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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

 موظفينبالتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااا   أساااااايلة  نيةلديهم قد تكون الذين التنفيذي تدعو األمانة أعضااااااااس المجلس 

 المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداس دورة المجلس بفترة كا ية.

 

 R. Lopes da Silvaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي 

 خدمات العملياتإدارة 

 -2200066513رقم الهاتف: 

 C. Kayeالسيد 

 مدير 

 األداس والرصدشعبة إدارة 

 -2197066513هاتف: رقم ال

 C. Martinoالسيد 

 استشاري برامج

 إدارة األداس وإعداد التقارير رع 

 -3576066513رقم الهاتف: 

 مشروع القـرار

برنامج الاستعداد المتعلقة ب تقييماتال لسلسلة التجميعي التقرير  ي الواردة التوصيات على اإلدارة ردعلما بالوثيقة "يحيط المجلس 

 .(WFP/EB.2/2015/6-B/Add.1)" لحاالت الطوارئ واستجابته لها

 

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

الت الطوارئ لحا البرنامجالمتعلقة باسااتعداد تقييمات الرد اإلدارة على التقرير التجميعي لساالساالة  الوثيقة هعرض هذت  -1

( والمجموعة 2012المجموعة العالمية المعنية باللوجستيات )تقييمات  والذي شمل 2015و 2012بين عامي  واستجابته لها

تمويل الجماعي من أجل االسااااااتعداد للحاالت اإلنسااااااانية واسااااااتنداي صااااااناديق ال (2014باألمن الغذائي ) العالمية المعنية

 .(2015) وبرنامج تعزيز االستعداد واالستجابة (2015واالستجابة لها )

عمل يو لتحو  من المعونة الغذائية إلى المساااااعدة الغذائيةامسااااار يمضااااي  ي البرنامج كان  حينماوأجريت التقييمات   -2

شااهدها عاي  3حاالت طوارئ من المسااتوى ساات وتزامنت مع  عليها،إعادة هيكلة وظائفه وإضاافاس الطابع الالمركزي على 

 االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.واستنفدت القدرات  ي مجا   2014

لواسااعة اساايما  ي حاالت الطوارئ   عالية االسااتجابة وإمكانية التنبب بها والن اسااتنتات تحساا  أن تالحظ اإلدارة  ويساار    -3

ألضواس ا . وسلط التقريراالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ي مجا   البرنامجستممارات نتيجة ال النطاق والمفاجية

 بالتحدياتومع ذلك، تعترف اإلدارة   ي إصااالا األمم المتحدة وخصااوصااا  دعمه اليات التنساايق. البرنامجعلى مساااهمات 

 المحددة  ي التقرير ممل ضرورة تو ير الموارد البشرية والمالية الكا ية لالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.

 وتعرض المصفو ة المر قة طيا  إجراسات المتابعة والجداو  الزمنية المقترحة.  -4
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 التقييمات المتعلقة باستعداد البرنامج لحاالت الطوارئ واستجابته لها لسلسلة التجميعي التقرير في الواردة التوصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ رد جهة التنفيذ التوصيات

ينبغي لفريق اإلدارة التنفيذية ضمان تنصيص موارد إضا ية وتدعيم : 1التوصية 

القيادة من أجل إدارة للموارد البشرية تستهدف بالتحديد مجا  االستعداد لحاالت 

الطوارئ واالستجابة لها بالتركيز على هذا المجا   ي إطار تنفيذ استراتيجية 

ية البشرية أن تتولى المسبول. وينبغي لشعبة الموارد البرنامجشبون العاملين  ي 

عن وضع نهج كلي ومتعدد الوظائف يشمل التوظيف وتنمية المسار المهني 

وقدرات الموظفين ونشرهم وصحتهم وعا يتهم بإيالس عناية خاصة للموظفين 

الوطنيين والمرأة. وينبغي أن تشمل تنمية قدرات الموظفين خيارات تتنطى نطاق 

ز التباع نهج التدريب بين األشناص ممل اإلرشاد التدريب الرسمي وتمنح الحوا 

 .( ريق اإلدارة التنفيذية وشعبة الموارد البشرية) والتدريب أثناس العمل

 ريق اإلدارة 

التنفيذية وشعبة 

 الموارد البشرية

 موا ق عليها.

 ا  محوريالت الطوارئ واالستجابة لها عنصرا  أنشطة االستعداد لحا تشكل

وقد خصص  ريق  التي يجري تعميمها العاملين استراتيجية شبونمن 

 لشعبة الموارد البشرية.الموارد اإلدارة التنفيذية 

توظيف قوى عاملة مملى والحفاظ إلى  استراتيجية شبون العاملينوتهدف 

عليها وتدريب القادة وخصوصا  المرأة وتكوين منظمة تركز على تنمية 

ى وتقع علسيما الموظفين الوطنيين وتحقيق ر اههم.  موظفيها والقدرات 

 زويدوستقوي بت ،المسبولية عن التنفيذأساسا  عاتق شعبة الموارد البشرية 

  ريق اإلدارة التنفيذية بالمعلومات المستجدة عن المبادرات ذات الصلة.

ات تنمية القدرل" 10-20-70النسب "وتنهض شعبة الموارد البشرية بنهج 

 ي المائة أثناس العمل  70لتنمية قدرات الموظفين بنسبة متبع وهو نهج 

استنالص الدروس من ااخرين وبنسبة  عن طريق ي المائة  20وبنسبة 

كتسا  الوتتيح الشعبة بناس على ذلك  رصا   ي المائة نتيجة للتدريب.  10

 وسائلالنبرات  ي مجا  االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها عبر 

نطاق قائمة االستجابة للطوارئ ووضع قوائم إقليمية وتدعيم توسيع ممل 

من خال  رشاد أنشطة اإلعن ردود الفعل ويز المساسلة عزإدارة األداس لت

 .العاملين بعقود قصيرة األجل ممال  تقييم أداس الموظفين 

 2016ديسمبر/كانون األو  
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 التقييمات المتعلقة باستعداد البرنامج لحاالت الطوارئ واستجابته لها لسلسلة التجميعي التقرير في الواردة التوصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ رد جهة التنفيذ التوصيات

المبسسية الجديدة إلدارة المعارف التصدي البرنامج ينبغي لمبادرة : 2التوصية 

للتحديات التي يواجهها الموظفون الميدانيون  ي مجا  االستعداد لحاالت الطوارئ 

 واالستجابة لها بالتشديد على ما يلي:

  رسمي؛تباد  المعلومات واالطالع عليها بشكل غير 

  تعزيز االستنداي المنهجي للمعلومات والبيانات التناذ القرارات

 لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. باالستعدادالتشغيلية الناصة 

  ريق اإلدارة التنفيذية

وشعبة االبتكار وإدارة 

التغيير وشعبة االستعداد 

للطوارئ ودعم 

 االستجابة لها

 موا ق عليها.

إدارة المعارف  ي مجا   التغييرشعبة االبتكار وإدارة  ستتناو  مبادرة

ن أثر وتنفف مالنتائج المتصلة باالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها 

إلدارة المعارف وسيحسن اتباع نهج كلي . الميدانالتحديات المواجهة  ي 

من أجل تطبيقها  ي إطار تباد  المعارف والدروس المستنلصة  ي الميدان 

 االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.اتناذ القرارات بشأن 

على نظاي رهنا  بالموا قة  2016وسيبدأ التنفيذ  ي الفصل الرابع من عاي 

لتصنيف المعلومات واستكما  البرنامج الحاسوبي ذي الصلة  البرنامج

 وتحديمه.

بع إلدارة المتشعبة االستعداد للطوارئ ودعم االستجابة لها وسيظل نهج 

المعارف واستنالص الدروس بشأن االستعداد للطوارئ واالستجابة لها 

 يوجه تطوير المبادرة.

 2016ديسمبر/كانون األو  

 ي زيادة عدد الموظفين وتنصيص المزيد من الموارد المالية : 3التوصية 

ن أجل االستعداد لحاالت الطوارئ واالرتقاس بقدرات الجهات الشريكة مالبرنامج 

غير الحكومية والسلطات الوطنية  ي مجا  االستعداد لحاالت الطوارئ 

يادة استقطا  التأييد لز ضال  عن واالستجابة لها بهدف تعزيز  عالية االستجابة 

من الجهات ( ميةالتن) ي مجا  الوطنية والسلطات الشريكة تلك الجهات  تمويل

 ما يلي: أساسا  هذه التدابير  تستهدفالمانحة. وينبغي أن 

 

  ريق اإلدارة التنفيذية

وشعبة االستعداد 

للطوارئ ودعم 

 االستجابة لها

 

 

 

 موا ق عليها.

بوصفه منظمة ممولة على أساس طوعي أن يحصل  البرنامجيجب على 

على تنصيص األموا  من الجهات المانحة وال يستطيع على الدواي توجيه 

تسريع مسار يجري تناولها من خال  وهذه مسألة . المرادالموارد حسب 

حاالت الطوارئ ووضع برامج إقليمية لبناس قدرات   ي االتفاقات الميدانية

تدريب مجموعة األمن الغذائي  توليرة الكوارث والسلطات الوطنية إلدا

 . وتشمل اإلجراسات المقبلة ما يلي:على سبيل المما  الشريكةلجهات ا

 

 2016ديسمبر/كانون األو  
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 التقييمات المتعلقة باستعداد البرنامج لحاالت الطوارئ واستجابته لها لسلسلة التجميعي التقرير في الواردة التوصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ رد جهة التنفيذ التوصيات

  المتبع لالرتقاس بقدرات الجهات الشريكة  البرنامجتعزيز اتساق نهج

والسلطات الوطنية  ي مجا  االستعداد للطوارئ واالستجابة لها 

 واستدامة هذا النهج

  خال  رسم خرائط تحسين البيانات والمعلومات الناصة باالستعداد من

الجهات الشريكة وتقييم القدرات وتحليل األسواق والهياكل والموردين 

والقسائم على سبيل  ل تنفيذ برامج النقدالمحتملين للندمات من أج

 المما 

شعبة االستعداد 

للطوارئ ودعم 

االستجابة لها والمكاتب 

 اإلقليمية

 

  بشأن االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابةتحديث االتفاقات 

 لها مع المنظمات غير الحكومية؛

  وضع نهج شامل لبناس القدرات الوطنية بالتعاون مع الجهات

 ؛للبرنامجالشريكة والمجموعات وسائر الشعب التابعة 

  اللجنة الدائمة المشتركة بوضع نهج االستجابة للطوارئ الناص

 والجهات الفاعلة الوطنية والمحلية. بين الوكاالت

 

 

 

 

ة إنشاس المنص عبرستجابة اال ي مجا   البرنامج أنشطةتنفيذ  استُهلوقد 

 المبسسية للتحويالت النقدية.

 وتحليل مواطن الضعفإدارة المعلومات التشغيلية بين  روابطحسن الوستُ 

لمتكامل اتحليل ال ي مجا   البرنامجوبيانات رسم النرائط نتيجة الستممار 

 للسياق.

 2016ديسمبر/كانون األو  

 

 ي عمليات إصالا العمل  البرنامج ةأكبر من مشاركبدرجة ستفادة اال: 4التوصية 

اإلنساني العالمي ممل مبتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني والمناقشات بشأن تمويل 

 لتشديد على ما يلي:من أجل االعمل اإلنساني 

 اتحقيق توازن أكبر  ي إيالس العناية لجميع أشكا  عمليات الطوارئ بم 

 يها األزمات المزمنة وذات المستوى األدنى والمعانية من نقص 

 المنسيةالتمويل أو 

  العالمية على الموظفين النظاي الحد من الضغط المرتبط بعمليات

محدودة من الموارد على تحسين جودة الكمية الالميدانيين وتركيز 

االستجابة للطوارئ، بما  ي ذلك تحسين التواصل مع السكان 

 الجنسين والحماية المساواة بينالمتضررين والمساسلة إزاسهم وتعزيز 

 ي صفوف  اإليجابية المتصلة بالتمويل بالسلف  البرنامجتجار   تعميم

الجهات الشريكة ودعم الجهات الشريكة لوضع الوكاالت األخرى و

 التمويل بالسلف. توسيع نطاقواستقطا  التأييد لآليات مماثلة 

 ريق اإلدارة التنفيذية 

ونائب المدير التنفيذي 

ومكتب المدير التنفيذي 

 وشعبة االستعداد

للطوارئ ودعم 

 االستجابة لها

 موا ق عليها.

المبتمر العالمي المعني بالحد من مناطر  ي  اننراطه البرنامجيواصل 

ومبتمر باريس المعني وتمويل التنمية وأهداف التنمية المستدامة الكوارث 

باستقطا  التأييد  مبتمر القمة العالمي للعمل اإلنسانيو 2015بالمناخ لعاي 

المناقشات   في: وسياقاتها عمليات الطوارئلتوازن  ي إيالس العناية التحقيق ل

إدمات إلى  البرنامجيدعو بشأن مبشرات الحد من مناطر الكوارث ممال ، 

مبتمر أما  ي إطار عرضه المقدي إلى  ؛األشناص المتضررين من الجفاف

ياق ومرتبطة بالس،  يدعو إلى اعتماد نظم مرنة القمة العالمي للعمل اإلنساني

بحرارة دعم الدو  األعضاس وخصوصا   البرنامجويقدر لتو ير الندمات. 

 الحكومية الدولية. ي المفاوضات 

 2016مايو/أيار 
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 التقييمات المتعلقة باستعداد البرنامج لحاالت الطوارئ واستجابته لها لسلسلة التجميعي التقرير في الواردة التوصيات على اإلدارة رد

 آخر موعد للتنفيذ اإلدارة واإلجراء المتخذ رد جهة التنفيذ التوصيات

التي تضم نائب المدير  2015لما بعد عاي  البرنامجوتشارك  رقة عمل   

التنفيذي وموظفين من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ومكاتب نيويورك 

مع الجهات  البرنامجوجنيف وأديس أبابا  ي هذه العمليات. وينهض 

 التحو .برنامج الشريكة له بأدوات ممل بروتوكوالت 

 ي مبادرات لتمويل العمل اإلنساني ويشاطر األ كار عبر البرنامج ويشارك 

والفريق الر يع المستوى المعني  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 مبتمر القمة العالمي للعمل اإلنسانيوبتمويل أنشطة المساعدة اإلنسانية 

 منسقي عمليات اإلغاثة  يبشأن مسائل يطرحها المدير التنفيذي بنصوص 

. وتشمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتحاالت الطوارئ ومديري 

لبناس القدرات  ي حاالت  البرنامجأمملة أخرى المساعدة التي يقدمها 

الطوارئ  ي إطار منظمة الصحة العالمية ومشاركته  ي مبادرة متعددة 

ولة من ألمانيا. وستتواصل هذه الوكاالت للتمويل المعتمد على التنببات مم

 .مبتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني العمليات بعد انعقاد

 2016ديسمبر/كانون األو  
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