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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
 

 نظرل مقدمة للمجلس التنفيذي لالوثيقةهذه 

ة    أسئلة فنيةم  لديهقد تكون   تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين       ذه الوثيق وى ه ق بمحت ى  تتعل  االتصال بموظفي    إل

 . المجلس التنفيذي بفترة آافيةاجتماع قبل ابتداء ذلك أن يتم ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :شعبة إدارة األداء والمساءلةمدير،  R. Hansen :السيدة 2008-066513: رقم الهاتف

ائج،   K. Owusu-Tieku: السيد -3018066513: رقم الهاتف ى النت ة عل وظفي اإلدارة القائم ر م آبي

 : شعبة إدارة األداء والمساءلة

ق بإرسال   أسئلة إن آانت لديكم ،المؤتمراتوحدة خدمات ل المساعد اإلداري ،.Panlilio C بالسيدة االتصاليمكنكم  تتعل

 .(2645-066513): لى الهاتف رقمالوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك ع
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 الخلفية

ة واإلنعاش لمدغشقر                         -1 دة لإلغاث ة الممت يم العملي تعرض هذه الوثيقة استجابة األمانة لتوصيات التقرير الموجز عن تقي

10442.0. 

ذ توصيات الت          -2 ة تنفي دام                   وتدرك األمانة أهمي ة وانع الكوارث الطبيعي ة ب دخالت المتعلق ة الت ر من أجل تحسين فعالي قري

 .األمن الغذائي، وستتخذ إجراءات لمعالجة التوصيات

 . استجابة األمانة للتوصياتوتورد المصفوفة المرفقة  -3
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 التوصيات ورد اإلدارة عليها

الموعد  ة المتخذات اإلدارة واإلجراءاستجابة جهة التنفيذ التوصيات
المحدد للتنفيذ

وارث                -1 توسيع استخدام العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المتوسطة األجل في حاالت الك

الطبيعية المتكررة للتمكين من زيادة سرعة وآفاءة االستجابة في تلك الحاالت؛ ودمج اإلنعاش 

دة آافية من الوقت، وتنفيذ أنشطة وقائية على نطاق خالل مرحلة مواجهة الطوارئ وتمديده لم

 .أوسع من عمليات الطوارئ

رامج    ميم الب رة تص دائ

 بالمقر 

تخدم  امجيس ي أوضاع  البرن ل ف طة األج اش متوس ة واإلنع دة لإلغاث ات الممت  العملي

ررة    ا                 . الكوارث الطبيعية المتك وب وشرق أفريقي يم جن ة في إقل ين األمثل ي  ومن ب الت

ة والشرآاء            . بيا ومالوي وموزامبيق  إثيوتشمل   ات للمكاتب القطري ذه العملي يح ه وتت

ة الطوارئ             وتسمح  . القيام باستجابة سريعة لإلغاثة ودمج أنشطة اإلنعاش في مرحل

اش   ة وِاإلنع دة لإلغاث ات الممت دة العملي نوات (م الث س ى ث د تصل إل ي ق ذ ) الت بتنفي

 .ى نحو منظم وفقا لما هو مناسبأنشطة التخفيف من آثار الكوارث وِاإلنعاش عل

 قيد التنفيذ

ة وشرآائها           -2 ى مقترحات      (تبسيط وترشيد اإلجراءات اإلدارية للمكاتب القطري ة عل الموافق

داد   رخيص بالس رآاء، والت ن الش ة م روعات المقدَّم ًا  1)المش كل عبئ راءات تش ك اإلج  ألن تل

ا يتطلب موارد هائلة من حيث الموظفين       إداريًا جسيمًا بالنسبة للمكاتب القطرية وشرآائها، مم      

ة المطاف       البرنامجوالوقت وتنطوي على تكاليف سيتعين على        ك    .  تكبدها في نهاي ق ذل وينطب

به                   ة ش ذي يواجه مهم بشكل خاص على المكاتب القطرية الصغيرة من ِقبيل مكتب مدغشقر ال

ال في نفس الوقت لإلجراءا                   ة، واالمتث ي ال      مستحيلة في العمل بسرعة ومرون دة الت ت المعقَّ

 .تصلح إّال في السياقات التي تتوفَّر لها موارد أآبر آثيرًا

 

دائرة الشؤون المشترآة 

بين الوآاالت، والعالقات 

مع المنظمات غير 

ودائرة  الحكومية والمكتبة

 تصميم البرامج بالمقر

قات مع  ستقدم دائرة الشؤون المشترآة بين الوآاالت والعال   . تمت اإلحاطة علما بذلك   

المنظمات غير الحكومية والمكتبات، وذلك بالتشاور مع المكتب القطري والشعب في 

المقر، مزيدا من اِإلرشاد والمساعدة للمكاتب القطرية حسب الحاجة فيما يتعلق بتنفيذ            

ات الشراآة         . شراآات المنظمات غير الحكومية    اد الخاص باتفاق يح ِاإلرش م تنق د ت وق

 في  التنفيذي؛ وأوضحت مذآرة لكبير نواب المدير       2007ي في   على المستوى الميدان  

داني     2007آانون الثاني  /يناير ى المستوى المي  القضايا المتعلقة باتفاقات الشراآة عل

ة ومكاتب      ر الحكومي امج التي نوقشت خالل مشاورة مع المنظمات غي ة  البرن  القطري

ي  داد ميز . 2006 و2005ف ادية إلع ات إرش د تضمنت مالحظ ات وق ات المنظم اني

ويجري إعداد واختبار وحدة نمطية للتدريب . غير الحكومية لتوزيع األغذية والرصد   

توى  ى المس راآة عل ات الش ذ اتفاق يط وتنفي ى تخط ة عل ب القطري اعد المكات ستس

ات مع               2008وفي  . الميداني االت، والعالق ين الوآ  دربت دائرة الشؤون المشترآة ب

ألقاليم بما  والشرآاء في بعض االبرنامجمكتبات موظفي المنظمات غير الحكومية وال

 .فيها أفريقيا الجنوبية

رامج  اد الب ل إرش ن  يتضمن دلي ما ع المي قس ة الع امج األغذي ي برن ع  ف راآة م  الش

ة   ر الحكومي ات غي رآاء    المنظم ا لش دانيا نموذجي ا مي ات واتفاق ى توجيه وي عل يحت

 قيد التنفيذ

                                                      
 . في آل مجالالبرنامجتنطبق هذه المالحظة على عمليات  1
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 التوصيات ورد اإلدارة عليها

الموعد  ة المتخذات اإلدارة واإلجراءاستجابة جهة التنفيذ التوصيات
المحدد للتنفيذ

إلرشادية تخصيص تكاليف المنظمات ا البرنامجوتسهل سلسلة من مالحظات     . التنفيذ

 .البرنامجغير الحكومية لفئات تكاليف مشروعات 

دًال من            -3 ة ب السماح للمكاتب القطرية بوضع مؤشراتها لرصد الحصائل الخاصة بكل عملي

ا من                   الغ عنه تم اإلب ات ي ر غاي اإلبالغ مباشرة عن األهداف االستراتيجية التي ينبغي أن تعتب

 . ل مؤشرات األثرخال

ي       دائرة تصميم البرامج رات الت ائل والمؤش واتج والحص تراتيجية الن ائج االس د للنت ار الجدي رض اإلط يع

تراتيجية الخمسة                     ا لألهداف االس ود وفق ذه البن . ينبغي قياسها ورصدها مع تنسيق ه

اف وسيسمح الجدول للمكاتب القطرية بتنسيق األطر المنطقية لمشروعاتها وفقا لألهد   

دم     ائل وتق اس الحص يح قي ي تت لة الت رات ذات الص تخدام المؤش تراتيجية، وباس االس

روعات  ن إدارة المش ات ع ري . معلوم رات  ويج ة المؤش يح مجموع ي تنق ، 2009ف

 .ومن شأنها أيضا أن تسهل هذه العملية

 قيد التنفيذ

ي          -4 اش ف ة واإلنع دة لإلغاث ة ممت ي أي عملي روع ف ة المش ين وثيق ي تحس تقبل، ينبغ المس

ة في                    دة لإلغاث ة الممت ة دمج العملي وبخاصة محتوى مكوِّن اإلنعاش، آما ينبغي تحسين طريق

 .واستراتيجية تسليم المسؤولية) البرنامج القطري أو غيره(اإلنعاش في األنشطة اإلنمائية 

ات       المكتب القطري تعراض العملي ري باس ب القط تأجره المكت ي يس اري دول ر استش طلع خبي سيض

ة            ا ا لعناصر العملي لحالية، وسيقدم، عن طريق التشاور مع األطراف المعنية، مخطط

اش  ة واإلنع دة لإلغاث دة الجدي ديرات   . الممت اورات وتق ك أن المش ى ذل اف إل يض

االحتياجات الجاري تنفيذها ستساعد على تحديد أهداف واقعية وحصائل واستراتيجية 

ات        واإلنعاش للتسليم للعملية الممتدة القادمة لإلغاثة     ، وضمان تحسين االتساق وعالق

ري    امج القط ين البرن ة وب ين العملي ل ب آزر والتكام دة  . الت ات الممت تجري العملي وس

عم من المقر؛ وسترآز على عناصر المقبلة لإلغاثة واإلنعاش التحسينات المقترحة بد

ؤ       ا ى التنب درة عل  باألعاصير  إلنعاش المبكر حيثما آان ذلك مجديا بالنظر إلى عدم الق

أثرة باألعاصير      اذ ويجري  . وصغر عدد شرآاء وأنشطة التنمية في المناطق المت  اتخ

ة استكشاف الطرق                 خطوات لتحديد قدرات الشرآاء ودراسة اتجاهات المخاطر بغي

ة         رامج التنمي ر   . الالزمة لتحسين ارتباط العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش بب ذا أآث وه

اطق المعرضة      جدوى في حالة الكوارث ب     طيئة الوقوع مثل الجفاف منه في حالة المن

 .ِلألعاصير

ن  م

ر باط /فبراي ش

ى 2009  حت

ايو  ار  /م أي

2009 
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 التوصيات ورد اإلدارة عليها

الموعد  ة المتخذات اإلدارة واإلجراءاستجابة جهة التنفيذ التوصيات
المحدد للتنفيذ

دة                    -5 ة الممت ى نحو مشترك ضمن العملي ل العمل عل ذاء مقاب ينبغي مواصلة تنفيذ أنشطة الغ

ي            ا يل ة م ع أنشطة ال     ) 1: (لإلغاثة واإلنعاش، والبرنامج القطري، مع آفال ل   أن جمي ذاء مقاب غ

قة               ة متس دار بطريق اش، ت ة واإلنع العمل، سواء في البرنامج القطري أو العملية الممتدة لإلغاث

ى                 ة اإلنعاش إل ال من مرحل ذ االنتق اونين وتحبي من أجل آفالة االستمرارية مع الشرآاء المتع

لتكاليف أن ينظر المكتب القطري في زيادة األموال المخصصة ) 2(التنمية المتوسطة األجل؛   

التشغيل المباشرة األخرى وضمان مستوى أساسي من المدخالت غير الغذائية الستخدامها في 

ل  ل العم ذاء مقاب طة الغ ار ال  . أنش ه اختي ي طيات ك ف ل ذل واردهم  ويحم ديهم م ذين ل رآاء ال ش

اليف التشغيل                    ة تك ادة ميزاني ك، زي ذَّر ذل دما يتع ة أو عن وارد تكميلي ديهم م ذين ل الخاصة أو ال

 .المباشرة األخرى للشرآاء الذين لديهم موارد تكميلية محدودة

 

امج القطري  المكتب القطري ين البرن ا بالتوصية، وسيجري استكشاف التكامل ب تمت اإلحاطة علم

ة   ي حال ن الوضع ف وب؛ ولك ي الجن اش، وخاصة ف ة واإلنع دة لإلغاث ة الممت والعملي

 .المناطق المعرضة لألعاصير في الجنوب يفرض بعض القيود، آما لوحظ أعاله

إن                ة، ف درات محلي اون وق امج إذا لم يكن هناك شرآاء للتع دعم إال أنشطة        البرن ن ي  ل

ي ر الت تجابات الطوارئ واإلنعاش المبك ى نحو  )1 :اس ذها ورصدها عل يمكن تنفي

اون اآلخرون؛ و       درات شرآاء التع اء الق ولى بن مجموعة    تشمل )2 أو/منظم بينما يت

ل   ن أن تتعام اطر منخفضة يمك يطة ومخ ات بس رن بتكنولوجي ي تقت ن األنشطة الت م

دعم   ها ب ة بنفس ات المحلي ا المجتمع يمعه دودتقن طة  .  مح ذه األنش د ه يقوم بتحدي وس

 .يون ومتخذو القرارات في المجتمع المحليالشرآاء المحل

اليف التشغيل المباشرة                ة لتك سيناصر المكتب القطري حشد مزيد من الموارد الالزم

ر           الوقت األخرى ولكنه سيعطي األولوية في نفس      ي تتطلب مدخالت غي  لألنشطة الت

ذآورة في الخطة                  . غذائية محدودة   وارد الم ى من الم وسيرصد المكتب مستوى أعل

 .إلنعاشالقادمة لإلغاثة وامتدة الم

ايو  ار  /م أي

2009 

ى                       -6 ذار المبكر حت ذ نظام اإلن ة لتنفي ة االنتقالي ينبغي أن يشترك المكتب القطري في المرحل

ه مواصلة دعم المكتب       . يغدو جزءًا من المؤسسة الرسمية في مدغشقر       وينبغي في الوقت ذات

 . الوطني لإلنذار المبكرالوطني إلدارة المخاطر والكوارث لتشغيل النظام

  . قصد تشغيل النظام الوطني لإلنذار المبكر–مكتب إدارة المخاطر والكوارث 

اني     /في يناير  المكتب القطري انون الث ذار المبكر في          2009آ ولى المكتب القطري إدارة نظام اإلن  ت

 ومن المتوقع أن يكون . الجنوب عن طريق مشروع ثنائي مدته سنتان تموله الحكومة 

النظام الوطني لإلنذار المبكر قد تم نشره ودمجه بالكامل على المستوى المؤسسى في 

ى        . 2011 درات عل اء الق وسيفيد المكتب الوطني لمواجهة المخاطر والكوارث من بن

امج                انية، وبرن المستوى المحلي لمواجهة المخاطر بدعم مكتب تنسيق الشؤون اإلنس

 .ألغذية العالمياألمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج ا

 

 

2011 
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 التوصيات ورد اإلدارة عليها

الموعد  ة المتخذات اإلدارة واإلجراءاستجابة جهة التنفيذ التوصيات
المحدد للتنفيذ

ة من خالل                -7 ورات في التكلف ق وف ى تحقي د من        ) 1: (ينبغي السعي إل ة التعاق دراسة إمكاني

أو إدخال نظام للتعاقد من /الباطن مع طرف ثالث على إدارة المستودعات الرئيسية للبرنامج و      

وم  اطن ال يق امجالب ى أساس البرن ة التخزين عل داد تكلف ه سوى بس ي  من خالل م الحقيق الحج

تحسين االتصاالت بين فرع الشحن في المقر وشرآات الشحن أو وآالء          ) 2(المسجَّل يوميًا؛   

ات؛               ود الحاوي ة تفضيلية لعق ى معامل رة صرف    ) 3(الشحن من أجل الحصول عل تسريع وتي

 .أموال النقل الداخلي والتخزين والمناولة التي يدفعها المكتب اإلقليمي في جوهانسبرغ

ة                    تب القطريالمك بة لغرام ة تفضيلية بالنس ى معامل ل البحري عل رع النق تفاوض المكتب القطري وف

 Shipping وشرآة Maersk Line التأخير وتمديد فترة اإلعفاء التي تمنحها شرآة

Company S.A. (MSC) ل تخدمتان لنق يتان المس ا شرآتا الشحن الرئيس ، وهم

 .البرنامجشحنات 

ة إلدارة مستودع      سيستعرض المكت    2009في   ة التكاليفي امج ب القطري الفعالي  البرن

 .وسيدرس جدوى التعاقد من الباطن في حالة بعض الخدمات

أنشأ المكتب القطري وظيفة دولية جديدة لرئيس الشؤون اللوجستية، وقد تم شغلها في 

اير اني  /ين انون الث داخلي    . 2009آ ل ال وال النق ز إدارة أم ة لتعزي تعطى األولوي وس

ة          وا ول نهاي ى المكتب القطري بحل وسيعزز  . 2009لتخزين والمناولة بهدف نقلها إل

ن       راج ع مان اإلف ة ض ة بغي زين والمناول ري والتخ ل الب وال النق تخدام أم د اس رص

 .األموال الالزمة للعمليات في الوقت المناسب

مبر انون /ديس آ

 2009األول 

 وتوصي بعثة التقييم بأن يسعى المكتب .يجب أن يتم فورًا تحسين رصد النواتج والحصائل -8

ك                     ل تل ة لتموي ابات األمان القطري إلى الحصول على أموال خاصة، وذلك مثًال من خالل حس

ذ                 ة التنفي ى مرحل وينبغي أن   . التحسينات األساسية عن طريق تصميم نظام متكامل وصوًال إل

ين                 ة ب ى مقارن ق األهداف إل ائج ومدى تحقي يم النت د      ا) 1: (يستند تقي لتقييمات المشترآة لتحدي

رتبط بالتقييمات      ) 2(حجم األضرار والمخاطر بعد وقوع الكارثة مباشرة؛         الرصد المنتظم الم

 .الالحقة المنتظمة

ستقدم بعثة صياغة الخطة الممتدة لإلغاثة واإلنعاش مزيدا من المشورة لتعزيز رصد  المكتب القطري

ام     عى البرن ائل؛ وسيس ات والحص يم المخرج وظفين    وتقي ادة الم ى زي ري إل ج القط

ة              دة لإلغاث المشتغلين بالرصد والتقييم، وسيظهر هذا في ميزانية العملية الممتدة الجدي

ة              2009وفي منتصف   . واإلنعاش ي تفرضها الميزاني  سيصمم، في نطاق الحدود الت

ى من التنظيم والتوجه نحو العمل                    .نظام جديد للرصد والتقييم يكون على درجة أعل

ع               ولكي ى بعض المواق  تتحقق الفعالية التكاليفية سيقتصر الرصد فيما بعد التوزيع عل

ا ة  . دون غيره دة لإلغاث ة الممت ي العملي ع ف ات التوزي ع عملي د جمي ولى رص ويت

ا شرآاء        امج واإلنعاش رصدا منظم ذ        البرن ات الشراآة      ( في مجال التنفي ا التفاق طبق

 يتولونها مباشرة   البرنامجء، فإن موظفي    ؛ وإذا لم يوجد هؤال    )على المستوى الميداني  

 .باالستناد إلى قوائم نموذجية للتدقيق

 2009منتصف 
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 التوصيات ورد اإلدارة عليها

الموعد  ة المتخذات اإلدارة واإلجراءاستجابة جهة التنفيذ التوصيات
المحدد للتنفيذ

ينبغي تعيين موظف يكون مسؤوًال عن الرصد وآفالة وجود قوائم مرجعية وخطط للرصد         -9

دانيين     ات المرتبطة بأهداف                  . لدى الراصدين المي ى البيان ة الحصول عل ه آفال ا ينبغي علي آم

 .نات المحددة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاشوالمكوِّ

 

يم              المكتب القطري ة إضافية للرصد والتقي ة واإلنعاش وظيف دة لإلغاث دة الجدي ة الممت ستتضمن العملي

ا                   ام المناطة به داد المه وبسبب  . خصص لها تمويل، ويجري في الوقت الحاضر إع

خطط الرصد    وضع   صبح   يعلى التنبؤ وسرعة وقوع األعاصير      سياق انعدام القدرة    

 . آبيرًاتحديًا

2009منتصف 

ى                        -10 ورًا إل ا ف ادئ واضحة الصياغة، ونقله ى مب تنادًا إل ينبغي تحسين جودة الشراآات اس

ؤخراً              . الشرآاء ا م م األخذ به ي ت فافية الت ا  . وينبغي تشجيع وتكرار آليات االتصاالت والش آم

 . السدادينبغي على المكتب القطري مواصلة الحد من تأُخر

 

ى                        المكتب القطري ات الشراآة عل دريب في مجال اتفاق ات العمل ودورات الت تم تنظيم عدد من حلق

ات               ارير، ومتطلب ع التق المستوى الميداني وقضايا الشراآات، والجوانب الخاصة برف

يم  د والتقي ري . الرص ب القط ل المكت افية؛  ) 1: وسيواص احات إض ديم إيض تق

يا مع              استكشاف طرق لتحسين     ) 2 دفع تمش االتصاالت وتنظيم وتسريع إجراءات ال

ية؛  ات المؤسس راع   ) 3المتطلب ى اإلس جيع عل رآاء للتش م الش ة ودع يتوعي ديم ف  تق

 .التقارير ودعم التوثيق بغية تحاشي حاالت التأخير

مبر انون /ديس آ

 2009األول 

ا             -11 ى أن     ينبغي تجميع المراحل المتعاقبة للمشروع الواحد في إطار خطاب تف هم واحد، عل

ق                         ة المشروعات عن طري ة متابع ذ مرحل يكون في وسع المكتب القطري االنطالق في تنفي

وسوف يخفف ذلك من األعباء اإلدارية التي يتحملها        . الرسائل اإللكترونية أو الخطية البسيطة    

عثر وبدًال من ت. المكتب القطري وشرآاؤه، وسيحد من وقت االنتظار، وسييسر إدارة األنشطة

 .العمل، يمكن تنفيذ العمليات على األجلين المتوسط واألبعد

 

بة للتخزين                    المكتب القطري داني بالنس ى المستوى المي ات الشراآة عل للتوصية أهمية في سياق اتفاق

ى   ي تعن اهم الت ات التف ق خطاب تبدالها عن طري ن اس ن الممك لع؛ فم تراتيجي للس االس

ي النه  ذه ف ا يتوجب تنفي التخزين وم وفير  ب ع ت اش م ة أو اإلنع طة اإلغاث ن أنش ة م اي

داني                     ى المستوى المي ات الشراآة عل ة بعض اتفاق  .السلع، على نحو ما حدث في حال

دام                    النظر النع ك النظام ب ل ذل غير أن بعض الشرآاء قد أوضحوا أنهم ال يفضلون مث

 .اليقين بالنسبة لنطاق ونوع وتكلفة األنشطة عقب حدوث الكوارث

ذ            سيواصل الم  كتب القطري، بالتشاور مع المكتب ِاإلقليمي والمقر، دراسة طرق تنفي

ذه التوصية  ي المكتب   . ه ادة ف د جرت الع ق بالمشروعات األخرى، فق ا يتعل ا فيم أم

 .القطري على توقيع خطابات تفاهم بالنسبة لمدة المشروع عندما يقترحه الشريك

مبر انون /ديس آ

 2009األول 
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