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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 يذي للعلم واإلحاطةالوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنف
ذه                 تعلق بمحتوى ه م استفسارات ت داء بعض المالحظات أو لدیه ن یرغبون في إب ة أعضاء المجلس الذی تدعو األمان

اه،     ماؤهم أدن ورة أس ي المذآ ة العالم رنامج األغذی ي ب يقة االتصال بموظف تم ویفضلالوث ك أن ی تداء ذل بل اب  دورة ق
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 
 :(OEDE)مدیر مكتب التقييم  Mr K. Tuinenburg 2252-066513: الهاتفرقم 

 :(OEDE)مسؤول التقييم  Mr P. Mattei 2981-066513: رقم الهاتف

تعلق بإرسال الوثائق المتعلقة م استفسارات ت تماعات إن آانت لدیك توزیع وخدمات االج رجاء االتصال بمشرف وحدة ال ال
 .(2328-066513): و استالمها وذلك على الهاتف رقمبأعمال المجلس التنفيذي أ
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 ∗مشروع القـرار
 

الوحدة األساسية في مرآز األمم المتحدة     استعراض   معلومات عن مذآرة"یحيط المجلس علما بالمعلومات الواردة في    
 )WFP/EB.3/2004/6-F/Rev.1الوثيقة  " (المشترك للنقل واإلمداد 

 

                                                 
 .ت والتوصيات الصادرة في نهایة الدورة هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، یرجى الرجوع إلى وثيقة القرارا ∗
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 المقدمة
یأتي هذا االستعراض في أعقاب ثالثة استعراضات سابقة عن عمليات مرآز األمم المتحدة المشترك للنقل واإلمداد      -1

) 3(؛ 2003أیلول /استعراض العراق في سبتمبر) 2(؛ 2003حزیران /استعراض أفغانستان في یونيو) 1: (في الميدان
، ومكتب البرنامجوسيعقب ذلك قبل انتهاء العام تقييم جامع یشارك في إدارته . 2004شباط /استعراض ليبيریا في فبرایر

. تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومكتب مندوب األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين     
الستعراضات األربعة هو  والهدف من جميع هذه ا .  للنظر فيه2005وسيعرض التقریر على المجلس التنفيذي في عام  

 .استخالص الدروس وأفضل األساليب الالزمة لتحسين تطبيق مفهوم المرآز في العمليات القادمة     

في اإلشراف عليه عن طریق الموظف    البرنامج وساهم . وقد أجرى هذا االستعراض بمعرفة خبير استشاري خارجي  -2
 .تب التقييم، بالتعاون مع دائرة النقل البرى، والمرآزالمعني بالتقييم في مك

 ومفوضية األمم المتحدة لشؤون    البرنامجتتكون الوحدة األساسية في المرآز من موظفين متفرغين معارین من     -3
حدة األساسية على موارد من خارج    وتعتمد الو . الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، والمنظمة الدولية للهجرة        

ترتيب عمليات التدریب في ) 2(اإلشراف على عملية ترسيخ المفهوم؛  ) 1: (ووظائف الوحدة هي    . الميزانية في المقام األول
إعطاء توجيهات لوجستية معياریة ) 4(تصميم جميع عمليات انتشار أعمال المرآز وتنفيذها ودعمها؛ ) 3(المرآز؛ 

 .انيةللمنظمات اإلنس

 العملية
 وهى مرحلة  –المرحلة األولى   : وقد أجرى على مرحلتين . یقوم هذا االستعراض على نهج تشارآي وتعاوني   -4

 حيث استعرض الخبير االستشاري الوثائق والتقى بموظفي وآاالت األمم المتحدة، والمرحلة    –التوثيق في المقر  /التحضير
 خرجت بتقریر موجز یحتوى على الدروس المستفادة من تجربة الوحدة األساسية      –تحدید الدروس وآتابة التقریر    –الثانية 

ویمكن الحصول على هذا التقریر الموجز من      . في المرآز ویتضمن التوصيات لتحسين أنشطة المرآز في العمليات القادمة  
 .دائرة التقييم 

 هذا االستعراض على الوحدة األساسية، وإن آان من المستحيل الفصل بين أنشطة الوحدة وأنشطة المرآز في     یرآز  -5
 .الميدان

 الوضع الحالي للمرآز والوحدة األساسية
وفى مقدمتها  للمشارآة في استخدام األصول اللوجستية،    البرنامج آان المرآز في األصل مبادرة من جانب    -6

 یستضيفه ویقدم له   البرنامج ، وإن آان البرنامج وقد تحول المرآز إلى آيان منفصل یعمل بصورة مستقلة عن     . الطائرات
 القيام البرنامج أوآل الفریق العامل التابع للجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت إلى       2002آذار /وفى مارس. خدمات معاونة

 .بدور الوصي على المرآز  

وترفع الوحدة األساسية بالمرآز تقاریرها    .  في المرآز بخدمات إداریة ومالية وخدمات الموظفينالبرنامجویساهم   -7
 البرنامجوقد یطرأ تغيير على ترتيبات رفع التقاریر في . البرنامجإلى نائب مدیر شعبة النقل والتجهيز واالستجابة في مقر  

 .2004آب / إعادة التنظيم المقررة للشعبة والتي ستنفذ في شهر أغسطس  آجزء من

ویجتمع المعنيون بالمرآز آل ثالثة أشهر الستعراض مدى التقدم في سير العمل وإعطاء توجيهات في مجال التشغيل     -8
ون الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومكتب      وأهم الجهات المعنية هي مفوضية األمم المتحدة لشؤ  . والسياسات

منسق الشؤون اإلنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة،       
مر والهالل   وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األح           

ویرفع المرآز تقاریره إلى الفریق العامل التابع للجنة الدائمة      . والبرنامجاألحمر، ومجموعة من المنظمات غير الحكومية،  
 .المشترآة بين الوآاالت، وهو الجهاز المشرف عليه، بناء على طلب الفریق العامل   

وتقوم الوحدة األساسية  . روما لتكون بمثابة قاعدة تنطلق منها عمليات المرآز وإدارتهاأنشئت الوحدة األساسية في     -9
 من قدر آبير من ةإعفاء العمليات الميداني) 3(المساهمة في تلبية النداءات؛ ) 2(االتصال بالوآاالت األخرى؛ ) 1: (بما یلي

إدارة  ) 6(ترتيب عمليات التدریـب؛  ) 5(؛ البرنامجلمعاونة في ربط العمليات الميدانية باإلدارات ا   ) 4(أعباء آتابة التقاریر؛ 
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آما أن الوحدة األساسية تمثل نقطة مرآزیة یستطيع      . القيام بمبادرات لتحسين فعالية المرآز وقدراته ) 7(المعلومات؛ 
 .ية في العالمشرآاء المرآز أن یتقاسموا فيها وجهات نظرهم وأن یتخذوا اإلجراءات فيما یتعلق بالمشاآل اللوجست    

آما تساهم منظمة .  مسؤول عن ميزانية دعم البرامج واإلدارة  البرنامجویقوم بإدارة الوحدة األساسية موظف من     -10
ين   األمم المتحدة للطفولة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة الهجرة الدولية في الوقت الحاضر بإعارة موظف              

 .دوليين منها، ویقوم المرآز بتمویلهم

 حسابا البرنامجوقد فتح . البرنامجوتمول عمليات المرآز الميدانية من األموال المخصصة للعمليات الخاصة في    -11
 . خرىخاصا للمرآز حتى یستطيع أن یتلقى أموال الجهات المانحة للوحدة األساسية والحتياجاته األ   

 أهم اإلنجازات
قام المرآز بسد الثغرات التي آانت موجودة في األنشطة اللوجستية، حيث وفر قيادة متجاوبة ومبتكرة وعملية في     -12

ثنى على وأصبحت الجهات المانحة، واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية ت         . مجال التنسيق والتنفيذ  
فالوحدة األساسية تمثل قاعدة تشغيلية وأمانة لمناقشة وإقرار األنشطة اللوجستية التي تعتمد عليها     . للمرآز " القادر"النهج 

 .عمليات المستقبل، مثل عمليات التخزین االستراتيجي، ونظم متابعة السلع، وتنميط أساطيل النقل  

) 1: (ز بعمليات تنسيق للوجستيات في العدید من حاالت الطوارئ المعقدة، وعلى األخص من طریق     ساهم المرآ  -13
إنشاء الوحدة    ) 3(سرعة تعيين الموظفين المدربين؛   ) 2(أساليب التخطيط لحاالت الطوارئ المشترآة بين الوآاالت؛     

التوسع في المعلومات عن اللوجستيات ونشر هذه  ) 5(التدریب على العمليات اللوجستية مع جميع الشرآاء؛ ) 4(األساسية؛ 
 . على شبكة اإلنترنت، ورسم الخرائطالبرنامجالمعلومات من خالل عمليات المسح، وموقع   

ا لعب المرآز دورا هاما في تحدید االختناقات الموجودة في العمليات اللوجستية وتحدید المسائل التي ال تغطيه      -14
 .الوآاالت األخرى، مثل التخطيط لحرآة الطيران، وتورید الوقود للعمليات اإلنسانية، وترتيب أولویات الشحن الجوى      

 االنتقادات الموجهة للمرآز
 یقابله تقدیر مماثل التقدیر إلى أبدته الجهات المانحة واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية، لم    -15

فمن االنتقادات الشائعة أنه آانت هناك ازدواجية في الجهود وعدم االلتزام بلوائح خدمات الدعم في  . من الوآالة المضيفة 
 في الميدان ینظر إلى جهود المرآز باعتبارها مفيدة لآلخرین وتعطي دورا تنفيذیا لمنسق الشؤون           فالبرنامج. البرنامج

 . على مسرح اللوجستيات  البرنامجا یقلل من سيطرة اإلنسانية، وهو م

 على البرنامج، ونظرا لعدم اعتياد آبار موظفي   البرنامجنظرا لعدم معرفة موظفي المرآز باإلجراءات المتبعة في    -16
 .مفهوم المرآز، نشأ قدر آبير من سوء التفاهم بين المجموعتين

تعذر إسناد سلطة مالية إلى الكثير من موظفي المرآز، ممن هم خبراء استشاریون أو معارون من الوآاالت األخرى        -17
 .ومن المنظمات غير الحكومية

 الخبرات المناسبة آان من الصعب على المرآز أن یعثر بسرعة على رؤساء له في الميدان ممن تتوافر فيهم    -18
 .البرنامجوالمعرفة بخدمات الدعم التي یقدمها  

یتسم المرآز بالضعف من حيث الموظفين المسؤولين عن عمليات اإلحاطة والتقاریر الشفویة بعد المهمات، ومن     -19
ين ال یعرفون مستحقاتهم في العقود، وال التغطية   فأغلب الخبراء االستشاری: حيث توفيره لخطوط توجيهية موحدة لإلدارة 

 .الطبية، أو الشروط اإلداریة   

 .إن تمویل المرآز ليس شفافا دائما بالنسبة للشرآاء فيه   -20

 أهم النتائج
رآز من خالل استعراض داخلي مفصل لعالقاتها في العمل مع استجابت الوحدة األساسية استجابة آاملة النتقادات الم   -21

وقد قام فرع تحليل واستعراض الشؤون المالية وقسم      . ، وعزمها على إجراء دراسات ألهم العمليات الميدانية البرنامج
 آما  الموارد البشریة باستعراضات رسمية، آما أن هناك استعراضا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت یجرى اآلن،     
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آما . وأجریت دراسات ميدانية في أفغانستان والعراق وليبيریا  . 2004تموز /سيجرى استعراض لعمليات التورید في یوليو
اتخذت الوحدة األساسية إجراءات بالفعل فيما یتعلق بالكثير من التوصيات الناجمة عن هذه الدراسات وأدرجتها في خطة    

 .2004عملها لعام 

وليس للمرآز أن    . ولكن تنشيط المرآز سيظل یأتي من الفریق العامل التابع للجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت          -22
یسعى إلى تنشيط نفسه، إذ أن ذلك ینبغي أن یحدث في المكاتب القطریة واإلقليمية، دون تدخل من دائرة النقل البرى، التي         

 .ير في الفریق العامل المذآورینبغي أن یكون لها تمثيل آب

الذي یتبعه بأن ینظر في " القادر"فالنهج . ینبغي أن یقتصر عمل المرآز عادة على المسائل المتعلقة باللوجيستيات   -23
 ولكنه ال ینبغي  –بير هو أمر یصب في مصلحته إلى حد آ) المسائل اليتيمة" (المسائل التي ال تعالجها الوآاالت األخرى"

 . المرآزفيأن یتوسع في هذا االستثناء، وأن یتم ذلك باالتفاق مع الشرآاء 

إن إعداد المرآز من أجل العراق یعتبر نموذجا رائعا لخطط التجهيز، فقد آان إنشاء المرآز في وقت مبكر أمرا           -24
وهى ليست عملية .  بتعزیز خطط التأهب للطوارئ لفریق األمم المتحدة القطري في نيبالفالمرآز یقوم اآلن. مناسبا تماما

طوارئ معقدة، ولكن الواضح أنه دور مفيد یمكن إدراجه ضمن اختصاصات المرآز بالنسبة للحاالت التي یوجد فيها     
 تدخله في تقدیر القدرات هو وینبغي أن یكون واضحا للمرآز أن . احتمال واضح ألن تتطور إلى عمليات طوارئ معقدة 

 .البرنامجیزید من ثراء قاعدة المعلومات في  ) 3(خاص بكل حالة طوارئ على حدة؛  ) 2(مؤقت؛ ) 1: (تدخل

وینبغي دائما أن یكون هناك تمثيل آبير من جانب   . ویمثل االجتماع ربع السنوي ألصحاب الشأن إدارة المرآز       -25
 . بصورة مستقلةالبرنامج في هذه االجتماعات، بحيث یمكن أن تعود أعمال المرآز والشرآاء فيه مرة أخرى إلى   نامجالبر

ینبغي للوحدة األساسية أن تضع مشروع مذآرة تفاهم، بدال من عدة مذآرات منفصلة لتوضيح عالقة المرآز     -26
 .ك مع الشرآاء اآلخرین مع تحدید أدوارهم بوضوح بشرآائه، وینبغي مناقشة ذل

 تعاریف للعالقات بمراآز التنسيق بين  – في إطار الخدمات اإلنسانية المشترآة  –ینبغي للوحدة األساسية أن تعد      -27
ى باالتصاالت في حاالت الطوارئ،  العمليات المدنية والعسكریة ومراآز المعلومات اإلنسانية، والفریق العامل المعن     
 .لمناقشة هذه التعاریف في الفریق العامل التابع للجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت     

 على قائمة البرنامجاتفق المرآز مع فریق األمم المتحدة للتقدیر والتنسيق في حاالت الكوارث، على أن یكون موظفو    -28
وإزاء النقص الحالي في عدد .  ساعة، آجزء من فریق التنسيق في حالة وقوع أي آارثة طبيعية24یق للعمل خالل  الفر

والشك   . الموظفين، فإن المرآز سيقوم بإبالغ فریق األمم المتحدة بالوقت الذي یتوافر فيه الموظفون لالنضمام إلى الفریق      
 .أن هذا نهج مبتكر في التعاون بين الوآاالت

 في ذلك الموظفون المعينون في الميدان لفترات قصيرة     نویعتبر عدد موظفي الوحدة األساسية مناسبا لمهامها، بم     -29
 .أثناء العمليات

ظرا لعدم وجود تمویل آخر في   وتمول الوحدة األساسية اآلن من األموال غير المستخدمة من العمليات السابقة، ن       -30
وسوف تسمح الموافقة على الحساب الخاص للجهات المانحة بتمویل الوحدة األساسية بصورة مباشرة،          . الوقت الحاضر

ومن الضروري االنتهاء من الحساب الخاص لعمليات المرآز حتى    . وهو ما أعربت الجهات المانحة عن استعدادها له  
 .لوحدة األساسية  تكون هناك فعالية تشغيلية ل

. تموز/تنوى الوحدة األساسية إجراء استعراض ألنشطة التورید بمعرفة فرع المشتریات والعقود في شهر یوليو      -31
فالمشكالت المتعلقة بتورید بنود صغيرة نسبيا یمكن أن تسبب صعوبات، وإن آانت العالقات الوثيقة مع المدیر القطري     

وتدخل ضمن   . كن أن تزیل مثل هذه الصعوبات، آالقاعدة التي تستلزم الحصول على ثالثة عروض ألي عملية شراء    یم
 ).ترتيبات االنتقال السریع (الترتيبات مبالغ نقدیة صغيرة تسمح باالنتقال السریع لموظفي المرآز في حاالت الطوارئ  

آز الممتاز على شبكة اإلنترنت بثناء عریض باعتباره وسيلة لها قيمتها في تنسيق العمليات    وقد حظي موقع المر   -32
نه على مستوى العمليات  مبل إن هذا الموقع أآثر فائدة على مستوى المقر ومستوى الجهات المانحة  . اللوجستية وتنفيذها 
فالخرائط والمعلومات الموجودة في الموقع       . موقعوأحد أسباب ذلك هو مشكالت الدخول على هذا ال        . اللوجستية الميدانية   

لوحدة األساسية أن تشير إلى المصدر األصلي    لأصبحت في المتناول وأصبحت معروفة على نطاق واسع، بحيث ینبغي  
للمادة التي تستخدمها، مع الترآيز على المراجعة المستمرة الحتياجات المستفيدین من المرآز من موقعه على شبكة     

 .وتزداد أعداد الحاضرین في اجتماعات التنسيق بمجرد وضع أي نشرة على شبكة اإلنترنت     . تاإلنترن
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 أهم التوصيات
 ةإن وجود وحدة أساسية فعالة أمر ال غنى عنه لمفهوم المرآز، ألنها تشكل قاعدة تنطلق منها العمليات الميداني    -33

 .للمرآز

ال ینبغي للمرآز أن یمارس عمله إال عندما یعجز الشرآاء عن ذلك أو یحجمون عنه، على أن یحصل في هذه الحالة          -34
هذا، سيظل هناك بالقطع مهام آثيرة لها أهميتها ینبغي  " مبدأ التدخل "وفى ظل . على موافقة رسمية من الشرآاء اآلخرین

ولن یضعف هذا النهج من روح العاملين في المرآز، وسيتالفى أي       . العمليات السابقة لمرآز القيام بها، آما حدث في ل
 .حدیث عن االزدواجية، مع مواصلة إعطاء المرآز قوته في عمليات التنسيق التي تتمشى مع الدور العملي في التشغيل      

ميدانية من مصادر مختلفة، وهو ما یوسع من دائرة الموظفين المتاحين   ینبغي للمرآز أن یعين رؤسائه في العمليات ال  -35
ومن المهم أن یفهم هؤالء  . له ممن تتوافر فيهم الخبرات المناسبة، مع سرعة تعيين البعثات وإظهار دوره بين الوآاالت      

، والبد أن   البرنامج من ، ویفهمون أنهم مخولون سلطات ماليةالبرنامجالموظفون دور الخدمات المساندة التي یقدمها  
 .یكونوا من ذوى الكفاءات العالية الذین یستطيع المرآز أن یبنى سمعته على أآتافهم   

ینبغي المحافظة على االجتماعات ربع السنویة ألصحاب الشأن، من أجل المحافظة على نهج مفتوح لوضع أدوار      -36
في االتفاق على أماآن ) 1(وسوف یكون ذلك أمرا هاما . تعلقة بالخدمات اإلنسانية وتمویلهاللوآاالت بشأن المسائل الم

مع تفكير الوآاالت ) 2(الجتماعات اإلشراف التي یقوم بها الفریق العامل التابع للجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت؛  
 .ق تمویل موظفيها في عمليات المرآز األخرى في أن یكون لها التزامات إیجابية بالنسبة للمرآز عن طری  

ویبذل المرآز جهدا     . آان مفهوم المرآز وتطوره مبادرة من نائب المدیر الحالي لشعبة النقل والتأهب واالستجابة       -37
انية، وإن آان ینبغي أن  آبيرا لفصل إدارته عن مؤسسيها، ونجح بالفعل في إزالة اعتماده عليهم آرؤساء للعمليات الميد       

وهذه القيادة معترف بها وتحظى بالتقدیر في المناخ السائد بين الوآاالت  . یظل تحت نفس القيادة بالنسبة للمستقبل المنظور 
فأي تغيير قد یضعف من دعم الجهات المانحة والشرآاء في هذه المرحلة الحساسة   . وهى القوة الدافعة وراء تطور المرآز   

، مع اتجاه األمم المتحدة نحو تنسيق جميع للبرنامجوالشك أن لذلك أهميته االستراتيجية بالنسبة  . رآزمن تطور الم
 .الخدمات اإلنسانية المشترآة

ینبغي     .  والمرآزالبرنامج یحدد العالقة بين   البرنامجینبغي أن یصدر توجيه رسمي من مكتب مدیر العمليات في   -38
للوحدة األساسية أن تضع مسودة للنقاط التي ترى ضرورة إدراجها في هذا التوجيه من مكتب مدیر العمليات، یحدد فيه   

 .الدعم الذي ینبغي أن یقدمه البرنامج للمرآز، وما یمكن أن یتوقعه البرنامج من المرآز    
لخدمات التي یمكن أن تقدمها إلى منسقي الشؤون اإلنسانية والى فرق األمم   على الوحدة األساسية أن تضع قائمة با    -39

 .المتحدة القطریة 

ینبغي للوحدة األساسية أن تواصل وضع استراتيجيات االنسحاب بالتنسيق مع فرق األمم المتحدة القطریة، ومراجعة            -40
 .هذه الخطط بانتظام  

 الوحدة األساسية للمرآزاستنتاجات بشأن 
 مع المحافظة في نفس الوقت على االستقاللية، أمر هام لنجاح البرنامج،إن تعزیز العالقة اإلیجابية المتبادلة مع   -41

تقدما فعاال رغم ذلك  وليس هذا بالتوازن الذي یسهل تحقيقه، فالوحدة األساسية تحقق   . الوحدة األساسية للمرآز في المستقبل  
3(تنفيذ العدید من اإلجراءات المذآورة في هذا التقریر؛      ) 2(؛ البرنامجسلسلة من استعراضات   ) 1: (عن طریق

 .إصرارها على تحقيق التآزر الذي سينجم عن عالقتها الفعالة مع الجهة المضيفة   )

والشك  . البرنامج على الطریقة التي ترفع بها الوحدة األساسية تقاریرها إلى    2004آب   /قد یطرأ تغيير في أغسطس  -42
أن هذه مسألة مهمة للمرآز، وللوحدة األساسية ولتطویر الخدمات اإلنسانية المشترآة، السيما في هذا الوقت الذي تدور فيه  

ویوصى هذا االستعراض بأن . ة بين الوآاالتمناقشات حول هذا الموضوع في الفریق العامل التابع للجنة الدائمة المشترآ  
فرفع التقاریر عن طریق رئيس دائرة النقل البرى مازال     . الوقت الحاضر ليس هو اللحظة المناسبة لتغيير قيادة هذا المبادرة        

موضع دراسة، وإن آان معنى ذلك تخفيض مستوى التقاریر التي یرفعها المرآز إلى إحدى الوحدات التي یوفر لها       
 التغاضي عن مسألة األشخاص في المرآز البرنامجأما إذا رأى . تنسيق، وهو ترتيب قد یبدو مختال للشرآاء في المرآز ال

آمسألة لها أولویتها على أسباب االحتفاظ بالقيادة الحالية، فإن على المرآز في هذه الحالة أن یرفع تقاریره مباشرة إلى مدیر       
 .شعبة النقل والمشتریات 
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أصبحت الوحدة األساسية في المرآز مكتبا فعاال به عدد آاف من الموظفين لتقدیم الحد األدنى من القوة والدعم      -43
 الحد األدنى من األعباء من حيث التكاليف واإلدارة عندما ال تكون هناك    البرنامجلعمليات المرآز الجدیدة، مع تحميل  

 .ملين في الوحدة ملتزمون تماما بروح المرآز  وآل العا. حاالت طوارئ

وتقوم الوحدة األساسية في المقر في الوقت الحاضر بمتابعة توصيات االستعراضات السابقة، وأعمالها في هذه         -44
ا الحالية عن المفاهيم وفى خطة  المجال هي المادة األساسية لهذا االستعراض، بل إنها أدرجت أهم هذه التوصيات في وثيقته      

وبذلك أصبحت هذه التوصيات هي الذاآرة المؤسسية لعمليات المرآز، والقاعدة الثابتة للتطویر   . 2004عملها لعام 
 .المؤسسي

 لتقييم التوصيات ینبغي للوحدة األساسية أن تواصل برنامجها للتقييم الذاتي، بعد أن وضعت معایير ممتازة     -45
 .واالستجابة لها

 – بما یتوافر له من إدارة ودعم من جانب الوحدة األساسية  –الشك أن مرآز األمم المتحدة المشترك للنقل واإلمداد     -46
 مثل الجمعية الدولية للصليب      یعتبر مفهوما جذابا للجهات المانحة، آما أنه أثبت فائدته لوآاالت األمم المتحدة األخرى،  

 .األحمر، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمنظمات غير الحكومية    
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