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وفقًا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة              * 
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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 لتنفيذي للعلم واإلحاطةالوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس ا
تدعtو األمانtة أعضtاء المجلtس الذيtن يرغtبون فtي إبtداء بعtض المالحظtات أو لديهtم استفسtارات تtتعلق بمحtتوى هذه                   

 دورة قttبل ابttتداء ذلttك أن يttتم ويفضttلالوثttيقة االتصttال بموظفttي بttرنامج األغذيttة العالمttي المذآttورة أسttماؤهم أدنttاه،    
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 
 ):OEDE(مدير مكتب التقييم  Mr K. Tuinenberg -2252066513: رقم الهاتف

 :OEDEالموظف المعني بالتقييم،  Mr P. Mattei -2981066513: رقم الهاتف

الtرجاء االتصtال بمشtرف وحtدة الtتوزيع وخدمtات االجtتماعات إن آانtت لديكtم استفسtارات تtتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة
 .(2328-066513): س التنفيذي أو استالمها وذلك على الهاتف رقمبأعمال المجل
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 مقدمة
إن .  عملtية مرآtز األمم المتحدة المشترك للنقل واإلمداد في أفغانستان خطوة مهمة في تطور مفهوم هذا المرآز              تعتtبر   -1

آون هذه العملية قد أدت في النهاية إلى إضفاء الطابع الرسمي على حجtم عملtية المرآtز وطtول فtترة بقائه في أفغانستان، و          
المفهtوم في منظومة األمم المتحدة، يبرران القيام باستعراض شامل الستخالص الدروس وأفضل الممارسات، من أجل           هtذا 

 .تحسين عمليات النشر مستقبال

، اعتمد 2001آذار /وفي مارس. 1996جابة اإلنسtانية ألزمtة شtرق زائtير فtي عtام       وقtد نشtأ مفهtوم المرآtز مtن االسtت           -2
الفtريق العtامل الtتابع للجtنة الدائمtة المشtترآة بيtن الوآtاالت هtذا المفهtوم، وطلtب إلtى بtرنامج األغذية العالمي تطويره هو                

 إلى التعجيل 2001أيلول / سبتمبر11ث وأدت أحدا. وعملtية الtبدء واالختصاصtات، وإعداد آتيب العمليات الميدانية للمرآز     
بtبدء عمtل المرآtز فtي أفغانسtتان؛ وآان حدوث األزمة فجأة يعني أنه ليس هناك وقت آاف لإلعداد والتجهيز، ولذلك يمكن              

تشرين /؛ وفي نوفمبر2002آذار /واآتسب المفهوم صفة رسمية في مارس  .  مtن هtذا القبtيل       لمرآtز  تجtربة المشtروع    اعتtبار 
 .، اعتمد بروتوآول تشغيله2002الثاني 

الهولندية، تحت إشراف  Royal Haskoning وقtد قtام باالسtتعراض خtبراء استشtاريون خارجtيون مtن خtالل شtرآة           -3
 .، بالتعاون مع إدارة النقل واإلمداد ومرآز األمم المتحدة المشترك للنقل واإلمدادم من خالل مكتب التقييالبرنامج

 العملية
، تولت وآاالت "المقر: الوثائق/اإلعداد"، 1ففtي المرحلة  . اسtتند االسtتعراض ذو المtراحل الtثالث إلtى نهtج تشtارآي             -4

 ، التي"الميدان: التعلم من العمل"، 2وفي المرحلة . األمtم المtتحدة اسtتعراض الوثtائق وإجراء المقابالت على مستوى المقر         
نفttذت فttي أفغانسttتان وباآسttتان، اسttُتخدمت أسttاليب، مttن قبttيل االسttتعراض بعttد انttتهاء العمttل، لتحصttيل المعttرفة وتحديttد     

، إلtى وضtع تقريtر فنtي مفصtل وتقريtر موجtز يحتوي على        "الtتقرير : تحديtد الtدروس  "، 3وقtد أفضtت المtرحلة     . الtدروس 
والتقريران متاحان لدى . مرآtز في عمليات النشر المقبلة  دروس مtن تجtربة أفغانسtتان وعلtى توصtيات لالرتقtاء بأنشtطة ال               

 .مكتب التقييم

 تجهيز مرآز األمم المتحدة المشترك للنقل واإلمداد وتشغيله ورفع التقارير عنه
 قيادة البرنامجاالت إلى المشترآة بين الوآ  ، طلtب الفtريق العtامل التابع للجنة الدائمة         2001أيلtول   /فtي أواخtر سtبتمبر       -5

وقttد أعttد . عملttية بttدء تشttغيل المرآttز فttي أفغانسttتان، عمttال علttى تنسttيق عملttيات الttنقل واإلمttداد المشttترآة بيttن الوآttاالت    
. 2002آذار / إلى مارس2001تشرين األول / لتمويل المرحلة األولى من أآتوبر    10130 والمرآtز العملية الخاصة      الeبرنامج 

     tطة الرئيسtملت األنشtداد، وتنسيق عمليات الجسر                    وشtنقل واإلمtال الtي مجtناقات فtد االختtات، وتحديtام للمعلومtاء نظtية إنش
وانتقل المرآز بعد ذلك إلى مجال النقل واإلمداد      . الجtوي، والtتعاون مtع العسtكريين في استخدام الهياآل األساسية المحدودة            

 إشtراف فtرع تحليل ودعم الشحن التابع لألمم المتحدة،      وفtي هtذه المtرحلة، آtان المرآtز يعمtل تحtت             . السtطحيين الداخلييtن   
وقليال ما آان المرآز يقدم تقاريره إلى آليهما، ألن مهامه في مجال النقل . الtذي آtان يقtدم تقاريtره إلى فريق إدارة األزمات         

 .واإلمداد لم تكن واضحة بالقدر الكافي

. أفغانستان، لدعم تشكيل حكومة أفغانية جديدة نشئت بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى    ، أ 2002آذار  /وفtي مtارس     -6
 للمساعدة في 2003آذار /المرآز البقاء حتى مارس وبالتشtاور مtع منسtق األمtم المتحدة للشؤون اإلنسانية، طلبت البعثة إلى            

لتابع للجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت بذلك ووافق على وُأبلtغ الفريق العامل ا . العملtيات اإلنسtانية فtي فصtل شtتاء آخtر       
 من خالل العملية الخاصة 2وقد ُأّمنت األموال الالزمة للمرحلة . االستمرار، وإن آان ذلك لم يرد في عملية اتخاذ القرارات      

خطة العمل التي تلت ذلك وتناولت . ؛ وشtملت األنشtطة توفtير المعلومtات والتنسtيق بين الجانبين المدني والعسكري           10163
، واالستعداد )لويا جيرغا(إصtالح الطtرق والهtياآل األساسtية، وتقديtم الدعtم اإلمtدادي إلtى عملtية انتخاب الجمعية الكبرى                 

 للبعtثة الtذي ضّم إليه مهمة    2، قtدم المرآtز تقاريtره إلtى المكtّون            2وفtي المtرحلة     . لفصtل الشtتاء، ومشtروع تحويtل العملtة         
ولم تكن نظم تقديم . وفي الواقع آان االتصال محدودا مع المرآز الذي آان يعمل باستقاللية واسعة. نسانيةمنسtق الشؤون اإل  

 .التقارير الرسمية جيدة في أدائها، ومن هنا لم يندرج المرآز في هيكل األمم المتحدة تماما
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 اإلنجازات الرئيسية
مجtال المعلومtات جمtع وتحلtيل وتعميم بيانات النقل واإلمداد، مثل مواعيد عمليات الجسر              شtملت أنشtطة المرآtز فtي           -7

الجttوي، وإجttراءات التخلttيص، والهttياآل األساسttية، وتوافttر الttنقل وأسttعاره، والخttرائط، والتنttبؤات الجويttة، وحttرآات            
وي الواسعة النطاق للمواد غير الغذائية،     وقtام المرآز بتنسيق عمليات النقل الج      . ومخtزونات المtواد الغذائtية وغtير الغذائtية         

 .وفتح ممرات جوية في أفغانستان من خالل التفاوض مع القوة الدولية للمساعدة األمنية

وأمكtن القضtاء علtى العديtد مtن االختtناقات بالtتفاوض علtى إبtرام اتفtاق مtع السtلطات األوزبكtية بشtأن نقل حموالت                       -8
وقد ساعد المرآز آثيرا في التفاوض بشأن الحدود القصوى    . ية عtبر جسtر ترمtز وفtي سtفن إبرار تعبر نهر أموداريا              إنسtان 

في ) اليونيسيف(لرسtوم الtنقل فtي هtيرات، ووفtر الدعtم فtي تخطtيط عملtيات الtنقل واإلمtداد لمtنظمة األمم المتحدة للطفولة              
 .برامجها المتعلقة بالعودة إلى المدارس

وظtل المرآز على اتصاله بالقوة الدولية للمساعدة األمنية من حيث تقديم الخدمات الجوية المشترآة واستخدام الهياآل            -9
 لمناقشttة 2002تمttوز /وفttيما يttتعلق بمشttروع االسttتعداد لفصttل الشttتاء، عقttد المرآttز حلقttة عمttل فttي يولttيو . األساسttية للttنقل

 وقtدم الدعtم إلى فرقة العمل التشغيلية المعنية باالستعداد لفصل الشتاء، وساعد في إعداد خطة العمل       اسtتراتيجيات الtتوريد،   
 .الوطنية للشتاء، ونسق المعلومات، وعاون في توفير معدات رفع الثلوج

اإلجttراءات / األنهttار وعttبور الحttدود وقttد قttام المرآttز، آجttزء مttن بttناء القttدرات، بتنظttيم حلقttات عمttل عttن هندسttة       -10
وفيما يتعلق ببناء الدولة،   . ، وتدريب الوآاالت على تنسيق عمليات النقل واإلمداد       "آتيب هندسة األنهار  "الجمرآtية، وإعtداد     

، وبtرنامج تحويtل العملtة، وبرنامج    )لويtا جtيرغا  (قtدم المرآtز دعمtا فtي مجtال الtنقل واإلمtداد النtتخابات الجمعtية الكtبرى                  
وفي نهاية العملية، نفذ المرآز خطة لنقل . بعtثة لtنزع السtالح في مزار الشريف والتعامل مع الهزات األرضية في الشمال           ال

 .أنشطة النقل واإلمداد إلى وآاالت األمم المتحدة والسلطات المحلية

 النتائج الرئيسية
األشهر األولى من بداية عمله، بدأت ببطء عملية إعارة موظفي النقل واإلمداد    فtي أثtناء مtرحلة تجهtيز المرآtز وفي               -11

مtن الوآtاالت األخtرى؛ ولtم تtتوافر المtوارد المالtية مtن العملtية الخاصة إال بعد شهرين، ولذلك آان نطاق األنشطة األولية                      
حدة والشرآاء؛ وآانت هناك مهام معينة ولtم يكtن مفهوم المرآز معروفا بشكل جيد لآلخرين من وآاالت األمم المت           . محtدودا 

ووردت . غtير واضtحة، وال سtيما فtيما يتصtل بالمهtام األساسtية للوآtاالت والتميtيز بيtن وظائف التنسيق ووظائف التشغيل                        
ولم يّتبع تنفيذ . أنtباء عtن قtدر مtن االعtتراض أبtداه مكتtب األمtم المtتحدة لتنسtيق المسtاعدة اإلنسtانية المقدمtة إلى أفغانستان                  

، زاد اشتراك 2وفي غضون المرحلة .  مشtروع المtبادئ التوجيهtية، ولtم تكtن عملية صنع القرارات شفافة تماما         2المtرحلة   
الوآtاالت فtي االضtطالع بوظائفهtا األساسtية، وقّلtت إلtى حد آبير الحاجة إلى الخدمات المشترآة في مجال النقل واإلمداد،          

 .لة الطوارئعلى أساس عودة الحالة إلى طبيعتها بعد مرح

وتtرى آtل الوآtاالت أن القيم المضافة الرئيسية للمرآز تتمثل في تنسيق عمليات الجسر الجوي، والفعالية في اإلتيان          -12
 وآtان نشtاط الtتعاون بين الجانبين المدني والعسكري، الذي جرى االضطالع به باسم   . الtبلد فtي ظtروف صtعبة      بالسtلع إلtى   

وآان المرآز . مجtتمع األمtم المtتحدة إلنهtاء الtنزاع وتقاسtم أصول النقل واإلمداد، بالغ األهمية بالنسبة إلى التدخل اإلنساني                
 .في البداية يشارك في تحديد مهام آل طائرة على حدة، وبعد ذلك اقتصر اشتراآه على تنسيق عمليات الشحن الجوي

 بعtض األحtيان، نجحtت الجهtود المtبذولة للقضاء على االختناقات في النقل، ومن أمثلة ذلك إمكان المرور عبر          وفtي    -13
نقطttة عttبور الحttدود فttي هttيراتون، والttتفاوض بشttأن رسttوم الttنقل فttي هttيرات، والttتفاوض مttع الحكومttة بشttأن أماآttن               

 .المستودعات في الشمال

وسtاندت الوآtاالت مttبدأ المعلومtات المشtترآة للttنقل     . ضtت إدارة المرآttز للمعلومtات الستعراضtات مttتعددة   وقtد تعر    -14
واإلمtداد، وإن لtم يكtن معظمهtا فtي حاجtة إال إلtى المعلومtات ذات الصtلة بوظائفهtا األساسtية، ولtم تجد أي ميزة في تجميع              

تاحا لجمtيع المسtتخدمين في الميدان، ولذلك اسُتخدمت   طtالع علtى موقtع المرآtز علtى اإلنترنtت مt            ولtم يكtن اإل    . المعلومtات 
. لتحسtين الحالtة؛ وآثtيرا مtا آانtت هذه األقراص تصل متأخرة، ولم تكن المعلومات مستكملة      (CD) األقtراص المضtغوطة  

 .ةواعُتبرت خرائط المرآز المتعلقة بالنقل واإلمداد مفيدة للغاية بصفة عام. ولم تكن النشرات توزع على نطاق واسع

، انكtّب المرآtز على بناء القدرات والتدريب في مجال هندسة األنهار والطرق، وإدارة المستودعات،        2وفtي المtرحلة       -15
وقد تولت وآاالت األمم المتحدة والشرآاء المحليون أمر . ومtناولة البضtائع فtي المطtارات، وتنسtيق عملtيات النقل واإلمداد        

ولtttم تكtttن . 2003آذار /وقtttد أنهtttى المرآtttز الموجtttود فtttي أفغانسtttتان أنشtttطته فtttي أواخtttر مtttارس . نشtttطة المرآtttزمعظtttم أ
االختصاصtات المبدئtية تتضtمن اسtتراتيجية واضtحة لالنسtحاب، رغم أن االختصاصات العامة تذآر أنه في أعقاب العودة             

يجttب توقttع حttدوث االنttتقال ووضttع اسttتراتيجية  إلttى مttزيد مttن األحttوال الطبيعttية بعttد حالttة طttوارئ واسttعة الttنطاق، فإنttه  
 .لالنسحاب
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 يtتولى اإلشtراف علtى المرآtز، فإنtه يوفtر الدعم في مجال اإلدارة، والمالية، والموارد البشرية،                  الeبرنامج ولمtا آtان        -16
 ونتيجة لذلك، ؛ة للتعامل مع الظروف الطارئةوطبقtت الtنظم الدقtيقة لخدمtات الدعtم، وإن لtم تكtن دائما مناسب                . والمشtتريات 

فقد اشتكى المرآز من التأخر في : فضtى الهيكل إلى تكرر الشكوى واالحتكاك    أو. تعرضtت أنشtطة المرآtز لعوائtق خطtيرة         
 مtن مسtائل مثل اإلجراءات غير الصحيحة، وعدم       الeبرنامج تعييtن الموظفيtن، وشtراء المعtدات، ودفtع المرتtبات؛ واشtتكى               

 . صحة المستندات الداعمة لمدفوعات السفر والمرتباتآفاية أو

، وهو البرنامجوشtدد أصtحاب المصtلحة الذيtن جtرت مقابلtتهم علtى حاجtة المرآز إلى أن يكون محايدا ومستقال عن            -17
 .ترتيب من شأنه، في رأيهم، أن يسهم في التنفيذ الفعال لمهامهم

شطة مرآز األمم المتحدة المشترك للنقل واإلمداد في عمليات توصيات لتحسين أن
 النشر المقبلة

ويجب أن تحدد له مسبقا فترة  . يجtب التعجtيل بإنشtاء المرآtز، وسرعة تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية       -18
 tرحلة األولى من األزمة الطارئة، مع ا    يقصtي المtويجب أن . لترآيز على الحد من المنازعات والقضاء على االختناقاترة ف

. تتسtم واليtته واختصاصtاته بالوضوح، وأن تبلَّغ على وجه السرعة إلى وآاالت األمم المتحدة على صعيدي المقر والميدان        
 . المرآز ساعة من بدء تنفيذ مشروع72ويجب أن تعير وآاالت األمم المتحدة الموظفين المدربين في غضون 

ويجtب أن تكtون للمرآtز مtبادئ واضtحة وغtير ملتبسtة فtي رفtع الtتقارير، وتسلسل قيادي واحد منعا لاللتباس وسوء                        -19
 .الفهم

الوفttاء باحتttياجات حالttة  ويجttب أن يكttون المرآttز صttغيرا وبسttيطا بقttدر اإلمكttان، وأن يسttتخدم نظامttا معttياريا فttي       -20
ويجttب فttي آttل عملttية نشttر أن يحttدَّد الttنطاق والمهttام بوضttوح، وأن ُيttتخذ قttرار يttتعلق بالمشttارآة فttي المهttام       . الطttوارئ
 .العملياتية

يل عملية تحديد مهام اإلنسانية لألمم المتحدة عملهما في مكتب واحد لتسهالجوية ويجtب أن يزاول المرآز والخدمات          -21
 .ويجب أن تحدد بالتفصيل العالقة بين المرآز وهذه الخدمات. الطائرات

.  دعمtا لوضtعه المحtايد فtي أثناء التدخالت اإلنسانية    الeبرنامج ويتعيtن علtى المرآtز االجtتهاد فtي الtبقاء مسtتقال عtن              -22
 .لمرآز بين وآاالت األمم المتحدةويمكن النظر في مناوبة منصب رئيس ا

وعلtى المرآttز أن يتشttاور مttع وآttاالت األمttم المttتحدة والمttنظمات غttير الحكومttية فttي المttيدان بشttأن احتttياجاتها مttن      -23
علىاإلنترنت، وأن ويجب أن يكفل المرآز سهولة الوصول إلى موقعه        . المعلومtات، لtتحديد تصميم النظام وتوقيته المناسب       

ويعتttبر . ويجttب تحديttث المعلومttات باسttتمرار طttوال فttترة المشttروع . يتttيح وصttالت لإلنترنttت فttي المttيدان حسttب الحاجttة 
وأفضل حل هو . الtتعاون مtع مرآtز المعلومtات اإلنسtانية ضروريا لتقاسم المعلومات وقواعد البيانات والموارد بشكل فعال              

 .الوجود في مكان عمل واحد
 البرنامجوعلى . ، باعتtبارها مشtرفة علtى المرآtز، أن توفtر خدمtات الدعtم       للeبرنامج ويجtب علtى المكاتtب القطtرية          -24

وهناك خيار متمثل في . مtراجعة إجtراءات الدعtم لtتحديد السtبل الكفtيلة بتخفtيف العtبء عtن الموظفيtن ورفع مستوى الدعم           
وقد يحتاج األمر إلى عمليات .  التكاليفرآزمؤقtتة، مع تحميل ميزانية العمليات الخاصة للم  بصtفة  الeبرنامج زيtادة موظفtي    

تtنازل للحtد مtن التعييtنات وتقليل فترات الشراء الالزمة للوفاء باحتياجات المرآز في مجال النقل واإلمداد لتوفير الدعم في                
 .بدء في المشروع أو بعد الشروع فيه مباشرةحاالت الطوارئ؛ ويجب االتفاق على عمليات التنازل هذه قبل ال

وفي . وهtناك حاجtة إلtى الوضtوح فtي مجtتمع األمtم المtتحدة فtيما يتصtل بدور المرآز في عمليات الطوارئ المعقدة                    -25
لمرآttز واالتفttاق علttيه، المttراحل األولttى مttن عملttيات النشttر الجديttدة، يجttب عقttد حلقttة عمttل لجمttيع الشttرآاء لتفسttير دور ا 

 .وصوال إلى زيادة استيعاب المفهوم
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