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ردّ اإلدارة
ترحب إدارة املنظمة بالتقييم املستقل الستجابة منظمة األغذية والزراعة للفيضانات يف باكستان يف يوليو  /متوز
-1
 .0212وقد كانت هذه إحدى أكرب عمليات االستجابة للطوارئ اليت نفذتها حتى اآلن املنظمة وتوفر هلا ما يقرب من
 122مليون دوالر أمريكي من التمويل من اجلهات املاحنة اليت استخدمت ملساعدة أكثر من  022,222أسرة زراعية
على استعادة إنتاجها من األغذية فساعدت بذلك أكثر من  7ماليني من الرجال والنساء واألطفال يف مجيع أحناء
باكستان.
تلحظ اإلدارة عملية ومنهجية التقييم الذي أجري أثناء عام  0211واملاشاورات الواسعة النطاق مع أصحاب
-0
املصلحة على املستويات العاملي واإلقليمي والقطري .وقد قاس التقييم أداء املنظمة يف االستجابة هلذه الكارثة الكربى
وفق ًا للمعايري املقبولة دولياً املتمثلة بالصلة بالواقع والكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة.
نسّقت إعداد هذا الرد اإلداري شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل املسؤولة عن ميزانية مجيع تدخالت
-3
االستجابة للفيضانات .وقد استعرضت التوصيات وحبثت مع شرحية واسعة من موظفي املنظمة من أقسام خمتلفة يف
شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل ويف وحدات اخلدمات الفنية واخلدمات املاشرتكة يف أحناء املقر ووحدة تنسيق
عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل وكذلك ممثلي املنظمة واملمثلني املساعدين.

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 :
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يسر اإلدارة أن تاشري إىل أن كثريًا من القضايا اليت حددها التقييم كانت قد أدركت بالفعل وأنها جيري
-4
التصدي هلا .وقد ناشأت بعض هذه القضايا كجزء من االستجابة الثانوية لفيضانات السند يف عام  0211وانبثق البعض
اآلخر عن املراجعة الالحقة لالستجابة لفيضانات عام .0212
قد ال يكون التقييم أخذ باالعتبار بالقدر الكايف لدى تفحصه للقرارات واخليارات املتاحة للمنظمة السياق
-5
الكامل والبيئة التاشغيلية االستثنائية لفيضانات باكستان عام  0212وإن يكن التقرير قد أملح إىل أن ضخامة االستجابة
املطلوبة من اإلطار املؤسسي على املستوى القطري كانت عارمة .وقد لقي دعم هذه االستجابة قبو ًال من اجلهات املاحنة
لكن تغطية كافة احتياجات التدخالت اليت أملتها احلاجة كانت تتطلب متويالً إضافي ًا كبريا .وقد ال يكون ذلك أخذ
باالعتبار متاماً وال هو يف الواقع ميثل "فرصة ضائعة" أو "قصور ًا".
تت فق إدارة املنظمة مع النتائج اليت تسلط الضوء على أهمية دور املنظمة يف أعمال الطوارئ وإعادة التأهيل
-6
وكذلك التقدير اإلجيابي العام بأن املنظمة قد حققت هدفها الربناجمي يف االستجابة لفيضانات  0212باكستان وإن
كان قد تبني أن هناك جماالت للتحسني كما يالحظ رد اإلدارة على التوصيات املفردة.
يف حني أن التقرير إجيابي باشكل عام تاشعر اإلدارة أنه ال يقر باشكل كامل بقصص النجاح واملنافع اليت
-7
ميكن تكرارها يف املستقبل وال يأتي عليها .ولو جرى ذلك على حنو أكثر منهجية ألدى إىل تعزيز املنافع اليت ميكن أن
تستخلص من هذا التقرير يف إفادة االستجابات يف املستقبل.
تعضد االستنتاجات العامة اهلدف االسرتاتيجي األول وهو بالتحديد "التأهُب احملسّن جملابهة التهديدات
-8
وحاالت الطوارئ الغذائية والزراعية واالستجابة الفعّالة هلا" .ويساهم تقييم فيضانات باكستان عام  0212بصورة
مباشرة يف تعزيز وإفادة إحدى النتائج التنظيمية الثالث أي "االستجابة الفعّالة" .وتدعم التوصيات تنفيذ االسرتاتيجية
التاشغيلية لاشعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل خالل الفرتة  2013-0211وذلك متاشياً مع منوذج األعمال اجلديد
القائم على الالمركزية الذي تبنته املنظمة بهدف التوصل إىل استجابة أسرع الحتياجات املنتفعني واالنتقال إىل نهج
أكثر مشوالً يعكس التأهب واالستجابة واالنتقالية.
توقيت التقييم موضع ترحيب كبري ألنه ال يبين فقط على التوصيات الصادرة عن املراجعة الداخلية اليت
-0
قامت بها شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل واليت أكملتها يف أبريل  /نيسان عام  0211ولكنه أيضاً يتزامن مع
قرار املنظمة بتسريع تطبيق الالمركزية يف اإلدارة التاشغيلية ونقل أناشطة الطوارئ وإعادة التأهيل إىل املكاتب امليدانية
حبلول نهاية فرتة السنتني هذه.
 -12أخرياً جتدر اإلشارة إىل أن دراسة احلالة باشأن النقد مقابل العمل إلعادة التأهيل (امللحق التاسع لتقرير
التقييم النهائي) إضافة مفيدة للمناقاشات اجلارية اليت جيريها الفريق العامل املاشرتك بني اإلدارات املعين مبراجعة
آليات التحويالت النقدية كما أشري إىل ذلك يف التوصية .12
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تنفيذ التوصيات
 -11تقبل اإلدارة مجيع التوصيات الثالث عاشرة املوجهة إىل املنظمة .وتعرض التعليقات املفصلة على التوصيات يف
املصفوفة املرفقة.
 -10ستُعاجل التوصيات خالل فرتة السنتني احلالية مع إعادة تنظيم هيكل وعملية تطبيق الالمركزية يف اإلدارة
التاشغيلية ألناشطة الطوارئ وإعادة التأهيل وتولي ممثل املنظمة يف باكستان حبلول حزيران  /يونيو  0213مسؤولية
إدارة وتنفيذ برنامج الطوارئ وإعادة التأهيل على املستوى القطري على أن خيضع ملساءلة املمثل اإلقليمي.
 -13سيتطلب تنفيذ بعض التوصيات موارد إضافية ويف بعض احلاالت يتعني على املنظمة حاشد متويل من خارج
امليزانية لالستمرار يف ضمان فعالية املنظمة يف االستجابة والتأهب حلاالت الطوارئ واألزمات وخصوصاً فيما يتعلق
مبجال تنمية القدرات.
 -14تالحظظظ اإلدارة أن املق ظيّمني أكظظدوا باشظظكل خظظاى علظظى ضظظرورة جتظظاوز التوزيظظع املباشظظر للمظظدخالت لضظظمان
اسظظتدامة الربنظظامج وأنهظظم اقرتحظظوا إجظظراءات متابعظظة معينظظة يف هظظذا الصظظدد .وعظظالوة علظظى ذلظظك ووفقظظا لإلطظظار
االسظظرتاتيجي للمنظمظظة وال سظظيما اهلظظدف االسظظرتاتيجي األول ووضظظع أطظظر متكاملظظة للربجمظظة القطريظظة تهظظدف
املنظمظظة إىل مسظظاعدة البلظظدان املتظظأثرة باألزمظظة بهظظدف نيسظظني مرونظظة اجملتمعظظات احملليظظة مظظن خظظالل معاجلظظة
االحتياجات الفورية والبنيوية على حد سواء شريطة توفر التمويل الكايف.
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رد اإلدارة على "التقييم املستقل الستجابة منظمة األغذية والزراعة للفيضانات يف باكستان يف يوليو/متوز 2111

2

توصيات التقييم
التوصية :1
ينبغي على ممثلية املنظمة يف باكستان أن تضع الصيغة
النهائية إلطار الربجمة القطرية والتأكد من أنه يتضمن
كركيزة اسرتاتيجية أساسية احلد من خماطر الكوارث
وإدارتها وأيضاً أن تستخدم الوثيقة أداة تعبئة
للموارد لتجتذب التمويل لإلنعا من الفيضانات
الزراعية وإدارة الكوارث واملخاطر وتنمية القدرات
وذلك على املدى املتوسط .وسياشمل ذلك أيضا وضع
مذكرة التفاهم ما بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج
األغذية العاملي و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باشأن
اإلنعا يف باكستان موضع التنفيذ.
(املسؤولون عن العمل :ممثلية املنظمة شعبة عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل وحدة تنسيق عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل مركز االستثمار)

رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها
مقبولة

خطة اإلدارة
العمل الذي ينبغي القيام به

الوحدة املسؤولة

 -1وضع الصيغة النهائية إلطار الربجمة ممثلية املنظمة
القطرية

اإلطار الزمين

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)

 6-3أشهر

ال

 -0وضع الصيغة النهائية خلطة عمل شعبة شعبة عمليات الطوارئ وإعادة  3-1أشهر
عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل للفرتة التأهيل /وحدة تنسيق عمليات
.0214-0210
الطوارئ وإعادة التأهيل

ال

12-3

 -3تكون الاشراكة التعاونية املعنية بالغابات ممثلية املنظمة  /خدمة دعم العمليات
شهههههر/مسههههتمر
مبثابة أساس إلسرتاتيجية إدارة تعبئة وتعبئة املوارد
حاليا
املوارد لباكستان

ال

 -4مواصلة الربجمة املستقبلية لتعميم احلد من شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
فهههوري/مسهههتمر ال
أناشطة خماطر الكوارث /إدارة الكوارث التأهيل /وحدة تنسيق عمليات حاليا
واملخاطر مستفيدة من االتفاقيات الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية
القائمة مع وكاالت األمم املتحدة حسب املنظمة
االقتضاء.

مقبولة
التوصية :2
نيتاج املنظمة يف االستجابات يف املستقبل إىل الدعوة تالحظ اإلدارة أن التوصية تتعلق مبوضوع  -1على املنظمة أن تعزز إىل أقصى حد شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
ممكن اتصاالتها ودعوتها لصاحل التأهيل /وحدة تنسيق عمليات شهههههر/مسههههتمر
واملناصرة نيابة عن اجملتمعات احمللية املستأجرة حساس وصعب للغاية .فاملنافحة عن
12-3

ال
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توصيات التقييم
لتعظيم االستفادة مما يوزع واحلد من نفوذ أصحاب
القوة احملليني .وهذا ينبغي أن يؤدي مع الوقت إىل
مبادرة أطول أجالً تنادي باإلصالح الزراعي.
(املسؤولون عن العمل :ممثلية املنظمة شعبة عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل اإلدارة املعنية بإدارة املوارد
الطبيعية والبيئة)
التوصية :3
حيتاج كل من قدرة وهيكل نظام الرصد يف ممثلية
املنظمة يف باكستان إىل نيسني جذري وذلك لضمان
نيديد أفضل للمنتفعني ومستويات منخفضة لسوء
ختصيص املواد املوزعة ورصد أفضل لنتائج
التدخالت .تتطلب اخلطوط التوجيهية مراجعة
ونيسني .وعالوة على ذلك حيتاج نظام تقييم أثر
وكفاءة التنسيق إىل مزيد من التفصيل وأن ينفذ
(املسؤولون عن العمل :ممثلية املنظمة وحدة تنسيق
عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل املنسق القطاعي
جملموعة األمن الغذائي العاملي)
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رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها

خطة اإلدارة
العمل الذي ينبغي القيام به

الوحدة املسؤولة

اإلطار الزمين

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)

اجملتمعات احمللية املستأجرة األكثر
الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية حالياً
انكاشافاً واليت تعتمد على سبل معياشة املنظمة.
قائمة على الزراعة وذلك بالاشراكة مع
منظمة العمل الدولية وهيئة األمم
املتحدة للمرأة األمم املتحدة – املوئل
والاشركاء املعنيني اآلخرين.

اجملتمعات احمللية املستأجرة واليت تعمل
على أساس حماصصة احملاصيل مهمة معقدة
وحساسة هلا تاشعبات اجتماعية وثقافية
وسياسية ورمبا أمنية متعددة اجلوانب .وقد
تكون هناك حاجة ألن تكون اجلهات الفاعلة
أكثر حيادية وأن تكون التدخالت على أساس
االستجابة.
 -1استكمال املراجعة النقدية لنظام رصد شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
مقبولة
الربامج واإلجراءات ووضع التوصيات.
التأهيل /وحدة تنسيق عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية
 -0تنقيح واعتماد معايري اختيار املنتفعني
املنظمة
واخلطوط التوجيهية جلميع االستجابات
شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
يف املستقبل يف ضوء اخلطوط التوجيهية
املاشرتكة بني القطاعات املوجودة وأفضل التأهيل /وحدة تنسيق عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية
املمارسات (أنظر أيضاً التوصية .)10
املنظمة
 -3اعتماد مؤشرات التنسيق متاشياً مع أداة منظمة األغذية والزراعة /برنامج
الفريق العامل التابع للجنة الدائمة األغذية العاملي /جمموعة األمن
املاشرتكة بني الوكاالت لرصد األداء الغذائي العاملي
ومبادرة العمل التحويلي .وتالحظ
جمموعة األمن الغذائي العاملي التوصية
باشأن تفصيل املؤشرات لقياس أثر
وفعالية التنسيق وستعمل على تنفيذها

نعم – على أن
 6-3أشهر
يف
تدرج
ميزانيات
أشهر /املشاريع
6-3
ال
مستمر حالياً

ال -مدرجة يف
التمويل املوجود
 12-6شهر/
جملموعة األمن
مستمر حالياً
الغذائي العاملي
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توصيات التقييم

رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها

خطة اإلدارة
العمل الذي ينبغي القيام به

اإلطار الزمين

الوحدة املسؤولة

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)

إىل أقصى حد ممكن بعد التاشاور مع
الاشركاء يف جمموعة األمن الغذائي
العاملي
التوصية :4
مطلوب إحداث تغيري يف الثقافة التنظيمية وذلك
لتمكني العاملني يف البلد املعين من االستجابة بطريقة
أكثر كفاءة وفعالية .وهذا ياشمل لكنه ال يقتصر على:
 )1إشراك ممثلية املنظمة رمسياً يف اختاذ القرارات
املتعلقة بتوظيف املوظفني الكبار يف جمال الطوارئ
وإعادة التأهيل (املسؤولون عن العمل :شعبة الطوارئ
وإعادة التأهيل) والنظر يف دمج مكتيب املنظمة يف أقرب
وقت ممكن.
 )0فتح "حساب سلف" لوحدة تنسيق عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل وذلك لتيسري وتسريع إجراءات
الدفع وتقليص التأخريات البريوقراطية( .املسؤولون عن
العمل :جلنة األمن الغذائي العاملي)
 )3وضع إجراءات تاشغيل معيارية و
 )4يف سياق تطبيق الالمركزية على فريق دعم
العمليات زيادة سلطة ومسؤوليات مكاتب املقاطعات
لتخطيط وإدارة تدخالت الربامج امليدانية .وقد يتطلب
ذلك تعيني موظفني جدد وبناء قدرات املوظفني

مقبولة

 -1استكمال توضيح ضلوع ممثلية املنظمة شعبة عمليات الطوارئ وإعادة  12-6شهر
رمسياً يف عملية اختيار املوظفني الكبار يف التأهيل /ممثلية املنظمة /مكتب دعم
جمال الطوارئ وإعادة التأهيل الالمركزية
واستكمال دراسة جدوى دمج مكتيب
وحدة تنسيق عمليات الطوارئ وإعادة
التأهيل ومكتب ممثلية املنظمة يف إسالم
آباد مبا يف ذلك نيليل التكلفة /
املنفعة واألمن واملخاطر.
 -0تطبيق الالّمركزية فيما يتعلق مبسؤولية ال ينطبق
صاحب امليزانية لتصبح على مستوى
املكاتب امليدانية يف نهاية عام 0210

ال ينطبق

نعم – ترتيب
مكتيب تنسيق
عمليات الطوارئ
وإعادة التأهيل
وممثلية املنظمة

ال ينطبق

 -3شرعت شعبة عمليات الطوارئ وإعادة إدارة التعاون التقين /مكتب دعم نهاية
فرتة ال – مدعومة
التأهيل مببادرة عام  0211بدعم من الالمركزية  /إدارة املوارد البشرية السنتني  -2112بالفعل من مكتب
والشؤون املالية والوحدات الفنية 2113
مكتب الواليات املتحدة للمساعدة
املساعدة
.
ية
دان
املي
كاتب
امل
مع
بالتعاون
اخلارجية يف حاالت الكوارث لتطوير
اخلارجية يف
إجراءات تاشغيلية معيارية للتأهب
حاالت الكوارث
واالستجابة يف حاالت الطوارئ .على أن
3
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رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها

احلاليني.

خطة اإلدارة
العمل الذي ينبغي القيام به

الوحدة املسؤولة

اإلطار الزمين

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)

تكتمل هذه اإلجراءات املعيارية وتقرها
اإلدارة العليا وجتري جتربتها والاشروع
يف تنفيذها والقيام بتنمية القدرات
املتعلقة بها (انظر أيضاً التوصيات 5
و)7

(املسؤولون عن العمل :ممثلية املنظمة وحدة تنسيق
عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل)

نعم – ستنعكس
شعبة عمليات الطوارئ وإعادة  6-3أشهر /
يف ميزانيات
 -4مراجعة هيكل التوظيف وتعيني موظفني
التأهيل /وحدة تنسيق عمليات مستمر حالياً
املشاريع حسب
أكفاء تبعاً للمتطلبات الربناجمية
ولعمليات تطبيق الالمركزية اخلاصة الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية
االقتضاء
املنظمة.
باملنظمة وبفريق دعم العمليات
التوصية :5
تعزيز التأهب حلاالت الطوارئ وإضفاء الطّابع
املؤسّسي على فرى وأناشطة التعلم وعلى وجه
اخلصوى وضع إجراءات متابعة نظامية للتقييمات
السابقة واملراجعات الالحقة للتنفيذ وإناشاء نظم لتقييم
أداء مجيع املوظفني (مبا يف ذلك للماشاريع القطرية
وأناشطة دعم الربامج األطول أمداً  /االستاشاريني)
والاشركاء املنفذين واملوردين التجاريني .وسيكون ذلك
مبثابة التقييم املسبق لألهلية بالنسبة لعقود حاالت
الطوارئ يف املستقبل.

مقبولة

تفهم اإلدارة أن الرتكيز الرئيسي هلذه  -1مراجعة قائمة املوردين للخدمات احملتملني وحدة تنسيق عمليات الطوارئ وإعادة مستمر حالياً
ونيديثها  /جتديدها من خالل إصدار التأهيل /ممثلية املنظمة
التوصية هو على وضع إجراءات تشغيلية
طلبات تعبري عن االهتمام.
موحدة للتأهب واالستجابة يف حاالت
وحدة تنسيق عمليات الطوارئ وإعادة
الطوارئ وتعميمها ،كما هو مشار إىل لل  -0مراجعة أنظمة أداء املوظفني القطريني
 6-3أشهر
التأهيل /ممثلية املنظمة  /شعبة
واعتماد تدابري إضافية عند االقتضاء.
أيضاً يف التوصيتني  4و7
إدارة املوارد البشرية
 -3بناءً على التجارب املوجودة االستمرار يف
تقديم تقارير أداء املوردين إىل شعبة وحدة تنسيق عمليات الطوارئ وإعادة مستمر حالياً
اخلدمات اإلدارية جلميع أوامر الاشراء
التأهيل /ممثلية املنظمة
وذلك متاشياً مع اإلجراءات املعمول بها
(املسؤولون عن العمل :ممثلية املنظمة شعبة عمليات
مبوجب القسم  520من أحكام
الطوارئ وإعادة التأهيل وحدة تنسيق عمليات
املاشرتيات

ال

ال

ال
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توصيات التقييم

رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها

العمل الذي ينبغي القيام به

الوحدة املسؤولة

اإلطار الزمين

وحدة تنسيق عمليات الطوارئ وإعادة  12شهرا
 -4إعداد وتقديم تقرير متابعة متاشياً مع
التأهيل /ممثلية املنظمة
توجيهات مكتب التقييم.

الطوارئ وإعادة التأهيل)
التوصية :6
ينبغي تاشجيع اجلدولة الزمنية للمدفوعات حبيث
تكون ممرحلة أو تتضمن دفعات على احلساب
خصوصاً يف العقود الكبرية وذلك خلفض التكاليف
املالية املالزمة هلا.

خطة اإلدارة

مقبولة

(املسؤولون عن العمل :ممثلية املنظمة شعبة عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل وحدة تنسيق عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل)
التوصية :7
جعل ما جنح بفعالية ولكن على أساس مؤقت مقبولة
وخمصوى يف االستجابة يف باكستان نظامي ًا .وينبغي
وضع  /اعتماد إجراءات تاشغيل معيارية ونظام لتصنيف
شدة وحجم حاالت الطوارئ لدعم سرعة تنفيذ األعمال
اإلدارية.

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)
ال

ال

 -1استمرار تطبيق اجلداول الزمنية للمدفوعات وحدة تنسيق عمليات الطوارئ وإعادة مستمر حالياً
إىل املوردين اجلزئية أو املمرحلة أو اليت التأهيل /ممثلية املنظمة  /شعبة
تتضمن دفعات على احلساب وفقا اخلدمات اإلدارية
للظروف وذلك متاشياً مع قواعد املنظمة
ولوائحها التنظيمية اليت تنصّ على
تتضمن إمكانية دفعات على احلساب أو
مرحلية للموردين مبوجب القسمني 520
و 527من الدليل.
فرتة ال – مدعومة
إدارة التعاون التقين /مكتب دعم نهاية
 -1استكمال وضع اإلجراءات التاشغيلية
الالمركزية  /إدارة املوارد البشرية السنتني  -2112اآلن بالفعل من
املعيارية للتأهب واالستجابة يف حاالت
2113
مكتب املساعدة
الطوارئ ومصادقة اإلدارة العليا عليها والشؤون املالية والوحدات الفنية
اخلارجية يف
وتعميمها.
حاالت الكوارث

(املسؤولون عن العمل :شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
التأهيل شعبة اخلدمات اإلدارية  /املالية /املوارد
الباشرية مكتب الاشؤون القانونية واألخالقية)
التوصية :8

مقبولة

 -1استكاشاف إمكانية التمويل من خارج جمموعة األمن الغذائي العاملي  12- 6 /شهرا /ال
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رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها

فيما يتعلق بالتمويل هناك حاجة إىل إناشاء اتفاقات ترحب اإلدارة بهذه التوصية ألنها تعاجل
مسبقة مع جهات ماحنة حمددة (مبا يف ذلك الصندوق احلاجة إىل ضمان تنسيق قطاعي كافٍ ويف
املركزي ملواجهة الطوارئ) للتعجيل يف إناشاء نظام الوقت املناسب وقوي من جانب املنظمة
جمموعات على املستوى القطري يكون متاح ًا ألية وشركائها لالستجابات كبرية احلجم
استجابات للكوارث كبرية احلجم يف املستقبل.
ينبغي رفع مستوى الصندوق اخلاى حلاالت الطوارئ
وإعادة التأهيل (سفريا) بالتناسب مع حجم الكارثة
وااللتزامات املالية املقدمة.
(املسؤولون عن العمل :شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
التأهيل يف املقر الرئيسي جمموعة األمن الغذائي
العاملي)

خطة اإلدارة
العمل الذي ينبغي القيام به

الوحدة املسؤولة

اإلطار الزمين

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)

امليزانية واملناداة بذلك لدعم تنسيق شعبة عمليات الطوارئ وإعادة مستمر حالياً
اجملموعات يف حاالت الطوارئ الواسعة التأهيل  /خدمة دعم العمليات
النطاق املفاجئة .وقد عقدت بالفعل وتعبئة املوارد
ترتيبات احتياطية شاملة (مثالً مع
جملس الالجئني النروجيي واملنظمة
غري احلكومية الكندية (االحتياطي
املدني الكندي )CANADEM
وجملس الالجئني الدامناركي) ميكن
أن تساعد يف تأسيس سريع لنظم
اجملموعات على املستوى القطري.
 -0يوفر الصندوق اخلاى حلاالت الطوارئ
شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
وإعادة التأهيل (سفريا) بالفعل القدرة
على زيادة االعتمادات املخصصة التأهيل
لالستجابات حلاالت الطوارئ الواسعة
النطاق .جيري كجزء من إجراءات
التاشغيل املعيارية العمل على الربط بني
مستوى التمويل من الصندوق (سفريا)
واإلعالن عن مستوى الطوارئ.

 12- 6شهرا

مقبولة
التوصية :9
نيسني إدماج قضايا اجلنسني يف برجمة املنظمة هناك تعي املنظمة جيداً القصد العام هلذه التوصية  -1استمرار تنمية قدرات موظفي املنظمة شعبة عمليات الطوارئ وإعادة  12شهرا
والاشركاء احملليني وتوعيتهم باشأن التأهيل /وحدة تنسيق عمليات
حاجة إىل توظيف عدد أكرب من النساء يف ممثلية كي يتم حتسني حتليل وتصميم االستجابة
نيليل القضايا اجلنسانية ضمن دورة الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية
املنظمة يف باكستان ال فحسب على مستوى كبار للقضايا اجلنسانية

ال

نعم
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10

رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها

توصيات التقييم

وحدة

التوصية :11
نيتاج املنظمة إىل التعلم من مبادرتها "العمل مقابل
النقد" وتطوير قدراتها الداخلية الستخدامها يف
املستقبل واستخدام غريها من آليات التحويل النقدي
مبا يف ذلك استخدام القسائم والتحويالت النقدية غري
املاشروطة.

شعبة عمليات الطوارئ وإعادة  12شهرا
التأهيل /وحدة تنسيق عمليات
الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية
املنظمة  /شعبة القضايا اجلنسانية
والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية

مقبولة

(املسؤولون عن العمل :شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
التأهيل يف املقر الرئيسي)
التوصية :11
نيتاج املنظمة إىل متابعة تدريب املوظفني والاشركاء يف

العمل الذي ينبغي القيام به

الوحدة املسؤولة

اإلطار الزمين

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)

املاشروع وخاصة فيما يتعلق بتقييم املنظمة  /شعبة القضايا اجلنسانية
االحتياجات واالستهداف وتصميم والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية
الربنامج  /املاشروع ورصد القياسات
املتعلقة باجلنسانية أثناء تنفيذ املاشروع.

املسؤولني يف املنظمة ولكن أيضا يف فرق الربامج
والرصد وذلك لتحسني الوصول إىل اإلناث يف اجملتمع
احمللي.
( املسؤولون عن العمل :العمل ممثلية املنظمة
تنسيق عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل)

خطة اإلدارة

مقبولة

 -0استكاشاف إمكانية تعيني مستاشار للقدرات
املعنية باملسائل اجلنسانية يف باكستان
يعمل مع وحدة تنسيق عمليات الطوارئ
وإعادة التأهيل /ممثلية املنظمة وممثلية
املنظمة والفريق العامل الفرعي املعين
باملسائل اجلنسانية وهيئات أخرى ذات
صلة.
سينجز ويعمم العمل الذي شرع به باشأن إدارة التعاون التقين ،وشعبة  6-3أشهر
اخلطوط التوجيهية التاشغيلية املعنية عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل
بالتحويالت النقدية ووثيقة سياسة باالشرتاك مع الوحدات لات الصلة
املنظمة املتعلقة بربامج التحويالت
النقدية على أساس اخلربة املكتسبة يف
عدة مناطق مبا يتماشى مع التزام
املنظمة بربنامج متكامل وتعزيز مستوى
عال من اجلودة يف مجيع برامج املنظمة
للتحويالت النقدية.
 -1مواصلة اشتمال التخطيط لتنمية القدرات شعبة عمليات الطوارئ وإعادة

12-6
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رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها

خطة اإلدارة
العمل الذي ينبغي القيام به

الوحدة املسؤولة

اإلطار الزمين

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)

على توفري التدريب على اخلطوط التأهيل /وحدة تنسيق عمليات شهرا/مستمر
التوجيهية للممارسة اجليدة مبا يف ذلك الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية حالياً
إعادة التدريب السنوية ملوظفي املنظمة املنظمة  /شعبة القضايا اجلنسانية
والاشركاء القطاعيني جملموعة األمن والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية/
الغذائي العاملي.
جمموعة األمن الغذائي العاملي/

القطاع لتحسني ترويج استخدام اخلطوط التوجيهية
للممارسات اجليدة مثل امليثاق اإلنساني واملعايري
واملبادئ
الدنيا يف جمال االستجابة للكوارث
التوجيهية يف أعمال مواجهة الطوارئ واملعايري
واإلرشادات يف الطوارئ اخلاصة باملاشية وبرنامج
التحليل االجتماعي واالقتصادي واجلنساني.

الوحدات الفنية

(املسؤولون عن العمل :شعبة عمليات الطوارئ وإعادة
التأهيل يف املقر الرئيسي والوحدات الفنية)
التوصية :12
حيتاج استهداف املنتفعني إىل نيسني .وينبغي تقييم
"اخلطوط التوجيهية الختيار واستهداف املنتفعني
املاشرتك بني القطاعات يف باكستان" اليت وضعت
مؤخراً واعتمادها حيث يكون ذلك مستحسنا.

مقبولة

(املسؤولون عن العمل :وحدة تنسيق عمليات الطوارئ
وإعادة التأهيل)
التوصية :13
نيويل الرتكيز يف دعم اجملتمعات الزراعية املتضررة
من الفيضانات من املِدخالت الزراعية حنو توفري ائتمان
منخفض التكلفة وتنمية سالسل القيمة واإلرشاد
الزراعي .خصوصاً بالنسبة للمزارعني املستأجرين
وضع نهج يركز على األسباب الكامنة وراء انكاشافهم

مقبولة
كما هو مذكور ضمن إطار التوصية  0تعي
اإلدارة متاماً القضايا احمليطة بعالقات حيازة
األراضي احملفوفة باملخاطر وخصوصاً يف
اجملتمعات الريفية غري املتجانسة والاشديدة
التعقيد يف إقليم السند .غري أن معاجلة احلقوق

 -1مراجعة وتعديل معايري اختيار املنتفعني وحدة تنسيق عمليات الطوارئ وإعادة مستمر حالياً
واالستهداف يف ضوء أفضل املمارسات التأهيل  /ممثلية املنظمة
وتوصيات فريق دعم العمليات وفريق
التنسيق التابع لألمم املتحدة وسياق
االستجابة.

 -1النظر يف مجيع خيارات االستجابة اليت شعبة عمليات الطوارئ وإعادة مستمر حالياً
تليب احتياجات السكان املتضررين من التأهيل /وحدة تنسيق عمليات
األزمة واليت توفر حلقة انتقالية مع الطوارئ وإعادة التأهيل /ممثلية
أهداف التنمية املتوسطة األجل والطويلة املنظمة
األجل كما وردت يف أطر الربامج

ال
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توصيات التقييم

رد اإلدارة
التوصية مقبولة أو مقبولة جزئياً أو مرفوضة
وتعليق اإلدارة عليها

على املخاطر (حقوق األرض) ويسعى إىل تنويع يف األرض باشكل مباشر قد ال تكون
اسرتاتيجيات سبل معياشتهم
االسرتاتيجية األنسب.
(املسؤولون عن العمل :ممثلية املنظمة ووحدة تنسيق
عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل)

خطة اإلدارة
العمل الذي ينبغي القيام به

الوحدة املسؤولة

اإلطار الزمين

مزيد من التمويل
مطلوب
(نعم أو ال)

القطرية.
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