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لجنة المالية
الدورة الرابعة واألربعون بعد المائة
روما 41-41 ،مايو/أيار 2142
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ
فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا المعلومات في برنامج األغذية العالمي

يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد PEDRO GUAZO
رئيس شعبة المالية والخزانة
برنامج األغذية العالمي
رقم الهاتف+3906 6513 2293 :

السيد JAKOB KERN
كبير موظفي اإلعالم بالنيابة ومدير شعبة تكنولوجيا المعلومات
برنامج األغذية العالمي
رقم الهاتف+3906 6513 2069 :

ُ
طبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ .ويرجى من
السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة
متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :

FC 144/8 Add.1

2

ملخص


قدم المراجع الخارجي في تقريره عن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا المعلومات عشر توصيات.
وقامت إدارة برنامج األغذية العالمي بتحليل هذه التوصيات ،وتمت الموافقة بالكامل على تسع توصية منها ،والموافقة
جزئيا على توصية واحدة ،وقد أعدت استجابة وجدوال زمنيا لتنفيذها.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 يرجىىى مىىن لجنىىة الماليىىة أن تحىىي علمىىا بىىرد إدارة برنىىامج األغذيىىة العىىالمي علىىى التوصىىيات الىىواردة فىىي تقريىىر
مراجىىع الحسىىابات الخىىارجي عىىن االسىىتعداد للطىىوارئ فيمىىا يتعلىىق بىىدعم تكنولوجيىىا المعلومىىات ،وأن ت يىىد تقىىديم
الوثيقة إلى المجلس التنفيذي لإلحاطة.
مشروع المشورة
 وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي ،توصي لجنة المالية في منظمة األغذية
والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما برد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير المراجع
الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا المعلومات في برنامج األغذية العالمي.

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية
روما2102/6/8-4 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  6من جدول األعمال

للنظر

A

رد إدارة البرنامج على التوصيات الواردة في
تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد
للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا
المعلومات في برنامج األغذية العالمي
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طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ .يمكن االطالع على وثائق المجلس التنفيذي
في صفحة برنامج األغذية العالمي على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوو هوذه الوثيقوة إلوى االتصوا بموويفي
برنامج األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
كبيووور موووويفي اإلعوووال بالنيابوووة ومووودير شوووعبة

السيد J. Kern

رقم الهاتف066513-9602 :

تكنولوجيا المعلومات:

يمكنكم االتصا بالسيدة  ،I. Carpitellaكبيرة المساعدين اإلداريين لوحودة دودمات المورتمرات ،إن كانوت لوديكم أسوئلة
تتعلق بتوفير الوثائق المتعلقة بأعما المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم.(066513-2645) :

استجابة إدارة البرنامج

توصيات المراجع الخارجي

اإلجراء المتخذ

اإلطار الزمني
يوليو/تموز 9619

االستجابة/الوضع
سيحدث فريق الدعم السريع في مجا تكنولوجيا

التوصية  :0ينبغي أن تتم الموافقة على

تمت الموافقة.

فريق الدعم السريع في

اإلجراءات التشغيلية الموحدة على مستو

سيتم التعامل مع اإلجراءات التشغيلية الموحدة لفريق الدعم السريع في

مجا تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئ

أعلى من رئيس فريق الدعم السريع.

مجا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئ كما يلي)1 :

المعلومات

اإلجراءات التشغيلية الموحدة الحالية ويعرضها على

سيعاد النظر فيها ويتم تغييرها تمشيا مع التوصيات؛  )9سيعاد النظر فيها

واالتصاالت/شعبة

كبير مويفي اإلعال للموافقة في يوليو/تموز.

سنويا لضمان تمشيها مع إطار شعبة تكنولوجيا المعلومات؛

تكنولوجيا المعلومات
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استجابة إدارة البرنامج للتوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم من تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في برنامج األغذية العالمي

 )3سيوافق عليها مكتب كبير مويفي اإلعال .
فريق الدعم السريع

تم التنفيذ

أُدرجت دطة العمل الجديدة لفريق الدعم السريع في

التوصية  :2ينبغي ،امتثاال لإلجراءات

تمت الموافقة.

التشغيلية الموحدة ،إعداد دطط استراتيجية

سيدرج تخطيط فريق الدعم السريع ،بما في ذلك تخطيط البعثات التشغيلية،

دطة عمل سنة  9619لفرع التنسيق لحاالت

لستة أشهر وربطها بخطة عمل فرع تنسيق

في دطة عمل فرع التنسيق في مجا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الطوارئ في مجا تكنولوجيا المعلومات

ددمات تكنولوجيا المعلومات في حاالت

في حاالت الطوارئ لضمان المواءمة مع االتجاه االستراتيجي الكلي لشعبة

واالتصاالت .وسيعد تقرير مالي لمنتصف المدة في

الطوارئ مع إقامة روابط واضحة بأدوات

تكنولوجيا المعلومات .وسيجري اإلبالغ المالي كل ستة أشهر.

أغسطس/آب.

التخطيط والتتبع.
فريق الدعم السريع

يوليو/تموز 9619

ستضاف المرشرات الرئيسية لألداء إلى وثائق أداء

التوصية  :3ينبغي لمرشرات األداء القابلة

تمت الموافقة.

للقياس مع إضافة التقييم الذاتي الذي يجريه

يتولى برنامج إدارة األداء المهني وتعزيز الكفاءات إدارة أداء الخبراء

الخبراء االستشاريين .وستددل جميع البعثات الجديدة

الخبير االستشاري أن تدعم تقييم أداء

االستشاريين  ،كما يتولى إدارة الشكل الموحد في البرنامج ألداء الخبراء

مرشرات األداء الرئيسية في تقاريرها النهائية.

الخبراء االستشاريين.

االستشاريين .وستضاف المرشرات الرئيسية ألداء الخبراء االستشاريين
إلى برنامج إدارة األداء المهني وتعزيز الكفاءات .وستعد تقارير البعثات
لتسهيل تقييم الحصائل بالقياس إلى ادتصاصات البعثات.
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استجابة إدارة البرنامج للتوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم من تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في برنامج األغذية العالمي
استجابة إدارة البرنامج

توصيات المراجع الخارجي
التوصية  :4ينبغي إعداد سجل للمخاطر

تمت الموافقة.

داص بفريق الدعم السريع على سبيل

ستدرس قدرات فريق الدعم السريع بالقياس إلى سجل للمخاطر بغية إلقاء

األولوية.

الضوء على أوجه النقص وقضايا االمتثا .

التوصية  :5ينبغي أن تكون كفاءة الخدمات

تمت الموافقة.

المقدمة قابلة للقياس وأن يسهل رصدها

ستتضمن تقارير بعثات فريق الدعم السريع مرشرات األداء الرئيسية بناء

فور توقيت طلب الخدمات وتحديد

على ادتصاصات البعثة .وستتضمن االدتصاصات إطارا زمنيا معقوال

مرشرات األداء الرئيسية للعمليات .وفي

للبعثة ،وهو ما قد يمدد بناء على طلب المكتب القطري أو الوكالة التي

مقابل ذلك ينبغي أن تتضمن دطة عمل

تستخد الخدمات.

اإلجراء المتخذ
فريق الدعم السريع

فريق الدعم السريع

اإلطار الزمني
يوليو/تموز 9619

أبريل/نيسان 9619

االستجابة/الوضع
سيعد سجل المخاطر.

ستستخد قوالب إلكترونية جديدة لتقارير فريق الدعم
السريع بداية من أبريل/نيسان فصاعدا.

فريق الدعم السريع ودطة المشروعات
ومرشرات األداء الرئيسية للذين يتم نشرهم
وتقرير االدتتا روابط محددة وشفافة
وموثقة.
التوصية  :6ينبغي أن يزوَّد فريق الدعم

تمت الموافقة.

فريق الدعم السريع/

السريع بنظا للمحاسبة يصدر بيانات عن

يقو فريق الدعم السريع في الوقت الحاضر بتحديد رز برمجية جديدة

البرنامج العالمي لتأجير

رهنا أيضا بتأييد الوحدات األدر للتغيير في مجا

األداء المالي والتدفق النقدي من شأنها أن

تقد أرقاما مالية دقيقة.

السيارات/مكتب البرنامج

البرمجيات بالنسبة للخدمات المشتركة.

تسهل االمتثا المخطط والدقيق لألمر

تحل هذه البيانات محل تتبع الميزانية.

في دبي
WFP/EB.A/2012/6-G/1/Add.1

التوجيهي السترداد التكاليف .وينبغي أن

سبتمبر/أيلو 9619

ستشغل البرمجية بحلو  36سبتمبر/أيلو ،9619

استجابة إدارة البرنامج

توصيات المراجع الخارجي
التوصية  :7نوصي باستعراض الفائدة

تمت الموافقة.

التكاليفية لنموذج االسترداد الكامل للتكاليف

يقو فريق الدعم السريع في الوقت الحاضر بإعادة النظر في هيكله الخاص

من حيث تحديد تكاليف وأسعار مختلف

بالخدمات وتكاليفها.

اإلجراء المتخذ
فريق الدعم السريع

اإلطار الزمني
يوليو/تموز 9619

االستجابة/الوضع
سيشغل الهيكل الجديد مع نماذج مالئمة للتكاليف في
يوليو/تموز.
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استجابة إدارة البرنامج للتوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم من تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في برنامج األغذية العالمي

الخدمات المقدمة من فريق الدعم السريع.
التوصية  :8ينبغي للبرنامج أن ينظر في

تمت الموافقة

فريق الدعم السريع/مكتب

االستعاضة عن معدالت المبالغ اإلجمالية

يقو فريق الدعم السريع في الوقت الحاضر بإعادة النظر في اتفاق تقديم

البرنامج في دبي

بالمعدالت بحسب السعر في حالة اتفاقات

الخدمات مع مكتب البرنامج في دبي .ويجري النظر في تطبيق رسو

تقديم الخدمات مع مكتب الدعم في دبي

للخدمة حسب السعر بالنسبة لالتفاق الجديد لتقديم الخدمات.

يوليو/تموز 9619

تُجر في مايو/أيار دراسة االتفاق الجديد لتقديم
الخدمات بالنسبة للنصف الثاني من .9619

بالنسبة لمختلف الخدمات المقدمة إلى فريق
الدعم السريع مع مراعاة االستخدا األمثل
للموارد وتقديم ددمات موحدة.
التوصية  :9ينبغي إجراء تقييم شامل

تمت الموافقة بصفة جزئية.

للفعالية التكاليفية لشراء المكاتب القطرية

يركز فريق الدعم السريع على ضمان الفعالية التكاليفية لعمالء ددماته ،بما

االدتيار بين الشحن المباشر من المورِّد أو تلقي

معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

في ذلك عن طريق تحليل الشحنات المباشرة في مقابل الشحنات من دال

الشحنات من دال دبي ،مع التحقق من المحتويات

عن طريق مكتب البرنامج في دبي ،وذلك

دبي.

وضمن فراد الرز .

فيما عدا تنفيذ بعثات فريق الدعم السريع
المتصلة بذلك.

فريق الدعم السريع

تم التنفيذ

قا فريق الدعم السريع بتنفيذ عملية يحق فيها للعمالء

في كل مرة يقو فيها مكتب قطري بإطالق عملية شراء عبر فريق الدعم
السريع أو كيان آدر تُطبق إجراءات الشراء الموحدة للبرنامج التي تتضمن
تحليل الفعالية التكاليفية.
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استجابة إدارة البرنامج للتوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم من تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في برنامج األغذية العالمي
استجابة إدارة البرنامج

توصيات المراجع الخارجي

اإلجراء المتخذ

اإلطار الزمني
أغسطس/آب 9619

االستجابة/الوضع
سينفذ االنتقا بحلو  31أغسطس/آب رهنا أيضا

التوصية  :01ينبغي أن تدار بدقة عملية

تمت الموافقة.

فريق الدعم

االنتقا من نظا  Great Plainsإلى نظا

ما زالت الخيارات بالنسبة لالنتقا وما يتصل بذلك من تغيرات في النظم

السريع/البرنامج العالمي

بتأييد الوحدات األدر للتغيير في البرمجيات بالنسبة

ونجز  .9وينبغي أن توجد دطة موثقة

المالية ونظم التخزين قيد النظر .وسيتضمن النظا الجديد وحدات نموذجية

لتأجير السيارات/مكتب

للخدمات المشتركة.

واضحة فيما يتعلق بكيفية تلبية نظا ونجز

جديدة من أجل تتبع األداء واألعما التعاقدية على نحو أفضل .ومن

البرنامج في دبي.

 9الحتياجات اإلبالغ لد فريق الدعم

المتوقع أن يتم االنتقاء في آدر الربع الثاني من السنة.

السريع وسهولة معالجة معامالت مكتب
الدعم في دبي.
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