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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  هذه الوثيقةُطبع عدد محدود من 

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 
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 2142 مايو/أيار 41-41 روما،

تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا المعلومات 

 في برنامج األغذية العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Rebecca Mathai ةالسيد

 الخارجية المراجعة ديرةم

 العالمي األغذية برنامج

 3071 6513 3906+ الهاتف: رقم
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 لخصم

  في برنامج األغذية العالمي فيما  المراقب المالي والمراجع العام للهنديمثل هذا التقرير نتائج المراجعة التي قام بها

تقديم . ويقوم الفريق بمعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئفريق الدعم السريع في مجال تكنولوجيا اليخص أداء 

وكان  دعم تقني للعمليات وحماية الموارد عن طريق تعزيز الحوسبة، واالتصاالت، والبنى التحتية للطاقة الكهربائية.

وبأن األداء الغرض من مراجعتنا توفير ضمان بشأن االستعداد للطوارئ المتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 توصيات في هذا التقرير. 11. وقد قدمنا البرنامجالتشغيلي للفريق يتواءم استراتيجيا مع أهداف 

  وقد وجدنا أن الفريق تعرض لعدد من التغيرات العملياتية. وهو يدرك ضرورة التقليل في عمله من العقبات

من حيث األسلوب ويؤدي إلى خطر عدم االمتثال  البيروقراطية والمعايير التوجيهية. وهو ما يجعل اإلدارة حدسية

غير المكتشف في بيئة تتغير بسرعة. وتبين أن الفريق لم يضع بعد سجال بالمخاطر يحدد المخاطر، والضوابط 

الالزمة للتخفيف منها ومن المخاطر المتبقية. ويؤدي انعدام مؤشرات األداء الرئيسية التي تشمل حسن التوقيت 

لى حرمان اإلدارة من عالمات مرجعية لقياس أدائها بصفة عامة أو لبعثاتها على وجه التحديد. وجودة الخدمات إ

ومن شأن الفريق أن يفيد من قيام روابط محددة وشفافة وموثقة بين خطط عمله، وخطط المشروعات، ومؤشرات 

 أداء رئيسية خاصة بخدماته.

  لفةالمائة من تكاليف السلع والخدمات )وهي تدعى تك في 7التوجيهية للفريق بتقاضي  البرنامجوتسمح أوامر 

 لفةاالسترداد اإلدارية( لتغطية التكاليف غير المباشرة، وبذلك يضمن االسترداد الكامل للتكاليف. وبدال من تقاضي تك

مي االسترداد اإلدارية، فإن االسترداد الكامل للتكاليف يتحقق عن طريق تحميل جميع تكاليف بدل اإلقامة اليو

تكاليف االستقرار، بصرف النظر عن إمكانية تطبيقها مباشرة على  الخاص بالخبراء االستشاريين، بما في ذلك

ء االستشاريين مما قد ال خدمات الخبراء االستشاريين. ويؤدي ذلك إلى نشوء مخاطر مالزمة المتداد نشر الخبرا

يتفق ومتطلبات العمالء في مجال التقليل من التكاليف وسرعة تسليم المسؤولية. كما أن انعدام تقدير تكاليف العمليات 

بشفافية من شأنه أن يخفي أوجه انعدام الكفاءة، إذا وجدت، في عمليات الفريق. ولما كان نظام تكنولوجيا المعلومات 

يدير ميزانيته خارج نطاق نظام  فهو ،فقا لنموذج االسترداد الكامل للتكاليف الذي يتبعه الفريقلم يصمم و 2ونجز 

قائمة بذاتها. ويؤدي ذلك إلى مخاطر انعدام االتساق مع نظام المحاسبة  Excel)جداول نظام إكسل )في  2نجز و

 .2األساسي في نظام ونجز 

 الت مكونا رئيسيا في رقم أعمال الفريق. وقد وجدنا أن البنود العابرة ويعد بيع معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصا

في  01التي قد ال تكون لها عالقة مباشرة ببعثات الفريق وإن كانت تشترى نيابة عن المكاتب القطرية تمثل أكثر من 

ريق تحقيق القيمة لقاء المائة من المبيعات. وقد ال تضمن التكاليف المتحملة في إرسال هذه المشتريات عن طريق الف

 المال؛ ولم نستطع الحصول من الفريق على تأكيد بشأن إضافة واضحة للقيمة فيما يتعلق بهذه البنود.

  والفريق في حاجة إلى نموذج فعال للتكاليف يراعي إدارة العمالء على نحو تنافسي، والخدمات ذات الكفاءة

رة العصرية لالستجابات بالنسبة الستخدام موارده الخاصة وتقديم التكاليفية، والمنتجات المتمايزة بوضوح، واإلدا

 الخدمات المعيارية. 
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

  تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم الوثيقة "نظر في أن تيرجى من لجنة المالية

 المجلس التنفيذي للنظر فيها." وتقدم تعليقاتها إلى العالميتكنولوجيا المعلومات في برنامج األغذية 

 مشورة ةمسود

  لجنة المالية في منظمة األغذية  نظرتلبرنامج األغذية العالمي،  النظام األساسيوفقا للمادة الرابعة عشرة من

نولوجيا المعلومات تقرير المراجع الخارجي بشأن االستعداد للطوارئ فيما يتعلق بدعم تكفي الوثيقة "والزراعة 

ي في تقريرها عن دورتها الرابعة واألربعين بعد المجلس التنفيذ" وقدمت تعليقاتها إلى في برنامج األغذية العالمي

 المائة.
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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 8/6/2102-4روما، 

 

 مسائل الموارد
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر  

 االستعداد بشأن الخارجي المراجع تقرير
 تكنولوجيا بدعم يتعلق فيما للطوارئ

 العالمي األغذية برنامج في المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 

 

Distribution: GENERAL 

WFP/EB.A/2012/6-G/1 
20 April 2012 

ORIGINAL: ENGLISH 



2 WFP/EB.A/2012/6-G/1 

 

 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بموويفي  إلوى تتعلق بمحتوو  هوذه الوثيقوة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 مديرة المراجعة الخارجية:  R. Mathaiالسيدة  3071-066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانوت لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا المساعدين اإلداريينكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوثائق المتعلقة بأعما  المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم:  بتوفير تتعلق

 



 

 

 تقرير المراجع الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 بشأنتقرير مراجعة األداء 

تكنولوجيا المعلومات في دعم فيما يتعلق ب"االستعداد للطوارئ 

 العالمي"برنامج األغذية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لهند لالمراقب المالي والمراجع العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقدم المراقب المالي والمراجع 

خدمة للمراجعة  لهندلالعام 

الخارجية إلى برنامج األغذية 

 العالمي

 

 

المراجعة التي يجريها  هدفوت

 المراقب المالي والمراجع العام 

ضمان مستقل زويد البرنامج بإلى ت

إضافة قيمة إلى إدارة البرنامج و

 عن طريق تقديم توصيات بناءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمزيد من المعلومات

 يرجى االتصال بالسيدة:

Rebecca Mathai 

 مديرة المراجعة الخارجية للحسابات 

 األغذية العالميبرنامج 

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome, 

Italy  

 65133071-06-0039هاتف: 

بريد إلكتروني: 

rebecca.mathai@wfp.org 
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 لخصم

الهووودل الكلوووي لفريوووق الووودعم السوووريع فوووي مجوووا  تكنولوجيوووا المعلومووواا واالتصووواالا فوووي حووواالا ال ووووار  

واالتصووواالا، والبنوووى التحتيوووة هووو تقوووديم دعوووم تقنوووي للعمليووواا وحمايوووة المووووارد عوون طريوووق تع يووو  الحوسوووبة، 

 الكهربائية.  اقةلل

الخوودماا لجميووع العمليوواا اإلنسووانية فووي ل مووم  ،بوصووفف فريقووا موون األدصووائيين ،ويقوودف فريووق الوودعم السووريع

فحسوووب، بووول الخووودماا المتحووودة. وكوووان ال ووورء مووون إنزووواء فريوووق مركووو ي هوووو أن يحسووون ال مرونوووة وسووورعة 

مليوووون دوالر أمريكوووي ولديوووف مخووو ون  21قوووم أعموووا  سووونوي يبلووو  أيضوووا. وللفريوووق ر ة هوووذه الخووودمااجوووودو

مليووووون دوالر أمريكووووي. وهووووو يتلقووووى  1.2موووون معووووداا تكنولوجيووووا المعلوموووواا واالتصوووواالا قيمتووووف حوووووالي 

دوالر أمركوووي: أي الحسوووا   120 000الووودعم مووون فريوووق يتوووألف مووون عزووورين شخصوووا وتمويووول سووونوي يبلووو  

فوووورع تنسوووويق دوووودماا تكنولوجيووووا المعلوموووواا فووووي حوووواالا لا واالتصوووواالتكنولوجيووووا المعلوموووواا ل الخووووا 

 وذلك من أجل االستجابة األولية لل وار . ال وار 

والمفتووورء فيوووف أن يعووو    للبرناااامججوووراء مراجعوووة لووو داء ألنوووف هوووو الوجوووف العلنوووي وقووود ادترنوووا الفريوووق إل

كسوووالم عمليووواتي لحلوووو  لتكنولوجيوووا المعلومووواا واالتصووواالا فوووي حووواالا ال ووووار   البرناااامجاسوووتراتيجية 

 تتمي  بالكفاءة والفعالية والزفافية.

عملوووف مووون  وقووود وجووودنا أن الفريوووق تعووورء لعووودد مووون الت يوووراا العملياتيوووة. وهوووو يووودر   ووورورة التقليووول فوووي

األسووولو  ويوووردي  حدسوووية مووون حيووو إلدارة معوووايير التوجيهيوووة. وهوووو موووا يجعووول االعقبووواا البيروقراطيوووة وال

الفريوووق لوووم يضوووع بعووود سوووجال  إلوووى د ووور عووودف االمتلوووا  غيووور المكتزوووف فوووي بيئوووة تت يووور بسووورعة. وتبوووين أن

بالمخوووواطر يحوووودد المخوووواطر، والضووووواب  الال مووووة للتخفيووووف منهووووا وموووون المخوووواطر المتبقيووووة. ويووووردي انعووووداف 

إلدارة مووون عالمووواا ماا إلوووى حرموووان االخووودمرشوووراا األداء الرئيسوووية التوووي تزووومل حسووون التوقيوووت وجوووودة 

مرجعيوووة لقيووواه أدائهوووا بصوووفة عاموووة أو لبعلاتهوووا علوووى وجوووف التحديووود. ومووون شوووأن الفريوووق أن يفيووود مووون قيووواف 

محوووددة وشوووفافة وموثقوووة بوووين د ووو  عملوووف، ود ووو  المزوووروعاا، ومرشوووراا أداء رئيسوووية داصوووة  روابووو 

 بخدماتف.

فووووي المائوووة مووون تكوووواليف السووولع والخووودماا  وهووووي  7التوجيهيووووة للفريوووق بتقا وووي  البرناااامجوتسووومو أوامووور 

االسووووترداد اإلداريووووة  لت  يووووة التكوووواليف غيوووور المباشوووورة، وبووووذلك يضوووومن االسووووترداد الكاموووول  لفووووةتوووودعى تك

االسووترداد اإلداريووة، فووتن االسووترداد الكاموول للتكوواليف يتحقووق عوون طريوووق  لفووةللتكوواليف. وبوودال موون تقا ووي تك

تكووووواليف  جميوووووع تكووووواليف بووووود  اإلقاموووووة اليوووووومي الخوووووا  بوووووالخبراء االستزووووواريين، بموووووا فوووووي ذلوووووك تحميووووول

االسوووتقرار، بصووورل النإووور عووون إمكانيوووة ت بيقهوووا مباشووورة علوووى دووودماا الخبوووراء االستزووواريين. ويوووردي ذلوووك 

إلوووى نزووووء مخووواطر مال موووة المتوووداد نزووور الخبوووراء االستزووواريين مموووا قووود ال يتفوووق ومت لبووواا العموووالء فوووي 

المسووورولية. كموووا أن انعوووداف تقووودير تكووواليف العمليووواا بزوووفافية مووون  مجوووا  التقليووول مووون التكووواليف وسووورعة تسوووليم

شووووأنف أن يخفووووي أوجووووف انعووووداف الكفوووواءة، إذا وجوووودا، فووووي عمليوووواا الفريووووق. ولمووووا كووووان نإوووواف تكنولوجيووووا 

فهوووو يووودير  ،لوووم يصووومم وفقوووا لنمووووذل االسوووترداد الكامووول للتكووواليف الوووذي يتبعوووف الفريوووق 2المعلومووواا ونجووو  

ويوووردي ذلوووك إلوووى  قائموووة بوووذاتها. Excel)ل  سوووجوووداو  نإووواف إكفوووي  2إووواف وينجووو  مي انيتوووف دوووارل ن وووا  ن

 .2مخاطر انعداف االتسا  مع نإاف المحاسبة األساسي في نإاف ونج  

 



5 WFP/EB.A/2012/6-G/1 

 

ويعوود بيووع معووداا تكنولوجيووا المعلوموواا واالتصوواالا مكونووا رئيسوويا فووي رقووم أعمووا  الفريووق. وقوود وجوودنا أن 

ا عالقوووة مباشووورة ببعلووواا الفريوووق وإن كانوووت تزوووتر  نيابوووة عووون المكاتوووب البنوووود العوووابرة التوووي قووود ال تكوووون لهووو

فوووي المائوووة مووون المبيعووواا. وقووود ال تضووومن التكووواليف المتحملوووة فوووي إرسوووا  هوووذه  20الق ريوووة تملووول أكلووور مووون 

 الحصوووو  مووون الفريوووق علوووى تأكيووود المزوووترياا عووون طريوووق الفريوووق تحقيوووق القيموووة لقووواء الموووا   ولوووم نسوووت ع

 للقيمة فيما يتعلق بهذه البنود.إ افة وا حة بزأن 

والفريوووق فوووي حاجوووة إلوووى نمووووذل فعوووا  للتكووواليف يراعوووي إدارة العموووالء علوووى نحوووو تنافسوووي، والخووودماا ذاا 

الكفووووواءة التكاليفيوووووة، والمنتجووووواا المتمووووواي ة بو ووووووم، واإلدارة العصووووورية لالسوووووتجاباا بالنسوووووبة السوووووتخداف 

 موارده الخاصة وتقديم الخدماا المعيارية. 
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 وجز التوصياتم

: ينب ي أن تتم الموافقة على اإلجراءاا التز يلية الموحدة على مسوتو  أعلوى مون رئويس فريوق الودعم 0التوصية 

 السريع.

إعوداد د و  اسوتراتيجية لسوتة أشوهر ورب هوا بخ وة  ،امتلواال لججوراءاا التزو يلية الموحودة ،: ينب وي2التوصية 

وا وحة بوأدواا التخ وي   روابو موع إقاموة  المعلوماا فوي حواالا ال ووار فرع تنسيق ددماا تكنولوجيا عمل 

 والتتبع.

دعم أن تللقياه مع إ افة التقييم الذاتي الذي يجريف الخبير االستزاري  : ينب ي لمرشراا األداء القابلة3التوصية 

  تقييم أداء الخبراء االستزاريين.

 الدعم السريع على سبيل األولوية. : ينب ي إعداد سجل للمخاطر دا  بفريق4التوصية 

توقيوت طلوب الخودماا  : ينب ي أن تكون كفاءة الخدماا المقدمة قابلوة للقيواه وأن يسوهل رصودها فوور5التوصية 

وتحديود مرشوراا األداء الرئيسووية للعمليواا. وفوي مقابوول ذلوك ينب وي أن تتضوومن د وة عمول فريووق الودعم السووريع 

 محددة وشفافة وموثقة. رواب   وتقرير االدتتاف للذين يُنزرون لرئيسية ود ة المزروعاا ومرشراا األداء ا

عون األداء الموالي والتودفق النقودي  بيانواا د فريق الدعم السريع بنإاف للمحاسوبة يصودرينب ي أن ي و   :6التوصية 

من شأنها أن تسهل االمتلا  المخ   والودقيق ل مور التووجيهي السوترداد التكواليف. وينب وي أن تحول هوذه البيانواا 

 محل تتبع المي انية.

: نوصووي باسووتعراء الفائوودة التكاليفيووة لنموووذل االسووترداد الكاموول للتكوواليف موون حيوو  تحديوود تكوواليف 7التوصااية 

 وأسعار مختلف الخدماا المقدمة من فريق الدعم السريع.

أن ينإر في االستعا ة عن معدالا المبال  اإلجماليوة بالمعودالا بحسوب السوعر فوي  للبرنامجينب ي  :8التوصية 

الدعم في دبي بالنسبة لمختلف الخدماا المقدمة إلى فريق الدعم السريع موع مكتب الخدماا مع حالة اتفاقاا تقديم 

 موحدة. اعاة االستخداف األملل للموارد وتقديم ددماامر

ينب ووي إجووراء تقيوويم شووامل للفعاليووة التكاليفيووة لزووراء المكاتووب الق ريووة معووداا تكنولوجيووا المعلوموواا  :9التوصااية 

 في دبي، وذلك فيما عدا تنفيذ بعلاا فريق الدعم السريع المتصلة بذلك. البرنامجواالتصاالا عن طريق مكتب 

. وينب وي أن توجود 2إلوى نإواف ونجو   Great Plainsينب ي أن تدار بدقة عملية االنتقا  من نإاف  :01ية التوص

الحتياجواا اإلبوالل لود  فريوق الودعم السوريع وسوهولة  2د ة موثقة وا حة فيما يتعلق بكيفية تلبيوة نإواف ونجو  

 معالجة معامالا مكتب الدعم في دبي.
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 مقدمة -أوال

 المعلومات واالتصاالت في حاالت الطوارئتكنولوجيا 

يوجود فيوف دليول وا وو علوى أن حادثوة أو مجموعوة مون  عاجالحالة ال وار  بأنها و ع البرنامج يعرل   -1

ال تتاوافر لاد  والحوادث وقعت فتتسبب فى معاناة إنسانية أو توشك أن تهودد أروام البزور أو سوبل عيزوهم 

  وهي حادثوة أو مجموعوة مون الحووادا الزواذة علوى نحوو وا وو وتحو  الحكومة المعنية وسائل عالجها

وقود تزومل الحادثوة أو مجموعوة الحووادث كارثوة . نطاا  اساتانائي في حياة المجتمع المحلي علوى اضطرابا

ذاء، أو واحدة أو اجتماع عدة كووارث مفاجئوة، أو حواالا طووار  مون صونع اإلنسوان، أو يورول شوو ال و

 يرول صعوبة الوصو  إلى ال ذاء أو توافره، أو حالة طوار  معقدة.

بناء على اإلنذار المبكر واالستعداد لل ووار ، بموا فوي ذلوك تحليول  تهاعايرموالبرنامج استجابة تفعيل يتم و  -2

ال وار . وهنا  مبدأ أساسي د  األساه للضعف وتحليل االحتياجاا في حاالا
 1 

هوو أن التوددل يجوب  

أن يكووون سووريعا وغيوور دا ووع لزووكلياا بيروقراطيووة مفرطووة، أو معووايير توجيهيووة، وأن تكووون المسوواعدة 

 مرقتة. 

أربووع علووى دمسووة أهوودال اسووتراتيجية عامووة تزوومل  2103-2118الخطااة االسااتراتيجية للبرنااامج وتركوو    -3

تزووير بصووفة داصووة إلووى تكنولوجيووا  وإحوود  وعزوورين أداة لبلوغهووا. وفيمووا يلووى ثالثووة أهوودال غايووة ةعزوور

 المعلوماا واالتصاالا:

  قوودرة تكنولوجيووا المعلوموواا واالتصوواالا وقيووادة المجموعوواا كعاموول معوو   أساسووي إلنقوواذ األروام

 وحماية سبل العيش في حاالا ال وار  

 ذار المبكووور واالسوووتعداد للكووووارث علوووى منصوووة لتكنولوجيوووا المعلومووواا إلنووودعوووم أدواا منتجووواا ا

واالتصاالا من أجل الوقاية من الجوع الحاد واالستلمار في االستعداد للكوارث وتدابير التخفيف من 

 آثارها 

  المدعمووة بتكنولوجيووا بووالجوع تنفيووذ عمليوواا داصووة إلعووادة بنوواء البنووى التحتيووة األساسووية المرتب ووة

 ا. المعلوما

أن مجموعووة االتصوواالا فووي حوواالا ال وووار  تكفوول توووفير دوودماا  علووىإلدارة البرنااامج لااخطااة تركوود و  -4

االتصاالا المزتركة بين الوكواالا فوي الوقوت المناسوب وعلوى نحوو يمكون التنبور بوف وب ريقوة فعالوة دعموا 

دورا قياديا في مبادراا ملل الزراكة العالمية البرنامج للعملياا اإلنسانية منذ بداية حالة ال وار . ويردي 

ا في حاالا ال وار .لالتصاال
 2 

 

  

                                                      
 .1891، لجنة سياساا المعونة ال ذائية وبرامجهاأيدتف   1 
في ل يادة فعالية االستجابة في مجا  تكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا  2009فودافون هذه الزراكة في مجموعة ومرسسة األمم المتحدة ومرسسة البرنامج أنزأ   2 

 ا .رحاالا ال و
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 لبرنامجفي االتنظيمي: مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ  هيكلال

فوي دارة العمليواا لتوابع إلا  OFID  فرع تنسيق ددماا تكنولوجيا المعلومواا فوي حواالا ال ووار ير    -5

إلنسووانية عوون طريووق تع يوو  الو ووع لمجتمووع األنزوو ة اأن يكووون رذراع تكنولوجيووا المعلوموواا البرنااامج 

، وإنزواء مبوادرة أموم متحودة واحودةالمجموعاا و من دال  أنز ةللبرنامج القيادي المزتر  بين الوكاالا 

، وبنواء للعمول تحالفاا مع المنإماا غيور الحكوميوة الرئيسويةر. ومهمتوف هوي تصوميم حلوو  تقنيوة ابتكاريوة

جامع للخدماا في مجا  تووفير دعوم مجوا  تكنولوجيوا المعلومواا  رك والعمل كم التحالفاا، وبناء القدرة،

 للعملياا اإلنسانية.

 فريق الدعم السريع في دبي

فوورع تنسوويق أنزووف فريووق الوودعم السووريع فووي مجووا  المعلوموواا واالتصوواالا فووي حوواالا ال وووار  التووابع ل  -1

للحاجوة بهودل االسوتجابة  1888فوي سونة البرناامج فوي  المعلوماا في حاالا ال وار ددماا تكنولوجيا 

تكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا بسرعة من أجل تدفق المعونة اإلنسانية. وأنزف حسوا  دوا   إلى نزر

هو حساب دبي الخاص –
 3 

لتمويول أنزو تف 2000فوي ينايرككوانون اللواني  
 4 

. كموا يقووف الفريوق منوذ سونة 

فوي مجوا  . وهو أيضا شوريك الميدانيةبتقديم ددماا إدارية موسعة دال  حاالا ال وار  للمكاتب  2001

 التجار  والت بيقواا التكنولوجيوة مون أجول مجموعوة االتصواالا فوي حواالا ال ووار  وحول جديود يودعى

 EPIC وار   لتكامل االستعداد لمرك  
 5 

  . 

وفريق الدعم السريع م ود بالمعداا الال مة لدعم ثالث حواالا لل ووار  منهوا اثنتوان يمكون دودمتهما فوي   -7

 نفس الوقت. وتمتد أدواره لتزمل:

  فوي أي مكوان مون العوالم  للحواالا اإلنسوانية تقديم الدعم في استجاباا األمم المتحدة لحاالا ال وار

 و يادة القدرة على االستعداد لل وار   

  البرناامج ووكاالا األمم المتحدة وشوركاء البرنامج توفير التدريب لمويفي تكنولوجيا المعلوماا في

 االحتياطيين 

 ة والجديدة لتكنولوجيا المعلومااتوثيق الحلو  القائم  

 كنولوجيوا تيم التي قد يفتقر فيها المويفون الحاليون فوي مجوا  األقال تقديم المساعدة والخبرة للبلدان أو

أ ووخم ممووا يسووت يع  ا واالتصوواالا إلووى الخبوورة الال مووة، أو حيوو  يكووون حجووم المزووروعاالمعلوموو

 الفريق توليف 

  البرنامجمع استخداماا ة جيلوالتكنوحلو  التكييف يمكن كيف استكزال. 

                                                      
 واالتصاالار. تكنولوجيا المعلوماالالحسا  الخا  للمعداا والخدماا االحتياطية سابقا ر ىسمكان ي  3 
 .جل توفير المركباابما في ذلك البرنامج العالمي لتأجير السياراا من أ  4 
بين الحواسيب المكتبية، والهواتف المتنقلة، وأجه ة المرك  المحمولة  هاالمحادثاا الصوتية واستقبال إجراءمن الممكن عن طريق مرك  تكامل االستعداد لل وار    5 

من سهولة الوصو  إلى عملياا  لالتصاالا  يد التز يل البينييمرجو أن باليد، أو أجه ة الراديو الرقمية أو التماثلية عن طريق استخداف الزبكاا الالسلكية. ومن ال

ميدان، وت يد بذلك من سالمة اإلغاثة وكفاءتها  وقد أصبحت األجه ة تتضمن قدراا التإاف العالمي لتحديد المواقع التي تسمو للمستخدمين بتحديد مواقع  مالئهم في ال

 ن ت بيقها على األصو  والمركباا.المويفين وأمنهم  كما أن حلو  التتبع يمك
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مكوناا: ال وار ، والتدريب، وعملياا التقييمكعملياا النزور.  3العملياا بصفة عامة في إطار وتصنف   -9

وتملل عملياا التقييم وعمياا النزر التي تعالج الل وراا فوي مت لبواا تكنولوجيوا المعلومواا واالتصواالا 

ريع. ويورد فيموا يلوي في الوحداا الميدانية ملل المكاتب الق رية أكبور مكوون مون عمليواا فريوق الودعم السو

 ملاالن لما قاف بف الفريق مردرا من عملياا:

 ( التقييم في الفلبين1)

نوفمبركتزوورين اللوواني  21ببعلووة للتقيوويم والنزوور فووي البلوود دووال  الفتوورة الممتوودة موون الوودعم السووريع قوواف فريووق 

األمنيوووووة فوووووي مووووون أجووووول اسوووووتعراء وتحسوووووين نإووووواف االتصووووواالا  1002ديسووووومبرككانون األو   20إلوووووى 

 و  الفلبين . وكانت األهدال الرئيسية للبعلة هي:امحافإة مندان

 و وتحسينف.اإعادة النإر في نإاف االتصاالا األمني القائم في محافإة مندان• 

 األمنية. إتاحة استخداف الالسلكي والتدريب على صيانتف للمويفين من أجل استدامة شبكة االتصاالا• 

 تحسيناا شبكة االتصاالا األمنية.بزأن  وااالا األمم المتحدة في محافإة مندانتقديم المزورة لوك• 

 ( عمليات الطوارئ في هايتي2)

سووواعة بعووود أن  82فوووي غضوووون  ونزووورهالفريوووق الووودعم السوووريع مووون دبوووي إلوووى هوووايتي  ةالتابعووو قوووةالفرتوووم إيفووواد 

أن موووويفي تكنولوجيووووا . يضووووال إلوووى ذلووووك 1020ينايرككوووانون اللووواني  21  ووور  البلووود  لوووو ا  قووووي فووووي

ومكاتبووف الق ريووة موون أرجوواء العووالم لوودعم العمليووة. وكووان  البرنااامجموون مقوور  أوفوودواالمعلوموواا واالتصوواالا 

الهووودل مووون البعلوووة هوووو إنزووواء مركووو  لالتصووواالا وقاعووودة لوجسوووتية لتسوووهيل توصووويلية اإلنترنوووت واالتصووواالا 

 في هايتي. ينإلنسانيلعاملين الاألمنية 

 2010المخصص ال مني لهوذه الخودماا دوال  الفتورة الممتودة مون ينايرككوانون اللواني  ،1الزكل ويرد في   -8

 .2011إلى يونيوكح يران 

 0الشكل 

 

النشر / التقييم
47% 

عملية الطوارئ 
31% 

 %22التدريب 

Assessment/ Deployment

EMOP

Training

 التقييمكالنزر

 عملية ال وار 

 التدريب
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قدف فريق الدعم السريع في مجا  تكنولوجيوا المعلومواا واالتصواالا فوي حواالا ال ووار  دوال  و  -10

مزروعا تنتزور فوي  59ددماا إلى  2011إلى يونيوكح يران  2010الفترة الممتدة من ينايرككانون اللاني 

 نصيب كل إقليم. 2 الزكلبلدا  ويبين  33

 2 الشكل

 
  

يتولى إدارة عملياا البيع في فريق الدعم السريع في مجا  تكنولوجيا المعلومواا واالتصواالا فوي حواالا   -11

فوي مكتوب دبوي ال وار  جنام ددماا العمالء التابع للخدماا اإلنسانية العالمية
 6 

ويمتود هوذا الودعم بدايوة  

من استالف ال لب األولي من عميل لمعداا أو ددمة حتى اإلصدار النهوائي للفواتورة. ويعنوى الجنوام أيضوا 

بمهاف الزراء. ويعنى بمخ ون الفريق من المعداا مستودعاا األمم المتحودة لالسوتجابة للحواالا اإلنسوانية 

علوى تكواليف مناولوة المخ ونواا.  في المائة 7إ افية قيمتها من أجلها  ريبة  التي تُحمل للبرنامجالتابعة 

اتفا  رباعي األطرال لتقديم الخودمااالمرقتة ويحكم تقديم الخدماا 
7
فورع تنسويق دودماا تكنولوجيوا بوين  

  والبرنامج العوالمي لتوأجير السوياراا الموجوود فوي دبوي  ومسوتودع األموم المعلوماا في حاالا ال وار 

مقابول ذلوك يتلقوى مكتوب الودعم فوي دبوي  بة للحاالا اإلنسانية  ومكتب الدعم في دبي. وفويالمتحدة لالستجا

 دوالر أمريكي سنويا عن جميع الخدماا التي يقدمها فريق الدعم السريع. 450 000

 

  

                                                      
 6 

  . مكتب الدعم في الميدان وفي حاالا ال وار  FESO  مكتب الدعم في دبي  و DSOكان يزار إلى مكتب دبي سابقا باالدتصارين   
 .، ومكتب دبياإلنسانيةمستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالا ، ووالبرنامج العالمي لتأجير السيارااشعبة تكنولوجيا المعلوماا،   7 

17 

30 

8 3 

 العمليات على نطاق العالم

Asia

Africa

S. America

Europe

 آسيا

 أفريقيا

 أمريكا الجنوبية

 أوروبا
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معإم األحيان عن طريق الخبراء االستزواريين، وهوو موا يسواعد علوى الحود يعمل فريق الدعم السريع في و  -12

من التكاليف المحددة للعملياا. ورغم أن الفريق ينتقي هرالء الخبراء، فتن مكتب الودعم فوي دبوي هوو الوذي 

 يويفهم بالفعل بالتزاور مع المقر.

أ أساسي في الفريوق. وقيول لنوا إن هوذا المبودأ يووا ن بوين الحاجوة إلوى تقوديم واالسترداد الكامل للتكاليف مبد  -13

ددماا بسعر أملل يسترد بف الفريق تكاليفف وبين هدفوف المتملول فوي تقوديمها بأسوعار تنافسوية. واعتبوارا مون 

مون التكواليف المباشورة، وهوي ت بوق  فوي المائوة 7بنسوبة إدارية  استرداد تكلفةهذا التاريخ يتقا ى الفريق 

 المكاتوب الق ريوةكالمكاتب اإلقليميوة وموا إلوى البرناامج على جميوع السولع والخودماا التوي تقودمها وحوداا 

 ذلك  ووكاالا األمم المتحدة األدر . وال تقدف الخدماا إال بعد استالف دفعاا مقدما من العمالء.

 ا  المتاحة للفريق من أجل تلبية التكاليف غير المتوقعة مصنفة في الجدو  الوارد أدناه:واألمو  -14

 

2الجدول   

 المبلغ بالدوالرات األمريكية الغرض الصندو 

 في السنة 2.0 فق  لحالة ال وار  العاجلة ةحسا  االستجاب

 ةتكاليف الدعم المباشر

 33.00 العاجلة ةاالستجابإن لم يستخدف حسا   مرفق التمويل بالسلف

الحسا  الخا  لتكنولوجيا المعلوماا 

  في السنة 0.25 ال وار  السريعة: االستجابة األولية فق  واالتصاالا

مصادر التمويل األدر 
(8)

   رصيد لزحن المعداا في حاالا ال وار   

 

                                                      
 وغير ذلك.والنقل البري والتخ ين والمناولة، مي انية دعم البرامج واإلدارة، وتكاليف الدعم المباشرة، وتكاليف التز يل المباشرة األدر ،   8 

 0الجدول 

 سنوات  3المتوسط خالل  

(2118-2101) 

2100  

 (2100)حتى يونيو/حزيران 

 11 3 مة والمدع عدد  حاالا ال وار  

 50 70 مةو عدد  البعلاا المدع

 5.5 9.9 )بماليين الدوالرات األمريكية( اإليرادات

 4.3 7.5 بيع المعداا

 1.2 2.4 العملياا

 16 14 القوة العاملة

 2 2 المويفون

 14 12 الخبراء االستزاريون
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 عملنا في مجال المراجعة  -ثانيا

 أهداف المراجعة

وقع االدتيار على فريق الدعم السريع في مجا  تكنولوجيوا المعلومواا واالتصواالا فوي حواالا ال ووار    -15

كوذراع تزو يلية لحلوو  تكنولوجيوا  برناامجاللمراجعة األداء نإرا ألن من المفترء أنوف يعو   اسوتراتيجية 

بفعاليووة تتوووافر فيهووا الكفوواءة والزووفافية. ود  ووت المعلوموواا واالتصوواالا فووي حوواالا ال وووار  تتميوو  

لل وووار  اسووتعداد تكنولوجيووا المعلوموواا واالتصوواالا بزووأن  مراجعتنووا موون أجوول الحصووو  علووى  وومان

وصوممت المراجعوة علوى البرناامج. واألداء التز يلي للفريق في مجا  المواءموة االسوتراتيجية موع أهودال 

 وجف التحديد للتأكد من أن:

  موو ود بمجموعووة موون المووويفين المهوورة بمووا فووي ذلووك الخبووراء االستزوواريين الووذين م السووريع الوودعفريووق

 يساعدون على إنزاء أفرقة جاه ة للنزر في الوقت الحقيقي 

  الموارد مأمنة تماما  والنموذل المالي قادر على استرداد التكاليف 

 ئق الخدماا مدعمة بخ  ، وأدلة، وتفويض للمسرولية، ومسرولياا، ووثا 

 .هنا  مرشراا رئيسية قابلة للقياه تدعمها متابعة فعالة 

 أسلوب المراجعة ونطاقها

واإلداري أجري التحليل الكلي لمجاالا وييفية وددماا دعوم مختلفوة مون أجول دراسوة آثوار الودعم الموالي   -11

أموا التحليول علوى الن وا  الصو ير لعمليواا الفريوق، لعملياا فريق الدعم السوريع. ية التحتية البنفي مجا  و

فوووي طاجيكسوووتان،  2011و 2008فقووود أجوووري مووون دوووال  دمسوووة مزوووروعاا توالهوووا الفريوووق فيموووا بوووين 

وقرغي ستان، وباكستان، والفلبين، وهايتي عن طريق تتبع المسار بداية من التخ وي  حتوى تقريور اإلنجوا  

المخاطر. وقيمت المخاطر في مصفوفة للمووارد المهموة المسوتخدمة تحقيقا ألهدال المراقبة بناء على تقييم 

 المالية، والتقنيين، والمعداا ، وأنواع الخدماا المقدمة، وأنواع الخدماا في االستخداف النهائي. واستُخدف 

  والعالماا المرجعيوة ألداء العمليواا COBIT-4.1ب ية الحصو  على  مان استبيان مراقبة العملياا  

 .االستحقا رة معبرا عنها بوصفها نموذل والقد

وجمعت معلومواا عون طريوق إجوراء المقوابالا ومون نإوم تكنولوجيوا المعلومواا، واإلجوراءاا التزو يلية   -17

 واألدلة، والتقارير، والسجالا. الموحدة،

 موورتمرالإلدارة فووي مقوور الفريووق فووي دبووي أثنوواء انعقوواد ون اقهووا ومنهجيتهووا مووع االمراجعووة وناقزوونا أهوودال   -19

 إلدارة في روما.مع الفريق ومع ا. ونوقزت نتائج المراجعة 2011سبتمبركأيلو   3الددو  في ب المتعلق

ا. ولسوونا مسورولين عون النتوائج الخاطئووة وتسوتند نتوائج مراجعتنوا وتوصوياتنا إلووى المعلومواا التوي أتيحوت لنو  -18

 للمراجعة التي تع   إلى معلوماا غير دقيقةكغير كاملة قدمت لنا.

ونحاان نعتاارف بمااا قدمااظ لنااا مومفااو البرنااامج وإدارتااظ ماان تعاااون ومساااعدة خااالل  ااتى مراحاال هااذه   -20

 المراجعة.
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 وترد نتائجنا وتوصياتنا بالتفصيل في الفقراا التالية.  -21

 بيئة المراقبة -ثالاا

 التوجيظ ألف

وجف اإلجراءاا التز يلية الموحدة ما يقوف بف فريق الدعم السريع مون عمليواا، وتوييوف، وإجوراءا فوي ت  -22

اإلدارة المالية وإدارة األصو ، وهي بناء على ذلك ذاا أهمية أساسوية بالنسوبة لعمول الفريوق. ويجوري فوي 

قوود أن الموافقووة علووى الوقووت الحا وور تحديوود اإلجووراءاا التزوو يلية علووى مسووتو  رئوويس الفريووق. ونحوون نعت

أن يكوون فوي المقور ستسواعد علوى مواءموة عمول الفريوق موع اإلطوار  يُفضولاإلجراءاا على مستو  أعلى 

 .البرنامجالمرسسي الحالي في 

لتسهيل إلدارة الرئيسيين في الفريق ينب ي أن تحدد بم يد من الو وم ونحن نر  أيضا أن أدوار مويفي ا  -23

الورئيس الووييفي عنودما يت يوب رئويس  االنتقا  بسالسة. وملا  ذلك أنف لم ينص صراحة علوى مون سويكون

بتصدار مذكرة لتسليم المهاف في مجاالا العمل المهمة  وشبيف بذلك أيضا أن التكليف. العملياا عن المح ة

ة  ملوول رئوويس الفريووق ورئوويس فووي حالووة إعووادة االنتوودا  إلووى وموون الويووائف المهموو –والقضووايا العالقووة 

 من شأنف أن يساعد على إعداد المسرولين الجدد.  –العملياا  

ينب وي أن توتم الموافقوة علوى اإلجوراءاا التزو يلية الموحودة علوى مسوتو  أعلوى مون رئويس فريوق  :0التوصية 

 الدعم السريع.

 

 التخطيط باء

نهجوا جديودا  2011لسونة فرع تنسيق ددماا تكنولوجيا المعلوماا في حواالا ال ووار  اتبعت د ة عمل   -24

لتسهيل م يد من التعاون بين وحداا هوذا الفريوق ولتحاشوي إنزواء رصووامع صو يرةر فوي البدايوة فوي ن وا  

الفرع. ولم تعد األهدال تحدد ربحسوب الوحوداار بول تو وع بحسوب المهموة، وهوي تت لوب جميعهوا اشوترا  

ر من وحدة. وهنا  من بوين األهودال التسوعة والعزورين المصونفة فوي إطوار أربعوة أقسواف فوي د وة عمول أكل

أهوودال ثمانيووة الفوورع
 9 

أقسوواف تتعلووق بفريووق الوودعم السووريع فووي مجووا  تكنولوجيووا المعلوموواا  ثالثووةفووي إطووار  

 واالتصاالا في حاالا ال وار . 

وتوصي اإلجراءاا التز يلية الموحدة باتباع د ة استراتيجية لسوتة أشوهر مون أجول توجيوف عمليواا فريوق   -25

فوورع تنسوويق الودعم السووريع. ونحون نوور  أن الخ وة االسووتراتيجية لهووذا الفريوق يجووب أن تسوتعين بخ ووة عمول 

م السووريع فووي . ونحوون نعتوورل بووأن تووددالا فريووق الوودعدوودماا تكنولوجيووا المعلوموواا فووي حوواالا ال وووار 

حاالا ال وار  ال يمكن التخ ي  لها دائما. إال أننا وجدنا أن عمل الفريق فيموا يتعلوق بعمليواا التقييمكالنزور 

مون مووارده لوم تكون بودورها مدعموة بخ وة محوددة. ونحون نعتقود  فوي المائوة 70والتدريب التي تملل مجتمعوة 

                                                      
اإلدارة   وفي إطار 19و 14و 13و 10، األهدال المرقمة الخدماا االبتكارية في حاالا ال وار   وفي إطار 4: الهدل رقم قيادة األنز ة اإلنسانيةفي إطار   9 

 بفريق الدعم السريع. 28و  21و 24: تتعلق األهدال والدعم
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فيهوا ، وهوو موا ال ي بوق فوي الوقوت الحا ور. ومون أيضا أنف يتعين رب  أي بعلة بخ ة العمول فوور الزوروع 

تبوع البعلوة، وذلوك مون أجول رصود تخ ي  البعلة بالتوا ي مع بياناا ت صحفالممكن تسجيل هذه األمور في 

ال فرع تنسويق دودماا تكنولوجيوا المعلومواا فوي حواالا ال ووار  نجا اا. كما أننا وجدنا أن د ة عمل اإل

 مع التقارير المالية أو التز يلية الدورية الصادرة عن فريق الدعم السريع.وا حة  رواب فيد من إقامة ستت

إعوداد د و  اسوتراتيجية لسوتة أشوهر ورب هوا بخ وة  ،امتلاال لججراءاا التزو يلية الموحودة ،ينب ي: 2التوصية 

وا وحة بوأدواا التخ وي   روابو موع إقاموة فرع تنسيق ددماا تكنولوجيا المعلوماا في حاالا ال وار  عمل 

 والتتبع.

 الموارد البشرية جيم 

. وبصوفة عامووة 2011إلوى منتصووف  2001فحصونا تعيووين الخبوراء االستزوواريين دوال  الفتوورة الممتودة موون   -21

يفضل فريق الدعم السريع االحتفاي بخبرائف االستزاريين الوذين عملووا موع الفريوق لفتوراا تتوراوم بوين سونة 

 وست سنواا. 

 أن الخبوراء االستزواريين يواصولون انتودابهم لمعإوم السونة وأنهوم أنفقووا حووالي ن تحليلنا لصحيفة التتبع وبي    -27

من أياف عملهم في دبوي. وقيول لنوا إنهوم يعملوون علوى نحوو مفيود دوال  إقوامتهم فوي دبوي وإن لوم  في المائة 35

 ذلك العمل.بزأن  يحتقظ بسجل

وتنص اإلجراءاا التز يلية الموحدة المتعلقوة بوالتوييف علوى أن يعود رئويس العمليواا عنود نهايوة عقود كول   -29

دبير استزاري تقريرا عون تقيويم األداء عون كول دبيور لعر وف علوى رئويس فريوق الودعم السوريع. ورغوم أن 

اا األداء الرئيسووية التقيوويم يسووجل القوودراا التقنيووة والسووماا الزخصووية بصووفة عامووة، فتنووف ال يوورب  بمرشوور

 .مو وعيالمتعلقة بالمزروعاا التي يض لع بها الخبير االستزاري، وإنف إلى ذلك الحد ذو طابع 

وتوونص اإلجووراءاا التزوو يلية الموحوودة لفريووق الوودعم السووريع علووى توووفير التوودريب للخبووراء االستزوواريين   -28

بحي  يقدمون ددمة جيدة. ومن المالحظ بناء علوى البيانواا المقدموة أنوف توم لضمان حسن تجهي هم وتدريبهم 

 حتى سبتمبركأيلو   2011ين في سنة ، ودبير  2010، وسبعة دبراء في سنة 2008ين في سنة تدريب دبير  

  . وليس هنا  توثيق ألي آلية للمراقبة للتأكد من أن التدريب يستخدف على نحو مفيد.2011

 الوذي يجريوف الخبيور االستزواري أن ينب ي لمرشراا األداء القابلوة للقيواه موع إ وافة التقيويم الوذاتي: 3التوصية 

 .دعم تقييم أداء الخبراء االستزاريينت

 

 إدارة المخاطر -رابعا

 اإلدارااوجدنا أن فريق الدعم السريع تعرء لعدد من الت يراا. وتزمل الت يراا جوانوب شوتى. فأسوماء   -30

فريق الدعم السوريع فوي الوقوت الحا ور فوي  واالدتصاراا الخاصة بها  وترتيباا اإلبالل التي يستخدمها

اإلقليمووي فووي دبووي  وترتيبوواا اإلداري  المكتووبإلووى لوويس وتكنولوجيووا المعلوموواا  شووعبةالتقووارير إلووى رفووع 

بعوض  التمويل  والجوانب التز يلية الناتجة عن الت يراا ال ارئة على اإلجراءاا التز يلية الموحودة، هوي
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الت يراا التي تذكر للتو يو. ويد  ذلك على اتباع نهج استباقي نز  في النإر إلى الفريوق إذ يعوالج دوره 

أيضوووا  وورورة التقليوول موون العقبوواا البيروقراطيووة والمعوووايير المت يوور واحتياجاتووف المت يوورة. وهووو يعووي 

التوجيهية في عملف. إال أن التوثيق، وإجراءاا إدارة الت يير  ورسوف التوافوق البيانيوة وموا إليهوا التوي تودعم 

الت يراا في المنإماا وتسهل االمتلا  الناجو الزفال تحتل مرتبة أدنى فوي أولويواا التزو يل لود  فريوق 

لسريع. والعملياا التي يتبعها الفريق دلي  من التدابير الخاصة والتي تتخذ من حوين إلوى آدور قابلوة الدعم ا

للتكرار، ولكنها حدسية إلى حد كبير. وهنا  درجة كبيرة من االعتماد على معرفة األفراد والتو اف فوريقهم. 

 ف في بيئة عمل تت ير بسرعة. غير أن الجانب اآلدر هو أن الفريق يواجف د ر عدف االمتلا  غير المكتز

الفريق بو الخوا  ويسل  التقرير الضوء على مخاطر عملياا فريق الودعم السوريع. بيود أن سوجل المخواطر  -31

أن يحدد المخاطر والضواب  الال مة للتخفيف من آثارها والمخاطر المتبقية لوم يكون قود أعود الذي من شأنف 

قيوواف بالمراجعووة. ويبوودو أن التوثيووق واالتصوواالا وإدارة العمليوواا  وتصووميم الوونإم وتواصوول بعوود وقووت ال

 الصيانة واألعما كالتعافي من الكوارث ما  ا  يملل د را كبيرا.

  : ينب ي إعداد سجل للمخاطر دا  بفريق الدعم السريع على سبيل األولوية.4التوصية 

 

 أنشطة المراقبة -خامسا

 البعااتإدارة  ألف 

ير  فريق الدعم السريع أن تقديم الخدماا في الوقوت المناسوب هوو أحود مجواالا قوتوف. والحإنوا أن وقوت   -32

صوعبا.  المعيواروتاريخ النداء األو  لل لب ال ار  لم يكن مسجال، وهوو موا يجعول رصود أدائوف مقابول هوذا 

، ومعووايير عمليوواا موثوقيووةاألدوور  ملوول ال بالمعوواييروالواقووع أن مرشووراا األداء الرئيسووية فيمووا يتعلووق 

تكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا المقدمة وما إلى ذلك لم تحدد بصفة عامة أو أنها لوم تحودد بصوفة داصوة 

 بالنسبة للبعلاا.

نا أن صحف تتبع البعلاا ال ترب  بين البعلاا كول علوى حودة وبوين العمليوة الكاملوة، فهوذه هوي كما أننا وجد  -33

الوحدة األساسية التي تسترد التكاليف عنها من المنإمة العميلة. ولوم يكون مون الممكون فوي غيوا  مرشوراا 

تقوديمها. وملوا   األداء الرئيسية قياه اإلنجا اا في تقوارير االدتتواف. وحودث فوي بعوض الحواالا أن توأدر

حالة ال وار  في هايتي لم يقدف حتوى بعود مورور واحود وعزورين شوهرا علوى بزأن  ذلك أن تقرير االدتتاف

 حدوث الحالة.

وقوود وجوودنا أنووف ال تقوواف تفرقووة بووين دوودماا ال وووار ، وجهووود الت بيووع، وال يوواداا التاليووة، ودوودماا بنوواء   -34

استرداد التكاليف عون جميوع أنوواع الودعم واحود فوي جميوع الحواالا، وال يوجود حواف  فوي فريوق القدراا. و

الوودعم السووريع علووى التحووو  عوون يوورول ال وووار  إلووى أسوولو  بنوواء القوودراا موون أجوول البنيووة التحتيووة 

لمكاتوب لتكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا ونقل العمل إلى مويفي هذه التكنولوجيا المتوافرين محليوا فوي ا
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الق ريةكالمكاتب اإلقليمية. ويوردي عوبء تمويول عمليواا الفريوق عون طريوق اسوترداد التكواليف إلوى نزووء 

 د ر أصيل هو مد أمد الحل، وهو ما قد ال يتفق مع مت لباا العمالء الرامية إلى تقليل التكاليف.

 ال وائرمجموعوة أدواا للنزور اللوجسوتي  يوالمعوداا موحودة: فهو ا بصفة عاموة.وتتبع البعلاا نهجا موحد  -35

يمكن تعديل حجمها طبقا لالحتياجاا. وفي معإم الحاالا ينزور فريوق مون شوخص واحود فوي البعلوة إال إذا 

كانت هنا  عملية طووار  مرسسوية معقودة علوى ن وا   وخم. ويسوتمد الفريوق دعموا مون أفرقوة تكنولوجيوا 

لمحليوووة التابعوووة للمكتوووب الق وووري أو موووويفين مووون دوووارل المكتوووب الق وووري المعلومووواا واالتصووواالا ا

  المقركالمكتب اإلقليمي .

توقيوت طلوب الخودماا  : ينب ي أن تكون كفاءة الخدماا المقدمة قابلة للقياه وأن يسهل رصودها فوور5التوصية 

وتحديد مرشراا األداء الرئيسية للعمليواا. وفوي مقابول ذلوك ينب وي أن تتضومن د وة عمول فريوق الودعم السوريع 

 .محددة وشفافة وموثقة رواب   وتقرير االدتتاف  للذين يتم نزرهمود ة المزروعاا ومرشراا األداء الرئيسية 

 

 نموذج استرداد التكاليف: الجدو  المالية باء 

فريق الدعم السريع مفوء، كما ذكر من قبل، بالعمول علوى االسوترداد الكامول للتكواليف الوذي يتقا وى فوي   -31

اسووترداد إداريووة، وهووي نسووبة مئويووة محووددة لفووة مقابلووف رسووما موون جميووع التكوواليف المباشوورة كمووا يتقا ووى تك

االسوترداد  لفوةمتوقع أن تفي تكلمباعة والخدماا المقدمة. ومن التخصم من جميع التكاليف المباشرة للسلع ا

ين، إلداريووة بالتكوواليف غيوور المباشوورة ذاا الصوولة موون أجوول إدارة عمليوواا ملوول تكوواليف المووويفين اإلداريووا

يجاراا، وغير ذلك من التكواليف المتفرقوة غيور المرتب وة علوى نحوو مباشور ومويفي الدعم المحليين، واإل

 قدمة.بالخدمة الم

. وكان المقصوود بهوذا في المائة 7االسترداد اإلدارية بنسبة  لفةحددا تك 2011واعتبارا من أو  مايوكأيار   -37

مكتووب فووي دبووي  البرنااامج المعوود  هووو توفيقووف مووع المعوود  الخووا  بجميووع الخوودماا الصووادرة عوون مكتووب 

ولوم يكون هنوا  مبورر آدور لودعم المعود  المحودد  لتوأجير السوياراا  ، البرنوامج العوالمي فوي دبوي البرنامج

 االسترداد اإلدارية. لفةلتك

معلومواا ال نإافكفاية الرسم الم بق، وإن كان ذلك صعبا في غيا  مد  وقد فحصنا بياناا من أجل تقييم   -39

نإوواف فووي اإلدارة الماليووة بزووأن المالئووم داريووة اإل

 . ووجوووووودنا أن 54الفقوووووورة  نإوووووور ا 2ونجوووووو  

فوووي إطوووار أربعوووة  نفقووواا تُسوووجلوال اااإليوووراد

، أي معداا 2أنز ة  صناديق  في نإاف ونج  

فريق الدعم السريع، ورسوف بعلاا فريق الودعم 

السووريع، وإدارة فريووق الوودعم السووريع، ودبووراء 

 2فريوووق الووودعم السوووريع. ويسوووجل نإووواف ونجووو  

في إطار كل صوندو  ويقودف الرصويد الموالي فوي إطوار كول منهموا. واعتبوارا مون الرابوع نفقاا وال ااداإلير

 الرصيد الصندو 

 )بالدوالر األمريكي(

 051 445 1 معداا فريق الدعم السريع

 690 145 إدارة فريق الدعم السريع

الخبراء االستزاريون للفريق 

 ودعمف

511 391 

 811 119 الفريقاسترداد تكاليف بعلاا 

 943 221 2 المجموع
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مليوون  2.2 تاريخ المراجعة ، بلو  مجمووع األرصودة فوي إطوار الصوناديق  2011عزر من سبتمبركأيلو  

مليوون دوالر  2.9بلو   2011المخ ونواا فوي أو  سوبتمبركأيلو   جورددوالر أمريكي. يضال إلى ذلك أن 

 دوالر أمريكي. يينمال 5ي. وكان إجمالي الو ع المالي للفريق أمريك

كان يقتضي تحميل هذه التكاليف على  مايوكأيار  االسترداد اإلدارية  لفةتكبزأن  ورغم أن األمر التوجيهي  -38

العملووي علووى تكوواليف الخبووراء جميووع السوولع والخوودماا، فقوود قيوول لنووا إن هووذه التكوواليف ال تحموول فووي الواقووع 

االستزاريين. وبينت حسواباتنا أن هوذه التكواليف إذا طبقوت علوى نحوو متسوق علوى جميوع السولع والخودماا، 

مليوون دوالر أمريكوي. والحإنوا أن الفريوق يتعوين  0.83فسيتعرء فريق الدعم السريع لعج  سونو  يبلو  

ريق ويوافق علوى دفوع مرتوب أعلوى لورئيس العمليواا. عليف بداية من العاف القادف أن يتحمل مرتب رئيس الف

 وقد يكون لذلك تأثير  ار على الجدو  المالية للفريق في السنواا القادمة.

ويت لب األمر التوجيهي أن يجمع الفريق كل التكاليف المباشرة المتحملة عن الخبراء االستزاريين وي بوق   -40

علووى مجموووع هووذه التكوواليف موون أجوول ت  يووة تكاليفووف غيوور  فووي المائووة 7االسووترداد اإلداريووة بنسووبة  لفووةتك

المباشوورة. وقوود وجوودنا بوودال موون ذلووك أن تكوواليف االسووتقرار التووي ال تنسووب للخبووراء االستزوواريين إال بصووفة 

تخدف هوذا األسولو  قامة اليومي الوذي يوتم تقا ويف مون العميول  ويسول أيضا على تكاليف بد  اإلج ئية تحم

االسترداد اإلدارية. وقيل لنا إن هذا األسلو  فوي تقا وي الرسووف نووقش فوي اجتمواع عوالمي  لفةبدال من تك

  وحصول علووى موافقوة المنإمواا العميلوة. إال أن هووذا 2010لتكنولوجيوا المعلومواا  أكتوبركتزورين األو  

 :من عدة أوجف فيف قصوراألسلو  

 د التكاليف.ال يتسق مع مبدأ استردا •

يردي هذا إلى تضار  المصالو مع هدل تقديم ددماا اقتصادية تتمي  بالكفاءة، ألنف يزجع على وجود  •

مي ة أصيلة لنزر الخبراء االستزاريين لمدة أطو  في بعلاا بودال مون  ومان تسوليم المسورولية بسورعة 

 إلى المويفين المحليين.

التكاليف المباشورة للعمليواا أن يخفوي جوانوب نقوص من شأن عدف وجود عملية شفافة ووا حة لحسا   •

  الكفاءة إذا وجدا في عملياا فريق الدعم السريع مع تحميل تكاليف أعلى على العمالء.

عون األداء الموالي والتودفق النقودي  بياناا د فريق الدعم السريع بنإاف للمحاسبة يصدرينب ي أن ي و   :6التوصية 

من شأنها أن تسهل االمتلا  المخ   والدقيق ل مر التوجيهي السوترداد التكواليف. وينب وي أن تحول هوذه البيانواا 

 محل تتبع المي انية.

: نوصووي باسووتعراء الفائوودة التكاليفيووة لنموووذل االسووترداد الكاموول للتكوواليف موون حيوو  تحديوود تكوواليف 7التوصااية 

 ار مختلف الخدماا المقدمة من فريق الدعم السريع.وأسع

أن ينإر في االستعا ة عن معدالا المبال  اإلجمالية بالمعدالا بحسب السوعر فوي  للبرنامجينب ي  :8التوصية 

الخودماا المقدموة إلوى فريوق الودعم السوريع  حالة اتفاقاا تقديم الخدماا مع مكتب الدعم في دبي بالنسبة لمختلف

 االستخداف األملل للموارد وتقديم ددماا موحدة. مع مراعاة

  راء وبيع معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   جيم
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مليوون دوالر  50مون تكنولوجيوا المعلومواا واالتصواالا حووالي  البرناامجبل  متوس  مجمووع موا اشوتراه   -41

مون الزوراء إذ بل وت  فوي المائوة 14أمريكي في السنواا اللالث الما ية. وكان فريق الودعم السوريع يملول 

الزوراء فوي حالوة البنوود التابعوة  معوامالاماليين دوالر أمريكي دوال  نفوس الفتورة. وقود فحصونا  7حصتف 

 .2011إلى يونيوكح يران  2008للفترة من يوليوكتمو  للفريق بالنسبة 

إلمواراا العربيوة المتحودة  وفيموا يتعلوق المزترياا من بائعين مقيموين فوي امن  في المائة 40ويأتي حوالي   -42

. فوي المائوة 44ببقية المزترياا فتن بائعين من ثالثة بلدان هي الدنمار  وأستراليا والوالياا المتحدة مللوا 

من مجمووع الزوراء، وكوان أحودهم مقيموا فوي اإلمواراا  في المائة 50وملل البائعون السبعة في قمة القائمة 

 العربية المتحدة.

التكوواليف وتوقيووت بزووأن  ويوو داد الزووراء كفوواءة عوون طريووق االتفاقوواا ال ويلووة األجوول التووي تضوومن االلتوو اف  -43

ال تسجل ما إذا كانت البنود  2التسليم على السواء. وقد الحإنا أن الوحدة النموذجية للزراء في نإاف ونج  

من دال  عملية ع اءاا تنافسية. وبنواء علوى ذلوك لوم نوتمكن  جر  شراؤها بموجب اتفا  طويل األجل أو

مون تقيويم كوم الزوراء عوون طريوق االتفاقواا ال ويلوة األجول، ومووا إذا كوان السوعر وشوروط الزوراء األدوور  

متسقة مع بنود االتفاقاا. ونحن نعتقد أن الفوائد الناجمة عن االتفاقاا ال ويلوة األجول ينب وي تحديودها كميوا 

 ورصدها.

ولما كوان معإوم الزوراء مون دوارل دبيكاإلمواراا العربيوة المتحودة، فقود ال تكوون هنوا  أي ميو ة وا وحة   -44

لزراء معوداا تكنولوجيوا المعلومواا واالتصواالا مون أجول مكاتوب ق ريوة أدور  عون طريوق دبوي إال إذا 

ر إلى المرسل إليف من مقر البائعين. وقد ُشكل نإاف كانت االتفاقاا ال ويلة األجل تنص على الزحن المباش

بحي  تُستوعب تكاليف الزحن نحو الدادل في تكاليف شراء البنوود. 2ونج  
 10 

ولوذلك لوم نسوت ع أن نجود  

التكاليف الدقيقة لزحن البنود إلى ميناء المقصد. وقد أفضى بنا تحليل المعوامالا التوي فصولت فيهوا تكواليف 

 من تكاليف الزراء. في المائة 5.1لزراء إلى تقدير تكاليف الزحن بحوالي الزحن عن تكاليف ا

 يتقا وووى فريوووق الووودعم السوووريع رسوووما قيمتوووف   -45

موون تكوواليف شووراء البنوود المعوود  فووي المائووة 2

لتخليص المناولة من الميناءكنق ة الددو  فوي 

اإلمواراا العربيوة المتحودة إلوى المسوتودع فوي 

دبي. ويتوولى جنوام اللوجسوتياا فوي مسوتودع 

األمووم المتحوودة لالسووتجابة للحوواالا اإلنسووانية 

عمليووة التخلوويص فووي المينوواء ويصوودر فوواتورة 

يد النفقووواا شوووهرية ي الوووب بهوووا الفريوووق بتسووود

مون  فوي المائوة 7الفعلية المتحملة والتي تزمل 

تكوووواليف المناولووووة. وقوووود وجوووودنا أن اسووووترداد 

                                                      
 وقت تسجيل استالف هذه البنود. بحسب تكاليف البنودالزراء طلب رسوف الزحن المعروفة وقت تقديم  تخصص  10 
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تكاليف المناولة التي يتقا اها الفريق من العمالء أعلى مون النفقواا الفعليوة الوذي يتقا واها مسوتودع األموم 

 المتحدة لالستجابة للحاالا اإلنسانية.

والتي ترتب  مباشرة بعملياا بعلاا فريق الدعم السريع، أن الفريق يزتري  التي تخ نويضال إلى البنود   -41

أيضا بنودا عوابرة
 11 

، أي معوداا ال تحفوظ فوي المخوا ن وتووفر لهوا مون دوال  الفريوق المووارد علوى نحوو 

د مون حيو  الموا  وكحصوة مون عارء من جانب المكاتوب الق ريوة المتلقيوة. وبيوع البنوود العوابرة فوي ت ايو

، 2009مون مجمووع مبيعواا المعوداا فوي  فوي المائوة 24فبعد أن كان يملل فوي البدايوة مجموعة المبيعاا: 

2010من الف يرة في  في المائة 52أصبو يملل 
 12 

  . 2011بالنسبة لنصف العاف  في المائة 35 ويملل  

وال يحوودث دائمووا أن توودعم البنووود العووابرة باتفووا  طويوول األجوول، وتزوومل التكلفووة النهائيووة بالنسووبة للمزووتري   -47

في دبوي  وتكواليف الزوحن نحوو الخوارل علوى  البرنامجتكاليف الزحن نحو الدادل  من البائع إلى مستودع 

إلدارية ورسوف المناولة والتوي تصول جميعهوا بالتكواليف النهائيوة إلوى االسترداد ا لفةباإل افة إلى تكالسواء 

وليس من الممكن في هذا السيا   مان القيمة لقواء الموا  التوي  من تكاليف الزراء. في المائة 24.1ما يبل  

تحصل عليها المكاتب الق رية عن طريق إرسا  المزترياا عن طريق الفريوق. ولوم نوتمكن مون الحصوو  

إ افة وا حة للقيمة، وذلوك ألن الزوراء يوتم دائموا بنواء علوى المواصوفاا التوي يرسولها بزأن  على  مان

 العميل.

وقدمت لنا صحيفة جدولية تتضمن أربعة أمللوة تو ويحية تإهور أن تكواليف الزوراء عون طريوق الفريوق ال   -49

شور الووذي يقووف بووف العميول، وهوو رفووار  تضواهيف الخوودماا عوون الزوراء المبا فووي المائوة 12ت يود إال بنسوبة 

المقابلةر. ورغم أنف ليس لدينا تعليقاا على ما إذا كان الفار  من حي  السعر تضاهيف الخدموة المقدموة مون 

يودر  أن المزووترياا المرسولة عون طريوق الفريووق  أنالبرناامج جانوب الفريوق، فتننوا نعتقود أنووف يتعوين علوى 

من تكاليف البند المزتر  علوى العموالء  وأن تكواليف الزوحن نحوو الودادل وتكواليف  المائةفي  24.1تحمل 

المناولة
 13 

تستوعب في تكلفة البند وال يكزف عنها على نحو شفال للعمالء  وأن إجراء استعراء شامل  

تووي توووفر أن المكاتووب الق ريووة الللبرنااامج وشووفال لفوائوود المزووترياا موون حيوو  التكوواليف ينب ووي أن يركوود 

 الموارد لمعداتها عن طريق الفريق تحصل على قيمة لقاء الما .

 كما الحإنا عددا قليال من أوجف النقص في مناولة المخ ون كما يتضو أدناه:  -48

 ترميوو  البنووود المسووتخدف لتسووجيل مختلووف بنووود تكنولوجيووا المعلوموواا واالتصوواالا ال يتبووع أي تصوونيف •

 .والمبيعاا الزراءبزأن إدارية يعتد بف معلوماا نإاف دون وجود تراتبي متسق، وهو ما يحو  

النإر فيها بصفة  أد رنا بأن مستوياا إعادة ال لب بالنسبة لمختلف البنود حددا منذ سنواا، وال يعاد •

بزوأن  سياسوة موثقوةدورية. ويتم الزراء بهودل إعوادة تخو ين البنوود باالعتمواد علوى الحوده. وال توجود 

مستوياا التخ ين الال مة التي تستند عادة إلى ال لب المتوقع، والفترة الال مة للزراء، وتكواليف إعوادة 

 ال لب، وتكاليف العج  عن تلبية احتياجاا العمالء في الوقت المحدد.

                                                      
 ر.TRNكما يحدد من دال  مقدمة رم  البند ر  11 
 .Great Plainsبناء على تقرير الوفاء ب لب المبيعاا الذي يصدره نإاف   12 
  من تكاليف الزراء التي كانت كما نوقزت آنفا أعلى من التكاليف المدفوعة لمستودعاا األمم المتحدة لالستجابة للحاالا اإلنسانية. في المائة 2  13 
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مبودأ االووارد  أن تواريخ البنود المخ ونة. ورغوم موا قيول مونبزأن  النإاف الحالي ال يسمو بتجراء تحليل •

 أوال يخرل أو  متبع، فتن المبدأ ي بق عن طريق مراقبة يدوية بدال من الت بيق عن طريق النإاف.

نإوواف تكنولوجيووا المعلوموواا ال يحووتفظ بالسووعر الفعلووي للزووراء، نإوورا ألن رسووم الزووحن ورسووم المناولووة  •

 المكوناا وتحليلها صعبا.يضافان مباشرة إلى تكاليف شراء البند، وهو ما يجعل فصل تكاليف 

يجري فريق الدعم السريع استقصاءاا تكنولوجية، وادتباراا مختبرية للمنتجاا التي يقدمها البائعون من   -50

حيوو  صووالحيتها لالسووتخداف، وتجووار  فووي يوول الإوورول الميدانيووة، والنزوور بعوود الموافقوواا الال مووة. وقوود 

. البرناامجفهمنا أنف لم ت رأ إال ت ييراا قليلة جودا علوى تزوكيل البنوود السواتليةك الالسولكية المسوتخدمة فوي أُ 

المتاحوة فوي الجواه ة الت ييراا بصفة رئيسية على التزكيالا المرتب ة بتكنولوجيوا المعلومواا واقتصرا 

  بووالتوا ي مووع مجموعووة األسوووا . وفووي هووذه األثنوواء يعموول مزووروع مركوو  تكاموول االسووتعداد لل وووار

إذ يسوعيان إلوى تحقيوق التوافوق والتقوار . ولوم نجود أي تول ر فوي الجهوود  االتصاالا في حواالا ال ووار 

المبذولوووة إلشووورا  البوووائعين، وبحووو  وتصوووميم حلوووو  متقاربوووة متينوووة فوووي مجوووا  تكنولوجيوووا المعلومووواا 

داف النهووائي. وكووذلك لووم يكوون موون وسووائل اإلعووالف، والبروتوكوووالا، ومعووداا االسووتخ واالتصوواالا تزوومل

الوا و أن هنا  محاوالا جادة في البح  عن نإم التزخيص عن بعد للزبكاا والتزكيل، وهو موا يرجوع 

إلووى حوود كبيوور إلووى أن فريووق الوودعم السووريع لوويس مفو ووا إلجووراء بحوووث  بوول المقصووود بووف أن ينزوور نإووم 

 التز يل.

التكاليفيوة لزوراء المكاتوب الق ريوة معوداا تكنولوجيوا المعلومواا ينب ي إجوراء تقيويم شوامل للفعاليوة  :9التوصية 

 في دبي، وذلك فيما عدا تنفيذ بعلاا فريق الدعم السريع المتصلة بذلك. البرنامجواالتصاالا عن طريق مكتب 

 

 المعلومات واالتصاالت -خامسا

  EMMA  تطبيق إدارة الطوارئ

دوالرا أمريكيوا  134 718بتكلفوة بل وت  2009مم دادليوا ت بيوق موحود هوو ت بيوق إدارة ال ووار  فوي ُصو  -51

دوال  عمليواا ال ووار . وكوان  –مويفين، ومعوداا، وأمووا  من  –لتوفير لوا ف تخ ي  وإدارة الموارد 

 قاا الداعمة األدر .يمن المتوقع أيضا تبسي  التوفيق بين المعلوماا والت ب

  ودون نإووم المعلوموواا تصووميم اتبوواع معوواييركووان مبووادرة مع ولووة: دون ه البرمجيووة هووذويبوودو أن تصووميم   -52

إشرا  أصحا  المصلحة. وفي النهاية لم يستخدف الت بيق على اإلطال  ألنف لم يف بالمت لباا. وبدال منوف 

  .Excelيجري تصميم قالب لبرمجية 

وفي رأينا أن إيجاد حل عن طريق صحيفة جدولية قائمة بذاتها سيكون إ افة لكلرة من الصحف الجدوليوة   -53

 ، ونإوواف Great Plainsوال مووع الت بيقوواا األدوور  ملوول  القائمووة التووي ال تتووراب  وال تتوافووق فيمووا بينهووا

علوواا، وصووحيفة تتبووع البعلوواا، وتقريوور و ووع ومووا إلووى ذلووك. وملووا  ذلووك أن صووحيفة تخ ووي  الب 2ونجوو  

دون رابو   MS Excel بمرجيوةالمخ وناا، وتقرير و ع المي انية تعد عون طريوق الصوحف الجدوليوة ل
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مع الموارد المنزورة، أو تكاليف العملية ككل، أو تكاليف مكوناا الخودماا. كموا أن صوحيفة تتبوع البعلواا 

 بالنسبة لبعلاا العملياا. والنفقاا ااال ترتب  بتفاصيل اإليراد

  2نظام ونجز 

فوي نإواف  مدرجوةممولوة يدير فريق الدعم السريع تمويل ومي انياا العملياا من دوال  أربعوة مزوروعاا   -54

فريووق الوودعم  علوواا فريووق الوودعم السووريع، وإدارةب، وهووي معووداا فريووق الوودعم السووريع، ورسوووف 2ونجوو  

السووريع، والخبووراء االستزوواريون لفريووق الوودعم السووريع. وقوود أنزووئت هووذه الصووناديق حووو  أنووواع األنزوو ة 

بصوفة أساسوية األربعة التي يض لع بها الفريق والتي ال تدعم ذاتها بذاتها ماليا  فاألنز ة المختلفة إما أنهوا 

النفقاا ال يمكن تحملها في إطار كول صوندو  دون  أو أنها تتحمل النفقاا. ولكن نإرا ألن يراداامدرة لج

توافر األرصدة  المراقبة المالية ، فيتعين على الفريق أن يلجأ على نحو متوواتر إلوى تحويول األرصودة بوين 

الصناديق. وملا  ذلك أن صندو  ردبراء الفريق االستزاريون ودعمفر ال يمتلك أي قنواة للعوائود المسوندة. 

  مون صوندو  ررسووف بعلواا الفريوقر إلوى صوندو  ردبوراء الفريوق االستزواريين ويجري تحويول األمووا

 ودعمفر من أجل تلبية الت اماا كزف المرتباا. وهذه التحويالا تضعف  واب  المي انية إلى حد كبير. 

وال يتتبع الفائض أو العجو    PA-R008الرصيد في إطار كل صندو   تقرير االستهال :  2ويقدف ونج    -55

فريق الدعم السريع. بل ان الرصيد اإليجابي للمي انية قد ال يد  علوى فوائض حقيقوي مون نزواط  عملياافي 

ما ألنف قود يزومل مبوال  توم اسوتالمها مقودما مون أجول دودماا لوم يقودمها الفريوق بعود. وبوذلك يإهور االلتو اف 

 .اابخدمة في النإاف وكأنف إيراد

ال يلبي احتياجاا الفريق من المعلوماا، فوتن اإلدارة الماليوة تجوري دوارل نإواف  2ألن نإاف ونج   نإراو  -51

 . 2011 قائمووة بووذاتها تسوومى صووحيفة تتبووع المي انيووة  منووذ ينايرككووانون اللوواني Excelونجوو  فووي صووحيفة 

تزو يلية لمتابعوة النفقواا واإليوراداا، ولضومان تووافر وتستخدف صحيفة تتبع المي انية بصفة رئيسوية كوأداة 

إليوراداا ب ريقوة يدويوة فوي . ويجري تسجيل كل من النفقواا وااألموا  قبل االرتباط بم يد من االلت اماا

صحيفة التتبع بزكل موج  عن طريوق جموع المعوامالا الفرديوة. وتنتقوى المعوامالا الفرديوة بصوفة ج ئيوة 

نتقى من تقريور صوادر عون نإواف ونجو . وهوو موا يعورء العمليوة للخ ور الكبيور من مصادر مختلفة، وال ت

. وال يمكن التدليل على دقة الصحيفة نإرا 2عدف االتسا  مع نإاف المحاسبة األساسي في ونج   الناجم عن

مقابل كل مزوروع  المعالجة يدويا، والرصيد المقدف في نإاف ونج  Excelألنف ال يوجد توافق بين صحيفة 

 ممو .

 Great Plains نظام

شووراء المخ ونوواا تعووالج فووي نإوواف ونجوو ، فووتن اسووتالف وإصوودار المووواد علووى مسووتو   معووامالارغووم أن   -57

. وقود أد رنوا بوأن عمليوة إدارة المخ ونواا Great Plainsيجري تناولوف فوي ت بيوق آدور هوو  معامالاال

األساسية تجر  في  معامالاالمستودعاا في ن ا  ونج . ورغم أن معالجة ال يجري نقلها إلى نإاف إدارة

تسجل فيما بعود بول وفوي نفوس الوقوت تقريبوا فوي ونجو . يضوال  معامالا، فتن هذه الGreat Plainsنإاف 

من أجل عملية الع واءاا فوي مجوا  الزوراء. وال يونجم ، eTASإلى ذلك أنف يجري استخداف نإاف آدر هو 
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ت بيقووين متوووا يين ا دوال فووي الجهووود فقوو ، بوول انووف يتعوورء أيضووا للخ وور المتملوول فووي أن عوون تزوو يل 

تضيع نإرا ألن البياناا تسجل فوي  معامالاقد تسجل ب ريقة غير صحيحة. وبعض تفاصيل ال معامالاال

إداريوة معلوماا نإاف الفاتورة ملخصة. كما أن إعداد  في حين أن بعض البنود المتسلسلة في 2نإاف ونج  

 ستنقل قريبا إلى نإاف واحد هو ونج . معامالايصبو صعبا. وقيل لنا إن جميع معالجاا المفيد 

أن كموا نقود ر سونواا.  5الوذي يسوتخدف منوذ  Great Plainsأن هنا  اعتمادا كبيرا على نإواف  في تقديرناو  -59

، موا يخوص نإواف المعلومواا اإلداريوة يع تلبية مت لباا الفريوق فيالتقارير الصادرة عن نإاف ونج  ال تست

فتننووا نوور  أن انتقووا  جميووع العمليوواا إلووى نإوواف واحوود هووو ونجوو ، وإن كووان مسووتحبا، فتنووف محفووول بخ وور 

 انخفاء كفاءة األداء، على األقل في المراحل األولى.

توجد في المسوتودع جو ءا مهموا مون اسوتعداده لمواجهوة ال ووار . وينب وي أن وتعد مخ وناا الفريق التي   -58

بعناية مون أجول التأكود مون أن العمليواا ال تتع ول. وينب وي اتبواع واسوتخداف  2يدار االنتقا  إلى نإاف ونج  

يف تكوالأن . وينب وي التأكود مون 2إلوى ونجو    وناانإاف تراتبي موحد لتصنيف البنود قبل نقل بياناا المخ

تتبوع البنوود كول علوى حودة ب يوة اتبواع  ، ومن الممكونتُز ب، وال ينب ي أن البنود متاحة مع جميع التفاصيل

 من أجل إدارة التكاليف أو تقادف المعداا. جرد المخ ونااأسلو  مالئم في إدارة 

. وينب وي أن توجود 2إلى نإاف ونجو   Great Plainsينب ي أن تدار بدقة عملية االنتقا  من نإاف  :01التوصية 

الحتياجواا اإلبوالل لود  فريوق الودعم السوريع وسوهولة  2د ة موثقة وا حة فيما يتعلق بكيفية تلبية نإاف ونج  

 معالجة معامالا مكتب الدعم في دبي.
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