و

 بهدف تعزيز القيادة والتنسيق والمساملة  ي حاالت اليوارس اإلنسانية الكبرى.لتحوو ا بي  الوكاالت برنامج

الستعداد ل البرنامجبدور قيادي  ي إطار نظاة المساعدة اإلنسانية الدولية. وقد بلغت تكاليف أنشية  البرنامجويضيلع   -2

على البرامج  ي عاة  البرنامج ي المائة م  إنفاق  86الر أمريكي أي ما يمثل مليار دو 3.65لليوارس واالسااااااتجابة لها 

ثالا  البرنامج. كما يقود البرنامج ي المائة م  المسااااتفيدي  م  أنشااااية  70بتقديم المساااااعدة المباواااارة إلى وذلك  2014

 ي حاالت اليوارس أو يشارد مجموعات عالمية هي مجموعة اللومستيات ومجموعة األم  الغذائي ومجموعة االتصاالت 

عونة التحوو م  المالتغييرات االسااتراتيجية التي وااملت م  ساالساالة  ي تنفيذ  البرنامج واارع، 2008 ي قيادتها. و ي عاة 

. وتكتسااااي 2012/2013وُوطدت  ي عملية رئيسااااية إلعادة التصااااميم التنظيمي  ي الفترة  الغذائية إلى المساااااعدة الغذائية

إنقاذ أي  للبرنامج 1الهدف االسااتراتيجي أنشااية االسااتعداد لليوارس واالسااتجابة لها  ي هذا اإلطار أهمية محورية لتحقيق 

دعم أو اساااااتعادة األم  الغذائي هو و 2، والهدف االساااااتراتيجي األرواح وحماية سااااابل كساااااب العيا  ي حاالت اليوارس

. والتغذية ع  طريق إنشااااام ساااابل كسااااب العيا أو إعادة بنائها، خاصااااة  ي البيفات الهشااااة و ي أعقا  حاالت اليوارس

على االساااتجابة لحاالت  البرنامجتحساااي  قدرة  2011المساااتهل  ي عاة  برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابةواساااتهدف 

 اق.اليوارس الواسعة الني

اسااااااتنفاد قدرات الجهات المانحة   اقم م و ي هذه األثنام، احدادت االحتيامات حجما  وحاالت اليوارس تعقيدا  مما   -3

م  الجهات الفاعلة  متصاااااعدا  ، اسااااتجا  نظاة العمل اإلنساااااني الذي يضاااام عددا  2014والمنظمات اإلنسااااانية. و ي عاة 

اساااااتجابته  ي الكاميرون  البرنامجوأعل  على نياق المنظومة  3لامس أحمات م  المساااااتوى  (2)اإلنساااااانية غير التقليدية

 3. وكانت أربع حاالت م  حاالت اليوارس م  المساااتوى 3واساااتجابته لفيروي إيبوال كأحمتي  إماااا يتي  م  المساااتوى 

له الندام المشااترد لعاة  70ثلت أكثر م  عبارة ع  نزاعات مساالحة طويلة م  2015 ي المائة م  المبلف القياسااي الذي حصااّ

 7.4ما يسااااوي  2015لعاة  التشاااغيلية البرنامجاحتيامات وكان يُتوقع أن تبلف قيمة  (3)مليار دوالر أمريكي. 16.4وسااااوى 

رية العربية الساااااورية محدود للغاية ويتعرت الوصاااااوو إلى بلدان مثل العراق والجمهو ويعتبر (4)مليارات دوالر أمريكي.

ة المتحد مموكيل األمي  العاة لألأن يؤدي تعيي   وم  المرمب (5)العاملون  ي الميدان اإلنساااااااني للمااطر بصاااااافة متزايدة.

وعقد مؤتمر القمة العالمي األوو للعمل  2015يو/حزيران ن ي يوالجديد ومنسااااااق عمليات اإلغاثة  ي حاالت اليوارس 

                                                      
اعدة نساني  ي المامي. وعلى سبيل المثاو، احدادت المستشمل الجهات الفاعلة غير التقليدية القياع الااص والجاليات المغتربة وحكومات البلدان التي لم تو ر تمويال  ملحوبا   ي الميدان اإل (2 

 ي المائة  24المساعدة المقدمة م  مميع الجهات المانحة الحكومية و ي االتحاد األوروبي بنسبة و، 2013 ي المائة منذ عاة  120نسبة اإلنسانية المقدمة م  حكومات  ي الشرق األوسط ب

Development Initiatives. 2015. Global Humanitarian Assistance Report :انظر .http://www.globalhumanitarian assistance.org. 

 3)Geneva. Global Humanitarian Overview.Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2015. . 
تيفات رئيسية م  و قا  للوثيقة المعنونة "مق 2014و 2013مماثل لمستويات التمويل الفعلي  ي عامي  2015مليارات دوالر أمريكي م  اإليرادات لعاة  4.4تسجيل مبلف قدره  البرنامجيتوقع  (4 

 .2015(" والصادرة  ي أغسيس/ي  2017-2015مشروع خية اإلدارة  

واصا  وعدد  178واصا  وعدد الجرحى  155. وم  بي  هؤالم العاملي  بلف عدد القتلى 2013عامال  لالعتدام  ي عاة  474تعرت عدد قياسي م  العاملي   ي مجاو تقديم المعونة بلف  (5 

 Humanitarian Outcomes. 2015. The Aid Worker Security Database. Major attacks on aid workers: Summary statisticsا . المصدر: واص 141الماتيفي  

2013)--(2003 .summaryhttps://aidworkersecurity.org/incidents/report/. 

https://aidworkersecurity.org/incidents/report/summary
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 ي إطارها  البرنامجإلى تجديد الزخم إلصالح نظاة العمل اإلنساني العالمي وهو عملية سيضيلع  2016نساني  ي عاة اإل

 بدور بارح.

 األهداف والنطاق واألساليب

تحساااي  تومهه التنظيمية و البرنامجفعالية للنهوت ببإمرام سااالسااالة م  التقييمات  للبرنامجكلّف مكتب التقييم التابع   -4

السااتعداد ل البرنامجاالسااتراتيجي  ي مجاو االسااتعداد لليوارس واالسااتجابة لها. ولم تشاامل ساالساالة التقييمات مميع أنشااية 

 لليوارس واالستجابة لها غير أنها تناولت أربعة أبعاد مهمة هي التالية:

   ؛2012المجموعة العالمية المعنية باللومستيات) 

   ؛2014المجموعة العالمية المعنية باألم  الغذائي) 

  ؛2015لصناديق التمويل الجماعي م  أمل االستعداد للحاالت اإلنسانية واالستجابة لها  البرنامج استاداة) 

  2015  تعزيز االستعداد واالستجابةبرنامج.) 

واالستنتامات والتوصيات المنبثقة ع  هذه التقييمات االستراتيجية ألغرات تحديد القضايا ويجّمع هذا التقرير النتائج   -5

دت المتكررة وتقديم التوصاايات م  أمل التومهات القادمة. يجية م لتقارير التقييمات االسااتراتنتائج االسااتعرات المنتظ وحوِّ

ذات العناصااار المتينة لالساااتعداد لليوارس المنفردة  البرنامجلعمليات  أخرى سااابعة تقييماتالمذكورة بإحاالت مرمعية إلى 

واالسااتجابة لها والتقييم المشااترد بي  الوكاالت لالسااتجابة اإلنسااانية إلعصااار هايان. ووااملت تقييمات العمليات الكوارا 

على  البرنامجإنفاق  حوالي ربع قيمة معا   اليبيعية وحاالت اليوارس المعقدة  ي مراحل االسااااااتجابة واالنتعا  التي مثلت

 (6).2014االستعداد لليوارس واالستجابة لها  ي عاة 

بعض . وقد قُيّدت 1ويرد بيان التغيية الجغرا ية للتقييم االسااتراتيجي للحاالت القيرية والتقييمات القيرية  ي الشااكل   -6

ية خالو التقييمات  قاو على للحد م  والجهود المبذولة  االسااااااتراتيجية نتيجة النعداة األم الزيارات الميدان يات عالاإلث مل

 الجارية.

  

                                                      
 انظر الملحق األوو لالطالع على قائمة بالتقييمات وتفاصيل إما ية. (6 
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 : التغطية الجغرافية للتقييمات المشمولة بهذا التقرير1الشكل 

 

نّدت بتقييم اسااتراتيجي يخر على األقل أو بأغلبية تقييمات العمليات. واسااتُعرت التقدة  االسااتنتاماتوأُدرمت   -7 التي سااُ

وتم  بنام على التقارير الذاتية المقدمة م  الوحدات(  (7)المحرح  ي االساااتجابة لتوصااايات التقييمات االساااتراتيجية األصااالية

ات األولية مع الجهات صااااااحبة المصااااالحة  ي يونيو/حزيران وبُحثت التوصاااااي .حيثما أمك  عبر تحليل الوثائقالتثبت منه 

2015. 

 االستنتاجات

 مهمة للغايةالرامية إلى تعزيز االساااتعداد لليوارس واالساااتجابة لها وتنسااايقهما  البرنامجكانت أنشاااية : 1االستتتتنتا    -8

 وساهمت  ي تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد القيري على الرغم م  عدة اتساق الموارد.

مكانته  ي إطار نظاة العمل اإلنسااااني المتيور باالمااايالع بمساااؤوليات متناسااابة مع حجمه وخبرته.  البرنامجعزح   -9

 وكان كل مجاو البرنامجواكتساات االسااتثمارات  ي مجاو االسااتعداد لليوارس واالسااتجابة لها أهمية محورية بالنساابة إلى 

 ليوارس.خامع للتقييم مجاال  وميها  ساهم مساهمة إيجابية  ي االستجابة ل

يّ  وتواؤمه الوثيق مع برنامج التحوو. وتب وأهميته البالغةبحسااا  توقيته  تعزيز االساااتعداد واالساااتجابةواتسااام برنامج   -10

حقق إنجاحات مهمة  ي المجاالت المتعلقة بشااؤون  تعزيز االسااتعداد واالسااتجابةم  الردود على االسااتقصااامات أن برنامج 

والجهات الشااااااريكة  المازونات الغذائية وغير الغذائيةالموبفي  والشااااااؤون المالية وإدارة المااطر المالية والمساااااااملة و

ستجابة 2الاارمية  الشكل   برنامج األغذية العالمي(. وساهمت أنشية هذا البرنامج  ي حيادة السرعة والتغيية  ي إطار ا

جه. وترد أدناه التفاصيل ع  أنشية البرنامج األخرى بما  يها األنشية األقل لحاالت اليوارس وعزحت اتساق عملياته ونه

 نجاحا .

  

                                                      
 انظر المالحق على الموقع الشبكي. (7 

 االتالتقييمات االستراتيجية والم تر ة بين الو
التقييمات االستراتيجية وتقييمات العمليات

تقيي  العمليات 
(جيةالتقييمات االستراتي)التقيي  االستراتيجي 
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 (النسبة المئوية) واالستجابةأنشطة برنامج تعزيز االستعداد  أهمية: 2الشكل 

 
 لم تُدرج الردود "ال أعلم". .على استقصام برنامج تعزيز االستعداد واالستجابةالردود  المصدر:

أيضااا  خصااائا صااناديق التمويل الجماعي لتلبية احتيامات التمويل الااصااة. وأسااهمت صااناديق  البرنامجواسااتغل   -11

ستراتيجيا  ال 3 الشكل  البرنامج ي المائة م  مساهمات الجهات المانحة  ي  4 قرابة التمويل الجماعي التي تمثل سهاما  ا ( إ

 بحسااا  التوقيت والقدرة على التنبؤ وإماااا ة النسااابي  ي مجاو االساااتجابة بفضااال اتساااامها رنامجالبيساااتهان به  ي أنشاااية 

التمويل. وحّدت هذه الصناديق أيضا  م  حاالت التداخل ويّسرت المناقشات بشأن الفعالية مقابل التكلفة وساهمت  ي بعض 

 (8).النظرامالحاالت  ي سد الفجوات  ي مجاو االستجابة عبر يلياتها المعتمدة على استعرات 

                                                      
الستعرات النظرام وللفحا عبر ماتلف هياكل التنسيق بما  يها المجموعات واأل رقة القيرية المعنية بالعمل اإلنساني  البرنامجتاضع اليلبات الااصة بصناديق التمويل الجماعي  ي  (8 

 ومنسقو الشؤون اإلنسانية.
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 (2013-2009ديق التمويل الجماعي في برنامج األغذية العالمي ): مساهمات صنا3الشكل 

 ممع األرقاة مساويا  للمجاميع بسبب تقريب األرقاة. قد ال يكون حاصلالجماعي.  تقييم صناديق التمويلالمصدر: 

ة مجموعة أن أنشااااااي وتبي واسااااااتنتجت كل التقييمات االسااااااتراتيجية األربعة أن يليات التنساااااايق تعود بفوائد كبيرة.   -12

وذات  عالية واسعة النياق. وأدت هذه األنشية إلى مملة م  النتائج م  بينها تعزيز القدرة  بالغة األهميةاللومستيات كانت 

ت وتحقيق الو ورات  ي التكاليف وتحسااي  التغيية. واسااتفاد المشاااركون  ي على ممع األمواو وحيادة حساا  توقيت العمليا

المجموعة أيضاااااا  م  تعزيز قدرات التاييط لليوارس واالرتقام بالمعارف اللومساااااتية وتحساااااي  العالقات مع الساااااليات 

بنام التواصل الشبكي و الوطنية والمحلية. وساهمت يليات تنسيق األم  الغذائي مساهمات إيجابية مستمرة م  خالو تيسير

الثقة  ي صاافوف المشاااركي  والحد م  االحدوامية  مما يزيد تغيية المساااعدة( وتعزيز التبليف إمااا ة إلى ومااع المعايير 

 وتعميمها  ي بعض الحاالت.

مااع النظر  ي عدة اتساااق الموارد. وعلى وتمثّل أحد التحديات الشااائعة الموامهة  ي إطار األنشااية االسااتراتيجية مو  -13

 ي المائة م  أمواو تمويل برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة م  مصااادر خارمة ع   96ساابيل المثاو، ُممع ما يساااوي 

 لعديدا، كان هناد ما يدعو إلى القلق إحام مدى استدامة ثالا سنوات ونصف السنةالميزانية. و ي نهاية المبادرة التي دامت 

اسااااتكماو هذه األنشااااية  وبشااااأن كيفيةلبرنامج تعزيز االسااااتعداد واالسااااتجابة  الجارية وغير المكتملة األنشااااية المهمةم  

 وإدمامها  ي مسار العمل الرئيسي.

ساق   -14 سيق بعدة االت شية التن سم تمويل أن ستفادت المجموعة العالمية المعنية  (9)التنبؤ به. وتعذروعلى نحو مماثل، ات وا

ساةالدعم باللومستيات م  خلية  وم  حسا  خاص مما حاد حس  توقيت االستجابة األولية.  للبرنامجالتابعة  العالمية الرا

وعلى النقيض م  ذلك، ا تقرت أنشية تنسيق األم  الغذائي إلى يلية تمويل ماصصة. ورأى معظم المجيبي  أن االستثمار 

متفاوتة  ت ي مجاو تنسيق األم  الغذائي أمر مدير باالهتماة غير أن الموارد الماصصة للتنسيق على الصعيد القيري كان

سااتمرار ال ياصااا با البرنامجوأثرت  ي  عالية المجموعات. وأكد تقييم صااناديق التمويل الجماعي تلك النتائج والحأ أن 

                                                      
   الغذائي واللومستيات. ي المائة على التوالي م  التكاليف القياعية لألم 0.16 ي المائة ونسبة  0.06تعادو احتيامات تمويل المجموعات العالمية نسبة  (9 

مجمو  مسا مات 
البرنامج

مليار دوالر   2
 مري ي

 نادي  
التمويل 
الجماعي

مليارات    4
دوالر  مري ي

مسا مات 
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مليون  825
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مليونا    2
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ر ةا نسانية الم ت
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أن إمكانية اساااتاداة صاااناديق التمويل الجماعي تنيوي على  وتبي موارد كا ية لقيادة المجموعات على المساااتوى القيري. 

 موعات وقد كان لها دور تكميلي  ي أحس  األحواو.ميزة نسبية محدودة  ي تمويل المج

 بلت الموارد البشرية تشكل أحد دواعي القلق الرئيسية على الرغم م  أومه التحسي . :2االستنتا    -15

اسية. وعلى األس البرنامجأكدت التقييمات االستراتيجية أن الموبفي  العمليي  والمتمتعي  بالابرة هم  ي عداد أصوو   -16

 ي مجاو اللومسااتيات عامال  مواتيا  حاسااما  لضاامان  عالية مجموعة الماضاارمي   البرنامجموبفي طاقم ساابيل المثاو، كان 

عداد برنامج تعزيز االستنجاح  ي أهمية حاسمة  ة الدينامية ومهارات الموبفي القياداللومستيات. وعلى نحو مماثل، اكتست 

 واالستجابة.

او، . وعلى ساابيل المثاالسااتعداد واالسااتجابةتعزيز  برنامجوتصاادت عدة مبادرات لتحديات الموارد البشاارية  ي إطار   -17

نت قائمة االساااتجابة لليوارس سااارعة  سااايما  ي  النشااار وحادت مجموعة الموبفي  المحتمل نشااارهم بشاااكل معتدو والحساااّ

صفوف الموبفي  الوطنيي . ومع ذلك، لم تنفَّذ الايط الرامية إلى إعداد قائمة للقيادة وتكوي  القدرة الدائمة على سد  جوات 

 عا يتهم.النظم المتعلقة بالتوبيف واتااذ التدابير الموصى بها والمتصلة بصحة الموبفي  و

واساااتنتجت كل التقييمات االساااتراتيجية األربعة أن تدريب الموبفي  اتسااام بجودته العالية غير أنه لم يك  على الدواة   -18

ابة إلى جمحدد األهداف ووااامال  لعمليات النشاار أو مرتبيا  بها بما  يه الكفاية. وخلا تقييم برنامج تعزيز االسااتعداد واالساات

شار التصورات بشأن انعداة القيادة الكا ية  ي قضايا الموبفي  المتعلقة باالستعداد لليوارس واالستجابة لها وإلى ومود  انت

 مبادرات هذا البرنامج على الموبفي . استدامةمشاعر قلق وديد باصوص 

ها باالعتماد على أ رقة الدعم كقدرات وأو يشااارد  ي قيادتها موبف البرنامجا وتنشاار المجموعات العالمية التي يقوده  -19

سيق على الصعيد القيري. ومع  سد احتيامات األ رقة القيرية مما عزح تو ر الموبفي  المؤهلي  ألدام مهاة التن احتياطية ل

ى همة الااصة بالموبفي  وأعاق تركيزها علذلك، لم تتمتع المجموعات العالمية بالقدرة الكا ية للتصدي لجميع الفجوات الم

 عمليات النشر والدعم القيري قدرتها على أدام مهاة أساسية أخرى على الصعيد العالمي.

تظل الموارد البشااارية تشاااكل أحد دواعي القلق الرئيساااية. وقد حددت المجموعة الكبيرة الجهود  هذه على الرغم م و  -20

سي  الحامة إلى تح تعزيز االستعداد واالستجابةوموبفيه المتشاور معهم  ي إطار تقييم برنامج البرنامج م  أعضام إدارة 

واالستجابة لها  ي المستقبل. وتشمل مواط   قدرات الموبفي  ونشرهم ور اههم على أنها أعلى أولوية لالستعداد لليوارس

القلق المستمرة ارتفاع معدالت تنقل الموبفي  المؤهلي ؛ والقدرة غير الكا ية لشغل وبائف اإلدارة العليا ووبائف الابرام؛ 

وصااااااعوبة بروف العيا والعمل  ي حاالت اليوارس؛ وومود  جوات  ي توا ر الموبفي  المؤهلي  لتلبية المواصاااااافات 

تساايير لى عتأثيرا  ساالبيا   ذلك ؤثريعلى الدواة  ي حاالت اليوارس. ولموبفي  لنشاار السااريع اللتقنية الااصااة؛ والعجز ع  ا

 عمليات اليوارس وتنفيذها.

يحتاج إلى مواصااالة تحساااي  برنامج الاعتبر االساااتثمار  ي المجموعات أمرا  مديرا  باالهتماة غير أن  :3االستتتتنتا    -21

 .وتعزيز قدراتهاالعالقات مع الجهات الشريكة غير الحكومية 

أن نوعية العالقات مع الجهات الشاااااريكة المتعاونة غير الحكومية اختلفت  إلى كل التقييمات االساااااتراتيجية خلُصااااات  -22

للنجاااح اختال ااا  واااااااادياادا  واعتماادت اعتمااادا  كبيرا  على مواقف المااديري  القيريي  على الرغم م  أهميااة هااذه الجهااات 

ومود تشاااااور غير الكا ي و. ومثلت مشاااااكل وااااائعة مثل التأخير  ي إبراة االتفاقات والبرنامجللاالسااااتراتيجي والتشااااغيلي 

. وعلى الرغم م  ذلك، لم تتناسااااب أنشااااية البرنامج جوات  ي قدرات الجهات الشااااريكة عائقا  حرما   ي إطار اسااااتجابة 
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الرامية إلى تحسااي  العالقات مع الجهات الشااريكة المتعاونة وقدرات هذه الجهات مع  برنامج تعزيز االسااتعداد واالسااتجابة

 أهمية هذه المسألة.

نت العالقات مع الجهات الشاااااريكة وأتاحت خدمات مشاااااتركة مديرة بفائق  واتضاااااب  -23 أن المجموعات بنت الثقة وحساااااّ

التقدير.  في بنغالديا ومالي مثال ، دعمت وكاالت رائدة مجموعة األم  الغذائي دعما  وديدا  وواممت أنشيتها مع مداوالت 

موعات على إوااراد المشاااركي  بشااكل منهجي بوصاافهم المجموعة. ومع ذلك، كان هناد مجاو لتحسااي  ماامان عمل المج

 وركام متساوي .

وأكدت تقييمات العمليات اختالف نهج التعامل مع الجهات الشاااااريكة. و ي إثيوبيا، تم تنسااااايق المعارف وتبادلها على   -24

ف عدد أكبر م  المناطق دون أي تداخل. أما المنظمات والمنظمات غير الحكومية مما سمب باستهدا البرنامجنحو  عاو بي  

وكيااناات األمم المتحادة األخرى لم تك   البرنتامجغير الحكومياة  ي األردن ولبناان والفلبي   قاد أ اادت باأن العالقاات مع 

 وراكات  علية بل كانت عبارة ع  عالقات تعاقدية محضة.

جهات مع ال البرنامج ي عالقات  مهمصااااناديق التمويل الجماعي أن هذه الصااااناديق لم تؤد إلى تغيير  واسااااتنتج تقييم  -25

 ي حي   ،الشريكة. وكانت هناد  سحة لتعزيز حس  توقيت مد وعات صناديق التمويل الجماعي للجهات الشريكة المتعاونة

 ي إطار تقييمات العمليات  ي  مشااااااابهةولوحظت حاالت تأخير  .ىمماثلة لدى مصااااااادر تمويل أخر مشااااااكالت بهرت

 موحامبيق وطاميكستان.

على تنفيذ المشاااريع  ي عدة بلدان. وعلى  البرنامجم  قدرة  الياقاتوحّد ا تقار الجهات الشااريكة غير الحكومية إلى   -26

منه  ، وهو ما يرمع  ي مانب كبيري العراق أكثر م  واااهر  القائمة على النقدسااابيل المثاو، تأخر تنفيذ برنامج التحويالت 

ا تقار الجهات الشااريكة إلى القدرات. و ي مدغشااقر، لم تتمك  الجهات الشااريكة م  المنظمات غير الحكومية م  تو ير  إلى

 ي  دري وااااركام قاإلى  تقار االبأن  برنامج تعزيز االسااااتعداد واالسااااتجابةتغيية ميردة  ي المناطق المحتامة. وأ اد تقييم 

برنامجه مباواارة وسااط مشاااعر القلق إحام عدة مالممة ساارعة  برنامج األغذية العالميمنو  السااودان اسااتومب أن ينفذ 

 االستجابة ونياقها م  مانب نظاة العمل اإلنساني ككل لتلبية االحتيامات.

القدرات واالستعداد على الصعيد الوطني التقدة غير أنها لم تك  كا ية وا تقرت أحرحت مبادرات تنمية  :4االستنتا    -27

 إلى االتساق.

التقدة  ي تنمية قدرات الوكاالت الحكومية وخصااااااوصااااااا   ي البلدان المعانية م  صاااااادمات طبيعية  البرنامجأحرح   -28

 ي صقل نهج لتنمية القدرات المؤسسية عبر بدم تنفيذ إطار للوكاالت  واالستجابةبرنامج تعزيز االستعداد متكررة. وأسهم 

الوطنياة إلدارة الكوارا أثبات أناه األكثر  اائادة  ي المكااتاب القيرياة األقال خبرة  ي مجااو تنمياة القادرات. وسااااااااعادت 

 ي هايتي وموحامبيق وباكسااااااتان  المعنية باللومسااااااتيات على تنمية قدرات الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارا اتالمجموع

بلدان مزر المحيط الهادس م  أمل تحسي  قدرات التازي  والتاييط لليوارس. وأعارت مجموعة األم  الغذائي وعدد م  

موبفي  معنيي  بالتنساايق إلى مؤسااسااات وطنية  ي كينيا واسااتعانت بموبفي  وطنيي   ي أ رقة التنساايق مما ساامب بتحقيق 

 . وائد طويلة األمد

. لم تحأ باهتماة كاف واالسااتعداد على الصااعيد الوطني تنمية القدراتأن مسااألة على  إمماال   كشاافتالتقييمات  إال أن  -29

سبة وقد ُخصصت  سليات الوطنية.  لتقوية برنامج تعزيز االستعداد واالستجابةم  أمواو  حسب  ي المائة  11ن قدرات ال

 يليات تنسااايق األم  الغذائي على المساااتوى الوطني م  العناصااار المنتظمة  يواالساااتعداد  تنمية القدراتمساااائل ك  تولم 

أن المجموعة العالمية المعنية باللومسااتيات ركزت على االسااتجابة الميدانية تركيزا  أكبر م   وتبي الاامااعة لالسااتعرات 
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ماعي أهداف إنقاذ األرواح والادمات المشتركة ورئي أنها تنيوي مع التركيز على االستعداد. ودعمت صناديق التمويل الج

 ذلك على ميزة نسبية قليلة  ي تمويل أنشية االستعداد وبنام القدرة على الصمود.

أوار لم تك  متسقة أو استراتيجية بما  يه الكفاية. و تنمية القدرات ي  البرنامجواستنتجت التقييمات أيضا  أن مشاركة   -30

م   على الرغم تنمية القدراتالتقييمان للمجموعات إلى اتصاو ذلك بدور المجموعات غير الوامب  ي أنشية االستعداد و

قاو والاروج. ورئي مثال   مة لالنت هات المشااااااتركة بي  الوكاالت وعدة ومود اسااااااتراتيجيات مالئ ن أ تو ر بعض التومي

مجموعة اللومساااتيات تفتقر إلى اساااتراتيجية لبنام قدرة الساااليات الوطنية والمحلية على االساااتعداد. ونفذت مجموعة األم  

الغذائي أنشية مديرة ببالف الثنام  ي مجاو االستعداد  ي أحد البلدان غير أن هذه األنشية كانت استثنام على القاعدة العامة. 

 يقوموحامبتحسااااااي  القادرة الوطنياة على التاييط لليوارس وإدارة األغاذياة  ي إثيوبياا  واسااااااتنتجات تقييماات العملياات

 وطاميكستان غير أنه لم تتو ر خيط متعددة السنوات لتنمية القدرات م  أمل ممان االستدامة.

قدرة الكا يةا: 5االستتتتتتتنتا    -31 الت  ي حا النقد والقساااااااائمبرامج للتنفيذ العامل ل  تقر برنامج األغذية العالمي إلى ال

 اليوارس.

طرائقه األساسية حيث اتسعت النسبة التي تغييها  ي  خالو السنوات الامس المامية لتحوو رئيسي البرنامجخضع   -32

قد والقساااااااائم يدي  م   برامج الن عاة  1م  المسااااااتف ئة  ي  ما ئة  10إلى  2009 ي ال ما مة تزيد ع ، 2013عاة  ي ال  بقي

 مليون دوالر أمريكي. 500

لنقد اإلى ومود مجاو كبير لتحسااااااي  دعم تنفيذ برامج  برنامج تعزيز االسااااااتعداد واالسااااااتجابةومع ذلك، خلا تقييم   -33

اد برنامج تعزيز االساااااتعد ي حاالت اليوارس. وأثبتت التقييمات القيرية صاااااحة هذا االساااااتنتاج. وأواااااار تقييم  والقساااااائم

إلى القيود المفرومااااة على الموارد البشاااارية واإلمرامات الميولة إلتماة العقود مع الجهات الشااااريكة وعدة  واالسااااتجابة

م يت  ي إثيوبيا ومالي وطاميكستان تلك االستنتامات. وأوار تقييإمرام تقييمات سريعة للسوق. وأكدت التقييمات التي أمر

 بالتحليل الكا ي. لم يُدعم بدال  م  النقد القسائمقرار استاداة  أنإلى االستجابة اإلقليمية السورية 

األغذية العالمي م  االساااتجابة المبكرة كتساااى تحساااي  التمويل بالسااالف أهمية حاسااامة لتمكي  برنامج ا :6االستتتتنتا    -34

 وتكثيف الجهود بسرعة.

رأي الماو تمويل مر ق و 1991 ي عاة  حسااااااا  االسااااااتجابة العاملة وهمايليتي  للتمويل بالساااااالف  البرنامجاعتمد   -35

برنامج تعزيز االساااااتعداد م  االساااااتجابة وتكثيف الجهود بسااااارعة. وواصااااال  البرنامجاللذي  مكنا  2004 ي عاة  العامل

أن يليتي  وتقييم مجموعة اللومساااتيات برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابةتقييم  وأكدتحساااي  هاتي  اتليتي .  واالساااتجابة

ق التمويل ناسب. وأوار تقييم صناديالتمويل بالسلف اكتسيتا أهمية محورية لالستجابة األولية وتكثيف الجهود  ي الوقت الم

وإلى اعتماد عدة مكاتب قيرية  البرنامجلدعم مميع موانب عمليات  بصاااورة مرنة الجماعي إلى اساااتاداة السااالف الداخلية

ثالثة  م  أكثريزيد ب التمويل بالسااااالف ما و ره  إنعلى هذا التمويل  ي المراحل األولى لحاالت اليوارس. و ي المتوساااااط 

 (.4 الشكل  لكل عملية معنية صناديق التمويل الجماعي عما قدمتهأمعاف 
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 ( 2013-2009: متوسط مجموع قيمة منح صناديق التمويل الجماعي والسلف الداخلية لكل عملية )4الشكل 

 *(بماليين الدوالرات األمريكية)

 المصدر: تقييم صناديق التمويل الجماعي.* 

 2014و 2012يتضاعف بي  عامي  الحد األقصى للتمويل بالسلف، كاد برنامج تعزيز االستعداد واالستجابةو ي بل   -36

جل ارتفاع وااديد أيضااا   ي م ا  حساا االسااتفادة م سااتويات تفويض ساالية مما حسااّ  تحسااينا  ملحوبا  توا ر األمواو. وسااُ

إتاحة التمويل المتوقع إما ة إلى التبرعات المتعهد بها كضمان إلى حيادة . وأدى تعزيز المرونة  ي قبوو االستجابة العاملة

 سرعة إمكانية حصوو المكاتب الميدانية على األمواو.

سلف البرنامجوُعزحت قدرة   -37 ضا   على التمويل بال صندوق المركزي  أي صناديق التمويل الجماعي. وسمب ال م  خالو 

ابة لليوارس الذي يُساااتادة  ي الغالب كضااامان للتمويل بالسااالف الداخلية أو لساااداد هذه السااالف ببدم تنفيذ عمليات لالساااتج

 وتكثيفها بسرعة ويّسر المساهمات المتعددة األطراف المومهة. البرنامج

غير أنه المؤسااسااية ليوارس ل برنامجال اسااتجابة 3حسااّ  التركيز على حاالت اليوارس م  المسااتوى  :7االستنتا    -38

 (10)انيوى على عواقب سلبية غير مقصودة على حاالت اليوارس ذات المستوى األدنى.

حاالت ل برنامج األغذية العالميومود يثار إيجابية على اساااتجابة  برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابةاساااتنتج تقييم   -39

نت الشاااافا ية نتيجة لالرتقام بإدارة المعلومات  عمل  وإنشااااام  رقة التشااااغيليةاليوارس الواسااااعة النياق والمفامفة. وتحسااااّ

اساااتراتيجية و رقة عمل تشاااغيلية على الرغم م  عدة وماااوح تقسااايم المساااؤوليات بي  هاتي  الفرقتي . وتبيّ  م  تقييمات 

 ودون الوطنيكانت أقوى على الصااااعيدي  الوطني  3ت اليوارس م  المسااااتوى المجموعات أن قدرات التنساااايق  ي حاال

وار تقييم صناديق التمويل  سقي المجموعات ومديري المعلومات ذوي المهاة الماصصة. وأ بفضل ومود عدد أكبر م  من

حاالت اليوارس م  الجماعي إلى إمكانية التنبؤ بالمساااهمات م  الصااندوق المركزي لالسااتجابة لليوارس بدرمة أكبر  ي 

 .3المستوى 

االهتماة وعدد الموبفي  والتمويل  انافات  يأدت إلى  3على أن حيادة التركيز على حاالت اليوارس م  المسااتوى   -40

 رنامجالبأنشااااية  لالسااااتجابة لحاالت اليوارس ذات المسااااتوى األدنى المزمنة والمعانية م  نقا التمويل التي تمثل أغلبية

                                                      
: حالة طوارس يمك  تدبرها م  خالو القدرات القيرية 1لحاالت اليوارس على النحو التالي: المستوى البرنامج ( تصنيف 2012لتنشيط االستجابة لليوارس   البرنامجعّرف بروتوكوو  (10 

العالمية لالستجابة البرنامج : حالة طوارس تتيلب تعبفة قدرات 3على االستجابة عبر القدرة اإلقليمية؛ والمستوى  : حالة طوارس تتيلب حيادة القدرة القيرية2لالستجابة لليوارس؛ والمستوى 

  "المستوى المؤسسي"( إما ة إلى القدرات اإلقليمية والقيرية.
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تمويل ر   المال العامل حسا  االستجابة العاجلة  ة ال ندو  المر    ل ستجاب
للطوارئ 

 ندو  االستجابة للطوارئ  ال ندو  ا نساني الم تر 



 

WFP/EB.2/2015/6-B  3 

 

شر لالستجابة لحاالت اليوارس م  المستوى  (11)لالستجابة لليوارس. نقصا   ي عدد الموبفي   3وخلّفت عمليات إعادة الن

سياق حاالت اليوارس م  المستوى  سبيل  2 ي   ي ممهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومالي والصوماو واليم  على 

مع أيضا  ع  قلقهم إحام صعوبة م تعداد واالستجابةبرنامج تعزيز االسالمثاو ال الحصر. وأعر  المجيبون  ي إطار تقييم 

 .3الموارد على المستويي  الداخلي والاارمي لالستجابة لحاالت اليوارس غير المندرمة  ي المستوى 

ويل م  نقا التمألحمة معانية  البرنامجوخلا تقييم صاااناديق التمويل الجماعي إلى ومود أومه تناقض  ي تعريف   -41

انيالقا  م  الحاالت ذات التمويل المتفاوت أو البييم وصااااااوال  إلى األحمات "المنسااااااية" التي تو ر الجهات المانحة  ي 

إطارها أدنى حد م  الدعم مما يعرقل اساااتاداة نا ذة منب الصاااندوق المركزي لالساااتجابة لليوارس الماصاااصاااة للحاالت 

  عاو ويدو على مرورة تعزيز التومه المنهجي. المعانية م  نقا التمويل على نحو

اعتُبرت متيلبات النظاة على الصااااااعيد العالمي مفرطة وتحد م  التزاة المكاتب القيرية واإلقليمية  :8االستتتتتتتنتا    -42

 بعمليات اإلصالح.

 نهجا   ،األساااسااية لتنفيذ برنامج التحووبأنه وساايلته  البرنامجالذي يصاافه ، االسااتعداد واالسااتجابةبرنامج تعزيز  اعتمد  -43

لبّت االساااتراتيجيات وعمليات اإلعالة المرتبية بذلك ووأكثر اتسااااقا  لالساااتعداد لليوارس واالساااتجابة لها.  واااامال   ا  تنظيمي

تيلبت تاصاااايا كمية كبيرة م   إال أنهاطلبات المقر الرئيسااااي والجهات المانحة والجهات الشااااريكة اإلنسااااانية الدولية، 

 الموارد وُوكك  ي مدى صلتها بالعمليات على الصعيد القيري.

تقييمااات أن العمليااات المضاااااايلع بهااا على نياااق النظاااة ككاال على المسااااااتوى القيري مثاال ومااااااع وتبيّ  م  ال  -44

االستراتيجيات وتاييط االستجابة م  مانب المجموعات واأل رقة القيرية المعنية بالعمل اإلنساني حققت االتساق وولّدت 

لنظاة متيلبات ا  إنتقييم مجموعة األم  الغذائي ل وو قا  الثقة والملكية غير أنها انيوت على اسااااااتاداة مكثف مدا  للموارد. 

أنشاااية أخرى لها صااالة مباوااارة أكبر بالعمليات مثل تنسااايق  أدت إلى اساااتبعادالعالمي الااصاااة بالمعلومات واإلمرامات 

ل يرصد واستاالص الدروي. وأكد تقييم صناديق التموواألنشية المشتركة للتقييمات االحتيامات وإدارة  جوات التغيية 

 مبتكرة برامجأساافر ع   ذلك قلما ي مهود التاييط المنسااقة إال أن  البرنامجالجماعي أن هذه الصااناديق عزحت مشاااركة 

واتضاااااب م  تقييم االساااااتجابة اإلقليمية الساااااورية أن البروتوكوالت المشاااااتركة بي  الوكاالت والمتعلقة بحاالت  ومتكاملة.

 بعد تكييفها مع السياق. لهذه االستجابة كانت مالئمة للغاية 3اليوارس م  المستوى 

محدودا  أو غير  المنظومةعلى نياق الداخلية و البرنامجإصااااااالح وكان تقبل المكاتب القيرية واإلقليمية لعمليات   -45

المؤسااااسااااي بإصااااالحات العمل البرنامج متسااااق. وعلى ساااابيل المثاو، تبيّ  م  تقييم صااااناديق التمويل الجماعي أن التزاة 

دوما  على المسااتوى الميداني. واختلفت التزامات المكاتب الميدانية وقدراتها المتصاالة بدعم تنساايق األم  يُجسااد اإلنساااني لم 

 الغذائي اختال ا  وديدا .

المصااالحة  ي المجموعات بهدف تو ير وواااددت تقييمات المجموعات على مااارورة تعزيز إدماج الجهات صااااحبة   -46

بلّغت ع  انعداة مشاركة الجهات الفاعلة المحلية  أن هذه التقييماتإال  .خدمات  عالة والحد م  االحدوامية وتحسي  التغيية

ع  عدة مشااااركة المنظمات غير الحكومية الدولية  ي حالة اللومساااتيات. و ي إطار تقييم صاااناديق  وغير التقليدية  ضاااال  

بأن مشاااااركتها  ي هياكل التنساااايق تنيوي على تكاليف باهظة.  للبرنامجتمويل الجماعي، أ ادت المكاتب القيرية التابعة ال

                                                      
التي سجلت رقما   3على الرغم م  حاالت اليوارس السبع م  المستوى  3 ي المستوى لحاالت اليوارس بحاالت اليوارس غير المندرمة البرنامج  ي المائة م  تمويل  54اتصل ما يساوي  (11 

 ./http://fts.unocha.org انظر:. 2014مليار دوالر أمريكي  ي عاة  1.94قياسيا  وبلف مجموع التكاليف المباورة 

http://fts.unocha.org/


 4 WFP/EB.2/2015/6-B 

 

أما الجهات األعضااام  ي مجموعة اللومسااتيات  قد أ ادت بأن مشاااركتها ال يجدر اإلنفاق عليها إال عندما تتساام االمتماعات 

 للعوائق اللومستية. وتصديها ،ات التشغيلية المهمةتبادو المعلومها لزيوتعز ،بحس  تيسيرها

 بالقضايا الشاملة تأثيرا  قليال   ي العمليات. للبرنامجأثر االلتزاة الرسمي : 9االستنتا    -47

أن تناوو القضااايا الشاااملة مثل قضااايا الجنسااي  والحماية والمساااملة إحام السااكان المتضاارري  كان أمرا  رسااميا   تبي   -48

الصاااااريب بها. واحداد  البرنامجومحدودا   قط على الرغم م  األهمية المعلقة على هذه القضاااااايا  ي برنامج التحوو والتزاة 

لمساواة بي  لاللجنة الدائمة المشتركة بي  الوكاالت ورة رسمية بفضل مؤور إدماج االعتبارات المتعلقة بقضايا الجنسي  بص

الجنساااي  واإلرواااادات بشاااأن صاااناديق التمويل الجماعي والعدد المتزايد لمراكز االتصااااو المعنية بقضاااايا الجنساااي   ي 

المجموعات إال أن هذه االعتبارات أثرت تأثيرا  قليال   ي العمليات. وعلى ساابيل المثاو، ساااعدت صااناديق التمويل الجماعي 

للمسااااواة بي  الجنساااي  غير أن هذا المؤوااار كان قليل نة الدائمة المشاااتركة بي  الوكاالت اللجعلى توطيد اساااتاداة مؤوااار 

. وأولت يليات تنسااايق األم  الغذائي عناية محدودة للقضاااايا الشااااملة بما  يها قضاااايا الجنساااي . البرنامجالتأثير  ي برامج 

لة قة بقضايا الجنسي  لكنه لم يشمل أي أنشية متصعلى بعض األنشية المتعل برنامج تعزيز االستعداد واالستجابةوانيوى 

بالمساملة إحام السكان المتضرري . ولم توو المبادرة أيضا  عناية كا ية لجودة المساعدة ومدى مالممتها. وتبيّ  م  تقييمات 

كساااتان وطاميالعمليات أن البيانات المصااانفة حساااب نوع الجنس ُممعت  ي بعض البلدان مثل الجمهورية العربية الساااورية 

 ي تصااااااميم البرامج وتنفيذها ورصاااااادها وتقييمها وتحليل  اإلدماجلتحليل أو لما يكفي م  ا بعد ذلك غير أنها لم تاضااااااع

 المااطر.

تحساانت إدارة المعلومات التشااغيلية غير أن الفجوات بلت قائمة  ي مجاالت الرصااد والتحليل وإدارة  :10االستتتنتا    -49

 المعارف 

تبيّ  م  تقييم مجموعة األم  الغذائي وتقييم مجموعة اللومسااااتيات أن المجموعتي  اماااايلعتا بدور إيجابي  ي إدارة   -50

أن االستثمارات  ي مجاو إدارة المعلومات التشغيلية أدت إلى  برنامج تعزيز االستعداد واالستجابةم المعلومات. والحأ تقيي

والجهات الاارمية المساااتهد ة وحيادة اتسااااقها وتعزيز ساااهولة  البرنامجتحساااّ  توقيت المنتجات المومهة إلى  ريق إدارة 

ع القرارات على المساااتوى الميداني. وأُبديت مشااااعر القلق لم تك  منتجات المعلومات مفيدة  ي صااان اساااتعمالها. ومع ذلك،

ية مقارنة بأولويات تشااغيل العليا أيضااا  إحام االرتفاع المسااتشااف  ي مسااتوى االسااتثمار  ي المعلومات المومهة إلى اإلدارة

 أخرى.

ى عدة اتسااااق الروابط بي  المعلومات التشاااغيلية وبيانات أيضاااا  إل برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابةوخلا تقييم   -51

تقييم االحتيامات وتحليل مواط  الضااااعف. وعلى نحو مماثل، اتضااااب م  عدة تقييمات قيرية أن بيانات ورصااااد الحاالت 

رغم م  ال قومااات صااانع القرارات المساااندة بالبينات علىالمتعلقة بالرصاااد والتحليل  البرنامجأومه القصاااور  ي أنشاااية 

 االستثمارات  ي هذا المجاو كما  ي حاو االستجابة اإلقليمية السورية واالستجابة إلعصار هايان.

سيق أنشية تقييم االحتيامات وتحليلها. ومع ذلك،   -52 سيق األم  الغذائي أحيانا  خدمات قيّمة م  خالو تن وأتاحت يليات تن

يدو على تدعيم يليات التنساايق لجهود األعضااام  ي مجاو الرصااد وقلما سااعت مجموعة اللومسااتيات سااعيا   لم يك  هناد ما

تحديات  ي ماامان التبليف الالحة المعتمد على األنشااية  البرنامجمنهجيا  إلى تيسااير مشاااطرة الدروي المسااتالصااة. ووامه 

تبي  ناديق التمويل الجماعي. وعالوة على ذلك،  ي إطار عمليات مجموعة اللومساااااتيات ومشااااااريعها المدعومة عبر صااااا

 أومه تناقض  ي الرصد وتوحيد البيانات. ومود
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د . وقالبرنامجوتشاااير هذه النتائج إلى ومود تحديات أوساااع نياقا  متصااالة بإدارة المعارف واساااتاالص الدروي  ي   -53

إطار  الذي تبيّ  منه أن الجهود المبذولة  ي برنامج تعزيز االساااتعداد واالساااتجابةييم أُواااير بالتحديد إلى هذه التحديات  ي تق

كانت  3هذا البرنامج إلماافام الصاابغة المؤسااسااية على الدروي المسااتالصااة بالنساابة إلى حاالت اليوارس م  المسااتوى 

 .البرنامجمحدودة نتيجة لعدة تو ر نظاة  عاو إلدارة المعارف على نياق 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

 جالبرنامويضااايلع  وعملياته، البرنامجتندرج أنشاااية االساااتعداد لحاالت اليوارس واالساااتجابة لها  ي صاااميم والية   -54

االت لقة باالساااتعداد لح. وتؤكد سااالسااالة التقييمات االساااتراتيجية المتعالعمل اإلنسااااني العالميبدور محوري  ي إطار نظاة 

 ي هذا المجاو سااااامحت بتعزيز  عالية االساااااتجابة  ومفيدةوبّف اساااااتثمارات مهمة  البرنامجاليوارس واالساااااتجابة لها أن 

ساايما االسااتجابة لحاالت اليوارس الواسااعة النياق والمفامفة وساااعدت على تنفيذ اإلصااالحات على  وإمكانية التنبؤ بها وال

 ككل. المنظومةنياق 

على تنفيذ اإلصاااالحات المتعلقة باالساااتعداد لحاالت اليوارس واالساااتجابة لها على نحو  البرنامجومع ذلك،  إن قدرة   -55

. وغالبا  ما يفتقر المديرون والموبفون الميدانيون إلى القدرة على تنفيذ مميع عناصاااااار "األولويات مقيدةحالت   عاو ما

رؤية لاعلى االستجابة العاملة م  اعتماد  البرنامجتحديد األولويات. ويمنع تركيز يحتامون إلى توميه أ ضل ل" والمؤسسية

لتحسااي  مواحنة االسااتثمارات  ي مجاالت االسااتعداد واالسااتجابة وتنمية القدرات. و ضااال  ع  ذلك، ال  الالحمة طوو أمدا  األ

التشااااور مع الموبفي  والشاااركام العاملي   ي الميدان أو مشااااركتهم بما  يه  مجالبرناتشااامل عدة عمليات إلدارة التغيير  ي 

 الكفاية.

نذ إمرام م البرنامجتنفيذ اإلصاااالحات الجارية. وبلّف  البرنامجيواصااال وقد أوصااات كل التقييمات االساااتراتيجية بأن   -56

التقييمات ع  التقدة المحرح  ي تنفيذ العديد م  التوصااااايات الامس والعشاااااري  المقدمة  ي إطار التقييمات االساااااتراتيجية 

 وتشمل أبرح التيورات ما يلي: (12)األربعة.

  ؛2016اعتزاة إنشام صندوق استفماني مديد لتعزيز االستعداد لحاالت اليوارس واالستجابة لها  ي عاة 

 وا قة على تمويل بدم تنفيذ برنامج مديد للقيادة ال يتعلق بالتحديد بحاالت اليوارس وإنشااااااام صااااااندوق دعم برنامج الم

 الحفاب على الصحة؛

 بدم تنفيذ وحدة التدريب اليويل األمل "مولة التعلم" بتحسي  التدريب وتيبيق قائمة بمنسقي مجموعة األم  الغذائي؛ 

 جية الشراكات المؤسسية وإعداد مذكرة مفاهيم بشأن تسريع مسار االتفاقات الميدانية ومع الصيغة النهائية الستراتي

 مع الجهات الشريكة غير الحكومية ووحدة تدريبية بشأن الشراكات؛

 الموا قة على تو ير التمويل اإلما ي لتنمية القدرات الوطنية؛ 

                                                      
 . ي تقرير التقييم الكامل التقدة المحرح الذي بُلّف  ريق التقييم عنه منذ إمرام هذه التقييمات وعلىالتوصيات المقدمة  ي إطار التقييمات االستراتيجية  يمك  االطالع على (12 
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 سل وامل بالتعاون مع ال ية يات الوطنية إلدارة الكوارا  ي منيقة أمريكا الالتينتنفيذ المكتب اإلقليمي  ي بنما لبرنامج 

 والكاريبي؛

  الموا قة على تمويل منصاااااااة للتحويالت النقدية وطرح عيام الختيار الموردي  مساااااابقا  إلى مانب حيادة دعم تنمية

نفيذ أنشية اقد وبدم توإعداد نماذج مديدة تيسر تسريع إمرامات التع القائمة على النقدالقدرات لتنفيذ برامج التحويالت 

 ؛بالتحويالت المذكورةالتدريب المتصلة 

  وتوميب عناصر المنب والقروت؛ حسا  االستجابة العاملةمواصلة حيادة رصيد 

  مثل مر ق عمليات اليوارس لالستجابة المؤسسية على حاالت  3تيبيق أدوات خاصة بحاالت اليوارس م  المستوى

 حاالت اليوارس  ي نيباو؛اليوارس ذات المستوى األدنى مثل 

  ومع سياسات بشأن الحماية وقضايا الجنسي  وتكوي  قدرات احتياطية خاصة بقضايا الجنسي  وإعداد قائمة مرمعية

 بشأن دمج المساملة إحام السكان المتضرري   ي دورة البرامج م  مانب المجموعة العالمية المعنية باألم  الغذائي؛

  موبفا  وإدراج البيانات المتعلقة  250إدارة المعلومات التشااغيلية والتبليف ع  األدام ألكثر م  تو ير التدريب  ي مجاو

 باألم  الغذائي  ي تقارير وحدة إدارة المعلومات التشغيلية؛

 .الموا قة على تمويل تعزيز الرصد والتبليف وإسناد المسؤولية المؤسسية ع  إدارة المعلومات 

وال بد م  مواصاالة بذو الجهود واالسااتثمار  ي مجاو االسااتعداد لليوارس واالسااتجابة لها خالو الساانوات المقبلة. وقد   -57

ي تكييف قدراته باساااتمرار   البرنامجساااجلت االحتيامات اإلنساااانية مساااتويات قياساااية ويحتمل احديادها مما يساااتومب م  

يزاو م  الضااااااروري العمل على التوصاااااايات الحاساااااامة المنبثقة ع  التقييمات  قت ذاته، المجاو االسااااااتجابة. و ي الو

، يسااتعرت نظاة العمل اإلنساااني العالمي مهوده المبذولة  ي مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنسااانياالسااتراتيجية. وتحساابا  ل

 لعمل العالمي.لتحديد معالم برنامج ا للبرنامجمجاو اإلصالح. وتتيب هذه العملية  رصة 

 التوصيات

تظل التوصاااااايات المقدمة  ي إطار التقييمات االسااااااتراتيجية للعناصاااااار وميهة غير أن هذا التقرير التجميعي يقترح   -58

ولوية ألتوصيات استراتيجية أخرى لضمان مواصلة االستثمار  ي مجاو االستعداد لحاالت اليوارس واالستجابة لها ومنب ا

ذ هذه . وسااايتيلب تنفيبالبرنامجلهذا المجاو  ي مميع االساااتراتيجيات والساااياساااات ومبادرات التغيير المؤساااساااية الااصاااة 

 الدعم والتنسيق بي  اإلدارات.البرنامج التوصيات م   ريق اإلدارة التنفيذية  ي 

ينبغي لفريق اإلدارة التنفيذية ماااامان تاصاااايا موارد إمااااا ية وتدعيم القيادة م  أمل إدارة للموارد  .1التوصتتتتية   -59

البشاااااارية تسااااااتهدف بالتحديد مجاو االسااااااتعداد لحاالت اليوارس واالسااااااتجابة لها بالتركيز على هذا المجاو  ي إطار تنفيذ 

البشاارية أن تتولى المسااؤولية ع  ومااع نهج كلي ومتعدد . وينبغي لشااعبة الموارد البرنامجاسااتراتيجية وااؤون العاملي   ي 

الوبائف يشااااامل التوبيف وتنمية المساااااار المهني وقدرات الموبفي  ونشااااارهم وصاااااحتهم وعا يتهم بإيالم عناية خاصاااااة 

 زللموبفي  الوطنيي  والمرأة. وينبغي أن تشمل تنمية قدرات الموبفي  خيارات تتايى نياق التدريب الرسمي وتمنب الحوا 

 .التباع نهج التدريب بي  األوااص مثل اإلرواد والتدريب أثنام العمل   ريق اإلدارة التنفيذية ووعبة الموارد البشرية(

المؤساااساااية الجديدة إلدارة المعارف التصااادي للتحديات التي يوامهها الموبفون البرنامج ينبغي لمبادرة  .2التوصتتتية   -60

 انيون  ي مجاو االستعداد لحاالت اليوارس واالستجابة لها بالتشديد على ما يلي:الميد
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 تبادو المعلومات واالطالع عليها بشكل غير رسمي؛ 

  تعزيز االسااااااتاداة المنهجي للمعلومات والبيانات التااذ القرارات التشااااااغيلية الااصااااااة باالسااااااتعداد لحاالت اليوارس

 تنفيذية ووعبة االبتكار وإدارة التغيير ووعبة االستعداد لليوارس ودعم االستجابة لها(واالستجابة لها.   ريق اإلدارة ال

م  أمل االستعداد لحاالت  البرنامجينبغي حيادة عدد الموبفي  وتاصيا المزيد م  الموارد المالية  ي  .3التوصية   -61

اليوارس واالرتقام بقدرات الجهات الشااااااريكة غير الحكومية والسااااااليات الوطنية  ي مجاو االسااااااتعداد لحاالت اليوارس 

أيضااااا  اسااااتقيا  التأييد لزيادة تمويل التنمية م  الجهات  للبرنامجواالسااااتجابة لها بهدف تعزيز  عالية االسااااتجابة. وينبغي 

 أن تركز هذه التدابير على ما يلي: المانحة. وينبغي

  المتبع لالرتقام بقدرات الجهات الشااريكة والسااليات الوطنية  ي مجاو االسااتعداد لليوارس  البرنامجتعزيز اتساااق نهج

 واالستجابة لها واستدامة هذا النهج؛

 يم القدرات وتحليل تحسااااي  البيانات والمعلومات الااصااااة باالسااااتعداد م  خالو رساااام خرائط الجهات الشااااريكة وتقي

وعبة   ريق اإلدارة التنفيذية واألسواق والهياكل والموردي  المحتملي  للادمات م  أمل تنفيذ برامج التحويالت النقدية 

 .االستعداد لليوارس ودعم االستجابة لها(

ؤتمر ماسااتفادة أكبر م  مشاااركته  ي عمليات إصااالح العمل اإلنساااني العالمي مثل  البرنامجيسااتفيد  كي. 4التوصتتية   -62

 والمناقشات بشأن تمويل العمل اإلنساني، ينبغي له التشديد على ما يلي: القمة العالمي للعمل اإلنساني

  وذات المساااااتوى األدنى تحقيق تواحن أكبر  ي إيالم العناية لجميع أواااااكاو عمليات اليوارس بما  يها األحمات المزمنة

 والمعانية م  نقا التمويل أو "المنسية"؛

   الحد م  الضاااااغط المرتبط بالعمليات العالمية على الموبفي  الميدانيي  وتركيز كمية محدودة م  الموارد على تحساااااي

يز الترك مودة االسااتجابة لليوارس، بما  ي ذلك تحسااي  التواصاال مع السااكان المتضاارري  والمساااملة إحامهم وتعزيز

 على قضايا الجنسي  والحماية؛

   ركام الشدعم ، ووالوكاالت األخرى الجهات الشريكة اإليجابية المتصلة بالتمويل بالسلف مع البرنامجمشاطرة تجار

ومكتب نفيذي ونائب المدير الت  ريق اإلدارة التنفيذية واستقيا  التأييد لزيادة التمويل بالسلف.  ،مع يليات مماثلة ي و

 .لليوارس ودعم االستجابة لها( ووعبة االستعدادالمدير التنفيذي 
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