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اجع الحسابات الخارج عن ز ادة ال وارد وخفضها ف ع ليات الطوارئ

ش وع الق ار

*

يحيط المجلس علماااا ا واااالوثيقاااة " تقرير مراجع الحسااااااااااواااا
( )WFP/EB.A/2018/6-H/1ورد إدارة الب ا

الخاااارجي عن زياااادة الموارد وطفاااااااا اااا في عملياااا

ال وار "

عليه الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.A/2018/6-H/1/Add.1ويحث على اتخاذ مزيد

من اإلجراءا وشأن التوصيا  ،مع مراعاة االعتبارا التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

* هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار الن ائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارا والتوصيا الصادرة في ن اية الدورة.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد R. Bellin
مدير المراجعة الخارجية
هاتف066513-2392 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وجز تنفي ي
تُعد قاية زيادة الموارد أثناء عمليا ال وار واحدة من أكثر القاايا تعقيدا ا التي تواجه الب ا  .ف ذه المسألة تمس نشاطه األساسي:
التدطل في حالة األزما  ،فاالا عن قدرته على تحقيق االستقرار في عمله ،ثم االنسحاب تدريجيا ا من المواقع ذا األولوية األدنى.
وقد أدّى العدد المتزايد من حاال

ال وار  ،وطاصة زيادة مدت ا ،إلى قيام مراجع الحساوا

اإلدارية التي يمكن أن يخصص ا الب ا

الخارجي والتساؤل عن طبيعة الموارد

من أجل تحسين عمله.

وسوا اء كان ذلك يتعلق ومراقبة شاملة للتكاليف ،وهو شرط لزيادة وضوح الرؤية ،ووالتالي إلى التزام حقيقي من المانحين ،أو استخدام
أكثر مرونة لخبراء ال وار  ،فال يزال من الممكن إحراز تقدم.
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أوال  -أهداف ال اج ة و طاقها و هجها
-1

كما أُعلن في ط اوي اإلط ار المؤرطين في  13يوليو/تموز  ،2017و 1ديساااااامبر/كانون األول  ،2017قام فريق مؤلف من
ثالثة مراجعين للح ساوا الخارجية وعملية تحقق في مقر ورنامج األغذية العالمي (الب ا ) في روما على ثالثة مراحل ،من
 11إلى  15سبتمبر/أيلول  ،2017واعتبارا ا من  18إلى  20أكتوور/تشرين األول  ،2017ومن  22إلى  26يناير/كانون الثاني
 . 2018وواإلضااااااافة إلى ذلك ،ساااااااهمت جميع البعثا الميدانية المقررة في المكاتال الخارجية طالل الساااااانة المالية -2017
()1

2018

في إ عداد هذا التقرير .و كان ال دف من هذه المراج عة هو فحص قدرة المنظ مة على ز يادة موارد ها في حاال

ال وار  ،ووخاصاااة في وداية ون اية عمليا ال وار من المساااتويين الثاني والثالث ،في الفترة ما وين  1يناير/كانون الثاني
()2

 2012و 31ديسمبر/كانون األول .2017
-2

ع د والمراجعة الخارجية للب ا
وعمالا وقرار المجلس التنفيذي الصااااااادر في  10نوفمبر/كانون الثاني ُ ،2015

إلى الرئيس

األول لاااديوان المحااااسااااااباااة الفرنسااااااي ( )Cour des comptes of Franceللفترة من  1يوليو/تموز  2016إلى 30
يونيو/حزيران  2022وفقا ا للمادة  1 - 14من النظام المالي للب ا .
-3

ووالية مراجع الحسااااااااوا الخارجي محدادة في المادة  14من النظام المالي للب ا

وملحقه ،وكذلك في الدعوة إلى تقديم

صل لخدما
ال لبا لتعيين المراجع الخارجي .وتشمل اطتصاصاته الدعوة إلى تقديم ال لبا  ،إلى جانال العرض التقني المف ا
ديوان المحاسبة  Cour des comptesالتي وافق علي ا المجلس.
-4

(المادة  1 - 14من النظام المالي) ،وإوداء

وتتمثل مسااااااؤوليا مراجع الحساااااااوا الخارجي في مراجعة حساااااااوا الب ا
المالحظا  ،إذا رأى ذلك مناسااباا ،وشااأن كفاءة اإلجراءا المالية ،ونظام المحاساابة ،والاااواوط المالية الداطلية ،وصاافة عامة
وشأن إدارة الب ا

-5

وتسييره ( 4 - 14من النظام المالي).

وعمالا والمادة  1 – 3من النظام المالي للب ا  ،يكون المدير التنفيذي مسااااااؤوالا أمام المجلس عن اإلدارة المالية ألنشاااااا ة
الب ا  ،ويخاع للمساءلة وشأن ا.

-6

وأُعد ط اب تعاقد مع المدير التنفيذي لااااااامان ف م التزاما اإلدارة ومراجع الحساااااااوا الخارجي ف ما ا ال لبس فيه ،وفقا ا
للمعايير الدولية لمراجعة الحساااااوا  .وواإلضااااافة إلى ذلك ،وقبل كل مراجعة ،يُبلا مراجع الحساااااوا األمانة ون ا أنشاااا ة
مراجعة الحساوا التي يتعيان االض الع و ا.
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ويأتي هذا التقرير في إطار ط ة العمل السنوية لمراجع الحساوا الخارجي المقدامة إلى المجلس التنفيذي للب ا

في دورته

العادية الثانية المعقودة في نوفمبر/تشاااااارين الثاني  ،2016والتي تتااااااامن تفاصاااااايل المراجعا التي يتعيان إجراؤها وين
يوليو/تموز  2017ويونيو/حزيران  .2018ووفقا ا لالطتصااصاا  ،يتعيان على مراجع الحسااوا الخارجي أن يصادر كل عام
(يُقدِّّم للمجلس للموافقة عليه) ،مشفوعا ا ورأيه وشأن الحساوا وتقريرين عن أداء

تقريرا ا عن مراجعة الكشوف المالية للب ا
إدارة الب ا وامتثال ا ،يُعرفان أياا ا واسم "تقريري مراجعة األداء" (ويقدمان إلى المجلس للنظر في ما) ،وعشرة ط اوا

إدارية يجري إعدادها عقال القيام وزيارا لمكاتال ميدانية (وما في ذلك المكاتال اإلقليمية والمكاتال الق رية) .كما يُصااااااد
مراجع الحساااااوا الخارجي على مشااااروع التقرير الساااانوي عن تنفيذ توصااااياته الساااااوقة ،والتي تقدم ا األمانة إلى المجلس
التنفيذي للنظر في ا.
-8

وأُجريت مراجعة لزيادة الموارد عند وداية عمليا ال وار وفي ن ايت ا وفقا ا للمعايير الدولية للمؤسااااااسااااااا العليا لمراجعة
الحساااوا المتعلقة ومراجعة األداء واالمتثال ،والنظام المالي للب ا  ،واالطتصاااصااا اإلضااافية المرفقة وه ،وتقتاااي كل
هذه المعايير من مراجع الح ساوا الخارجي أن يمتثل لقواعد ال سلوك الم ني ال سارية ،وأن يمارس حكمه و ريقة م نية ،وأن
يلتزم والتفكير النقدي والمستقل طالل المراجعة.

( )1المكتبان اإلقليميان في القاهرة وجوهانسبرغ ،ومكاتال الب ا
( )2منذ تشرين األول/أكتوور  ،2012صناف الب ا

الق رية في كينيا ،وزمباووي ،ولبنان ،وفلس ين ،وتركيا ،ونيبال ،ومالوي ،وأوكرانيا.

استجاواته لحاال ال وار على أساس ثالثة مستويا (انظر الفقرة .)19

6

-9
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وكان ال دف الرئيسي للمراجعة هو تحديد ما يلي:
•
•

ا
الموزعة في حاال ال وار سليمة وتخاع لتداوير رقاوة داطلية محدادة؛
ما إذا كانت حوكمة الموارد
وما إذا كان الب ا

قادرا ا على التحكم في مستوى الموارد المراد تخصيص ا في وداية ون اية أي عملية في سيا عدد

متزايد من عمليا ال وار ومدت ا.
•

-10

وما إذا كانت اآللية التشغيلية فعالة لتيسير نشر الموارد في البداية وطفا ا في وقت االيقاف.

ونوقشت كل مالحظة وتوصية مع الموظفين المعنيين ،وطاصة موظفي ُشعبة دعم االستعداد لل وار واالستجاوة ل ا .وعُقد
اجتماع إقفال المراجعة وحاور مدير ال وار في  8مارس/آذار  .2018وأكد اإلدارة صحة الكشوف المقدامة .وياع هذا
التقرير في اعتباره وشكل كامل تعليقا اإلدارة وردودها ،والتي ورد ط يا ا في  23مارس/آذار .2018

-11

وأثناء المراجعة التي جر وفقا ا للمعايير الدولية ،تم فحص األداء واالمتثال على أساس المعايير المناسبة ،وتحليل أسباب أي
اطتالفا عن هذه المعايير .وال دف من ذلك هو اإلجاوة على أسااةلة المراجعة الرئيسااية ،والتوصااية ولدطال تحسااينا  .وتتمثل
الخ وة األولى للمراجعة في تحديد الخ وط العرياااة للموضااوع ،أي المعلوما أو النشاااط الم لوب قياسااه .ويمكن أن يأطذ
هذا الموضوع أشكاالا مختلفة وتكون له طصائص مختلفة ،حسال ال دف من المراجعة ،وما إذا كان الموضوع المناسال يمكن
تحديده ،ويمكن أن يتساااق مع التقييم أو القياس على أسااااس المعايير المعتمدة ،وحيث يمكن إطاااااعه إلجراءا طاصاااة وجمع
()3

أدلة كافية عن المراجعة ،ومناسبة لدعم رأي المراجعة أو استنتاج ا.
-12

وكان مو ضوع هذه المراجعة هو حاال ال وار من المستويين الثاني والثالث .ويتم تفعيل هذا المستوى عندما تكون موارد
المكاتال الق رية غير كافية ،وتكون سااااالسااااة العمل مؤشاااارا ا على قدرة الب ا على تغيير حجم موارده في أوقا األزما
الحادة .والمف وم أن الموارد هي الدوافع والمحركا الم لووة لمواج ة مثل هذه الحاال  :مثل تمويل حالة ال وار  ،ونشااااار
موارد وشرية إضافية ،ومخزونا من السلع والمواد ،ووسائل لصنع القرار ،والتنسيق ،واإلشراف.

-13

ولتقييم قدرة الب ا

على توسااااايع ن ا موارده ،صااااانّف مراجع الحسااااااوا الخارجي أهدافه على النحو التالي :من الناحية

المن قية واعتبارها فورية ،ومن الناحية العملية ،ومن الناحية االسااتراتيجية .ولتحقيق كل نوع من هذه األهداف ،يساات دف أحد
البرامج حصااااااائل ذا طبيعة مختلفة :فاألهداف الفورية تترجم إلى إنجازا واقعية؛ واألهداف التشااااااغيلية تفترض أنه يمكن
تحقيق النتائج ،وه ذا يت لال إجراء تقييم نوعي ودرجة أكبر؛ وتتجلى األهداف االسااااااتراتيجية من طالل اآلثار المتوقعة على
المدى ال ويل ،والتي يُعد تحليل ا ومثاوة تقييم .وتُشاااااا ِّ ّكل اإلجراءا المتوقعة ،واآلثار المحدادة في اإلطار المن قي معايير
أساسية لتقييم أداء العملية.

( )3المعايير الدولية للمؤسسا العليا لمراجعة الحساوا  :المعيار  ،100الفقرتان  22و.26
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إ كا ية ز ادة ال وارد ف ال احل اال تقالية ل ليات الطوارئ
ا هداف الفور ة

ا هداف االست اتيجية

ا هداف التشغيلية

•

ج ع ال لو ات الالزمة لف م الحالة.

•

تقدير االحتياجات وجودت ا؛

•

ضمان استجابة فور ة و الئ ة؛

•

وضع قائ ة كافية لألف اد ال ؤهلين

•

استهداف ال ستفيد ن (العدد ،وال بيعة،

•

إدارة خفض ال ليات واال تقال إلى أ شطة

ال تاحين للنشر في حالة ال وار .
•

إذكاء الوعي وين ال ا حين على المستوى
األعلى والوصول إلى احتياطيا

•

والمكان)؛
التمويل

إنشاء نصات لوجستية إقلي ية والتخزين

التدطل؛

المسبق للسلع (آلية الشراء العاجل،

•

اطتيار أساليب التدخل؛

•

تحديد أ شطة ا ب د حاالت الطوارئ؛

•

استخدام ال ج وعات واالعتماد على

مراعاة الدقة مع موردي تكنولوجيا

•

تحديد الش كاء ال وثوق بهم وال ناسبين.

•

تطو ع اإلج اءات الداخلية لتالئم األُطر
الزمنية المحدودة.
تحديد طط سير األدوار مسبقاا ،وتبسيط
اإلج اءات اإلدار ة ،وتوزيع تفوياا
السل ة.

•

وضع قواعد واضحة تت لق بالكشف
واإلبالغ عن حاال التدليس.

•

والم ارا )؛

التي يمكن حشدها على الفور.

المعلوما والخدما المالية.

•

تعيين/نشر ال وظفين الض ور ين (العدد

•

ضمان تواف ال وارد (المالية ،والبشرية،
والمشتريا  ،والبنى التحتية)؛

•

والمشتريا المحلية).
•

•

الص ود؛

إعادة تخصيص ال وظفين أثناء تخفيض

•

ضمان الحصول على أ

ة صحية

و غ ة؛
•

إيجاد حاالت تآزر ن خالل ش اكات تينة
(التأثير اإليجاوي)؛

•

تيسير االتصال والتنسيق (تسلسل القيادة)؛

ع وض ال ساعدة الخارجية؛

•

الحفاظ على مصداقية الب ا

•

إنشاء كاتب ف عية جد دة عند الحاجة؛

•

تدنية الخسائ ال الية وحاال التدليس؛

•

الت اون ع الوكاالت ذات الصلة والج ا

•

اإلوقاء على الضوابط الداخلية القو ة على

الفاعلة؛
•

الرغم من سيا حاال ال وار ؛

ضمان اإلش اف الف ال والدعم من جانال
المقر والمكاتال اإلقليمية؛

•

رصد ال ليات واإلبالغ عنها؛

•

الحصول على بيا ات دقيقة وكافية ونشرها

وضع ظام لتأ ين العاملين في الب ا

وسمعته؛

•

الوفاء والتزاما

الخضوع لل ساءلة تجاه

ال ا حين.

والكشف عن أي حاالت ش وذ.

وأصوله.
اإلج اءات

النتائ

ا ث

المصدر :مراجع الحساوا الخارجي.
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ونظر مراجع الحساوا الخارجي في جميع العمليا األعم التي تشمل إدارة ال وار  ،أي إطار المرونة التنظيمية للب ا ،
والذي يُش ا ّكِّل التذييل  1لبروتكول تفعيل االسااتجاوة لل وار ( )OED 2015/014المؤرخ  17يوليو/تموز  .2015وفي هذا
عرف المرونة على أن ا القدرة المستمرة على االستجاوة لألهداف االستراتيجية والتشغيلية ،وما في ذلك عندما تواجه
السيا  ،ت ُ ا
المنظمة تغييرا أو ت ديدا أو اض راوا في نشاط ا الحالي.

ثا يا  -قائ ة التوصيات
-15

تُصناف التوصيا حسال ترتيال األولوية:
-

ا ولو ة  ،1مسألة جوهرية تت لال اهتماما ا فوريا ا من جانال اإلدارة.

-

ا ولو ة  ،2مسألة رقاوة ذا طبيعة أقل إلحاحا ا تتولى اإلدارة معالجت ا.

-

ا ولو ة  ،3مسألة است ُرعي اهتمام اإلدارة إلي ا وتت لال ضواوط للتحسين.
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السيا

األولوية

التوصيا

تعريف حاال ال وار

2

اجع الحسابات الخارج بأن كون تف يل حاالت الطوارئ للب ا واللجنة
التوصية  - 1وص
الدائ ة ال شت كة أكث وضوحاً :أ) وضع ا ي ف الب وتوكول ال نقح تس ح للب ا بتحد د
ستوى الطوارئ بصورة ستقلة عن ق ارات اللجنة الدائ ة ال شت كة؛ ب) وعند ا ختلف ق ار
الب ا ( ثالً بالنسبة لل ستوى الثالث ال ي ف َّله الب ا وحده)ُ ،صدر ك ة حدَّدة الست عاء
اهت ام ال ا حين وضحا ً أسباب االختالف ف التقييم.

حوكمة حاال ال وار

1

اجع الحسابات الخارج بتوضيح ش وط ب وتوكول التف يل ،وخاصة :أ) عن
التوصية  . 2وص
ط ق تحد د دة ستهدفة  -وإن كا ت إرشاد ة  -ل حلة بدء ا ز ة؛ ب) وعن ط ق تفصيل ا هداف
(الخارجية أو الداخلية) الت تستهدفها ال نظ ة؛ ج) وعن ط ق تبسيط تسلسل القيادة؛ د) و اج ة
صيغة اإلبالغ اإللزا ؛ ه) وتحد د ا ي و احل إج اءات عدم التف يل.

االستعداد لحاال
ال وار

1

اجع الحسابات الخارج بت ز ز طاق التدابي التحضي ة ،وال سي ا عن ط ق:
التوصية  . 3وص
أ) تحد د سؤوليات ال كاتب اإلقلي ية ن حيث اإلش اف على وضع ب ا االست داد للطوارئ
والتصدي لها ف ال وقع؛ ب) ووضع النظام ال نصوص عليه ف الب توكول لإلشارة إلى درجة
استك ال إج اءات االست داد ف تقيي ات ال د القط ي؛ ج) وأن ت ُدرج ف قوائم ال خاط تدابي
للتخفيف ن خاط حت لة خاصة بالتدليس والخسائ ف حالة الطوارئ.

تمويل حاال ال وار

1

اجع الحسابات الخارج بإعداد أداة الية ت كِّن الحسابات ن تقد م إج ال
التوصية  .4وص
التكلفة ال وحَّدة الف لية ل ليات الطوارئ ن ال ستوى الثا وال ستوى الثالث.

تمويل حاال ال وار

2

اجع الحسابات الخارج بإج اء سلسلة ن التحليالت ال الية ن أجل :أ) تحد د
التوصية  .5وص
وتقد جُهد ال يز ة اإلضاف ال خصص ل ليات ن ال ستوى الثا والثالث بسبب تدخل إقلي
و ن ال ق  ،ب) وإ جاد قنوات ت و ل ي قيَّدة وأكث تحد دا ً حسب قتضى الحال.

إدارة الموارد البشرية
في حاال ال وار

1

س ة و كز ة ل وظف الب ا
التوصية  .6وص
اجع الحسابات الخارج بإ شاء أداة رصد و َّ
ال ن كن ش هم ف حاالت الطوارئ ،وإضفاء الطابع ال س على بدأ ت يينهم.

إدارة الموارد البشرية
في حاال ال وار

1

اجع الحسابات الخارج بأن ُدرج ف تقييم أداء ال د ن القط ين واإلقلي يين
التوصية  .7وص
تقييم لقدرتهم على ال ساه ة ف الجهود ال ب ولة لتطو ع ال وارد البش ة الخاصة بال نظ ة أثناء
شوء ا ز ات.

إدارة الموارد البشرية
في حاال ال وار

1

اجع الحسابات الخارج بس عة ت ج ة ال ناقشات الت بدأت ف عام 2017
التوصية  . 8وص
عن وظائف الدعم إلى قواعد تنفي ة ،ووضع خطط بتك ة لز ادة و ة ا ف قة ف حاالت الطوارئ
(الحوافز ،والتوجيه ،واست اتيجية تدر ب طو لة ا جل ل وظفين ذوي قدرات عالية بالنسبة لحاالت
الطوارئ ،و ا إلى ذلك).

ثالثا  -تاب ة التوصيات
-16

أصدر تقرير مراجع الحساوا الخارجي ( - WFP/EB.A/2015/6-G/1أوريل/نيسان  )2015المعنون "رد إدارة الب ا
على التوصاايا الواردة في تقرير مراجع الحساااوا الخارجي وشااأن إدارة ال وار المؤسااسااية" (التدطال على المسااتوى
الثالث) سبع توصيا  .وقد تم وحث ا والكامل أو تنفيذها وصورة جزئية من جانال األمانة ومراجع الحساوا الخارجي.
-

تُشاااااا ِّ ّجع التوصااااااية األولى على تعزيز مراقبة المعايير لتفعيل حالة طوار من المسااااااتوى الثالث (الن ا  ،والتعقيد،
واإللحاح ،والقدرا  ،ومخاطر السمعة) .وقدِّّمت وثائق لتع ُّقال عملية صنع القرار في هذه الحاال .

-

وشاجاعت التوصاية الثانية على إجراء رصاد أكثر انتظاما ا لمحاضار اجتماعا فريق العمل االساتراتيجي .وكما يوضا
هذا التقرير ،فلنه على الرغم من التقدم الذي أُحرز مؤطراا ،سيكون من الم م أن يظل الب ا يقظا ا وشأن هذه النق ة.

-

وكانت التوصاااية الثالثة عن تحساااين عملية التعليقا  .وتوضااا أحدل التقارير أن هذه العملية أصااابحت اآلن متقنة من
حيث التوقيت والمحتوى.

-

وشااااجعت التوصااااية الراوعة الب ا

على تحديث المعلوما المتاحة على موقع  OPWebلااااامان الحصااااول على

معلوما شااااملة عن عملياته الجارية .كما أن وجود وحدة محدادة (إدارة المعلوما التشاااغيلية) داطل شاااعبة االساااتعداد
لل وار واالستجاوة ل ا يامن اآلن ظ ورا ا ممتازا ا لعمليا الب ا  .وواإلضافة إلى ذلك ،يجري اآلن إعادة تصميم
هذا الموقع إلدماجه وشكل أفال في نظام المعلوما العالمي للب ا .
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-

وشااجعت التوصااية الخامسااة الب ا

على تقديم معلوما مالية محدادة عن العمليا الخاصااة والمسااتوى الثالث .وفي

مفصالة حساال المشاروع ،إال أن هذا التقرير يوضا أنه ال يزال من
حين تقدِّّم التقارير الموحادة عن المشاروعا رؤية
ا
الممكن توطي إحراز تقدم من حيث توحيد وتصنيف النفقا .
-

مكرساااة ل ذه
وتتعلق التوصاااية الساااادساااة وتعزيز قدرة الب ا على حشاااد المانحين .ويعد إنشااااء شااابكة من الموظفين ا
الوظيفة (موظفون/ج ا اتصااااااال للعالقا وين المانحين) مجاالا حقيقيا ا للتقدم ،على الرغم من عدم وجود تقرير عن
نشاط محداد لقياس القيمة الماافة المقدامة للمنظمة.

-

وطالبت التوصااية الساااوعة وأن يتم النظر وشااكل أفااال في المخاطر المحددة في قائمة المخاطر المؤسااسااية فيما يتعلق
واااإلفراط في التماااس موارد للب ااا

عناادمااا يزداد عاادد حاااال

ال وار  .وفي هااذا الصااااااادد ،فاالن التنقي الحااالي

لبروتوكوال التفعيل  ،والنظر في إنشاااااااء وحدة لبناء القدرا  ،كما يوضاااااا هذا التقرير مرة أطرى ،سااااااتكون ومثاوة
عوامل رئيسية لامان استدامة النظام ومواصلة استجاوته لحاال ال وار الوطيمة.

راب ا ً  -قد ة
-17

عرف حاال ال وار في وروتوكول تفعيل االساتجاوة لل وار ( )OED 2015/014المؤرخ  17يوليو/تموز  2015وأن ا
تُ ا
"الحاال العاجلة التي يتوافر في ا دليل واضا على وقوع حادل أو ساالساالة حوادل من شااأن ا أن تفاااي إلى معاناة البشاار أو
سبل العيش ،دون أن تكون لدى الحكومة المعنية وسائل لمواج ت ا".
تمثل ت ديدا ا وشيكا ا لألرواح أو ُ

-18

()4

وتت اوق هذه الحاال وصاااورة أسااااساااية مع فةتين من العمليا المنصاااول علي ا في الالئحة العامة للب ا  .وتعتبر فةة
عمليا ال وار جزءا ا من م ام الب ا التاريخية المتعلقة ونشاااااااطه األساااااااسااااااي .وتغ ي فةة العمليا الممتدة ل غاثة
واإلنعاش المعونة الغذائية استجاوة لالحتياجا ال ويلة األجل التي تتجاوز  24ش راا .وعادة ما تحل العمليا الممتدة ل غاثة
واإلنعاش محل عملي ا ال وار  .ويمكن أن تسااااااااهم فةة ثالثة من أنشاااااا ة الب ا

في حاال ال وار  :وهي العمليا

الخاصاة التي تتم على وجه التحديد إلعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتية للنقل واللوجساتيا من أجل إتاحة توصايل المسااعدا
()5

الغذائية في الوقت المناسال ووكفاءة ،وطاصة لتلبية االحتياجا في حاال ال وار وفي حاال اإلغاثة الممتدة.
-19

وتفي حاال ال وار وقواعد التزام محدادة ،وتصااااناف على ثالثة مسااااتويا  .ويمكن إدارة العمليا من المسااااتوى األول عن
طريق تدطل المكتال الق ري المعني ،مع الدعم المعتاد من المكتال اإلقليمي .وأي دولة تحتاج إلى عملية طوار أو عملية
ممتدة ل غاثة واإلنعاش تُصااناف في الواقع على أن ا من المسااتوى األول .وتت لال عمليا المسااتوى الثاني زيادة في الموارد
اإلقليمية المتاحة ،فاااااااالا عن القدرا المتاحة للمكتال الق ري المعني .وتت لال العمليا من المسااااااتوى الثالث تعبةة موارد
االستجاوة العالمية للب ا  :وتنسق هذه االستجاوا الرئيسية لحاال ال وار من المقر ومساعدة المكتال الق ري المعني أو
المكاتال الق رية المعنية و/أو المكتال اإلقليمي المعني أو المكاتال اإلقليمية المعنية .ويتم اإلوالغ عن حاال ال وار من
الم ستويين الثاني والثالث على أ ساس طم سة معايير :الن ا  ،والتوقيت واإللحاح ،والقدرة (أي قدرة الب ا

على اال ستجاوة

لألزمة) ،ومخاطر الساامعة .ويخاااع تفعيل هذه العمليا لقرار من المدير التنفيذي ،ووالنساابة للعمليا من المسااتوى الثالث،
مبرر ،إذا لزم األمر ،كل ثالثة أو ستة أش ر.
يكون هناك تمديد ا
-20

ومنذ عام  ،2012كان ال ود أن يواجه الب ا

عددا ا متزايدا ا من حاال ال وار التي تت لال زيادة في الموارد المحلية وسبال

النزاعا التي طال أمدها ،واساااتغر معظم ا عدة أشااا ر أو سااانوا  ،في حين أن البعض اآلطر قد حدل في وعض األحيان
وسبال األحوال المناطية .وفي ديسمبر/كانون األول  ،2017أدار الب ا ستة حاال طوار من المستوى الثالث ،وستا ا من
المستوى الثاني في وقت واحد.

()4

فةا سارية حتى التنفيذ الكامل لل يكل الجديد لتخ يط وتنظيم العمليا  ،والمنصول عليه في الخ ة االستراتيجية للفترة .2021-2017

( )5المادة الثانية  2 -من الالئحة العامة.
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-21

وفي الفترة ما وين يناير/كانون الثاني  2012وديساااااامبر/كانون األول  ،2017أجرى الب ا

 19تفعيالا لساااااابع

عمليا فقط من المسااااتوى الثاني أو تع يالا لعمليا طوار من المسااااتوى الثالث (الفلبين ،والكاميرون ،وفيروس
اإليبوال ،ونيبال ،وإكوادور ،والجنوب األفريقي ،وأوكرانيا).
الشكل  - 1تف يل وإ قاف حاالت الطوارئ ن ال ستوى الثا /ال ستوى الثالث ن عام  ،2012ف الفت ة ا بين
وليو/ت وز  2011و 31ارس/آذار 2018
الوضع

مدة الحالة

حالة الطوارئ

الخط الزمني للتنشيط واإليقاف

المستوى 3

 7أشهر

المستوى 3

سنة واحدة ،سبعة أشهر

نيجيريا

المستوى 3

 5سنوات ،ثمانية أشهر

اليمن

المستوى 3

 6سنوات ،شهر واحد

جنوب السودان

المستوى 3

ستة أشهر

المستوى 3

 5سنوات 3 ،أشهر

المستوى 2

 5سنوات ،ثمانية أشهر

القرن األفريقي

المستوى 2

ثالث سنوات 9 ،أشهر

العراق

المستوى 2

ثالث سنوات 4 ،أشهر

ليبيا

المستوى 2

 4سنوات 3 ،أشهر

جمهورية الكونغو الديمقراطية

المستوى 2

 4سنوات 3 ،أشهر

جمهورية أفريقيا الوسطى

المستوى 2

 6سنوات ،شهران

الساحل/مالي

إيقاف

 10أشهر

النينيو

إيقاف

 4أشهر

الكاميرون

إيقاف

 3أشهر

إكوادور

إيقاف

سنتان 11 ،شهرا ً

أوكرانيا

إيقاف

سبعة أشهر

نيبال

إيقاف

سنة واحدة 4 ،أشهر

إيبوال

إيقاف

خمسة أشهر

الفلبين

ميانمار/بنغالديش

جمهورية الكونغو الديمقراطية (كاساي)
سوريا 5 +

2018

2017

2016

بداية العام

2015
طوارئ اللجنة
الدائمة
المشتركة

2014

2013

المستوى 2

2012

2011

المستوى 3

* حتى  26مارس/آذار 2018

المصدر :مراجع الحساوا الخارجي ،استناد اا إلى المعلوما المتاحة في التقارير الموحادة عن المشروعا .

-22

وتفرض الزيادة في عمليا ال وار من المساااتوى الثاني أو الثالث ضاااغ ا ا كبيرا ا على موارد هذه العمليا  ،مع ط ر التمدد
المفرط .ومن المنظور المالي ،تلقى الب ا

 5.8مليار دوالر أمريكي من الم ساهما في عام  ،2016وهو ما يعادل  67في
()6

المائة فقط من إجمالي المت لبا النظرية .وتم تخصاايص  51في المائة من هذه األموال للمسااتوى الثاني والمسااتوى الثالث،
()7
وقامت المنظمة وتغ ية الباقي .ومن حيث الموارد البشااااارية ،كان هناك  4 966موظفا ا في مجال ال وار في عام ،2016
وهو ما يمثل ثلث إجمالي القوى العاملة في المنظمة .ويُشكل السيا غير الم ستقر للغاية ،وما تت لبه هذه العمليا  ،فاالا عن
موساع ،والحاجة إلى اتخاذ قرارا ساريعة ،تحديا معقدة لفعالية الااواوط
القيود الزمنية ،وعمليا نشار األفراد على ن ا
ِّ ّ
الداطلية للمنظمة .وفي وعض األحيان ،كان يتعيان على الب ا

التدطل في وعض البلدان دون دعم من مك تال ق ري موجود

من قبل ،وواساااتخدام تقنيا مبتكرة ،مثل عملية ساااوريا التي ت لبت وضاااع ترتيبا جديدة للتوصااايل عن طريق الجو .وكانت
المخاوف األمنية كبيرة .فقد أدّ أعمال الشاااغال في جووا (جنوب الساااودان) في يوليو/تموز  2016إلى ن ال  4 600طن من
مخزونا األغذية لدى الب ا ؛ وفي نفس العام ،قُتل طمسة سائقين من الب ا في هجوم على قافلة في سوريا.

(.http://publications.wfp.org/en/annual-report/2016/section_2.html )6
( )7تقرير األداء السنوي.2016 ،
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وتعتبر المرحلة األولى من حاال ال وار من المساااتوى الثاني والثالث ،أي مرحلة التفعيل ،من اللحظا الحاسااامة في هذه
العملية .فيجال على الب ا أن يكفل استجاوة شبه فورية عن طريق نشر الوسائل المناسبة من الناحيتين الكمية والنوعية ،مع
ممارساة الرقاوة الصاارمة على عمله .كما أن مرحلة اإليقاف في حاال ال وار تُعد أيااا ا مرحلة رئيساية والنسابة للمنظمة،
على الرغم من أنه ال يتم فحصااااا ا في كثير من األحيان .ويت لال ذلك عملية انتقال محدادة ومخ

ة وعناية من أجل الساااااماح

ولعادة إعمار المناطق المتأثرة واألزمة.
-24

وتدرك المنظمة المخاطر الرئيسية عند تقديرها ل ذه العمليا التي ت ُ ش ّكِّل نشاط ا األساسي ،والمجال األكثر تعرضا ا لسمعت ا
على حد سااواء .ف ي تعمل واسااتمرار على مراجعة النصااول التي ت ُ ِّ ّ
نظم نشاار الموارد ،وعلى وجه الخصااول ،فلن ا تُجري
مناقشاااا وشاااأن وروتوكول تفعيل االساااتجاوة لل وار الذي اعتمد في  17يوليو/تموز  ،)OED 2015/014( 2015والذي
إجراء مبادال

وضااع ل ا حدود تفعيل تشااغيلية وصااورة جزئية ،مع اسااتخدام التعليقا المتلقاة .وال يزال يتعيان على الب ا

فيما يتعلق وتنظيم موارده البشاااااارية لااااااامان قدر أكبر من اإل تاحة والمرونة فيما يتعلق وفرقه .ويتمثل طموح التقرير في
المساااهمة في المناقشااا الجارية داطل المنظمة ،مع مراعاة النتائج التي تم التوصاال إلي ا من طالل البعثا الساانوية لمراجع
الحساوا الخارجي.

خا سا ً  -ال الحظات والتوصيات
-1
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ت

ف حاالت الطوارئ

ال تزال مساااااألة كيفية اتساااااا تعريف الب ا لحاال ال وار مع تعريف اللجنة الدائمة المشاااااتركة وين الوكاال مساااااألة
ُعرف حاال ال وار على أن ا حاال حرجة حيث يتا ا أن أحداثا ا وقعت ذا طبيعة اسااتثنائية وت ُ دِّّد
مفتوحة .فالب ا ي ِّ ّ
حياة البشاار وشااكل مباش ار .وتُساابال هذه الحاال اض ا راوا في الحياة المجتمعية ومعاناة إنسااانية وساابال نقص الغذاء أو عدم
()8
الح صول على غذاء ،حيث ال تمتلك الحكومة الو سائل الالزمة لعالج هذا الو ضع .ووفقا ا للبروتوكول (،)OED 2015/14
يتمشااى هذا التعريف مع تعريف اللجنة الدائمة المشااتركة وين الوكاال  ،والذي يشااير إلى األزما اإلنسااانية المفاجةة الناجمة
()9

عن الكوارل ال بيعية ،أو النزاع الذي يت لال التعبةة على مستوى منظومة األمم المتحدة (المستوى الثالث) .
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وفي البداية ،كان ال دف من نظام اللجنة الدائمة المشااااااتركة وين الوكاال لتفعيل عملية من المسااااااتوى الثالث هو تحسااااااين
االستجاوا اإلنسانية ال ارئة أثناء الكارثتين ال بيعيتين في أوائل عام  :2010الزلزال في هايتي في عام  ،2010والفياانا
ال ائلة في واكساااااتان في عام  .2011ويسااااام وروتوكول التفعيل األصااااالي ولع اء األولوية لموارد مجموعا األمم المتحدة
()10

لالسااتجاوة ل ذه األزما  ،وونشاار آلية االسااتجاوة السااريعة المشااتركة وين الوكاال ،
لل وار

()11

وومخصااص من الصااندو المركزي

.

( )8وروتوكول تفعيل االستجاوة لل وار في الب ا

(.)OED 2015/014

(" )9اتفق رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة وين الوكاال على أن األزما اإلنسانية المفاجةة الرئيسية الناجمة عن الكوارل ال بيعية أو النزاعا التي تت لال تعبةة
على ن ا المنظومة (وهو ما يُ لق عليه حاال ال وار "من المستوى  )"3ستخاع للتفعيل في حاال ال وار على ن ا المنظومة اإلنسانية (ويشار إلي ا من
اآلن فصاعداا على أن ا "التفعيل من المستوى الثالث")  ،لامان استجاوة أكثر فعالية لالحتياجا اإلنسانية للسكان المتاررين .ولن يتم ت بيق هذا اإلجراء االستثنائي
إالّ في ظروف استثنائية ،حيث تُبرر الشدة إجراء التعبةة وما يتجاوز المستويا المتوقعة ،مع االعتراف وتكامل النُظم اإلنسانية“ .المصدر" :التفعيل في حاال
ال وار على ن ا المنظومة اإلنسانية :التعريف واإلجراءا "؛  13أوريل/نيسان  ،2012صفحة .1
( )10تشير آلية االستجاوة السريعة المشتركة وين الوكاال ( )IARRMإلى التزام وكاال األمم المتحدة ونشر قائمة من الوكالء ذوي الخبرة ،والمدروين على إدارة
ال وار من المستوى الثالث .وتُعد هذه اآللية مج امعا ا من القدرا الفردية للوكاال من أجل تنفيذ استجاوة إنسانية سريعة ،ولكن ا ليست ومثاوة فرقة مشتركة وين جميع
وكاال األمم المتحدة قاولة لالنتشار .وعند تفعيل هذه اآللية ،ال يُقصد نشر جميع قوائم الوكاال الفردية ،ولكن جميع الوكاال توافق على االستعداد لنشر محتمل
("في حالة تأهال") .المصدر :آلية االستجاوة السريعة المشتركة وين الوكاال  ،الوثيقة المرجعية لجدول أعمال اللجنة الدائمة المشتركة وين الوكاال  10 ،ديسمبر/كانون
األول .https://www.interaction.org/sites/default/files/IARRM%20concept%20note%2011Dec2013.pdf ،2013
( )11الصندو المركزي لل وار هو واحد من تج ُّمع لثالثة صناديق  -الصندو المركزي لل وار  ،والصندو المشترك لألنش ة اإلنسانية ،وصندو احتياطي
ال وار  -ويمكن أن يستفيد الب ا من هذا التجمع في مشروعاته .وقد تأسس هذا الصندو في عام  2005و دف توفير مخصصا لعمليا االستجاوة السريعة،
وحاال ال وار ا لناقصة التمويل ،ومنظما األمم المتحدة ،والمنظمة الدولية لل جرة .ويتوفر ل ذا الصندو  450مليون دوالر أمريكي لمواج ة ال وار  ،وقد
ُطصص  825مليون دوالر أمريكي للب ا وين عامي  2009و2013؛ ومع أن هذا يُعد مخصصا ا ضةيالا للميزانية مقارنة واألموال اإلجمالية المتاحة للب ا  ،فلن
معظم مخصصا الصندو المركزي لل وار المكرسة للوكاال الفردية قد أُع يت للب ا في نفس الفترة .المصدر :استخدام الب ا لألموال المج امعة لغرض

12
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ومنذ ذلك الحين ،قامت اللجنة الدائمة المشاااااتركة وين الوكاال وتنقي تعريف ا ،واساااااتند في تحديدها للمساااااتوى الثالث إلى
طمسااااة معايير :الن ا (حجم المناطق المتأثرة ،وعدد األشااااخال المتاااااررين أو يحتمل تاااااررهم ،وعدد البلدان المتأثرة
واألزمة) ،واإللحاح (أهمية تشاااارد السااااكان ،وشاااادة النزاعا المساااالحة ،ومعدل الوفيا ) ،والتعقيد (الااااارورة الملحة لعدة
مستويا  ،وتعدد البلدان المتاررة ،ووجود عدد كبير من الالعبين ،وصعووة الوصول إلى الموظفين اإلنسانيين ،والمخاطر
العالية للموظفين) ،وقدرة االسااااااتجاوة المحلية (حدول أزمة في دولة هشاااااااة ،والقدرة المفرطة للمكاتال الق رية والمكاتال
اإلقليمية) ،ومخاطر السااااامعة (الرؤية واهتمام وساااااائل اإلعالم ،وال اقا والنسااااابة للمانحين) .ويساااااتخدم وروتوكول التفعيل
الخال بالب ا

-28

نفس المص لحا دون الخوض في التفاصيل حول مستوى المعايير.

ووفقا ا لتعريف اللجنة الدائمة المشتركة وين الوكاال لحاال ال وار من المستوى الثالث ،فلنه يُقصد من استجاوة المستوى
()12

الثالث أن تكون نشااا ة حتى تنت ي األزمة.

 ،2015رأ وثيقة اللجنة الدائمة المشتركة

()13

وي دف التعريف إلى أن ضااامان أن تكون االساااتجاوة لألزمة شااااملة .وفي عام
أن تمديد حاال ال وار من المستوى الثالث وعد األش ر الثالثة األولى يجال

أن يتوقف .ويجال أن تظل التمديدا لالستجاوا من المستوى الثالث وصفة استثنائية ولفترة أقصاها تسعة أش ر (أي أن المدة
وأكمل ا تبلا عاما ا واحدا ا كحد أقصى) .ومع هذا ،فلن اللجنة الدائمة المشتركة تسم لوكاال األمم المتحدة وشكل فردي وتمديد
العمليا من المستوى الثالث وفقا ا ل بيعة ومدة حالة ال وار .
-29

إوالغ اللجنة الدائمة المشاااتركة عند تفعيل اساااتجاوة من المساااتوى الثالث ،إال أن اآلليتين

ول ذا ،ففي حين يتعيان على الب ا
ال تزاالن غير مرتب تين إداريا ا (فالعملية المشتركة وين الوكاال من المستوى الثالث روما ال تكون عملية من المستوى الثالث
والنسبة للب ا ؛ وروما ال تكون عملية الب ا

من المستوى الثالث عملية من المستوى الثالث والنسبة للوكاال المشتركة).

وهذا يؤدي إلى عدم وجود إوراز ممكن للصاااورة والنسااابة للمانحين .وحتى إذا لم يكن الغرض من تحديد عملية من المساااتوى
الثاني أو المساتوى الثالث هو جذب انتباه المانحين في المقام األول ،إال أنه عامل يااعه المانحون في االعتبار عند تخصايص
األموال .وللتخفيف من هذا القيد ،يمكن أن يوضاااا الب ا

طبيعة تدطالته واسااااتخدام تعاريفه الخاصااااة التي ال يمكن الخلط

وين ا ووين تداوير اللجنة الدائمة المشتركة ،و سوف يسم لشركائه وتحديد طبيعة إجراءاته على الفور (المستوى الثاني/الثالث
للب ا

أو المستوى الثاني/الثالث) .والجدير والذكر أن استحدال فةا جديدة (المستوى الثالث "ال فرة" ،و"االستجاوة" من

المسااتوى الثالث إلدارة أزمة متوساا ة األجل) من األمور الجديرة والبحث ،كما هو متوطى في قرار اللجنة الدائمة المشااتركة
الصااادر في  17ديساامبر/كانون األول  .2017ولذلك ،فمن الم م هنا أيا اا ا معرفة ما إذا كان الب ا لديه القدرة ،وتحت أية
ظروف ،على تحديد مدة كل مرحلة من هذه المراحل نفسااا ا ،ومعزل عن تعيين ا من قِّبل اللجنة الدائمة المشاااتركة .وطال ا أن
الب ا

ب ف االحتفاظ ب جال لل ناورة ن أجل تف يل حالة طوارئ بص ا ف النظ عن اعت اف نظو ة ا م ال تحدة

بها ،فينبغ للب ا

وضع خيارات أوضح ،وتحد د

ا ي ه الخاصة بقدر ا تختلف ه ه ال ا ي عن

ا ي اللجنة الدائ ة

ال شت كة ،وتكون لها عواقب تشغيلية حدَّدة في ا ت لق بإدارة ا ز ات.

االستعداد واالستجاوة للحاال
ديسمبر/كانون األول .2014

اإلنسانية ( :) 2013-2009تقييم استراتيجي" ،تقرير عن التقييم ،المجلد األول ،شعبة االستعدادي لل وار

واالستجاوة ل ا،

(" )12ينبغي أالّ تتجاوز فترة التفعيل ثالثة أش ر في البداية .وستكون األولوية للعودة وأسرع ما يمكن إلى األساليال العادية لعمل النظام اإلنساني وقياد وطنية قوية .ومن
الناحية المثالية ،وطالل هذه الفترة ،سيوفِّّر النظام القدرا الم لووة ،وستتحقق االستجاوة وشكل جيد ،وحيث ال يتعيان تمديد عملية التفعيل" .المصدر" :تفعيل ال وار
على ن ا المنظومة اإلنسانية :التعريف واإلجراءا " 13 ،أوريل/نيسان .2012
(" )13ماذا تعني االستجاوة لل وار على مستوى النظام اإلنساني المشترك وين الوكاال والمعايير الدولية؟ االتفا على ف م مشترك لالستجاوة من المستوى الثالث،
موقع اللجنة الدائمة المشتركة وين الوكاال .2016 ،
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الجدول  - 1حاالت الطوارئ ال ف َّلة وال وقَفة للب ا
ال ستوى الثالث ال ف َّل ن جا ب الب ا

واللجنة الدائ ة ال شت كة حتى نا /كا ون الثا

2018

ال ستوى الثالث ال ف َّل ن جا ب اللجنة الدائ ة ال شت كة

•

جم ورية الكونغو الديمقراطية ( 6تشرين األول/أكتوور
)2017

•

سوريا ( 15يناير/كانون الثاني  ،2013وتم تمديده حتى
مارس/آذار .)2018

•

ميانمار/ونغالديش (منشط في  22سبتمبر/أيلول )2017

•

•

شمال شر نيجيريا (منشط في  19أغس س/آب )2016

العرا ( 12أغس س/آب  ،2014وتم تمديده حتى ن اية عام
)2017

•

جنوب السودان ( 8فبراير/شباط )2012

•

اليمن ( 1يوليو/تموز  ،2015وحتى مارس/آذار )2018

•

سوريا والالجةون السوريون ( 14ديسمبر/كانون األول
)2012

•

جم ورية الكونغو الديمقراطية (مفعال في أكتوور/تشرين األول
 2017ولمدة ستة أش ر)

•

اليمن ( 3يوليو/تموز )2015

ال ستوى الثالث ال وقَف ن جا ب الب ا
•
•
•
•
•

ال ستوى الثالث ال وقَف ن جا ب اللجنة الدائ ة ال شت كة

الفلبين (فُعِّّل في  12نوفمبر/تشرين الثاني ،2013
وأوقف في  10مارس/آذار .)2014
جم ورية أفريقيا الوس ى (فُعِّّل في  13مايو/أيار
 ،2013وأوقف في  5يونيو/حزيران )2015
اإليبوال (فُ ّعِّل في  14أغس س/آب  ،2014وأوقف في
 23أكتوور/تشرين األول )2017
العرا (فُعِّّل في  10نوفمبر/تشرين الثاني ،2014
وأوقف في  30نوفمبر/تشرين الثاني )2017
الجنوب األفريقي  -جفاف ظاهرة النينيو (فُعِّّل في 12
يونيو/حزيران  ،2016وأوقف في  13مارس/آذار
)2017

•
•
•

جم ورية أفريقيا الوس ى (فُعِّّل في  12ديسمبر/كانون
األول  ،2013وأوقف في  13مايو/أيار .)2015
الفلبين (فُ ّعِّل في  14نوفمبر/تشرين الثاني ،2013
وأوقف في  11فبراير/شباط )2014
جنوب السودان (فُ ّعِّل في  11فبراير/شباط ،2014
وأوقف في  5مايو/أيار )2016

المصاااااااادر :اللجنااة الاادائمااة المشاااااااتركااة وين الوكاااال " ،ورنااامج التحول" ،وجرى الرجوع إلى الموقع الشااااااابكي في  22فبراير/شاااااااباااط .2018
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/news-public/l3-iasc-system-wideresponse-activations-and-deactivations Decision Memorandums

التوصاااااية  - 1وصااااا
وضااوحاً :أ) وضااع

اجع الحساااااابات الخارج بأن كون تف يل حاالت الطوارئ للب ا

ا ي ف الب وتوكول ال نقح تس ا ح للب ا

الدائ ة ال شاات كة؛ ب) وعند ا ختلف ق ار الب ا

واللجنة الدائ ة ال شااااات كة أكث

بتحد د سااتوى الطوارئ بصااورة سااتقلة عن ق ارات اللجنة

( ثالً بالنساابة لل سااتوى الثالث ال ي شااطه الب ا

وحده)ُ ،صاادر ك ة

حدَّدة الست عاء اهت ام ال ا حين وضحا ً أسباب االختالف ف التقييم.

-2

حوك ة حاالت الطوارئ

1-2

هدف التفعيل

-30

يُحاادِّّد ورتوكول التفعياال الحااالي ( )OED 2015/014المؤرخ في يوليو/تموز ( 2015رهنااا ا ومشااااااروع التعااديال

التي

تسااااتعرضاااا ا المنظمة في وقت المراجعة) مف وم ال وار  ،وفةا ال وار المختلفة ،ومعايير التفعيل ،وعملية اإلدارة التي
ُ
ط ّ ِّوعت لتناسااال كل مسااتوى ،وال ساايما تساالساال القيادة ،وتقساايم المسااؤوليا (المسااؤولية والمساااءلة) ،وال يةا المنسااقة التي
يجال أن تجتمع ،ودور المقر من حيث الدعم ،واإلجراءا التي يجال اتخاذها ،ود اءا من اإلط ار والتفعيل ،وانت ا اء واألساااااليال
العامة إلن اء التفعيل.
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وعند إجراء مراجعة الحساااوا  ،لم يُم ِّيّز البروتوكول وين القدرة على الزيادة السااريعة في الموارد في وداية األزمة (ال فرة)،

-31

()14

ونتيجة لذلك ،فلن تصااانيف المساااتوى الثاني أو

والقدرة المتوسااا ة على إدارة الموارد من أجل تعزيز التداطل في الميدان.
المساااااتوى الثالث لم يعد مقتصااااارا ا فحساااااال على حاال األزما الوطيمة أو حاال ال وار الجديدة ،ول قد يساااااتمر ت بيقه
ومرور الوقت على أو ضاع م ستقرة ن سبيا ا أو على األقل م ستمرة :مثل الحاال من الم ستوى الثاني في ال ساحل/مالي ،والقرن
األفريقي ،وجم ورية الكونغو الديمقراطية ،والتي تمت تغ يت ا ألكثر من طمس سااااانوا  ،أو الحالة من المساااااتوى الثالث في
سوريا أو جنوب السودان ،والتي كانت قائمة منذ أكثر من طمس سنوا  .وسوف تستفيد ال نظ ة بشكل أفضل ن تحد د دة
ال لية ،على ا قل بصااااورة تق بية ،ف ال حلة ا َّولية للتدخل الساااا ع (الطف ة) ،ن خالل ت ييزها عن
واساااااتنادا ً إلى خب ة ال نظ ة ال ت اك ة ن إ شاااااائها ،فال بدو أ ه كن تحقيق الهدف ن إج اء تقد
التدخل الس ع ا ولى (الطف ة) .وإذا ت َّر تحد د ال دة سبقا ً بصورة وحَّدة ،ه ت د على كل حالة
أن كون الهدف إرشاد اً ،وهو ا تطلب إصدار

حلة التوطيد.

وثوق به ل حلة
يَّنة ،ف ن ال كن

ك ة تفسي ة ف حالة حدوث تجاوز.

الجدول  - 2دة حاالت الطوارئ ال ف َّلة وال وقَفة ف الفت ة ا بين عا

 2012و2017

(الوضع حتى  31ارس/آذار )2018
دة الطوارئ

حالة الطوارئ

طبي ة الطوارئ

ميانمار/ونغالديش

المستوى الثالث

 7أش ر

نيجيريا

المستوى الثالث

سنة واحدة ،وسبعة أش ر

اليمن

المستوى الثالث (المستوى الثاني قبل ذلك)

 5سنوا  ،وثمانية أش ر

جنوب السودان

المستوى الثالث

 6سنوا  ،وش ر واحد

جم ورية الكونغو الديمقراطية (كاساي)

المستوى الثالث

ستة أش ر

سوريا 5 +

المستوى الثالث

طمس سنوا  ،وثالثة أش ر

القرن األفريقي

المستوى الثاني (المستوى الثالث قبل ذلك)

طمس سنوا  ،وثمانية أش ر

العرا

المستوى الثاني (المستوى الثالث قبل ذلك)

ثالل سنوا  ،وتسعة أش ر

ليبيا

المستوى الثاني

 3سنوا  ،و 4أش ر

جم ورية الكونغو الديمقراطية

المستوى الثاني

 4سنوا  ،وثالثة أش ر

جم ورية أفريقيا الوس ى

المستوى الثاني (المستوى الثالث قبل ذلك)

 4سنوا  ،وثالثة أش ر

الساحل/مالي

المستوى الثاني (المستوى الثالث قبل ذلك)

 6سنوا  ،وش ران

النينيو

موقَفة (المستوى الثالث)

 10أش ر

الكاميرون

موقَفة (المستوى الثالث)

 4أش ر

إكوادور

موقَفة (المستوى الثاني)

 3أش ر

أوكرانيا

موقَفة (المستوى الثاني)

سنتان ،و 11ش راا

نيبال

موقَفة (المستوى الثاني)

 7أش ر

اإليبوال

موقَفة (المستوى الثالث)

سنة واحدة ،وأروعة أش ر

الفلبين

موقَفة (المستوى الثالث والمستوى الثاني)

 5أش ر

المصدر :مراجع الحساوا الخارجي ،استناد اا إلى التقارير الموحادة عن المشروعا .

-32

وال توجد حاليا ا مدة قصوى لتحديد المستوى الثاني أو المستوى الثالث .والنتيجة ،هي وجود اتجاه طبيعي لدى المنظمة ل وقاء
على مسااااااتوى عا لل من التأهال ،ال ساااااايما لألغراض الملحة المتعلقة ومجتمع المانحين ،لتجنال العزوف المحتمل من جانال
المانحين ،والذي يؤدي إلى طفض التمويل .وهذا يمكن أن يقود إلى درجة من االرتباك فيما يتعلق و دف اساااااتخدام مصااااا ل
المستوى الثاني/المستوى الثالث :ف ند ا تم تف يل حالة طوارئ ،صبح الب ا

وزعا ً بين هدف ض ن

ت لق بالتواصل،

و هدف ف ال قام ا ول إلى ج ب اهت ام ال جت ع الدول إلى وضااااع جد د أو خطي بشااااكل خاص تطلب تدخالً اسااااتثنائياً،
وهدف آخ تم إضاافاء الطابع ال ساا
()14

عليه ف الب وتوكوالت ولكنه ليس حصاا ا ً بحكم الواقع ،و ت لق بالقيود التشااغيلية

وخالف التمييز الذي اتبعته اللجنة الدائمة المشتركة وين الوكاال منذ إصدار قرارها في  17ديسمبر/كانون األول .2017

*WFP/EB.A/2018/6-H/1

15

الت تهدف أسااااساااا ً إلى تف يل اإلج اءات الخاصاااة بإدارة ع ليات ن ال ساااتوى الثا

وال ساااتوى الثالث .فه ان الهدفان

ال ختلفان اختالفا ً كبي ا ً (وه ا إذكاء الوع ودعم اإلدارة التشغيلية) ،ستهدف كل نه ا ع لية التف يل ،وسوف ستفيدان
ن إعادة ت
-33

فه ا وت ييزه ا.

وفيما يتعلق والجوانال التشاااغيلية ،فلن التأثيرا المباشااارة لتفعيل المساااتوى الثاني أو المساااتوى الثالث تبدو محدودة فيما يتعلق
وتعديال قنوا اإلدارة المعقدة ،مع مراعاة جميع اللقاءا التي تمت في المكاتال الميدانية .وتُعد المشاااااركة المتزايدة للمكتال
اإلقليمي والمقر من حيث الدعم المادي والبشااري النتيجة الملموسااة الرئيسااية لعملية التفعيل .ومع هذا فلن المكتال اإلقليمي أو
المقر ال ينتظر ،من الناحية العملية ،صدور تصنيف المستوى الثاني أو المستوى الثالث لنشر موارد إضافية عند ال ارورة.
وال يتم تعديل قنوا التمويل و بيعت ا (انظر ادناه) عن طريق التحول إلى المستوى الثاني أو المستوى الثالث .ف ذا التصنيف
يأطذ في اعتباره ضاارورة لوحظت من قبل في الموقع .ووينما يُدرك مديرو المكاتال اإلقليمية ذلك وس ا ولة ،إال أن م لن يتمكنوا
من حجال الموارد عن مكتال ق ري ي لال مساااااعدت م لمجرد أن نداءه ال يتااااامن عملية من المسااااتوى الثاني أو المسااااتوى
الثالث .ويمكن تحديد ثالل نتائج تشااغيلية فقط ناشااةة عن ت بيق وروتوكول التفعيل (على عكس ال دف المرتبط والتواصاال مع
المانحين).

2-2
-34

النتائج التشغيلية للتفعيل
تتعلق النتيجة األولى وسلسلة القيادة .ويرد في التذييل  1لبروتوكول التفعيل توضي لخ ط القيادة المتفاوتة تبعا ا لمستوى حالة
ال وار  .ففي حالة المسااااااتوى األول ،يعتبر مدير المكتال الق ري مسااااااؤوالا أمام المدير اإلقليمي عن كفاءة وفعالية تنفيذ
العمليا  .وفي حالة المستوى الثاني ،يعتبر المدير اإلقليمي مسؤوالا وصورة مباشرة أمام المدير التنفيذي للب ا  .ومع ذلك،
تظل المسااااااؤولية الفعلية عن العمليا من وطة ومنسااااااق ال وار  ،وهو في معظم الحاال مدير المكتال الق ري من الناحية
العملية .وفي المستوى الثالث ،يكون المدير التنفيذي مسؤوالا وشكل مباشر ،ويمكنه إسناد تفويض اإلشراف على العمليا إلى
رئيس الديوان .ومع ذلك فلن المدير اإلقليمي يُعامل على أنه مدير االستجاوة الميدانية ،وهنا يُعيان منسق لل وار أيااا .وكما
هو الحال اآلن ،فلن تقساااااايم المسااااااؤوليا على هذا النحو ال تترتال عليه عواقال عملية في حقيقة األمر :فبعض األفراد الذين
جر مقاولت م في المكاتال اإلقليمية ال يزالون في حيرة من أمرهم إزاء الفرو التي تنشاااااااأ عن فةا المسااااااتوى الثاني أو
المسااتوى الثالث من حيث القيادة .ففي حين أن تفعيل المسااتوى الثاني يدفع المدير اإلقليمي إلى تعزيز اإلشااراف على المكاتال
الق رية ،وهو ما يمارساااه من حيث المبدأ على أي حال ،إالّ أن هذا ال يُغيِّّر من طبيعة اإلشاااراف .ففي حالة المساااتوى الثالث،
يكون المدير اإلقليمي مسااؤوالا عن اإلدارة التشااغيلية للعملية ووصاافه مدير االسااتجاوة المؤسااسااية ،ولكنه عندما يكون المدير أو
المشاارف فقط كما هو الحال في المسااتوى الثاني ،فلنه يكون مسااؤوالا في جميع األحوال ،وال تكون مشاااركته في الحالة الثانية
أقل أهمية من ا في الحالة األولى .ويظل التمييز الذي يقترحه البرتوكول وين مف ومي المساااءلة والمسااؤولية أمرا ا مجردا ا وغير
فعال والنسبة لالعبين األساسيين .وله ا فإن سلسلة القيادة سوف تستفيد ن التبسيط والتوضيح.

-35

وتتعلق النتيجة التشااغيلية الثانية و بيعة هيةا التنساايق الداطلية والتقارير التي يتعيان تقديم ا .وين وي تفعيل المسااتوى الثاني
والمسااااتوى الثالث على تغيير إداري كبير ،وهو ما يلقي على الب ا التزاما ا وأن يجمع في حالة المسااااتوى الثاني فرقة عمل
تنفيذيه يرأس ا المدير اإلقليمي ،ونفس الفرقة في حالة المستوى الثالث ،والتي يرأس ا رئيس ديوان المدير التنفيذي ،واإلضافة
إلى فرقة عمل اساتراتيجية طاصاة يرأسا ا المدير التنفيذي أو من يمثله .ومن الناحية العملية ،يتاا من محاار اجتماع فرقة
العمل التنفيذية أن جميع األشااااااخال الذين يُفترض مشاااااااركت م ("كحد أدنى") في هذه االجتماعا ال يتواجدون دائماا ،وأن
تنسايق م يختلف وفقا ا لالحتياجا التشاغيلية .كما أن المشااركة المتباينة للمساؤولين الرئيسايين (رئيس الديوان ،ومسااعد المدير
التنفيذي ومدير طدما العمليا  ،ونائال المدير التنفيذي) ومن يمثل م تُع ي لمدير ال وار دورا ا محوريا ا لاااامان دور فرقة
العمل التنفيذية في "اتخاذ القرارا التشاااغيلية على المساااتوى المؤساااساااي" ،مع أنه ليسااات لديه سااال ة مباشااارة على مديري
المكاتال اإلقليمية .وفي هذا الساايا  ،أنشااأ المدير التنفيذي في عام  2017منصااال نائال المدير التنفيذي المسااؤول عن العمليا
من أجل تعزيز اإلشااااراف على حاال ال وار وشااااكل طال .وعالوة على ذلك ،فلنه لم يتم إضاااافاء ال اوع الرساااامي على
محاااار اجتماع فرقة العمل االساااتراتيجية حتى وقت قريال ،على الرغم من توصاااية سااااوقة لمراجعة الحسااااوا الخارجية.
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وسااوف سااتفيد سااق اجت اعات ف قة ال ل التنفي ة في ا ت لق ب دد ال شاااركين ودورهم إذا أصاابح أكث
حدده رئيس ه ه الف قة وفقا ً لالحتياجات التشاااغيلية) ،وإضااافاء الطابع ال سااا

و ة (وه ا ا

على حاضااا ف قة ال ل االسااات اتيجية،

وتسجيلها بط قة وحَّدة.
-36

الميس ار لقائمة محدادة من الموظفين والخبراء االسااتشاااريين (انظر أدناه) ،وهو
وتتمثل النتيجة التشااغيلية الثالثة في االسااتخدام
ا
اإلجراء الوحيد "االساااتثنائي" المتعلق ُ
وشاااعبة الموارد البشااارية ،والذي يمكن تفعيله في حالة االنتقال إلى المساااتوى الثاني أو
المستوى الثالث.
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وكما هو الحال اآلن ،فلن وروتوكول الب ا

ال ينص على معايير أو تفاصااااايل الخ وا التي ين وي علي ا عدم تفعيل حالة

طوار  ،سوا اء كانت الحالة من المستوى الثالث لتصب من المستوى الثاني ،أو حالة من المستوى الثاني لتصب من المستوى
األول ،وحتى انسحاب كامل للب ا  ،كما هو في حالة أوكرانيا.
مثال عن عدم التفعيل في نيبال
صاااانِّّفت نيبال على أن ا حالة طوار من المسااااتوى الثاني لمدة وصاااالت في مجموع ا إلى ساااابعة أشاااا ر في عام  2015في أعقاب
ُ
الزلزال الذي ضاااارب هذا البلد .وكان من المتوقع أن يتم تخفيض المسااااتوى طوال فترة ال وار  .ويوضاااا محااااار اجتماع فرقة
العمل التنفيذية معايير التقييم المختلفة التي اسااااتند إلي ا هذا القرار ألنه تأطر وساااابال الرياح الموساااامية الوشاااايكة ،واالضاااا راوا
السااياسااية في صاايف عام  .2015وكان من وين المحددا الرئيسااية انخفاض احتياجا المساااعدة ،وتوساايع ن ا ورامج التحويال
النقدية ودالا من توزيع األغذية وسبال انتعاش األسوا المحلية ،واستقرار األمن في هذا البلد .وعلى المستوى المتوسط ،رأ وعض
الوحدا إجراء تخفيض للمساااعدة وصااورة قاسااية .وقد تفاقم هذا اإلحساااس ألن وعض الوحدا أصاابحت ودون رؤساااء وقليل من
اإلدارة العليا وسااااابال شاااااواغر لم تكن متوقعة .وعالوة على ذلك ،أعرب كثيرون عن أساااااف م لمغادرة الموظفين الدوليين وصاااااورة
مفاجةة ،والذين كان من الواضااااا أن م تعجلوا في تساااااليم مساااااؤولية العمل الجاري إلى موظفي المكتال .وعموماا ،فقد أثبت المكتال
قدرته على إجراء عملية تخفيض المسااااتوى وصااااورة فعالة .وعاد إعداد الموظفين إلى مسااااتويا ما قبل المسااااتوى الثاني وحلول
ن اية عام ( 2015فكان عدد الموظفين  128موظفا ا في  1ديساامبر/كانون األول  2015مقاول  137موظفا ا في العام الساااوق) .وتمت
وسرعة إزالة المواقع اإلقليمية المؤقتة في مسرح العمليا .

مثال عن عدم التفعيل في العرا
وعد ثالل سااااانوا من النزاع الذي أعقبه تفعيل حالة طوار من المساااااتوى الثالث ،نج المكتال الق ري ،وفقا ا لمذكرا القرارا
()15

ومحاضاااااار اجتماعا فرقة العمل التنفيذية ،في االسااااااتفادة من تعزيز الموارد واآلليا المرنة
()16

المتوسااط طالل فترة ال وار  ،إلى  79في المائة من المسااتفيدين الذين اساات دفت م المنظمة.

التي أتاحت له الوصااااااول ،في

وفي عام  ،2017أصااب العرا في

حالة ما وعد انت اء النزاع .كما انخفض عدد األشااخال المحتاجين إلى المساااعدة اإلنسااانية نتيجة النخفاض عدد المشااردين ،وقدرة
المحررة حديثا ا على التعافي وسرعة .وكانت العالقة وين تخفيض المساعدة للعرا في نوفمبر/تشرين الثاني  2017واستمرار
القرى
ا
حالة المسااتوى الثالث للجنة الدائمة المشااتركة حتى ن اية عام  2017موضااع مناقشااا من جانال مختلف ساال ا الب ا

المكلافة

ولجراء تحليل لمسااتوى اإللحاح الم لوب ،ولكن هذا لم يتم إدراجه في مذكرة العرا وشااأن تخفيض المساااعدة .ووينما قرر اللجنة
الدائمة المشااتركة اإلوقاء على فةة المسااتوى الثالث لحالة ال وار في العرا  ،فلن الب ا
المستوى الثاني.

( )15وطاصة اآللية المشتركة وين الوكاال  ،والتي تُم ّكِّن الب ا

من تقديم حصص غذائية فورية لألسر المشردة.

( )16حساوا مراجع الحساوا الخارجي استناداا إلى لوحا المتاوعة.

قرر طفض مسااتوى حالة ال وار إلى
َ
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اجع الحسابات الخارج بتوضيح ش وط ب وتوكول التف يل ،وخاصة :أ) عن ط ق تحد د دة ستهدفة -

التوصية  .2وص

وإن كا ت إرشااااااد ة  -ل حلة بدء ا ز ة؛ ب) وعن ط ق تفصااااايل ا هداف (الخارجية أو الداخلية) الت تساااااتهدفها ال نظ ة؛
ج) وعن ط ق تبسيط تسلسل القيادة؛ د) و اج ة صيغة اإلبالغ اإللزا ؛ ه) وتحد د

-3
-38

ا ي و احل إج اءات عدم التف يل.

االست داد لحاالت الطوارئ
تسااتند سااياسااة الب ا

وشااأن التأهال لل وار إلى مجموعة من اإلجراءا واألدوا المعروفة واساام "مجموعة االسااتعداد
()17

لل وار والتصاااادي ل ا".

مفصاااالة للمخاطر على مسااااتوى المكاتال الق رية .ويتم
ويجال أن تتي هذه اإلجراءا معرفة
ا

تحديد جميع المخاطر ال بيعية ،واألمنية ،والصاااااحية ،والساااااياساااااية وغيرها على هذا المساااااتوى .وك ا هو الحال اآلن ،قوم
ال كتب اإلقلي
-39

بدور تنسيق فقط

شطة ال لو ات ال تدة ،ولكن ليس بدور رقاب .

وتتاااامن مجموعة االساااتعداد لل وار والتصااادي ل ا وضاااع قائمة فحص تفصااايلية (إجراءا االساااتعداد الدنيا) عن جميع
التداوير ال ارئة التي سااااايتم إعدادها ،حساااااال الوحدة ،مع تحديد المواعيد الن ائية الساااااتكمال ا وتحديث ا ،وكذلك الذين يتولون
أمرها .فلعداد هذه القائمة وإصاااادارها يمكن أن يُع ي لكل المعنيين إحساااااسااااا ا والمسااااؤولية .وت ُ ِّ ّ
نظم هذه اإلجراءا المرتب ة
ولجراءا االستعداد المتقدمة ،ومف وم التشغيل ،وكذلك إجراءا التشغيل القياسية ،استمرارية أنش ة المكتال في حالة حدول
أزمة كبيرة ،وتو ّفِّر التوزيع التشغيلي لالستجاوة لحاال ال وار .

-40

غير أنه على عكس ما تنص عليه الفقرة  9من األمر التوجي ي المذكور أعاله صاااراحة ،فإن ب ا
بشكل رس

-41

تحساااين ا داء والكفاءة

أو نهج ال تأخ ف االعتبار درجة االست داد لحاالت الطوارئ ك يار للتقييم.

وفي المكاتال التي زارها مراجع الحساوا الخارجي ،لم تم تحد د وتوثيق خاط التدليس ال ت لقة بحاالت الطوارئ بشكل
حدَّد ،وأن مراقبة نشاااط الشااركاء ،على ساابيل المثال ،ودءا ا من تساالم الساالع التي يقدم ا الب ا حتى تفريغ ا وتوزيع ا على
المستفيدين ال تزال مجاالا للمخاطرة يلزم تحديده( ،وعلى سبيل المثال ،اتسم عام الزلزال في نيبال وخسائر معلنة مرتفعة نسبيا ا
تُعزى إلى الشااااااركاء ،أي ونساااااابة  38في المائة في عام  ،2015مقاول  10في المائة في عام  ،2016و 12في المائة في عام
()18

.)2017

التوصاااية  . 3وصااا

اجع الحساااابات الخارج بت ز ز طاق التدابي التحضاااي ة ،وال ساااي ا عن ط ق :أ) تحد د ساااؤوليات

ال كاتب اإلقلي ية ن حيث اإلشااااا اف على وضاااااع ب ا

االسااااات داد للطوارئ والتصااااادي لها ف ال وقع؛ ب) ووضاااااع النظام

ال نصااوص عليه ف الب توكول لإلشااارة إلى درجة اسااتك ال إج اءات االساات داد ف تقيي ات ال د القط ي؛ ج) وأن ت ُدرج ف
قوائم ال خاط تدابي للتخفيف ن خاط
-4

ت و ل حاالت الطوارئ

1-4

البيانا المالية الموحادة

-42

ال يتولى الب ا

حت لة خاصة بالتدليس والخسائ ف حالة الطوارئ.

إعداد ويانا مالية موحادة طاصااة وحاال ال وار من المسااتوى الثاني/الثالث ،وال يعتزم اإلوالغ عن هذه

التكاليف .وتنظر المنظمة إلى تعيين المسااتوى الثاني/الثالث على أنه أداة داطلية (ورغم اسااتخدام ا في االتصاااال الخارجية)
لزيادة اهتمام موظفي ا وقدرات م الداعمة لتلبية احتياجا حالة ال وار  .وترى المنظمة أن هذا التعيين ليس له تأثير مباشاااااار

( )17األمر التوجي ي رقم  OM2014/003الصادر في  17أكتوور/تشرين األول  ،2014وتم تحديثه في عام .2017
( )18في حاال ال وار من المستوى الثاني والثالث ،يظ ر اتجاه غير رسمي إلى التخفيف من ضواوط داطلية معيانة :ففي مالوي (حالة طوار من المستوى الثالث)،
وقع نائال المدير أمراا ومبلا يتجاوز السل ة الممنوحة له وينما كان المدير موجوداا.
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على قنوا التمويل أو طبيعة المساااااااءلة فيما يتعلق وتقديم تقارير مالية إلى المانحين  -ف ذه العمليا تُعامل على غرار جميع
عمليا المنظمة.
-43

وتُعرض المعلوما المالية في ط ة اإلدارة حساااال الفةة الرئيساااية للعمليا  ،وفي الكشاااوف المالية حساااال نوع اإلنفا  ،دون
تقسيم ا إلى استجاوا لحاال طوار من المستوى الثاني أو الثالث واالستجاوا األطرى لحاال ال وار .

-44

()19

وواإلضااافة إلى ذلك ،قدام مراجع

ويمكن من وقت آلطر إعداد منصااا ل والغ عن تكاليف العمليا من المسااتوى الثالث.
الحساوا الخارجي تقريرا ا في عام  2015إلى المجلس التنفيذي ( )WFP/EB.A/2015/6-G/1عن إدارة استجاوا رئيسية
لحاال طوار من ساقة على المستوى المركزي ،أي عمليا من المستوى الثالث ،مع جدول والميزانية اإلجمالية السنوية ل ذه
الحاال  .غير أنه ال يتم رصد وتحديث هذا النوع من الجداول من جانال إدارة المنظمة.

-45

ش بة الطوارئ
وللحصول على تكلفة التدطال في العمليا من المستوى الثاني والثالث ،شج ت ُ

اجع الحسابات الخارج

على ال جوع إلى وثائق اإلبالغ ال ال ح سب ال ش وع (التقارير الموحادة عن الم شروعا ) ،والتي ُحدد على أن ا الوثائق
()20

المتعلقة وحاال ال وار التي وقعت وين عامي  2012و.2016

وتؤدي دراساااااااة التقارير الموحا دة للمشااااااروعا إلى

االعتماد ،والنساااااابة لكل حالة طوار  ،على عدة تقارير تتعلق ومجموعا فرعية تُشاااااا ِّ ّكل األموال المعتمدة لعمليا طوار ،
وعمليا ممتدة ل غاثة واإلنعاش ،وعمليا طاصااة .ووالنساابة لعام  ،2016على ساابيل المثال ،كان من الاااروري الرجوع
إلى  24مشااااروعا ا مختلفا ا والنساااابة لساااابع حاال من المسااااتوى الثاني ،وإلى  40مشااااروعا ا مختلفا ا والنساااابة لثماني حاال من
المساااتوى الثالث .وواإلضاااافة إلى ذلك ،فلن التقارير الموحادة عن المشاااروعا تااااع ا المكاتال الق رية والنسااابة لبلد معيان،
وليس لمن قة جغرافية ،وهو أمر قد يختلف والنساااااا بة لحاال ال وار  .وهذا يحجال ودرجة كبيرة الرؤية المالية لكل حالة
طوار  ،ناهيك عن القدرة على تحليل مجموعة متسقة من البيانا المالية.
-46

ويتسم رصد البيانا المالية المتعلقة وحاال ال وار في التقارير الموحادة عن المشروعا وتحيزا من جية كبيرة:
-

يوفِّّر الب ا

()21

أمواالا لعمليا ال وار أو للعمليا الممتدة ل غاثة واإلنعاش،

وهي مشاااروعا يمكن اساااتخدام ا

في حاال ال وار من المستوى الثاني أو الثالث ،ولكن العمليا الخاصة وبلدان في حالة طوار من المستوى الثاني
أو المستوى الثالث روما تم تنفيذها في تاريخ ساوق لبدء حالة ال وار .
-

وتساااااامية حالة ال وار ال تعني والااااااارورة حدول تغيير في نوع المشااااااروع الذي ينفذه الب ا  .ول ذا فلن عدد
المستفيدين المذكورين في التقارير الموحادة عن المشروعا ال يقتصر فقط على المستفيدين من عملية طوار .

-

إن التقارير الموحدة عن المشااااروعا والنساااابة لنفس النوع من المشااااروعا (عملية طوار  ،أو عملية ممتدة ل غاثة
واإلنعاش أو عملية طا صة) لي ست جميع ا على ن سق واحد .فمن وين م شروعا الب ا
()22

عملية ال وار 200859

في جنوب ال سودان ،ال تتبع

نفس ال ريقة من سااانة إلى أطرى .في حين أن تقرير عام  2015يُقدِّّم فقط معلوما عن

مساااتوى المسااااهما التي تلقاها الب ا من المانحين ،ولكن ليس عن عدد المساااتفيدين المقررين والذين تم الوصاااول
إلي م .ويُقدِّّم تقرير عام  2016عن نفس المشاااااروع معلوما أكثر شاااااموالا عن عدد المساااااتفيدين المتوقعين والذين تم
الوصااول إلي م ،وعن المساااهما المتلقاة ،وتقديرا ا أعم عن أهداف المكتال الق ري وتنفيذ المشااروعا  .وهكذا ،توجد

(.https://www.wfp.org/dashboards/yemen )19
صلة وجميع عمليا ال وار من المستوى الثاني/الثالث ،وما في ذلك التكاليف
( )20استبيان مؤرخ في  1ديسمبر/كانون األول  ،2017السؤال " :1قدِّّم قائمة مف ا
المرتب ة و ا حتى هذا اليوم" .؛ إجاوة شُعبة ال وار " :انظر التقارير الموحادة عن المشروعا "؛ السؤال  -4الجزء " :5ق ِّدّم معلوما مالية (وما في ذلك النفقا
المتكبدة) عن المشروعا المتعلقة وعمليا من المستوى الثالث" .رد شُعبة ال وار " :راجع التقارير الموحادة عن المشروعا ".
( )21يمكن دعم هذين النوعين من المشروعا عن طريق عمليا طاصة ،وما يتوافق مع الدعم اللوجستي أو عمليا البنية التحتية التي تجعل عمليا ال وار
أراض ال يمكن الوصول إلي ا ،فلنه يتم
والعمليا الممتدة ل غاثة واإلنعاش عمليا فعالة .فعلى سبيل المثال ،عندما يوجد المستفيدون من مشروعا الب ا على
ل
تس يل تسليم الغذاء عن طريق النقل الجوي أو إنشاء طر جديدة.
( )22عملية طوار استجاوة للنزاع في جنوب السودان .200859
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معلوما مفقودة في وعض التقارير الموحادة عن المشروعا المتعلقة وعدد المستفيدين الفعليين الذين تم الوصول إلي م
في كل مشروع.
-

يتم اإلعالن دائما ا عن المعلوما المتعلقة والميزانيا المعتمدة والمساااااهما التي تتلقاها المكاتال الق رية والفعل لتنفيذ
المشااروعا في التقارير الموحادة عن المشااروعا مع تفاصاايل عن النفقا المتكبدة .غير أن الفترا ليساات موحدة:
فبيانا اإلنفا التي تظ ر في ن اية كل تقرير من التقارير الموحدة المشااااااروعا قد تُغ ي الفترة من  1يناير/كانون
الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول في سنة ما ،ولكن ا قد تن بق أياا ا على فترة أقصر طالل نفس السنة (مثالا نصف
سنة أو روع سنة).

-47

وعموما ا فلن البينا التي تم الحصااااول علي ا عن طريق إضااااافة التقارير الموحادة عن المشااااروعا ال يمكن اعتبارها ويانا
موثوقة .وتتعلق البيانا التي يحتفظ و ا مراجع الحساااااااوا الخارجي والتغيير في عدد المسااااااتفيدين من المعونة في حاال
طوار من المسااااااتوى الثاني أو المسااااااتوى الثالث ،والذي ارتفع من  19.5مليون في عام  2014إلى  32.7مليون في عام
 .2016ف ذه الزيادة في عدد المسااتفيدين ،والتي ينص ا مراجع الحساااوا الخارجي وااارورة تحليل ا وشاايء من الحذر نظرا ا
لاعف من جي في جمع البيانا التي تم الحصول علي ا عن طريق التقارير الموحدة عن المشروعا  ،يفسرها عدد العمليا
المتعلقة وحاال ال وار من المساااتوى الثاني والمساااتوى الثالث  -وحيث زاد من  20عملية طوار وعملية ممتدة ل غاثة
واإلنعاش في عام  2014إلى  34عملية في عام  -2016وفي مناطق عمليا زاد في ا عدد المستفيدين الذين تم الوصول إلي م
مقارنة والمستفيدين المقررين أياا ا ودرجة كبيرة في حاال سوريا ،واليمن ،وجنوب السودان.

-48

()23

وت دف الوثائق األطرى ،مثل لوحا المعلوما في ورنامج  OpWebإلى تتبع المساااااتفيدين الذين تم الوصاااااول إلي م كل
ش ر أو كل فصل ،مع ويان عن المساهما الواردة لتمويل المشروع ،وكذلك معدل التمويل .ومع ذلك ،فلنه ال تتوفار كل هذه
البيانا والنساابة لجميع العمليا في ولدان المناطق اإلقليمية في حاال ال وار  .وعالوة على ذلك ،فلن ا ليساات كل ا موحادة،
وتُعد المعلوما المقدامة في وعض األحيان غير متساااوية من تاريخ إلى آطر والنساابة لنفس البلد ،وتُسااتكمل وواس ا ة موجزا
ق رية مخصصة لالتصال الخارجي والج ا المانحة.

-49

ويبدو أن هناك فجوة وين اسااتعداد المنظمة ل والغ عن الميزانيا المرتب ة وعمليا طوار من المسااتوى الثالث ،واسااتحالة
الروط الدقيق للبيانا المالية التي تدطل في نُظم تكنولوجيا المعلوما الخاصة والمنظمة.

-50

وتعتبر حالة نيبال مثاالا مثيرا ا لالهتمام والنساااااابة ل ذه الحالة .فعلى الرغم من عمليا التحليل الواسااااااعة الن ا التي تمت وعد
إيقاف عمليات ا من المسااااتوى الثاني ،لم يُقدِّّم المكتال الق ري أو المكتال اإلقليمي أو المقر أي تقرير مالي صااااحي عن التكلفة
الكاملة للمسااتوى الثاني .وحاول المراجع الخارجي إع اء تقدير تقريبي اأولي مباشاار لتكلفة العملية من طالل عملية ال وار
()24
 200668التي أُنشااااات مباشااااارة وغرض تمويل هذه العملية (وتاريخ  27أوريل/نيساااااان  2015إلى  31يناير/كانون الثاني
ثان ،أشاااار إلى أنه سااايكون من الااااروري إضاااافة النفقا التي
 ،)2016وما مجموعه  34مليون دوالر أمريكي .وفي تقدير ل
تكبدت ا البرامج األطرى التي لم يكن من المقرر االض الع و ا لوال الزلزال ،والتي كانت تُستخدم في المقام األول وقت وقوع
الزلزال ،وقدرها  14.4مليون دوالر أمريكي في عام  2015وحده (العملية الخاصااة  .)200448أما التقدير الثالث فيتمثل في
()25

إضااااااافة الزيادة في ميزانيا العمليا األطرى للمكتال والناجمة عن الزلزال أثناء عملية ال وار من المسااااااتوى الثاني.
وأطيراا ،هناك تقدير تقريبي راوع على أساس التكلفة الكاملة ،سيدطل في حساب النفقا الجارية التي تحمل ا الب ا والنسبة
للموظفين واأل صول المعيانة إلدارة األزمة (مثل مرتبا موظفي المكاتال اإلقليمية المنت شرين في نيبال ،وهذه التكاليف لي ست
معروفة) .وهكذا ،يرى مراجع الحسااااااوا الخارجي أن ن ج التكاليف التشاااااغيلية الذي وضاااااع لعمليا ال وار يُقلل ودرجة

( )23ورنامج  OPwebهو شبكة انترانت للعمليا المؤسسية للب ا

من أجل إدارة المعلوما التشغيلية الرئيسية في مكان واحد.

( )24مساعدة غذائية طارئة للسكان المتاررين من الزلزال في نيبال .200668
( )25هناك زيادة قدرها  1.8مليون دوالر أمريكي في المصروفا في البرنامج الق ري  200319طالل الفترة ما وين عامي  2014و ،2015وزيادة أطرى قدرها
 2.4مليون دوالر أمريكي طالل الفترة ما وين عامي  2015و.2016
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كبيرة من التكلفة الفعلية لعملية الب ا  .ويوضااا هذا المثال أنه ينبغي تحديد مف وم التكلفة اإلجمالية وشاااكل أفاااال لعمليا
ال وار من المستوى الثاني أو المستوى الثالث.
-51

ووينما تسااااتأثر حاال ال وار من المسااااتوى الثاني والثالث وأكثر من نصااااف موارد الب ا  ،إالّ إن ا مصااااممة فقط كأداة
()26
داطلية ل دارة التشااغيلية ،وهي منفصاالة عن أي محاولة محددة إلعداد تقارير مالية .ونظرا ا لألهمية المتزايدة ل ذه الحاال
في عمليا الب ا  ،فلن الرصد األفال للنفقا السنوية قد يبدو ضروريا ا من أجل تحسين قياس القيود الجديدة التي يمكن
ين وي علي ا تزايد هذه العمليا .
اجع الحساااااابات الخارج بإعداد أداة الية ت كِّن الحساااااابات ن تقد م إج ال التكلفة ال وحَّدة الف لية

التوصاااااية  .4وصااااا

ل ليات الطوارئ ن ال ستوى الثا

2-4
-52

وال ستوى الثالث.

ن ج التكلفة الكاملة
في غياب التكاليف الموحادة الكاملة ،ال يزال من الممكن إجراء وعض التحليال واسااااااتخدام البيانا المالية الساااااانوية حساااااال
مشروع الميزانية .فقد استُخدمت البيانا والنسبة للفترة من عام  2014إلى عام  ،2016وهي تمثِّّل أكثر من  2 500مخصصا ا
لمشااااروعا في ونود الميزانية ،سااااوا اء كانت تتعلق أو ال تتعلق وحاال ال وار  .وونا اء على المعلوما المتاحة في البيانا
المالية للمنظمة ،والتمييز وين المشروعا التي ُح شد في إطار عمليا ال وار من المستوى الثاني والثالث ،والتي تديرها
()27

ُ
شعبة ال وار ،

وضع المراجع الخارجي الجدول التالي.

(OSE: “the L2 and L3 designations are used as an internal WFP to ol to elevate corporate attention and strategic support )26
”.to existing or developing emergency situations. The L2 and L3 designations are not intended to be linked to financial data
( )27أجر شُعبة ال وار عملية اطتيار المشروعا التي تن وي على حاال طوار ؛ وين بق هذا االطتيار على  168مشروعا ا في الشبكة السنوية (ومعنى حساب
مشروع متعدد السنوا على أساس كم عدد السنوا التي يستغرق ا المشروع).
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الجدول  - 3البيا ات ال الية السنو ة حسب ش وع ال يزا ية ف الفت ة ن عام  2014إلى عام 2016

(ب ال ين الدوالرات ا

كية)
2015

2014

2016

ال ستوى الثا
االحتياجا

667

996

1537

الموارد

327

573

754

االحتياجا غير الملباة

%51

42%

51%

ال ستوى الثالث
االحتياجا

2 201

2 920

3 080

الموارد

1 709

1 640

2 211

االحتياجا غير الملباة

%22

%44

%28

ستو ات أخ ى
االحتياجا

5 580

4 748

4 227

الموارد

3 006

2 640

2 842

االحتياجا غير الملباة

%46

%44

%33

ال ج وع
االحتياجا

8 448

8 664

8 844

الموارد

5 042

4 853

5 807

االحتياجا غير الملباة

%40

%44

%34

ال وارد ي ال و َّجهة
المستوى الثاني

%4.6

%7.2

%10.6

المستوى الثالث

%2.3

%6.2

%3.9

مستويا أطرى

%5.6

%7.7

%4.1

المصدر :مراجع الحساوا الخارجي طبقاا لبيانا الميزانية من شُعبة الميزانية والبرمجة.
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وتمثل المشروعا التي وضعت في حاال ال وار حصة متزايدة من الموارد التي حشدت ا المنظمة ،من  40في المائة في
عام  2014إلى  51في المائة في عام ( 2016من ا  13في المائة لحاال ال وار من المستوى الثاني و 38في المائة لحاال
()28

ال وار من المستوى الثالث).
-54

وكانت العمليا في المستوى الثالث أفال تمويالا من المتوسط وشكل ملحوظ ،وكانت المشروعا في المستوى الثاني أحسن
تمويالا من المتوسااااااط ودرجة أقل في عامي  2014و ،2016ولكن ليس في عام  .2015وقد تعذار تقييم العوامل التي يمكن أن
تدفع المانحين للتصاارف وشااكل مختلف وين حاال ال وار وغير حاال ال وار  ،سااواء من حيث كمية التبرعا أو عدد
الج ا المانحة .وسوف يلزم إجراء تحليل أكثر تفصيالا لدعم استراتيجيا مانحي المنظمة.

-55

وتمول حاال ال وار من المسااااااتوى الثاني ودرجة أكبر من موارد متعددة األطراف غير موج ة ( 10.6في المائة مقاول
ا
 3.9في المائة ل حاال ال وار من المسااااااتوى الثالث) ،مما يوحي وأن المانحين يميلون ودرجة أكبر إلى إع اء األولوية
لتمويل عمليا المساااتوى الثالث عن طريق مسااااهما مو اج ة ،ويحتاج الب ا

إلى التعويض عن طريق تخصااايص المزيد

من الموارد المتعددة األطراف غير المو اج ة إلى حاال ال وار من المستوى الثاني.

(( 327 :2014 )28موارد للمستوى الثاني ( 1709 +موارد للمستوى الثالث)% 40 = 5042 /؛عام ( 754 :2016للمستوى الثاني) ( 221 +للمستوى الثالث)/
%51 = 5807؛ و ،%13 = 5807/754و.%38 = 5807/221
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-56

ويمكن أيااااا ا تقييم تركيز المنظمة على حاال ال وار من طالل النظر في المجاال التي ِّ ّ
توزع في ا أنشااا ت ا األكثر كثافة
في الميزانية في عام  ،2016فقد تعاملت  9مكاتال من المكاتال العشااااارة التي لدي ا أكبر ميزانية ورنامجية مع حاال طوار
()29

من المستوى الثاني أو الثالث.
-57

األولية إلى من جية هشااااة في غياب البيانا المالية الموحادة على مسااااتوى المنظمة .ولذلك ،فلنه يجال
وتسااااتند هذه التحليال
ا
تحسين األساليال المستخدمة لتعزيز قوة التحليال وأهميت ا.

-58

و ع ذلك ،في كنها أن تثبت قي ة النه التحليل ال ال لحاالت الطوارئ ن ال ساتوى الثا
الطابع ال ال الخاص له ه الحاالت والفائدة بالنسبة لل ق
شااأن تحد د قدار حدود ت و ل ال سااتوى الثا

ن أجل وضع إطار تحليل

بشااكل أفضاال ،و ا قابله ن حصااة أكب

وال ساتوى الثالث .وه تثبت

ناسب .وعلى وجه الخصوص ،ف ن
ن ال وارد ي ال خصااصااة الت

تحصاال عليها ،أن تيح تسااليط الضااوء على التوت ات الكا نة ف ه ا النوع ن الحاالت ،وبالتال التفكي ف أ سااب أدوات
الت و ل .و ُ د ه ا ض ور ا ً بشكل خاص ف سياق تم فيه قبول أن "إ قاف حالة الطوارئ ن ال ستوى الثالث ال ن أي
تغيي ف خطورة ال وقف" ( ائب ال د التنفي ي ب ناسااابة إعادة تصااانيف حالة الطوارئ ف ال اق ن ال ساااتوى الثالث
()30

إلى ال ساااتوى الثا )،

ا

ال ي تطلب ضااا ان أال ؤدي اال تقال ن حالة إلى أخ ى بشاااكل نهج إلى فقدان القدرة

ال الية.

3-4
-59

تمويل حالة ال وار
وثمة طريقة أطرى لمعالجة قدرة الب ا

على التكيُّف مع حاال ال وار  ،وهي تحليل حشااد آليا التمويل المساابق ،سااوا اء

سالف (حساااب االسااتجاوة العاجلة) .ف ذه اآلليا تتي للمكاتال
على شااكل قروض (مرفق اإلقراض الداطلي للمشااروعا ) ،أو ُ
الق رية التي ال يمكن ا انتظار الحصول على تبرعا االستفادة من القروض أو السلف .وقد تم اكنت ُشعبة الميزانية والبرمجة
من تجميع البيانا المالية الساااانوية لكال النوعين من اآلليا  ،مع مراعاة المشااااروعا المصاااانافة على أن ا تُساااا م في حاال
ال وار من المستوى الثاني والثالث.
الجدول  :4ال خصصات ال الية ن آليات الت و ل ال سبق

(ب ال ين الدوالرات ا

كية)
2014

حساب االستجابة ال اجلة
عال
ال ستوى الثا  -ال ستوى الثالث
صيب ال ستوى الثا

 -ال ستوى الثالث (كنسبة ئو ة)

فق اإلق اض الداخل لل ش وعات
عال
ال ستوى الثا  -ال ستوى الثالث
صيب ال ستوى الثا

2015

2016

182
66.6

164.2
95.4

215.2
143.1

%36.6

%58

%66.5

1 092.8
558.9

777.5
441.7

1 072.4
735.3

%51

%567

%69

 -ال ستوى الثالث (كنسبة ئو ة)

المصدر :مراجع الحساوا الخارجي ونا اء على ويانا الميزانية من شُعبة الميزانية والبرمجة

-60

ووالنساابة آللية اإلقراض الداطلي للمشااروعا  ،كانت القروض الممنوحة لمشااروعا ال وار من المسااتوى الثاني أو الثالث
تُمثل حصااة متزايدة من المبلا الساانوي العام للقروض الممنوحة للمشااروعا  ،من  51.1في عام  2014إلى  68.5في المائة
في عام  .2016ويُعد مرفق اإلقراض الداطلي في المشااااااروعا نظاما ا للقروض الداطلية وسااااااقف قدره  570مليون دوالر
أمريكي .وليساااااات هذه اآللية ومثاوة تخصاااااايص متاح لالئتمانا  ،ولكن ا تساااااام وتفويض مساااااابق ل نفا ونا اء على توقعا

()29

جنوب السودان ،وجم ورية الكونغو الديمقراطية ،وتشاد ،ومالوي ،والمكتال اإلقليمي في داكار ،وإثيوويا ،والنيجر ،ونيبال ،وكينيا.

( )30رسالة إلى جميع الموظفين ،صادرة في  30نوفمبر/تشرين الثاني " :2017ال يعني عدم تفعيل حالة االستجاوة لل وار الخاصة بالب ا
الوضع" (عدم تفعيل المستوى الثالث وتفعيل االستجاوة لحالة ال وار من المستوى الثاني لجم ورية العرا ).

أي تغيير في ط ورة
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المسااااهما (أو الاااامانا ) .وعند دفع المسااااهمة المعنية ،فلن ا تُساااتخدم لساااداد سااالفة واااامان من مرفق اإلقراض الداطلي
للمشااااااروعا  .وفي عام ُ 2016ق ِّدّ مت ساااااالف قدرها  1 072.4مليون دوالر أمريكي عن طريق مرفق اإلقراض الداطلي
للمشروعا ( 179سلفة لـ  68عملية).
-61

كما تزايد اسااتخدام حساااب االسااتجاوة العاجلة من  36.6في المائة من الساالف الساانوية في عام  2014إلى  66.5في المائة في
عام  .2016وحساب االستجاوة العاجلة هو صندو متعدد األطراف أنشئ في عام  1991لتمويل المساعدة الفورية (عمليا
ال وار  ،وعمليا ال وار الممولة لحسااااااب االساااااتجاوة العاجلة ،والعمليا الممتدة ل غاثة واإلنعاش ،وورنامج تحساااااين
االساااتعداد واالساااتجاوة الممول من حسااااب االساااتجاوة العاجلة) .وعلى عكس مرفق اإلقراض الداطلي للمشاااروعا  ،يُعد هذا
الحساااب تخصاايص اا ا فعليا ا لالئتمانا  :فيموله المانحون على شااكل تجديد للموارد أو تسااديدها ل ذا الصااندو  ،ويمكن للب ا
استخدام األموال المتاحة فقط.

-62

وقُدِّّر متوسااط المبلا الساانوي لمساااهما حساااب االسااتجاوة العاجلة في الفترة من عام  2012إلى عام  2017ومبلا  63مليون
دوالر أمريكي ،مع رقم مساااات دف حدده المجلس التنفيذي في قراره  2014/EB.2/4ليصاااال إلى  200مليون دوالر أمريكي
من التبرعا ساانوياا .وفي عام  ،2017تلقى حساااب االسااتجاوة العاجلة  61.89مليون دوالر أمريكي من المساااهما  ،وما في
ذلك تمويل قدره  15مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة .وكان الرصيد االفتتاحي للحساب في عام
 2017عند مستوى منخفض تاريخيا ا ولا  13.78مليون دوالر أمريكي.

-63

ويزداد ال لال على الصندو  ،غير أن المساهما تعتبر راكدة .وقد زاد المِّ ن المدفوعة من  126مليون دوالر أمريكي في
عااام  2012إلى  154.23مليون دوالر أمريكي في عااام  22 +( 2017في المااائااة) ،مع ذروة ولغاات  215.2مليون دوالر
أمريكي في عام  .2016وفي الوقت نفسه ،ظلت المساهما عند مستوى ثاوت إلى حد ما ،من  56.2مليون دوالر أمريكي في
عام  2012إلى  61.8مليون دوالر أمريكي في عام ( 2017زيادة رصااايد حسااااب التساااوية ومبلا  15مليون دوالر أمريكي)،
أو  9.9 +في المائة.

-64

ويجال أن يكون التحليل الذي ال تصااال فيه المسااااهما إلى مساااتوى الموارد التي تبلا  200مليون دوالر أمريكي كما حددها
المجلس التنفيذي تحديدا ا متحفظا ا ألن مسااااااتوى الموارد يقيام وفقا ا للمادة  3 - 4من النظام المالي ،مع مراعاة ليس فقط إعادة
المكونة من مساهما
تجديد المساهما  ،وإنما سداد السلف أيااا .وعموماا ،ولغت الموارد السنوية
ا
قُدِّّمت لساااداد مخصاااصاااا لعمليا محدادة  173.1مليون دوالر أمريكي في عام  ،2016و 176.3مليون دوالر أمريكي في
ساوقة ومساهما الحقة،

()31

عام .2017
-65

وتنبع قيود الصااااندو من هيكل التمويل أكثر مما تنبع من مسااااتواه .وال تزال المساااااهما المتعددة األطراف وغير المو اج ة
منخفاة ،في حين تُعد الحكوما المركزية أكثر استعدادا ا للقيام والسداد الالحق للسلف عندما تكون قد أسفر عن عمليا أو
أنشاااااا ة محدادة .ولذلك ،فلن مبدأ االحتياطي غير المباشاااااار في حاال ال وار هو ما يجعل المانحين مترددين في دعمه
والكامل.

-66

وبالنظ إلى تطور حالة ح ساب اال ستجابة ال اجلة وال ص وبات الت تواجهها ال نظ ة ف تجد د وارد ه ا ال صندوق ،فإ ه
كن إعادة تقييم دورها ف ت و ل حالة الطوارئ بالنسااابة الحتياجات خاصاااة ل ليات ن ال ساااتوى الثا

والثالث .وحتى

اآلن ،لم كن لدى ال نظ ة قط آلياتها الخاصااااااة الت ال كن حشاااااادها إال أثناء تف يل حالة طوارئ وخي ة .و كن بالتال
النظ ف إ شاء صندوق ف ع

خصص لل ساه ات ي ال قيَّدة وال خصصة للت بئة ف ا شه الثالث ا ولى ن

حلة

الطف ة ف حالة الطوارئ ن ال سااتوى الثالث ،وهو ا ُشااكِّل احتياطيا ً تشااغيليا ً ف حالة الطوارئ ،وحافزا ً لت بئة ال وارد
ف

طاق ز ن

حدود و قيَّد للغا ة ف بدا ة ا ز ة.

( )31ولضافة الرصيد ال ُمبلاا عنه من العام الساوق ،يصل إجمالي الموارد إلى  228.9مليون دوالر أمريكي في عام  ،2016وإلى  190.1مليون دوالر أمريكي في عام
.2017
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التوصاااية  .5وصااا

اجع الحساااابات الخارج بإج اء سااالسااالة ن التحليالت ال الية ن أجل :أ) تحد د وتقد ُجهد ال يز ة

اإلضااااف ال خصاااص ل ليات ن ال ساااتوى الثا

والثالث بسااابب تدخل إقلي

و ن ال ق  ،ب) وإ جاد قنوات ت و ل ي

قيَّدة

وأكث تحد دا ً حسب قتضى الحال.
-5
-67

إدارة ال وارد البش ة ف حاالت الطوارئ
هو االسااتجاوة وساارعة ووفعالية لحاال ال وار الغذائية .وهذه الخاصااية التي تتساام و ا وكالة

الغرض الرئيسااي من الب ا

إنسااانية دولية تسااتلزم والااارورة فرض ضااغوط على الموارد عندما يكون من الاااروري نشاار عناصاارها على األرض وما
يتجاوز قدرة و سائل ا المعتادة .ففي ال سنوا األطيرة ،أدّى الجمع وين زيادة عدد حاال ال وار من الم ستوى الثالث/الثاني،
والتي غالبا ا ما تكون ممتدة ،ووين طبيعة مواردها البشاااااارية غير القاولة للمتمدد وال ن اية ،إلى زيادة ال لال على قوة العمل في
أضعف البلدان.
-68

وتؤكد قائمة المخاطر المؤسسية التاوعة للب ا

أن انتشار األزما اإلنسانية يحد من قدرة الب ا

على نشر موظفين ذوي

طبرة ومدروين على التعامل مع حاال ال وار  ،ويؤدي إلى إج اد اإلدارة على حساااااااب عمليا أطرى .ويعد عدم القدرة
على االستجاوة السريعة لالحتياجا اإلنسانية من وين المخاطر الرئيسية التي يواج ا الب ا .
-69

ويعني هذا الوضااع أن تكون المنظمة قادرة على تحقيق أفااال اسااتخدام لألفرقة التي يمكن نشاارها فوراا ،وعلى ن ا أوسااع،
وعلى وضع قائمة مناسبة من حيث الكمية والنوعية على حد سواء ،حتى يمكن تلبية االحتياجا وفعالية .وليست هذه الوظيفة
()32
شعبة الموارد البشرية و ُ
فعالة وشكل كامل في الوقت الحاضر .ففي عام  ،2017أصدر ُ
شعبة ال وار تقريرا ا الست الع
إمكانية إنشااااااء قدرة من موظفي التدطل الساااااريع (قدرة من موظفي ال فرة) .ولذلك ،جر المراجعا الخارجية في سااااايا
متغ ِّّير ،وينما ق عت المناقشا والفعل شوطا ا طويالا في هذا المجال  -ولكن ا لم تُستكمل.
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وتتمثل األداة الرئيسية إلدارة الموارد البشرية التي استحدثت لتلبية احتياجا التدطل السريع في قائمة االستجاوة لل وار
()34

التي أنشةت في مايو/أيار  .2014وتواجه هذا القائمة انتقادا متكررة ،وطاصة من مراجعي الحساوا الداطليين،

()33

والصيا

المختلفة للدروس المستفادة من حاال ال وار المؤسسية:
-

فيما يتعلق ومعايير القبول في قائمة االستجاوة لل وار حسال المشرف ،ال توجد طريقة لامان مراعاة األداء الفردي
للمرش لقائمة االستجاوة لل وار ؛

-

وفيما يتعلق وتمثيل القائمة :كانت القائمة تتألف في الفترة وين عامي  2014و 2016من  90في المائة من الموظفين
المحليين ،رغم أن ا مفتوحة لجميع فةا الموظفين ،إالّ إن ا تخاطر ونقص الموظفين من المسااااااتوى الرفيع .ومنذ ذلك
الحين ،انخفض الحاااااااور غير الكافي والفعل للموظفين الدوليين ،حيث أن م كانوا يمثلون  4.5في المائة فقط من قوة
()35

العمل في عام 2017؛

(“design a rapid surge support system for L2 and L3 emergencies, which may include an internal leadership roster, internal )32
technical experts roster, enhance use of stand-by partners, and an exploration of a WFP rapid response team”, Rapid response
.work force planning (Shaver, Bosch, May 2017), Term of references, January 2017
( )33تعمل قائمة االستجاوة لل وار على أساس سنوي ،من طالل عملية اطتيار حيث تختار مكاتال الب ا الق رية والشُعال مرشحي ا ،وتقوم المكاتال اإلقليمية
والمقر ودراسة هذه ال لبا  .ويتم تعيين المرشحين لقائمة االستجاوة لل وار لفترة تمتد من ثالثة أش ر إلى  12ش راا لنشرهم على حالة ال وار .
( )34التقرير .AR/16/13
( )35األسباب المحتملة متعددة ويصعال تمييزها .ويمكن تشجيع العناصر األكثر طبرة للذهاب في وعثة عن طريق آليا أكثر استنارة ،وقد يفالون االحتفاظ وحريت م
في االطتيار عن طريق التقدم و لبا عند حدول حالة طوار محدادة .وقد يترددون في المشاركة في عمليا طوار في سياقا معيانة حيث تكون الفر قد أُن كت.
واعتراف المؤسسة ال يتخذ والارورة أشكاالا مناسبة ،وطاصة في حالة التقدم الوظيفي .وأطيراا ،فلن التغييرا في نظام تكنولوجيا المعلوما يمكن أن تُشكل عقبة
أمام اشتراك الموظفين في عام .2017
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الجدول  - 5تشكيل قائ ة االستجابة للطوارئ ف الفت ة ن عام  2014إلى عام 2017
( ن حيث عدد الوكالء)
2014

2015

2016

2017

موظفون دوليون (من الفةة ف  1-إلى الفةة مد )1 -

90

50

48

31

الخبراء االستشاريون

71

58

54

86

مت وعو األمم المتحدة

30

11

10

14

الموظفون الوطنيون (من المستوى ألف إلى المستوى جيم)

149

137

98

128

الخدما العامة (من الفةة خ ع  2 -إلى الفةة خ  -ع )7 -

223

225

127

230

عقود الخدمة

185

160

126

192

2

2

9

7

ال ج وع

750

643

472

688

حصة ال وظفين الدوليين (كنسبة ئو ة)

%12

%7.7

%10.1

%4.5

اتفا الخدما الخاصة

المصدر :الب ا  ،شُعبة الموارد البشرية.

-

فيما يتعلق وكثافة االساااتخدام :لم توفِّّر قائمة االساااتجاوة لل وار ساااوى  19.9في المائة من احتياجا النشااار الخاصاااة
()36

في الفترة ما وين عامي  2013و 430( 2017عملية من أصل  2 158عملية نشر ،انظر الجدول أدناه)؛
بالب ا
وعالوة على ذلك ،تختلف حصاااة القائمة في عمليا النشااار مقارنة والموارد الموجودة طارج هذه القائمة اطتالفا ا كبيرا ا
وفقاا ا لحااال ال وار

()37

( 13في الماا ئة في نيباال وجم ور ية أفريقياا الوساااااا ى ،ولكن اا ولغات  15في الماا ئة في

العرا )؛
-

فيما يتعلق و بيعة عمليا النشر :يوض الجدول التالي أن عدد عمليا النشر ال يرتبط والارورة وكثافة أو مدة حالة
ال وار (مثل عمليا مالوي  24 -عملية نشاااار ،أو عملية الفلبين  18 -عملية نشاااار ،وكما هو الحال في اليمن) وفي
البداية كانت القائمة ت دف إلى دعم حاال من المسااااااتوى الثالث ،إال أن ا اساااااات ُخدمت في وعض األحيان لحاال من
المستوى الثاني.

( )36يرتبط مف وم "النشر" واالنتقال وليس والشخص؛ فيمكن نشر الشخص ذاته عدة مرا .

( )37تعتبر المقارنة مقيدة وسبال االطتالف في الن ا  ،حيث ودأ القائمة في منتصف عام  2014فقط.
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الجدول  - 6ع ليات النش ف حاالت الطوارئ ن عام 2013
ج وع
القائ ة

ج وع
خارج القائ ة

2017-2014

ن بينهم
ا تداب
()38
ؤقت

توسط دة
اال تداب
ال ؤقت ف
القائ ة(د)

-2013
2017

%100

46

23

41

152

144

163

23

28
168

ج وع ع ليات
النش
2017-2013

الطوارئ

البلد

الكاميرون

الكاميرون

18

جم ورية أفريقيا الوس ى

جم ورية
أفريقيا الوس ى

19

%74

اإليبوال

غانا

5

%80

58

اإليبوال

غينيا

39

%77

115

129

اإليبوال

ليبيريا

43

%70

105

130

173

اإليبوال

السنغال

10

%70

53

46

56

اإليبوال

سيراليون

51

%63

87

143

194

النينيو

ووتسوانا

0

n.a.

n.a.

3

3

النينيو

ليسوتو

1

%100

64

4

5

النينيو

مدغشقر

9

%78

81

19

28

النينيو

مالوي

24

%79

91

37

61

النينيو

موزامبيق

12

%92

n.a.

19

31

النينيو

جنوب أفريقيا

3

%69

62

14

17

النينيو

إسواتيني

1

%0

64

8

9

النينيو

زامبيا

2

غير متاح

غير متاح

2

4

النينيو

زمباووي

0

غير متاح

غير متاح

14

14

القرن األفريقي

إثيوويا

5

%40

38

72

77

العرا

العرا

21

%81

81

60

81

العرا

العرا
الموصل

13

%69

88

15

28

نيبال

نيبال

35

%86

49

255

290

شمال شر نيجيريا

نيجيريا

27

%81

145

66

93

الفلبين

الفلبين

18

%83

90

236

254

جنوب السودان

جنوب السودان

41

%85

107

130

171

سوريا

سوريا

7

%71

78

9

16

أوكرانيا

أوكرانيا

8

%50

118

48

56

اليمن

اليمن

18

%67

82

79

97

430

%73

84.2

1728

2158

ال ج وع

المصدر :الب ا  ،شُعبة الموارد البشرية.

-71

ونتيجة لذلك ،فلن أداة قائمة االستجاوة لل وار ليست إالّ واحدة من طرائق للنشر ضمن طرائق أطرى في الب ا

ال ترتبط

شدت ا وطبيعة استخدام ا وخصائص حالة من حاال ال وار .

( )38ال يعتبر الخبراء االستشاريون في القائمة في انتداب مؤقت عندما يسافرون .والمكلفون وم ام مؤقتة هم موظفون تم نشرهم على مراكز عمل مختلفة طالل فترة
محدودة (تتراوح وين ش ر وستة أش ر) .المصدر :الب ا  ،شُعبة الموارد البشرية.

27
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ول ذا ،فلن ويانا النشاااار وحدها ليساااات أداة لتحليل قدرة الب ا

على تكييف موارده البشاااارية مع حاال ال وار  .إال أن

قرار النشاااااار يخاااااااع لعدة متغيرا مرتب ة ليس فقط وحالة ال وار  ،ولكن على األقل وال يكل المحلي للمكتال الق ري أو
قرارا اإلدارة.
-73

فلدى الب ا

أدوا أطرى لتحديد الموظفين الذين يمكن نشاااااارهم في حالة ال وار  ،مثل اتفا قا الشااااااركاء االحتياطيين
()39

( ،)ALITEوالقوائم اإلقليمية،

وقائمة الخبراء االساااتشااااريين الخارجيين ،ول وحتى القوائم غير الرسااامية على المساااتوى

الوطني أو اإلقليمي .وعلى ساااااابيل المثال ،توجد مجموعة غير رساااااامية من الموظفين الفنيين والمتقاعدين الذين عادة ما يقوم
الب ا

وتعيين م في حاال ال وار  ،مع وضاااع كفاءات م في االعتبار ،مع أن معظم م ليساااوا أعااااا اء في قائمة االساااتجاوة

لل وار  .وعالوة على ذلااك ،فاالن ج ود مراجع الحسااااااااوااا الخااارجي ،سااااااوا اء في المكتااال المحلي أو في المقر تبين أن
الممارساااا غير الرسااامية لتحديد الموظفين ال تزال الغالبة إلى حد كبير ،إلى جانال هذه األدوا الرسااامية .و ن خالل إتاحة
ت ا ش ال د د ن قوائم ال وظفين ال حت ل شاااااا هم ،زداد الطابع التقد ي لالختيارات ،ا
وجود خاط بالنساااااابة لل نظ ة :ثل عدم كفا ة النب ات الت

ال ي كن أن ؤدي إلى

كن شاااااا ها ،أو تشااااااتت اآلليات الالز ة ل اج ة أداء

ال وظفين ال ن سبق ش هم.
-74

ويحتاج الب ا

إلى نظام من شااااااأنه أن يكفل النشاااااار السااااااريع ألشااااااخال لدي م الن ا الكامل من الم ارا الم لووة في

األزما  .ومن ثم ،فلنه ي شار إلى ذلك في م شروع التقرير المذكور أعاله ل ُشعبة الموارد الب شرية و ُشعبة ال وار ألن إن شاء
هذا النظام سااوف يسااتمر من ساانة إلى ثالل ساانوا  ،رهنا ا والتمويل المناسااال .وقد ودأ في ُ
شاعبة الموارد البشاارية مشااروع في
عام  2018لمعالجة ذلك.
-75

وفي المدى القصااااااير ،هناك عدة مبادرا محتملة لتحسااااااين النظام القائم .وهك ا ،نبغ النظ ف إج اء حصاااااا لل هارات
ال تاحة ،وإضاااافاء الطابع ال ساااا

عليها ،واساااات اض ا ي القبول ف قائ ة االسااااتجابة للطوارئ ،فضااااالً عن تطو

الحوافز الخاصاااة ،أو حتى التزام ال شاااح بال شااااركة ف القائ ة ة واحدة على ا قل ف حياته ال هنية ،باساااتثناء حالة
ال ا ي ال شخصية ال وضوعية ل دم التوافق ،ن أجل توسيع النب ات الشخصية وال هارات ال تاحة .وأطيراا ،فلن التدريال

على حاال ال وار سوف يستفيد من تلقي دعم أفال من الب ا  .ومن ثم ،يمكن على األقل أن يحظى التدريال الوظيفي
واإلسنادي لالستجاوة لل وار ( ،)FASTERوالتزكية على ن ا واسع في حال عدم إضفاء الصبغة الرسمية عليه.
التوصااية  .6وص ا

وس ا ة و كز ة ل وظف الب ا
اجع الحسااابات الخارج بإ شاااء أداة رصااد
َّ

حاالت الطوارئ ،وإضفاء الطابع ال س
-76

ال ن كن ش ا هم ف

على بدأ ت يينهم.

والقرار الن ائي ونشر أحد موظفي الب ا

يقع في ن اية األمر على عاتق مديره المباشر ،وفي حالة موظفي المكتال الق ري،

فلنه يقع على عاتق المدير الق ري .وتااااااا ر المكاتال الق رية التي تواجه حاال من المسااااااتوى الثاني/الثالث إلى تخفيض
عمليا نشاارها في مواقع ال وار األطرى .غير أن االسااتخدام الحالي إلطار المسااتوى الثاني/الثالث ،والنساابة للحاال التي
تسااتمر أحيانا ا ألكثر من طمس ساانوا  ،يعني طسااارة كبيرة في المرونة والنساابة للمنظمة .وعالوة على ذلك ،فلنه ال يوجد لدى
المديرين الق ريين أي حافز طال للسماح ونشر أحد الموظفين إلى حالة طوار أطرى .ومن الناحية النظرية ،يوجد مستوى
أعلى لتقييم مدى مالءمة اطتيارا التكليف في حاال ال وار  :وهو المكتال اإلقليمي المعني .غير أن دور المكتال اإلقليمي
هو تقليص المخصااصااا وشااكل عام وتوزيع الموارد وين البلدان ،في غياب أي توجيه واض ا في هذا المجال .وال يرتبط أي
مؤشر أداء وقدرة اإلدارة على التكيُّف مع االحتياجا العامة للب ا .

( )39يُقدِّّم تقرير شُعبة ال وار عن "تخ يط قوة عمل االستجاوة السريعة" األمثلة التالية للدوائر التي وضعت قوائم غير رسمية للموظفين الذين يمكن نشرهم في
حاال ال وار  " :مجموعة األمن الغذائي العالمي ،ومجموعة االتصاال في حاال ال وار  ،ومجموعة اللوجستيا (سلسلة اإلمداد) ،ومجموعة التغذية ،والمكاتال

اإلقليمية في ونما ،ونيرووي ،ووانكوك ،والمكاتال الق رية (غير القادرة على التحديد وصورة فردية)".
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التوصااااااية  .7وصاااااا

اجع الحسااااااابات الخارج بأن ُدرج ف تقييم أداء ال د ن القط ين واإلقلي يين تقييم لقدرتهم على

ال ساه ة ف الجهود ال ب ولة لتطو ع ال وارد البش ة الخاصة بال نظ ة أثناء شوء ا ز ات.
-77

وهناك عدة وظائف رئيسية في حاال ال وار يلزم تعزيزها .وهذا هو الحال والنسبة لم ام محدادة طاصة ومنسقي ال وار ،
الذين غالبا ا ما يكونون منفصلين عن المديرين الق ريين ،وال توجد قوائم طاصة و م .ووشكل أعم ،ينبغي أن تستكمل على وجه
السرعة المناقشا الجارية وشأن إمكانية إنشاء وحدة دائمة قادرة على نشر موارد استثنائية وسرعة كبيرة لتفعيل حالة طوار
جديدة (ال فرة) .وطبقا ا للوثائق الداطلية ،فلن الميزانية التقديرية التي يمكن تخصاااااايصاااااا ا لذلك تتراوح وين  10و 20مليون
()40

دوالر أمريكي ساانويا ا.

غير أنه ينبغي النظر في هذا المبلا على ضااوء التحسااينا ال امة التي قد ين وي علي ا إنشاااء هذه

ال وحدة والنسااااابة للمنظمة .وواإلضاااااافة إلى ذلك ،يمكن أن تكون هذه الوحدة مساااااؤولة عن إدارة وتحساااااين قائمة االساااااتجاوة
لل وار  ،وال ساايما عن طريق وضااع اسااتراتيجية طويلة األجل لت وير الموظفين ذوي القدرا العالية في حاال ال وار ،
والتي ساااااوف تشااااامل وظيفة للتوجيه (نشااااار أزواج من الموظفين األقدم/الموظفين المبتدئين على رأس العمليا الرئيساااااية)،
وكذلك الساااااعي إلى التعيين المزدوج ،مثل تعيين مديري المساااااتوى الثاني المؤكدين لتولي إدارة المساااااتوى الثالث ،مع تعيين
مديري المساااااتوى األول لتولي إدارة المساااااتوى الثاني ،وذلك و دف تدريال جيل جديد من طبراء ال وار  .ومع أنه ليس من
سوف تستفيد من اتخاذها وسرعة ،في

سل ة المراجع الخارجي البت في مثل هذه المبادرة ،إال أنه يشير إلى أن هذه القرارا
ساايا أوضاا مجددا ا في اآلونة األطيرة (األعاصااير ،وحالة الروهينغا وغيرهما) ضاارورة وجود موظفين احتياطيين وطاليا
إنذار جاهزة للنشر فورا ا على ضوء األحدال الجارية.
التوصية  .8وص

اجع الحسابات الخارج بس عة ت ج ة ال ناقشات الت بدأت ف عام  2017عن وظائف الدعم إلى قواعد

تنفي ة ،ووضاااع خطط بتك ة لز ادة

و ة ا ف قة ف حاالت الطوارئ (الحوافز ،والتوجيه ،واسااات اتيجية تدر ب طو لة ا جل

ل وظفين ذوي قدرات عالية بالنسبة لحاالت الطوارئ ،و ا إلى ذلك).

سادسا  -شك وتقد
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لشاااعبة االساااتعداد لل وار واالساااتجاوة ل اُ ،
يود فريق مراجعة الحسااااوا أن يُعرب عن شاااكره ُ
وشاااعبة الميزانية والبرمجة،
و ُ
شعبة الموارد البشرية ،التي ساهمت جميع ا في هذه المراجعة.

ن اية مالحظا المراجعة

( )40أرقام غير مراجعة.
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