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 ز تنفيذيوجم

 

 األما  المتحادة لالساتجابة للحااالت اننساانية  يقدم هذا التقرير نتائج مراجعة المراقب المالي والمراجع العاام للنناد ألدا" سمساتودع

 هو مدير مستودع األم  المتحدة وأحد مستخدميه. والبرنامج. س)مستودع األم  المتحدة(

  وكان الندف من مراجعتنا هو تقيي  ما إذا كاان النادف المعلان لمساتودع األما  المتحادة قاد تحقاقز وهاو تعزياز القادرة واالساتجابة

)حتااى  1122-1122الفتاارة التااي قمنااا بنااا األدا" يع التعاااون ميمااا بااين الوكاااالت. وقااد غااا  مراجعااة لحاااالت الاااوارش وتشااج

محوري مساتودع األما  المتحادة ماي دباي وبرناديزي )بماا ماي ذلا  مكتاب ومي روما  البرنامجمقر (ز وشمل  1122يوليو/تموز 

 تشمل المسائل الرئيسية التي تم  مالحظتنا ما يلي:و الدع (.

  نناج ته إلى اعتماد ونالحظ حاجواالستجابة لنا لاوارش نقر بالوضع الفريد للمستودع كمرمق مشترك بين الوكاالت للتأهب لنحن

 .مي التصدي لحاالت الاوارشز بمساعدة نظام معال لمعلومات اندارة ةاستباقيأكثر 

 تنادا إلااى مااوارد تموياال بديلااة والمزيااد ماان وكاناا  هناااك مسااائل اسااتراتيجية أخاارى مثاال الحاجااة إلااى ضاامان اسااتدامة الشاابكة اساا

وتحتاج اندارة المالية إلاى التحساينز حيان أنناا الحظناا أن هنااك حساابات دائناة وحساابات المناصرة لدوره مع الجنات المانحة. 

لمادينز بالنسابة مدينة مستحقةز وحاالت تأخير إجرائية مي استيفا" استمارات تأكيد الخدمة بعد تقادي  الخدماة وماي إرساال إشاعار ا

للعمال" الداخليين والخارجيين على حد سوا". ولوحظ أيضا أن هذا التأخير مي الخدمة كان مدعاة للقلق البالغ من جانب الكثير من 

 المستخدمين والشركا".

  وميما يتعلق بإدارة المخازن والموجوداتز الحظنا أن كال المحورين كان لدينما مخزونات ظل  راكدة لمدد تتراوح من ثالث إلى

أربع سنوات. ولا  يضاع المساتودع أيضاا سياساة الساتمالل المسااحات. وكاان مان الضاروري اساتعراا سمخزوناات االساتجابة 

مناز وذل  ألننا هي المخزونات المنمة التي يُزود بنا الموظفاون الاذين يات  نشاره  المؤسسيةس لتحديد موائضنا وصالحية استخدا

مي عمليات الاوارش. ونظرا النخفاا الالب من جانب المكاتب القاريةز مقد انتن  صالحية البسكوي  العالي الااقة الموجود 

 البرناامجز ويتالاب أيضاا اساتعراا سياساة نامجالبرمي المخزنينز وجرى إتالمهز وهو ما يناوي على مخاطرة بالنسبة لسمعة 

 لبسكوي .بالنسبة لنذا ا

 بعض الفجوات ماي النقال الحسان التوقيا  لماواد انغاثاة الخاصاة باالاوارش؛ وماي الئحاة االتفاقاات الاويلاة األجالز كان هناك و

ر إدارة الماوارد البشارية مجااال  خار وتعتبا والتي تُعزى إلى نقص األمراد المدربين مي هاذا المجاالز وكاذل  ماي تسالي  الخادمات.

 .كما كان من الضروري إجرا" استعراا لبنية جميع المحاور وهيكلنا الوظيفي يتالب االهتمام

  ز كاان يتعاين علاى ماديري اللوجساتياتز والميزانياةز والمشاتريات إصادار أمار 1122وطبقا لتعمي  المدير التنفيذي ماي مايو/أياار

نات مفصلة عن إجرا"ات المناولةز والمحاسبةز وانبالغ بالنسبة للحساب الخاص بشبكة مستودع مشترك يتضمن تعليمات وتوجي

األم  المتحدةز غير أن هذا األمر ل  يصدر بعد. وثمة مجال للتحسين مي  ليات الرقابة المستخدمة حالياز نظرا لعادم وجاود تقاارير 

 على نااق الشبكة.

  يقاادمنا تتعلااق بنوعيااة الخاادمات المختلفااة التااي والحظنااا مااا لاادين  ماان شااواغل اسااتبيان وقااد التمساانا ردودا ماان المسااتخدمين مااي

 .المستودع
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 المالية لجنة من المالوبة التوجينات

   تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األم  المتحدة لالستجابة للحاالت س أن تنظر مي الوثيقةيرجى من لجنة المالية

 .نظر ميناالمجلس التنفيذي لي إلىبشأننا وتقدم تعليقاتنا س اننسانية

 

 المشورة مشروع

  ،لجنة المالية في منظماة األغذياة والاراعاة نظرتوفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي 

وقدمت تعليقاتها  "للحاالت اإلنسانية تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مستودع األمم المتحدة لالستجابة"في الوثيقة 

 في تقريرها عن دورتها الثالثة والخمسين بعد المائة.المجلس التنفيذي إلى بشأنها 

 

 



 

 

A A 

 

  

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

3-6/6/4102 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 من جدول األعمال 6البند 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن 

مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت 

  اإلنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نرتنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذية العاملي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 للنظرمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

بموظفي  الاالتصااا إلى تتعلق بمحتوى ه ه الوثيقة أسااا لة ةنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاااال المجلل ال ين 

 المجلل التنفي ي بفترة كاةية. دورةقبل ابتدال  ذلكأن يتم  ويفضل، أدناه الم كورينبرنامج األغ ية العالمي 

 :للحسابات الخارجية المراجعةمديرة  Alka R. Bhardwajالسيدة  3071-066513 هاتف:

 
 .2645-066513):ت )هاتفوثائق المجلل، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرالالستفسار عن توةر 
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي 

 

 

 

 ألداءتقرير مراجع الحسابات الخارجي 

مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت "

 "اإلنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراقب المالي والمراجع العام للهند
 

 

عام للهند  مالي والمراجع ال قب ال المرا

ة العالمي بخدمات يزود برنامج األغذي

 مراجعة خارجية.

 

جريهدددا  ي تي  ل جعدددة ا مرا ل وتهددددل ا

عام للهند  مالي والمراجع ال قب ال المرا

إلى تزويد البرنامج بضدددددماق مسدددددتق  

وإضدددداية قيمة إلى إدارة البرنامج    

 طريق تقديم توصيات بناءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمزيد م  المعلومات، يرجى االتصددا  

 :بالسيدة

 

 

Alka Rehani Bhardwaj 

 للحساباتالخارجية المراجعة مديرة 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome,  

Italy 

 1139-16-65033170هاتف: 

 alka.bhardwaj@wfp.org بريد إلكتروني:
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 تنفيذي موجز

األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية"  ألدال "مستودعلهند لوالمراجع العام المراقب المالي ه ا التقرير نتائج مراجعة  يقدم

 .(البرنامج) برنامج األغ ية العالميالتابع ل )مستودع األمم المتحدة(

شبكة من المستودعات التي تدعم جهود التخزين االستراتيجي التي تقوم بها األمم المتحدة، ه ا من  مستودع األمم المتحدة ويتشكل

والمنظمات غير الحكومية. وتحتفظ الشبكة باحتياطيات استراتيجية من مخزونات السلع الخاصة  والمنظمات الدولية والحكومية،

الطبية، ولوازم اإليوال، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وأصول مساندة العمليات لدعم  المعداتباإلغاثة ةي حاالت الطوارئ مثل 

يزي برند كل من ةي قيد التشغيل الكاملألمم المتحدة خمسة محاور لمستودع اومنظمات اإلغاثة ةي االستجابة لحاالت الطوارئ. 

جري ي، ودبي )اإلمارات العربية المتحدة(، وبنما سيتي )بنما(. وباإلضاةة إلى ذلك، وأكرا )غانا(، )إيطاليا(، وسوبانغ )ماليزيا(

 األمم المتحدة وأحد مستخدميه.هو مدير مستودع  البرنامج(. وإسبانياإقامة محور جديد ةي الس بالماس )العمل على 

تقييم ما إذا كان الهدف المعلن لمستودع األمم المتحدة قد تحقق، وهو تعزيز القدرة واالستجابة  ةيمن مراجعتنا  وتمثلت الغاية

بما )لحاالت الطوارئ وتشجيع التعاون ةيما بين الوكاالت. وقد غطت المراجعة محوري مستودع األمم المتحدة ةي دبي وبرنديزي 

 ؛ةي روما. وتتعلق نتائج المراجعة أساسا باإلطار المؤسسي واالستجابة لحاالت الطوارئ البرنامجةي ذلك مكتب الدعم( ومقر 

 ؛ والعمل مع المستخدمين/الشركال.الرقابة واإلشراف؛ وإدارة الموارد البشرية؛ وآلية والموجودات؛ وإدارة المخازن واإلدارة المالية

ونحن نقدر أن مستودع األمم المتحدة يعد مفهوما ةريدا بالنسبة لجميع الوكاالت اإلنسانية التي تجمعها مظلة واحدة، ولديه عناصر 

مستخدما/شريكا، وشبكة كبيرة من المحاور  95المجانية، والقروض واإلقراض بين الشركال، و األساسيةقوة مختلفة مثل الخدمات 

 فة.الموجودة ةي مواقع مختل

بتحديد حالة الطوارئ، وليست له رقابة على زمن االستجابة وطبيعتها. وتعد سلطة  غير مكلفوالحظنا أن مستودع األمم المتحدة 

دور مستودع األمم المتحدة ةي ه ا الصدد أما  ،تقديم المساعدة اإلنسانية واالستجابة لحاالت الطوارئ من اختصاص المستخدمين

اعلي. ةهو يعمل ةقط كوكالة ميسرة للتمركز المسبق للمخزونات وتقديم الشحنات بنال على طلب ليل استباقيا ولكنه تفة

حاالت الل خ الشركال/المستخدمين. ولم يكن هناك أيضا تحليل للوقت الحقيقي للدعم التشغيلي ال ي يقدمه مستودع األمم المتحدة

صورة واالستجابة ب أن يكون محفالً لتبادل المعلومات المستودع ربمقدو أننعتقد نحن . والمحور والسنةحسب الطوارئ المختلفة 

جابة لها، واالست له ه الحاالتمرةق مشترك بين الوكاالت للتأهب كوضعه الفريد  بفضل ةعالة وحسنة التوقيت لحاالت الطوارئ

 .أداة منهجية لتكنولوجيا المعلوماتب دعمه وشريطة

الحاجة إلى ضمان استدامة الشبكة استنادا إلى موارد تمويل بديلة والمزيد من المناصرة  وكانت هناك مسائل استراتيجية أخرى مثل

وتكلفة االسترداد  ،تتكون أساسا من مساهمات الجهات المانحة الشبكةإيرادات  ويرجع ذلك إلى أنمع الجهات المانحة.  الدوره

ركال. وألسباب مماثلة تتعلق باالستدامة، ةإن تخطيط أو إنشال اإلدارية نظير تقديم خدمات معينة بنال على طلب المستخدمين والش

عمله بالنسبة للمحور الجديد المقرر إنشاؤه ةي الس  يجب، وهو ما المقبلخطة استراتيجية للتمويل يتطلب دعمه بمحور جديد 

 .6106عام  تنقضي أربع سنواتفترة بالماس، نظرا ألن التزام الجهات المانحة محدد ب
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مستحقة. ولوحظت حاالت تأخير وحسابات مدينة اإلدارة المالية إلى التحسين، حيث أننا الحظنا أن هناك حسابات دائنة  وتحتاج

إجرائية بشكل خاص ةي استيفال استمارة تأكيد الخدمة بعد تقديم الخدمة، وةي إرسال إشعار المدين، وك لك ةي إتمام عملية الدةع، 

ارجيين على حد سوال. ولوحظ أيضا أن ه ا التأخير ةي الخدمة كان مدعاة للقلق البالغ من جانب بالنسبة للعمالل الداخليين والخ

 الكثير من المستخدمين والشركال.

، الحظنا أن كال المحورين كان لديهما مخزونات ظلت راكدة لمدد تتراوح من ثالث إلى المخازن والموجوداتوةيما يتعلق بإدارة 

ابة "مخزونات االستجلـاستعراض  من الضروري إجرال. وكان المساحاتستودع أيضا سياسة الستغالل أربع سنوات. ولم يضع الم

م ةي ال ين يتم نشره يُزود بها الموظفونألنها هي المخزونات المهمة التي  وذلك، استخدامها وصالحية ةوائضهاالمؤسسية" لتحديد 

القطرية، ةقد انتهت صالحية البسكويت العالي الطاقة الموجود ةي  . ونظرا النخفاض الطلب من جانب المكاتبعمليات الطوارئ

، البرنامج، وهو ما ينطوي على مخاطرة بالنسبة لسمعة إتالةه وجرى بالتاليدوالرا أمريكيا،  069 051المخزنين، ال ي تبلغ قيمته 

قدير مراجعة السياسة بصورة دورية لت ريوهك ا ةإن من الضرولبسكويت. ه ا ابالنسبة ل البرنامجيتطلب أيضا استعراض سياسة و

 الطلب واالستخدام.

مشتريات لالسلع والخدمات بالنسبة  دليل شرالال أن المحورين ظال يستخدمان دليل النقل، إ المتأصلة ةيوعلى الرغم من الشفاةية 

دليل النقل إال اعتبارا من . ولم يعتمد المحوران المختاران ةي دبي وبرنديزي 6106النقل واللوجستيات حتى مارس/آذار 

لمواد اإلغاثة الخاصة  الحسن التوقيت. وقد الحظنا بعض الفجوات ةي النقل 6106أكتوبر/تشرين األول وديسمبر/كانون األول 

ت. الخدما ليمتسةي ك لك والتي تُعزى إلى نقص األةراد المدربين ةي ه ا المجال، وةي الئحة االتفاقات الطويلة األجل، وبالطوارئ؛ 

تُعتمد  من الضروري أنالخدمات. وكان  تسليموعالوة على ذلك، كانت هناك عملية توةيق متكررة بين المحورين بالنسبة لعمليات 

 ، ةي وقت مبكر.لتحسينات التي أُدخلت على النظام، والمتوخاة لتتبع المعامالتا

االهتمام. ةنظرا للخبرة والطبيعة الخاصة للخدمات المتوقعة من مستودع األمم  يتطلبإدارة الموارد البشرية مجاال آخر  وتعتبر

المتحدة، كانت هناك حاجة إلى التمييز بين الوظائف إما بصفة عامة أو بصورة محددة. وكان يلزم التبكير باستكمال العملية التي 

قد أجرى ؛ ووهيكلها الوظيفي جميع المحاور لبنيةض إجرال استعرا من الضروريكان كما استُهلت لتحديد اختصاصات كل وظيفة. 

 .أمرا أساسيا للشروط الخاصة بموظفي المخازن عالمات قياسوضع  ويعتبرمحور دبي ةقط ه ا االستعراض. 

ك ر، كان يتعين على مديري اللوجستيات، والميزانية، والمشتريات إصدار أمر مشت6100وطبقا لتعميم المدير التنفي ي ةي مايو/أيار 

الغ بالنسبة للحساب الخاص بشبكة مستودع األمم يتضمن تعليمات وتوجيهات مفصلة عن إجرالات المناولة، والمحاسبة، واإلب

حاليا، نظرا لعدم وجود تقارير على  المستخدمةمجال للتحسين ةي آليات الرقابة وثمة ، غير أن ه ا األمر لم يصدر بعد. المتحدة

 نطاق الشبكة.

وقد التمسنا ردودا من المستخدمين ةي استبيان عن الخدمات التي يقدمها المستودع، وأوضحت ه ه الردود أنه على الرغم من أن 

نطوي على مفاهيم عظيمة، إال أنه كانت هناك شواغل تتعلق بنوعية ي محفال قوياالمستخدمين وجدوا بشكل عام أن المستودع يعد 

وله ا كانت هناك حاجة ألن يتفاعل مستودع األمم المتحدة بصورة وثيقة مع جميع المستخدمين والشركال  الخدمات المختلفة التي تُقدم.

 لفهم شواغلهم وتقديم خدمات اقتصادية وكفؤة تبعا ل لك. 
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 التوصيات قائمة

 المسائ  االستراتيجية

من أجل "الوةال بالغرض"، يمكن أن يعتمد مستودع األمم المتحدة استراتيجية أكثر استباقية ةي التصدي لحاالت  :)أ( 1التوصية 

بحيث يركز المستخدمون/الشركال الحاليون والمحتملون على الحاجة إلى االستجابة، وك لك تحديد  المناصرةالطوارئ عن طريق 

 المستفادة. الماضية ، بنال على الدروستهاوطبيعاالستجابة  ه ه زمن

لمعرةة الدعم التشغيلي ال ي يقدمه ةي الوقت الحقيقي  نظميةيلزم أن يكون لمستودع األمم المتحدة وظيفة إبالغ )ب(:  0التوصية 

 ةلمختلف حاالت الطوارئ، ولتقييم أدائه، وليكون بمثابة نظام لمعلومات اإلدارة من أجل إجرال تحليل لجودة خدماته من حيث التكلف

أصحاب  وتعريف مختلفتسليط الضول بشكل أةضل على الجهات المانحة  . وه ا من شأنه أيضا أن يسهلمقابل الفوائد المستخلصة

 المصلحة بدوره.

 للحصول علىالجهات المانحة  والسعي لدىينبغي أن يواصل مستودع األمم المتحدة جهوده الحالية لجمع األموال )أ(:  4التوصية 

 مخصص. تمويل غير

ة طويل إنمائيةمصادر تمويل مضمونة، استنادا إلى خطة توةِّر عن بدائل أن يبحث مستودع األمم المتحدة  على)ب(:  4التوصية 

 األجل.

 وضع استراتيجية لتمويل محور الس بالماس بعد انتهال ةترة التزام الجهات المانحة. ينبغي)أ(:  3التوصية 

تحقيق أهداف أوسع للشبكة، يدعمها تخطيط استراتيجي  بغية، محاور جديدة، إذا اقتضى األمريمكن أيضا إنشال )ب(:  3التوصية 

 .المقبلللتمويل 

 المسائ  المالية

 .ةي الوقت المناسب المستحقة وتحصيل األتعاب المدينةيلزم وجود نظام للرصد الدقيق للحسابات )أ(:  2التوصية 

والحد  ،إشعارات المدينوإرسال تأكيد الخدمة  راتالتأخير اإلجرائية ةي استيفال استما ةتراتينبغي استعراض )ب(:  2التوصية 

 .عملياته وكفالة خدماته تحسينلمساللة، من أجل لخطوط ا ، مع تحديد واضحمنها

 نامجالبر شبكةوسجل إدارة األصول ةي  إجرال تسوية لألصول الثابتة بين قاعدة بيانات إدارة األصول ينبغي)ج(:  2 التوصية

 .6106المالية لعام  فأيضا أثنال مراجعة الكشو البرنامجعلى أساس األولوية، على نحو ما أكده  ه العالمي للمعلوماتنظامو

 المسائ  التشغيلية

يمكن أن يُقنع مستودع األمم المتحدة شركاله بإجرال رصد منتظم لمخزوناتهم الموجودة ةي المحاور وسحب )أ(:  5التوصية 

 لموحدة كلماا. ومن الواجب اتخاذ التدابير الالزمة وةقًا إلجرالات التشغيل األصناف الفائضة والتي انتهت صالحياتها وتشغل حيزا

 .ذلك اقتضى األمر

معايير ال بعضللشركال ةي المحاور على أساس  المساحاتيجوز لمستودع األمم المتحدة وضع سياسة لتخصيص )ب(:  5التوصية 

 حسب مقتضى الحال. القياسعالمات  أو
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ل أن يعممستودع األمم المتحدة  ةإن علىنظرا ألن مخزونات االستجابة المؤسسية تتسم بأهمية استراتيجية، )ج(:  5التوصية 

 .وتجديدها ،واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها ،ةوائض ه ه المخزوناتالستعراض  البرنامجبصورة وثيقة مع 

خاذ الشروع باتمن أجل  للبرنامجصورة نشطة مع دائرة النقل الجوي التابعة أن يعمل بمستودع األمم المتحدة  على)د(:  5التوصية 

 . بدون أية ةائدة والمحتفظ بها ةي المحورشأن األصناف الخاصة بها إجرالات ب

العالي الطاقة وتخزينه المسبق ةي محاور مستودع  تبصورة دورية سياسة شرال البسكويأن يراجع  البرنامج على)أ(:  6التوصية 

ةي  يتهومدى أهمالمستفيدين المستهدةين، والردود الواردة من المكاتب القطرية،  ، وأن يراعي مدى تقبله ةي صفوفاألمم المتحدة

 الوقت الحاضر والمستقبل.

خدام استعلى وجميع الشركال  البرنامج إدارة حضاستباقية ةي  أيضاأن تظل محاور مستودع األمم المتحدة  على)ب(:  6التوصية 

 على أةضل وجه قبل انتهال صالحيتها. هاألصناف الغ ائية الموجودة ةي محاور

مزيد من الشفاةية والسرعة ةي شرال األصناف. ويلزم التصدي لنقص أعداد األةراد المدربين ةي ه ا  إلىهناك حاجة : 7التوصية 

 المجال عن طريق بنال القدرات المناسبة.

 الخدمات.عند السعي لتسليم  تعزيز االلتزام باإلجرالات التشغيلية الموحدة ينبغي)أ(:  8التوصية 

 المبيعات. وتسويةالخدمات  تسليمالتحسينات المتوخاة للنظام من أجل تسهيل تتبع  إجرال من الضروري)ب(:  8التوصية 

 مسائ  الموارد البشرية

وضع توصيف رسمي لجميع وزمني محدد،  إطارةي جميع المحاور ضمن لمالك الموظفين استعراض  إجراليلزم : 9التوصية 

 .يتطلب االهتمام األعداد الصحيحة من موظفي المخازن ةي كل محورتحديد معايير لبيان مبررات أن كما الوظائف على الفور، 

 المرتدة والمعلومات اإلشرال

 واإلبالغ بالنسبة للحساب الخاص. المناولة إجرالاتعلى سبيل األولوية إصدار أمر توجيهي مشترك بشأن  ينبغي: 11التوصية 

زمني محدد من أجل  إطارنظاما مشتركا لإلبالغ على نطاق الشبكة، ضمن أن يضع مستودع األمم المتحدة  على: 11التوصية 

 .اإلدارةمعايير أةضل لإلبالغ ونظام مفيد لمعلومات 

أن يتفاعل مستودع األمم المتحدة بصورة وثيقة مع جميع المستخدمين والشركال لفهم شواغلهم وتزويدهم  يجب: 11التوصية 

 ة تبعا ل لك.ؤبخدمات اقتصادية وكف
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 مقدمة

 0501أنشئ أول مستودع إنساني ةي بيزا، إيطاليا، وكان يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بموجب اتفاق وقع ةي عام  -0

  بين األمين العام لألمم المتحدة وحكومة إيطاليا.

 (، بوصفه ال راعالبرنامجالعالمي )وكجزل من اإلصالح ال ي يجريه األمين العام لألمم المتحدة، أُسندت إلى برنامج األغ ية  -4

الغ ائية لألمم المتحدة، والمكلف بإنقاذ األرواح ةي حاالت الطوارئ، مهمة إدارة المخزونات االستراتيجية لألمم المتحدة بالنيابة 

صبح اسم أ 6111عن الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة والمستخدمين اآلخرين المرخص لهم ب لك. وةي مايو/أيار 

 المرةق الجديد "مستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية ")مستودع األمم المتحدة(، وأنشئ ةي برنديزي، إيطاليا.

، وعلى نفقته، تم تكرار نموذج برنديزي عن طريق إنشال شبكة للبرنامج، وبنال على االحتياجات الخاصة 6116وةي عام  -3

اإلنسانية ةي أكرا )غانا(، أةريقيا، ودبي )اإلمارات العربية المتحدة، الشرق األوسط(، وسوبانغ  مستودعات لالستجابة للحاالت

)ماليزيا، جنوب شرق آسيا(، وبنما سيتي )بنما، أمريكا الالتينية(. وعالوة على ذلك، يجري إنشال محور جديد ةي الس بالماس 

 (.إسبانيا)

ويعد مستودع األمم المتحدة أداة للتأهب تدعم جهود التخزين االستراتيجي لألمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات  -2

الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وتحتفظ الشبكة باحتياطيات استراتيجية من أرصدة سلع اإلغاثة ةي حاالت الطوارئ 

ومعدات تكنولوجيا االتصاالت، وأصول مساندة العمليات لدعم منظمات اإلغاثة ةي الطبية، ولوازم اإليوال،  المعداتمثل 

 االستجابة لحاالت الطوارئ.

على االستجابة لحاالت الطوارئ المتعددة والواسعة النطاق ةي أي وقت معين،  البرنامجوأنش ت الشبكة أيضا لتيسير قدرة  -5

 .(1)إدارة مستودع األمم المتحدة كما أنه أحد مستخدميه البرنامجولى ولتعزيز التعاون بين الوكاالت وبين المنظمات. ويت

مساعدة السكان ال ين يعيشون ةي بلدان تأثرت بكوارث طبيعية أو حاالت بوتقضى والية شبكة مستودعات األمم المتحدة  -6

 دان المتأثرة.المسبق لمواد اإلغاثة ولوازم البقال وسرعة إرسالها إلى البل التخزينطوارئ معقدة عن طريق 

 (3)وخدمات نوعية (2)أساسية خدمات تشمل والتي المشتركة، الخدمات بعض المتحدة األمم مستودع يقدم التفويض،وبموجب ه ا  -7

 (4)لمستخدميه. وتتم أنشطة محاسبة مستودع األمم المتحدة عن طريق حساب خاص.

المدير القطري ةي أي مكتب قطري(، ومكانه ةي مقر  عويرأس مستودع األمم المتحدة منسق الشبكة )ال ي يحصل على وض -8

. ويرأس كل محور مدير للمحور. البرنامجةي روما. ويعد منسق الشبكة مسؤوال أمام مدير شعبة اللوجستيات ةي  البرنامج

لمالية، ا محور برنديزي أيضا نائبا لمنسق الشبكة ةي مكتب الدعم ةي برنديزي، حيث توجد وحدات تتولى الشؤونمدير ويعمل 

 واإلدارة، والمشتريات، وبعض وظائف الموارد البشرية، ودعم السفر.

  

                                                      
، ووكاالت إنسانية، ومنظمات حكومية، ومنظمات يوجد لدى مستودع األمم المتحدة "مستخدمون مرخص لهم" من بينهم منظمات إنسانية تابعة لألمم المتحدة ومنظمات غير تابعة لألمم المتحدة (1)

الحصول وةي استخدام مراةق مستودع األمم المتحدة  الراغبة األخرىنسانية اإلكيانات النظمات وملالستخدام شبكة مستودعات األمم المتحدة. ويجوز ل البرنامجغير حكومية وقعت اتفاقا تقنيا مع 

 على خدمات نوعية )على نفقتها( أن تطلب ه ه الخدمات على أساس مخصص.

 ةي أي من محاور الشبكة. المخزنة مسبقاً  ة مواد اإلغاثةالمخازن، والتفتيش، وك لك مناول توةير العنابرللمستخدمين المرخص لهم، وتشمل  مجانا األساسيةتقدم الخدمات  (2)

 االسترداد كلفةتمل للتكلفة، أي تكلفة الخدمة مضاةا إليها الخدمات النوعية هي تلك الخدمات اإلضاةية التي يستطيع مستودع األمم المتحدة تقديمها لمستخدميه عند الطلب وعلى أساس االسترداد الكا (3)

تزاما ماليا تتطلب ال أخرىالمخزونات، وأي خدمة  . وه ه تشمل شرال األصناف غير الغ ائية والخدمات، ونقل األصناف غير الغ ائية، والبعثات التقنية إلى الميدان، والتأمين، والتخلص مناإلدارية

 .البرنامجمن جانب 

 .6116أبريل/نيسان  6الصادر بتاريخ  ED2002/003موجب تعميم المدير التنفي ي رقم أنشئ الحساب الخاص لمستودع األمم المتحدة إلدارة أنشطته المالية ب (4)
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 المراجعةأهدال 

كان الهدف الرئيسي لمراجعة األدال هو الحصول على تأكيد بأن شبكة مستودعات األمم المتحدة تفي بغرضها، وأنها حققت  -9

الطوارئ، وتشجيع التعاون ةيما بين الوكاالت. وكانت  األهداف المعلنة للمرةق وهي تعزيز القدرات، واالستجابة لحاالت

 األهداف التفصيلية هي تقييم ما يلي:

 بصورة ةعالة ويدعمه تخطيط تشغيلي ومالي مناسب؛ ما إذا كان اإلطار المؤسسي لالستجابة لحاالت الطوارئ يعمل 

  العمليات؛ وما إذا كان النموذج المالي يحقق االكتفال ال اتي ويمكنه الوةال بتكاليف 

 ة؛يوما إذا كان هناك التزام باإلجرالات اإلدارية والمحاسب 

  وتتبع أةضل الممارسات؛ وكفؤةوما إذا كانت إدارة المخزونات ةعالة 

  وما إذا كان نظام إدارة المخازن، بما ةي ذلك التخزين، والمناولة، والتفتيش على مواد اإلغاثة يضمن كفالة سلسلة

 نظام قوي لتكنولوجيا المعلومات؛اإلمداد، ويستند إلى 

 وما إذا كانت هناك اتفاقات تقنية مع الشركال ويجري االلتزام بها؛ 

 وما إذا كانت األصناف غير الغ ائية وعمليات النقل تتم على أساس عطالات تناةسية وبطريقة نزيهة وشفاةة؛ 

 وكفالة العمليات؛  وما إذا كانت أنماط التوظيف تتسق مع اإلدارة الفعالة للقوى العاملة 

  المرتدة. للمعلوماتوما إذا كانت هناك آليات مؤسسية للتوجيه والرقابة إلى جانب آلية دينامية 

 معايير المراجعة

 استخدمت المصادر التالية لمعايير المراجعة من أجل تقييم أدال الكيان: -01

 ؛اإلجرالات التشغيلية الموحدة 

 ؛االتفاقات التقنية واالتفاقات األخرى 

  ؛ الخاصة لشرال السلع والخدمات والنقل البرنامجأدلة 

 القواعد واللوائح السارية، والتي تشمل التعميمات المختلفة للمدير التنفي ي. 

 نطاق المراجعة والمنهجية

، وتضمنت ةحص السجالت ةي 6102أكتوبر/تشرين األول  5إلى  6102سبتمبر/أيلول  01أجرينا مراجعتنا ةي الفترة من  -00

ةي روما. وكانت الفترة التي شملتها مراجعة األدال  البرنامجوبرنديزي )المحور ومكتب الدعم على حد سوال(، ومقر دبي 

 6100. غير أنه تمت اإلشارة إلى بعض الحقائق واألرقام قبل عام 6102/تموز وإلى يولي 6100اعتبارا من يناير/كانون الثاني 

والشهور التالية، حيثما لم تتوةر بيانات الوقت  6102يانات شهر أغسطل/آب لغرض التحليل. وبالمثل، استخدمت أيضا ب

 .6102/تموز يوليو ةيالحقيقي 

  6102ساااااابتمبر/أيلول  01وتضاااااامنااات منهجياااة المراجعاااة عقاااد اجتمااااعاااات أولياااة ةي محوري دبي وبرناااديزي يومي  -04

والفحص العملي للسااااجالت ةي كال المحورين؛ على الترتيب. وتم جمع األدلة عن طريق التدقيق  6102ساااابتمبر/أيلول  61و

واساااتخدام طائفة كبيرة من التقنيات المعينة. وأصااادرنا اساااتبيانات، وأبدينا تسااااؤالت ومالحظات خاصاااة بالمراجعة، وبحثنا 

والمراةق األخرى، كما عقدت  نردود اإلدارة ةي كل مرحلة. وأجريت ةي كال المحورين عمليات تفتيش مشااااااتركة للمخاز

عات ولقالات. والتمساات أيضااا تعليقات من المسااتخدمين عن طريق أحد االسااتبيانات. وعقدت اجتماعات الختام ةي دبي اجتما
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على الترتيب. وأخيرا، ُعرضااات المساااائل ةي  6102أكتوبر/تشااارين األول  1و  6102سااابتمبر/أيلول  00وبرنديزي يومي 

 .6102أكتوبر/تشرين األول  0ةي المقر ةي روما يوم  نامجالبرمؤتمر الختام على إدارة مستودع األمم المتحدة وعلى 

 شكر

ه لنا م  تعاوق ومسا دة يي جميع انتوجه بالشكر إلى مستودع األمم المتحدة وإلى اإلدارة يي مقر البرنامج  لى ما قدم

 مراح  المراجعة.

 

 نتائج المراجعة

يُعد مستودع األمم المتحدة مفهوما ةريدا حيث تندرج جميع الوكاالت اإلنسانية بصورة استراتيجية تحت مظلة واحدة تتفاعل  -03

مستخدما/شريكا مرخصا له، يقدم  95، كان لدى مستودع األمم المتحدة 6102عن طريقها كشركال أو مستخدمين. وحتى عام 

 .بما يوةر له ميزة بالغةمجانا. وتقع محاور شبكاته ةي مناطق جغراةية مختلفة  أساسيةلهم مستودع األمم المتحدة خدمات 

نظام يمكن أن تتم عن طريقه عمليات إقراض واقتراض ةيما بين الشركال. ونحن نرى أن مستودع  هناكوعالوة على ذلك، 

 المقترحة ةي الفقرات التالية. المجاالت ةي إطار األمم المتحدة بحاجة إلى االستفادة من موقعه الحاسم وتعزيز عمله

 اإلطار المؤسسي

 التصدي لحالة الطوارئ

 والحظنا أن اإلنسانية. المنظماتآلية خاصة بالتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها، وهو يدعم  يُعد مستودع األمم المتحدة -02

ات وتحدد المنظم مستودع األمم المتحدة غير مكلف بتحديد حالة الطوارئ، وليست له رقابة على زمن االستجابة وطبيعتها.

سلطة  وهك ا ةإن المستخدمين/الشركال الحاجة إلى التدخل استنادا إلى الوالية الخاصة بكل منها ونهجها البرنامجي. تمثلالتي 

تقديم المساعدة اإلنسانية واالستجابة لحاالت الطوارئ هي من اختصاص المستخدمين، أما دور مستودع األمم المتحدة ةي ه ا 

يث أنه يدعم ه ه المنظمات اإلنسانية. غير أنه نظرا لوضعه الفريد باعتباره مرةقا مشتركا ح الصدد ةليل استباقيا ولكنه تفاعلي

أجل  منالمعلومات محفالً لتبادل ت معنيا بالتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها، ةإنه يمكن أيضا أن يكون بين الوكاال

 .االستجابة بصورة ةعالة وحسنة التوقيت لحاالت الطوارئ

لحاالت  التصديمن أجل "الوةال بالغرض"، يمكن أن يعتمد مستودع األمم المتحدة استراتيجية أكثر استباقية ةي  :)أ( 1التوصية 

الطوارئ عن طريق المناصرة بحيث يركز المستخدمون/الشركال الحاليون والمحتملون على الحاجة إلى االستجابة، وك لك تحديد 

 زمن ه ه االستجابة وطبيعتها، بنال على الدروس الماضية المستفادة.

 بيانات    االستجابة لحالة الطوارئ

سب ح تكن له وظيفة إبالغ قائمة على نظام لتقييم عمليات الطوارئ التي يسرها من  إنشائه الحظنا أن مستودع األمم المتحدة لم -05

أتيح تقرير داخلي كان يحاول تجميع كاةة المعلومات والبيانات  6100. وأعلن مستودع األمم المتحدة أنه ةي عام المحور والسنة

ام متسقة من نظم مختلفة )نظام وينجز( وآلية تمويل مختلفة التاريخية، على الرغم من التحديات التي صودةت عند تجميع أرق

)الحساب الخاص والعمليات الخاصة(. وأجري أيضا تحليل نوعي بصورة منتظمة. غير أن تقرير/تحليل البيانات الم كور لم 
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 (5)ارئ واالستجابة لهالمتمثلة ةي برنامج تحسين التأهب لحاالت الطوا البرنامجيكن متاحا للمراجعة. ونحن ندرك أن مبادرة 

 قاعدة بيانات بالدروس المستفادة، من بينها دروس لمستودع األمم المتحدة. 6100أعدت ةي عام 

ةي الزمن الحقيقي للبارامترات  مؤتمتونود أن نشجع مستودع األمم المتحدة على أن تكون لديه أداة منهجية إلجرال تحليل  -06

المختلفة لرصد األدال. وه ا من شأنه أيضا أن ييسر إجرال تحليل من حيث التكلفة والمناةع بالنسبة لجودة الخدمات التي يقدمها 

 مستودع األمم المتحدة لجميع أصحاب المصلحة والشركال المعنيين. 

ه وظائفهناك حاجة إلى تعزيز  وأنقت الحاضر كان يدويا، وعشوائيا وواةق مستودع األمم المتحدة على أن تحليله ةي الو -07

خاص تنفي  نموذج تحليل الربحية ال أي. وسلط الضول على الطرق المختلفة التي استطلعها لتحسين ه ا األسلوب، اإلبالغية

، واستحداث أداة شاملة ، وإعداد برامجيات عن المعلومات الخاصة باألعمال التجارية ومراةق التخزينSAPببرنامج ساب 

 ومفضلة لإلبالغ، وغير ذلك.

يلزم أن يكون لمستودع األمم المتحدة وظيفة إبالغ نظمية لمعرةة الدعم التشغيلي ال ي يقدمه ةي الوقت الحقيقي )ب(:  0التوصية 

لمختلف حاالت الطوارئ، ولتقييم أدائه، وليكون بمثابة نظام لمعلومات اإلدارة من أجل إجرال تحليل لجودة خدماته من حيث التكلفة 

حاب لجهات المانحة وتعريف مختلف أصعلى ابشكل أةضل  تسليط الضولشأنه أيضا أن يسهل مقابل الفوائد المستخلصة. وه ا من 

 المصلحة بدوره.

 توسيع قا دة الجهات المانحة

 (6)تتكون إيرادات مستودع األمم المتحدة أساسا من مساهمات )نقدية وعينية( تقدمها جهات مانحة، وتكلفة االسترداد اإلدارية -08

ل مو  ، ال يالبرنامجنظير خدمات نوعية طلبها المستخدمون والشركال. وعلى عكل المكاتب القطرية/المكاتب اإلقليمية/مقر 

 مستودع األمم المتحدة عن طريق ميزانية دعم البرامج واإلدارة.

مليون  5.05اإليرادات، أي والحظنا أن مساهمات الجهات المانحة )النقدية والعينية معا( شكلت الجانب األكبر من مجموع  -09

. غير أن غالبية المساهمات من الجهات المانحة 6106مليون دوالر أمريكي ةي عام  01.69، و 6100دوالر أمريكي ةي عام 

( كانت ألغراض خاصة ولم تكن موجهة لمستودع األمم المتحدة 6106ةي المائة ةي عام  66، و6101ةي المائة ةي عام  11)

قاعدة الجهات المانحة على جانب كبير من األهمية بالنسبة لكيان يعتمد بدرجة كبيرة على ه ه الموارد من ككل. ويعد توسيع 

وإقامة  المعارض،وأجل تحقيق أهداةه. ونحن ندرك أن مستودع األمم المتحدة كان مشاركا ةي حضور المؤتمرات اإلنسانية، 

وترتيب اجتماعات مع الجهات المانحة، وترتيب زيارات تقوم بها الجهات المانحة إلى مراةق مستودع األمم  أجنحة ةيها،

المتحدة، وتنظيم زيارات إلى عواصم الجهات المانحة، وإصدار منشورات ورسائل إخبارية، وتقديم مقترحات خاصة بالتمويل 

 وارتفع، 6102ةي عام  01إلى  6100ةي عام  01المانحة من  الجهات زاد عددلتوسيع قاعدة المانحين. وبفضل جهوده، 

ةي عام مليون دوالر أمريكي  6.12إلى  6100مليون دوالر أمريكي ةي عام  1.96مجموع مساهمات الجهات المانحة من 

المتحدة  (. وبينما نقدر جهود مستودع األمم6102سبتمبر/أيلول  2)حتى  6102مليون دوالر أمريكي ةي عام  6.61، و6106

، وخاصة من أجل الحصول على تمويل خاٍل من المشروطية ومتاح بالمناصرةةي ه ا المجال، ةإننا نشجعه على زيادة االهتمام 

                                                      
التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها  مأسسة(، ويهدف إلى 6100، ومدته ثالث سنوات )اعتبارا من عام البرنامجيُعد برنامج تحسين التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها أحد مبادرات  (5)

 .على المستوى المؤسسي، ووضع نموذج جديد لالستجابة البرنامججميع أعمال  رجوهةي 

ةي المائة، وه ا يُحّمل  1ةي المائة إلى  1.9، ارتفع المعدل من 6100/حزيران ويولي 0تكلفة االسترداد اإلدارية هي تكلفة الخدمة التي يُحّصلها المحور نظير تقديم خدمة نوعية. واعتبارا من  (6)

 ةي المائة. 9هامش أمان قدره ( والمباشرة )أي تكلفة السلع، وتكلفة الشحن ال ي قد يجمع بين الشحن البري والجوي والبحري تكاليف التشغيلجموع على م
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لجمع  اً نشاطللشبكة بكاملها. وواةق مستودع األمم المتحدة على أنه من أجل السير قُدماً، ةإنه يلزم اتباع استراتيجية أكثر 

 ل الحصول على مساهمات بدون شروط، وقد بدأ العمل ةي ه ا االتجاه. األموال، وخاصة من أج

ينبغي أن يواصل مستودع األمم المتحدة جهوده الحالية لجمع األموال والسعي لدى الجهات المانحة للحصول )أ(:  4التوصية  

 على تمويل غير مخصص.

 مصادر التموي 

، بلغت 6100تمثل عنصرا آخر من إيرادات مستودع األمم المتحدة. ةفي عام كما لوحظ أعاله، كانت تكلفة االسترداد اإلدارية  -41

، بلغت 6106(، وةي عام (7)ةي المائة من "اإليرادات األخرى" 9مليون دوالر أمريكي )أي  0.61تكلفة االسترداد اإلدارية 

ات ةي حساب تكلفة االسترداد اإلدارية ةي المائة من "اإليرادات األخرى"(، غير أن اإليراد 6مليون دوالر أمريكي )أي  0.60

ةإن مستودع األمم المتحدة كان  . وله ا،خدمات نوعية (9)أو خارجيون (8)يمكن أن تتحقق ةقط عندما يطلب عمالل داخليون

م القياوبحاجة إلى تحديد مصادر أخرى لإليرادات )مثل التوسع ةي استخدام مراةق التدريب التابعة لمستودع األمم المتحدة، 

التدريب أيضا( تكون ذات طبيعة مؤكدة بدرجة أكبر، وتكون لديه خطة تنمية طويلة األجل، حتى يمكنه أن يظل قويا اقتصاديا ب

 وماليا، وقابال لالستدامة على المدى الطويل.

 احد ةقطوقد أعلن مستودع األمم المتحدة أنه يدرك بوضوح حقيقة أن وجود مصدر وحيد لإليرادات، ومجال نشاط رئيسي و -40

ستجعل من الصعب عليه تحقيق االكتفال ال اتي على المدى الطويل. وعلى ه ا النحو، ةإنه يلتمل بنشاط طرقا لتنمية حاةظة 

على حد  البرنامجأعماله التجارية، وإيراداته، والوصول إلى مصادر التمويل، من بينها توعية الجهات المانحة والشركال و

 ع الشركال ةي استدامة الشبكة بوسائل مختلفة.سوال بحاجته إلى مساهمة جمي

على مستودع األمم المتحدة أن يبحث عن بدائل توةِّر مصادر تمويل مضمونة، استنادا إلى خطة إنمائية طويلة )ب(:  4التوصية 

 األجل.

 تخطيط/إنشاء محاور جديدة

/إيطاليا. ونحن ندرك أنه يجري إنشال محور جديد لمستودع األمم المتحدة يوجد أقدم محاور مستودع األمم المتحدة ةي برنديزي -44

من أجل إنشال  6106/تموز يوليو 05ةي  إسبانيابالفعل اتفاقا أساسيا مع  البرنامج. وقد وقع إسبانياةي أوروبا ةي الس بالماس، 

، وإقامة ةي مدريد للبرنامجي على إنشال مكتب . وقد اتفق الجانبان من خالل ه ا االتفاق األساسإسبانياةي  للبرنامجمكاتب 

ةي الس بالماس بجزيرة كناري الكبرى. ولم يوقع االتفاق اإلداري  (11)، ومرةق للشحن العابر(10)هوائي لمستودع األمم المتحدة

(. والحظنا أيضا أن مستودع األمم المتحدة لم يضع بعد خطة بشأن تمويل التكاليف الجارية 6102بعد )أكتوبر/تشرين األول 

                                                      
مليون دوالر أمريكي. وباإلضاةة إلى تكلفة االسترداد اإلدارية، تضمنت اإليرادات تكاليف  60.2، بلغت 6106مليون دوالر أمريكي، وةي عام  61.0 األخرى، بلغت اإليرادات 6100ةي عام  (7)

 التشغيل المباشرة، أي إجمالي المبيعات المحققة.

سيارات وغير العالمي لتأجير ال البرنامجسريع ةي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ةي حاالت الطوارئ، و، ووحدات من قبيل ةريق الدعم الللبرنامجالمكاتب القطرية واإلقليمية التابعة  (8)

 ذلك.

ية ركال وزارة الشؤون الخارجينما كان بين الشوكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( وغيرها، ب شملت (9)

 اإليطالية؛ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، والنرويج، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية وغيرها.

 المسبق ألصناف اإلغاثة غير الغ ائية. للتخزين (10)

 المسبق والشحن العابر للمخزونات الغ ائية إلى عمليات ةي أمريكا وغرب أةريقيا. للتخزين (11)
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تأخر بدل تشغيل أنشطة مستودع بسبب  6106، والمقرر له أن ينتهي ةي عام إسبانيابعد التزام األربع سنوات من جانب حكومة 

 األمم المتحدة. 

( أن المحور كان يمثل قيمة مضاةة آللية سلسلة اإلمداد الخاصة به 6102وأعلن مستودع األمم المتحدة )أكتوبر/تشرين األول  -43

 (12)ضالبيالمسبق للمخزونات ال التخزيننظرا ألن ةترة تجديد اإلمدادات ةي مواجهة محوري غانا وبنما ستنخفض عن طريق 

التزاما أوليا مدته أربع سنوات، وسيقوم مستودع األمم المتحدة  إسبانياةي الس بالماس. وعالوة على ذلك، عرضت حكومة 

باستعراض/تعديل خطط واستراتيجيات االستدامة المالية الطويلة األجل الخاصة به طبقا للنتائج التي يتم الحصول عليها والقيمة 

 المضاةة المحققة. 

وبينما نحيط علما باألهمية المعلنة للمحور الجديد، إال أننا نرى أنه يمكن إنشال أحد المحاور بغية تحقيق أهداف أعرض يدعمها  -42

 تخطيط استراتيجي للتمويل ةي المستقبل. 

 ينبغي وضع استراتيجية لتمويل محور الس بالماس بعد انتهال ةترة التزام الجهات المانحة.)أ(:  3التوصية 

يمكن أيضا إنشال محاور جديدة، إذا اقتضى األمر، بغية تحقيق أهداف أوسع للشبكة، يدعمها تخطيط استراتيجي )ب(:  3توصية ال

 للتمويل المقبل.

 اإلدارة المالية

إلدارة مساااهمات الجهات  6116/حزيران يونيوكانت عملية مسااتودع األمم المتحدة تدار عن طريق حساااب خاص أنشاائ ةي  -45

األمم  عواإليرادات المحققة من الخدمات التي تقدمها محاور مسااااتودع األمم المتحدة. وقد أُدرج األدال المالي لمسااااتودالمانحة 

. غير أنه يصاااااعب ةي التصاااااور الحالي تتبع األدال المالي على نطاق المحاور ةي للبرنامجالمتحدة ةي الحساااااابات السااااانوية 

رية للكيان كان آخ ا ةي النمو، ةقد كانت هناك حاجة إلى وجود ميزنة، الحسااااااااب الخاص. ونظرا ألن حجم األعمال التجا

فعالية التكلفة، واألدال المالي. والحظنا أيضا للنهوض بومحاسبة على نطاق المحاور، وإبالغ عن جميع المعامالت ةي النظام 

 أدناه: هدى ما يناقشأن هناك حاجة إلى إدارة مالية أةضل، على 

 )الدائنوق( الدائنةالحسابات إدارة 

مستودع األمم المتحدة مفوض لتقديم خدمات نوعية يطلبها العمالل الداخليون والخارجيون، ويقوم باسترداد تكاليفها باإلضاةة  -46

له ه الخدمة. ومن أجل تنفي  الخدمات النوعية، يطلب مستودع األمم المتحدة ُسلفا من مقر  (13)إلى تكاليف التشغيل المباشرة

لتمويل تكاليف التشغيل ةي كل حالة ةردية، باستثنال األطراف التي تحتفظ بسلف لدى مستودع األمم المتحدة. وعند  البرنامج

الحصول على تسديدات من العميل الداخلي عن طريق التسويات الدةترية، وعلى مدةوعات من العمالل الخارجيين )عن طريق 

وقد الحظنا وجود مبالغ كبيرة مستحقة ةي نهاية كل عام، طبقا للتفاصيل مستندات مصرةية(، ةإنه تجري تسوية ه ه السلف. 

 .0الواردة ةي الجدول 

                                                      
ة بيضال تابع مخزونات. وهي ال تحمل أي شارة أو شعار، ومن ثم ةإنها تعتبر البرنامجةي مباني الشبكة بموجب اتفاق طويل األجل مع  مودعةموردين  مخزوناتالبيضال هي  المخزونات (12)

 لمستودع األمم المتحدة.

ةي  9إلى ةي المائة  01 ُخفض منهامش األمان )ال ي  وُحسبإلى سعر إرشادي للخدمة النوعية بالنسبة لكل محور.  ستندتواتكاليف التشغيل المباشرة تكلفة التشغيل المباشرة للخدمات،  مث لت (13)

ن تكاليف ي( على أساس مجموع تكاليف التشغيل المباشرة للتعويض عن الفروق المحتملة ةي أسعار الصرف المسجلة أثنال تنفي  الخدمة، وك لك الفروق ب6100المائة اعتباراً من يونيو/حزيران 

 . وهامش األمان كل من تكاليف التشغيل المباشرة إضاةة إلىتكلفة االسترداد اإلدارية  وُحسبتالتشغيل المباشرة التقديرية والفعلية. 
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  0الجدو  

 )بماليي  الدوالرات األمريكية(

 النسبة المئوية يوما 91المستحق ألكثر م   المبلغ المستحق السنة

2011 9.74 1.54 15.81 

2012 9.91 4.41 44.50 

 46.53 2.75 5.91 /تموز(يوليو)حتى  2013

شهر من العمليات لها سلف مستحقة، وأن  6.9، كان لديه نحو 6102/تموز يوليو 20وقد أعلن مستودع األمم المتحدة أنه حتى  -47

ه ا يتسق مع الممارسات التجارية. وكان يتم إبالغها شهريا إلى المقر كجزل من تقارير اإلقفال الشهرية الدنيا. وبالنسبة للسلف 

الطويلة األجل، ساهم مستودع األمم المتحدة بصورة وثيقة مع عمالل داخليين وخارجيين لضمان إقفال دورة المستحقة 

 المبيعات، وسداد السلف المستحقة خالل الدورة التجارية العادية لمستودع األمم المتحدة.

يوما ةي  51ت التي تجاوزت أكثر من إن المستحقا الواقع المتمثل ةيويتعين النظر إلى رد مستودع األمم المتحدة ةي ضول  -48

ةي المائة من مجموع المبالغ المستحقة. وله ا يلزم أن يقوم مستودع  16كانت تمثل نسبة كبيرة قدرها  6106/تموز يوليونهاية 

 األمم المتحدة بتسوية ه ه المدةوعات على سبيل األولوية.

 ق(و)المدين الحسابات قيد التحصي إدارة 

مليون دوالر أمريكي  60.2مليون دوالر أمريكي و 61.0نحو  6106و 6100اإليرادات من المبيعات خالل عامي بلغ مجموع  -49

 على الترتيب. والحظنا أنه مع أن اإليرادات كانت تحتسب عندما تكون الخدمات قد قُدمت )طبقا لتعميم المدير التنفي ي رقم

EDD2011/008وكان دينةمة للقطاع العام(، إال أنه تم تقييد مبلغ كبير على أنه حسابات ، وامتثاال للمعايير المحاسبية الدولي .

ةي  16) 6106مليون دوالر أمريكي ةي عام  5.5ةي المائة( و 25) 6100مليون دوالر أمريكي ةي عام  5.1ه ا يشمل 

أنها ستند إلى ةواتير مبدئية )طُلبت بشكانت ت المدينةعن الحسابات  المقدمة مستودع األمم المتحدة أن المعلوماتالمائة(. وأعلن 

سلف من الميزانية(، وأنها تضمنت هامش أمان ويمكن اعتبارها مرجعية ةقط نظرا ألن المبلغ الفعلي لإليراد يُحتسب ويقيد 

، مع وضع رد مستودع األمم المتحدة ةي المدينةعند استكمال الخدمات. وبينما يمكن أن يتفاوت الحجم الفعلي للحسابات 

تسجيل االعتبار، إال أنه ليل هناك شك ةي أنه بينما قد يبدو أن موقف إيرادات مستودع األمم المتحدة قوي على أساس 

 .غير متحققهناك مبلغ كبير  ما يزالاإليرادات، إال أنه 

وكان اإلجرال ةي ه ا الصدد كما يلي: بينما بدأت ترتيبات تقديم الخدمة بنال على طلب المستخدمين، تم ةي نفل الوقت إعداد  -31

ةاتورة مبدئية قدرت ةيها تكلفة الخدمة النوعية باإلضاةة إلى تكلفة االسترداد اإلدارية وأرسلت إلى المستخدمين للعلم. وبعد 

مين/الشركال بنال على اإلجرال الم كور، استُكمل تقديم الخدمة المتعلقة بالعمليات. وكان المحور الحصول على مواةقة المستخد

ن النفقات بييالمعني يعد استمارة تأكيد الخدمة كدليل على استكمال الخدمة، وترسل إلى مكتب الدعم إلعداد إشعار المدين ال ي 

، نلمديإشعار االفعلية المتكبدة، ويرسل اإلشعار إلى المستخدمين للسداد. وإلى أن يتم الحصول على المدةوعات على أساس 

ةإن ه ا اإلشعار يعامل على أنه بند مفتوح. وطبقا لتفويض مستودع األمم المتحدة، ةإنه يتعين تسوية المدةوعات ةي غضون 

 ثالثين يوما.
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األرقام التراكمية للمستحقات  6وترد ةي الجدول  (14)االت صدرت ةيها إشعارات المدين ولكن المدةوعات لم تتحقق.والحظنا ح -30

 .6102/تموز يوليووحتى  6106و 6100عن عامي 

  4الجدو  

 )بماليي  الدوالرات األمريكية(

 (4103/تموزيوليو)حتى  4103 2012 2011 طبيعة العمي 

 0.31 0.84 0.43 داخلي

 1.24 1.20 2.31 خارجي

حالة كانت  60أن  6106وأوضح تحليل المبلغ المستحقة على أساس إشعارات المدين الصادرة بعد استكمال السنة المالية  -34

مثيراً للقلق به ا (. غير أن موقف العمالل الداخليين لم يكن 2يوم بالنسبة لعمالل خارجيين)الجدول 211مستحقة ألكثر من 

 التفاصيل أدناه:. وترد القدر

 3الجدو  

 مجموع المبالغ )بالدوالر(  دد الحاالت يترة االستحقاق 

  مالء خارجيوق

 6,402.52 2 يوم 0 111أكثر من 

 63,936.44 4 يوم 0 111يوم ولكن أقل من  911أكثر من 

 49,509.41 15 يوم 911يوم ولكن أقل من  211أكثر من 

 430,062.30 39 يوم 211يوم ولكن أقل من  011أكثر من 

 183,688.63 7 يوم 011يوما ولكن أقل من  51أكثر من 

 465,827.92 32 يوما 51أقل من 

 1,199,427.22 99 المجموع

  مالء داخليوق

 522.50 1 يوما 269أكثر من 

 186,209.58 1 يوما 269يوما ولكن أقل من  51أكثر من 

 648,391.21 11 يوما 51أقل من 

 835,123.29 13 المجموع

المستحقة بالنسبة للعمالل  المدينة وأعلن مستودع األمم المتحدة أنه كان يجري وضع إجرالات رصد عادية ومنظمة للحسابات -33

قارير . وسيستمر أيضا إرسال تنالمدي إشعارالداخليين والخارجيين على حد سوال لضمان تسلم المدةوعات الفعلية بعد إصدار 

 الشهرية الدنيا إلى المقر كجزل من تكلفة االسترداد اإلدارية الشهرية.اإلقفال 

 يلزم وجود نظام للرصد الدقيق للحسابات المدينة وتحصيل األتعاب المستحقة ةي الوقت المناسب.)أ(:  2التوصية 

  المدي إشعارأوجه القصور اإلجرائية يي إ داد استمارة تأكيد الخدمة/إصدار 

تأكيد الخدمة و/أو إصدار  اتحاالت كثيرة أن مستودع األمم المتحدة قدم الخدمة ولكن لم يتم إعداد استمارالحظنا أيضا ةي  -32

 لفترات طويلة، وهو ما يعبر عن أوجه قصور إجرائية. (15) إشعارات المدين

                                                      
 )عمالل داخليون( لتتبع عدة مدينين أُعدت لهم بالفعل إشعارات المدين ولكن المدةوعات ظلت مستحقة. 621011)عمالل خارجيون(، ورقم  621111تم االحتفاظ بدةتر األستاذ العام رقم  (14)

الحاالت التي استُكمل ةيها تسليم الخدمات ولكن لم تصدر استمارة تأكيد الخدمة أو ( لتتبع رجيونخا)عمالل  808100(، ورقم داخليون)عمالل  808000تم االحتفاظ بدةتر األستاذ العام رقم  (15)

 إشعار المدين أو كالهما.
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ارة تأكيد الخدمة (، حيث لم يتم إعداد استم6106ديسمبر/كانون األول  20أشهر )حتى  6ويرد أدناه سرد لحاالت تجاوزت  -35

 610. ويالحظ أن حاالت التأخير كانت كثيرة وتراوحت ما بين نلمدياإشعار حتى بعد تقديم الخدمة، وبالتالي لم يتسن إصدار 

 (. 1يوما ةيما يتعلق بالعمالل الخارجيين )الجدول  200يوما إلى  662يوما ةي حالة العمالل الداخليين، وما بين  015أيام إلى 

 2الجدو  

 المستخدم اسم 
 المبلغ

 (األمريكي بالدوالر)

 30المدة حتى 

  4104ديسمبر/كانوق األو  

 )باأليام( 

 العمالء الداخليوق

 879 973.50 المكتب القُطري ةي السنغال

 879 43.81 المكتب القُطري ةي السنغال

 293 118,587.22 المكتب اإلقليمي ةي أسيا

 293 9,403.61 المكتب اإلقليمي ةي أسيا

 293 15,750.00 المكتب اإلقليمي ةي أسيا

 231 6,352.50 ةريق الدعم السريع

 222 316,575.00 المكتب اإلقليمي ةي بانكوك

 222 22,160.25 المكتب اإلقليمي ةي بانكوك

 208 57,352.41 المكتب القطري ةي مالي

 208 525.00 المكتب القطري ةي مالي

 208 4,051.49 القطري ةي ماليالمكتب 

 العمالء الخارجيوق

 388 17,533.92 منظمة الصحة العالمية

 251 382.00 المنظمة الدولية للرؤية العالمية

 223 4,943.40 منظمة الصحة العالمية

 شعاراتإوبالمثل، الحظنا أيضا أن مستودع األمم المتحدة لم يكن سريعا، خاصة ةيما يتعلق بالعمالل الداخليين عند إصدار  -36

وأن حاالت التأخير العامة بالنسبة للعمالل الداخليين والخارجيين تراوحت بين مع أن استمارة تأكيد الخدمة قد أُعدت،  المدين

 أدناه. 9ح من الجدول يوما، كما يتض 216يوما و 005
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 5الجدو  

 اسم المستخدم 
 المبلغ

 (األمريكي )بالدوالر

ديسمبر/كانوق  30المدة حتى 

  4104األو  

 )باأليام(

  مالء داخليوق

 215 926,150.40 المكتب القُطري ةي أةغانستان

 215 5,040.00 المكتب القُطري ةي أةغانستان

 215 65,183.33 المكتب القُطري ةي أةغانستان

 208 4,725.00 ةريق الدعم

 206 138,600.00 المكتب القُطري ةي مالي

 206 525.00 المكتب القُطري ةي مالي

 206 738.75 9 المكتب القُطري ةي مالي

  مالء خارجيوق
 376 30,671.55 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 189 32,918.55 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وقد أشار المستخدمون ةي تعليقاتهم إلى ه ا التأخير، وأعربوا عن قلقهم البالغ من حاالت التأخير ةي تسلم الفواتير من مستودع  -37

 األمم المتحدة.

 إشعارات. وقد ساهمت عملية التوقيع المركزية على القائمةوأعلن مستودع األمم المتحدة أنه يستعرض جميع ه ه الحاالت  -38

تراجع المسؤولية أو إضعاةها. ول ا، ةإن مستودع األمم المتحدة سيستعرض عملياته، وأنشطة المتابعة، وسيعزز ةي المدين 

 الضوابط بالنسبة للعمالل الداخليين والخارجيين.

الحد و ،إشعارات المدينالخدمة وإرسال التأخير اإلجرائية ةي استيفال استمارات تأكيد  ةتراتينبغي استعراض )ب(:  2التوصية 

 لمساللة، من أجل تحسين عملياته وكفالة خدماته.لخطوط ا ، مع تحديد واضحمنها

 4التوييق بي  األرصدة الثابتة وقا دة بيانات إدارة األصو  ونظام وينجز 

)سجل إدارة األرصدة( عن شهر  6بين األرصدة طبقا لقاعدة بيانات إدارة األصول ونظام وينجز  التسويةكشف التدقيق ةي  -39

)كما تعكسه تقارير اإلقفال الشهرية المتاحة قبل بدل المراجعة( عن حاالت تفاوت ةي محورين تشغيليين  6102أغسطل/آب 

 :تفاصيله أدناهعلى النحو ال ي ترد 

 6الجدو  

 اسم المحور
 قيمة األرصدة طبقا لقا دة بيانات إدارة األصو  

 (األمريكي )بالدوالر

 قيمة األرصدة لنظام وينجز الثاني 

 (األمريكي )بالدوالر

 103,482.29 89,511.99 أكرا

 173,385.96 212,220.38 سوبانغ

األرصدة بالنسبة للحسابات السنوية؛ وإصدار مبادئ توجيهية محددة تماشيا مع التعليمات  تسويةوأكد مستودع األمم المتحدة  -21

 المؤسسية والمتابعة الوثيقة.
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 نامجالبر ينبغي إجرال تسوية لألصول الثابتة بين قاعدة بيانات إدارة األصول وسجل إدارة األصول ةي شبكة)ج(:  2 التوصية

 .6106أيضا أثنال مراجعة الكشوف المالية لعام  البرنامجونظامه العالمي للمعلومات على أساس األولوية، على نحو ما أكده 

 

 المخازق والموجوداتإدارة 

المجانية، لتخزين أصناف المساعدة اإلنسانية الخاصة  األساسيةدم مخازن المحور بواسطة شركائه كجزل من الخدمة تستخ -20

 بهم. وتُعد ه ه المخازن واحدة من أهم الخدمات المجانية التي يقدمها مستودع األمم المتحدة.

والحظنا أن مستودع األمم المتحدة يدير مراةق تخزين متطورة، وأن جميع محاوره الخمسة تقع ضمن إنشالات دائمة. ولدى  -24

، وبتمويل من 6106مؤخرا ةي عام  ت. وقد استهل2مستودع األمم المتحدة نظام إلدارة المخازن ضمن إطار نظام وينجز 

بالنسبة لمحوري دبي وسوبانغ لتبسيط وتعظيم عملياته التخزينية. وه ا يقتضي  الشفرة العمودية نظاممبادرة الجهات المانحة، 

 وحدات التحميل/األصناف الكبيرة إلدارة أرصدة المخازن ورقابتها بصورة أةضل.ل، وخاصة وضع قوائم جرد

 .األصولوالحظنا المجاالت التالية التي تتطلب تحسينا لتعزيز كفالة التخزين وإدارة  -23

 الُكفء لحيز المخازقستخدام غير اال

من اإلجرالات التشغيلية الموحدة لمستودع األمم المتحدة أن مراةق مستودع األمم المتحدة ال تُعد مواقع  0-9يوضح القسم  -22

وأن المستخدمين مسؤولون عن ضمان تناوب مخزوناتهم بصورة متكررة. ويوضح ك لك أنه سيُطلب  ،للتخزين الطويل األجل

شهرا. وعلمنا أن ه ه الفقرة قد أدخلت ةي  61من المستخدمين سحب مخزوناتهم التي ظلت راكدة )أي لم تتحرك( لمدة 

 .ددلشركال جبدأت تظهر مع الوجود المتزايد  اإلجرالات التشغيلية الموحدة لحل المسائل المتعلقة بحيز التخزين، والتي

وله ا، ةإنه يتعين استخدام المخازن لتخزين أصناف ذات تدةق داخلي وخارجي منتظم نوعا ما. ومن المتوقع أن يقوم  -25

وك لك مواصلة استخدامها لتفادي انتهال  ،وضمان إرسالها ،المستخدمون/الشركال برصد عمر األصناف التي بحوزتهم

تصل إلى ثالث سنوات.  دمعينة ظلت راكدة لمد ا. غير أننا الحظنا ةي محوري دبي وبرينديزي أن هناك أصناةصالحيتها

ويتضمن الملحق األول أمثلة توضح ه ه الحاالت. وقد تبين من خالل تعليقات المشاركين أن المحاور مطالبة أيضا بأن تكون 

 أكثر يقظة واستجابة ةي ه ا الصدد.

شركال لضمان تناوب المخزونات بصورة متكررة قدر اإلمكان؛ وإعادة المم المتحدة أنه سيتخ  خطوات مع وأكد مستودع األ -26

تأكيد صالحيتها من جانب المنظمات التي قامت بتخزينها ةيما يتعلق بأنشطة التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها؛ وأن 

بمستودع األمم المتحدة. وأعلن مستودع األمم المتحدة ك لك أنه  المخزونات تتسق مع اإلجرالات التشغيلية الموحدة الخاصة

محاوره اإلبالغ عن حيز التخزين الفعال التي يستخدمه كل شريك، وحجم المخزونات التي ال يتم تناوبها لمدة  يطلب من مدير

اص وتفعيل القسم الخ ،تخزينشهرا. وبنال على ه ه اإلجرالات، سيناقش مستودع األمم المتحدة مع شركائه موضوع حيز ال 61

 باإلجرالات التشغيلية الموحدة عند االقتضال.

يمكن أن يُقنع مستودع األمم المتحدة شركاله بإجرال رصد منتظم لمخزوناتهم الموجودة ةي المحاور وسحب )أ(:  5التوصية 

ما الالزمة وةقًا إلجرالات التشغيل الموحدة كلاألصناف الفائضة والتي انتهت صالحياتها وتشغل حيزا. ومن الواجب اتخاذ التدابير 

 اقتضى األمر ذلك.
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  دم وجود سياسة الستخدام حيز المخازق

المجانية. غير أنه لم توضع  األساسيةكما لوحظ أعاله، يستخدم شركال مستودع األمم المتحدة حيز المخازن كجزل من الخدمات  -27

 المختارة. عالمات القياسسياسة لتخصيص حيز لمختلف المستخدمين/الشركال على أساس بعض المعايير و/أو 

مستخدما ةي محور دبي، وأن الحيز المخصص للمستخدمين من  69، كان هناك 6102أغسطل/آب  20ولوحظ أنه حتى  -28

. والحظنا ةر مكعبامتأ 6 112وأمتار مكعبة  01مترا مكعبا، كان يتراوح ما بين  02 901إجمالي الحيز المستخدم ال ي يبلغ 

، كان الحيز المخصص (16)مترا مكعبا ةي محور برنديزي 06 1.2060مستخدما وحيز مستخدم مساحته  09ك لك أنه من بين 

 متر مكعب. 2 000.21متر مكعب و 11.9لمختلف الشركال يتراوح ما بين 

 وأعلن مستودع األمم المتحدة أنه سينظم/يراجع حيز التخزين المخصص للشركال ةي إطار االتفاقات التقنية لكل منهم. -29

يجوز لمستودع األمم المتحدة وضع سياسة لتخصيص المساحات للشركال ةي المحاور على أساس بعض المعايير )ب(:  5التوصية 

 عالمات القياس حسب مقتضى الحال. أو

 ذات العمر المفرط مخزونات االستجابة المؤسسية الحرجة

 ، وتضمنت أصناةاالبرنامجاحتفظت المخازن بمخزونات معينة تحت عنوان "مخزونات االستجابة المؤسسية" لمستخدمي  -51

حرجة الزمة لبقال األةراد، وتوزع لغرض األعمال اإلنسانية، ةي المنطقة المتأثرة. وعلى ه ا النحو، كان يلزم االحتفاظ 

ل ين تمت معاينتهما، الحظنا وجود أصناف تركت لفترة طويلة، من بينها مولدات، لبأصناف مستكملة وحديثة. وةي المحورين ا

تحليل لعمر  1. ويرد ةي الجدول اوغيره وبطانيات،أثنال العمليات،  ووجبات جاهزةوصهاريج مياه، وكاشفات للدخان، 

 األصناف.

 7الجدو  

 4103أغسطس/آب  30حتى 

 برنديزي دبي 

 تحلي  العمر
مخزونات االستجابة مجموع أصنال 

 055المؤسسية = 

مجموع أصنال مخزونات االستجابة 

 486المؤسسية = 

 93 63 يوما 1-269

 12 21 يوما 269-121

 08 28 يوم 0 120-111

 173 43 يوم ةأكثر 0 111

ما يزيد شهرا وأكثر ) 61ةي المائة من األصناف من الف ة العمرية العالية التي بلغت  91وكما يتضح من الجدول أعاله، كان  -50

 يوما(. 121عن 

                                                      
ة من أجل إقامة مخازن وألنشطة كيلومترات من برنديزي. وقد سلمت الحكومة اإليطالية مباني سان ةيتو لمستودع األمم المتحد 01ه ا يشمل حيز المخازن ةي سان ةيتو، وال ي يبعد قرابة  (16)

دوالر أمريكي. ويوجد لمحور برنديزي حاليا مخازن ةي موقعين، ولكنه سيعمل ةي المستقبل بدرجة  5,633,363.47، وبلغت نفقات التجديد التي تكبدتها الحكومة اإليطالية أساسا أخرىإدارية 

 كبيرة من سان ةيتو.
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إن القرار الخاص بمراجعة المخزونات، والتخلص منها، ةوقد أعلن مستودع األمم المتحدة أنه طبقا للشكل التنظيمي الحالي،  -54

قد ، والبرنامجمخزونات االستجابة المؤسسية، ومجلل اإلدارة ةي  ةونقلها يتوقف على صاحب المخزون، وهو ةي ه ه الحال

 حدد ه ه األصناف لجميع أصحاب المخزونات.

ونحن نفهم أن من بين شواغل مخزونات االستجابة المؤسسية، ومجلل اإلدارة تحديد المستويات الدنيا لمخزونات االستجابة  -53

المؤسسية المراد تخزينها بصورة مسبقة ةي أي وقت ةي شبكة مستودعات األمم المتحدة لالستجابة للمتطلبات المؤسسية 

 .6102/تموز يوليو، كما ظهر أيضا ةي اجتماعاته المعقودة ةي مارس/آذار وبالبرنامجلخاصة ا

نظرا ألن مخزونات االستجابة المؤسسية تتسم بأهمية استراتيجية، ةإن على مستودع األمم المتحدة أن يعمل )ج(:  5التوصية 

 الستعراض ةوائض ه ه المخزونات، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها، وتجديدها. البرنامجبصورة وثيقة مع 

 دائرة النق  الجوي

إلى دائرة النقل الجوي ودعم اللوجستيات من  أوائل عام  تعودةي مخزنه، والتي  المودعةكان لدى محور دبي بعض األصناف  -52

رسلت بعد ذلك إلى محور دبي بعد استكمال وإنجاز الغرض وأُ  ،ةي أماكن أخرى قد استُخدمتوكانت ه ه األصناف  .6111

نمطية لمنصات الطائرات العمودية،  ومعداتمن بين ه ه األصناف مولدات ذات قدرات متنوعة، والمبدئي.  نشرهامن 

را ألن ولم يتم بيعها. ونظ ه استخدم ه ه األصناف بعد وراةعات شوكية وغير ذلك، وُسجلت ةي الدةاتر بقيمة صفرية. ولم تُ 

  من جديد. المحتملاستخدامها بيعها أو  أواألصناف ذات قيمة صفرية، ةإنه كان يلزم اتخاذ إجرال للتخلص منها 

 وسيواصل متابعتها بنشاط مع أصحاب المخزونات. البرنامجوقد أعلن مستودع األمم المتحدة أنه أبلغ ه ه المسألة إلدارة  -55

اذ من أجل الشروع باتخ للبرنامجعلى مستودع األمم المتحدة أن يعمل بصورة نشطة مع دائرة النقل الجوي التابعة )د(:  5التوصية 

 . بدون أية ةائدة إجرالات بشأن األصناف الخاصة بها والمحتفظ بها ةي المحور

 إتالل البسكويت العالي الطاقة وأصنال غذائية أخرى

 ستجابة لحاالت الطوارئ عن طريق شبكة مستودعاتالل البرنامجكجزل من استراتيجيات  يُشترى كان البسكويت العالي الطاقة -56

 ه ةي كل مرة كانت ترسل ةيها شحنات من ه ا البسكويتاألمم المتحدة. وقد قدمت الحكومة اإليطالية التمويل األولي. غير أن

. لك المخزوناتت لتعويضالتمويل الالزم  ذلك بتقديمبعد  المشروع المتلقي ويقوم. كان يجري تعويض المخزونات بالمقدار ذاته

ةي أي مشروع من  اإلى المحاور، تصبح هوية الجهة المانحة غير معروةة، ويمكن استخدامه كميات التعويضوبمجرد دخول 

 ةي المستقبل بنال على طلب من أي مكتب قُطري. البرنامجمشروعات 

دوالرا  61 291، بقيمة تبلغ 6100ةبراير/شباط  0عالي الطاقة ةي اللبسكويت طنا متريا من ا 99والحظنا أن محور دبي تلقى  -57

ةي الفلبين  البرنامجطن متري إلى مكتب  61.60. وبينما تم شحن 6106/حزيران يونيوأمريكيا، وينتهي تاريخ صالحيته ةي 

مايو/أيار  6ةي جزر القمر يوم  البرنامجطن متري إلى مكتب  06.10أيضا شحن  جرى، 6100ديسمبر/كانون األول  61يوم 

 6106/حزيران يونيو 61. وقد أعلن منسق مستودع األمم المتحدة ةي رسالته إلى دائرة إدارة المخاطر التشغيلية بتاريخ 6106

 ن، والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب القُطرية لضمان استخدام الكمية المتبقية مالبرنامجأنه ب لت جميع الجهود عن طريق مقار 

مستودع األمم المتحدة أي طلبات على ه ا الصنف  طن متري. ولكن برغم ذلك، لم يتلق 09.61األصناف الغ ائية التي بلغت 

ت دوالر، وقد ورد 00 966.26قيمة تبلغ طن متري، ب 09.61من أي مكان. وله ا، ثار جدال بشأن اتخاذ إجرال للتخلص من 

 عالي الطاقة بمواةقة بلدية دبي. وتم اإلتالف يومال البسكويت ف ه ه الكمية المعلنة منوأخيرا، تم إتال بشأنه المواةقة الالزمة.
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تعود دوالر تحملها المحور مع أن ملكية ه ا الصنف ال  0 111. وبلغت تكلفة التخلص من ه ه الكمية 6102/تموز يوليو 09

 .إليه

دوالر  25 122.11، بتكلفة بلغت 6102( ةي سبتمبر/أيلول 0بإتالف األصناف التالية )الجدول  وبالمثل، قام محور برنديزي -58

 ، تحملها مستودع األمم المتحدة بصفة مؤقتة.أمريكي

 8الجدو  

مليون دوالر أمريكي، وبلغت تكلفة إتالةه  069 051 تالةهوهك ا بلغت القيمة اإلجمالية للبسكويت العالي الطاقة ال ي تم إ -59

التخلص تسويات محاسبية خاصة بالشطب ، تحملها مستودع األمم المتحدة. وقد تطلب إجرال دوالر أمريكي 10 122.11

 ل به مستودع األمم المتحدة.واإلقفال ةي دةاتر الحسابات، وه ا ما تكفّ 

الُمسبق للبسكويت العالي الطاقة )ال ي تتراوح مدة صالحيته ما بين عام  للتخزينوتعد الحقائق الم كورة أعاله إرشادية بالنسبة  -61

ونصف وعامين( ةي محاور مستودع األمم المتحدة دون تحديد المتطلبات الفعلية، بنال على مدخالت من المستخدمين. وهك ا، 

 اواقع األمر إلى إتالف األغ ية، وهو مال ي يهدف إلى تقديم األغ ية للفقرال الجوعى أن يلجأ ةي  البرنامجأصبح يتعين على 

هناك حاجة عاجلة إلى أن يراجع  ةإنمخاطرة بالسمعة، باإلضاةة إلى التكلفة والجهد، كما ُذكر أعاله. وله ا ينطوي على 

 .المسبق للبسكويت العالي الطاقة، بعد وضع العوامل ذات الصلة ةي االعتبار التخزينبصفة دورية سياسة الشرال/ البرنامج

 التخلص اتوقد أعلن مستودع األمم المتحدة أنه يحيط علما به ه المسألة الهامة وسيواصل إعطالها األولوية. وقد كانت عملي -60

لعالي المسبق للبسكويت ا التخزينمن عمليات مستودع األمم المتحدة، وتم ةي الواقع مراجعة نهج  العديدةقليلة ةي السنوات 

ةي مارس/آذار  البرنامجقرارات أصدرها بصورة متكررة(، ومؤخرا عن طريق م كرة  الطاقة ةي الماضي )وإن لم يكن

جيدة، الحالة ذات ال( بيع جميع مخزونات مستودع األمم المتحدة 0القرارات جملة أمور من بينها: )ه ه . وتضمنت 6102

والتخلص من جميع مخزونات البسكويت العالي الطاقة التي انتهت صالحيتها ةي مواقع مستودع  التعويض،ووقف عمليات 

(  وضع إجرالات 2( تنفي  استراتيجية انتقالية إلدارة البسكويت العالي الطاقة ةي إطار مرةق الشرال اآلجل؛ )6األمم المتحدة؛ )

 لي الطاقة.تقنية تُفضي إلى التخفيف من تركة مخزونات البسكويت العا

 ونحن نقدر المبادرة الم كورة أعاله، ونود أن نوصي بإجرال رصد دقيق له ه السياسة وتنفي ها. -64

العالي الطاقة وتخزينه المسبق ةي محاور مستودع  تأن يراجع بصورة دورية سياسة شرال البسكوي البرنامجعلى )أ(:  6التوصية 

األمم المتحدة، وأن يراعي مدى تقبله ةي صفوف المستفيدين المستهدةين، والردود الواردة من المكاتب القطرية، ومدى أهميته ةي 

 الوقت الحاضر والمستقبل.

 األصنال
 الكمية 

 )بالط  المتري(

 قيمة األصنال

 (األمريكي )بالدوالر 

 107,328.00 89.66 بسكويت عالي الطاقة

 928.88 38 9.90 أغ ية أطفال

 043.33 5 0.44 وجبات جاهزة

 151,300.21 100.00 المجموع
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وجميع الشركال على استخدام  البرنامج إدارةحض  استباقية ةي أيضاعلى محاور مستودع األمم المتحدة أن تظل )ب(:  6التوصية 

 األصناف الغ ائية الموجودة ةي محاوره على أةضل وجه قبل انتهال صالحيتها.

 

 الشراء

 شراء خدمات النق 

 االمتثا  لدلي  النق    –ألف 

 6106السلع والخدمات حتى مارس/آذار  شرال األخرى، كان مستودع األمم المتحدة يتبع دليل البرنامجعلى عكل مكاتب  -63

بالنسبة لجميع أنشطة التعاقد، بما ةي ذلك النقل واللوجستيات. وقد اتُخ  قرار يقضي بأن يتبع مستودع األمم المتحدة دليل النقل 

رين توبر/تشةي الواقع إال اعتبارا من أكدليل النقل  الم يعتمددبي وبرنديزي  ي. غير أن محور6106اعتبارا من مارس/آذار 

 كر أي سبب يوضح لماذا لم يتبع الكيان دليل النقل الخاص على الترتيب. ولم يُ  6106وديسمبر/كانون األول  6106األول 

. كما أنه لم يتضح السبب القهري لمواصلة استخدام 6106قبل ذلك، ولماذا جال التحول متأخرا ةي مارس/آذار  بالبرنامج

حتى بعد قرار اعتماد دليل النقل ةيما  أشهر على الترتيب، 5أشهر أخرى و 6برنديزي لمدة النظام القديم ةي محوري دبي و

يتعلق بمستودع األمم المتحدة. وكان يلزم أن تتحول المحاور األخرى أيضا إلى دليل النقل نظرا لفوائده المحددة كما يالحظ 

 أدناه:

  .دمات اللوجستيات مسؤولية التعاقد على خ شعبة تقع على، بالبرنامجطبقا لسياسات دليل النقل الخاص يص  الرسوم

م الطلب من تسل اً عقد اجتماع للجنة النقل المحلي من أجل استعراض عملية التعاقد )بدل وتتطلبالنقل واللوجستيات، 

 ارجخأعضال لجنة النقل المحلي محايدين، وأن يأتوا جميعا من مجاالت وظيفية  كلأن يكون يتعين وحتى منح العقد(. 

 اللوجستيات. مجال

 مارس/آذار  0بموجب قواعد شرال السلع والخدمات )أي حتى التنازالت. السلع والنق  والتأمي  المعنية     إبالغ لجنة

(، استخدمت وثيقة خاصة ةي النظام لتحديد حاالت التنازل؛ وكان يتم االحتفاظ بمبررات التنازل ةي الملفات 6106

 .رجميع ه ه الحاالت ةي التقرير الفصلي للجنة ال ي يقدم إلى المقتُدرج ذات الصلة. وطبقا لقواعد دليل النقل، 

 . السلع والخدمات، يجري تقييم المتعاقدين ةي حالة تجاوز قيمة السلع و/أو الخدمات  شرال طبقا لدليل تقييم المتعاقدي

ينص على مثل ه ا االستثنال ةي جميع الحاالت التي  ال. غير أن دليل النقل ةي أمر الشرال دوالر أمريكي 9 111مبلغ 

 مزيد من الشفاةية.التحقق يقييم مقدمي الخدمة، وب لك ةيها استمارة تقييم األدال لت تُستخدم

 مخزونات االستجابة لحاالت الطوارئ نق    –باء 

ساعة  61/10بالرد ةي غضون  دع األمم المتحدة مطالبمستو ةإنطبقا لإلجرالات التشغيلية الموحدة لمستودع األمم المتحدة،  -62

على طلبات الطوارئ الواردة من الشركال/المستخدمين. وقد الحظنا حالة شريك لمستودع األمم المتحدة أرسل طلبا خاصا 

د. ر  لبدل تقديم سلع اإلغاثة الطارئة إلى زيمبابوي التي تأثرت بعاصفة مصحوبة بالب   6102مايو/أيار  62ألحد العمالل ةي 

لفاةة من المشمع كحد أقصى. وصادق مقر  91و ،( كحد أقصىمتعددة الطبقاتبطانية ) 6 111راح يقضي بإرسال وكان االقت

دوالر أمريكي من أموال الطوارئ  011 111على مبلغ مخصص قدره  6102مايو/أيار  61مستودع األمم المتحدة ةي 

 66-69إتمام عملية الطوارئ خالل نهاية األسبوع ) لمن أج ( لتمويل تكاليف الشحناألخرى )تكاليف التشغيل المباشرة

، بعث محور دبي برسالة مؤقتة إلى الشريك تفيد بأن الشحن الجوي لألصناف 6102 مايو/أيار 69(. وةي 6102مايو/أيار 
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 ووردت عروض من ،دوالرا أمريكيا. وطلب محور دبي عرضا لألسعار من شركات النقل المعتمدة 11 561سيتكلف 

إلرسال الشحنات. وأثنال نهاية األسبوع، تع ر الوصول إلى أعضال لجنة النقل المحلي. وتم الشحن ةي نهاية مايو/أيار وكالل  1

ساعة ةي ه ه الحالة العاجلة. وأجاب  61/10مطالبة مستودع األمم المتحدة باالستجابة ةي غضون  ت. وهك ا، أخفق6102

را، وسيتخ  التدابير لتحسين مثل ه ه العمليات. والحظنا أيضا من تعليقاتهم أن مستودع األمم المتحدة بأن ه ا كان حادثا ناد

ةي المائة من الشحنات الخارجية  01و يةةي المائة ةقط من شحناته الداخل 91لمحور دبي أةاد أيضا بأن  البرنامجأحد مستخدمي 

 ساعة. 10كان يتم ترتيبها ةي غضون 

 غير الغذائية األصنالشراء 

فاقات يتم اللجول إلى االتوالخدمات النوعية الهامة التي يقدمها مستودع األمم المتحدة.  من بينيُعد شرال األصناف غير الغ ائية  -65

شبكات مستودعات األمم المتحدة مشتريات متكررة لنفل األصناف غير  تواجهالطويلة األجل مع البائعين/الموردين حيثما 

التي يحتمل أن يتعثر توريدها. وبعد استكمال جميع التقنيات، مثل طلب العروض، وتقييم أو  مسبقا التي يتع ر تقديرها الغ ائية

العطالات، من الناحية التقنية والمالية على حد سوال، والبت ةي مسألة البائع ال ي ستواةق اللجنة على منحه العقد، يتم توقيع 

 ة يمكن تمديدها سنة أخرى رهنا بظروف معينة.االتفاق الطويل األجل. وتبلغ مدة االتفاق سنة واحد

أغسطل/آب  01نقل المياه، الحظنا أنه قد تم تمديد تاريخ إقفال العطال من لرب وعند استعراض اتفاق طويل األجل عن ق   -66

 أُعيدت كتابة جميع استمارات التقييم التقني.ومن أجل السماح للبائعين بتقديم عينات،  6106أغسطل/آب  20إلى  6106

كن هناك ي ي استمارات مصفوةة التقييم. ولمة ُخفضت لعدد آخرالبائعين بينما  لبعضبالنسبة  زيدت العالماتواتضح أن بعض 

لتأكيد التصويبات أو بيان مستويات أو تواريخ إجرال ه ه التصويبات. والحظنا أيضا أن لجنة  توقيع باألحرف األولى أي

أشهر من طلب عروض األسعار.  1، أي بالتحديد بعد 6106نوةمبر/تشرين الثاني  01الشرال المحلي والتعاقد اجتمعت يوم 

أشهر ابتدال من طلب تقديم عروض  1ستغرق األمر نوةمبر/تشرين الثاني. وا 05وأخيرا، وقع االتفاق الطويل األجل يوم 

األسعار حتى توقيع االتفاق الطويل األجل، وهو ما يشير إلى طول الفترة الزمنية بدرجة كبيرة. وأكد مستودع األمم المتحدة 

 فة.وجود تعاون أوثق وأكثر ةعالية من جميع الوحدات داخل الشبكة ةي ه ا المجال بهدف اختصار المواعيد المختل

وعند ةحص حالة أخرى لتوريد وحدات سابقة التجهيز، الحظنا أن طلب عروض األسعار أُرسل إلى ستة بائعين. ووردت  -67

ير للمعاي عالمات مختلفة معطاة وةقاً ولم يقدم أحدهما أي عينة. وتم تغيير  ،ةقط إثنين عروض أسعار صحيحة من موردين

. وأكد مستودع العالماتالمراحل التي تم خاللها تغيير  يبينلالستمارات  اعتماد أيالتقنية ةي استمارات التقييم، ولم يكن هناك 

 ،األحرف األولىمين باألمم المتحدة أنه سيعمل على تحسين الشفاةية ةي المستقبل عن طريق اإلصرار على ضرورة توقيع المقيِّ 

 وتدوين مالحظاتهم كتابيا، خاصة عند استبدالها.

شطة عادة تنظيم أنداخلية إل وأن الحاجة تتطلب عمليةالمتحدة أيضا بأن عملية الشرال تمثل تحديا له واعترف مستودع األمم  -68

الشرال وتدريب الموظفين على الشرال، بمن ةيهم أول ك ال ين يشاركون ةي اللجنة. وأكدت التعليقات الواردة من مستخدمي 

 إلى تحسين.أيضا وجود أوجه ضعف ةي ه ا المجال وأنه يحتاج  البرنامج

مزيد من الشفاةية والسرعة ةي شرال األصناف. ويلزم التصدي لنقص أعداد األةراد المدربين ةي ه ا  إلىهناك حاجة : 7التوصية 

 المجال عن طريق بنال القدرات المناسبة.
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 تقديم الخدمات وإدارة سلسلة اإلمداد

الوثائق األساسية التي يقدم الكيان عن طريقها الخدمات المتنوعة. مستودع األمم المتحدة لتُعد اإلجرالات التشغيلية الموحدة  -69

 وعند ةحص السجالت، لوحظت بعض االختالةات ةي تقديم الخدمة، على النحو ال ي يناقش أدناه:

 توريد الخيام

برنديزي  مندوالر أمريكي  111 500.06بلغت قيمتها  الصنع مسبق إنشالأو ضخمة خيمة  61الحظنا حالة توريد شحنة من  -71

مارس/آذار  0دوالر أمريكي يوم  161 100.66إلى نجامينا ليستخدمها المكتب القُطري ةي تشاد. وأُعدت ةاتورة مبدئية بمبلغ 

ةي المائة لتكلفة االسترداد اإلدارية. وبعد إصدار م كرة استالم السلع،  1.9ةي المائة لهامش األمان، و 01باإلضاةة إلى  6100

طري ةي تشاد ه ه الم كرة بدعوى أن بعض األجزال مفقودة. واقترح محور برنديزي أنه يمكن استخدام هامش ألغى المكتب القُ 

ةي المائة لشرال األجزال المفقودة، وتسوية المسألة برمتها دون أي تكاليف إضاةية على أي ةرد. وبنال  01األمان المحدد بنسبة 

ال ي وصلت  أمريكي ةي إشعار المدين النهائي دوالر 06 111لمفقودة بمبلغ على ذلك، أضيفت تكلفة إضاةية لشرال األجزال ا

. ولم يكن ه ا اإلجرال سليما ذاته المبلغ قيد، وتم 6100/تموز يوليو 66 ةي والمؤرخ ،دوالر أمريكي 105 251.01قيمته إلى 

قد تطرأ على ةروق األسعار بين السعر نظرا ألن الغرض من هامش األمان ةي الفاتورة المبدئية كان تحسبا ألية احتماالت 

المعلن والتكلفة الفعلية المتكبدة أثنال التسليم ةيما يتعلق بتكلفة السلع، وتكلفة الشحن وغير ذلك. ولم يكن هناك أي تحقيق لتحديد 

 المسؤول عن األجزال المفقودة.

وأعلن مستودع األمم المتحدة أنه على الرغم من أنه اقترح استخدام هامش األمان بصورة استثنائية لتغطية تكاليف األجزال  -70

الحالة المكتب القُطري ةي تشاد. وأةاد الرد بأن مبلغ  ه هالمفقودة، إال أن ه ا لم يتم إال بمواةقة من المستخدم المحلي، وهو ةي 

 سوية المسألة ولكن دون إجرال أي تحقيق بشأن األجزال المفقودة.خدم لتهامش األمان استُ 

 مشروع بناء المخزق

 ةحصاااااانا حالة أخرى لبنال مخزن مقترح من جانب المكتب القُطري ةي باكسااااااتان، باسااااااتخدام تمويل لم ينفق من منحة بمبلغ -74

وهو  (17)انتهال االلتزام ة، وتم تمديد تاريخمليون دوالر أمريكي لخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساااااعدة اإلنساااااني 0.6

شاارال وتوريد  6100. وقد طلب المكتب القُطري من مسااتودع األمم المتحدة ةي ديساامبر/كانون األول 6106مارس/آذار  20

وغيرها. وبنال على ذلك، قدم مستودع األمم  مناولة، وشاحنات كهربائية شوكية وراةعات ضخمة، قائمة أصناف تشمل خياما

، 6100ديساااامبر/كانون األول  21دوالر أمريكي يوم  2 066 009.55المتحدة اقتراحا شااااامال ضاااامن ةاتورة مبدئية بمبلغ 

 نوواةق المكتب القُطري ةي باكساااتان على ه ه الفاتورة مع التزام باألموال لمساااتودع األمم المتحدة طبقا لإلجرال السااااري ع

 ةي المائة لتكلفة االسترداد اإلدارية. 1 يشمل أمر شرالطريق 

ي مدين عن أصناف مختلفة ة إشعاراتعلى سبيل تأكيد إنجاز تقديم الخدمة، أُعدت استمارة تأكيد الخدمة وأرسلت  أنه والحظنا -73

. غير أنه طبقا 6102اير/شباط هل ةي ةبرقد استُ  المناولة، مع أن إجرال شرال الراةعات الشوكية وشاحنات 6106مارس/آذار 

لإلجرالات التشغيلية الموحدة الخاصة بمستودع األمم المتحدة، وبعد إتمام تقديم الخدمة، كان يتعين إعداد استمارة تأكيد الخدمة 

لزم النظر يلتأكيد تقديم الخدمة، وعلى أساس ه ه االستمارة، يتم إرسال إشعار المدين لحساب التكلفة الفعلية واستردادها. وكان 

 ةي مخالفة اإلجرالات التشغيلية الموحدة ةي ه ه الحالة.

                                                      
 االلتزام هو آخر موعد يمكن ةيه إصدار أمر الشرال. انتهالتاريخ  (17)
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بثالثة أشهر تقريبا، ولكن  (18)مستودع األمم المتحدة أنه طُلب منه تقديم سلع للمكتب القُطري قبل تاريخ انتهال الصرف أعلنو -72

وهك ا، مع اقتراب تاريخ انتهال الصرف، اقترح  .من المؤسف أنه لم يتسن إتمام العملية برمتها قبل تاريخ انتهال الصرف

المكتب القُطري وواةق مستودع األمم المتحدة على تجهيز ُم كرة استالم السلع/التحقق من ةاتورة اللوجستيات من جانب المكتب 

اركة المشروع بمشالقُطري، واستمارة تأكيد الخدمة/إشعار المدين من جانب مستودع األمم المتحدة. وجرى تحديث منتظم لتقدم 

الجهات المانحة. ويؤكد ه ا الرد أن البيانات المتعلقة بالشرال واستالم المواد يتم إعدادها مع وضع تاريخ انتهال الصرف ةي 

 االعتبار دون االستكمال الفعلي للخدمات.

 نظام تتبع تقديم الخدمة

رنديزي. والحظنا وجود ةروق بين مجموع أرقام نظام معامالت المبيعات وتقديم الخدمة ةي محوري دبي وب ةحظجرت مال -75

المبيعات المقيدة ةي تقرير حجم العمل التجاري المتاحة على الموقع الشبكي لمستودع األمم المتحدة ومجموع بيانات المبيعات 

ق تسوية . وكما ُذكر من قبل، كان يلزم التوصل إلى حجم العمل التجاري الصحيح عن طري6102بالنسبة للمحورين عن عام 

دقيقة بين المحاور، وخاصة مع مكتب المالية والدعم ةي برنديزي. وأجاب مستودع األمم المتحدة بأن ممارسة استعراض 

 وأن تسوية األرقام ستعزز ةي األشهر القادمة. ،6العمليات كانت معلقة ةي انتظار التحسين الجاري حاليا لنظام وينجز 

 االلتزام باإلجرالات التشغيلية الموحدة عند السعي لتسليم الخدمات.ينبغي تعزيز )أ(:  8التوصية 

 المبيعات. وتسويةالتحسينات المتوخاة للنظام من أجل تسهيل تتبع تسليم الخدمات  إجرالمن الضروري )ب(:  8التوصية 

 

 إدارة الموارد البشرية

واحد موظفا ةي محاوره التشغيلية الخمسة، وةي مكتب الدعم التابع له، وةي محور  66يستخدم مستودع األمم المتحدة حاليا  -76

من الموظفين إلى روما. واتضح من تدقيق  6مقترح. وعالوة على ذلك، تم نقل مكتب منسق شبكة مستودعات األمم المتحدة مع 

ةي مستودع إلى الحد األقصى الموظفين  وصل نشر( 0لفة وةي مكتب الدعم ما يلي: )نمط توزيع الموظفين ةي المحاور المخت

ةي المائة  61موظفا ةي مكتب الدعم وهو ما يمثل  06 نشر( تم 6، )ةي بنما موظفين ةقط 9بالمقارنة مع ، (موظفا 06)دبي 

 (6)موظفين ةي محور برنديزي و (0)على  "مستمر محليعقد  عدد الموظفين تحت بند " اقتصر( 2من مجموع قوة العمل، )

أي موظفين ضمن ه ه  نشرموظفا. وةي المحاور األخرى، لم يتم  01ةحسب بما مجموعه  موظفين ةي مكتب دعم برنديزي

 موظفا. وقد الحظنا ما يلي: 29محدد المدة محلي" عقد ضمن ة ة " نشرهم( بلغ العدد األقصى للموظفين ال ين تم 1الف ة، )

 لم تتم منذ اإلنشاء هيك  الموظفي  ملية استعراض 

 ( ما يلي:مالك الموظفينهيكل واستعراض  باسم اآلن والتي تُعرف) هيكل الموظفينمن بين أهداف عملية استعراض  -77

( خطة 6) ،( تخطيط مالئم لقوة العمل مع مراعاة األنشطة المضطلع بها ةي المكتب القُطري والمقرر أن تتم ةي المستقبل0)

( استعراض أدال وقدرة كل موظف. والحظنا أنه لم يتم إجرال أي عملية 2، )موظفين ةي حالة التقاعد والتناقصتعاقب ال

لموظفين ةي مستودع األمم المتحدة، باستثنال محور دبي، على غرار العمليات المماثلة التي تجرى ةي لهيكل ااستعراض 

 (.6102تشرين األول /)أكتوبر للبرنامجمكاتب قُطرية أخرى تابعة 

                                                      
 هو آخر يوم يمكن أن تصرف ةيه أموال المساهمة ذات الصلة. انتهال الصرفتاريخ  (18)
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تسلم مواد المعونة ذات الطبيعة غير  (6)( تعهد أحد المخازن؛ 0وتشمل الوظائف الرئيسية للمحاور جملة أمور من بينها: ) -78

( شرال أصناف غير غ ائية معينة وتخزينها لإلرسال؛ 2الغ ائية من الشركال وتخزينها، وإرسالها طبقا لتعليمات الشركال؛ )

 ( المناولة المادية لألصناف بمساعدة المعدات؛9، وتخزينها إلرسالها حسب الطلب؛ )البرنامج( تسلم مواد غ ائية من 1)

غير ذلك. وكان و ،للمخزون ةي نهاية كل عام صر مادي( إجرال ح1( االحتفاظ بدةتر أستاذ للمخزونات من كل صنف؛ )6)

األعداد الصحيحة من الموظفين المطلوبين ةي المحور، مع مراعاة  عاجل خاص بوضع أسل مقارنة لتحديد هناك مطلب

 .ه ا العددتضخم ةي عدد الموظفين أو نقص  حدوثأنشطتهم الحالية. وبغير ذلك، ةإنه يتع ر استبعاد 

، تضمن إجرال تحليل 6102ةي يناير كانون الثاني  خاص بهوأعلن مستودع األمم المتحدة أنه قد أُجري استعراض وظيفي  -79

من تحليل االستعراض  اجزل عالمات القياسمتعمق للوظائف وعبل العمل بالنسبة لمختلف الموظفين، وسيكون وضع 

وأُعلن ك لك أنه قد تم تسليط الضول أيضا على الحاجة إلى ضمان الفصل بين الواجبات ةي مشروع دليل  الجاري. الوظيفي

 األمم المتحدة ال ي سيعتمد قريبا. مستودعشبكة 

 أو بصورة خاصة ةلم يتم بصفة  ام ف الوظيفييوصتال

األمم المتحدة، رئي أنه ينبغي لإلدارة أن تستكمل  نظرا للخبرة المطلوبة والطبيعة الخاصة للخدمات المتوقعة من مستودع -81

كل وظيفة على الفور. وه ا لن يسهل ةقط على اإلدارة تحديد المسؤولية بالنسبة لكل وظيفة، بل أنه سيساعد أيضا  اتاختصاص

كل موظف ةي نفل الوقت على معرةة الواجبات المراد أداؤها وعالقاتها ةي إطار المنظمة. وه ا يتطلب التحديد الفوري 

قا . وسيكون هناك بعد ذلك نمط موحد للتكليفات طبةة خاصبشكل عام أو بصف ، إماللوظائف والحاجة القصوى إلى التمييز بينها

 للوظائف التي تؤدى على نطاق المحاور.

 وستستكمل مع نهاية العام.، 6102من  يناير/كانون الثاني  تجري يفةحديد اختصاصات كل وظلت عملية أن هناكوعلمنا  -80

زمني محدد، ووضع توصيف رسمي لجميع  إطاراستعراض لمالك الموظفين ةي جميع المحاور ضمن  إجراليلزم : 9التوصية 

 الوظائف على الفور، كما أن تحديد معايير لبيان مبررات األعداد الصحيحة من موظفي المخازن ةي كل محور يتطلب االهتمام.

 الرقابة اإلشرال وآلية 

 تعليمات المدير التنفيذي

، والتي تصدر من وقت آلخر، هي التي تنظم األنشطة العامة لمستودع األمم (19)للبرنامجكانت تعميمات المدير التنفي ي  -84

ها مستودع عن الطريقة التي ينبغي أن يعمل ب للبرنامجالمتحدة. وكانت التعميمات تستخدم أيضا بمثابة تعليمات/قرارات سياسية 

، كان يتعين على مدير اللوجستيات، ومدير 6100مايو/أيار  06ير التنفي ي المؤرخ األمم المتحدة. وبموجب تعميم المد

انية مشترك بين شعبة اللوجستيات وشعبة الميز يتوجيه أمر الشؤون المالية، ومدير المشتريات إصدار رئيلالميزانية، ونائب 

اب والمحاسبة واإلبالغ المتعلقة بالحس اولةالمنوشعبة المشتريات يتضمن تعليمات مفصلة ومبادئ توجيهية بشأن إجرالات 

، 6102 أيلول/المشترك حتى سبتمبر يالتوجيه األمر الخاص لشبكة مستودعات األمم المتحدة. غير أنه لوحظ أنه لم يصدر ه ا

 أي بعد مرور أكثر من عامين على بدل نفاذ التعميم.

                                                      
 ED 2002/003يم المدير التنفي ي رقم . وأنشئ حساب خاص للمستودع من أجل إدارة أنشطته المالية بموجب تعم6111بدأت أنشطة مستودع األمم المتحدة من برنديزي، إيطاليا ةي عام  (19)

إنشال شبكة مستودعات لالستجابة للحاالت اإلنسانية ةي أةريقيا، والشرق األوسط، وأمريكا الالتينية، وجنوب شرق أسيا،  البرنامج، قرر 6116. وةي عام 6116أبريل/نيسان  6الصادر بتاريخ 

أغسطل/آب جال ةيه أن حسابات المحاور الجديدة المقترحة ستدمج أيضا ةي الحساب الخاص ال ي  0يطاليا، وله ا صدر تعميم جديد ةي ةي برنديزي، إ 6111على غرار الشبكة التي أُنش ت عام 

يفوض لمستودع األمم  6111مايو/أيار  1بتاريخ  ED 2007/006. وصدر أيضا تعميم المدير التنفي ي رقم 6111أغسطل/آب  0أنشئ بالفعل لمستودع األمم المتحدة. وبدأ نفاذ التعميم اعتبارا من 

 .6111 نيسان/أبريل 02المتحدة سلطة شرال األصناف غير الغ ائية. وبدأ نفاذ التعميم اعتبارا من 
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المشترك نظرا  األمر التوجيهي( بأنه كان هناك تأخير ةي إصدار 6102وأجاب مستودع األمم المتحدة )أكتوبر/تشرين األول  -83

، ول لك استغرقت المشاورات/عملية التحقق بعض الوقت، وهو ما كان باألمر كانت معنية البرنامجألن وحدات مختلفة ةي 

 متوقعا.

 المناولة واإلبالغ بالنسبة للحساب الخاص. إجرالاتينبغي على سبيل األولوية إصدار أمر توجيهي مشترك بشأن : 11التوصية 

 اإلشرال  لى الشبكة

يراقب مدير شعبة اللوجستيات عمل مستودع األمم المتحدة عن طريق مختلف التقارير. وكما لوحظ من قبل، أضيفت لجنة  -82

 وينف  . 6102القائمة على مستودع األمم المتحدة ألغراض النقل واللوجستيات من  عام  اإلشرافالسلع والنقل والتأمين إلى آلية 

مجلل إدارة مخزونات االستجابة المؤسسية. وتقدم  على يدعلى عمليات مستودع األمم المتحدة  متعدد الوظائف إشرافأيضا 

مكتب الدعم ةي برنديزي، والتي تقدم إلى المقر كجزل من اإلبالغ المحاور تقارير معينة مثل تقارير اإلقفال الشهرية الدنيا إلى 

يسية رئالدال األاإلدارة أو األدال مثل تقرير استرداد التكاليف ومؤشرات  تقارير عنالمؤسسي. والحظنا أن محور دبي قد أعد 

سينظر ةي إمكان تكرارها ةي محاور  ،، والتي كانت ال تزال ةي مرحلة "التصميم"، وبمجرد استكمالها6102من  أبريل/نيسان 

جعت على استحداث أدوات رصد ومصفوةات خاصة بها وعلمنا أن محاور ةردية قد شُ ". الممارسة األةضلأخرى باعتبارها "

بدال من استخدام جداول بيانات مبسطة إلى أن يتم تجهيز آلية إبالغ مشتركة على نطاق الشبكة، والتي تعتمد نفسها على دعم 

 وجيا المعلومات المؤسسي.تكنول

زمني محدد من أجل  إطارعلى مستودع األمم المتحدة أن يضع نظاما مشتركا لإلبالغ على نطاق الشبكة، ضمن : 11التوصية 

 .اإلدارةمعايير أةضل لإلبالغ ونظام مفيد لمعلومات 

 رأي المستخدمي  يي أداء مستودع األمم المتحدة

رائهم عن جودة الخدمات التي يقدمها آسؤاال محددا إلى عدد من مستخدمي مستودع األمم المتحدة لتقييم  60رسل استبيان يضم أُ  -85

. وكان من بين هؤالل المستخدمين ثالث منظمات غير حكومية، (20)مستخدما 01مستودع األمم المتحدة. وقد تلقينا ردودا من 

. وكانت الردود المطلوبة ةي مجاالت تقاسم المعلومات للبرنامجمكتبا ووحدة تابعة  00و ،وثالث وكاالت تابعة لألمم المتحدة

من جانب مستودع األمم المتحدة، وعمليات التسليم لمستودع األمم المتحدة، وأنشطة المخازن مثل التخزين، والمناولة، واإلبدال، 

المرتدة، وتكلفة الخدمات، والتقييم  المعلوماتلسرعة، وآلية والخدمات النوعية، وحساب المخزونات المادية، ونقل السلع، وا

 .الملحق الثانيالعام. ويرد موجز للتعليقات ةي 

ن ع عبرواإال أنهم  ،وكما يتضح، أعرب المستخدمون عن تقديرهم لسالمة مفهوم مستودع األمم المتحدة، باعتباره منهاجا جيدا -86

 تي تؤثر ةي كفالة أدال الخدمات:بشكل خاص بالنسبة للمسائل التالية ال قلقهم

 التأخير/الفجوة ةي تقاسم المعلومات؛ 

                                                      
( منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 9ن الالج ين، )( المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤو1( الرؤية العالمية، )2( منظمة المعونة المسيحية النرويجية، )6( المنظمة الدولية للمعوقين، )0) (20)

( المكتب اإلقليمي للوجستيات، 01( المكتب اإلقليمي للوجستيات، آسيا، )5( المكتب اإلقليمي للوجستيات، القاهرة، )0( المكتب اإلقليمي للوجستيات، بنما، )1( منظمة الصحة العالمية، جنيف، )6)

  ،البرنامج( ةرع تنسيق الطوارئ ةي مجال تكنولوجيا المعلومات/ةريق الدعم السريع ةي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 06قليمي للوجستيات، نيروبي، )( المكتب اإل00)داكار(، )

ةي ميانمار،  للبرنامج( المكتب القُطري 06لجمهورية العربية السورية، )ةي ا للبرنامج( المكتب القطري 09( دائرة ميزانية المشروعات والبرمجة، )01( البرنامج العالمي لتأجير السيارات، )02)

 ةي أثيوبيا. للبرنامج(، المكتب القُطري 01)
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 ةجوات ةي طلبات التخزين وظروف التخزين؛ 

 حاالت قصور ةي مناولة المخزونات وتجديدها؛ 

 تباينات ةي الحساب المادي؛ 

 حاالت تأخير/تلف/تسليم جزئي للسلع المنقولة؛ 

  الشرال؛ فال أوامروإقحاالت تأخير ةي إعداد الفواتير 

  ؛الباهظةةجوات بين الفاتورة المبدئية وإشعار المدين، والخدمات 

 .أوجه ضعف ةي الشرال 

واعتمد نهج "العمل  ،ةي الس بالماس تعليقات من مستخدميه 6102والحظنا أن مستودع األمم المتحدة تلقى أيضا ةي مايو/أيار  -87

قع، يلزم أن يولي مستودع األمم المتحدة األولوية القصوى الحتياجات توحيد االستجابة". ولاللتزام به ا المبدأ ةي الوا –معا 

 .الملحق الثانيالمستخدمين وشواغلهم كما يتضح من 

يجب أن يتفاعل مستودع األمم المتحدة بصورة وثيقة مع جميع المستخدمين والشركال لفهم شواغلهم وتزويدهم : 11التوصية 

 بخدمات اقتصادية وكفؤة تبعا ل لك.

 

 

********** 
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 الملحق األو 

 قائمة األصنال المخزونة يي المحاور 

 دبي

 برنديزي

  دد األيام تاريخ االستالم األصنال الشركاء

 0 166 21/5/6101 05عدد  –مقاسات مختلفة  الجراحين، أردية األمم المتحدة لةوكا

21/5/6101 2 160عدد  –أصناف جراحية وطبية أخرى  األمم المتحدة ةوكال  166 0 

مصابيح، بصيالت مصابيح، ةوانيل شمسية،  منظمة غير حكومية

 025عدد  –أجهزة إرسال واستقبال 

21/5/6101  166 0 

معدات إصحاح، أطقم أدوات نظاةة لألسرة،  منظمة غير حكومية

 69العدد  –منظف شعر 

21/5/6101  166 0 

شرائط  01 –ميلغرام  19 –كبسولة تاميفلو  األمم المتحدةوكالة 

 900عدد  –كبسوالت 

1/01/6101  195 0 

  دد األيام تاريخ االستالم األصنال الشركاء

مجموعة أدوات صحية للطوارئ مشتركة بين   األمم المتحدة ةوكال

 26عدد  –الوكاالت

 0 910إلى   0 222 6/0/6101إلى  09/1/6115

 1.508  09/1/6115 6 011عدد  –مرشح مياه  األمم المتحدة ةوكال

 1.508  09/1/6115 00عدد  –لتر  9 111صهريج مياه قابل للطي  األمم المتحدة ةوكال

 1.508  09/1/6115 65عدد  –لتر  0 111صهريج مياه قابل للطي  األمم المتحدة ةوكال

 1.508  09/1/6115 655عدد  –معاطف شتوية  حكومة

 1.508  09/1/6115 515عدد  –عربة نقل أمتعة  حكومة

 871 02/1/6100 0 000عدد  –طقم مطبخ  وكالة األمم المتحدة
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 الملحق الثاني

 المستخدمي   لى الخدمات التي قدمها مستودع األمم المتحدةردود 

 

 

س 
سل
م

 

 الردود األسئلة

تقاسم المعلومات م  

جانب مستودع األمم 

 المتحدة

كيف كان نظام مستودع األمم المتحدة لتقاسم  -1

المعلومات؟ هل كان باستطاعة المستخدم 

الوصول إلى مكان المخزونات ةي الوقت 

الموقع الشبكي لمستودع األمم الحقيقي على 

المتحدة ةي جميع األوقات؟ إذا كانت اإلجابة 

 بالنفي يرجى إعطال التفاصيل.

 أجاب تسعة مستخدمين بأنهم لم يواجهوا أي مشكلة.

   ومنظمة غير حكومية أنهما واجها مشاكل ةي الوصول إلى قائمة  للبرنامجذكر مكتب

المخزونات ةي الوقت الحقيقي، حيث لم يكن التحديث متكررا لبيان وصول المخزونات إلى 

 مستودع األمم المتحدة.

  أشارت وكالة لألمم المتحدة إلى أن الموقع الشبكي لمستودع األمم المتحدة لم يتضمن أرقاما

 يتعين عليهم االطالع على تقرير المخزونات الشهري كخدمة نوعية.وكان  ،مرجعية

يرجى التعليق إذا كانت هناك أي حالة  -2

ظهرت ةيها ثغرة ةي تقاسم مستودع األمم 

المتحدة للمعلومات المتعلقة باللوجستيات 

مثل حالة الطلبات، وتاريخ التوريد، وتاريخ 

 االنتهال، ورقم الدةعة وغير ذلك.

 كثير من المستخدمين غير راضين.كان 

  عالي الطاقة أرسل قبل تاريخ ال، أن البسكويت البرنامجذكر أحد المستخدمين، من بين مكاتب

 انتهال صالحيته وكان يتعين إتالف ه ا الصنف بمجرد استالمه؛ وأشار آخر إلى أنهم كانوا

 .معلومات محدثةيحتاجون غالبا إلى طلب 

 . أو دقيقا. سلساً أشارت اثنتان من وكاالت األمم المتحدة إلى أن تدةق االتصاالت لم يكن 

  قالت منظمة غير حكومية أن مستودع األمم المتحدة لم يبلغ أحد المستخدمين المقرضين بموعد

 تجديد المخزونات، وكانت معظم الثغرات ةي أكرا.

 مليات التسليم 

لمستودع األمم 

 المتحدة

كانت هناك أي صعوبات من جانب هل  -3

مستودع األمم المتحدة ةي االستجابة لطلبات 

المستخدمين الخاصة بالتخزين؟ إذا كانت 

اإلجابة بكلمة "نعم" ما هي األسباب التي 

 ُذكرت.

 كانت ردود المستخدمين ال ين استخدموا ه ه الخدمات إيجابية إلى حد كبير، باستثنال:

  مستوى المخزونات ةي بنما، ونظرا له ه الزيادة  ا رةعتذكرت إحدى وكاالت األمم المتحدة أنه

لتخزين إلى أن تمكن مستودع األمم المتحدة من توةير رسوم لدةع  اغير المتوقعة، كان يتعين عليه

 أماكن لالستيعاب.

  رسوم لمخزونات دةع  ممتل ا، وكان يتعين عليها وجدت منظمة غير حكومية أن مخزن بنما كان

 .تبل غ بها مسبقالم 

هل كانت هناك أي حاالت لعدم قبول  -4

مستودع األمم المتحدة لشحنة المستخدم بعد 

المواةقة المبدئية على الطلب؟ يرجى ذكر 

 تفاصيل وأسباب ه ه الحاالت

 ات.ه ه الخدممن وا من جانب المستخدمين ال ين استفاد لم تكن هناك ردود سلبية على ه ا السؤال

إدارة المخزق: 

 التخزي 

ةي  التخزينكيف وجد المستخدم ظروف  -5

المحاور؟ يرجى بيان ما إذا كان هناك مجال 

 لتحسين ه ه الظروف وةقا للمعايير المقبولة.

 ه ه الخدمة إيجابية، باستثنال: من واانت ردود المستخدمين ال ين استفادك

   أن حيز التخزين ةي سوبانغ لم يكن ةي الوضع األمثل، وكان  البرنامجذكر أحد مستخدمي

 يستخدم مخزنا آخر؛

  إلى عدم وجود إضالة وتهوية مناسبة ةي بعض مخازن دبي، مما  للبرنامجأشار مستخدم آخر

 جعل من الصعب العمل بأمان أثنال أزمة الفلبين؛

  يضاوجدت منظمة غير حكومية أن ظروف التخزين ةي بنما كانت صعبة أ. 

أثنال  أضرارهل كانت هناك أي عيوب أو  -6

 التخزين؟ يرجى ذكر أمثلة.

  وأشارت وحدة تابعة لمنظمة غير  ،أشارت وكالة تابعة لألمم المتحدة إلى مشكلة الرطوبة ةي بنما

 حكومية إلى أصناف مفقودة ةي المخزن.

  كيلوةولت سقط أثنال  91مولدات بقدرة  5إلى أن مولدا من بين  البرنامجأشار أحد مستخدمي

 طابعة.  ةخرطوش 011التفريغ. كما ةقدت من المخزن 
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 الردود األسئلة

إدارة المخزق: 

 المناولة

كيف يقيم المستخدم خدمات مستودع األمم  -7

المخزونات؟ هل كانت  لمناولةالمتحدة 

إذا كان هناك مجال  ما بيانمناسبة؟ يرجى 

 للتحسين.

 .للبرنامجكانت ردود جميع المستخدمين إيجابية باستثنال وحدتين تابعتين 

 كر أن إدخال م كرات استالم السلع ةي النظام كان يتأخر غالبا بسبب عدم اتساق المخزونات.ذُ 

كان العد و ،ويبدو أنه لم تكن هناك أي استراتيجية عن كيفية تنظيم األصناف المختلفة ةي المخزن

المادي الكامل ال يتم إال مرة واحدة ةي السنة ولم يكن دقيقا. وكان لدى موظفي المخزن مستويات 

ل بضعة ك يتعاملوبالنسبة لسياسة تناوب موظفي مستودع األمم المتحدة، كان العميل  .مهارة متباينة

 موظف "مستجد" مع تباين ةي مستوى المهارة والكفالة. معأشهر 

لمخزق: إدارة ا

 التجديد

تجديد مستودع  معما هي تجربة المستخدم  -8

؟ سلساً األمم المتحدة للمخزونات؟ هل كان 

إذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى بيان األسباب. 

مستودع األمم  ؟ومن ال ي يتولى التجديد

 المتحدة أم المستخدم؟ ولماذا؟

 مشاكل ةيما يلي: البرنامجوجد ثالثة من مستخدمي 

  .تواةر أصناف نمطية/سريعة الحركة 

 .التجديد يستغرق وقتا طويال وال تتم إجرالات تخليصه على الفور 

 ت نقص ةي المخزونات.لم تقدم قط إشارات عن استهالك المخزونات، مما يتسبب ةي حاال 

  وجهت منظمة غير حكومية نقدا شديدا قائلة إن "تجديد مستودع األمم المتحدة لألصناف التي

 تضت لمستخدمين آخرين كان بطي ا جدا، وأحيانا يستغرق سنة". ونتيجة ل لك، رةضأقر

 .امخزوناته تعويضعن موعد  ابسبب عدم التأكد من التجديد. ولم يتم إبالغه اإقراض مخزوناته

هل كان يتم إقراض المخزونات المشتركة،  -9

أو بيعها، أو تبادلها مع مستخدمين آخرين 

ك لك،  األمر وإذا لم يكن؟ ه اكلما طلب 

 يرجى التوضيح.

 كانت الردود إيجابية باستثنال منظمتين غير حكوميتين.

  نه كان من الصعب تقاسم المعدات/الخيام نظرا لعدم وجود اتفاق قالت منظمة غير حكومية إ

 إطاري لمستودع األمم المتحدة مع موردي الخيام.

  التجديد، كان يتعين عليها رةض تقديم  نظرا لبطلير حكومية أخرى إلى أنه أشارت منظمة غ

 قروض أخرى مؤقتا.

إدارة المخزق: 

 الخدمات النو ية

هل كان التغليف المقدم يتسق مع طلب  -10

إذا كان هناك  ما المستخدم؟ يرجى بيان

 مجال للتحسين.

 كانت الردود إيجابية باستثنال:

   وأحيانا غير كاف. ،كان دائما باهظ التكاليفالتغليف  وأن التحميل إقالت منظمة غير حكومية 

  أنه ينبغي توسيم الفاتورة المبدئية على كل عبوة، واقترح آخر  البرنامجاقترح أحد مستخدمي

 طرح خيارات متنوعة للتعريف بالجهة المانحة.

خ  إجرال مالئم للتعامل مع هل اتُ  -11

نال بتالفة المخزونات المنتهية الصالحية أو ال

طلب المستخدم؟ وهل كان ذلك يتم ةي على 

الوقت المناسب مع تقديم إشعار حسب 

األصول؟ ومن ال ي كان يفعل ذلك، 

 المستودع أم المستخدم؟

   ناموسية انتهت ةي نوةمبر/تشرين الثاني  6 911أجابت أحد وكاالت األمم المتحدة بأن صالحية

برغم إرسال  إحاللولكن لم يتم إجرال أي ، 6106، واكتشفت ةي ديسمبر/كانون األول 6100

 .6102/أيلول طلب رسمي ةي سبتمبر

  أشارت وكالة أخرى تابعة لألمم المتحدة إلى أنه سيكون من األةضل معرةة ما إذا كان باستطاعة

 .المعطوبةالمستودع تنفي  إتالف المخزونات المنتهية الصالحية/

  يد من الشفاةية ةي ه ا الصدد.خدمة أةضل مع مز البرنامجأراد أحد مستخدمي 

هل واجه المستخدم أي مشاكل أثنال تغيير  -12

سلطة اإلةراج؟ وإذا كان األمر ك لك، يرجى 

 التوضيح.

حاالت  إحدىال ي أشار إلى  البرنامجكانت ردود المستخدمين إيجابيا باستثنال أحد مستخدمي 

 التأخير بسبب طلب المستودع تغيير الرمز بالنسبة لعمليات الطوارئ.

إدارة المخزق: العد 

 المادي للمخزونات

 

هل كان العد المادي للمخزونات من جانب  -13

مستودع األمم المتحدة يتم بطريقة مرضية 

للمستخدم؟ يرجى بيان ما إذا كان هناك 

 مجال للتحسين.

 

 

 دوجدا أن الع البرنامجكان جميع المستخدمين راضين عن األدال ةيما عدا اثنين من مستخدمي 

 للمخزونات كان أبعد من أن يكون مرضيا ولم يكن دقيقا على اإلطالق. السنوي
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هل وجدت أي حاالت تضارب أثنال العد  -14

المادي لمخزونات المستخدم من جانب 

 المستخدم؟ وكيف تمت معالجتها؟

  .وجدت إحدى وكاالت األمم المتحدة وإحدى المنظمات غير الحكومية حاالت تضارب 

 أيضا إلى أن حاالت التضارب التي ُأثيرت لم تتم تسويتها. للبرنامجن دتان تابعتاأشارت وح 

كيف كان أدال مستودع األمم المتحدة ةي  -15 نق  السلع

ترتيب نقل السلع؟ هل تعرض المستخدم ألي 

تأخير ةي توةير تسهيالت النقل حاالت 

باعتبارها خدمات نوعية يقدمها مستودع 

 األمم المتحدة؟ ومتى ولماذا؟

  أ أن تبد تأجابت إحدى وكاالت األمم المتحدة بأن شحنة موجهة إلى ليبريا قد تأخرت. ةقد طلب

ا ةي الشحنة ةي مارس/آذار ولكنها بدأت ةي الواقع ةي مايو/أيار، ووصلت أخيرا إلى وجهته

 /تموز. وكان يتعين عليها طلب بيانات جديدة.يوليو

  أةادت منظمة غير حكومية بأنه كانت هناك ةجوة ةي االتصال بين الشركة الناقلة التي اختارتها

 تسبب ةي حاالت تأخير.عزى ذلك إلى الشركة الناقلة مما ومستودع األمم المتحدة، وقد يُ 

  نه لم يتم إبالغهم  ا المجال. ةقال أحد المستخدمين إمشاكل ةي ه البرنامجوجد مختلف مستخدمي

قط مقدما بعمليات الشحن والتفريغ، مما جعل من الصعب عليه بصورة متزايدة تخطيط أوامر 

الشرال وتعظيم سلسلة اإلمداد أثنال حلقة العمل )تصدى مستودع األمم المتحدة أخيرا له ه 

 المسألة(.

 عملية سوريةبالنسبة ل 6106لى حاالت تأخير ةي عام أشار مكتب ُقطري أخر إ. 

  المستخدمين على حالة الشحنات ووقت  الطالعاقترح مكتب قطري أنه يمكن عمل المزيد

ر محوباستعراض ةعالية تكلفة النقل من  البرنامجوصولها المتوقع. وأوصى أحد مستخدمي 

 برنديزي وإليه.

  قطرية التي تتسلم مركبات تابعة للبرنامج العالمي لتأجير إن المكاتب ال للبرنامجقال مستخدم أخر

السيارات شحنها مستودع األمم المتحدة ينبغي أن تحصل ةي الواقع على مشورة أةضل بالنسبة 

 لخيارات النقل المتاحة.

هل كانت هناك أوجه قصور أثنال النقل مثل  -16 نق  السلع

عمليات التسليم الجزئي للمخزونات أو تسلم 

المستخدم لمخزونات غير مطابقة 

 للمواصفات؟ يرجى ذكر أمثلة.

 كانت الردود سلبية باستثنال:

   أقرت إحدى وكاالت األمم المتحدة بأن ذلك حدث ةي أوقات لم توجد ةيها أي أوامر شرال توضح

قائمة التوريد مما جعل المتابعة أمرا صعبا. وكانت هناك حاالت تضارب ةيما يتعلق بشحنات 

 ومالي. و وكوت ديفوارسهة إلى بوركينا ةاموج

  أشارت منظمة غير حكومية إلى أنه كانت هناك أطقم طهي مفقودة أقرضت لمستودع األمم

 المتحدة أثنال التجديد.

  تخزين متنقلةإلى ةقد أجزال من وحدات  البرنامجأشار أحد مستخدمي. 

هل كانت هناك حاالت تسلم ةيها المستخدم  -17

أو ذات نوعية غير مقبولة؟  تالفة اأصناة

 التحديد. يرجى

   قة ةي حاوية بطري مسبقة الصنعحادثة تم ةيها شحن مكاتب  للبرنامجذكر مكتب ُقطري تابع

 دون إتالف الشحنة. منهااستحال على المكتب القطري تفريغها 

  لدى المكتب القطري، ولكن ةي  لألضرارإلى وجود حاالت متعددة  للبرنامجأشار مستخدم أخر

 معظم الحاالت قام المستخدم بتسوية مسائل التأمين بكفالة.
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ما هو متوسط الوقت ال ي استغرقه مستودع  -18 التوقيت

األمم المتحدة الستكمال المعامالت؟ هل 

كانت هناك حاالت تع ر ةيها استكمال 

ساعة؟  61/10المعامالت ةي غضون 

جانب تأثير حاالت يرجى سرد الحاالت إلى 

 التأخير.

 أعرب بعض المستخدمين عن وجود مشاكل:

   ثل ةقط وقت ساعة لم يكن واقعيا ألنه يم 61/10ن اإلطار الزمني إ البرنامجقال أحد مستخدمي

 اإلرسال من المخزن.

   ن حاالت التأخير حدثت أثنال عطالت نهاية األسبوع مع أن إ للبرنامجقال مستخدم أخر تابع

 األمم المتحدة معني بحاالت الطوارئ. مستودع

 ةي  01ةي المائة ةقط من الشحنات الموجهة للداخل و 91بأن  البرنامجقبت إحدى وحدات ع

أيضا من حاالت  وشكتساعة.  10المائة من الشحنات الموجهة للخارج تم تجهيزها ةي غضون 

 تأخير ةي تسلم ةاتورة تكاليف الشحن.

 ةي بعض الحاالت عن مغادرة الشحنة ولم ترسل  تعلم اتحدة أنهذكرت وكالة تابعة لألمم الم

 .تلقائيةبيانات حديثة بصورة 

 أيام. 01ن طلب التسليم قد يستغرق من أسبوع إلى ة أخرى تابعة لألمم المتحدة إقالت وكال 

 ساعة بالنسبة  10ن معظم عمليات الشحن كانت تتم ةي غضون قالت منظمة غير حكومية إ

 المدين إشعاراتوكان الشحن البحري بالحاويات يستغرق وقتا أطول. وكانت  ،للشحن الجوي

 حتى بعد عام من الشحن. تصل

 المعلوماتآلية 

 المرتدة

 المعلوماتكيف يقيم المستخدم آلية  -19

المرتدة/رد المظالم من جانب مستودع األمم 

المتحدة؟ يرجى اقتراح التحسين الالزم، إن 

 وجد.

 المرتدة. للمعلوماتلم يكن بعض المستخدمين على علم بأي آلية 

   إن المستخدم بحاجة إلى التحسين ةي مجال إعداد الفواتير وإقفال  البرنامجقال أحد مستخدمي

 أوامر الشرال.

  قالت إحدى وكاالت األمم المتحدة إن نظام الفاتورة المبدئية وإشعار المدين اتسم بالتخبط نظرا

 الصلة. يم الشحنة ووصول إشعار المدين ذيهور بين تسلالنقضال ش

  المعلوماتأشارت منظمة غير حكومية إلى أن المحاور لم تكن جميعها موحدة بالنسبة لتلقي 

المرتدة للمستخدمين المقرضين أثنال تجديد  المعلوماتأيضا بتحسين  تالمرتدة. وطالب

مخزوناتهم. وأشاروا أيضا إلى ضرورة مراقبة مستودع األمم المتحدة للتكاليف بالنسبة لتزايد 

 الرسوم التي يتحملها المستخدم.

هل كانت الخدمات التي يقدمها مستودع  -20 تكلفة الخدمات

األمم المتحدة متناسبة مع التكاليف؟ وإذا لم 

 تكن ك لك، يرجى ذكر األسباب.

   عن شواغلهم بشأن تكاليف الخدمات. وقال أحد المستخدمين إن  البرنامجأعرب مستخدمو

وسيكون من األرخص إصدار  ،ةي المائة لرسوم استرداد التكاليف كان مكلفا للغاية 1تحصيل 

 أمر شرال مباشر إلى الموردين و/أو عن طريق اتفاقات طويلة األجل.

  مكتب ُقطري أن ةاتورة الشرال كانت دائما أعلى من المبلغ المطلوب. وينبغي أن يكون ذكر

 للمستودع حساباته الخاصة بالربح والخسارة.

  عن وجود حاالت لم تكن ةيها التكلفة أو التوقيت بكفالة تبرر  للبرنامجأعلن مستخدم أخر تابع

 يا.استخدام مستودع األمم المتحدة، ولكنه كان قرارا مؤسس

  أعلى تكلفة من الشرال المباشر، إال يُعد مستودع األمم المتحدة  أن للبرنامجقال مكتب ُقطري تابع

 .يعوض عن ذلك أن التواةر الفوري للسلع

 كانت لدى منظمات غير حكومية شواغل بشأن ذلك. ةاقترحت منظمة غير حكومية نسبة  ،بالمثل

دة استخدام مستودع األمم المتح ةيمن النظر  اا سيمكنهةي المائة لتكلفة االسترداد اإلدارية، ةه  9

ؤكد ي بالنسبة لخدمات الشرال أيضا )إذا استطاع مستودع األمم المتحدة أن يقدم للمستخدم دليال

 الحصول على ثالثة عروض أسعار ألغراض المراجعة(.

  باهظة. أن الخدمات جيدة ولكنهاوجدت منظمة غير حكومية أخرى 

  أن بعض خدمات الشحن والتفريغ كانت باهظة جدا.بأةادت منظمة غير حكومية 
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يرجى إعطااال لمحااة عااامااة عن تجربتااك مع  -21 تقييم  ام

مسااااتودع األمم المتحدة ورأيك ةي نقاط القوة 

 والضعف ةي النظام ال ي يستخدمه.

 األمم المتحدة. غير أنكان معظم المستخدمين راضين بشكل عام عن تجربتهم ةي العمل مع مستودع 

 الشواغل التي ظهرت شملت ما يلي:

 جميع المنظمات غير الحكومية الثالث، رغم تجاربها الطيبة، ضاااااارورة تحسااااااين اسااااااتالم  رأت

الفواتير، نظرا ألنه كان يتعين عليها االنتظار لفترة طويلة إلى أن تتساااااالمها من مسااااااتودع األمم 

 المتحدة.

   وبالمثل، أعلنت إحدى منظمات األمم المتحدة أن الترقيم المرجعي كان يصاااااعب متابعته، وأحيانا

ند ع قد نفد كان يصاااعب ربطه برقم ةاتورة الشااارال وإشاااعار المدين. وغالبا ما كان تمويل الخدمة

ظيم نتسااالم إشاااعار المدين. وأشاااارت وكالة أخرى تابعة لألمم المتحدة إلى التكاليف، والتخزين، وت

الشااااحنات باعتبارها أوجه قوة، وإلى المسااااائل المالية باعتبارها مظهر ضااااعف. وبالمثل، أعربت 

قدرة مسااااااتودع األمم المتحدة بالغ ل قديرها ال التكيف مع  على إحدى وكاالت األمم المتحدة عن ت

 وجدت أن إعداد الفواتير يسااااااتغرق وقتا هاحاالت الطوارئ الصااااااحية وجودة الدعم المهني، ولكن

 طويال.

  أن العمل مع مساااتودع األمم المتحدة أمر رائع حيث يمكن للمرل أن  البرنامجوجد أحد مساااتخدمي

توجه إلى للمكتب الُقطري باليرى أنه ينبغي السماح  ه/المناقصات التناةسية، ولكناتيتجنب العطال

 أعلى.د مباشرة بدال من أن يضطر إلى الشرال من مستودع األمم المتحدة بتكلفة رّ المو

  أن مسااتودع األمم المتحدة يُعد وساايلة قوية ذات مفاهيم  للبرنامجوبالمثل، الحظ مسااتخدم أخر تابع

عظيمة، ولكنه رأى أن الشااارال والتجديد يمثالن أضاااعف عناصااار مساااتودع االساااتجابة للحاالت 

 اإلنسانية، وك لك تسلم ةواتير نهائية مطولة.

  مم المتحدة كان ةعاال ولكنه يفتقر إلى الكفالة نظرا أن مسااااتودع األ البرنامجأعلن أحد مسااااتخدمي

ألنه بطيل ةي تقديم المعلومات. وكان هيكل التكلفة الثابتة مرتفعا جدا بالنسبة لتناوب المخزونات، 

ولن تكون الشبكة دائما ةعالة من حيث التكلفة. غير أنه كانت هناك قيمة مضاةة ةي مستودع األمم 

 لمستوى اإلقليمي ال ي ال يمكن تقديره بالمال.المتحدة للعمل معا على ا

   ساااعيدا بجودة الخدمات التي تلقاها من مساااتودع دبي، خاصاااة ةي  للبرنامجلم يكن مساااتخدم أخر

إدارة مساااتودع األمم المتحدة. وكانت التجربة مع جانب اللوجساااتيات أةضااال، وكانت الخدمة ذات 

 ية لفواتير الشحن.نوعية جيدة. ويلزم تحسين مسألة التكاليف النهائ

  تإلى أن مساااااتودع األمم المتحدة وخبرته ةي اللوجساااااتيات جعل البرنامجأشاااااار أحد مساااااتخدمي 

العمالل يساااتخدمونه باعتباره "مركزا جامعا" لجميع متطلبات اللوجساااتيات، ولكن نهج مساااتودع 

يلزم لعمالل هزيلة. واألمم المتحدة "المتعدد المهارات" جعله يفتقر إلى الكفالة والفعالية. ةخدمات ا

 .البرنامجترك إجرالات الشرال ألخصائي الشرال ةي 
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