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  ملخص تنفيذي

  المقدمة
لمنظمـة الصـحة العالميـة ُمراجع الحسابات الخارجي عن مراجعة البيانات والعمليات المالية تقرير يصدر  -١

ين السـبع العالمية) عمًال بالمادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية للمنظمة، وهو مقدم إلى جمعية الصحة (المنظمة
  من خالل المجلس التنفيذي.

  
لــة إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة مــن رئــيس لجنــة مراجعــة الــذي يقــدم بصــيغة مط األول وهــذا هــو التقريــر -٢ وَّ

 الثامنــة والســتينجمعيــة الصــحة العالميــة  الُمســندة إليــه مــن جديــدةالواليــة الب بموجــ الحســابات فــي جمهوريــة الفلبــين
بموجب  ٢٠١٩إلى  ٢٠١٦فترة السنوات األربع الُممتدة من  مراجع الحسابات الخارجي للمنظمة عن عمل بصفتهلل

  .١٤-٦٨ع  ج صالقرار 
  
للدول األعضاء وزيادة الشـفافية والمسـاءلة فـي المنظمـة  ةمستقل ضمانةويتمثل غرض المراجعة في توفير  -٣

أوردنـا فـي هـذا التقريـر تفاصـيل  ودعم أغراض عمل المنظمة مـن خـالل عمليـة المراجعـة الخارجيـة للحسـابات. وقـد
بـاه جمعيـة الصـحة العالميـة المسائل المالية والمسـائل المتعلقـة بتصـريف الشـؤون التـي نعتقـد أنـه ينبغـي اسـترعاء انت

  إليها.
  

  النتائج العامة لمراجعة الحسابات
  
للوائح المالية وعلى نحو يمتثل سندة إلينا بمراجعة البيانات المالية للمنظمة وفقًا مُ لقد قمنا بموجب الوالية ال -٤

للمعـــايير الدوليـــة الخاصـــة بمراجعـــة الحســـابات الصـــادرة عـــن المجلـــس الـــدولي المعنـــي بتـــدقيق الحســـابات ومعـــايير 
 .الضمان

  
رأيــًا دون تحفــظ بشــأن مراجعــة البيانــات الماليــة للمنظمــة عــن بنــاًء علــى مراجعتنــا للحســابات وقــد أصــدرنا  -٥

 وخلصنا إلى أن البيانـات الماليـة تعـرض بنزاهـة، مـن. ٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١السنة المالية المنتهية في 
 ٢٠١٦ديسـمبر / كـانون األول ٣١الجوانب الجوهرية، وضع المنظمـة المـالي فـي السـنة الماليـة المنتهيـة فـي  جميع

ة الميزانيـة بالمبـالغ الفعليـة، األسهم، والتـدفقات النقديـة، ومقارنـ/ ونتائج أدائها المالي، والتغيرات في صافي األصول
 .وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

  
وخلصــنا كــذلك إلــى أن السياســات المحاســبية ُطبقــت علــى أســاس يتفــق ومــا ُطبــق فــي الســنة الســابقة وأن  -٦

لماليـة، جـرت ، أو التي فحصناها كجزء من مراجعـة البيانـات اخالل المراجعة معامالت المنظمة التي اطلعنا عليها
 .في جميع جوانبها المهمة، وفقًا ألحكام الالئحة المالية والسند التشريعي للمنظمة

  
إجـراءات العمـل الحاسـمة فيمـا يتعلـق بـاألمراض  باإلضافة إلى مراجعة البيانات المالية، استعرضنا أيضـاً و   -٧

وفريق الـدعم  والتكنولوجيا والمكتب اإلقليمي ألفريقياإدارة المعلومات اإلدارة المعنية بو نفسية والصحة الغير السارية 
أوغنـدا وزمبـابوي وجمهوريـة أفريقيـا فـي كـل مـن  – وخمسـة مكاتـب قطريـةبلدان شـرق أفريقيـا وجنوبهـا المشترك بين 

اســــتراتيجية وتنفيــــذ  تكنولوجيــــا المعلومــــاتموضــــوع تصــــريف شــــؤون ستعرضــــنا ، كمــــا االوســــطى وبــــنن وموزامبيــــق
 مواصـــلةبصــدد  مالحظــاتمــا ُأبــِدي مــن . وقــدمنا توصــيات هامــة بشــأن رة المخــاطر فــي المنظمــةالمشــتريات وٕادا
وفعاليتهــا، وزيــادة المســاءلة والشــفافية، وتحســين وٕاثــراء قيمــة اإلدارة الماليــة للمنظمــة وطــرق  العمليــات تحســين كفــاءة

  تصريف الشؤون فيها.
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  موجز التوصيات
 
، والتـــي يتنـــاول هـــذا التقريـــر مناقشـــتها بالتفصـــيلالمقدمـــة بشـــأن مراجعـــة الحســـابات التوصـــيات  فيمـــا يلـــي   -٨

 :بما يلي إدارة المنظمة وتقضي بأن تقوم

 تقيـيم خـالل مـن ككـل المنظمـة نطـاق علـى بـالمخزون المتعلقـة قضاياال معالجةاالستمرار في   )أ(
 إدارة بشــأن عالميــة سياســة وضــع يليهــا واإلبــالغ، التقييمبــ والمعنيــة المخــزون مراقبــةل الحاليــة ليــاتاآل

 بشـأن القياسـية التشـغيل إجـراءات لوضع الالزم األساس توفر أن شأنها من المخزونو  التوريد سالسل
  ؛)٣٢ الفقرة( الصالحية منتهيال المخزون إدارة

 الشـراء اتطلبـ صـفحة فـي الحاسـوبيالتشـفير  تحسـين ممارسـة تنفيـذتباع مسـار سـريع فـي ا  )ب(
 مــن بــذلك يتعلـق ومــا بالتوجيهـات المســتخدمين زويـدت فــي واالسـتمرار العــالمي اإلدارة نظـام فــي الـواردة
 وذلــك مــذكور،ال نظــامالفــي  اإلنفــاق نمــاطأ تخصــيص فــي الُمتبعــة الجديــدة العمليــة ضــوء علــى بتــدري
  ؛)٣٦ الفقرة( المعاملة مصروفات حسابالشفرة الصحيحة ل على للحصول اً ضمان

 قيــد والبرمجيــات التنفيــذ قيــد اإلنشــاءات أعمــال ثبــاتتســويات إ لحســاب مخطــط صــحيح رســم  )ج(
ارتكاب الخطـأ نفسـه فـي تصـنيف  دون للحيلولة وذلك ،للمصروفات المناسبة حساباتال في ستحداثاال

  ؛)٣٩ الفقرة( المالية البيانات

 التــي العقــود اســتبقاء لرســوم المحاســبية لمعاملــةا تنــاولالتــي ت واإلجــراءات اتالسياســ وضــع  )د(
 تسـجيل ضـمانو  نفسـها الرسـوم تسـجيل فـي التوحيـد تحقيـقو  اتالتوجيهـ تـوفير بشـأن منظمةال تبرمها
  ؛)٤٢ الفقرة( بها تتعلق التي المالية الفترة في االستبقاء رسوم

 طريـــــق عـــــن اتاالســـــتحقاقالحصـــــول علـــــى  وطلبـــــات البيانـــــات تحـــــديث متطلبـــــات تعزيـــــز  )هـ(
 مركــــز فــــيوالتحقــــق مــــن صــــحتها  عالــــةباإل المتعلقــــة الوثــــائق اســــتعراضبشــــأن  إجــــراءات اعتمــــاد
 فـي تحميلهـا قبـل بسـهولة منهـا والتحقـقعنهـا  معلومـات على الحصول فيه يمكن الذي الموظف عمل
 المطالبـات مبـالغ لسـداد أساسـاً  بوصـفها المعلومـات لدقـة ضـماناً  وذلك للمحتوى، المركزية اإلدارة نظام

  ؛)٤٦ الفقرة(

ــة دور تعضــيد  )و( ــذ اكتمــال لضــمان اإلشــرافي الرقاب ــه المباشــر المــالي التعــاون تنفي ــة بجوانب  كاّف
مــع  متابعــةال أنشــطة وتكثيــف الرصــد تحســين مواصــلة علــى نفســه الوقــت فــي والحــرص عنــه، واإلبــالغ
 فــي تقــديمها ضــمان أجــل مــن المباشــر المــالي بالتعــاون الخاصــة تقاريرهــا تقــديم فــي المتــأخرة المكاتــب
  ؛)٥١ الفقرة( منها المتأخر عدد تقليل في واالستمرار المناسب الوقت

ــد الالزمــة، الوثــائق بتقيــيمخاصــة ال الضــوابط عزيــزت  )ز(  الرئيســية المعــالم ومراعــاة النفقــات، وتكّب
 تــدابير اتخــاذمواصــلة و  المباشــر؛ التنفيــذ بشــأن القائمــة القياســية التشــغيل إلجــراءات االمتثــال لضــمان

الخاصـة بالتنفيـذ المباشـر، إن لـم تنتهـي تلـك األسـباب،  تقـاريرال قـديمتـأخير ت أسـباب تقليـلرامية إلـى 
  ؛)٥٦ الفقرة( المذكورةاالستمرار في تقليل عدد المتأخر من التقارير  أجل منوذلك 

 طريــق عــن طويلــة فتــرة منــذ والُمعلقــة التحصــيل المســتحقة الحســابات معالجــة فــي االســتمرار  )ح(
 الحســابات علــى أثرهــا مــن حــد أدنــى إلــى للتقليــل الســفر معــامالت تســوية/ إغــالق فــي اإلبكــار ضــمان
 بشـأن الُمطبقـة الرقابـة ضوابط وتحسين الُمتصّورة الجديدة العمليات وتنفيذ المالية البيانات في المتأثرة
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 لالسـترداد القابلـة السلف تلك حساب في األرصدة تراكم دون للحيلولة السفر سلف استرداد مع التعامل
  ؛)٦٠ الفقرة(

 كامـل بشـكل عنهـا واإلبـالغ والمعـدات والمنشـآت الممتلكات بنود تتبع إلى السعي في االجتهاد  )ط(
 لالمتثـال ضـماناً  وذلك األفريقي، اإلقليم في وخصوصاً  كليهما، والقطري اإلقليمي الصعيدين على ودقيق
  ؛)٦٤ الفقرة( العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير بالكامل

 إعــداد وظــائف وتعزيــز باألصــول الخاصــة البيانــات وتتبــع لرصــد موثوقيــة أكثــر أداة اعتمــاد  )ي(
 االمتثـــال لضــمان والمعـــدات والمنشــآت الممتلكـــات عــن القـــائم أوراكــل نظـــام بموجــب الماليـــة التقــارير
  ؛)٦٥ الفقرة( العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير

ــد  )ك( ــدأ التقّي ــات بمب ــوارد اإلثب ــار مــن ١٤ الفقــرة إطــار فــي ال ــايير مــن ١٧ المعي  المحاســبية المع
 بشــأن ذاتــه المعيــار مــن) ب(-٩٤ الفقــرة بموجــب الــوارد الكشــف بشــرط وكــذلك العــام، للقطــاع الدوليــة
 إثبـات عنـد االسـتخدام قيـد تـزال ال والتي كّلياً  الُمستهلكة والمعدات والمنشآت للممتلكات الدفترية القيمة
  ؛)٧٠ الفقرة( االنتقالية الفترة انتهاء عقب المتبقية األصول أصناف

 مـن ١٧ المعيـار من) ب(-٣٠ بالفقرة عمالً  المالية بالبيانات المتعلقة المالحظات في الكشف  )ل(
 اقتنـاء مجـال فـي العرضية للتكاليف معيارية نسبة تطبيق عن العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير
 جلـب عـن مباشـرة الُمتكّبـدة التكـاليف تقريب أجل من النسبة تلك وتحديث والمعدات والمنشآت المعدات
  ؛)٧١ الفقرة( االستخدام ألغراض وتكييفها الموقع إلى األصول

 رصــد فعاليــة تعزيــز ألغــراض الداخليــة الرقابــة وسياســات أطــر مــن حاليــاً  لــديها مّمــا االســتفادة  )م(
 آليتهـا توفرها التي القيمة وتعظيم ككل التشغيلية العمليات نطاق عبر ضمناً  الُمجّسدة اإلدارية الضوابط
 التوجيهــات عــرى توثيــق خــالل مــن الداخليــة الرقابــة يخــص فيمــا الشــؤون بتصــريف المعنيــة الداخليــة

  ؛)٩٤ الفقرة( المالية ببياناتها المرفق الداخلية الرقابة بيان تأكيد مستوى لرفع ضماناً 

 بإطار تقترن) ١: (بحيث المعلومات تكنولوجيا بشأن ورسمية ملموسة استراتيجية خطة وضع  )ن(
 فيمـا مشـتركة توجيهـات لتقـديم الطـابع مؤسسـية اسـتراتيجي تخطـيط عمليـة نـاتج بوصـفها محـّدد زمني
 ومراعــاة) ٢( وســاق؛ قــدم علــى حاليــاً  وضــعها الجــاري وتلــك وضــعها المقــّرر المبــادرات جميــع يخــص
 للتوجيهـات الشاملة المتطلبات من األدنى الحدّ  المعلومات تكنولوجيا بشأن ستراتيجيةاال الخطة تضمين
 األداء ومقـاييس المعلومـات، بتكنولوجيا المتعلقة االستراتيجية واألغراض واألهداف التوجيهية والمبادئ
 إلــى االســتناد وضــمان) ٣( اإلنجــاز؛ ومعــالم المعلومــات، بتكنولوجيــا الخاصــة واالســتثمارات الرئيســية،

 مـن االسـتفادة خـالل مـن أولوياتهـا وتحديـد األساسية العمل حلول تنفيذ في رسمياً  راسخة استراتيجيات
  ؛)١٠١ الفقرة( عليها المفروضة القيود وٕادارة الغرض لهذا مخصصة موارد

 واضــحة بمســؤوليات ويتكّفــل بــأدوار يضــطلع المعلومــات بتكنولوجيــا معنــي مجلــس) ١( إنشــاء  )س(
 وضمان الوظائف متعدد منظور من المعلومات تكنولوجيا مشاريع على الرقابة وظيفة بأداء يتعلق فيما

 إدارة إطـار ووضـع) ٢( للمنظمـة، االسـتراتيجية األهـداف مـع المعلومـات تكنولوجيـا اسـتراتيجية مواءمة
 جــودة قيــاس مــن للتمكــين المعلومــات تكنولوجيــا ألداء مقــاييس يضــم الــذي المعلومــات تكنولوجيــا أداء

 تعريـف وٕاعـادة القرارات؛ اتخاذ ألغراض فعالة معلومات وتوفير ينبغي كما المعلومات تكنولوجيا خدمات
 أوضـح ووظـائف بـأدوار االضـطالع أجـل مـن العـالمي اإلدارة نظام تحويل مشروع شؤون تصريف هيكل

   ؛)١٠٧ الفقرة( المشاريع إدارة ومجلس التوجيهية اللجنة عضوية لتكوين أساساً  بوصفها



   A70/43          Annex  الملحق         ٧٠/٤٣ج

9 

 لألسـباب  أفضـل تحليـل أسـاليب غـرس طريـق عـن المخـاطر تحديد مجال في  أنشطتها تعزيز  )ع(
 أن وضــمان المنطقيــة، التعثُّــر ومــواطن االفتراضــات لتجنــب الُمحــّددة المخــاطر وراء تقــف التــي الجذريــة
 المناســب الســياق ضــمن  المخــاطر علــى فعاليــة أكثــر ضــوابط تطبيــق إلــى  التقــويم اســتراتيجيات تــؤدي

   ؛)١١٢ الفقرة(

 المبـــادرات أو المشـــاريع جميـــع تنفيـــذ عـــن بالمســـؤولية المشـــاريع إدارة مكتـــب تكّفـــل ضـــمان  )ف(
 العـالمي، اإلدارة نظـام تحويـل مشروع تشمل لكي والتكنولوجيا المعلومات بإدارة المعنية لإلدارة الرئيسية
 جوانـب اسـتقرار وزيـادة والموثوقيـة، االنسـيابية مـن بمزيـد المكتـب إلـى الموكلـة الوظيفـة إنجـاز وكفالة

 تصـريف عمليـة فعاليـة زيـادة إلـى المطـاف نهايـة فـي يـؤدي قـد مّمـا المحـّددة، والمسـؤوليات المساءلة
  ؛)١١٨ الفقرة( المشاريع جودة وضمان الشؤون

 إطـار فـي المعلومـات أمـن مـوظفي كبيـر يؤديـه الـذي والشامل النطاق الواسع بالدور االعتراف  )ص(
 مباشـرة تقاريره يرفع الموظف هذا وجعل الصلة، ذات والسلطات اإلبالغ خطوط وتبسيط لمنصبه، شغله
 مـــن المنظمـــة أصـــول وصـــون المعلومـــات أمـــن خـــدمات كفـــاءة لتعزيـــز المعلومـــات مـــوظفي كبيـــر إلـــى

  ؛)١٢٢ الفقرة( أسلم وضع في المعلومات

 تكنولوجيـا إلدارة الحاسـمة العمليـات علـى المفروضـة الرقابـة أطر على الرسمي الطابع إضفاء  )ق(
 ومعـايير) ٢( خارجيـة؛ بمصـادر االسـتعانة ترتيبـات) ١: (يلي لما األولوية إعطاء سياق في المعلومات
 وضـمان المعلومـات، تكنولوجيـا أداء إدارة وٕاطار) ٣( المعلومات؛ لتكنولوجيا الحاسمة األصول تصنيف
 والعمـل. بفعاليـة ورصـدها إدارتهـا أجـل مـن كاّفة المنظمة أنحاء عبر وتقاسمها هذه الرقابة أطر توثيق
 المجـاالت علـى ترّكـز لكـي تعزيزهـا يلـزم التـي المخـاطر تحديـد أنشطة مع األطر تلك مواءمة على أيضاً 

  ؛)١٢٦ الفقرة( النتائج لتحقيق المحّددة الرئيسية

ــذ خطــة تحســين  )ر( ــل التــي للفجــوة تضــييقاً  وٕانجازهــا بالمنظمــة المشــتريات اســتراتيجية تنفي  تتخل
 إدارة فعاليـة زيـادة) ١: (يلـي مـا طريـق عـن وذلك الفعلية، بتلك مقارنة بها االضطالع الُمزمع األنشطة
 منجزاتهـا لتحسـين األولويـة وٕاعطـاء) ٢( المسـّلمة؛ غيـر والمنتجـات التـأخير بحاالت المتصلة المخاطر

 إطـار فـي األنشـطة سلسـلة مـن بـه ُيضـطلع مـا علـى منطقيـة أكثـر طـابع إضـفاء خـالل من الُمستهدفة
 وٕاتاحــة) ٣( تســليمها؛ الُمزمــع المنتجــات تشــوب التــي التعقيــد وجوانــب الضــيقة الزمنيــة األطــر مراعــاة
 الصــعيد علــى التبعيــة لجوانــب الشــاملة االلتزامــات عــرى وتوثيــق األنشــطة لتنســيق الوقــت مــن المزيــد
  ؛)١٣٥ الفقرة( برمتها التنفيذ خطة في متطلباتها إدراج أجل ومن الداخلي

 بالمنظمـة المشـتريات اسـتراتيجية فـي الشـراء أنشـطة تخطـيط عنصر إنجاز على التركيز زيادة  )ش(
 والنماذج المحددة اإلجراءات وٕاعداد الصلة ذات السياسات صياغة مجال في األولويات تحديد خالل من

  ؛)١٤٢ الفقرة( التوقيت مناسب تنفيذاً  بها االضطالع الُمزمع الشراء أنشطة لتنفيذ ضماناً  بها المقترنة

 القياسية التشغيل إجراءات يشمل بما الطوارئ، أثناء الشراء بسياسات المعني اإلطار وصياغة  )ت(
 المشــتريات اســتراتيجية تنفيــذ خطــة فــي ودمجهــا الطــوارئ أثنــاء المنظمــة الســتجابة دعمــاً  الصــلة ذات

  ؛)١٤٨ الفقرة( الصلة ذات والمهام األنشطة إنجاز ميدان في والرصد الرقابة لتعزيز بالمنظمة

 إطـار فـي كاّفـة اإلدارة مسـتويات علـى المخـاطر إدارة عمليـة تنفيذ رصد أنشطة تعزيز مواصلة  )ث(
 تلـك اكتمـال مسـتوى تقيـيم فـي والنظـر وتحديـدها؛ للمخـاطر الرسمي السياق على األول بالمقام التركيز
  ).١٥٤ الفقرة( لتحسينها الُمتاحة االستراتيجية الفرص تحديد أجل من بالمنظمة العملية
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  تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي في األعوام السابقة
  

 الخاصـة الحسـابات مراجعـة تقـارير فـي الـواردة للحسـابات الخارجية المراجعة توصيات تنفيذ من تحققنا قدل  -٩
وُأغِلقت توصـيتان  ،)٪ ٨٨( منها توصية ٣٦ ُنفِّذت صادرة، توصية ٤١ أصل من أنه والحظنا. السابقة بالسنوات

 وســـيتم.  التنفيــذ قيــد )٪٧(منهــا  توصــيات ٣هنــاك  ومازالــت) ألنهمــا ُحــدِّثتا وُأدِرجتــا فــي هــذا التقريــر، ٪٥(منهــا 
اإلدارة بّين تســـ، و المقبلـــة الماليـــة الفتـــرة تقريـــر ضـــمن وٕادراجهـــا التنفيـــذ قيـــدالـــثالث  توصـــياتال وضـــع مـــن التحقـــق

  .التوصيات تنفيذ لحالة المفصل التحليل ألف الملحق ويعرض المواعيد الُمرتقبة لتنفيذ تلك التوصيات.
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  الوالية والنطاق والمنهجية  ألف:
  

  الوالية
  

 ١٤-٦٨ج ص ع هــابموجــب قرار   ٢٠١٥ مــايو /أيــار فــيمنحــت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون   -١٠
 لحسـابات خارجيـاً  مراجعـاً لكـي يعمـل بصـفته  الفلبـين، جمهوريـة فـي الحسـابات مراجعـة لجنة رئيس إلىوالية جديدة 

 الماليـة الالئحـة من عشرة الرابعة المادة وتوضح .٢٠١٩إلى  ٢٠١٦فترة السنوات األربع الممتدة من  عن المنظمة
 الحســابات مراجــع الالئحــة وتطالــب .للحســابات الخارجيــة المراجعــة تحكــم التــي االختصاصــات وتــذييلها، للمنظمــة
 المعلومــات مــن وغيرهــا الســنوية الماليــة البيانــات مراجعــة بشــأن العالميــة الصــحة لجمعيــة تقريــراً  يقــدم بــأن الخــارجي

  .بها الملحقة اإلضافية واالختصاصات ٣-١٤ بالمادة يتعلق فيما إليها انتباهها استرعاء ينبغي التي
  

  النطاق واألغراض
  

 فـي المدرجـة واإلقـرارات المبـالغ إليها تستند التي للبيِّنات مستقالً  فحصاً  جانبنا من الحسابات مراجعة تمثل  -١١
 مـن الرئيسـي الهـدف أمـا. التشريعي والسند المالية لالئحة المنظمة امتثال مدى تقييم أيضاً  وتشمل. المالية البيانات
  :يلي ما تحقق مدى بشأن مستقل رأي تقديم فهو الحسابات مراجعة

  
عرضـــت البيانـــات الماليـــة بنزاهـــة وضـــع المنظمـــة المـــالي، ونتـــائج أدائهـــا المـــالي والتغييـــرات فـــي   (أ)

األســهم، والتــدفقات النقديــة، ومقارنــة الميزانيــة بالمبــالغ الفعليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي / صــافي األصــول
  ، وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛٢٠١٦ديسمبر / كانون األول ٣١

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

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

  
المراجــع  مــن طلــبتوالتــي  ٣-١٤ بالالئحــة الماليــة منظمــة فيمــا يتعلــقعمليــات الاســتعراض ب أيضــاً  قمنــاو   -١٢

، الماليــة الداخليــة ضــوابطوالالنظــام المحاســبي، الماليــة و  بكفــاءة اإلجــراءات فيمــا يتعلــق تقــديم مالحظــات الخــارجي
  منظمة.ال عمليات وبشكل عام إلدارة وتنظيم

  
 الشـفافية وزيـادة األعضاء، للدول مستقل تأكيد تقديم في الحسابات مراجعة من الهدف يتمثل عام، وبشكل  -١٣

  .للحسابات الخارجية المراجعة عملية خالل من المنظمة عمل أهداف ودعم المنظمة، في والمساءلة
  

  المنهجية ومسؤوليات مراجع الحسابات
  

تلـــك المعـــايير أن نخطـــط لمراجعـــة  وتقتضـــي. أجرينـــا المراجعـــة وفقـــًا للمعـــايير الدوليـــة لمراجعـــة الحســـابات  -١٤
وتنطـوي مراجعـة . الحسابات وننفذها بغرض التأكد بدرجـة معقولـة مـن خلـو البيانـات الماليـة مـن األخطـاء الجوهريـة

ـــالغ واإلقـــرارات المدرجـــة فـــي البيانـــات الماليـــة علـــى ســـبيل  الحســـابات علـــى فحـــص البيِّنـــات التـــي تســـتند إليهـــا المب
جعة على تقييم المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات الجوهرية التي وضـعتها اإلدارة كما تنطوي المرا. االختبار

 .عن تقييم العرض العام للبيانات المالية الً فض



   A70/43          Annex  الملحق         ٧٠/٤٣ج

12 

ويقضـي هـذا الـنهج  .وقد اعُتمد في مراجعة البيانات المالية نهج مراجعة الحسـابات المسـتند إلـى المخـاطر  -١٥
الجوهريـة فــي البيانـات الماليــة ومسـتويات تأكيــد مسـتندة إلــى فهـم مناســب للكيــان بـإجراء تقييمــات لمخـاطر األخطــاء 

 .ولبيئته، بما في ذلك الضوابط الداخلية
  

إجراء  ويهدف. وتتمثل مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناًء على المراجعة  -١٦
المراجعــة إلــى الحصــول علــى تأكيــد معقــول ولــيس مطلقــًا، علــى أن البيانــات الماليــة ال يشــوبها أي أخطــاء جوهريــة 

 .في ذلك األخطاء الناجمة عن الغش أو الخطأ بما
  

وفيمــا يتعلــق باســتعراض عمليــات المنظمــة التــي تتماشــى مــع تقييمنــا للمخــاطر، فقــد ركزنــا علــى اســتعراض   -١٧
واســــتعراض تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت واســــتعراض تنفيــــذ  المكاتــــب مراقبــــة اإلدارة التــــي تَُنفَّــــذ فــــيأنشــــطة 

 .زرناها. واستعرضنا أيضًا تنفيذ إدارة المخاطر في المكاتب التي استراتيجية المشتريات

مكاتـب الحسـابات أيضـًا  ، وباإلضافة إلى مراجعة البيانات المالية، فقد راجعنا٢٠١٦وخالل السنة المالية   -١٨
واإلدارة المعنيـــة بـــإدارة المعلومـــات  األمـــراض غيـــر الســـارية والصـــحة النفســـية دائـــرة - الرئيســـي المقـــرالكائنـــة فـــي 
، فضًال ألفريقيامركز الخدمات العالمي؛ والمكتب اإلقليمي الشراء المؤسسية والتنسيق و  دائرة سياساتو والتكنولوجيا 

وأوغنـدا زمبـابوي الموجودة في كل من  ؛ والمكاتب القطريةوجنوبها أفريقيابلدان شرق  بينفريق الدعم المشترك  عن
 .وجمهورية أفريقيا الوسطىوموزامبيق وبنن 

وهـي: أال ، تستضـيفها المنظمـة كيانـات لخمسـة راجعنا أيضًا حساب البيانات الماليـة وزيادة على ذلك، فقد  -١٩
مركز األمم و  ؛/ األيدزالعوز المناعي البشريلبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس  الصندوق االستئماني

؛ وصـندوق يونيتيـد)ال( الوكالة الدولية ألبحـاث السـرطان؛ والمرفـق الـدولي لشـراء األدويـةو  ة؛سباحمالمتحدة الدولي لل
 الكيانات. لتلك الرئاسيةالتأمين الصحي للموظفين. ويتم إصدار تقرير منفصل إلى األجهزة 

ــ ةال يتضــمن هــذا التقريــر أيــو   -٢٠ علــى البيانــات الماليــة لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة، والمكتــب  اتتعليق
المحكمــة األســبانية لمراجعــة الحســابات. وقــد اعتمــدنا علــى مراجعــة  حســاباتهما اللــذين ُتراجــع اإلقليمــي لألمــريكتين

بــأن فيهــا أبلغتنــا و ، ٢٠١٧ مــارس آذار/ ١٥بتــاريخ المحكمــة تلــك مــن وردت  ةرســالة طمأنــلــى عبنــاًء حســاباتهما 
مسـائل أخـرى  ةأو أيـبيانـات خاطئـة أخطـاء جوهريـة أو  ةلم تكشف حتى اآلن عن أيـ ٢٠١٦مراجعة حسابات عام 

كمــا  ،األمريكيــةلبيانــات الماليــة لمنظمــة الصــحة للبلــدان احســابات بــه بشــأن مراجعــة  الُمبــدىرأي الــعلــى  تــؤثر ســلباً 
أبلغتنـا المحكمـة كـذلك بأنهـا . و ٢٠١٥الحسـابات السـنوية لعـام مراجعة غير مشفوع بتحفظات بشأن آخر رأي ُأبِدي 

حســابات مــن مراجعــة بالكامــل االنتهــاء ة بيانــات خاطئــة بمجــرد ســتتمكن مــن تقــديم تأكيــدات قاطعــة بعــدم وجــود أيــ
 .التصديق عليهاو  ٢٠١٦البيانات المالية لعام 

لتجنـب االزدواجيـة  معـةالُمز  وقد نسقنا مع مكتب خدمات المراقبة الداخليـة فـي مجـاالت مراجعـة الحسـابات  -٢١
غير الضرورية في الجهود، وتحديد مدى االعتماد علـى مـا حققتـه خـدمات المراقبـة الداخليـة. كمـا تعاوّنـا أيضـًا مـع 

 د من التعزيز لعملنا في مراجعة الحسابات.لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة لمزي

بشــأن مــذكرات  مــن خــالل إصــدار نتــائج مراجعــة الحســابات إلــى إدارة المنظمــةعــن واصــلنا تقــديم تقريــر و   -٢٢
وتوصــــيات  الحظــــاتإلدارة تتضــــمن متوجيــــه  خطابــــات إلــــى امراجعــــة الحســــابات و  عمليــــةالمتعلقــــة ب مالحظــــاتال

هـــذه ، وتـــؤمن ٢٠١٦خطابـــًا إلـــى اإلدارة بشـــأن مراجعـــة الحســـابات خـــالل الســـنة الماليـــة  ١٨قـــد وّجهنـــا مفصـــلة. و 
  .مع اإلدارة استمرار الحوار الممارسة
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 نتائج مراجعة الحسابات  باء:

انتبــاه جمعيــة الصــحة  رأي مراجــع الحســابات الخــارجي لفــت فــي هــذا التقريــر المســائل التــي ينبغــيشــمل ي  -٢٣
مراجعـة الحسـابات التـي قمنـا عمليـة  الحظـاتللتعليـق علـى مسـانحة فرصة  العالمية إليها. وقد أتيح إلدارة المنظمة

بها. وتهدف التوصيات المقدمة إلى اإلدارة إلى دعم أهداف والية منظمـة الصـحة العالميـة، وتحسـين وٕاضـافة قيمـة 
 العالمية وٕالى تصريف الشؤون فيها. إلى اإلدارة المالية لمنظمة الصحة

 الشؤون المالية  -١

 لبيانات الماليةامراجعة   ١-١

حول البيانات المالية لمنظمة الصحة العالميـة. وعلـى هـذا النحـو، فقـد خلصـنا  دون تحفظمن أصدرنا رأيًا   -٢٤
إلى أن البيانات المالية َتْعِرض بصورة عادلـة، مـن جميـع النـواحي الجوهريـة، المركـز المـالي للمنظمـة للسـنة الماليـة 

في األصـــول/ األســـهم ، ونتـــائج أدائهـــا المـــالي، والتغيـــرات فـــي صـــا٢٠١٦كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١المنتهيـــة فـــي 
والسندات، والتدفقات النقدية، والمقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام 

 حول البيانات المالية. ٢على النحو المبين في المذكرة التوضيحية 

 إجـراء مـن التوصـيات التـي صـدرت فـي سـياق تها اإلدارة لمعالجة عددلذب لجهود التيعرب عن تقديرنا لنو   -٢٥
مــن أجــل عــرض أرصــدة  ٢٠١٦المراجعــات المرحليــة والمراجعــات فــي نهايــة المــدة للبيانــات الماليــة للمنظمــة لعــام 

تماشى مع معايير المحاسبة الدولية فـي عنها بما ي واإلفصاح هاعرض الحسابات المتأثرة على نحو عادل، وتحسين
الُمدخلــة التعــديالت  ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ٣١بيانــات الماليــة للفتــرة المنتهيــة فــي القطــاع العــام، وتعكــس ال

 يها.اإلضافات إلمذكرات اإلفصاح و  تصويباتعلى أرصدة الحسابات المتأثرة في البيانات إلى جانب 

استنتجنا أن سياسات المحاسبة قد تم فقد لمنظمة، لالمالية  طبقًا لمقتضيات الالئحةو وباإلضافة إلى ذلك،   -٢٦
تطبيقهـــا علـــى أســـاس يتوافـــق مـــع العـــام الســـابق. وعـــالوة علـــى ذلـــك، اســـتنتجنا أن المعـــامالت الماليـــة التـــي أجرتهـــا 

مراجعــة حســابات البيانــات الماليــة،  فــي إطــار المنظمــة واطلعنــا عليهــا أثنــاء مراجعــة الحســابات أو التــي تــم فحصــها
 .وسندها التشريعي الية للمنظمةللوائح المممتثلة  كانت

فقـد الحظنـا فـرص   ،ماليـةالبيانـات ال  حسابات ةمع أننا أصدرنا رأيًا غير مشفوع بتحفظات بشأن مراجعو   -٢٧
تسـجيل  ات علـى عمليـةتحسـينال مـن أجـل مواصـلة إدخـال إدارة المنظمـة التـي يلـزم أن تتيحهـاناه دالتحسين الواردة أ

 في الفترة المقبلة.بإنصاف لبيانات المالية ا عرض وضمانعنها، وٕاعداد التقارير وتجهيزها المعامالت المالية 

  تنفيذ النظام العالمي إلدارة المخزون -المخزونات   ٢-١

 التعبئة والتغليف والشحن والتأمين في النظام  تكاليفنسبة  عديلت ضرورة  ١-٢-١

مــن شــأن النظــام العــالمي إلدارة المخــزون أن يتنــاول  أنللحســابات فــي مراجعاتنــا الســابقة  اإلدارة أوضــحت  -٢٨
والتغليــف والشــحن والتــأمين  لتعبئــةالتكــاليف الفعليــة ل ســجيلتوبالُمــرّجح  التكلفــةالمتعلقــة بحســاب متوســط  المســائل
  .القطعفترة أثناء العابرة  ناتالمخزو  عن اإلبالغبو  الصالحية منتهيال لمخزونوبرصد ا
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، ٢٠١٦ينـاير  ي/الثـان كـانونفـي  بـدأقـد خـزون الم إلدارة العـالمي النظاماستهالل تنفيذ أن تنفيذ/  والحظنا  -٢٩
ها بــالمقر الرئيســي مقتضــياتل واالســتجابةوترصــدها مخــاطر لمواجهــة ال لتأهــبوٕادارة االمؤسســية المخــاطر  إدارةأن و 
المكتـب  مسـتودعات فرغسـتفي حين  ،النظام استخدام عاكفة على آسيا شرق جنوبل اإلقليمي المكتبمستودعات و 

 إلىاالنتقال رحلة ممن ألفريقيا  اإلقليمي والمكتباإلقليمي لغرب المحيط الهادئ والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
النظـام يحسـب  أنالنقـاب عـن النظام العـالمي إلدارة المخـزون . وقد كشف استعراضنا لتنفيذ ٢٠١٧عام  فيالنظام 

ه، وظائفــ بــينحاليــًا وظيفــة حســاب المخزونــات العــابرة فيمــا فيــه ال تُــدرج هــو نظــام و  ،تلقائيــاً  الُمــرّجح توســط التكلفــةم
مــن تكــاليف التعبئــة والتغليــف  ٪١٤ويضــيف إليهــا نســبة متنوعــة  إيــراداتبوصــفها  العينيــة التبرعــاتيحســب  ولكنــه

بل يطّبق عوضًا عن ذلـك  ،والتغليف والشحن والتأمينلتعبئة ل الفعلية لتكاليفوالشحن والتأمين. وال يحسب النظام ا
. غيـر مخزونـاتمـا ُيشـترى مـن علـى تكلفـة  لتعبئة والتغليف والشحن والتأمينتكاليف ا٪ من أسعار ١٤ قدرها نسبة

 مـوالرهـن/ حجـز األ فـيمركز الخدمات العالمي التي يستخدمها حاليًا  ةالمعياريالنسبة من  أقلأن تلك النسبة هي 
. التـأمين تكـاليف باسـتثناء، ٢٠١٦مـن تمـوز/ يوليـو  بـدءاً ٪ ١٥والُمحـّددة بمقـدار والشـحن  لتغليفلتعبئة والالالزمة 

يجـب  ى تكلفـة المخزونـات،ّرر إضافتها إلـقالمُ للتعبئة والتغليف والشحن والتأمين  الفعلية التكاليف تقريبسعيًا إلى و 
 طــوال فتــرة ماليــة معينــة ضــماناً اســتخدامها نتظــام فــي االو  والتــأمين عــديل نســبة تكــاليف التعبئــة والتغليــف والشــحنت

  .في البيانات الماليةات بإنصاف لعرض حساب المخزون

  اتالمخزون تصنيف حسينت ضرورة  ٢-٢-١

تصــنيف خــزون وُكِشــف النقــاب فيــه عــن ضــرورة دارة المالعــالمي إلنظــام الالبيانــات فــي تواصــل اســتعراض   -٣٠
لتعزيـز سـالمة البيانـات وفائـدتها فـي إعـداد منتهيـة الصـالحية وأخـرى غيـر منتهيـة الصـالحية  إلـى بنـودالمخزونات 

  .التقارير المالية

الــتخلص مــن  بشــأنالتشــغيل القياســية  اتإجــراء/ السياســات وضــعمســار ســريع فــي  تبــاعا ضــرورة  ٣-٢-١
  الصالحية منتهيالالمخزون 

ات مراجعـة الحسـابات بشـأن إجـراءلتنفيـذ توصـيتنا السـابقة عـن وضـع كشفت عملية التحقق التي أجريناهـا   -٣١
لـم يكتمـل  اأن إصـدارهعـن النقاب منتهي الصالحية المخزون الالتخلص من العالمية فيما يخص التشغيل القياسية 

الحاجــة إلــى بخصــوص  كيفيــة معالجــة المســألة األوســع نطاقــاً عــن  مــذكرة مفاهيميــة الوقــت الــراهنفــي . وُأِعــّدت بعــدُ 
وبمجـرد تنفيـذ التوريد والمخزونـات. الطوارئ وٕادارة سلسلة أثناء الستجابة شأن ابسياسة واستراتيجية عالميتين  وضع
منتهـي المخـزون الالـتخلص مـن ات التشـغيل القياسـية بشـأن إجـراءلوضع  تشكل أساساً فإنها س السياسة العالميةتلك 

  .الصالحية

خـالل  من ككلنطاق المنظمة  علىبالمخزونات  المتعلقة قضاياال معالجة المنظمةتواصل  بأن وأوصينا  -٣٢
ــالتقييم واإلبــالغ، يليهــا وضــع سياســة عالميــة بشــأن إدارة  تقيــيم اآلليــات الحاليــة لمراقبــة المخــزون والمعنيــة ب

إدارة  سالســل التوريــد والمخــزون مــن شــأنها أن تــوفر األســاس الــالزم لوضــع إجــراءات التشــغيل القياســية بشــأن
  ن المنتهي الصالحية.المخزو

  النفقات  ٣-١

 الحسابات في الخاطئ المصروفات تصنيف  ١-٣-١

 فـــي المنظمـــةســـعيًا إلـــى تعزيـــز االمتثـــال للسياســـات وتفـــادي الخطـــأ فـــي تصـــنيف الحســـابات، فقـــد أوصـــينا   -٣٣
االمتثــال للــوائح وتعزيــز عمليــة وٕانفــاذ  ات والتــدريبات ذات الصــلةرشــادمزيــد مــن اإلبتزويــد المــوظفين ب  ٢٠١٥ عــام
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 ،استخدامها قبل إنشاء أمر الشراء في نظام اإلدارة العـالميالُمقّرر  النفقاتأنماط في مجال تخصيص  االستعراض
  .توصيتنا على المنظمة ووافقت

الخــدمات فيمــا بــين  لقيــودي تصــنيف اأخطــاًء فــ ٢٠١٦عــام لحســابات خــالل المراجعــة المرحليــة والحظنــا   -٣٤
مليـون  ٥,٣مع األمم المتحدة والمنظمات غيـر الحكوميـة (الُمبرمة مليون دوالر أمريكي) واالتفاقات  ٨,٤التعاقدية (

نفقـــات بصــدد الدفعــات بشــأنها ُأِثيــرت التــي ) مليــون دوالر أمريكــي ٣,١( دوالر أمريكــي) وتكــاليف التشــغيل العامــة
أرصــدة ضــمانًا لتحقيــق اإلنصــاف فــي عــرض  لُمرتكبــة فــي التصــنيفويب األخطــاء اقياســية لتصــاللكترونيــة غيــر اإل

تعزيــز عمليــة االســتعراض مواصــلة بالقاضــية التوصــية كمــا أكــدنا مجــّددًا عــام. حســابات النفقــات المتــأثرة فــي نهايــة ال
ــــة والمســــاهمة ونـــوع النفقــــات والمنظمــــةحســــاب  تصــــنيفإثـــارة فيمـــا يخــــص  ميــــدان فــــي خاصـــًة ، و المشـــروع والمهمَّ

المعامالت الخاطئة المحتملة التي يلزم سائر وستواصل تحديد  والتي وافقت عليها اإلدارةالنفقات، خصيص أنماط ت
  .هاصويبت

مليون دوالر أمريكـي) واللـوازم  ١,٩تكاليف التشغيل العامة (تصنيفًا خاطئًا لزلنا نالحظ في نهاية العام ماو   -٣٥
مليــــون دوالر أمريكــــي) التــــي تــــؤثر علــــى  ١,١الخــــدمات التعاقديــــة (و ) مليــــون دوالر أمريكــــي ٢,٢والمــــواد الطبيــــة (

قـد صـّوبت اإلدارة . و األثـاثحسابات المركبات و تكاليف الموظفين والمعدات و ، من قبيل أخرىمصروفات حسابات 
 تحسـينستتحّسـن بشـكل كبيـر بفضـل تسـجيل النفقـات وترميزهـا دقـة وأشـارت إلـى أن تصنيف المصروفات الخاطئ 

ــــواردة الشــــراء طلبــــات صــــفحة فــــي الحاســــوبي التشــــفير الُمقــــّرر تنفيــــذه فــــي منتصــــف  العــــالمي اإلدارة نظــــام فــــي ال
  .مع المستخدمينومتابعتها  تعزيز رصد المسألة، وكذلك بفضل ٢٠١٧ عام

 صـفحة فـي الحاسـوبي التشـفير تحسـين ممارسـة تنفيـذفي  اً سريع اً مسار  المنظمةبأن تتبع أوصينا  وقد  -٣٦
 بـذلك يتعلـق ومـا بالتوجيهـات المسـتخدمين تزويـد فـي واالسـتمرار العـالمي اإلدارة نظام في الواردة الشراء طلبات
 ضـماناً  وذلـك المـذكور، النظـام فـي اإلنفـاق أنمـاط تخصـيص فـي الُمتبعـة الجديدة العملية ضوء على تدريب من

  .المعاملة مصروفات لحساب الصحيحة الشفرة على للحصول

  االستحداث قيد والبرمجيات التنفيذ قيد اإلنشاءات أعمال إثبات فيللمصروفات  خاطئ مخطط رسم  ٢-٣-١

لت فــــي عــــام   -٣٧ المقر الرئيســــي تحــــت بنــــد أعمــــال تشــــييد المبــــاني الجاريــــة بــــالنفقــــات المتعلقــــة ب ٢٠١٦ُســــجِّ
). دوالر أمريكـي مليون ١,٦٩( مليون دوالر أمريكي) وتكاليف التشغيل العامة ٤,٧الخدمات التعاقدية (مصروفات 

لت ، عــامنهايــة البالبيانــات الماليــة هــا فــي اإلبــالغ عنقيــد التنفيــذ ألغــراض ولــدى إثبــات أعمــال اإلنشــاءات  فقــد ُســجِّ
مصــروفات حســاب مــن ًا خصــمُعــيِّن مخططــه بوصــفه المبــالغ المــذكورة فــي حســاب تســوية األصــول الثابتــة الــذي 

لخــدمات اعلــى  ســابقاً ّملــة الُمححســابات المصــروفات مــن  اً كونــه خصــمعوضــًا عــن المعــدات والمركبــات واألثــاث 
لـدى  حساب مصروفات الخـدمات التعاقديـةمبلغ خّفض أيضًا لم يُ . و التعاقدية وتكاليف التشغيل العامة على التوالي

مبلــغ مــن ذلــك  بــدالً بــل ُخفِّــض مليــون دوالر أمريكــي،  ٢,٤قــدار بماالســتحداث غيــر الماديــة قيــد إثبــات البرمجيــات 
  .حساب المعدات والمركبات واألثاث

ة فــي البيانــات الماليــة، فــإن أثر أرصــدة الحســابات المتــويب لتصــفعليــة ســويات تمــا يلــزم مــن  ه ُأجــِريأنــمــع و   -٣٨
المقّيـــدة علـــى النفقــات مخططـــات فــي رســـم الُمتبـــع أبـــرز الحاجــة إلـــى تصـــحيح المســار قـــد هــذا التصـــنيف الخــاطئ 

لت فيهـا  التـيالمناسبة  الحسابات  الناشـئة المعـامالت فـيالمتوقعـة  الزيـادةيتماشـى مـع  بمـافـي األصـل  النفقـاتُسـجِّ
 إلثبــاتالحســابات الصــحيحة  اســتخدام األمــر هــذا. وســيكفل جديــدة برمجيــات اســتحداثو  الجديــد المبنــى تشــييدعــن 
  .االستحداث قيد والبرمجيات التنفيذ قيد اإلنشاءات أعمال
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 أعمال إثبات تسويات لحساب اً صحيح اً مخطط منظمةال تضع بأن أوصيناإلى المضي قدمًا، فقد  سعياً و   -٣٩
 دون للحيلولــة وذلــك للمصــروفات، المناســبة الحســابات فــي االســتحداث قيــد والبرمجيــات التنفيــذ قيــد اإلنشــاءات

  .المالية ارتكاب الخطأ نفسه في تصنيف البيانات

  االستبقاء رسومب المتعلقة النفقات/ التكاليف إثبات عدم  ٣-٣-١

مليــون فرنــك سويســري لتشــييد مبنــى  ١٧,٥بمبلــغ  ٢٠١٦فــي عــام منظمــة الالحظنــا أن العقــد الــذي أبرمتــه   -٤٠
المقّيـد مـن المبلـغ  ٪٥بشـأن اسـتبقاء نسـبة تعـادل  ٧-٦فـي إطـار البنـد يتضمن حكمـًا يـرد ها الرئيسي جديد في مقر 

  .قبول المشروععقب  يوماً  ٣٠في غضون  ىالمنظمة أن تفرج عن المبلغ الُمستبقفي الفاتورة، وأن من شأن 

قّيدتـه و مـن رسـوم االسـتبقاء  ٪٥ه بصافي نسـبة دفعإلى المقاول المبلغ الالزم سّددت منظمة الوالحظنا أن   -٤١
أو الخـدمات الُمنجـز اليف العمـل مـن تكـ جـزءاً أيضـًا هـو مبلـغ يشـّكل و  ،الخـدمات التعاقديـةمصـروفات حساب على 

 لمعالجـة المحاسـبية لرسـومبشـأن اموضـوعة موضـع التنفيـذ وٕاجراءات  اتسياسال تمتلك منظمة الأن على المقدمة، 
  .أمريكيدوالر مليون  ٠,٣ما مقداره  ٢٠١٦في عام االستبقاء  بلغت رسوماالستبقاء. و 

 اسـتبقاء لرسـوم المحاسـبية المعاملةتناول ت التي واإلجراءات السياسات منظمةالأوصينا بأن تضع  وقد  -٤٢
 تسـجيل وضمان نفسها الرسوم تسجيل في التوحيد وتحقيق التوجيهات توفير بشأن المنظمة تبرمها التي العقود
  .بها تتعلق التي المالية الفترة في االستبقاء رسوم

  اإلعالة ستحقاقاتاالموظفين بشأن  مطالبات  ٤-١

فـي  ستحقاقاتمعالجة االالوضع و لطلبات الموظفين المقدمة بشأن تغيير الذي أجريناه  ستعراضاالكشف   -٤٣
تخضـع لمركزيـة للمحتـوى دارة انظـام اإلأن الوثـائق الداعمـة المقدمـة مـن خـالل النقاب عن مركز الخدمات العالمي 

قيـام حظنـا أن العمليـة ال تنطـوي علـى القـد . و السـتحقاقاتمرجعيـة لقائمـة الالإلى  اكتمالها استناداً مدى  لتحقق منل
بأي حـال  تحقق من صحتهاالأو ب لوثائق المقدمة من مكان تعيين الموظفاالموظف المعّين/ الُمفّوض باستعراض 

وٕاجــراءات  اتالمــوارد البشــرية العالميــة فــي مركــز الخــدمات العــالمي أنــه ال توجــد سياســإدارة أكــدت . و مــن األحــوال
أو التحقــق مــن صــحة تلــك وثــائق مــن نظــام اإلدارة المركزيــة للمحتــوى ه الموظفــون فــي مــا يحّملــبشــأن اســتعراض 

  ات.ستحقاقاالالحصول على مطالبات طلبات تحديث البيانات و هم لعند تقديمالوثائق 

، من االسـتحقاقات اً عددخص مالية فيما ي اً الشخصية آثار الموظف بيانات الُمدخلة على لتغييرات تخّلف او   -٤٤
الحصـــول علـــى وكـــذلك طلبـــات وضـــع الموظـــف تغييـــر بشـــأن  اســـتعراض الوثـــائق المقدمـــةلـــذا فـــإن مـــن الضـــروري 

مـن  لتحقـقات اإجـراءغيـاب ل ويشكّ لمحتوى. في نظام اإلدارة المركزية ل االستحقاقات في مركز العمل قبل تحميلها
  .للموظفيندفع مبالغ زائدة وخرقًا لالئحة ًا من حيث لوثائق الداعمة خطر صحة ا

عنـــد مطالبـــة هـــي مـــادة ُيعـــّول عليهـــا دومـــًا لمـــوظفين الئحـــة امـــن  ٤٩٠بـــالقول إن المـــادة وعلقـــت اإلدارة   -٤٥
نظام اإلدارة العـالمي لهـذه المعـامالت الداعمة في شرط تحميل الوثائق افت قائلة إن أضو  ،الموظفين بتقديم الوثائق
يمكن التحقق منه في إجراءات بوصفه شرطًا البشرية العالمية تشير إليه فعًال إدارة الموارد  المتعلقة بالموارد البشرية

 فيــه يمكــنالــذي  الوثــائق فــي مركــز عمــل الموظــفصــحة التحقــق مــن ولكّننــا نــرى أن . التشــغيل القياســية المنشــورة
سيسـاعد  أمـرهـو  المركزيـة للمحتـوىفـي نظـام اإلدارة  قبل تحميلهـابسهولة والتحقق منها على المعلومات الحصول 

  .العالمياإلدارة في نظام الواردة على ضمان صحة المعلومات 
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 عــن اتاالســتحقاقالحصــول علــى  وطلبــات البيانــات تحــديث متطلبــاتمنظمــة الوقــد أوصــينا بــأن تعــزز   -٤٦
 الموظـف عمـل مركـز فيوالتحقق من صحتها  عالةباإل المتعلقة الوثائق استعراضبشأن  إجراءات اعتماد طريق
 المركزيـة اإلدارة نظـام فـي تحميلهـا قبـل بسـهولة منهـا والتحقـقعنهـا  معلومـات علـى الحصـول فيـه يمكـن الذي

  .المطالبات مبالغ لسداد أساساً  بوصفها المعلومات لدقة ضماناً  وذلك للمحتوى،

  التعاون المالي المباشر  ٥-١

مقابـل مليـون دوالر أمريكـي  ٢٠٣,٧مـا مقـداره  ٢٠١٦عـام  بلغت مصروفات التعاون المـالي المباشـر فـي  -٤٧
مبلغ استرداد عن  ٢٠١٦/ ديسمبر كانون األول ٣١ُأبِلغ حتى يوم . و ٢٠١٥مليون دوالر أمريكي في عام  ٢٤٣,٥
المباشــر،  عــاون المــاليحســابات مصــروفات التًا مــن مباشــر  اً خصــمبوصــفه مليــون دوالر أمريكــي  ٠,٤قــدره  إجمــالي

مبــالغ لــى حســاب بوصــفه مــن المبــالغ الُمضــافة إمليــون دوالر أمريكــي  ٠,٢٢ل مبلــغ إجمــالي آخــر قــدره فيمــا ُســجِّ 
  .مليون دوالر أمريكي ٠,١٨التي ُحصِّل منها مبلغ قدره و  ،التحصيلالتعاون المالي المباشر المستحقة 

التعـــاون عمليـــة تقـــديمها فيمـــا يخـــص  الـــالزمالمتثـــال للوثـــائق بشـــأن ا هنـــاالـــذي أجري ســـتعراضاالنتـــائج أمـــا   -٤٨
، فقـد كشـفت علـى األقـل أمريكـي مليـون دوالر ١,٠قيمتهـا البالغـة اختبـارات أوامـر الشـراء بناًء على  المباشرالمالي 

فـي نظـام اإلدارة انعدام وجود رابط لهذا التعـاون أو لتعاون المالي المباشر لالزمة لاوثائق العدم اكتمال النقاب عن 
أن  أفريقيـاب فـي مكتبـين قطـريينالحظنـا . و المـذكور برغم توافر القوائم المرجعية الخاصة بالتعـاونلمحتوى المركزية ل

فــي  تنفيــذه،ات الُمبرمــة بشــأن تفاقــاالد الموافقــة علــى اعيــمو محــّددة قبــل كانــت التعــاون المــالي المباشــر مواعيــد تنفيــذ 
الشـراء أوامـر  عـالوة علـى ذلـك، الحظنـا أن. و للشـروط غيـر ممتثـل قد قبـل اقتراحـاً مكتبًا قطريًا آخر أن ُلوِحظ حين 

الالزمـة علــى التقـارير التقنيــة تقـديم ون مــن دنظــام اإلدارة العـالمي  فـيقــد ُأغِلقـت  المباشـرالمتعلقـة بالتعـاون المــالي 
  ات التشغيل القياسية.إجراءما تنّص عليه غرار 

التعـاون رصـد الخـاص بتقريـر النهـا فـي ُأبِلـغ عقـد الوثائق  لتخلّ التي تالثغرات تلك أن ذكر ومن الجدير بال  -٤٩
مـن خـالل الرقابـة تعزيـز ضـوابط  فـي معـرض ردهـا عليـه إلـى اإلدارةسـعت ، والذي ٢٠١٦في عام المالي المباشر 
األقاليم، مثـل الرصـد فـي الموقـع والفحوصـات بالمباشر تنفيذ التعاون المالي ضمان المتعلقة بنشطة االضطالع باأل

  .منها رجعية األثر للُمنجزاستعراضات ٕاجراء أنشطة و ما يجري االضطالع به من لالعشوائية 

 تقريــراً  ٥٨٨إلــى  ٢٠١٦فــي عــام المتــأخرة التعــاون المــالي المباشــر التــدريجي فــي تقــارير قليــل والحظنــا الت  -٥٠
فــي عــام تقريــرًا  ٣٢٣٤و ٢٠١٤فــي عــام  تقريــراً  ١٢٨٧و ٢٠١٥فــي عــام  تقريــراً  ١١١٦قارنــة بعــددها الــذي بلــغ م

كـّل فـي قـد تـأخر التعـاون المـالي المباشـر تقـديم تقـارير أن  مراجعة حسابات المكاتـب القطريـةُلوِحظ لدى . و ٢٠١٣
. أوغنــدابوالمكتــب القطــري هــا نوبالــدعم المشــترك بــين بلــدان شــرق أفريقيــا وج وفريــق المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــامــن 

مــن مظــاهر الجهــود الحثيثــة التــي تبــذلها  دد التقــارير المتــأخرة مظهــراً الُمخــتط فــي تقليــل عــاالتجــاه التنــازلي مثــل يو 
التابعـــة المتابعـــة مـــع المكاتـــب اإلقليميـــة تكثيـــف أنشـــطة مـــن خـــالل تعزيـــز الرصـــد و  عـــددهامـــن أجـــل تقليـــل اإلدارة 

تعزيـز خـالل ، فضـًال عـن تقليـل عـددها مـن القطريـة المكاتـب مختلف مع هاتسلسلفي جاءت متسقة  التيو  لمنظمةل
المســألة القائمــة لتــأخير تــزال هنــاك حاجــة إلــى معالجــة ذلــك، الرغــم المتعلقــة بالتعــاون المــالي المباشــر. و السياســات 

  .الماليةالبيانات على المباشر التعاون المالي مبالغ مستردة من  ةأيالتي ُيحتمل أن تخّلفها واآلثار  التقارير

 المــالي التعــاون تنفيــذ اكتمــال لضــمان اإلشــرافي الرقابــة دور تعضــيد المنظمــةأوصــينا بــأن تواصــل  وقــد  -٥١
 أنشـطة وتكثيـف الرصـد تحسـين مواصـلة علـى نفسـه الوقـت فـي والحـرص عنـه، واإلبـالغ كاّفـة بجوانبه المباشر

 فـي تقـديمها ضـمان أجـل من المباشر المالي بالتعاون الخاصة تقاريرها تقديم في المتأخرة المكاتبمع  متابعةال
  .منها المتأخر عدد تقليل في واالستمرار المناسب الوقت
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  التنفيذ المباشر  ٦-١

زيادة وهو ما يمّثل مليون دوالر أمريكي،  ٢٣٣,٠٢مقداره ما  ٢٠١٦التنفيذ المباشر في عام  بلغت نفقات  -٥٢
الزيـادة أساسـًا عـزى وتُ . مليـون دوالر أمريكـي ٢٢٠,٩ الذي وصل إلى ٢٠١٥عام  بمبلغها في مقارنة ٪٥,٥نسبتها 

الـذي ، المكتـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـطبشـلل األطفـال فـي مجـال مكافحـة نفاق اإلمعّدل إلى النفقات الطارئة على 
  .من النفقات الُمتكّبدة عن التنفيذ المباشر ٪٩٩بنسبة  المكتب اإلقليمي ألفريقيابمعية استأثر 

التنفيـــذ فـــي عـــدد تقـــارير  كبيـــراً  انخفاضـــاً  ٢٠١٦عـــام فـــي رصـــد التنفيـــذ المباشـــر الخـــاص بتقريـــر الوأظهـــر   -٥٣
لغايـــة يـــوم تقريـــرًا  ١١٠١إلـــى  ٢٠١٥ديســـمبر كـــانون األول/  ٣١ يـــوم حتـــىتقريـــرًا  ١٨٣٧مـــن المباشـــر المتـــأخرة 

 متــــأخراً  تقريــــراً  ٦٧١كــــان لــــدى اإلقلــــيم األفريقــــي . و ٪٤٠ ليســــّجل بــــذلك انخفاضــــًا نســــبته، ٢٠١٧ مــــارسآذار/  ٢
مــــن  ٪٣٨,١( تقريــــراً  ٤٢٠شــــرق المتوســــط بينمــــا كــــان لــــدى المكتــــب اإلقليمــــي لالتقــــارير)،  مــــن مجمــــوع ٪٦٠,٩(

مراجعة الحسـابات فـي المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا والمكاتـب القطريـة  أفرقةلمقدمة من ا التأكيدات أثبتتو ). هامجموع
 جهودالبفيها، ونحن نسّلم  متأخرة تقاريروجود وجمهورية أفريقيا الوسطى وبنن وموزامبيق صحة  أوغنداكّل من في 

  .هاددمن أجل تقليل ع اإلدارةالتي تبذلها 

عــدم اكتمــال وجــود ثغــرات مــن قبيــل  القطريــة فــي أفريقيــالمكاتــب حســابات امراجعتنــا لالحظنــا أيضــًا لــدى و   -٥٤
مصــروفات غيــر ٕانفــاق غيــر مالئــم و مخطــط التنفيــذ المباشــر علــى نحــو اســتخدام و  لمبــرراتاالزمــة لتقــديم الوثــائق ال

  .األنشطةاستهالل االضطالع بتأخير و مقبولة 

هــو الخاصــة بالتنفيــذ المباشــر تقــارير التقــديم هــا فــي مجــال وأوضــحت اإلدارة أن أحــد التحــديات التــي تواجه  -٥٥
 أثيراً يـؤثر تـمختلـف المكاتـب القطريـة، ممـا  ما بـينفيالجوائز التنسيق ومديري شؤون المسؤولين عن تنّقل الموظفين 

اتخـذت اإلدارة تـدابير راميـة التحديات، سعيًا إلى التصدي لتلك . و الرصد اتوآليالواردة تعليقات العلى سلسلة  اً كبير 
الالزمــة. ألشــخاص المســؤولين عــن تقــديم التقــارير مناســبة التوقيــت إلــى اتنبيهــات فرديــة توجيــه عمليــة تيســير إلــى 

مـن مـع المكاتـب القطريـة  الموضـوع الماليـة متابعـةالشـؤون ٕاضافة إلـى ذلـك، طلبـت اإلدارة مـن مـوظفي الميزانيـة و و 
التقـارير وضـع ن ضـمان مـنيـين المسـؤولين تقين اللمـوظفتمكـين ادد التقـارير المتـأخرة، و أجل االستمرار فـي تقليـل عـ

  .الوقت المناسببنظام اإلدارة العالمي  فيتسليمها صيغتها النهائية و في 

 ومراعــاة النفقــات، وتكّبــد الالزمــة، الوثــائق بتقيــيم الخاصــةالضــوابط  المنظمــةبــأن تعــزز  أوصــينا قــدو   -٥٦
 اتخـاذ ومواصـلة المباشـر؛ التنفيـذ بشـأن القائمـة القياسـية التشـغيل إلجـراءات االمتثـال لضـمان الرئيسية المعالم
تلـك األسـباب، وذلـك  هِ بالتنفيـذ المباشـر، إن لـم تنتـ الخاصـة التقارير تقديم تأخير أسباب تقليلرامية إلى  تدابير
  .المذكورة التقارير من المتأخر عدد تقليل في االستمرار أجل من

  التحصيل فيما يتصل بسلف السفر المعلقة منذ فترة طويلة المبالغ المستحقة شطب  ٧-١

أو معـامالت السـفر المتـأخرة الفائضـة حساب سـلف السـفر القابـل لالسـترداد لتسـجيل سـلف السـفر ُيستخدم   -٥٧
مليـون  ٠,٥انخفـض رصـيد هـذا الحسـاب مـن قـد و . منها المبالغ المستردة عن طريق كشـوف المرتبـاتُتخصم التي 

استهلت شركة غلوبال فاينانس فـي . و ٢٠١٦مليون دوالر أمريكي في عام  ٠,٤إلى  ٢٠١٥في عام دوالر أمريكي 
منـــذ واســـعة النطـــاق فـــي مركـــز الخـــدمات العـــالمي لحســـم المبـــالغ المســـتحقة التحصـــيل المعلقـــة عمليـــة  ٢٠١٥عـــام 
التـــي بلغــــت و  ٢٠١٦المســـتحقة التحصـــيل عـــن عـــام ســـلف الســـفر مبـــالغ شـــطب وأدت العمليـــة إلـــى طويلـــة،  فتـــرة

اإلدارة إلــى عــدم اســترداد األرصــدة الُمعقــدة الطــابع  األرصــدة الســابقةت قــد دفعــ. و مليــون دوالر أمريكــي ٠,٣ قيمتهــا
  .٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٣١ حتى يومأكثر من عامين التحصيل التي مضى عليها المستحقة 
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ة المســتحقرســة حســم واســتعراض المبــالغ ممااالضــطالع بمــا يخــص مبــادرة اإلدارة فيونعــرب عــن تقــديرنا ل  -٥٨
الــذي نهج الــفــي جملــة أمــور، إلــى تعزيــز ، والتــي أفضــت، منــذ فتــرة طويلــة مــن معــامالت الســفرالتحصــيل والمعلقــة 

إنهــاء خــدمتهم يتعــين  ذينمــن المــوظفين الـ المبـالغ عمليــات اســتردادالتعامــل مـع مركــز الخــدمات العـالمي فــي يتبعـه 
بنظــام  الســفرشــؤون إلــى جنــب مــع وحــدة  اســتخدامه جنبــاً تعالم القياســية مــن المقــّرر بواســطة نــص جديــد للغــة االســ

ضــمان اســترداد المعنيــة قــد تعــّززت لوأوضــحت اإلدارة أن عمليــة التســوية والتنســيق مــع الوحــدات اإلدارة العــالمي. 
فقـد اعُتِمـدت أيضـًا وة علـى ذلـك، فـي صـيغتها النهائيـة. وعـال اإلجـراءات المتعلقـة بإنهـاء الخدمـةوضـع السلف قبل 

فــي المنتهيــة خــدمتهم مــن المــوظفين تجهيــز إجــراءات اســترداد المبــالغ ائتمــان ل اتمــذكر عــداد إبشــأن عمليــة جديــدة 
يومـًا  ٦٠معلقـة لمـدة طلبات السـفر المتـأخرة تلك التي تبقى فيها السفر و مطالبات جميع الحاالت التي ال تقدم فيها 

فـي أعقـاب مبـالغ قابلـة لالسـترداد خطـورة الكشـف عـن إلـى الحـد مـن  العمليـةهـذه تهـدف . و مـن السـفر العـودةعقب 
  وضع إجراءات إنهاء خدمة الموظف في صيغتها النهائية.

المشـمولة بمراجعـة لفتـرة فـي ابالسـفر ة التحصـيل فيمـا يتعلـق المسـتحقالمبـالغ شـطب أال ُينظر إلى وينبغي   -٥٩
ُيحــال دون أن الرقابــة  سياســات جديــدة وتحســين ضــوابطلمتوقــع فــي ظــل األخــذ بمــن او . ســابقةالحســابات علــى أنــه 

  ، وأن يتسنى تالفي شطب المزيد منها.تراكم سلف السفر المعلقة منذ فترة طويلة

والُمعلقـة منـذ فتـرة طويلـة  التحصـيل المسـتحقة الحسـابات معالجـة فـي باالسـتمرار المنظمةأوصينا  وقد  -٦٠
 الحسـابات علـىأثرهـا  مـن حـد أدنـى إلـى للتقليـل السـفر معـامالت تسـوية/ إغـالق فـي اإلبكار ضمان طريق عن
 لتعامـلبشـأن ا الُمطبقـةالرقابـة  ضـوابط وتحسـين الُمتصّورة الجديدة العمليات وتنفيذ المالية البيانات في أثرةالمت
لالســترداد، وقــد وافقــت فــي حســاب تلــك الســلف القابلــة  األرصــدة تــراكم دون للحيلولــة الســفر ســلف اســترداد مــع

  المنظمة على توصيتنا.

ــة للقطــاع العــام عــن الممتلكــات والمنشــآت   ٨-١ اإلبــالغ الكامــل بواســطة المعــايير المحاســبية الدولي
  ٢٠١٧والمعدات في عام 

  (سجل األصول الثابتة) ديسكفررأداة  باستخدام العالمي اإلدارة نظامفي  اإلبالغ  ١-٨-١

فــي إطــار المبــادرة التــي  ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ٣١حتــى يــوم ســجل األصــول الثابتــة  استعرضــنا  -٦١
مــن  ١٧لمتطلبـات المعيـار  الكامـلباسـتعداد المنظمـة لالمتثـال  مـدىالحسـابات للبـت فـي  مراجعـةتقـدمنا بهـا بشـأن 

ســـجل  منظمـــةال مكاتـــبحاليـــًا  تســـتخدم. و االنتقاليـــة الفتـــرة انتهـــاءعقـــب المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام  المعـــايير
سـهم فـي ضـمان تسـجيل ورصـد المعلومـات الكاملـة تُ أداة هامـة  ووهـ الثابتة، أصولها تتبعاألصول الثابتة ألغراض 

  .والدقيقة في وحدة األصول الثابتة

 تـبللمكاسجل األصـول الثابتـة "قيد االستخدام" في بنود الُمبّلغ عنها بوصفها ال من المادي قالتحقّ  كشفو   -٦٢
وجـود بنـود فـي : (أ) النقـاب عّمـا يلـي ٢٠١٦السـنة المنتهيـة فـي حسـابات  مراجعـةجرت زيارتها أثنـاء القطرية التي 

(ب) وجـود بنـود فـي بـنن وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى يتعـين  ؛هـاتقادم بسـبب لالستعمال صالحةموزامبيق ما عادت 
لـم بنـود فـي بـنن وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى بنود قد ِبيعت/ جرى التخلص منهـا فعـًال؛ (ج) وجـود منها أو  لتخلصا

األمــور هــي  وهــذهوجــود البنــود فــي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا (بــنن). (د)  ؛ُيبلّــغ عنهــا فــي ســجل األصــول الثابتــة
بالكامـل المنظمـة لالمتثـال  اسـتعدادمـدى علـى  تـؤثرلتحديات متعـددة المكاتب الميدانية  دالة على مواجهة ؤشراتم

  .٢٠١٧ عام في العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير
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. األصـول عـن صحيحة معلوماتالمقدمة بموجب أداة ديسكفرر ال تورد  تقاريرالأن بعض  أيضاً  والحظنا  -٦٣
، الــذي يضــم أداة إبــالغ قياســية (بشــأن أوراكــلنظــام مباشــرة مــن  التقــاريرخالص اســت ينبغــي أنــه اإلدارة أوضــحتو 

 المالية البيانات على للحصولاإلبالغ عن ملخص التكاليف واإلبالغ عن ملخص االحتياطي)، وهي خيار موثوق 
خرجـات ُمتاحـة مُ الأننـا الحظنـا أن  يـرعـام. غال نهايـةوفـي  شـهريغالق بدقة وعلـى أسـاس اإل اتعملياالضطالع بو 

  .التحليلألغراض استخدامها بمرونة أثناء يدوية  مدخالتتاج إلى تح وقدفي شكل نصوص حصرًا، 

 عنها واإلبالغ والمعدات والمنشآت الممتلكات بنود تتبع إلى السعي في المنظمة جتهدت بأن أوصينا وقد  -٦٤
 ضــماناً  وذلــك األفريقــي، اإلقلــيم فــي وخصوصــاً  كليهمــا، والقطــري اإلقليمــي الصــعيدين علــىبشــكل كامــل ودقيــق 

  .العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعاييربالكامل  لالمتثال

 وتعزيـز باألصـول الخاصـة البيانـات وتتبـع لرصـد موثوقيـة أكثـر أداة منظمـةال عتمـدت بأن كذلك وأوصينا  -٦٥
 االمتثـال لضـمان والمعـدات والمنشـآت الممتلكـات عـن القـائم أوراكـل نظامإعداد التقارير المالية بموجب  وظائف
  .العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير

 مـن ١٧ المعيـارالـوارد فـي إطـار  االنتقـاليالحكـم  مفعـولعن الشؤون المالية عقب انتهاء  اإلبالغ  ٢-٨-١
  العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير

 عـن ،للقطـاع العـاممـن المعـايير المحاسـبية الدوليـة  ١٧بموجـب المعيـار ، ٢٠١٢أبلغت المنظمة في عام   -٦٦
 فـي ألصـولإثبـات كامـل أصـناف اقبـل المباني واألراضي في بياناتهـا الماليـة واسـتفادت مـن فتـرة االنتقـال الخمسـية 

  .٢٠١٧ عام

ــًا لمــا يــرد فــي و   ٦٧ بنــد مــن  أيفــإن  ،هامعــداتها و ومنشــآتالمنظمــة  ممتلكــاتبشــأن الحكــم االنتقــالي  وثيقــةوفق
/ الثــاني كــانون ١ فــينافعــًا كــان عمــره اإلنتــاجي المتبقــي  إذايخضــع للرســملة الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات  بنــود
 قيدستخدام أو هي فعًال لال صالحةزالت مع ذلك التي ماو  بالكاملُمستهلكة ال األصول في نظريُ  ولن. ٢٠١٧ يناير

اإلدارة أبلغتنــا . وقــد ٢٠١٧فــي عــام آت والمعــدات لممتلكــات والمنشــلاالفتتــاحي  الرصــيدء ام ألغــراض إنشــااالســتخد
الُمتكبــدة التكــاليف  لتغطيــةبوصــفها تقــديرًا متوقعــًا ٪ ١٤االفتتــاحي يتضــمن نســبة إضــافية قــدرها الرصــيد  بــأنأيضــًا 
  .تكييفها ألغراض االستخدامو  الموقع إلىعن جلب األصول  مباشرة

 ١٤ الفقرةستوفي متطلبات ي أنتعين ي ٢٠١٧ عامفي الممتلكات والمنشآت والمعدات  بندإثبات  أنؤكد ون  -٦٨
 المحاسـبية المعـاييربشـأن تطبيـق تلـك  منظمةالمن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ودليل  ١٧من المعيار 

إذا كان من الُمرّجح أن  إال وفقط،، الممتلكات والمنشآت والمعداتبند من بنود أي ، والتي تقضي بأال ُيثبت الدولية
 كلفــةت قيــاساإلمكانــات الخدميــة فــي المســتقبل، وٕاذا تســنى  أواالقتصــادية  نــافعيحقّــق هــذا البنــد للكيــان تــدفقًا مــن الم

 بنـود مـنيزال قيـد االسـتخدام مسـتهلك بالكامـل ولكنـه مـا بنـدنبغـي إثبـات أي ي. و موثـوق بشكل العادلةقيمته  أوالبند 
 ةيــالخدم مكانــات، وذلــك بــالنظر أساســًا إلــى اإلالماليــة البيانــات فــيواإلبــالغ عنــه  والمعــدات والمنشــآت الممتلكــات

علــى  الكيانــاتُتشــّجع إلــى ذلــك،  ٕاضــافةلغــى إثباتــه. و يُ  حتــى لمنظمــةسيواصــل تحقيقهــا لوالمنــافع االقتصــادية التــي 
ــــود  ــــة ريــــةالدفت القيمــــة أو الممتلكــــات والمنشــــآت والمعــــداتالكشــــف عــــن عــــدد بن ــــود ل اإلجمالي ــــك البن  المســــتهلكةتل

 الدوليـة المحاسـبية المعـايير مـن ١٧ المعيـار من(ب) -٩٤ بالفقرة عمالً ، وذلك االستخدام قيد التزال والتي بالكامل
  .العام للقطاع

األصـول إلـى تكلفـة  اسـتخدامالُمتكبـدة فعـًال عـن التكاليف العرضية من المتعّذر إضافة اإلدارة بأن  وأبلغتنا  -٦٩
للنسـبة اإلضـافية  مراعـاةً نظـام لحـل المسـألة موضـع التنفيـذ  ٢٠١٦/ أكتـوبر األول تشـرين فـيُوِضع ولكن  ،ئهااقتنا
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ضـمن العرضـية  التكـاليففـي الحـاالت التـي ال تُـدرج فيهـا األصـول  اقتنـاءعمليـات  جميعفيما يخص ٪ ١٤البالغة 
مركــز الخــدمات التــي يســتخدمها ٪ ١٥ة البالغــ ةالمعياريــالنســبة مــن  أقــل، علــى أن تلــك النســبة هــي الشــراء تكلفــة

  .إجماالً  األصل اقتناء تكلفة على ؤثرستو  ،والشحن لتغليفلتعبئة والالالزمة  األموالرهن  يفالعالمي 

 المعـايير مـن ١٧ المعيـار مـن ١٤ الفقـرة إطـار فـي الوارد إلثباتا بمبدأبأن تتقّيد المنظمة  أوصينا وقد  -٧٠
 بشـأن ذاتـه المعيـار مـن) ب(-٩٤ الفقـرة بموجـب الـوارد الكشـف بشـرط وكذلك العام، للقطاع الدولية المحاسبية

 أصـناف إثبـات عنـد االسـتخدام قيـد التـزال والتـي كّليـاً  الُمسـتهلكة والمعدات والمنشآت للممتلكات الدفترية القيمة
  .االنتقالية الفترة انتهاء عقب المتبقية األصول

 عمــــالً  ةــــــالمالي بالبيانــــات المتعلقــــة المالحظــــات فــــي الكشــــفبــــأن تتــــولى المنظمــــة كــــذلك  وأوصــــينا  -٧١
نســبة معياريــة  تطبيــق عــن العــام للقطــاع الدوليــة المحاســبية المعــايير مــن ١٧ المعيــار مــن) ب(-٣٠ بــالفقرة
 التكـاليف تقريـب أجـل مـنتلـك النسـبة  وتحديث والمعدات والمنشآت المعدات اقتناء مجال في العرضية للتكاليف
  .ستخدامتكييفها ألغراض االو  الموقع إلى األصول جلب عنمباشرة  الُمتكّبدة

 تصريف الشؤون مسائل  -٢

تمشيًا مع واليتنا في إبداء المالحظات حـول كفـاءة اإلجـراءات الماليـة ونظـام المحاسـبة، والضـوابط الماليـة   -٧٢
منظمـــة، استعرضـــنا لمـــن اللـــوائح الماليـــة ل ٣-١٤ لالئحـــة المنظمـــة وفقـــاً الداخليـــة، وبصـــفة عامـــة، إدارة وعمليـــات 

فــي أفريقيــا وفــي مكتبــين كــائنين بــالمقر  يــة التــي يــتم تنفيــذها فــي المجــاالت الرئيســية للعمليــاتالرقابــة الداخل ضــوابط
شراء في جية التنفيذ استراتيو  الرئيسي. واستعرضنا أيضًا موضوع تصريف شؤون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وتمـت مناقشـتها مـع اإلدارة للمسـاعدة فـي  ،قيمة مضـافة وٕادارة المخاطر. وقد أبلغنا اإلدارة بتوصيات ذات المنظمة
 .إدارة المنظمة تعزيز الفعالية والكفاءة في

  اإلدارة ضوابط  ١-٢

بنهايــة فيهــا والجهــات المســاهمة الــدول األعضــاء زويــد تنظــام الرقابــة الداخليــة فــي المنظمــة معــّد لغــرض   -٧٣
إن النظــام ؛ (ب) وأغراضــه المنشــودة تحقيــق نتائجــهإن النظــام عــاكف علــى (أ) المطــاف بضــمانات تفيــد بمــا يلــي: 

ع أن يتـيح إطـار الرقابـة الداخليـة مـن المتوقّـ. و والتنظيميـة مـن بـين أمـور أخـرىشرعية للمتطلبات القانونية والممتثل 
فعاليــة بمزيــد مــن الاســتخدام مواردهــا رقابيــة محّســنة تمّكــن مــن ضــوابط ا أيضــًا لتحديــد فــي المنظمــة المجــال أمامهــ

تحديـــد المخـــاطر ووضـــع اســـتراتيجيات وٕاجـــراءات فعالـــة بلـــوغ الغـــرض المتعلـــق بب اً منظمـــة تحديـــداللتـــزم . وتكفـــاءةالو 
ــ. و أو إدارتهــاى تلــك المخــاطر للســيطرة علــ أســاليب عمــل المنظمــة يــة ز هــذه التطلعــات التنظيمع أن تعــزّ مــن المتوّق

 .واإلشراف عليها المواردعن تلك والمساءلة المنشودة من الموارد تحقيق النتائج بشأن 

مــن األهميــة بمكــان فــي ضــوء إصــدار المنظمــة لبيــان الرقابــة الداخليــة أن تُنّســق ضــوابط اإلدارة بطريقــة و   -٧٤
التــي فــي المنظمــة الضــوابط تطبيــق  باســتعراض امخــالل العــســليمة وأن تعمــل علــى النحــو المتوّقــع منهــا. وقــد قمنــا 

 تقيمهـا وتتجّسـد الفعالـة علـى عملياتهـا التـي بشـأن فـرض الرقابـة مقدمة، والخـط الـدفاعي األول المعـروفالتأتي في 
ضـوابط اإلدارة  فعاليـة مختـارة. وتركـزت اختباراتنـا علـى تحديـد مسـتوى في العديد مـن العمليـات الحيويـة فـي مكاتـب

الُمطّبقة فـي  ضوابط اإلدارةواستعرضنا تحديدًا . عبر مستويات اإلدارة ككل والفرص المتاحة لتحسين العمليات هذه
وفريـق الــدعم لمنظمـة لالمكتـب اإلقليمـي ألفريقيــا التـابع كــّل مـن عـدة عمليــات إداريـة حاسـمة فـي إطـار االضـطالع ب
فـي زمبـابوي وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وأوغنـدا الكائنـة ة والمكاتب القطريـوجنوبها شرق أفريقيا المشترك بين بلدان 



   A70/43          Annex  الملحق         ٧٠/٤٣ج

22 

اإلدارة المعنيـة بـإدارة  همـاالرئيسـي،  لمقركـائنين بـاالضـوابط المـذكورة فـي مكتبـين  استعرضـنا. كمـا وبنن وموزامبيق
 .األمراض غير السارية والصحة النفسيةودائرة  المعلومات والتكنولوجيا

تحسـين الكفـاءة طـرأت فيمـا يتعلـق بتطـورات ملحوظـة الـذي أجرينـاه أن  عراضسـتوعمومًا، فقد تبّين من اال  -٧٥
اسـتخدام القائمـة المرجعيـة للتقيـيم الـذاتي للرقابـة و اتفـاق المسـاءلة؛ المتعلـق بشـتراط ة وفعاليتها، مـن قبيـل االالتشغيلي

مؤشـرات أداء رئيسـية اعتمـاد فـي اإلقلـيم األفريقـي؛ و  بشـأن التحـّول أمانـة المنظمـةاسـتهالل برنـامج عمـل الداخلية؛ و 
المتثـال وٕادارة معنيـة بإانشـاء لجنـة و تقـدم؛ وقيـاس مـا تحـرزه مـن المنظمـة علـى تحديـد تسـاعد قيـاس  واتأدبوصفها 

أنشــطة المســاءلة اعتمــاد المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا؛ و بمشــروع تعزيــز المســاءلة والرقابــة الداخليــة بفضــل المخــاطر 
 نحـوالالرقابـة علـى مجـال عـدة ثغـرات فـي مان بشأن التعاون المالي المباشر. ومع ذلـك، فقـد حـّددنا باسـتمرار ضوال

  واردة الحقًا.الفقرات الالُمبّين في 

  يةالنقد إدارة  ١-١-٢

األمــوال المتباينــة بشــأن القوامــة علــى المهــام زرناهــا أنهــا ال تفصــل بــين طريــة قفــي أربعــة مكاتــب الحظنــا   -٧٦
هــا ينبغــي تجنبفإنــه مســؤول بشــكل عــام، النظمــة الم ضــوابط تعويضــية لممثــلبــرغم وجــود و ها. وحفــظ ســجالتالنقديــة 

الســــلف الــــالزم مــــن ســــقف ن العــــفــــائض  نقــــديرصــــيد  وجــــود فــــي مكتبــــين قطــــريين. والحظنــــا أيضــــًا حيثمــــا أمكــــن
، وأن أمـين بانتظـام جـرتُ  لمالمتوقعة  الُمستديمة، فيما تبّين في مكتب قطري آخر أن الحسابات النقدية الالزمة غير

  .تهمهمالنقدية لم ُيعّين كما ينبغي لكي ينهض ب

  المالي المباشر التعاون  ٢-١-٢

المتطلبـات عدم اكتمـال الخاصة بالتعاون المالي المباشر و تقارير التقديم حاالت تأخير في الحظنا حدوث   -٧٧
المــذكور. وُلــوِحظ أيضــًا قصــور فــي إجــراءات االســتعراض تعــاون التنفيــذ مشــاريع الوثــائق الالزمــة لالمتعلقــة بتقــديم 

الرصـد فـي الموقـع والفحوصــات والموافقـة السـابقة لإلفـراج عـن أمـوال التعـاون المـالي المباشــر. ويلـزم تعزيـز أنشـطة 
لجهـــة اوعـــالوة علـــى ذلـــك، فقـــد الحظنـــا وجـــود حـــاالت عـــدم امتثـــال مـــن  .رجعـــي أثروأنشـــطة الضـــمان بـــالعشـــوائية 

تــرد مناقشــة شــاملة لهــذا المجــال . و القائمــة بشــأن اكتمــال المقترحــاتالقياســية  إلجــراءات التشــغيل ةالمنفــذ ةريكلشــا
  .ضمن المالحظات المتعلقة بالمسائل المالية

  المباشر التنفيذ  ٣-١-٢

ــوِحظ   -٧٨ فــي زالــت بّينــة مها فــي أوقــات متــأخرة ماظــاهرة تــأخير التقــارير الخاصــة بالتنفيــذ المباشــر وتقــديأن ُل
أن هنـاك ، وتبّين أن هناك مشاريع بشأن التنفيذ المباشر لم تُنّفذ على النحو المقّرر لهـا. كمـا لُـوِحظ اإلقليم األفريقي

اريع. وتبـّين أيضـًا أن التـي تـؤثر علـى تنفيـذ المشـحساب أموال التنفيذ المباشـر على مقبولة ُحمِّلت مصروفات غير 
كـذلك تحسـين اسـتعراض التقـارير يلـزم رات المناسـبة لتطبيـق مخطـط التنفيـذ المباشـر، و المبـر فـي تقـديم ثغرات هناك 

مناقشــة شــاملة لهــذا المجــال فــي الفــرع أيضــًا تــرد مشــاريع التنفيــذ المباشــر. و رصــد تنفيــذ جنبــًا إلــى جنــب مــع تعزيــز 
  .هذا التقرير عن المسائل الماليةالوارد في 

  الموارد البشرية إدارة  ٤-١-٢

النظــام اإللكترونــي إلدارة وثــائق تقــديم حــاالت تــأخير فــي حــدوث ككــل  اإلقلــيم األفريقــيُلــوِحظ علــى نطــاق   -٧٩
غراض الُمحـّددة مـع المعـايير الُمبّينـة فيـه نظام وعدم مواءمة األهذا الاألداء وتطويره و/ أو عدم االمتثال لمتطلبات 
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. ويلــزم أيضــًا القيــام بمــا يلــي: وذات صــلة ومحــددة زمنيــاً  التحقيــقذات نوعيــة وقابلــة للقيــاس و بشــأن وضــع أغــراض 
غــرس ثقافــة تعزيــز المســاءلة مــن جانــب  لمــن أجــإجــراء تقييمــات ألداء المــوظفين الراميــة إلــى  تكثيــف الجهــود (أ)

نـة الُمبيّ معـايير التعزيـز (ب)  أداء المـوظفين؛الخاصـة بـتقييمـات الاألفراد واألفرقة من خالل تحسين االمتثال لتقـديم 
وضــع أغــراض ذات نوعيــة وقابلــة للقيــاس والتحقيــق وذات صــلة بشــأن النظــام اإللكترونــي إلدارة األداء وتطــويره فــي 

لتقيـيم  اً أساسـبوصـفها النـواتج ومعـايير األداء تحديـد كميـة و  االلتزامـات الفرديـةوضـوح ًا لضمان، وذلك ومحددة زمنياً 
  .بشكل مناسب ألداءا

النظـام اإللكترونـي الـواردة فـي األداء معنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا أن أغراض والحظنا في اإلدارة ال  -٨٠
وبــذا لــم تجــر صــياغتها بطريقــة تنطــوي محــددة زمنيــًا، غيــر قابلــة للقيــاس و غيــر أغــراض هــي إلدارة األداء وتطــويره 

دة المرتــب داخــل يــاُمِنحــت ز و . أغــراض ذات نوعيــة وقابلــة للقيــاس والتحقيــق وذات صــلة ومحــددة زمنيــاً علــى وضــع 
علـى النحـو الـالزم لمنحهـا األسـاس تـوافر دون مـن اإلدارة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا الرتبة الوظيفية في 

الُمتبعـــة فـــي مـــنح تلـــك  سياســـةلل فٍ إللكترونـــي إلدارة األداء وتطـــويره، وهـــو أمـــر منـــاالنظـــام االمنصـــوص عليـــه فـــي 
حضـر بعـض مـوظفي قـد الوظيفيـة، و الشـؤون فـرص التـدريب علـى إدارة ُيستفد من ذلك، لم باإلضافة إلى الزيادة. و 

 لتدريبحصلوا على اأو لم ي ،دورات تدريبية ال تتماشى مع احتياجاتهماإلدارة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا 
  مطلقًا.

ه يلزم فرض رقابة كافية ومناسبة تتخذ تحديدًا أندائرة األمراض غير السارية والصحة النفسية والحظنا في   -٨١
فـي فقد ُلوِحظ حدوث حاالت تأخير فيما يتعلق بإدارة األداء، . و عمليتي التوظيف واالختيارلشكل رصد واستعراض 
لُـوِحظ ة علـى ذلـك، . وزيـادسـيما خـالل دورة منتصـف العـاموال، إللكتروني إلدارة األداء وتطـويرهتقديم وثائق النظام ا

وضــع أغــراض فهــي ال تســتوفي المعــايير المتعلقــة بغيــر قابلــة للقيــاس وغيــر محــددة زمنيــًا، وبــذا األداء أغــراض ن أ
زيــادة المرتــب داخــل الرتبــة أن مــنح  والحظنــا أيضــاً . ذات نوعيــة وقابلــة للقيــاس والتحقيــق وذات صــلة ومحــددة زمنيــاً 

لـى عصـرامة وتوحيـدًا أكثر تدابير تطبيق ها يستدعي ، فإن منحال يتفق مع السياسة ذات الصلة، وبالتاليالوظيفية 
  نطاق الدائرة ككل.

  المانحة الجهات تقارير  ٥-١-٢

فـي ، إذ بلـغ تزال مستمرة في اإلقلـيم األفريقـيال تقاريرالفي تقديم الجهات المانحة تأخر ظاهرة الحظنا أن   -٨٢
مــن مجمــوع التقــارير المتــأخرة علــى  ٪١٨تقريــرًا، أو  ١٨عــدد التقــارير المتــأخرة  ٢٠١٦/ ديســمبر كــانون األول ٣١

تنفيـذ بفضـل التقـارير المتـأخرة عـدد كبيـر فـي . على أنه لُـوِحظ انخفـاض تقريراً  ٦٥٩ عددها البالغو الصعيد العالمي 
  ليا لتدابير الرقابة المنطوية على الرصد والتدخالت.عُ اإلدارة ال

مــا يلــزم مــن تســليم تــأخير فــي حــدوث دائــرة األمــراض غيــر الســارية والصــحة النفســية  فــي الحظنــا أيضــاً و   -٨٣
 إنشـــاء إدارة الشـــؤون الماليـــة للعديـــد مـــن آليـــات الرصـــد. وكـــان لـــدى الـــدائرة المـــذكورةرغم الجهـــات المانحـــة بـــتقـــارير 

مــن مجمــوع تقريــرًا)  ٢٣/٦٥٩( ٪٣مــا نســبته ، أو ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ٣١لغايــة يــوم  متــأخراً  تقريــراً  ٢٣
  التقارير المتأخرة على الصعيد العالمي.

  السفر شؤون إدارة  ٦-١-٢

المفروضــة علــى الســفر داخــل الرقابــة عــدم فعاليــة ضــوابط عالقــة علــى الــدوام بشــأن قضــايا هنــاك تــزال ال  -٨٤
و/ أو عـــدم الموافقـــة علـــى طلبـــات الســـفر تـــأخر و : عـــدم إعـــداد خطـــط الســـفر؛ كالتـــالي وهـــي ، أالاإلقلـــيم األفريقـــي

ٕاعــداد و الالزمــة، إن لــم يتــأخر تقــديمها؛ عــدم تقــديم تقــارير الســفر و ؛ يهــااالمتثــال للقواعــد القائمــة بشــأن الموافقــة عل
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. أمـا بالنسـبة إلـى العـالمياإلدارة نظـام بالسـفر شـؤون فـي وحـدة على نحـو غيـر مناسـب السفر المتعلقة ب مطالباتال
كــل ثالثــة ُتحــّدث لــم  هأن تفاصــيل الســفر أو خططــفيهــا الحظنــا فقــد ، ة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــانيــاإلدارة المع

عشــرة أيــام ، كمــا ُلــوِحظ أن مــن الشــائع عــدم مراعــاة الفتــرة الالزمــة الُمحــّددة بأشــهر ولــم يوافــق عليهــا مــدير المشــروع
  .يطلب السفر ووقت السفر الفعلالموافقة على وقت بين والفاصلة 

  المشتريات إدارة  ٧-١-٢

أن ، وُلوِحظ كـذلك إلقليم األفريقيالتابعة لوجود ثغرات في إعداد خطط الشراء في بعض المكاتب  الحظنا  -٨٥
  .نظام اإلدارة المركزية للمحتوىُتحّمل في بعض معامالت الشراء لم الزمة فيما يخص ال مشترياتوثائق ال

الضـروري الصـادر اإللزامـي و التخلـيص أن إذن  بـإدارة المعلومـات والتكنولوجيـااإلدارة المعنيـة الحظنا في و   -٨٦
 موافقة عدمالعقود التي صدرت بشأنها كتب في نظام اإلدارة العالمي لدعم حّمل مكتب المستشار القانوني لم يُ عن 

لت بوصــفها كتــب موافقــة علــى ل خاطئــة تصــنيفاتنفســه  المنــوال علــى. وُأجِريــت علــى المــنح تلــك الكتــب التــي ُســجِّ
االستعراض الـذي أجرينـاه فيهـا النقـاب عـن  كشفالمنح. أما في دائرة األمراض غير السارية والصحة النفسية، فقد 

االختيـار،  مـذكرةرز و الف نتائجغير مؤيدة بمستندات فيما يتعلق بالتقييم التقني و  كتب الموافقة على المنحبعض  أن
  .XVI 003أمر يتنافى مع إجراء التشغيل القياسي  وهو

  والمخزوناألصول  إدارة  ٨-١-٢

ــوِحظ فــي   -٨٧ ــيمُل عــدم عــدم التحقــق مــن األصــول أو  مثــل، األصــول إدارةتتخلــل  ثغــراتوجــود  األفريقــي اإلقل
فــي ســجل األصــول الثابتــة  عنهــا غّلــالمب غيــربنــود ال وٕادراجقــرارات باســتالمها، إ إصــدار وعــدم ،اكتمــال التحقــق منهــا

ـــتلـــك المبإدراج  وعـــدم  تـــأخر أوصـــالحة لالســـتخدام ال وغيـــر المتقادمـــة األصـــولخلص مـــن الـــت وعـــدمغ عنهـــا فيـــه، ّل
  .السنوية الثابتة األصول شهادةتأخير تقديم و  ها،التخلص من

مهـام متباينـة، عن أداء  فضالً  المخزونعمليات نقل سجيل تتعتري قصور  أوجه نفسهقليم اإل فيالحظنا و   -٨٨
وكــذلك  ،وال عــن مواعيــد انتهــاء صــالحيتها المخــزونبنــود  مــنعــدد عــدم وجــود معلومــات عــن تكــاليف  الحظنــاكمــا 

  لم ُيتخّلص منها.الصالحية  منتهيةوجود أدوية 

ُمتاحـــة فـــي مبـــادئ توجيهيـــة  ةأيـــ توجـــد ال أنـــهالحظنـــا فـــي اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا و   -٨٩
 فـيواالتصـاالت والوصـاية عليهـا وصـونها، تكنولوجيـا المعلومـات  أصـولعـن  المساءلةاإلدارة بشأن تحديد جوانب 

  ها.تشكيلالوقت الذي تتولى فيه اإلدارة دور األمين على تلك األصول من أجل مواصلة 

 أفريقيـا فـيالكائنـة  لمكاتـبكـّل مـن احسـابات ل مراجعتنـا نتائجها بإلبالغقمنا بتوجيه خطابات إلى اإلدارة و   -٩٠
تلـــك  وتضـــمنتودائـــرة األمـــراض غيـــر الســـارية والصـــحة النفســـية. اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا و 

التشـــغيلية ومعالجـــة أوجـــه القصـــور التـــي  المخـــاطروطـــأة  لتخفيـــفبشـــأن مراجعـــة الحســـابات  توصـــياتالخطابـــات 
الحظنا أن أوجـه القصـور  أنناأغلب األحيان، على قبلتها اإلدارة ونفذتها في  والتيالحسابات  مراجعةُلوِحظت لدى 

  زرناها.في المكاتب التي  شائعةمتكّررة و 

وتنفيـذها، وهـو مرفـق  المنظمـة برامج إدارة عن العام المدير مساءلةموضوع بيان الرقابة الداخلية وّضح وي  -٩١
 إدارةإجــراءات ال يتجــزأ مــن  جــزءهــي و  لــإلدارة رئيســيهــي مــن األدوار الالداخليــة  قابــةأيضــًا بــإعالن يفيــد بــأن الر 

إلـــى الداخليـــة  الرقابـــةتضـــيفها التـــي  القيمـــةبشـــكل أساســـي  بيـــان الرقابـــة الداخليـــةعمومـــًا. ويبـــرز  المنظمـــة عمليـــات
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قصارى جهدها لضـمان منظمة ة، لذا فإن من الضروري أن تبذل اللمنظمالتشغيلية واإلدارية التي تتخذها ا القرارات
  موضع التنفيذ من أجل إدارة المخاطر المحيقة بها. الداخليةالرقابة ضوابط  وضع

جوانــــب مســــاءلة موكلــــة إلــــى المــــوظفين و  مســــؤوليات علــــى لمنظمــــةفــــي اإطــــار الرقابــــة الداخليــــة  ويــــنص  -٩٢
  :المسؤولين التاليين

 الرقابـة لسياسـات لمنظمـةالتابعـة لضمان امتثال رؤساء المكاتب القطريـة  - اإلقليميونيرون المد  (أ)
  ؛جسيمة في الرقابة الداخلية ومعالجتهاوال لمعروفةا ضعفالمواطن  وتحديدوٕاجراءاتها، الداخلية 

ضـــعف المـــواطن  معالجــةراميـــة إلـــى  إجــراءاتضـــمان اتخـــاذ  -العـــامون المســاعدون والمــديرون   (ب)
وٕاجــراءات  سياســاتالُمحــّدد مــن  وتنفيــذكــّل فيمــا يخــص إدارتــه، جســيمة فــي الرقابــة الداخليــة لمعروفــة والا

  ؛في إداراتهم العام المديرسندة إليهم من مُ الالرقابة الداخلية 

 ،ةالقطريــ تــباالمك فــيسياســات وٕاجــراءات الرقابــة الداخليــة الُمحــّدد مــن تنفيــذ  - منظمــةال ممثلــوو   (ج)
إدارة بــــ المتعلقــــة واإلجــــراءات السياســــات مثــــلوٕاجراءاتهــــا،  الداخليــــةالرقابــــة وضــــمان االمتثــــال لسياســــات 

لمعروفة اوالمخاطر ضعف الوتحديد مواطن  المالية،و  البشرية والموارد السفروشؤون  واألصول المشتريات
  .جسيمة في الرقابة الداخلية ومعالجتهاوال

اإلدارة المعنيـة بـإدارة المعلومـات والتكنولوجيـا ودائـرة وكـذلك  األفريقـي،أنـه يلـزم أن يواصـل اإلقلـيم  نرىلذا   -٩٣
أدائهــا  فعاليــةحســينها وزيــادة وت الداخليــة الرقابــةهــم الخاصــة بنظم تعزيــز، األمــراض غيــر الســارية والصــحة النفســية

يلـزم أن تواظـب اإلدارة فـي معـرض و . ماديـة عوائـقأن تعترضـها  دونًا لبلـوغ أغراضـها التشـغيلية مـن ضـمانعملها ل
 المخـاطر إدارة لمـن أجـ بفعاليةلعملها  المناسبةصونها لنظام رقابة داخلية سليم على ضمان أداء إجراءات الرقابة 

 جميـــعزرع فـــي ُيـــ أن ينبغـــي. وبـــذا، مقبـــول مـــنخفض مســـتوى إلـــى وتقليلهـــا المنظمـــة لهـــا تتعـــرض التـــي الصـــلة ذات
مــا لُــوِحظ فــي مراجعتنــا  معالجــةفــي  المنظمــةلــدى اســتمرار  المســؤوليةاع يعّمــق شــعورهم بالمســاءلة و انطبــالمــوظفين 

وّضــح اإلدارة دورهــا النزيــه واألخالقــي فــي ت أنفــي مجــال الرقابــة. والبــد مــن  ضــعفومــواطن  ثغــراتللحســابات مــن 
صــادر ال الداخليــة الرقابــة بيــانتأكيــد  مســتوىرفعــًا لالرقابــة  مســؤولياتمجــال القيــادة وااللتــزام بشــأن الوفــاء بفعاليــة ب

  عنها.

 تعزيـز ألغـراض الداخليـة الرقابـةوسياسـات  أطـرلديها حاليـًا مـن مّما  المنظمةأوصينا بأن تستفيد  وقد  -٩٤
 توفرهـا التـي القيمـة وتعظـيم ككـل التشـغيلية العمليـاتعبـر نطـاق  ضـمناً  الُمجّسدة اإلدارية ضوابطال رصد فعالية
 ضـماناً  اتالتوجيهـ عـرى توثيق خالل من الداخليةالرقابة  يخص فيما الشؤون بتصريف المعنية الداخلية آليتها

  .المالية ببياناتها المرفق الداخلية الرقابة بيان تأكيد مستوىرفع ل

  إدارة تكنولوجيا المعلومات  ٢-٢

التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات التي إلى القدرات تكنولوجيا المعلومات يشير أساسًا تعبير تصريف شؤون   -٩٥
وضـع فرض رقابة فعالة علـى عمليـة اإلدارة التنفيذية أو مجلس تكنولوجيا المعلومات من أجل تولى بناءها إجماًال ت

حظيت و التي يضطلع بها أحد الكيانات بصفة عامة. لألعمال  تكنولوجيا المعلومات دعماً معنية بوتنفيذ استراتيجية 
دعم بـاإلدارة المعنيـة بـإدارة المعلومـات والتكنولوجيـا حافظة المبادرات التـي ُتزمـع تنفيـذها  ٢٠١٦ آب/ أغسطسفي 

ُيفـرج عـن أن ، وكـان متوّقعـًا اإلدارةبحسـب اقتـراح إنشـاء الصـندوق العـالمي لتكنولوجيـا المعلومـات لغرض المنظمة 
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مليـون  ٢٨,٢٢قـدره تحتاج مبـدئيًا إلـى تمويـل أنهـا سـإلدارة . وتصـّورت ا٢٠١٦/ سـبتمبر فـي أيلـولالالزمة األموال 
  .ثنائيات ثالثمدى لى إجماًال ُيوّزع ع مليون دوالر أمريكي ٨٠,٠٢آخر قدره و في هذه الثنائية، دوالر أمريكي 

تحقيـق رؤيتهـا مجـال فـي اإلدارة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا ة التي تواجهها الكبير  اتلتحديمن او   -٩٦
رسمي لتوجيه تكنولوجي أولي إنشاء مخطط هو ، للمنظمة استراتيجيالمتمثلة في قيامها مقام عامل تمكين الجديدة 
مــــع األهــــداف ككــــل وٕاضــــفاء الطــــابع المؤسســــي علــــى ذاك التوجيــــه المتــــوائم علــــى نطــــاق المنظمــــة المعــــالم محــــدد 

ّسق لتصريف بإطار منتصريف الشؤون أن ُيسَند هذا المخطط األولي لينبغي . و االستراتيجيةو التنظيمية غراض واأل
العمليـات الحاسـمة علـى مسـتوى الوحـدات االضـطالع بالطريـق أمـام شؤون تكنولوجيـا المعلومـات قـادر علـى تمهيـد 

بــذلت أثبتــت أنهــا اإلدارة المعنيــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا أن . ومــع لــى النحــو المنشــود، لكــي يعمــل عالفرعيــة
 فإنــه ينبغــيتصــريف شــؤونها بشــكل عــام، تحســين موضــع التنفيــذ لظــم وٕاجــراءات نُ يلــزم مــن مــا كبيــرة لوضــع  جهــوداً 

دارة فـإن بإمكـان اإلتكنولوجيـا المعلومـات، تصـريف شـؤون آليات زيادة طابع استقرار هذه الممارسة. وبمجرد وضع 
  .يةلعمليات التشغيللواسع النطاق لاامتداد الطيف ممتازة على تحقيق اوجه تآزر  أن تتوقع

 تكنولوجيــابشــأن   ومســتقرة ملموســة اســتراتيجية خطــة غيــاب - والتشــغيلي االســتراتيجي لتخطــيطا  ١-٢-٢
  المعلومات

 علـى عملياتهـامـن تنفيـذ  تمّكنها أساسية وظيفةعلى أنه استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى المنظمة نظر ت  -٩٧
 وتكنولوجيـات بخـدمات أجمع العالم أنحاء في الموجودة المكاتب لتزويد أمامها المجال تتيحألنها  العالمي،الصعيد 
هـــذه الرؤيـــة عـــن اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا وتعلـــن . المعلومـــات إدارةمجـــال  فـــي الجـــودة عاليـــة

رئيسية مجاالت  أربعةامتداد على الصندوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات مقترحها المقدم بشأن إنشاء بوضوح في 
ها خطــة اســتراتيجية موثّقــة لــيس لــدياإلدارة المــذكورة أن فقــد خلصــنا إلــى فيمــا يتعلــق بتلــك الرؤيــة، . و لنتــائجتحقيــق ال

ــــا المعلومــــاتورســــمية بشــــأن  ــــا عوضــــًا عــــن تكنولوجي دن ــــك، بعــــرض ، وُزوِّ ــــت ذل ــــاور بوين ــــامج ب ــــّدم بواســــطة برن مق
)PowerPoint لـى إالتي ترتكـز  المعلومات تكنولوجيا بشأناالستراتيجية  ةالخطالمعلومات عن  أحدث) بخصوص

التي يجري إعدادها حاليًا على قدم وساق. ومن المتعّذر أن ُينظـر إلـى الوثيقـة مبادرات تكنولوجيا المعلومات كبرى 
ضــــمان تنفيــــذ المبــــادرات األساســــية وٕادارة القيــــود معــــّدة لغــــرض وثيقــــة رســــمية كاملــــة فــــي وضــــعها هــــذا علــــى أنهــــا 
  ألجل.ا ةطويلبتوجيهات عامة اإلدارة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا زويد وتالمفروضة في هذا المضمار 

أحــــدث المعلومــــات عــــن الخطــــة بخصــــوص  مقــــّدم بواســــطة برنــــامج بــــاور بوينــــتالعــــرض الوالحظنــــا أن   -٩٨
ـــا المعلومـــات ـــائق  االســـتراتيجية بشـــأن تكنولوجي ؛ EBPBAC21/3مـــن قبيـــل مـــا يلـــي: الوثيقـــة مســـتمد مـــن عـــدة وث

ومهمتهـــا رؤيـــة المنظمـــة بشـــأن  رض؛ وعـــاألداء المتـــوازن) ات(بطاقـــالمعنيـــة بإعـــداد شـــرائح الخـــرائط ســـتراتيجية واال
. تكنولوجيا المعلوماتالعالمي لصندوق الخاصة بالوثيقة ال؛ و أساليبها في مجال تكنولوجيا المعلوماتواستراتيجيتها و 

تخطـــيط العمليـــة "انقســـام" اســـتراتيجيات تكنولوجيـــا المعلومـــات والنقـــاب عـــن تجـــزؤ الوثـــائق ت دراســـتنا لتلـــك كشـــفو 
أحـــدث العـــرض المقـــّدم بخصـــوص قررنـــا أن عمومـــًا. وعليـــه، فقـــد  ســـتراتيجياالتوجـــه وعـــدم اســـتقرار ال ســـتراتيجياال

مع استراتيجية األعمـال  وجود تواؤم واضحثبت ال ي المعلومات عن الخطة االستراتيجية بشأن تكنولوجيا المعلومات
يتواصــل إعـــدادها مــن وجهــة نظـــر حلــول/ مبــادرات تكنولوجيــا المعلومـــات التــي النظـــر إليــه  الشــاملة عنــدالتجاريــة 
تصـريف شـؤون إلى عدم وجـود هيكـل رسـمي لهذا األمر  ُيعزى أن ويمكن. تحسين كفاءة العمليات التجاريةلغرض 

  .األداءقصور المساءلة عن لمواضع التي تُقّدم فيها شكاوى بشأن في اتكنولوجيا المعلومات 

ملموســة وجــود خطــة اســتراتيجية غيــاب والحظنــا كــذلك أن اآلثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة المترتبــة علــى   -٩٩
 المشـاريعالثالثـة إلدارة المجـاالت جميـع هـي آثـار قـد تجلّـت فعـًال فـي تكنولوجيـا المعلومـات بشأن لمنظمة لرسمية و 

 اإلدارة نظــام تحويــلنــا لشــحنات مشــروع تحليل لــدىخلصــنا و . ، أي النطــاق والوقــت والمــواردالتــي تعــاني مــن القيــود
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 المقدمـة فــي إطــارلمبــادرات السـبع األوليــة تُنفّـذ أي واحــدة مـن امــا يلـي: (أ) لــم إلـى  ١ لموجــةفيمــا يخـص ا العـالمي
ي المواعيد الُمسـتهدفة لهـا أصـًال؛ (ب) ُنقِّحـت ف ٢٠١٥والتي اسُتِهّلت في عام  العالمي اإلدارة نظام تحويلمشروع 
 النطـاق؛الطارئـة علـى يـرات الكبيـرة يبسـبب التغوقـت التنفيـذ مـن حيـث المقدمـة فـي إطـار المشـروع مبادرات الجميع 

، ومنهـا مبـادرات جاريـة(د) ثمـة  النطـاق؛الطارئـة علـى تمويـل جميـع المبـادرات المتـأثرة بـالتغييرات الكبيـرة ُنقِّح  (ج)
أحدث المعلومات عن الخطة ب العرض الخاص دعم واضح مناسُتِهّلت وُفِرغ منها فعًال ولم تحصل على التي تلك 

) نظــــرًا إلـــى عــــدد ه)؛ (العـــرض المقــــّدم بواســـطة برنــــامج بـــاور بوينـــت( االســـتراتيجية بشـــأن تكنولوجيــــا المعلومـــات
شـــباط/ فبرايـــر  - ٢٠١٥ذار/ مـــارس (آ ١فقـــد ُنقِّـــح اإلطـــاران الزمنيـــان للموجـــة ، اً حاليـــ هاالمبـــادرات الجـــاري إعـــداد

وُدِمجـــا فـــي إطـــار زمنـــي واحـــد حصـــرًا بشـــأن ) ٢٠١٧آذار/ مـــارس  - ٢٠١٦(آذار/ مـــارس  ٢) والموجـــة ٢٠١٦
 نظـام تحويـلمشـروع ّمـا يـدّل علـى أن اإلطـار الزمنـي ل، م)٢٠١٧آذار/ مـارس  - ٢٠١٥/ مـارس آذار( ١لموجة ا

  .ألعمالنجاز اإلرابط الستراتيجي غير المتاباالتجاه برمته قد تأثر بالفعل  العالمي اإلدارة

فـي تكنولوجيـا المعلومـات جيدة الصـياغة بشـأن الحاجة الماسة إلى وضع خطة استراتيجية بوضوح برز تو   -١٠٠
الطويلـة الـذي يتضـمن األهـداف االسـتراتيجية و تكنولوجيا المعلومات العالمي لصندوق المقترح المقدم بصدد إنشاء ال

 ٢٠١٦إلــى بلوغهــا فــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي اإلدارة المعنيــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا األجــل التــي تصــبو 
التي تعتزم النتائج الرئيسية لتحقيق مجاالت المتعلقة بالمبادرات تكنولوجيا المعلومات تشمل أهداف هي . و ٢٠٢١و

ــدرج متابعاإلدارة المــذكورة  االســتراتيجية المنظمــة هــذه المعلومــات االســتراتيجية فــي خطــة تهــا. ومــن المفتــرض أن ُت
في القرارات التنظيمية التي اإلدارة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا إسهام تكنولوجيا المعلومات لتوضيح بشأن 

. لـذا، منظمـةإلى عامل اسـتراتيجي لتمكـين التكنولوجيا المعلومات اضية بتحويل القرؤية ال تحقق في نهاية المطاف
ـــواءم رســـميًا األهـــداف االســـتراتيجية لـــُتحـــّدد أن فـــإن مـــن الضـــروري  االســـتراتيجية غـــراض مـــع األإلدارة المـــذكورة وُت

المتعلقــــة رات قــــراالتكنولوجيــــا المعلومــــات لتعزيــــز المســــاءلة و بشــــأن خطــــة اســــتراتيجية مــــن خــــالل وضــــع للمنظمــــة 
  المعنية. ورها تحقيق رؤية اإلدارةكفل بدالتي ستة، و اإلداريات االستثمار ب

  :يلي بما المنظمة تقوم بأن أوصينا وقد  -١٠١

 محّدد زمني بإطار تقترن المعلومات تكنولوجيا بشأن ورسمية ملموسة استراتيجية خطةوضع   (أ)
 جميـعفيمـا يخـص  مشـتركة توجيهـات لتقـديم الطـابع مؤسسـية استراتيجي تخطيط عملية ناتج بوصفها
  وساق؛ قدم علىحاليًا  وضعها الجاري وتلك وضعها المقّرر المبادرات

 متطلبـاتالدنـى مـن مراعاة تضمين الخطة االسـتراتيجية بشـأن تكنولوجيـا المعلومـات الحـّد األو   (ب)
 بتكنولوجيــــا المتعلقــــة االســــتراتيجية واألغــــراض واألهـــداف التوجيهيــــة والمبــــادئ لتوجيهــــاتالشـــاملة ل
  اإلنجاز؛ ومعالم المعلومات، بتكنولوجيا الخاصة واالستثمارات الرئيسية، األداء ومقاييس المعلومات،

 وتحديــد األساســية العمــل حلــول تنفيــذ فــي رســمياً  راســخة اســتراتيجيات إلــى االســتنادضــمان و   (ج)
  .عليها المفروضة القيود وٕادارة الغرض لهذا مخصصة موارد من االستفادة خالل من أولوياتها
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 وٕاطــار الرســمية األدوارإطــار أداء  فــي المســؤوليات تحّمــلاالفتقــار إلــى  –والمســاءلة عمومــًا  التنظــيم  ٢-٢-٢
  األداء إدارة

بـــأن هيكـــل ال تســـّلم فـــي معـــرض إدارتهـــا لصـــندوقها العـــالمي لتكنولوجيـــا المعلومـــات منظمـــة الأن الحظنـــا   -١٠٢
المســاءلة وضــع موضــع التنفيــذ فــي المواضــع التــي ُتحــّدد فيهــا درجــات جــب أن يُ ي تكنولوجيــاشــؤون تلــك التصــريف 

فريـــق السياســـات العالميـــة ومجلـــس المســـتويات مؤلـــف مـــن هيكـــل ثالثـــي تُنشـــر تلـــك المســـتويات عبـــر والمســـؤولية و 
ــا المعلومــات ــا المعلومــات وفريــق قيــادة تكنولوجي ــا أيضــًا تكنولوجي ه يجــري فعــًال علــى قــدم وســاق إعــداد أنــ. والحظن

أنــه ال توجــد وثيقــة رســمية ، التــي أبلغتنــا مــع ذلــك باإلدارة المعنيــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــامبــادرات كثيــرة فــي 
، بـــــل زّودتنـــــا بـــــدًال مـــــن ذلـــــك مجلـــــس تكنولوجيـــــا المعلومـــــات وفريـــــق قيـــــادة تكنولوجيـــــا المعلومـــــاتتنـــــاول إنشـــــاء ت

آذار/ فـــي اإلدارة فـــي منتـــدى قيـــادة تكنولوجيـــا المعلومـــات الـــذي استضـــافته ت اســـُتخِدمت لعـــرض المعلومـــا بشـــرائح
  .٢٠١٦ مارس

داخـل تكنولوجيـا المعلومـات بالنسـبة إلـى تطبيـق أهميـة جوهريـة لتصريف الشـؤون تكتسـي وثمة آلية أخرى   -١٠٣
اإلدارة المعنية مقاييس أداء تنا الدقيقة لتبّين من دراسو . هي إطار إدارة أداء تكنولوجيا المعلوماتعمومًا، و  المنظمة

 تكنولوجيـــا اســـتراتيجية خريطـــةأن هـــذا اإلطـــار ُيصـــّنف تحـــت اســـم مختلـــف بوصـــفه بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا 
مؤشـرات المتعلقـة بساسـيات وال تتضـمن األ أوليـة مسـّودةفـي شـكل ، والتـي مازالـت ٢٠١٧-٢٠١٥ للفترة المعلومات

مقـاييس أداء تكنولوجيـا أن نـرى . و دةصـلة بعمليـات تكنولوجيـا المعلومـات المحـدّ القابلـة للقيـاس ذات الجيدة الداء األ
تسـم تلـك تذا، يتعـين أن القرارات؛ وبـالخاصة بـجداول ُتدرج في اللمعلومات التي هي أداة حاسمة لتوليد االمعلومات 
كبيـــر مـــوظفي أدوار أنـــه يلـــزم توضـــيح  فقـــد خلصـــنا إلـــىوعـــالوة علـــى ذلـــك، . أقصـــى درجـــات النزاهـــةبالمعلومـــات 

أدواره تلك  أو تنقيح، مجلس تكنولوجيا المعلومات وفريق قيادة تكنولوجيا المعلوماتالمعلومات الذي يترأس كل من 
مسـؤوليات شخصـيًا علـى النحـو الُمبـّين فـي الاسـتعراض عملـه مثل الدور الذي يؤديه فـي ز، لتحيّ على األقل تالفيًا ل

فـي هيكـل مـن هـذه الدرجـة تـرد مسـاءلة فـإن ومـن الناحيـة المثاليـة، . تكنولوجيـا المعلومـاتالتي يحـّددها فريـق قيـادة 
تصـريف شـؤون لجان استشارية تقـدم مـدخالت إلـى لجنـة يتعين أن تتألف من كنولوجيا المعلومات تصريف شؤون ت

ـــا المعلومـــات أو مـــا يعادلهـــا،  ـــادين اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة ببشـــأن المجـــاالت التـــي تتنـــتكنولوجي تكنولوجيـــا اول مي
تنفيــذ المشــاريع واســتثمارات تكنولوجيــا المعلومــات والبنيــة التحتيــة وسياســات تكنولوجيــا المعلومــات ، مثــل المعلومــات

  .جيدالالزمة لتصريف الشؤون بشكل معايير الو 

بـرمج فـي مجـال تكنولوجيـا ل المُ التحـوّ مليـة أن ُتسـند أيضـًا عيجـب فإنـه المبادرة، سعيًا إلى ضمان فعالية و   -١٠٤
وذلــك  ،المبــادرةالمعنــي بمشــاريع مجلــس الو المعنيــة بــالتحّول اللجنــة التوجيهيــة إلنشــاء رســمية بسياســات المعلومــات 

مـــع أنـــه ُحـــدِّدت فعـــًال األدوار و اســـمة لتصـــريف الشـــؤون علـــى مســـتوى الـــدرجتين كلتيهمـــا. الوظيفـــة الحالنظر إلـــى بـــ
هــا الُمســندة إلي دوارصــالحية تلــك األطــراف فــي أداء األفــإن مســؤولة عنهــا، واألطــراف الف الشــؤون المتعلقــة بتصــري

 الشـؤون تصـريف بشـأنحـّدد المُ  الشـرط هـذاُيسلَُّط الضوء على و  .المساءلة بشأن ملموسةوثيقة  إلىرتكز يجب أن ت
 العالميـة الصـحة جمعيـة إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير( ٦٨/٥٨ج الوثيقةفي 

  .قويةمساءلة  ثقافةصون ضرورة  إلىتي دعت ال ،)والستين الثامنة

معــرض فــي اإلدارة المعنيــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا الحثيثــة التــي تبــذلها نعتــرف بــالجهود مــع أننــا و   -١٠٥
المتصـلة لتصـريف سلسـلة العبـر صـالحياتها علـى الطـابع الرسـمي واليتهـا الجديـدة، فـإن إضـفاء الوفاء بسعيها إلى 

بإمكان الصـالحيات الُمحـّددة بوضـوح ألن  يستحق أن ُيولى أقصى درجة من األولوية،تكنولوجيا المعلومات شؤون 
شـــّخص وثيقـــة رســـمية تنجـــاح تلـــك الجهـــود العالميـــة وفشـــلها. ويـــؤدي غيـــاب وجـــود الفـــرق بـــين بـــّين أن توالملموســـة 

تكنولوجيــا تحديــدًا لتشــكيل عضــوية كــّل مــن الفــريقين المعنيــين بتصــريف شــؤون نــين عيّ منظمــة المُ المــوظفي  بوضــوح
خطـــوط االقتران مـــع األدوار والمســـؤوليات الُموكلـــة إلـــى أولئـــك المـــوظفين تحديـــدًا، إلـــى االلتبـــاس فـــي المعلومـــات بـــ
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الــــدرجات الــــثالث لتصــــريف الشــــؤون، ويقــــّوض فــــي نهايــــة المطــــاف فعاليــــة بــــين القائمــــة فيمــــا اإلبــــالغ والعالقــــات 
  .بصالحياتهماضطالعهم 

المنظمــة اعتمــاد الديناميــة للغايــة واآلخــذة فــي التغّيــر بســرعة، وفــي ظــل تكنولوجيــة البيئــة هــذه الفــي يوجــد و   -١٠٦
فــي  ات الُموظفــةاالســتثمار تبــوء ورة متأصــلة كبيــرة فــي أن ، خطــيــةفعالإليتــاء الخــدمات بعلــى تكنولوجيــا المعلومــات 

  .المخاطر واألداءٕادارة و الصارمة هيكل للمساءلة بالفشل إن لم ُتسند بأنسب التكنولوجيا مجال 

  :يلي بما المنظمةبأن تقوم  أوصينا وقد  -١٠٧

  يضطلع المعلومات بتكنولوجيا معنيتابع للمنظمة و  مجلس إنشاءعلى  الرسمي الطابع إضفاء  (أ)
 المعلومـات تكنولوجيـا مشـاريع علـى الرقابة وظيفة بأداء يتعلق فيما واضحة بمسؤوليات ويتكّفل بأدوار
 االسـتراتيجية األهداف مع المعلومات تكنولوجيا استراتيجية مواءمة وضمان الوظائف متعدد منظور من

  ؛للمنظمة

 المعلومـات تكنولوجيـا ألداء مقـاييسالـذي يضـم  المعلومـات تكنولوجيـا أداء إدارة إطـار ووضع  (ب)
اتخاذ  ألغراض فعالة معلومات وتوفير ينبغي كما المعلومات تكنولوجيا خدمات جودة قياس من للتمكين

  ؛اتالقرار 

 االضـطالع أجـل مـن العـالمي اإلدارة نظـام تحويـل مشروع شؤون تصريف هيكل تعريف وٕاعادة  (ج)
   اريع.المش إدارة ومجلس التوجيهية اللجنة عضوية لتكوين أساساً  بوصفها أوضح ووظائف بأدوار

   وتحليلها المخاطر سياقعرض ضرورة إدخال تحسينات على  –المخاطر  إدارة  ٣-٢-٢

أســـاس وثيقـــة  علـــى ُأِعـــدّ للمخـــاطر  ســـجالً بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا  المعنيـــةاإلدارة لـــدى أن الحظنـــا   -١٠٨
 فـي المنظمة صعيد على للمخاطر االستراتيجية اإلدارة(سجل المخاطر المؤسسية:  ١٣٣/١٠م تالمجلس التنفيذي 

. وبّينــت ٢٠١٥ نــوفمبر/ الثــاني تشــرينالصــادرة فــي ) وسياســة إدارة المخــاطر المؤسســية العالميــة الصــحة منظمــة
تشـاور  عمليـةانطوى على االضطالع بو  ،تقريباً  ٢٠١٠في عام  دأب المخاطر سجلإعداد  أنالمذكورة اإلدارة أيضًا 

ـــام المـــديرين الســـابقين إلدارات مـــن خـــالل  ـــاقي فـــي المكاتـــب بعقـــد حلقـــات عمـــل واالتصـــاالت  المعلومـــات تكنولوجي
كأســاس اســُتخِدمت وثــائق ملموســة لــم تعــرض علينــا اإلدارة المعنيــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا . ولكــن اإلقليميــة

بنســخة مــن عــرض نــا عوضــًا عــن ذلــك ، بــل زّودت٢٠١٦فــي عــام المخــاطر ُيســتند إليــه فــي إعــداد ســجلها الخــاص ب
لقيـادة تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت لعـالمي فريـق االاجتماع ُقدِّم أثناء انعقاد برنامج باور بوينت مبّين بواسطة 

أن  علــى اإلدارة أيضــاً ، والــذي ُأدِرج موضــوع إدارة المخــاطر فــي برنــامج عملــه. وشــّددت ٢٠١٢حزيــران/ يونيــو فــي 
ن ذيلـــالمســـاعدة التقنيـــة مـــن خـــالل التـــدريب والتوجيـــه الزّودهـــا بمكتـــب االمتثـــال وٕادارة المخـــاطر واألخالقيـــات قـــد 

  ها.تيسير إعداد أحدث سجل للمخاطر فيساعداها في 

ة القيـود الـواردقـد درسـنا فة بإدارة المعلومـات والتكنولوجيـا، اإلدارة المعني العرض المقدم منوبعد النظر في   -١٠٩
الحظنــا أن بعــض المخــاطر فيهــا، كمــا  والحظنــا العديــد مــن أوجــه االخــتالل ٢٠١٦ اإلدارة بعــامفــي ســجل مخــاطر 

. األســباب الجذريـــة للمخـــاطر فـــي معظــم الحـــاالتلـــم ُتحــّدد و روفـــة، بعوامـــل الخطــر المعتتعلـــق مباشــرة المحــددة ال 
الخاضــعة لــإلدارة، مباشــرة بالمخــاطر  المخــاطر ال تتعلــقوعــالوة علــى ذلــك، الحظنــا أن بعــض إجــراءات تخفيــف 

تســتدعي النطــاق للغايــة وال واســع تســم بطــابع لمخــاطر محــددة الموّجهــة االســتجابة أن  فــي بعــض الحــاالتتبــّين و 
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ورد فيهـــا رقـــم جديـــد للمخـــاطر ولكـــن تـــاريخ حالـــة واحـــدة أيضـــًا الحظنـــا . و تطبيـــق اســـتراتيجية فعالـــة إلدارة المخـــاطر
  تحديدها غير واضح.

فــي والُمجّســدة اإلدارة المعنيــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا التــي تواجههــا مخــاطر ، فــإن اليبــدوعلــى مــا و   -١١٠
تحديـــد المخـــاطر أن الثغـــرات التـــي الحظناهـــا . وتبـــّين ثـــةمحدّ غيـــر ليســـت كاملـــة و هـــي المخـــاطر ها الخـــاص بســـجل

أن المخطــــط الطوبولــــوجي الصــــحيح للمخــــاطر الُمواجهــــة بشــــأن تكنولوجيــــا ى ســــياق ســــليم و عشــــوائي وال يســــتند إلــــ
 تكنولوجيــابالحــاالت التــي تكــون فيهــا تلــك المخــاطر متأصــلة وذات طــابع فريــد مــن نوعــه يتعلــق بتلــك الالمعلومــات 

عـــدم تحديـــد تحديـــدًا ُمدرجـــة فـــي ذاك الموضـــع. ومـــن األدلـــة األخـــرى التـــي تثبـــت أن ســـجل المخـــاطر غيـــر محـــّدث 
 فيمـا يتعلـق بـبعض أوجـهاإلدارة المعنيـة بـإدارة المعلومـات والتكنولوجيـا التـي تواجههـا مخـاطر الخاطر في سـجل الم

الطوبولــوجي  المخطــطمــن الناحيــة المثاليــة صــياغة  وينبغــي. العــالمي اإلدارة نظــامتحويــل  مشــروعتنفيــذ التلكــؤ فــي 
لتحقيـق النتـائج مـن أجـل تقريـب الرئيسـية المحـددة  مجـاالتالتي تواجههـا اإلدارة المـذكورة باالرتكـاز إلـى الللمخاطر 

  .االستراتيجيةغراضها وأ دةالمحدّ  أهدافهامن بلوغ  اإلدارةتلك المخاطر داخل  إدارةعملية 

التي المخاطر والقائلة إن  المتعلقة بإدارتهافلسفة بالالحاسم لعملية إدارة المخاطر ُيشّدد دومًا على الطابع و   -١١١
علــى ســياق إدارة المخــاطر داخــل أي منظمــة شــمل بيــان األنشــطة العامــة التــي تنطــوي تال ُتحــّدد ال ُتــدار ُمطلقــًا. و 

المخـاطر سـياق  تحديـدالمتعلقة بمتطلبات . وخالصة القول، فإن هذه الالمخاطرُيستند إليها في تقييم  وضع معايير
مـن تحديـد العوامـل الحاسـمة التـي يمكـن أن وموظفيهـا والتكنولوجيـا اإلدارة المعنية بـإدارة المعلومـات مديري ستمّكن 

سيما تلك التي تؤثر على األهـداف ، والتحديداً  مخاطر من منظور عمليات تكنولوجيا المعلوماتتحديد التؤدي إلى 
معنيـة بـإدارة اإلدارة ال خـاطر داخـلدارة الم. وينبغي أال ُتغفـل تلـك األنشـطة مـن أجـل تحقيـق عمليـة إالمحددة لإلدارة

  .المعلومات والتكنولوجيا

تحليـل  تحديـد المخـاطر، عـن طريـق غـرس أسـاليبتها فـي مجـال المنظمة أنشـط وقد أوصينا بأن تعّزز  -١١٢
لتجنب االفتراضات ومواطن التعثُّر المنطقيـة، وضـمان  الُمحّددة لمخاطرتي تقف وراء الا ةب الجذريأفضل لألسبا

  .ضمن السياق المناسب إلى تطبيق ضوابط أكثر فعالية على المخاطر  تقويمالاستراتيجيات أن تؤدي 

  والواليةخطوط اإلبالغ  حوضو  عدم –المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا وتنظيمها  إلدارةا هيكل  ٤-٢-٢

د المهام تحدّ الُمسندة التي األدوار والمسؤوليات من  تكنولوجيا المعلوماتوحدة  دعم إعادة تنظيمإن عملية   -١١٣
إدارة فـي مجـال الـدعم التقنـي تقـديم األمـن وتطـوير التطبيقـات وصـيانتها و تحقيـق العمليـات و االضـطالع بالمتصلة ب

المحـــّددة بوضـــوح ضـــمن ســـياق معـــّين والمبّلـــغ عنهـــا كمـــا ينبغـــي مـــن  األدوار والمســـؤولياتنظم. وتعـــّد الشـــبكات والـــ
كيمــا يتســنى دعــم القــرارات بهياكــل جميــع المــوظفين فــي توضــيحها لأن ُيــدّقق يجــب الهامــة التــي تنظيميــة المعــايير ال

عنـه. وتـزّود ممارسـات توصـيف الوظـائف والمخططـات المسـاءلة جوانـب و  هسـؤولياتمو اإلبالغ الهرمية وصالحياته 
ورســـوم األشـــكال البيانيـــة بشـــأن مجريـــات ســـير العمـــل التـــي ُتعـــّد علـــى نحـــو (مســـؤول وخاضـــع للمســـاءلة وتشـــاوري 

بشــأن األدوار باتجاهــات أكثــر اكتمــاًال ووضــوحًا  اإلدارة المعنيــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا مــوظفي ومســتنير)
  .الموكلة إليهم والمسؤوليات

اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة المعلومـــات الـــذي يســـتند إليـــه تحـــّول ألســـاس المنطقـــي قـــد الحظنـــا عقـــب مراعاتنـــا لو   -١١٤
 لتكنولوجيــا الجديــد التنظــيم – المعلومــات تكنولوجيــا إصــالحالمعنونــة، ن الوثيقــة أ الســابقةالفقــرات فــي والتكنولوجيــا 
، هـي ٢٠١٥/ سـبتمبر فـي أيلـولالمؤرخـة  العالمية الصحة منظمةل استراتيجيتمكين  عامل تصبح لكي المعلومات

 أحطنـا علمـاً ًا للمقتـرح الُمقـّدم بشـأن اإلصـالح، فقـد دعمـالُمقترح إدخالهـا علـى هيكـل اإلدارة. و د التغييرات تحدّ وثيقة 
اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة إعـــادة تنظـــيم أقـــرت عمليـــة التـــي  ٢٠١٦ينـــاير / أيضـــا بالوثيقـــة المؤرخـــة فـــي كـــانون الثـــاني



   A70/43          Annex  الملحق         ٧٠/٤٣ج

31 

الوحـدات أوردت قائمة بأسماء التي  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٣٠المذكرة اإلعالمية المؤرخة ب، و المعلومات والتكنولوجيا
  .الُمسندة إليها مسؤولياتاللوظائف و باالقتران مع وصف موجز ل نشأة حديثاً مُ ال

 مكتـبالقائمـة ل وظيفـةالمقارنة ب العالمي اإلدارة نظام تحويل مشروع وظيفةعن إنشاء  معلومات  ١-٤-٢-٢
  المشاريع إدارة

تحويل نظام اإلدارة العالمي، نظرًا إلى مشروع تنفيذ ال يشارك مباشرة في اريع أن مكتب إدارة المشالحظنا   -١١٥
ُمبّسـطة  منصـةمـن أجـل تـوفير اإلدارة المعنيـة بـإدارة المعلومـات والتكنولوجيـا وحدة أخرى أنشـئت داخـل إسناده إلى 

تحـت قيـادة  العـالمي اإلدارة نظـام تحويل مشروعتنفيذ بأن ذكورة اإلدارة المتحديدًا لنظام اإلدارة العالمي. وقد أبلغتنا 
الجــدال القـائم هــو غيـر أننــا نشـير إلـى أن ، المشـاريع إدارة مكتــب ظيفـةتمامـًا مــع و  ئممتـوا المعلومــاتمـوظفي  كبيـر

مكتب إدارة المشاريع ودوره في حول وٕانما ليس حول مشاركة كبير موظفي المعلومات في تنفيذ المشروع المذكور، 
تنفيذ جميع المبادرات في إطار الموجة خير الُمالحظة بشأن . وُتعزى حاالت التأالمبادراتحاالت تأخير تنفيذ إدارة 

  .ي تنفيذ مشروع تحويل نظام اإلدارة العالميفمكتب إدارة المشاريع مشاركة محدودية  إلى ١

ة هــذا محدوديــة مشــاركنحــو بســبب علــى أمثــل ُيســتفاد منهــا فــإن وظيفــة مكتــب إدارة المشــاريع ال بالتــالي، و   -١١٦
مستقلة تتكّفـل بتنفيـذه. إنشاء وحدة عن إضافية وتكّبد تكاليف  مشروع تحويل نظام اإلدارة العالميالمكتب في تنفيذ 

مـن الواضـح اريع فـي الوقـت الـراهن، فـإن لطابع المخصص للمشروع والقدرات الحالية لمكتب إدارة المشإلى ا ونظراً 
لمكتـب إدارة المشـاريع. ويكمـن الطـابع  تابعـةالوحـدة العلـى مسـتوى أمـر ممكـن فعالية إدارة المشروع بمزيد من ال أن

على طائفـة والمهارات واألدوات والتقنيات ارف في تطبيق المعروع بوصفه نظامًا قائمًا بحد ذاته إلدارة المشالحاسم 
أحــد ميزانيــة وضــع دة و متطلبــات المســتخدم المحــدّ ، مــن قبيــل اســتيفاء دمحــدّ بغيــة بلــوغ غــرض واســعة مــن األنشــطة 

التـي الوظائف الرئيسية نفيذها. ومن المواعيد النهائية لتتعيين و لوجيا المعلومات أو أية مشاريع أخرى، مشاريع تكنو 
 فيمــاإدارة المشــاريع  خــدمات تقــديم، اإلدارة المعنيــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــامكتــب إدارة المشــاريع فــي يؤديهــا 

للتوقعــات وفــي حــدود القيــود المتفــق  وفقــاً  المشــروع تنفيــذ وضــمانيخــص أي مشــروع رئيســي مــن مشــاريع المنظمــة، 
  .الُمتاحة له والمواردوالوقت الالزم لتنفيذه  المشروع نطاق بشأنعليها 

األفضـل فـإن مـن مـة، قيّ مـع الُمقـّدم مـن مقترحـات المنظمة و بمعايير المساءلة والرقابة الداخلية تمشيًا مع و   -١١٧
التنــازل ال يمكــن أيــة وحــدة داخــل المنظمــة مــع مراعــاة جوانــب مردوديتهــا. و تُبّســط كمــا ينبغــي أدوار ومســؤوليات أن 

ســبب وضــوح الواليــة الموكلــة إلــى مكتــب إدارة المشــاريع بشــأن وحــدة أخــرى ب ةوظــائف إلــى أيــتلــك العــن ببســاطة 
ألدوار ديـد اتـوّخي المزيـد مـن الوضـوح فـي تحينبغـي فإنه ذه الغاية، . وتحقيقًا لهتحويل نظام اإلدارة العالميمشروع 

مكتــب إدارة المشــاريع الــذي يجــب أن و  تحويــل نظــام اإلدارة العــالمي بــين مشــروعالصــالحيات فيمــا والمســؤوليات و 
  .التغييرإحداث بد من اعتماد استراتيجيات انتقالية من أجل والوظائف المشروع، سبقية على األه وظائفتكون ل

 أو المشـاريع جميـعتنفيـذ  عـن بالمسؤولية المشاريع إدارة مكتب تكّفل المنظمة تضمنأوصينا بأن  وقد  -١١٨
 العالمي، اإلدارة نظام تحويل مشروع تشمل لكي والتكنولوجيا المعلومات بإدارة المعنية لإلدارة الرئيسية المبادرات
 المسـاءلة جوانـب اسـتقرار وزيـادة والموثوقيـة، االنسـيابية مـن بمزيـد المكتـب إلى الموكلة الوظيفة إنجازوكفالة 

 جودة وضمانتصريف الشؤون  عملية فعالية زيادة إلى المطاف نهاية في يؤدي قد مّما المحّددة، والمسؤوليات
  .المشاريع
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  كبير موظفي أمن المعلومات وظيفة  ٢-٤-٢-٢

كبيــر مــوظفي أمـــن دور بأهميــة  ٢٠٠٥فــي مطلــع شــهر تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  فعــلبالالمنظمــة  تســّلم  -١١٩
لسياسـة العالميـة لتنفيـذ اعلـى النحـو المبـين فـي المبـادئ التوجيهيـة المعلومات وأحطنا علمًا بأهمية دوره هـذا، وذلـك 

وُحــدِّدت فيهــا  ٢٠٠٥/ نــوفمبر تشــرين الثــاني ٢فــي وافــق عليهــا المــدير العــام ُأِشــير إلــى أن ألمــن المعلومــات التــي 
 العالميـــة للمخـــاطر المنـــتظم التقيـــيمثـــل ى كبيـــر مـــوظفي أمـــن المعلومـــات، مكبيـــرة ُأســـِندت إلـــمســـؤوليات بوضـــوح 
 إلــى المخــاطر تلــكفــي المنظمــة وتقليــل  المخــاطر مرتســمدقــة  لضــمانالمنظمــة مــن المعلومــات  بأصــول الُمتربِّصــة

هي  هاوأمنالمعنية بهيكل المؤسسة وحدة الفي كبير موظفي أمن المعلومات وظيفة . وخالصة القول، فإن حد أدنى
اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة اســـع النطـــاق" ال يقتصـــر علـــى و يـــؤدي دورًا "شـــامًال و ألن أمـــن المعلومـــات فـــي غيـــر محّلهـــا، 

  .ككل أنحاء المنظمةبل يتعداها ليشمل المعلومات والتكنولوجيا 

التقنيـة  الكهربائيـةاللجنـة  الصادر عن المنظمة الدوليـة لتوحيـد المقـاييس/ 27002لمعيار ما يرد في ال ووفقاً   -١٢٠
الرقابــــة  بضـــوابط المتعلقــــة الممارســـات قواعــــد مدونـــة - يـــةاألمن تقنيــــاتال – المعلومـــات تكنولوجيــــا بشـــأن، الدوليـــة

عن تولي زمام المبادرة  مسؤوالً كبير موظفي أمن المعلومات يكون ينبغي أن فإنه ، المعلومات أمنالمفروضة على 
تقـديم ه االسـتراتيجي العـام و التوّجـحديـد (أ) تقيامـه بمـا يلـي: المعلومـات ككـل عـن طريـق مجال تصريف شـؤون في 

 فــي جميــع أنحــاء المنظمــة؛حمايتهــا كمــا ينبغــي لضــمان تحديــد أصــول المعلومــات و  ينالــدعم واالســتعراض الالزمــ
أمـــن الســـنوي بشـــأن مســـح الكشـــف تشـــكيل الفريـــق المعنـــي بأمنهـــا. و و وٕادارتهـــا أمـــن المعلومـــات تعيـــين جوانـــب  (ب)

) النقــاب Price Waterhouse Coopers( بــرايس ووترهــاوس كــوبرزشــركة  ٢٠١١الــذي أجرتــه فــي عــام المعلومــات 
فـإن ٕاضـافة إلـى ذلـك، . و أو مـا يعادلهـا ٪ مـن األعمـال٨٠عن اضـطالع كبيـر مـوظفي أمـن المعلومـات بمـا نسـبته 

ر موظفي أمن المعلومات وثلثهم اآلخر تقريبًا يقدمونها إلى تقريبًا يقدمون تقاريرهم إلى كبياألمن ثلث كبار موظفي 
  .إلى مجلس اإلدارةهم األخير تقريبًا تقاريرهم ثلثأحد كبار الموظفين التنفيذيين، فيما ُيقّدم 

بـــأن كبيـــر مـــوظفي أمـــن المعلومـــات يتمتـــع اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا اعتـــراف ويشـــير   -١٢١
ينبغي للموّظفين اللذين يشغالن هذين  هلى أنإهيكل المؤسسة وأمنها ظيفي نفسه الذي يتمتع به مدير بالمنصب الو 

كبيـــر مـــوظفي المعلومـــات. ونظـــرًا إلـــى أن هـــذين المنصـــبين المتكـــافئين مباشـــرة إلـــى المنصـــبين أن يقـــّدما تقاريرهمـــا 
مدير هيكل مستقالن، فإن كبير موظفي أمن المعلومات ال يمكن أن يخضع لسلطة شخصان والمشتركين يشغلهما 

أال ُيعطل كبير موظفي أمن المعلومات عن أدائـه لهـذه الوظـائف أو ُيمنـع مـن أدائهـا عـن ينبغي . و المؤسسة وأمنها
المبــادئ تؤيــد مســتوى إداري آخــر غيــر مســتوى كبيــر مــوظفي المعلومــات. و رفــع تقــارير مباشــرة إلــى طريــق إلزامــه ب

مـــع متطلبـــات المســـاءلة فـــي  التـــي تتوافـــق أيضـــاً  هـــذه الحجـــةالتوجيهيـــة لتنفيـــذ السياســـة العالميـــة ألمـــن المعلومـــات 
وصـف مسـؤولية ضـمان أمـن بالُموصـى بـه. و ألمـم المتحـدة خـط اإلبـالغ ، وُتطّبـق مؤسسـات أخـرى تابعـة لالمنظمة

هـــذه ، فـــإن ة بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــااإلدارة المعنيـــ فـــيالنتـــائج الرئيســـية لتحقيـــق  مجـــاالتالمـــن المعلومـــات 
اإلدارة المـــذكورة الحـــالي داخـــل هيكـــل تنســـيبه ولكـــن كبيـــر مـــوظفي أمـــن المعلومـــات، إلـــى  أساســـاً ُمســـندة المســـؤولية 

  سمح بإتمامها.ي ال

ــد  -١٢٢ ــأن تعتــرف المنظمــة  وق ــدورأوصــينا ب ــذي الشــاملالواســع النطــاق و  بال ــر يؤديــه ال  أمــن مــوظفي كبي
يرفـع  موظـفجعـل هـذا الو  الصـلة، ذاتالسـلطات و  اإلبـالغ خطـوط وتبسـيط لمنصـبه، شـغله إطار في المعلومات

 مـن المنظمـة أصـول وصـون المعلومـات أمـن خـدمات كفـاءة لتعزيز المعلومات موظفي كبير إلى مباشرة هتقارير 
 .أسلم وضع في المعلومات
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  رسمي غيربشكل الرقابة و/ أو توثيقها  أطرتوثيق  عدم –الخدمات وقياسها  إيتاء  ٥-٢-٢

وقيـاس إدارة استباقية تكنولوجيا المعلومات في مجال إلنفاق بإدارة اوقياسها يتعلق موضوع إيتاء الخدمات   -١٢٣
الموظفـة فـي المجـال المـذكور. ويـؤدي سـتثمارات ائدات أكبر مـن االزيد احتمال تحقيق عشئة عنها التي تالقيمة النا

أيضــًا يتعــاونون فيهــا النــاس ويعملــون بأنفســهم و بيئــة تنظيميــة يفكــر رقابــة فــي هــاذ المضــمار إلــى تهيئــة وجــود أطــر 
جوانـب الهيكل الالزم لتنفيذ إدارة األداء الرئيسية وٕادارة . كما توفر تلك األطر مشتركةأغراض تحقيق أهداف و ى لع

 هـــذه المكونـــاتفضـــي التقــارب الحاصـــل فيمــا بـــين جميــع يو  .االمتثــال وسياســـات إدارة مــوارد تكنولوجيـــا المعلومــات
  .وجيا المعلوماتتكنولمعّدة جيدًا لغرض الرقابة في مجال بيئة إنشاء تكنولوجيا المعلومات إلى المتعلقة بإدارة 

مـن تكنولوجيـا المعلومـات علـى عـدة أطـر تصريف شـؤون لمكون عمليات  هناالذي أجري ستعراضاالز وركّ   -١٢٤
ات البنيــة التحتيــة للشــبكهــا نشــر التطبيقــات علــى المســتعملين الــداخليين والخــارجيين، بمــا فيبــة التــي تؤيــد أطــر الرقا

  .الحظنا ما يليقد و . وخدمات مكتب المساعدة يةعمليات الحاسوبالوٕادارة األجهزة و 

الصـادر فـي  تكنولوجيـا المعلومـاتالمؤسسية لمبادئ الهندسة المعمارية من  ٠,٨زال اإلصدار ما  (أ)
  مسّودتين؛في شكل واإلصدار صفر من الميثاق المؤسسي  ٢٠١٦-٢-٢٢

أن الصـياغة، علـى استراتيجية إدارة الموارد الخارجية وسياستها ومبادئها التوجيهية قيـد انفكت ماو   (ب)
ة بمصادر في عدد كبير من ترتيبات االستعانفعًال قد دخلت اإلدارة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا 

  خارجية؛

رغم وجـود المعلومـات بـتكنولوجيـا مـن تصـنيف األصـول الحاسـمة بشأن وال توجد مبادئ توجيهية   (ج)
  سياسة لتصنيف المعلومات؛

، ٢٠١٦ وحزيــران/ يونيــفــي لمنظمــة بابراني يألمــن الســبشــأن ااآلن خريطــة طريــق اســُتكِملت وقــد   (د)
مــن المنظمــة تمكِّــن لتــوفير المعلومــات آمنــة وقــادرة علــى الصــمود  خــدماتقــديم وتطــوير تهــدف إلــى توهــي 

  ؛هيزال يتعين تمويلتنفيذ الخريطة ال غير أنتها، النهوض بمهم

اء دعـم تكنولوجيـا ، باسـتثنأو محّددة رسـميًا موضـوعة موضـع التنفيـذقة موثّ أداء وال توجد مقاييس   )ه(
التـي ُتحـّدد تكنولوجيا المعلومات ميدان المساعدة في  سيما فيما يتعلق بإدارة خدمات مكتبالمعلومات، وال

  .بوضوح رئيسيةالداء األمؤشرات فيها 

ـــًا الجهـــود التـــي تبـــذلها ٕان و   -١٢٥ ـــا حالي ـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجي صـــياغة األطـــر مـــن أجـــل اإلدارة المعنيـــة ب
تتخــذ بيــد أن األطــر القائمــة جوانــب إدارة تكنولوجيــا المعلومــات هــي جهــود تســتحق االعتــراف بهــا، الالزمــة لمختلــف 

أداء ا وال تـزّود المـوظفين بسـلطة اسـتعمالها بوصـفها دلـيًال يسترشـدون بـه فـي غيـر موافـق عليهـشكل مشاريع وأطر 
أن ى لــإ نظــراً الرقابــة هــذه، اء أطــر إنشــللتعجيــل باالهتمــام أقصــى قــدر مــن نبغــي إيــالء . وعليــه، يوظــائفهم اليوميــة

تكنولوجيـا المعلومـات ائف مواءمـة وظـتمكنها من معرضة لخطر عدم  المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا اإلدارة
  .هاأغراضمع أهداف المنظمة و 

 الحاسـمة لعمليـاتعلـى ا ةفروضـالم الرقابـة أطـر على الرسمي الطابع المنظمة تضفي بأن أوصينا وقد  -١٢٦
ــا إلدارة ــة إعطــاء ســياق فــي المعلومــات تكنولوجي ــا األولوي ــي لم ــات) ١: (يل ــة؛ بمصــادر االســتعانة ترتيب  خارجي

 المعلومـــات، تكنولوجيـــا أداء إدارة إطـــار) ٣( المعلومـــات؛ لتكنولوجيـــا الحاســـمة األصـــول تصـــنيف معـــايير )٢(
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 والعمـلإدارتهـا ورصـدها بفعاليـة.  أجـل مـن كاّفـة المنظمة أنحاء عبر وتقاسمها هذه الرقابة أطر توثيق وضمان
 الرئيسـية مجـاالتاللكـي ترّكـز علـى  تعزيزهـا يلـزم التي المخاطر تحديد أنشطة مع األطر تلك مواءمةعلى  أيضاً 

  .لتحقيق النتائج المحّددة

  لمنظمةفي ا المشترياتاستراتيجية  إدارة  ٣-٢

  ٢٠١٥ لعام المنظمةفي  المشتريات استراتيجية تنفيذ  ١-٣-٢

 معقــدة ومتنوعــة فــي نطاقهــاهــي وظيفــة الشــراء فــي المنظمــة إن وظيفــة مــن وجهــة النظــر القائلــة  انطالقــاً   -١٢٧
التقييمـــات الهيئـــات المعنيـــة بـــإجراء المخـــاطر والتحـــديات التـــي تطرحهـــا الواســـع علـــى حـــد ســـواء، وتؤيـــدها فـــي ذلـــك 

رؤيــة التهــدف إلــى بلــورة  ٢٠١٥المنظمــة لعــام  فــيالمشــتريات الخارجيــة، فــإن اســتراتيجية مراقبــة الداخليــة وهيئــات ال
نفيـــذ الوظيفـــة الرئيســـية الالزمـــة لتالمخرجـــات د االســـتراتيجية تحـــدّ فيهـــا وتحديـــد مهمتهـــا. و  وظيفـــة الشـــراءالمتعلقـــة ب
ها. وبوصــف هــذه الوظيفــة مــن الوظــائف الحاســمة التــي تــدعم وفــاء إطــار زمنــي مناســب لتنفيــذتحديــد مــع بــاالقتران 

بها هذه الوظيفة واألسباب التي تقف وراء تطور التي تكيفية فإن المنظمة تدرك العلى نحو فعال، ها المنظمة بواليت
  .جديدة ومعززةشراء استراتيجية وضع لسلع والخدمات في إطار اشراء ها في مجال توجيه عملياتضرورة 

المبادئ المعترف بها علـى نطـاق كما ينبغي، فإنه يتعين أيضًا أن ُتواءم مع االستراتيجية وسعيًا إلى تنفيذ   -١٢٨
ألنهــا االسـتراتيجية، تعـّزز موقـف مشــتركة قاعـدة تحديـد . ومـن الضـروري هــإانجاز و  اتواسـع بشـأن تنفيـذ االسـتراتيجي

. ويسـتدعي تحقيـق هـذه المنظمـة بأسـرهادور االستراتيجية القيادي في أنحـاء  وتدفقالتواصل أهمية التنسيق و تسّلم ب
يمّهـــد تنفيـــذ االســـتراتيجية الُمقـــّرر ن ًا ألالتنفيـــذ ضـــمانســـاليب مـــن التخطـــيط االســـتراتيجي أل كبيـــراً  دراً األمـــور كّلهـــا قـــ

ٕانجاز مناسبة موضع التنفيذ ستراتيجية وضع آليات تنفيذ و االيتطلب تنفيذ بفعالية. كما ها تطبيقها السبيل أمام إنجاز 
  .هالتنفيذضع خطة ضرورة و مع مراعاة 

  عموماً  االستراتيجية تنفيذ في المواجهة التحديات  )١(

المشـتريات فيهـا، وهـي موضـوعة فـي تنفيـذ اسـتراتيجية بشأن قة منظمة خطة موثّ الأن لدى لقد خلصنا إلى   -١٢٩
ترجمة للركائز الثالث المشتريات، وهي عبارة عن خطة تنفيذ استراتيجية من  ٢والمرحلة  ١ُيسّميان المرحلة  جزأين

 إليـهُيسـتند  الـذياألسـاس المنطقـي  بـأندائرة سياسات الشراء المؤسسـية والتنسـيق . وأبلغتنا أنشطةإلى لالستراتيجية 
 مــرة لتنفيــذها الالزمــة القــدرات تــوّفر عــدم إلــى بــالنظرإداري صــرف،  أســاسهــو  جــزأينالتنفيــذ إلــى  خطــةفــي تقســيم 

 موّحـدزمنـي  جـدولُيعكـف علـى تطبيـق  بأنـهالـدائرة المـذكورة أبلغتنـا فقـد ، الُمحـرز التقـدمفيما يتعلق برصد . و واحدة
خلصــنا فــي ظــل و . "٢"الجــزء و" ١"الجــزء  فــي الُمحــّددة األنشــطة كــلّ بــين  يجمــع المشــتريات اســتراتيجيةبشــأن تنفيــذ 

أخــرى معــّدة بفعاليــة اســتراتيجية ه يلــزم مــن أجــل تنفيــذ اســتراتيجية المشــتريات وضــع أنــقطــع هــذا التعهــد المعقــد إلــى 
  .دون عوائقلغرض ضمان إنجاز تلك االستراتيجية من 

، ٢٠١٧عام في نهاية ها الحظنا أن من المزمع إنجاز فقد  من تنفيذ االستراتيجية، ١خص المرحلة وفيما ي  -١٣٠
 اط مــن األنشــطةكــل نشــبشــأن  ١المرحلــة إطــار تنفيــذ أنــه رغــم االضــطالع بمهــام مختلفــة فــي علــى أننــا الحظنــا 

بـدأت تـؤثر المرحلـة و تلـك فـي إطـار ُيضـطلع بهـا األنشـطة لـم هـذه السـتكمال الالزمـة ، فإن المهـام األخـرى الُمحّددة
. دائـرة سياسـات الشـراء المؤسسـية والتنسـيق قـدمتهاعلى النحو المبين في أحدث خطة تنفيذ وذلك ، ٢المرحلة على 

مـن  البشـرية المـوارد إلـىبغير الموظفين  المتعلقةالمشتريات من الخدمات  نقلأنشطة من قبيل ُأوِقف االضطالع بو 
 العـالمي اإلدارة نظـام فـي الُمطّبـقنمـوذج المشـتريات  تعـديلم ُتستهل بعـُد عمليـة ولتحديد موعد ُمستهدف لها، دون 

  مختلفة. هاماالضطالع بمفي إطار 
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ت كشــفمــن تنفيــذ االســتراتيجية. و  ٢فــي حالــة المرحلــة نشــاطًا  ١٤تنفيــذ أصــًال االضــطالع بكــان مقــّررًا و   -١٣١
، ٢٠١٧بحلول نهاية عـام كان ُيفترض إنجازها أيضًا  ٢برغم أن المرحلة أنه دراسة األنشطة عن كثب النقاب عن 

. ٢٠١٩منهــا نشــاطان ســُينقل تنفيــذهما إلــى عــام ، ٢٠١٨إلـى عــام منهــا أنشــطة الُمزمــع ترحيــل تنفيــذ ســتة مــن فـإن 
لبـالغ وا ٢نشاطًا يتواصل تنفيذها من بين األنشطة الُمزمع االضـطالع بهـا فـي إطـار المرحلـة  ١٢هناك وُلوِحظ أن 

أن يعتمـــد ومـــن الُمتوّقـــع السياســة ذات الصـــلة، مرهونـــًا بوضـــع  العقـــود إدارةتنفيــذ يـــزال نشـــاطًا، بينمـــا ال ١٤عــددها 
  .العالمي اإلدارة نظام في الُمطّبق المشتريات نموذج تعديلعلى  البائعين شؤون إدارة إنجاز تنفيذ

هنـــاك نشـــاطين مـــن األنشـــطة  الحظنـــا أنالمشـــتريات، تنفيـــذ اســـتراتيجية الُمحّدثـــة لخطـــة الوفيمـــا يتعلـــق ب  -١٣٢
. ومـن فـي خطـة التنفيـذ األصـليةقـد ُأنِجـزا فعـًال، وٕان لـم ُتحـّدد لهمـا أطـر زمنيـة  ٢الُمضطلع بها في إطـار المرحلـة 

الوقت الالحقة في مرحلتي التنفيذ كلتيهما، علمًا بأن ألنشطة أساس االضطالع با النشاطان نهذاالمقّرر أن ُيرسي 
عـالوة علـى ذلـك، الحظنـا أن حالـة المندرجة ضـمن نطـاق تلـك األنشـطة. و مهام الالزم للتنفيذ قد ُأدِرج في الالمادي 

ة للمشـــتريات وعلـــى مـــدى تـــوافر العالميـــألمـــم المتحـــدة التعويـــل بشـــّدة علـــى بوابـــة االعديـــد مـــن األنشـــطة تشـــير إلـــى 
وٕادارة التخطيط وتنسيق الموارد ورصـد اإلدارة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بجراءات الموظفين واإل

وضــع لتقريبــًا المواعيــد النهائيــة المقــررة جميــع الحظنــا أن واإلدارة المعنيــة بــإدارة شــؤون المــوارد البشــرية. كمــا  األداء
اســتكمالها أو مــن المقــرر  مشــترياتعــداد كتيــب المواعيــد قريبــة جــدًا مــن الموعــد النهــائي إلأطــر السياســات هــي إمــا 

مـن إلـى حـد كبيـر اعتمـاده إلعداد الكتيـب بقـدر  فعاالً  هذه المعالم الزمنية دعماً ء إعداده. وال تقدم تاريخ انتهاعقب 
  الناحية المنطقية على السياسات الُمقّرر وضعها.

  :ما يليفقد خلصنا إلى ما تقدم، بناًء على و   -١٣٣

اســـتراتيجية المشـــتريات خطـــة تنفيـــذ فـــي المرحلـــة األوليـــة مـــن إعـــداد االفتراضـــات التـــي أثيـــرت إن   (أ)
علـى النحـو الموّضـح الوفاء بالتوقعات ميدان في قّوضت جوانب المساءلة مرونة أتاحت  ٢و ١بمرحلتيها 

  قها؛نطاتمديد تداعيات األنشطة و في 

اإلدارة المعنيــة بـإدارة شــؤون المـوارد البشــرية وٕادارة التخطــيط وٕان جوانـب التبعيــة الُمالحظـة بشــأن   (ب)
خطـــة التنفيـــذ، الُمبّينـــة فـــي اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا و وتنســـيق المـــوارد ورصـــد األداء 

يســفر عــن إطالــة أمــد الحقــائق، ممــا هــي جوانــب لــم يــتم تناولهــا كمــا ينبغــي وال تجّســد معــالم، هــا الفي بمــا
  ؛تنسيقويستدعي بالتالي توثيق عرى الاألنشطة االضطالع ب

تسلسـل المهـام ٕان الختبـار العمليـات الجديـدة، و  كافيـاً  مجـاالً ال تتـيح الجداول الزمنية الضـيقة وٕان   (ج)
فعاليـة عمليـة تنسـيق بعض المهـام بسـبب عـدم ُمزمعة ال يكفل تنفيذ بأحد األنشطة الفي إطار االضطالع 

  المعالم والمنجزات الُمستهدفة؛

إدخـال المشـتريات وٕانجازهـا قـد اسـتوجب  تنفيـذ اسـتراتيجيةإطـار تحقيق "مكاسـب سـريعة" فـي ٕان و   (د)
ـــذ لمنتجـــات اســـليم تمجـــال آلن تحديـــد األولويـــات فـــي بـــات ضـــروريًا ابحيـــث  ،تعـــديالت علـــى خطـــة التنفي

  .التنفيذ ويتطلب المزيد من أنشطة التنسيقزيد تعقيد عملية مما يزمعة، المُ 

الرقابـــة علـــى النحـــو األمثـــل مرهـــون دومـــًا بالتجاريـــة الُمّتخـــذة بشـــأن األعمـــال قـــرارات بـــذا، فـــإن تطبيـــق الو    -١٣٤
نظمــــة المشــــتريات فــــي المتنفيــــذ اســــتراتيجية نبغــــي أن ُينظــــر إلــــى ي. و تنفيــــذ المشــــاريعالمناســــبة المفروضــــة علــــى 

جوانـــب و الرقابـــة ضـــوابط بتنـــاغم تـــام فيهـــا طّبـــق بيئـــة تُ داخـــل فـــي حـــد ذاتـــه، ًا قائمـــًا مشـــروعبوصـــفها ، ٢٠١٥ لعـــام
ــدار تنفيــذ االســتراتيجية المــذكورة داخــل تلــك البيئــة. ومــع أن هنــاك فرصــة ســانحة  المســاءلة وٕادارة المخــاطر، وأن ُي
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مطلــق  نجــاحمــن المتعــّذر أن ُينظــر إلــى تنفيــذها بهــذه الطريقــة علــى أنــه  فــإن، ٢٠١٧االســتراتيجية فــي عــام لتنفيــذ 
االســـتراتيجية تنفيـــذ يقـــاع . وٕان تحديـــد إ٢٠١٧التـــي ُيتوّقـــع تنفيـــذها بعـــد عـــام بعض األنشـــطة يقتـــرن باالضـــطالع بـــ
يســتحق  هاذتنفيــحرصــًا علــى سالســة ســير جميــع األوقــات بعلــى الصــورة الكبيــرة فيهــا التركيــز بالمواضــع التــي يلــزم 
التـي أوجـه الضـعف إلغـاء مـن أجـل موضـع التنفيـذ  أسـاليبهو التنفيـذ يتعين وضع اسـتراتيجيات . و المزيد من االهتمام

  قصور تنسيق األنشطة.التنفيذ و أمد وٕاطالة تسفر عن تمديد المواعيد 

 التـي للفجـوة تضـييقاً فيهـا  المشـترياتاسـتراتيجية وٕانجـاز  تنفيـذ خطـةتحّسن المنظمـة  بأنأوصينا  وقد  -١٣٥
 إدارة فعاليـة زيـادة) ١: (يلـي مـا طريـق عـن وذلـك الفعليـة،تلـك ب مقارنـة بهـا االضـطالع الُمزمع األنشطة تتخلل

نجزاتهـا الُمسـتهدفة إعطاء األولوية لتحسـين م) ٢( المسّلمة؛ غير والمنتجات التأخير بحاالت المتصلة المخاطر
 الزمنيـةاألطـر  مراعـاةفـي إطـار  ألنشـطةإضفاء طابع أكثر منطقية على مـا ُيضـطلع بـه مـن سلسـلة ا خالل من

 نشـطةتنسـيق األ ل الوقـت مـن المزيـد إتاحة) ٣( ؛الُمزمع تسليمها المنتجاتالتي تشوب  تعقيدجوانب الو  الضيقة
 خطــة فــي متطلباتهــا إدراج لومــن أجــ لــداخليوتوثيــق عــرى االلتزامــات الشــاملة لجوانــب التبعيــة علــى الصــعيد ا

  .برمتها التنفيذ

  تخطيط أنشطة الشراءإعطاء األولوية لسياسة  ضرورة  )٢(

ها بوصــفها مصــدر يلــزم وضــع سياســة فعالــة بصــدد مــا ُيّتخــذ مــن قــرارات بشــأن المشــتريات وزمــن شــرائها و   -١٣٦
تخــاذ الالالزمــة اســتقرار قاعــدة المعلومــات عــّزز فيمــا يتعلــق بــإدارة التكــاليف، فــإن خطــة الشــراء تمحركــًا لإلنفــاق. و 

يـؤثر . و الدقـة فـي جميـع األوقـاتقـدرًا كبيـرًا مـن وال تضـمن ال غيـر تقـديرات مؤلفـة مـن رغم أنهـا بة، يقرارات اإلدار ال
مراجعـة بشـأن مالحظـة  ٢٠١٢اإلشارة إلى أننا أثرنا في عام تجدر ، و على القرارات اإلدارية تخطيط أنشطة الشراء

كاّفــة،  منظمــة فــي أنحــاء العــالممختلفــة تابعــة للوجــود أدويــة منتهيــة الصــالحية فــي مســتودعات تعّلقــت ب الحســابات
ت مـــن تلـــك المســـتودعات. وأفضـــ مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي مســـتودع واحـــد فقـــط ١٢علـــى  زادمبلـــغ وانطـــوت علـــى 

واحــدًا مــن  كــان أنشــطة الشــراءتخطــيط بشــأن القــرارات غيــر الفعالــة أن اتخــاذ أن نخلــص إلــى إلــى  شــكلةدراســتنا للم
ثارة مشكلة أخرى بشأن تكلفة التخلص مـن إ عنذلك سفر أالتي تقف وراء المشكلة، كما  الجذرية الرئيسيةاألسباب 

  .منتهية الصالحيةالاألدوية تلك 

قــة المتعلمســألة منهــا، علــى ال ٢ســيما الركيــزة ، والفــي المنظمــةاســتراتيجية المشــتريات إنجــاز ويجــب اآلن   -١٣٧
 التعـــّرضالتخطـــيط والتقيـــيم الـــدقيق لمســـتوى  جهـــود تعزيـــزســـاعد يمـــن المتوقـــع أن بالمردوديـــة، ويســـّلم إنجازهـــا بـــأن 

ممارسـات بطريقـة تزيـد فيهـا مردوديـة إدارة المنظمـة على  المنتجات مختلفالناجمة عن  المالية والمشاكل للمخاطر
قياسـية المتعلقـة بتخطـيط أنشـطة إجـراءات التشـغيل ال مسـّودةفـي  تخطـيط أنشـطة الشـراءأهمية تُبَرُز أيضًا و الشراء. 
 لتلبيــــة ومتكاملــــة ةمنســــق إجــــراءاتإلــــى اتخــــاذ  الســــعي هــــو تخطيطهــــاالنهــــائي مــــن  الهــــدفأن التــــي تبــــّين  الشــــراء

 فعالــةتكفــل وضــع ممارســات  أنوأن علــى المنظمــة ، معقولــة وبتكلفــة المناســب الوقــت فــي الســلعاالحتياجــات مــن 
  .والقطرية واإلقليمية المؤسسية المستويات علىالشراء موضع التنفيذ  أنشطة لتخطيط

صـــحيفة بواســـطة برنـــامج إكســـيل  قـــد أعـــدت فعـــالً دائـــرة سياســـات الشـــراء المؤسســـية والتنســـيق والحظنـــا أن   -١٣٨
)Excel إشارة  أيذلك لم نالحظ رغم أنشطة الشراء، و تخطيط عملية البيانات التي ستدعم ) الحاسوبي لغرض جمع

تنفيـذ الُمحّدثـة لخطـة بنـاًء علـى ال مسـتقبالً وضـع سيُ تخطيط تلك األنشـطة بشأن ًا للسياسات إطار هناك أن تدّل على 
ُأِعـّد لغـرض  قـدالشـراء بـأن نمـوذج خطـة دائـرة سياسـات الشـراء المؤسسـية والتنسـيق أبلغتنـا المشتريات. و  استراتيجية
 قـراراتأهـم ألغـراض تحسـين المعلومـات تضـمينه ذلـك  ه يلـزم مـعإلى أنلنموذج أشار لغير أن استعراضنا توزيعه، 
وااللتـزام بـأطر تنظيميـة محـددة والحصـول علـى المواعيد والمعالم الُمزمعـة لإلنجـاز مثل البيانات المتعلقة بالُمّتخذة، 

  .مصادر من مجموعات محددة من الموردين واستخدام عالمات تجارية معينة
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التـي تشـمل الالزمـة المبـادئ التوجيهيـة وأدوات الـتعلم م ُتصـغ بعـُد لـفقد خلصنا إلى أنـه  وعالوة على ذلك،  -١٣٩
ن موظفـو الو األداء ومديرو الشـؤون اإلداريـة والماليـة التخطيط وتنسيق الموارد ورصد ومنها إدارة عدة جهات فاعلة، 

. سياســات الشــراء المؤسســية والتنســيقدائــرة و  الخــدمات العــالميركــز اإلدارة وم المشــتريات وموظفــوالمســؤولون عــن 
تخطيط أنشـطة هما: (أ) استعراض وتحليل ممارسات نشاطين ذوا صلة قد ُنّفذا بالفعل، أال و  أن حتى اآلنوالحظنا 
ككـل. وثمـة  لتنفيـذ علـى نطـاق المنظمـةاتخطيط  عمليات(ب) تعريف أفضل  في المكاتب الرئيسية،الُمّتبعة  الشراء
رغـــم أنهـــا ال تبـــّين ســـوى شـــراء الســـلع، أنشـــطة تخطـــيط بشـــأن بالفعـــل ُمتاحـــة غيل القياســـية جـــراءات التشـــإل مســـّودة

زالـت نـرى أنهـا ماالتـي ، و المؤسسـيةالشـراء طلبـات الشـراء والتخطـيط والمتطلبـات العامـة لخطـة المتعلقة بجراءات اإل
نــه ســيجري تشــكيل لجنــة خبــراء أ الحظنــا أيضــاً ، فقــد ٢تنفيــذ الركيــزة ل ودعمــاً . مزيــد مــن التحســيناتفــي حاجــة إلــى 

 خطـطوتـدعيم  المنتجـات توحيـد زيـادة أجـل مـنمـن تصـميم البرنـامج  مبكـرة الشـراء بمرحلـةخدمة ستشارك في إيتاء 
  .توّردها التي الجهات وعدد ُمسبقاً  صالحيتها المختبرةالمنتجات  عدد وزيادة شرائها

لتـي يجـري االسياسات والترتيبـات سائر على  كبيراً  يعتمد اعتماداً  تخطيط أنشطة الشراءأن سّلم بأننا نمع و   -١٤٠
إلــى  اً ســعيزال يلــزم إنجــاز المزيــد مــن العمــل فقــد الحظنــا أنـه مــا، المشــتريات إلــى اســتراتيجيةباالســتناد  تنفيـذها حاليــاً 

فإننــا مــن آجــال انقضــائها، النهائيــة اإلنجــاز مواعيــد واقتــراب ألطــر الزمنيــة ضــيق امنــا ل ٕادراكــاً . و االســتراتيجيةنفيــذ ت
  :وخطة الشراءتخطيط أنشطة الشراء ط الضوء على المجاالت التالية لتحسين نسلّ 

اســـتراتيجية  خطـــة تنفيـــذعمليـــة إعـــداد إطـــار للسياســـات بشـــأن تخطـــيط أنشـــطة الشـــراء فـــي إدراج   (أ)
  الُمحّققة؛ المنجزات االستراتيجية ورصدًا بجوانب المساءلة عن إنجاز اعترافالمشتريات، وذلك 

قياسـية المتعلقـة بتخطـيط التشـغيل ال اتإجـراء مسـّودةفـي  اً وضـوحو نوعيـة معلومات أفضـل توفير   (ب)
  أنشطة الشراء الُمقّرر إنجازها؛

تعزيــز نمــوذج خطــة الشــراء مــع إيــالء االعتبــار الواجــب الحتياجــات المســتخدمين النهــائيين مــن   (ج)
إدارة التخطــيط وتنســيق المــوارد ورصــد األداء ، مــن قبيــل ىالمعلومــات، بخــالف احتياجــات المكاتــب األخــر 

  العالمي؛وحدة المشتريات واللوجستيات العالمية في مركز الخدمات و 

، بوســائل منهــا تخطــيط الشــراءفــي مجــال ممارســة عالميــة إطــار اتبــاع تنفيـذ اســتراتيجية فعالــة فــي   (د)
  .إجراء اختبارات تجريبية في غضون األشهر التسعة المقبلة

ــــى إدارة المــــوارد الشــــحيحة نطــــوي وت  -١٤١ معالجــــة و خدمين فــــي الوقــــت المناســــب تخصــــيص المــــوارد للمســــتعل
على حد سواء. وتعتمد تلك األمـور  الدوليةتلك األسواق المحلية و اللوجستية ومسائل تخليص السلع في لصعوبات ا

واحـدًا مـن األنشـطة الُمضـطلع بهـا، تخطيط أنشطة الشـراء، وهـذا التخطـيط بوصـفه مستوى فعالية بشكل كبير على 
وال يمكــن إيــالء أهميــة  أو الفشــل فــي تحقيقهــا. النجــاح فــي تحقيــق وفــورات التكــاليف والكفــاءةيمكــن أن يفضــي إلــى 

ثانوية لتخطيط أنشطة الشراء عند إدخـال التحسـينات علـى عمليـات الشـراء التجاريـة، ألن هـذا التخطـيط وسـيلة مـن 
المشــــتريات، ويجــــب أن ُيــــولى االهتمــــام الــــالزم عنــــد اســــتهالل تنفيــــذ اســــتراتيجية تكــــاليف الرئيســــية إلدارة الوســــائل 

  تلك االستراتيجية.حالة الراهنة لالمشتريات في المنظمة، وخصوصًا في ضوء ال

 اسـتراتيجية فـي الشـراء أنشـطة تخطـيط عنصـرإنجـاز  علـى هـاتركيز مـن  المنظمـةزيد تأوصينا بأن  وقد  -١٤٢
 اإلجــراءات وٕاعــداد الصــلة ذات السياســات صــياغةمجــال  فــي األولويــات تحديــد خــالل مــنالمشــتريات بالمنظمــة 

  .التوقيت مناسب تنفيذاً  بها االضطالع الُمزمع الشراء أنشطة لتنفيذ ضماناً  هاقترنة بالم والنماذج المحددة
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  إثبات المشتريات أثناء الطوارئ في االستراتيجية  )٣(

ـــدة القائمـــة بـــين الركيـــزتين   -١٤٣ هـــي عالقـــة منظمـــة فـــي الاســـتراتيجية المشـــتريات مـــن  ٢و ١إن العالقـــة الوطي
وتقّلل ، إدارة المخاطر المالية وتلك المضّرة بالسمعة والناجمة عن خدمات الشراءالسياسات التي تتحكم في تتناولها 

. اللوجســـتية مــن خـــالل إدارة فئــات المنتجـــات التكــاليف المتكبـــدة وتــدير مخـــاطر التوريــد فـــي مجــال شـــراء الخــدمات
ٕاجراءاتـــه فـــي المقـــام األول، و التمكـــين الســـتراتيجية علـــى سياســـات الُمحـــّددة فـــي ااألساســـية هـــذه األغـــراض تعتمـــد و 

يمكـن أن تبـرر اإلحصـاءات الماليـة الحاجـة إلـى إعطـاء األولويـة أثنـاء الطـوارئ. و بالمشـتريات صل فيما يتوخاصًة 
، حيث أشارت التقديرات إلى أن مبلغ تلك المشتريات في منظمةالفي أثناء الطوارئ المشتريات قة بالمتعللسياسات ل

. وعــالوة علــى اإلحصــاءات الماليــة، فــإن الواليــات الُمســندة ٢٠١٦مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٨٨المنظمــة بلــغ 
إيتــاء دون ال يمكــن تحقيقهــا أبــدًا مــن  فــي أنشــطة المشــاركة الخارجيــةنجاحهــا االســتراتيجية و وأهــدافها إلــى المنظمــة 

  أثناء الطوارئ بطريقة منهجية.مشتريات الخدمات وٕاجراء ال

الرئيسـي منظمـة الدور (د) مـن دسـتور المنظمـة وعـدد مـن قـرارات جمعيـة الصـحة العالميـة ٢المادة وتوّثق   -١٤٤
 اإلجـراءات التـيللمنظمة عند االستجابة للطوارئ فـي األساسية  لتزاماتاالتتمثل وتعّزز هذا الدور. و الطوارئ أثناء 

مل توتشـفـي مجـال الصـحة العموميـة. لطـوارئ التـي تترتـب عليهـا عواقـب أثنـاء وقـوع امسؤولة عنهـا تتخذها وتكون 
المنـدرج ضـمن  ٢٠١٧ االسـتجابة للطـوارئ لعـاموالُمحّددة في مسّودة إطـار لمنظمة التي تؤديها االوظائف الحاسمة 

تــــوفير القيــــادة والتنســــيق بــــين الشــــركاء و مــــن قبيــــل االضــــطالع بــــدور مجــــاالت ، علــــى م إدارة الحــــوادثنظــــانطــــاق 
ة اللوجســتيالخــدمات الخبــرة التقنيــة ودعــم العمليــات و تــوفير العمليــات الصــحية و االضــطالع بالمعلومــات والتخطــيط و 

فيمــا ســيما ى اتخــاذ قــرارات هامــة، والإلــ مجــاالت. ومــن المتوقــع أن تفضــي خــدمات الشــراء فــي هــذه الواإلدارة الماليــة
  وقوع الطارئة.ساعة من  ٢٤منظمة في غضون الالزمة التي توجهها الاالستجابة الفورية يخص 

تبع وضـــع تســـتوالُمســـندة إلـــى المنظمـــة المـــذكورة أعـــاله التعهـــدات وااللتزامـــات األساســـية أن األدوار و علـــى   -١٤٥
داخـل مـن نوعهـا يتعـين اتباعهـا سياسـة فريـدة حلقـة ضـعيفة فيـه. وثمـة أي مشتريات متين، والبد مـن معالجـة إطار 

ثبتـت وأ. سياسـة "عـدم النـدم"، أال وهـي على أنشطة الشراءالطوارئ وبإمكانها أن تؤثر ترتبط مباشرة بوهي المنظمة 
دمات مع برنـامج مستوى الخبشأن  منظمة أبرمت اتفاقاً الأن ة الحسابات التي أجريناها ألنشطة اإليبوال نتائج مراجع

المشــتريات إلــى مونروفيــا، الشــراء ونقــل أنشــطة ترتيــب المعنــي بمنظمــة الدور وكيــل ، الــذي تــولى األغذيــة العــالمي
تخلـيص تلـك المشـتريات بالضـرورة فـي مكتـب دون مراكـز لعـالج مرضـى اإليبـوال مـن أربعـة تشـييد من أجـل ، ليبريا

سياســـة واضـــحة بشـــأن الـــدخول فـــي خطابـــات االتفـــاق أثنـــاء هـــاج تلـــك المعاملـــة انتاســـتلزمت المستشـــار القـــانوني. و 
دون التضــحية باالســتجابة فــي الوقــت مــن تــاح الســتعراض أحكــام االتفاقــات المُ  المحــدودلطـوارئ مــع مراعــاة الوقــت ا

. ومــع أنـه مــن المقــّرر إدراج إطـار للسياســات بشــأن منظمــةالمصـالح المســاس بدون مــن الطـوارئ، و  المناسـب أثنــاء
المتعلقــــة سياســــة الاالســــتراتيجية تنــــاول أيضــــًا تلــــك يجــــب أن تفإنــــه قــــات الطويلــــة األجــــل فــــي االســــتراتيجية، االتفا

  المتعلقة بها على نحو أفضل. المساءلة واإلجراءاتوضيح جوانب من أجل تأثناء الطوارئ المشتريات ب

المؤرخ في  PRT.SOP.VI.056التشغيل القياسي بشأن شراء الخدمات أثناء الطوارئ الحظنا أن إجراء قد و   -١٤٦
جهـات استشـارية ال ُيمّيـز بينهـا فيمـا إذا و ضمن ما يشمل، اتفاقات بشأن أداء العمـل  ، يشمل٢٠١٣و حزيران/ يوني

 الطـــوارئأثنـــاء الســـلع بشـــأن شـــراء نفســـه أن إجـــراء التشـــغيل القياســـي  الســـياقكانـــت شـــركات أم أفـــرادًا. ويتبـــّين فـــي 
PRT.SOP.VI.052  سـتراتيجية المشـتريات أنشـطة الشـراء مـع ااآلن مواءمـة قتضـي ، ي٢٠١٣ / مـايوأيـارالُمنّقح في

داخـل المنظمـة علـى وظيفتهـا فـي مجـال الشـراء.  رات مختلفـةيـتغيإلى ما طرأ مـن  نظراً ، وذلك منظمةفي ال الجديدة
إجـراءات التشـغيل القياسـية صياغة بمنظمة المشتريات في التنفيذ استراتيجية القيام عند  لذا، فإن من الضروري جداً 

المتصـلة بهـا. لنمـاذج أو مواءمة تلك اإلجراءات أو تحديثها، بما فيها االطوارئ، أثناء المتعلقة بالمشتريات القائمة و 
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المعنيـة إلـى اإلجـراءات رتكـز ت لكـيسياسـاتي تنقيحها إلى إطار التشغيل القياسية الُمقّرر ويجب أن تستند إجراءات 
  أسس راسخة ومتينة.

بـّين أنهـا ال تالنقـاب عـن منظمـة فـي السـتراتيجية المشـتريات التـدقيق الـذي أجرينـاه الكشـف  فقـد ومع ذلك،  -١٤٧
 دائرة سياسات الشراء المؤسسية والتنسيقأن رغم أثناء الطوارئ. و صلة واضحة بالمشتريات ُمزمع تربطه أي نشاط 

صـياغة إحـدى السياسـات  فـي الـدليل اإللكترونـي، فـإنخـاص بالمشـتريات بالفعل في إعداد قسـم تكميلـي  شرعتقد 
الدائرة  في برنامج عملالمتعلقة بالمشتريات أثناء الطوارئ يجب أن ُيعترف بها بوصفها من األنشطة ذات األولوية 

بالتــالي يتــيح و تنفيــذ االســتراتيجية، ع فــي إلــى اإلســرامنظمــة الاكتمــال سياســات المشــتريات فــي ســيؤدي و المــذكورة. 
فضــي هــذا يمكــن أن ي. و المشــترياتالمتعلقــة بتوقعــات الأفضــل وأكثــر فعاليــة لتحقيــق رقابــة تنفيــذ آليــة المجــال أمــام 

الهــدف العــام فــي تحســين ودعــم بلــوغ  بالتــالي، وٕالــى االســتمرار تنفيــذ اســتراتيجية المشــترياتوتيــرة تســريع األمــر إلــى 
  .التجاريةبشأن التمّيز في إدارة األعمال 

صــياغة اإلطــار المعنــي بسياســات الشــراء أثنــاء الطــوارئ، بمــا يشــمل وقــد أوصــينا بــأن تتــولى المنظمــة   -١٤٨
إجـــراءات التشـــغيل القياســـية ذات الصـــلة دعمـــًا الســـتجابة المنظمـــة أثنـــاء الطـــوارئ ودمجهـــا فـــي خطـــة تنفيـــذ 

  والرصد في ميدان إنجاز األنشطة والمهام ذات الصلة.رقابة تعزيز الاستراتيجية المشتريات بالمنظمة ل

 إدارة المخاطر  ٤-٢

، كــان ٢٠١٥المؤسســية فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  منظمــة فــي إدارة المخــاطرالسياســة بعــد أن اعُتِمــدت    -١٤٩
نوعية إدارة المخاطر ومعايرة الضوابط الداخلية الُمطبقة بالمنظمة فـي سـياق مواصـلة إدخال تحسينات على ُيتوّخى 

منـــــذ . وكـــــان متوقعـــــًا المعلومـــــات اإلداريـــــة وُنظـــــمتحســـــين العمليـــــات التشـــــغيلية والتعليمـــــات واإلرشـــــادات واألدوات 
النتائج وٕادراجها فـي العمليـات التشـغيلية تحقيق وتحسين فعالة الرؤية على اتخاذ قرارات تلك تشجع أن  ٢٠١٢ عام
وقــد أصــدرت المنظمــة سياســتها بشــأن إدارة المخــاطر المؤسســية لترّســخ  .صــلتها بآليــات المســاءلة والرقابــة الداخليــةل

 مؤخرًا  التي ُفِرَغ منهاسجل المخاطر، إعداد في مجال الُمتبعة وتستكمل الممارسة  اتآلية منهجية لدعم اتخاذ القرار 
ككــل، وفــي ظــل التركيــز علــى رصــد األنشــطة الراميــة إلــى تحســين االضــطالع بالعمليــة عبــر  المنظمــة أنحــاءعبــر 

  .مستويات اإلدارة كاّفة

 واضـحةفعليـة ثقافـة فضـي إدارة المخـاطر داخـل المنظمـة إلـى إيجـاد أن ت هـذا السـياقومن الُمتوّقع ضـمن   -١٥٠
فهمهــــا واختيارهــــا تكفــــل تحّســــن اســــتجابتها لهــــا و المخــــاطر و المنظمــــة لتحديــــد المخــــاطر تكــــّرس رؤيــــة إدارة بشــــأن 

مـــن أجـــل المخـــاطر قـــدمًا بعمليـــة إدارة هـــذا االلتـــزام التنظيمـــي أن يمضـــي ينبغـــي الســـتراتيجية المالئمـــة إلدارتهـــا. و ل
، اريـةإديلـزم أن تتسـم بطـابع الثبـات بوصـفها أداة إدارة المخـاطر الفوائد المتوّخاة منها. وخالصة القول، فإن تحقيق 

لمواصـلة تحسـينها والحصـول علـى قيمـة الُمتاحـة مـن الفرصـة االسـتراتيجية  هـا جـزءاً اكتمالويجب أن يشـكل مسـتوى 
  .هاأهميتدة لتعزيز نموها و تطوير كفاءات محدّ فيها إدارة المخاطر من عدة أنشطة يجب عملية تتكون . و أكبر منها

  إدارة المخاطرعملية  اكتمالمدى 

لتعزيـز لُمتاحـة االتحسـين مساعدة المنظمة على تحديد فـرص صوب ه استعراضنا إلدارة المخاطر موجّ  إن  -١٥١
استعراضـنا ألنشـطة إدارة المخـاطر داخـل فـي  وقـد الحظنـافيها، فضًال عن تعزيز مستوى اكتمالهـا. ثقافة المخاطر 

وفريــق الــدعم المشــترك بــين بلــدان شــرق  والمكتــب اإلقليمــي ألفريقيــادائــرة األمــراض غيــر الســارية والصــحة النفســية 
 ،جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وزمبـابوي وأوغنـدا وموزامبيـق وبـننكّل من في الكائنة والمكاتب القطرية أفريقيا وجنوبها 

المخـاطر المحـددة ) تحديـد السـياق الصـحيح إلدارة المخـاطر، (ب) مواءمـة مـا يلـي: (أتتخلـل وجود ثغـرات مسـتمرة 
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أظهـرت الثغـرات التـي الناشئة عن ذلـك. و  المخاطروطأة إجراءات تخفيف (ج)  ،األساسيةحاالتها  مع ما ُيحّدد من
ــدًا عشــوائيًا للمخــاطر الحظناهــا  ــا ، وقــد أبــدينا اســتند إلــى ســياق كامــل وواضــحيال تحدي لمالحظــة نفســها فــي تقييمن

في إحداث التي يمكن أن تكون قد أثرت  من العوامل. و اإلدارة المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيامخاطر لسجل 
مراكـــز ، ومفـــاده أن إدارة المخـــاطرالصـــادرة عـــن المنظمـــة بشـــأن تعليمـــات فـــي إطـــار الالثغـــرات الشـــرط الـــوارد تلـــك 

تحديــد ويتعــين الميزانيــة ملزمــة بصــياغة وبيــان مــا تواجهــه مــن مخــاطر فــي عملياتهــا اليوميــة علــى أســاس بــديهي. 
  .ثابتة كما ينبغي في هذا المضمارعملية على نحو يتعدى الحدس، والبد من إرساء المخاطر 

إعـداد قطـري فـي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى بالمكتـب الالمكتب اإلقليمي ألفريقيـا قـد ألـزم أن  والحظنا أيضاً   -١٥٢
ــزّود بــأي ٢٠١٥ لمخــاطر حتــى نهايــة الســنة التقويميــةلســجل  فيمــا يخــص دريب تــ، علــى أن المكتــب القطــري لــم ُي

فــي تحديــد الُمالحظــة أن الثغــرات  المعنيــون أوضــح. و ســجلالإعــداد تزويــده بمقدمــة مــوجزة عــن الكفــاءات بخــالف 
طالقــة فــي إعــداد ســجل المخــاطر كــان أكثــر عنــي بألن الفريــق الملغــوي، حــاجز وجــود إلــى  أيضــاً  ردّ تُــقــد المخــاطر 

  المتصلة به.المستخدمة في دليل إدارة المخاطر والسياسات وهي اللغة التحّدث بالفرنسية منها في اإلنكليزية، 

إداريـــة التخـــاذ قـــرارات فعالـــة، علـــى عـــدة عوامـــل بوصـــفها أداة إدارة المخـــاطر عمليـــة تنفيـــذ توقـــف دومـــًا يو   -١٥٣
علــى معلومــات حاســمة عــن اكتمــال تلــك العمليــة. وُيحصــل يقــدم معلومــات عــن مســتوى هــو وخصــائص أساســية، و 

قة بالتدريب علـى اإلجراءات والمعلومات المتعلمن عملية إدارة المخاطر عمومًا داخل أحد الكيانات  اكتمالمستوى 
اســتعراض و  ،وٕاســناد المخــاطر إلــى عمليــات معينــةإدارة المخــاطر، وتعريــف عمليــة إدارة المخــاطر بشــكل صــحيح، 

شــير تفــي مجــال إدارتهــا. و المــديرين  أداء، وتقيــيم هــا، ورصــد تنفيــذ االســتجابة لواختيارهــا أنســب اســتجابة للمخــاطر
إدارة فـي إرسـاء عمليـة المنظمة استمرار ضرورة النحو المبين في الفقرات السابقة إلى الثغرات التي الحظناها على 

ات. ويتمثل األساس المنطقي األهم الُمستند إليه فـي ذلـك فـي ضـرورة أن لقرار نفيسة التخاذ اأداة بوصفها المخاطر 
إدارة مـــن الضـــوابط الداخليـــة يمّكـــن مســـتوى تقـــدمًا يرقـــى بـــه إلـــى  منظمـــةبال إدارة المخـــاطر مـــالاكتمســـتوى يحـــرز 

  .فيها منظمة اآلن ثقافة إدارة المخاطرعّزز اليجب أن تكاّفة، لذا،  ستويات المنظمةمعلى بالكامل المخاطر 

إدارة المخــاطر علــى صــد تنفيــذ عمليــة تها فــي مجــال ر أنشــط تعزيــز المنظمــةواصــل وقــد أوصــينا بــأن ت  -١٥٤
؛ والنظر في تقييم هامستويات اإلدارة كاّفة في إطار التركيز بالمقام األول على السياق الرسمي للمخاطر وتحديد

 .عليها من أجل تحديد الفرص االستراتيجية الُمتاحة إلدخال تحسينات المنظمةب عمليةتلك المستوى اكتمال 

 اإلدارةجانب اإلفصاح من   :جيم

 الالئحـة مـن ةعشـر  ةالثالث من المادة ٦-١٣ حكام  الفرعأل وفقاً  جرى أنه باإلدارة  أفادت - النقدية شطب  -١٥٥
المبلـــغ هـــذا . ويتـــألف ٢٠١٦عـــام فـــي  أمريكيـــاً  دوالراً  ٣٢٨ ٤٣٤إجمـــالي قـــدره ة الموافقـــة علـــى شـــطب مبلـــغ الماليـــ
االشـــتراكات الضـــائعة فـــي صـــندوق الســـفر و عـــن ســـلف المرتبـــات وســـلف أمريكيـــًا  دوالراً  ٣٠٠ ٨٢٨) ١يلـــي: ( مّمـــا

؛ متعـــــــّذراً  أمـــــــراً ُرِئـــــــي أن اســـــــتردادها مـــــــنهم مـــــــن المـــــــوظفين الســـــــابقين الـــــــذين  ، وخصوصـــــــاً المعاشــــــات التقاعديـــــــة
 هارصـــــيدُرِئـــــي أن اســـــترداد تتعلـــــق بســـــلف المـــــوردين ومـــــذكرات االئتمـــــان التـــــي  ةأمريكيـــــ تدوالرا ٢٧ ٦٠٦و )٢(

 .لمناسبة لشطب المبلغ قد ُروِعيتإلجراءات اوالحظنا أن ا. مستحيالً 

  . إكراميات ٢٠١٦عام  ُدِفعت في  دفع اإلكراميات:  -١٥٦

ســيراليون أحــدهما يخــص  –ين إداريــ ينعلــى إعفــاء ٢٠١٦جــرت الموافقــة فــي عــام  اإلعفــاءات اإلداريــة:  -١٥٧
قد و  –ة أمريكي تدوالرا ١٤ ٠٠٣لجمهورية العربية السورية بمبلغ ، واآلخر يخص اأمريكياً  دوالراً  ٣٩٠ ٩٥١بمبلغ 
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بتقـارير قديمـة وأخـرى تـأخر تقـديمها فيمـا يتصـل بالتنفيـذ المباشـر والتعـاون المـالي المباشـر كالهما تعّلق اإلعفاءان 
 تين ما عاد ممكنًا.تقارير من الحكومتلك الالحصول على في حاالت تبّين فيها أن 

لمعايير الدولية لمراجعـة لحسـابات ، فقـد خططنـا من ا ٢٤٠لمعيار ل اً وفق :حاالت الغش والغش المفترض  -١٥٨
المخالفـــات توقعـــات معقولـــة لتحديـــد األخطـــاء الماديـــة و  بطريقـــة تفضـــي إلـــى لبيانـــات الماليـــةوامراجعتنـــا للحســـابات 

). إال أنــه ينبغــي عــدم االعتمــاد علــى مراجعتنــا للحســابات لتحديــد األخطــاء أو الغــشعــن منهــا الناجمــة  هــافي (بمــا
ا أكـدت أنهـ ، التـيتقـع علـى عـاتق اإلدارةوالكشـف عنـه المسؤولية الرئيسية عن منع االحتيـال كاّفة، ألن  تالمخالفا

جميع حاالت  إثارة المراجع الداخلي للحسابات ويتولىعلى البيانات المالية.  تؤثر حاالت احتيال لم ُتِحط علمًا بأية
 في تقريره المقدم إلى جمعية الصحة العالمية. غشال

 تنفيذ توصيات المراجع الخارجي  :دال

الخاصــة  الحســابات مراجعــة لقــد تحققنــا مــن تنفيــذ توصــيات مراجــع الحســابات الخــارجي الــواردة فــي تقــارير  -١٥٩
وُأغِلقـت توصـيتان  )،٪ ٨٨توصـية منهـا ( ٣٦ ُنفِّـذت صـادرة، توصـية ٤١أصـل  السنوات السابقة. والحظنا أنه مـنب

 التحقـق وسيتم.  التنفيذ ) قيد٪٧منها ( توصيات ٣وُأدِرجتا في هذا التقرير، ومازالت هناك ) ألنهما ُحدِّثتا ٪٥منها (
المقبلة، وستبّين اإلدارة المواعيد الُمرتقبة  المالية الفترة تقرير ضمن وٕادراجها التنفيذ الثالث قيد التوصيات وضع من

  هذه التوصيات. تنفيذ لحالة المفصل التحليل ألف الملحق ويعرض لتنفيذ تلك التوصيات.

 شكر وتقدير   :هاء

لحســابات مــن تعــاون ومســاعدة مــن المــدير العــام مراجعتنــا ل نــود أن نعــرب عــن تقــديرنا لمــا تلقينــاه خــالل  -١٦٠
ونائـــب المـــدير العـــام والمـــديرين العـــامين المســـاعدين والمـــديرين اإلقليميـــين والمـــديرين فـــي المقـــر الرئيســـي ومراقـــب 

 منظمة في البلدان والموظفين في المكاتب اإلقليمية للمنظمة.الالحسابات وممثلي 

  .واهتمامها به عملناعلى استمرارها في دعم  العالميةكما نود أن نعرب عن تقديرنا لجمعية الصحة   -١٦١

  

 

 لجنة مراجعة الحسابات
 جمهورية الفلبين
  مراجع الحسابات الخارجي

 
 ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٣

  كويزون سيتي، الفلبين
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 ANNEX A  ألفالملحق 
 
 
 

  حالة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي من السنوات السابقة
 

  )٦٩/٥٠وج ٦٨/٤١وج ٦٧/٤٥وج ٦٦/٣٤(ج
  

  قمر   التوصية  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
  ٦٩/٥٠ج  

 قيد الَتنفيذ

  ٢٠١٧موعد التنفيذ الُمستهدف: حزيران/ يونيو 
علمــــًا بالموعــــد الُمزمــــع لبــــدء تنفيــــذ التوصــــية فــــي  أحطنــــا

، وســُتغلق عقــب تنفيــذ مشــروع إدارة ٢٠١٧منتصــف عــام 
 المشاركة العالمية تنفيذًا فعليًا.

تتبــع  أداة التتبــع المركزيــة: –اتفاقــات المــانحين 
ــــــة  ــــــع مركزي ــــــوفير أداة تتب ســــــرعة االنتهــــــاء مــــــن ت
التفاقــــــــات المــــــــانحين فــــــــي إطــــــــار مشــــــــروع إدارة 
المشــاركة العالميــة، لمعالجــة أي تــأخير فــي إعــداد 
المســـاهمات فـــي الحـــال، وبالتـــالي، ضـــمان إثبـــات 

 )٣١أية إيرادات في الوقت المناسب (الفقرة 

١  

  ُنفِّذت
تـــــرد اإلرشـــــادات المتعلقـــــة بسياســـــات اإلثبـــــات فـــــي دليـــــل 
المنظمة اإللكترونـي وٕاجـراءات التشـغيل القياسـية المتعلقـة 

ك، ُأِضــيف جـدول آخــر إلـى إجــراءات ذلـبـه. وزيـادة علــى 
التشــــغيل القياســــية بشــــأن إنشــــاء بنــــود المســــاهمات، وهــــو 
يلّخــص كيفيــة التعامــل مــع إثبــات اإليــرادات لــدى إغالقهــا 

  في نهاية العام.

اإلرشــادات المتعلقــة بسياســـات إثبــات اإليـــرادات 
في الـدليل اإللكترونـي النص  والحسابات المدينة:

ـــــــل المنظمـــــــة  الخـــــــاص بالمعـــــــايير للمنظمـــــــة ودلي
المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام علــى المزيــد مــن 
ــــرادات  ــــات اإلي ــــة بسياســــات إثب اإلرشــــادات المتعلق
ــــــــــة المرتبطــــــــــة بالمســــــــــاهمات  والحســــــــــابات المدين

  )٣٢الطوعية (الفقرة 

٢  

  ُنفِّذت
عمليـــات مركـــز الخـــدمات العـــالمي لضـــمان عـــدم ُحـــدِّثت 

المصـــروفات، وُتعـــّد تقييـــد هـــذه المـــدفوعات علـــى حســـاب 
العمليــات الُمحّدثــة كافيــة لتخفيــف وطــأة مخــاطر تســجيل 

  .الدفعات المقدمة في حساب المصروفات

  الدفع المقدم مقابل الدفع المسبق:
ــــالطرق القياســــية للــــدفع  إدراج األحكــــام الخاصــــة ب
المقــــــدم فــــــي االتفــــــاق نفســــــه، وتســــــجيل الــــــدفعات 

لسياسـة المقدمة للموردين كمـدفوعات مسـبقة وفقـًا ل
  )٣٤المحاسبية الحالية (الفقرة 

٣  

  ُنفِّذت
، وهـو العـام ٢٠١٦التحقق من بدء التنفيـذ فـي عـام جرى 

الــذي ُنفِّــذ فيــه النظــام العــالمي إلدارة المخــزون فــي جميــع 
المواقع التابعة لكّل من المقـر الرئيسـي والمكتـب اإلقليمـي 
ــــب اإلقليمــــي لغــــرب المحــــيط  ــــوب شــــرق آســــيا والمكت لجن
الهـــادئ، وفـــي مـــوقعين آخـــرين تـــابعين للمكتـــب اإلقليمـــي 

موقعــــًا  ١٩لشــــرق المتوســــط، ولكــــن مــــن المقــــّرر تشــــغيل 
  موقعًا. ٤٢آخر إلدارة المخزون من أصل 

  بدء تنفيذ النظام العالمي إلدارة المخزون:
مواصــــلة نقــــل وبــــدء تنفيــــذ النظــــام العــــالمي إلدارة 

مان المخـزون فــي المكاتــب اإلقليميـة والقطريــة لضــ
  )٣٩دقة اإلبالغ عن المخزون (الفقرة 

٤  
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عن ورود تـواريخ كشف التحقق من تنفيذ التوصية النقاب 
انتهـــــــــاء الصـــــــــالحية فـــــــــي المعلومـــــــــات الُمجّمعـــــــــة عـــــــــن 
المخزونات في النظام، بيد أن مراجعة الحسـابات الحاليـة 
أماطــت اللثــام عــن ضــرورة مواصــلة تصــنيف المخزونــات 

لصـــــــالحية وأخـــــــرى غيـــــــر منتهيـــــــة إلـــــــى بنـــــــود منتهيـــــــة ا
الصـــالحية لتعزيـــز ســـالمة البيانـــات وفائـــدتها فـــي إعـــداد 

  التقارير.

تقــــــديم  تــــــواريخ انتهــــــاء صــــــالحية المخــــــزون:
معلومـــات عـــن تـــواريخ انتهـــاء صـــالحية المخـــزون 
تمهيــــــــدًا لتســــــــجيلها فــــــــي النظــــــــام العــــــــالمي إلدارة 

  )٤٠المخزون (الفقرة 

٥  

المسـألة ُحـدِّثت وُأدِرجـت سُتغلق هذه التوصية ألن هـذه 
  من هذا التقرير. ٣٢في الفقرة 

ـــل وضـــع الصـــيغة النهائيـــة إلجـــراء التشـــغيل القياســـي أُ أ جِّ
العــــالمي بشــــأن الــــتخّلص مــــن المخزونــــات، ويجــــري فــــي 
الوقـــت نفســـه وضـــع سياســـة عالميـــة بشـــأن إدارة سالســـل 
التوريـــــد والمخـــــزون مـــــن شـــــأن المنظمـــــة أن تســـــتمد منـــــه 

راء المـذكور بشـأن إدارة المخزونـات صياغة وتطبيق اإلجـ
  الصالحية. المنتهية

ـــتخّلص مـــن  إجـــراء التشـــغيل القياســـي بشـــأن ال
وضــع الصــيغة  المخزونــات المنتهيــة الصــالحية:

النهائيـــة إلجـــراء التشـــغيل القياســـي العـــالمي بشـــأن 
الــــــتخلص مــــــن المخزونــــــات المنتهيــــــة الصــــــالحية 
لتقـــــديم إرشـــــادات إلـــــى الوحـــــدات التقنيـــــة ومـــــديري 

دخالت القيمة التي قـدموها المُ المخازن مع مراعاة 
مـــــن أجـــــل وضـــــع إجـــــراء تشـــــغيل قياســـــي عـــــالمي 

نتهيـــة يتجـــاوب مـــع متطلبـــات إدارة المخزونـــات الم
  )٤٣الصالحية (الفقرة 

٦  

 وُأدرجـتسُتغلق هذه التوصية ألن هـذه المسـألة ُحـدِّثت 
  من هذا التقرير. ٣٦في الفقرة 

ـــاير أُ  ـــّر فـــي كـــانون الثـــاني/ ين المشـــروع المعنـــي  ٢٠١٧ِق
بالتشــفير الحاســوبي للنفقــات، وُحــّدد إطــار تنفيــذه الزمنــي 

تقــــــديم المزيـــــــد مـــــــن  . ويلـــــــزم٢٠١٧فــــــي تمـــــــوز/ يوليــــــو 
اإلرشـــادات وتـــوفير مـــا يتصـــل بـــذلك مـــن تـــدريب ضـــمانًا 

  لسالسة إدخال هذا التحسين على نظام اإلدارة العالمي.

تـوفير  تخصيص أنواع النفقات في أوامر الشراء:
ـــــدريبات ذات الصـــــلة  المزيـــــد مـــــن اإلرشـــــادات والت
للموظفين وٕانفاذ إجراءات االمتثال للوائح المعمـول 

عمليــــة اســــتعراض كيفيــــة تخصــــيص  بهــــا وتعزيــــز
أنــواع المصــروفات المقــرر اســتخدامها قبــل إنشــاء 
ــــــي نظــــــام اإلدارة العــــــالمي لتعزيــــــز  أمــــــر شــــــراء ف
ـــال للـــوائح وضـــمان تســـجيل النفقـــات بشـــكل  االمتث

  )٤٧ صحيح (الفقرة

٧  

  ُنفِّذت
علمًا بأنشطة مركـز الخـدمات العـالمي الراميـة إلـى  أحطنا

، وقُـدِّمت ٢٠١٦تحسين نوعية مصادر البيانات فـي عـام 
  توصية جديدة بشأن ما ُكِشف عنه من مسائل مستجدة.

تخــاذ امواصــلة تحســين نوعيــة مصــادر البيانــات: 
مــــــا يلــــــزم مــــــن إجــــــراءات لزيــــــادة تحســــــين نوعيــــــة 

كفــــــاءة مصــــــادر البيانــــــات، فضــــــًال عــــــن تعزيــــــز 
العمليـــــات الوظيفيـــــة والتشـــــغيلية وفعاليتهـــــا داخـــــل 
مركــــز الخــــدمات العــــالمي ونظــــام اإلدارة العــــالمي 

  )٤٩(الفقرة 

٨  

  ُنفِّذت
ـــــــدليل ِحـــــــيط علمـــــــًا بأُ  تنقـــــــيح الحكـــــــم ذي الصـــــــلة مـــــــن ال

اإللكترونـــــي. وتقضـــــي التغييـــــرات الطارئـــــة علـــــى سياســـــة 
شباط/  ١السفر في مهام رسمية المعمول بها اعتبارًا من 

بأن العجـز عـن تقـديم مطالبـات السـفر فـي  ٢٠١٧فبراير 
قــب موعــد انتهــاء الســفر يتســبب فــي عُ يومــًا  ٩٠غضــون 

  استردادًا تلقائيًا. بهاطالب مُ استرداد مبالغ السفر غير ال

ــــي:  ــــأثر رجع ــــات الســــفر ب تنفيــــذ السياســــة مطالب
الخاصـــة بمنـــع أيـــة مطالبـــات للســـفر بـــأثر رجعـــي 
تنفيذًا صارمًا فيما يتعلق بالسفر في مهام رسـمية، 

مــــن دليــــل  ٨-٥-وذلــــك تمشــــيًا مــــع الفــــرع الســــابع
المنظمــــة اإللكترونــــي إلــــى أن ُيواَفــــق علــــى تغييــــر 

ـــــاول  ـــــي تتن ـــــأثر السياســـــات الت ـــــات الســـــفر ب مطالب
ــــدليل  ــــي ال ــــذ ف ــــي حــــاالت اســــتثنائية وتُنّف رجعــــي ف

  )٥١اإللكتروني (الفقرة 

٩  
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ســــُتحّدث العمليــــات الحســــابية للــــدليل اإللكترونــــي ونظــــام 
اعتمـــاد مجموعـــة عناصـــر األجـــر قـــب عُ اإلدارة العـــالمي 

 اعتبـاراً الجديدة الصادرة عن لجنة الخدمة المدنيـة الدوليـة 
  .٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١من 

التنســـيق بـــين اإلفـــراط فـــي دفـــع بـــدالت المشـــقة: 
األحكـــام الـــواردة فـــي الـــدليل اإللكترونـــي والصـــيغة 
الحســــابية المســــتخدمة فــــي نظــــام اإلدارة العــــالمي 
لتالفــي أيــة زيــادة مفرطــة فــي دفــع بــدالت المشــقة 
واسـترداد أيــة مبـالغ زائــدة تتعلــق بتلـك البــدالت مــن 

  )٥٣الموظفين المعنيين (الفقرة 

١٠  

  ُنفِّذت
إجــــراءات. ُتعتبــــر التوصــــية ُمنّفــــذة فــــي ظــــل الُمّتخــــذ مــــن 

ويجـــــري علـــــى قـــــدم وســـــاق تنفيـــــذ االســـــتراتيجية الجديـــــدة 
ــــــرد توصــــــية ذات صــــــلة فــــــي  للمشــــــتريات بالمنظمــــــة، وت

  االستعراض الحالي لالستراتيجية.

تعزيـــــز قـــــدرات تخطـــــيط أنشـــــطة خطـــــط الشـــــراء: 
وجوانــب المســاءلة ذات الصــلة عــن طريــق الشــراء 

ــــي وضــــع خطــــط شــــراء شــــاملة لضــــمان  النظــــر ف
االحتياجـــات مـــن المشـــتريات بشـــكل مناســـب  إدارة

  )٦٧(الفقرة 

١١  

  ُنفِّذت
مجـــــــاالت كثيـــــــرة،  ضـــــــوابط المفروضـــــــة عبـــــــرال ُعـــــــززت

وأصـدرت إدارة شــؤون التمويـل إرشــادات وحّسـنت ضــوابط 
النظــام فيمــا يخــص أنــواع المشــتريات المنقولــة إلــى اإلدارة 

  المذكورة.

الضــــــوابط المفروضــــــة علــــــى أنشــــــطة شــــــراء 
تعزيز اسـتعراض ورصـد األنشـطة عبـر الخدمات: 

إجــــراءات أداء العمــــل المرتبطــــة بشــــراء الخــــدمات 
خــــدمات التقنيــــة، واتفــــاق أداء بواســــطة اتفاقــــات ال

ــــاق، وعقــــود االستشــــارات  العمــــل، وخطابــــات االتف
لضـــمان االلتـــزام بالضـــوابط المقـــررة، وبالتـــالي ســـد 

  )٧٢الُمالحظ من الثغرات ذات الصلة (الفقرة 

١٢  

  ُنفِّذت
إدارة المــــوارد البشــــرية علــــى ملكيــــة عقــــود غيــــر اســــتولت 

فــرض  المــوظفين، وُقــدِّمت توجيهــات واضــحة فضــًال عــن
  .رقابة جيدة على الملفات

صـــياغة اســـتراتيجيات تخفيـــف وطـــأة المخـــاطر: 
أنســب اســتراتيجيات التخفيــف مــن وطــأة المخــاطر 
لضــــمان تحســــين ســــبل التصــــدي للمخــــاطر التــــي 
تحيـــــق بالمنظمـــــة مـــــن حيـــــث المســـــاءلة والتمثيـــــل 
ـــــر  ـــــة غي ـــــة التأميني وســـــالمة العـــــاملين ذوي التغطي

متعهـــدي  الالئقـــة عـــن طريـــق توظيـــف المزيـــد مـــن
  )٧٦الخدمات من األفراد (الفقرة 

١٣  

  ُنفِّذت
إدارة المــوارد البشــرية بانتظــام رســائل تذكيريــة بشــأن تنشــر 

التزامـــات المـــوظفين تجـــاه اســـتكمال النمـــوذج اإللكترونـــي 
الخــاص بتطــوير إدارة األداء؛ وُيتــاح فــي أي وقــت معــدل 
االلتــــزام بــــالنموذج اإللكترونــــي المــــذكور فــــي لوحـــــة إدارة 
المعلومــــات المتعلقــــة باألعمــــال، وهــــو يشــــّكل جــــزءًا مــــن 

  ءلة المديرين العامين المساعدين. اتفاق مسا

التـــزام المـــوظفين بـــالنموذج اإللكترونـــي الخـــاص 
ضــــــمان التــــــزام المــــــوظفين بتطــــــوير إدارة األداء: 

باســــتكمال النمــــوذج اإللكترونــــي الخــــاص بتطــــوير 
إدارة األداء ضــــمن حــــدود اإلطــــار الزمنــــي الــــالزم 
عــــن طريــــق اســــتخدام اســــتراتيجية مناســــبة لتعزيــــز 

، وقيـــــاس أداء المـــــوظفين بالكامـــــل االمتثـــــال التـــــام
  )٨٥(الفقرة 

١٤  

  ُنفِّذت
إدارة المــــوارد البشــــرية إرشــــادات واضــــحة لجميـــــع قــــدمت 

ـــتعًلم أمـــامهم لضـــمان  المـــوظفين وأتاحـــت كـــذلك فرصـــًا لل
وضع أغراض ذات نوعيـة وقابلـة للقيـاس والتحقيـق وذات 

  صلة ومحددة زمنيًا.

اســـتعراض تعريـــف أغـــراض أغـــراض المـــوظفين: 
ظفين علـــــى النحـــــو الـــــوارد فـــــي كـــــل نمـــــوذج المـــــو 

إلكترونــي خــاص بتطــوير إدارة أدائهــم والتأكــد مــن 
تحقيــــــق هــــــذه األهــــــداف وفقــــــًا لنمــــــوذج األهــــــداف 
ــــــق والمناســــــبة  ــــــاس والتحقي ــــــة للقي "المحــــــددة والقابل

  )٨٩والمحددة المدة". (الفقرة 

١٥  
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  قمر   التوصية  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
  ُنفِّذت

تجــــــــــري اللجنــــــــــة العالميــــــــــة المعنيــــــــــة بــــــــــالتعلم والتنميــــــــــة 
  استعراضات منتظمة لالحتياجات من التعلم.

ــــدريبهم:  ــــوظفين وت ــــاءات الم ــــز كف ضــــمان تعزي
تعزيــز كفــاءات جميــع المــوظفين وتقيــيم احتياجــات 

رادى المـوظفين مـنهم مـن التـدريب تقييمـًا رسـميًا، فُ 
وذلــك باالشــتراك بشــكل وثيــق فــي العمــل مــع إدارة 
تنميــــــة المـــــــوارد البشــــــرية، بحيـــــــث يجــــــري تعقـــــــب 
االحتياجــات مــن تنميــة مجــاالت كفــاءة المــوظفين 

  )٩٧الالزمة وٕادارتها كما ينبغي (الفقرة 

١٦  

  ُنفِّذت
النظـام الجديـد هذه العملية جارية علـى قـدم وسـاق بفضـل 

ـــــــوائم أســـــــماء المـــــــوظفين  ـــــــل وٕاعـــــــداد ق ـــــــف والتأهي للتوظي
  .(ستيليس)، وسياسة التنقل

 ضمان إدارة الوظائف الشاغرةالوظائف الشاغرة: 
بالشكل المناسب، والتعامـل بحسـم مـع عمليـة بنـاء 
خطـــــــــوط اإلمـــــــــداد بالمواهـــــــــب وملئهـــــــــا للحيلولـــــــــة 

نضــــــوب الكفــــــاءات عنــــــد ظهــــــور الشــــــواغر  دون
  )١٠٤(الفقرة 

١٧  

  ُنفِّذت
اإلبــــالغ تحســــين  تعــــّززت إدارة بنــــود المســــاهمات بفضــــل

واالنتظـــام فـــي متابعـــة الحســـابات المدينـــة وأعبـــاء الرهـــون 
  الصالحية. المنتهية وبنود المساهمات

ــود المســاهمات:  التصــدي لثغــرات الرقابــة إدارة بن
التي لوحظت في إدارة بنود المساهمات من خالل 
تعزيز آلية الرصد المتعلقـة بمـا يلـي: وضـع جميـع 
بنـــود المســـاهمات، وخصوصـــا تلـــك التـــي أوشـــكت 
صـالحيتها علــى االنتهــاء، لضــمان تنفيــذ األنشــطة 

التفـــــاق المـــــانحين؛  الُمزمعـــــة بشـــــكل كامـــــل وفقـــــاً 
وتحـــــــديث وضـــــــع الحســـــــابات المدينـــــــة المتـــــــأخرة؛ 
ــــاء الرهــــون  ــــة بأعب واســــتعراض اإلجــــراءات المتعلق
لضــــــمان اتخــــــاذ القــــــرارات فــــــي الوقــــــت المناســــــب 
والتصــرف فــي األعبــاء التــي لــم تــتم تصــفيتها بعــد 
تاريخ انتهاء المعاملة وتاريخ انتهاء بنـد المسـاهمة 

  )١١١(الفقرة 

١٨  

  ُنفِّذت
نة عـن موضـوع تقـديم المـانحين سّ حمُ اآلن معلومات تُتاح 

للتقـــارير مـــن خـــالل إدارة المعلومـــات المتعلقـــة باألعمـــال 
وبعــث رســائل التــذكير التلقائيــة بشــأن التقــارير المســتحقة. 

ـــــك، يتضـــــمن اتفـــــاق مســـــاءلة المـــــديرين  وٕاضـــــافة إلـــــى ذل
العـــــامين المســـــاعدين مؤشـــــرًا بشـــــأن أداء المـــــانحين فيمـــــا 

  يخص توقيت تقديم التقارير.

تحســـين قـــدرات المـــانحين علـــى رصـــد اإلبـــالغ: 
قــــــدرات المــــــانحين علــــــى رصــــــد جوانــــــب اإلبــــــالغ 
والتنســـــــيق فيمـــــــا بـــــــين الوحـــــــدات التقنيـــــــة بهـــــــدف 

داد إحصـاءات الوصول في نهاية المطاف إلى إعـ
أكثــــــر اكتمــــــاًال ودقــــــة فــــــي نظــــــام اإلدارة العــــــالمي 

يكفـــــــــل تحســـــــــين الـــــــــدعم المقـــــــــدم للقـــــــــرارات  بمـــــــــا
وتزويـد المـانحين بمـا يلـزم مـن معلومـات  اإلداريـة،

فـــي الوقـــت المناســـب عـــن األمـــوال التـــي يتبرعـــون 
  )١١٢بها (الفقرة 

١٩  

  ُنفِّذت
القياسـية لكـي ُحدِّث الدليل اإللكتروني وٕاجراءات التشـغيل 

تجّســد ضــرورة تنفيــذ أنشــطة التعــاون المــالي المباشــر مــن 
خـــالل خطـــط عمـــل المكاتـــب القطريـــة ولـــيس مـــن خـــالل 

  المقر الرئيسي.

توضـيح  تمويل أنشطة التعـاون المـالي المباشـر:
مـــا ينطـــوي عليـــة تمويـــل التعـــاون المـــالي المباشـــر 
مــــــــــن رقابــــــــــة وســــــــــلطة فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بــــــــــاألدوار 

الُمســـندة إلـــى اإلدارات التابعـــة لمقـــر والمســـؤوليات 
المنظمــة الرئيســي، مــع اإلشــارة إلــى األحكــام ذات 

  )١١٧الصلة في الدليل اإللكتروني (الفقرة 

٢٠  
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  قمر   التوصية  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
  ُنفِّذت

التخطـــيط التشـــغيلي علـــى تقـــديم إرشـــادات بشـــأن ينطـــوي 
المهام التي سـيلزم إنجازهـا بفضـل أنشـطة التعـاون المـالي 

اإللكتروني وٕاجـراءات التشـغيل المباشر. وقد ُحدِّث الدليل 
  القياسية لكي تعكس اإلرشادات الُمحّدثة.

مواءمـــة أنشـــطة التشـــارك فـــي التعـــاون المـــالي 
المباشــــر مــــع مبــــادئ المســــاءلة الُمطّبقــــة فــــي 

ـــــة  عـــــن طريـــــق تحســـــين توضـــــيح األدوار المنظم
رى االضــطالع ُعــوالمســؤوليات مــن خــالل توثيــق 

بسياســات  بأنشـطة التشـارك مـع المـديرين المعنيـين
إجراءات التشـغيل القياسـية ضـمانًا لتحسـين تحديـد 
ـــــدوائر والمكاتـــــب  ـــــين ال ـــــزة فيمـــــا ب األنشـــــطة المتمي
اإلقليميـــة وتلـــك القطريـــة وتطبيـــق األنشـــطة بشـــكل 

  )١٢١موحد عبر أنحاء المنظمة كاّفة (الفقرة 

٢١  

  ُنفِّذت
ُحــّدثت اإلرشــادات المتعلقــة بسياســة تنفيــذ التعــاون المــالي 

ـــدِّمت بمجاالتهـــا كاّفـــة. و المباشـــر  ـــه، ُق األهـــم مـــن ذلـــك كّل
اإلرشــادات المتعلقــة بسياســة االضــطالع بأنشــطة ضــمان 
جــــــودة هــــــذا التعــــــاون، وُأنِشــــــئ موقــــــع إلكترونــــــي لتقاســــــم 
المعلومـــــات المتعلقـــــة بالتعـــــاون المـــــالي المباشـــــر إلثبـــــات 

  أنشطة ضمان جودته.
وتــــــرد فــــــي هــــــذا التقريــــــر توصــــــيات جديــــــدة وذات صــــــلة 

  .ن المالي المباشربالتعاو 

مواصــلة تحســين مــا يلــي: (أ) االمتثــال للسياســات 
بما يضمن توقيع العقود قبـل تـاريخ البـدء الُمزمـع؛ 
(ب) رصــد تنفيــذ مشــاريع/ أنشــطة التعــاون المــالي 
ـــــــارير التعـــــــاون المـــــــالي  المباشـــــــر؛ (ج) رصـــــــد تق
المباشــر؛ (د) االضــطالع بأنشــطة ضــمان الجــودة 

العشوائي للتأكـد مـن بصورة دورية وٕاجراء الفحص 
تكليـــــل تنفيــــــذ مشــــــاريع/ أنشـــــطة التعــــــاون المــــــالي 
المباشــر بالنجــاح. وباإلضــافة إلــى ذلــك، المواظبــة 
علـــــــى تـــــــوفير التـــــــدريب واإلرشـــــــادات للمـــــــوظفين 
المعنيــين باســتالم أنشــطة التعــاون المــالي المباشــر 
فــي نظــام اإلدارة العــالمي؛ وٕالــزام المكاتــب القطريــة 

علـــــى موافقـــــة المـــــدير  بضـــــمان الحصـــــول مســـــبقاً 
اإلقليمــــي/ المراقــــب المــــالي بشــــأن إرســــال أنشــــطة 
التعـــــــــــــاون المـــــــــــــالي المباشـــــــــــــر الجديـــــــــــــدة إلـــــــــــــى 

المنفــــذين المتــــأخرين فــــي تقــــديم التقــــارير  الشــــركاء
  )١٢٨(الفقرة 

٢٢  

  ُنفِّذت
لتضــــمينها إرشــــادات ُحــــدِّثت إجــــراءات التشــــغيل القياســــية 

بشـــأن مـــنح حقـــوق الوصـــول وتعـــديلها وٕالغائهـــا؛ وُأِعـــّدت 
تقــارير جديــدة الســتعراض مســؤوليات الوصــول، وُأدِخلــت 
تحسينات على استمارات منح السلف. وٕاضافة إلى ذلـك، 
ُوِضــــعت الصــــيغة النهائيــــة لمــــواد تدريبيــــة ُمعــــّدة لرؤســــاء 

  .اطقمكاتب المنظمة في البلدان أو األراضي أو المن

معالجــــة ثغــــرات الرقابــــة التــــي حســــابات الســــلف: 
ُلوحظــت فــي حســابات الســلف عــن طريــق تحســين 
االســتراتيجية الُمتبعــة فــي دراســة النفقــات الُمتكّبــدة 
مســــــتقبًال والتنبــــــؤ بهــــــا، والفصــــــل بــــــين الواجبــــــات 
المتباينــــة، وتعزيــــز الضــــوابط المفروضــــة لتخفيــــف 
 وطــــأة مخــــاطر إســــاءة اســــتخدام األمــــوال، وٕاجــــراء
عمليــــة تســــليم رســــمية مــــن أجــــل تحقيــــق أغــــراض 

  )١٣٢المساءلة كما ينبغي (الفقرة 

٢٣  

  ُنفِّذت
ُحدِّثت إجراءات التشغيل القياسية المتعلقة بإدارة األصـول 
ــدليل اإللكترونــي، وتواصــل المنظمــة االمتثــال  وُرِبطــت بال

  لإلرشادات الُمحّدثة.

معالجــة ثغــرات الرقابــة إدارة األصــول والمخــزون: 
ــــــي إدارة األصــــــول والمخــــــزون عــــــن ا لُمالحظــــــة ف

طريـــــــــق االحتفـــــــــاظ بعـــــــــدد واف مـــــــــن الســـــــــجالت 
الصـــــحيحة، وتثبيـــــت شـــــفرات الخطـــــوط العموميـــــة 
(بــــــاركود) علــــــى البنــــــود، والــــــتخلص فــــــي الوقــــــت 

ـــــزمن،  المناســـــب مـــــن البنـــــود التـــــي عفـــــا عليهـــــا ال
وضمان الحصول على الموافقة قبل الـتخلص مـن 

طريــــق فصــــل  البنــــود المنتهيــــة الصــــالحية، وعــــن
الوظـائف المتباينـة مـن أجـل االسـتمرار فـي حمايــة 

  )١٣٥أصول المنظمة (الفقرة 

٢٤  
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بــدأ ســريان مفعــول التغييــرات الُمدخلــة علــى سياســة الســفر 
، ٢٠١٧شـــباط/ فبرايـــر  ١فـــي مهـــام رســـمية اعتبـــارًا مـــن 

وهـــي تشـــمل مـــا يلـــي: االشـــتراط اإللزامـــي بـــإدراج جميـــع 
فــي خطــة ســفر ســنوية؛ وتصــعيد أنشــطة ســفر المــوظفين 

طلبــات ســفر المــوظفين المتــأخرة؛ واإلنفــاذ الصــارم للشــرط 
المتعلـــــق بتقـــــارير الســـــفر ومطالبـــــات الســـــفر؛ واالســـــترداد 

  .الفوري لنفقات المطالبات غير الممتثلة

معالجــة ثغــرات الرقابــة التــي إدارة شــؤون الســفر: 
لوحظت في إدارة شؤون السفر عن طريـق ضـمان 

السـفر، وٕانفـاذ االلتـزام بـالفترة الالزمـة إعداد خطـط 
للموافقــة علــى طلبــات الســفر التــي تســتدعي تقــديم 
التقــارير الخاصــة بالســفر وكــذلك مطالبــات الســفر 
فــي الوقــت المناســب، وضــمان تحقيــق الكفــاءة فــي 
استرداد البدالت اليومية/ معالجـة مطالبـات السـفر 

  )١٣٩(الفقرة 

٢٥  

  ُنفِّذت
تحقيقهــا وحــاالت الحيــاد فــي مســير  رصــد النتــائج المتوقــع

ــًا بفضــل اســتعراض منتصــف المــدة  البــرامج رصــدًا منهجي
  وعمليات التقييم في نهاية الثنائية.

تعزيــز عمليــة اســتعراض نتــائج تنفيــذ البــرامج عــن 
طريــق ضــمان رصــد النتــائج المتوقــع تحقيقهــا وأيــة 
حــــاالت حيــــاد فــــي مســــير البــــرامج رصــــدًا مســــتمرًا 

إعداد قاعـدة أفضـل بشـأن اتخـاذ  ومتواترًا من أجل
القــرارات المتعلقــة بتنفيــذ البــرامج والمشــاريع (الفقــرة 

١٤٦(  

٢٦  

  ُنفِّذت
ُتجمع العبر الُمستخلصة وُتعّمم علـى نطـاق واسـع بفضـل 

  .البوابة اإللكترونية للميزانية البرمجية

ــــر الُمستخلصــــة مــــن  ــــع المنهجــــي للعب ــــز التتب تعزي
منتصــــــــف المــــــــدة العمليــــــــة الحاليــــــــة الســــــــتعراض 

وعمليـــــــات التقيـــــــيم فـــــــي نهايـــــــة الثنائيـــــــة وربطهـــــــا 
بـــالتخطيط والرصـــد التشـــغيليين إلدارة البـــرامج فـــي 
المكاتب القطرية وفي دوائر المقر الرئيسي (الفقـرة 

١٥٢(  

٢٧  

  ُنفِّذت
ـــــــة بفضـــــــل  ُتجمـــــــع العبـــــــر الُمستخلصـــــــة بطريقـــــــة منهجي

اســــتعراض منتصــــف المــــدة وعمليــــات التقيــــيم فــــي نهايــــة 
  الثنائية.

النظــــر فــــي وضــــع آليــــة تُــــدَرج فــــي إطــــار الرصــــد 
وتُنّسق فيهـا العبـر الُمستخلصـة بطريقـة متماسـكة، 
ورصــــد النتــــائج والعبــــر الُمستخلصــــة، فضــــًال عــــن 

يــــة توثيــــق أفضــــل الممارســــات ونشــــرها وتتبعهــــا بغ
ـــتعلم التنظيمـــي،  اســـتخدامها فـــي صـــنع القـــرار، وال
والتخطـيط والبرمجــة فــي المسـتقبل، والتقيــيم (الفقــرة 

١٥٣(  

٢٨  

  ُنفِّذت
خطـــط العمـــل علـــى الصـــعيد القطـــري أثنـــاء إجـــراء  ُترصـــد

اســــتعراض منتصــــف المــــدة وعمليــــات التقيــــيم فــــي نهايــــة 
الثنائيـــــة، وكـــــذلك ممارســـــات تقيـــــيم الرصـــــد واألداء علـــــى 

  نطاق المنظمة ككل.

تعزيــــز  أنشـــطة الرصـــد علــــى الصـــعيد القطـــري:
أنشــطة الرصــد علــى المســتوى القطــري عــن طريــق 

ـــــدوري والشـــــامل ل خطـــــط العمـــــل إجـــــراء الرصـــــد ال
واتخاذ التـدابير المناسـبة حيـال حـدوث أيـة حـاالت 
ضــــــارة مــــــن قبيــــــل األرصــــــدة الســــــالبة أو حــــــاالت 

  )١٥٧ التباين (الفقرة

٢٩  

  ُنفِّذت
ُقدِّمت خطط بشأن تخفيف وطـأة المخـاطر، وُأدِرج تحليـل 
أســـــبابها الجذريـــــة فـــــي تنفيـــــذ التـــــدابير المتعلقـــــة بتخفيـــــف 

  وطأتها.

ـــد المخـــاطر:  تعزيـــز أنشـــطة تحديـــد أنشـــطة تحدي
المخــــاطر، مـــــن خـــــالل توثيـــــق عـــــرى العمـــــل مـــــع 
مكتــــــب االمتثــــــال وٕادارة المخــــــاطر واألخالقيــــــات، 
وعن طريق غرس أسلوب أفضل لتحليـل األسـباب 
الجذرية للمخاطر الُمحّددة في سياق معّين لتجنـب 
االفتراضـــات ومـــواطن التعثُّـــر المنطقيـــة، وضـــمان 

تطبيـق ضـوابط أن تؤدي استراتيجيات التقـويم إلـى 
  )١٦٤(الفقرة أكثر فعالية على المخاطر 

٣٠  
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تشـــّكل اآلن إدارة المخـــاطر جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن التخطـــيط 
  التشغيلي وٕاعداد الميزانية وٕادارة البرامج.

متابعــــة ممارســــة إعــــداد ســــجل ســــجل المخــــاطر: 
المخـــــاطر وٕادمـــــاج إدارة المخـــــاطر فـــــي مجـــــاالت 

التخطـــــــيط وٕاعـــــــداد اإلدارة الحاســـــــمة، مـــــــن قبيـــــــل 
ـــد المخـــاطر  ـــرامج لضـــمان تحدي ـــة وٕادارة الب الميزاني
وٕاعطائها األولوية وتخفيف وطأتهـا مـن أجـل بلـوغ 

  )١٦٧أغراض البرامج (الفقرة 

٣١  

  ٦٨/٤١ج  
  ُنفِّذت

ضـــــّمت هـــــذه التوصـــــية أجـــــزاًء فرديـــــة مختلفـــــة، وُنفِّـــــذت 
بالكامل خمس توصيات، وُأِثيرت توصيتان بوصفهما مـن 

أداة التتبــع  - ٦٩/٥٠المســتقلة فــي الوثيقــة جالتوصــيات 
المركزيـــــة بشـــــأن اتفاقـــــات المـــــانحين وٕاجـــــراءات التشـــــغيل 
القياســـية  بشـــأن الـــتخّلص مـــن بنـــود المخزونـــات المنتهيـــة 

 .الصالحية

  متنوعات
ــــع مركزيــــة بشــــأن اتفاقــــات  تنفيــــذ وصــــيانة أداة تتب
ــــــــة، وتســــــــجيل كــــــــل  المــــــــانحين والتبرعــــــــات العيني

الُمتبــــّرع بهــــا والتــــي تســــتوفي  الممتلكــــات العينيــــة 
الحــد األدنــى مــن المبــالغ النقديــة فــي الفتــرة الماليــة 
الصـــحيحة، وصـــياغة إجـــراءات التشـــغيل القياســـية 

إجــراءات  فيمـا يخــص خطابـات االتفــاق، وصـياغة
المتعلقــة بــالتخلص مــن  التشــغيل القياســية العالميــة

المنتهيـة الصـالحية لتعزيـز عمـل  بنود المخزونـات
رة المخــــزون، وٕانفــــاذ االمتثــــال لمتطلبــــات نظــــام إدا

التعــــاون المــــالي المباشــــر، وذلــــك لالســــتمرار فــــي 
تقليل عدد تقارير التعاون المالي المباشر المتأخرة 

 ٤٠و ٣٥و ٣٢و ٣٠إلــــــى أدنــــــى حــــــد (الفقـــــــرات 
 )؛٥٣و ٤٩و ٤٤و

٣٢  

  ُنفِّذت
ُوِضعت االختصاصات في صيغتها النهائية وقُـدِّمت إلـى 
فريـــق السياســـات العالميـــة لكـــي يستعرضـــها وينظـــر فيهـــا 
ــــودين فــــي آذار/ مــــارس وأيــــار/  ــــاء االجتمــــاعين المعق أثن

. وطلـب الفريـق المـذكور أثنـاء مناقشـته لهـذه ٢٠١٦ مايو
المســألة مـــن وحـــدة التقيـــيم فـــي المنظمـــة أن تجـــري تقييمـــًا 

ئات وشبكات مجاالت البرامج، وقد ُأجِري هذا لشبكات الف
التقيـــــيم وُيعكـــــف علـــــى وضـــــع التقريـــــر الخـــــاص بـــــه فـــــي 

 صيغته النهائية.

  تصريف شؤون البرامج
صـــــياغة االختصاصـــــات الالزمـــــة لوضـــــع آليـــــات 
رســـمية بشـــأن اإلبـــالغ عـــن نتـــائج شـــبكات الفئـــات 
وشـــبكات  مجـــاالت البـــرامج وتيســـير تحقيـــق تلـــك 

ـــــــائج ورصـــــــدها وتقي يمهـــــــا، ووضـــــــع الصـــــــيغة النت
 الُمزمـــــع إعـــــداده النهائيـــــة إلطـــــار رصـــــد البـــــرامج

ضمن اإلطـار الزمنـي المحـدد لـه، واالسـتمرار فـي 
تحســــين صــــياغة عناصـــــر سلســــلة النتــــائج لـــــدعم 
ــــة  ــــة البرمجي ــــة مواءمــــة عرضــــها فــــي الميزاني عملي

وتعزيـــــــــــــز النمــــــــــــــوذج الخــــــــــــــاص  ٢٠١٧-٢٠١٦
باســتعراض منتصــف المــدة مــن أجــل إقامــة روابــط 

بين ما أنجز بالفعل وما ُيزمع تحقيقه مـن   أوضح
 ٧٨و ٧٤و ٦٨و ٦٣منجــزات مســتهدفة (الفقــرات 

 )؛٩٣و ٨٩و ٨٣و

٣٣  



   A70/43          Annex  الملحق         ٧٠/٤٣ج

49 
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  ُنفِّذت

ُنفِّـــذت أنشـــطة التـــدريب بشـــأن اســـتعراض منتصـــف المـــدة 
، ٢٠١٦فـــــــــي كـــــــــانون األول/ ديســـــــــمبر  ٢٠١٧-٢٠١٦

وتُتاح المـواد التدريبيـة فـي موقـع اإلنترانـت الخـاص بـإدارة 
 وتنسيق الموارد ورصد األداء.التخطيط 

التــدريب فــي مجــال إعــداد تقــارير مرحليــة عــن 
  الميزانية البرمجية

تحديـــــد وتقـــــديم مبـــــادرات مناســـــبة لبنـــــاء القـــــدرات 
والــتعلم عبــر بــرامج تســتهدف تعزيــز عمليــة تحليــل 
النتــــــائج واستعراضــــــها واإلبـــــــالغ عنهــــــا، وتعزيـــــــز 
أنشطة رصد حالـة المهـام والتقـدم الُمحـرز فـي كـل 
خطة عمل، وضـمان  التوفيـق بـين األرقـام الماليـة  
وأرقـــــــام الميزانيـــــــة، والســـــــيما عنـــــــد البـــــــدء بـــــــإجراء 
تقييمــات دوريــة بحيــث يتســنى رفــع مســتوى ارتبــاط 
هــــذه البيانــــات باإلنجــــازات الُمبّلــــغ عنهــــا (الفقــــرات 

 )؛١٠٨و ١٠٣و ٩٦

٣٤  

  ُنفِّذت
ـــــــف  ـــــــر فـــــــي مختل ـــــــص اســـــــتراتيجية إدارة التغيي ـــــــرد ملّخ ي

  المبادرات التي نّفذتها إدارة الموارد البشرية.
 

ــــر مــــن خــــالل  صــــياغة اســــتراتيجية إلدارة التغيي
تطبيــــــق االســــــتراتيجية المنقحــــــة للمــــــوارد البشــــــرية 
ووضع خطة عمل/ تنفيـذ واسـتنباط ترتيبـات متينـة 
لتصـــــــريف شـــــــؤون اســـــــتراتيجية المـــــــوارد البشـــــــرية 
وتحديــــد مخــــاطر التنفيــــذ بطريقــــة شــــاملة لتمكــــين 
االســتراتيجية المـــذكورة مــن تســـهيل تحقيــق النتـــائج 

(الفقـرات ورصدها وقياسها وترسيخ المساءلة عنها 
 )؛١٢٧و ١٢٤و ١٢٠و ١١٦

٣٥  

  قيد الَتنفيذ
موعد التنفيذ الُمستهدف: كانون األول/ 

  ٢٠١٧  ديسمبر
مــن المتعــّذر النظــر اآلن إلــى التوصــية علــى أنهــا ُمنّفــذة. 

ُحدِّدت فعًال الممارسة الُمتبعة بشـأنها، ولكـن الشـروط  وقد
المبّينــــة فيهــــا ال تشــــير إلــــى وضــــع نمــــوذج واحــــد يناســــب 
ـــــدور إدارة  ـــــة. وبمق ـــــوى العامل ـــــع بشـــــأن تخطـــــيط الق الجمي
المـــوارد البشـــرية أن تمضـــي قـــدمًا فـــي ذلـــك وتضـــع إطـــارًا 
موّحــدًا لتخطــيط القــوى العاملــة علــى نحــو مــا دعــت إليــه 

العالمية، وفـي ضـوء الُمحـّدد مـن تحـديات  جمعية الصحة
 وحاالت تنسيب.

  التوظيف
إعــــداد نمــــوذج لتخطــــيط القــــوى العاملــــة وفقــــًا لمــــا 
دعـــت إليـــه جمعيـــة الصـــحة العالميـــة، ووضـــع مـــا 
يلــزم مــن أدوات مثــل ســجل جــرد المهــارات وٕاجــراء 
تحلــيالت لمــالك المــوظفين وللثغــرات التــي تتخلــل 

تتعـرض لهـا القـوى المهارات وتقييم المخاطر التي 
العاملـــــة، بوســـــائل منهـــــا رســـــم سياســـــة التخطـــــيط 
ــــة تخطــــيط  ــــي عملي ــــذها ف لتعاقــــب المــــوظفين لتنفي
القــوى العاملــة الجاريــة علــى قــدم وســاق (الفقرتــان 

 )؛١٥٥و ١٤٩

٣٦  

  ُنفِّذت
ـــــــات النظـــــــام  ـــــــل المعـــــــارف ببيان تسترشـــــــد اســـــــتراتيجية نق
اإللكترونــــــي إلدارة األداء وتطــــــويره فيمــــــا يخــــــص فــــــرادى 
مســـارات الـــتعلم، وتحصـــل االســـتراتيجية علـــى الـــدعم عـــن 
طريــق تحليــل االحتياجــات مــن الــتعلم/ التطــوير، ويجــري 
تنفيـــذها مـــن خـــالل مبـــادرة الـــتعلم اإللكترونـــي التـــي تـــؤمن 
رصــــدًا منهجيـــــًا لعمليـــــات التســــجيل فـــــي الـــــدورات/ تقيـــــيم 
الــــــــدورات المتعلقــــــــة بطائفــــــــة مختلفــــــــة مــــــــن المواضــــــــيع/ 

 .الكفاءات

صـياغة اسـتراتيجيات  يات نقل المعـارف:استراتيج
نقــــل المعــــارف اســــتنادًا إلــــى أفضــــل الممارســــات، 
ووضــع خطــة لتنفيــذها، وٕادمــاج متطلبــات واضــحة 
فــــي  اإلصــــدار الُمحّســــن مــــن النظــــام اإللكترونــــي 

مــــــــــــن أجــــــــــــل تحديــــــــــــد  +إلدارة األداء وتطــــــــــــويره 
النشـــــــاطات والمخرجـــــــات والحصـــــــائل ومؤشـــــــرات 

ضــــــع إطــــــار األداء فــــــي إطــــــار كــــــل غــــــرض، وو 
لضــــمان الجــــودة بشــــأن مبــــادرة الــــتعلم اإللكترونــــي 

iLearn  ــــــــث ينبغــــــــي أن يتضــــــــمن عمليــــــــات بحي
القياس المنهجية والمقارنة  بمعايير ُمحّددة ورصـد 
العمليات وٕانشاء حلقة مرتبطة به إلبداء التعليقات 
بشأن  التـداول حـول تحقيـق أغـراض المنظمـة فـي 

 )؛١٦٨و ١٦٣و ٥٩مجال التعلم (الفقرات 

٣٧  
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 ٦٧/٤٥ج  

ُنفِّذت
نعــــــرب عــــــن تقــــــديرنا لإلجــــــراءات التــــــي اتخــــــذتها اإلدارة 

والتـي  لتحسين توقيت تقديم التقارير إلـى الجهـات المانحـة
تشمل بعث رسـائل تلقائيـة بالبريـد اإللكترونـي إلـى مـديري 
بنــود المســاهمات قبــل أن يحــين الموعــد المقــرر إلصــدار 

المانحـــة، وتعمـــيم تقـــارير ربـــع تلـــك التقـــارير إلـــى الجهـــات 
ســــــنوية عــــــن حالــــــة التقــــــارير المتــــــأخرة، ومتابعــــــة بنــــــود 
المســـــاهمات المنتهيـــــة الصـــــالحية/ البنـــــود التـــــي توشـــــك 
صالحياتها على االنتهاء وتعميمها، باالقتران مع إصدار 

  التقارير المستحقة التقديم على أساس شهري.

البيانات المالية الختامية المعتمدة 
ميـــع المكاتـــب ذات الصـــلة المســـؤولة عـــن إلـــزام ج 

ـــــــــة الختاميـــــــــة المعتمـــــــــدة  إعـــــــــداد البيانـــــــــات المالي
وٕاصـــدارها إلـــى الجهـــات المانحـــة بتحســـين توقيـــت 

  )؛٥٠ تقديمها  للتقارير إلى تلك الجهات. (الفقرة

٣٨  

  ُنفِّذت
ُحـــدِّث الـــدليل اإللكترونــــي لتضـــمينه السياســـات الُمحّســــنة 

  بشأن المساءلة عن األصول.

سياسة المساءلة عن األصول
ـــــي  تحســـــين سياســـــات المســـــاءلة عـــــن األصـــــول ف
المنظمــــــة مــــــن خــــــالل دمــــــج اإلجــــــراءات التاليــــــة: 

وضـــع معـــايير تحـــّدد مختلـــف الظـــروف التــــي  (أ)
تحـــــيط بفقـــــدان األصـــــول؛ (ب) ووضـــــع  مبـــــادئ 
توجيهيـــة لتوثيـــق األصـــول المفقـــودة؛ (ج) وتحديـــد 

ـــة لكـــل ـــة والمالي نمـــط  مســـتويات المســـؤولية اإلداري
من أنماط الظروف الُمحّددة على أنها مـن أسـباب 

  )؛٦٥فقدان األصول. (الفقرة 

٣٩  

  ٦٦/٣٤ج  
  قيد الَتنفيذ

  ٢٠١٧موعد التنفيذ الُمستهدف: تموز/ يوليو 
التوصـــــــية علــــــى نتــــــائج سياســـــــة إدارة ســــــيتوقف إغــــــالق 

المخزون مقارنة بإطار االستجابة للطوارئ وٕاطار سياسـة 
يــزال مــن المنظمــة أثنــاء الطــوارئ الــذي الي المشــتريات فــ

  المقّرر وضعه.

تحديث إجـراءات التشـغيل القياسـية الُمطّبقـة فـي 
 المنظمة أثناء الطوارئ 

وتشــــــمل معــــــايير التشــــــغيل المحــــــددة فــــــي مجــــــال 
الخدمات اللوجيستية في إطار االستجابة للطـوارئ 
مـــــع مراعـــــاة جانـــــب المســـــاءلة فـــــي إدارة المـــــوارد 

نطـــــوي عليهـــــا اتخـــــاذ ترتيبـــــات والمخـــــاطر التـــــي ي
محــــددة مــــع المــــوردين والجهــــات المانحــــة. (الفقــــرة 

  أ)-٦٤

٤٠  

  ُنفِّذت
  .٢٠١٦ُنفِّذ المشروع بالكامل منذ حزيران/ يونيو 

إطار المنظمة واستراتيجيتها لالستجابة للطوارئ 
إعــداد اســتراتيجيات بشــأن نشــر المخــزون تصــون 

المتعلقـــــة حالـــــة مـــــن التـــــوازن فيمـــــا بـــــين الجوانـــــب 
بسياســـة عـــدم النـــدم وتوقعـــات أصـــحاب المصـــلحة 
واإلدارة الُمثلـــــى للمخـــــزون لتجنـــــب تـــــراكم األدويـــــة 

  ب)-٦٤المنتهية الصالحية. (الفقرة 

٤١  
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