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 موجز تنفيذي

      ألداء برنبامج األغذيبة    يعرض هذا التقرير لنتائج املراجعة اليت أجراها املراقب  املبالي واملراجبع العبام لل نبد

  ( خبصوص إدارة الطوارئ املؤسسية."الربنامج"العاملي )

  بأن ا حالة طوارئ استثنائية تفوق قدرة املكت  القطري واملكتب  اققليمبي علبى     "الطوارئ املؤسسية"وتعرف

التصدي هلا باملوارد املتوافرة قطريا أو إقليميا. ومن ثم، فمن املبرج  أ  تقتيبي الطبوارئ املؤسسبية اقعمبا       

علبى الزيبادة     تنطبوي، اعتياديبا،   أاملؤقت قجراءات وقدرات ونظم وأدوات االستجابة للطوارئ اخلاصة، و

 املباشرة للدعم من املقر على أعلى املستويات املؤسسية.

   عمليبات االسبتجابة للطبوارئ وفقبا ملعيبار ثالثبي       الربناامج  ، يصبن   2012ومنذ ش ر أكتوبر تشرين األو

، أي االسبتجابة املؤسسبية، مبوجببه، عمليبة طبوارئ      3املستويات، تكو  االستجابة للطوارئ من املسبتوى  

 ُأنفقتأو اققليمي ذي الصلة. وقد /على الصعيد العاملي لدعم املكت  القطري والربنامج ئة قدرات تقتيي تعب

 مبالغ كبرية من املوارد للوفاء بالتكالي  التشغيلية لعمليات االستجابة للطوارئ هذه.

  للطبوارئ يعبع علبى أسباي  ليبل ااسبي املعبايري: ا جبم          الربناامج وقد الحظنا أ  مستوى استجابة

علبى   والتعقيد واق اح والقدرة وخطر اقضرار بالسمعة. وتقوم فرقة العمل االسرتاتيجية بتقييم هبذه املعبايري  

ورقبة خيبارات، ص صبورة مصبفوفة تنباقا اخليبارات املمكنبة         الربناامج املستوى االسبرتاتيجي. وقبد أعبد    

. وقد اسبتخدمت هبذه املصبفوفة ص حباليت     ةجابة للطوارئ على أساي  ليل املعايري اخلمسملستويات االست

 التحلبيالت على تعزيز اآللية اليت يستخدم ا ص إجراء وتوثيبق  الربنامج العراق ووباء اقيبوال. وحنن نشجع 

مارسة اليت اتبع با إااء  مبا يتمشى مع امل 3قبل إعال  حالة الطوارئ من املستوى  ةالتفصيلية للمعايري اخلمس

 حاليت العراق ووباء اقيبوال. 

  فيما خيص القرارات املتخذة ص اجتماعات فرقة العمل االسرتاتيجية، أ  ينشئ آلية متابعة الربنامج، وعلى

 لتنفيذ هذه القرارات املتخذة ورصد التقدم احملرا بشأن ا.

 عملية يتم البدء بعد بمل  همل يصدر بالنسبة للفلبع وأن عملية استخالص الدروي ًا شاماًل عنوالحظنا أ  تقرير

 على جوان  القيادة بالنسبة أليبة حالبة مبن حباالت طبوارئ املسبتوى الثالب .        املركزةستخالص الدروي ال

 الستكما  هذه التقارير. لاللتزام باجلدو  الزمين املقرر أ  يبذ  ج دهللربنامج  وميكن

 موقع شبكي باسمللربنامج وOPWeb     يعترب منصة موحدة للعمليات واالستعداد واللوجستيات. وص رأينبا أ

إنشاء وصالت بع املوقع والشع  األخرى أو حصوله من ا علبى مبدخالت مبن شبأنه أ  يثبري هبذا املوقبع        

 شرع ص إعداد مثل هذا النموذج.  الربنامجالشبكي. وقد مت إبالغنا بأ  

 مة إىل اجمللس التنفيذي كانت معروضة حبس  الفئات الربناجمية وأن با  وقد الحظنا أ  البيانات املالية املقد

وحباالت الطبوارئ األخبرى. وص رأينبا أ  مبن شبأ         3مل تقسم بعد ذلك إىل حاالت الطبوارئ مبن املسبتوى    

أ  تسباعد اجمللبس وغبريه مبن اجل بات       3املعلومات املالية عن املشاريع املتصلة باالسبتجابة مبن املسبتوى    

على تكوين ف م أفيل لألداء السابق وعلى  ديبد املبوارد املخصصبة لبدعم االسبتجابة للطبوارئ مبن        املعنية 

  .3املستوى 
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 املالية جلنة من املطلوبة التوجي ات

   وأ  تقرير املراجع اخلارجي بشأ  إدارة الطبوارئ املؤسسبية   تنظر ص الوثيقة "يرجى من جلنة املالية أ "

 إىل اجمللس التنفيذي لينظر في ا.تقدم تعليقات ا بشأن ا 

 شورةامل مشروع

  جلناة املالياة م منظماة     حتاي  لربنامج األغذية العاملي،  النظام األساسيوفقا للمادة الرابعة عشرة من

وقادم    "لطاوارئ املؤسساية  اتقرير املراجع اخلاارجي بشاأن إدارة    علما بالوثيقة "األغذية والزراعة 

 واخلمسني بعد املائة. الثامنةم تقريرها عن دورتها اجمللس التنفيذي تعليقاتها بشأنها إىل 



 



 

 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 52/2/5102-52روما، 

 

مسائل الموارد 
 والمالية والميزانية
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

مذكوري  أدناه، ال  موظفيالبمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاا  ب تتعلق أساللة ننيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاا  المجلس الذي  

 ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتدا  دورة المجلس التنفيذي بفترة كانية.

 

 S. Hongrayالسيد 

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات

 -2932066513رقم الهاتف:
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برنامج إدارة  تقرير مراجعة األداء بشأن

 لطوارئ المؤسسيةاألغذية العالمي ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند

 

عام للهند  مالي والمراجع ال قب ال المرا

ة العالمي بخدمات يزود برنامج األغذي

 مراجعة خارجية.

 

جريهدددا  ي تي  ل جعدددة ا مرا ل تهددددل ا و

عام للهند  مالي والمراجع ال قب ال المرا

إلى تزويد البرنامج بضدددددمان مسدددددتق  

وإضدددداية قيمة إلى إدارة البرنامج    

 م توصيات بناءة.طريق تقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمزيد م  المعلومات، يرجى االتصددا  

 :يدبالس

 

 

Stephen Hongray 

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome,  

Italy 

 1139-16-62035395هاتف: 

بريد إلكتروني: 

stephen.hongray@wfp.org 
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 موجز تنفيذي

( "امجالبرن"يعرض هذا التقرير لنتائج المراجعة التي أجراها المراقب المالي والمراجع العام للهند ألدا  برنامج األغذية العالمي )

  بخصوص إدارة الطوارئ المؤسسية.

بأنها حالة طوارئ استثنائية تفوق قدرة المكتب القطري والمكتب اإلقليمي على التصدي لها بالموارد  "الطوارئ المؤسسية"تعرف و

المتوانرة قطريا أو إقليميا. وم  ثم، نم  المرجح أن تقتضي الطوارئ المؤسسية اإلعما  المؤقت إلجرا ات وقدرات ونظم وأدوات 

 ن تنطوي، اعتياديا، على الزيادة المباشرة للدعم م  المقر على أعلى المستويات المؤسسية.أ، واالستجابة للطوارئ الخاصة

عمليات االستجابة للطوارئ ونقا لمعيار ثالثي المستويات، تكون االستجابة البرنامج ، يصنف 2102ومنذ شهر أكتوبر تشري  األو  

ي على الصعيد العالمالبرنامج ، عملية طوارئ تقتضي تعبلة قدرات ، أي االستجابة المؤسسية، بموجبه9للطوارئ م  المستوى 

مبالغ كبيرة م  الموارد للونا  بالتكاليف التشغيلية لعمليات االستجابة  أُنفقتأو اإلقليمي ذي الصلة. وقد /لدعم المكتب القطري و

 للطوارئ هذه.

درة وخطر واإللحاح والق التعقيدليل خماسي المعايير: الحجم وللطوارئ يعي  على أساس تح البرنامجوقد الحظنا أن مستوى استجابة 

ورقة خيارات،  مجالبرناعلى المستوى االستراتيجي. وقد أعد  بتقييم هذه المعايير نرقة العمل االستراتيجيةاإلضرار بالسمعة. وتقوم 

تخدمت هذه . وقد اسةيل المعايير الخمسني صورة مصفونة تناقش الخيارات الممكنة لمستويات االستجابة للطوارئ على أساس تحل

 لتحليالتاعلى تعزيز اآللية التي يستخدمها ني إجرا  وتوثيق البرنامج المصفونة ني حالتي العراق ووبا  اإليبوال. ونح  نشجع 

لتي العراق ووبا  بما يتمشى مع الممارسة التي اتبعها إزا  حا 9قبل إعالن حالة الطوارئ م  المستوى  ةالتفصيلية للمعايير الخمس

 اإليبوال. 

نيما يخص القرارات المتخذة ني اجتماعات نرقة العمل االستراتيجية، أن ينشئ آلية متابعة لتنفيذ هذه القرارات البرنامج، وعلى 

 المتخذة ورصد التقدم المحرز بشأنها.

تخالص الدروس سالعملية ب بعد يتم البد لم  هأنلم يصدر بالنسبة للفلبي  و عملية استخالص الدروس اً شامالً ع والحظنا أن تقرير

الجدو  لاللتزام ب أن يبذ  جهدهللبرنامج  ويمك  على جوانب القيادة بالنسبة ألية حالة م  حاالت طوارئ المستوى الثالث. المركزة

 الستكما  هذه التقارير. الزمني المقرر

ات واالستعداد واللوجستيات. وني رأينا أن إنشا  وصالت بي  يعتبر منصة موحدة للعملي  OPWeb موقع شبكي باسمللبرنامج و

ع ني شر البرنامجالموقع والشعب األخرى أو حصوله منها على مدخالت م  شأنه أن يثري هذا الموقع الشبكي. وقد تم إبالغنا بأن 

 إعداد مثل هذا النموذج. 

انت معروضة بحسب الفلات البرنامجية وأنها لم تقسم بعد ذلك إلى وقد الحظنا أن البيانات المالية المقدمة إلى المجلس التنفيذي ك

وحاالت الطوارئ األخرى. وني رأينا أن م  شأن المعلومات المالية ع  المشاريع المتصلة  9حاالت الطوارئ م  المستوى 

  السابق وعلى تحديد الموارد أن تساعد المجلس وغيره م  الجهات المعنية على تكوي  نهم أنضل لألدا 9باالستجابة م  المستوى 

 .9المخصصة لدعم االستجابة للطوارئ م  المستوى 
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 المقدمة

 

 ةاالستراتيجياألهدال 

 

وهو أكبر ( البرنامج)أنشااااأت األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة، بصااااورة مشااااتركة، برنامج األغذية العالمي   -0

 هي إنها  الجوع ني العالم.البرنامج للتصدي للجوع ني العالم. ومهمة وكالة إنسانية 

بعملياته ودوره للتوصل إلى عالم خا  البرنامج ( اإلطار الذي يضطلع نيه 2102-2102تونر الخطة االستراتيجية )و  -5

 م  الجوع. وهي تحدد األهداف التالية للمنظمة:

 ح وحماية ُسبل كسب العيش ني حاالت الطوارئ؛إنقاذ األروا 

  دعم أو استعادة األم  الغذائي والتغذية ع  طريق إنشا  سبل كسب العيش أو إعادة بنائها، خاصة ني البيلات

 الهشة وني أعقاب حاالت الطوارئ؛

 ية والتغذوية؛الحد م  المخاطر وتمكي  السكان والمجتمعات المحلية والبلدان م  تلبية احتياجاتهم الغذائ 

 . الحد م  نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيا 

 الفئات البرنامجية لبرنامج األغذية العالمي

 نلات: أربعضم  البرنامج تندرج عمليات   -3

 لتقديم المساعدة الغذائية بقصد الونا  باحتياجات الطوارئ؛  مليات الطوارئ 

 لتقديم المساعدة الغذائية بقصد الونا  باحتياجات اإلغاثة الممتدة ودعم  لممتدة لإلغاثة واإلنعاشالعمليات ا

 اإلنعاش بعد الطوارئ؛

 لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ اإلنمائيةمشرو ات ال 

 لغذائية ابقصد التمكي  م  التسليم السريع للمساعدة إلنعاش وتعزيز البنية األساسية  العمليات الخاصة

 وتعزيز التنسيق مع األمم المتحدة والشركا  م  خال  تقديم خدمات مشتركة معينة.

 الطوارئ المؤسسية: نظرة  امة

بر . لذلك تعتللبرنامجيمثل إنقاذ األرواح وحماية سااابل كساااب العيش ني حاالت الطوارئ الهدف االساااتراتيجي األو    -4

، على مر الساااااني ، بروتوكوال محددا تماما لتصااااانيف البرنامج. وقد أعد البرنامججز ا حيويا م  هدف  طوارئعمليات ال

 عمليات االستجابة للطوارئ ونقا لمعيار ثالثي المستويات: البرنامجويصنف  حاالت الطوارئ.

 للبرنامجمكتب القطري عمليات االستجابة للطوارئ الداخلة ني حدود إمكانيات ال :0 االستجابة م  المستوى، 

 مع حصوله على الدعم الروتيني م  المكتب اإلقليمي؛

  عمليات االستجابة للطوارئ التي تقتضي زيادة إقليمية إلمكانيات االستجابة لدى  :5االستجابة م  المستوى

 المكتب القطري؛
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  دى لاالستجابة العالمية  تإمكانياعمليات االستجابة للطوارئ التي تقتضي تعبلة  :3االستجابة م  المستوى

 أو المكتب اإلقليمي./)أي االستجابة المؤسسية( على سبيل دعم المكتب القطري و البرنامج

بأنها حالة طوارئ اسااتثنائية تفوق قدرة المكتب القطري  9أو الطوارئ م  المسااتوى  "الطوارئ المؤسااسااية"ف تعر  و  -2

إقليميا. وني السااااااياقات التي يتجاوز نيها إلحاح العملية  ي على التصاااااادي لها بالموارد المتوانرة قطريا أووالمكتب اإلقليم

شرة للمكتب القطرييوحجمها وتعق سمعة /دها اإلمكانيات المبا األمم المتحدة عرضة إلضرار بها /البرنامجاإلقليمي وتكون 

ف عملية تصنللبرنامج، ستثنائية تنطوي عليها اإلمكانيات المؤسسية أو التي تحتاج مؤقتا إلى إجرا ات وقدرات وموارد ا/و

وم  ثم، نم  المرجح أن تقتضاااي الطوارئ المؤساااساااية اإلعما   .9الطوارئ ضااام  نلة االساااتجابة لطوارئ م  المساااتوى 

المباشرة للدعم ن تنطوي، اعتياديا، على الزيادة أ، والمؤقت إلجرا ات وقدرات ونظم وأدوات االستجابة للطوارئ الخاصة

 م  المقر على أعلى المستويات المؤسسية.

القدرة واإللحاح و التعقيدمسااتويات االسااتجابة للطوارئ على أساااس تحليل خماسااي المعايير: الحجم و البرنامجيعي  و  -6

بة ونقا لبروتوكو  تفعيل االسااااتجابة يجري تنساااايق االسااااتجا 9وخطر اإلضاااارار بالساااامعة. وعندما يتم إعالن المسااااتوى 

 لكفالة التوزيع األمثل للموارد وتيسير االستجابة السريعة والكانية والفعالة. البرنامجللطوارئ المعمو  به ني 

 :2102ة حتى سن 2101التي نفذت ني الفترة م  سنة  9م  المستوى نيما يلي عمليات الطوارئ المؤسسية و  -7

 0الجدو  

سم  ملية الطوارئ ا

 3المؤسسية م  المستوى 
 جارية 2014 2013 2012 2011 2010

م   تاريخ تفعي  العملية

 3المستوى 

 2102أغسطس/آب  00 √ √     العراق

 2102أغسطس/آب  09 √ √     يبوالاإل

 2109ديسمبر/كانون األو   29 √ √ √    جنوب السودان

 2102نبراير /شباط  8    √   السودان جنوب

 2109ديسمبر/كانون األو   00 √ √ √    جمهورية أنريقيا الوسطى

 2109نونمبر/تشري  الثاني  02   √    الفلبي 

 2102ديسمبر/كانون األو   02 √ √ √ √   االستجابة اإلقليمية السورية

 2100يوليو/تموز  03    √ √  القرن اإلنريقي/الصوما 

 2101يوليو/تموز  22      √ الساحل/النيجر

 2101أغسطس/آب  21      √ باكستان

 2101يناير/كانون الثاني  09      √ هايتي

والمشاااااروعات  9  المساااااتوى للطوارئ م البرنامجترد، ني الملحق، قائمة المشاااااروعات الداخلة ني نلة اساااااتجابة و  -2

  معلنة نيها خال  نترة المراجعة.  9المعادلة لها ني البلدان التي كانت حالة الطوارئ م  المستوى 
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والميزانيات  2101ة التي أعلنت منذ ساان 9ترد ني الجدو  التالي حانظة مشااروعات حاالت الطوارئ م  المسااتوى و  -9

  :لهاالمرصودة 

 

 5الجدو  

 السنة
 دد حاالت الطوارئ م  

 3المستوى 
  دد المستفيدي 

الميزانية الكلية )بماليي  الدوالرات 

 األمريكية(

2010 3 17,844,817 924 

2011 1 10,768,275 958 

2012 3 19,206,072 1,852 

2013 4 7,030,536 650 

2014 

 حزيران/)حتى يونيو

2102) 3 5,900,000 1,674 

 

خصااااصاااات مبالغ جساااايمة م  الموارد للونا  بالتكاليف التشااااغيلية لعمليات االسااااتجابة للطوارئ هذه )تكاليف إدارة و  -01

فعة إذا تقاعس ع  األدا  تعتبر مرت البرنامجالعملية وتكاليف المساعدة المقدمة للمستفيدي ( كما أن مخاطر اإلضرار بسمعة 

 خاصة.بصورة 

 :2102أغسطس/آب  90ني  9وضع التمويلي لعمليات االستجابة للطوارئ م  المستوى اليعرض الجدو  اآلتي و  -00

 3الجدو  

 مليات االستجابة للطوارئ 

 3 م  المستوى

 االحتياجات م  التموي 

 )بماليي  الدوالرات األمريكية( 

 المساهمات المؤكدة 

 اليي  الدوالرات األمريكية()بم

 813.22 1,509.32 االستجابة اإلقليمية السورية

 73.31 72.85 الفلبي 

 93.50 110.95 جمهورية أنريقيا الوسطى

 242.60 554.28 جنوب السودان

 10.74 17.88 *الكاميرون

 واستهالكهم لما يكفي م  األغذية.نريقيا الوسطى جمهورية أ م الالجلي   حصو *ترمي األنشطة، ني المقام األو ، إلى كفالة نرصة 

 أهدال المراجعة

 لعمليات الطوارئ المؤسسية تتمثل ني تقدير: كانت األهداف العريضة لمراجعتنا  -05

 ما إذا كانت هناك معايير صارمة لتحديد وجود الطوارئ المؤسسية؛ 

 ؛)حجم التدخل ونمطه( الستجابةما إذا كانت هناك خطط لتقرير ا 
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   ما إذا كان البروتوكو  النموذجي لتشغيل نرق العمل االستراتيجية والتنفيذية، واستخدام كشوف المرشحي

للعمل ني حاالت ني الطوارئ، والتوظيف، وإدارة سالسل التوريد )األغذية واألموا ( وما إلى ذلك، يدار 

 مي  التنسيق الضروري؛بفعالية ني المقر وما إذا كان يجري تأ

  أن توقيت االستجابة الميدانية ومداها وطبيعتها قد اتسمت بالمال مة والفعالية خاصة وأن األمر اقتضى

 االضطالع بعدة استجابات ني نفس الوقت؛

 خدمت بفعالية لتجنب االزدواج وتحقيق الحد األمثل المنظمات األخرى قد استُ /أن الشراكات مع الحكومات

 ؛لالستجابة

 منسق الطوارئ اإلقليمي كانا كانيي  وأنه كان هناك نظام لمعلومات اإلدارة./الرقابة م  قبل المقر/أن الرصد 

 نطاق المراجعة

ضااااال ن ،المختارة (2)ةلقطرية الثالثاوالمكاتب  (1)،ةني روما والمكاتب اإلقليمية الثالث البرنامجشااااملت المراجعة مقر   -03

يلو  وشااااهر أ /. وأجريت المراجعة ني الفترة ما بي  شااااهر ساااابتمبرمان، علعمليات الطوارئ قليمياإلع  مكتب المنسااااق 

 تفعيلهاالتي تم  9االستجابة للطوارئ م  المستوى  بروتوكوالت. وشمل نطاق المراجعة جميع 2102ألو  اكانون /ديسمبر

 . 2102لو  أي /مبرحتى شهر سبت 2101كانون الثاني /م  شهر يناير

 معايير المراجعة

ني إدارة عمليات الطوارئ المؤساااااساااااية على أسااااااس األهداف االساااااتراتيجية التي حددها لنفساااااه  البرنامجيم أدا  قُ   -04

ي هذا المجا  أيضا على المحددة التي وضعها إلدارة الطوارئ المؤسسية. واعتمدنا ن جيهاتوالت /اللوائح/النظم/والسياسات

 .للبرنامجالنظام األساسي والالئحة المالية 

 منهجية المراجعة

ال  اجتماااع المراجعااة ونطاااقهااا ومنهجيتهااا مع اإلدارة ني المقر، والمكاااتااب القطريااة واإلقليميااة خ أهاادافناااقشاااااانااا   -02

لمكاتب الميدانية التي زرناها ونحصاانا الوثائق والسااجالت وحللناها وأجرينا وأصاادرنا اسااتبيانات ل .)اجتماعات( االسااتهال 

 لبرنامجاشااخصااية مع المسااؤولي  المعنيي . كما أجرينا مقابالت شااخصااية مع الرفسااا  الوظيفيي  الرئيساايي  ني  مقابالت

ا مع اقشنا أيضا خالصات مراجعتنليتها. ونوعب التي يتولون مسؤالتماسا لرفاهم ومعلوماتهم القيمة بشأن مختلف سمات الشُ 

 اإلدارة خال  االجتماع الختامي )االجتماعات الختامية(.

 شكر و ريان

 لما أبدته تجاهنا م  تعاون وقدمته لنا م  مساعدة ني جميع مراحل المراجعة.البرنامج  بالشكر إلى إدارة نتوجه  -06

  

                                                      
 القاهرة وداكار وبانكوك. (1)
 والفلبي  وجنوب السودان. نالكاميرو (2)
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 المراجعة هاإليالخالصات التي انتهت 

 

 إ الن الطوارئ المؤسسية

. ثم 2112محكوما ببروتوكو  تفعيل الطوارئ المؤسسية لسنة  9كان تفعيل حاالت الطوارئ المؤسسية م  المستوى   -07

 .2102سنة للطوارئ ل البرنامجحل محل هذا البروتوكو  نيما بعد بروتوكو  تفعيل استجابة 

المكتب اإلقليمي المعني /وآلية تقدير حجم حالة ما ومدى تعقدها تعتمد إلى حد بعيد على توصاااااايات المكتب القطري  -02

وتقارير الوكاالت اإلنسااااااانية األخرى والوكاالت األخرى لألمم المتحدة وتقارير وسااااااائل اإلعالم واإلنذارات الواردة عبر 

حاالت، تُ قنوات أخرى. ون عدة ني ي بعض ال لة الطوارئ للمساااااااا حا عاد  ية بتكوي  نكرة جيدة ع  أب يدان ثات الم كلف البع

التوصل إلى قرار بشأن التصنيف المالئم لها. ويستخدم مدير حاالت الطوارئ مثل هذه المدخالت م  المعلومات األساسية 

 مدير إدارة العمليات./لمدير التنفيذيإلى ا 9لرنع توصية بإعالن االستجابة لحالة طوارئ م  المستوى 

لى ئ عورقة خيارات، ني صااورة مصاافونة تناقش الخيارات الممكنة لمسااتويات االسااتجابة للطوار البرنامجوقد أعد   -09

االستراتيجية إلبدا   . وتعرض نتائج هذه المصفونة على نرقة العمل2المعروضة ني الفقرة  ةأساس تحليل المعايير الخمس

ض ، وكان م  المفتريبوالوقد استخدمت المصفونة ني حالتي العراق ووبا  اإل الرأي والمصادقة )أو عدم المصادقة( عليها.

 ني المداوالت المقبلة بعد ذلك. أن تستخدم

، نإن التحليل 2102د صااااادور بروتوكو  سااااانة بع 9الحظنا أنه رغم إعالن سااااات حاالت طوارئ م  المساااااتوى و  -51

 التفصيلي لم يجر إال بالنسبة لحالتي العراق واإليبوال.

وتقديم وثيقة خيارات أو أية  2102ساااااانة كو  بإصاااااادار وأنه ليس هناك إلزام أو التزام بموجب بروت البرنامج وذكر  -50

خدم دائما خال  . نالبروتوكو  يونر إطارا تحليليا اسااااااتُ 9 بة للطوارئ م  المسااااااتوىوثيقة أخرى لتبرير إعالن االسااااااتجا

تتضاام   9المناقشااات الخاصااة بخيارات التفعيل. نضااال ع  ذلك نإن المذكرة التي تعل  االسااتجابة لطوارئ م  المسااتوى 

 عرض نيه دائما األساس المنطقي للتفعيل.قسما يُ 

، قبل إعالن يبوالاإل، كما حدث ني حالتي العراق وةينبغي تعزيز عملية توثيق تحليل المعايير الخمساااااا نإنهوني رأينا   -55

 .9الطوارئ م  المستوى 

 0 لتوصيةا

ر ي، بتعزيز آليته ني إجرا  وتوثيق التحليل التفصيلي للمعاي9قبل إعالن الطوارئ م  المستوى  ،على القياملبرنامج إننا نشجع ا

 يبوال.اإلعلى نحو يتماشى مع الممارسة التي اتبعها نيما يخص حالتي العراق و ةالخمس

 قبلت اإلدارة توصية التقييم.  -53

 ةاالستراتيجييرقة العم  

مسااااؤولية التصاااادي للقضااااايا  ةالعمل االسااااتراتيجي، تتولى نرقة 2102ونقا لبروتوكو  االسااااتجابة للطوارئ لساااانة   -54

 للطوارئ. ويتولى المدير التنفيذي رئاسااة نرقة العمل االسااتراتيجية التي البرنامج، بما نيها أدا  قيادة اسااتجابة ةاالسااتراتيجي
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الت الطوارئ مدير إدارة العمليات ورئيس الديوان ومسااااااااعدي المدير التنفيذي ومدير حا/تتألف م  نائب المدير التنفيذي

 ومدير االستجابة المؤسسية والمديري  اإلقليميي  لألقاليم المتأثرة ومدير االتصاالت.

 والحظنا: 9وقد نحصنا نسخا م  محاضر االجتماعات الخاصة بكل حالة م  حاالت الطوارئ م  المستوى   -52

قد عدد م  اجتماعات نرقة العمل االستراتيجية بوتائر ني سوريا، عُ  9أنه، بالنسبة لحالة الطوارئ م  المستوى  (0

 األخرى. 9منتظمة. ولم يتبع نفس األسلوب بالنسبة لحاالت الطوارئ م  المستوى 

بطريقة االختزا ، وم  ثم لم يك  م  السهل  سخ الكثير م  المحاضر التي أتيحت لنا كانت مكتوبة باليد،أن نُ  (2

قرارات المتخذة ني االجتماعات وم  حضرها وما انبثق عنها م  نقاط يلزم اتخاذ إجرا  على ال االستدال  منها

 بشأنها لمتابعتها ني تواريخ الحقة.

ت التي اتخذت ني اجتماعات نرقة العمل االستراتيجية، أن يتاح للمراجعة ما اقترن اأنه لم يمك ، بالنسبة للقرار (9

 الالزمة بنا  على نتائج اجتماعات الفرقة. اإلجرا اتالتخاذ ت م  مذكرات/تعميمات متابعة ابهذه القرار

وبالتالي نلم نتمك  م  استخالص تأكيد بأن قرارات نرقة العمل االستراتيجية قد نُف ذت بفعالية وجرت متابعتها 

 .9نيما يتعلق بالطوارئ المؤسسية م  المستوى 

 5التوصية 

ت إنشا  آلية متابعة رسمية لتنفيذ القراراأن يسعى إلى تعزيز نعالية نظام نرقة العمل االستراتيجية م  خال   للبرنامجيجوز 

 المتخذة ني اجتماعات الفرقة ورصد التقدم المحرز بشأنها.

القرارات المتخذة موجودة بالفعل، وأن التحديث المقبل أشااعرت اإلدارة باسااتالم التوصااية، لكنها ذكرت أن نظم رصااد   -56

 لمختلف البروتوكوالت سوف يزيد م  وضوح نظام تتبع القرارات المتخذة ويحس  هذا النظام.

 إصدار تقرير شام      ملية استخالص الدروس

يوما م  نهاية  21، يتخذ مدير حاالت الطوارئ، ني غضااون 2102ونقا لبروتوكو  تفعيل االسااتجابة للطوارئ لساانة   -57

، التدابير الالزمة إلجرا  عملية شاااملة السااتخالص الدروس، وتنظم نرقة العمل 9مفعو  االسااتجابة لطوارئ م  المسااتوى 

، كما 9ى واالساتراتيجية عملية منفصالة الساتخالص الدروس تتركز على جوانب القيادة ني أثنا  االساتجابة لطوارئ المسات

نتها  مفعو  عملية طوارئ إنسااااانية على مسااااتوى المنظومة، ني االسااااتعراض الالحق الذي ا، ني حالة البرنامجيشااااارك 

 يجرى على صعيد اإلدارة.

 9ىالمساااتو الحظنا أن التقرير الشاااامل ع  اساااتخالص الدروس لم يصااادر بالنسااابة للفلبي ، رغم أن عملية طوارئ و  -52

 .2102كانون الثاني /يناير 00بالنسبة للفلبي  قد انتهى مفعولها ني 

الحظنا أيضاااا أنه لم يتم الشاااروع بعد ني عملية اساااتخالص الدروس المركزة على جوانب القيادة ني أي م  حاالت و  -59

 .9الطوارئ م  المستوى 

حاليا، وضااع اللمسااات األخيرة ني تقرير عملية اسااتخالص الدروس بالنساابة  بتوضاايح أنه م  الجاري برنامجلاورد   -31

 ني الفلبي . 9لحالة طوارئ المستوى 
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 3التوصية 

ستقلة مأن يسعى إلى االلتزام بالجدو  الزمني المقرر إلنجاز تقارير عمليات استخالص الدروس وتنظيم عمليات  للبرنامجيجوز 

 .9 الستخالص الدروس المركزة على جوانب القيادة خال  حاالت االستجابة للطوارئ م  المستوى

، إجرا  سبع عمليات الستخالص الدروس 2101باستالم التوصية، نقد ذكر أنه تم، منذ سنة  البرنامجني حي  أشعر و  -30

 ه تمثل تحديا ني سياق األزمة الممتدة.وأن قضية إصدار التقرير ني حين

 كأداة إلدارة الطوارئ المؤسسية OPWebموقع 

تتوقف بصورة حرجة على االستعداد على الصعيدي  المؤسسي  9إن االستجابة الفعالة ني حالة طوارئ م  المستوى   -35

حالة الطوارئ المؤساااااساااااية، جهود االساااااتجابة للطوارئ، نإن مبادرة  والميداني على الساااااوا . وحيث إن المقر يدعم، ني

سية الموجودة ني  االستجابة المنتظمة تعد شرطا يلزم توانره مسبقا. سياق، أجرينا تقييما لمبادرة االستجابة الرئي وني هذا ال

 .  البرنامج

. وهو يسااعى إلى دمج العمليات واالسااتعداد وتقارير 2102تموز /ليوويشااهر منذ  OPWeb (3) بدأ تشااغيل موقعقد و  -33

 . ويقدم الموقع التوجيه بشااأنالبرنامجالحالة والمعلومات الخاصااة واللوجسااتيات بسااالسااة إلتاحة منصااة شاااملة لكل موظفي 

ها واساتخدامها ني أو  قصاد بها مجموعة م  المعلومات المنظمة التي يتم جمعها وتجهيزعناصار المعلومات األسااساية، ويُ 

هذه ني دعم عملية اتخاذ القرارات لضمان اتسام  األساسية وتستخدم عناصر المعلومات ساعة م  حالة طوارئ مفاجلة. 22

 االستجابة بالفعالية والتنسيق.

ب. عنه لم يك  منصااة مشااتركة لجميع الشااُ وني حي  كان الموقع منصااة موحدة للعمليات واالسااتعداد واللوجسااتيات، نإ  -34

وني رأينا أن إنشاااا  وصاااالت بي  الموقع والشاااعب األخرى أو حصاااوله منها على مدخالت م  شاااأنه أن يثري هذا الموقع 

 الشبكي. 

 OPwebبشاااأن اساااتخدام موقع ؛ وجرى إطالق مساااح أنه شااارع بالفعل ني إعداد مثل هذا النموذجالبرنامج وقد أبلغنا   -32

 وم  الجاري تحليل نتائجه. 

 4التوصية 

لضمان تحوله إلى موقع شامل يجمع بي  المعلومات المناسبة  OPwebأن يستمر ني الجهود الرامية إلى تحديث موقع  للبرنامج يجوز

 عب.لجميع الشُ 

 قبلت اإلدارة توصية المراجعة.  -36

 التقارير إلى المجلس التنفيذيريع 

، ينبغي للمجلس التنفيذي أن يمارس اإلشراف للبرنامجم  المادة الرابعة عشرة لالئحة العامة  9و 2و 0ونقا للفقرات   -37

نالمجلس  البرنامجا  . وخطة اإلدارة هي إحدى اآلليات الرئيساااااية إلشاااااراف المجلس على أمولبرنامجالكامل على أموا  ا

خطة الميزانية ونقا الحتياجات البرامج وتمويلها على هذه التعرض ووبرنامج عمله. البرنامج مسااااااؤو  ع  إقرار ميزانية 

                                                      
 )بوابة الطوارئ واالستعداد السابقة( مع توسيعها. EPWEBة تحل محل بوابة  هو بواب OPWebموقع   (3)
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ة راواسااااااتعراض خطة اإلد ،غير المنظورةواالحتياجات  ،وميزانية دعم البرامج واإلدارة المساااااااهمات المتوقعة،أساااااااس 

 السابقة، ضم  أمور أخرى.

سام نرعية و  -32 سم أكثر م  ذلك إلى أق الحظنا أن البيانات المالية قدمت للمجلس التنفيذي بحسب الفلات البرنامجية ولم تق

 وغيرها م  حاالت الطوارئ.  9تشمل حاالت الطوارئ م  المستوى 

ني إطار خطة اإلدارة يشاااامل جميع المشااااروعات مما يتضاااام  الموارد والتكاليف المقدرة  أن اإلبالغ البرنامجذكر و  -39

 العمليات الخاصااة( علىولكل نلة برنامجية )المشااروعات اإلنمائية وعمليات الطوارئ والعمليات الممتدة لاغاثة واإلنعاش 

ضيه النظام المالي وأن اإلبالغ المحدد للمجلس التنفيذي ب ير شأن االستجابات المؤسسية يتم ع  طريق التقارالنحو الذي يقت

ليست نوعا آخر م  المشروعات وإنما حالة  9وأضاف أن االستجابة لطوارئ م  المستوى . الشفوية الفصلية ع  العمليات

شا  شغيلية موضوعية إلن ست هناك حاجة ت  لمشروع )يمك  اعتباره جاريا( يعبر ع  حالة األوضاع ني بلد ما. وم  ثم نلي

 .9رمز لمشروع منفصل جديد عند تفعيل عملية استجابة لطوارئ م  المستوى 

شاط الرئيسي  9الحظنا أن عمليات الطوارئ المتعلقة باالستجابة لطوارئ المستوى و  -41 شكل الن حيث مثلت  ،للبرنامجت

نفقات )بما نيها الأن م  شأن المعلومات المالية  لذلك نإننا نرى. مجهلبرا ني المائة م  التكلفة الكلية 21و 55يتراوح بي   ما

أن تساعد المجلس وغيره م  الجهات المعنية على  9باالستجابة للطوارئ م  المستوى  المتعلقة وعاتع  المشر المتكبدة(

 .9المستوى تكوي  نهم أنضل لألدا  السابق وعلى تحديد الموارد المخصصة لدعم االستجابة للطوارئ م  

 2التوصية 

أن ينظر ني إمكانية تقديم المعلومات المالية )بما نيها النفقات المتكبدة( للمشروعات المتعلقة باالستجابة للطوارئ  للبرنامجيجوز 

 .9م  المستوى 

 قبلت اإلدارة توصية المراجعة.  -40

 العالقات مع الجهات المانحة

، عند إعالن االستجابة البرنامجعلى شعب العمليات ني  نإن، 2102ونقا لبروتوكو  تفعيل االستجابة للطوارئ لسنة   -45

 .للبرنامجل بروتوكوالت االستجابة الخاصة بها لتعبلة الموارد العالمية أن تفع   ،9لحالة طوارئ م  المستوى 

، ني مساااتهلها، بتوجيه رساااالة ندا ، موقعة م  المدير التنفيذي، 9نه يجري دعم عمليات طوارئ المساااتوى أالحظنا و  -43

مصاااادر  البرنامجإلى قائمة م  الجهات المانحة لطلب الدعم التمويلي. وإضاااانة إلى إصااادار الندا ات الورقية، اساااتكشاااف 

غير ذلك م  الجهود مثل االتصااااا  جهات المانحة خاصااااة بكل بلد نام ووضااااع مرتساااامات لل م  خال تمويل غير تقليدية 

 ،والزيارات الميدانية للجهات المانحة ،والتقارير الخارجية ،وتشاااااااطر تقارير الحالة ،الشااااااخصااااااي م  جانب اإلدارة العليا

ثة،المعلومات وتقديم  ،وتقديم التقارير الشاااااافوية غير الرساااااامية ع  العمليات إلى المجلس التنفيذي راك ني واالشاااااات المحد 

على  وتشاااطر القصااص ،وشاارائط الفيديو ،والتوعية اإلعالمية )البيانات الصااحفية ،عمليات الندا ات الموحدة لألمم المتحدة

  ووسائل التواصل االجتماعي، وما إلى ذلك(. ،نطاق واسع
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 تقليدية وغير التقليدية على السوا  ني تعبلة الموارد العالمية.شراك الجهات المانحة العلى مواصلة جهوده إل البرنامجإننا نشجع 

 أشعرت اإلدارة باستالم توصية المراجعة.  -44

 بناء القدرات

مهارات الراهنة ليست أن مجموعات الخبرات وال 2100كانون األو  /لشهر ديسمبر ةأوضح سجل المخاطر المؤسسي  -42

كانية للتعجيل بالتوسااااااع ني المبادرات الجديدة. وألقى الضااااااو  على أن عدد حاالت الطوارئ المتنانساااااااة يحد م  توانر 

الموظفي  المتمتعي  بااالتاادريااب والخبرة المالئمي . ونظم المعلومااات واإلدارة غير قااادرة على مواجهااة حجم الطلااب على 

طاقتها. لذلك نإن سجل المخاطر يبي  أن م  المناسب أن يجري،  ن تركيز اإلدارة عليها يتجاوزكما أ والتحليالتالمعلومات 

ضاام  جملة مسااائل أخرى، إعداد اسااتراتيجية للتدريب والنشاار نيما يخص حاالت الطوارئ. واسااتمرت سااجالت المخاطر 

ي   قدرة احتياطية كإجرانشااااا  ني تحديد اسااااتراتيجية التدريب والنشاااار وإ 2102و 2109و 2102المؤسااااسااااية للساااانوات 

 استجابته لطوارئ متعددة ني نفس الوقت. البرنامجللتخفيف م  األعبا  المفرطة التي تضعها على كاهل 

أجريت  دحالة تنفيذ هذه اإلجرا ات وتقديم ذلك إلى نريق اإلدارة التنفيذية. وق بتحديث نصااااليا أنه يقوم البرنامجذكر و  -46

حيث تم تقييم ما إذا كانت أعما  التخفيف م  وطأة الكوارث كاملة ونعالة.  2102أيلو  /ني شهر سبتمبر تحديثآخر عملية 

أن تنفيذ أعما  التخفيف يبرر تخفيض مسااتوى المخاطر. إال أن أعضااا  نريق اإلدارة التنفيذية قدروا أن  البرنامجوأضاااف 

 للمنظمة. النسبةذلك مازا  يمثل مخاطر مرتفعة ب

 ببسااااااب البرنامج قدرة تجاوزاألعبا  التي ت"، نيما يخص 2102الحظنا م  اطالعنا على سااااااجل المخاطر لساااااانة و  -47

عملية تخفيف لم ينفذ منها بالكامل ساااوى سااات عمليات ني  02، أنه كانت هناك "اساااتجابته لطوارئ متعددة ني نفس الوقت

ني المائة. ونيما يخص المخاطر المتمثلة ني "نقص المهارات  31و 21اوح مسااتوى تنفيذ العمليات األخرى ما بي  حي  يتر

ني  81و 21ا ما بي  مالالزمة التخاذ مبادرات جديدة" حددت عمليتا تخفيف ني ساااجل المخاطر يتراوح مساااتوى اساااتكماله

 المائة.

 7التوصية 

 عبا نيما يخص "األ 2102المحددة ني سجل المخاطر لسنة  المؤسسية ة معالجة المخاطرأن يعجل بوتيرة عملي للبرنامجيجوز 

 بسبب استجابته لطوارئ متعددة ني نفس الوقت" بقصد استكمالها استكماال مبكرا. البرنامججاوز قدرة تتي تال

 أشعرت اإلدارة باستالمها توصية المراجعة.  -42

 

-------------- 
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 5104-5101والعمليات المعادلة لها التي اضطلع بها البرنامج يي  3 مليات االستجابة للطوارئ م  المستوى 

 رقم البلد

 المشروع

 نوع

 المشروع

 اسم المشروع

تقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية استجابة لتفشي نيروس مرض  عملية خاصة 200760 يبوالاإل

 يبوال ني غرب أنريقياإلا

وال ني يباإللتفشي نيروس مرض تقديم الدعم باللوجستيات واالتصاالت  عملية خاصة 200767

 غرب أنريقيا

-عملية طوارئ  200698

 عاجلة استجابة

 يبوال الذي  يعانون م  انعدام األم  الغذائيتقديم المساعدة لضحايا مرض اإل

 

دعم المجموعات السكانية ني المناطق المتأثرة بفاشية  ارئ إقليمية:عملية طو عملية طوارئ 200761

 إيبوال ني غينيا وليبريا وسيراليون

 لمتأثري  بأزمة العراقللسكان اارئة مساعدة الطالتقديم  عملية طوارئ 200677 العراق

-عملية طوارئ  200729

 عاجلة استجابة

داخليا ني العراق نتيجة لألشخاص المشردي  المساعدة الغذائية الطارئة 

 ىللقتا  ني مدينة الموصل ومحانظة نينو

طوارئ ني حاالت التصاالت االوات لوجستيالدعم مجموعة  –عملية خاصة  عملية خاصة 200746

 ني العراق

-عملية طوارئ  200279 قليمواإل اسوري

 عاجلة استجابة

 اريبالقالقل ني سو مساعدة الغذائية الطارئة للمجموعات السكانية المتأثرةال

 المساعدة الغذائية الطارئة للمجموعات السكانية المتأثرة بالقالقل ني سوريا  عملية طوارئ 200339

-عملية طوارئ  200536

 عاجلة استجابة

 باشتداد القالقلالمساعدة الغذائية الطارئة للمجموعات السكانية المتأثرة 

 المدنية 

: تعزيز القدرة اللوجستية والتنسيق اقالقل سوري – اسوري –صة عملية خا عملية خاصة 200410

 للبرنامجاللوجستي وتنسيق اتصاالت الطوارئ 

ي نتعزيز القدرة اللوجستية واالتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية  عملية خاصة 200477

 اسوري

ي ن الضعفا لسكان السوريي  المساعدة الغذائية ل عملية طوارئ إقليمية: عملية طوارئ 200433

 ااألردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر الذي  تأثروا بالنزاع ني سوري

-عملية طوارئ  200414

 عاجلة استجابة

 المساعدة المقدمة لالجلي  السوريي  ني األردن

-عملية طوارئ  200426

 عاجلة استجابة

   ني لبنانلالجلي  السورييالمساعدة الغذائية الطارئة المقدمة 

جمهورية 

 أنريقيا الوسطى

 تونير الخدمات الجوية اإلنسانية ني جمهورية أنريقيا الوسطى عملية خاصة 200522

-عملية طوارئ  200565

 عاجلة استجابة

 الصراع المسلح الذي يضم جماعات متمردة ني جمهورية أنريقيا الوسطى

ج وتعزيز مجموعة لوجستيات واتصاالت تقديم الدعم لعمليات البرنام عملية خاصة 200605

 الطوارئ ني جمهورية أنريقيا الوسطى
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 5104-5101والعمليات المعادلة لها التي اضطلع بها البرنامج يي  3 مليات االستجابة للطوارئ م  المستوى 

 رقم البلد

 المشروع

 نوع

 المشروع

 اسم المشروع

 تعزيز تنسيق مجموعة األم  الغذائي ني جمهورية أنريقيا الوسطى عملية خاصة 200646

لالجلي  م  : تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية ةإقليميعملية طوارئ  عملية طوارئ 200689

 ني إقليمي الشرق واداماوا  أنريقيا الوسطى جمهورية

 الوسطى إنقاذ األرواح وحماية سبل العيش ني جمهورية أنريقيا عملية طوارئ 200650

 عملية الطوارئ استجابة للنزاع ني جنوب السودان عملية طوارئ 200659 جنوب السودان

 يز القدرات لتأمي تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية ودعم االنتقا  وتعز عملية ممتدة 200572

 الحلو  المستدامة لمشكلة الجوع ني جنوب السودان

  كينيا: المساعدة الغذائية لالجلي  عملية ممتدة 200174

 أثيوبيا: المساعدة الغذائية لالجلي  الصوماليي  واإلريتريي  والسودانيي  عملية ممتدة 200365

ذا  والحد م  سو  التغذية الحاد بي  الالجلي  أوغندا: تثبيت استهالك الغ عملية ممتدة 200429

 واألسر البالغة الضعف

المساعدة الغذائية للسكان الضعفا  المتأثري  بالنزاع تقديم السودان:  عملية طوارئ 200597

 والكوارث الطبيعية 

 عمليات الجسر الجوي لنقل البضائع عملية خاصة 200702

 جنوب السودانجمهورية لنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ني تقديم خدمات ا عملية خاصة 200634

 جنوب السودان جمهورية تقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ني عملية خاصة 200341 جنوب السودان

وب جنزيادة مجموعة األم  الغذائي استجابة للحالة اإلنسانية المستمرة ني  عملية خاصة 200423

 السودان

المعلومات وتكنولوجيا تقديم خدمات  –مجموعة اتصاالت الطوارئ  عملية خاصة 200399

 جنوب السوداندعما للمجتمع اإلنساني ني جمهورية  االتصاالت

أنشطة مجموعة اللوجستيات دعما لمجتمع المنظمات اإلنسانية ني جنوب  عملية خاصة 200361

 السودان

ة للسكان المحرومي  م  األم  الغذائي والمتأثري  بالنزاع المساعدة الغذائي عملية طوارئ 200338

 ني جنوب السودان

 تقديم المساعدة الغذائية للسكان المتأثري  باإلعصار األكبر هايان عملية طوارئ 200631 الفلبي 

تنسيق مجموعة األم  الغذائي والزراعة استجابة إلعصار هايان )يوالندا(  عملية خاصة 200633

 بي ني الفل

 تعزيز اللوجستيات واتصاالت الطوارئ استجابة إلعصار هايان ني الفلبي   عملية خاصة 200595

الصوما /القرن 

 األنريقي

  ني الصوما التصدي للجوع وانعدام األم  الغذائي  عملية طوارئ 200281

 نية نينساواتصاالت الطوارئ استجابة للحالة اإلتعزيز اللوجستيات  عملية خاصة 200344

 الصوما 

المساعدة الغذائية م  أجل األم  الغذائي األسري واإلنعاش المبكر  عملية ممتدة 200145 باكستان

 واالستقرار االجتماعي

 المساعدة الغذائية الطارئة لألسر المتضررة م  الفيضانات الموسمية عملية طوارئ 200177
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 رقم البلد

 المشروع

 نوع

 المشروع

 اسم المشروع

عم المجتمع اإلنساني وتعزيز القدرة على تنسيق مجموعة اللوجستيات لد عملية خاصة 200181

 االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

تعزيز مجموعة اللوجستيات دعما الستجابة حكومة باكستان والمجتمع  عملية خاصة 200363

 اإلنساني للفيضانات ني جنوب باكستان

وحماية سبل كسب العيش لدى الفلات إنقاذ األرواح والحد م  سو  التغذية  عملية ممتدة 200051 النيجر/الساحل

 الضعيفة م  السكان

 106110  الممتدتي  لاغاثة واإلنعاش يتعزيز اللوجستيات لدعم العمليت عملية خاصة 200124

اللوجستيات تي والخدمات المشتركة بي  الوكاالت )مجموع 200170و

 واتصاالت الطوارئ( 

الحالة التغذوية للمجموعات المحرومة م  األم  إنقاذ األرواح وتحسي   عملية طوارئ 200170

 الغذائي المتضررة م  الجفاف وارتفاع معدالت سو  التغذية ني النيجر

تعزيز اللوجستيات واالتصاالت والتنسيق لدعم عمليات اإلغاثة استجابة  عملية خاصة 200108 هايتي

 لزلزا  هايتي

 لمساعدة اإلنسانية استجابة للزلزا  ني هايتيتقديم خدمات النقل الجوي ل عملية خاصة 200109

 المساعدة الغذائية للسكان المتأثري  بالزلزا  ني هايتي عملية طوارئ 200110
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