
  
  

  EBPBAC21/4  البرنامج والميزانية واإلدارةلجنة 
  ٢٠١٥ يناير/ الثانيكانون  ٩  للمجلس التنفيذيالتابعة 
  الحادي والعشروناالجتماع 

      من جدول األعمال المؤقت ٣-٣البند 
  
  
  

  أحدث المعلومات عن التنفيذ،إطار الرقابة الداخلية: 
  بما في ذلك االقتراحات الخاصة بالتعاون المالي المباشر

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
اإلدارة والميزانيـــة و  لجنـــة البرنـــامجالمحـــدث للمنظمـــة، وتـــم إحاطـــة  تـــم االنتهـــاء مـــن إطـــار الرقابـــة الداخليـــة  -١

بمــوجز  علمــاً  ٢٠١٤١ فــي كــانون الثــاني/ ينــاير الــذي عقــد اجتماعهــا التاســع عشــر التنفيــذي فــيالتابعــة للمجلــس 
فـي المنظمـة كنـوع مـن االسـتجابة للمخـاطر التـي  نظام الرقابة الداخلية هو تعزيز اإلطار والغرض من هذا التقرير.
 .سـياق المنظمـة داخـل على وجـه الدقـة نظام الرقابة الداخلية ما يتألف منهتحديد و أهدافها ، و المنظمة  واليةب تحيق
. مسـتويات المنظمـة جميـع يمكـن تطبيقهـا علـىالـنظم التـي السياسات واإلجراءات و توجيه سبل تطوير مصمم لوهو 

 .في جميع أنحاء المنظمة إطار الرقابة الداخلية حتى اآلن في تنفيذ التقدم المحرز عن تحديثاً  يقدم هذا التقريرو 
  

 تنفيذ إطار الرقابة الداخلية
  
قد شجعت لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة علـى ضـمان تنفيـذ اإلطـار علـى نطـاق المنظمـة بشـكل متسـق   -٢

وشــامل وفعــال مــن خــالل إنشــاء لجنــة توجيهيــة تتــألف مــن ممثلــين عــن المكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي بهــدف 
وتمت مراجعة تفويض السلطات من  اإلشراف على التنفيذ وتنسيقه عبر المنظمة، وتم وضع خطة تفصيلية للتنفيذ.

المديرة العامة إلـى المـديرين اإلقليميـين والمـديرين العـامين المسـاعدين لتشـمل االلتـزام بإطـار الرقابـة الداخليـة ضـمن 
المجاالت الخاضعة لمسؤوليتهم، واإلشارة إلى خطابات التمثيل التي يلزم أن يوقع عليها جميـع المـديرين اإلقليميـين 

لعــامين المســاعدين فــي ســياق اإلقفــال الســنوي ومراجعــة البيانــات الماليــة للمنظمــة. وعــالوة علــى ذلــك تــم والمــديرين ا
إعداد "ميثاق للمساءلة" بين المدير العام والمديرين العامين المساعدين يتضمن أهـدافًا أوضـح لـألداء، بمـا فـي ذلـك 

تحـت  ٢٠١٤سبتمبر  ية لإلطار، والتي بدأت في أيلول/وتركز مرحلة التنفيذ األول التنفيذ الفعال للضوابط الداخلية.
    إشراف اللجنة التوجيهية، على األنشطة الثالثة الرئيسية التالية.

  
  للتقييم الذاتي مرجعيةالقائمة الالمديرين و  دليل، بما في ذلك الرقابة الداخلية دارةإل تطوير أدوات

  
علـى اآلليـات القائمـة بالفعـل عبـر مختلـف مسـتويات  للتقيـيم الـذاتي المرجعيـةالقائمـة يعتمد دليل المديرين و   -٣

المنظمة. وسوف يساعدان على التأكد مـن أن المـديرين بموجـب السـلطة المفوضـة إلـيهم، يـدركون تمامـا السياسـات 
 رقــاري، ومتطلبــات الرصــد وٕاعــداد التبشــأنهاوالمســاءلين  عنهــا المســؤولين ضــوابط الرقابــةواإلجــراءات المعمــول بهــا، 

  ذات الصلة، والغرض من إطار الرقابة الداخلية وكيفية استخدامه.

                                                           
  .١٣٤/٣م تو EBPBAC19/3 انظر الوثيقتين    ١
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إلـى مسـاعدة المـديرين علـى فهـم نقـاط القـوة والضـعف التـي تكتنـف  للتقييم الـذاتي مرجعيةلقائمة الوتهدف ا  -٤
لة بهــدف: جموعــة هيكليــة مــن األســئمراكــز الميزانيــة التابعــة لهــم، وكفايــة الرقابــة عليهــا بشــكل أفضــل. وهــي تــوفر م

) وتحديــد المخــاطر والثغــرات ونقــاط الضــعف التــي تتخلــل ٢تقيــيم وفهــم البيئــة التشــغيلية الداخليــة التابعــة لهــم؛ ( )١(
) تسـاعد علـى تحديـد اإلجـراءات التـي تحظـى باألولويـة لتعزيـز بيئـة الرقابـة علـى مراكـز ٣(بط الرقابـة القائمـة؛ ضوا

  الميزانية.
  

  للتقييم الذاتي مرجعيةلقائمة الا تنفيذ من خاللنقاط الضعف والثغرات و  تقييم المخاطر
  
فــي المقــر الرئيســي وفــي المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة.  ارتياديــة للتقيــيم الــذاتي قائمــة مرجعيــةيــتم اآلن تنفيــذ   -٥

الوصـول  ليتـولى اسـتكمالها كـل مـدير مركـز مـن مراكـز الميزانيـة، والـذين سـيمكنهم مرجعيـةوقد تم تصـميم القائمـة ال
إلــى اللوحــة اإلداريــة التــي تبــرز نقــاط القــوة والثغــرات واإلجــراءات الالزمــة للتحســين. وقــد تــم تصــميم اللوحــة اإلداريــة 

الرقابة الداخلية حتي يمكن لكبـار  ضوابطميزانية في تحديد المخاطر والثغرات التي تتخلل اللمساعدة مديري مراكز 
وأصــحاب وحــدات األعمــال النظــر فيهــا. وستسترشــد عمليــة إدارة المخــاطر وٕاعــداد بيــان الرقابــة الداخليــة  المــديرين

  للتقييم الذاتي. مرجعيةإلى نتائج القائمة ال بالتقرير الموجز المعد استناداً 
  

 فــي واإلجــراءات بمــا فــي ذلــك السياســات، ضــوابط جديــدة صــياغة رقابــة القائمــة أوال اســتعراض وتحــديث
  الرئيسية مجاالت الوظيفيةال
  
علــى توصــيات المراجعــة الداخليــة والخارجيــة والتقييمــات الداخليــة، فــإن المجــاالت الرئيســية المحــددة  بنــاءً   -٦

للمراجعة والتحديث خالل مرحلة التنفيذ األولية تتمثل في السياسات واإلجراءات الالزمة إلدارة األداء، والمشتريات، 
مــوظفين والمــدفوعات الخاصــة بالتعــاون المـالي المباشــر. ويــتم أدنــاه وصــف التقــدم المحــرز والعقـود الخاصــة بغيــر ال

  في كل مجال من هذه المجاالت.
  

  إدارة األداء
  
) توفير إطار شامل للمبـادئ األساسـية إلدارة ١، قامت األمانة بصياغة سياسات بهدف: (٢٠١٤في عام   -٧

) وتنظـــيم عمليـــة التقـــدير والمكافـــآت (مـــع التركيـــز علـــى التقـــدير). وســـوف ٣) معالجـــة أوجـــه القصـــور؛ (٢األداء؛ (
والتـي سـينظر  النظام األساسـي للمـوظفين والئحـة المـوظفينينعكس مشروع السياسات على التعديالت المقترحة في 

المشــتركة  والتنقيحــات المجــراة علــى الــدليل اإللكترونــي للمنظمــة، بمــا فــي ذلــك المســؤولية ١،فيهــا المجلــس التنفيــذي
  لجميع الموظفين لدعم عملية إدارة األداء بنجاح.

  
مـن أجـل مواصـلة تبسـيط ومواءمـة العمليـات ودعـم النظـام اإللكترونـي لتطـوير إدارة األداء، وتم استعراض   -٨

 المبــادئ األساســية إلطــار إدارة األداء. ومــن المزمــع إطــالق العمليــات الجديــدة والمالمــح الرئيســية لإلطــار، بمــا فــي
. ومـن المتوقـع أن يـتم دعـم الحـوار ٢٠١٥في عـام  النظام اإللكتروني لتطوير إدارة األداءذلك النسخة المنقحة من 

  المتواصل بين الموظفين والمشرفين عليهم، وهو أمر حاسم إلدارة األداء بنجاح.
  
  
  

                                                           
 .١٣٦/٤٧الوثيقة م ت انظر    ١
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  المشتريات
  
، تـم إنفـاق ٢٠١٣المـوظفين. وفـي عـام يعتبر شراء السلع والخدمات أكبر فئة نفقات للمنظمة بعد تكاليف   -٩

وتتفـاوت السياسـات  ١.٪ علـى السـلع٢٠٪ علـى الخـدمات و٨٠مليون دوالر أمريكـي علـى المشـتريات، منهـا  ٥٣٨
لنوع المشتريات. فعلى سبيل المثال، يتم شـراء سـلع الفئـات  المرتبطة بوظيفة الشراء تبعاً الرقابة ضوابط والعمليات و 

قبــل متخصصــي المشــتريات عبــر المنظمــة بطريقــة مركزيــة، فــي حــين يــتم تفــويض شــراء الفرعيــة بشــكل رئيســي مــن 
حيـث تنـدرج  الخدمات إلى الوحدات التقنية المعنية بالصـحة. ويـتم شـراء خـدمات الفئـات الفرعيـة بشـكل أكثـر تعقيـداً 
االت المــوارد مختلــف أنــواع إجــراءات الشــراء تحتهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التــي تتطلــب معــارف محــددة فــي مجــ

  البشرية أو المالية.
  

على التأكد من أن الشراء يتم علـى نطـاق المنظمـة بطريقـة اسـتراتيجية ومـن خـالل عمليـات فعالـة  وحرصاً   -١٠
وتتســم بالكفــاءة، وأنــه يــوفر أفضــل قيمــة ممكنــة مقابــل المــال، فــإن المــراجعين الــداخليين والخــارجيين ووحــدة التفتــيش 

الضــوء علــى حاجــة المنظمــة إلــى تحســين الــنهج والسياســات واإلجــراءات  المتحــدة قــد ســلطوا كة التابعــة لألمــمالمشــتر 
  المتعلقة بالمشتريات.

  
واســتجابة لــذلك، بــدأت األمانــة صــياغة االســتراتيجية الخاصــة بالمشــتريات حيــث تتضــمن أهــدافها الرئيســية   -١١
  يلي: ما

  من خالل عمليات الشراء االستراتيجي؛ وفورات في التكاليف تحقيق  )١(

  الداخلية؛ الرقابة ضوابط لمتعلقة بالسمعة من خالل تحسين االئتمانية والمالية وا إدارة المخاطر  )٢(

من خـالل تعزيـز القـدرة علـى الشـراء فـي إطـار التأهـب للطـوارئ واالسـتجابة لهـا  التميز التشغيلي  )٣(
  لكفاءة التقنية للمنظمة.وتحسين جودة السلع والخدمات لتعزيز ا

  
وتــم إنشــاء فريــق للمشــروع ووضــع تصــميم وخطــة مفصــلة للمشــروع. وتــم إجــراء تحليــل إلعــادة النظــر فــي   -١٢

الطريقة الحالية لعمليات الشراء وتحديـد األهـداف االسـتراتيجية. ويـتم إجـراء مشـاورات فـي المكاتـب اإلقليميـة والمقـر 
 . وســيتم صــياغة ورقــة اســتراتيجية للشــراء بحلــول آذار/٢٠١٥باط/ فبرايــر الرئيســي ومــن المتوقــع اســتكمالها فــي شــ

  .٢٠١٥، ليتم تقديم االستراتيجية النهائية للدول األعضاء في أيار/ مايو ٢٠١٥مارس 
  

لع، واتفاقـــات أداء العمـــل، وســـتركز االســـتراتيجية بشـــكل أساســـي علـــى الشـــراء "المحـــض"، مثـــل شـــراء الســـ  -١٣
علـى تعزيـز نهـج المنظمـة  قنية، وشراء الخدمات الخارجية العامة. وستركز االستراتيجية أيضاً ات الخدمات التواتفاق

وٕاجراءاتهـــا بشـــأن الجوانـــب البيئيـــة المتعلقـــة بالمشـــتريات. وســـيتم التعامـــل مـــع عقـــود معينـــة خاصـــة بالتمويـــل (مثـــل 
غيــر المــوظفين، المبينــة فــي الفقــرات التعــاون المــالي المباشــر ، الخــدمات الداخليــة وخطابــات االتفــاق) وٕادارة عقــود 

  أدناه، من خالل مشاريع منفصلة، ولكنها تصب في استراتيجية المشتريات الشاملة. ١٦و١٤
  
  
  

                                                           
اإلمــدادات  الشــراء نفقــات وتغطــي .بيــان األداء المــالي حســب الصــناديق الرئيســية -١ الجــدول ،٦٧/٤٣انظــر الوثيقــة ج    ١

 ، والخدمات التعاقدية.الطبية والمواد
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  استخدام عقود غير الموظفين
  

تشـــمل عقـــود غيـــر المـــوظفين عقـــود االستشـــاريين والمستشـــارين المـــؤقتين، واتفاقـــات أداء العمـــل واتفاقـــات   -١٤
يعملــــون بعقــــود مــــن غيــــر  األفــــراد الــــذينالخــــدمات الخاصــــة. وعلــــى مــــدى الســــنوات القليلــــة الماضــــية، زادت نســــبة 

  ١.العالمية في المنظمة القوى العاملة٪ من ٣٢إلى  ٢٠١٣الموظفين لتصل في عام 
  

على الرغم من إدراك المخاطر والتحـديات المتعلقـة باسـتخدام عقـود غيـر المـوظفين، فالتـزال منظمـة مثـل و   -١٥
منظمة الصحة العالمية في حاجة إلى أن يكون لديها آلية مرنة لالستعانة بقوى عاملة لتقديم المساعدة اآلنيـة علـى 

لـذا ينبغـي إضـفاء المزيـد مـن الوضـوح علـى السياسـات  المدى القصير دون تحمل التزام ومسؤوليات طويلـة اآلجـل.
  واإلجراءات المتعلقة باستخدام عقود غير الموظفين مع ضرورة رصد االمتثال في تنفيذها عن كثب.

  
لدراســـة حديثـــة أجرتهـــا وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة، فـــإن العديـــد مـــن المنظمـــات داخـــل منظومـــة األمـــم  ووفقـــاً   -١٦

لمــا يكتنــف هــذه اآلليــة مــن  المتحــدة يســاورها القلــق علــى نطــاق واســع إزاء اســتخدام عقــود غيــر المــوظفين. وٕادراكــاً 
ين، بمـا فـي ذلـك السياسـات ذات مخاطر وفوائد، بدأت األمانة إجراء استعراض شامل الستخدام عقـود غيـر المـوظف

رة الصلة واللوائح واألطر التعاقدية والعمليات على جميع مسـتويات المنظمـة. وكخطـوة أوليـة، تـم إجـراء دراسـة قصـي
ات أداء العمــل الممنوحــة لألفــراد، بهــدف تحســين العمليــة وتنظيمهــا وزيــادة االمتثــال بشــأن عقــود االستشــاريين واتفاقــ

ليتم إدماج نتائجها فـي  ٢٠١٤لحالية. ومن المتوقع استكمال هذه الدراسة بحلول نهاية عام للسياسات واإلجراءات ا
  االستعراض الشامل.

  
  التعاون المالي المباشر

  
يعرف التعاون المالي المباشر بوصفه المدفوعات التي تقدمها المنظمة لتغطية تكـاليف البنـود أو األنشـطة   -١٧

الحكومات، لتعزيـز قـدراتها علـى تطـوير الخـدمات الصـحية والقـدرة علـى المشـاركة بالمزيـد التي يفترض أن تتحملها 
  من الفعالية، أو الوفاء بالتزاماتها بموجب التعاون التقني مع المنظمة على الصعيد القطري.

  
متوسـط مـن المـدفوعات الخاصـة بالتعـاون المـالي المباشـرة لألفـراد، ب ٩٠٠٠وفي كل عام، يتم إجـراء نحـو   -١٨

مليـــون دوالر أمريكـــي.  ٤٠٠، بلـــغ المبلـــغ اإلجمـــالي ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر أمريكـــي. وفـــي الثنائيـــة  ٢٥ ٠٠٠يبلـــغ 
علـى نصـف إجمـالي  اإلقليم األفريقي بما يربو قلـيالً  ريستأث ،وتستخدم جميع أقاليم المنظمة التعاون المالي المباشر
ل أدناه). ويمثـل أكبـر عشـرة مسـتفيدين قطـريين مـن التعـاون مدفوعات التعاون المالي المباشر للمنظمة (انظر الشك

 ٪ من إجمالي المدفوعات.٥٠المالي المباشر نحو 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٧/٤٧الوثيقة ج انظر    ١
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  ٢٠١٣١-٢٠١٢، في الثنائية الرئيسيةللمكاتب  وفقاً الشكل: التعاون المالي المباشر 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
عــادة مــا تلجــأ جميــع المجــاالت البرمجيــة فــي المنظمــة إلــى التعــاون المــالي المباشــر لــدعم، ضــمن جملــة   -١٩

أمور، األنشطة التدريبية وحلقات العمل، كجزء من بناء القدرات داخل البلدان. وفـي السـنوات األخيـرة، زادت القيمـة 
يـــع والتـــي اســـتأثرت بمـــا يقـــرب مـــن نصـــف اإلجماليـــة للتعـــاون المـــالي المباشـــر بســـبب اســـتخدامه فـــي حمـــالت التمن

. وقد مثل هذا التعاون المـالي المباشـر مبـالغ كبيـرة فـي النيجـر، والصـومال (يـتم ٢٠١٣-٢٠١٢المجموع في الفترة 
توظيفهــا مــن كينيــا)، والســودان، والــيمن. وتشــمل اســتخدامات التعــاون المــالي المباشــر كمــا هــو موضــح فــي دليــل 

  المنظمة ما يلي:

التكاليف التشغيلية ألنشطة الصحة العمومية (بما في ذلـك حمـالت التمنيـع والمسـوحات الصـحية   )أ(
  والتعبئة االجتماعية و/ أو حمالت التوعية)؛

  المساعدة في دفع التكاليف الجارية للندوات الوطنية والدورات التدريبية؛  )٢(

بـات التكميليـة لمـوظفي الحكومـة الـذين بدالت السفر، وبدل المعيشـة، أو، بصـورة اسـتثنائية، المرت  )٣(
  يقومون بتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالصحة.

                                                           
"، والتــي تشــمل بشــكل أساســي المباشــرالتعــاون المــالي " ــــإضــافية تحــت مســمى نــوع النفقــات الخاصــة ب تســجيل مبــالغتــم     ١

هـذه  سـيتم إعـداد التقـارير عـن، وفيمـا بعـد مباشـر. بشـكل تنفيـذهاالتـي يـتم  التطعـيم ألنشـطةنفقات السلف القطرية المخصصة 
 بشكل منفصل. النفقات

٢٥٠ 

٢٠٠ 

١٥٠ 

١٠٠ 

٥٠ 

 صفر

٣٠٠ 

ن 
اليي

 بم
الغ
لمب
ا

كية
مري
 األ

رات
دوال

ال
 

 المكاتب الرئيسية

  شرق   أفريقيا
 المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

  جنوب 
  شرق آسيا

  المقر 
  الرئيسي

 أوروبا  األمريكتان
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  التدريبية؛ والموادالمنح الموجهة لتكاليف الطباعة وترجمة المنشورات الصحية   )٤(

  تكاليف تشغيل وصيانة المركبات المملوكة للحكومة والتي تخدم أنشطة برنامج المنظمة.  )٥(
  

سـيما تلـك المتعلقـة بحمـالت لمباشر مـن التبرعـات الطوعيـة، والم خدمات التعاون المالي اويتم تمويل معظ  -٢٠
  التمنيع.

  
وقد أظهرت العديد من الدراسات الحاجة للتحسين في جميع أنحاء المنظمة فيما يتعلـق بالمسـاءلة والرقابـة   -٢١

ب خـدمات المراقبـة الداخليـة تحسـينات فـي على التعاون المالي المباشر. وقد اقترح تقريـر المراجعـة الـذي أعـده مكتـ
  المجاالت التالية:

  تحسين سبل التخطيط والمواءمة بين التعاون المالي المباشر وأهداف المنظمة؛  )١(

  تقديم التقارير في الوقت المناسب وتحسين االمتثال بأشكال التقارير؛  )٢(

اسـتكمال المهـام المـذكورة فـي  لتأكد مـنا: الحاجة إلى تعزيز تأكدالمساءلة، بما في ذلك أنشطة ال  )٣(
  التقارير بالفعل. 

  
  ٢٠١٤ خالل ما طرأ من تحسينات

  
 الميزانيـة البرمجيـة وزيـادة الرقابـة علـى األمـوال التـي تـم التعهـد بهـا. أغـراضالمزيد من المواءمة مـع   -٢٢

وينبغــي التخطــيط بشــكل اســتراتيجي لحــاالت التعــاون المــالي المباشــر. وقــد ال تحتــاج بعــض البلــدان إلــى هــذا الــدعم 
بة. لمستوى التنمية االقتصادية والنمو بها. ومن ثم تصبح بعض تطبيقـات التعـاون المـالي المباشـر غيـر مناسـ نظراً 

 ألنشــطةإلجماليـة ميزانيـة لهـا، فســيتم االتفـاق علـى  شـر مناسـباً يـزال التعــاون المـالي المباأمـا بالنسـبة للبلـدان التـي ال
 وثيقـاً  بغيـة تالفـي األنشـطة المجـزأة، والعقـود المخصصـة: وسـيتطلب هـذا تعاونـاً  الثنائية مع وزارات الصحة المعنيـة

  خالل إعداد الميزانية. تلك الوزاراتمع 
  

يــتم إعــداد تقريــر ختــامي عــن كــل اتفــاق للتعــاون  لتقــديمها.تحســين التقــارير واالمتثــال للمواعيــد النهائيــة   -٢٣
المالي المباشر، حيث يصدق عليه الشريك المنفذ كما يتولى المكتب اإلقليمي مراجعته. وفي الوقت الراهن يقتصـر 
هــذا التقريــر علــى تلخــيص مجمــوع النفقــات المتكبــدة. وقــد تــم إدخــال الشــكل المــنقح الــذي يقــدم المزيــد مــن التفاصــيل 

سب نوع اإلنفاق على النحو المحدد في الميزانية التفصيلية المتفق عليها بين المنظمة ووزارات الصحة، علـى أن ح
بخطــة عمــل محــددة. ويــتم اآلن االلتــزام  التقنــيملخــص. وســيرتبط التقريــر  تقنــييقــوم الشــريك المنفــذ بتقــديم تقريــر 

علــى عــدم إبــرام المزيــد مــن عقــود التعــاون المــالي  بشــكل صــارم فــي جميــع األقــاليم بالسياســة الحاليــة والتــي تــنص
٪ إلـى ١٥ ، انخفـض عـدد التقـارير المتـأخرة مـن٢٠١٣المباشر في حالة وجود أيـة تقـارير معلقـة، ومنـذ نهايـة عـام 

  ٪ من إجمالي عدد التقارير.١٠
  

  :التدابير التي أدت إلى تحسين المساءلة  -٢٤

لمــالي المباشــر. فــي بعــض البلــدان، طلبــت الحكومــة مــن الفصــل بــين التنفيــذ المباشــر، والتعــاون ا  )١(
األنشـطة التـي كانـت وزارة الصـحة تقـوم بتنفيـذها، علـى سـبيل المثـال  بالمسـؤولية عـنالمنظمة االضطالع 

حمــالت التطعـــيم ومتابعـــة الترصـــد. فمـــن شـــأن الفصــل بـــين التنفيـــذ المباشـــر والتعـــاون المـــالي المباشـــر أن 
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ذ التــدابير يــات الخاصــة بالتعــاون المــالي المباشــر الــواردة فــي التقريــر، وتنفيضــمن عــدم المبالغــة فــي النفقــ
  المناسبة للمساءلة عن األنشطة التي يجري تمويلها.

للتقيـــيم الـــذاتي، والتـــي تتضـــمن النقـــاط الرئيســـية لتقيـــيم االمتثـــال للقواعـــد  مرجعيـــةإدخـــال القائمـــة ال  )٢(
المعمــول بهــا فــي المنظمــة بشــأن التعــاون المــالي المباشــر، بمــا فــي ذلــك المواءمــة مــع الخطــة االســتراتيجية 

  وخطة العمل ذات الصلة، وٕاعداد تقارير عن النتائج والتقارير المعدة للجهات المانحة.
  

  المزمع تنفيذه ةالمساءل تحسن
  

يشير تقرير المراجعة المعد من قبـل مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـة إلـى الحاجـة  التدريب وبناء القدرات.  -٢٥
إلى توعية الموظفين في المكاتب القطرية بشكل أكبر بإجراءات التعاون المالي المباشر الصـحيحة. وبهـدف تعزيـز 

زء من حزمة أوسع من التـدابير التـي تـم إدخالهـا، أصـبح التـدريب المحسـن فعالية اإلدارة في المكاتب القطرية، وكج
  متاحًا في إعداد ومتابعة ترتيبات التعاون المالي المباشر للعاملين بالمنظمة وكدعم لنظرائهم في الحكومة.

  
ل سـيتم إنشـاء مركـز اتصـال فـي كـ إنشاء مراكز اتصال للتعاون المـالي المباشـر فـي كـل مكتـب إقليمـي.  -٢٦

المباشـر، المـالي مكتب إقليمـي. وسـوف يكـون مسـؤوال عـن رصـد االمتثـال، ومراجعـة االقتراحـات الخاصـة بالتعـاون 
لنفقات بشأن استخدام التعاون المالي عن اوضمان المواءمة مع األولويات والتمويل، والموافقة على التقرير النهائي 

  المباشر.
  

  :التأكدأنشطة   -٢٧

إلـى تحليـل المخـاطر، يمكـن لمـوظفي المنظمـة المسـتقلين عـن  األمـر الواقـع. اسـتناداً  تأكدأنشطة   )١(
المكتب المنفذ التحقق بعد النشاط من االستخدام الفعلي لألموال. ويمكن حجب أو تعليق تقديم المزيـد مـن 

ا مـــن مـــدفوعات التعـــاون المـــالي المباشـــرة، إذا كشـــف هـــذا التحقـــق عـــن إســـاءة اســـتخدام األمـــوال أو غيرهـــ
  األمور المتعلقة باالمتثال. وفي بعض الحاالت، يمكن اسناد مهام التحقق هذه إلى شركات خارجية. 

أوصــى تقريــر مراجعــة الحســابات المعــد مــن قبــل مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة بإعــداد خطــط   )٢(
المخــاطر. ويمكــن أن تشــمل  للتأكــد مــن المرجعيــةقوائم بــال مدعومــةعلــى المخــاطر،  قائمــةللتأكــد روتينيــة 
  هذه، إذا لزم األمر، تقييم الحسابات ونظم وٕاجراءات الرقابة الخاصة بالمستفيدين مقدمًا. التأكدأنشطة 

، إلى أقصى حد ممكن، فـي اتفاقـات الجهـات المانحـة. وقـد يكـون التأكدسيتم إدراج تكلفة أنشطة   )٣(
  ييمات المسبقة.هناك كذلك حاجة إلى ميزانية مركزية، لتمويل التق

  
وتتفق هذه التدابير لتحسين المساءلة مع أفضل الممارسات الخاصة ب " خطوط الدفاع الثالثة" والخاصة   -٢٨
؛ التحقـق مـن االمتثـال فـي المكتـب الُقطـريالرقابة الداخلية: الموافقة على التعاون المالي المباشر مـن قبـل ضوابط ب

  خلية والخارجية للحسابات.المكتب اإلقليمي؛ ووظائف المراجعة الدا
  

  اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء
  

يعتبــر دعــم الــدول األعضــاء ضــروريًا لتنفيــذ التــدابير المقترحــة أعــاله. ويطلــب مــن الــدول األعضــاء التــي   -٢٩
تتلقى مدفوعات التعاون المالي المباشر دعم الجهود الرامية إلى ضمان التزام اإلدارات الحكومية ذات الصـلة بتقـدم 

، حسب الحاجة. ويطلب التأكدر، وتسهيل أنشطة تقارير في الوقت المناسب عن استخدامات التعاون المالي المباش
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هـــذه مـــن خـــالل ميزانيـــات  تأكـــدالطوعيـــة دعـــم تمويـــل أنشـــطة ال المســـاهماتمـــن هـــذه الـــدول األعضـــاء التـــي تقـــدم 
ألن كـل مكتـب المساهمات ذات الصلة. ويطلب من الدول األعضاء دعم كفاية التمويل المتوفر لوظـائف االمتثـال 

لعقــود عنــد امــن  كــالً  التــي تشــمل ضــوابط االمتثــالكــذلك بــه، و الخاصــة  التأكــدنشــطة عــن أ ســيكون مســؤولإقليمــي 
  .وضعها والتقارير بمجرد إبرام العقود

  
  

  اإلجراء المطلوب من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  

  .واللجنة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير  -٣٠
  
  

=     =     =  


