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 موجز تنفيذي

  في القيام بالتدخالت المنقذة لألرواح. لبرنامجيدعم ا، متعدد األطرافهو حساب متجدد حساب االستجابة العاجلة  

 حساب االستجابة  أن من الممكن استخدام التنفيذي المجلس قرر، 2004في أعقاب استعراض أجري عام و

مليون دوالر أمريكي في السنة الواحدة  2العاجلة لتمويل أنشطة االستعداد على أال يتجاوز ذلك حداً أقصى قدره 

مستوى تعديل العلى ، وافق المجلس 2014وفي عام  .بديل وممكن للتمويلتمويل عندما ال يكون هناك مصدر 

. 2004منذ عام  البرنامجمليون دوالر أمريكي استنادا إلى تضاعف إيرادات  200 ليصبحمستهدف للحساب ال

 .2004مليون دوالر دون تغيير منذ عام  2بقي على مستواه البالغ الحساب  فيستعداد مرفق االغير أن 

 ماليين  6االستجابة العاجلة ليصبح رفق االستعداد في حساب موعلى هذا فإن األمانة تقترح تعديل الحد األقصى ل

 ن من تقديم الدعم لما يلي:دوالر أمريكي في السنة الواحدة. ومن شأن ذلك أن يمك  

o  المتعلقة بالتخطيط لالستعداد للطوارئ؛ البرنامجتعزيز عمليات 

o  وضع خطوط أساس لالستجابات من خالل تقديرات القدرات، وتقديرات االحتياجات، وتحليل هشاشة

 ضاع ورسم خرائطها، واالستهداف، والتقييمات التقنية؛األو

o  ؛البرنامجتعزيز خدمات سالسل اإلمداد واالتصاالت والهندسة في 

o .تعزيز قدرات الشركاء الخاصة باالستجابات المشتركة لحاالت الطوارئ 

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

 لبرنامج األغذية  "استتتخدام حستتاب االستتتجابة العاجلة ألنشتتطة االستتتعداد" وثيقة يرجى من لجنة المالية إقرار

 العالمي لتقديمها إلى المجلس التنفيذي ليوافق عليها.

 المشورة مشروع

  وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، تشير لجنة المالية في منظمة األغذية

"استخدام حساب االستجابة العاجلة  الوثيقة لتنفيذي للبرنامج بأن يوافق علىوالزراعة على المجلس ا

 ألنشطة االستعداد".



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

  F. Curran السيد

  مدير

 شعبة الميزانية والبرمجة 

 2408-066513: الهاتفرقم 

  S. Porretti السيد

 مدير 

  شعبة االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

 2203-066513 :الهاتفرقم 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 التنفيذي المجلس

 الدورة السنوية

 2016 حزيران/يونيو 17-13 روما،

 

 من جدول األعمال 6البند 
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 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للموافقة

 التوزيع: عام

 2016مايو/أيار  9التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  برنامجالموقع على وثائق المجلس التنفيذي تتاح 

 االستعداد ألنشطة العاجلة االستجابة حساب استخدام

 

 مشروع القـرار

، على اسييتادام اسيياس االسييتجابة WFP/EB.A/2016/6-C/1يوافق المجلس، بعد أن نظر في توصييياا األمانة الواردف في الوثي ة 

 في السنة الواادف. دوالر أمريكيماليين  6العاجلة ألغراض أنشطة االستعداد على أال يتجاوز ذلك اداً أقصى قدره 

 مقدمة

كآلية للتمويل المتعدد األطراف المتصف بالمرونة والذي يمكن التنبؤ به، بحيث يوفر  1991أنشئ اساس االستجابة العاجلة عام  -1

 إمكانية الحصول الفوري على الموارد الالزمة لالستجاباا العاجلة.  للبرنامج

مليون  70أدخل المجلس زيادف على مسييتوا الحسيياس المسييتهدف السيينوي ليصييب   (1)،2004وفي أع اس اسييتعراض أجري عام  -2

مليون دوالر أمريكي، وقرر أن من الممكن اسييييتادامه لتمويل أنشييييطة االسييييتعداد التالية على أال  35الر أمريكي بعد أن كان دو

 مليون دوالر أمريكي في السنة الواادف عندما ال يكون هناك مصدر بديل وممكن للتمويل: 2قدره  أقصىيتجاوز ذلك اداً 

 ا والمشترياا ت ديراا ال درف في اللوجستياا واالتصاال 

  وضع الاطط االاتياطية واالستعداد للطوارئ 

  ت ديراا االاتياجاا وتحليل الهشاشة ورسم خرائطها واالستهداف والت ييماا الت نية 

 .تحليالا واست صاءاا خطوط األساس 

                                                           
 رف.هذا مشروع قرار، ولالطالع على ال رار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثي ة ال راراا والتوصياا الصادرف في نهاية الدو 

(1) A-WFP/EB.3/2004/12. 

http://executiveboard.wfp.org/
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ل أنشطة االستعداد غير العادية لتمويمليون دوالر أمريكي  2البالغة قيمته ويُستادم مرفق االستعداد في اساس االستجابة العاجلة  -3

في البلد المعني، أو عندما يبدو أن  للبرنامجعندما ال يتوفر بديل عنه. ويمكن أن ينشييييع وضييييع كهذا في اال عدم توفر ا ييييور 

 الستثمار العاجل في االستعداد للطوارئ.اهناك االة طوارئ وشيكة الحدوث، أو في اال وجود ااجة إلى 

 الوضع الراهن

 (.1)الجدول  2005مرفق االستعداد في اساس االستجابة العاجلة بصورف منتظمة منذ عام يُستادم  -4

 2015-2005: استخدام مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة، 1الجدول 

 مجموع المبالغ المخصصة  المخصصات المعتمدة لالستعدادعدد  السنة

 (بماليين الدوالرات األمريكية)

2005 4 0.48 

2006 3 0.61 

2007 8 1.17 

2008 13 1.68 

2009 7 0.93 

2010 9 1.39 

2011 8 1.51 

2012 8 1.22 

2013 8 1.37 

2014 3 0.45 

2015 11 1.73 

زيادف في الطلباا على مسيييتوا المكاتل ال طرية والموجهة إلى مرفق االسيييتعداد في اسييياس االسيييتجابة  2015طرأا في عام و -5

االنتااباا المثيرف للنزاع في بوروندي وهايتي وباستثماراا في بلدان ال يتوفر فيها أنشطة لالستعداد تتعلق ب العاجلة، وهي تشمل

. وأدا ظاهرف النينيو الحالية إلى أنشييطة لالسييتعداد في المكاتل ال طرية في كل من دولة بوليفيا المتعددف للبرنامجا ييور مسييبق 

بابوا غينيا الجديدف وباراغواي وبيرو وزامبيا، وإلى عملية إقليمية في الجنوس األفري ي. ال ومياا وكولومبيا وإكوادور وهايتي و

 وتركز هذه األنشطة على تحسين نظم اإلنذار المبكر وتعزيز قدراا وضع الت ديراا وبناء ال دراا لالستجابة لحاالا الطوارئ.

إلى مرفق االسيييتعداد في اسييياس االسيييتجابة  2015دمة خالل عام من تلبية جميع طلباا التمويل الم  البرنامجونظراً لعدم تمكن  -6

مليون دوالر أمريكي، أرجئ تاصيييييييم أية مبال  لكولومبيا  2العاجلة والمتعل ة بظاهرف النينيو ضييييييمن الحد األقصييييييى البال  

، 2016ي إلى أبريل/نيسيييييييان . وخالل الفترف من يناير/كانون الثان2016وإكوادور وبابوا غينيا الجديدف إلى يناير/كانون الثاني 

( بعثاا لوضيييع 1على أنشيييطة اسيييتعداد في كل من أرمينيا وجمهورية أفري يا الوسيييطى ونيجيريا شيييملت ما يلي:  البرنامجوافق 

( بعثاا متاصصين لت دير إمكانية استادام 2استراتيجياا الوصول والحصول على بياناا األمن الغذائي إلرشاد االستجاباا  

( ت ديراا مشتركة لل دراا واالاتياجاا أجريت مع وكاالا 3في المناطق الريفية   ال ائمة على الن دل التحويالا طرائق من قبي

 .بالهاتف المتن ل تحليل الهشاشة ورسم خرائطها منصة( التوسع في 4أخرا  

خذ به إزاء النهج الذي يع البرنامج المتصييييييفة بتزايد تحدياتها وعدم ال درف على التنبؤ بها أن يكيف البرنامجتتطلل بيئاا عمل و -7

ومنظمة األمم المتحدف للطفولة بوضييييع دراسيييية تجريبية توصييييلت إلى أن  البرنامجاالسييييتعداد للطوارئ. وفي هذا السيييييا ، بادر 

ى جانل منه إل وهو ما يعود في –في المائة  200متوسيييط العائد المالي على االسيييتثمار في تدخالا االسيييتعداد اإلنسييياني تتجاوز 

األمر الذي يدعم مسيييعلة توفير التمويل المبكر لالسيييتعداد للطوارئ بغية  –انافاض تكاليف االسيييتجابة و خفل الوقت الالزم لها 

 ضمان أن تكون االستجاباا أكثر سرعة وأشد كفاءف.
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تنفيذها: عملياا الطوارئ وعلى التاطيط ل، وتغير األوضاع السياسية كلها  ،وانعدام األمن ،والتوسع الح ري ،تغير المناخ ويؤثر -8

مليون دوالر أمريكي ألنشطة االستعداد يعتبر غير كاف  2وعلى هذا، واستناداً إلى االتجاهاا الراهنة، فإن الحد األقصى البال  

 لمواجهة االاتياجاا المتوقعة.

 التوصية

وجود موارد كافية تكون متوفرف في أي وقت للتمكن من االستجابة العاجلة والفعالة في اال  البرنامجتتطلل قدراا االستجابة لدا  -9

 نشوس االة طوارئ.

مليون دوالر، غير أن سلطة استادامه لتمويل أنشطة االستعداد  200ويبل  المستوا الحالي السنوي لحساس االستجابة العاجلة  -10

يواجه دعواا متزايدف لل يام بعنشطة استعداد  البرنامج، مع أن 2004تغيير منذ عام مليون دوالر دون  2ب يت على مستواها البال  

 مشتركة مع الشركاء.

ماليين دوالر أمريكي في  6وعلى هذا فإن األمانة ت ترح تعديل الحد األقصى لرفق االستعداد في اساس االستجابة العاجلة ليصب   -11

 الدعم لما يلي: السنة الواادف. ومن شعن ذلك أن يمكن من ت ديم

  التاطيط لالستعداد للطوارئ المتعل ة ب البرنامجتعزيز عملياا 

  ورسم  هشاشة األوضاعوضع خطوط أساس لالستجاباا من خالل ت ديراا ال دراا، وت ديراا االاتياجاا، وتحليل

 خرائطها، واالستهداف، والت ييماا الت نية 

  البرنامجواالتصاالا والهندسة في  اإلمدادتعزيز خدماا سالسل  

  مشتركة لحاالا الطوارئ.الستجاباا الااصة باالتعزيز قدراا الشركاء 
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