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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوال بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة فنيةأسئلة لديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 مديرة مكتب الت ييم: H. Wedgwoodالسيدة  2030-066513رقم الهاتف: 

 كبيرة موي   الت ييم، مكتب الت ييم: M Readالسيدة  -9352066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا يناإلداري ينالمساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعمال المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  بتوفير تتعلق
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الشورون الاارجيوة الهولنديوة، ومن موة  ، ووزارةبرنوامج األغذيوة العوالم ناء عل  طلب مشترك من ذذا الت ييم، الذي أُعد بأجر  

إلو   9003)المجموعوة( ونتائجهوا فو  ال تورة مون  المجموعوة العالميوة للوجسوتياا(، تحليال ألداء يونيسف)ال ةاألمم المتحدة للط ول

9009. 

المجموعوة، ودودماتها، وأنشوطتها، وفعالياتهوا، وك اءتهوا، واسوتادا  نتائجهوا  منتجواا  الرضا العوا  عون ووضع الت ييم ت ديرا لمد

تمووز و/يوليإلو   9000تشورين الاوان  /نووفمبرالت ييم فريق مست ل دالل ال تورة مون   عل  المستويين العالم  وال طري. وقد أجر

9009. 

ا إل  نهوج أفضول للوجسوتياا، إذ حسون  تن يوذ البورامج، وبالتوال  أقور العمليواا ووجد الت ييم أن عملياا مجموعة اللوجستياا أد

وفعالة، وتضيف قيمة للمن ماا المشاركة؛ غير أنه كوان  صالحةاإلنسانية عل  السكان المتضررين. وتبين أن عملياا المجموعة 

مون الوصوول إلو   للبرناام بوالو والتتبوع التابعوة . ولم توتمكن الون م الماليوة، ون وم اإلالكم  من الصعب إجراء تحليل قابل لل ياس

للمجموعووة مسووتو  الشوو افية المطلوبووة لضوومان ق ووة المشوواركين، ومسوواءلتهم، ووضووع معووايير ألدائهووم. وقوود أد  الحسووا  الاووا  

 .حصائلواحتمال تح يق ال دقة التوقي إل  تحسن كبير ف   بالسلفوآلياا التمويل  العالمية للوجستياا

)دليوة الودعم( مصوممة بطري وة جيودة وكانو  لوديها قودرة قويوة للمووارد البشورية.  لمجموعة العالميوة للوجسوتياااوكان  دلية دعم 

مون موووي ين مهورة، والتمويوول، ون وم دعووم مكتبو ، وقيووادة مكنو  المجموعووة مون االضووطال   البرنااام ووجود الت يوويم أن موددالا 

ف  مجال إدارة المعلوماا، ودعوم العمليواا، والتنسويق، والتمويول. وكانو  إدارة دليوة الودعم باألنشطة العالمية وال طرية المتوقعة 

والموي ين موجهة ف  الم ا  األول إل  الدعم الميدان ، تمشيا مع أذداف ن ا  المجموعة؛ ووجد الت ييم أنه كان بم دورذم استامار 

 والشراكة، واستحداث األدواا، وت ديم التوجيه وتطوير الن م.الكاير ف  اإلدارة عل  المستو  العالم ، ورصد األذداف، 

عززا الشراكاا وزادا من التنسيق ف  مجال اللوجستياا اإلنسوانية. وموع أن  البرنام ووجد الت ييم أن المجموعة ف  يل قيادة 

قدرة المجموعة عل  التعلم وتطبيق الدروس، داصة تلك المستمدة من العملياا ال طرية قد أعاقها عد  ووجوود نُهوج مدروسوة، إال 

 ية من الموي ين المهرة.أن المجموعة تحسن  بمرور الوق ، وذذا يعز  بدرجة كبيرة إل  المجموعة الرئيس

. وتحوواول ذووذا التوصووياا إلووراك دليووة دعووم للمجموعووة العالميووة للوجسووتيااتوصووياا لتحسووين العموول العووا   سوو وقوود  الت يوويم 

فو  تصوميم دطوة اسوتراتيجية مودتها قوالث سونواا، لتعزيوز الون م الماليوة ون وم اإلبوالو،  البرناام المجموعة، ولركائها، وإدارة 

التن يمو ، وصونع ال ورار، وتحسوين إدارة المووارد البشورية للمجموعوة، وتوسويع مجوال الشوراكة، والمشواركة فو  وتحسين الهيكل 

 .بين المجموعاافيما السياسة العالمية والتنسيق 

 

  

 ملخـص
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مشروع القـرار


 
 

 

ووزارة  البرنام طلب مشترك من أُعد ب) المجموعة العالمية للوجستيااعن ت ييم ت رير موجز  يحيط المجلس علما بالوقي ة "

 ورد اإلدارة عليه الوارد ف  الوقي ة (WFP/EB.2/2012/6-B) ("يونيسفالشرون الاارجية الهولندية وال

WFP/EB.2/2012/6-B/Add.1 ويحث عل  اتااذ مزيد من اإلجراءاا بشأن التوصياا مع مراعاة االعتباراا الت  أقارذا ،

 .المجلس أقناء مناقشته

 

 

 

 

 

  

                                                      
   الرجو  إل  وقي ة ال راراا والتوصياا الصادرة ف  نهاية الدورة.ذذا مشرو  قرار، ولالطال  عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج 
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 مقدمةال

 سمات التقييم

فو  لوراكة  برنامج األغذية العالم ف  مكتب الت ييم من بتكليف  للوجستيااللمجموعة العالمية  الت ييم المشترك جريأُ   -0

الهولندية، ومكتب الت يويم التوابع لمن موة األموم المتحودة  وزارة الشرون الاارجيةوالعملياا التابعة ل امع إدارة ت ييم السياسا

 المجموعة العالمية للوجستياا. ويشمل الت ييم عمل لبرنام ا ف لعبة اللوجستياا من عل  طلب  (، بناء  يونيسفللط ولة )ال

 .9009إل   9003ف  ال ترة من 

المجموعووة، ودوودماتها وأنشووطتها، وفعالياتهووا وك اءتهووا، وكووان الضوور  موون الت يوويم ت وودير موود  الرضووا عوون منتجوواا   -9

 9000تشوورين الاووان  نوفمبر/بووين  واسووتادا  نتائجهووا علوو  المسووتويين العووالم  وال طووري. وقوود أُجووري الت يوويم فوو  ال توورة مووا

فو  إدارة المعلومواا،  ، وأدصائ اف  اللوجستيا ن  وأدصائيي  بواسطة فريق مست ل يتكون من رئيس،  9009تموز ويوليو/

 ومحلل بحوث.

 سووتعدادالمعلوموواا السووتراتيجية المسووت بل واال ومووع التركيووز الشووديد علوو  الووتعلم والمسوواءلة، كووان ذوودف الت يوويم توووفير  -5

، وبشكل عوا ، موع جودول المجموعة العالمية للوجستياالحاالا الطوارئ. وقد تصادف توقي  الت ييم مع وضع استراتيجية 

أعمال التحول للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالا.
(1)

والمسوتادمون الرئيسويون الوذين يسوتهدفهم الت يويم ذوم: اإلدارة العليوا  

، والشركاء المشاركون ف  مجموعة اللوجستياا علو  المسوتويين للوجستياا عة العالميةمجمولا، وقيادة دلية دعم للبرنام 

 ال طري والعالم .

 بالنه  واألسلو

متوقعوة، وكيوف  حصوائلو مارجواانهج قائم عل  الن رية لت دير مد  ما ح  ته مددالا أنشطة المجموعوة مون اتبع   -4

 حصووائلهاأقورا العوامول الاارجيوة واالفتراضواا علوو  النتوائج. وقود توم تن ويم العالقووة المتوقعوة بوين موددالا المجموعوة و

المتوقعة عل  لكل ن ريوة تضييور داصوة بالمجموعوة )ان ور المرفوق األول(. وتسوتند ن ريوة التضييور إلو  الت ييمواا السواب ة 

لوكاالا، وتشمل سياساا مجموعوة اللوجسوتياا ودططهوا وأفكوار أصوحا  الشوأن؛ وذو  تعود للجنة الدائمة المشتركة بين ا

 بماابة إطار للت ييم.

م ابلوة موع ُمبليضوين رئيسويين،  900التو  ُجمعو  عون طريوق أكاور مون  كميوةوأجر  الت ييم تحليال للبيانواا النوعيوة وال  -3

،  Logcluster.orgوقانوية، وتحليالا غوغل عل  الموقع الشوبك  ، ووقائق من مصادر أولية ومجيبين عل  االست صاءاا

المجموعووة العالميووة والمالح ووة المبالوورة للعمليوواا فوو  ذووايت ، وباكسووتان، وجنووو  السووودان، وفوو  اجتمووا  للشووركاء فوو  

 . وتناول الت ييم أربعة أسئلة رئيسية:للوجستياا

 اللوجستياا عل  المستو  ال طري؟ ما ذ  نتائج عملياا مجموعة (0

 قيمة للمستادمين؟ المجموعة العالمية للوجستياادلية دعم  منتجااإل  أي مد  ح    أنشطة و (9

إل  أي مد  عمل  مجموعاا اللوجستياا عل  المسوتويين العوالم  وال طوري بطري وة فعالوة موع الشوركاء تحو  قيوادة  (5

 ؟البرنام 

                                                      
 نسانية أكار ك اءة وفاعلية عن طريق االست ادة من الدروس المتعل ة بال يادة، والتنسيق، والمساءلة.اإلالستجابة لإل  دعم ن ا   يسع  جدول أعمال التحول (1)
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  رار من الدروس المستالصة من دبرة مجموعة اللوجستياا؟صنع ال ا عمليةإل  أي مد  است اد (4

، تماوول تنووو  حوواالا الطوووارئ، وأنوووا  للمجموعووة العالميووة للوجسووتيااعمليووة  49دراسوواا حالووة موون  7وادتيوورا   -6

، سووتعدادوأعمووال اال ،المدنية/العسووكريةالمجموعوواا، والعالقوواا األنشووطة، وموود  الحاجووة والتكل ووة، والتنسوويق فيمووا بووين 

والجهود الوطنية لتنمية ال دراا. واستُالص  دراساا الحالة من جمهورية الكونضو الديم راطية، وذوايت ، وقيرغيزسوتان، 

ا المجموعوة مووليبيا، وميانمار، وباكستان، وجنو  السودان. وتم أيضا استعرا  استجابتين لحاالا الطوارئ لوم تنشوط فيه

 ألغرا  الم ارنة.  –  إقيوبيا وليبريا ف –

ون را التسا  قاعدة أصحا  المصلحة ف  المجموعة، ف د بُذل جهد لتوسيع ملكية الت ييم عن طريق المناقشوة ووضوع   -7

 للمجموعة. الحقوف  اجتما  عالم   9009أيار مايو/توصياا أولية ف  حل ة عمل دولية ع دا ف  

مع أن ال يود لم ت لل من مصداقية النتائج، إال أنه يجب فهوم االسوتنتاجاا فو  سويان النطوان العوالم  للمجموعوة ال يود.   -8

اا الماتل وة، ، وأنشطة التنسيق المطلوبة لالستجابة للسوياقةادماا اللوجستيلوذيكلها التشضيل  المع د، والتولي اا الماتل ة ل

المجيبوين. وزاد مون تع يود ذوذا التحودياا  وال ترة الزمنية الت  مرا بين أحداث المجموعة والت ييم، والت  أقرا عل  ذاكرة

بسوبب تنواو  المووي ين ودورانهوم، والوقو   الرئيسويينضيا  بعض البياناا وعد  اتساقها، وصعوبة تحديد مكان الُمبليضوين 

 ياراا.ال صير نسبيا المتاح للز

 السياق

تسوع مجموعواا فو   واحودة مونك المجموعوة العالميوة للوجسوتياابإنشواء وكواالا الاللجنة الدائمة المشتركة بين  قام   -2

ليكوون الوكالوة الرائودة، ولكو  يتصود  مون ناحيوة لحواالا ال صوور التو   البرناام . وقد ادتيور 9003كانون األول /ديسمبر

االسوتجابة اإلنسوانية،حددذا استعرا  
(2)

بموا فو  ذلوك عود  ك ايوة التنسويق فيموا بوين الشوركاء فو  مجوال الشورون اإلنسوانية  

إلنسووانية تطورذووا وسووط للسووكان المتضووررين. وواصوول  اللوجسووتياا ا حسوونة التوقيوو لتووفير السوولع والاوودماا المالئمووة وال

متزايد ف  بيئاا تشضيلية أكار تع يدا بصوورة مسوتمرة، بموا فو  ذلوك حواالا النوزا . وعوالوة  لكوارث متكررة وعني ة بشك

واسووتيراد اإلمووداداا اإلنسووانية،  فوو  مجووال األنشووطة اإلنسووانية، علو  ذلووك، يلوو  ذنوواك قيووود تتعلووق بالوصووول إلوو  العوواملين

واالعتووراف المتضووائل موون جانووب الوكوواالا اإلنسووانية بأذميووة اللوجسووتياا. واتجاذوواا التمويوول  وتشووت  العناصوور ال اعلووة،

والمساءلة المسيطرة دادل ال طا  اإلنسوان  ذو  التو  تحورك الطلوب المتزايود علو  ك واءة االسوتجابة اللوجسوتية، ومهنيتهوا، 

 وجودتها.

تعوود مهمووة بالنسووبة للمشوواركين، وحاسوومة بالنسووبة للسووكان المتضووررين موون  يووة للوجسووتيااالمجموعووة العالمومووع أن   -00

الكوارث، إال أن عملها يمال جانبا من مجموو  اللوجسوتياا اإلنسوانية العالميوة. وي ودر مجموو  اإلن وان السونوي للوجسوتياا 

أمريكو ،دوالر ار مليو 04دوالر أمريكو  و مليواراا 7اإلنسانية بما يتراوح بين 
(3)

فو  حوين أن المجموو  الت وديري إلن وان  

تريليون دوالر أمريك . 6.7زيد عن ياللوجستياا المدنية والعسكرية 
(4)

وعل  الن يض من ذلك، بلو  إجموال  ميزانيوة دليوة  

جميوع ، وبلو  إجموال  ميزانيوة 9009-9003مليون دوالر أمريك  ف ط ف  ال تورة  06.6 المجموعة العالمية للوجستياادعم 

                                                      
(2)

 Adinolfi, C., Bassiouni, D., Lauritzsen, H. and Williams, R. 2005. Humanitarian Response Review 2005. Geneva, United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 
(3)

 Majewski, B., Navangul, K.A. and Heigh, I. 2010. A Peek into the Future of Humanitarian Logistics: Forewarned is Forearmed. Supply Chain 

Forum – An International Journal, 11(3). 
(4)

 Rodrigues, A., Bowersox, D. and Calantone, R. 2005. Estimation of Global and National Logistics Expenditures: 2002 Data Update. East 

Lansing, Michigan, USA, Michigan State University. 
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 9006مليوون دوالر أمريكو  فو  ال تورة مون  420عملية والمرتبطة بعملياا المجموعوة  96العملياا الااصة البال  عددذا 

 .9000إل  

 المجموعة العالمية للوجستياتخصائص 

المصولحة اخدورين الملتوزمين بتلبيوة مجموعوة مون المن مواا اإلنسوانية وأصوحا   المجموعة العالمية للوجستيااتعد   -00

االحتياجوواا اللوجسووتية أقنوواء األزموواا اإلنسووانية عوون طريووق لووراكاا واسووعة. وليسوو  ذنوواك معووايير للعضوووية ن وورا ألن 

 .ت ردالمجموعة تحاول تالف  ال

ان  عنوود اسووتطال  األصووول المشووتركة، ذوو  تسووهيل عموول المجتمووع اللوجسووت  اإلنسوو ومهمووة دليووة دعووم المجموعووة  -09

، والك اءاا عل  المستويين العالم  والميدان .وال دراا
(5)

وبمورور الوقو ، توم تطويوع ذيكول دليوة الودعم وويائ هوا لوتالئم  

 .للمجموعة العالمية للوجستيااالمكوناا الرئيسية  التال الطلباا التشضيلية والتوقعاا المتضيرة. ويوضح الجدول 

 المجموعة العالمية للوجستياتمكونات 

 المستوى القطري المستوى العالمي المكون

 الشراكة

 

  .منهاج م توح وتعاون تنس ه دلية الدعم

وكوووواالا األمووووم المتحوووودة، ومن موووواا دوليووووة غيوووور حكوميووووة،  المشوووواركون:

، نوحكوموووواا مانحووووة، ولووووركاء موووون ال طووووا  العووووا ، ولووووركاء احتيوووواطيو

األمم المتحدة لالستجابة للحاالا اإلنسانية، وددماا األمم المتحودة ومستود  

 للن ل الجوي للمساعدة اإلنسانية.

(، وت اسووووم وعوووون طريووووق الهوووواتف اجتماعوووواا )لاصوووويع وووود اال األنشووووطة:

 المعلوماا، والتدريب.

منهوووواج م توووووح وتعوووواون تنسوووو ه دليووووة المجموعووووة 

 ال طرية.

ومن موووواا وكوووواالا األمووووم المتحوووودة، المشووواركون: 

دوليووووة ووطنيووووة غيوووور حكوميووووة، وجهوووواا مانحووووة، 

 وحكوماا وطنية.

اجتماعاا للمجموعة، وت اسم المعلوماا، األنشطة: 

وتنسووووويق تشوووووضيل ، واسوووووتادا  وتووووووفير الاووووودماا 

 المشتركة

ومعوارون  البرناام موي ون من  – المجموعة العالمية للوجستياادلية دعم  دلية الدعم

مووون من مووواا دوليوووة غيووور حكوميوووة، ووكووواالا األموووم المتحووودة األدووور ، 

 .ومشاركون احتياطيون

موي ووون موون المكتووب  –دليووة المجموعووة ال طريووة 

، حسب الحاجة، مون يتم نشرذمأو  للبرنام ال طري 

األدور  لل يوا   البرنام دلية الدعم و/أو من مكاتب 

 بمها  قصيرة األجل ك ريق استجابة لوجست .

الوكالووووووووووة الرائوووووووووودة 

 للمجموعة

موون جانووب اللجنووة الدائمووة المشووتركة بووين الوكوواالا. وتشوومل  للبرنااام تكليوف 

 ال يادة:

 تعيين منسق عالم ؛   

  واالسوتعانة بمصووادر دارجيووة، وتوووفير الهيكوول األساسوو  لمكتووب الوودعم

 ؛للمجموعة العالمية للوجستيااوت ديم الدعم 

  وال يا  بمسرولياا التمايل وال يادة للمشاركين والجهاا المانحوة، وتعود

مسوورولة أمووا  منسووق اإلغاقووة فوو  حوواالا الطوووارئ، واللجنووة الدائمووة 

 المشتركة بين الوكاالا.

تكليوووف مووون منسوووق الشووورون اإلنسوووانية أو المنسوووق 

 ال يادة:حت  اخن. وتشمل  البرنام الم يم، وذو 

 توفير/ترتيب ددماا الدعم كملجأ أدير؛ 

  واالسووتعانة بموووارد المكتووب ال طووري، وتوووفير

الهيكوووول األساسوووو  لمكتووووب الوووودعم موووون أجوووول 

 المجموعة؛

    وال يووا  بمسوورولياا التمايوول وال يووادة لموووي

إدارة المجموعووة، وذوو  مسوورولة أمووا  منسووق 

الشوووورون اإلنسووووانية وبالتنسوووويق مووووع ال ريووووق 

 ل اإلنسان .ال طري للعم

بنواء علو  طلوب  9003تشورين األول /أكتووبروقد تم تنشيط مجموعة اللوجستياا األول  من أجل زلزال باكستان فو    -05

، 9007لباط /فبرايرعل  المجموعاا. وبحلول  من منسق األمم المتحدة لإلغاقة ف  حاالا الطوارئ وقبل المواف ة النهائية

                                                      
(5)

 Global Logistics Cluster. 2010. Logistics Cluster and Humanitarian Reform. July 2010: http://www.logcluster.org/about/logistics-cluster/background-information/general_overview 



8 WFP/EB.2/2012/6-B 

 

رسووميا بمبووادئ  المجموعووة العالميووة للوجسووتياا، كمووا أنشووئ  دليووة دعووم  قطريووة ةلوجسووتيمجموعووة  00كووان قوود تووم تنشوويط 

 توجيهية واضحة ومالك موي ين موسيع.

م عل  إيراداا بلض  جملتهوا ، حصل  دلية الدع9000تشرين الاان  نوفمبر/إل   9006أيلول سبتمبر/وف  ال ترة من   -04

ف  المائة من تمويل دلية الدعم، 59 البرنام ، قد  9002ومنذ عا   مليون دوالر أمريك . 06.6
(6)

 وذلوك بصوورة أساسوية 

مليوون دوالر  05.2الرئيسويين فو  الم ور. وبلضو  جملوة المصوروفاا  البرناام ويي ة إلو  مووي    2.3عن طريق إضافة 

 أمريك .

عملية  49، نشط  مجموعة اللوجستياا ف  9000و 9003ف  ال ترة ما بين  .المجموعة العالمية للوجستيااعملياا   -03

 ااسوتجابمون ذوذا اال 96 فو بلودا. واسوتهل  نوداءاا تمويول العمليواا الااصوة للمجموعوة  92استجابة إنسوانية علو  نطوان 

منهوا. واجتوذب  بعوض العمليواا الااصوة طائ وة واسوعة  ف  المائوة 60مريك ، تم تمويل مليون دوالر أ 420وبلض  جملتها 

؛ واعتمدا عملياا أدر  عل  الصندون المركزي لمواجهوة 9000من الجهاا المانحة، وداصة باكستان وذايت  ف  عا  

 00، ليوزداد العودد مون 9003المجموعوة منوذ عوا  أجول  مونمويوف  900أكار مون  نشرالطوارئ التابع لألمم المتحدة. وتم 

 .9000ف  عا  موي ا  70قم إل   9006ف  عا  موي ين 

 ين سم توجيه ت ويض المجموعة وأدوارذا إل  قالقة مستوياا:الت ويض واألدوار.   -06

تحدد الضر ، والهيكول، والتوقعواا، سياساا التنسيق الرئيسية وم رراا اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالا، الت   (0

 وآلياا التنسيق؛

مسورولياته  البرناام وإدارتوه، والتو  تحودد كيوف يتوول   للبرناام استراتيجياا وسياساا وم رراا المجلس التن يوذي  (9

 كوكالة رائدة؛

، والتوجيه والن م التو  تطورذوا دليوة الودعم لتن يوذ م ورراا اللجنوة الدائموة نشروال ستعدادودطط األعمال، ودطط اال (5

 والتوجيه الذي حددا لركاء المجموعة ف  االجتماعاا العالمية. والبرنام ،المشتركة بين الوكاالا 

المجموعوة موة المشوتركة بوين الوكواالا وإل  جانوب مجموعوة االتصواالا فو  حواالا الطووارئ، صومم  اللجنوة الدائ  -07

األدور ، ت ود  ذاتوان  ةللاودماا المشوتركة". وعلو  دوالف المجموعواا المواضويعي مجواالباعتبارذوا " العالمية للوجستياا

التنسيق، ولكون ذوذا الودور اإلضواف  لوم يحودد تضطلع بنسانية أدر ، كما اإلمن ماا المجموعاا ولالمجموعتان الادماا ل

 رسميا.

 المستخلصة ائ النت

 نتائ  عمليات مجموعة اللوجستيات على المستوى القطري

المتوقعوة المتعل وة  مارجوااوال المجموعوة العالميوة للوجسوتيااأكد ت يويم الوروابط بوين موددالا وأنشوطة لمحة عامة.   -08

المشوتركة،  ةاللوجسوتي اودماالالسوريع، وزيوادة التمويول ل نشرالموارد، وال باالستجابة التعاونية، وت اسم المعلوماا، وتعبئة

نتائج من بينهوا التوسوع فو  اسوتادا  المعلومواا، وزيوادة التنسويق، حصائل ووتسليم السلع. وأس را عملياا المجموعة عن 

 وطن  أفضل. داداستعوم رراا أفضل، والحد من االزدواجية، ومزيد من الك اءة، وقدرة أكبر عل  التنبر، و

                                                      
 البرامج واإلدارة. من ميزانية دعم (6)
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كوان صوعبا بسوبب قيوود ن وم اإلبوالو والتتبوع الموال ، وعود   حصائلمساذماا المجموعة ف  الالكم  لت دير الغير أن   -02

وجوود مرلوراا لوألداء، وعود  اتسوان الرصود وتجميوع البيانواا. وموع أن بيانواا الاودماا المشوتركة أيهورا أن م وورراا 

د  ذوذا إلو  فهوم ل بصوورة متسو ة ولوم يوتم إبالغهوا بشو افية. وقود أتحديد األولوياا كان  مالئمة، إال أن ذذا البياناا لم تُحل  

بوصو ه وكالوة رائودة للمجموعوة اسوت اد بصوورة غيور متناسوبة مون الاودماا المشوتركة، داصوة عنودما  البرنام داطئ بأن 

الحاليوة بودال مون تركهوا غيور  ة ودرة اللوجسوتيال البرناام كان  لحناا الشركاء غير جواذزة للتاوزين والتحميول، واسوتاد  

 ووجد الم ييمون أن ذذا النهج عمل  ف  سيان المساعداا اإلنسانية. مستادمة بال در الكاف  أو معطلة.

بدرجوووة مشووواركة المن مووواا اإلنسوووانية فووو  اجتماعووواا التنسووويق  المجموعوووة العالميوووة للوجسوووتياا حصوووائلوتوووأقرا   -90

يمووا يتعلووق بالتنسوويق، ووفوووراا الحجووم، وكمسووتادمين للاوودماا المشووتركة. فعوود  المشوواركة تحوود موون إنجووازاا المجموعووة ف

والتضطية/الحد من االزدواجية. وليس  المشاركة إلزامية، فكاير من المن ماا لديها مووارد قطريوة محودودة. ووجود التحليول 

النوع  أن مع م أصحا  المصلحة رأوا أن عملياا مجموعة اللوجستياا وضع  أكبر التحسويناا فو  متنواول المن مواا 

ومن مواا أدور   –مليوون دوالر أمريكو   000التو  ت ول ميزانياتهوا السونوية عون  –األصضر حجموا الدولية ية غير الحكوم

طنا متريوا فو  ال تورة مون  3 340ت ت ر إل  قدرة لوجستية كبيرة. ف   ذايت ، عل  سبيل الماال، ن ل  مجموعة اللوجستياا 

، بينما تل   االتحاد الدول  لجمعياا الصليب األحمر والهالل األحمر وحدا لوحناا 9000أيار /مايوكانون الاان  إل  /يناير

 .9000حزيران و/يونيكانون الاان  إل  /ينايرطنا متريا ف  ال ترة من  00 950بلض  ف  مجموعها 

 ذاا قيموة، وصوالحةكانو   المجموعة العالمية للوجسوتياالياا تبين بشكل عا  أن عمالصالحية، وال عالية، والك اءة.   -90

. ف   الم ابالا الت  أجري ، كان ذناك ات ان ف  الرأي بوين الُمبليضوين الرئيسويين فو  كافوة المواقوع، وعلو  ب در كبير وفعالة

  نُهووج اللوجسووتياا علوو  أن عمليوواا المجموعووة كووان لهووا تووأقير إيجوواب  عووا  علوو مسووتو  الميوودان والم وور، وفوو  المن موواا،

اإلنسووانية. وأفووادوا أيضووا بووأن نهووج اللوجسووتياا المحسوونة سوواذم  فوو  دعووم تن يووذ البوورامج، وزيووادة التووأقير اإليجوواب  علوو  

(، وتحليول السوجالا، والم وابالا موع الُمبليضوين الرئيسويين 0 المست يدين. وقودم  الوردود علو  االست صواءاا )ان ور الشوكل

فو   ، والوفوورااالتوقيو  دقوة ، وتحسونعالية عبر أبعواد متعوددة، بموا فو  ذلوك زيوادة جموع األمووالنتائج متس ة. وتأكدا ال 

 التكل ة، والتضطية المحسنة/الحد من الاضراا واالزدواجية، وزيادة ال درة عل  التنبر، وتحسن مستو  ت اسم المعلوماا.
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بدرجوة كبيورة علو  تحسوين  بالسلفوآلياا التمويل  للمجموعة العالمية للوجستيااالاا   البرنام وقد ساعد حسا    -99

اوودماا ال. وقوود أتاحوو  ذووذا اخليوواا ت ييمووا سووريعا للاضووراا وتوووفير نشووودةالم حصووائلالتوقيوو  األولوو  واحتمووال تح يووق ال

 احتياجا إل  المعلوماا والدعم الذي يمكن التنبر به. عندما كان  العناصر ال اعلة األدر  أكار ةاللوجستي

حاالا الطوارئ، ولكون  ف الموارد  نشرتبين أنه كان ذناك رضا بشكل عا  عن عملياا التنشيط وتنشيط المجموعة.   -95

واالنت وال إلو  ن وم تنسويق أدور  ت ودذوا كان ذناك لعور بال لق من عملياا إنهاء النشاط التو  أدا إلو  إنهواء مجموعواا 

الحكوماا عادة. وأوضح  الم ابالا وبياناا االست صاءاا األدور  وجوود ات وان علو  نطوان المن مواا غيور الحكوميوة، 

ووكاالا األمم المتحدة، والجهاا المانحة، والحكوماا الوطنية، وموي   المجموعة عل  أن عملياا إنهاء النشواط لوم تكون 

فعالة. وال يوجود حاليوا أي توجيوه رسوم  مون اللجنوة الدائموة المشوتركة بوين الوكواالا فيموا يتعلوق ببروتوكووالا واضحة أو 

وموون وكوواالا األمووم المتحوودة األدوور  عوون رأي م ووادا أن مجموعووة  البرنااام إنهوواء النشوواط. وأعوور  بعووض الُمبليضووين موون 

 رة نشاط محددة بوضوح. اللوجستياا، باالف مجموعاا البرامج، ينبض  أن يكون لها فت

لوم تكون الوون م الماليوة ون وم اإلبووالو موجهوة إلو  دعووم اإلدارة ال عالوة للمجموعووة  اإلدارة الماليوة، والرصود، واإلبووالو.  -94

تووفر قودرا  شوروعاامالدادلية لإلدارة المالية واإلبوالو عون ال البرنام ورصدذا، كما استُادم  بطري ة غير متس ة. فن م 

كبيورا موون المعلوموواا الماليووة والمعلوموواا الااصوة بالتن يووذ. ويوجوود لوود  كايوور مون الشووركاء ت ووارير ماليووة وبرنامجيووة أكاوور 

مهيووأة  البرنااام ؛ ووجوود الم ييمووون أن ن ووم المجموعووة العالميووة للوجسووتياات صوويال، ويتوقعووون ن ووس مسووتو  الشوو افية موون 

للتحليل المال  ال ائم عل  النشاط. وقد أد  ذوذا إلو  الحود مون قودرة المجموعوة علو  ال يوا  بودور قيوادي فو   ضعي ةبصورة 

 قضايا ك اءة التكل ة.

ق لم تساعد ن م وإجراءاا الموارد البشرية عل  دعم العملياا بصورة مالئمة؛ فكان  المشاكل تتعلوالموارد البشرية.   -93

 ، وت ييم أداء الموي ين.المسرولية باالدتيار، وتسليم

وجد الت يويم فو  كول دراسوة حالوة أن مجموعوة اللوجسوتياا اسوتجاب  الحتياجواا تحديد أولوياا مستادم  الادماا.   -96

ودحوض تحليول بيانواا الن ول ال كورة ال ائلوة  أولوياا مجتمع اإلغاقة اإلنسوانية. تواكبمستادمين أعلنوا عن أن سهم، وكان  

است اد بصورة غير متناسبة من الادماا المشتركة. وتبين أن م رراا تحديد األولويواا كانو  مالئموة، ولكون  البرنام بأن 

االفت ار إل  مرلراا لألداء، ون م للتتبع، وإعالن لو اف عون التكواليف والمنوافع كانو  تماول ن طوة ضوعف رئيسوية. وحلول 

لت يوويم بيانوواا تتبووع الحموووالاا
(7)

لمسووتادم  الن وول المشووترك لمجموعووة اللوجسووتياا فوو  ذووايت ، وليبيووا، وجنووو  السووودان.  

اسوتأقرا بمع وم الطلبواا والحجوم األكبور مون الحمولوة المن ولوة، الدوليوة وأوضح ذذا التحليل أن المن ماا غير الحكوميوة 

كوان  البرناام (. وموع أن 9ر فئة من مستادم  الووزن المن وول )ان ور الشوكل بينما كان  وكاالا األمم المتحدة األدر  أكب

ا يسوويرا ف ووط موون ة بواسووطة المجموعووة كانوو  تماوول جووزءالمن ولوو البرنااام مسووتادمين، إال أن كميووة حمولووة قالقووة موون أكبوور 

 .بالبرنام مجمو  حركاا السلع الااصة 

                                                      
المأو ، والصحة، واألغذية، المتعل ة بلع والمعداا تشمل الحمولة الت  ن لتها مجموعة اللوجستياا طائ ة واسعة من مواد اإلغاقة اإلنسانية األساسية عل  نطان قطاعاا كايرة، من بينها الس (7)

 ، والوقود، والمعداا المكتبية.ن افةوالمياا/ال



WFP/EB.2/2012/6-B 00 

 

 المشترك: متوسط النسبة المئوية لمجموع النقل 1الشكل 

 جنوب السودان حسب نوع المستخدمويتي وليبيا من جانب مجموعة اللوجستيات في ها

 

كان من بوين الاضوراا األوليوة التو  حوددذا الشوركاء المسواعدة الم دموة مون أجول التالوي  الجمركو ،  قضراا الادمة.  -97

والمشترياا، ولوجستياا البرامج المتاصصة. وادتل   التوقعاا بين أصوحا  المصولحة بالنسوبة للاودماا التو  يمكون أو 

 " مت ق عليه.ااددم دليلد "، مما يدل عل  عد  وجوالمجموعة العالمية للوجستيااأن ت دمها ينبض  

ح    الكاير مون النتوائج المسوتديمة.  المجموعة العالمية للوجستيااكان ذناك دليل عل  أن عملياا النتائج المستديمة.   -98

ل تورة طويلوة تك و   ف د أعر  بعض أصحا  المصلحة أقناء الم ابالا عن رأي أكيد بأنوه ال يُوراد مون المجموعوة أن تنشوط

لتح يق نتائج مستديمة. غير أن قالقة أربا  المجيبين عل  االست صاء قالوا إنوه كوان للمجموعوة آقوار ط ي وة أو رئيسوية علو  

 يت ، عل  سبيل الماال، قا  فريق ن وم المعلومواا الجضرافيوة لمجموعوةل اعلة الوطنية والدولية. ف   ذازيادة قدرة الجهاا ا

يت ، وأجوور  تنسووي ا وقي ووا مووع المركووز الوووطن  للمعلوموواا الجضرافيووة المكانيووة؛ وفوو  دريب موووي ين موون ذووااللوجسووتياا بتوو

باكستان، أددل فريوق المجموعوة مشوروعا موع الحكوموة الوطنيوة لبنواء وتسوليم سلسولة مون ماوازن اإلموداداا االسوتراتيجية 

 لحاالا الطوارئ.

 بالنسبة للمستخدمين ية للوجستياتالمجموعة العالمقيمة أنشطة ومنتجات خلية دعم 

مون المووي ين المهورة، والتمويول، ون وم مكاتوب الودعم، وال يوادة مكنو   البرنام وجد الت ييم أن مددالا لمحة عامة.   -92

المجموعة مون االضوطال  باألنشوطة العالميوة وال طريوة المتوقعوة فو  مجوال إدارة المعلومواا، ودعوم العمليواا، والتنسويق، 

ة عل  رصد األداء، ون م تتبوع والتمويل. وأد  تحديد أولوياا الدعم الم د  للعملياا الميدانية إل  الحد من تركيز المجموع

الحموالا، وأنشطة الشراكة. وكان الشركاء راضين بشكل عوا  عون المنتجواا اإلعالميوة للمجموعوة، وقود اسوتُاد  موقعهوا 

 الشبك  بصورة مكا ة. وح ي  الدوراا التدريبية بالت دير عل  نطان واسع لجودتها العالية وقيمتها فيما بين الوكاالا.

بشوكل جيود وزودا بموا المجموعوة العالميوة للوجسوتياا أنشئ  دلية دعوم قدرة دلية الدعم، وذيكلها، وأسلو  عملها.   -50

يلز  من قدراا، ولكن مهواراا موي يهوا وطلباتهوا كانو  موجهوة فو  الم وا  األول نحوو الودعم الميودان  ولويس نحوو اإلدارة 

 اية الشراكاا، وتطوير األدواا، والتوجيهاا والن م.العالمية، ورصد اإلنتاج، ورع
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مرتبطووة بويي ووة رئوويس ال ريووق المعووزز للتووددل اللوجسووت  فوو   المجموعووة العالميووة للوجسووتيااوكانوو  ويي ووة منسووق   -50

بعوض المن مواا  ابالا النوعيوة، ألوارحاالا الطوارئ، ولم يتح ذذا وقتا كافيا للمسرولياا ال يادية للمجموعة. وف  الم ا

 عل  أنها تضار  محتمل بين المصالح. ةالمشاركة ف  المجموعة إل  عالقة اإلبالو المزدوجة وطبيعة الويي 

المشوتركة بوين لو  تعزيوز طبيعوة المجموعوة إانتدا  الموي ين مون وكواالا أدور  إلو  دليوة الودعم  أدا عمليااوقد   -59

الوكوواالا. غيوور أن تبريوور اسووتادا  الموووي ين المنتوودبين كووان يعتموود بدرجووة كبيوورة علوو  التمايوول ولوويس علوو  االحتياجوواا 

 المرتبطة باستراتيجية واضحة لالية الدعم.

بشوكل عوا  عون األنشوطة، ولكونهم حوددوا  كوان الشوركاء راضوين األنشطة العالميوة، والمنتجواا اإلعالميوة، والتوجيوه.  -55

الطوارئ عل  المستو  ال طوري وتووفير منتود  للمناقشواا االسوتراتيجية. وكوان لحاالا  ستعدادقضراا ف  الدعم الم د  لال

المجموعووة علوو  أنهووا فعالووة، ولكوون  االحتوورازيالتشووضيل  والتاطوويط تأذووب التوو  تركووز علوو  ال سووتعداديُن وور إلوو  أنشووطة اال

 للعناصر ال اعلة الوطنية. ستعدادكان  ت ت ر إل  استراتيجية لبناء قدراا اال للوجستياا العالمية

 0.6بصورة جيودة، حيوث اسوت بل نصوف مليوون زائور وتل و   logcluster.orgاستاد  الموقع الشبك   الموقع الشبك .  -54

. وكانو  ذنواك ط وراا كبيورة 9000أيلوول /سبتمبرإل   9008كانون الاان  /رينايمليون ص حة من اخراء دالل ال ترة من 

( واستاداماا ضئيلة ولكن ذامة ف  مواقع ميدانية. وتبين مون تحليول الحركوة علو  5 تتعلق بحاالا الطوارئ )ان ر الشكل

وأفواد المجيبوون أقنواء الم وابالا الموقع الشبك  وجود استادا  مكاف للمنتجاا التشضيلية، والمعلوماا ال طرية، والارائط. 

 بأن الموقع كان أكار ت دما من مواقع المجموعاا األدر ، وأنه كان م يدا بالنسبة للعملياا والتاطيط.

نتجواا تبين من بياناا االست صاء أنه كان  ذناك مستوياا عالية من الرضوا بشوكل عوا  عون المالمنتجاا اإلعالمية.   -53

ف  المائة، مع حصول منتجاا العملياا، وداصة رسم الارائط، عل  أكبر  74اإلعالمية للمجموعة، إذ بلض  ف  المتوسط 

، ولكون كوان  –الت وديراا الجمركيوة وت وديراا ال ودرة اللوجسوتية  – سوتعدادت دير واستادا . وكان ذناك ت ودير لمنتجواا اال

ت ييموا لل ودرة اللوجسوتية فيموا  34، أُجوري 9000إلو   9002مستكملة. وفو  ال تورة مون يُن ر إليها عل  أنها قاصرة أو غير 

بسوبب  logcluster.orgت ييما عل  الموقع الشبك   05عل  المستو  الوطن ، غير أنه ال يتاح حاليا سو   ستعداديتعلق باال

 حاالا التأدير ف  تن يذ قاعدة البياناا الرقمية الجديدة.

 Logcluster.orgال ركة على الموقع الشبكي  :3الشكل 

 

 

 

 

 9008يوليو  9002يناير    2009يوليو   9000يناير   9000يوليو   9000يناير   9000يوليو 

 الزيارات
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ومن مواتهم الراعيوة  أوضح  الردود عل  است صواء الت يويم واالسوتبياناا فو  نهايوة التودريب أن المشواركينالتدريب.   -56

كووانوا يوورون أن الوودوراا التدريبيووة للمجموعووة
(8)

لهووا تووأقير يتووراوح بووين معتوودل ومرت ووع علوو  تحسووين معرفووة المشوواركين،  

ومهاراتهم، وقدراتهم، فيما يتعلق بالتنسيق مع ددماا المجموعة والحصول عل  ذوذا الاودماا. وكانو  الاضوراا الرئيسوية 

كمنسوو ين للمجموعووة علوو   نشوورذممنسوو   مجموعووة اللوجسووتياا، واسووتهداف الموووي ين ل التوو  ُحووددا تتماوول فوو  توودريب

فيموا يتعلوق بوأدوارذم  للبرناام المستو  ال طري، والتدريب علو  التوعيوة العاموة للمووي ين والموديرين الميودانيين التوابعين 

 لمستو  ال طري.التمايلية، وال يادية، والتشضيلية والداعمة إلدارة مجموعة اللوجستياا عل  ا

 فعالية إدارة الشراكات على المستويين العالمي والقطري

، وإدارة المعلومواا علو  االحتورازي. ساعدا األنشطة الت  تضمن  االجتماعاا، والتودريب، والتاطويط لمحة عامة  -57

وتنسويق أفضول علو  جميوع المسوتوياا. وقود سواذم التنسويق زيادة التعاون وت اسم المعلوماا، مما أد  إل  لراكاا معززة 

. غير أن الت يويم وجود أن ستعدادوالشراكاا ف  إددال تحسيناا عل  التضطية، وإمكانية التنبر بت ديم الادماا، وال درة، واال

  العوالم ، ف  االجتماعواا علو  المسوتوعل  نحو غير متسق الشراكاا حددتها عوامل تتعلق بمشاركة المن ماا  حصائل

اإلنسوانية  ةمن مواا اللوجسوتيل يواداا والواالنا ا  الذي حدث عل  مد  السنواا الاالث الساب ة ف  توعيوة دليوة الودعم ل

 ها االستراتيج .طللمشاركة ف  تاطي

لوواملة فوو  اجتماعاتهووا،  البرنااام ب يووادة  المجموعووة العالميووة للوجسووتيااكانوو   الشووراكاا علوو  المسووتو  العووالم .  -58

محسونة تمالو  فو  زيوادة التنسويق وإقاموة لوراكاا لوجسوتية  حصوائلها الااصة، مما أد  إل  مشروعاتوتويي ها، وبعض 

 أقو .

يمالوون دليطوا مون مشواركا فو  كول مورة،  43إلو   53ف د حضر االجتماعاا العالمية الت  تع د كل ستة ألهر ما بين   -52

، الدوليوة أصحا  المصلحة. غير أن دوران التمايل المرسس  كان واضحا: ولم يحضر الكاير من المن ماا غير الحكومية

 واألمم المتحدة غير متناسب بدرجة عالية. البرنام وكان حضور المجموعة/

ون رائهم فو  المن مواا الشوريكة علو  مود  السونواا  البرنام وجستياا ف  وقد ت ل  التعاون بين كبار موي   الل  -40

الاالث الساب ة. ومع أن كبار موي   دليوة الودعم لواركوا فو  بعوض منتودياا اللوجسوتياا اإلنسوانية األوسوع، بودا أن ذنواك 

األكاديميوة األوسواط ل اعلوة مون ن صا ف  المشاركة االستراتيجية والمستمرة ف  المبادراا اللوجستية الهامة ومع العناصور ا

المجموعوة العالميوة اللوجستية. وقد تسبب  بعض ال ضوايا المتعل وة بالرةيوة المشوتركة عون دور المن ماا المهنية ووالبحاية 

، وقيادتها، ول افيتها ف  بعض التباعد من جانب المجموعة. ومن الواضح أنه كان ذنواك ارتبواط بوين هاوت ويض للوجستياا

 ف  التوعية وعد  المشاركة. االنا ا 

وفوو  ال تووراا ال اصوولة بووين االجتماعوواا العالميووة، كانوو  المجموعووة تعموول بصووورة جيوودة مووع الشووركاء فوو  بعووض   -40

 ؛ وقد أعر  المشاركون عن رضاذم البال  عن الدليل التشضيل  للوجستياا وعملية التنمية التعاونية.مشروعااال

ف  موقف أفضل ل يادة المجموعوة. وموع أن أصوحا   البرنام وجد الت ييم ات اقا واسع النطان عل  أن . البرنام قيادة   -49

علو  إيجواد مجموعوة تشواركية وتعاونيوة، إال أن مع مهوم أفواد بوأن آليوة  البرناام المصلحة كانوا قل ين ف  البداية مون قودرة 

 الدعم تجاوزا التوقعاا ف  لموليتها وجهودذا من أجل العمل معا.

                                                      
مجموعة متنوعة من الموضوعاا للشركاء عل  "فلس ة الادمة"، عن طريق التعلم عن بعد، للشركاء االحتياطيين وال طا  المرسس ؛ وعل  االستجابة اللوجستية؛ وعل  بما ف  ذلك التدريب  (8)

 عل  التدريب. دوالر أمريك  سنويا 500 000و 930 000والموي ين الميدانيين. وقد أن    المجموعة العالمية للوجستياا ف  المتوسط ما بين 
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فو   الح واي عليهوالم تتمكن المجموعوة مون وضوع قائموة للطووارئ و المشتركة بين الوكاالا. ةالسريع االستجابةقائمة   -45

ال طرية مهتمة للضايوة  البرنام الموي ين. وعالوة عل  ذلك، كان  مكاتب  نشرالسنواا األديرة بسبب إحجا  الشركاء عن 

 نشورذمعلو  نطوان العوالم، ويعواد  البرناام بالعمل مع األلاا  الذين تعرفهم، والذين ينتمون عادة إل  مجموعوة مووي   

 عن طريق تكلي اا مرقتة.

 المجموعة العالمية للوجستياتالتعلم المرن وصنع القرار في 

 حملة عامة 

وجد الت ييم أن المناقشاا ف  اجتماعاا التنسويق العالميوة وال طريوة، والودوراا التدريبيوة التابعوة للمجموعوة، وبعوض   -44

ن بمرور الزمن. غير أن جهود المجموعة لالست ادة من الودروس المنتجاا اإلعالمية ساذم  ف  التعلم غير الرسم  والمر

كانوو  قاصوورة علوو  توودريباا دادليووة معينووة واست صوواءاا أساسووية عوون رضووا المشوواركين. وقوود أيهوورا دليووة الوودعم بعووض 

بصورة ذم رنشأو ذين يتم تعيينهم الموي ين الرئيسيين ال  حسن وح    قدرا من التعلم، ولكن ذذا اعتمد بدرجة كبيرة علالت

 حصائللالكم  لت دير الل درة عل  ف  المجموعة. وإل  جانب ال يود ف  ن م اإلبالو، أدا ذذا الحالة إل  تا يض ا ستمرةم

وتحديود مجوواالا التحسون فو  دليووة الودعم أو فو  الن وا  األوسووع. ويشوهد ن وا  المجموعووة ككول عمليوة تحووول  التو  تح  و ،

اإلنسوانية. وقود تسوت يد المجموعوة مون الوضووح اإلضواف  والتوجيوه الشورون  مدفوعة بالدروس المست ادة مون تن يوذ إصوالح

 ال اذر، ولكن سيتعين عليها أن تتواء  مع الن ا  المتطور. 

 التعلم نظم 

لم يتم التوصل إل  أي جهوود منهجيوة رسومية لجموع الودروس المسوت ادة، وتوقي هوا، وت اسومها، ومناقشوتها موع مووي     -43

ف  مجموعاا اللوجسوتياا علو  المسوتو  ال طوري.  ذين يتم نشرذموالابراء االستشاريين والشركاء ال البرنام المجموعة/

لموورة واحوودة، وعوود  اسووتاال  المعلوموواا تسووبب فوو  إضووعاف الووذاكرة  نشوورالتعيووين غيوور المنهجوو ، وعمليوواا ال وتبوين أن

العملياا، جور  قيواس مسوتو  رضوا المشواركين، وحواول موي وو دليوة الودعم توقيوق الودروس المسوت ادة  ع بالمرسسية. ف

 .للمأو  مجموعة العالميةالدادليا. وتم تحديد ممارسة جيدة ف  

 ثار غري املتعمدةاآل 

بوين المن مواا  االحتورازيإيجابية غير متعمدة لمل  ال درة المحسنة والطويلة األجل عل  التاطويط  آقاركان  ذناك   -46

الشريكة، والمعرفة اللوجستية المحسنة بين الموي ين. وزادا أيضوا المصوداقية والعالقواا موع السولطاا الوطنيوة والمحليوة 

بعد عملياا مجموعة اللوجستياا. وساعدا جهود المجموعة إلعادة تأذيل الهيكل األساسو  للن ول علو  تحسوين لوجسوتياا 

 يلة األجل واألنشطة التجارية.االستجابة وتسهيل التنمية الطو

غير المتعمدة ذاا النتائج الماتلطة زيادة الطلباا الم دمة مون جهواا فاعلوة عسوكرية وطنيوة ودوليوة  قاروتضمن  اخ  -47

ف وط المن مواا ذاا ، ولويس ينالمبالور الموقع الشبك  للمجموعة المست يدين مكينلالتصال بالمجموعة. وعالوة عل  ذلك، 

التصال بموي   المجموعة فيما يتعلق بالمساعدة المطلوبوة. ولعول سومعة المجموعوة مون حيوث من ااالحتياجاا اللوجستية، 

ال طرية لطلوب تنشويط المجموعوة، بصورف الن ور عون  البرنام النجاح ف  جمع األموال لعملياتها زادا من حوافز مكاتب 

وعة أقناء العملياا الرئيسية يساعد عل  تن يم دوراا تدريبية وأنشطة تعود بال ائودة علو  االحتياجاا. فتدفق موي   المجم

 الشركاء، ولكن ذذا يمكن أن يزيد من التوقعاا الت  يصعب تح ي ها.
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الامول بسوبب نهوج "ال مجوال السولبية غيور المتعمودة احتموال إصوابة قودرة اللوجسوتياا الكبيورة بو اخقواروكان من بين   -48

، فإنه وحودا الوذي يسوتطيع اسوتادا  ال ودرة البرنام للند " الذي تتبعه المجموعة. ومع وجود كمياا كبيرة من الحمولة لد  

الت  ال يستضلها الشركاء بالكامل، وذو ما يحتمل أن يعزز ال كرة السلبية عن اسوتادا  األمووال والاودماا. والتووفير النواجح 

ا المشتركة يمكن أن يردي إل  التواكل إذا د ض  من ماا أدر  استاماراتها ف  قدرة اللوجستياا، وإلو  ماواطر للادما

من موواا ت ت وور إلوو  ال وودرة اللوجسووتية وإمكانيووة مواصوولة البوورامج فوو  مرحلووة اإلنعووا . ويمكوون أن تسووتمر  نشوورتووردي إلوو  

د  وجووود آليوواا بديلووة للتنسوويق، وإدارة المعلوموواا، والن وول توقعوواا الوودعم المتزايوودة بعوود إنهوواء نشوواط المجموعووة، مووع عوو

 المشترك، والتازين.

 العوامل المفسرة للنتائ 

 العوامل الداخلية 

، وبنيتووه للبرنااام كانوو  العواموول الدادليووة التوو  ح  وو  نتووائج المجموعووة تتماوول فوو  قوووة ال وودراا اللوجسووتية الرئيسووية   -42

األساسية، ونطاقه. فالبنية األساسية للن ل عل  المستو  العالم  وعل  مستو  المكاتب ال طرية، وموي وو اللوجسوتياا ذوو 

العملية الموجهة نحو النتائج، كل ذذا زود مجموعة اللوجستياا بأساس متين تعتمد عليه ف   البرنام الابرة العالية، وق افة 

 عملها.

، التو  عاملو  البرناام وكان من بين العوامل الدادلية الت  عرقل  عمليواا المجموعوة ن وم المووارد البشورية وق افوة   -30

الموووي ين المنتوودبين علوو  أنهووم عناصوور دارجيووة. ويمكوون أن تماوول مسووتوياا المسوورولية بووين موووي   المجموعووة ومكاتووب 

مسوورولياا المجموعووة غيور مألوفووة لوود  المكاتووب ال طريوة، أو عنوودما تكووون عمليوواا  ال طريووة عائ ووا عنودما تكووون البرناام 

مون الضوواامة بحيوث ال تووتمكن المجموعوة مون تووأمين الودعم والتمايوول موع األفرقوة ال طريووة للعمول اإلنسان /منسووق  البرناام 

للعمليواا المشوتركة بوين الوكواالا التو  مصوممة  للبرناام الشرون اإلنسانية. ولم تكن اإلدارة الماليوة ون وم اإلبوالو التابعوة 

كايورا موا  البرناام تدعم قطاعاا كايرة، وال تسمح دائما بتحليول أداء المجموعوة. وكانو  ق افوة االعتمواد علو  الوذاا دادول 

 تعط  األولوية لسرعة حل المشاكل وليس إللراك الشركاء.

 العوامل اخلارجية 

بوين الجهواا  ة ضوايا اللوجسوتيالفو   البرناام ين العوامل الاارجية التو  ح  و  نتوائج المجموعوة مصوداقية كان من ب  -30

 الضامة. ةتكاليف اللوجستيالال اعلة األدر ، وقدرتها عل  اجتذا  جهاا مانحة لتمويل 

باسووتعداد الشووركاء وقوودرتهم علوو  المشوواركة فوو  اجتماعوواا  وتتعلووق العواموول الاارجيووة التوو  تعرقوول نتووائج المجموعووة  -39

التنسيق واستادا  الادماا المشتركة، وتع يداا البيئة التشضيلية، والتحدياا ف  إدارة العالقاا المدنيوة والعسوكرية لشوراكة 

 ئ الواسعة النطان.الوكاالا ذاا السياساا الماتل ة، وقيود األمن الاارجية، وتعدد الجهاا ال اعلة ف  حاالا الطوار
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

علو  الورغم صوالحة،  المجموعة العالمية للوجسوتيااوجد الت ييم بشكل عا  أن ن رية التضيير الت  ت و  عليها عملياا   -35

التركيوز النسوب  علو  العناصور وقووة الوروابط العرضوية. وقود أقورا االفتراضواا والعوامول الاارجيوة علو  قووة  من تبواين

 داصة من حيث الك اءة وال عالية. حصائلال

 الكفاءة والنتائج 

وفعالة بشكل عا ، وأضاف  قيمة للمن ماا المشاركة. وأسو را  صالحة المجموعة العالمية للوجستيااكان  عملياا   -34

عوون نُهووج  9000إلوو   9003أنشووطة مجموعووة اللوجسووتياا التوو  نُ ووذا علوو  المسووتويين العووالم  وال طووري فوو  ال توورة موون 

ة تياودماا اللوجسواللوجستية أفضل، زادا من اخقار عل  المسوت يدين عون طريوق تحسوين تن يوذ بورامج الشوركاء. غيور أن 

نشاط اللوجست  اإلنسوان . فتح يوق توأقير كبيور علو  الالمشتركة الت  قدمتها المجموعة كان  تمال جانبا صضيرا من مجمو  

األداء العوا  لالسووتجابة اإلنسووانية سوويتطلب توسوويع ت ووويض المجموعووة موون أجوول التصوودي لألزموواا المسووتمرة، والتوسووع فوو  

 اإلنسانية. استادا  ددماا المجموعة من جانب المن ماا

لتصوبح  9003وكان  النتائج عل  المستو  ال طري تل   دعموا قويوا مون جانوب دليوة الودعم، التو  تطوورا منوذ عوا    -33

وحدة جيدة التن يم وذاا قدرة ف  مجال الموارد البشرية. وكان  دليوة الودعم موجهوة فو  الم وا  األول نحوو الودعم الميودان  

يس نحو اإلدارة العالمية، ورصد األداء، والشراكة، واستحداث األدواا، والتوجيوه، ون وم تتبوع الحمووالا، موع أنوه ُعاور ول

 عل  نتائج إيجابية قوية ف  كاير من ذذا المجاالا. 

. فاجتووذب  االجتماعوواا البرنااام دة بصووورة جيوودة مووع الشووركاء تحوو  قيووا المجموعووة العالميووة للوجسووتيااوقوود عملوو    -36

الدوليوة العالمية مشاركين من طائ ة واسعة من مجموعاا أصحا  المصلحة، غير أن الكاير من المن ماا غيور الحكوميوة 

اإلنسانية بمرور  ةاللوجستيل ياداا والمن ماا ل البرنام الهامة لم تشارك. وتضاءل  أنشطة التوعية الااصة بالمجموعة و

 الوق . 

 الكفاءة 

المجموعوة العالميوة من موي ين مهرة، وتمويل، ون م مكتبيوة داعموة، وقيوادة مكنو   البرنام وجد الت ييم أن مددالا   -37

من االضطال  باألنشوطة العالميوة وال طريوة المتوقعوة فو  مجوال إدارة المعلومواا، ودعوم العمليواا، والتنسويق،  للوجستياا

لوم تورن إلو  مسوتو   للبرناام المشوتركة. غيور أن الون م الماليوة ون وم اإلبوالو والتتبوع التابعوة  ةادماا اللوجستيالوتمويل 

 البرناام . وقود سواعد حسوا  ةاودماا اللوجسوتيالووضوع معوايير ألداء الش افية المطلوبوة لضومان ق وة الشوركاء والمسواءلة 

. وكانو  حصوائلواحتموال تح يوق ال دقوة التوقيو علو  تح يوق تحسون كبيور فو   بالسولفالاا  للمجموعوة وآليواا التمويول 

 م رراا تحديد أولوياا المجموعة مالئمة، ولكن تكاليف ومنافع الادماا المشتركة لم توضح بشكل جيد.

 ستخدام والرضااال 

، وكان موقعهوا الشوبك  للمجموعة العالمية للوجستيااكان الشركاء راضين للضاية بشكل عا  عن المنتجاا اإلعالمية   -38

وكووان يسووتاد  بكاافووة. ول يوو  الوودوراا التدريبيووة ت ووديرا واسووع النطووان لجودتهووا العاليووة وقيمتهووا المشووتركة بووين الوكوواالا. 



WFP/EB.2/2012/6-B 07 

 

األصوول فو  المراحوول األوليوة، ولكونهم رأوا أن إنهوواء النشواط يماول مشووكلة  نشوورالشوركاء راضوين عوون تنشويط المجموعوة و

وأنشووطة العمليوواا بدرجووة كبيوورة، ويعتبرونهووا أفضوول مووا تح ووق. وكانوو  المنتجوواا  منتجووااكبيوورة. وكووان الشووركاء ي وودرون 

ن كان يُن ر إليها بشوكل عوا  علو  أنهوا قاصورة ولوم تُسوتكمل بال ودر الكواف ، تل   الت دير، ولك ستعداداإلعالمية الااصة باال

ويوول التالووي  الجمركوو  والمشووترياا يعتبووران موون الع بوواا التشووضيلية االسووتراتيجية بالنسووبة للوجسووتياا اإلنسووانية، وكووان 

 الشركاء يرغبون ف  المزيد من المساعدة ف  ذذين المجالين.

 التوصيات

مين وأصحا  المصولحة الرئيسويين، علو  النحوو الوذي لووح. أعوالا. تعكس التوصياا الموجزة التالية مساذماا الم ي    -32

وترد التوصياا ذاتها بالت صيل ف  الت رير الكامل،
(9)

 .البرنام تشكل األساس لرد إدارة  ذ و 

تصوميم دطوة اسوتراتيجية للمجموعوة مودتها قوالث سونواا  .المجموعاة العالمياة للوجساتياتستراتيجية : ا2التوصية   -60

تعالج قضايا الت ويض، وتضع رةية مشوتركة وروافود للشوراكة، وتحودد متطلبواا الميزانيوة األساسوية )"المعمموة"(، وتضوع 

 المجموعوة العالميوة للوجسوتياا. )دليوة دعوم مرلراا رئيسوية لوألداء، وتحودد نُهوج االتصواالا ووضوع العالمواا التجاريوة

 (.9009كانون األول /ديسمبروالشركاء، بحلول 

ن م وممارساا داصة للمجموعة علو  المسوتويين العوالم  وال طوري  وضع: النظم المالية ونظم اإلبالغ. 1التوصية   -60

 حصووائلو مارجوواالتحسووين الشوو افية، ورصوود األداء، واإلدارة، بمووا فوو  ذلووك التتبووع المووال  ومرلووراا األداء الرئيسووية ل

والعمليووووواا علووووو  المسووووتويين العوووووالم  وال طوووووري، وتتبوووووع وتحليوووول الحمولوووووة/التازين، واإلبوووووالو عووووون  مشووووروعااال

، بحلوووول لبرناااام ا فووو ووحووودة تنميوووة اللوجسوووتياا  المجموعوووة العالميوووة للوجسوووتياا/العملياا. )دليوووة دعوووم مشوووروعاالا

 (.9005حزيران يونيو/

تعزيووز إدارة المجموعووة وتوورابط واتسووان م وورراا الوكالووة الرائوودة : الهيكاال التنظيمااي وصاانع القاارار. 3التوصااية   -69

للتشواور موع دليوة الودعم بشوأن م ورراا  للبرناام للمجموعة عن طريق توضيح الحاجة لمديرين وموي ين قطريين تابعين 

  حواالا التنشيط والتوييف، وفصل ويي ة منسق المجموعة العالميوة وويي وة رئويس ال ريوق المعوزز للتوددل اللوجسوت  فو

 .(9009كانون األول /ديسمبر، بحلول لبرنام ا ف اللوجستياا لعبة الطوارئ. )مدير 

تحسووين الشووراكاا دادوول المجموعووة عوون طريووق رسووم دوورائط داصووة بأصووحا  : الشااراكات الم ساانة. 1التوصااية   -65

ال اعلووة اللوجسووتية اإلنسووانية الرئيسووية، وبحووث إنشوواء فريووق استشوواري المصوولحة، وزيووادة التوعيووة االسووتراتيجية للعناصوور 

. )منسوق مشوروعاااستراتيج ، بما ف  ذلك لركاء ف  عملية منهجية للدروس المسوت ادة، ووضوع نهوج لوإلدارة التعاونيوة لل

 (.9009كانون األول /ديسمبر، بحلول لبرنام ا ف اللوجستياا لعبة ومدير  المجموعة العالمية للوجستياا

تحسين إدارة الموارد البشرية للمجموعة عن طريق إنشاء ويي ة منسوق توييوف  : إدارة الموارد البشرية.5التوصية   -64

الووذين يووتم ماصو  للمجموعووة، ووضووع ورعايووة قائمووة أساسووية السووتجابة المجموعوة، وتحسووين عمليوواا إحاطووة الموووي ين 

، وإيجاد طرن فعالة من حيث التكل ة النت اء موي   المجموعوة مون نشرلل اتهم، وتطوير مجموعة أدواا وتل   تعلي نشرذم

أجل مناقشة الدروس، والحد من استادا  عملياا االنتدا  غير الممولة عن طريوق اسوتطال  نُهوج بديلوة للتعيوين الاوارج . 

 (9005حزيران و/يوني، بحلول لبرنام ا ف اللوجستياا  لعبة )منسق المجموعة ومدير

                                                      
 .http://www.wfp.org/about/evaluationمتاح عل  الموقع الشبك   (9)

http://www.wfp.org/about/evaluation
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زيووادة المشوواركة فوو  التنسوويق بووين المجموعوواا علوو   : السياسااات العالميااة والتنساايا بااين المجموعااات.6التوصااية   -63

مستو  السياساا والعملياا عن طريق الت اسم مع مجموعاا أدر  والبحث عن الممارساا الجيدة، والمساذمة بمددالا 

ينها لالدتبار الميدان  إلصالحاا اللجنوة الدائموة المشوتركة بوين الوكواالا، وتودريب مووي   المجموعوة علو  تطووير ف  ح

الن م، والتعاون مع المجموعاا البرنامجيوة السوتادا  أدواا جديودة تابعوة للجنوة الدائموة المشوتركة بوين الوكواالا مون أجول 

ييم مع مجموعاا أدور  وجهواا فاعلوة إنسوانية رئيسوية. )منسوق المجموعوة، ت ييم وتاطيط العملياا، وت اسم نتائج ذذا الت 

جنيوووف، والشوووركاء، بحلوووول  – لبرناااام ا فووو ، ومويوووف لووورون السياسووواا للبرناااام التوووابع  ال طووواع وال ريوووق العامووول 

 (.9005حزيران و/يوني
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CAP  عملية النداءاا الموحدة SPHERE   المياان اإلنسان  والمعايير الدنيا ف  مجال االستجابة للكوارث – "س ير"مشرو 

CONOPS م هو  العملياا SitRep  ت رير حالة 

GIS ن م المعلوماا الجضرافية SO عملية داصة 

IM إدارة المعلوماا SOP اإلجراءاا التشضيلية الموحدة 

LCA ت ييم قدرة اللوجستياا UNHAS ددماا األمم المتحدة للن ل الجوي للمساعدة اإلنسانية 

LOG  

Mtg Minutes 

 دليل تشضيل اللوجستياا

 محضر االجتما 

UNHRD مستود  األمم المتحدة لالستجابة للحاالا اإلنسانية 
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