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تقييم استجابة املنظمة لفيضانات باكستان يف يوليو/متوز 2111
ميكن توجيه االستفسارات بشأن احملتوى املوضوعي هلذه الوثيقة إىل:
السيد روبرت موز ،مدير ،مكتب التقييم (تقرير التقييم)
اهلاتف )60(570-53903
والسيد لوران توماس ،املدير العام املساعد،
مصلحة التعاون الفين
اهلاتف )60(570-55042

اخللفية
بتنفيذها استجاباتها لواحدة من أكرب الكوارث على اإلطالق ،قدمت منظمةة اغذذيةة والاراعةة الةدعم إلنعةا
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احملاصيل إىل أكثر من  066،666أسرة ،والدعم للثروة احليوانية إىل ما يقةارب  366،666أسةرة يف فةرتة اثةين ع ةر
شهرا يف أعقاب فيضانات باكستان يف يوليو/متوز  .0606وفضال عن ذلك ،مت التعةر علةى ألةف شةبكة رل تالفةة ومت
االضطالع بإعادة تأهيلها باستخدام أسلوب النقد مقابل العمل .وتقدر التكلفة اإلمجالية الستجابة املنظمة يف هةذه الفةرتة
مبا يقارب  066مليون دوالر أمريكي .وقد مت تقييم أداء املنظمة من خالل استعراض اإلدارة ما بعد العمل وكةذا تقيةيمني
مستقلني.
طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة املندوبني
واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان
التاليwww.fao.org :
MC985/A
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القضايا الرئيسية الواردة يف تقرير التقييم
نظراً لألضرار واسعة النطاق اليت حلقت بقطةاع الاراعةة ،رأت البعثةة أن مجيةع أن ةطة املنظمةة (احملاصةيل
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والثروة احليوانية والتنسيق بني القطاعات) ذات صلة وثيقة باحتياجات اجملتمع احمللي وأولويةات احلكومةة .وكانةت
مدخالت احملاصيل على وجه اخلصوص أساسةية لضةمان اسةتطاعة املةاارعني الاراعةة بعةد الفيضةانات ملوسةم الربيةع
الاراعي .ولسوء احلظ ،شكّل العلف احليواني حاجةً حمددةً زمنيا ،وقد قامت املنظمة بتسةليم العلةف املركةب يف وقةت
متأخر جدا مع ما يرتتب على ذلك من خفض وقع التأثري.
وقد ساهمت استجابة املنظمة يف استعادة وتن يط الاراعة واإلنتاج احليواني داخل اجملتمعةات املتضةررة .ذةري
-3
أن عدم فعالية اغهدا اليت حددها املستفيدون قد قلل من فعالية االستجابة ،كما أن اجلهود املبذولة لدمج االعتبةارات
املتعلقة باجلنسني كانت ذري كافية.
وتعتمد استجابة املنظمة على القدرات القطرية القائمة مستكمَلةً مبستوى عال مةن الةدعم الفةين واإلدارل علةى
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حد سواء .املقدمني من مقر املنظمة يف روما .وكانت أموال الصندوق اخلةاص حلةاالت الطةوارأ وأن ةطة إعةادة التأهيةل
 ،(SFERA)1املقدمة لتنفيذ االستجابة قليلة ومتأخرة جدا ،كما أن عملية اختاذ القرارات جرت على مسةتويات بعيةدة
عن العمليات امليدانية مع عدم توفر إجراءات الت غيل املعيارية لتسهيل معاجلة سةريعة .وبالتةالي ،فةإن أفضةل عمليةة
تأهب حلاالت الطوارأ هةي اال سةتجاب ًة حلةاالت الطةوارأ املسةتقبلية الواسةعة النطةاق يتوقةف علةى اختةاذ القةرارات
الالمركاية ،ووضع إجراءات الت غيل املعيارية ،ووضوح أكرب ب أن التوقيت والكيفية اليت ينبغي فيها اإلفراج عن أموال
الصندوق .SFERA
رأت البعثة أن هناك افتقارا للتكامل بني أن طة اإلنعا بعد الفيضانات والعمل التنمةول املتواصةل للمنظمةة،
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ويرجع ذلك جائيا وعلى حد سواء إىل االفتقار للقيادة (إذ ظل منصب ممثلية املنظمة شةاذرا لفةرتة طويلةة) ،ومةا يتعلةق
بذلك من افتقار للرؤية اإلسرتاتيجية القطرية.
وسيوفر استكمال عمليات البذور وأعمال إحياء شبكات الرل فوائةدَ دائمةة للمجتمعةات املسةتفيدة يف السةنوات
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املقبلة .وقد صفقت البعثة الستخدام طريقة النقد مقابل العمل إلزالة تراكم الطمي من جمةارل امليةاه ،إذ ت ةجع البعثةة
املنظمة على استخدام التحويالت النقدية ب كل أكثةر ان تظامةا يف حةاالت الطةوارأ مةن أجةل عسةني فعاليةة ومالءمةة
االستجابة.
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الصندوق اخلاص حلاالت الطوارأ وأن طة إعادة التأهيل
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وملعاجلة القضايا احملددة أعاله ،قدم التقييم ثالثة ع ر توصةية تهةد إىل حةد كةبري إىل تعايةا أداء املنظمةة
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اإلسرتاتيجي والت غيلي املتعلق بأعمال االستعداد ملواجهة الكوارث وعمليات اإلنعا بعد حلوهلا.

استجابة اإلدارة
وترحب اإلدارة بتقييم استجابة املنظمة لفيضانات باكستان يف يوليو/متوز  ،0606م رية إىل أنهةا تعةد واحةدة
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من أكرب عمليات استجابة للطوارأ اليت نفذتها املنظمة حتى اآلن .كما يسر اإلدارة أن ت ري إىل أن العديةد مةن القضةايا
اليت حددها التقييم كانت قد أدركت بالفعل ،وجترل معاجلتها من جانب املنظمة.
ويسلط التقييم الضوء على أهمية دور املنظمة يف أعمال الطوارأ وإعادة التأهيل ،كما ترحب اإلدارة حبقيقةة أن
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توصياتها تعاز منوذج اغعمال الالمركال اجلديد للمنظمة من أجل إتباع نهج أكثر مشوال الحتياجات املستفيدين.
 -06وتقبل اإلدارة مجيع التوصيات الثالثة ع رة املوجهة إىل املنظمة ،واليت جيرل تنفيةذها ضةمن سةياق التكامةل
التدرجيي حلاالت الطوارأ وعمليات التنمية على املستوى الالمركال ومع تعبئة املوارد من خارج املياانية ،على النحةو
املطلوب.
 -00وعيط إدارة املنظمة علما حبرص التقييم على ضرورة ضمان استدامة الربنامج ،وتقرتح إجراءات حمددة يف هذا
الصدد وفقا للتطوير املتكامل غطر وضع الربامج القطرية ).(CPFs

التوجيهات امللتمسة
 -00وقد ترذب جلنة الربنةامج يف تقةديم وجهةات نظرهةا وتوجيهاتهةا ب ةأن القضةايا الرئيسةية الةواردة يف تقريةر
التقييم ،وب أن االستجابة للتوصيات وأعمال املتابعة املقرتحة من قبل اإلدارة.

