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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوال بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

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

 :والمساءلة األداءمدير شعبة إدارة  C. Kayeالسيد  2197-066513رقم الهاتف: 

 :للوجستياتمنسق المجموعة العالمية  T. Thompsonالسيد  -6666066513رقم الهاتف: 

األداء  إدارةمستشوووووووارة البووووووورامج، شوووووووعبة  K. Oppusungguالسيدة  -6663066513رقم الهاتف: 

 :والمساءلة

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودمات المورتمرات يناإلداريين المساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعمال المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  بتوفر تتعلق
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 الخلفية

الت ييمووات تتجواو  إضووافية  ت ييميوة   لتوووفير ر     جوري الت يوويم المشوترم للمجموعووة العالميوة للوجسووتيات (المجموعوة أ    -6

المجموعووات ككوول، ملوول الت يوويم الووذي أجرتووا اللجنووة الدائمووة المشووتركة بووين الوكوواالت فوو  المشووتركة بووين الوكوواالت لن ووا  

إدارة ت يويم السياسوات والعمليوات التابعوة لوو ارة الشورون من أ جري الت ييم بتكليف لنهج المجموعات. و 0666أبريل/نيسان 

مكتوب الت يويم فو  برنوامج األغذيوة ولوة (اليونيسوف ، الخارجية الهولندية، ومكتب الت يويم التوابل لمن موة األموم المتحودة لل  و

 .البرنامجالعالم  بناء  عل  طلب من شعبة اللوجستيات ف  

رات الت  حدق  ف  المجموعة منذ اعتمواد ينتائج الت ييم الت  ساذم  ف  تحسين فهم التغيل تعرب األمانة عن ت ديرذاو  -0

مزيوود موون فوو  ت ووديم  لمجموعووة العالميووة للوجسووتيات (دليووة الوودعم ادليووة دعووم وستسوواعد  0662عووا   نهووج المجموعووات فوو 

 للمشاركين ف  المجموعة.التوجيا االستراتيج  

 رناامجللبالتوصويات عنود تن يوذ اسوتراتيجية المجموعوة التو  تسوتغرن قو و سونوات وسوتوفر تعلي وات م يودة   بَّقوست    -6

 بوص ا الوكالة الرائدة لل و مجموعات.

 وترد ردود األمانة عل  التوصيات ف  المص وفة المرف ة.  -4
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 رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم المجموعة العالمية للوجستيات

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذة جهةال التوصيات

تصووميم  اسووتراتيجية المجموعووة العالميووة للوجسووتيات.: 2التوصااية 

د ووة اسووتراتيجية للمجموعووة مووودتها قوو و سوونوات تعووالج قضوووايا 

الت ويض، وتضل ر ية مشتركة وروافد للشراكة، وتحدد مت لبوات 

الميزانية األساسية ("المعممة" ، وتضل مرشرات رئيسوية لواداء، 

 ة.وتحدد ن هج االتصاالت ووضل الع مات التجاري

 

 مل الشركاء ،دلية الدعم

  مواف ة.

توافق دلية الدعم عل  أذمية الخ ة االستراتيجية. ويعد الت ييم أول د وة ن ذتها إدارة 

المجموعة لوضل ر ية استراتيجية للمجموعة. ويجري إعداد مشروع وقي ة االستراتيجية عن 

مدد تهم بحلول طريق عملية تشاورية، وست د  إل  شركاء المجموعة للحصول عل  

 .0660سبتمبر/أيلول 

، ات خذت الخ وات األول  لت وير والية 0660/حزيران ووف  اجتماع المجموعة ف  يوني

المجموعة، ووضل د ة استراتيجية، وروافد للشراكة، وميزانية إرشادية، مل توقل االنتهاء من 

 ع مات التجارية.، باإلضافة إل  نهج االتصاالت ووضل ال0666ذلك بحلول أوائل عا  

وقد عمل مديرو المجموعة مل شركائها ومل ال ريق العامل ال رع  التابل للجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت لتن يح ويائف المجموعة عل  ضوء التغيرات الت  نتج  عن جدول 

 أعمال التحول.

 

 0666يناير/كانون اللان  

ن ووم وممارسووات  ضوولو الوون م الماليووة ون ووم اإلبوو  .: 1التوصااية 

داصوووة للمجموعوووة علووو  المسوووتويين العوووالم  وال  وووري لتحسوووين 

الشووو افية، ورصووود األداء، واإلدارة، بموووا فووو  ذلوووك التتبووول الموووال  

 روعاتالمشوووومخرجووووات وحصووووائل ومرشوووورات األداء الرئيسووووية ل

والعمليوووات علووو  المسوووتويين العوووالم  وال  وووري، وتتبووول وتحليووول 

 /العمليات.روعاتالمش الحمولة/التخزين، واإلب   عن

 

دلية الدعم، ووحدة تنمية 

 نامجبرلا ف اللوجستيات 

 .مواف ة جزئية

توافق دلية الدعم عل  ضرورة أن تك ل ت ارير المشروعات المتعل ة بالعمليات ف  الميدان 

وعل  المستو  العالم  الش افية ف  التمويل واألداء. وقد أ نجز بال عل بعض العمل فيما يتعلق 

 باألداء والتتبل المال ، غير أن وضل إطار جديد للت ارير المالية بخ ف اإلطار المت ق عليا

 .للبرنامجبال عل مل الجهات المانحة قد يتجاو  ال درات الحالية 

وقد بدأت عدة مبادرات داصة باإلب   قبل ت ديم التوصيات، وقد أدرج  مت لبات إعداد 

الت ارير اإلضافية ضمن مشروعات أدر . وذذا تشمل: ت ارير داصة بالمرشرات الرئيسية 

المستو  العالم ؛ وإددال ن ا  ت بيق تتبل بنود  لاداء عن العمليات الحالية والعمل عل 

اإلغاقة؛ وقياس ال يمة المالية للخدمات فيما يتعلق بمستخدم  الخدمة والجهات المانحة عل  حد 

 سواء.

 

 0666 /حزيرانويوني
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 رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم المجموعة العالمية للوجستيات

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذة جهةال التوصيات

 

تعزيوووووز إدارة  الهيكوووول التن يموووو  وصوووونل ال وووورار.: 3التوصااااية 

المجموعة وترابط واتسان م ررات الوكالة الرائدة للمجموعوة عون 

طريووووق توضوووويح الحاجووووة لمووووديرين وموووووي ين ق ووووريين تووووابعين 

للتشوووواور موووول دليووووة الوووودعم بشووووأن م ووووررات التنشوووويط  للبرنااااامج

والتوييوووف، وفصووول ويي وووة منسوووق المجموعوووة العالميوووة وويي وووة 

   حاالت ال وارئ.رئيس ال ريق المعز  للتددل اللوجست  ف

 

 مدير شعبة اللوجستيات

 مواف ة.

رسم دري ة لتنمية ال درة الدادلية  للبرنامجبدأت دلية الدعم وال ريق العامل ال  اع  التابل 

ومت لبات الدعوة، بغية تغ ية ال رارات المتعل ة بالتنشيط/إنهاء التنشيط، إل  جانب ال رارات 

 تويات المسرولية، والع قة بمنسق الشرون اإلنسانية.المتعل ة بالواليات، والتوييف، ومس

وقد ات خذ إجراء ل صل ويي ة رئيس ال ريق المعز  للتددل اللوجست  ف  حاالت ال وارئ عن 

ويي ة منسق دلية الدعم، بحيث يكون المنسق مسروال بصورة مباشرة أما  مدير شعبة 

 .0660/حزيران واللوجستيات ف  يوني

 

 0660لان  نوفمبر/تشرين ال

 

 0660 /حزيرانيويون

تحسين الشراكات دادل  الشراكات المحسنة.: 1التوصية 

المجموعة عن طريق رسم درائط داصة بأصحاب المصلحة، 

و يادة التوعية االستراتيجية للعناصر ال اعلة اللوجستية اإلنسانية 

الرئيسية، وبحث إنشاء فريق استشاري استراتيج ، بما ف  ذلك 

عملية منهجية للدروس المست ادة، ووضل نهج لإلدارة شركاء ف  

 .شروعاتالتعاونية للم

 

ومدير  ،منسق المجموعة

 شعبة اللوجستيات

 مواف ة.

 توافق دلية الدعم عل  أن الشراكات تعد أساسية بالنسبة ل عالية المجموعة.

، 0660وقد أجري  عملية رسم درائط داصة بأصحاب المصلحة بعد اجتماع الخلية ف  عا  

 وسوف ت درج دري ة نهائية ألصحاب المصلحة ف  وقي ة االستراتيجية العالمية.

وكما ات ق مل شركاء المجموعة ف  االجتماع األدير للمجموعة، يمكن لافرقة العاملة الت  

أنشئ  كأفرقة فرعية لمجموعة الشركاء العالميين أن تدفل المشروعات إل  األما ، وتسهل 

مشروعات واستحداو أدوات جديدة. وسيحدد شركاء دلية الدعم ادتصاصات مراقبة إدارة ال

ون ان مشاركة األفرقة العاملة ف  نهاية العا . ون را ألن الشركاء قد أعربوا عن اذتمامهم 

الكبير بأن تتاح لهم فرص منت مة لت ديم مدد ت بشأن التوجيا االستراتيج  للمجموعة، فإن 

شاري االستراتيج  ست ل شاملة قدر المست اع، ومرتب ة بالمشاركة المشاركة ف  ال ريق االست

 ف  اجتماع المجموعة.

 

 

 0660سبتمبر/أيلول 

 

 

 0666يناير/كانون اللان  
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 رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم المجموعة العالمية للوجستيات

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذة جهةال التوصيات

وتشمل جميل العمليات الميدانية للمجموعة اآلن استعراضات إلزامية يتم إجرا ذا أقناء تن يذ 

العملية وتدرج ف  وقي ة المشروع. وسيدع  الشركاء للمشاركة ف  ذذا االستعراضات، وسيتم 

إجراء رسم  لت ييم المجموعات الناش ة ف  وقي ة االستراتيجية الت  تستغرن ق و وضل 

 سنوات.

تحسين إدارة المووارد البشورية  .إدارة الموارد البشرية: 5التوصية 

للمجموعوووة عووون طريوووق إنشووواء ويي وووة منسوووق توييوووف مخصووو  

قائمووة أساسووية السووتجابة المجموعووة،  للمجموعووة، ووضوول ورعايووة

وتل ووو   ذين يوووتم نشووورذموتحسوووين عمليوووات إحاطوووة المووووي ين الووو

، وإيجاد طورن فعالوة مون للنشرتعلي اتهم، وت وير مجموعة أدوات 

حيث التكل ة النت اء موي   المجموعة مون أجول مناقشوة الودروس، 

والحوود موون اسووتخدا  عمليووات االنتووداب غيوور الممولووة عوون طريووق 

  ع ن هج بديلة للتعيين الخارج .است 

 

ومدير  ،منسق المجموعة

 شعبة اللوجستيات

 مواف ة.

تم تعيين نائب لمنسق دلية الدعم وفرقة دائمة ضمن ويائف التنسيق. وستصبح التعلي ات الت  

 .النشرت د  بعد انتهاء المهمة بملابة اإلجراء التشغيل  الموحد لجميل عمليات 

لخلية الدعم ولكن يلز  ت وير ويي ة قائمة عل  الحاسوب عن توافر وتم وضل قائمة تابعة 

 الموي ين.

 .نشرويجري ت وير مجموعة أدوات داصة بالتدريب وال

لشبكة الدعم ضرورية لمبدأ الملكية المشتركة  البرنامجانتداب موي ين من دارج عمليات وتعد 

نتداب استخدا  مهارات مليات االعوت اسم مسروليات دلية الدعم فيما بين الوكاالت. وتضمن 

المن مات غير الحكومية وآرائها لمن عة كافة الجهات اإلنسانية ال اعلة ف  حاالت ال وارئ. وقد 

. ومن المتوقل أن ت بق 0660/حزيران يوأعيد تأكيد ذذا الرأي ف  اجتماع المجموعة ف  يون

من من مات غير حكومية ومن األمم  دلية الدعم المعايير االستراتيجية عند االستعانة بمنتدبين

المتحدة حت  يتسن  تأمين المهارات المتخصصة الت  تحتاج إليها دلية الدعم إل  جانب التمويل 

 الضروري

 

 ن ذت 

 

 

 ، رذنا بالتمويل0666نهاية 
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 رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم المجموعة العالمية للوجستيات

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذة جهةال التوصيات

 يوادة  .السياسوات العالميوة والتنسويق بوين المجموعوات: 6التوصية 

علوو  مسووتو  السياسووات المشوواركة فوو  التنسوويق بووين المجموعووات 

والعمليات عن طريوق الت اسوم مول مجموعوات أدور  والبحوث عون 

الممارسوووات الجيووودة، والمسووواذمة بمووودد ت فووو  حينهوووا ل دتبوووار 

الميووودان  إلصووو حات اللجنوووة الدائموووة المشوووتركة بوووين الوكووواالت، 

وتوودريب مووووي   المجموعووة علووو  ت ووووير الوون م، والتعووواون مووول 

تخدا  أدوات جديدة تابعة للجنوة الدائموة المجموعات البرنامجية الس

المشتركة بين الوكاالت من أجول ت يويم وتخ ويط العمليوات، وت اسوم 

نتووائج ذووذا الت يوويم موول مجموعووات أدوور  وجهووات فاعلووة إنسووانية 

 رئيسية.

منسق المجموعة، وال ريق 

العامل ال  اع  التابل 

، ومويف شرون للبرنامج

 للبرنامجالسياسات التابل 

 (جنيف ، والشركاء

 مواف ة.

تشارم إدارة دلية الدعم بصورة كاملة ف  جدول أعمال التحول وتعمل إلعداد نهج المجموعة 

مل ال ريق العامل ال رع  التابل للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ومجموعات عالمية أدر  

 .لتح يق المزيد من الك اءة وال عالية ف  وضل السياسات والعمليات

، تم إنشاء فريق عامل لضمان االتسان الدادل  والخارج  للمجموعات الت  البرنامج وف  إطار

أو يشارم ف  قيادتها. ويعتمد ال ريق العامل بال عل عل  توصيات الت ييم فيما  البرنامجي ودذا 

 يتعلق بالدعوة الت  تتوالذا الوكاالت، وعمليات صنل ال رار.

لخاص ب رقة االستجابة اللوجستية ف  إددال التغييرات الت  حددذا وقد بدأ بال عل التدريب ا

جدول أعمال التحول واإلص حات الخاصة باللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. ويجري 

 ت وير تدريب لمنسق المجموعة.

وستواصل دلية الدعم ت ديم مدد ت لت وير أدوات لت ييم جدول أعمال التحول وأدوات تشغيلا، 

ست الب دلية الدعم أيضا بت وير أدوات معينة لمجموعة اللوجستيات حت  يتسن  لخلية الدعم و

 تلبية احتياجات مجموعات البرامج.

ت ديم عرض آدر زمل وقدم  عروض داصة ألصحاب المصلحة ف  روما وجنيف، ومن الم

ن مات الرئيسية ف  نيويورم. وقد أتيح  نتائج وتوصيات الت ييم لجميل شركاء المجموعة، والم

ف  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، واألجهزة ال رعية، والجهات المانحة، ومكتب تنسيق 

 الشرون اإلنسانية.

 

 قيد التن يذ
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