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  الموجز
  

  مقدمة
  
يصدر هذا التقرير لمراجـع الحسـابات الخـارجي عـن مراجعـة البيانـات والعمليـات الماليـة لمنظمـة الصـحة العالميـة   -١

  للمنظمة، وهو مقدم إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين.المالية  الالئحة من عشرة الرابعة (المنظمة) عمًال بالمادة
  
وهذا هو أول تقرير بصيغة مطّولة إلى جمعية الصحة العالميـة مـن رئـيس لجنـة مراجعـة الحسـابات فـي جمهوريـة   -٢

ن الفترات المالية الفلبين الذي انتخبته جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين ليكون مراجع الحسابات الخارجي للمنظمة ع
آذار/ مــارس  ٢٧. وتــرد صــالحياته فــي خطــاب التعيــين الموقــع مــن قبــل رئــيس اللجنــة والمــدير العــام فــي ٢٠١٥-٢٠١٢
٢٠١٢.  

  
ونود اإلعراب عن تقديرنا وشـكرنا للـدول األعضـاء، أوًال، لمنحهـا الفلبـين فرصـة العمـل كمراجـع حسـابات خـارجي   -٣

خالل هذه المهّمـة. ونـود أيضـًا شـكر األمانـة علـى تعاونهـا مـع مراجـع الحسـابات الخـارجي للمنظمة، وثانيًا، لدعمها القوي 
  ومساعدتها له خالل اضطالعه بواليته.

  
  وغرضهانطاق المراجعة 

  
الماليـة والصـالحيات اإلضـافية الملحقـة بهـا والتـي  الالئحـة مـن عشـرة الرابعـة إن نطـاق المراجعـة محـدد فـي المـادة  -٤

الخارجية للحسابات، وفي خطاب التعيين. وقد انصبت مراجعتنا على استعراض البيانات الماليـة واالمتثـال تحكم المراجعة 
  للوائح والقواعد واستعراض مجاالت مختارة متعلقة باإلدارة وتصريف الشؤون.

  
يف الشـؤون المراجعة في تـوفير تأكيـد مسـتقل للـدول األعضـاء وٕاضـافة قيمـة لـإلدارة الماليـة وتصـر  غرضويتمثل   -٥

  عمل المنظمة من خالل عملية المراجعة الخارجية. أغراضالمالية للمنظمة ودعم 
  
، راجعنــا حســابات المقــر الرئيســي ومركــز الخــدمات العــالمي ومكتبــين إقليميــين، همــا ٢٠١٢وخــالل الســنة الماليــة   -٦

ريين، في الفلبين وغانـا. وٕاضـافة إلـى ذلـك، المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ والمكتب اإلقليمي ألفريقيا، ومكتبين قط
قمنــا بزيــارة مســتودع األمــم المتحــدة لالســتجابة للحــاالت اإلنســانية فــي دبــّي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، للتحقــق مــن بنــود 

  المخزون. 
  
هـــي: وباإلضـــافة إلـــى مراجعـــة حســـابات المنظمـــة، راجعنـــا أيضـــًا الحســـابات الماليـــة لســـتة كيانـــات غيـــر موحـــدة، و   -٧

البرنــامج األفريقــي لمكافحــة داء كالبيــة الــذنب؛ والصــندوق االســتئماني لبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز؛ 
والمركـــز الـــدولي للحســـاب اإللكترونـــي التـــابع لألمـــم المتحـــدة؛ والوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان؛ والمرفـــق الـــدولي لشـــراء 

ظفين. وقد أعددنا تقارير منفصلة لمراجع الحسـابات المسـتقل عـن البيانـات الماليـة األدوية؛ وصندوق التأمين الصحي للمو 
  لهذه الكيانات. 

  
وهذه هي السنة األولى لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام فـي المنظمـة، وقـد انصـبت مـوارد مراجعتنـا   -٨

  ة بإعداد بيانات مالية ممتثلة لهذه المعايير.  في المقام األول على استعراض تنفيذها من أجل السماح لإلدار 
  
  
  



  A66/34            Annex  الملحق         ٦٦/٣٤ج

6 

  النتيجة العامة للمراجعة
  
قمنا بمراجعة البيانات المالية للمنظمة وفقًا للوائح المالية وعلى نحو يمتثل للمعـايير الدوليـة الخاصـة بمراجعـة  لقد  -٩

  الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي المعني بتدقيق الحسابات ومعايير الضمان.
  

وقد أظهرت مراجعتنا للبيانـات الماليـة نتـائج تتطلـب تسـويات قامـت اإلدارة بإجرائهـا. وبعـد االضـطالع بالتسـويات   -١٠
المطلوبة بموجب المراجعة من أجل التنفيذ المبدئي للمعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام، لـم ُيالَحـظ وجـود أي جوانـب 

علـى ذلـك، أصـدرنا  انـات الماليـة واكتمالهـا وصـحتها فـي مجملهـا. وبنـاءً ضعف أو أخطاء جوهرية أخرى تؤثر في دقـة البي
. ٢٠١٢كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١رأيًا دون تحفظ بشأن مراجعة البيانات المالية للمنظمة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 

لمالي في السنة المالية المنتهيـة وفي رأينا أن البيانات المالية تعرض بنزاهة، من كافة الجوانب الجوهرية، وضع المنظمة ا
األســهم والتــدفقات النقديــة  ونتــائج أدائهــا المــالي والتغييــرات فــي صــافي األصــول/ ٢٠١٢كــانون األول/ ديســمبر  ٣١فــي 

  للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفقاً ومقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية 
  

ر ذي الصيغة المطّولة المسائل المالية والخاصة بتصريف الشؤون التـي نعتقـد وقد أوردنا بالتفصيل في هذا التقري  -١١
أنه ينبغي استرعاء انتباه جمعيـة الصـحة العالميـة إليهـا. وقـد أوصـينا اإلدارة بتـدابير تضـيف قيمـًة مـن أجـل تحسـين اإلدارة 

  المالية وتصريف الشؤون المالية في المنظمة.
  

  موجز التوصيات
  

ات المراجعـة التاليــة، التـي تجــري مناقشـتها بالتفصــيل فـي هــذا التقريـر، إلــى اإلدارة مـن أجــل مزيـد مــن تُقـدَّم توصــي  -١٢
  التحسين في اضطالعها باإلدارة المالية وتصريف الشؤون المالية:

  
إدراج معايير تشغيل محددة في مجال اللوجستيات في إطـار االسـتجابة الطارئـة للمنظمـة فيمـا يتعلـق   )أ(

بشأن إدارة موارد المخزون بما في ذلك المخاطر التي تنطوي عليهـا ترتيبـات محـددة مـع المـوردين بالمساءلة 
  أ)-٦٤والمانحين (الفقرة 

  
سياســة عــدم صــميم اســتراتيجيات بشــأن نشــر المخــزون االحتيــاطي علــى نحــو يحقــق التــوازن بــين ت  )ب(

وتوقعات أصحاب المصلحة واإلدارة المثلي للمخزون مـن أجـل تجنـب انتهـاء صـالحية األدويـة (الفقـرة  التحّسر
  ب)-٦٤

  
  )٧٦استحداث نظام عالمي واحد إلدارة المخزون يتكامل مع نظام اإلدارة العالمي (الفقرة   )ج(
  
نـــة، علـــى اعتمـــاد اإلطـــار المفضـــل   )د( واألمثـــل إلدارة إضـــفاء الطـــابع الرســـمي، مـــن خـــالل سياســـة مدوَّ

ر ـــــأن إدارة المخاطـــــالمخـــاطر المؤسســـية القابـــل للتطبيـــق فـــي المنظمـــة مـــن أجـــل اّتبـــاع نهـــج شـــامل بش
  أ)-٨٧ (الفقرة

  
  )٩٧بشأن تطوير إجراءات التشغيل المعيارية (الفقرة  اعتماد نهج أكثر تنظيماً   )ه(
  
مـة كحصـائل ُمزمعـة أو تحسـينات ضمان اإلعـراب عـن النتـائج المتوقعـة علـى جميـع مسـتويات المنظ  )و(

  أ)-١١٥مقارنة بوضع أساسي مع مؤشرات ذات صلة لقياس تحقيقها بصورة مناسبة (الفقرة 
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اســتعراض اإلطــار الــراهن لــإلدارة القائمــة علــى النتــائج مــن أجــل ضــمان االمتثــال لمبــادئ هــذه اإلدارة   )ز(
  ب)-١١٥(الفقرة 

  
  )١٢٤مي على نحو منتظم (الفقرة رصد خطة العمل في نظام اإلدارة العال  )ح(
  
  )١٣٧إجراء تقييمات عملية الحتياجات اإلدارات التقنية في عملية إدارة برنامج المنظمة (الفقرة   )ط(
  
ضـــمان إخضـــاع تنفيـــذ اســـتراتيجيات ومبـــادرات المـــوارد البشـــرية لعمليـــة تخطـــيط تنفيـــذي منّظمـــة   )ي(

  )١٤٢ (الفقرة
  
وضع سياسة توظيف متسقة وعمليات توظيف مستندة إلى نهج الكفاءة للتنفيذ على الصعيد العالمي   )ك(

  )١٤٦(الفقرة 
  
تقييم فّعالية استراتيجية التوظيف ومدى مالءمتها للوضع السائد في المنظمة فيما يتعلـق بالمحافظـة   )ل(

  )١٥٧على المساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل (الفقرة 
  
تقوية رصد االلتزام بنظام إدارة وتطوير األداء من قبل كافة المكاتب الكبيرة من أجل ضمان أن جميـع   )م(

  )١٦٢الموظفين يجري تقييمهم على نحو صحيح (الفقرة 
  
تحســين الضــوابط الماليــة واإلداريــة علــى حســابات الُســلف وأنشــطة التعــاون المــالي المباشــر والمــنح   )ن(

، ة المخزون واألصول والشراء بما فـي ذلـك عقـود الخـدمات فـي المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا. وأيضـاً العينية وٕادار 
  )١٧١ضمان إمكانية قراءة ودقة تقارير التقدم المحرز في إنجازات البرنامج (الفقرة 

  
انحـة مواصلة تحسين الضوابط والعمليات المتعلقة بالتعاون المالي المباشر واإلبـالغ عـن الجهـات الم  )س(

  ) ١٧٧وٕادارة األصول وشراء عقود الخدمات في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ (الفقرة 
  
تحسين الضوابط المالية واإلدارية المتعلقة بإدارة األصول والتعاقد علـى الخـدمات والمـنح والسـفر فـي   )ع(

، تـوفير مؤشـرات وخطـوط أيضـاً مهام وأنشطة التعاون المالي المباشر في مكتـب المنظمـة القطـري فـي غانـا. و 
 أساس وأهداف بالنسبة لبعض النتائج المتوقعة لبلـدان محـددة مـن أجـل تيسـير قيـاس النتـائج المتوقعـة طبقـاً 

  )١٨٣لإلدارة القائمة على النتائج (الفقرة 
  
ــة علــى حســابات الُســلف وأنشــطة التعــاون المــالي المباشــر وٕادارة   )ف( ــة واإلداري تحســين الضــوابط المالي
، ألصول والمنح العينية واتفاقـات الخـدمات الخاصـة والشـراء فـي مكتـب المنظمـة القطـري فـي الفلبـين. وأيضـاً ا

  )١٩٠التعجيل بتنفيذ األنشطة المخططة من أجل تحقيق النتائج المتوقعة (الفقرة 
  

رة ب. ونحــــن ُنشــــّجع اإلدا-٩٧ب و-٨٧و ٥٣و ٤٨و ٤٧و ٤٤و ٣٩و ٢٩وتــــرد توصــــيات أخــــرى فــــي الفقــــرات   -١٣
  على تنفيذ التوصيات السابقة.
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  الوالية والنطاق والمنهجية  :ألف
  

كانون األول/  ٣١قام مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة البيانات المالية للمنظمة عن السنة المالية المنتهية في   -١٤
  المالية للمنظمة.  الالئحة من عشرة الرابعة للمادة وفقاً  ٢٠١٢ديسمبر 

  
اعُتمد في مراجعة البيانات المالية نهج مراجعة الحسابات المسـتند إلـى المخـاطر. ويقضـي هـذا الـنهج بـإجراء  وقد  -١٥

تقييمات لمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ومستويات تأكيد مستندة إلـى فهـم مناسـب للكيـان ولبيئتـه، بمـا فـي 
  ذلك الضوابط الداخلية. 

  
الماليـــة للمنظمـــة والصـــالحيات اإلضـــافية  الالئحـــةمـــن  ٩-١٤إلـــى  ١-١٤ للمـــواد مـــن جـــرت مراجعتنـــا وفقـــاً  وقـــد  -١٦

الملحقــة بهــا والتــي تحكــم المراجعــة الخارجيــة للحســابات والمعــايير الدوليــة لمراجعــة الحســابات. وتقضــي هــذه المعــايير بــأن 
طط للمراجعة وُيجريها من أجل الحصول على تأكيد معقـول يمتثل مراجع الحسابات الخارجي للمتطلبات األخالقية وأن ُيخ
  بما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية.  

  
وقــد جــرت المراجعــة فــي المقــام األول مــن أجــل الســماح لمراجــع الحســابات الخــارجي بتكــوين فكــرة عّمــا إذا كانــت   -١٧

ونتــــائج أدائهــــا المــــالي  ٢٠١٢كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١الي فــــي البيانــــات الماليــــة تعــــرض بنزاهــــة وضــــع المنظمــــة المــــ
األسـهم والتـدفقات النقديـة ومقارنـة المبـالغ الفعليـة بالميزانيـة فـي السـنة الماليـة المنتهيـة فـي  والتغييرات في صافي األصول/

لـــك تقيمـــًا لمـــا إذا كانـــت للمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام. وقـــد شـــمل ذ وفقـــاً  ٢٠١٢كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١
النفقــات المســجلة فــي البيانــات الماليــة قــد جــرى تحملهــا لألغــراض التــي اعتمــدها الجهــاز الرئاســي، ومــا إذا كــان قــد جــرى 

للــوائح الماليــة للمنظمــة. وشــملت مراجعتنــا استعراضــًا عامــًا  تصــنيف وتســجيل الــدخل والنفقــات علــى النحــو الصــحيح وفقــاً 
ط الداخلية وفحصًا اختباريًا للسجالت المحاسبية وغير ذلـك مـن البّينـات الداعمـة بالقـدر الـذي اعتبـره للنظم المالية والضواب

  مراجع الحسابات الخارجي ضروريًا لتكوين رأي بشأن البيانات المالية. 
  

انــات الماليــة. وشـملت مراجعتنــا فحصــًا، علـى أســاس اختبــاري، للبّينــات الداعمـة للمبــالغ واالقــرارات الـواردة فــي البي  -١٨
وشــملت أيضــًا تقيــيم المبــادئ المحاســبية المســتخدمة والتقــديرات ذات الشــأن التــي أجرتهــا المنظمــة وكــذلك طريقــة عــرض 

  البيانات المالية عمومًا.
  

المالية التـي تقضـي بـأن ُيـدلي  الالئحةمن  الرابعة عشرةوأجرينا أيضًا استعراضًا لعمليات المنظمة بموجب المادة   -١٩
ع الحسابات الخارجي بمالحظاته فيما يتعلق بفّعالية اإلجراءات المالية والنظام المحاسبي والضـوابط الماليـة الداخليـة، مراج

  وعمومًا، تنظيم وٕادارة عمليات المنظمة. ويجري التصدي لهذه المسائل في األقسام ذات الصلة من هذا التقرير.
  

نظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة التــي تجــري مراجعــة حســاباتها مــن وال يتضــمن هــذا التقريــر أي تعليقــات بشــأن م  -٢٠
  جانب مراجع حسابات خارجي آخر. وقد اعتمدنا على مراجعتها استنادًا إلى رسالة الطمأنة التي ُقدمت لنا. 

  
أجل  ويقوم مراجع الحسابات الخارجي بتنسيق المجاالت المزمع مراجعتها مع مكتب خدمات المراقبة الداخلية من  -٢١

تالفـــي ازدواج الجهـــود دون مبـــرر وتحديـــد مـــدى إمكانيـــة االعتمـــاد علـــى عمـــل هـــذا المكتـــب. ويتعـــاون مراجـــع الحســـابات 
الخارجي أيضًا مع لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبـة مـن أجـل تعزيـز عملـه الخـاص بالمراجعـة بدرجـة 

  أكبر. 
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واصلنا إبالغ إدارة المنظمة بنتائج المراجعة في شكل خطابات إدارية تتضمن مالحظات وتوصيات مفصلة.  وقد  -٢٢
وتتــيح هــذه الممارســة حــوارًا متصــًال مــع اإلدارة. ويشــمل هــذا التقريــر مســائل يــرى مراجــع الحســابات الخــارجي أنــه ينبغــي 

  استرعاء انتباه جمعية الصحة العالمية إليها. 
  
  المراجعةنتائج   :باء
  

  الشؤون المالية
  
   تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -١
  

هــذه هــي أول مجموعــة مــن الحســابات التــي أعــّدتها المنظمــة فــي إطــار اإلبــالغ المــالي طبقــا للمعــايير المحاســبية   -٢٣
عتماد تلك المعايير في منظومة األمم الدولية للقطاع العام التي ُتجسِّد أحدث أساليب وممارسات المحاسبة. ويمتثل ذلك ال

  .٢٠٠٦المتحدة حسبما أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في آب/ أغسطس 
  

وقد قمنا، بصفتنا مراجع الحسـابات الخـارجي للمنظمـة، بتـوفير اإلرشـادات باسـتمرار إلدارة المنظمـة خـالل عمليـة   -٢٤
من أجـل ضـمان االمتثـال الفّعـال. وتشـمل األنشـطة الرئيسـية التـي اضـطلعنا تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

أ) السياســات المحاســبية الخاصــة بالمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام فــي تشــرين الثــاني/ (بهــا اســتعراض مــا يلــي: 
قـــق مـــن رســـم الخـــرائط للتح ٢٠١٢ب) األرصـــدة االفتتاحيـــة فـــي تمـــوز/ يوليـــو (علـــى طلـــب اإلدارة؛  بنـــاءً  ٢٠١١نـــوفمبر 

. وجـرى اسـتعراض كامـل ٢٠١٢تمـوز/ يوليـو  ٣١ج) البيانات المالية في (المحاسبية وٕاعادة صياغة البيانات المحاسبية؛ 
طبقـًا للمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام مـن شـباط/ فبرايـر  ٢٠١٢كانون األول/ ديسـمبر  ٣١حتى  للبيانات المالية

  . ٢٠١٣إلى آذار/ مارس 
  

البيانـات الماليـة السـنوية لضـمان عـدم  مسـّودةوشملت عمليات المراجعة التي أجريناها في نهاية السنة اسـتعراض   -٢٥
وجود أخطاء جوهرية في المبالغ، واستيفاء متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام. وأّدى هـذا االسـتعراض إلـى 

لمتطلبـات المعـايير المحاسـبية الدوليـة  العديد من التسويات والتعديالت في تصنيف المعلومات وٕاقرارها في الحسـابات وفقـاً 
للقطـــاع العـــام ودعمـــًا لتصـــريف شـــؤون األمـــوال وٕادارتهـــا. وقـــد نّوهنـــا بـــالتزام ومهنيـــة أمانـــة المنظمـــة والمـــوظفين المعنيـــين 

  بالشؤون المالية في سعيهم إلنتاج بيانات مالية تمتثل للمعايير المذكورة. 
  
  مراجعة البيانات المالية  -٢
  

، ُقدم عدد من التوصيات لتحسـين العـرض ومتطلبـات ٢٠١٢ض مراجعة حسابات المنظمة للسنة المالية في معر   -٢٦
للمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام. وقــد وافقــت اإلدارة علــى توصــياتنا وأعــادت تبعــًا لــذلك صــياغة  اإلقــرارات امتثــاالً 

. وأصـدرنا رأيـًا دون تحفـظ ٢٠١٢كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١البيانات المالية بما في ذلـك المالحظـات المصـاحبة لهـا فـي 
لبيانـــات الماليــة للمنظمـــة. ومــن هـــذا المنطلــق، نـــرى أن البيانــات الماليـــة تعــرض بنزاهـــة، مــن كافـــة لبشــأن العـــرض النزيــه 

ئج أدائهـا ونتـا ٢٠١٢كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١الجوانب الجوهرية، وضع المنظمة المالي فـي السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 
للمعـايير المحاسـبية  األسهم والتدفقات النقدية ومقارنة الميزانية بالمبالغ الفعليـة وفقـاً  المالي والتغييرات في صافي األصول/

  الدولية للقطاع العام.
  

نون كـا ٣١وأدى استعراضنا ألول بيانات مالية للمنظمة مستندة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام فـي   -٢٧
ـــام  ٢٠١٢األول/ ديســـمبر  ـــة وأرق ـــين التســـويات االفتتاحي إلـــى تســـويات ذات شـــأن فـــي أرصـــدة عـــّدة حســـابات، وال ســـيما ب

؛ ومواءمــــة عــــرض الحســــابات مــــع دليــــل المنظمــــة بشــــأن المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة للقطــــاع العــــام؛ وٕادراج ٢٠١٢ ســــنة
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ضـيحها وتيسـير فهمهـا مـن جانـب مسـتخدمي البيانـات الماليـة. معلومات إضـافية فـي اإلقـرارات الـواردة فـي المالحظـات لتو 
  وهي تشمل، في جملة تسويات أخرى، التسويات الموصى بها التالية التي أجرتها اإلدارة خالل مراجعتنا:

  
تســوية المشــتريات المســتردة القيمــة كمعاملــة تبادليــة: زيــادة الــدخل مــن المشــتريات المســتردة القيمــة بمبلــغ   )أ(

مليـــون دوالر  ١٣٦,٢٤يـــون دوالر أمريكـــي وتســـجيل رصـــيدّي دخـــل مؤجـــل افتتـــاحي وختـــامي بمبلـــغ مل ٥٨,٣٧
  مليون دوالر أمريكي، على التوالي ٧٧,٨٧أمريكي و

  
مليـــون دوالر أمريكـــي تســـليمًا بـــأن حســـاب اإلهـــالك المتـــراكم فـــي القيـــد االبتـــدائي  ١٥,٦٦تســـوية بمبلـــغ   )ب(

قيـــة، ممـــا يترتـــب عليـــه زيـــادة الرصـــيدين االبتـــدائي والختـــامي للممتلكـــات لإلهـــالك المتـــراكم يقـــل عـــن قيمتـــه الحقي
  واآلالت والمعدات بنفس المبلغ 

  
تسوية رصيد األصول الصافي االفتتاحي بسـبب التغييـر الـذي طـرأ علـى سياسـة مخصصـات الحسـابات   )ج(

تجسيدها في األداء المـالي من  مليون دوالر أمريكي بدالً  ٦٢,٦٠المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها بمبلغ 
  للسنة الجارية

  
إقــرارات إضــافية فــي المالحظــات المرفقــة بالبيانــات الماليــة وتحســينات فــي عــرض البيانــات الماليــة علــى   )د(

  النحو التالي:
  

بيـــان المعـــامالت التبادليـــة وغيـــر التبادليـــة فـــي الحســـابات المســـتحقة القـــبض وقياســـها االبتـــدائي   )١(
  وتصنيفها

التزامـات المنفعـة المحـددة بمعلومات عن عمليات التوفيق والعمليـات الحسـابية الخاصـة  عرض  )٢(
الخســـائر بطريقـــة مقتضـــبة بمـــا فـــي ذلـــك كـــل اإلقـــرارات  وأصـــول الخطـــة والتكـــاليف والمكاســـب/

ـــار  ـــًا للمعي ـــة للقطـــاع العـــام بشـــأن اســـتحقاقات  ٢٥الالزمـــة طبق مـــن المعـــايير المحاســـبية الدولي
  مةالموظفين المتراك

إقرار إضافي بشأن تسـويات إيـرادات السـنوات السـابقة والمبـالغ المـردودة للمـانحين واسـتحقاقاتها   )٣(
والزيادة في مخصصات الحسابات المشكوك في تحصيلها التي حدثت بسبب التغيير الذي طرأ 

  على طريقة التقدير
المشتريات المستردة القيمة  فصل اإليرادات المؤجلة وتكاليف اإلمدادات والمواد ذات الصلة من  )٤(

عــن اإليــرادات المؤجلــة األخــرى المبّينــة فــي البيــان األول واإلمــدادات والمــواد الــواردة فــي البيــان 
  الثاني

تفســير عكــس تســوية الرصــيد االفتتــاحي بشــأن خســارة غيــر متحققــة فــي أســعار الصــرف بمبلــغ   )٥(
  لشكل السليممليون دوالر أمريكي من أجل بيان حركة الصندوق با ٢٢,٨٥

عــرض بيــان التــدفقات النقديــة علــى نحــو يمتثــل للطريقــة غيــر المباشــرة المنصــوص عليهــا فــي   )٦(
  والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  ٢السياسات المحاسبية ذات الصلة في المالحظة 

تعريـــــف جميـــــع االختالفـــــات المعروضـــــة فـــــي البيـــــان الخـــــامس والتوفيـــــق بـــــين المبـــــالغ الفعليـــــة   )٧(
المعروضة على أساس قابـل للمقارنـة مـع الميزانيـة وبـين التـدفقات النقديـة الصـافية الناتجـة عـن 
األنشطة التشغيلية واالستثمارية والمالية مع تحديد أي اختالفات فـي األسـاس والتوقيـت والكيـان 

  ض بصورة منفصلة. والعر 
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وقــد الحظنــا أيضــًا مســائل تقتضــي تصــدي اإلدارة لهــا مــن أجــل ضــمان عــرض البيانــات الماليــة بنزاهــة فــي فتــرة   -٢٨
اإلبـــالغ المقبلـــة. وتشـــمل هـــذه المســـائل عمليـــات التوفيـــق واإلجـــراءات الســـليمة لتحديـــد الحـــدود الفاصـــلة وعمليـــات حســـاب 

قـــدير تكـــاليف المخـــزون والتصـــنيف الصـــحيح للحســـابات. ووافقـــت اإلدارة علـــى االســـتحقاقات وتصـــفية األرصـــدة الســـالبة وت
  .٢٠١٣آذار/ مارس  ٢٨التوصيات المتعلقة بهذه المسائل استنادًا إلى تعليقاتها الواردة في رسالة اإلدارة المؤرخة 

  
ع اإلدارة على تنفيذ كافة التوصيات المتفق عليها مـن أجـل ضـمان عـرض البيا  -٢٩ نـات الماليـة بنزاهـة ونحن ُنشجِّ

  في فترة اإلبالغ المقبلة. 
  

عكــس تســوية الرصــيد االفتتــاحي بشــأن خســارة غيــر متحققــة فــي أســعار الصــرف طبقــًا للمعــايير المحاســبية الدوليــة 
  للقطاع العام 

  
للمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام فـي  األسهم طبقاً  تضمنت تسويات الرصيد االفتتاحي لصافي األصول/  -٣٠
مليــون دوالر أمريكــي بشــأن خســارة  ٢٢,٩مبلــغ  ١-٣حســب اإلقــرار الــوارد فــي المالحظــة  ٢٠١٢كــانون الثــاني/ ينــاير  ١

بشــأن صــكوك ماليــة. وقــد  ٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ٣١غيــر متحققــة فــي أســعار الصــرف والمبــادالت والتحــّوط فــي 
األسـهم فـي الصـندوق المشـترك فـي إطـار الـدول األعضـاء  ة اليدوية إلى خفض في صافي رصيد األصول/تحولت التسوي

  . ٢٠١٢ألصول المالية في بداية عام ، إضافات إلى الخصومات المالية وتخفيضات في اوغيرها
  

خسائر غير المتحققـة فـي من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ُتعرض المكاسب أو ال ٢٩وطبقًا للمعيار   -٣١
أسعار الصرف الناجمة عن التحوط من التعرض لتقلبات أسعار الصرف إما كأصول مالية (مكاسب) أو خصومات مالية 
(خسائر) بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز. وبالنظر إلى أنه لم يكن ُيعمـل بالمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع 

ُتسجَّل مكاسب أو خسائر غير متحققة من هذا القبيـل، وال تبـّين بيانـات الوضـع المـالي للمنظمـة  ، لم٢٠١١العام في عام 
. وبالتالي فقـد اقتضـى ذلـك تسـوية افتتاحيـة فـي ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١أي مكاسب أو خسائر غير متحققة في 

مــن أجــل خفــض األصــول االفتتاحيــة وزيــادة  ٢٠١٢ة البيانــات الماليــة طبقــًا للمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام لســن
  مليون دوالر أمريكي. ٢٢,٩الخصومات االفتتاحية بمقدار 

  
الخسـائر المتحققـة لـدى بلـوغ معـامالت  ، قام نظام اإلدارة العـالمي بحسـاب المكاسـب/٢٠١٢وخالل الفترة المالية   -٣٢

المتحققــة بعــد تســويتها للمعــامالت التــي لــم تبلــغ بعــد  التحــوط هــذه موعــد اســتحقاقها، كمــا حســب المكاســب والخســائر غيــر
موعــد اســتحقاقها. وقــد تــم إقــرار المكاســب والخســائر غيــر المتحققــة فــي أســعار الصــرف لمعــامالت التحــوط المتبقيــة فــي 

اليـة فـي المالحظـات المرفقـة بالبيانـات الماليـة، كمـا تمـت اإلشـارة إليهـا فـي البيانـات الم ٢٠١٢كانون األول/ ديسـمبر  ٣١
، عنــدما يحــل موعــد اســتحقاق ٢٠١٣. وســوف ُتعَكــس هــذه المكاســب أو الخســائر غيــر المتحققــة فــي عــام ٢٠١٢فــي عــام 

  المعامالت، وُتسجَّل المكاسب والخسائر المتحققة في مكانها.
  

مـرة وقد شـرحت اإلدارة أنـه مـن أجـل تالفـي تسـجيل خسـائر أسـعار الصـرف مـرتين، مـّرة باعتبارهـا غيـر متحققـة و   -٣٣
أخــرى باعتبارهــا متحققــة، فإنــه لــدى بلــوغ المعــامالت موعــد اســتحقاقها كانــت تســوية الرصــيد االفتتــاحي المــذكورة والبالغــة 

  .٢٠١٢مليون دوالر أمريكي ُتعَكس في الفترة المحاسبية  ٢٢,٩
  

فـي الحسـبان فـي نهايـة وكان القيد المعكوس ُيلغي التسوية األصلية كما لو كانت الخسارة غير المتحققة لم تؤخـذ   -٣٤
لحســـاب نظـــام اإلدارة العـــالمي لـــدى بلـــوغ  . ولـــم يكـــن للمراعـــاة الكاملـــة للمكاســـب أو الخســـائر المتحققـــة طبقـــاً ٢٠١١ســـنة 

مقابـل فـي أرصـدة المكاسـب والخسـائر غيـر المتحققـة المرّحلـة مـن سـنة  ٢٠١٢الصكوك المالية موعد اسـتحقاقها فـي سـنة 
كــوس ُيعــرض كبنــد فــي التــدفقات النقديــة الناجمــة عــن األنشــطة االســتثمارية فــي البيــان . ومــن ثــم، كــان القيــد المع٢٠١١
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كــانون األول/ ديســمبر  ٣١األســهم مســجًال علــى النحــو الصــحيح فــي  الرابــع. وفــي نهايــة المطــاف، يظــل صــافي األصــول/
٢٠١٢ .  

  
ولـى مـن تنفيـذ المعـايير المحاسـبية الدوليـة ونحن ُنسلِّم بأن القيد العكسي كان قيدًا لمـرة واحـدة لكونـه فـي السـنة األ  -٣٥

ع اإلدارة على حساب مكاسب وخسائر أسعار الصرف وٕابالغها على النحو الصحيح من أجل عرض  للقطاع العام. وُنشجِّ
  البيانات المالية بنزاهة.

  
  قابلية المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية المعروضة في البيان الخامس

  
مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام بــأن يعــرض الكيــان مقارنــة بــين  ٢٤مــن المعيــار  ١٤رة تقضــي الفقــ  -٣٦

مبالغ الميزانية التي يتحمل بشأنها مسؤولية عامـة والمبـالغ الفعليـة، إمـا كبيـان مـالي إضـافي منفصـل وٕامـا كأعمـدة إضـافية 
لمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام. وفـــي حالـــة الحكومـــات ل فـــي الميزانيـــة فـــي البيانـــات الماليـــة المقدمـــة حاليـــًا وفقـــاً 

بتحديــد المبــالغ المخصصــة لكــل  ٣٨والكيانــات التــي تضــع ميزانيــة ثنائيــة الســنوات أو لفتــرات متعــددة أخــرى، تقضــي الفقــرة 
  لعام.فترة سنوية لدى تحديد الميزانيات السنوية ألغراض االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع ا

  
-٢٠١٢يعـرض الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة  –"مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية"  –وقد الحظنا أن البيان الخامس   -٣٧

. وربمــا ال يكــون التحليــل المقــارن للمبــالغ المدرجــة فــي ٢٠١٢كــانون األول/ ديســمبر  ٣١مــع نفقــات المنظمــة فــي  ٢٠١٣
  النظر إلى أن األولى تشمل فترة سنتين في حين أن األخيرة هي لسنة واحدة فقط. الميزانية والمبالغ الفعلية مناسبًا ب

  
الهدف من البيان الخامس في توفير وسيلة لقـارئ البيانـات الماليـة لتقيـيم مـا إذا كانـت المنظمـة قـد حققـت  ويتمثل  -٣٨

نتائج متفقة مع الميزانية المعتمدة أم ال. وعندما ال تكون المبـالغ المدرجـة فـي الميزانيـة والمبـالغ الفعليـة قابلـة للمقارنـة، فقـد 
يــة المقدمــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتنتاجات مضــللة بشــأن أداء المنظمــة فيمــا يتعلــق ُيخطــئ القــارئ فــي تفســير المعلومــات المال
  باستخدام الميزانية التي تتحمل مسؤوليتها. 

  
المكاتب المعنية المسؤولة عن إعداد ورصد الميزانية البرمجيـة حسـب  ونوصي بأن تنسق اإلدارة مع اإلدارات/  -٣٩

األهــداف االســتراتيجية المعروضــة فــي البيــان الخــامس مــن أجــل وضــع أســاس ســليم لإلعــراب عــن الميزانيــة الثنائيــة 
عليـة السنوات المعتمدة بمبالغ محسوبة علـى أسـاس سـنوي. وسـوف يـؤدي ذلـك إلـى تحليـل ُمجـٍد للنفقـات واألعبـاء الف

  المتكبدة خالل السنة مقارنة بالميزانية المناظرة للسنة نفسها. 
  

وقد أبلغتنا اإلدارة بأن المنظمة تعرض الميزانية علـى أسـاس ثنـائي السـنوات ألنهـا مسـتندة إلـى الميزانيـة البرمجيـة   -٤٠
إلـــى نصـــفين لتحويلهـــا إلـــى مبـــالغ  المعتمـــدة مـــن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة. وتـــرى اإلدارة أنهـــا إذا قســـمت الميزانيـــة الثنائيـــة

محسوبة على أساس سنوي فإن ذلك قد يؤدي إلى بلبلة ألن هذه القسمة غير معتمدة من الـدول األعضـاء. وبـررت اإلدارة 
أيضًا بأن وكاالت أخرى داخل األمم المتحدة مثل المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تفعل الشيء نفسه ومع ذلك فما زالت 

ون تحفــظ بشــأن مراجعــة حســاباتها. وأبلغتنــا اإلدارة عــالوة علــى ذلــك بــأن المنظمــة ملتزمــة بتــوفير إقــرارات تحظــى بــرأي د
  مناسبة في البيانات المالية في نهاية السنة. 

  
ر القــول بأنــه ينبغــي لــإلدارة أن تعتمــد أنســب اســتراتيجية لعــرض الميزانيــة والمبــالغ الفعليــة علــى أســاس قابــل   -٤١ وُنكــرِّ

  ة. للمقارن
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  تعزيز مخطط الحسابات
  

لإلبـالغ المـالي  قويـاً  يتطلب التحّول النـاجح نحـو االمتثـال الكامـل للمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام إطـاراً   -٤٢
وسياســات محاســبية ومبــادئ توجيهيــة شــاملة لإلبــالغ ومخطــط حســابات جيــد التنظــيم. وُيســتخدم مخطــط الحســابات كــأداة 

امالت وأحــداث كيــان مــا ال ســيما فــي عنصــرّي التســجيل واإلبــالغ مــن اإلدارة الماليــة وكــذلك فــي تحقيــق لمتابعــة كافــة معــ
ــد. ويــوّفر مخطــط الحســابات الفّعــال شــفافية ومســاءلة وقابليــة المقارنــة فيمــا يتعلــق بالعمليــات الماليــة لكيــان مــا.  عــرض موحَّ

  الفهم وفّعالية التطبيق. وينبغي لمخطط الحسابات، لكي يحقق أغراضه، أن يتسم بسهولة
  

للحسابات ويخصَّص فيه لكل حساب وصف منـاظر لقيمـة العنصـر  مستوياتولمخطط حسابات المنظمة خمسة   -٤٣
سم للحساب. ومن شأن اونوع الحساب. بيد أن الوصف ليس تعريفًا أو وصفًا مقتضبًا للحساب، وٕانما هو مجرد عنوان أو 

و تقيــيم المعــامالت التــي ينطــوي عليهــا الحســاب. وتتعــرض اإلدارة، بعرضــها عنــوان ذلــك أن يعرقــل فهــم الحســاب بســهولة أ
  الحساب فقط دون أي وصف لطبيعته، لخطر تعدد التفسيرات وبالتالي لخطر الخطأ في تصنيف المعامالت المالية. 

  
لماليـة الفعليـة ونوصي بأن تحّدث اإلدارة مخطط الحسابات بحيث يشمل تعاريف للحسابات تصـف المعـامالت ا  -٤٤

للمنظمــة وتــوّفر معلومــات عنهــا. ومــن شــأن وجــود وصــف أو تعريــف أن ُيرشــد العــاملين المعنيــين بتســجيل معــامالت 
ـدة وأن يعـزز الوضـوح فـي الفهـم وأن يضـمن منظـورًا سـليمًا بشـأن  وأحداث المنظمة إلى كيفية القيام بذلك بطريقة موحَّ

  اذ قرارات متجاوبة من جانب اإلدارة.البيانات المالية المعروضة وأن ييسر اتخ
  
  نظام اإلدارة العالمي  -٣
  

  نوعية المدخالت في نظام اإلدارة العالمي وعمليات المراقبة في مركز الخدمات العالمي 
  

استعرضــنا عمليــات المراقبــة فــي مركــز الخــدمات العــالمي والحظنــا أن فّعاليــة وكفــاءة المركــز فيمــا يتعلــق بتــوفير   -٤٥
باستخدام نظام اإلدارة العالمي متأثرتان بسوء نوعية المـدخالت المقدمـة مـن المكاتـب المختلفـة وحـاالت مـن عـدم الخدمات 

االلتــزام بالضــوابط اليدويــة والقصــور المســلم بــه فــي مراقبــة النظــام فيمــا يتعلــق بعمليــات نظــام اإلدارة العــالمي التــي شــملها 
  االستعراض.

  
مكتملــة وغيــر دقيقــة أو ناقصــة فــي إنشــاء ســجالت إرســاء العطــاءات؛ والموافقــة والحظنــا اســتخدام مــدخالت غيــر   -٤٦

علــى تمويــل خطــط العمــل؛ وٕادارة شــؤون المــوردين؛ والموافقــة علــى أوامــر الشــراء والفــواتير؛ والتحقــق مــن نوعيــة المطالبــات 
علـى تمويـل خطـط العمـل فـي  المقدمة بشأن السفر. والحظنـا عـالوة علـى ذلـك أن ضـوابط التخفيـف اليدويـة بشـأن الموافقـة

إطار توزيع العطاءات والتحقق المنطقي من تواريخ الموافقة على أوامر الشـراء وتسـليم أوامـر الشـراء والفـواتير غيـر مطبقـة 
  بصورة متسقة مما يجعل المعامالت المعاَلجة غير متوافقة مع قواعد تسيير األعمال.

  
راءات تســيير األعمــال التــي لــم تــرد بعــد فــي الــدليل اإللكترونــي ونوصــي بــأن تضــمن اإلدارة تعريــف قواعــد وٕاجــ  -٤٧

وٕاجراءات التشغيل المعيارية مـن أجـل تـوفير تـدابير مراقبـة لعمليـات مركـز الخـدمات العـالمي فـي نظـام اإلدارة العـالمي. 
نظـام اإلدارة ويقتضي األمر أن ينظر مركز الخدمات العالمي في التعزيزات المقترحة بشأن تضـمين ضـوابط نظاميـة فـي 

العالمي كضوابط وقائية بدًال من االعتماد على الضوابط اليدوية الكشفية بطبيعتها. ومن المتوقع االضطالع بـالتعزيزات 
  . ٢٠١٣اعتبارًا من أيار/ مايو  R12بعد تنفيذ التحديث 
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ونوصي عالوة على ذلك بأن تؤكد اإلدارة للعمالء أهمية توفير معلومات كاملة وصحيحة دون تأخير لدى قيـد   -٤٨
معاملة في نظام اإلدارة العالمي. فذلك هو أحد عناصر الخدمات المشتركة في مجال خـدمات األداء والمراقبـة المجسَّـدة 

يقتضي األمر من مركز الخدمات العالمي أن يعزز أداءه في فهرس خدمات مركز الخدمات العالمي. ومن ناحية أخرى، 
  وخدماته في مجال المراقبة من أجل مواصلة تحسين الخدمات ذات القيمة المضافة لعمالئه.

  
ونـــرى أنـــه ينبغـــي الـــنص علـــى قواعـــد تســـيير األعمـــال هـــذه فـــي الـــدليل اإللكترونـــي لكـــي تكـــون بمثابـــة األســـاس   -٤٩

ات الصـــلة مــن أجــل ضـــمان اتســاق عمليــة المعــامالت الفعليـــة فــي نظــام اإلدارة العـــالمي. إلجــراءات التشــغيل المعياريــة ذ
ولــدليل المنظمــة اإللكترونــي األســبقية علــى إجــراءات التشــغيل المعياريــة؛ أي أنــه فــي حالــة تعــارض أحكــام دليــل المنظمــة 

رة أنــه يجــري االضــطالع بــاإلجراءات اإللكترونـي مــع إجــراءات التشــغيل المعياريــة فــإن الســبق يكـون لألولــى. وشــرحت اإلدا
  والتصويبات الالزمة للتصدي ألوجه القصور التي جرت مالحظتها. 

  
  تقرير رصد التعاون المالي المباشر في نظام اإلدارة العالمي 

  
مـن  ٢٨١٠الحظنا أن تقرير رصد التعاون المالي المباشر الصـادر عـن إدارة الشـؤون الماليـة بالمنظمـة ُيبـّين أن   -٥٠

أمــر شــراء ُصــّنفت بالفعــل باعتبارهــا "اختتمــت نهائيــًا" ولــو أن المنجــزات النهائيــة المنشــودة أو تقــارير التعــاون  ٤٩٦٩بــين 
. وقـد أظهـر تحليلنـا أنـه بالنسـبة للتعـاون المـالي ٢٠١٢كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١المالي المباشر لم تكن قـد قُـدمت حتـى 

  حكومة متأخرة في تقديم التقارير.  ٧٥عضوًا، كانت دولة  ١٤٦المباشر الُمسدى لحكومات 
  

وشرحت اإلدارة أن التقرير ال ُيبّين سوى ما إذا كان المنجز النهائي المنشود قد ُسجِّل في نظام اإلدارة العالمي أم   -٥١
مي. وقـد أثــرت محدوديــة ال. ومـن الممكــن أن تقـارير التعــاون المــالي المباشـر المتلقــاة لــم ُتسـجَّل بعــد فـي نظــام اإلدارة العــال

التقريــر علــى موثوقيــة تقريــر رصــد نظــام اإلدارة العــالمي وســالمة مــا يحتويــه مــن معلومــات. ويقتضــي األمــر بــأن تضــطلع 
  المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية برصد يدوي لما يخصها من التعاون المالي المباشر. 

  
ــا أيضــًا أن التعــاون المــالي المباشــر الممــ  -٥٢ مليــون دوالر  ٨,٧٥ول مــن المقــر الرئيســي بمبلــغ إجمــالي قــدره والحظن

لم ُيدر أو ُيرصد من جانب المقر الرئيسي وٕانمـا مـن جانـب األقـاليم والبلـدان حسـبما شـرحت األمانـة.  ٢٠١٢أمريكي لسنة 
والثالثـين التـي مّولهـا  بيد أن تحققنا في المكتب اإلقليمي ألفريقيا أظهر أن من بين اتفاقـات التعـاون المـالي المباشـر السـتة

المقر الرئيسي، ُأدرج اتفاق واحد فقط في تقرير الرصد الخاص بهذا اإلقليم، مما يدل على وجود حاجـة إلـى تحسـين رصـد 
  التعاون المالي المباشر الممول من المقر الرئيسي. 

  
  وأوصينا بما يلي، وهو ما وافقت عليه اإلدارة:  -٥٣
  

ــة الرصــد الصــارم لمتطلبــات ا  )أ( تفاقــات التعــاون المــالي المباشــر مــن أجــل ضــمان أن األنشــطة الممول
بواسطة هذا التعاون، بما في ذلك تلك الممولة من المقر الرئيسي، تُنفذ حسب ما هو مخطط، وتقـديم التقريـر 

  التقني والشهادة المالية خالل المهلة المقررة؛
  
اإلدارة العــالمي عــن طريــق تــوفير المعلومــات تعزيــز تقريــر رصــد التعــاون المــالي المباشــر فــي نظــام   )ب(

  الكاملة الالزمة ألغراض الرصد من أجل إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة التخاذ القرارات.
  

وقــد علقــت اإلدارة بــأن إدارة الشــؤون الماليــة تعكــف اآلن علــى اســتعراض مصــفوفة نــوع الحســاب حســب الرمــز أو   -٥٤
ضيف أن اإلجراءات الالزمة سوف تتخـذ مـن أجـل ضـمان رصـد أنشـطة التعـاون العقد بالتعاون مع أخصائي مشتريات. وأُ 
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المــالي المباشــر الممولــة مــن المقــر الرئيســي بالشــكل الســليم. وعــالوة علــى ذلــك، ســيجري العمــل علــى تعزيــز تقريــر رصــد 
  التعاون المالي المباشر.

  
  مسائل تصريف الشؤون 

  
  إدارة المخزون  -٤
  

شـــملت مراجعتنـــا تقيـــيم االســـتراتيجيات والضـــوابط المتعلقـــة بـــاإلدارة الفّعالـــة لمخـــزون المنظمـــة. وقـــد شـــملت زيـــارة   -٥٥
لمستودع األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية في دبـّي مـن أجـل التحقـق مـن وجـود البنـود المنتهيـة الصـالحية التـي 

  ُأبلغ بها. 
  

  الطارئة للمنظمةإطار واستراتيجية االستجابة 
  

. ٢٠١١دوالرًا أمريكيــًا قــد انتهــت صــالحيتها فــي عــام  ١٣ ٣٦١ ٤٨٥الحظنــا أن أدويــة تبلــغ تكلفتهــا اإلجماليــة   -٥٦
فــي حســابات المقــر الرئيســي، بمــا فــي  ) مســجالً ٪٩٥,١٤دوالرًا أمريكيــًا (أي  ١٢ ٧١١ ٠٦٥ومــن هــذا المبلــغ، كــان مبلــغ 

أمريكـــي مـــن األوســـيلتاميفير (التـــاميفلو) المخـــزون فـــي مســـتودع األمـــم المتحـــدة دوالر  ١٠ ٣٥٤ ١٥٨,٣٠ذلـــك مـــا قيمتـــه 
  لالستجابة للحاالت اإلنسانية في دبّي، اإلمارات العربية المتحدة، كما هو مبّين أدناه:

  
  :١الجدول 

  أقراص التاميفلو –المخزون المنتهي الصالحية 
  

  أمريكي) القيمة (دوالر  تاريخ انتهاء الصالحية  الوصف  اإلقليم
 ١٠مقرر عالجي من   المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ملغر ٧٥ أقراص
٤ ٦٧٣ ٩٢١,٥٠  ٠١/٠٨/٢٠١١  

المكتب اإلقليمي لشرق 
  المتوسط 

 ١٠مقرر عالجي من 
  ملغر ٧٥ أقراص

٠١/٠٨/٢٠١١  
٠١/٠٧/٢٠١١  

٢ ٩٧١ ٦٦٧,٩٠  
٢ ٧٠٨ ٥٦٨,٩٠  

  ١٠ ٣٥٤ ١٥٨,٣٠  المجموع
  

واعترافـًا بقيــادة المنظمـة المثاليــة وتوجههــا فـي التصــدي للتأهــب لجائحـة األنفلــونزا العالميــة، عقـدت شــركة هوفمــان   -٥٧
للتبـرع بثالثـة ماليـين مقـرر عالجـي بالتـاميفلو (أي مـا يعـادل  ٢٠٠٥رسالة اتفاق مـع المنظمـة فـي عـام  )Roche(الروش 

مليون كبسولة) للمنظمة كـ"مخزون لالستجابة السريعة" لفترة خمس سـنوات عقـب توقيـع الطـرفين علـى رسـالة االتفـاق.  ٣٠
مــدة مــن جانــب كبــرى الســلطات الرقابيــة الوطنيــة وال تقــل وتعهــدت الشــركة بتــوفير تــاميفلو للمنظمــة يمتثــل للمواصــفات المعت

مـــدة صـــالحيته عـــن ســـتة شـــهور مـــن تـــاريخ توريـــده. وُأعطيـــت للمنظمـــة الحريـــة الكاملـــة للتصـــرف فـــي مخـــزون االســـتجابة 
  لتقديرها هي ألي فاشية محتملة لجائحة األنفلونزا.  السريعة واستخدامه وفقاً 

  
لى حين تطلـب المنظمـة مـن شـركة روش أن تشـحن التـاميفلو إلـى أقـرب مطـار وقد نص االتفاق أيضًا على أنه إ  -٥٨

دولــي كبيــر مــن موقــع فاشــية العــدوى، فــإن مخــزون االســتجابة الســريعة يظــل مخزونــًا مــن جانــب الشــركة أو مــن جانــب أي 
أضــرار قــد أو  شــركة تخــزين أخــرى يجــري تحديــدها. ووافقــت الشــركة علــى تحمــل المســؤولية الكاملــة عــن أي مطالبــات و/
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تحدث نتيجة لتخـزين كميـة األدويـة المتبـرع بهـا أو نقلهـا أو مناولتهـا بطريقـة غيـر سـليمة إلـى أن يجـري توريـد هـذه األدويـة 
إلى المطار الدولي الذي تحدده المنظمة. ولن تنتقل ملكية األدويـة مـن شـركة روش إلـى المنظمـة إّال بعـد توريـدها بالشـكل 

  المناسب. 
  

ــم اإلدارة بأنهــا تعتــزم تجديــد المخزونــات ٢٠٠٩أيلــول/ ســبتمبر  ١٦وفــي   -٥٩ ، تلقــت المنظمــة مــذكرة مــن الشــركة ُتعِل
ملـغ) بتـاريخ انتهـاء صـالحية فـي  ٧٥مليون كبسولة  ٢٠اإلقليمية بمليونّي مقرر عالجي إضافي بالتاميفلو (أي ما يعادل 

  .٢٠١٣عام 
  

مبـادئ توجيهيـة نذار بحدوث األوبئة والجوائح واالسـتجابة لمقتضـياتها واستنادًا إلى هذه المذكرة، أصدرت إدارة اإل  -٦٠
إلـى  ٣مـن بشأن إدارة مخزون األوسيلتاميفير (التاميفلو) لمسـاعدة الـدول األعضـاء فـي التصـدي للفاشـيات خـالل المراحـل 

تفيدون، ُيقتــــرح . وبغيــــة ضــــمان الوصــــول بســــهولة إلــــى المخــــزون الــــدولي عنــــدما يحتاجــــه المســــمــــن اإلنــــذار بــــالجوائح ٥
  مقرر عالجي مسبقًا في مواقع استراتيجية في كل من أقاليم المنظمة. ٣٠٠ ٠٠٠وضع

  
وتماشـــيًا مـــع المبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن إدارة اإلنـــذار بحـــدوث األوبئـــة والجـــوائح واالســـتجابة لمقتضـــياتها،   -٦١

المديرين اإلقليميين الستة إلبالغهـم بـالتبرع المقـدم مـن ُأرسلت مذكرة من إدارة اإلنذار والتصدي على الصعيد العالمي إلى 
ماليــين كبســولة  ٣مقــرر عالجــي مــن التــاميفلو (أي مــا يعــادل  ٣٠٠ ٠٠٠شــركة روش. وســوف يتلقــى كــل مكتــب إقليمــي 

مقـرر عالجـي كاحتيـاطي اسـتراتيجي  ٢٠٠ ٠٠٠ملغ)، فـي حـين سـوف يحـتفظ المقـر الرئيسـي بالكميـة المتبقيـة وهـي  ٧٥
  االستجابة الدولية. من أجل 

  
. ويــنص العنصــر الخــامس مــن ٢٠١١وقــد صــدر إطــار االســتجابة الطارئــة للمنظمــة فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر   -٦٢

التــي تــدعم التــزام المنظمــة بضــمان تــوفير مــوارد بشــرية ماليــة فوريــة وكافيــة لالســتجابة  سياســة عــدم التحّســراإلطــار علــى 
المطـــاف أن المـــوارد كانـــت غيـــر الزمـــة ويجـــري إرجاعهـــا، وذلـــك بـــدعم كامـــل مـــن الطارئـــة حتـــى إذا مـــا اتضـــح فـــي نهايـــة 

المنظمة ودون لوم أو تحّسر. وعالوة على ذلك، فإن المنظمة ُتدرك مخاطر اإلضرار بالسمعة باعتبارها مـن معـايير تقيـيم 
ووســائل اإلعــالم وظهــور  متطلبــات اســتجابة المنظمــة فــي حــاالت الطــوارئ الحــادة. وتؤكــد اإلدارة علــى اهتمــام الجمهــور

استجابة المنظمة للعيان وتوقعات المانحين، في جملة أمور أخـرى. وهـي تؤكـد علـى ضـرورة تـوخي الصـواب فـي تصـنيف 
حاالت الطوارئ. وينبغي تناول هذه المعايير في مجملها دون تحديد كّمـي لقـدرة الـدول األعضـاء والمنظمـة علـى التصـدي 

  من القصور في االستجابة. ولو أن المنظمة قد ُتخطئ بالمبالغة في االستجابة بدالً  بسياسة عدم التحّسرالتزامًا 
  

  واستنادًا إلى االستعراض الذي أجريناه خالل المراجعة، خلصنا إلى االستنتاجات التالية:  -٦٣
  

ربمــا يكــون القــرار االســتراتيجي للمنظمــة بتوزيــع األدويــة المتبــرع بهــا بالتســاوي قــد أّدى إلــى ارتفــاع معــّدل   )أ(
األدويـــة المنتهيــــة الصـــالحية بســــبب تفـــاوت درجــــات احتياجـــات األقــــاليم وطلباتهـــا. وقــــد شـــهد مخــــزون التــــاميفلو 

كبــر معــدالت انتهــاء الصــالحية. وربمــا المخصــص للمكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط أ
يــؤدي االحتفــاظ بمخــزون عــالمي واحــد، ســواًء فــي المقــر الرئيســي أو فــي أحــد مســتودعات األمــم المتحــدة األخــرى 
لالستجابة للحاالت اإلنسانية عبر العالم، إلى التقليل من خطر انتهاء صالحية األدوية. ومن شـأن تلقـي األدويـة 

ا فـي موقـع واحــد أن ييسـر مـن عمليـة رصــدها، بمـا فـي ذلــك تـاريخ انتهـاء صــالحيتها. المتبـرع بهـا والتصـرف فيهــ
كذلك فإن الوصول بسهولة إلى المخزون لن يمثل مشكلة بسبب التزام شركة روش بتـوفير التـاميفلو فـي أي وقـت 

  تقرره المنظمة وفي أي مكان تريده. 
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بإعداد إطار االستجابة الطارئـة. وفـي  بات الطارئة بدءاً ننّوه بموقف اإلدارة المتدرج بشأن تدعيم االستجا  )ب(
حــين أن اإلطــار يتضــمن تعبئــة المــوارد والتخــزين فقــد الحظنــا أن االســتراتيجيات وكــذلك اإلجــراءات المعياريــة لــم 

ال يتجـزأ مـن االسـتجابات الطارئـة،  يجر تناولها. وٕان التخزين وٕادارة المخزون هما من األنشطة التـي تشـكل جـزءاً 
  فضال عن الموارد البشرية والخدمات.

  
  ونوصي بأن تقوم اإلدارة بما يلي:  -٦٤
  

إدراج معايير تشغيل محددة في مجال اللوجستيات في إطـار االسـتجابة الطارئـة تراعـي المسـاءلة فـي   )أ(
  إدارة الموارد والمخاطر التي تنطوي عليها ترتيبات محددة مع الموردين والمانحين؛

  
 سياســة عــدم التحّســراتيجيات بشــأن نشــر المخــزون علــى نحــو يحقــق التــوازن بــين تصــميم اســتر   )ب(

  وتوقعات أصحاب المصلحة واإلدارة المثلي للمخزون من أجل تجنب انتهاء صالحية األدوية.
  

ر مها قـد اسـُتهلت بالفعـل خـالل األشـهاوقد أبلغتنـا اإلدارة أن مناقشـة واقتراحـات لتحسـين إدارة المخزونـات واسـتخد  -٦٥
األخيرة بين قسـم اإلنـذار بالفاشـيات وعمليـات التصـدي لهـا علـى الصـعيد العـالمي التـابع إلدارة القـدرات واإلنـذار والتصـدي 
علــى الصــعيد العــالمي وٕادارة األمــراض الجائحــة والوبائيــة وبعــض الصــانعين وال ســيما شــركة روش. وطبقــًا لــإلدارة، ســوف 

بـإدارة المخـزون فـي إطـار االسـتجابة الطارئـة بمـا فـي ذلـك مخزونـات مضـادات  ُتدرج إجراءات التشغيل المعياريـة الخاصـة
  إلطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. الفيروسات وفقاً 

  
مـن "السياسـات األساسـية لتحسـين االسـتجابة الطارئـة للمنظمـة علـى  ٦وأضافت اإلدارة أنهـا سـوف ُتعـدِّل الفصـل   -٦٦

النحو األمثل" في الصيغة المقبلة من إطار االسـتجابة الطارئـة وٕاجـراءات التشـغيل المعياريـة بإضـافة جـزء يصـف السياسـة 
. ٢٠١٣ة خـــالل اجتمـــاع ُيعقـــد فـــي نيســـان/ أبريـــل ـــــرات المقترحع التغييــــــــالخاصـــة بمخـــزون الطـــوارئ. وســـوف تُنـــاَقش جمي

يتعلــق باالتفــاق مــع شــركة روش، شــرحت اإلدارة أنــه موضــع مناقشــة حاليــًا مــن أجــل إيــالء األولويــة إلنشــاء مخــزون  وفيمــا
ونــات عــالمي واحــد مــن مضــادات الفيروســات يخضــع إلدارة المنظمــة ويحــتفظ بــه ماديــًا الصــانع بمــا فــي ذلــك جميــع المخز 

  اإلقليمية. وسوف تُنقَّح إجراءات التشغيل المعيارية الخاصة باإلفراج وُتكيَّف تبعًا لذلك.
  

  نظام إدارة المخزون العالمي
  

ظهور المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يجري اآلن تقديم تقارير المخزون من مختلـف المخـازن عبـر  مع  -٦٧
العــالم إلــى المقــر الرئيســي. وهــي تشــمل مخــزون المنظمــة فــي مخــازن يــديرها برنــامج األغذيــة العــالمي مــن خــالل مســتودع 

اســتراتيجية عبــر العــالم.  أمــاكنة تابعــة لــوكالء شــراء تقــع فــي األمــم المتحــدة لالســتجابة للحــاالت اإلنســانية ومخــازن مختلفــ
ويتعــّين علــى أمنــاء المخــازن االحتفــاظ بــنظم وتقــارير مناســبة لمتابعــة تحركــات المخــزون مثــل رصــيد المخــزون االفتتــاحي 

ر علـى األقـل مـّرة واإلضافات إلى المخزون والبنود المشحونة والتلفيات ورصيد المخزون الختامي. وينبغي تقديم هذا التقري
  واحدة شهريًا وأن يكون معتمدًا من مدير المخزن.

  
ـد واحـد ُيمكـن أن ييسـر توليـد المعلومـات   -٦٨ والحظنا أن المنظمة ليس لديها في الوقت الراهن نظام جرد عالمي موحَّ

  . الالزمة لتتبع تحركات المخزون وٕابالغها. بيد أنه يوجد عّدة نظم مستقلة بشأن ادراة مخزونها
  

ويعتمــد فريــق الــدعم فــي الظــروف المفاجئــة وأثنــاء األزمــات، التــابع إلدارة مخــاطر الطــوارئ واالســتجابة اإلنســانية،   -٦٩
طريقــة يدويــة لمتابعــة المخــزون مــن خــالل اســتخدام تطبيــق لجــدول بيانــات ميكروســوفت إكســل. وقــد صــمم جــدوًال للمتابعــة 
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ريــة وموقعــه فــي تــاريخ معــّين. ويجــري بعــد ذلــك اســتخراج تقريــر المخــزون مــن ُيبــّين كميــة المخــزون وأرصــدته بالقيمــة الدوال
  جدول المتابعة. 

  
ويسـتخدم مرفــق األدويــة العــالمي أيضــًا نظــام معلومــات مسـتقًال يســمى "نظــام إدارة الطلبيــات". ويتســم هــذا النظــام    -٧٠

تلف العمليات الخاضعة للمراقبـة وخـزن بقدرات ووظائف فيما يتعلق بجمع الُمدخالت من جميع أصحاب المصلحة في مخ
  المعلومات التعاقدية والتشغيلية وٕادارة المخزون وتجميع وٕادارة المخالفات.

  
وفـــي المقابـــل، تســـتخدم إدارات عمليـــات اإلنـــذار واالســـتجابة والقـــدرات واإلنـــذار والتصـــدي علـــى الصـــعيد العـــالمي   -٧١

آخــر، وهــو نظــام إدارة المخــزون. لهــذا النظــام قــدرات معّينــة مثــل:  واألمــن الصــحي والبيئــة نظــام معلومــات مســتقًال بذاتــه
ج) تـوفير معلومـات تشـغيلية (ب) تحريـك البنـود بـين المواقـع؛ (إدارة مخزونات في مواقع متعددة مع اختالف ملكيتها؛  أ)(

  د) توفير تقارير شاملة عن البنود وتصنيفها.(ومالية؛ 
  

لطلبيــات ونظــام إدارة المخـزون يتــيح اســتخراج معلومــات رئيســية بشــأن المخــزون والحظنـا أن كــًال مــن نظــام إدارة ا  -٧٢
تُفيــد فــي اســتيفاء متطلبــات تقــديم التقــارير الخاصــة بــإدارة المخــزون والحســابات. بيــد أننــا الحظنــا أن نظــام إدارة الطلبيــات 

وفــي المقابــل، الحظنــا أن نظــام إدارة ُيســتخدم حصــرًا فــي تتبــع رصــيد األدويــة المخزونــة مــن قبــل وكــالء الشــراء المختلفــين. 
  المخزون ُأنشئ حول متطلبات اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المنظمة. 

  
وتتــولى المنظمــة إدارة المخزونــات مــن مواقــع مختلفــة حــول العــالم فــي ظــل اســتراتيجيات إداريــة فرديــة واحتياجــات   -٧٣

ن المكاتب المعنية بالتعامل مع إدارة المخزون تعتمد نظمها وٕاجراءاتهـا الخاصـة علـى م ومطالب متنوعة. والحظنا أن كالً 
يـدويًا. وفـي ظـل مثـل  ُيجـرىن المكاتب األخرى. وتعمل هـذه الـنظم بطـرق مختلفـة، وبعضـها اآلخـر مـا زال عنحو مستقل 

نتيجــة  مضــلِّلةوالتوصــل إلــى قــرارات  هــذه الترتيبــات، تواجــه المنظمــة مخــاطر إســاءة اســتخدام محتمــل للمــوارد االســتراتيجية
  اّتباع مختلف المكاتب لنظم غير منسقة إلدارة المخزون.

  
وسّلم منسق إدارة خدمات دعم العمليات بالمالحظات التي أبديناها في إطار المراجعة، وأفاد بأن مشروعًا اسُتهل   -٧٤

ــن إدارة مخــزون المن ظمــة وعمليــات اإلبــالغ عنــه، وُتدمجــه فــي نظــام اإلدارة لدراســة الخيــارات المتاحــة التــي ُيمكــن أن تحسِّ
  العالمي. 

  
وأفــادت اإلدارة أيضــًا بأنــه بنــاًء علــى مبــادرة مــن لوجســتيات عمليــات اإلنــذار واالســتجابة يجــري تطبيــق نظــام إدارة   -٧٥

اإلدارة عالوة على ذلـك بـأن ثمـة  المخزون في عّدة بلدان كخيار مستقل بذاته لتيسير تتبع المخزون واإلبالغ عنه. وعّلقت
  اقتراح من إدارة خدمات دعم العمليات بوضع حل عالمي مستند إلى اإلنترنت، بيد أنه لم ُيحدَّد له بعد إطار زمني. 

  
  وأوصينا بما يلي، وهو ما وافقت عليه اإلدارة:  -٧٦
  

ـــالمي يتضـــمن ســـمات مشـــترك  )أ( ة بـــين جميـــع وضـــع نظـــام واحـــد إلدارة المخـــزون علـــى الصـــعيد الع
المستخدمين ويتصدى فـي الوقـت نفسـه لالحتياجـات الخاصـة لكـل إدارة مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لمتطلبـات 

  إطار اإلبالغ المالي وطبيعة أعمال كل إدارة معنية في تصميم النظام الجديد؛
  
ضمن على األقل وصلة ضمان أن النظام الجديد إلدارة المخزون ُمدَرج في نظام اإلدارة العالمي، أو يت  )ب(

بينية بالنظام من أجل ضمان السهولة واالتساق في اإلبـالغ المـالي، وٕايـالء أولويـة كبـرى لوضـعه بـالنظر إلـى 
  .شّدة الحاجة إليه
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  إدارة المخاطر المؤسسية   -٥
  

نــة رســمية معتمــدة أو  استعرضـنا  -٧٧ الوضــع الــراهن لتنفيــذ إدارة المخـاطر المؤسســية والحظنــا أنــه ال توجـد سياســة مدوَّ
  مبادئ توجيهية ُمدرجة في إطارها. 

  
  إطار إدارة المخاطر المؤسسية واألنشطة ذات الصلة

  
تنفيـذ إدارة المخـاطر الصادر عن وحدة التفتيش المشـتركة أن المنظمـة فـي مسـتهل  ٤-٢٠١٠ورد في تقرير عام   -٧٨

المؤسسية وأنها بدأت تنفيذها في دائرة واحدة. وجاء أيضًا في التقرير أن مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وٕاطارها يشـمالن 
وكالء خارجيين وتشغيليين وتنظيميين وماليين وأن أصحاب المصلحة سيشملون المنظمة بأسرها في المستقبل: بيد أنـه لـم 

دوالر أمريكــي علــى الــدعم المقــدم مــن االستشــاريين  ١٩٥ ٠٠٠ي لــذلك حتــى اآلن. وقــد أنفقــت المنظمــة ُيحــدَّد إطــار زمنــ
  الخارجيين المعنيين بتطوير إدارة المخاطر المؤسسية وتنفيذها. 

  
ى وقد نتجت التحسينات المبلَّغ عنها في مجال إدارة المخاطر بالنسبة لدائرة اإلدارة العامـة عـن مبادرتهـا علـى مـد  -٧٩

، بعد أن الحظ مكتب خدمات المراقبة الداخلية قّلة التقدم المحرز في مجال إدارة ٢٠٠٦السنوات الماضية. ولكن في عام 
المخــاطر المؤسســية، كلَّــف مستشــارًا خارجيــًا لمشــروع مســاعدة اإلدارة علــى فهــم ضــرورة إدارة المخــاطر المؤسســية وتيســير 

فّعـالتين للمنظمـة. وكانـت نتيجـة هـذا المشـروع تقريـرًا مـن المستشـار الخـارجي  العمل على وضع وتنفيذ سياسة واسـتراتيجية
 ٨يتكون من استنتاجات وتوصيات بشأن إدارة المخاطر حاليًا في دائـرة اإلدارة العامـة، ويتضـمن كـذلك خطـة عمـل مـدتها 

  . أشهر مع نماذج إلدارة المخاطر المؤسسية عمومًا في دائرة اإلدارة العامة في المنظمة
  

، اسـُتهل نهــج أكثـر تنظيمــًا إلدارة المخـاطر بمســاعدة شـركة استشــارية خارجيـة أخــرى. وقـد رّكــز ٢٠٠٩وفـي عــام   -٨٠
المشروع في البداية على دائرة اإلدارة العامة في المقر الرئيسي. وأبلغتنا اإلدارة بأنهـا واصـلت تطـوير اإلطـار الـوارد أعـاله 

  بما يشمل:
  

  ليشمل المجال اإلداريتوسيع نطاق اإلطار   )أ(  

  تعريف هيكل تصريف الشؤون   )ب(  

  استعراض عملية تقييم المخاطر وزيادة توضيحها  )ج(  

  تعريف أدوار ومسؤوليات المعنيين بالمخاطر.  )د(  
  

  وأفادت اإلدارة عالوة على ذلك بتحقيق بعض التطورات بشأن إدارة المخاطر المؤسسية. وقد أفادت بما يلي:  -٨١
  

  مناقشة صالحيات وحدة إلدارة المخاطر تُنشأ داخل مكتب المدير العام؛جرت   )أ(

  ُأدمجت إدارة المخاطر بالكامل في الجهود الرامية إلى تحديد إطار مراقبة داخلي؛  )ب(

ُكلِّفــــت جميــــع مكاتــــب المنظمــــة بإعــــداد وحفــــظ ســــجالت للمخــــاطر تتــــولى اإلدارة العليــــا فــــي المنظمــــة   )ج(
  استعراضها؛

  لسات إحاطة منتظمة لفريق السياسات العالمية من أجل القاء الضوء على المخاطر.ُتعقد ج  )د(
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  إلى ما قدمته اإلدارة أعاله وٕالى نتائج فحصنا، الحظنا ما يلي: واستناداً   -٨٢
  

يوثَّــق بعــد إطــار وتنفيــذ إدارة المخــاطر المؤسســية بصــورة رســمية علــى نطــاق المنظمــة وهــو مــا يحــول  لــم  )أ(
  دون إنشاء المنظمة لنهج شامل إزاء إدارة المخاطر؛

ســـجالت المخـــاطر لـــدائرة اإلدارة العامـــة ومكتـــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة هـــي فقـــط الموثَّقـــة مـــن بـــين   )ب(
فــي المقــر الرئيســي. ومــا زالــت ســجالت المخــاطر للمكاتــب األخــرى فــي المراحــل  المكاتــب اإلحــدى عشــر الكائنــة

  االبتدائية لوضعها.
  

 أفــادت اإلدارة بــأن خطــة العمــل الخاصــة بــإدارة المخــاطر المؤسســية علــى نطــاق المنظمــة ستوضــع قريبــًا. وطبقــاً   -٨٣
ليــات الموضــوعة مــن أجــل اإلدارة، كنمــوذج إطــار إدارة المخــاطر فــي المنظمــة، بمــا فــي ذلــك العم ملــإلدارة، ســوف ُيســتخد

إلطار إدارة المخاطر المؤسسية على نطاق المنظمـة. بيـد أن هـذه النّيـة لـم تُتـرجم بعـد إلـى سياسـة مكتوبـة رسـمية. ومـا لـم 
توجــد مثــل هــذه السياســة، فــإن اإلدارة تواجــه مخــاطر احتمــال تــأخير تنفيــذ إدارة المخــاطر المؤسســية علــى نطــاق المنظمــة 

  االفتقار إلى اتجاه ومرجع مشترك مفهوم من جميع المستويات والمعنيين بالمخاطر عبر المنظمة بأسرها. بسبب
  

ونـــرى أيضـــًا أنـــه ينبغـــي وضـــع خطـــة عمـــل إلدارة المخـــاطر المؤسســـية مـــن أجـــل ضـــمان تنفيـــذها علـــى النحـــو   -٨٤
دافًا وأنشـطة وعمليـات محـددة ومـا يناظرهـا الصحيح، وبالتالي ينبغي أن يكون لها األولويـة. وينبغـي أن تتضـمن الخطـة أهـ

مــن أطــر زمنيــة ومســاءلة وعالقــات ومــوارد الزمــة ونتــائج متوقعــة وأدلــة رصــد لجميــع أصــحاب المصــلحة الرئيســيين عبــر 
الصادر عن وحدة التفتيش المشتركة أن أحد األسباب الرئيسـية لـبطء التقـدم المحـرز  ٢٠١٠المنظمة. وقد ذكر تقرير عام 

  المخاطر المؤسسية في منظمات األمم المتحدة يتمثل في االفتقار إلى خطط تنفيذ موثقة ومحدَّدة المدة.  بشأن إدارة
  

لة تكليــف جميــع مكاتــب المنظمــة بإعــداد وحفــظ ســجالت للمخــاطر، الحظنــا أنــه باســتثناء دائــرة أوفيمــا يتعلــق بمســ  -٨٥
األطفــال وحــاالت الطــوارئ والتعــاون القطــري، قامــت مكاتــب اإلدارة العامــة ومكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة ودائــرة شــلل 

المقر الرئيسي للمنظمة األخرى بإعداد سجالت المخاطر الخاصة بها باستخدام أساليبها الذاتية لتحديد المخاطر وٕادارتها. 
ت المخـاطر وتثير هذه الترتيبات خطر اتخاذ القرارات على أساس خاطئ بسبب االختالف فـي فهـم المخـاطر طبقـًا لسـجال

المســـتقلة. ويحـــول ذلـــك دون إنشـــاء المنظمـــة مخططـــًا للمخـــاطر علـــى نطـــاق المنظمـــة، وهـــو عنصـــر ضـــروري فـــي وضـــع 
  االستراتيجية.

  
وأفادت اإلدارة بأن الوحدة الجديدة المعنية باالمتثال وٕادارة المخاطر سوف تستعرض الوضع وتتنـاول التوصـيات.   -٨٦

  كاتب األخرى موضع مناقشة في معرض وضع إطار للمنظمة بأسرها.كذلك، فما زالت سجالت المخاطر للم
  

  وأوصينا بما يلي، وهو ما وافقت عليه اإلدارة:  -٨٧
  

نـــة، علـــى اعتمـــاد اإلطـــار المفضـــل واألمثـــل إلدارة   )أ( إضـــفاء الطـــابع الرســـمي، مـــن خـــالل سياســـة مدوَّ
  ؛شامل بشأن إدارة المخاطرالمخاطر المؤسسية القابل للتطبيق في المنظمة من أجل اّتباع نهج 

تضمين مبادئ توجيهية واضحة  في إطار إدارة المخاطر المؤسسية وتوفير التفاصيل األساسـية مثـل   )ب(
ــائج مرجــّوة محــددة وكــذلك آليــة للتعقيــب بالنســبة  ــعاألنشــطة مــع أطــر زمنيــة ونت عناصــر عمليــة إدارة  لجمي

  المخاطر. 
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  ات التشغيل المعيارية إطار المراقبة الداخلية: وضع إجراء  -٦
  

استعرضنا حالة تطوير إجراءات التشغيل المعيارية كجزء من إطار المراقبة الداخليـة. والحظنـا أن المنظمـة بعيـدة   -٨٨
عن تحقيق أهدافها بحلول تاريخ االكتمال المستهدف. والحظنا أيضًا أن استعراض إجـراءات التشـغيل المعياريـة يفتقـر إلـى 

  التقييم النوعي. 
  

  النهج النظامي تجاه وضع إجراءات التشغيل المعيارية 
  

بشــأن إصــالح منظمــة الصــحة العالميــة المقــدم مــن المــدير  ٢٠١٢نيســان/ أبريــل  ٢٥فــي التقريــر الموحــد المــؤرخ   -٨٩
 ، جـرى التأكيـد علـى أن إحـدىمـن جـدول األعمـال المؤقـت) ١٢(البند  العام إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

الخطـــوات التـــي يتعـــّين اتخاذهـــا مـــن أجـــل تحـــديث إطـــار المراقبـــة الداخليـــة الـــراهن تتمثـــل فـــي وضـــع نمـــوذج جديـــد لجميـــع 
اإلجــــراءات التنظيميــــة واإلداريــــة الداخليــــة. فمثــــل هــــذه اإلجــــراءات تحــــدد نقــــاط المراقبــــة الرئيســــية وتــــوّفر توزيعــــًا واضــــحًا 

يـــنص نمـــوذج العمليـــة أيضـــًا علـــى أنـــه عنـــدما يكـــون المقصـــود بأحـــد للمســـؤوليات بـــين المـــوظفين المعنيـــين بكـــل إجـــراء. و 
ـــل بواســـطة منســـق اإلدارة المعنـــي بـــإجراءات التشـــغيل  إجـــراءات التشـــغيل المعياريـــة كـــل المـــوظفين، فـــإن هـــذا اإلجـــراء ُيحمَّ

ءات التشـــغيل المعياريـــة فـــي قســـم المحتويـــات ذي الصـــلة مـــن قســـم الـــدليل اإللكترونـــي المعنـــي. وفـــي المقابـــل، تُنَشـــر إجـــرا
المعياريـــة التـــي تصـــف معـــامالت الـــدعم اإلداري وال تســـتهدف ســـوى عـــدد محـــدود مـــن المســـتخدمين مـــن خـــالل المســـتودع 

  المركزي.
  

والحظنـا أنـه علـى الـرغم مـن أن اإلدارة حققـت تقـدمًا جوهريــًا فـي تنفيـذ وٕاكمـال وضـع إجـراءات التشـغيل المعياريــة   -٩٠
أوجه القصور. ففي البداية، الحظنا أن ثمـة عـدم اتسـاق فـي عـدد إجـراءات التشـغيل  حتى اليوم، فقد وجدنا مع ذلك بعض

المعيارية التي جرى استعراضها وٕاصدارها بين تقرير مكتب خدمات المراقبة الداخليـة وتقريـر فريـق تنسـيق وضـع إجـراءات 
ئـرة اإلدارة العامـة لـم يكـن لـديها قبـل آذار/ التشغيل المعيارية. وفسرت اإلدارة االختالف بين التقريرين بأنه يرجع إلى أن دا

فريق تنسيق شامل للمشـروع. فمختلـف اإلدارات ُتِعـد قوائمهـا الذاتيـة، ممـا يـؤدي إلـى حـاالت مـن عـدم الدقـة  ٢٠١٢مارس 
وازدواج الحســـاب. ونتيجـــة لـــذلك، اتخـــذ فريـــق تنســـيق وضـــع إجـــراءات التشـــغيل المعياريـــة مبـــادرة لتحديـــد قائمـــة إجـــراءات 

يل المعيارية المطلوبة لكل إدارة. وتجدر مالحظـة أنـه ُيسـمح لـإلدارات بإضـافة إجـراءات تشـغيل معياريـة إلـى القائمـة التشغ
  بعد التشاور مع فريق التنسيق. 

  
وأجرينا مزيدًا من االختبارات على أحد إجراءات التشغيل المعيارية المهّمة وهو في طور اإلعداد وذلك في المقام   -٩١

قـــق مـــن قابليتـــه للتطبيـــق وفّعاليتـــه مقارنـــة ببـــارامترات محـــددة ســـلفًا. وقـــد تبـــّين بالنســـبة للنمـــوذج الخـــاص بـــإجراء األول للتح
إلدارة الشـؤون الماليـة (إجـراء تشـغيل معيـاري مشـترك)، أن وضـع اإلجـراء فـي موقـع  GMG.SOP.I.001التشغيل المعيـاري 

عتبر "نهائيًا" رغم أن الموظف األقـدم فقـط هـو الـذي وافـق عليـه. من نموذج العملية كان يُ  ١٠شيربوينت في إطار الخطوة 
ويتعــارض ذلــك مــع الموافقــة الثنائيــة المســتوى الالزمــة لوضــع إجــراءات التشــغيل المعياريــة، حيــث يكــون المــدير هــو ســلطة 

تضــمنت خطــًأ فــي الموافقــة مــن المســتوى الثــاني. وشــرحت اإلدارة أنــه علــى الــرغم مــن أن مســّودة إجــراء التشــغيل المعيــاري 
  من العملية، فإن إجراءات التشغيل المعيارية ال توسم بكلمة "نهائي" إّال بعد موافقة المدير.  ١٠الخطوة 

  
للعمليــة الموضــوعة،  المحــددة فــي األطــر الزمنيــة المعتزمــة. ووفقــاً  أغراضــهاومــا زالــت المنظمــة بعيــدة عــن تحقيــق   -٩٢

 ١المرتبطــة بتــواريخ إنجــاز مثــل  ٣و ٢و ١ياريــة، علــى ســبيل المثــال األعــداد ُتســند أولويــات إلــى إجــراءات التشــغيل المع
  ، على التوالي. ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣و ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٢و ٢٠١٢حزيران/ يونيو 
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مـــن  إجـــراءً  ٣٠مـــن إجـــراءات التشـــغيل المعياريـــة التـــي حـــددتها اإلدارة لالســـتعراض أن  ١٣١وقـــد أظهـــر تقيـــيم لــــ  -٩٣
، لــــم تكــــن نهائيــــة حتــــى ٢٠١٢حزيــــران/ يونيــــو  ١، والتــــي كــــان ُيفتــــرض لهــــا أن تكتمــــل فــــي ١اإلجــــراءات ذات األولويــــة 

لــم . ويعتبــر إجــراء التشــغيل المعيــاري "غيــر نهــائي بعــد" عنــدما يكــون إمــا فــي المرحلــة ٢٠١٢تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٤
  . إلدارة وأصحاب المصلحةلالستعراض الداخلي واستعراض اأو  مسّودةأو  ُيستهل

  
التــي كــان مــن المفتــرض اكتمالهــا فــي  ٢مــن إجــراءات التشــغيل المعياريــة ذات األولويــة  ٢٣وفــي المقابــل، بلغــت   -٩٤

  المرحلة النهائية بالفعل. وقد أفادت اإلدارة بأن حاالت التأخير ترجع لألسباب التالية: ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر 
  

  رقون وقتًا للتعليق أو االستعراضبعض الموظفين يستغ  )أ(

  ثمة مهام أخرى أكثر تعقيداً   )ب(

  البعض اآلخر يعمل في المشروع بدوام جزئي  )ج(

أشار آخرون إلـى أن األنشـطة المرتبطـة بـإجراءات التشـغيل المعياريـة هـي مهـام إضـافية تتجـاوز عملهـم   )د(
  المعتاد.

  
من إجراءات التشغيل المعيارية ال تزال في مرحلة اإلعـداد فـي  ٢٣٥، كانت ٢٠١٢وحتى كانون األول/ ديسمبر   -٩٥

إجـراًء فـي نفـس التـاريخ.  ٣٣١حين كان الهدف األصلي هو إكمال استعراض جميـع إجـراءات التشـغيل المعياريـة وعـددها 
غيل المعياريـــة غيـــر المكتملــة إلـــى نهايـــة آذار/ مـــارس ونهايـــة وقــد أفـــادت اإلدارة بإرجـــاء المواعيـــد النهائيــة إلجـــراءات التشـــ

بالنظر إلى أن أغلب واضعي إجراءات التشغيل المعياريـة ومنسـقيها مشـغولون حاليـًا بتحـديث نظـام  ٢٠١٣حزيران/ يونيو 
إجـــراءات مـــن  إجـــراًء إضـــافياً  ٤٢اإلدارة العـــالمي. وقـــد الحظنـــا بالفعـــل بعـــض اإلنجـــازات فـــي هـــذا الصـــدد. وجـــرى إكمـــال 

  .٢٠١٣آذار/ مارس  ١٥التشغيل المعيارية حتى 
  

وقد الحظنا أيضًا أن رصد التقدم المحرز بشأن وضع إجراءات التشغيل المعيارية وٕابالغه يتناول أساسـًا الجانـب   -٩٦
اءات الكمـــي مثـــل عـــدد إجـــراءات التشـــغيل المعياريـــة الموضـــوعة والمستعرضـــة. وعّلقـــت اإلدارة بـــأن التقيـــيم النـــوعي إلجـــر 

التشغيل المعيارية ُيناَقش أحيانًا ولكن ليس في شكل نهائي أو موثَّق. فالمنسقون يجتمعون كل أسـبوعين لمناقشـة المشـاكل 
النوعية والمسائل العامة الخاصـة بـإدارة المشـروع. وأضـافت اإلدارة أن إدارة الشـؤون الماليـة سُتسـِند مهّمـة تنسـيق إجـراءات 

ة المطاف إلـى وحـدة المخـاطر واالمتثـال الجديـدة فـي محاولـة لمعالجـة جانـب المراقبـة الضـعيف التشغيل المعيارية في نهاي
  من تطوير إجراءات التشغيل المعيارية.

  
  وأوصينا بما يلي، وهو ما وافقت عليه اإلدارة:  -٩٧
  

ــاً   )أ( ــر تنظيم ــة مــع االسترشــاد بخطــة عامــة  اعتمــاد نهــج أكث بشــأن تطــوير إجــراءات التشــغيل المعياري
للمشروع تتضـمن تفاصـيل بشـأن االسـتراتيجيات التـي ُتعتمـد وموعـد وطريقـة تنفيـذها واألطـر الزمنيـة المنـاظرة 

  وتوزيع المسؤوليات؛

ذلـك لـيس فقـط رصد التقدم المحرز في عمل فريـق إجـراءات التشـغيل المعياريـة بمزيـد مـن التـواتر، و   )ب(
بشــأن الجانــب الكمــي مثــل عــدد إجــراءات التشــغيل المعياريــة التــي تــم وضــعها واستعراضــها وٕانمــا أيضــًا بشــأن 

  المستويات االستراتيجية والنوعية بغية التصدي للمسائل والشواغل اإلدارية.
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  اإلدارة القائمة على النتائج  –إدارة البرنامج   -٧
  

لبرنامج على تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على النتائج بشأن ثالثة أهداف استراتيجية تستأثر رّكز استعراضنا إلدارة ا  -٩٨
خفـض العـبء الصـحي واالجتمـاعي واالقتصـادي لألمـراض السـارية؛ و  – ١بأكبر الميزانيات، وهي: الهدف االستراتيجي 

خفــض العواقــب  – ٥والهــدف االســتراتيجي  مكافحــة األيــدز والعــدوى بفيروســه والســل والمالريــا؛ – ٢الهــدف االســتراتيجي 
. وقــد الصــحية لحــاالت الطــوارئ والكــوارث واألزمــات والنزاعــات والتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن أثرهــا االجتمــاعي واالقتصــادي

  ا بعض جوانب القصور في التزام اإلدارة بعناصر اإلدارة القائمة على النتائج ومبادئها.نالحظ
  

نســيق المــوارد ورصــد األداء بتمكــين تنفيــذ إطــار متســم بالكفــاءة والفعاليــة لــإلدارة القائمــة وكلفــت إدارة التخطــيط وت  -٩٩
على تحقيق النتائج دعمًا لوالية المنظمة في مجال الصحة من خالل تطوير أنشطة وأدوات وأجهزة على صعيد المنظمـة. 

ات المنظمــة أي النتــائج المتوقعــة علــى ووضــعت المنظمــة سلســلة مــن النتــائج تحــدد النتــائج المتوقعــة علــى مختلــف مســتوي
صــعيد المنظمــة والنتــائج المتوقعــة فــي المقــر الرئيســي والنتــائج المتوقعــة علــى الصــعيد اإلقليمــي والنتــائج المتوقعــة فــي كــل 

  مكتب.
  

 ٢٢٠٠,٤٠المركزة على مجـاالت المنظمـة ذات األولويـة  ٥و ٢و ١ويبلغ مجموع ميزانية األغراض االستراتيجية   -١٠٠
ــــون دوالر أمريكــــي أي مل ــــة  ٪٥٥,٥٨ي ــــة المنظمــــة للثنائي ــــالغ  ٢٠١٣-٢٠١٢مــــن مجمــــوع ميزاني ــــون دوالر  ٣٩٥٩الب ملي

  :٢أمريكي حسبما يرد عرضه في الجدول 
  

  :٢الجدول 
  ٥و ٢و ١ميزانية األغراض االستراتيجية 

  
الغرض 
  البرامج األساسية  االستراتيجي

البرامج الخاصة 
  والترتيبات التعاونية

التصدي للفاشيات 
  المجموع  واألزمات

النسبة المئوية من 
  مجموع الميزانية

  بماليين الدوالرات األمريكية
٣٢,٢٨  ١ ٢٧٨,١٠  ١٥٢,٦٠  ٦٧٩,٥٠  ٤٤٦,١٠  ١٪  
١٣,٦٥  ٥٤٠,٣٠  ٠٠,٠  ٩٣,٩٠  ٤٤٦,٤٠  ٢٪  
٩,٦٥  ٣٨٢,٠٠  ٣١٦,١٠  ١,٣٠  ٦٤,٦٠  ٣٪  
  ٪٥٥,٥٨  ٢ ٢٠٠,٤٠  ٤٦٨,٧٠  ٧٧٤,٧٠  ٩٥٧,١٠  المجموع

  
وانطوت األغراض االستراتيجية علـى عمليـة تغييـر ترمـي إلـى تلبيـة بعـض االحتياجـات مـن خـالل تحقيـق النتـائج   -١٠١

المتوقعـــة. ويجـــب أن تعبـــر األغـــراض االســـتراتيجية والنتـــائج المتوقعـــة عـــن الحصـــائل. وتســـتخدم مجموعـــة مـــن المؤشـــرات 
  م تحقيق النتائج المتوقعة واألغراض االستراتيجية.إضافة إلى البيانات األساسية والبيانات عن األهداف لتقيي

  
  وانبثقت عن مراجعتنا للحسابات المالحظات التالي ذكرها التي يرد بحثها في الفقرات الالحقة:  -١٠٢

  
عدم تحديد الحصائل المرجوة في األغراض االستراتيجية والنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة والنتـائج   )أ(

  المقر الرئيسي والنتائج المتوقعة في كل مكتبالمتوقعة في 

عــــدم اإلشــــارة إلــــى االفتراضــــات والمخــــاطر المتعلقــــة بالنتــــائج المتوقعــــة علــــى صــــعيد المنظمــــة والنتــــائج   )ب(
  المتوقعة في المقر الرئيسي والنتائج المتوقعة على الصعيد اإلقليمي والنتائج المتوقعة في كل مكتب
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أساسية وبيانات عن األهداف تتصل بست نتائج متوقعة في المقر الرئيسي  عدم وجود مؤشرات وبيانات  )ج(
  ٢و ١وعلى الصعيد اإلقليمي بالنسبة إلى الغرضين االستراتيجيين 

  إن رصد توفير المنتجات والخدمات هو دون المستوى المرجو  )د(

  .االستخدام غير الكافي لمرفق نظام اإلدارة العالمي في مجال إدارة البرامج  )ه(
  

األغراض االستراتيجية والنتـائج المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة والنتـائج المتوقعـة فـي المقـر الرئيسـي والنتـائج 
  المتوقعة في كل مكتب: وصف األنشطة

  
ومـــا يعنيهـــا مـــن النتـــائج المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة والنتـــائج  ٥و ٢و ١الحظنـــا أن األغـــراض االســـتراتيجية   -١٠٣

الرئيســي والنتــائج المتوقعــة فــي كــل مكتــب ال تحــدد بصــراحة التغييــرات المرجــوة المتوقــع تحقيقهــا عبــر المتوقعــة فــي المقــر 
مختلـف المنتجــات والخــدمات. وتضـمنت األغــراض االســتراتيجية والنتـائج المتوقعــة علــى صـعيد المنظمــة والنتــائج المتوقعــة 

ولم تنطو حسبما هـو مقصـود علـى نتـائج أو تحسـينات المخرجات أو التدخالت  في المقر الرئيسي أساسًا وصفًا لألنشطة/
متصــلة بوضــع أساســي. وعليــه، ال يمكــن ربــط اإلنجــازات الفعليــة علــى نحــو فعــال بالنتــائج المقــررة وبمبــررات االضــطالع 

 الخدمات في النهاية. وفي هذا الصدد، قد تحرم اإلدارة من معلومات وجيهة إضافية بأنشطة معينة أو استخدام المنتجات/
  كأساس تعتمد عليه في قراراتها االستراتيجية.

  
وأعلنت اإلدارة إدراج سلسلة نتائج منقحة تضم عناصر مثل األثر والحصائل والمخرجـات واألنشـطة واإلسـهامات   -١٠٤

حســب صــيغة  ٢٠١٥-٢٠١٤غيــر أننــا الحظنــا أن الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة  ٢٠١٥-٢٠١٤فــي الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة 
ن اإلقليميــة لــم تشــر إلــى أثــر الفئــات الســت كتغييــرات مســتديمة بــل كمجــرد أنشــطة أو تــدخالت. وفضــًال عــن ذلــك، اللجــا

تعـــرض الحصـــائل كمؤشـــرات لألهـــداف عوضـــًا عـــن عرضـــها كتغييـــرات جماعيـــة أو فرديـــة فـــي الـــدول األعضـــاء ممـــا يعـــد 
 ٢٠١٥-٢٠١٤نهائية للميزانيـة البرمجيـة للفتـرة مساهمة حاسمة من األمانة في العمل على اإلطار الجديد. وٕان الصيغة ال

ستشــمل الحصــائل والمخرجــات الخاصــة  ٢٠١٣مــايو  المقــرر تقــديها إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة لتوافــق عليهــا فــي أيــار/
  بمختلف مجاالت البرامج وٕاطار رصد األداء وتقييمه.

  
ة والنتـائج المتوقعـة فـي المقـر الرئيسـي االفتراضات والمخـاطر المتعلقـة بالنتـائج المتوقعـة علـى صـعيد المنظمـ
  والنتائج المتوقعة على الصعيد اإلقليمي والنتائج المتوقعة في كل مكتب

  
الحظنا أن الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل لم تتضمن اإلشارة إلى االفتراضـات والمخـاطر المتعلقـة بالنتـائج   -١٠٥

فـــي المقـــر الرئيســـي والنتـــائج المتوقعـــة علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي والنتـــائج  المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة والنتـــائج المتوقعـــة
المتوقعـــة فـــي كـــل مكتـــب. وأوضـــحت اإلدارة مفيـــدة بـــأن الخطـــة االســـتراتيجية المتوســـطة األجـــل أشـــارت إلـــى االفتراضـــات 

إليها علـى مسـتوى  والمخاطر على مستوى األغراض االستراتيجية والنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة غير أنها لم تشر
النتــائج المتوقعــة فــي المقــر الرئيســي وعلــى الصــعيد اإلقليمــي وفــي كــل مكتــب. فلــم يكــن مــن الواجــب صــياغة االفتراضــات 
والمخـاطر واسـتراتيجيات التخفيــف مـن وطــأة المخـاطر اعتبــارًا مـن مسـتوى النتــائج المتوقعـة فــي المقـر الرئيســي ونـزوًال إلــى 

  كل مكتب.مستوى النتائج المتوقعة في 
  

وأوصـــينا اإلدارة بـــأن تضـــمن تحديـــد االفتراضـــات والمخـــاطر واإلشـــارة إليهـــا فيمـــا يتصـــل بكـــل فئـــة فـــي الميزانيـــة   -١٠٦
البرمجيــة المقترحــة. واعترفــت  األمانــة بضــرورة إدراج االفتراضــات والمخــاطر واســتراتيجيات التخفيــف مــن وطــأة المخــاطر 

ى تحقيق النتائج مما سيؤخذ في االعتبار في سياق وضع الميزانية البرمجية للفترة الرئيسية في أي إطار لإلدارة القائمة عل
٢٠١٥-٢٠١٤.  
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المؤشرات والبيانات األساسية والبيانات عـن األهـداف المتصـلة بسـت نتـائج متوقعـة فـي المقـر الرئيسـي وعلـى 
  ٢و ١الصعيد اإلقليمي بالنسبة إلى الغرضين االستراتيجيين 

  
جود مؤشرات وبيانات أساسية وبيانات عن األهداف تتصل بست نتائج متوقعـة فـي المقـر الرئيسـي الحظنا عدم و   -١٠٧

. فلـــم تكـــن المؤشـــرات قياســـات يمكـــن التحقـــق منهـــا ٢و ١وعلـــى الصـــعيد اإلقليمـــي بالنســـبة إلـــى الغرضـــين االســـتراتيجيين 
 ةوقابل ةمحددلمحددة. ولم تكن النتائج المتوقعة وتكرارها موضوعيًا لتقدير التقدم المحرز من أجل تحقيق النتائج المتوقعة ا

  .المدة ةومحدد ةللقياس والتحقيق ومناسب
  

ويتطلب استخدام المؤشرات في إطار اإلدارة القائمـة علـى تحقيـق النتـائج تحديـد البيانـات األساسـية والبيانـات عـن   -١٠٨
ئج المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة وفـــي المقـــر األهـــداف التـــي تنطـــوي عليهـــا المؤشـــرات بالنســـبة إلـــى كـــل نتيجـــة مـــن النتـــا

اإلدارات المعنيــة والوحــدات المســاهمة  الرئيســي وعلــى الصــعيد اإلقليمــي وفــي كــل مكتــب حتــى يتســنى رصــد أداء الــدوائر/
وتقييمــه علــى مــدى فتــرة الثنائيــة. ويتمثــل أهــم المتطلبــات األساســية بصــرف النظــر عــن نــوع المؤشــر المختــار فــي ارتبــاط 

لنتيجة المتوقعة التي من شأنه قياسها. ومع ذلك، جدير بالذكر أن مدى مالءمة المؤشرات ووفائها بالمراد يعتمد المؤشر با
على صحة صياغة النتائج المتوقعة. وٕان لم تف صياغة النتائج المتوقعة بمعايير اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، فلن 

  رئة على وجه تام.تتمكن اإلدارة من قياس نطاق التغييرات الطا
  

إدارة التخطــيط وتنســيق المــوارد ورصــد األداء بــاعتراف المنظمــة بضــرورة االســتمرار فــي تحســين صــياغة  وأبلغــت  -١٠٩
مؤشــرات تكــون صــحيحة وجــديرة بالثقــة ومتفاعلــة وبســيطة وعمليــة ومفيــدة. وستشــمل الصــيغة النهائيــة لبرنــامج العمــل العــام 

ستوى من مستويات سلسلة النتائج (األثر والحصائل مؤشرات لكل م ٢٠١٥-٢٠١٤الثاني عشر وللميزانية البرمجية للفترة 
  والمخرجات) يرتكز اختيارها على معايير محددة.

  
منســقو األغــراض االســتراتيجية أيضــًا بــأن البيانــات الالزمــة لتنفيــذ بــرامجهم ورصــدها تتــوفر فــي  وأخطرنــا ميســرو/  -١١٠

أظهرت عدم صياغة ما يلزم من مؤشرات وبيانات أساسـية نظام اإلدارة العالمي غير أن البيانات المستمدة من هذا النظام 
 ١وأهــداف متصــلة بســت نتــائج متوقعــة فــي المقــر الرئيســي وعلــى الصــعيد اإلقليمــي بالنســبة إلــى الغرضــين االســتراتيجيين 

  .٢و
  

المتوقعـة  وأشارت إدارة التخطيط وتنسيق الموارد ورصد األداء إلى الطابع غير اإللزامي لصياغة مؤشرات النتائج  -١١١
علـى أن  ٢و ١في المقر الرئيسي وعلى الصعيد اإلقليمي وٕالى عـدم وضـع مؤشـرات بالنسـبة إلـى الغرضـين االسـتراتيجيين 

هنــاك مــذكرة إرشــادية بشــأن مواءمــة مؤشــرات النتــائج المتوقعــة فــي كــل مكتــب وفــي المقــر الرئيســي وعلــى صــعيد المنظمــة 
  تستوجب صياغة مؤشرات للنتائج المتوقعة المذكورة. وتجميع المؤشرات ضمن نظام اإلدارة العالمي

  
وأكـــدت اإلدارة أن مؤشـــرات عينـــات النتـــائج المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة وفـــي المقـــر الرئيســـي هـــي مؤشـــرات   -١١٢

الحصائل وليست مؤشرات المخرجات في حين أن مؤشر عينات النتائج المتوقعة في كل مكتب هو مؤشر للمخرجات مما 
  جز المؤشرات عن قياس النتائج المتوقعة على نحو واف بالمراد.يؤيد سبب ع

  
وشــرحت إدارة التخطـــيط وتنســـيق المـــوارد ورصـــد األداء كـــذلك أن التحقـــق مـــن النتـــائج المتوقعـــة والمؤشـــرات علـــى   -١١٣

ى محــاور مســتوى المكاتــب الرئيســية (مؤشــرات النتــائج المتوقعــة فــي المقــر الرئيســي وعلــى الصــعيد اإلقليمــي) وعلــى مســتو 
الميزانية (مؤشرات النتائج المتوقعة في كل مكتب) أمر لـم يمـنح العنايـة نفسـها. ففيمـا يتصـل بالنتـائج المتوقعـة والمؤشـرات 
ركــزت الجهــود أساســًا علــى مســتوى النتــائج المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة. أمــا علــى المســتوى األدنــى، فقــد ركــزت الجهــود 

مات) التـــي ال بـــد منهـــا لتحقيـــق النتـــائج المتوقعـــة فـــي كـــل مكتـــب (مســـتوى محـــاور علـــى المخرجـــات (أي المنتجـــات والخـــد
الميزانية) وعلى الصلة المنطقية بين المخرجـات والنتـائج المتوقعـة فـي كـل مكتـب مـن جهـة وبـين النتـائج المتوقعـة فـي كـل 
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ي المقــر الرئيســي أو علــى مكتــب والنتــائج المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة مــن جهــة أخــرى (مــن خــالل النتــائج المتوقعــة فــ
  الصعيد اإلقليمي).

  
وأكدنا لإلدارة أن التغييرات في إطار اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج يمكن أن تؤدي إلى اخـتالف مصـطلحات   -١١٤

ســيما مــن حيــث عناصــره وصــيغته.  عناصــره إال أنــه يتوقــع تواصــل امتثالهــا لمبــادئ إطــار اإلدارة القائمــة علــى النتــائج وال
تبدي المنظمة التزامها فحسب بل تضع أيضًا سلسلة نتائج جديدة لبرنامج العمل العام الثاني عشـر والميزانيـة البرمجيـة  وال

  وفقًا لمبادئ إطار اإلدارة ومصطلحاته. ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
  

  ترد فيما يلي التوصيات التي قدمناها ووافقت اإلدارة عليها:  -١١٥
  

منسـقي األغـراض االسـتراتيجية  طيط وتنسيق الموارد ورصد األداء وميسـري/يضمن كل من إدارة التخ  )أ(
اإلشــارة إلــى النتــائج المتوقعــة علــى جميــع مســتويات المنظمــة كحصــائل أو تحســينات مرجــوة متصــلة بوضــع 
أساسي يخضع لالفتراضات والمخاطر المحددة مع وضع االستراتيجيات المالئمة للتخفيف من وطأة المخـاطر. 

  لنتائج المتوقعة أيضًا بالمؤشرات ذات الصلة لقياس تحقيقها على نحو واف بالمراد؛وتزود ا

منســــقي األغــــراض  يســــتعرض كــــل مــــن إدارة التخطــــيط وتنســــيق المــــوارد ورصــــد األداء وميســــري/  )ب(
االســتراتيجية واإلدارات المعنيــة صــياغة عناصــر اإلطــار الــراهن لــإلدارة القائمــة علــى تحقيــق النتــائج مــن أجــل 

  مان االمتثال لمبادئ اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج.ض
  

  رصد المنتجات والخدمات والتكاليف في خطط العمل
  

الحظنــا أن امتثـــال مــديري البـــرامج إلجــراء اســـتعراض منـــتظم لعمليــات تـــوفير المنتجــات والخـــدمات بمــا فـــي ذلـــك   -١١٦
اليف المتوقعة والميزانيـات المخصصـة لـيس أمـرًا يتقيـد بـه بصـورة مواعيد بدئها وانتهائها والنفقات واألعباء على أساس التك
  منهجية. والتفت إلى عدة أوجه قصور على النحو التالي:

    
  زيادة الميزانيات المخصصة على التكاليف المتوقعة للمهام الرئيسية  )أ(

  مهام رئيسية غير مصحوبة بالتكاليف المتوقعة بل بالميزانيات المخصصة  )ب(

  زيادة األعباء والنفقات على الميزانيات المخصصة وعدم توفر ميزانيات بشأنها  )ج(

  وضع المهام غير المعبر عن تقدمها الفعلي في نظام اإلدارة العالمي  )د(

  .االستخدام غير الكافي لمرفق نظام اإلدارة العالمي في مجال إدارة البرامج  )ه(
  

  ة للمهام الرئيسيةالميزانيات المخصصة مقابل التكاليف المتوقع
  

تعتبر المنتجات والخدمات في عداد "المهام الرئيسية" في خطة العمل. وتسمح الميزانيـة المخصصـة لخطـة عمـل   -١١٧
يعـــدها مـــدير البرنـــامج باســـتخدام األمـــوال لمهمـــة رئيســـية محـــددة. وتقتصـــر الميزانيـــة المخصصـــة علـــى التكـــاليف المتوقعـــة 

لعمل. وٕاذا زادت قيمة الميزانية المخصصة على التكاليف المتوقعـة بشـكل ملحـوظ، فمـن المعتمدة والمشار إليها في خطة ا
  المبرر إجراء مراجعة على أن هذه المراجعة تستلزم موافقة مدير خطة عمل البرنامج.
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ــــاألغراض االســــتراتيجية   -١١٨ ــــات نظــــام اإلدارة العــــالمي الخاصــــة ب ــــد اتضــــح مــــن استعراضــــنا لبيان فــــي  ٥و ٢و ١وق
أن الميزانيــات المخصصــة زادت علــى التكــاليف المتوقعــة التــي لــم تصــحح أو تعــدل فــي  ٢٠١٢أكتــوبر  رين األول/تشــ ٣٠

  نظام اإلدارة العالمي أو لم يوافق عليها مدير خطة عمل البرنامج حسبما يرد بيانه في الجدول التالي.
  

  :٣الجدول 
  األمريكي)مقارنة التكاليف المتوقعة بالميزانية المخصصة (بالدوالر 

  
  الفرق  الميزانية المخصصة  التكاليف المتوقعة  الغرض االستراتيجي

٤ ٧٢٧ ٦٧٣(  ٢٩ ٧٩٥ ٢٩٠  ٢٥ ٠٦٧ ٦١٧  ١(  
٣ ٧٨٠ ٤٦٢(  ٢١ ٥١٥ ٩٣١  ١٧ ٧٣٥ ٤٦٩  ٢(  
١٥٢ ٩٢٠(  ٥٩٣ ٢٥٢  ٤٤٠ ٣٣٢  ٥(  

  )٨ ٦٦١ ٠٥٥(  ٥١ ٩٠٤ ٤٧٣  ٤٣ ٢٤٣ ٤١٨  المجموع
  

إمكانيــــة إدخــــال الميزانيــــات المخصصــــة إال علــــى مســــتوى المهــــام الرئيســــية مــــن المنتجــــات  وأكــــدت اإلدارة عــــدم  -١١٩
والخدمات. ويتوقع من مديري البرامج أن يستعرضوا خطط عملهم فـي نظـام اإلدارة العـالمي بانتظـام لبيـان وضـعها الحـالي 

ميزانيــة المخصصــة المقابلــة لهــا علــى خــالل تنفيــذها. ويجــري التحقــق مــن النفقــات فــي نظــام اإلدارة العــالمي علــى أســاس ال
  مستوى المهام الرئيسية من المنتجات والخدمات ثم على مستوى خطة العمل لكل مصدر من مصادر األموال.

  
  مهام رئيسية غير مصحوبة بالتكاليف المتوقعة بل بالميزانيات المخصصة

  
أكتـوبر  تشـرين األول/ ٣٠أجـري فـي  ٥و ٢و ١تبيَّن من فحص لخطـط العمـل الخاصـة بـاألغراض االسـتراتيجية   -١٢٠
أن المهام الرئيسية ليست مصحوبة بالتكاليف المتوقعة بل بالميزانيات المخصصة حسبما يـرد عرضـه فـي الجـدول  ٢٠١٢
  التالي:

  
  :٤الجدول 

  مهام رئيسية غير مصحوبة بالتكاليف المتوقعة بل بالميزانيات المخصصة (بالدوالر األمريكي)
  

  الفرق  الميزانية المخصصة  التكاليف المتوقعة  تيجيالغرض االسترا
  )٤٠٢ ٢٥١(  ٤٠٢ ٢٥١  صفر  ١
  )١١٥ ٠٠٠(  ١١٥ ٠٠٠  صفر  ٢
  )٣ ٤٨٣ ٠٨٦(  ٣ ٤٨٣ ٠٨٦  صفر  ٥

  )٤ ٠٠٠ ٣٣٧(  ٤ ٠٠٠ ٣٣٧  صفر  المجموع
  

  زيادة األعباء والنفقات على الميزانيات المخصصة وعدم توفر ميزانيات مخصصة بشأنها
  

تفوق قيمة النفقات المسموح بها مجموع الميزانية المخصصة لكل بند من بنود المخصصات في خطة العمـل.  ال  -١٢١
  ومن الضروري خالل تنفيذ خطة العمل أن تستعرض المعامالت المالية المتصلة بها.
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أعبـاء ونفقـات تزيـد وجود مهام رئيسـية ذات  ٢٠١٢أكتوبر  تشرين األول/ ٣٠وقد أظهر استعراضنا للبيانات في   -١٢٢
  أو ال تتوفر بشأنها ميزانيات مخصصة وفقًا لما يرد تلخيصه في الجدولين التاليين: قيمتها على الميزانيات المخصصة و/

  
  :٥الجدول 

  زيادة األعباء والنفقات على الميزانيات المخصصة (بالدوالر األمريكي)
  

  الرصيد المتاح  النفقات  األعباء  الميزانية المخصصة  الغرض االستراتيجي
٩٤٠ ٨١٤(  ٥ ٦٩٧ ٦٦٣  ١٨٩ ١٦٧  ٤ ٩٤٦ ٠١٥  ١(  
١١٣ ٩٥٠(  ٥٧٦ ٨٦٠  ١٧١ ٣٣٨  ٦٣٤ ٢٤٩  ٢(  
١٠٧ ٧١٦(  ١٨٧ ٥٤٣  ٣٧  ٧٩ ٨٦٤  ٥(  

  )١ ١٦٢ ٤٨٠(  ٦ ٤٦٢ ٠٦٦  ٣٦٠ ٥٤٢  ٥ ٦٦٠ ١٢٨  المجموع
  

  :٦الجدول 
  األمريكي)األعباء والنفقات (بالدوالر  عدم توفر ميزانيات مخصصة بشأن

  
الغرض 
  االستراتيجي

  الرصيد المتاح  النفقات  األعباء  الميزانية المخصصة  التكاليف المتوقعة

  )٥٨٧(  ٥٨٧  صفر  صفر  ٥٠ ٠٠٠  ١
  )٢ ٩٠٦(  ٢ ٩٠٦  صفر صفر  صفر  ٢
  )٨ ٣٤٣(  ٢ ٠٣١  ٦ ٣١٢ صفر  ٣٧٠ ٠٠٠  ٥

  )١١ ٨٣٦(  ٥ ٥٢٤  ٦ ٣١٢ صفر  ٤٢٠ ٠٠٠  المجموع
  

مـــن الممكـــن التصـــدي للثغـــرات المالحظـــة فـــي خطـــط العمـــل بفضـــل الرصـــد المنـــتظم لخطـــط العمـــل مـــن  وكـــان  -١٢٣
مديري خطط عمل البرامج غير أن عمليات مراجعة خطط العمل لم تجـر ولـم تحـظ بالموافقـة الالزمـة لبيـان الوضـع  جانب

تعــــديل الوضــــع المــــالي للمنتجــــات المــــالي الفعلــــي للمنتجــــات والخــــدمات. وأطلعتنــــا اإلدارة علــــى صــــياغة بــــالغ يســــتهدف 
والخـــدمات ليشـــمل األعبـــاء والنفقـــات واألمـــوال المتاحـــة والرســـوم المتعلقـــة بالمشـــاريع والمهـــام والمســـاهمات ونـــوع النفقـــات 

  والمنظمة.
  

أوصينا بأن يضطلع مديرو البرامج بانتظام بالرصد الالزم لخطط العمل في نظام اإلدارة العالمي ووافقـت اإلدارة   -١٢٤
ـــرامج أن يضـــمنوا تجســـيد بيانـــات نظـــام اإلدارة العـــالمي للوضـــع المـــالي الفعلـــي ع لـــى توصـــيتنا. وينبغـــي لمـــديري الب

فرعيــة بمــا فــي ذلــك المواعيــد المقــررة والفعليــة لبــدء التنفيــذ  والخــدمات والوضــع التقنــي لكــل مهمــة رئيســية/ للمنتجــات
  وانتهائه.

  
  وضع المهام غير المعبر عن تقدمها الفعلي

  
 أشـارت ٥و ٢و ١الحظنا في نظام اإلدارة العالمي أن جميع خطط عمل البرامج في ظل األغراض االستراتيجية   -١٢٥

إلـــــى الموعـــــد المقـــــرر لبـــــدء المهـــــام الرئيســـــية والمهـــــام الفرعيـــــة والموعـــــد المقـــــرر النتهائهـــــا المتـــــزامنين مـــــع بدايـــــة الثنائيـــــة 
) علـى التـوالي. وشـرحت اإلدارة أن ٢٠١٣ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١) ونهايتهـا (فـي ٢٠١٢ينـاير  كـانون الثـاني/ ١ (في
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توقيت هذين الموعدين محدد كإجراء مبدئي في نظام اإلدارة العالمي بالنسبة إلى هذه الميـادين إال أننـا شـددنا، علـى الـرغم 
ل الثنائيــة، علــى احتمــال أن مــن أن المهــام الرئيســية والمهــام الفرعيــة يقــرر تنفيــذها فــي بعــض الفتــرات الزمنيــة المحــددة خــال

يمتد تنفيذها التام إلى الثنائية المقبلة. وعليه، مـن األساسـي اإلشـارة إلـى مواعيـد محـددة لبـدء المهـام وانتهائهـا بهـدف رصـد 
  خطط العمل على نحو فعال.

  
المقــررة لكــل  منســقو األغــراض االســتراتيجية أيضــًا بــأن خطــط العمــل لــم تحــّدث لتشــمل المواعيــد وأخبرنــا ميســرو/  -١٢٦

فرعية بعد أن تمت الموافقة عليها وشّفرت البيانات الخاصة بها في نظام اإلدارة العـالمي. وال يمكـن بالتـالي  مهمة رئيسية/
تحديد ما إذا كانت مواعيد بدء التنفيـذ وانتهائـه المدرجـة فـي النظـام تقابـل بالفعـل المواعيـد المقـررة المرجـوة للمهـام الرئيسـية 

  والفرعية.
  

كما الحظنا أن نظام اإلدارة العالمي ال يشير أيضًا إلى المواعيد الفعلية لبدء كل نشـاط وانتهائـه. وأعلمتنـا اإلدارة   -١٢٧
بأن المذكرة اإلرشادية للتخطيط التشغيلي فيما يتصل بنظام اإلدارة العالمي تقضي بضرورة تغيير المواعيد المبدئية لخطط 

  لفعلية لبدء وانتهاء كل مهمة رئيسية (أي المنتج أو الخدمة) ومهمة فرعية (أي النشاط).العمل من أجل تجسيد المواعيد ا
  

ب) وقيــد التنفيــذ، (أ) غيــر مســتهلة، (ويمكــن تصــنيف وضــع مهمــة فــي ظــل أي فئــة مــن الفئــات األربــع التاليــة:   -١٢٨
علـــى ذلـــك، يمكـــن تصـــنيف وضـــع التقـــدم المحـــرز علـــى أنـــه قيـــد التحقيـــق أو محفـــوف  ومنجـــزة، د) ومعلقـــة. وعـــالوة ج)(

  بالمخاطر أو ذو عقبات.
  

واتضــح مــن بيانــات نظــام اإلدارة العــالمي المتاحــة مــن إدارة التخطــيط وتنســيق المــوارد ورصــد األداء بخصــوص   -١٢٩
نــاك عــددًا قلــيًال مــن المهــام المصــنفة علــى أن ه ٢٠١٢نــوفمبر  تشــرين الثــاني/ ١٢فــي  ٥و ٢و ١األغـراض االســتراتيجية 

أنهــا "قيــد التنفيــذ" فــي حــين أن معظمهــا مصــنف كمهــام "غيــر مســتهلة". والحظنــا أيضــًا أن بعــض المهــام المصــنفة كمهــام 
"غيــر مســتهلة" هــي مهــام يصــنف وضــع تقــدمها علــى أنــه "قيــد التحقيــق" وتنطــوي علــى أعبــاء ونفقــات متكبــدة وفقــًا لمــا يــرد 

  جدول التالي:عرضه في ال
  

  -٧الجدول 
  وضع المهام غير المعبر عن وضع العمل الفعلي

  النفقات  األعباء  وضع تقدم المهمة  وضع المهمة  رقم المهمة  
HQENB1206322 ٧٤ ٨٤٣  ٩ ٢٣٠  قيد التحقيق  غير مستهلة  ١-١  
HQHEA1206490 ٣٠ ٥٠٦  ٨ ٣٤٣  قيد التحقيق  غير مستهلة  ٣-١  
HQEMP127105 ١٧ ٩٦٣  ٤ ٤١٠  قيد التحقيق  غير مستهلة  ٢-٥  

HQGMP1206623٨٧ ٥٦٧  ٢ ٦٠٧  قيد التحقيق  غير مستهلة  ١-٥  
HQERM1206719 ٩ ١٧٢  ٨٦٠  قيد التحقيق  غير مستهلة  ٣-٤  
HQMSD1206862 ٤ ١٣٥  ١٠ ٠٠٠  قيد التحقيق  غير مستهلة  ١-٧  

  
والحظنــا أيضــًا أن تصــنيف "وضــع تقــدم" كــل األنشــطة المدرجــة فــي نظــام اإلدارة العــالمي بالنســبة إلــى األغــراض   -١٣٠

االستراتيجية الثالثة هو "قيد التحقيق". وأكدت إدارة التخطيط وتنسيق الموارد ورصد األداء أن التصنيف "قيد التحقيـق" هـو 
وصـــف "وضـــع التقـــدم". ونـــرى أن التصـــنيفات المبدئيـــة ليســـت مالئمـــة فـــي الواقـــع التصـــنيف المبـــدئي المعتمـــد فـــي النظـــام ل

ألغراض رصـد خطـط العمـل وأنـه ينبغـي التوقـف عـن اسـتخدام مثـل هـذه التصـنيفات. وأفـادت اإلدارة بـأن عمليـات تحسـين 
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ويترســخ  Oracle R12ام اإلدارة ــــث نظـــتصـنيف "وضـع التقـدم" فـي نظــام اإلدارة العـالمي قـد علقـت ريثمــا يبـدأ تطبيـق تحدي
  تطبيقه.

  
  استخدام مرفق نظام اإلدارة العالمي في مجال إدارة البرامج

  
يتـــيح نظـــام اإلدارة العـــالمي مرفقـــًا إلدارة الشـــؤون الماليـــة والبـــرامج بمـــا فـــي ذلـــك الرصـــد التقنـــي. واألداة التدريبيـــة   -١٣١

اإللكترونية الخاصة بالنظام هي مجموعة لـوازم إنتاجيـة المسـتخدم التـي يسـتطيع الموظفـون فـي المقـر الرئيسـي النفـاذ إليهـا 
يضًا مذكرات إرشادية خاصة بالنظام لتقـديم توجيهـات تدريجيـة بشـأن وظائفـه على شبكة اإلنترانت للمنظمة. وقد وضعت أ

ــًا إلدارة البــرامج إذ اقتصــر التــدريب علــى  المحــددة. ولــيس مــن الشــائع علــى مســتوى اإلدارات التقنيــة أن النظــام يتــيح مرفق
  استخدامه على األفراد. ومن هذا المنطلق، يستخدم النظام أساسًا إلدارة الميزانية.

  
وأعلمتنـــا اإلدارة بـــأن نظـــام اإلدارة العـــالمي يتضـــمن كـــل المعلومـــات وخطـــط العمـــل الماليـــة وهيكـــل النتـــائج. أمـــا   -١٣٢

البيانات بشأن مؤشرات األغراض االستراتيجية والنتائج المتوقعة علـى صـعيد المنظمـة فتحـتفظ بهـا إدارة التخطـيط وتنسـيق 
وتـــرى إدارة التخطـــيط وتنســـيق المـــوارد ورصـــد األداء أن نظـــام اإلدارة  المـــوارد ورصـــد األداء فـــي قاعـــدة بيانـــات منفصـــلة.

العــالمي هــو أداة جيــدة إلدارة البــرامج والشــؤون الماليــة إال أن قدرتــه علــى إدارة البــرامج المفصــلة ال تســتغل اســتغالًال كــامًال 
  في الوقت الحالي.

  
سبًا لإلدارة والرصد التقنيين إال إذا استخدم لرصد تفاصـيل وترى اإلدارات التقنية أن نظام اإلدارة العالمي ليس منا  -١٣٣

التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ األنشـــطة. وال يعـــد النظـــام أيضـــًا تقـــارير وافيـــة بـــالغرض لفائـــدة الوحـــدات التقنيـــة وخصوصـــًا ألن 
فقـد رأت أن هـذا  ٥و ٢الجهات المانحة تعتمد صـيغًا مختلفـة لإلبـالغ. أمـا اإلدارات التـي يشـملها الغرضـان االسـتراتيجيان 

  النظام هو نظام يمكن استخدامه على أفضل وجه إلدارة الشؤون المالية ورصدها.
  

وٕاذ تعتبـــر هـــذه اإلدارات التقنيـــة أن نظـــام اإلدارة العـــالمي لـــيس مالئمـــًا إلدارة البـــرامج، ُصـــممت واســـُتخدمت عـــدة   -١٣٤
ي المحرز واإلبالغ عن البرامج. وعليه، تحفظ وتدار بيانات أنظمة وأدوات للرصد من أجل حفظ البيانات وتتبع التقدم التقن

اإلدارات التقنية وتقاريرها في كل إدارة خارج نظام اإلدارة العـالمي بـدًال مـن حفظهـا وتخزينهـا فـي قاعـدة بيانـات واحـدة ممـا 
  المستخدمين. ال ييسر فرص النفاذ إليها لسائر مديري البرامج/

  
تنسيق الموارد ورصد األداء أيضًا أن المـديرين ال يسـتفيدون اسـتفادة تامـة مـن وظـائف وأوضحت إدارة التخطيط و   -١٣٥

نظــام اإلدارة العــالمي وأن المعلومــات عــن األنشــطة ال تســجل علــى وجــه الســرعة حســب المتطلبــات. وفيمــا يتصــل بوضــع 
ياتها وتركـــز علـــى المهـــام المهـــام ووضـــع التقـــدم المحـــرز، ستباشـــر عمليـــات التحقـــق مـــن ضـــمان الجـــودة واالمتثـــال لمقتضـــ

سيما في سياق استعراض خطط العمل في نهايـة السـنة وتقيـيم رصـد النتـائج المتوقعـة. وسيضـاف هـذا التوجـه  الرئيسية وال
إلـــى القائمـــة الحاليـــة بأوجـــه التحســـين المقتـــرح إدخالهـــا علـــى نظـــام اإلدارة العـــالمي ويؤخـــذ فـــي عـــين االعتبـــار لـــدى تنفيـــذ 

  سلسلة النتائج الجديدة وبرنامج عمل إصالح المنظمة.التغييرات المرتبطة ب
  

واتفقت اإلدارة على المالحظة العامة بشأن عدم تعزيز قدرة نظام اإلدارة العالمي وطاقته إلى أقصـى حـد. وأكـدت   -١٣٦
وسيبسَّــط أن النظــام قــادر علــى إدارة البــرامج وخطــط العمــل إال أن اســتخدام النظــام يتطلــب تغييــرًا فــي طريقــة اســتخدامه. 

اإلطــار الجديــد لــإلدارة القائمــة علــى تحقيــق النتــائج ويخفــض عــدد العناصــر المكونــة تخفيضــًا ملحوظــًا لفســح مجــال أكبــر 
لتســـــخير طاقـــــة النظـــــام كـــــأداة إلدارة البـــــرامج. وقـــــد أخطرتنـــــا اإلدارة أيضـــــًا بـــــاعتزام إجـــــراء اســـــتعراض لألنظمـــــة واألدوات 

فــي ســياق اعتمــاد سلســلة النتــائج الجديــدة  ٢٠١٤ظــام اإلدارة العــالمي خــالل عــام المســتخدمة فــي الوقــت الحــالي بمــا فيهــا ن
  وٕاطار الرصد والتقييم.
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أوصينا بأن تيسر إدارة التخطيط وتنسيق الموارد ورصد األداء إجراء تقييم ملموس الحتياجات اإلدارات التقنية   -١٣٧
لرصد واإلبالغ وٕاجراء استعراض لألنظمة واألدوات المستخدمة في مجال إدارة البرامج اعتبارًا من التخطيط ووصوًال إلى ا

في الوقت الحالي بما فيها نظام اإلدارة العالمي في سياق سلسلة النتائج الجديدة وٕاطار الرصـد والتقيـيم ووافقـت اإلدارة 
  على توصيتنا.

  
  إدارة الموارد البشرية  -٨
  

التــي أعــدت باســتخدام نهــج قــائم علــى  ٢٠١٥-٢٠١٠استعرضــنا وضــع تنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية للفتــرة   -١٣٨
هذه االستراتيجية التي تحدد أهداف التحول واالستراتيجيات الرئيسية لتعزيـز إدارة  د البشريةار إدارة المو المشاركة. ووضعت 

لتوقعات أصحاب المصلحة فيها. ورحب فريق السياسات العالمية خالل الموارد البشرية ومساعدة المنظمة على االستجابة 
باالسـتراتيجية واعتمـدها إال أنـه أحـاط علمـًا بضـرورة  ٢٠١٠مـارس  آذار/ ٣١إلـى  ٢٩اجتماعه االعتكافي الذي عقـد مـن 

  تحديد األولويات نظرًا إلى بعد مطامح برنامج عمل التغيير.
  

  ريةوضع تنفيذ استراتيجية الموارد البش
  

د ار . ولــم تسـتطع إدارة المــو المــوارد البشـرية د البشــرية لـم تعــد خطـة شــاملة لتنفيـذ اسـتراتيجيةر الحظنـا أن إدارة المـوا  -١٣٩
  كل استراتيجية ما يلي:بالنسبة إلى  البشرية أن تحدد بوضوح

  
 وهدف األداء الرئيسي ةالمبادر   (أ)

 هياكل تصريف الشؤون  (ب)

يــــة وحصــــائلها المتوقعــــة ومؤشــــراتها وأطرهــــا الزمنيــــة والمخــــاطر المرتبطــــة بهــــا األنشــــطة المفصــــلة المعن  (ج)
  والموظفون المسؤولون عنها

  .آليات الرصد واإلبالغ  (د)
  

وعليــه، تعــرض للخطــر نشــاط اإلبــالغ الفعــال والــدقيق عــن اإلنجــازات المحققــة والتقــدم المحــرز فــي مســار التنفيــذ   -١٤٠
االستراتيجيات والتغييرات المنشودة واإلبالغ عنه. وعلى نحو مماثل، لم يكـن هنـاك أي بسبب عدم توفر آليات لرصد تقدم 

نظام منهجي لحفظ السجالت يتتبع االستراتيجية بدءًا مـن مرحلـة تخطيطهـا حتـى مرحلـة إنجازهـا لتمكـين اإلدارة العليـا مـن 
  اتخاذ قرارات مستنيرة.

  
تقييمـــًا مســـتمرًا ومواكبـــًا إلصـــالح المنظمـــة للتأكـــد مـــن مواصـــلة دعمهـــا ويجـــب تقيـــيم اســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية   -١٤١

  ألولويات المنظمة الحالية.
  

مبادراتها لعملية تخطيط تنفيذي منّظمـة  تضمن إدارة الموارد البشرية إخضاع تنفيذ استراتيجياتها/أوصينا بأن   -١٤٢
  :ما يليتأخذ في االعتبار 

  
  ؛هياكل تصريف الشؤون والمساءلة  )أ(
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ــــة والموظفــــون  األنشــــطة المحــــددة والحصــــائل/  )ب( ــــائج المتوقعــــة ومؤشــــرات األداء واألطــــر الزمني النت
  ؛المسؤولون

  ؛تحديد المتطلبات من الموارد والقيود المفروضة عليها  )ج(

  ؛إدارة المخاطر  )د(

  .عنه بالغالتنفيذ واإل مساررصد التقدم المحرز في   )ه(
  

  سياسة توظيف متسقة
  

من المقرر في ظل استراتيجية الموارد البشرية تحديث سياسة التوظيف على أساس نهج قائم علـى الكفـاءة يشـمل   -١٤٣
اســتخدام األدوات والتوصــيفات الوظيفيــة العامــة والقــوائم بأســماء المرشــحين. وقــد بينــت الــنهج االســتراتيجية وعمليــة التنفيــذ 

ءات التوظيــف واالختيــار فــي كــل المكاتــب. ويتمثــل مؤشــرها القابــل أنــه ينبغــي مواءمــة إجــرا ٢٠١٣-٢٠١٢المقــررة للفتــرة 
للقياس في وضع الصيغة النهائية لسياسة التوظيف. وفي التقرير المقدم من المدير العام إلى المجلس التنفيذي عن عملية 

ـــاني/ ٨المؤرخـــة  ٨إضـــافة  ١٣٢/٥ت  مضـــمن الوثيقـــة  ٢٠١٢إصـــالح المنظمـــة  مواءمـــة تحـــدد  ٢٠١٣ينـــاير  كـــانون الث
السياسات والممارسات للتوظيف على مستوى كل المكاتب الرئيسية كهدف من األهداف الرئيسية القابلة للتحقيق في إطار 

. وقـد أفيـد بـأن تحقيـق هـذا الهـدف جـار علـى قـدم ٢٠١٣تبسيط إجراءات التوظيف واالختيار مـن المزمـع تحقيقـه فـي عـام 
  وساق.

  
عـن تنـاول موضـوع مواءمـة  د البشـريةار إدارة المـو اسة توظيف متسـقة. وأفصـحت ومع ذلك، الحظنا عدم توفر سي  -١٤٤

ممارســات التوظيــف فــي كــل المكاتــب بانتظــام فــي اجتماعــات المجلــس العــالمي المشــترك بــين المــوظفين واإلدارة والمــديرين 
وجـود عـدة عوامـل تسـاهم  اإلقليميين لشؤون الموظفين. وال تتوفر أي وثيقـة محـددة عـن "سياسـة التوظيـف" علـى الـرغم مـن

في إطار التوظيف مثل عاملي التوزيع بين الجنسين والتوزيع الجغرافـي. وأخبرتنـا اإلدارة بأنـه مـن المقـرر بـدء العمـل علـى 
  .٢٠١٣سياسة موحدة خالل عام 

  
نهــج الكفــاءة وأداة المقــابالت لــم تنفــذ علــى الصــعيد العــالمي.  والحظنــا أيضــًا أن أنظمــة التوظيــف المســتندة إلــى  -١٤٥

  وتظل المنظمة بالتالي تستخدم سياسات وٕاجراءات مختلفة للتوظيف.
  

والشــاملة باالســتناد إلــى  متســقةوٕاجــراءات التوظيــف التوظيــف السياســة أوصــينا بــأن تضــع اإلدارة دون تــأخير   -١٤٦
  على جميع مستويات المنظمة بهدف ضمان توحيد إجراءات التوظيف. يعلى الصعيد العالم هانهج الكفاءة لتنفيذ

  
  التوازن بين الجنسين

  
أفاد التقرير الذي قدمته األمانة إلى المجلس التنفيذي عن استراتيجية التوظيف التـي تراعـي التـوازن بـين الجنسـين   -١٤٧

تحقيق األهداف الثالثة التي حددتها جمعية الصحة ) بأن المنظمة تعمل من أجل ١١٣/١٨ت  موالتوازن الجغرافي (الوثيقة 
  العالمية:

  
من جميع التعيينات التي ستنشأ على مدى السنتين القادمتين في وظـائف الفئـة المهنيـة  ٪٦٠تخصيص   )أ(

(الفنية) والفئات العليا (بغض النظر عن مصدر تمويلها) لتعيين مواطني البلدان غير الممثلة أو البلدان الناقصة 
  ٣٥-٥٦ع  ص  جسيما البلدان النامية منها على أساس الصيغة الواردة في القرار  تمثيل والال



 A66/34            Annex  الملحق         ٦٦/٣٤ج

33 

من التعيينات للنسـاء فـي وظـائف الفئـة المهنيـة (الفنيـة) والفئـات العليـا حسـبما جـاء فـي  ٪٥٠تخصيص   )ب(
  ١٧-٥٦ع  ص  جالقرار 

  .١٧-٥٦ع  ص  جزيادة نسبة النساء في الوظائف العليا حسبما جاء في القرار   )ج(
  

بشـــأن تمثيـــل الجنســـين أن عـــدد النســـاء فـــي  د البشـــريةار إدارة المـــو والحظنـــا باالســـتناد إلـــى البيانـــات التـــي أتاحتهـــا   -١٤٨
امـرأة  ٩٦١إلـى  ٢٠٠٢) فـي عـام ٪٣٢,٧٠امـرأة ( ٤٦١وظائف الفئـة المهنيـة (الفنيـة) أو الفئـات العليـا ارتفـع بـاطراد مـن 

) فـي ٪٣٩,٢٠امـرأة ( ٨٤٥وٕالـى  ٢٠١١) فـي عـام ٪٤٠امـرأة ( ٩١١فض إلـى غير أنه انخ ٢٠١٠) في عام ٪٤٠,٢٠(
 ٢٠٠٩) فـي عـام ٪٣٩,٥٠امـرأة ( ٩٢٤. وقد ارتفع عدد النساء في هذه المناصـب المـذكورة مـن ٢٠١٢ يوليو تموز/ ٣١
أخـذت تـنخفض  إال أن نسـبة النسـاء ٢٠١٠) عند بدء تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في عـام ٪٤٠,٢٠امرأة ( ٩٦١إلى 

 أن هذا االنخفاض نجم عـن إعـادة هيكلـة/ د البشريةر إدارة الموا. وأوضحت ٢٠١٢ يوليو تموز/ ٣١حتى  ٢٠١١في عام 
تخفيض عدد القوى العاملة في المنظمـة خـالل العـامين الماضـيين. وعلمـًا بـأن تمثيـل المـرأة فـي فئـة الوظـائف التـي ألغيـت 

مثيلهــا فــي المكاتــب الرئيســية األخــرى، فقــد أثــر ذلــك فــي النســبة المئويــة اإلجماليــة فــي المقــر الرئيســي يفــوق عــادة مســتوى ت
  للموظفات اللواتي يشغلن وظائف الفئة المهنية (الفنية) والفئات العليا.

  
فـــي المقـــر  ٢٠١٢وظيفـــة مـــن وظـــائف الفئـــة المهنيـــة (الفنيـــة) التـــي شـــغلت حـــديثًا خـــالل عـــام  ١١٤ومـــن أصـــل   -١٤٩

  ) شغلتها المرشحات في الرتب التالية:٪٥٩,٦٥ظيفة (و  ٦٨الرئيسي هناك 
  

  :٨الجدول 
  )٢٠١٢اإلناث في وظائف الفئة المهنية (الفنية) في المقر الرئيسي (

  
  تعيين بعقود مؤقتة  تعيين بعقود محددة المدة  الرتبة

  صفر  ٢  ١-مد
  صفر  ٢  ٢-مد
  صفر  ٤  )٦-(ف ٦-م
  ٧  ٦  )٥-(ف ٥-م
  ١٢  ١١  )٤-(ف ٤-م
  ١٣  ٧  )٣-(ف ٣-م
  ٢  ٢  )٢-(ف ٢-م

  ٣٤  ٣٤  المجموع
  

مرشــحة مختــارة لشــغل وظــائف الفئــة المهنيـة (الفنيــة) أو الفئــات العليــا بعقــود محــددة المــدة كانــت  ٣٤ومـن ضــمن   -١٥٠
مرشــحة ممــن  ١٦مرشــحة ممــن شــغلن مناصــب بعقــود محــددة المــدة و ١٢مرشــحات وظفــن مــن خــارج المنظمــة و ٥هنــاك 

مكتـب آخـر تـابع لألمـم المتحـدة. ومـن جانـب آخـر، كانـت هنـاك  واحدة من وكالة أخرى تابعة/عيّن بعقود مؤقتة ومرشحة 
مرشحات وظفن من خارج المنظمة ومرشحة واحدة عينت بعقد محدد المدة ومرشحتان عينتا في فئة الموظفين المهنيين  ٩

  ة للتعيين بعقود مؤقتة.مرشحة مختار  ٣٤مرشحة ممن عيّن بعقود مؤقتة من أصل  ٢٢(الفنيين) المبتدئين و
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وتبين من استعراض تقارير االختيار المتعلقة بوظائف مختـارة بعقـود محـددة المـدة أن عـدد المرشـحين الـذكور زاد   -١٥١
على عدد المرشحات اإلناث في معظم المناصب الشاغرة المعلنة. كما انتمى معظم المرشحين إلى البلدان الزائدة التمثيل. 

تجـــاه المســـجل فـــي طلبـــات الترشـــيح عبـــر نظـــام التوظيـــف اإللكترونـــي أيضـــًا اإلدارة علـــى تقيـــيم فعاليـــة ويســـاعد تحليـــل اال
 د البشــريةر إدارة المــوااســتراتيجية المــوارد البشــرية فــي تنــاول مســألة المســاواة بــين الجنســين. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، لــم تتخــذ 

  ءات االختيار التي تتبعها هي إجراءات تنحاز إلى المرأة.تدابير محددة لتعزيز المساواة بين الجنسين إذ ترى أن إجرا
  

  التمثيل الجغرافي
  

يشــدد دليــل المنظمــة اإللكترونــي المرجعــي علــى إيــالء العنايــة القصــوى فــي ســياق تعيــين المــوظفين ونقلهــم وٕاعــادة   -١٥٢
ال بــد مــن إيــالء العنايــة الواجبــة  انتــدابهم وتــرقيتهم لضــرورة ضــمان أعلــى مســتويات الفعاليــة والكفــاءة والنزاهــة. ومــع ذلــك،

  ألهمية تعيين الموظفين واالحتفاظ بهم على أساس التمثيل الجغرافي على أوسع نطاق ممكن.
  

 تمـوز/ ٣١و ٢٠٠٣وقد كشف تحليلنـا لوضـع تمثيـل الـدول األعضـاء فـي المنظمـة فـي الفتـرة المتراوحـة بـين عـام   -١٥٣
سبة المئوية لتمثيل الدول األعضاء في كل الفئات. وفيما يتعلق بمستوى عن حاالت ارتفاع وانخفاض في الن ٢٠١٢ يوليو

ضـــمن والبلـــدان  غيـــر الممثلـــة، لـــوحظ ارتفـــاع فـــي ثـــالث فئـــات أي البلـــدان ٢٠١٢ يوليـــو تمـــوز/ ٣١التمثيـــل المســـجل فـــي 
وى تمثيـل فئتـي على التوالي. وسجل انخفاض فـي مسـت ٪٢,١٣و ٪٢,٠٨و ٪٥بلغت نسبه  الزائدة التمثيلوالبلدان  النطاق
  .٪٣٣,٣٣بنسبة  األكثر تمثيالً والبلدان  الناقصة التمثيلالبلدان 

  
بلــدًا أي  ٤٢إلــى  ٢٠١١ ديســمبر كــانون األول/ ٣١وارتفــع عــدد البلــدان غيــر الممثلــة مــن المســتوى المســجل فــي   -١٥٤

. ٪٣٣,٣٣بلــدين أي بنســبة  بينمــا انخفــض عــدد البلــدان الناقصــة التمثيــل بمقــدار ٢٠١٢ يوليــو تمــوز/ ٣١فــي  ٪٥بنســبة 
في حين أن عدد البلدان األكثـر تمثـيًال انخفـض بمقـدار  ٪٢,٠٨وارتفع عدد البلدان ضمن النطاق بمقدار بلدين أي بنسبة 

 تمــوز/ ٣١. وفــي ٪٢,١٣. وارتفــع مجمــوع البلــدان الزائــدة التمثيــل بمقــدار بلــد واحــد أي بنســبة ٪٣٣,٣٣بلــدين أي بنســبة 
مــن مجمــوع الــدول األعضــاء البــالغ عــددها  ٪٢٤,٤٩بلــدًا  ٤٨بلــدان الزائــدة التمثيــل البــالغ عــددها ، شــكلت ال٢٠١٢ يوليــو
مــن مجمــوع الــدول. ونجمــت التغييــرات  ٪٢١,٤٣بلــدًا فقــد شــكلت  ٤٢دولــة. أمــا البلــدان غيــر الممثلــة البــالغ عــددها  ١٩٦

موظفين نتيجة بلوغهم سن التقاعـد اإللزامـي أو الطارئة على تمثيل البلدان عن بدء عمل موظفين جدد وعن إنهاء خدمة ال
   استقالتهم.

  
على اتخاذ عدد من اإلجراءات في إطار كل عنصر من عناصر خطة العمل مثل  د البشريةر إدارة المواوأطلعتنا   -١٥٥

إعــداد أداة للتخطــيط فــي مجــال المــوارد البشــرية ونظــام التوظيــف اإللكترونــي وصــفحات شــبكية وتنظــيم بعثــات للتوظيــف. 
فـي مجـال التوظيـف وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك ما يـدل علـى االضـطالع برصـد تنفيـذ االسـتراتيجية وخطـة العمـل 

  وتقييمهما على أساس األهداف والمؤشرات المحددة.
  

وخلصنا إلى ضرورة تقييم استراتيجية التوظيف وٕالى احتمال اقتراح تدابير جديدة لتعديل االستراتيجية وتنفيذها إن   -١٥٦
  رئي أنها غير فعالة في دعم مبادرات تمثيل الجنسين والتمثيل الجغرافي.

  
بأن تقيم إدارة الموارد البشرية فعالية استراتيجية التوظيف ومدى مالءمتها للوضع السائد في المنظمة أوصينا   -١٥٧

  فيما يتعلق بدعم المساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل.
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  معدل االلتزام بنظام إدارة وتطوير األداء
  

مكـــــن أن يســـــتخدمه المـــــديرون فـــــي المنظمـــــة لتحســـــين أداء يســـــتخدم نظـــــام إدارة وتطـــــوير األداء لتقيـــــيم األداء وي  -١٥٨
الموظفين. ويشدد تقييم األداء على تخطيط العمـل القـائم علـى تحقيـق النتـائج وتحديـد مؤشـرات األداء القابلـة للقيـاس لتقيـيم 

  إنجازات األفراد.
  

ــــائج  ٣-١٣ النتيجــــة ٢٠١٣-٢٠١٢مــــن الميزانيــــة البرمجيــــة للفتــــرة  ١٣ويشــــمل الغــــرض االســــتراتيجي   -١٥٩ مــــن النت
المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة التــي تتمثــل فــي "تنفيــذ سياســات وممارســات المــوارد البشــرية الســتقطاب المواهــب المتميــزة 
واستبقائها وتشجيعها على التعلم وتنمية قدراتها المهنية وٕادارة األداء وتعزيز السلوك األخالقي". وأحد مؤشرات هذه النتيجة 

كنســـبة أساســـية لعـــام  ٪٨٠ة المئويـــة للمـــوظفين الملتـــزمين بـــدورة نظـــام تطـــوير وٕادارة األداء التـــي تبلـــغ المتوقعـــة هـــو النســـب
  .٢٠١٣كنسبة مستهدفة لعام  ٪٨٥و ٢٠١٢

  
عـــن االلتـــزام بنظـــام إدارة وتطـــوير األداء معـــدالت االلتـــزام التاليـــة فـــي  ٢٠١٢وقـــد بـــين اســـتعراض لتقـــارير عـــام   -١٦٠

  :٢٠١٣ مارس ر/آذا ٥المكاتب الرئيسية في 
  

  :٩الجدول 
  (بما في ذلك الموظفون المؤقتون) ٢٠١٣ مارس آذار/ ٥معدالت االلتزام في 

  )٪معدل االلتزام (  الموظفون الملتزمون  مجموع الموظفين  المكتب الرئيسي
  ٦٦,٤٦  ١ ٥١٢  ٢ ٢٧٥  المقر الرئيسي

  ٧٧,٧٩  ١ ٩٥٤  ٢ ٥١٢  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٥٠,٨٠  ٤٧٩  ٩٤٣  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ٤٦,٧٧  ٢٨٢  ٦٠٣  المكتب اإلقليمي ألوروبا
  ٦٢,٥٣  ٥٠٤  ٨٠٦  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  ٧٧,٤٥  ٥٧٧  ٧٤٥  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
  ٦٣,٦٣  ٥ ٣٠٨  ٧ ٨٨٤  المجموع

  
مقارنـة بمعـدل  ٪١٦,٣٧ممـا يـنم عـن انخفـاض بنسـبة  ٪٦٣,٦٣والحظنا أن متوسط معدل االلتـزام العـالمي يبلـغ   -١٦١

. وانخفـــض متوســـط معـــدل االلتـــزام نتيجـــة للمعـــدلين المســـجلين فـــي المكتـــب ٪٨٠والبـــالغ  ٢٠١٢االمتثـــال المتوقـــع لعـــام 
علــى التــوالي. ومــع ذلــك، قــد تكــون  ٪٥٠,٨٠و ٪٤٦,٧٧اإلقليمــي ألوروبــا والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط والبــالغين 

أي بعـد خمسـة أيـام مـن الموعـد  ٢٠١٣ مـارس آذار/ ٥دالت االلتزام حتى أدنى من ذلك نظرًا إلى صدور التقـارير فـي مع
  المقرر لتقديم تقارير نهاية السنة عن نظام إدارة وتطوير األداء.

  
كافـة مـن  رئيسيةالمكاتب ال فيرصد االلتزام بنظام إدارة وتطوير األداء  د البشريةر إدارة المواعزز تأوصينا بأن   -١٦٢

  .صحيحالنحو الجميع الموظفين على  أجل ضمان تقييم
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  المكاتب اإلقليمية والقطرية
  

فــي مراجعتنــا للحســابات نهــج مراجعــة  لقــد زرنــا مكتبــين إقليميــين ومكتبــين قطــريين خــالل الســنة الماليــة. واعتمــدنا  -١٦٣
الحســـابات القـــائم علـــى المخـــاطر علـــى غـــرار مـــا فعلنـــا فـــي إطـــار مراجعـــة حســـابات المقـــر الرئيســـي. وحـــددت المخـــاطر 
واستعرضـت أنشــطة الرقابـة مــن حيـث مــدى مسـاهمتها فــي التخفيـف مــن وطـأة المخــاطر المحـددة. وبنــاء علـى ذلــك، قــدمنا 

  متبقية التي لم تخفف أنشطة الرقابة من وطأتها.التوصيات للتصدي للمخاطر ال
  
  مكتب المنظمة اإلقليمي ألفريقيا  -٩
  

تبينا من مراجعتنا للحسابات عدة مواطن ضـعف فـي أنشـطة الرقابـة التـي كـان مـن الممكـن أن تتصـدى للمخـاطر   -١٦٤
وائح المنظمــــة وقواعــــدها. وعلــــى فــــي المجــــاالت الماليــــة واإلداريــــة. كمــــا تبــــين مــــن مراجعتنــــا للحســــابات عــــدم االمتثــــال للــــ

الخصوص، كانت هناك حاجة إلى تعزيز موثوقية رصـيد حسـابات السـلف المسـتديمة عبـر تسـوية أرصـدتها وتسـجيل بنـود 
  التسوية.

  
وعلــى اعتبــار أن أنشــطة التعــاون المــالي المباشــر تجســد الواليــة األساســية للمكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا، فــإن تقيــيم   -١٦٥

طار أنشطة التعـاون المـالي المباشـر قـد ييسـر تنفيـذ البرنـامج ويعـزز قـدرات المكتـب فـي مجـال صـنع القـرار المخاطر في إ
ويحدد المساءلة بشأن هذه األنشطة. وهذا أمر ال بد منـه نظـرًا إلـى التقييـدات المالحظـة فـي تقيـيم البرنـامج بسـبب التـأخير 

  يم غير الكافي للشركاء المتعاقدين وعدم دقة تسجيل المعامالت.في تقديم التقارير عن التعاون المالي المباشر والتقي
  

وفيمـــا يتعلـــق بالمشـــتريات، ســـمح الخطــــأ فـــي تكـــوين النظـــام فـــي نظــــام اإلدارة العـــالمي بـــإجراء مشـــتريات قــــدرها   -١٦٦
ـــة بموجـــب المـــادة سادســـاً  ١٠٠ ٠٠٠ مـــن دليـــل  ٣-١-دوالر أمريكـــي وأكثـــر حتـــى دون الحصـــول علـــى الموافقـــة المطلوب

المنظمة اإللكتروني. ويبرر هذا الوضع تدخل المقر الرئيسي ويستوجب استعراض اإلدارة المنتظم لمخرجـات األنظمـة مـن 
أجــل ضــمان تشــغيل النظــام حســب المقتضــيات. وعلــى نحــو مماثــل، ال بــد مــن إعــادة النظــر فــي السياســة التــي تقتضــي 

أوجه االخـتالف بـين دليـل المنظمـة اإللكترونـي واإلجـراء إصدار تقرير إلرساء العطاءات بشأن المشتريات بهدف تصحيح 
  بشأن إصدار تقرير إرساء العطاءات واالستعداد لشراء السلع. PRT.SOP.VI.054التشغيلي الموحد 

  
أيضــًا أوجــه قصــور فــي ضــوابط إدارة المخزونــات واألصــول كمــا يتبــين مــن عــدم تحديــد تسلســل الســلطة  وُحــدِّدت  -١٦٧

تامــة علـى وظـائف غيــر متوافقـة وحــاالت التصـرف غيـر المصــرح بهـا وعـدم دقــة التقـارير والمعلومــات وسـيطرة المـوظفين ال
  عن المخزونات.

  
وهناك فرصة أخرى للتحسين في مجال التعاقد لتوفير الخـدمات. وقـد أظهـرت مراجعـة الحسـابات ضـرورة ضـمان   -١٦٨

وقــت المناســب تقريــر إرســاء العطــاءات الــذي يبــين كــل الشــفافية فــي اختيــار الشــركاء المتعاقــدين وأوحــت بــأن يقــدم فــي ال
المعلومات الالزمة عن المشتريات. وعلى نحو مماثل، أيدت مراجعة الحسابات اسـتخدام وسـائل اإلعـالم والمرافـق الشـبكية 

  لدعوة الشركاء المحتملين لتوفير الخدمات.
  

جــال الســفر والتحقــق مــن أداء المــوظفين ومــن جهــة أخــرى، يوصــى بالرصــد لتجنــب تــراكم حــاالت التقصــير فــي م  -١٦٩
  وضمان إبالغ الجهات المانحة عن اإلنجازات التقنية والمالية في الوقت المناسب.

  
وأخيرًا وفيما يخـص إدارة البرنـامج، اقترحنـا فـي مراجعتنـا للحسـابات إعـادة تقيـيم وضـع تقـدم البرنـامج علـى أسـاس   -١٧٠

مقابـل الغايـة  ذو عقبـاتأو  محفـوف بالمخـاطرأو  قيـد التحقيـقلـى أنـه أهداف المؤشرات واسـتعراض مـا يصـنف وضـعه ع
  المنشودة بهدف التحقق من التدابير المستخدمة في وضع تقدم البرنامج.
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حسـابات الُسـلف ب المتصـلةالماليـة واإلداريـة وٕاجراءاتـه  هضـوابطالمكتب اإلقليمـي ألفريقيـا  يحسِّنأوصينا بأن   -١٧١
والسـفر فـي مهـام  واألصـول اتوٕادارة المخزون بما في ذلك عقود الخدماتوالمشتريات وأنشطة التعاون المالي المباشر 

التقـدم المحـرز فـي عـن تقارير ة في الدقالو  رسمية وٕابالغ الجهات المانحة. وأوصينا أيضًا بأن تضمن اإلدارة الموثوقية
  .إنجازات البرنامج

  
  المنظمة اإلقليمي لغرب المحيط الهادئمكتب   -١٠

  
الحظنا في مراجعتنا للحسابات أن أنشطة الرقابة في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ تتسم بفعالية تنفيذها   -١٧٢

ذلك، ال تزال هنـاك مجـاالت ذات طـابع مـالي وبرمجـي لوحظـت فيهـا فـرص للتحسـين حسـبما يـرد بحثـه  بصفة عامة. ومع
أدناه. ونعترف باإلجراء الفوري الذي اتخذته إدارة المكتب اإلقليمي لتنفيذ التوصيات الداعية إلى تعزيز المساءلة وتصريف 

  الشؤون.
  

ناك حاجة إلى توفير إدارة منظمة للمخاطر على المستوى اإلقليمي وفيما يتصل بإدارة التعاون المالي المباشر، ه  -١٧٣
تحــدد قـــدرات الحكومــات أو المؤسســـات أو الوكـــاالت فــي مجـــالي تنفيــذ المشـــاريع واإلدارة الماليـــة وتســتخدم أيضـــًا كأســـاس 

م فعاليـة جهـود يرتكز عليه تخطيط البرامج وتقيـيم الفـرص القادمـة. وعـالوة علـى ذلـك، كشـفت مراجعتنـا للحسـابات عـن عـد
رصد سـلف التعـاون المـالي المباشـر المسـتحقة علـى المكاتـب القطريـة ومتابعتهـا بمـا فـي ذلـك تحديـد أسـباب عـدم االمتثـال 
لمتطلبــات اإلبــالغ. وٕان عمليــات اإلفــراج عــن األمــوال للجهــات النظيــرة فــي المســتقبل وأهميــة المعلومــات الوجيهــة الالزمــة 

لخطر نتيجة لمثل ذلك الوضع. ومن المقترح تدعيم استراتيجيات الرصد بإدراج الحلول ألغراض صنع القرار قد تعرضت ل
المحتملــة مــن أجــل التصــدي لعــدم االمتثــال لمتطلبــات اإلبــالغ. وهنــاك أيضــًا حاجــة إلــى تحســين التوقيــت المناســب لتقــديم 

غــرض الــذي وجــب إعــداد التقــارير بشــأنه التقــارير الماليــة والتقنيــة عــن التعــاون المــالي المباشــر بغيــة عــدم تعــرض تحقيــق ال
للخطــر. وأفــادت مراجعــة الحســابات أيضــًا بــأن نظــام إدارة الســجالت ضــمن نظــام اإلدارة العــالمي ال يــوفر معلومــات وافيــة 
ومستجدة بخصوص وضـع التقـارير عـن التعـاون المـالي المباشـر ونتـائج المشـاريع الـذي يعرقـل اسـتخدام التقـارير المتصـلة 

  ى نحو فعال.بالموضوع عل
  

وبالنســبة إلــى إبــالغ الجهــات المانحــة، يشــجع المكتــب اإلقليمــي علــى بــذل الجهــود بالتعــاون مــع الوحــدات التقنيــة   -١٧٤
والمسؤولين عن إدارة البرامج ووحدة العالقات الخارجية واالتصاالت للتخفيف من وطأة مخاطر التـأخير فـي اإلبـالغ الـذي 

  المكتب ومشاريعه في المستقبل.قد يعرض للخطر تمويل برامج 
  

وتبــين مــن مراجعتنــا للحســابات أيضــًا أن ســجل األصــول الثابتــة ال يتــيح معلومــات جــديرة بالثقــة عــن المســتخدمين   -١٧٥
النهائيين الفعليين ألغراض المساءلة عن األصول والتتبع الفعال لحركة األصول. وتوصى اإلدارة بالتـالي بـالتحقق المـادي 

  حديد المستخدمين النهائيين وتحديث سجل األصول الثابتة بهدف تيسير تتبع األصول.من األصول لت
  

وفيما يتعلق بشراء الخدمات التعاقدية، فّضل المكتب اإلقليمي اللجوء إلى التعاقـد الوحيـد المصـدر بـدًال مـن شـراء   -١٧٦
ال يتماشى مع مبدأ تحقيق أفضل قيمة مقابـل مما قد  اتفاق ألداء العملعلى  ءً خدمات المتعاقدين على أساس التنافس بنا

المــال المطبــق علــى المشــتريات فــي المنظمــة. وتوصــى شــعبة إدارة البــرامج فــي المكتــب اإلقليمــي بتوحيــد البيانــات الراهنــة 
بشــأن الخبــراء االستشــاريين وتحــديثها إلتاحــة قاعــدة بيانــات أكثــر شــموًال عــن مــوردي الخــدمات تســمح بزيــادة الخيــارات فــي 

تيـــار المتعاقـــدين المحتملـــين. وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، يوصـــى بتوحيـــد نظـــام الرصـــد واالختصاصـــات بشـــأن عقـــود الخـــدمات اخ
  االستشارية واتفاقات أداء العمل بغية تيسير تقييم األداء كأساس التخاذ اإلجراءات في المستقبل.

  
المتعلقــة بالتعــاون  وٕاجراءاتــه هضــوابطأوصــينا بــأن يواصــل المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ تحســين   -١٧٧

  التعاقدية.المالي المباشر وٕابالغ الجهات المانحة وٕادارة األصول وشراء الخدمات 
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  مكتب المنظمة القطري في غانا  -١١
  

الحظنــا فــي مراجعتنــا للحســابات عــدة مــواطن ضــعف وثغــرات فــي أنشــطة الرقابــة فــي المجــاالت الماليــة واإلداريــة   -١٧٨
  لقطري وعدم امتثال المكتب للوائح المنظمة وقواعدها.لعمليات المكتب ا

  
وفيما يتعلق بإدارة األصول الثابتة، الحظنا االستبعاد السابق ألوانه لست مركبات آليـة لـم يـتم التصـرف فيهـا بعـد   -١٧٩

ال المعلومــات دعــاء اإلدارة بشـأن اكتمـامـن قائمـة المخزونــات. وسـتدعم إعـادة المبلــغ المـذكور إلـى رصــيد األصـول الثابتـة 
تفريـــغ ســجل األصــول الثابتـــة مــن العناصـــر الزهيــدة القيمـــة أيضــًا موثوقيـــة  سيحسِّــنالمقدمــة ونزاهتهــا. وفـــي الوقــت ذاتـــه، 

  سجالت األصول الثابتة.
  

ـــا للحســـابات أيضـــًا عـــن خســـارة الفوائـــد مـــن المســـاهمات التـــي انتهـــى تـــاريخ اســـتحقاقها بمقـــدار   -١٨٠ وكشـــفت مراجعتن
انتهــاء تـــاريخ  أمريكــي. وســـعيًا إلــى تعزيـــز اســتخدام المســـاهمات إلــى أقصـــى حــد وتجنـــب عــدم اســـتخدام/دوالر  ١٤ ٩٠٠

استحقاق المساهمات اقترحنا في مراجعتنا للحسابات إعداد خطة اإلدارة لتنفيذ المشاريع إزاء المعالم واألطر الزمنية المتفق 
  من وطأتها مثل تسريع مسار األنشطة ومنحها األولوية. عليها بوضع استراتيجيات مالئمة لضبط المخاطر أو التخفيف

  
اقتراحـات للتصـدي للشـواغل  قُـدِّمتأيضًا فرص التحسين في مجال إدارة األسفار في مهام رسمية بحيـث  وُحدِّدت  -١٨١

 ِرحـتاقتُ الناجمة عن عدم تـوفر خطـط موافـق عليهـا للسـفر والتـأخير فـي الموافقـة علـى طلبـات السـفر. وعلـى نحـو مماثـل، 
لـــتإجـــراءات ترمـــي إلـــى تصـــحيح أوجـــه القصـــور فـــي إعـــداد وثـــائق االلتزامـــات التـــي  فـــي نظـــام إدارة الســـجالت ورصـــد  ُحمِّ

األعبـــاء وٕادارة أنشـــطة التعـــاون المـــالي المباشـــر. وفيمـــا يخـــص التعـــاون المـــالي المباشـــر بالتحديـــد، اعترفنـــا فـــي مراجعتنـــا 
عن التعاون المالي المباشر وبضمان الحصول على التفـويض الـالزم قبـل تنفيـذ للحسابات بضرورة االرتقاء بتقديم التقارير 

األنشطة وبحل أوجه االختالف في المعلومات المنبثقة عن نظام اإلدارة العالمي والمتعلقة بالمواعيد الموقع عليها ومواعيد 
  بدء التنفيذ.

  
انـات األساسـية واألهـداف بالنسـبة إلـى بعـض النتـائج وفيما يرتبط بالوضع المعترف بـه لعـدم تـوفر المؤشـرات والبي  -١٨٢

المتوقعــة لبلــدان محــددة، اقترحنــا فــي مراجعتنــا للحســابات التثبــت مــن مــدى احتمــال اعتمــاد اإلدارة علــى نتيجــة اســتعراض 
  منتصف المدة نظرًا إلى أوجه القصور المالحظة.

  
ــنأوصــينا بــأن   -١٨٣ ــا ُيحسِّ الماليــة واإلداريــة المتعلقــة بــإدارة وٕاجراءاتــه  هضــوابط مكتــب المنظمــة القطــري فــي غان

 يضـاً . وأوصـينا أوأنشطة التعاون المـالي المباشـررسمية والسفر في مهام  ساهماتاألصول والتعاقد على الخدمات والم
 بعـض النتـائج المتوقعـة لبلـدان محـددة مـن أجـلإلـى هـداف بالنسـبة األو  يةساساأل والبياناتمؤشرات ال بأن توفر اإلدارة

  .النتائجتحقيق لإلدارة القائمة على  تيسير قياس النتائج المتوقعة طبقاً 
  

  مكتب المنظمة اإلقليمي في الفلبين  -١٢
  

الحظنــا فــي مراجعتنــا للحســابات عــدة مــواطن ضــعف فــي إجــراءات الرقابــة فــي المجــاالت الماليــة واإلداريــة وفــي   -١٨٤
  االمتثال للوائح المنظمة وقواعدها.

  
وفيما يخص اإلدارة النقدية، هناك حاجة إلـى اسـتعراض الحـد األعلـى لحسـابات السـلف المسـتديمة بهـدف الـتمكن   -١٨٥

من اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنقيحـه أخـذًا فـي االعتبـار حجـم المـدفوعات والظـروف والتوقعـات المحليـة السـائدة. أمـا فيمـا 
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طــاء فــي أرصــدة المخزونــات المبلــغ عنهــا علــى وجــه تــام قبــل يتصــل بــإدارة المخزونــات، فيجــب أن تســتعرض وتحلــل األخ
  تقديمها إلى المكتب اإلقليمي ألغراض التوحيد.

  
وال بــد للمكتــب القطــري مــن ضــمان الموافقــة علــى اتفاقــات التعــاون المــالي المباشــر قبــل تنفيــذ أنشــطة المشــاريع.   -١٨٦

ع انقضـى موعـد إنجـازه المقـرر علـى الـرغم مـن عـدم لدى التوقيع على عقـد متصـل بمشـرو  ٪٥٠ولوحظ دفع عربون بنسبة 
استهالل نشاط المشروع. ويدل ذلك على تأخير كبير في تنفيذ المشـروع ممـا كـرس بالمقابـل مـوارد المنظمـة لمشـاريع غيـر 

فيـذ منفذة. وال بد إلدارة المكتب القطـري أساسـًا مـن تحسـين رصـد أداء المشـاريع أخـذًا فـي الحسـبان تقـارب موعـدي بـدء التن
  وانتهائه.

  
ولــم يتضــمن ســجل األصــول الثابتــة معلومــات وافيــة عــن الممتلكــات (أي االســتهالك حتــى تاريخــه وقيمــة اإلنقــاذ   -١٨٧

وتعليقــات الســحب والموقــع المــادي). ولوحظــت أيضــًا أوجــه اخــتالف بــين ســجل األصــول الثابتــة وقائمــة األصــول الثابتــة 
أو التعـــديل  ًا عنصـــر ينتمـــي إلـــى مكتـــب قطـــري آخـــر ويتطلـــب التســـوية و/درج ســـهو للرصـــد اليـــدوي. وعـــالوة علـــى ذلـــك، أُ 

  لتحميله الحقًا في نظام اإلدارة العالمي.
  

سـيما األنشـطة التـي يسـجل تنفيـذها نسـبة منخفضـة أو  اإلدارة على تسريع وتيرة تنفيذ األنشطة المقررة وال وُتشجَّع  -١٨٨
م األموال للغـرض المنشـود. وهنـاك أيضـًا حاجـة إلـى إرسـاء عالقـات نسبة الصفر بحيث تحقق المخرجات المرجوة وتستخد

تنسيق وتمثيـل مـع المكتـب اإلقليمـي لغـرب المحـيط الهـادئ والمقـر الرئيسـي بالنسـبة إلـى المعـامالت الخاصـة بالمسـاهمات 
ر المحاسـبية علـى العينية التي تجرى مباشرة مـع وزارة الصـحة الفلبينيـة بهـدف تسـجيل مـا يتصـل بهـا مـن نفقـات فـي الـدفات

  وجه السرعة.
  

ويوصى المكتب القطري بضمان إدراج مؤشرات النجاح ومواعيـد اإلنجـاز المقـررة فـي التقريـر عـن اإلنجـازات فـي   -١٨٩
من أجل تعزيز فعالية الرصد والتقييم. وفيما يتعلق بالمشتريات، توصى اإلدارة بالتحقق مـن  اتفاقات الخدمة الخاصةبداية 

  بات المستندية قبل تحميل البيانات عن معامالت الشراء في نظام اإلدارة العالمي.اكتمال المتطل
  

مكتب المنظمة القطري في الفلبين ضوابطه وٕاجراءاته المالية واإلداريـة المتعلقـة بحسـابات  ُيحسِّنأوصينا بأن   -١٩٠
الســلف المســتديمة وأنشــطة التعــاون المــالي المباشــر وٕادارة األصــول والمســاهمات العينيــة واتفاقــات الخدمــة الخاصــة 

  ررة لتحقيق المخرجات المرجوة.اإلدارة وتيرة تنفيذ األنشطة المق ُتسرِّعوالمشتريات. وأوصينا أيضًا بأن 
  

  اإلفصاح من جانب اإلدارة  :جيم
  

يتعلــق بــإفالس مصــرف موجــود فــي دوالرًا أمريكيــًا  ٢٢٥٠اعتمــد شــطب مبلــغ مجموعــه  شــطب المبــالغ النقديــة:  -١٩١
  .جمهورية الكونغو الديمقراطية

  
. وفـي المكتـب دوالرًا أمريكيـاً  ٢٢ ٢٧٣ بلغـت قيمتهـاإعفـاء إداري حـاالت  ثالث كانت هناك اإلعفاءات اإلدارية:  -١٩٢

دوالرًا أمريكيًا قدم في إطار منحة للتعاون المالي  ٣٥٥٠اإلقليمي لجنوب شرق آسيا، بدا من المستحيل استرداد مبلغ قدره 
عادة إلى شركة "باتنا" المحلية (والية بيهار) في الهند. كما بدا من المستحيل اسـت ٢٠٠٧-٢٠٠٦المباشر في فترة السنتين 

-٢٠٠٨للتعــاون المـالي المباشــر فــي فتــرة الســنتين أخــريين دوالرًا أمريكيــًا قــدم فـي إطــار منحتــين  ١٨ ٧٢٣ مجموعــهمبلـغ 
  والية ماهاراشترا.في إلى مدير الخدمات الصحية  ٢٠٠٩
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  .٢٠١٢أي إكراميات خالل عام يبلغ عن دفع لم  اإلكراميات:  -١٩٣
  

أبلغــت اإلدارة عــن حــدوث حــالتي غــش تتصــل إحــداهما بإجــازة أحــد المــوظفين  حــاالت الغــش والغــش المفتــرض:  -١٩٤
  السنوية واألخرى بنفاذ طرف خارجي دون تصريح إلى شبكة المنظمة الهاتفية. وما زالت كلتا الحالتين قيد التحقيق.

  
  حالة تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات  :دال
  

تحققنــا مـــن تنفيــذ توصـــيات المراجعــة الخارجيـــة للحســابات الـــواردة فــي تقـــارير الســنوات الســـابقة عــن مراجعـــة  لقــد  -١٩٥
كانــت قيــد  ٪٥٥توصــية أي  ٢١قــد نفــذت و ٪٤٠توصــية أي  ١٥توصــية هنــاك  ٣٨الحســابات. والحظنــا أن مــن ضــمن 

  يذ التوصيات.التحليل المفصل لتنف الملحق ألفلم تنفذا. ويعرض  ٪٥التنفيذ وتوصيتين أي 
  

  نطلب من اإلدارة ضمان تنفيذ التوصيات التي لم تنفذ بعد على النحو الصحيح.  -١٩٦
  

  كلمة شكر وتقدير  :هاء
  

نود أن نعرب عن تقديرنا لما لقيه أعضاء لجنتنا من تعاون ومساعدة من السيدة المدير العام ونواب المدير العام   -١٩٧
قليميين والمـديرين فـي المقـر الرئيسـي والمراقـب المـالي والممثلـين القطـريين والمـوظفين ومساعدي المدير العام والمديرين اإل

  العاملين معهم خالل مراجعتنا للحسابات.
  

ـــة الصـــحة العالميـــة إذ ل ناشـــكر  ونعـــرب أيضـــًا عـــن  -١٩٨ ـــا و جمعي ـــأداء دور المراجـــع الخـــارجي أبـــدت ثقتهـــا بن شـــرفتنا ب
  .وخصتنا بهذا االمتياز لحسابات المنظمة وكياناتها غير الموحدة

  
  

  لجنة مراجعة الحسابات  
  جمهورية الفلبين  

  المراجع الخارجي للحسابات  
  ٢٠١٣أبريل  نيسان/ ٨  
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 Annex A  الملحق ألف
    

  حالة تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات
  )٦٥/٣٢وج ٦٤/٣٠(الوثيقتان ج

  
  تحقق مراجع الحسابات الخارجي  التوصية  الرقم

    ٦٤/٣٠الوثيقة ج  

١  

  اإلصالحات اإلدارية
  

النظر في اعتماد توصيات التقرير التي لها أثر مباشر في 
ـــــــالغ  تعزيـــــــز الضـــــــوابط الداخليـــــــة وتحســـــــين ترتيبـــــــات اإلب

 .المواءمة بين مسؤوليات المراقـب المـالي وصـالحياته بغية
  )١٨(الفقرة 

  
  

  نفذت التوصية.
ل تنفيـــذ إطـــار تباشـــر المنظمـــة اآلن عملهـــا األولـــي مـــن أجـــ

الرقابــــة الماليــــة مــــع بــــدء األعمــــال التحضــــيرية لإلجــــراءات 
التشــــغيلية الموحــــدة التــــي تنطــــوي علــــى الضــــوابط فــــي كــــل 

  إجراء من اإلجراءات المتصلة بالشؤون المالية.

٢  

حالة التقدم في انتقـال المنظمـة إلـى المعـايير المحاسـبية 
  .الدولية للقطاع العام

  
فـــــي إعـــــداد خطـــــة العمـــــل التـــــي تعـــــرض بإيجـــــاز  اإلســـــراع

المنجـــزات المســـتهدفة واإلطـــار الزمنـــي فيمـــا يخـــص تطبيـــق 
المعايير المحاسـبية الدوليـة المعلقـة لضـمان بـدء تنفيـذ عمليـة 

 ١الدوليـــــة اعتبـــــارًا مـــــن  التحـــــول إلـــــى المعـــــايير المحاســـــبية
  )٢٤(الفقرة  .٢٠١٢ يناير كانون الثاني/

  
  
  

  نفذت التوصية.
 كــانون األول/ ٣١دت اإلدارة البيانــات الماليــة لغايــة لقــد أعــ
  .٢٠١٢ ديسمبر

٣  

  إدارة اإليرادات والمساهمات
  

ـــــغ الصـــــحيح  مواصـــــلة تتبـــــع جميـــــع االتفاقـــــات وٕادراج المبل
الخــاص بكــل مســاهمة فــي النظــام مــن أجــل الــتخلص مــن 

  ).٣٢مشكلة اختالف البيانات (الفقرة 

  
  

  نفذت التوصية.
التحقـــق مـــن االتفاقـــات بشـــأن عينـــات المســـاهمات عـــن  تـــم

طريــــق الـــــروابط بخـــــدمات الســــجالت والمحفوظـــــات خـــــالل 
مراجعتنــا لحســابات المنظمــة ومركــز الخــدمات العــالمي فــي 

. وعـــالوة علـــى ذلـــك، لـــم ٢٠١٢الفصـــل األخيـــر مـــن عـــام 
  تالحظ أي أوجه اختالف في مبالغ المساهمات.

٤  

اســتباقي فــي دورة إدارة مشــاركة مــديري المســاهمات بشــكل 
المســاهمات بغيــة ضــمان اســتخدام أمــوال المســاهمات علــى 

  )٣٧(الفقرة  .نحو تام دون تأثر تنفيذ المشاريع

  التوصية قيد التنفيذ.
علمــــًا خــــالل مراجعتنــــا لحســــابات مركــــز الخــــدمات  ُأحــــيط

العـــــالمي بمالحظـــــة تحميـــــل ملخصـــــات المســـــاهمات التـــــي 
ة إنترانـــــت للمنظمـــــة ســـــينتهي تـــــاريخ اســـــتحقاقها فـــــي شـــــبك

وٕاعــدادها ضــمن ملــف جــدولي للبيانــات كآليــة يدويــة لرصــد 
مــا انتهــى وســينتهي تــاريخ اســتحقاقه مــن المســاهمات. ومــع 

سيما علـى  ذلك، لم ينجز بعد العمل على هذه التوصية وال
  تدريب مديري المساهمات.

٥  

ـــــالغ المســـــتحقة  مواصـــــلة تكثيـــــف الجهـــــود الســـــتعراض المب
  )٤٢(الفقرة  .التحصيل وغير المسددة وتقليصها

  نفذت التوصية.
أحطنــــــا علمــــــًا بجهــــــود اإلدارة المبذولــــــة لتقلــــــيص المبــــــالغ 
المستحقة التحصـيل وغيـر المسـددة. وسيتواصـل اسـتعراض 
فعاليـــة التحصـــيل فـــي عملياتنـــا المقبلـــة لمراجعـــة الحســـابات 

  ء من استعراض األداء المالي.كجز 
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  تحقق مراجع الحسابات الخارجي  التوصية  الرقم

٦  

مواصلة استعراض اإليرادات غير المخصصة علـى أسـاس 
منـــتظم واتخـــاذ التـــدابير المناســـبة لتخصيصـــها فـــي الوقــــت 

  )٤٥(الفقرة  .المالئم

  نفذت التوصية.
إيـــرادًا  ٥٠اقتصـــر عـــدد اإليـــرادات غيـــر المخصصـــة علـــى 

 كـــانون ٣١ماليـــين دوالر أمريكــي فـــي  ٥,٩وبلغــت قيمتهـــا 
 ١٦. وتـــم التحقـــق مـــن تخصـــيص ٢٠١٢ ديســـمبر األول/

ــــاير كــــانون الثــــاني/إيــــرادًا غيــــر مخصــــص فــــي شــــهري   ين
. وسيتواصـــل التحقـــق مـــن مســـتوى ٢٠١٣ فبرايـــر شـــباط/و 

اإليـــرادات غيـــر المخصصـــة فـــي عملياتنـــا المقبلـــة لمراجعـــة 
  الحسابات.

٧  

الحســابات المصــرفية واألمــوال النقديــة وحســابات الســلف 
  المستديمة

  
إعـــــــداد بيانـــــــات التســـــــوية المصـــــــرفية لجميـــــــع الحســـــــابات 

فيه التسوية  ُتجرىالمصرفية في الشهر التالي للشهر الذي 
وبذل الجهود الالزمـة لتسـوية األرصـدة التـي بقيـت مسـتحقة 

  )٥١(الفقرة  .لفترة طويلة

  التوصية قيد التنفيذ.
  

في  حسابًا. وأحيط علماً  ٦٢١تقرير يبين نتائج تسوية  ُأِعدّ 
مراجعتنــا للحســابات بعــدم إعــداد بيانــات للتســوية المصــرفية 

  حسابات. ١٠لحسابين مصرفيين وعدم تسوية 

٨  
التقيد الصـارم بجميـع اإلجـراءات الموصـى بهـا فيمـا يخـص 

  )٥٣(الفقرة  .إيداع األموال النقدية والتعامل بها وتسجيلها
  التوصية قيد التنفيذ.

ــــــا للحســــــابات عــــــد ــــــا فــــــي مراجعتن ــــــبعض الحظن ــــــد ب م التقي
  اإلجراءات.

٩  

تســوية البنــود التــي مــا زالــت معلقــة دون تســوية حتــى اآلن 
فـــي حســـاب الســـلف المســـتديمة اإللكترونـــي وٕاكمـــال إدخـــال 

  )٥٧(الفقرة  .أوجه التحسين الالزمة في أقرب موعد

  التوصية قيد التنفيذ.
أوجه التحسين في عمليات تسوية حسـابات السـلف  الحظنا

المســــتديمة اإللكترونيــــة غيــــر أنــــه مــــا بــــرح ينبغــــي تكثيــــف 
العمـــــل فـــــي المكتـــــب اإلقليمـــــي لشـــــرق المتوســـــط والمكتـــــب 

  اإلقليمي ألفريقيا.

١٠  

  المشتريات
  

وضــع مبــادئ توجيهيــة واضــحة تكفــل عــدم الســماح بتقــديم 
 وٕاتاحـة معلومـات/طلبات اإلعفاء إال في ظروف استثنائية 

ـــال  ضـــمانات نهائيـــة عبـــر نظـــام اإلدارة العـــالمي تبـــين امتث
األحكـــام المحـــددة واتبـــاع  جميـــع حـــاالت اإلعفـــاء للمعـــايير/

شرط العطاءات الثالثـة وٕامكانيـة النظـر فـي انضـمام خبـراء 
  )٦٢(الفقرة  .خارجيين إلى العمليات الخاصة بالمشتريات

  التوصية قيد التنفيذ.
  

 يوليـو تموز/الحظنا أن المراقب أصدر مذكرة إعالمية في 
لتــــدعيم هــــذا الشــــرط. وعــــالوة علــــى ذلــــك، أضــــاف  ٢٠١٢

مركــز الخــدمات العــالمي معــايير جديــدة بشــأن التحقــق مــن 
عمليــات تســجيل الخــدمات إال أن كــل هــذه العمليــات تجــري 

  خارج نطاق نظام اإلدارة العالمي.

١١  

  إدارة المخزونات
  

تعزيــز الضــوابط الداخليــة فيمــا يتصــل بتســجيل المخزونــات 
وتقييمها والتحقق المادي منهـا واالحتفـاظ بهـا إلرسـاء نظـام 

  )٧٠(الفقرة  .فعال إلدارة المخزونات

  
  

  التوصية قيد التنفيذ.
  

كشــفت مراجعتنــا للحســابات عــن خطــأ فــي تقــدير التكــاليف 
ســــلوب المتصــــلة بالمخزونــــات نظــــرًا إلــــى عــــدم االمتثــــال أل

المعتمــــد فــــي المعــــايير المحاســــبية  معــــدل التكلفــــة المــــرجح
الدوليـــة المتبعـــة فـــي المنظمـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يجـــري 

  العمل على تحسين اإلجراء التشغيلي الموحد المعني.
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١٢  

  التعاون المالي المباشر
  

ـــــل المنظمـــــة  ـــــي دلي ـــــد باألحكـــــام المنصـــــوص عليهـــــا ف التقي
الــــــدخول فــــــي اتفاقــــــات والشـــــروط العامــــــة لالتفاقــــــات عنــــــد 

  )٧٢(الفقرة  .التعاون المالي المباشر

  
  

  التوصية قيد التنفيذ.
اإلجراء التشغيلي الموحد بشأن معالجة التعاون المـالي  ُأِعدّ 

). والحظنــــــــا أن FIN.SOP.XVI.001المباشــــــــر (اإلجــــــــراء 
تقـديم التقرير الكاشف فـي نظـام اإلدارة العـالمي عـن "تـأخر 

الماليــــة الخــــاص بتقريــــر المنظمــــة  دليــــل عمــــل إدارة الشــــؤون
لرصـــــد الشـــــؤون الماليـــــة وحـــــاالت التعـــــاون المـــــالي المباشـــــر" 

يتضــــمن معلومــــات وافيــــة ألغــــراض الرصــــد. وقــــد وافقــــت   ال
اإلدارة علـــى النهـــوض بهـــذا التقريـــر. وعليـــه، ترصـــد المكاتـــب 
اإلقليميــة والقطريــة حــاالت التعــاون المــالي المباشــر المندرجــة 

  رصدًا يدويًا. في نطاق مسؤولياتها

١٣  

  الممنوحة للموظفين السلف الشخصية
  

تعزيز الجهود الرامية إلى رصد السلف المستحقة الممنوحـة 
على حسـاب المرتبـات وتسـويتها مـن أجـل ضـمان االمتثـال 

  )٧٥(الفقرة  .ألحكام دليل المنظمة

  
  

  التوصية قيد التنفيذ.
ــا إعــداد تقريــر جديــد عــن الحســابات الشخصــية فــي  الحظن
نظـــــام اإلدارة العـــــالمي يســـــتهدف تحســـــين عمليـــــة اســـــترداد 
ــــات ومعــــامالت الســــفر.  األمــــوال المتصــــلة بكشــــوف المرتب

  وتكاد تستكمل العملية الالزمة لتحويل البيانات.

١٤  
اســـتعراض الضـــوابط الداخليـــة وتعزيزهـــا فيمـــا يتصـــل بـــدفع 

  )٧٧(الفقرة  .جنب حدوث مدفوعات زائدةالمرتبات بغية ت
  التوصية قيد التنفيذ.

مـــا زال العمـــل جاريـــًا باتخـــاذ تـــدابير أشـــد صـــرامة للتخفيـــف 
  من حدة خطر المدفوعات الزائدة للموظفين.

١٥  
تعزيــز آليــة الرقابــة الداخليــة للموافقــة علــى ســلف المــوظفين 

  )٨١(الفقرة  .ورصدها
  التوصية قيد التنفيذ.

إجــراءات اإلدارة الراميــة إلــى معالجــة الســلف عبــر الحظنــا 
كشــــوف المرتبــــات ممــــا يجبــــر علــــى تســــجيل جــــدول زمنــــي 

  إلزامي السترداد األموال.

١٦  

  مكتب خدمات المراقبة الداخلية
  

تحــــــــديث النظــــــــام المــــــــالي إلدراج إدارة المخــــــــاطر ضــــــــمن 
مسؤوليات مكتب خدمات المراقبة الداخلية بغـرض توضـيح 

  )٨٦(الفقرة  .واليته

  
  

  التوصية قيد التنفيذ.
طرحت هذه المسألة على المدير العام وهي مدرجة فـي سـائر 

  العمليات المقترحة للتحديث الجوهري لالئحة المالية.

١٧  

إعــــــادة تقــــــدير المــــــوارد الماليــــــة المتاحــــــة لمكتــــــب خــــــدمات 
ــــة تماشــــيًا مــــع أنشــــطة المنظمــــة المحســــنة  ــــة الداخلي المراقب

والمســـــــؤوليات اإلضـــــــافية المســـــــندة إلـــــــى  وتوقعـــــــات اإلدارة
  )٩١(الفقرة  .المكتب

  نفذت التوصية.
 وافق المدير العام على اقتراح داع إلى تعزيز مـوارد مكتـب
خــدمات المراقبــة الداخليــة. وأنشــئت ثــالث وظــائف إضــافية 

لتنــــــاول مســــــائل مراجعــــــة الحســــــابات  ٢٠١٢خــــــالل عــــــام 
والتحقيق بينما يعتزم إنشاء أربـع وظـائف أخـرى خـالل عـام 

٢٠١٣.  

١٨  
اســتعراض قــوة عمــل المــوظفين فــي مكتــب خــدمات المراقبــة 
ــــى أن يوضــــع فــــي  ــــى مختلــــف المســــتويات عل الداخليــــة عل

توســع نطــاق العمــل وتوقعــات اإلدارة مــن المكتــب الحســبان 
  )٩٦(الفقرة  .فيما يخص توفير الضمانات

  نفذت التوصية.
تـــــم اســــــتعراض تحقيــــــق الالمركزيــــــة فــــــي أنشــــــطة المكتــــــب 

  وتحليله.
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١٩  

توثيق حالـة اإلجـراء المتخـذ بشـأن التوصـيات المقبولـة فيمـا 
  )١١٠(الفقرة  .يخص تقرير التقييم الذاتي

  التنفيذ.التوصية قيد 
الحظنـــــــا أن مكتـــــــب خـــــــدمات المراقبـــــــة الداخليـــــــة ســـــــيظل 
يســـتعرض التوصـــيات الـــواردة فـــي التقيـــيم الســـابق ويأخـــذها 
فـــي عـــين االعتبـــار فـــي إطـــار إعـــداد التقيـــيم الـــدوري القـــادم 

  .٢٠١٣-٢٠١٢الواجب إجراؤه في الفترة 
    ٦٥/٣٢ج  

٢٠  

  المسائل المالية
  

واتخـاذ مـا يلـزم مـن استعراض الحسـابات المدينـة المسـتحقة 
إجـــراءات لشـــطب المســـاهمات غيـــر القابلـــة للتحصـــيل عنـــد 

  )١٦(الفقرة  .االقتضاء

  
  

  نفذت التوصية.
أحــــيط علمــــًا خــــالل مراجعتنــــا للحســــابات بشــــطب المبــــالغ 
المستحقة التحصيل من يوغوسالفيا السابقة والبالغـة قيمتهـا 

دوالرًا أمريكيـــــــــــًا. وخصصـــــــــــت اعتمـــــــــــادات  ٥ ٥٣٢ ٥٩٢
المدينــــة المشــــكوك فــــي تحصــــيلها بالنســــبة إلــــى  للحســــابات

الحســابات المدينــة التــي مضــى علــى اســتحقاقها أكثــر مــن 
  يومًا. ٣٦٥

٢١  
مواصــــلة العمــــل مــــن أجــــل اعتمــــاد إطــــار إلدارة المخــــاطر 

  )٢٤(الفقرة  .المؤسسية
  التوصية قيد التنفيذ.

اتخــــذت إدارة الشــــؤون اإلداريــــة خطــــوات إضــــافية. ويجــــري 
  المخاطر المؤسسية في المنظمة.تنفيذ إدارة 

٢٢  
تشــــــكيل هيئـــــــة إلدارة شـــــــؤون تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات فـــــــي 

 .وقـــــــت ممكـــــــن تضـــــــم ممثلـــــــين مـــــــن اإلدارة العليـــــــا أقـــــــرب
  )٢٦ (الفقرة

  نفذت التوصية.

٢٣  

  الرقابة على الميزانية واستخدام األموال
  

إجــــــــراء عمليــــــــات اســــــــتعراض دوريــــــــة لضــــــــمان اســــــــتخدام 
  )٣٠(الفقرة  .أمثل وجه مخصصات الميزانية على

  
  

  نفذت التوصية.
الحظنا أن عمليات االستعراض تجرى شـهريًا فـي المكاتـب 
اإلقليميــــة ودوائــــر المقــــر الرئيســــي وتلخــــص شــــهريًا ضــــمن 
تقريــــر إدارة التخطــــيط وتنســــيق المــــوارد ورصــــد األداء عــــن 

  .اإلدارة المالية

٢٤  

  األعباء
  

لضــــمان  ضــــرورة اتخــــاذ مــــا يلــــزم مــــن إجــــراءات المتابعــــة
الحصــول علــى مــا هــو مســتهدف مــن المنجــزات مــن أجــل 
 .تســــوية المبــــالغ المتكبــــدة كأعبــــاء فــــي أقــــرب وقــــت ممكــــن

  )٣٣(الفقرة 

  
  

  التوصية قيد التنفيذ.
ـــة فـــي المنظمـــة  ـــيم المراقب ـــم تشـــمله عمليـــات تقي هـــذا أمـــر ل

ومراجعـــــة  ٢٠١٢ومركـــــز الخـــــدمات العـــــالمي خـــــالل عـــــام 
نــــــه يســــــتلزم االختبــــــار أل ٢٠١٢الحســــــابات الماليــــــة لعــــــام 

الجــــوهري الشــــامل. وأحطنــــا علمــــًا بــــاإلجراء الــــذي اتخذتــــه 
اإلدارة وســـيجري التحقـــق مـــن ذلـــك فـــي مراجعـــة الحســـابات 

  المقبلة.

٢٥  

  تسوية الحسابات المصرفية
  

اتخـــــــاذ الخطـــــــوات المالئمـــــــة لوضـــــــع نظـــــــام يســـــــتعرض 
تســــــــوية الحســــــــابات المصـــــــرفية المنفــــــــذة فــــــــي   عمليـــــــات
 .المناســـــــــب والمتســـــــــمة بالدقـــــــــة ويبلّـــــــــغ عنهـــــــــا  الوقـــــــــت
  )٣٦  (الفقرة

  
  

  نفذت التوصية.
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٢٦  

  السلف المستديمة
  

تعزيــز الضــوابط الداخليــة لضــمان الحصــول علــى العائــدات 
الشـــــــهرية فـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب مـــــــن أصـــــــحاب الســـــــلف 
المســتديمة والتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن حــاالت اإلفــراط فــي 

  )٣٩(الفقرة  .حيازة األرصدة

  
  

  نفذت التوصية.
حســـابًا للســـلف  ٢٧٠حســـابات مـــن أصـــل  ٥كانـــت هنـــاك 

 ٣١المســتديمة للمكاتــب القطريــة لــم تســّو تســوية تامــة فــي 
ــــدّ . ٢٠١٢ ديســــمبر كــــانون األول/ ــــي العمــــل  وتِج اإلدارة ف

لتســـــوية الحســـــابات الخمســـــة المتبقيـــــة. وقـــــد حـــــددت بنـــــود 
عــــن عــــدم تســــوية حســــاب واحــــد فقــــط لــــدى  وُبلِّــــغالتســــوية 

  مراجعة الحسابات.

٢٧  

  أنشطة الشراء في المكاتب الميدانية
  

  )٤٤ (الفقرة .االمتثال ألحكام دليل المنظمة بشأن الشراء

  
  

  لم تنفذ التوصية.
ـــ دوالر  ١٠٠ ٠٠٠ق علـــى شـــراء ســـلع تبلـــغ قيمتهـــا لـــم يواَف

أمريكـي بســبب خطــأ مـن حيــث تكــوين النظـام فــي مصــفوفة 
الموافقــة اإلقليميــة الخاصــة بالمكتــب اإلقليمــي األفريقــي فــي 

  نظام اإلدارة العالمي.

ونتيجـــــــــــة للتعـــــــــــارض بـــــــــــين أنشـــــــــــطة الشـــــــــــراء حســـــــــــب 
التشغيلية الموحدة ودليـل المنظمـة اإللكترونـي   اإلجراءات

بشـــأن إصـــدار تقريـــر إرســـاء العطـــاءات المطلـــوب لشـــراء 
ـــــغ قيمتهـــــا  ـــــم ٢٥  ٠٠٠ســـــلع تبل  دوالر أمريكـــــي وأكثـــــر ل

يصدر المكتب اإلقليمي ألفريقيـا تقـارير إرسـاء عطـاءات 
بالنســـــبة إلـــــى الســـــلع التـــــي اشـــــتريت عبـــــر دليـــــل الســـــلع 

  .اإللكتروني

٢٨  

  إدارة األصول والمخزونات
  

تعزيـــــز الضـــــوابط الداخليـــــة التـــــي تـــــنظم تســـــجيل األصـــــول 
  )٤٧(الفقرة  .وتقييمها والتحقق المادي منها واالحتفاظ بها

  
  

  التنفيذ.التوصية قيد 
ــــــب اإلقليمــــــي  ــــــي مراجعــــــة حســــــابات المكت أحــــــيط علمــــــًا ف

بحــاالت التصــرف فــي األصــول الثابتــة فــي تســعة  ألفريقيــا
مكاتـــــــب قطريـــــــة تابعـــــــة للمكتـــــــب اإلقليمـــــــي ألفريقيـــــــا دون 
الحصـــــــول علـــــــى الموافقـــــــة المطلوبـــــــة مـــــــن لجنـــــــة حصـــــــر 

  الممتلكات.

ـــًا  ٤٦ولـــم تقـــدم ســـجالت األصـــول الثابتـــة فـــي  مكتبـــًا قطري
ــــــــــى وحــــــــــدة إدارة  تابعــــــــــاً  ــــــــــا إل ــــــــــب اإلقليمــــــــــي ألفريقي للمكت

التابعــــــــــة للمكتـــــــــب اإلقليمــــــــــي إال فـــــــــي نهايــــــــــة  األصـــــــــول
ـــــــــــــت مـــــــــــــن شـــــــــــــهادة األصـــــــــــــول الثابتـــــــــــــة  الســـــــــــــنة وتكون
وملخــــص األصــــول الثابتــــة حســــب فئــــة األصــــول  الســــنوية

المســـروقة. أمـــا ســـجالت  والتقريـــر عـــن المعـــدات المفقـــودة/
غــــي أن تــــدعم األصــــول الثابتــــة للمكاتــــب القطريــــة التــــي ينب

أرصــدة الشــهادات المــذكورة فلــم تقــدم ولــم تستعرضــها وحــدة 
  إدارة األصول.
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٢٩  

  السلف الشخصية الممنوحة للموظفين
  

مواصـــلة تعزيـــز الضـــوابط الداخليـــة بشـــأن اســـترداد الســـلف 
  )٥١(الفقرة  .الممنوحة للموظفين

  
  

  التوصية قيد التنفيذ.
اســــترداد ســــلف المرتبــــات عــــن طريــــق المرتبــــات  يتواصــــل

ن المعلقة والمرتبات المبطلة استنادًا إلى البيانات المقدمة م
بـــــد مـــــن اســـــتعراض ســـــلف المكتـــــب اإلقليمـــــي ألفريقيـــــا. وال

موظفًا غير عامل لكـل قائمـة  ٢٠المرتبات المستحقة على 
ألغـراض  ٢٠١٣ ينـاير كانون الثـاني/بالموظفين في شهر 

مــل. وقــد بلغــت قيمــة صــافي ســلف المرتبــات الشــطب المحت
) وما يتصل بها من المرتبات المعلقـة ١٤٥٠٠٦(الحساب 

) والمرتبـــــــــات المبطلـــــــــة (الحســـــــــاب ٢١١١٥١(الحســـــــــاب 
كــانون  ٣١دوالرًا أمريكيــًا فــي  ١٣٢ ٢٣١,٢٣) ٢١١١٥٢

  .٢٠١٢ ديسمبر األول/
  

وسيرصد تنفيذ هذه التوصية فـي العمليـات المقبلـة لمراجعـة 
  المكاتب الميدانية.حسابات 

٣٠  

  نظام اإلدارة العالمي
  

 مخــــاطر كـــل تغييـــر يــــدخل علـــى العمليــــات/ تحليـــل آثـــار/
  )٥٩(الفقرة  .الضوابط قبل إدخاله المهام/

  
  

  نفذت التوصية.
أنشــــئت هيئــــة لضــــبط التغييــــرات فــــي إطــــار تحــــديث نظــــام 
اإلدارة العـــالمي مـــن أجـــل إدارة كـــل التحســـينات المتواصـــلة 

وأي تغييــــرات  R11المطلــــوب إدخالهــــا علــــى نظــــام اإلدارة 
  متعلقة بالمشاريع ورصد هذه التحسينات والتغييرات.

٣١  
مبـــررات االســـتمرار فـــي اســـتخدام "دليـــل بيانـــات  اســـتعراض

المــــوظفين" واألنظمــــة القديمــــة األخــــرى مــــن خــــالل مركــــز 
  )٦٩(الفقرة  .البيانات العالمي

  لم تنفذ التوصية.
علقــــت اإلدارة مفيــــدة بــــأن نظــــام اإلدارة العــــالمي ال يشــــمل 

  اإلمداد بالخدمات.

٣٢  
إلســـناد  المواظبـــة علـــى اســـتعراض طلبـــات الخدمـــة ضـــماناً 

  )٧٨(الفقرة  .هذه الطلبات كما ينبغي
  التوصية قيد التنفيذ.

الحظنــــا إنجــــاز األعمــــال التحضــــيرية الســــتعراض طلبــــات 
الخدمـــــة وٕاســـــنادها بانتظـــــام مـــــن جانـــــب مكتـــــب الخـــــدمات 

  .٢٠١٣العالمي في عام 

٣٣  

اســـــــتعراض قياســـــــات األداء وفهـــــــرس الخـــــــدمات الحـــــــديث 
لالتسـاق فـي اعتمـاد نتـائج  والتقارير التقنيـة الشـهرية تحقيقـاً 

  )٨٢(الفقرة  .األداء وأهدافه الرئيسية

  نفذت التوصية.
ورد بيــــــان النتــــــائج الرئيســــــية ألداء فهــــــرس الخــــــدمات فــــــي 
التقــارير الشــهرية والفصــلية اســتنادًا إلــى مراجعتنــا لحســابات 
مركز الخدمات العالمي. وٕان فهرس الخدمات الصـادر فـي 

  .٢٠١٣ مارس آذار/في  سيحدَّث ٢٠١٢ أبريل نيسان/

٣٤  
 تقصـــي إمكانيـــة تحويـــل مركـــز اســـترجاع البيانـــات الثـــانوي/
بعد األعطال إلى موقع آخر غير موقعه في جنيف (الفقـرة 

٨٩.(  

  التوصية قيد التنفيذ.
ــا اســتكمال اختبــار متكامــل الســترجاع البيانــات بعــد  الحظن

 ســــــبتمبر أيلــــــول/ ٢٩األعطــــــال علــــــى نحــــــو مــــــرض فــــــي 
٢٠١٢.  

٣٥  
تنفيــذ اتفاقــات مســتوى الخــدمات المبرمــة مــع شــركة ويبــرو 

  )٩٥(الفقرة  .في أسرع وقت ممكن
  نفذت التوصية.

الحظنــا أن قياســات اتفاقــات مســتوى الخــدمات قــد وضــعت 
  وأن رصدها جار. ٢٠١٢ يونيو حزيران/منذ شهر 
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٣٦  
اســــتعراض تقــــارير مركــــز األمــــم المتحــــدة الــــدولي للحســــاب 

 .الخـــدمات والتحقـــق مـــن تقـــاريرهاإللكترونـــي عـــن قياســـات 
  )٩٧(الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ.
اســــتهلت الجهــــة المنفــــذة الرئيســــية العمــــل وســــيقدم المركــــز 
الـــدولي للحســـاب اإللكترونـــي النتـــائج خـــالل اجتمـــاع لجنـــة 

  .٢٠١٣ أبريل نيسان/اإلدارة في شهر 

٣٧  
توثيــق عــرى العمــل مــع المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين أثنــاء 

نظامـــه لتخطـــيط المـــوارد المؤسســـية لنقـــل البيانـــات  تطـــوير
(الفقـــرة  .المفصــلة مــن هـــذا المكتــب فـــي فتــرة زمنيـــة أقصــر

٩٩(  

  التوصية قيد التنفيذ.
التزمــــت اإلدارة بالعمــــل عــــن كثــــب مــــع المكتــــب اإلقليمــــي 
لألمــــــــريكتين أثنــــــــاء تطــــــــور مشــــــــروعه لتخطــــــــيط المــــــــوارد 

  المؤسسية.

٣٨  
عــن كثــب لتنفيــذ التحــديث التقنــي ضــمانًا الســتكمال  الرصــد

التحــديث فــي وقــت مناســب يســبق موعــد قطــع الخدمــة فــي 
  )١٠٢(الفقرة  .٢٠١٣ نوفمبر تشرين الثاني/

  التوصية قيد التنفيذ.
 R12مــن المقــرر بــدء تنفيــذ التحــديث التقنــي لنظــام اإلدارة 
 أيـــار/الخــاص بنظــام اإلدارة العــالمي فـــي األول مــن شــهر 

  .٢٠١٣ مايو
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