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  الموجز
  المقدمة

لمنظمــة الصــحة جــع الحســابات الخــارجي عــن مراجعــة البيانــات والعمليــات الماليــة يصــدر هــذا التقريــر لُمرا -١
عمًال بالمادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية للمنظمة، وهو مقدم إلى جمعية الصحة العالميـة  العالمية (المنظمة)

  السابعة والستين من خالل المجلس التنفيذي.  

لــة إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة مــن رئــيس لجنــة مراجعــة وهــذا هــو التقريــر الثــاني الــذي يقــدم بصــ -٢ يغة مطوَّ
ن ليكـــون مراجـــع الحســـابات و يـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة والســـتالحســـابات فـــي جمهوريـــة الفلبـــين الـــذي عيَّنتـــه جمع

. ويتمثــل غــرض المراجعــة فــي تــوفير تأكيــد مســتقل للــدول ٢٠١٥-٢٠١٢الخــارجي للمنظمــة عــن الفتــرات الماليــة 
وزيادة الشفافية والمساءلة في المنظمة ودعم أغراض عمل المنظمة من خالل عمليـة المراجعـة الخارجيـة  األعضاء

للحسابات. وقد أوردنا في هذا التقرير تفاصيل المسائل المالية والمسـائل المتعلقـة بتصـريف الشـؤون التـي نعتقـد أنـه 
  ينبغي استرعاء انتباه جمعية الصحة العالمية إليها. 

  العامة لمراجعة الحسابات النتائج

لقد قمنا بمراجعة البيانات الماليـة للمنظمـة وفقـًا للـوائح الماليـة وعلـى نحـو يمتثـل للمعـايير الدوليـة الخاصـة  -٣
  .بمراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي المعني بتدقيق الحسابات ومعايير الضمان

 ٣١لماليــة للمنظمــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي وقــد أصــدرنا رأيــًا دون تحفــظ بشــأن مراجعــة البيانــات ا -٤
وخلصنا إلى أن البيانات المالية تعرض بنزاهة، من كافة الجوانب الجوهرية، وضـع . ٢٠١٣ديسمبر / كانون األول

والتغييـرات  ،ونتـائج أدائهـا المـالي ٢٠١٣ديسـمبر / كـانون األول ٣١المنظمة المالي في السنة الماليـة المنتهيـة فـي 
وفقـًا للمعـايير المحاسـبية الدوليـة  ،ومقارنة الميزانية بالمبالغ الفعليـة ،والتدفقات النقدية ،األسهم/ افي األصولفي ص

  . للقطاع العام

بــق فــي الســنة الســابقة وأن وخلصــنا كــذلك إلــى أن السياســات المحاســبية ُطبقــت علــى أســاس يتفــق ومــا طُ  -٥
صــناها كجــزء مــن مراجعــة البيانــات الماليــة، جــرت فــي جميــع معــامالت المنظمــة التــي اطلعنــا عليهــا، أو التــي فح

  .جوانبها المهمة، وفقًا ألحكام الالئحة المالية والسند التشريعي للمنظمة

ونقدم لإلدارة التوصيات التي تهدف إلى دعم أغراض عمل المنظمة، وزيادة المساءلة والشفافية، وتحسـين  -٦
وقـد أوصـينا بتعزيـز نظـم الضـوابط . عليهمـا وٕاضفاء المزيد من القيمةاإلدارة المالية وتصريف الشؤون في المنظمة 

الداخلية في المكاتب الميدانية، وٕاضفاء الطابع المؤسسي على إطار إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة، وتحسين 
ات، اســتعراض أداء المــوظفين، واإلبــالغ عــن نتــائج البــرامج علــى النحــو المالئــم، وتحســين تصــريف شــؤون المشــتري

  .وتنقيح إطار المساءلة من أجل تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية على صعيد المنظمة

  موجز التوصيات

وتقـدم التوصـيات التاليـة التــي يتنـاول هـذا التقريــر مناقشـتها بالتفصـيل، إلـى إدارة المنظمــة مـن أجـل إدخــال  -٧
  :المزيد من التحسين على اإلدارة المالية وتصريف الشؤون
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الُقطرية على إجراء تقييم المخاطر وأنشطة الضمان فيما يتعلـق / درة المكاتب اإلقليميةتعزيز ق  (أ)
الُقطريـة / تعزيـز جهـود المكاتـب اإلقليميـةو . بالتعاون المالي المباشر، وعلى تنفيذ اسـتراتيجيات الرصـد

  الرامية إلى تحسين مالءمة توقيت التقارير المقدمة من األطراف المناظرة؛

ميع المكاتب المعنية المسؤولة عن إعـداد وٕاصـدار البيانـات الماليـة الختاميـة المصـدقة إلزام ج  (ب)
  المقدمة إلى الجهات المانحة من أجل تحسين مالءمة توقيت التقارير المقدمة إلى هذه الجهات؛

معالجــة المســائل المشــار إليهــا فــي اســتعراض مركــز الخدمــة العــالمي مــن أجــل تحســين جــودة   (ج)
  انات وفعالية عمليات النظام في المركز؛مصادر البي

ووضــعها موضــع التنفيــذ علــى  ٢٠١٤تنقــيح وٕاعــادة تعريــف وثيقــة إطــار المســاءلة فــي عــام   (د)
  الفور من أجل تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية داخل المنظمة؛

ا مقارنتهـتحسين وتحديث سياسة اإلبالغ عن المخالفـات واإلجـراءات الخاصـة بهـا عـن طريـق   (ه)
  .أفضل الممارسات في منظومة األمم المتحدةب

وضــع ) ١: (اإلجــراءات التاليــة دراجتحســين سياســات المســاءلة بشــأن األصــول عــن طريــق إ  (و)
ووضع المبـادئ التوجيهيـة بشـأن ) ٢(المعايير التي تحدد مختلف الظروف المحيطة بخسائر األصول؛ 

اإلداريــة والماليــة فــي كــل نــوع مــن أنــواع وتحديــد مســتوى المســؤولية ) ٣(توثيــق خســائر األصــول؛ 
  دة كأسباب تقف وراء خسائر األصول؛  الظروف المحدَّ 

إدراج السياســـات واإلجـــراءات الخاصـــة بالشـــراء فيمـــا يتعلـــق بـــالتخطيط االســـتراتيجي للشـــراء،   (ز)
ــة األجــل، واســتقاء آراء المســتخدمين الن ــة، واالتفاقــات الطويل هــائيين، وعمليــات الشــراء المراعيــة للبيئ

وشكاوى البـائعين ومظـالمهم، وآليـات فـرض العقوبـات علـى البـائعين مـن أجـل تعزيـز نظـام المشـتريات 
  وتدعيمه؛  

إجراء استعراض أداء الموظفين علـى جميـع مسـتويات المنظمـة لضـمان تحقيـق األهـداف عـن   (ح)
ر إدارة األداء، وتيسـير طريق تشجيع جميع الموظفين على االمتثال لمتطلبات النظام اإللكترونـي لتطـوي

المحــددة "اســتكماله فــي اإلطــار الزمنــي المطلــوب، وصــياغة أهــداف المــوظفين باتِّبــاع نمــوذج األهــداف 
  ". والقابلة للقياس والتحقيق والمناسبة والمحددة المدة

تحســين الجهــود فــي مجــال اإلبــالغ فــي المســتقبل وذلــك بــاإلبالغ عــن اإلنجــازات المحققــة فــي   (ط)
إذا مـا  -وضمان أن إنجازات الفتـرة السـابقة ُتقـدَّم . ات الصلة من أجل ضمان سالمة المساءلةالفترة ذ

فــي ســياق مناســب يســمح باســتخدام المعلومــات علــى  -ُأدرجــت فــي تقريــر اســتعراض منتصــف المــدة 
  .   النحو المناسب

مـن أجـل  ٢٠١٤ضمان إنشاء إطار إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة وتشـغيله خـالل عـام   (ي)
   استكمال جوانب التقدم المحققة حاليًا بشأن إنشاء أطر المنظمة للمساءلة والضوابط الداخلية؛ 

عبـر  ٢٠١٤تطبيق إطار الضـوابط الداخليـة جنبـًا إلـى جنـب مـع األدوات المسـتحدثة فـي عـام   (ك)
لة األجـل الناجمـة جميع مستويات المنظمة بما في ذلك المكاتب الميدانية من أجل تحقيق الفوائد الطوي

  عن وجود نظام قوي للضوابط الداخلية؛ 
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  تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي في األعوام السابقة

حسـابات الخاصـة ونقّر بضرورة تنفيذ توصيات المراجعة الخارجيـة للحسـابات الـواردة فـي تقـارير مراجعـة ال -٨
، ومازالـــت  ٪ ٦١توصـــية بنســـبة  ٣١توصـــية صـــادرة، ُنفِّـــذت  ٥١وقـــد الحظنـــا أنـــه مـــن أصـــل  بالســـنوات الســـابقة.

التحليـل  "اءالملحـق "بـويعـرض  . ٪ ٢ن توصية واحدة لم تنفذ بنسبة ، في حين أ ٪ ٣٧توصية قيد التنفيذ بنسبة  ١٩
  تنفيذ التوصيات الصادرة في السنوات السابقة. لحالةالمفصل 

  الوالية والنطاق والمنهجية  ألف:
  الوالية

عينت جمعية الصـحة العالميـة الرابعـة والسـتون رئـيس لجنـة مراجعـة الحسـابات فـي  ٢٠١١مايو  /ارفي أي -٩
وتوضــح المــادة الرابعــة  .٢٠١٥-٢٠١٢ة عــن الفتــرات الماليــة جمهوريــة الفلبــين، مراجعــًا خارجيــًا لحســابات المنظمــ

وتطالــب  .الخارجيــة للحســابات حكــم المراجعــةعشــرة مــن الالئحــة الماليــة للمنظمــة وتــذييلها، االختصاصــات التــي ت
الالئحة مراجع الحسابات الخارجي بأن يقدم تقريرًا لجمعيـة الصـحة العالميـة بشـأن مراجعـة البيانـات الماليـة السـنوية 

والصـــالحيات اإلضـــافية  ٣-١٤وغيرهـــا مـــن المعلومـــات التـــي ينبغـــي اســـترعاء انتباههـــا إليهـــا فيمـــا يتعلـــق بالمـــادة 
  . الملحقة بها

  غراضالنطاق واأل
تمثل مراجعة الحسابات من جانبنا فحصًا مستقًال للبيِّنات التي تستند إليهـا المبـالغ واإلقـرارات المدرجـة فـي  -١٠

أمـا الهـدف الرئيسـي مـن . وتشمل أيضًا تقييم مدى امتثال المنظمة لالئحة المالية والسند التشريعي. البيانات المالية
  :مدى تحقق ما يلي مراجعة الحسابات فهو تقديم رأي مستقل بشأن

، ٢٠١٣ديســمبر / كــانون األول ٣١عرضــت البيانــات الماليــة بنزاهــة وضــع المنظمــة المــالي فــي   (أ)
األسهم، والتدفقات النقديـة، ومقارنـة الميزانيـة بالمبـالغ / ونتائج أدائها المالي والتغييرات في صافي األصول

، وفقـــًا للمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة ٢٠١٣ســـمبر دي/ كـــانون األول ٣١الفعليـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 
  ؛للقطاع العام

الـواردة فـي البيانـات الماليـة  ٢ُطبقت السياسات المحاسـبية ذات الصـلة الموضـحة فـي المالحظـة   (ب)
  على أساس يتفق وما ُطبق في الفترة المحاسبية السابقة؛

مـن مراجعـة الحسـابات، فـي جميـع جرت المعامالت التي اطلعنـا عليهـا أو التـي فحصـناها كجـزء   (ج)
  .جوانبها ذات األهمية، وفقًا ألحكام الالئحة المالية والسند التشريعي

وفضــًال عــن ذلــك، فــإن غــرض المراجعــة يتمثــل فــي تــوفير تأكيــد مســتقل للــدول األعضــاء، وزيــادة الشــفافية  -١١
  .ارجية للحساباتوالمساءلة في المنظمة، ودعم أغراض عمل المنظمة من خالل عملية المراجعة الخ

  المنهجية ومسؤوليات مراجع الحسابات

وتقتضـــي تلـــك المعـــايير أن نخطـــط لمراجعـــة . للمعـــايير الدوليـــة لمراجعـــة الحســـابات اً أجرينـــا المراجعـــة وفقـــ -١٢
وتنطـوي مراجعـة . الحسابات وننفذها بغرض التأكد بدرجـة معقولـة مـن خلـو البيانـات الماليـة مـن األخطـاء الجوهريـة
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ـــالغ واإلقـــرارات المدرجـــة فـــي البيانـــات الماليـــة علـــى ســـبيل  الحســـابات علـــى فحـــص البيِّنـــات التـــي تســـتند إليهـــا المب
كما تنطوي المراجعة على تقييم المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات الجوهرية التي وضـعتها اإلدارة . االختبار

  .فضال عن تقييم العرض العام للبيانات المالية

ويقضـي هـذا الـنهج . جعة البيانات المالية نهج مراجعـة الحسـابات المسـتند إلـى المخـاطروقد اعُتمد في مرا -١٣
بـإجراء تقييمــات لمخـاطر األخطــاء الجوهريـة فــي البيانـات الماليــة ومسـتويات تأكيــد مسـتندة إلــى فهـم مناســب للكيــان 

  .ولبيئته، بما في ذلك الضوابط الداخلية

ويهدف إجراء . الرأي حول البيانات المالية بناًء على المراجعة وتتمثل مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء -١٤
المراجعة إلى الحصول على تأكيد معقول وليس مطلقًا، على أن البيانات المالية ال يشوبها أي أخطاء جوهريـة بمـا 

  . في ذلك األخطاء الناجمة عن الغش أو الخطأ

مــن الالئحــة الماليــة التــي تقضــي بــأن  ٣-١٤ة وأجرينــا أيضــًا استعراضــًا لعمليــات المنظمــة بموجــب المــاد -١٥
ُيــدلي مراجــع الحســابات الخــارجي بمالحظاتــه فيمــا يتعلــق بفّعاليــة اإلجــراءات الماليــة والنظــام المحاســبي والضــوابط 

  :وقد تمحور تركيزنا حول ما يلي. المالية الداخلية، وعمومًا، تنظيم وٕادارة عمليات المنظمة

  وضع إطار للمساءلة؛  )أ (

  المشتريات؛ وٕادارة    )ب (

  وتحسين استعراضات أداء الموظفين؛  )ج (

  واإلبالغ عن نتائج البرامج؛    )د (

  والتقدم الُمحرز صوب تطبيق إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة؛   )ه (

  .الداخلية ضوابطوتعزيز ُنظم ال  )و (

، راجعنــا حســابات المقــر الرئيســي ومركــز الخــدمات العــالمي وثالثــة مكاتــب ٢٠١٣وخــالل الســنة الماليــة  -١٦
يــة، وهــي المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط والمكتــب اإلقليمــي ألوروبــا، إقليم

وراجعنـا أيضـًا البيانـات الماليـة لسـتة كيانـات غيـر . وثالثة مكاتب ُقطرية، وهـي مكاتـب السـودان وتركيـا وبـنغالديش
الصندوق االستئماني لبرنامج األمم المتحـدة المشـترك البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب؛ و : موحدة، وهي

لمكافحــة األيــدز؛ والمركـــز الــدولي للحســـاب اإللكترونــي التـــابع لألمــم المتحـــدة؛ والوكالــة الدوليـــة لبحــوث الســـرطان؛ 
وقد أصـدرنا تقـارير منفصـلة لألجهـزة الرئاسـية . والمرفق الدولي لشراء األدوية؛ وصندوق التأمين الصحي للموظفين

  .  هذه الكياناتل

وال يتضــمن هـــذا التقريــر أي تعليقـــات بشــأن البيانـــات الماليــة لمنظمـــة الصــحة للبلـــدان األمريكيــة والمكتـــب  -١٧
وقـد اعتمـدنا . أسـبانيااإلقليمي لألمريكتين اللذين ُتجرى مراجعة حساباتهما مـن جانـب ديـوان مراجعـة الحسـابات فـي 

  .٢٠١٤مارس / آذار ١٢لطمأنة التي ُقدمت إلينا في على مراجعة حساباتهما باالستناد إلى رسالة ا
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وقمنـــا بتنســـيق المجـــاالت المزمـــع مراجعتهـــا مـــع مكتـــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة مـــن أجـــل تالفـــي ازدواج  -١٨
وتعاونا أيضًا مع لجنة الخبراء المستقلين . الجهود دون مبرر وتحديد مدى إمكانية االعتماد على عمل هذا المكتب

  .جال المراقبة من أجل تعزيز عملنا الخاص بالمراجعة بدرجة أكبراالستشارية في م

 وقد واصلنا إبالغ إدارة المنظمة بنتائج المراجعـة فـي شـكل خطابـات إداريـة تتضـمن مالحظـات وتوصـيات -١٩
لة   .  مع اإلدارة إجراء حوار متصل وتتيح هذه الممارسة. مفصَّ

  نتائج المراجعة  باء:
بـــاه جمعيـــة الصـــحة راجـــع الحســـابات الخـــارجي أنـــه ينبغـــي اســـترعاء انتيشـــمل هـــذا التقريـــر مســـائل يـــرى م -٢٠

وتســتهدف  .ةوقــد ُأتيحــت الفرصــة أمــام إدارة المنظمــة لــإلدالء بالتعليقــات حــول مالحظــات المراجعــ .العالميــة إليهــا
لمنظمـة التوصيات المقدمة إلى اإلدارة دعم أغراض والية المنظمة، وتحسين اإلدارة الماليـة وتصـريف الشـؤون فـي ا

  .  عليهما وٕاضفاء المزيد من القيمة

  الشؤون المالية -١

  راجعة البيانات الماليةم  ١-١

ايـــة الســـنة نهفـــي معـــرض المراجعـــات المرحليـــة لحســـابات المنظمـــة ومراجعـــة الحســـابات التـــي ُأجريـــت فـــي  -٢١
لنزاهـــة، ، قُـــدم عـــدد مـــن التوصـــيات مـــن أجـــل عـــرض أرصـــدة الحســـابات المتـــأثرة علـــى نحـــو يتســـم با٢٠١٣الماليـــة 

وأدخلــــت اإلدارة بعــــض  .وتحســــين متطلبــــات العــــرض واإلقــــرار امتثــــاًال للمعــــايير المحاســــبية الدوليــــة للقطــــاع العــــام
التعديالت على األرصدة أثرت في عدد من البيانـات الماليـة، وأدرجـت إقـرارات إضـافية فـي المالحظـات الـواردة فـي 

  . ٢٠١٣ديسمبر / انون األولك ٣١البيانات المالية الخاصة بالفترة المنتهية في 

ومـن هـذا المنطلـق، نـرى أن البيانـات . وقد أصدرنا رأيًا دون تحفـظ بشـأن عـرض البيانـات الماليـة للمنظمـة -٢٢
كـانون  ٣١المالية تعرض بنزاهة من كافة الجوانب الجوهرية، وضع المنظمة المالي في السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 

األسـهم، والتـدفقات النقديـة، ومقارنـة / المالي، والتغييرات في صـافي األصـول ، ونتائج أدائها٢٠١٣ديسمبر / األول
مـن  ٢الميزانية بالمبالغ الفعلية وفقًا للمعايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، علـى النحـو الموضـح فـي المالحظـة 

  .البيانات المالية

سبية ُطبقت على أساس يتفق وما ُطبق وبموجب الالئحة المالية للمنظمة، خلصنا إلى أن السياسات المحا -٢٣
وخلصـــنا كـــذلك إلـــى أن معـــامالت المنظمـــة التـــي اطلعنـــا عليهـــا فـــي أثنـــاء المراجعـــة أو التـــي . فـــي الســـنة الســـابقة

فحصناها كجزء من مراجعة البيانات المالية، جرت فـي جميـع جوانبهـا المهمـة، وفقـًا ألحكـام الالئحـة الماليـة والسـند 
  .التشريعي للمنظمة

كننا الحظنا مسائل مالية أخرى تقتضـي تصـدي اإلدارة لهـا مـن أجـل تحسـين تسـجيل المعـامالت الماليـة ول -٢٤
وتتعلــق هــذه المســائل . وٕاجرائهــا واإلبــالغ عنهــا، وضــمان عــرض البيانــات الماليــة بنزاهــة فــي فتــرة اإلبــالغ المقبلــة

جـرد عــالمي، واإلجــراءات الســليمة لتحديــد  بتسـوية الحســابات النقديــة، وتقــدير قيمــة المخـزون نظــرًا لعــدم وجــود نظــام
وقد تم اإلبالغ عن هذه المسائل من . الحدود الفاصلة وعمليات حساب االستحقاقات فيما يتعلق بالنفقات والعائدات

  .٢٠١٤مارس / آذار ٢٧خالل خطاب إداري في 
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  النقدية ومكافئات النقدية

مليون دوالر أمريكي في بيان المركز المـالي  ٧١٤,٨أظهرت بيانات النقدية ومكافئات النقدية رصيدًا قدره  -٢٥
مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة بالرصــيد الُمعــاد  ١٩,٥وجــاء التراجــع بقيمــة . ٢٠١٣ديســمبر / كــانون األول ٣١فــي 

حـتفظ مليون دوالر أمريكي فـي جانـب كبيـر منـه نتيجـة لوضـع األمـوال التـي يُ  ٧٣٤,٣والبالغ  ٢٠١٢بيانه في عام 
  .في استثمارات قصيرة األجل ،دأ تنفيذ البرنامجبها ريثما يب

مليــون  ٦٥٦حســابًا مصــرفيًا وأربــع حافظــات اســتثمارية بلــغ إجماليهــا  ٨٦تحقــق مــن أرصــدة الولــم يكشــف  -٢٦
، عــن أي ٢٠١٣ديســمبر / كــانون األول ٣١مــن إجمــالي النقديــة ومكافئــات النقديــة فــي   ٪ ٩١,٧دوالر أمريكــي أي 

ولكن االستعراض الذي أجريناه لعينـة مـن بيانـات . تاذ العام في نظام اإلدارة العالمياختالف عن أرصدة دفتر األس
التسوية المصـرفية كشـف عـن بعـض بنـود التسـوية فـي بعـض حسـابات السـلف المسـتديمة فـي حـين أن بعـض بنـود 

  .٢٠١٣ ديسمبر/ كانون األول ٣١يومًا في  ٩٠التسوية األخرى ظلت مستحقة ألكثر من 

ارة إلــى أن التركيــز المكثــف علــى تســوية الحســابات المصــرفية للســلف وحســابات النقديــة الــذي وأشــارت اإلد -٢٧
لضــمان التــزام جميــع المكاتــب الُقطريــة بمتطلبــات االمتثــال للنظــام  ٢٠١٤سيســتمر فــي عــام  ٢٠١٣بــدأ فــي عــام 

يـع المكاتـب بالسـعي وقـد طلبـت إلـى جم. اإللكتروني الخاص بتسوية الحسابات المصرفية للسلف وحسـابات النقديـة
فــي تســوية جميــع حســابات الســلف المســتديمة واســتهداف عــدم وجــود أي بنــود للتســوية " ألــف"إلــى تحقيــق التصــنيف 

  .يوماً  ٩٠مستحقة ألكثر من 

  االستثمارات

تعتمــد الخزانــة علــى التقــارير التــي يقــدمها أمــين االســتثمار وتطالــب مــديري االســتثمار بــأداء عمليــة تســوية  -٢٨
األساس الذي أجازته المنظمـة بشـأن معيار وكان . اعدة على رصد أي اختالفات في التقييم والبت فيهاشهرية للمس

نقـاط أسـاس فـي  ١٠أي   ٪ ١٠نقطـة أسـاس، وقـد خفِّـض إلـى  ٣٠أي   ٪ ٣٠ التقييمالخطأ المسموح به في اختالف 
  .٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني

الخــاص بتفاصــيل األصــول الــذي قدمــه أمــين االســتثمار فــي وكشــفت المراجعــة أنــه باالســتناد إلــى التقريــر  -٢٩
مليــــون دوالر  ١٤٣٤,٢، كانــــت االســــتثمارات المــــدارة خارجيــــًا والبالغــــة قيمتهــــا ٢٠١٣ديســــمبر / كــــانون األول ٣١

عنــد مقارنتهــا  ،لكــل حافظــة) نقــاط أســاس ١٠(أمريكــي واقعــة فــى حــدود الخطــأ المســموح بــه مــن جانــب المنظمــة 
نقطـة أسـاس فـي تشـرين  ٣٠وأدى انخفـاض الحـد المسـموح بـه مـن . ها مديرو االسـتثمار األربعـةقر باألرصدة التي أ

من جانب أمين  ،أي أموال مستثمرة على النحو المالئم عنإلى تراجع مخاطر عدم اإلبالغ  ٢٠١٣نوفمبر / الثاني
  .االستثمار أو مدير االستثمار في أي فترة زمنية

طر العمـالت األجنبيـة للحسـابات المدينـة الحاليـة وتكلفـة المـوظفين علـى وأدت استراتيجية التحوط من مخـا -٣٠
أرباحًا بلغ  ٢٠١٣وحققت المنظمة في عام . أساس شهري، إلى خفض مخاطر العمالت األجنبية إلى الحد األدنى

وفضــــًال عــــن ذلــــك، كانــــت الخزانـــــة . مليــــون دوالر أمريكــــي مــــن نظــــام التحــــوط والتقيـــــيم المصــــرفي ٨,٨صــــافيها 
كـانون  ٣١مليون دوالر أمريكي في حسابات اإليداع المحدَّدة األجل لدى أطراف منـاظرة مختلفـة فـي  ١١٥٢ تضع
وقد اختيـرت األطـراف المنـاظرة . ماليين دوالر أمريكي ٥، وحققت إيرادات من الفوائد بلغت ٢٠١٣ديسمبر / األول

الـة التخلـف عـن الـدفع التـي تـم الحصـول عليهـا مـن باالستناد إلى تقييم الجـدارة االئتمانيـة ومقايضـة االئتمـان فـي ح
  .   رويترز
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  المخزونات

/ كــــانون األول ٣١مليـــون دوالر أمريكــــي فــــي  ٥١,١احُتســـبت القيمــــة اإلجماليــــة للمخزونـــات التــــي بلغــــت  -٣١
باستخدام أدنى تكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق علـى أسـاس المتوسـط المـرجح الـذي يحتسـب  ٢٠١٣ديسمبر 

ونظرًا لعدم وجـود نظـام عـالمي . وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي تطبقها المنظمة يدوياً 
إلدارة المخزون، فقد عمدت اإلدارة إلى توزيع تكاليف التغليف والشحن والتأمين المقدرة كجزء من قيمـة المخزونـات 

  .الواردة في البيانات المالية

على التوصية بإنشاء نظام عـالمي إلدارة المخـزون يلبـي االحتياجـات الخاصـة  ٦٦/٣٤جواشتملت الوثيقة  -٣٢
لكل إدارة من اإلدارات المعنية ويمتثل للمتطلبات الخاصة باإلبالغ بشأن المخزون وفقًا للمعايير المحاسبية الدوليـة 

مــل علــى تصــميم وٕانشــاء النظــام وتبــين مــن الفحــص الــذي أجرينــاه أن الع. للقطــاع العــام، ووافقــت اإلدارة علــى ذلــك
  .٢٠١٤الخاص بالمخزون قيد التنفيذ وُيتوقع بدء استخدامه قبل نهاية عام 

ونقــر بالتقــدم الــذي أحرزتــه اإلدارة فــي إنشــاء نظــام عــالمي إلدارة المخــزون واإلبــالغ بشــأنه ومــا ســيلي ذلــك  -٣٣
قًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من تنفيذه، من أجل تيسير االمتثال لمتطلبات اإلبالغ بشأن المخزون وف

  .وتلبية االحتياجات المحددة الخاصة بإدارة المخزون واإلبالغ بشأنه في المنظمة

  االلتزامات غير الممولة

، ٢٠١٣ديسـمبر / كـانون األول ٣١فـي  مليـون دوالر أمريكـي ٩٣٣بلغت التزامات المنظمة غيـر الممولـة  -٣٤
مليون دوالر أمريكي لمدفوعات نهاية الخدمة،  ٧٤تأمين الصحي بعد نهاية الخدمة، ومليون دوالر أمريكي لل ٨٥٣

  .  مريكي للصندوق الخاص بالتعويضاتماليين دوالر أ ٦و

وفيمــا يتعلــق بتمويــل التــأمين الصــحي بعــد نهايــة الخدمــة، أجــرى الكيــان تقييمــًا بمســاعدة خبــراء اكتــواريين  -٣٥
وخــالل االجتمــاع الثــامن المشــترك للجنــة . لتحديــد إســقاطات التمويــل ٢٠١١نــوفمبر / محتــرفين فــي تشــرين الثــاني

علــى   ٪ ١٠الترصــد فــي المقــر الرئيســي المعنيــة بالتــأمين الصــحي للمــوظفين، صــدرت توصــية بتطبيــق زيــادة بنســبة 
، مــع ٢٠١٣ســنويًا بــدءًا مــن عــام   ٪ ٤ثــم بعــد ذلــك تطبيــق معــدل مركــب بنســبة  ٢٠١٢معــدالت االشــتراك فــي عــام 

، ُيتوقــع تحقيــق التمويــل ٢٠١٣ديســمبر / كــانون األول ٣١وفــي . ٢٠٤٢وقــع تحقيــق التمويــل الكامــل بحلــول عــام ت
االســتراتيجيات التــي شــيد بون. ، أي قبــل الموعــد المتوقــع فــي التقيــيم الســابق بســتة أعــوام٢٠٣٦الكامــل بحلــول عــام 

  . ة الخدمة ومدفوعات نهاية الخدمةطبقتها المنظمة لمعالجة العجز في تمويل التأمين الصحي بعد نهاي

  ٪ ٣,٥إلــى   ٪ ٢,٥قــررت المنظمــة تغييــر معــدل اشــتراك مــدفوعات نهايــة الخدمــة للمــوظفين العــاملين مــن و  -٣٦
ومـن المتوقـع أن  .٢٠١١ينـاير / كـانون الثـاني ١مـن بـدءًا   ٪ ٥,٥إلى   ٪ ٢,٥وللموظفين المعينين بعقود مؤقتة من 

ومــن ناحيــة أخــرى، لــيس لــدى اإلدارة خطــط . ٢٠٢٥العجــز فــي التمويــل بحلــول عــام تــؤدي هــذه الزيــادة إلــى إنهــاء 
 .محددة بشأن كيفية تمويل العجز في الصندوق الخاص بالتعويضات، حيث رأت أن ذلك ال ُيعد أمرًا جوهرياً 
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  األداء المالي العام   ٢-١

  المركز المالي للمنظمة

فــي  ٢٠١٣ديســمبر / كــانون األول ٣١ر أمريكــي فــي مليــون دوال ٤٤٢٥,٧بلغــت قيمــة أصــول المنظمــة  -٣٧
مليـون دوالر  ٥٦٥,٣أي بزيادة قـدرها  ٢٠١٢ديسمبر / كانون األول ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٣٨٦٠,٤مقابل 

مليــون دوالر أمريكــي فــي حــين تراجعــت  ٦٠٠وحققــت االســتثمارات القصــيرة األجــل زيــادة قــدرها ).  ٪ ١٥(أمريكــي 
وممـــا أســـهم فـــي زيـــادة إجمـــالي األصـــول، زيـــادة . مليـــون دوالر أمريكـــي ١٨٤األجـــل بمقـــدار  االســـتثمارات الطويلـــة

مليــون دوالر أمريكــي نظــرًا لزيــادة عــدد االتفاقــات الموقعــة فــي عــام  ١٣٦الحســابات المدينــة غيــر المتداولــة بمقــدار 
هة إلـى مشـاريع مـن المقـرر تنفيـذها فـي فتـ ٢٠١٣ وأدى قيـد . رات ماليـة الحقـةالخاصة بالمساهمات الطوعية الموجَّ

بموجـب الحكـم االنتقـالي للمعـايير المحاسـبية  ٢٠١٣األراضي والمباني التابعة للمكاتب اإلقليمية والُقطريـة فـي عـام 
  .مليون دوالر أمريكي في إجمالي األصول ٢٢الدولية للقطاع العام، إلى زيادة قدرها 

كـانون  ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٢٧٠٢فـًا مـن ومن ناحية أخـرى، شـهد إجمـالي الخصـوم ارتفاعـًا طفي -٣٨
، أي بزيـادة قـدرها ٢٠١٣ديسـمبر / كـانون األول ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٢٨٩١إلـى  ٢٠١٢ديسـمبر / األول
فــي معظمــه إلــى زيــادة اإليــرادات المؤجلــة غيــر المتداولــة،  وُيعــزى هــذا االرتفــاع).  ٪ ٧(مليــون دوالر أمريكــي  ١٨٩

  . ن دوالر أمريكي، بما يوازي الزيادة في الحسابات المدينة غير المتداولةمليو  ١٣٦بمقدار 

مليـون دوالر أمريكـي  ١٥٣٥األسهم ليصبح  /زاد صافي األصول ٢٠١٣ديسمبر / كانون األول ٣١وفي  -٣٩
 مليــون دوالر أمريكــي ٣٧٦مليــون دوالر أمريكــي فــي الفتــرة الماليــة الســابقة، أي بزيــادة قــدرها  ١١٥٩بعــد أن كــان 

اسـتمر فـي " غيرهـا -الـدول األعضـاء "ومع ذلك فـيمكن مالحظـة أن العجـز فـي صـافي األصـول فـي بنـد ).  ٪ ٣٢(
مليـون دوالر  ٧٢٢إلـى رصـيد سـلبي قـدره  ٢٠١٢مليون دوالر أمريكي فـي عـام  ٧١٦ الزيادة من رصيد سلبي قدره

ات غيــر الممولــة المتعلقــة باســتحقاقات ونشــأ هــذا العجــز ألســباب مــن بينهــا زيــادة االلتزامــ. ٢٠١٣أمريكــي فــي عــام 
  .الموظفين المتراكمة غير المتداولة

  وضع السيولة

أي أعلــــى مــــن المعــــدل فــــي  ٢,٤٨، ٢٠١٣ديســــمبر / كــــانون األول ٣١الحــــالي فــــي  الســــيولة معــــدلبلــــغ  -٤٠
 ويـــنم ذلـــك عـــن تحســـن قـــدرة المنظمـــة علـــى تلبيـــة التزاماتهـــا .٢,١٥الـــذي بلـــغ  ٢٠١٢ديســـمبر / ولكـــانون األ ٣١

وعــزز مــن وضــع الســيولة الجيــد الزيــادة الكبيــرة فــي . القصــيرة األجــل وتغطيــة المتطلبــات التشــغيلية النقديــة الحاليــة
  .االستثمارات القصيرة األجل

  عمليات النظام الخاص بدفعات اإلنفاق إلكترونياً    ٣-١

تسـوية الرسـوم أو تعـديلها  المطبـق فـي نظـام اإلدارة العـالمي مـن أجـل إلكترونيـاً ُأنشئ نظام دفعات اإلنفاق  -٤١
ويتناول هذا النظام  ).لمساهمة ونوع النفقات والمنظمةالمشروع والمهمَّة وا(العمل / مساهمات المشروع/ وفقًا لخطط

ــة والمســاهمة ونــوع (تحويــل بنــود النفقــات المتكبَّــدة بالفعــل مــن إحــدى خطــط العمــل أو المســاهمات  المشــروع والمهمَّ
المشـروع والمهمَّـة والمسـاهمة (إلى خطـة عمـل أو مسـاهمة أخـرى ) تمثل المصدر أو الراسلالنفقات والمنظمة التي 

 .إلدراج النفقات ضمن خطة العمل أو المساهمة المالئمة) ونوع النفقات والمنظمة التي تمثل الغاية أو المتلقي
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ف التــي عــن بعــض جوانــب الضــع ٢٠١٣نــوفمبر / وكشــف االســتعراض الــذي أجرينــاه فــي تشــرين الثــاني -٤٢
. تعتـري ضــوابط العمليــات والتـي قــد تــؤثر علـى موثوقيــة ونزاهــة المعلومـات الماليــة المســجلة فـي دفتــر األســتاذ العــام

وقـــد أدرجـــت اإلدارة التحســـينات الالزمـــة كأولويـــة ضـــمن طلبـــات التغييـــر فـــي النظـــام التـــي تســـتهدف تحســـين عمليـــة 
وقــد لــزم تحــديث إجــراءات التشــغيل الموحــدة . اضــها وٕاقرارهــاواستعر  إلكترونيــاً المراجعــة فــي معالجــة دفعــات اإلنفــاق 

مســـتخدم جديـــد  جـــواز مـــنح أيالقائمـــة إلدراج، فـــي جملـــة أمـــور، شـــرط موافقـــة المســـؤول عـــن إدارة المجموعـــة قبـــل 
وفضًال عن ذلك، . المالية وبيان الشروط التي ينبغي استيفاؤها إلصدار الموافقة على الدفعة ةمسؤولية طالب الدفع

والجهــات التــي  إلكترونيــاً ت اإلدارة لتنفيــذ برنــامج تــدريبي لتجديــد المعلومــات لمســتخدمي نظــام دفعــات اإلنفــاق خططــ
وقد أحطنا علمًا باإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لمعالجة جوانب الضـعف  .٢٠١٤أبريل / دها بدءًا من نيسانتعتم

  .التي تعتري ضوابط العملية

  ر التعاون المالي المباش  ٤-١

يقــدم التقريــر الخــاص برصــد التعــاون المــالي المباشــر تفاصــيل النفقــات المتعلقــة بهــذا التعــاون فــي المكاتــب  -٤٣
وعند مراجعة حسابات المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط والمكتب . الرئيسية وعدد التقارير المتأخرة والمبالغ المردودة

الحظنــا عــدم كفايــة أنشــطة الضــمان، وضــرورة إدخــال  اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا والمكتــب الُقطــري فــي الســودان،
  . المزيد من التحسينات إلتاحة الرصد المالئم

، بلغـــت نســـبة تقــارير التعـــاون المـــالي المباشــر المتـــأخرة الخاصـــة ٢٠١٣ديســمبر / كـــانون األول ٣١وفــي  -٤٤
  .  على صعيد المنظمة  ٪ ١٧، ٢٠١٣-٢٠١٢بالفترة 

لومــات تــدل علــى إجــراء أنشــطة الضــمان األساســية مــن جانــب وفضــًال عــن ذلــك، الحظنــا عــدم وجــود مع   -٤٥
والمواقـع ) ب(عدد مراجعات الحسابات التـي أجرتهـا المنظمـة أو مبـررات عـدم إجرائهـا؛ ) أ(: المكاتب الرئيسية مثل

دة المناظرة التـي عـا/ وقائمة األطراف المتلقية) ج(المختارة إلجراء الرصد الميداني أو الفحص العشوائي لألنشطة؛ 
وتقـدير المخـاطر المتعلقـة ) هــ(وتحليل نظـام المحاسـبة لـدى األطـراف المتلقيـة؛ ) د(ما ال تقدم المستندات الداعمة؛ 

  .بممارسات اإلدارة المالية لدى األطراف المتلقية

الُقطريـة علـى إجـراء تقيـيم المخـاطر وأنشـطة الضـمان / ونوصي المنظمة بتعزيز قدرة المكاتب اإلقليمية -٤٦
/ يتعــين علــى المكاتــب اإلقليميــة كمــا .ر وعلــى تنفيــذ اســتراتيجيات الرصــدلــق بالتعــاون المــالي المباشــفيمــا يتع

  . الُقطرية تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين مالءمة توقيت التقارير المقدمة من األطراف المناظرة

  البيانات المالية الختامية المصدقة المقدمة إلى الجهات المانحة   ٥-١

البيانــات الماليــة الختاميــة المصــدقة للجهــات المانحــة بنــاًء  )إدارة الشــؤون الماليــة(مــة الحســابات تصــدر خد -٤٧
ويستند الموعد المقرر لتقديم هذه البيانات المالية إلى االتفاق المبرم، ويسجل مبدئيًا . على طلب مديري المساهمات

  .في نظام اإلدارة العالمي عند إنشاء القاعدة الخاصة بالمساهمة

وفـــي تحليـــل ُأجـــري علـــى ســـبيل االختبـــار باســـتخدام البيانـــات التـــي قـــدمتها إدارة الشـــؤون الماليـــة، وتنـــاول  -٤٨
ــًا  ٢٦، اتضــح أن ٢٠١٣مــن البيانــات الماليــة الختاميــة المصــدقة الصــادرة إلــى الجهــات المانحــة فــي عــام  ٣٣ بيان
وتـــراوح التـــأخير . اإلدارة العـــالميوفـــي ســـجالت المســـاهمات فـــي نظـــام  فـــي االتفـــاق يصـــدر فـــي موعـــده المقـــرر لـــم
وبالمثل ففي مراجعة حسابات المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا التي ُأجريـت فـي نهايـة . يوماً  ٥٩٩و ١٤ بين ما
بيانًا شملته العينة لم يقـدم  ٢٧، لوحظ التأخير في تقديم البيانات المالية الختامية المصدقة، فمن أصل ٢٠١٣ عام
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الباقيـة قـد ) ٧(بيانًا لم يصدر بعد، في حين كانت البيانـات السـبعة  ١٦ات في موعدها، وكان بيان) ٤(سوى أربعة 
  .صدرت بعد المواعيد المقررة لها

ويتعقـــب نظـــام اإلدارة العـــالمي المواعيـــد المقـــررة وتنفـــذ إدارة الشـــؤون الماليـــة عمليـــات المتابعـــة، ومـــع ذلـــك  -٤٩
وُيعــد  .يــة المصــدقة فــي مواعيــدها المقــررةر البيانــات الماليــة الختامفمازالــت الحاجــة قائمــة إلــى تحســين التقيــد بإصــدا

تقــديم التقــارير إلــى الجهــات المانحــة بشــأن وضــع األمــوال التــي تعهــدت بتقــديمها إلــى المنظمــة، ضــروريًا مــن أجــل 
تـأخر فـي وكـذلك فـإن ال .حفاظ على التزام الجهات المانحـةالحفاظ على نزاهة عملية اإلبالغ من جانب المنظمة وال

تقديم البيانات المالية الختامية المصدقة يؤثر على تحصيل المساهمات الطوعيـة المسـتحقة القـبض والتـزام الجهـات 
  .المانحة باستمرار مساهمتها في برامج المنظمة في المستقبل

ونوصــي المنظمــة بــإلزام جميـــع المكاتــب المعنيــة المســؤولة عـــن إعــداد البيانــات الماليــة الختاميـــة    -٥٠
  .لمصدقة وٕاصدارها بالتعاون من أجل تحسين مالءمة توقيت التقارير المقدمة إلى الجهات المانحةا

  العالمي اتمركز الخدم  ٦-١

أجرينا تقييمًا لضوابط النظام الخاصة بالمساهمات والموارد البشرية وكشوف الرواتب والمشتريات ووحـدات  -٥١
م تحديدًا استعراض تنفيذ سياسات المنظمة وٕاجراءاتها وتسجيل وتضمن التقيي. المدفوعات في مركز الخدمة العالمي

  . المعلومات المالية واإلبالغ عنها

ونقر بأن مركز الخدمة العالمي يعمد إلى التقييم المستمر لمؤشرات األداء الخاصة به بغيـة تحسـين جـودة  -٥٢
ور التـي ينبغـي معالجتهـا والتـي ومـع ذلـك فقـد الحظنـا بعـض أوجـه القصـ. مصادر البيانات وفعالية عمليـات النظـام

جـــود مشـــكالت فـــي ولـــوحظ و . نوقشـــت باستفاضـــة فـــي الخطـــاب اإلداري الموجـــه إلـــى مـــدير مركـــز الخدمـــة العـــالمي
المـوردين فـي / المزدوجـة؛ ووجـود ازدواجيـة فـي سـجالت المـوظفين/ معالجـة أوامـر الشـراء الملغـاة :المجاالت التاليـة

اعمة المطلوبة لشـراء الخـدمات مثـل تقـارير إرسـاء العطـاء وتقـارير لجنـة مراجعـة قاعدة البيانات؛ وغياب الوثائق الد
العقود؛ وتحويل التعيينات المحددة المدة إلى تعيينات مستمرة دون تقييم األداء الـذي يـدعم ذلـك؛ والمسـاهمات التـي 

ات المسـتحقة علـى سـلف ال تتضمن روابط تشير إلـى اتفاقـات موقعـة؛ وطـول المـدة التـي تسـتغرقها معالجـة المطالبـ
المــنح التعليميــة؛ وغيــاب المبــادئ التوجيهيــة الخطيــة بشــأن تســوية حســابات المــوظفين الشخصــية المدينــة والدائنــة؛ 

  .مبالغ المساهمات في نظام اإلدارة العالمي على نحو يخالف تلك الواردة في االتفاق الموقعتسجيل و 

في استعراض مركز الخدمة العـالمي مـن أجـل تحسـين ونوصي المنظمة بمعالجة المسائل المشار إليها  -٥٣
  .جودة مصادر البيانات وفعالية عمليات النظام في المركز

  مسائل تصريف الشؤون    - ٢
  إطار المساءلة  ١-٢

أجرينـــا استعراضـــًا إلطـــار المســـاءلة الخـــاص بالمنظمـــة للوقـــوف علـــى مـــدى تـــوفر عناصـــره وأنشـــطته ذات  -٥٤
كمـا نظرنـا فـي  .ءلة والشـفافية علـى صـعيد المنظمـةمواصـلة إرسـاء ثقافـة المسـاالصلة واستخدامها بفعالية من أجل 

األنشطة األخرى التي تتضمن المساءلة مثل سياسة اإلبالغ عن المخالفـات وسياسـة المسـاءلة بشـأن األصـول فيمـا 
  .يتعلق باألصول المفقودة
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تتمثــل لشـفافية فـي المنظمـة وكشـف االسـتعراض الـذي أجرينـاه عــن وجـود فـرص لتحسـين ثقافـة المســاءلة وا -٥٥
  :فيما يلي

  تنقيح الوثيقة الخاصة بسياسة إطار المساءلة وٕاعادة تعريفها؛  (أ)

  وتعزيز سياسة اإلبالغ عن المخالفات وتحديثها؛  (ب)

  .وتعزيز سياسات المساءلة بشأن األصول فيما يتعلق باألصول المفقودة  (ج)

  الوثيقة الخاصة بسياسة إطار المساءلة  

يلزم إعادة  ٢٠٠٦يناير / ا أن الوثيقة الخاصة بسياسة إطار المساءلة التي نشرت في كانون الثانيالحظن -٥٦
) JIU/REP/2011/5(ونشـــاطر وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة مالحظتهـــا  .صـــياغتها وتعريفهـــا لوضـــعها موضـــع التشـــغيل

  . بشأن افتقار إطار المساءلة الخاص بالمنظمة إلى ثقافة المساءلة كدعامة أساسية

فــي إطــار  ٢٠١٤وقــد أبلغتنــا المنظمــة أنــه مــن المقــرر إخضــاع إطــار المســاءلة للتنقــيح الكامــل فــي عــام  -٥٧
ــا أن اإلدارة قــد حــددت بالفعــل موعــدًا إلنجــاز إطــار المســاءلة . عمليــة اإلصــالح التنظيمــي الجــاري تنفيــذها والحظن

التاليـة لوضـع إطـار المسـاءلة واألطـر  ولكـن األنشـطة. الخاص بالمنظمة وُعرض علينا مخطط هـذا اإلطـار بالفعـل
  . الزمنية الخاصة بها لم تحدد بعد

ووضـعها موضـع التنفيـذ  ٢٠١٤ونوصي المنظمة بتنقيح وٕاعادة تعريف وثيقة إطار المساءلة في عام  -٥٨
  .على الفور من أجل تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية داخل المنظمة

  سياسة اإلبالغ عن المخالفات

نـوفمبر / سة وٕاجراءات اإلبالغ عن المخالفات الخاصة بالمنظمة صدرت في تشرين الثـانيالحظنا أن سيا -٥٩
وفي الوثيقة المـذكورة التزمـت المنظمـة . وهي واحدة من أدوات المنظمة الخاصة بآلية الشكاوى واالستجابة. ٢٠٠٦

ــــوائح يقــــع فــــي صــــميم اســــتراتيجياتها الخاصــــة بتصــــريف الشــــؤون والم ــــق بضــــمان أن االمتثــــال لل ســــاءلة فيمــــا يتعل
  . بالممارسات األخالقية على جميع مستويات المنظمة

ــــة، وأفضــــل  -٦٠ ــــة بمشــــروع مســــاءلة المؤسســــات الحكومي ــــا تقييمــــًا لسياســــة المنظمــــة القائمــــة مقارن وقــــد أجرين
ـــــــــالغ عـــــــــن المخالفـــــــــات، ونشـــــــــرة األمـــــــــين العـــــــــام  ـــــــــي سياســـــــــة اإلب ـــــــــة ف  ST/SGB/2005/21(الممارســـــــــات الدولي

الحماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات المراجعة أو أن بش )ST/SGB/2007/11و
وكشفت االختبارات التـي أجريناهـا عـن بعـض جوانـب السياسـة التـي ينبغـي  .التحقيقات المأذون بها حسب األصول

  :  تحسينها والتي تتمثل فيما يلي

ئمة لألفراد الذين يتقدمون بادعاءات تفيد باالشتباه فـي تعالج السياسة توفير الحماية واإلدارة المال  (أ)
، ومـع ذلـك فهـي )حمايـة المبلغـين عـن المخالفـات" (إفشاء المعلومات المحمي"وجود أنشطة غير الئقة أو 

 الئـقال تغطي الضوابط واإلجراءات الخاصة بالتعامل مع االدعاءات التي تفيـد باالشـتباه فـي سـلوك غيـر 
  ). فاتاإلبالغ عن المخال(
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مــن النظــام  ١ويتعــرض تعريــف المصــطلحات بإيجــاز النتهــاك اللــوائح والقواعــد فــي نطــاق المــادة   (ب)
مــن الئحــة المــوظفين بشــأن اإلبــالغ عــن المخالفــات واالنتقــام، فــي حــين أنــه  ١األساســي للمــوظفين والفــرع 

لالئـــق وســوء التصـــرف يشــمل االنتهاكــات المتعلقـــة بالســلوك مثـــل المضــايقات والســلوك التجـــاري غيــر ا ال
  .التنظيمي

، وهــو ١٨السياســة علــى االدعــاءات المجهولــة المصــدر كمــا يتبــين بوضــوح مــن الفقــرة  وال تشــجع  ج)(
يتعارض مع حقيقة أن معظم المبلغين الذين يتقدمون بادعاءات خطيرة يرغبون في إخفاء هويتهم حتى  ما

  . في وجود سياسة حماية المبلغين عن المخالفات

وٕان كـــان ذلـــك علـــى ســـبيل (عتبـــرون مبلغـــين عـــن المخالفـــات لسياســـة األفـــراد الـــذين يُ وال تغطـــي ا  (د)
ـــة" (مســـاعدي المبلغـــين"، أو )الخطـــأ ـــة مـــن التجـــريم بالتبعي ذين يوشـــكون علـــى إفشـــاء ، واألفـــراد الـــ)للحماي

وهــذه الســياقات غيــر المباشــرة قــد يكــون مــن شــأنها حجــب بعــض مصــادر المعلومــات الداخليــة  .المعلومـات
  . مة مستقبًال، واإلخالل بالغرض الذي وضعت السياسة من أجل تحقيقهالقي

ونوصي المنظمة بتحسين وتحديث سياسة اإلبالغ عن المخالفات واإلجـراءات الخاصـة بهـا عـن طريـق  -٦١
  .المقارنة بأفضل الممارسات في منظومة األمم المتحدة

  سياسات وٕاجراءات المساءلة بشأن األصول المفقودة

جعة الحسابات التي أجريناها من قبل إلى المشكالت والفجـوات التـي الحظناهـا فـي عـدد مـن أشرنا في مرا -٦٢
حاالت استهالك األصول والتصرف فيها داخل المقر الرئيسي حيث كانت قـرارات لجنـة حصـر الممتلكـات موضـعًا 

صول المقيدة في وتتعلق معظم قضايا لجنة حصر الممتلكات باأل. للتساؤل والمعارضة من جانب موظفي المنظمة
  . سجل األصول، وليس في دفاتر الحسابات، ما يستلزم آلية أقوى للضوابط والمساءلة

واستعرضنا إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بإدارة األصول، والحظنا عددًا من األحكام بشأن التصـرف  -٦٣
ـــا فـــي . اوفقـــدها أو ســـرقته ،فـــي األصـــول ولجنـــة حصـــر الممتلكـــات، وأســـلوب التصـــرف فـــي األصـــول كمـــا الحظن

إجــراءات التشــغيل الموحــدة نفســها أن األحكــام الخاصــة بفقــد األصــول أو ســرقتها توضــح مســؤولية المــوظفين عــن 
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد وجــدنا أن سياســة . ئرفحســب، ولكنهــا ال تتعــرض للظــروف المحيطــة بهــذه الخســا ئرالخســا

 كانــت هــذه الظــروف تقصــيرًا بســيطًا أم تقصــيراً  مــا د إذاإدارة األصــول لــدى منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة تحــد
ـــدة وتـــوفر هـــذه المعلومـــة المحاســـبية أساســـًا كافيـــًا لتحديـــد المســـؤولية الماليـــة، وهـــي  .جســيمًا أم إســـاءة تصـــرف متعمَّ

ومــن شــأن المعلومــات  .عظــم قضــايا لجنــة حصــر الممتلكــاتالمســألة التــي يتمحــور الخــالف الرئيســي حولهــا فــي م
عــن الظــروف المحيطــة بخســائر األصــول أن تمكــن المنظمــة مــن تعزيــز تــدابير المســاءلة والســيما فــي حــال الكاملــة 

ــدة أو التقصــير الجســيم حيــث يمكــن فــرض إجــراءات تأديبيــة  خســائر األصــول الناجمــة عــن إســاءة التصــرف المتعمَّ
  . على المذنبين فضًال عن تدابير استرداد األصول

لذكر، من الضروري إرساء إجراءات المساءلة وتنفيذها علـى النحـو المقـرر جانب الظروف السالفة ا ٕالىو   -٦٤
ومـــن األهميـــة بمكـــان، فـــي البيئـــة الحاليـــة  .وأن تكـــون مســـتويات المخـــاطر مالئمـــة ومقبولـــة بالنســـبة إلـــى المنظمـــة

ءلة بشـأن األصـول للمنظمة، أن تكـون اإلدارة قـادرة علـى إدارة مـوارد المنظمـة بفعاليـة ومراقبتهـا بكفـاءة وٕانفـاذ المسـا
وثمة حاجة إلـى إرسـاء سياسـات . التي تستخدم بكثافة مثل وسائل النقل ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وينبغــي أال تقتصــر إجــراءات الضــمان علــى اســتمارة المســاءلة الموقعــة، بــل أن تبــين أن  .وٕاجــراءات أكثــر وضــوحاً 
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صــاح عنهــا ومعالجتهــا علــى النحــو المالئــم، وأن المناولــة الماديــة األحــداث المرتبطــة بخســائر األصــول قــد تــم اإلف
  .  والسيطرة على األصول الالزمتين متوفرتان لضمان معالجة النقص في المساءلة على النحو المالئم

وقد أوصينا بتحسين سياسات المساءلة بشـأن األصـول عـن طريـق اعتمـاد اإلجـراءات التاليـة، ووافقـت  -٦٥
ووضــع ) ب(وضــع المعــايير التــي تحــدد مختلــف الظــروف المحيطــة بخســائر األصــول؛ ) أ: (المنظمــة علــى ذلــك

وتحديد مستوى المسؤولية اإلداريـة والماليـة فـي كـل نـوع ) ج(المبادئ التوجيهية بشأن توثيق خسائر األصول؛ 
  .من أنواع الظروف المحددة كأسباب تقف وراء خسائر األصول

  تصريف شؤون المشتريات  ٢-٢

راجعة لتصريف شؤون المشـتريات فـي المنظمـة والحظنـا أن بعـض السياسـات واإلجـراءات المهمـة أجرينا م -٦٦
 .الموجــودة فــي نظــام األمــم المتحــدة غيــر موجــودة فــي المنظمــة، أو فــي حــال وجودهــا، لــم تــدخل بعــد حيــز التنفيــذ

  :غياب ما يلي وتكتسي هذه السياسات واإلجراءات أهمية حيوية في تخفيف المخاطر التي قد تنشأ في ظل

  التخطيط االستراتيجي للشراء؛  (أ)

  وسياسة الشراء المراعية للبيئة؛  (ب)

  والسياسة الخاصة باالتفاقات الطويلة األجل؛  (ج)

  وسياسة استقاء آراء المستخدمين النهائيين؛  (د)

  والسياسة الخاصة بشكاوى البائعين ومظالمهم؛  (ه)

  .بائعينعقوبات على ال والسياسة الخاصة بفرض  (و)

  التخطيط االستراتيجي للشراء

: ، وهــي موزعــة كالتــالي٢٠١٣مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٦٩٥بلــغ إجمــالي النفقــات علــى المشــتريات  -٦٧
دوالر أمريكـــي للمشـــتريات مـــن الخـــدمات وعقـــود  مليــون ٤٥٦مليــون دوالر أمريكـــي للمشـــتريات مـــن الســـلع، و ٢٣٩

نفاق على المشتريات في المركز الثاني بين فئات اإلنفاق في المنظمة، ويأتي ترتيب المبلغ اإلجمالي لإل. الخدمات
ـــدم عليهـــا ســـوى تكلفـــة المـــوظفين ـــم يتق مـــن التكلفـــة اإلجماليـــة للمشـــتريات يتعلـــق بالمشـــتريات مـــن   ٪ ٨٠وكـــان . ول

الفئــات ولــوحظ أن المشــتريات األكثــر شــيوعًا ضــمن . الخــدمات فــي حــين كــان بــاقي التكلفــة يتعلــق بالســلع المشــتراة
الفرعيــة للســلع تشــمل المشــتريات العاديــة والمشــتريات التــي تســترد تكاليفهــا والمشــتريات المتعلقــة بحــاالت الطــوارئ 

وفيمــا يتعلــق بالخــدمات، تشــمل . والمشــتريات الخاصــة بوكــاالت األمــم المتحــدة األخــرى والمنظمــات غيــر الحكوميــة
، وعقـــود الخبـــراء االستشـــاريين الخاصـــة باألنشـــطة العاديـــة المشـــتريات تلـــك التـــي تنفـــذ مـــن خـــالل اتفـــاق أداء العمـــل

ـــة، واتفـــاق  ـــاق، والســـلف المســـتديمة، والخـــدمات العامـــة الخارجي وأنشـــطة الطـــوارئ، وتلـــك التـــي تتعلـــق بكتـــاب االتف
  .الخدمات التقنية، وخدمات المنح الدراسية والخدمات الداخلية

يات يعــــرض تجميــــع ودمــــج االســــتراتيجيات وقــــد الحظنــــا عــــدم وجــــود تخطــــيط اســــتراتيجي رســــمي للمشــــتر   -٦٨
ومن ثم فال يوجـد ضـمان كـاٍف علـى أن نظـام المشـتريات المسـتند إلـى القيمـة  .الخاصة بالمشتريات بطريقة منظمة

  .الذي تعتمده المنظمة قادر على أن يتصدى بفعالية لعوامل الخطر ذات الصلة
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تحـض اإلدارة علــى هــي و  ي أهميــة قصـوى،ونؤكـد علــى أن عمليـة التخطــيط االسـتراتيجي للمشــتريات تكتسـ -٦٩
كمـا أنهـا تــوفر . التفكيـر المنهجـي فـي الجهـود المســتقبلية المتعلقـة بالمشـتريات وتمثـل أداة لتنسـيق العمليــات المعقـدة

وبالمثــل فــإن الخطــة االســتراتيجية للمشــتريات ســوف تســاعد اإلدارة . وســيلة للتعبيــر عــن توقعــات المنظمــة وأهــدافها
وتحتـاج . أفضل النوعيات باألسعار والكميات المثلى أينما وكلما نشـأت الحاجـة إلـى المنتجـات على الحصول على

والسـيما فيمـا يتعلـق بإيجـاد  وتبعياتهـاالمنظمة إلى بلورة جيدة للعمليات المعقـدة التـي تقـوم بهـا، ومسـتوى الالمركزيـة 
  .ياتمصادر للتمويل، وذلك بما يتمشى مع وضع الخطة االستراتيجية للمشتر 

  سياسة الشراء المراعية للبيئة

يعكــس الفــرع الخــاص بالمخــاوف المتعلقــة بالبيئــة فــي سياســة المشــتريات التــي اعتمــدتها المنظمــة، سياســة  -٧٠
وهنـاك معـايير أكثـر تحديـدًا تشـير إليهـا هـذه السياسـة، تـنص ". مليـات الشـراء المراعيـة للبيئـةع"األمم المتحدة بشأن 

ية، بيئــة فــي الشــروط العامــة للمشــتريات التــي تنطــوي علــى اســتهالك الطاقــة، والســمعلــى إدراج المخــاوف بشــأن ال
تصــــنيف الوســــم "وينبغـــي تقيــــيم أختــــام مراقبـــة الجــــودة التـــي ُيطلــــق عليهــــا مصـــطلح  .واســـتنفاد األوزون، واإلشــــعاع

ولـذا فُيتوقـع أن . ئةوالتي يحملها كل منتج من المنتجات المشتراة، من أجل تحديد أثر المنتج على البي" اإليكولوجي
تنفـــذ أنشـــطة الشـــراء الخاصـــة بالمنظمـــة مـــع مراعـــاة اإلشـــراف الجيـــد علـــى حمايـــة البيئـــة وٕاحاطتهـــا بـــأكبر قـــدر مـــن 

ــًا علــى ســلوك القطاعــات  هــذه ونــرى كــذلك أن. الرعايــة السياســة إذا مــا نفــذت علــى نحــو ســليم، ســتترك أثــرًا إيجابي
  .الموردين الذين يتعاملون مع المنظمة/ ا البائعيناألخرى مثل دوائر األعمال التجارية والسيم

ولكننــا الحظنــا أن المخــاوف البيئيــة مدرجــة فــي السياســات الخاصــة بالمشــتريات، ومــع ذلــك فهــي ال تتــرجم  -٧١
ومــازال ينبغــي أن تتطــور عمليــات المنظمــة ومبادئهــا . إلــى أنشــطة مدمجــة فــي عمليــات الشــراء كلمــا أمكــن تطبيقهــا

لمشتريات لكـي تصـبح أكثـر اتسـاقًا مـع البرنـامج العـالمي بشـأن حمايـة البيئـة سـعيًا إلـى تحقيـق التوجيهية الخاصة با
ويمكــن مــع ذلــك الــدفع بــأن المنظمــة فــي إمكانهــا مطالبــة مورديهــا . الهــدف الســابع مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة

األوقات، ولكن ال يمكـن ضـمان  والجهات المتعاقدة معها بتقديم منتجات أو خدمات صديقة للبيئة في أي وقت من
  .   ذلك على الصعيد العالمي

ومع تزايد الحاجة العاجلـة إلـى التصـدي ألثـر الملوثـات االصـطناعية، يلـزم أن تسـهم عمليـات الشـراء التـي  -٧٢
ويجـب علـى المنظمـة أن تضـمن دمـج سياسـات وٕاجـراءات أكثـر . تجريها المنظمة في مطمـح حمايـة البيئـة العالميـة

ويجب أن يقوم اإلشـراف علـى  .أنشطة الشراء كلما أمكن تطبيقهافي " عمليات الشراء المراعية للبيئة"صالبة بشأن 
عمليات الشراء الصديقة للبيئة على أساس سليم من السياسات واإلجراءات لضمان تكريس هذه الثقافة على صـعيد 

حــًا، النظــر فــي الفــرص المتاحــة لحمايــة البيئــة تنفيــذًا ناج" عمليــات الشــراء المراعيــة للبيئــة"ويتطلــب تنفيــذ  .ظمــةالمن
  . على الصعيدين االستراتيجي والتشغيلي

  االتفاقات الطويلة األجل

عقد مبرم بموجب إطار مـن األحكـام والشـروط، وتسـتمر صـالحيته لفتـرة / االتفاق الطويل األجل هو اتفاق -٧٣
منظمــة واحــدة أو أكثــر داخــل منظومــة األمــم وتتمثــل األطــراف المتعاقــدة فــي  .منيــة عــادة مــا تزيــد علــى عــام واحــدز 

المتحدة وأحد الموردين، على أساس غير حصري، من أجل الشـراء المتكـرر لسـلع وخـدمات محـددة فـي عـدم وجـود 
وفـي المنظمـة تتمثـل االتفاقـات الطويلـة األجـل فـي وثـائق . التزام قانوني بحد أدنى أو أقصى من الكميات المطلوبـة

ط المتفـــق عليهـــا فيمـــا يتعلـــق بالشـــراء خـــالل فتـــرة زمنيـــة محـــددة دون التـــزام مـــن جانـــب غيـــر ملزمـــة، توضـــح الشـــرو 
  .المنظمة من حيث الكمية
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ويوضـح دليـل المشـتريات . وقد الحظنا أن االتفاقات الطويلة األجل أثبتت أنها مفيدة بالنسبة إلـى المنظمـة -٧٤
لمبــــادئ التــــي تتبعهــــا المنظمــــة فــــي مجــــال اإللكترونــــي للمنظمــــة الــــذي ُيعــــد الــــدليل األساســــي بشــــأن المشــــتريات، ا

المشــتريات، وتقــدم إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة بهــا اإلرشــادات بشــأن جوانــب الشــراء المتعلقــة بالمعــامالت 
ومع ذلك فإن الدليل اإللكتروني ال ينص على أحكام محددة بشأن استخدام االتفاق الطويل األجـل إال . واإلجراءات

وفـي غيـاب إرشـادات محـددة بشـأن االتفاقـات الطويلـة األجـل،  .لعطاءات لشراء السـلع مـرة واحـدةفي الدعوة لتقديم ا
أنواع المشـــتريات العاديـــة، التـــي قـــد ال تعـــالج بالضـــرورة المســـائل المتعلقـــة بـــســـتخدم بـــدًال منهـــا السياســـات القائمـــة تُ 

لــك أن يعــوق قــدرة المنظمــة علــى ومــن شــأن ذ. والخصــائص التــي ال تنطــوي عليهــا ســوى االتفاقــات الطويلــة األجــل
إبــرام االتفاقــات الطويلــة األجــل وٕادارتهــا ورصــد حصــائلها وتقييمهــا علــى نحــو اســتراتيجي، مــا ســيؤدي إلــى تقلــيص 

  .    قدرتها على تحقيق الفائدة التي قد تعود بها هذه الطريقة في الشراء

يد وزيادة عـدد هـذه االتفاقـات المبرمـة مـن ونظرًا لقبول االتفاقات الطويلة األجل واستخدامها على نحو متزا -٧٥
ت الحاجـة إلـى وضـع وتنفيـذ السياسـات الجيـدة الصـياغة بشـأن هـذه االتفاقـات أكثـر وضـوحًا ضـحجانب المنظمة، أ

 ٢٠١٣من إجمـالي المشـتريات فـي عـام  ) ٪ ٧(مليون دوالر أمريكي  ٤٦حاليًا مشتريات بمبلغ هناك و . من ذي قبل
  ٪ ٢٢الر أمريكـي تمـت عـن طريـق  اتفاقـات طويلـة األجـل مـع المـوردين وهـو مـا يعـادل مليـون دو  ٦٩٥التي بلغت 

اتفاقـًا طويـل األجـل  ٨٠وفي الوقت الحاضـر هنـاك مـا إجماليـه . من العدد اإلجمالي ألوامر الشراء الخاصة بالسلع
، ولـــوازم )٥٤(البيولوجيـــة تقريبـــًا لشـــراء الســـلع أبرمتهـــا المنظمـــة للمقـــر الرئيســـي مـــن أجـــل شـــراء لـــوازم االختبـــارات 

، والمعـــــــدات )٢(، ولـــــــوازم التمنيـــــــع )٤(، والمســـــــتلزمات الطبيـــــــة )٥(، والمنتجـــــــات الصـــــــيدالنية )١٠(المختبـــــــرات 
  ).١(، واالتصاالت )٢(، وتكنولوجيات المعلومات )٢( الطبية

ا، ال يتيسر وفي غياب إطار محدد للسياسات واستراتيجية بشأن استخدام االتفاقات الطويلة األجل ورصده -٧٦
للمنظمــة تحديــد إذا مــا كانــت تحقــق أهــدافها مــن المشــتريات علــى نحــو مــرٍض أم ال فيمــا يتعلــق باالتفاقــات الطويلــة 

وقــد أيــد مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة هــذه المخــاوف فــي تقريــره األخيــر عنــدما أوصــى بــأن ينشــئ فريــق . األجــل
ة لرصد أداء جميع الموردين الذين أبرموا اتفاقـات طويلـة األجـل مـع إدارة عقود المشتريات واللوجستيات العالمية آلي

  . المنظمة

  نظام استقاء آراء المستخدمين النهائيين 

تشمل األنشطة التالية للشـراء بـين جملـة أمـور اسـتقاء آراء المسـتخدمين النهـائيين واالسـتجابة لمقتضـياتها،  -٧٧
مت فـي الموعـد المحـدد، واالسـتجابة لمقتضـيات الشـكاوى علـى والتأكد من أن المنتجات أو الخدمات المحددة قد قـد

يمكن آللية استقاء آراء المستخدمين النهائيين أن تعالج هذه المشـكلة علـى نحـو  وفي سياق مؤسسي. النحو المالئم
ما تقوم به حاليًا وما ستقوم به مستقبًال من أنشطة الشراء كلما لزم ذلـك مـن  من تعديل فعال بحيث تتمكن المنظمة

  .  أجل تحقيق األهداف المتعلقة بالمشتريات والنتائج المتوقعة

وال يوجـد مـا يشـير . وقد الحظنـا أن اسـتقاء اآلراء بشـأن المشـتريات يقتصـر علـى المـوظفين والبـائعين فقـط -٧٨
الـــداخليين مـــن الســـلع  والمســـتفيدينفعالـــة تخـــدم مصـــالح أصـــحاب المصـــلحة الخـــارجيين بوضـــوح إلـــى وجـــود عمليـــة 

ويجـــب علـــى المنظمـــة بصـــفتها المشـــرف علـــى أمـــوال الـــدول األعضـــاء، أن تثبـــت مـــن خـــالل اآلليـــة أن . المشـــتراة
ات الحكومـــات كافـــة واألمـــم المتحـــدة ووكاالتهـــا المتخصصـــة بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تتلقـــى الخـــدم

ويكتسي الحصول على آراء وتعليقات المستفيدين النهـائيين مـن السـلع المشـتراة أهميـة خاصـة نظـرًا . بفعالية وكفاءة
وتنفـذ المنظمـة . ألن المنظمة تطبـق أسـلوب المشـتريات المسـتردة القيمـة فـي خـدماتها المقدمـة إلـى الـدول األعضـاء

ليف دعـم البـرامج، وذلـك مقابـل مـا تقـوم بـه مـن شـراء نيابـًة هذا األسلوب بفرض مبلغ من المال كمعدل استرداد تكا
  .عن البلدان وعن كيانات األمم المتحدة األخرى؛ ما يجعل من الضروري تطبيق بروتوكول فعال الستقاء اآلراء
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وال يمكن أن تمثل  آلية استقاء اآلراء حًال شامًال لجميع مشكالت المسـتخدمين النهـائيين، ومـع ذلـك يجـب  -٧٩
تكريس بروتوكول فعال في دورة المشتريات أول خطوة فعلية تتخذها المنظمة. ومـن شـأن هـذه اآلليـة عنـد  أن يكون

ربط اآلراء المســتقاة مباشــرة باالســتراتيجيات تنفيــذها أن تضــفي المزيــد مــن السالســة علــى دورة المشــتريات، حيــث ســتُ 
  من أجل تحسين المساءلة بشأن عملية الشراء. 

  المهم شكاوى البائعين ومظ

ينبغـــي أن تكـــون اإلدارة الفّعالـــة لشـــكاوى البـــائعين جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن أي سياســـات عادلـــة وشـــفافة بشـــأن   -٨٠
الشراء. ويتعّين تيسير هـذا الهـدف بـإجراءات عمليـة تسـمح للمنظمـة بالتعامـل مـع الشـكاوى بطريقـة منطقيـة ومتسـقة 

تلقــاه مــن تعليقــات عقــب الشــراء علــى نحــو أفضــل. ويتمثــل والوفــاء بمتطلبــات التحليــل واإلبــالغ مــن أجــل إدارة مــا ت
الهــدف مــن العمليــة فــي إفســاح الطريــق أمــام البــائعين لّلجــوء إلــى عمليــة عادلــة فــي الوقــت المناســب للتعامــل مــع 
الشــكاوى واســتبانة طــرق إلجــراء تحســينات فــي هــذا الشــأن. وُيتوقَّــع مــن وحــدات المنظمــة المســؤولة عــن االضــطالع 

  راء أن تكون مسؤولة في المقام األول عن التعامل مع هذه الشكاوى. بعمليات الش

وقــــد الحظنــــا عــــدم وجــــود سياســــات مؤسســــية بشــــأن إدارة مظــــالم البــــائعين وشــــكاواهم فــــي دليــــل المنظمــــة   -٨١
ـدة ذات صـلة. وأفـادت خـدمات العقـود والمشـتريات فـي المقـر الرئيسـي بأنـه  اإللكتروني أو أي إجراءات تشـغيل موحَّ

المـوردين االتصـال إمـا بخـدمات المشـتريات واللوجسـتيات العالميـة التابعـة لمركـز الخـدمات العـالمي  كن للبائعين/ُيم
أو بمكتب المستشار القانوني، حسب االقتضـاء. وأضـافت اإلدارة القانونيـة، مـن ناحيتهـا، أن قسـم الشـؤون التجاريـة 

  ,٢٠١٣يه بتقديم أي بائع لشكوى خالل عام والتعاقدية التابع لمكتب المستشار القانوني ال علم لد

ومهما أّكدنا على أهمية بناء العالقات مع البائعين والمحافظة عليها فلن نوفيها حقها. وكممارسة فضـلى،   -٨٢
يتضــمن الموقــع الشــبكي لبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وشــعبة المشــتريات التابعــة لألمــم المتحــدة صــفحة شــبكية 

بــــائعين أو احتجاجــــاتهم وتشــــمل، فيمــــا تشــــمله، اســــتمارات الشــــكاوى وطريقــــة تقــــديم الشــــكوى أو مكّرســــة لشــــكاوى ال
االحتجـاج واألشــخاص الـذين يتعــّين االتصـال بهــم. وهـذه مظــاهر اللتـزام الوكــاالت بمبـادئ األمــم المتحـدة األساســية 

  بشأن الشراء. 

ويتعّين أن َتستند إدارة شكاوى البائعين إلى سياسات راسخة من أجل ضمان التعامل مع الشكاوى المتعلقة   -٨٣
بالشراء من خالل عملية متسقة ومحايـدة ومناسـبة التوقيـت. وعلـى الـرغم مـن أن إدارة شـكاوى البـائعين ال ُيمكـن أن 

غـي أن تكـون هنـاك تـدخالت لـدعم العالقـة بـين البـائع تحل محل عملية تسـوية المنازعـات الناجمـة عـن العقـود، فينب
  والمشتري في سبيل إجراء عمليات شراء عادلة وفّعالة. 

  بفرض عقوبات على البائعينالسياسات الخاصة 

الحظنـــا أنـــه لـــيس لـــدى المنظمـــة سياســـات محـــدَّدة بشـــأن الموافقـــة علـــى البـــائعين، وأن الحـــاالت المتعلقـــة   -٨٤
ــائعين ــص بالتشــاور مــع مكتــب المستشــار القــانوني ومكتــب خــدمات  بالمعــامالت مــع الب ُتعاَمــل علــى أســاس مخصَّ

المراقبــة الداخليــة، حســب االقتضــاء. والحظنــا، عــالوة علــى ذلــك، أنهــا ليســت جــزءًا مــن السياســات الخاصــة بالشــراء 
ـــًا للـــدليل اإللكترونـــي. ويتعـــارض ذلـــك مـــع توصـــية وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة فـــي تقريرهـــا عـــن  الح نظـــام إصـــطبق

حيث ُيشار على مؤسسات منظومة األمم المتحدة بأن  (JIU/NOTE/2011/1) المشتريات في منظومة األمم المتحدة
يكون لديها سياسات ومبادئ توجيهية واضحة بشأن طرائق تقديم ومعالجة الشكاوى المقدمـة ضـد القـرارات الخاصـة 

يهــا أحــد البــائعين شــكواه إلــى مــوظفي المشــتريات فــي حــين بالشــراء. ويهــدف ذلــك إلــى تالفــي الحــاالت التــي يقــدِّم ف
  يقدمها آخر إلى ممثل دولته العضو الذي يحيل الشكوى بدوره إلى الرئيس التنفيذي.
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ويؤكــد التقريــر نفســه أيضــًا علــى أنــه لكــي ُيعاَمــل جميــع البــائعين علــى قــدم المســاواة ينبغــي للمنظمــات أن   -٨٥
وتنشـرها علـى مواقعهـا الشـبكية. وُيسـلِّم مفتشـو وحـدة التفتـيش المشـتركة بأنـه تضع آلية رسمية السـتعراض الشـكاوى 

يتعّين لآللية أن تكون معقدة وذات هيئات مستقلة في المنظمات الصـغيرة التـي تكـون أحجـام مشـترياتها صـغيرة،  ال
ي للرؤسـاء التنفيـذيين بيد أنه ينبغي على األقل إنشاء عملية رسمية. وأوصى المفتشون، عالوة على ذلك، بأنه ينبغـ

أن يضعوا آلية رسمية الستعراض شكاوى البائعين مـن أجـل تعزيـز الموضـوعية واإلنصـاف والشـفافية واالتسـاق فـي 
  عملية الشراء. 

وقــد يــؤثر عــدم وجــود سياســات فــي هــذا الصــدد علــى ســمعة المنظمــة فيمــا يتعلــق بحمايــة مســاهمة البلــدان   -٨٦
وجود إمكانية فعلية للتظلم في إطار آلية للشكاوى والرد عليها فيما يتصل بالتعامل  المانحة بفّعالية. وقد يؤدي عدم

مــع البــائعين فــي نهايــة المطــاف إلــى التقليــل مــن فّعاليــة إدارة المشــتريات. فمــن شــأن وجــود مثــل هــذه السياســات أن 
 يعزز موضوعية عملية الشراء وٕانصافها وشفافيتها واتساقها.

يد المنظمة النظر فـي سياسـاتها وٕاجراءاتهـا الخاصـة بالشـراء فيمـا يتعلـق بـالتخطيط وقد أوصينا بأن تع  -٨٧
جي للشــراء وعمليــات الشــراء المراعيــة للبيئــة واالتفاقــات الطويلــة األجــل واســتقاء آراء المســتخدمين ياالســترات

تعزيــز نظــام النهــائيين وشــكاوى البــائعين ومظــالمهم والسياســات الخاصــة بالموافقــة علــى البــائعين مــن أجــل 
  مشترياتها وتدعيمه. 

  تحسين استعراضات أداء الموظفين  ٣-٢

استعرضنا الضوابط اإلدارية المتضمَّنة في عمليات وأنشطة دائرة شلل األطفال وحاالت الطوارئ والتعاون   -٨٨
اطق المداريــة القطــري ودائــرة األمــن الصــحي والبيئــة ودائــرة األيــدز والعــدوى بفيروســه والســل والمالريــا وأمــراض المنــ

. وكــان ٢٠١٣-٢٠١٢المهملــة. وتســتأثر هــذه الــدوائر الــثالث بالحّصــة األكبــر مــن ميزانيــة المقــر الرئيســي للثنائيــة 
الغــرض مــن االســتعراض هــو اســتبانة مــا إذا كانــت هنــاك ضــوابط بشــأن توزيــع األدوار والمســؤوليات داخــل الــدائرة 

والتحقـــق مـــن أن استعراضـــات األداء تخضـــع لضـــوابط كافيـــة  إذا كانـــت هـــذه الضـــوابط تعمـــل كمـــا هـــو متوقَّـــع، ومـــا
  لضمان تحقيق أهداف الدائرة. 

والحظنا وجود فرصتين لتحسين الضوابط اإلدارية يتعّين للدوائر أن تأخـذها فـي الحسـبان، وتحديـدًا بشـأن:   -٨٩
اصــة بــالموظفين فــي الصــيغة (ب) عــدم امتثــال األهــداف الخ(أ) عــدم االلتــزام بمتطلبــات نظــام تطــوير إدارة األداء؛ 

اإللكترونية من نظام تطوير إدارة األداء للنموذج المحدد والقابل للقياس والتحقيـق والمناسـب والمحـدد المـدة (نمـوذج 
  سمارت).

  االمتثال لمتطلبات نظام تطوير إدارة األداء 

مـــاذج تقيــيم األداء) فـــي فــي معــرض استعراضـــنا للصــيغة اإللكترونيــة مـــن نظــام تطــوير إدارة األداء (أي ن  -٩٠
دائرة شلل األطفال وحاالت الطوارئ والتعاون القطري ودائرة األمن الصحي والبيئـة ودائـرة األيـدز والعـدوى بفيروسـه 

فقــط مــن إجمــالي نمــاذج الصــيغة اإللكترونيــة  ٣١٩والســل والمالريــا وأمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، لــوحظ أن 
. وتــراوح معــّدل االمتثــال ٢٠١٤آذار/ مــارس  ١٠كانــت مكتملــة حتــى  ٥٤٩عــددها مــن نظــام تطــوير إدارة األداء و 

. والحظنــا أن معــّدالت االمتثــال  ٪ ٢٣,٢٣وقيمــة صــغرى قــدرها   ٪ ٦٩,٧١للــدائرة الواحــدة بــين قيمــة عظمــى قــدرها 
ر. وعالوة على األقل من المستصوبة ساهمت في إضعاف إدارة األداء وعملية تحديد إنجازات البرنامج داخل الدوائ

ذلك، حالـت معـدالت االمتثـال التـي شـوهدت فيمـا يتعلـق بإكمـال نمـاذج الصـيغة اإللكترونيـة مـن نظـام تطـوير إدارة 
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األداء دون التمييــز بــين عمــل الموظــف وبقيــة المــوظفين بغيــة تقيــيم أداء الموظــف كفــرد، وزادت مــن خطــر اإلدارة 
  ئج. غير الفّعالة لألداء والرصد غير الكافي للنتا

اســتخدام نمــوذج محــدَّد وقابــل للقيــاس والتحقيــق ومناســب ومحــدَّد المــدة (نمــوذج ســمارت) فــي تحديــد 
  أهداف نظام تطوير إدارة األداء 

ُتحدَّد أهـداف األداء، باعتبارهـا مكّونـا رئيسـيًا فـي نظـام تطـوير إدارة األداء، مـن خـالل عمليـة تعاونيـة بـين   -٩١
رســة كهــذه التــزام الطــرفين وُتعــرِّف أنشــطة الموظــف التاليــة بغيــة توجيــه أداء هــذا الُمشــرف والموظــف. وتســتدعي مما

  اإلدارة، وبالتالي أهداف المنظمة عمومًا. الموظف نحو تحقيق أهداف الوحدة/

والحظنا أن تحديد األهداف في إطار نظام تطوير إدارة األداء يجري، كعملية تعاونية، فـي بدايـة كـل سـنة   -٩٢
موظف والمشرف من أجل االتفاق علـى أهـداف خطـة عمـل الموظـف للسـنة، وعلـى المطلـوب تزويـد حيث يجتمع ال

الموظف به من كفاءات وخطة لتنمية قدراته لكي يتسـنى لـه االضـطلع بوظيفتـه علـى نحـو مـرٍض. ويقتضـي األمـر 
هـي أن يكـون محـدَّدًا استخدام نموذج سمارت فـي عمليـة تحديـد األهـداف. فهـو ُيبـّين سـمات الهـدف المعـرَّف جيـدًا و 

  وقابًال للقياس والتحقيق ومناسبًا ومحدَّد المدة.

والحظنــا اســتخدام خصــائص عامــة وغيــر واضــحة فــي توصــيف مســؤوليات المــوظفين فــي إطــار أهــدافهم   -٩٣
خــالل استعراضــنا إلحــدى وعشــرين عّينــة مــن تقــارير نظــام تطــوير إدارة األداء. وقــد رصــدنا مــن بــين هــذه العّينــات 

فـــة فيهـــا غيـــر محـــددة و/ ١٠٩ أو دون إطـــار  أو غيـــر قابلـــة للقيـــاس و/ حـــاالت كانـــت مســـؤوليات المـــوظفين المعرَّ
زمني، وبالتالي غير مستوفية لمعيار سمارت لتحديد األهداف. وقد أدت أوجه القصور المهّمة فـي تحديـد األهـداف 

ن وربطهـــــا بخطـــــط عمـــــل الـــــدوائر علـــــى مســـــتوى المـــــوظفين إلـــــى إثـــــارة الصـــــعوبات لـــــدى تقيـــــيم إنجـــــازات المـــــوظفي
واالســتراتيجيات العامـــة للمنظمـــة خـــالل فتـــرة تقيـــيم األداء. وعنـــدما تكــون أهـــداف المـــوظفين غيـــر معّرفـــة جيـــدًا فـــإن 
الضــرر يلحــق ببعــَدين تشــغيليين مــن أبعــاد نظــام تطــوير إدارة األداء، أال وهمــا: تقيــيم أداء الموظــف والتقيــيم العــام 

  إلدارة البرنامج. 

قد تكون المالحظات التي تمخضت عنها مراجعة الحسابات في الدوائر الثالث منطبقة أيضًا على دوائر و   -٩٤
أخرى في المنظمة. ويحتاج األمر من المنظمة إلى النظـر فـي هـذه األحـوال والتصـدي لهـا تبعـًا لـذلك. ونحـن نؤكـد 

افـة رفيعـة األداء يتوقـف فـي المقـام األول على أن تحقيق هدف المنظمة بشأن الموارد البشرية المتمثـل فـي إيجـاد ثق
علــى إدارة أداء المــوارد البشــرية. وُيســتخدم نظــام تطــوير إدارة األداء كــأداة فــي إجــراء تقييمــات أداء المــوظفين. وهــو 
يـوّفر أيضـًا طريقـة لتقيــيم أداء المـوظفين بطريقـة شـفافة وعادلــة مقارنـة باألهـداف المتفـق عليهــا والتـي يتعـّين لهــا أن 

ون متســقة مــع نمــوذج ســمارت. ويمثِّــل التــزام الموظــف بمتطلبــات هــذا النظــام شــاغًال رئيســيًا فيمــا يتعلــق بتحقيــق تكــ
  األهداف العامة للمنظمة. 

ونوصي بأن ُتجري المنظمة استعراضات لألداء عبر جميع مسـتويات المنظمـة مـن أجـل ضـمان تحقيـق   -٩٥
متثال لمتطلبات الصـيغة اإللكترونيـة مـن نظـام تطـوير إدارة األهداف عن طريق تشجيع جميع الموظفين على اال

األداء؛ وتيسير إكمالها في حدود اإلطار الزمني المطلوب؛ وصـياغة األهـداف الخاصـة بموظفيهـا حسـب نمـوذج 
  سمارت. 
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  اإلبالغ عن نتائج البرنامج  ٤-٢

ر استعراض منتصف المـدة للثنائيـة استعرضنا ترتيبات اإلبالغ عن البرامج بما في ذلك تلك الخاصة بتقري  -٩٦
من أجل التحقق من أن التقارير تتضمن معلومات مناسبة للفترة موضع االستعراض وعلى مستوى  ٢٠١٣-٢٠١٢

  مقبول من الموثوقية والسالمة. 

واسـتعراض منتصـف المــدة الـذي يجــري فـي نهايـة الســنة األولـى مــن الثنائيـة هـو اســتعراض إلزامـي الهــدف   -٩٧
تقريــر مرحلـي عنــد منتصـف الثنائيــة للـدول األعضــاء بشـأن تحقيــق االلتزامـات الخاصــة بالثنائيـة موضــع  منـه تـوفير

  االستعراض حسبما هي مبّينة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل والميزانية البرمجية. 

علـــى مســـتوى  ، حـــدَّد تقريـــر اســـتعراض منتصـــف المـــدة النتـــائج المتوقعـــة٢٠١٣-٢٠١٢وبالنســـبة للثنائيـــة   -٩٨
المنظمــة بأســرها التــي ينبغــي أن ُتســند لهــا األولويــة والمجــاالت المعرَّضــة لخطــر عــدم تحقيــق أهــدافها بحلــول نهايــة 
الثنائيــة. وحــدد التقريــر أيضــًا اســتراتيجيات الحــّد مــن المخــاطر التــي تســتخدمها اإلدارة. ويســتند اســتعراض منتصــف 

تقيــيم ذاتــي، إلــى عمليــة رصــد وٕاعــادة تقيــيم فــي ســبيل تحقيــق النتــائج  المــدة الــذي تجريــه المنظمــة، باعتبــاره عمليــة
  المتوقعة.  

تضــمن إنجـازات مــن الثنائيــة  ٢٠١٣-٢٠١٢بيـد أننــا الحظنـا أن تقريــر اسـتعراض منتصــف المــدة للثنائيـة   -٩٩
التــي جــرى . وأكــدت اإلدارة أن البيانــات ٢و ١بمـا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالغرضــين االســتراتيجيين  ٢٠١١-٢٠١٠

، وأن ٢٠١٢ولكنهــا لــم تتــوافر إّال فــي عــام  ٢٠١١اإلبــالغ عنهــا فــي التقريــر هــي بالفعــل إنجــازات تحققــت فــي عــام 
. وأفصــحت اإلدارة أيضــًا عــن أن الــدول األعضــاء ٢٠١٣-٢٠١٢هنــاك حاشــية بشــأن إدراجهــا فــي تقريــر الثنائيــة 

ن التقـدم المحـرز بشـأن قضـايا الصـحة العموميـة وأن ُأحيطت علمًا بـأن التقريـر يتضـمن أحـدث البيانـات المتاحـة عـ
  هذه البيانات قد ال تتطابق مع تواريخ التقرير بسبب الفارق الزمني الذي يقتضيه جمع البيانات. 

ونؤكد على أنه ينبغي للتقرير اإلبالغ عن اإلنجازات التـي تتحقـق خـالل الثنائيـة موضـع االسـتعراض. فقـد   -١٠٠
ألولى من الجزء المعنون نظرة عامة على تقييم األداء في تقرير استعراض منتصف المـدة: جاء صراحة في الفقرة ا

كـانون  ٣١على نطـاق المنظمـة ككـل فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُأجِري استعراض منتصف المدة لتنفيذ الميزانية البرمجية 
ة الثنائيـة الجاريـة. ومـع . وبالتالي فـإن مـا يجـري اإلبـالغ عنـه فـي التقريـر هـو بـرامج وميزانيـ٢٠١٢األول/ ديسمبر 

ذلك، ُيمكن عرض إنجـازات الثنائيـة السـابقة فـي تقريـر الثنائيـة الجاريـة ولكـن فقـط ألغـراض المقارنـة مـع اإلنجـازات 
الراهنة بغية إبراز مـدى التقـدم المحـرز خـالل الثنائيـة الجاريـة. بيـد أنـه ينبغـي ذكـر ذلـك فـي بدايـة التقريـر مـن أجـل 

  السليم.  توجيه القارئ على النحو

ونوصــي بــأن تحسِّــن المنظمــة جهودهــا فــي مجــال اإلبــالغ فــي المســتقبل وذلــك بــاإلبالغ عــن اإلنجــازات   -١٠١
وأن تتحقـق مـن أن إنجـازات الفتـرة السـابقة ُتقـدَّم، اإلبالغ المحققة في الفترة ذات الصلة من أجل ضمان سالمة 

مناسـب يسـمح باسـتخدام المعلومـات علـى النحـو إذا ما ُأدرجت في تقرير استعراض منتصـف المـدة، فـي سـياق 
    المناسب.

  إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة   ٥-٢

الحظنــا أن المنظمــة لــم تضــع رســميًا إطــارًا إلدارة المخــاطر علــى نطــاق المؤسســة حســبما أوصــينا بــه فــي   -١٠٢
اعد المنظمـة فـي التركيـز علـى تقريرنا في العام الماضي. وُيمكن إلطار إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة أن يس
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المخاطر الرئيسية التي تؤثر في إجراء اإلصالحات الالزمـة. وقـد أخبرتنـا اإلدارة أن إضـفاء الصـبغة الرسـمية علـى 
  إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة الذي يقوم به مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات ما زال جاريًا. 

ة المخاطر من قيمـة بالنسـبة للمنظمـة فيمـا يتعلـق بإرسـاء طرائـق المسـاءلة والضـوابط وبالنظر إلى ما إلدار   -١٠٣
الداخلية، فإننا نؤكد ضـرورة إدمـاج إدارة المخـاطر علـى نطـاق المؤسسـة فـي سياسـات المنظمـة وٕاجراءاتهـا. ويتعـّين 

مجـــال الضـــوابط  أن ُتكمـــل إدارة المخـــاطر إصـــالحات تصـــريف الشـــؤون الجاريـــة حاليـــًا فـــي المنظمـــة وخاصـــة فـــي
  الداخلية. وبالتالي فمن األهمية بمكان إنشاء إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة وتشغيلها فعًال. 

ونوصـــي بـــأن تضـــمن المنظمـــة إنشـــاء إطـــار إدارة المخـــاطر علـــى نطـــاق المؤسســـة وتشـــغيله خـــالل   -١٠٤
لمنظمــة للمســاءلة والضــوابط مــن أجــل اســتكمال جوانــب التقــدم المحققــة حاليــًا بشــأن إنشــاء أطــر ا ٢٠١٤ عــام

  الداخلية. 

  نظم الضوابط الداخلية في المكاتب اإلقليمية والقطرية عزيزت  ٦-٢

راجعنا حسابات ستة مكاتب ميدانية تابعة للمنظمة خالل العام. وعلى الـرغم مـن وجـود الـدليل اإللكترونـي   -١٠٥
معالجـة المعـامالت، فقـد الحظنـا عـّدة جوانـب وٕاجراءات تشغيل موحدة ومذكرات إرشـادية تتضـمن اللـوائح الخاصـة ب

للتفاصــيل).  وأشــار  الملحــق ألــفضــعف وقصــور مشــتركة فــي ضــوابطها الداخليــة علــى مســتوى المعالجــة (انظــر 
مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة إلــى عــّدة مكاتــب ميدانيــة تتســم الضــوابط الداخليــة فيهــا أيضــًا بالضــعف علــى نحــو 

  شائع.

بتـــدابير لمراعــــاة المالحظــــات التـــي تمخضــــت عنهــــا مراجعـــة الحســــابات، مــــن خــــالل  وفـــي حــــين أوصــــينا  -١٠٦
خطابات اإلدارة التي صدرت إلى رؤسـاء المكاتـب المعنيـة، فـإن هـذه التـدابير ليسـت سـوى حلـول مؤقتـة. وفـي رأينـا 

تسـري عبـر أن األهم هو إيجاد حل طويل األجل يتصدى عالميًا لهذه المشاغل المشتركة من خالل ضوابط شاملة 
  جميع مستويات المنظمة. 

، ُنشـــر إطـــار جديـــد للضـــوابط الداخليـــة مـــن المخطـــط األخـــذ بـــه عبـــر ٢٠١٣وفـــي تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر   -١٠٧
. وســوف ُيســتكَمل بمــا يلــي: أ) دليــل للمــديرين بشــأن الضــوابط الداخليــة يهــدف إلــى دعــم ٢٠١٤المنظمــة فــي عــام 

شــغيلها فــي عمليــاتهم اليوميــة؛ و ب) قائمــة مرجعيــة ســوف تســمح للمــديرين المــديرين فــي تنفيــذ الضــوابط الداخليــة وت
واألخصائيين في المجـاالت الوظيفيـة بـإجراء تقيـيم رفيـع المسـتوى للضـوابط الداخليـة داخـل وحـداتهم. ويهـدف إطـار 

شـراء والمـوارد الضوابط الداخلية إلى تناول المسؤوليات عن الضوابط بشـأن العمليـات الماليـة والعمليـات الخاصـة بال
  البشرية والعمليات البرمجية. 

(ج) مــن الالئحــة الماليــة التــي تقتضــي مــن المــدير العــام أن  ١-١٢ويتفــق هــذا المنحــى تمامــًا مــع المــادة   -١٠٨
أ) تحقيــــــق األهــــــداف والمرامــــــي المحــــــددة للعمليــــــات؛ (يحــــــتفظ بهيكــــــل ضــــــوابط داخليــــــة فّعــــــال يضــــــمن مــــــا يلــــــي: 

ج) االمتثــــال للسياســــات والخطــــط واإلجــــراءات والقواعــــد واللــــوائح؛ (فّعــــال للمــــوارد؛ االســــتخدام االقتصــــادي وال ب)(
  حماية األصول.  د)(

ونحــن نثنــي علــى إدارة المنظمــة لــذلك. فقــد الحظنــا أن المــدير العــام عــرَّف بالفعــل مســؤوليات أوليــة بشــأن   -١٠٩
أي للمـــديرين العـــامين المســـاعدين والمـــديرين  الضـــوابط الداخليـــة وأســـند أدوارًا ومســـؤوليات واضـــحة لـــإلدارة العليـــا،

اإلقليميين. والواقع أن ذلـك مـن مظـاهر التـزام المنظمـة بإنجـاز النتـائج المتوقعـة وٕاخضـاع جميـع المعنيـين للمسـاءلة 
  الدقيقة، وقبل ذلك كله، تعزيز اإلدارة الفّعالة لمساهمات الدول األعضاء.
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الداخليـــة جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع األدوات المســـتحدثة فـــي  ونوصـــي بـــأن تنفـــذ المنظمـــة إطـــار الضـــوابط  -١١٠
عبر جميع مستويات المنظمة بما في ذلك المكاتب الميدانية من أجل تحقيق الفوائد الطويلة األجـل  ٢٠١٤ عام

  الناجمة عن وجود نظام قوي للضوابط الداخلية. 

  اإلفصاح من جانب اإلدارة : جيم
دوالرًا أمريكيـًا. ومـن هـذا المبلـغ، يتعلـق مبلـغ  ٤٠ ٤٣٠غ مجموعـه : اعُتمـد شـطب مبلـشطب مبالغ نقديـة  -١١١
واعتُبر من غير الممكن استرداده، في  ١٩٩٨دوالرًا أمريكيًا بغش ارتكبه موظف في أنغوال في عام  ٣٧ ٥٧٦قدره 

  يبال. دوالرًا أمريكيًا بطلبات السترداد ضريبة القيمة المضافة رفضتها حكومة ن ٢٨٥٦حين يتعلق مبلغ قدره 

ــــة  -١١٢ دوالرًا  ٥٣٣ ٠١٤: كانــــت هنــــاك أربــــع حــــاالت إعفــــاء إداري بلغــــت قيمتهــــا اإلجماليــــة إعفــــاءات إداري
دوالرًا أمريكيـًا لشـركة  ١٥١ ١٩٨فأوًال، بشـأن الغـش المحتمـل المتعلـق باسـتخدام الهواتـف، ُسـدِّد مبلـغ قـدره  أمريكيًا.

Astrium Services Enterprises الهاتفيـة دون تصـريح. وثانيـًا، فيمـا يتعلـق باسـترداد المبـالغ  عقب اسـتخدام الشـبكة
الزائـــدة المدفوعـــة كتســـوية مقـــر عمـــل وبـــدل معيشـــة وبـــدل تنقـــل ومشـــقة لعشـــرين مـــن المـــوظفين المعّينـــين دوليـــًا فـــي 

ريكيـًا دوالرًا أم ٢٩٦ ٧٥٢المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسـط، فقـد ُأعفـي عـن المبلـغ وقـدره 
ألن المدفوعات الزائدة مّر عليها أكثر من عامين منـذ تـاريخ دفـع آخـر مبلـغ زائـد. وثالثـًا، فيمـا يتعلـق بعـدم اسـترداد 

دوالرًا أمريكيــًا، كانــت نفقــات تتجــاوز الحــّد األقصــى الــذي يســمح بــه صــندوق التــأمين  ٨٣ ٢٧٥نفقــات طبيــة قــدرها 
ــــى موظــــف متقاعــــد. ــــًا فــــي  ١٧٨٩ورابعــــًا، جــــرى إعفــــاء فــــارق قــــدره  الصــــحي للمــــوظفين قــــد ُردَّت إل دوالرًا أمريكي

  المصاريف النثرية في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ.

  ,٢٠١٣عن دفع أي إكراميات خالل عام  بّلغي: لم إكراميات  -١١٣

  اإلدارة عن حدوث أي حالة غش أو غش مفترض. بّلغتُ : لم حاالت غش وغش مفترض  -١١٤

  وصيات المراجعة الخارجية للحساباتتنفيذ ت : دال
تحققنا من تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات المتضمنة في تقارير المراجعة للسـنوات الماضـية.   -١١٥

مـا زالـت   ٪ ٣٧توصـية أو  ١٩وهنـاك   ٪ ٦١توصـية أو  ٣١، تـم تنفيـذ ٥١والحظنا أن مـن بـين التوصـيات وعـددها 
التحليـل المفصـل لتنفيـذ توصـيات السـنوات  الملحق بـاء. ويعـرض  ٪ ٢ذ توصية واحدة أو قيد التنفيذ في حين لم تُنف

  الماضية. 

نالحظ التقدم الذي أحرزته المنظمة في تنفيذ التوصيات ونشجعها على إنجاز ذلك في وقـت قريـب عـن   -١١٦
   طريق إعداد خطة عمل لتنفيذ كل توصيات السنة الماضية تمامًا.
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  وتقدير هاء: كلمة شكر
نود أن نعرب عن تقديرنا لما لقيه أعضاء لجنتنا من تعاون ومساعدة من المدير العام ونواب المدير العام   -١١٧

ومســـاعدي المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـــين والمـــديرين فـــي المقـــر الرئيســـي والمراقـــب المـــالي والممثلـــين القطـــريين 
   ابات.والموظفين العاملين معهم خالل مراجعتنا للحس

  ونعرب أيضًا عن تقديرنا لجمعية الصحة العالمية على دعمها لعملنا واهتمامها به.   -١١٨

  
  لجنة مراجعة الحسابات   

   جمهورية الفلبين  
   المراجع الخارجي للحسابات  

  
  ٢٠١٤نيسان/ أبريل  ٤  
  مدينة كويزون، الفلبين  
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 ANNEX A  الملحق ألف
  
  

  جعة الحسابات فيما يتعلق بجوانب الضعف التيعن مرامشتركة مالحظات 
  ١يةتعتري الضوابط الداخلية في المكاتب اإلقليمية والقطر

  
  الشؤون المالية  :أوالً 
  

  إدارة النقدية
  
  التأخير في تسجيل المعامالت المصرفية الخاصة بالُسلف المستديمة  -١
  وى لهذه الُسلفتجديد موارد حسابات الُسلف المستديمة يتجاوز الحدود القص  -٢
  يوماً  ٩٠ظلت غير مسددة لمدة تزيد على  معامالتحسابات الُسلف المستديمة تتضمن   -٣
(القائمـــة المرجعيـــة لمراجعـــة حســـاب  ٤١٤ج ص ععـــدم وجـــود اســـتعراض موثَّـــق بشـــأن النمـــوذج   -٤

  الُسلف المستديمة اإللكتروني)
الـــذي ُيمكـــن دفعـــه مـــن نقديـــة الُســـلف عـــدم تحديـــد قاعـــدة بشـــأن العتبـــة أو الحـــّد األقصـــى للمبلـــغ   -٥

  المستديمة 
  عدم تحديد مستوى أعلى أو أدنى ألموال النثريات  -٦
  نقص المعلومات في عمود "تاريخ دفتر األستاذ الفعلي" في الدفتر المصرفي  -٧
  تكّبد مصاريف مصرفية غير ضرورية  -٨
  دنى من الرصيدتكّبد رسوم مقابل الخدمات المصرفية بسبب عدم االحتفاظ بحد أ  -٩
  دفع نفقات نثرية من الُسلف المستديمة المصرفية بدًال من النقدية المخصصة للنثريات  -١٠
  تقديم بيان التسوية المصرفية بعد األسبوع األول من الشهر التالي  -١١
  

  إدارة المخزونات
  
  عدم بيان تاريخ انتهاء الصالحية لبعض األدوية  -١
  لمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالمخزونات عدم االمتثال على نحو كافٍ   -٢
  

  إدارة األصول
  
  عدم وجود بيان بالتسلُّم أو إيصال بالتسليم من جانب القيِّم  -١
  عدم االنتظام في تحديث سجل األصول الثابتة   -٢

                                                           
المكاتــب اإلقليميــة التــي روجعــت حســاباتها هــي المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط    ١

  ة التي روجعت حساباتها هي السودان وتركيا وبنغالديش. والمكتب اإلقليمي ألوروبا، والمكاتب القطري
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  اتنعدم وجود شهادة سنوية بالمخزو   -٣
  عدم دقة سجالت األصول الثابتة  -٤
مكتــب إدارة األصــول، وخاصــة بالنســبة لــبعض إيصــاالت  قصــور نظــام حفــظ الملفــات مــن جانــب  -٥

  التسليم الموقَّعة
  اختالفات بين كميات البنود المختارة المبّينة في سجل األصول الثابتة وحصرها المادي الفعلي  -٦
  عدم وجود تقرير من المكتب القطري يفيد بالتحقق من الوجود المادي لجميع األصول  -٧
  صول الثابتة بسبب إدراج بنود منخفضة القيمة واستبعاد بنود عالية القيمةعدم الثقة في سجل األ  -٨
إزالة معدات تكنولوجيا المعلومات القديمة أو غير القابلة لإلصالح حتـى إذا كانـت الموافقـة علـى   -٩

  التخلص منها لم تصدر بعد
المي وســائر ســجالت عــدم االتســاق بــين بيانــات ســجل األصــول الثابتــة التــابع لنظــام اإلدارة العــ   -١٠

  األصول الثابتة
  

  السفر
  
  الموافقة على طلبات السفر قبل أقل من عشرة أيام من تاريخ المغادرة  -١
  عدم تقديم تقارير السفر في الوقت المناسب إلى نظام اإلدارة العالمي   -٢
خليــة عــدم وجــود خطــط ســفر بالنســبة للمســافرين المحليــين والــدوليين علــى الســواء أو سياســات دا  -٣

  بشأن اختيار الموظفين المسافرين وبدالتهم اليومية
  عدم وجود مرفق لتحديد عدد الموظفين المنضمين للرحلة نفسها  -٤

  
  شراء السلع والخدمات  :ثانياً 

  
  ال يوجد تخطيط بشأن االحتياز  -١
  الشراءتدني االمتثال إلجراءات العطاءات التنافسية وخاصة بالنسبة للحصول على الموافقة على   -٢
اإلعالن في نظام اإلدارة العالمي عن أوامر الشراء الخاصة بالخدمات الخارجية العامـة واتفاقـات   -٣

  الخدمات الخاصة واتفاقات أداء العمل إما في آن معًا أو بعد تاريخ البداية المزمع
دوالر  ٢٥ ٠٠٠عـــدم وجـــود تقريـــر إرســـاء العطـــاءات بالنســـبة لشـــراء الســـلع التـــي تتجـــاوز قيمتهـــا   -٤

  أمريكي
  استعمال اتفاق أداء العمل على نحو غير مناسب  -٥
  عدم الموافقة على معامالت الشراء المعاَلجة في نظام اإلدارة العالمي   -٦
  إصدار شهادات لياقة للمستشارين لمدة تتجاوز الحّد األقصى المسوح به وهو سنة واحدة  -٧
  إكمال تقارير اإلنجاز عدم توقيع/  -٨
أو المنـاطق النائيـة ألسـباب تتعلـق  يد اتفاقات الخدمات خاصة فـي منـاطق النزاعـات و/عدم تجد  -٩

  بعدم توافر خطوط االتصال
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عــــدم االمتثــــال للــــوائح والقواعــــد بشــــأن اختيــــار األفــــراد وتــــوظيفهم بموجــــب اتفاقــــات أداء العمــــل،   -١٠
  والمتطلبات المتضمنة في تقرير إرساء العطاءات

الخاصــة  اتفاقــات أداء العمــل معالجــةفــي  للمكتــب الُقطــري أدوار محــددةتفــويض  إيضــاح أو عــدم  -١١
  بالمساهمات التي يديرها المقر الرئيسي أو المكاتب اإلقليمية

  تأخر المدفوعات للموردين   -١٢
  

  العمليات البرمجية  :ثالثاً 
  

  إدارة البرنامج
  
  أوجه قصور في التكاليف المخططة ومخصصات الميزانية  -١
  مؤشرات وخطوط أساس وأهداف عدم وجود  -٢
  مزمعة للبداية والنهاية وال معالم رئيسية في خطط العمل عدم وجود تواريخ مخططة/  -٣
  عدم وجود تواريخ فعلية لبداية ونهاية المهام الرئيسية   -٤
  حالة المهام ومدى التقدم المحرز ال يجّسدان حالة التقدم الفعلي طبقًا لنظام اإلدارة العالمي   -٥
  الميزانية المخصصة تتجاوز التكاليف المخططة للمهام الرئيسية   -٦
  األعباء والنفقات تتجاوز الميزانيات المخصصة وال تخصص لها ميزانيات   -٧
اإلنجاز المستند إلى مؤشرات اإلداء ال ُيجسِّد حالة التقدم الفعلي للنتائج المتوقعة لكل مكتب أو   -٨

  النتائج المتوقعة إقليمياً 
  
  مساهماتال
  
  التأخر في تنفيذ المساهمات  -١
  مساهمات غير مستخدمة بسبب انتهاء تاريخ استحقاقها  -٢
  لوحظ وجود مساهمات دون رصيد في صحيفة الرصد  -٣
  

  التعاون المالي المباشر
  
  عدم وجود بّينات على أنشطة تقييم المخاطر والضمان في أنشطة التعاون المالي المباشر   -١
البطيء وتعدد عمليات المراجعة الداخلية في وزارة الصحة، مما يـؤدي إلـى التصـفية االستعراض   -٢

  المتأخرة
  عدم تحديد مدى ِقدم تقارير التعاون المالي المباشر التي لم تُنَجز بعد  -٣

  
  إبالغ الجهات المانحة

  
  التأخر في تقديم التقارير إلى الجهات المانحة  -١
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   ANNEX B  اءالملحق ب
  حالة تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات

  )٦٦/٣٤وج ٦٥/٣٢وج ٦٤/٣٠(الوثائق ج
  
  

  تحقق مراجع الحسابات الخارجي  التوصية  الرقم
  ٦٤/٣٠الوثيقة ج

  إدارة اإليرادات والمساهمات  ١
  

مشـــاركة مـــديري المســـاهمات بشـــكل اســـتباقي فـــي دورة 
ال إدارة المســـــــــاهمات بغيـــــــــة ضـــــــــمان اســـــــــتخدام أمـــــــــو 

المســاهمات علــى نحــو تــام دون تــأثر تنفيــذ المشــاريع. 
  )٣٧(الفقرة 

  نفذت التوصية
  

أحطنا علمـًا بوثيقـة تأكيـد مـديري المسـاهمات الُمرسـلة فـي 
مــــن أجــــل اســــتعراض مســــؤوليات  ٢٠١٣أيلــــول/ ســــبتمبر 

مـديري المســاهمات وملكيـة المســاهمات. وتتضـمن الوثيقــة 
ت أيضـــًا وصـــلة المقـــرر أن يوقـــع عليهـــا مـــديرو المســـاهما

ــــــارير ذات الصــــــلة المتاحــــــة لمــــــديري  ــــــى المراجــــــع والتق إل
  المساهمات.

الحســــابات المصــــرفية واألمــــوال النقديــــة وحســــابات   ٢
  السلف المستديمة 

  
إعــــداد بيانــــات التســــوية المصــــرفية لجميــــع الحســــابات 
المصــرفية فــي الشــهر التـــالي للشــهر الــذي ُتجــرى فيـــه 

ســوية األرصــدة التــي التســوية وبــذل الجهــود الالزمــة لت
  )٥١بقيت مستحقة لفترة طويلة. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  
  

حســـــابًا كانـــــت  ٢٨أظهـــــر استعراضـــــنا تســـــوية بنـــــود فـــــي 
كــــانون األول/  ٣١يومــــًا فــــي  ٩٠مســــتحقة لمــــدة تتجــــاوز 

  .٢٠١٣ديسمبر 

الحســــابات المصــــرفية واألمــــوال النقديــــة وحســــابات   ٣
  السلف المستديمة

  
م بجميـــع اإلجـــراءات الموصـــى بهـــا فيمـــا التقيـــد الصـــار 

يخــص إيــداع األمــوال النقديــة والتعامــل بهــا وتســجيلها. 
  )٥٣(الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  
  

اإلدارة أنه جرى تعزيز الرصد والتحليـل والمتابعـة ت الحظ
فـي الوقـت  فيما يتعلق بتسـوية حسـابات الُسـلف المسـتديمة

الحســـــابات  . ويتواصـــــل تـــــوفير الـــــدعم ألصـــــحابالمالئـــــم
باســـــتحداث مـــــواد ومـــــذكرات إرشـــــادية متعلقـــــة بحســـــابات 

  السلف المستديمة.  
الحســــابات المصــــرفية واألمــــوال النقديــــة وحســــابات   ٤

  السلف المستديمة
  

تســـوية البنـــود التـــي مـــا زالـــت معلقـــة دون تســـوية حتـــى 
اآلن في حساب السلف المسـتديمة اإللكترونـي وٕاكمـال 

فـــــي أقـــــرب موعـــــد.  إدخـــــال أوجـــــه التحســـــين الالزمـــــة
  )٥٧ (الفقرة

  التوصية قيد التنفيذ
  
  
زال عـــدد مــن حســـابات الســـلف المســتديمة فـــي المكتـــب مــا

اإلقليمــــــي ألفريقيــــــا والمكتــــــب اإلقليمــــــي لشــــــرق المتوســــــط 
  يتضمن بنودًا دون تسوية في حسابات السلف المستديمة.

  المشتريات   ٥
  

وضــــع مبــــادئ توجيهيــــة واضــــحة تكفــــل عــــدم الســــماح 
لبات اإلعفاء إال في ظروف استثنائية وٕاتاحـة بتقديم ط

معلومات/ ضمانات نهائيـة عبـر نظـام اإلدارة العـالمي 
تبــين امتثــال جميــع حــاالت اإلعفــاء للمعــايير/ األحكــام 
المحددة واتباع شرط العطاءات الثالثة وٕامكانية النظر 
فـــي انضـــمام خبـــراء خـــارجيين إلـــى العمليـــات الخاصـــة 

   )٦٢بالمشتريات. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

ُنشـرت مـذكرات إعالميـة فــي الموقـع الشـبكي وهـي بالتــالي 
  متاحة لكافة المعنيين لكي يسترشدوا بها. 
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  تحقق مراجع الحسابات الخارجي  التوصية  الرقم
  إدارة المخزونات  ٦

  
تعزيـــــــز الضـــــــوابط الداخليـــــــة فيمـــــــا يتصـــــــل بتســـــــجيل 
المخزونــات وتقييمهــا والتحقــق المــادي منهــا واالحتفــاظ 

  )٧٠الفقرة بها إلرساء نظام فعال إلدارة المخزونات. (

  التوصية قيد التنفيذ
  

َتبــّين مــن تحققنــا أن العمــل مــا زال جاريــًا بشــأن اســتحداث 
  نظام عالمي إلدارة المخزونات واإلبالغ عنها.

  التعاون المالي المباشر   ٧
  

التقيــد باألحكــام المنصــوص عليهــا فــي دليــل المنظمــة 
والشـــروط العامـــة لالتفاقـــات عنـــد الـــدخول فـــي اتفاقـــات 

  )٧٢المالي المباشر. (الفقرة  التعاون

  نفذت التوصية
  

 ٢٠١٢ُنشـــر إجـــراء التشـــغيل الموحـــد فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر 
كما ُصّمم تقرير جديد لرصد التعاون المالي المباشر، بمـا 
في ذلك جميع التفاصيل الالزمة للمتابعة، وُأتيح في نظام 

  .  ٢٠١٣اإلدارة العالمي بحلول نهاية عام 
  لممنوحة للموظفين السلف الشخصية ا  ٨

  
تعزيــــز الجهــــود الراميــــة إلــــى رصــــد الســــلف المســــتحقة 
الممنوحـــة علـــى حســـاب المرتبـــات وتســـويتها مـــن أجـــل 

  )٧٥ضمان االمتثال ألحكام دليل المنظمة. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

ــــي ــــوحظ انخفــــاض ُيعتــــد بــــه ف الحســــابات  رصــــيد وعــــدد ل
كـــانون  ٣١الشخصـــية المســـتحقة التـــي طـــال عهـــدها فـــي 

، وهــو مــا عزتــه اإلدارة إلــى زيــادة ٢٠١٣ول/ ديســمبر األ
  جهود الرصد الرامية إلى تسوية الُسلف على المرتبات.

  السلف الشخصية الممنوحة للموظفين   ٩
  

اســــتعراض الضــــوابط الداخليــــة وتعزيزهــــا فيمــــا يتصــــل 
بـــدفع المرتبـــات بغيـــة تجنـــب حـــدوث مـــدفوعات زائـــدة. 

  )٧٧(الفقرة 

  نفذت التوصية
  

لمـــــًا أيضـــــًا بـــــإجراءات التشـــــغيل الموحـــــدة التـــــي أحطنـــــا ع
ُوضـــــعت مـــــن أجـــــل عمليـــــات المـــــوارد البشـــــرية وكشـــــوف 

مــن  رصــدةاألالمرتبــات. وقــد حــدث انخفــاض ُيعتــد بــه فــي 
  .٢٠١٣في عام   ٪ ١٣إلى  ٢٠١٢في عام   ٪ ٦٦

  السلف الشخصية الممنوحة للموظفين   ١٠
  

تعزيـــــز آليــــــة الرقابــــــة الداخليـــــة للموافقــــــة علــــــى ســــــلف 
  )٨١لموظفين ورصدها. (الفقرة ا

  نفذت التوصية
  

التعليقـات نفسـها كمـا فـي التحقـق مـن التوصـيات الخاصـة 
 ٨بالسلف الشخصية الممنوحة للموظفين (التوصيتان رقم 

  ).٩و
  مكتب خدمات المراقبة الداخلية   ١١

  
تحــــديث النظــــام المــــالي إلدراج إدارة المخــــاطر ضــــمن 

لداخليــــة بغــــرض مســـؤوليات مكتــــب خــــدمات المراقبــــة ا
  )٨٦توضيح واليته. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

لــــــم تعــــــد هــــــذه التوصــــــية منطبقــــــة بــــــالنظر إلــــــى أن إدارة 
المخاطر لم تعد ضمن مسؤوليات مكتب خـدمات المراقبـة 
الداخلية. وهـي اآلن مـن مسـؤوليات مكتـب االمتثـال وٕادارة 

  المخاطر واألخالقيات الجديد.
  لية مكتب خدمات المراقبة الداخ  ١٢

  
توثيــق حالــة اإلجــراء المتخــذ بشــأن التوصــيات المقبولــة 

  )١١٠فيما يخص تقرير التقييم الذاتي. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

وثَّـــــق اســـــتعراض ضـــــمان الجـــــودة المســـــتقل الـــــذي أجرتـــــه 
مـن تشـرين الثـاني/  Price Waterhouse Cooperمؤسسـة 
التقيــيم  ٢٠١٤حتــى كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٠١٣نــوفمبر 

  ذاتي الذي أجراه مكتب خدمات المراقبة الداخلية.ال
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  ٦٥/٣٢الوثيقة ج

  إدارة المخاطر على نطاق المؤسسة   ١٣
  

مواصلة العمل من أجل اعتمـاد إطـار إلدارة المخـاطر 
  )٢٤على نطاق المؤسسة. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  

ر التوصـــــــية فـــــــي التقريـــــــر المطـــــــوَّل  . وٕادارة الحـــــــاليُتَكـــــــرَّ
طر على نطاق المؤسسة هي جزء رئيسـي مـن واليـة المخا

مكتــــــــب االمتثــــــــال وٕادارة المخــــــــاطر واألخالقيــــــــات الــــــــذي 
يتواصــل عملــه بشــأن تعريــف وتقيــيم إدارة المخــاطر علــى 

  نطاق المؤسسة بالتعاون مع اإلدارة العامة.
  األعباء   ١٤

  
ضــرورة اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات المتابعــة لضــمان 

تهدف مـــن المنجـــزات مـــن الحصـــول علـــى مـــا هـــو مســـ
أجــل تســـوية المبــالغ المتكبـــدة كأعبـــاء فــي أقـــرب وقـــت 

  )٣٣ممكن. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

ُيمكن اعتبار أن التوصية ُنفِّذت ألن األعباء المشار إليها 
وأنهــا ُصــفِّيت فــي الثنائيــة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨تتعلــق بالثنائيــة 

هـا التالية. وتصفية األعبـاء هـي اآلن عمليـة منتظمـة يجري
مركــز الخــدمات العــالمي فــي الربــع الرابــع مــن العــام عقــب 

  انتهاء الثنائية.
  أنشطة الشراء في المكاتب الميدانية   ١٥

  
االمتثال ألحكام دليل المنظمة بشأن الشراء. 

  ) ٤٤ (الفقرة

  نفذت التوصية
  

ممـــن تتعـــين مـــوافقتهم علـــى شـــراء  أشـــخاص ُأدرج خمســـة
مة فـــــي اإلقلــــــيم الســـــلع فـــــي مصــــــفوفة الموافقـــــة المســــــتخد

  .٢٠١٣األفريقي في نيسان/ أبريل 
    إدارة األصول والمخزونات  ١٦

  
تعزيز الضوابط الداخلية التي تنظم تسجيل األصول 

وتقييمها والتحقق المادي منها واالحتفاظ بها. 
  )٤٧ (الفقرة

  نفذت التوصية
  

أحطنـــــا علمـــــًا بـــــأن شـــــهادات األصـــــول الثابتـــــة وســـــجالت 
ســــــتخدمة مــــــن ِقبــــــل وحــــــدة إدارة المخزونــــــات المفصــــــلة م

المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا مـــن أجـــل تســـوية  فـــي األصـــول
  األصول والتحقق منها

  السلف الشخصية الممنوحة للموظفين  ١٧
  
ـــــز الضـــــوابط الداخليـــــة بشـــــأن اســـــترداد   مواصـــــلة تعزي

  )٥١السلف الممنوحة للموظفين. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

كـانون األول/  ٣١فر فـي الحظنا أن الُسلف المتعلقة بالسـ
لســفر فــي الســنة الجاريــة. باتتعلــق أساســًا  ٢٠١٣ديســمبر 

مليـــــون دوالر أمريكـــــي مـــــن غيـــــر  ٢,٠٤وجـــــرى اســـــترداد 
المـــوظفين الـــذين لـــم يحضـــروا اجتماعـــات أو خّفضـــوا مـــن 

  أيام سفرهم.

، أفــــاد المكتــــب ٢٠١٣كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١وفــــي 
لتـــــي لـــــم تســـــّو اإلقليمـــــي ألفريقيـــــا بـــــأن رصـــــيد الحـــــاالت ا

دوالر أمريكـــي.  ٢٠٠٠علـــى  لـــيالً قانخفــض إلـــى مـــا يزيـــد 
وقد ُأغلقت غالبية الحاالت في حين بلغـت بـاقي الحـاالت 

  السداد.  مرحلة االسترداد/
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  طلبات الخدمة  ١٨

  
ـــــات الخدمـــــة ضـــــمانًا  ـــــة علـــــى اســـــتعراض طلب المواظب

  )٧٨إلسناد هذه الطلبات كما ينبغي. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

علمـــا بـــأن مكتـــب الخـــدمات العـــالمي نّفـــذ عمليـــات أحطنـــا 
جديدة لضمان إسـناد طلبـات الخدمـة كمـا ينبغـي ومعالجـة 
طلبــات الخدمــة القديمــة والمواظبــة علــى رصــد واســتعراض 
هذه الطلبات. ويشمل تقرير معتاد عن وقـوع حـدث وصـفًا 
النقطاع الخدمة وتاريخ ووقت بداية هذا االنقطـاع وتـاريخ 

  واإلجراء التصحيحي المتخذ. ووقت حّله وسببه
  تكنولوجيا المعلومات   ١٩

  
تقصــــــي إمكانيــــــة تحويــــــل مركــــــز اســــــترجاع البيانــــــات 
الثانوي/ بعد األعطال إلى موقع آخر غيـر موقعـه فـي 

  ).٨٩جنيف (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  

أحطنـــا علمـــا بتعليـــق اإلدارة بأنـــه يجـــري حاليـــًا اســـتعراض 
لعطــــاءات. وســــوف تطلــــب الوقـــت األمثــــل لعمليــــة طلـــب ا

اإلدارة أيضـــــًا مـــــن المركـــــز الـــــدولي للحســـــاب اإللكترونـــــي 
التـــــابع لألمـــــم المتحـــــدة أن يطـــــرح خيـــــارات بشـــــأن توجيـــــه 
حاالت االسترجاع بعد األعطـال إلـى أحـد مراكـز البيانـات 

  التابعة له خارج سويسرا.
  تكنولوجيا المعلومات   ٢٠

  
للحسـاب  استعراض تقارير مركز األمم المتحدة الدولي

ــــــق مــــــن  ــــــي عــــــن قياســــــات الخــــــدمات والتحق اإللكترون
  )٩٧تقاريره. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

جــــــــرى اســــــــتعراض تقــــــــارير المركــــــــز الــــــــدولي للحســــــــاب 
اإللكترونـــــي التـــــابع لألمـــــم المتحـــــدة والتحقـــــق منهـــــا حتـــــى 

  .٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر 
  تكنولوجيا المعلومات   ٢١

  
ي لألمـــريكتين توثيــق عـــرى العمـــل مــع المكتـــب اإلقليمـــ

أثنــاء تطــوير نظامــه لتخطــيط المــوارد المؤسســية لنقــل 
البيانــــات المفصــــلة مــــن هــــذا المكتــــب فــــي فتــــرة زمنيــــة 

   )٩٩أقصر. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  

أحطنا علمًا بأن دائرة اإلدارة العامـة تواصـل العمـل بشـكل 
وثيــــــق مــــــع منظمــــــة الصــــــحة للبلــــــدان األمريكيــــــة بشــــــأن 

الجديـد مـن خـالل زيـارة تقـوم بهـا خدمـة  استحداث نظامهم
ــــــف عــــــام  ــــــيم اســــــتحداثه  ٢٠١٤الحســــــابات فــــــي خري لتقي
  واالتفاق على الخطوات التالية. 

  تكنولوجيا المعلومات   ٢٢
  

الرصـــــد عـــــن كثـــــب لتنفيـــــذ التحـــــديث التقنـــــي ضـــــمانًا 
الســــتكمال التحــــديث فــــي وقــــت مناســــب يســــبق موعــــد 

. ٢٠١٣الخدمـــــة فـــــي تشـــــرين الثـــــاني/ نـــــوفمبر  قطـــــع
  )١٠٢(الفقرة 

  نفذت التوصية
  

دخــــل التحــــديث التقنــــي حيــــز النفــــاذ فــــي حزيــــران/ يونيــــو 
٢٠١٣.  

  ٦٦/٣٤الوثيقة ج
ــان الخــامس   ٢٣ ــة والمبــالغ  -البي ــة بــين الميزاني المقارن

  الفعلية 
  

التنســيق مــع اإلدارات/ المكاتــب المعنيــة المســؤولة عــن 
إعــــــداد ورصــــــد الميزانيــــــة البرمجيــــــة حســــــب األهــــــداف 

ســتراتيجية المعروضــة فــي البيــان الخــامس مــن أجــل اال
وضــــع أســــاس ســــليم لإلعــــراب عــــن الميزانيــــة الثنائيــــة 
السنوات المعتمدة بمبالغ محسـوبة علـى أسـاس سـنوي. 

  )٣٩(الفقرة 

  لم تنفذ التوصية
  
  

تــرى اإلدارة أن الميزانيــة ُتَعــّد وُتعَتمــد مــن الــدول األعضــاء 
زانيـة كمـا اعُتمـدت كل سنتين وبالتالي ينبغي أن تظـل المي

وأن ُتعـــرض فـــي البيـــان الخـــامس بشـــأن الميزانيـــة والمبـــالغ 
الفعليـــة كـــل ســـنتين. وجـــرى التأكيـــد علـــى أن اتخـــاذ قـــرار 
ــــة أخــــرى  تعســــفي بتنصــــيف المــــدة أو باســــتخدام أي طريق
للتوصــل إلــى ميزانيــات ســنوية ســيزيد مــن البلبلــة حيــث إن 

  أي تقسيم لن يحظى بموافقة الدول األعضاء.
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ت اإلدارة بأنه يظـل باإلمكـان إجـراء مقارنـات مفيـدة تجّ واح

بـــين الميزانيـــة والمبـــالغ الفعليـــة عـــن طريـــق المقارنـــة بـــين 
ميزانية السنتين بالتنفيذ الفعلـي خـالل سـنة واحـدة. وسـوف 
يصـــدر المزيـــد مـــن التقيـــيم المفصـــل للنتـــائج التـــي حققتهـــا 
المنظمـــــة مقارنـــــة بالميزانيـــــة البرمجيـــــة خـــــالل اســـــتعراض 

تصــــف المــــدة وتقيــــيم أداء الميزانيــــة البرمجيــــة الجــــاريين من
حاليـــًا، واللـــذين يبـــرزان المســـائل الماليـــة والتقنيـــة الرئيســـية 

  عبر المنظمة.   
علـــى أن تعتمـــد اإلدارة أنســـب اســـتراتيجية لعـــرض ونشـــدد 

  الميزانية والمبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة.
  مخطط الحسابات  ٢٤

  
تحـــــديث مخطـــــط الحســـــابات بحيـــــث يشـــــمل تعـــــاريف 
للحســابات تصــف المعــامالت الماليــة الفعليــة للمنظمــة 

  )٤٤وتوّفر معلومات عنها. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

كــــانون األول/ ديســــمبر  ١ُحــــدِّث مخطــــط الحســــابات فــــي 
. ويشـــمل مخطـــط الحســـابات المحـــّدث وصـــفًا لكـــل ٢٠١٣

  أو متى ُيستخدم الحساب. حساب و/
  نظام اإلدارة العالمي   ٢٥

  
ضــمان تعريــف قواعــد وٕاجــراءات تســيير األعمــال التــي 
ل لــم تــرد بعــد فــي الــدليل اإللكترونــي وٕاجــراءات التشــغي

الموّحــدة مــن أجــل تــوفير تــدابير مراقبــة لعمليــات مركــز 
الخــــــــــدمات العــــــــــالمي فــــــــــي نظــــــــــام اإلدارة العــــــــــالمي. 

  )٤٧ (الفقرة

  نفذت التوصية
  

الحظنـــا أن عـــددًا مـــن إجــــراءات التشـــغيل الموحـــدة جــــرى 
تحديثــــــه ليشــــــمل تــــــدابير المراقبــــــة الموصــــــى بهــــــا بشــــــأن 
العمليــــات الخاصــــة باألعمــــال التــــي يضــــطلع بهــــا مركــــز 

  لخدمات العالمي. ا

  نظام اإلدارة العالمي   ٢٦
  

ـــــــة  ـــــــوفير معلومـــــــات كامل ـــــــة ت ـــــــد للعمـــــــالء بأهمي التأكي
وصـــــحيحة دون تـــــأخير لـــــدى قيـــــد معاملـــــة فـــــي نظـــــام 

  )٤٨اإلدارة العالمي. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

ينشـــــــر مركـــــــز الخـــــــدمات العـــــــالمي فـــــــي موقعـــــــه تقـــــــارير 
معلومـات  لمركز التي تـوّفرلالمعامالت الشهرية والفصلية 

 عــن أحجــام واتجاهــات المعــامالت المعالجــة خــالل الفتـــرة
. وتـــــوّفر التقـــــارير تفاصـــــيل عـــــن المهلـــــة الزمنيـــــة المعنيـــــة

لمعالجــــة المعــــامالت والمعــــامالت التــــي تنتظــــر المعالجــــة 
المرتجعـة  والمؤجلة والمعامالت قيد المعالجـة والمرفوضـة/

  والمعامالت التي تمت معالجتها. 
  الي المباشرالتعاون الم  ٢٧

  
الرصـــــد الصـــــارم لمتطلبـــــات اتفاقـــــات التعـــــاون المـــــالي 
المباشر من أجل ضمان أن األنشطة الممولة بواسـطة 
ـــة مـــن المقـــر  هـــذا التعـــاون، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك الممول
الرئيســي، تُنفــذ حســب مــا هــو مخطــط، وتقــديم التقريــر 
التقنـــــــي والشــــــــهادة الماليــــــــة خـــــــالل المهلــــــــة المقــــــــررة. 

  أ)-٥٣ (الفقرة

  ذت التوصيةنف
  

الحظنــــا أن تقريــــر رصــــد التعــــاون المــــالي المباشــــر يــــوّفر 
ـــــأخر صـــــدورها بحســـــب  ـــــي ت ـــــارير الت معلومـــــات عـــــن التق

. بيــد أنــه ال توجــد معلومــات تبــّين الطلــب المكتــب ُمصــدِّر
نتيجــــة "الرصــــد مــــن أجــــل ضــــمان أن األنشــــطة الممولــــة 

 –بواســطة هــذا التعــاون ... تُنفــذ حســب مــا هــو مخطــط" 
ـــ كمـــا وب فـــي التوصـــية. وطبقـــًا للمقـــر الرئيســـي، هـــو مطل

  القطري.  تاح هذه المعلومات على المستوى اإلقليمي/تُ 
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  التعاون المالي المباشر  ٢٨

  
تعزيــز تقريــر رصــد التعــاون المــالي المباشــر فــي نظــام 
اإلدارة العـــالمي عـــن طريـــق تـــوفير المعلومـــات الكاملـــة 
ة الالزمة ألغراض الرصد مـن أجـل إتاحـة بيانـات دقيقـ

  ب)-٥٣وموثوقة التخاذ القرارات. (الفقرة 

  نفذت التوصية
  

اســُتحدث تقريــر جديــد عــن تفاصــيل رصــد الشــؤون الماليــة 
وحــاالت التعــاون المــالي المباشــر فــي المنظمــة وُأتــيح فــي 

. وجـرى أيضـًا ٢٠١٣نظام اإلدارة العالمي في نهايـة عـام 
 ٢٠١٤تحـــديث إجـــراء التشـــغيل الموحـــد فـــي آذار/ مـــارس 

  ذكر وجود هذا التقرير الجديد. لكي يَ 
  إطار واستراتيجية االستجابة الطارئة للمنظمة  ٢٩

  
إدراج معـــايير تشـــغيل محـــددة فـــي مجـــال اللوجســـتيات 
في إطار االستجابة الطارئة تراعي المسـاءلة فـي إدارة 
المــوارد والمخــاطر التــي تنطــوي عليهــا ترتيبــات محــددة 

  )أ-٦٤مع الموردين والمانحين. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  

أعلمتنــــا اإلدارة بــــأن ثمــــة عمليــــة جاريــــة لتنقــــيح إجــــراءات 
ـــاَبع ذلـــك  التشـــغيل الموحـــدة لحـــاالت الطـــوارئ. وســـوف ُيت

  عقب إعداد إجراءات التشغيل الموحدة. 

  إطار واستراتيجية االستجابة الطارئة للمنظمة  ٣٠
  

تصــميم اســتراتيجيات بشــأن نشــر المخــزون علــى نحــو 
لتــــوازن بــــين سياســــة عــــدم التحّســــر وتوقعــــات يحقــــق ا

للمخــزون مــن أجــل  الُمثلــىأصـحاب المصــلحة واإلدارة 
  ب)-٦٤تجنب انتهاء صالحية األدوية. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  

المناقشات جارية بين إدارة المخـاطر فـي حـاالت الطـوارئ 
واالســــتجابة اإلنســــانية وٕادارة القــــدرات واإلنــــذار والتصــــدي 

صــــعيد العــــالمي مــــن أجــــل إدمــــاج إدارة المخــــزون علــــى ال
تحقيـق سياسـات  بغيـةاالستراتيجي في العمليات التشغيلية 

إطــــار االســــتجابة الطارئــــة للمنظمــــة. وقــــد وضــــعت إدارة 
القـــدرات واإلنـــذار والتصـــدي علـــى الصـــعيد العـــالمي نظـــام 
إدارة المخـــــزون لكـــــي تتـــــيح للمنظمـــــة نظـــــرة شـــــاملة علـــــى 

لعــــــالمي. وُنفِّــــــذ نظــــــام إدارة المخزونــــــات علــــــى الصــــــعيد ا
علــــــى الطلــــــب فــــــي عــــــّدة بلــــــدان تنتظــــــر  ءً المخــــــزون بنــــــا

اســـتحداث وحـــدة أوراكـــل الخاصـــة بالمخزونـــات وٕادماجهـــا 
في نظام اإلدارة العالمي المقرر إجراؤه في تشرين الثـاني/ 

  . ٢٠١٤نوفمبر 
  نظام إدارة المخزون على الصعيد العالمي  ٣١

  
ون علــــــى الصــــــعيد وضــــــع نظــــــام واحــــــد إلدارة المخــــــز 

العـــــــــالمي يتضـــــــــمن ســـــــــمات مشـــــــــتركة بـــــــــين جميـــــــــع 
المســـتخدمين ويتصـــدى فـــي الوقـــت نفســـه لالحتياجـــات 
الخاصـــــــة لكـــــــل إدارة مـــــــع إيـــــــالء االعتبـــــــار الواجـــــــب 
لمتطلبـــات إطـــار اإلبـــالغ المـــالي وطبيعـــة أعمـــال كـــل 

  أ)-٧٦إدارة معنية في تصميم النظام الجديد. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  

تصـــميم واســـتحداث  علـــىالعمـــل  ه جـــاريعلمـــًا بأنـــأحطنــا 
ـــــــى الصـــــــعيد  نظـــــــام إلدارة المخـــــــزون واإلبـــــــالغ عنـــــــه عل

  العالمي.

  نظام إدارة المخزون على الصعيد العالمي  ٣٢
  

ـــدَرج فـــي  ضـــمان أن النظـــام الجديـــد إلدارة المخـــزون ُم
نظــام اإلدارة العـــالمي، أو يتضـــمن علــى األقـــل وصـــلة 

الســهولة واالتســاق فــي بينيــة بالنظــام مــن أجــل ضــمان 
اإلبــالغ المــالي، وٕايــالء أولويــة كبــرى لوضــعه بــالنظر 

  ب)-٧٦(الفقرة  إلى شّدة الحاجة إليه.

  التوصية قيد التنفيذ
  

أن نظــــــام إدارة المخــــــزون واإلبــــــالغ عنــــــه علــــــى بــــــُأبلغنــــــا 
الصـــعيد العـــالمي ســـيكون متصـــًال بنظـــام اإلدارة العـــالمي 

ــــات ــــى والحســــابات وخــــدمات دعــــم العملي ــــديم  إل ــــب تق جان
ــــة  خبــــراء اللوجســــتيات المتخصصــــين فــــي الوحــــدات التقني
الــــذين يــــديرون مخــــزون المنظمــــة العــــالمي مــــدخالت فــــي 

  المشروع.
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إطار إدارة المخاطر على نطـاق المؤسسـة واألنشـطة   ٣٣

  ذات الصلة
  

نــــة،  إضــــفاء الطــــابع الرســــمي، مــــن خــــالل سياســــة مدوَّ
المخـاطر على اعتماد اإلطـار المفضـل واألمثـل إلدارة 

القابــــل للتطبيــــق فــــي المنظمــــة  علــــى نطــــاق المؤسســــة
. أجــــل اّتبــــاع نهــــج شــــامل بشــــأن إدارة المخــــاطر مــــن

  أ)-٨٧(الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  
  

ويقـوم مكتـب  .الحـاليفي التقرير المطـوَّل  مكررة التوصية
االمتثـــــــال وٕادارة المخـــــــاطر واألخالقيـــــــات المنشـــــــأ مـــــــؤخرًا 

ى إطــار إدارة المخــاطر علــى بإضــفاء الطــابع الرســمي علــ
  نطاق المؤسسة.

إطار إدارة المخاطر على نطـاق المؤسسـة واألنشـطة   ٣٤
  ذات الصلة

  
تضــــــمين مبــــــادئ توجيهيــــــة واضــــــحة فــــــي إطــــــار إدارة 

وتـــــوفير التفاصـــــيل  علـــــى نطـــــاق المؤسســـــةالمخـــــاطر 
األساسية مثـل األنشـطة مـع أطـر زمنيـة ونتـائج مرجـّوة 

نســـبة لجميـــع عناصـــر محـــددة وكـــذلك آليـــة للتعقيـــب بال
  ب)-٨٧. (الفقرة عملية إدارة المخاطر

  التوصية قيد التنفيذ
  
  

العمـــــــــل جـــــــــاٍر فـــــــــي مكتـــــــــب االمتثـــــــــال وٕادارة المخـــــــــاطر 
واألخالقيـــات بشـــأن وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة واضـــحة مـــع 

 مكـررة التوصيةو  أطر زمنية ونتائج مرجوة وآليات تعقيب.
  .الحاليفي التقرير المطوَّل 

  ات التشغيل الموحدة تطوير إجراء  ٣٥
  

اعتمـــــاد نهـــــج أكثـــــر تنظيمـــــًا بشـــــأن تطـــــوير إجـــــراءات 
مع االسترشـاد بخطـة عامـة للمشـروع  الموحدةالتشغيل 

تتضــــمن تفاصــــيل بشــــأن االســــتراتيجيات التــــي ُتعتمــــد 
وموعــــــد وطريقــــــة تنفيــــــذها واألطــــــر الزمنيــــــة المنــــــاظرة 

  أ)-٩٧. (الفقرة وتوزيع المسؤوليات

  نفذت التوصية
  

ًا بــــــــــأن رصــــــــــد التقــــــــــدم المحــــــــــرز بشــــــــــأن أحطنــــــــــا علمــــــــــ
إجـــــراءات التشـــــغيل الموحـــــدة يجـــــري علـــــى نحـــــو  تطـــــوير

متواصل كل أسبوعين. وقـد أفـادت اإلدارة بـأن هنـاك اآلن 
من إجراءات التشغيل الموحدة ُوضعت في صيغتها  ٢٢٩

  النهائية. 
  تطوير إجراءات التشغيل الموحدة   ٣٦

  
التشـغيل رصد التقدم المحرز في عمل فريـق إجـراءات 

بمزيــــد مــــن التــــواتر، وذلــــك لــــيس فقــــط بشــــأن  الموحــــدة
 الموحـــدةالجانـــب الكمـــي مثـــل عـــدد إجـــراءات التشـــغيل 

ـــــي تـــــم وضـــــعها واستعراضـــــها وٕانمـــــا أيضـــــًا بشـــــأن  الت
المســـــــتويات االســـــــتراتيجية والنوعيـــــــة بغيـــــــة التصـــــــدي 

  ب)-٩٧(الفقرة  للمسائل والشواغل اإلدارية.

  نفذت التوصية
  

ــــــــد بعمليــــــــة اســــــــتعراض  يمــــــــر كــــــــل إجــــــــراء تشــــــــغيل موحَّ
ونـــــــــــوعي خـــــــــــالل عمليـــــــــــة اعتمـــــــــــاده مـــــــــــن  اســـــــــــتراتيجي

العليـــــا. وهنـــــاك شخصـــــان يتعـــــّين موافقتهمـــــا علـــــى  اإلدارة
إجــــراءات التشــــغيل الموحــــدة. وٕاضــــافة إلــــى ذلــــك، وفيمــــا 
يتعلــــق باســــتحداث نهــــج اســــتراتيجي بدرجــــة أكبــــر، تعمــــل 
ـــى  دائـــرة اإلدارة العامـــة التابعـــة للمـــدير العـــام المســـاعد عل
وضـــــع إطـــــار للرقابـــــة اإلداريـــــة الداخليـــــة وخطـــــة التنفيـــــذ 

  المناظرة له.
  اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج   ٣٧

  
النتـــــائج المتوقعـــــة علـــــى جميـــــع مســـــتويات  ضـــــمان أن
كحصــــائل أو تحســــينات مرجــــوة  يعبَّــــر عنهــــا المنظمــــة

متصلة بوضع أساسي يخضع لالفتراضـات والمخـاطر 
ات المالئمـــة للتخفيـــف المحـــددة مـــع وضـــع االســـتراتيجي

مــــن وطــــأة المخــــاطر. وتــــزود النتــــائج المتوقعــــة أيضــــًا 
بالمؤشرات ذات الصلة لقياس تحقيقها علـى نحـو واف 

  أ)-١١٥. (الفقرة بالمراد

  نفذت التوصية
  

 ٢٠١٩-٢٠١٤ُنفـــــــذ ذلـــــــك فـــــــي برنـــــــامج العمـــــــل العـــــــام 
حيـــــــــث تضـــــــــمنت  ٢٠١٥-٢٠١٤والميزانيـــــــــة البرمجيـــــــــة 

الحصــــائل والنــــواتج مؤشــــرات البيانــــات الخاصــــة باآلثــــار و 
  وخطوط أساس وأهداف لكل مستوى من سلسلة النتائج.
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  اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج  ٣٨

  
صــــياغة عناصــــر اإلطــــار الــــراهن لــــإلدارة  اســــتعراض

القائمــة علــى تحقيــق النتــائج مــن أجــل ضــمان االمتثــال 
 لمبـــــــــــادئ اإلدارة القائمـــــــــــة علـــــــــــى تحقيـــــــــــق النتـــــــــــائج.

  ب)-١١٥ (الفقرة

  فذت التوصيةن
  

  التعليقات نفسها الواردة أعاله.

  اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج   ٣٩
  

بالرصـــد الـــالزم لخطـــط العمـــل فـــي نظـــام االضـــطالع 
ـــات  مـــن أجـــل ضـــمان أن بانتظـــام اإلدارة العـــالمي بيان

ــــد نظــــام اإلدارة العــــالمي ــــي ا تجسِّ لوضــــع المــــالي الفعل
مهمــــــة للمنتجــــــات والخــــــدمات والوضــــــع التقنــــــي لكــــــل 

رئيســية/ فرعيــة بمــا فــي ذلــك المواعيــد المقــررة والفعليــة 
  )١٢٤(الفقرة  لبدء التنفيذ وانتهائه.

  نفذت التوصية
  

ُأرســـــلت مـــــذكرة إلـــــى جميـــــع الـــــدوائر/ اإلدارات لتصـــــحيح 
الوضــع المــالي للمنتجــات والخــدمات. وٕاضــافة إلــى ذلــك، 
ُعــــدِّلت المــــذكرة اإلرشــــادية الخاصــــة بــــالتخطيط التشــــغيلي 

م اإلدارة العالمي التي تتصدى لموضوع "إنشاء خطـة لنظا
يتعــّين عمــل خاصــة بنشــاط" بحيــث تشــمل العبــارة التاليــة: 

تحديد مواعيد البدايـة والنهايـة المقـررة لكـل منـتج أو خدمـة 
  (مهّمة رئيسية) وكل نشاط (مهّمة فرعية).

  اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج   ٤٠
  

حتياجات اإلدارات التقنية إجراء تقييم ملموس التيسير 
فــي مجــال إدارة البــرامج اعتبــارًا مــن التخطــيط ووصــوًال 
إلــــــى الرصــــــد واإلبــــــالغ وٕاجــــــراء اســــــتعراض لألنظمــــــة 
واألدوات المستخدمة في الوقـت الحـالي بمـا فيهـا نظـام 
اإلدارة العـــــالمي فـــــي ســـــياق سلســـــلة النتـــــائج الجديـــــدة 

  )١٣٧. (الفقرة وٕاطار الرصد والتقييم

  قيد التنفيذالتوصية 
  

سـوف ُيجـرى اســتعراض للـنظم واألدوات المسـتخدمة حاليــًا 
(بما في ذلـك نظـام اإلدارة العـالمي) بحلـول منتصـف عـام 

فـــي ســـياق األخـــذ بسلســـلة النتـــائج الجديـــدة وٕاطـــار  ٢٠١٤
الرصـــد والتقيـــيم. واســـتحدثت المنظمـــة كـــذلك بوابـــة شـــبكية 

-٢٠١٤تتضـــــمن تقريـــــرًا عـــــن تنفيـــــذ الميزانيـــــة البرمجيـــــة 
على أساس سـنوي. وسـوف ُيرصـد التقـدم المحـرز  ٢٠١٥

  في تنفيذها في عمليات مراجعة الحسابات في المستقبل.
  إدارة الموارد البشرية   ٤١

  
إخضــاع تنفيــذ اســتراتيجياتها/ مبادراتهــا لعمليــة  ضــمان

  تخطيط تنفيذي منّظمة تأخذ في االعتبار ما يلي:

 هياكل تصريف الشؤون والمساءلة  (أ)

األنشــــــــطة المحــــــــددة والحصــــــــائل/ النتــــــــائج   (ب)
المتوقعـــة ومؤشـــرات األداء واألطـــر الزمنيـــة 

 والموظفون المسؤولون

تحديـــــــد المتطلبـــــــات مـــــــن المـــــــوارد والقيـــــــود   (ج)
 المفروضة عليها

 إدارة المخاطر  (د)

رصـــــد التقـــــدم المحـــــرز فـــــي مســـــار التنفيـــــذ   )ه(
  )١٤٢(الفقرة  واإلبالغ عنه.

  التوصية قيد التنفيذ
  

، ُأطِلـــع جميـــع أصـــحاب المصـــلحة علـــى ٢٠١٣ام فـــي عـــ
اسـتراتيجية المــوارد البشـرية علــى نطـاق واســع، كمـا قُــدِّمت 
االســــتراتيجية إلــــى المجلــــس التنفيــــذي فــــي كــــانون الثــــاني/ 

وثيقــــــــــــة  /١٣٤م تالماضــــــــــــي (الوثيقــــــــــــة  ٢٠١٤ينــــــــــــاير 
). وســوف ُيرصــد التقــدم المحــرز فــي تنفيــذها ٢معلومــات/

  ات في المستقبل.في عمليات مراجعة الحساب
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  إدارة الموارد البشرية   ٤٢

  
سياســـة التوظيـــف وٕاجـــراءات التوظيـــف المتســـقة  وضـــع

والشــــــاملة دون تــــــأخير باالســــــتناد إلــــــى نهــــــج الكفــــــاءة 
لتنفيــذها علــى الصــعيد العــالمي علــى جميــع مســتويات 
 المنظمــــة بهــــدف ضــــمان توحيــــد إجــــراءات التوظيــــف.

  )١٤٦(الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
  

نـــــــا أن مـــــــذكرة إعالميـــــــة تعـــــــِرض مواءمـــــــة عمليـــــــة الحظ
االختيـــــار للوظـــــائف الطويلـــــة األجـــــل فـــــي الفئـــــة المهنيـــــة 
(الفنيـــــة) والفئـــــات العليـــــا صـــــدرت لجميـــــع المـــــوظفين فـــــي 

. وأعلمتنا اإلدارة أيضًا بـأن العمـل ٢٠١٤آذار/ مارس  ٧
بشـــــأن عمليـــــة  ٢٠١٤ســـــيبدأ فـــــي الربـــــع األول مـــــن عـــــام 
ظيـــــــف علـــــــى الصـــــــعيد التوظيـــــــف المحلـــــــي وسياســـــــة التو 

  العالمي.
  إدارة الموارد البشرية   ٤٣

  
ــــيم  ــــة اســــتراتيجية التوظيــــف ومــــدى مالءمتهــــا تقي فعالي

للوضع السائد فـي المنظمـة فيمـا يتعلـق بـدعم المسـاواة 
  )١٥٧(الفقرة  بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل.

  التوصية قيد التنفيذ
  

بحلول نهاية  الحظنا أن سياسة متعلقة بالجنسين ستوضع
. وســــوف ُتتــــابع هــــذه التوصــــية فــــي عمليــــات ٢٠١٤عــــام 

  مراجعة الحسابات في المستقبل.
  األداء إدارة تطويرنظام   ٤٤

  
فــــي بنظــــام تطــــوير إدارة األداء رصــــد االلتــــزام  تعزيــــز

المكاتــب الرئيســية كافــة مــن أجــل ضــمان تقيــيم جميــع 
  )١٦٢(الفقرة  الموظفين على النحو الصحيح.

  يد التنفيذالتوصية ق
  

ــــة فــــي  ــــاير  ٢٧صــــدرت مــــذكرة إعالمي كــــانون الثــــاني/ ين
ُتذكِّر جميع الموظفين بوضع الصـيغة اإللكترونيـة  ٢٠١٤

فـي شـكلها النهـائي  ٢٠١٣لنظام تطـوير إدارة األداء لعـام 
ـــــة لنظـــــام تطـــــوير إدارة  ـــــي الصـــــيغة اإللكتروني والشـــــروع ف

 . وأفـــــادت اإلدارة أيضـــــًا بأنـــــه يجــــــري٢٠١٤األداء لعـــــام 
) مـن جانـب إدارة +ePMDSبالفعل اختبار صيغة جديـدة (

شــؤون المــوارد البشــرية، وســوف تطبَّــق تــدريجيًا فــي جميــع 
  .٢٠١٤المكاتب اعتبارًا من عام 

  المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع للمنظمة  ٤٥
  

ضــوابطه وٕاجراءاتــه الماليــة واإلداريــة المتصــلة تحســين 
الي المباشــــر بحســــابات الُســــلف وأنشــــطة التعــــاون المــــ

والمشـــــــتريات بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك عقـــــــود الخـــــــدمات وٕادارة 
المخزونات واألصـول والسـفر فـي مهـام رسـمية وٕابـالغ 

  )١٧١(الفقرة  الجهات المانحة.

  التوصية قيد التنفيذ
  

أحطنـــا علمـــًا بتعليقـــات اإلدارة التـــي تفيـــد بحـــدوث تحســـين 
ُيعتـــــد بـــــه فـــــي إدارة حســـــابات الُســـــلف. وتواصـــــل المـــــدير 

مـــــــع وزراء الصـــــــحة بشـــــــأن اإلدارة الصـــــــحيحة  اإلقليمـــــــي
للتعاون المالي المباشر واالمتثال لمتطلبات اإلبـالغ عنـه. 
وســـوف يتواصـــل التحقـــق مـــن ذلـــك فـــي عمليـــات مراجعـــة 

  حسابات المكتب اإلقليمي ألفريقيا في المستقبل. 
  المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع للمنظمة  ٤٦

  
رير عـــــن التقـــــدم الموثوقيـــــة والدقـــــة فـــــي التقـــــا ضـــــمان

  )١٧١(الفقرة  المحرز في إنجازات البرنامج.

  نفذت التوصية
  

ســـوف يســـاعد عقـــد عـــّدة حلقـــات عمـــل مـــن جانـــب وحـــدة 
التخطـــــيط والميزنـــــة لفائـــــدة مـــــديري البـــــرامج بشـــــأن صـــــوغ 
النتائج وتقييمهـا فـي خطـط العمـل علـى ضـمان دقـة نتـائج 

  البرنامج المبلَّغ عنها. 
المحــــيط الهــــادئ التــــابع  المكتــــب اإلقليمــــي لغــــرب  ٤٧

  للمنظمة
  

تحسـين ضـوابطه وٕاجراءاتـه المتعلقـة بالتعـاون مواصلة 
ــــــــالغ الجهــــــــات المانحــــــــة وٕادارة  المــــــــالي المباشــــــــر وٕاب

  )١٧٧(الفقرة  األصول وشراء الخدمات التعاقدية.

  نفذت التوصية
  

أظهــــــرت عمليــــــات التحقــــــق حــــــدوث تحســــــينات فــــــي أداء 
عــاون المــالي المباشــر الضــوابط والعمليــات فيمــا يتعلــق بالت

  والشراء. وٕابالغ الجهات المانحة وٕادارة األصول
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  تحقق مراجع الحسابات الخارجي  التوصية  الرقم
  مكتب المنظمة القطري في غانا  ٤٨

  
ضــوابطه وٕاجراءاتــه الماليــة واإلداريــة المتعلقــة  تحســين

بـــإدارة األصـــول والتعاقـــد علـــى الخـــدمات والمســـاهمات 
والســـــفر فـــــي مهـــــام رســـــمية وأنشـــــطة التعـــــاون المـــــالي 

  )١٨٣(الفقرة  المباشر.

  نفذت التوصية
  

ضــــوابط الماليــــة لــــوحظ حــــدوث تحســــينات واضــــحة فــــي ال
ـــــإدارة األصـــــول ـــــة ب ـــــة المتعلق والمخـــــزون والشـــــراء  واإلداري

  والمساهمات والسفر والتعاون المالي المباشر. 

  مكتب المنظمة القطري في غانا  ٤٩
  

المؤشرات والبيانات األساسية واألهداف بالنسـبة  توفير
متوقعـــة لبلـــدان محـــددة مـــن أجـــل إلـــى بعـــض النتـــائج ال

تيسير قياس النتائج المتوقعة طبقًا لإلدارة القائمة على 
  )١٨٣(الفقرة  تحقيق النتائج.

  نفذت التوصية
  

المؤشـرات  ٢٠١٣-٢٠١٢ُأدرجت فـي خطـة العمـل للفتـرة 
والبيانــات األساســية واألهــداف التــي كانــت ناقصــة، وذلــك 

ن/ يونيــو خــالل عمليــة الرصــد نصــف الســنوية فــي حزيــرا
، وجــــرى تقييمهــــا خــــالل تقيــــيم نهايــــة الثنائيــــة فــــي ٢٠١٣

  .٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر 
  مكتب المنظمة القطري في الفلبين  ٥٠

  
ضــوابطه وٕاجراءاتــه الماليــة واإلداريــة المتعلقــة تحســين 

بحســـابات الســـلف المســـتديمة وأنشـــطة التعـــاون المـــالي 
واتفاقــات المباشــر وٕادارة األصــول والمســاهمات العينيــة 

  )١٩٠(الفقرة  الخدمة الخاصة والمشتريات.

  نفذت التوصية
  

أظهـــرت عمليـــة التحقـــق تحّســـن أداء الضـــوابط والعمليـــات 
الماليــــة واإلداريــــة فــــي المجــــاالت التــــي شــــملتها المراجعــــة 

  الراهنة للحسابات.

  مكتب المنظمة القطري في الفلبين  ٥١
  

المخرجـات وتيرة تنفيـذ األنشـطة المقـررة لتحقيـق  إسراع
  )١٩٠(الفقرة  المرجوة.

  نفذت التوصية
  

  الحظنا حدوث تحسينات في تنفيذ األنشطة المخططة.

  
  
  

=     =     =  


