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تقار ر يلمقسس

رتسد إصديرتا أل باب ف ست
في  30ا ر/كانوة يلثاني 2020

لر ظر

تماح وثائت يلحجرس يلم فسقي تر

وقع البرنامج تر يإلنمرنت )(https://executiveboard.wfp.org

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لقدرة البرنامج على االستجابة لحاالت الطوارئ ()2018-2011
موجز تنفيذي
م اوت تقي يلمقسس يال مريتسجي قدرة برنا ج يألغق ت يلعالحي البرنامج) تر يال مجابت لذاالي يلاويرئ ق تام  2011و غاي يلمقسس
كل جحوتت حاالي يلاويرئ يلمي سمجسب لها البرنامج ن حسث ويقعها ونااقاتها ورنويتها و ركز يلمقسس تر يلدور يلقي تسه به
قدرة البرنامج في تودة ي مجاباته لذاالي يلاويرئ تر ثةثت سمو اي – تحكس ست وت ظسحست وفرد ت
وتحعت بساناي يلمقسس

ن خةت ي معريض هجي معحت لرمقسسحاي ووثائت يلدروس يلحسمفادة ،وي معريض و َّع لة مريتسجساي

ويلسسا اي ويلوثائت يلموتسهست ،و ت دري اي حالت بشأة يلاويرئ ،وز اريي إل

مت كاتب قار ت و مت كاتب إقرسحست تابعت

للبرنامج ،و قابةي ع ركثر ن  400ن رصذاب يلحصرذت يلديخرسسن ويلخارتسسن
وبدري يلفمرة يلحشحولت بالمقسس بعد يلمذوت يلكبسر في نهج البرنامج ن يلحعونت يلغقيئست إل يلحساتدة يلغقيئست وشهدي تغسسري رحو ا في
يلسساق يإلنساني و ا صاحب ذلك ن ز ادة كبسرة في تدد يألز اي يإلنسانست وتعقسدتا و دتها
وتبسَّن ن يلمقسس فسحا خص سموى يلمحكسن رة يلسسا اي وضعت في كثسر ن يألحساة بحعزت تن بعضها يلبعض ،ول م تعحسحها
بشكل تسد في كثسر ن يألحساة ورتاح إدخات يلخاط يال مريتسجست يلقار ت نهجا تربط بشكل رفضل بسن تدخةي يلاويرئ ويلمدخةي
يإلنحائست ،وتذافظ تر

رونت يال مجابت بسرتت لألز اي في حات ي محرير ترشسد يل ظ وت تكسسف يلهساكل لمعز ز يألديء ،ولكن يإلديرة

يلفعالت لرحعرفت ال تزيت تشكل تذد ا

وفقا لسييسا ييت يلمقسس  ،) WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1 )2016-2021وتوخسا الحمريم يية ت وي ييمقةت ي ييم ماتاي يلمقسس  ،فية تحرست تذر ر تقي يلمقر ر
كانت ذدودة وبالمالي فية بعض يلعباريي يلويردة فسه قد ال تمسيييت يتسييياقا تا ا ع ا عمحده البرنامج ن صيييارذاي قسا يييست رو حار ييياي تذر ر ت و رت
توتسه ر ت ي مفساريي بهقي يلشأة إل

د رة يلمقسس في البرنامج

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
يلسسدة A. Cook
د رة يلمقسس
تاتف066513-2030 :

يلسسد M. Reynolds
كبسر سمشاري يلمقسس
بر د إلكمرونيmichael.reynolds@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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طور البرنامج تحرساي ركثر يتساقا لص ع يلقرير ،وي مثحر في آلساي وإرشاديي تق ست وردويي ،تر يلرغ
وتر يلحسموى يلم ظسحيَّ ،
ن وتود ثغريي وي محرير يلذاتت إل ز ادة تاو ر نظ دت تابسقها ورصدتا
وكانت ت اك ي مثح اريي كبسرة في ز ادة يلقدرة في جات يلمذو ةي يلقائحت تر يل قد ،كحا كانت ت اك بعض يال مثحاريي لمذسسن
ي مخديم تك ولوتسا إديرة يلبساناي ونظ يإلنقير يلحبكر ،حا رفض إل تذقست ي مجاباي رقوى وركثر كفاءة؛ و بغي رة تعزز تديبسر
يال معديد ورة تمجاوز يال معديديي يلروتسمست و اتحت قدرة البرنامج تر توفسر يلخد اي يلحشمركت بدور ه في يال مجابت يإلنسانست
يألو ع ،ولكن يل ظ يلديخرست ويلوضوح بشأة يألدوير في حاتت إل يتمحام نظري ألة يل هج يلقااتست في يلمعا ل ع يألز اي يإلنسانست
آخقة في يلماور
و حا ذد ن إ هام البرنامج في يلربط بسن يل هج يإلنسانست ويإلنحائست ونهج ب اء يلسةم يالفمقار إل يلموتسه يلعحري ويألدويي و ذدود ت
تويفر خساريي يلبر جت وي مخدي ها ور فر تأخر تذو ل ياللمزي اي تر

سموى يلسسا اي إل

ويرد وإرشاديي ن رتل تذسسن

يلحساءلت ر ام يلسكاة يلحمضرر ن تن تقسسد وتسرة تو سع يل ظ لضحاة يلحساءلت ر ام يلسكاة يلحمضرر ن
وتر يلحسموى يلفردي ،عاني البرنامج ن فجويي كبسرة في يلحهاريي يلرئسسست يلحاروبت لة مجابت لراويرئ ،وتو ا شكل تهد دي
لجودة ي مجاباي البرنامج يلذالست وكقلك قدرته تر يال مجابت لألز اي في يلحسمقبل وركزي يال مثحاريي غسر يلح مظحت ويلحفممت في
ب اء قدرة البرنامج تر يكمساب يلحهاريي ويلخبرة يلف ست تر إ جاد حروت قصسرة يألتل لرحشكةي ،ويقمصري ر ا ا تر آلست يلقدرة
يالحمساطست ،حا ردى إل فرض قسود تر حج يلحجحوتت يلحماحت ن يلخبريء بال ظر إل حج حاالي يلاويرئ يلمي جب رة سمجسب
لها البرنامج ويلذاتت إل تقد ي مجاباي سمحرة تالست يلجودة وحقت البرنامج تقد ا كبسري في تقد ويتب يلع ا ت بحوظفسه ،وإة كاة
ذلك ال شحل تحسع يلعا رسن رو يلشركاء
وخرص يلمقسس إل رنه تر يلرغ ن رة البرنامج تزز قدرته تر يال مجابت لذاالي يلاويرئ يلحمزي دة ن حسث تددتا وحجحها فينه
ويته تذد اي كبسرة في رغبمه في ز ادة تعز ز تودة ي مجاباته لحجحوتت يألز اي يلحمزي دة يلم وع و وصي يلمقسس بيتريء ي مثحاريي
تاترت في نهج طو ل يألتل حكِّن ن يلوصوت با محرير إل يلحهاريي ويلخبريي يلةز ت لجحسع ريحل يال مجاباي ولكل رنويتها
و وصي يلمقسس ر ضا باال مثحار في يلقدرة يلم ظسحست لضحاة تقد ي مجاباي ا بت ولرمحكسن ن يلحريقبت يلحؤ سست يلفعالت لجودة
يال مجاباي تر

مشروع القرار

ر يلز ن وفي خمرف يلحويقع


ذسط يلحجرس ترحا بالمقر ر يلحوتز تن يلمقسس يال مريتسجي لقدرة البرنامج تر

يال مجابت لذاالي يلاويرئ )2018-2011

 )WFP/EB.1/2020/5-Aورد يإلديرة ترسه  ،)WFP/EB.1/2020/5-A/Add.1و ذث تر يتخاذ ز د ن يإلتريءيي بشأة
يلموصساي ،ع ريتاة يالتمباريي يلمي رثارتا يلحجرس رث اء اقشمه

 تقي شروع قرير ،ولةطةع تر يلقرير يل هائي يلقي يتمحده يلحجرس ،رت يلرتوع إل وثسقت يلقريريي ويلموصساي يلصادرة في نها ت يلدورة

WFP/EB.1/2020/5-A

3

المقدمة وسمات التقييم
-1

م اوت تقي يلمقسس يال مريتسجي قدرة البرنامج تر يال مجابت لذاالي يلاويرئ في يلفمرة ن تام  2011إل تام  2018و ر ي
يلمقسس إل تذقست تدف ث ائي محثل في يلحساءلت ويلمعر وتو غاي كا ل جحوتت حاالي يلاويرئ يلمي سمجسب لها البرنامج
و شحل ذلك حاالي يلاويرئ ن يلحسمو اي  ،1و ،2و 3و م اوت يلمقسس ر ضا ي معديد البرنامج لة مجابت ،بحا شحل يال مجاباي
يلعاترت ويال مجاباي يلاو رت يألتل حم

-2

رحرت يلخروج

و سم د يلمقسس إل نحوذج اقي محذور حوت يلدور يلقي تسه به قدرة البرنامج في تودة ي مجاباته لذاالي يلاويرئ وتمحسَّز
يال مجاباي يلعالست يلجودة بالخصائص يلحبسَّ ت في يلشكل  1و م اوت يلمقسس قدريي البرنامج تر ثةثت سمو اي :يلبسئت يلمحكس ست،
ويلم ظس  ،ويألفريد – وتي سمو اي مريبات و عزز كل ها يآلخر:
 البيئة التمكينية – يلخات يال مريتسجست يلحؤ سست للبرنامج وإطار سا اته ن رتل توتسه ي مجاباته لذاالي يلاويرئ
ودتحها ،بحا شحل خارطت يلار ت يلحمكا رت وإطار يلحعرفت
 التنظيم – ر السب تصر ف يألتحات ،ويلموتسه ،ويألدويي ،وتحرساي ص ع يلقرير ،ويال مثحاريي في يلعحرساي يلم ظسحست لدت
تصحس يال مجاباي لذاالي يلاويرئ وت فسقتا ويلمحكسن ن يلقسام بقلك ،وكقلك يلمعر تر يلحسموى يلم ظسحي
 األفراد – يلحهاريي ويلحعارف و سمو اي يألديء يلحاروبت ن خةت نظ يلمدر ب ونظ يلمشجسع ويلمذفسز ،وآلساي يلوصوت
يلسر ع ،ويال مثحار ،وتحرساي يلمعر يلمي تهدف إل ضحاة وصوت البرنامج إل رفريد حمركوة يلحهاريي يلحاروبت لة مجابت
لذاالي يلاويرئ
الشكل  :1إطار التقييم
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وتحعت يلبساناي يلحسمخد ت في يلمقسس

ن خةت ي معريض هجي معحت لمقسسحاي وتقار ر تريوحت بسن دروس سمفادة

تغاي حاالي يلاويرئ يلرئسسست ق تام  ،2011وي معريض و َّع لة مريتسجساي ويلسسا اي ويلوثائت يلموتسهست ،و ت
دري اي حالت بشأة يلاويرئ ينظر يلشكل  ،)2وز اريي إل

مت كاتب قار ت و مت كاتب إقرسحست ،و قابةي ع ركثر ن

 400ن رصذاب يلحصرذت يلديخرسسن ويلخارتسسن
الشكل  :2دراسات الحالة بشأن االستجابة للطوارئ وزيارات التقييم

السياق اإلنساني واستجابة البرنامج لحاالت الطوارئ
-4

شهد يلسساق يإلنساني تغسسريي كبسرة رث اء يلفمرة يلحشحولت بالمقسس

 )2018-2011تحثَّرت في ز ادة تدد يألز اي يإلنسانست

وتعقسدتا و دتها ،حا ر فر تن يرتفاع سمو اي يالحمساتاي يإلنسانست و ن يلسحاي يلحهحت يزد اد حاالي يلاويرئ يلحمربات
بال زيع ،ولسس ثحت ا شسر إل تغسسر تقي يالتجاه في يلحسمقبل يلقر ب
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الشكل  :3إنفاق البرنامج على أنشطة اإلغاثة وعدد حاالت الطوارئ من المستويين  2و 3في الفترة 2018-2011

*

* ةحظ رة ررقام يل فقاي يلحمعرقت باإلغاثت تشحل يال مجاباي يلححمدة
يلحصدر :بساناي تقار ر يألديء يلس و ت للبرنامج لرفمرة 2018-2011
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وبدري فمرة يلمقسس بعد قسام البرنامج بيتريء تذوت كبسر في نهجه ن يلحعونت يلغقيئست إل يلحساتدة يلغقيئست وتحثل رحد يالتجاتاي
يلحهحت في رتت يزد اد حج يلمذو ةي يلقائحت تر يل قد وكاة ت اك ر ضا تبا ن بسن طرق يلعحل ع بعض يلبردية ،وال سحا
في يلبردية يلحمو ات يلدخل في آ سا ور ر كا يلةتس ست ويلج وب يألفر قي ،حسث وتد تركسز ركبر تر يلدور يلمحكس ي للبرنامج،
بخةف يألقالس يألخرى يلمي بق فسها يلمركسز صبا تر يلحساتديي يلغقيئست يلحباشرة يلوي عت يل ااق
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وشهدي يلفمرة يلحشحولت بالمقسس تدة تاوريي هحت في يلقدريي ديخل البرنامج بهدف تعز ز ي مجابمه لذاالي يلاويرئ
وتشحل تقه يلماوريي سا اي تد دة رتبات بالاويرئ لمكحسل يلسسا اي يلسابقت يلمي تشكل بالفعل تزءي ن إطار يلسسا اي،
وتعحس إطار خارطت يلار ت يلحمكا رت يتمباري ن تام  2016وتشحل يلماوريي يلهسكرست يلم ظسحست ويصرت دت تابست
يلة ركز ت في البرنامج ويلمغسسريي في تسكل يلشعب ويإلديريي يلحركز ت وتذققت ر ضا تاوريي تشغسرست هحت ،بس حا وضعت
إرشاديي وردويي تد دة في يلحجاالي يلمق ست وي مثحر البرنامج ر ضا في يلقدريي تر يلحسموى يلفردي ن خةت يلمدر ب،
وفي آلساي يلوصوت يلسر ع إل يألفريد يلق ن حمركوة يلحهاريي يلرئسسست

النتائج
البيئة التمكينية
-7

إطار السياسات وضع البرنامج سا اي تد دة ذيي صرت باال مجابت لراويرئ ،بحا فسها سا اي بشأة يلذحا ت يإلنسانست،
ويال معديد لراويرئ ،وويتب يلع ا ت بالعا رسن ،وإديرة يلحخاطر يلحؤ سست وال تزيت يلسسا اي يلسابقت تشكل تزءي ن يإلطار
يلموتسهي غسر رة عظ يلسسا اي وضعت ن خةت تحرساي قائحت بقيتها ،حا ر فر تن بعض يلمديخل ويلمضارب في
يألولو اي وت اك ر ضا بعض يلفجويي في إطار يلسسا اي يلشا ل يلذالي ،ها تر

بسل يلحثات يال مجابت لردور يلقسادي

يلحمزي د يلقي تضارع به يلذكو اي في يال مجابت لذاالي يلاويرئ ،ويلماوريي يلمك ولوتست وال م تحو ا تعحس يلسسا اي
بصورة تسدة ،وال وتد وى توتسه ذدود لرمحكسن ن تابسقها يلعحري تبر يلحجحوتت يلوي عت ن يلسساقاي يلمي عحل فسها
البرنامج ،وال سحا يلسساقاي يلذضر ت ويلحمو ات يلدخل
-8

إطار التخطيط االستراتيجي تم اوت يلخاط يال مريتسجست للبرنامج با محرير يال مجابت لراويرئ تر يلرغ
وضوحا في آخر خات لرفمرة  ،)2021-2017ويلمي صب تركسزتا ركثر تر

ن رنها رقل

ويء ت البرنامج ع رتديف يلم حست يلحسمدي ت

وخات يلم حست يلحسمدي ت لعام  2030و وفِّر وضع يلخاط يال مريتسجست يلقار ت نهجا ركثر تكا ة مسح يلربط بسن يال مجابت
لراويرئ ويلذروت يلاو رت يألتل
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و ادي خاوف ن رة كوة يل ظام يلجد د ركثر ي مهةكا لروقت ورقل رونت ،ورة ؤدي إل إبااء ي مجابت البرنامج لراويرئ
غسر رة يل هج يلحرة يلقي مبعه البرنامج

ثل ي مخديم يإلتفاءيي) إل تانب ياللمزيم باال مفادة ن يلدروس في تبسسط

يإلتريءيي ،بحا في ذلك وضع إرشاديي تد دة لدت تحرساي يلم قسح ،شسر إل رة يلخاط يال مريتسجست يلقار ت بغي رة تسسر
حكن ن رتت ت قسح يلخاط يال مريتسجست يلقار ت غسر
رتت يال مجابت لراويرئ و ع ذلك ال تزيت يلحعا سر ويلعحرساي يلمي ت ِّ
سمخد ت بصورة هجست كحا رة رثر ي مخديم يإلتفاء ن إتريءيي عسار ت عسَّ ت ،ثل ؤشر يلحساوية بسن يلج سسن ويلعحر،
تر يلخصائص يألخرى يلمي تحسِّز يال مجابت يلعالست يلجودة ،ثل ريتاة يلح ظور يلج ساني ،رقل وضوحا
-10

وتمسح سا اي البرنامج وخااه يال مريتسجست يلقار ت تويفت يال مجابت لراويرئ ع رنشات يلجهاي يلفاترت يإلنسانست ويإلنحائست
يألخرى وكقلك رولو اي يلذكو اي يلوط ست ونهج يال مجابت لراويرئ وال زيت ت اك بعض يلموتر يلحذمحل بسن تهود البرنامج
يلري ست إل تذقست يالتساق ع يألولو اي يلذكو ست ن ناحست وياللمزيم بالحبادئ يإلنسانست ن يل احست يألخرى
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اإلطار الهيكلي حققت يلمغسسريي يلهسكرست في البرنامج نمائج إ جابست اتحت في ز ادة يلمكا ل ويلكفاءة في يال مجابت لراويرئ
وتاوري تساكل يلحكاتب يإلقرسحست ن حسث يألولو اي يال مريتسجست يإلقرسحست ،كحا رة تقه يألولو اي تزديد ت وتا غسر رة تويتر
َّ
يلمغسسريي في يلحقر ور سها يلح اقست ،وكقلك يزد اد تدد وظفي يلحقر ،م اقضاة ع يلمذوت نذو ز ادة يلة ركز ت وتةوة
تر ذلك فية يالفمقار إل يال محرير ت في يلحقر سبب يرتباكا في يلحسدية و ؤدي إل يلشعور بالبعد تن يلحقر

-12

إطار إدارة المعرفة .يتخق البرنامج تديبسر ي مجابت ه لذاتت عمرف بها لمذسسن إديرة يلحعرفت وفي حسن رة تقه يلمديبسر
ر فري تن جحوتت تائرت ن يلدروس يلحوثقت في يال مجابت لراويرئ فية تابسقها ل كن مسقا و ن يلحه رة يال مثحار يلقي
ي مغرق

مسن لصساغت ي مريتسجست إلديرة يلحعرفت ويلقي ت يالنمهاء ه في تام  2017ال زيت بدوة ويرد و بدو رة ذلك

عبِّر تن ي محرير تدم إ ةء رولو ت كبسرة إلديرة يلحعرفت في ظحت تسودتا ثقافت ركثر تركسزي تر يلعحل
القدرة التنظيمية :مكونات اإلطار التنظيمي
-13

اتخاذ قرارات االستجابة للطوارئ تزز البرنامج تحرساي يتخاذ يلقريريي يلحمعرقت باال مجابت لراويرئ ،وردى ذلك إل يلمحكسن
ن يتخاذ قريريي سقت في البرنامج ككل غسر رة نظ إديرة يلحخاطر يلحعززة تؤدي إل إ جاد توتريي وتذد اي تذد ن
قدرة البرنامج تر يال مجابت بسرتت لذاالي يلاويرئ ،ويلوفاء في يلوقت نفسه بموقعاي يلحانذسن و م في بعض يألحساة
تخفسف نظ إديرة يلحخاطر لرمحكسن ن تذقست يلكفاءة يلمشغسرست ،ولكن تقي يل هج غسر ابت بصورة هجست وال توتد صورة
ويضذت ألثره تر

-14

ائر خصائص يال مجابت يلعالست يلجودة

و سمجسب البرنامج لرقسود يل اتحت تن نقص يلمحو ل تن طر ت تقرسص يلذصص يلغقيئست رو يألنشات يألقل إلذاحا وكقلك ن
خةت تضسست يل ااق يلجغريفي ويل ااق يلمشغسري ال مجاباته و ؤدي ذلك يل هج إل نمائج خمرات ن حسث تغاست يلسكاة
يلحمضرر ن كحا ذد ر ضا ن يلفعالست يلقصسرة يألتل وكقلك يإل ها اي في يلقدرة تر يلصحود في يلحدى يلبعسد وال م تمبع
تقه يآلثار بصورة هجست

-15

وكانت قدرة البرنامج تر يال مهديف يلجغريفي تسدة بصورة تا ت؛ غسر رة قدرته تر تركسز يال مهديف تقسدتا يلرغبت في
يلوصوت بسرتت إل ركبر تدد ن يألشخاص وت اك في كثسر ن يألحساة شاركت ذدودة ن يلشركاء ويلسكاة يلحمضرر ن
في وضع نهج يال مهديف تر يلرغ ن وتود ر ثرت إ جابست ل ظ يال مهديف يلحجمحعست ويلمعاوة ع يلح ظحاي يلحمخصصت،
ثل يل ظ يلمي تركز تر يألشخاص ذوي يإلتاقت ويل ساء

-16

اآلليات واإلرشادات التقنية واألدوات ر فري يلماوريي في آلساي يلمحو ل بالسرف في البرنامج و ا رتبط بها ن ريفت تن
نمائج إ جابست ن حسث ة ت يلموقست وتكرفت يال مجاباي ،وال سحا في يألز اي يلباسئت يلظهور ويألز اي يلححمدة غسر رة
إ ها اتها يلحذمحرت قسدتا في بعض يألحساة تدم يلسسولت ،وتو ا فاقحه يلمحو ل يلحذدود لة مجابت لبعض يألز اي وكقلك،
في بعض يلذاالي ،يالفمقار إل يلمخاسط في يلحكاتب يلقار ت

7
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ووضع البرنامج إرشاديي تق ست وردويي في جاالي ذددة كأولو اي لدت تصحس يلبري ج يلعالست يلجودة وت فسقتا ،ولكن يلوتي
يلحسديني ويتساق ي مخديم يإلرشاديي لسس قو ا وتسمخدم يإلرشاديي ويألدويي يلحرنت بالقدر يلكافي لرمكسُّف ع خمرف يلسساقاي
بصورة تسدة ،ولكن ذلك ز د ن يالتمحاد تر إ كانست وصوت يألفرقت إل يلخبريء لرحساتدة في تصحس يال مجاباي و معقر
في كثسر ن يألحساة يلوصوت إل يإلرشاديي ،وغالبا ا تكوة اولت وغسر تحرست تحا ا في بعض يلذاالي و حكن لصعوباي
تابست يإلرشاديي ويألدويي يألخرى رة تسه في ثغريي في تودة يال مجاباي وركثر يإلرشاديي قسحت بال سبت لرحسدية تي
يلخبرة يلمق ست ،ولك ها لسست دو ا ماحت بسبب يلفجويي في هاريي يألفريد

-18

ووضع البرنامج ردويي تك ولوتست وي مذدث طرقا لرعحل ن رتل يلوصوت إل يألشخاص يلحمضرر ن في يلحويقع غسر يآل ت،
وتو ا ردى ،باالقمرية ع يلحهاريي يلرفسعت يلحسموى في يلمفاوض تر

بل يلوصوت يلمي تحثل حاتت رذت و مزي دة ،إل

نمائج طسبت ن حسث تغاست يلحسمفسد ن وتر يلرغ ن قدرة البرنامج تر يلوصوت إل يألشخاص يلحمضرر ن في يلح اطت
غسر يآل ت فينه ويته صعوباي في يال مجابت لةحمساتاي يلحم وتت ،وال سحا في يلحريحل يلحبكرة لة مجابت ،وفي تربست
يالحمساتاي يلحماورة في حاالي يلاويرئ يلححمدة
-19

الشركاء المتعاونون و ع البرنامج جحوتت شريكاته ،وردى ذلك بدوره إل تعز ز قدرته تر يلوصوت إل يألشخاص
يلحمضرر ن رث اء يال مجابت لذاالي يلاويرئ وتزز البرنامج يإلرشاديي لحعالجت قضا ا يلشريكاي يلحذددة ،ولك ه في حاتت
إل إتريء ز د ن يلماو ر ن رتل ز ادة يلكفاءة في يلمعاقد ،وإشريك يلشركاء في تصحس يلبري ج ،وت حست يلقدريي ،وإديرة
يلحخاطر و قل البرنامج في كثسر ن يألحساة يلحخاطر إل يلشركاء في يلسساقاي غسر يآل ت ،و سود بسن يلعا رسن في البرنامج
شعور بعدم يالرتساح لهقي يل هج و بغي يإلشارة إل رة سا اي البرنامج بشأة ويتب يلع ا ت ال تغاي يلشركاء يلحمعاونسن
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الرصد تركز يل ظ يلحؤ سست يلمي ترصد يألديء يلشا ل للبرنامج في ي مجاباته لذاالي يلاويرئ تر كفاءة ترك يال مجاباي
وتهدف يلحبادريي يلقائحت إل تو سع يلمركسز لسشحل يلقضا ا يلشا رت يلحمعرقت بحريتاة يلح ظور يلج ساني ،ويلذحا ت ويلحساءلت
غسر رة ا قسد ريقبت فعالست يال مجابت لراويرئ تو تركسز إطار يل مائج يلحؤ سست تر إ ها اي البرنامج في تذقست رتديف
يلم حست يلحسمدي ت ،وتودة يلبساناي و ؤدي تقي يلقصور إل تقسسد تقسس يلفعالست ويلحةء ت ويألثر في ي مجاباي البرنامج ،كحا
ذد ن يلقدرة تر إتريء قارناي فسحا بسن يال مجاباي وتر

ر يلز ن

القدرة التنظيمية :عناصر االستجابة للطوارئ
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التحويالت القائمة على النقدَّ .ك ت يال مثحاريي يلكبسرة في يلقدريي يلحمصرت بالمذو ةي يلقائحت تر يل قد ن ي مخديم ترك
يلمذو ةي تر نااق وي ع كار قت لة مجابت وكقلك قدرة البرنامج تر يال مجابت لمذد اي إديرة يلحخاطر وتشسر ردود
رفعات يلحسمفسد ن إل

ةء ت ي مخديم يلمذو ةي يلقائحت تر يل قد ت د ا تكوة ظروف يلسوق ويتست وتبسن يألدلت رتحست

يال معديد لمو سع نااق يلمذو ةي يلقائحت تر يل قد بكفاءة تر يلحسموى يلقاري ،وتو ن يأل ور يلحاروبت با محرير وت
تاو ر بعض يل ظ يألنسب لة مجابت لألز اي يلححمدة يلوي عت يل ااق
-22

إدارة البيانات .شكل حج يلبساناي يلمي جحعها البرنامج ،إل تانب يلماور يلسر ع في تك ولوتسا إديرة يلبساناي وطرق يلعحل
تذد اي ر ام البرنامج فسحا مصل بمقا
إل يلدت كي تمحكن ن تقا

-23

يلبساناي كجزء ن يلمعاوة ع يلذكو اي ويلوكاالي يألخرى؛ وتذماج يلحكاتب يلقار ت

يلبساناي بفعالست

االستعداد واإلنذار المبكر ردي يال مثحاريي ويلماوريي في ي معديد البرنامج وي مجابمه ،بحا شحل نظ يإلنقير يلحبكر في
البرنامج ،إل تذسسن كفاءة يال مجابت ن حسث يلموقست ويلمكرفت وويصل البرنامج تاو ر نظ يإلنقير يلحبكر تر يلحسمو اي
يلحؤ سست ويإلقرسحست ويلقار ت غسر رة يال مثحاريي يلحذدودة في يلمخاسط يلحسمحر لة معديد بحا مجاوز يال معديديي
يلروتسمست ذد ن قدرة البرنامج تر تقد ي مجابت ةئحت ر عت وت اك ر ضا قسود في يألدويي يلمي تدت يلمخاسط وي معديد
البرنامج لة مجابت ،وكقلك في قدرة يلعا رسن تر إتريء يلمذرسةي وي مخدي ها و ذد تدم وتود إطار ماور ال مجابت
البرنامج لراويرئ ن قوة يلمخاسط يلم ظسحي يلشا ل وت حست يلقدرة تر تربست مارباي يال مجابت وتذقست طحوحاي البرنامج
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نُهج الترابط ؤدي يالفمقار إل يإلرشاديي يلعحرست ويألدويي ويال مخديم يلحذدود لخساريي يلبري ج إل تقسسد يلمزي اي البرنامج
يلسسا اتست ويال مريتسجست بشأة تعظس يإل هام يلحذمحل في يل هج يلمي تربط بسن يلعحل يإلنساني ويلم حست ويلسةم وتشحل
يلحعوقاي يألخرى تصوريي يلحانذسن بشأة تدم ي مةك البرنامج لهقي يل وع ن يلخبرة ،و جحوتت يلشركاء ونظ إديرة
يلشريكاي يلمي تدير ن خةت يتفاقاي قصسرة يلحدة ،ويلمديخل يلحذمحل ع وال اي يلح ظحاي يألخرى ،ويلمركسز يلم ظسحي تر
يل ويتج يلمي تب ي يأل ن يلغقيئي تر يألتل يلقصسر بدال ن يلذصائل يلحرتبات بقدرة يلحجمحع يلحذري تر يلصحود في يلحدى
يلبعسد و زديد يالتمحام بمذقست يلمريبط ع نظ يلذحا ت يالتمحاتست يلوط ست يلمي ترتبط يرتباطا وثسقا بدور البرنامج في يال مجابت
ن خةت يلعحل تن كثب ع يل ظ يلذكو ست غسر رة ذلك حكن رة شكل تذد ا لرحبادئ يإلنسانست في بعض يلسساقاي
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اإلسهامات المشتركة بين الوكاالت واالتساق .اتحت قدريي البرنامج في جات توفسر يلخد اي يلحشمركت بحا شحل
جحوتاي يلروتسمساي ،ويأل ن يلغقيئي ،ويالتصاالي في حاالي يلاويرئ ،ويل قل يلجوي ،و سمودع يأل يلحمذدة لة مجابت
يإلنسانست) بدور كبسر في يال مجابت يإلنسانست ،وتو ا ات في تذقست يلكفاءة وتوفسر يلمغاست ،و شحل ذلك طرقا تد دة لم حست
يلقدريي في البرنامج تر

بسل يلحثات في قااع يلصذت رث اء يال مجابت لفسروس إ بوال) و شهد يلمعاوة بسن يلوكاالي تاوري

نذو بادريي يلمذو ةي يلقائحت تر يل قد يلمي ت ارت ن صت ويحدة وكقلك تدخةي يلمذو ةي يلقائحت تر يل قد يلحمعددة
يألغريض والق إ هام البرنامج في تحرست إصةح يأل

يلحمذدة تقد ري ،إل تانب دوره يلريئد يلحسمحر في يلذوير بسن

يلوكاالي حوت يال مجابت يإلنسانست وتؤكد يلماوريي يلجد دة في قااع يلعحل يإلنساني يلذاتت إل يلموتسه ن رتل دت طرق
يلعحل يلجد دة ،بحا فسها يلارق يلحمصرت با مرديد يلمكالسف في البرنامج ،ويلوضوح بشأة يلدور يلحماور للبرنامج في يل هج
يلحشمركت بسن يلوكاالي
-26

المساءلة أمام السكان المتضررين ي مذدث البرنامج نهجا تحرسا بشأة يلحساءلت ر ام يلسكاة يلحمضرر ن ،ولكن يلمأخسر يلكبسر
بسن تقد ياللمزي اي ووضع يإلرشاديي ترقل وتسرة تو سع يل ااق ،حا ر فر بانمظام تن قصور في يلمشاور ع يلسكاة
يلحمضرر ن ،و ع ي ذلك رة البرنامج ،رغ

ا حققه ن تقدم إ جابي ،ل محكن بعد ن يلوفاء تحا ا بااللمزي اي يلمي قاعها

تر نفسه في تام 2011
القدرات الفردية
-27

الوصول إلى المهارات الفردية والمعرفة والخبرة .نجح البرنامج في تو سع قوته يلعا رت وتوز عها ن رتل دت يال مجابت
لذاالي يلاويرئ ،وال سحا في يلحريحل يألول

ن حاالي يلاويرئ يلوي عت يل ااق ن يلحسموى  3وتذقت ذلك بفضل

عبر تن تفضسل كبار وظفي البرنامج
جحوتت ن يآللساي يلر حست وغسر يلر حست في ظل ينمشار يل ظ غسر يلر حست يلمي ت ِّ
فرض ز د ن يلرقابت تر يألشخاص يلق ن م نشرت
-28

و ع ذلك ،كانت ت اك فجويي في يلحهاريي ،وال سحا يلحهاريي يلمي تمجاوز يلحوتت يألول

ن تحرساي يل شر وكقلك في

حاالي يلاويرئ ويألضست نااقا وال ممبع البرنامج يلفجويي في هاريي يال مجابت لراويرئ رو يحمساتاي يلحويرد يلبشر ت
تر يل ااق يألو ع ن ذلك تر

بسل يلحثات رة يلمقسس خرص إل وتود نقص في يلح سقسن في حاالي يلاويرئ وتبسَّن ر ضا

نقص رتديد يلحوظفسن يآلخر ن في بعض يلحجاالي يلمق ست يأل ا ست ،بحا فسها يلمغق ت ،ويلمذو ةي يلقائحت تر يل قد ،ويلقضا ا
يلشا رت ،ثل يلح ظور يلج ساني ،ويلذحا ت ويلحساءلت ،وكقلك يلخبرة ذيي يلصرت باال مجابت في يلبسئاي يلذضر ت و سائل يلقدرة
تر يلصحود وتشكل قدرة البرنامج تر يالحمفاظ باألفريد ذوي يلحهاريي رث اء يألز اي يلححمدة تذد ا وي م زفت قدريي
يلحكاتب يلقار ت ر ضا في يال مجابت لذاالي يلاويرئ ن يلحسموى  1ت د ا ت تحد د يال مجاباي رو ت د ا تعا رت يلحكاتب
يلقار ت ع حاالي طويرئ غسر تاد ت في يإلقرس
-29

وتمجاوز يلعوي ل يلحؤثرة تر فجويي يلحهاريي تويفر يلعا رسن ذوي يلحهاريي ويلخبرة يلف ست ديخل البرنامج ويلحماحت له ن
خةت يلشريكاي تر

بسل يلحثات) وتشحل بويتث يلقرت يلحسمحرة يرتفاع عدالي تبدت يلحوظفسن وبطء إتريءيي يلحويرد

يلبشر ت يلمي تعست رتت تو سع يل ااق ويال محرير ت في وظفي يال مجابت و ن يلعوي ل يلحهحت يألخرى تبا ن ي معديد
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يلعا رسن لةنمشار ،وتدم ي معديد يلحد ر ن يلقار سن لرحويفقت تر يالنمديباي يلحؤقمت لحوظفسه ويلقسود يلحفروضت ن يلذكو اي
تر تكو ن يألفرقت ،بحا شحل ت سست رتضائها
-30

ورثر تويفر يلحهاريي تأثسري كبسري تر تودة يال مجاباي وفي ضوء يألدلت يلمي تثبت ي مخديم يإلرشاديي يلمق ست تر نااق
ذدود ويالتمحاد تر تويفر يلخبرة يلف ست لمقد ي مجاباي تالست يلجودة ،فية تقه يلفجويي ويلمأخسريي هحت و شكل يالتجاه
يلعام الرتفاع عدت تبدت يلحوظفسن تائقا ر ام خاط ز ادة يلقدريي يلفرد ت يلديخرست في جات يال مجابت لراويرئ وباإلضافت
إل ذلك تريتع حج يلحجحوتت يلديئحت ن وظفي البرنامج يلحعسَّ سن بعقود طو رت يألتل قارنت بالذج يلحمزي د لة مجاباي
لذاالي يلاويرئ
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االستثمار في قدرات األفراد تعكس يال مثحاريي يلكبسرة في يلمدر ب و بادريي ب اء يلحهاريي وتي البرنامج بفجويي
يلحهاريي ،وإة كانت ت اك ردلت مبا ت بشأة فعالست ترك يال مثحاريي ويلحبادريي في تذسسن يلقدرة تر يال مجابت لراويرئ
و ن يلحسائل يلرئسسست ضعف يلصرت بسن يلمعر يلر حي ودت يلمابست يلعحري لرحهاريي يلجد دة وت اك بادريي في البرنامج
لز ادة يلحهاريي ،ولك ها ل تسفر تر

ر يلز ن تن ب اء فر ت ن يلحوظفسن يلوط سسن ويلدولسسن يلحسمعد ن لرعحل بفعالست في

يال مجاباي لذاالي يلاويرئ وغالبا ا تكوة بادريي يلمدر ب فككت وال تسفر تن تعر تريكحي
-32

وركزي تهود البرنامج لمعز ز يلوصوت إل يلخبرة يلف ست تر آلساي يلقدرة يالحمساطست ور فر ذلك تن بعض يل مائج يإل جابست،
ولك ه رثبت تدم كفا مه لمربست تحسع يحمساتاي يال مجابت لذاالي يلاويرئ في تحسع يلحريحل وفي تحسع رنويع يال مجاباي
لراويرئ يلمي تمأثر ب ظ يلحويرد يلبشر ت يألو ع وتةوة تر ذلك ل كن يال مثحار يلشا ل في ب اء قدرة يألفريد تر
يال مجابت لراويرئ مظحا و سمحري وغالبا ا تعالج يلفجويي ويلمذد اي يلمشغسرست ن خةت حروت ثل تكرسف يلعا رسن بأديء
" هام زدوتت" رو تحد د يالنمديباي يلحؤقمت؛ وال تعالج تقه يل هج بالضرورة يلمذد اي يلاو رت يألتل و حكن رة تؤثر تأثسري
غسر باشر تر

-33

ائر رتزيء البرنامج يلمي ال م تمبعها

واجب العناية حقت البرنامج تقد ا كبسري في يلوفاء بويتب يلع ا ت بالعا رسن و ويكبت يلماوريي في يلسساقاي يلمشغسرست ويلذفاظ
تر يال مثات لسسا اي يأل

يلحمذدة وإرشاديتها بشأة يأل ن وإنشاء وحدة لررفاه في تام  2015تركز تر صذت يلعا رسن

وظروف يلعحل وتبرز يالتجاتاي في حج حاالي يلاويرئ وتعقسدتا يلذاتت يلحسمحرة إل قدريي في جات يلرفاه ويأل ن
-34

و ن يلمذد اي وتود توتر بسن ويتب يلع ا ت وتحكسن يلوصوت إل يلسكاة يلحمضرر ن ونااق يلمغاست يلقي تشحره ي مجاباي
زود بعض فئاي وظفي البرنامج بالمغاست يأل ست ويلصذست
البرنامج وترتبط بعض يلمذد اي بححار اي يلمعاقد يلمي ال ت ِّ
يلحةئحت وتظهر بوضوح تهود البرنامج لروفاء بويتب يلع ا ت لد ه؛ غسر رة ثحت حاالي تضارب حسث تمر خ يلموتست يأل ست
ركثر ن رفاه يلحوظفسن في يلعحرساي ويلثقافت يلم ظسحست

االستنتاجات
-35

االستنتاج  :1تزز البرنامج قدرته تر يال مجابت لرز ادة في تدد حاالي يلاويرئ ونااقها خةت يلعقد يألخسر وكاة
لة مثحاريي يلكبسرة ويلثقافت يلم ظسحست ويلمزيم يلعا رسن بالوصوت إل يلسكاة يلحمضرر ن و ساتدته دور في تو سع نااق
ي مجاباي البرنامج غسر رة يلقدريي ،وال سحا تر يلحسموى يلفردي ،سم زفت ،و شكل ذلك تذد ا كبسري ال مجاباي البرنامج
يلحسمقبرست ن حسث يلقدرة تر يال مجابت ن خةت بري ج ةئحت وفعالت وذيي تودة تالست ،بحا فسها بري ج يال مجابت لألز اي
يلصغسرة يل ااق ويلححمدة

-36

االستنتاج  :2حقت البرنامج بعض يل جاح في ي مثحاريته في آلساي يلقدرة يالحمساطست ،ويلمدر ب ،وويتب يلع ا ت بالعا رسن
كجزء ن ت حست يلقدريي غسر رة عوقاي تاو ر بل يلذصوت تر يلحهاريي ويلخبريي يلف ست يلحاروبت ويلذفاظ ترسها في
تقوض تودة يال مجابت لذاالي يلاويرئ كحا رة يالحمساتاي يلحمصرت بويتب
ساقاي يلاويرئ و ريحل يال مجابت حكن رة ِّ
يلع ا ت ال تزيت كبسرة و مارب ر ضا تعقسد ساقاي يلاويرئ ويتساع جحوتت يل هج ويألدوير يلمي ضارع بها البرنامج في
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يال مجابت لذاالي يلاويرئ جحوتت ن يلحهاريي رو ع تحو ا ن يلحهاريي يلمي حمركها يلعا رسن يلحعسَّ وة تقرسد ا و مارب
ذلك نهجا سمحري وطو ل يألتل لب اء يلقدرة ديخل البرنامج ويلذصوت تر
-37

هاريي ن خارته

االستنتاج  :3طور البرنامج يلقدرة تر يلمعا ل ع يلمعقسد يلحمزي د يلقي ت اوي ترسه يال مجابت لذاالي يلاويرئ ويال مجابت
لةتجاتاي يلخارتست وقد وضع ر سا قو ت لدت نهج ركثر تكا ة حسات ينعديم يأل ن يلغقيئي لرربط بصورة روثت بسن يال مجابت
يلعاترت ويل هج يلاو رت يألتل في يلبري ج يإلنسانست ويإلنحائست غسر رة يالفمقار إل إطار شا ل لة مجابت لراويرئ تر نااق
البرنامج ككل باال م اد إل

قسد يلمخاسط
سا اته ،وتذرسل يالتجاتاي ويالفمريضاي بشأة يلذج ويل ااق يلحاروبسن ال مجاباتهِّ ،

يلحمريبط تر نااق البرنامج ككل لم حست يلقدريي لد ه و ن يلحه رة يتساع نااق يألدوير يلمي ضارع بها البرنامج وتعقسد
حاالي يلاويرئ يلمي سمجسب لها ع ي رة البرنامج ذماج إل

وظفسن حمركوة طسفا وي عا ن يلقدريي؛ و مارب تحكسن

البرنامج ن يلذصوت تر تؤالء يلحوظفسن في يلوقت يلح ا ب ي مثحاريي كبسرة وإذي ل كن ذلك حك ا ،سكوة ن يلضروري
وضع رولو اي ويضذت وذيي بعد ي مريتسجي ألدوير البرنامج ونهجه
-38

االستنتاج  :4ت د ت اوت يألولو اي يلحمضاربت ،عاي البرنامج يألولو ت لركفاءة – ن حسث يلسرتت ويلمكرفت – ونااق يلمغاست
– ن حسث يألتديد يلمي م يلوصوت إلسها وردى يال مثحار ،وال سحا في آلساي يلمحو ل بالسرف ويال معديديي يلروتسمست ،إل
تذسسن كفاءة يال مجاباي ،وإة كانت ت اك حاتت إل

ز د ن يالتمحام بسائر توينب يال معديد لضحاة تقد ي مجاباي ةئحت

وتشحل جاالي ت حست يلقدريي تعز ز تذرسل يلسساقاي ويالتجاتاي وت حست يلعةقاي ع يلشركاء ويلذكو اي ويآلخر ن ،بحا في
ذلك في يلبردية يلمي ال وتد فسها حضور للبرنامج؛ و موقف ذلك تر يلقدريي تر
-39

سموى يلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب يلقار ت

االستنتاج  :5ذظ يلدور يلقي سات به البرنامج في يال مجابت تر يلحسموى يلقااتي بمقد ر كبسر و سات في يلكفاءة بسن
يلوكاالي وتعز ز يل ااق يلقي تغاسه يال مجاباي وباي البرنامج قادري تر شغل يألدوير في توفسر يلخد اي يلحشمركت بفعالست
بحا في ذلك يلم سست بسن يلحجحوتاي ،ويل قل يلجوي ،و سمودع يأل

يلحمذدة لرحساتدة يإلنسانست) بفضل تخصسص ر ويت

كر ت تذد دي لدت يألدوير ويلشركاء يلحمخصصسن ويلمركسز تر يلمعر ويلمذسسن في ظل ثقافت قوي ها يالبمكار و ع ي تاور
َّ
يألدوير ،ثرحا في حاالي يلاويرئ يلصذست ويال مجاباي يلحمكا رت لرهشاشت ،إل تانب تحرست إصةح يأل يلحمذدة ،رة ت اك
حاتت إل إرشاديي وتوضسذاي تد دة ورة تقه يلذاتت مظل قائحت و حكن للبرنامج رديء دور قوي في قااع يلعحل يإلنساني
وفي ظو ت يأل يلحمذدة لضحاة ححا ت يلذسز يإلنساني ويلحبادئ يإلنسانست
-40

االستنتاج  :6ي مثحر البرنامج في رطر يل مائج ،وال سحا ن خةت إدخات بعض يلحؤشريي لمسسسر ز ادة يلمركسز تر رديء
يال مجاباي في حاالي يلاويرئ غسر رة يلقسود في رطر ونظ يلرصد يلحؤ سي في البرنامج تقسِّد ريقبت فعالست يال مجاباي
تر ر يلز ن و دى يلمزي ها بجحسع عا سر يلجودة وت اك ر ضا يفمقار إل صاي يلمعر يلمي تمسح يلوصوت إل يلحعرو اي
ويلحعارف وز ادة ي مخدي ها
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التوصيات
-41

يإلتريءيي يلحوص بها ردناه مساو ت ن حسث رولو مها و بغي ت فسقتا كذز ت مكا رت لمذقست رفضل يل مائج

االستعداد لالستجابة للطوارئ :المستوى الفردي (االستنتاجان  1و)2
التوصية  :1تحقيق زيادة كبيرة في االستثمار في نطاق ووتيرة تطوير نُظم الموارد البشرية المستدامة الطويلة األجل والحفاظ
على ذلك االستثمار لضمان الحصول باستمرار على المهارات المطلوبة لالستجابة لحاالت الطوارئ في مختلف سياقات الطوارئ
واألدوار ومراحل االستجابة
المسؤولية :د ر يلاويرئ وكبسر د ري يلعحرساي ،بالمعاوة ع إديرة تسسسر يلحويرد ،وشعبت يلحويرد يلبشر ت ،ويلحكاتب يإلقرسحست
الموعد النهائي 30 :ونسو/حز رية 2021
ر)

وضع خات فصرت لم حست يلقدريي وي مريتسجست لحهاريي وخبريي يلعا رسن تكوة صححت لمربست يالحمساتاي يلمشغسرست يلةز ت
لة مجابت لذاالي يلاويرئ ي م ادي إل يلحجحوتت يلذالست ويلحز عت ن خساريي ي مجاباي البرنامج) ويلحهاريي يلحذددة
كحفماح لة مجابت لذاالي يلاويرئ و شحل ذلك ا ري:
o

هاريي يلقسادة

ثل يلح سقسن في حاالي يلاويرئ) وكقلك هاريي يال مجابت لراويرئ يلحمخصصت ويلعا ت

يلحاروبت في يألفرقت يلحمعددة يلوظائف ري يلحوظفسن يلق ن ن يلحموقع رة كوة له دور في يال مجابت لراويرئ،
وت حست يلقدريي رو يلحهاريي يألخرى في يألدوير يلاو رت يألتل)
o

يلحوظفوة يلوط سوة ويلدولسوة في يلخات

o

وضع إطار مست شحل جحوتت بادريي يلمدر ب و كفل بصفت خاصت يلصةي بسن يلمدر ب في قاتاي
يلدري ت/تر يإلنمرنت ،ويلدت يلعحري في يلحسدية ن رتل تابست يلحهاريي يلجد دة وتقد يلموتسه إل يلحوظفسن
بشأة فرص يلمدر ب ويلماو ر يلمي ممسح له يلمقدم في يال مجابت لراويرئ

o

يلجحع بسن يلاسف يلوي ع ن يل ظ يلر حست وغسر يلر حست ل شر يلحوظفسن في حاالي يال مجابت لراويرئ حسب
)1

ا روص به تقر ر "تخاسط يلقوة يلعا رت يلحع ست باال مجابت يلسر عت" لمشغسل نظام نشر شا ل تدتحه ي مثحاريي
ركبر حولت ن سزينست دت يلبري ج ويإلديرة
ب) يال مثحار في تكو ن جحوتت ن وظفي يال مجابت لراويرئ ن ذوي يلحهاريي في البرنامج ،بحا في ذلك ن خةت نظ تحكِّن
يلحكاتب يلقار ت ن تعسسن يلحوظفسن بعقود طو رت يألتل
ج) إنشاء قاتدة ردلت بشأة يلمكالسف ويلفويئد يلذقسقست يل اشئت تن يل قل يلاو ل يألتل لحوظفي البرنامج ثل ن خةت يالنمديباي
يلحؤقمت يلمي تز د دتها تر شهر)

ن ريكز يلعحل تحره لدت يال مجابت لذاالي يلاويرئ) وبحا في ذلك يلمركسز تر

يلحكاتب يلقار ت يلصغسرة) لدت يتخاذ قريريي قائحت تر يألدلت بشأة خساريي يلحويرد يلبشر ت في يال مجابت لذاالي يلاويرئ

التوصية  : 2االستفادة من الزخم الحالي واالستثمار في تعزيز التدابير للوفاء بواجب العناية في البرنامج ككل ،بما في ذلك رفاه
العاملين وسالمتهم وأمنهم ،وبناء الوعي وبلورة الفهم بشأن المسؤوليات التنظيمية الشاملة ذات الصلة.
المسؤولية :كبسر د ري يلعحرساي ،بالمعاوة ع شعبت تحرساي يلاويرئ ،وشعبت يلحويرد يلبشر ت ،وشعبت رفاه يلحوظفسن ،وشعبت
يأل ن ،و كمب يلشؤوة يلج سانست
الموعد النهائي 30 :ونسو/حز رية 2021
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ر)
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وضع إطار لويتب يلع ا ت في ساقاي يال مجابت لذاالي يلاويرئ ،بحا شحل ؤشريي لرحساوية بسن يلج سسن ن رتل تمبع
يلمقدم يلحذرز وري تجارب خمرفت في جات تقد ويتب يلع ا ت وتعز ز ويتب يلع ا ت كحسؤولست شمركت بسن يألفرقت

ب) ضحاة ز ادة يال مثحار لز ادة نسبت يلعا رسن في يأل ن في تقود يلحوظفسن لمسسسر يال محرير ت ويلماو ر يلديخري لرحهاريي
يلذا حت
ج) ضحاة إدريج يلكفاءيي يأل ست ويلكفاءيي يلخاصت بالرفاه في توصسفاي وظائف كبار يلحد ر ن وإتريء تقسسحاي با مخديم ردية
تعز ز يألديء ويلكفاءة
االستعداد لالستجابة للطوارئ :المستوى التنظيمي (االستنتاجان  3و)4
التوصية  : 3تعزيز االستعداد للطوارئ بدرجة كبيرة من خالل التحضيرات المحددة السياق والحفاظ على السيولة الالزمة للتمويل
بالسلف وآليات إدارة السلع ،بما يشمل االستجابات الوقائية.
المسؤولية :د ر يلاويرئ وكبسر د ري يلعحرساي ،بالمعاوة ع شعبت يلبري ج يإلنسانست ويإلنحائست ،وشعبت يلحسزينست ويلبر جت،
وشعبت يلحالست ويلخزينت ،ويلحكاتب يلقار ت ،ويلحكاتب يإلقرسحست
الموعد النهائي 30 :بمحبر/ر روت 2020
ر)

تذسسن تذد د إطار يال معديد يلحؤ سي لدى يلبرنامج ويلذكو اي ويلشركاء

ب) تكرسف يلحكاتب يإلقرسحست ويلقار ت بحهحت وضع خات ال معديد البرنامج لة مجابت كجزء ن تحرساي يلخاط يال مريتسجست
يلقار ت في يلبردية يلحذددة كبؤر ذمحرت ري يلمي حكن رة تقع فسها حاالي طويرئ خةت يلس ويي يلثةث يلحقبرت – بحا فسها
يلبردية يلمي وتد رو ال وتد فسها حضور إقرسحي للبرنامج) وضحاة يلدت يلحؤ سي لرعحرست ن خةت يألدويي ذيي يلصرت
وضحاة يلجودة
ج) وضع خاط ن خةت شاوريي م إتريؤتا ديخل يلبردية لب اء ي مريتسجساي لة مجابت تر ر اس تذرسل يلسساق ،ويلمشاور
ع يلذكو اي ،ويلهسئاي يإلقرسحست يلحع ست باال مجابت لراويرئ ،ويلحجمحع يلحدني ،ويلشركاء يلحذمحرسن ،بشأة يلم فسق تبر تحسع
يلحكوناي وطريئت يلبري ج
د) ضحاة تذد ث يل ظ ويلمرتسباي يلحؤ سست ع قد ي يلخد اي تر
ه)

بسل يلحثات

وضع نظام لذحا ت سولت آلساي يلمحو ل بالسرف لرمحكسن ن رتت صرف يأل ويت ،بحا في ذلك ن خةت حساب يال مجابت
يلعاترت و رفت يإلديرة يلشا رت لرسرع ،وبحا شحل إتريءيي وقائست وإتريءيي بشأة سبباي يإلنقير يلحبكر

البيئية التمكينية لالستجابة لحاالت الطوارئ (االستنتاج )3
التوصية  : 4وضع إطار موحد لالستجابة للطوارئ من أجل دعم تخطيط تنمية القدرات وتنفيذ استجابات البرنامج في مختلف
السياقات ،بما يُعبِّر عن مستوى الطموح الذي يصبو إليه البرنامج بشأن جودة استجاباته ومجموعة األدوار التي يضطلع بها.
المسؤولية :كبسر د ري يلعحرساي ،بالمعاوة ع شعبت تحرساي يلاويرئ ،وشعبت يأل ن ،وشعبت تحرساي رسرت يإل ديد ،وشعبت
يلبري ج يإلنسانست ويإلنحائست ،وشعبت يلحويرد يلبشر ت ،ويلحكاتب يإلقرسحست
الموعد النهائي 30 :بمحبر/ر روت 2020
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ر)
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د ج يلسسا اي يلذالست يلحمعرقت بالاويرئ في إطار مست ورباها بيرشاديي ت فسق تشحل توضسح صارذاي يال مجابت لراويرئ
ويألز اي ويال مجابت يإلنسانست وتدت يلمخاسط لة مجاباي يلحذددة يلسساق

ب) ي مخديم يإلطار لوضع خاط تحل ن رتل يال مثحار في قدرة البرنامج تر يال مجابت لذاالي يلاويرئ تر يلحسمو اي
يلحؤ سست ويإلقرسحست وتر

سموى يلحكاتب يإلقرسحست ويلقار ت

ج) د ج يالفمريضاي يلحذدثت يلحمعرقت ب ااق ورنويع حاالي يلاويرئ يلمي سسمجسب لها البرنامج ويلقدريي يلحاروبت لكل نوع
ولكل رحرت ن ريحل يال مجابت باال م اد إل يتجاتاي حاالي يلاويرئ وطحوحاي البرنامج في يال مجابت ،ع يلذفاظ تر
رولو اي يلحرونت في يألخق ب هج خصص لحخمرف يلسساقاي
د) توضسح عا سر يإلتفاء ن ري إتريءيي معرقت باتخاذ يلقريريي ،بحا في ذلك بروتوكوالي يلم شسط وت قسح يلخاط يال مريتسجست
يلقار ت ،ويلعحل ب شاط ن رتل تعحس يلدروس يلحسمفادة كي تحكِّن يلخاط يال مريتسجست يلقار ت ن تقد ي مجاباي ةئحت
و رنت
القدرة التنظيمية على تقديم استجابات محددة السياق (االستنتاجان  3و)4
التوصية  :5األخذ بنُهج أكثر إنصافا في الشراكات تشمل إدارة محسنة ومتسقة للمخاطر التي تمس أمن الشركاء في السياقات
غير اآلمنة وكذلك مشاركة الشركاء في تصميم االستجابات وبناء القدرات.
المسؤولية :وحدة يلشريكاي ع يلح ظحاي غسر يلذكو ست ،بالمعاوة ع شعبت تحرساي يلاويرئ ،و جحوتت يلروتسمساي ،و جحوتت
يأل ن يلغقيئي ،و جحوتت يالتصاالي في حاالي يلاويرئ ،ويلحكاتب يلقار ت ،ويلحكاتب يإلقرسحست
الموعد النهائي 30 :بمحبر/ر روت 2020
ر)

تذد د يلشركاء في يلبردية يلعالست يلحخاطر وإبريم يتفاقاي لرمعاوة رث اء تقد يال مجاباي وضحاة يخمسار يلشركاء يلق ن حك وة
البرنامج ن يلوصوت إل يلح اطت يلجغريفست يلحعرضت لرحخاطر ويلفئاي يلضعسفت يلحهحشت

ب) إر اء تحرست ويضذت تسمخدم بانمظام في تحسع يلحكاتب يلقار ت ن رتل إديرة خاطر ر ن يلشركاء ،بحا شحل وضع إرشاديي
بشأة يلحخاطر يلمي بغي رو ال بغي نقرها إل يلشركاء ،ويلحسمو اي يلحقبولت لرحخاطر ،وتحرست تذد دتا
ج) وضع نظ لز ادة دور يلشركاء في تصحس يال مجابت لذاالي يلاويرئ وتكسسفها وتبسسط يالتفاقاي يلحبر ت تر يلحسموى
يلحسديني بشأة حاالي يلاويرئ

التوصية  :6تكثيف االستثمار في تعزيز القدرات التنظيمية وقدرات الموظفين لضمان قدرة البرنامج على العمل من خالل مجموعة
واسعة من األدوار في السياقات المتزايدة التعقيد والبيئات التي تشهد تغييرات عميقة.
المسؤولية :د ر يلاويرئ ،بالمعاوة ع شعبت تحرساي يلاويرئ ،وشعبت يلحسزينست ويلبر جت ،ويلحكاتب يإلقرسحست
الموعد النهائي 31 :د سحبر/كانوة يألوت 2020
ر)

وضع إرشاديي تر

سموى يلسسا اي لدت إتديد وت فسق ي مجابت يلحكاتب يلقار ت ويلحكاتب يإلقرسحست لذاالي يلاويرئ في

ساقاي يلقسادة يلذكو ست يلقو ت لموتسه وضع ي مريتسجست البرنامج وردويره وت حست قدريته
ب) ز ادة يلدت يلعحري لرحكاتب يلقار ت في تابست نهج البرنامج وإرشاديته في خمرف ساقاي يال مجابت و ريحرها ،وذلك تر
بسل يلحثات ن خةت وضع ردية إلكمرونست لمابست يإلرشاديي في خمرف يلسساقاي يلحرتبات بالخبرة يلف ست

ن قبسل خبسر

ي مشاري ن ديخل البرنامج رو ن رو اط يلححار سن) وتوفسر يلدت ال مخديم ترك يألدية ن خةت يلذرقاي يلدري ست يلشبكست
ويلرصد يلحباشر ديخل يلبردية رو ن خةت يالنمديباي ألغريض يلمدر ب ويلماو ر) ويلذرص تر رة تكوة يإلرشاديي
بسَّات و حكن يلوصوت إلسها بسهولت
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ج) يلمشاور ع يلحكاتب يلقار ت ،ع يلمركسز بصفت خاصت تر يلحكاتب يلقار ت يلصغسرة ،فسحا مصل باال مفادة ن يألدويي
يلحؤ سست ،بحا فسها نظام إديرة يلحسمفسد ن ويلمذو ةي

كوب) ،وتذرسل يلبساناي ووضع خريئاها لة مرشاد بها في يلم قسذاي،

وري ردويي تد دة ت د يالقمضاء) لدت يال مجاباي لذاالي يلاويرئ يلصغسرة يل ااق يلحسموى  1في يلعادة)
د) تاو ر يلخبرة يلف ست يلديخرست يلحمخصصت لرمعا ل ع يلارباي يلحسدينست يلحمزي دة لرذصوت تر يلحشورة بشأة ححا ت يلبساناي
وإديرتها ويلذفاظ تر يلخصوصست ،وال سحا يلحمعرقت بالعحل في تعاوة وثست ع ائر يلوكاالي ويلذكو اي
ه)

تذد د رتديف وتمبع سمو اي يالرتساح لرمويصل بسن يلحقر ويلحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب يلقار ت ن رتل تذد د يالتجاتاي رو
ثل يلحسائل يلويردة في يال مقصاء يلعالحي آلريء يلحوظفسن) وضحاة يلحشاركت

يالحمساتاي يلحمعرقت بمذسسن يالتصاالي

يلكا رت رو يألدوير يلقساد ت يلحذمحرت لرحكاتب يإلقرسحست ويلحكاتب يلقار ت و شاركت يلحقر في ري بادريي ؤ سست

التوصية  :7زيادة تعزيز دعم التطبيق العملي لنهج مستند إلى المبادئ ولمحورية الحماية والمساءلة أمام السكان المتضررين
ومراعاة المنظور الجنساني في االستجابة لحاالت الطوارئ وتعميم ذلك النهج.
المسؤولية :د ر شعبت يلبري ج يإلنسانست ويإلنحائست ،بالمعاوة ع يلحكاتب يإلقرسحست ،وشعبت يلحويرد يلبشر ت ،وشعبت تحرساي
يلاويرئ ،و كمب يلشؤوة يلج سانست
الموعد النهائي 30 :بمحبر/ر روت 2020
ر)

ضحاة دت كبار يلحد ر ن ويلحوظفسن تر يلحسمو اي يألخرى ن خةت إرشاديي حكن يلوصوت إلسه بسهولت ،ويلمدر ب،
ويلحشورة يلحباشرة ،وإثباي يلقدرة تر

ويتهت يلموتريي يلحرتبات بالحبادئ يإلنسانست في حات ويتهت تدخةي سا ست في

يلحساتدة يإلنسانست ويال مثحار في إرشاديي تحرست و هرت بشأة يلذحا ت وغسرتا ن يألدويي لمذقست يالتساق في ي مجاباي
يلاويرئ و ساقاتها وز ادة يلمركسز تر يال مجابت لراويرئ في يإلرشاديي يلحمعرقت بالح ظور يلج ساني وضحاة توفسر يلخبرة
يلف ست في جاالي يلشؤوة يلج سانست ويلذحا ت ويلحساءلت تن طر ت د ج يلح ظور يلج ساني ويلذحا ت ويلحساءلت ر ام يلسكاة
يلحمضرر ن في قويئ يال مجابت لراويرئ وإدريتها في يلحوتت يألول لعحرساي يل شر وكقلك تديبسر ضحاة يلمعا ل ع ترك
يلقضا ا باتمبارتا سؤولساي شا رت لرفر ت
ب) ضحاة إدريج يلقدرة ويلفه في جات يلذحا ت ،ويلحساءلت ر ام يلسكاة يلحمضرر ن ،ويلحبادئ يإلنسانست في يالتفاقاي تر
يلحسموى يلحسديني إل تانب يلح ظور يلج ساني ويلحبادئ يلصر ذت ويلعحرساي يلويضذت ذيي يلصرت يلمي موقع البرنامج ن
شركائه ت فسقتا ويلمو ع في وضع آلساي لرشكاوى ويلمعقسباي في تحسع يلعحرساي ن خةت توفسر يلعا رسن يلق ن حمركوة
يلحهاريي يلح ا بت ،وي مخديم يإلرشاديي يلعحرست وإتريء يال مثحار يلةزم لمحكسن يلعحرساي ن يلوفاء بالحعا سر يلدنسا وز ادة
يلخبرة يلف ست وي مخديم تك ولوتسا يالتصاالي ن رتل يلحساءلت ر ام يلسكاة يلحمضرر ن ن خةت إصدير إرشاديي تحرست
بشأة آلساي يلشكاوى ويلمعقسباي ويلمرو ج لها ،وتو سع ي مخديم ردويي يالتصاالي ،ثل و ائط يلمويصل يالتمحاتي ،وو ائل
يإلتةم يإلذيتت ويلمرسفز وة) ويلر ائل يل صست وغسرتا ن يأل السب يل اشئت كجزء ن نظ يلحساءلت
التعاون بين الوكاالت (االستنتاج )5
التوصية  : 8مواصلة الدور الهام للبرنامج في عملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لضمان حماية الحيز اإلنساني وتوضيح
أدوار البرنامج في التعاون بين الوكاالت ضمن النهج المشتركة الجديدة والمتطورة في االستجابة اإلنسانية .وتطوير نُظم البرنامج
الداخلية من أجل الحفاظ على دعم أشكال الشراكة الجديدة في التعاون بين الوكاالت.
المسؤولية :نائب يلحد ر يلم فسقي ،بالمعاوة ع شعبت يلبري ج يإلنسانست ويإلنحائست ،وكبسر د ري يلعحرساي ،وشعبت تحرساي رسرت
يإل ديد ،وشعبت تحرساي يلاويرئ ،ويلوكاالي يلمي تمخق ن رو ا قري لها ،ولج ت يأل ن يلغقيئي يلعالحي ،وشعبت يلحسزينست ويلبر جت،
و جحوتت يلروتسمساي ،و جحوتت يأل ن يلغقيئي ،و جحوتت يالتصاالي في حاالي يلاويرئ
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الموعد النهائي 30 :بمحبر/ر روت 2020
ر)

يلقسام بدور فاتل في يلرج ت يلديئحت يلحشمركت بسن يلوكاالي بشأة وضوح وال ت كل وكالت في تحسع ريحل يال مجابت لذاالي
يلاويرئ و ا مرتب ن آثار تر يلمعاوة نمسجت لحا ري:
o

يألخق بح صت ويحدة ل هج يل قد يلحمعدد يألغريض

o

تابست طرق يلعحل يلحريتست لحذور يلمريبط في يال مجابت لراويرئ ن رتل يلمحكسن ن تقد توتسه ت ظسحي شا ل
لرحكاتب يلقار ت ويلعحرساي

ب) وضع نهج هجست ال مرديد يلمكالسف ن رتل تو سع نااق يلخد اي يلحشمركت يلحقد ت ن البرنامج بو ائل تشحل تكو ن
شريكاي ع يلح ظحاي يلمي صب تحرها تر يلصذت ،وتوفسر يلخد اي يله د ست ويلدت يلروتسمي يلحسمحر ودت

جحوتت

يالتصاالي في حاالي يلاويرئ
ج) ضحاة تدبسر يلحويرد يلحالست ويلبشر ت) يلكافست ن رتل يألدوير يلحمعرقت بالحجحوتاي ويلشريكاي يلمي قودتا البرنامج ويلمي
شارك فسها ،بحا فسها يألشكات يلجد دة لرمعاوة ،ن قبسل يألدوير يلحمعرقت بالصذت
رصد االستجابة لحاالت الطوارئ (االستنتاج )6
التوصية  : 9تعزيز رصد أداء االستجابة لحاالت الطوارئ عن طريق تتبع النتائج على مر الزمن .والعمل تحديدا من أجل التمكين
من إجراء مقارنة لالستجابات عن طريق تكييف إطار الرصد في البرنامج وتحليل النتائج بانتظام وربط االستنتاجات بتخطيط
االحتياجات المتعلقة بالقدرات.
المسؤولية :د ر شعبت إديرة يألديء ويإلبةغ ،بالمشاور ع شعبت يلحسزينست ويلبر جت ،وشعبت تحرساي يلاويرئ ،وشعبت يلبري ج
يإلنسانست ويإلنحائست
الموعد النهائي 30 :ونسو/حز رية 2020
ر)

تذد د يل جاح في يال مجابت لذاالي يلاويرئ وإر اء تحرساي لررصد ويلمقسس ووضع إرشاديي لممبع يل جاح في حاالي
يلاويرئ وإدريج سائل يلبساناي يل وتست لمسسسر تقسس سائل ن قبسل ةء ت يلعحرساي وي مجابمها لحخمرف يحمساتاي يلسكاة
ويإلبةغ تن تقسس تقه يلحسائل

و ا لرمحكسن ن تمبع يالتجاتاي تر

ر يلز ن ويلحقارنت بسن يال مجاباي ورصد تغاست

يلحساتديي يلحقد ت ن البرنامج وتغاسمها بصورة ركثر ينمظا ا وبحز د ن يلمفصسل ن خةت وضع نظ لرصد يلعحرساي تر
سموى يال مجاباي وتر يلحسموى يلحؤ سي ن رتل تمبع ا ري:
o

نسبت يألشخاص يلحذماتسن إل

o

نسبت يلحساتدة يلحقررة يلحقد ت بالفعل إل كل سمفسد؛

o

ينمظام يلحساتديي يلحقد ت؛

o

آثار تقرسص يلحساتدة تر يألترسن يلقصسر ويلحمو ط؛

o

ساتديي البرنامج يلق ن م يلوصوت إلسه ؛

ريتاة يلح ظور يلج ساني في يلعحرساي

و ممسح قدريي يإلبةغ يل اشئت تكو ن صورة رشحل لر ااق يلقي تغاسه يال مجابت لراويرئ و دى فعالسمها
ب) ضحاة يإل ساك بز ام ركست يلرصد وتركسزه تر

ساندة يلحكاتب يلقار ت في دت تكسسف يال مجابت وتذقست يلرقابت يلحؤ سست

التعلم وإدارة المعرفة (االستنتاج )6
سبل الوصول إلى الدروس المستفادة في االستجابة للطوارئ واستخدامها على نطاق البرنامج ككل عن طريق
التوصية  :10زيادة ُ
تعزيز منصات المعرفة وتوفير حوافز لتشجيع استخدام الدروس المستفادة.
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المسؤولية :د ر يلاويرئ ،بالمعاوة ع إديرة وضع يلبري ج ويلسسا اي ،وشعبت تحرساي رسرت يإل ديد ،وشعبت يلحسزينست ويلبر جت،
وشعبت يالبمكار وإديرة يلمغسسر
الموعد النهائي 30 :بمحبر/ر روت 2020
ر)

إنشاء صت عارف هرت يال مخديم تجحع بسن إ كانست يلوصوت إل

مجاي خصصت ال مجاباي ذددة ن رتل تعحس

يلدروس ذيي يلصرت بسن ص اع يلقرير ويلوصوت إل يألشخاص ذوي يلدري ت ويلخبرة وضحاة يلوصوت تر نااق وي ع إل
صت يلحعارف ،وتوفسر حويفز لمشجسع ي مخدي ها ورباها ببري ج ورطر ت حست يلقدريي
ب) ت فسق ي مريتسجست إلديرة يلحعرفت ويإلبةغ بانمظام تن يلمقدم يلحذرز في ت فسقتا وفي تابست يلدروس يلحسمفادة ها
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