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  الملحق
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين
كانون  ١عمليات منظمة الصحة العالمية المالية في الفترة المالية الممتدة من عن 

  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠الثاني/ يناير 
  
  

  مقدمة
-٢٠١٠و ٢٠٠٩-٢٠٠٨ُأسِندت مراجعة حسابات منظمة الصحة العالمية (المنظمـة) للفتـرتين المـاليتين   -١

الصـادر عـن جمعيـة  ٧-٦٠ج ص عإلى المراقب المالي ومراجع الحسابات العام فـي الهنـد بمقتضـى القـرار  ٢٠١١
  الصحة العالمية الستين.

  
اق المراجعــات فــي المــادة الرابعــة عشــرة مــن اللــوائح الماليــة والصــالحيات اإلضــافية الملحقــة بهــا وُيحــّدد نطــ  -٢

 التركيـز مـع حساباتال لمراجعةالدولية  لمعاييرل وفقاً  المراجعات وُأجريتوالتي تحكم المراجعة الخارجية للحسابات. 
  االمتثال واألداء.و  الماليةالمتعلقة بالشؤون  الجوانب على

  
هذا هو تقريري الختامي بصيغته المطولة أقدمه إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة. وكـان مـن دواعـي سـروري و   -٣

لحســابات المنظمــة لفتــرتين اثنتــين، وقــد حّلــت محلــي رئيســة لجنــة مراجعــة الحســابات فــي  خارجيــاً  أن أعمــل مراجعــاً 
المهمـة. وأؤكـد لجمعيـة الصـحة العالميـة  الفلبين بعد أن ُعيِّنت لشغل هذا المنصب، وأتمنى لها كل النجاح في هـذه

) IPSASالدوليـة للقطـاع العـام ( المعـايير المحاسـبيةفـي ظـل تطبيـق  ، وخصوصـاً أن انتقال المنصـب سـيكون سلسـاً 
  .٢٠١٢من عام  في المنظمة اعتباراً 

  
عــدد مــن المبــادرات الراميــة إلــى تحســين تصــريف وقــد تقــّدمت المنظمــة طــوال الســنوات الثمــاني المنصــرمة ب  -٤

الدوليــة للقطـاع العـام واعتمـاد نظــام اإلدارة العـالمي إلـى إجـراء مناقشــات  المعـايير المحاسـبيةالشـؤون. وأدى تطبيـق 
حــول بعــض المســائل المثيــرة لالهتمــام والمعقــدة فيمــا يخــص مراجعــة الحســابات. وكــان تطبيــق نظــام اإلدارة العــالمي 

. وتعكـف األمانـة علـى اعتمـاد نظـام وشـفافاً  موحـداً  رى أفضت إلـى تجهيـز البيانـات الماليـة والتقنيـة تجهيـزاً مبادرة كب
إلدارة المخــاطر المؤسســية، كمــا يتواصــل اعتمــاد إطــار جديــد للرقابــة الماليــة. وأود أن أعــرب عــن شــكري لألمانــة 

ـــاء نهوضـــي  بمهـــامي بصـــفتي المراجـــع الخـــارجي ولجميـــع أعضـــاء المنظمـــة علـــى تعـــاونهم معـــي ودعمهـــم لـــي أثن
مـن التوصـيات التـي قبلتهـا اإلدارة فيمـا يخـص مواضـع التـزال بحاجـة إلـى  لحسابات المنظمة. على أن هنـاك عـدداً 

  من اإلدارة. متواصالً  قدر كبير من المتابعة، وهي توصيات يؤكدها هذا التقرير مرة أخرى وتستدعي اهتماماً 
  
فرصــة العمــل فــي منصــب المراجــع الخــارجي  األعضــاء ألنهــا أتاحــت لــي أوالً أن أشــكر الــدول  وأود أيضــاً   -٥

  بدعم قوي أثناء نهوضي بهذه المهمة. لحسابات المنظمة وزّودتني ثانياً 
  
في جميع مكاتب المنظمة اإلقليمية باإلضافة إلى  ٢٠١١-٢٠١٠وُأجريت المراجعات خالل الفترة المالية   -٦

تقريـِرَي  ٦٤/٣٠إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والسـتين فـي الوثيقـة جوُأِحيل ستة مكاتب قطرية أخرى مختارة. 
المبـــدئي الـــذي تضـــمن نتـــائج المراجعـــات التـــي أجريتهـــا فـــي الســـنة األولـــى مـــن الفتـــرة الماليـــة فـــي كـــل مـــن المكتـــب 

مختـارين. كمـا تضـمن اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لغـرب المحـيط الهـادئ وكـذلك فـي مكتبـين قطـريين اثنـين 
عمـل كـل مـن مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـة التقرير نتائج ما ُأجِري من عمليات اسـتعراض مفّصـلة بشـأن طريقـة 

  في المقر الرئيسي. ووحدة إدارة اإليرادات وبنود المساهمة
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إجـــراء مراجعـــات علـــى مختلـــف مســـتويات المنظمـــة فـــي فـــي الســـنة الثانيـــة مـــن الفتـــرة الماليـــة قـــد واصـــلت و   -٧
المكاتــب اإلقليميــة لكــل مــن شــرق المتوســط وأوروبــا وجنــوب شــرق آســيا. كمــا أجريــت مراجعــات فــي أربعــة مكاتــب 

ا ملطريقة عمل نظـام اإلدارة العـالمي ونظـام تخطـيط المـوارد المؤسسـية اللـذين نفـذته شامالً  قطرية أخرى واستعراضاً 
مراجعـــة  نظـــم تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت المتصـــلة بهـــذين النظـــامين. واســـُتكِملت أيضـــاً  المنظمـــة، وكـــذلك
  البيانات المالية.

  
، وقــد ســّهل التعــاون الُمّميــز الــذي أبدتــه عالقــة بنــاءة مــع أمانــة المنظمــةالقائمــة عالقــة العمــل مــا انفكــت و   -٨

اليـزال . و علـى مختلـف المسـتويات وفـي مواقـع مختلفـةعلى جميع مستويات المنظمة عملية إجراء مراجعات األمانة 
 المكتـب علـى أعمـالمـن الناحيـة المهنيـة المراقبة الداخلية مستمرًا وشامًال، وقد اعتمـدنا خدمات التنسيق مع مكتب 

  عند اللزوم.
  
فــــي خطابــــات إداريــــة إلــــى الفــــرق المعنيــــة التابعــــة لــــإلدارة نتــــائج مهمــــة انبثقــــت عّمــــا ُأجــــري مــــن  ُأِحيلــــتو   -٩

  كما ينبغي.نتائج بعد تجميعها مراجعات، وذلك عقب مناقشتها بالتفصيل، وُأدرج في هذا التقرير أهم تلك ال
  

  .ءات الالزمة لتنفيذهاالتوصيات الواردة في التقرير وأكدت أنها ستتخذ اإلجرابقبلت األمانة قد و   -١٠
  

  ٢٠١١-٢٠١٠رأي مراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية للفترة 
  

الختصاصـــاتي بصـــفتي مراجـــع الحســـابات الخـــارجي، فـــإنني ملـــزم بإبـــداء رأي حـــول البيانـــات الماليـــة  وفقـــاً   -١١
. ولـم ٢٠١١كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١إلـى  ٢٠١٠كانون الثـاني/ ينـاير  ١للمنظمة عن الفترة المالية الممتدة من 

ي مـواطن ضـعف أو أخطـاء أراهـا النقاب عـن وجـود أ ٢٠١١-٢٠١٠تكشف مراجعة البيانات المالية للفترة المالية 
علـى ذلـك، فقـد أدليـت بـرأي غيـر مـتحفظ بشـأن  بدقة البيانـات الماليـة واكتمالهـا وصـحتها ككـل. وبنـاءً  تمس جوهرياً 

  .٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١مراجعة البيانات المالية للمنظمة عن الفترة المالية المنتهية في 
  

الحسـابات المسـتقلة لكـل مـن البرنـامج  ت الماليـة للمنظمـة، ُدقِّقـت أيضـاً وٕاضافة إلى المصادقة علـى البيانـا  -١٢
األفريقـــي لمكافحـــة داء كالبيـــة الـــذنب والصـــندوق االســـتئماني للبرنـــامج الخـــاص للبحـــوث والتـــدريب بشـــأن أمـــراض 

ولي للحسـاب يـدز والمركـز الـدألالمناطق المدارية والصـندوق االسـتئماني لبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة ا
راء مراجـع آاإللكتروني والوكالة الدوليـة لبحـوث السـرطان والمرفـق الـدولي لشـراء األدويـة. وُتحـال علـى نحـو مسـتقل 

الحســابات الخــارجي بشــأن مراجعــة حســابات كــل واحــدة مــن هــذه الجهــات إلــى األجهــزة الرئاســية أو اللجــان اإلداريــة 
 التابعة لتلك الكيانات.

  
  المسائل المالية

  
مليون دوالر أمريكي ونفقات قدرها  ٤٨٤٨إيرادات مجموعها  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات المالية للفترة تعكس   -١٣

البيانـات الماليـة مليون دوالر أمريكي. وأوضحت  ٢٥٥مليون دوالر أمريكي، وتحقق فوائض تشغيلية بمبلغ  ٤٥٩٣
غ إجمـالي الفـوائض المتراكمـة مـا مقـداره مليون دوالر أمريكـي، فيمـا بلـ ١٠١وجود عجز قدره  ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 
مليــــون دوالر  ١٥٤٣بالمقارنــــة مــــع مبلــــغ  ٢٠١١كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي لغايــــة  ١٧٩٧

  .٢٠٠٩كانون األول/ ديسمبر  ٣١أمريكي لغاية 
  

بفضل التطبيـق وضع المنظمة المالي بطريقة أكثر شفافية  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات المالية للفترة وتعرض   -١٤
الدوليــة للقطــاع العــام. وُيعــزى ســبب التغييــر الكبيــر فــي البيانــات الماليــة إلــى اعتمــاد  لمعــايير المحاســبيةالجزئــي ل
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الدوليـة الـذي ُيسـّلم بموجبـه مباشـرة بالمسـاهمات الطوعيـة عنـد توقيـع اتفـاق مـا  المعـايير المحاسـبيةمـن  ٢٣المعيار 
االتفاق على أنه من اإليرادات إذا وجب سداد التمويل مباشرة، ولكن ُيؤجل سداد في هذا الشأن. وُيسّلم بكامل مبلغ 

إذا أقتــرن االتفــاق بشــروط تقضــي بتلقــي التمويــل فــي تــاريخ الحــق. وقــد أدى هــذا  اإليــرادات الواجبــة الــدفع مســتقبالً 
كبير على الطريقة المتبعة التغيير في السياسة المنتهجة إلى زيادة األصول وااللتزامات على حد سواء، وهو خروج 

  في تسجيل اإليرادات في الثنائيات السابقة.
  

مليـون دوالر أمريكـي  ١٠١٣,٤عـن حسـابات مدينـة بمبلـغ  ٢٠١١-٢٠١٠وتكشف البيانات الماليـة للفتـرة   -١٥
ــــدرها  ــــة ق ــــة قيمتهــــا  ٧٤٧,٨١وحســــابات متداول ــــر متداول ــــون دوالر أمريكــــي وأخــــرى غي ــــون دوالر  ٢٦٥,٣٣ملي ملي

ماليين دوالر أمريكي على حساب االشتراكات المقّدرة. وبلغت  ١٠٩,٧٨ي، منها حسابات مدينة ُقيِّدت بمبلغ أمريك
مليون دوالر أمريكي، فيمـا بلغـت قيمـة المعلّـق مـن تلـك  ٨٩٧,٩٥الحسابات المدينة للمساهمات الطوعية ما مقداره 

مليـون  ٣٠,٤٠ يومـاً  ٧٢٠معلّـق منهـا ألكثـر مـن مليـون دوالر أمريكـي وال ١١٩,٢ يوماً  ٣٦٠الحسابات ألكثر من 
  دوالر أمريكي.

  
ــــذا   -١٦ ــــزم مــــن إجــــراءات لشــــطب  ُأوِصــــيل بضــــرورة اســــتعراض الحســــابات المدينــــة المســــتحقة واتخــــاذ مــــا يل

  المساهمات غير القابلة للتحصيل، عند اللزوم.
  

إلـى مسـائل تتعلـق بوجـود  ٢٠١١-٢٠١٠وقد َأشرت خـالل مراجعتـي للبيانـات الماليـة للمنظمـة عـن الفتـرة   -١٧
أرصدة سلبية وتوزيع الحصص من فوائد االستثمارات وٕاقـراض األوراق الماليـة والحسـاب الخـاص لصـندوق تكـاليف 
الخــدمات والمبــالغ المســتردة والتقــارير المقدمــة إلــى الجهــات المانحــة. ووردتنــي مــن األمانــة تأكيــدات تفيــد بــأن هــذه 

  مام.المسائل ستحظى بما يلزم من اهت
  

  الدولية للقطاع العام المعايير المحاسبيةتطبيق 
  

الدوليـة للقطـاع العـام قبـل أن  المعـايير المحاسـبية بـأن المنظمـة تعتمـد تـدريجياً  ١أفدُت فـي تقريـري المبـدئي  -١٨
المعـايير التاليـة  ٢٠١١-٢٠١٠. وقد اعتمدت المنظمة بالكامل في الثنائية ٢٠١٢من عام  تطبقها بالكامل اعتباراً 

آثـار التغييـرات فـي أسـعار صـرف ( ٤(بيـان التـدفقات النقديـة) والمعيـار  ٢الدولية: المعيـار  المعايير المحاسبيةمن 
 ١٤) والمعيـــار ات الخاضـــعة للمراقبـــةمحاســـبة الكيانـــ -البيانـــات الماليـــة الموّحـــدة ( ٦) والمعيـــار العمـــالت األجنبيـــة

(الضــــــرائب  التبادليــــــة غيــــــر المعــــــامالت اإليــــــرادات المتأتيــــــة مــــــن( ٢٣) والمعيــــــار األحــــــداث بعــــــد موعــــــد التبليــــــغ(
  .والتحويالت))

  
 فــي االســتثمارات( ٧الدوليــة المعيــار  المعــايير المحاســبيةمــن  أنهــا ال تطبــق حاليــاً  وبّينــت المنظمــة أيضــاً   -١٩

ــــة المنشــــآت ــــار الزميل ــــار المشــــترك المشــــاريع فــــي الحصــــص( ٨) والمعي (تقــــديم التقــــارير الماليــــة فــــي  ١٠ة) والمعي
 ٢٢(االســــتثمارات العقاريــــة) والمعيــــار  ١٦(عقــــود البنــــاء) والمعيــــار  ١١االقتصــــادات الفائقــــة التضــــخم) والمعيــــار 

) للنقـــد المولـــدة األصـــول قيمـــة انخفـــاض( ٢٦) والمعيـــار العـــام الحكـــومي القطـــاع حـــول المعلومـــات عـــن اإلفصـــاح(
  (الزراعة). ٢٧والمعيار 

  
الدوليـة. وقـد  المعـايير المحاسـبيةواليزال يتعين على المنظمة أن تحّدد معالم رئيسـية لتطبيـق مـا تبقـى مـن   -٢٠

علـى أهـداف واضـحة  ُأوصيت في تقريري المبدئي بأنه يلزم رصد ما ُيحرز من تقـدم فـي تطبيـق هـذه المعـايير بنـاءً 

                                                           
 .٦٤/٣٠الوثيقة ج    ١
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كــانون  ١بحلــول الموعــد المســتهدف لــذلك فــي يــوم  كــامالً  المتثــال الحســابات للمعــايير امتثــاالً  قابلــة للبلــوغ ضــماناً 
  . والبد أن تواصل المنظمة السعي إلى تطبيق المعايير بالكامل ضمن إطار زمنى محّدد.٢٠١٢الثاني/ يناير 

  
  اإلصالحات اإلدارية

  
فــي اجتماعهــا الــذي عقدتــه فــي نيســان/ أبريــل  ستشــارية فــي مجــال المراقبــةلجنــة الخبــراء المســتقلين االرأت   -٢١

للرقابــة  تحديــد معــالم إطــار واضــح بمــا فيــه الكفايــة ومتكامــل تمامــاً  فــي أنــه يلــزم أن تحــرز المنظمــة تقــدماً  ٢٠١١١
وهيكــل  الداخليــة يشــتمل علــى تعريــف الضــوابط األساســية الضــرورية؛ وٕاجــراءات تشــغيل معياريــة فعالــة تكفــل ذلــك،

هرمي يبّين مسؤوليات المؤسسات في مجال الرقابة. وقد أوصيت في تقريري المبدئي بأن تواءم مسؤوليات المراقب 
المـــالي مـــع صـــالحياته مـــن خـــالل تعزيـــز الضـــوابط الداخليـــة وتحســـين الترتيبـــات المتعلقـــة بتقـــديم التقـــارير. وتشـــير 

ائجها في الفقـرات الالحقـة إلـى أن الضـوابط الداخليـة قـد ُأِصـيبت دراستي المفّصلة لنظام اإلدارة العالمي التي ترد نت
  بالوهن بسبب ما طرأ من تغيير على بيئة عمل الموظفين.

  
القيام في هذا السياق بتدشين دليل إلكتروني تسهل إتاحتـه للمـوظفين علـى الشـبكة الداخليـة للمنظمـة  ولعلّ   -٢٢

خطوة حاسمة تمس الحاجة إليها على طريق تعزيز إطار الرقابـة الداخليـة. وأالحـظ أن إجـراءات التشـغيل المعياريـة 
علـى قـدم وسـاق  ل. كمـا أن العمـل جـارٍ دة مـن لوحـة قيـاس االمتثـاهي في طـور التحـديث ويجـري اختبـار أول مسـوّ 

بشأن توثيق إطار الرقابة الداخلية الذي سيحّدد جميع نقاط الرقابة فـي إطـار مختلـف العمليـات ويطابقهـا بالمخـاطر 
  المحّددة.

  
بشــأن وضــع إطــار إدارة المخــاطر المؤسســية فــي المنظمــة، أمــا المخــاطر التنظيميــة  ويجــري العمــل حاليــاً   -٢٣

سجالت المخاطر برغم أن مكتب خدمات المراقبة الداخلية قـد حـّدد قائمـة بالمخـاطر  بعديد. ولم ُتعّد فهي قيد التحد
  التي يلزم أن تتصدى لها المنظمة.

  
بـأن تواصـل العمـل  وأوصـيهاوأرحب بالجهود التي تبذلها المنظمة فـي مجـال تعزيـز إطـار الرقابـة الداخليـة   -٢٤

  المؤسسية. من أجل اعتماد إطار إلدارة المخاطر
  

وال تمتلك المنظمة في الوقت الحاضر هيئة قائمة إلدارة شؤون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تضطلع   -٢٥
بعمليــة صــنع القــرار علــى نطــاق المنظمــة ككــل ألغــراض تحديــد أولويــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى 

ستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الجديدة. ااإلدارة هذه جزء من الصعيد العالمي. وقد أبلغتني اإلدارة بأن إنشاء هيئة 
 وأرى أنه يلزم تشكيل هيئة إلدارة شؤون تكنولوجيـا المعلومـات تضـم ممثلـين عـن اإلدارة العليـا والمسـتخدمين ضـماناً 

  ستراتيجية التنفيذية للمنظمة.الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات مع االمواءمة 
  

كيل هيئــة إلدارة شــؤون تكنولوجيــا المعلومــات فــي أقــرب وقــت ممكــن تضــم ممثلــين عــن بتشــ أوصــيعليــه   -٢٦
  اإلدارة العليا.

  
  
  
  

                                                           
 .EBPBAC14/3انظر الوثيقة     ١
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  الرقابة على الميزانية واستخدام األموال
  

وضع الميزانية البرمجية بواسطة عملية تعاونية في أنحاء المنظمة كافـة تبـدأ قبـل تنفيـذها بسـنتين اثنتـين. تُ   -٢٧
ســــتراتيجيات اإلقليميــــة الســــتراتيجيات التعــــاون القطــــري، وااوُتراعــــى عنــــد وضــــع الميزانيــــة المــــدخالت المقدمــــة مــــن 

سـتراتيجية المتوسـطة األجـل. وتمثـل مخّصصـات االوالبرنامجية، ووثائق التوجيه، مثل برنـامج العمـل العـام والخطـة 
  ألنشطة التنفيذ. الميزانية تقسيم الميزانية المعتمدة على فرادى مراكز الميزانية دعماً 

  
وتكون مراكز الميزانية مسؤولة عن الميزانية والشؤون اإلدارية، وهذه المراكز هي عادة إدارات موجودة فـي   -٢٨

قليميــة أو المكاتــب القطريــة. وُلوِحظــت حــاالت فــي كــّل مــن المكاتــب اإلقليميــة وتلــك المقــر الرئيســي أو المكاتــب اإل
القطرية تدنى فيها مستوى استخدام األموال بالمقارنة مع مخّصصـات الميزانيـة. فقـد تبـّين فـي وقـت إجـراء المراجعـة 

األنشـطة البرنامجيـة كـان بنسـبة  في المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط أن الوضع العام لتوافر األموال الالزمـة لتنفيـذ
٪. وفــي نهايــة الثنائيــة أفــاد ٦٢٪ وأن اســتخدام الصــندوق علــى أســاس الُمتــاح مــن األمــوال كــان بنســبة ٥٠أقــل مــن 

  ٪.٨٦المكتب اإلقليمي بأن نسبة استخدام األموال المتاحة بلغت 
  

األمـوال المتاحـة بحلـول شـهر ٪ نسـبة اسـتخدام ٥٨أما في المكتب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا فقـد بلغـت   -٢٩
٪ بحلـول شـهر تمـوز/ يوليـو ٦٨، فيما بلغـت نسـبة اسـتخدامها فـي المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا ٢٠١١آب/ أغسطس 

مــن العــام نفســه. وأشــار مكتــب المنظمــة القطــري الكــائن بتيرانــا، ألبانيــا، فــي وقــت إجــراء المراجعــة إلــى أن اســتخدام 
تلــف المهــام فــي إطــار اتفــاق التعــاون الثنــائي. ولــئن كانــت نســبة اســتخدام ٪ مــن أجــل النهــوض بمخ٥٠األمــوال بلــغ 

٪ في مكتب المنظمة القطري الكائن بالخرطوم، السودان فإن نسبة ما اسُتخِدم مـن ٩٢االشتراكات المقّدرة قد بلغت 
ميـة وتلـك ٪. وقـّدمت المكاتـب اإلقلي٦٨لـم تبلـغ إال  ٢٠١١أموال المساهمات الطوعية بحلـول شـهر آب/ أغسـطس 

ومنهــا التــأخير فــي تلقــي  -مختلفــة لتبريــر تــدني معــدالت اســتخدام األمــوال عــن المســتوى المرجــو  القطريــة أســباباً 
واتفقـت علـى  -التنفيـذ باألموال أو التوقيت غير المتكافئ إلبرام اتفاقـات المسـاهمات الطوعيـة أو المسـائل المتعلقـة 

التنفيــذ. وأفــادت األمانــة بــأن تحلــيال شــهريا ُأجــري لتقــارير اإلدارة بة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتســريع عجلــة أنشــط
  ثالث مرات خالل الثنائية على نطاق المنظمة ككل. المالية وأن تحليالت وتعديالت للميزانية ُأجريت كذلك دورياً 

  
بـــأن تجـــري المنظمـــة عمليـــات اســـتعراض دوريـــة لضـــمان االســـتفادة المثلـــى مـــن مخصصـــات  أوصـــيلـــذا   -٣٠

 الميزانية.
  

  إدارة البرامج
  

رصــد األداء وتقييمــه جــزء ال يتجــزأ مــن إطــار اإلدارة فــي المنظمــة القــائم علــى النتــائج، فرصــد األداء هــو   -٣١
مـا ُيحقـق مـن إنجـازات. وقـد طّبـق المكتـب اإلقليمـي في استعراض مستمر لما ُيحرز من تقدم بينما يبت التقيـيم دوريـاً 

تقــدم بموجبــه المكاتـب القطريــة تقــارير شــهرية، علـى أن وتيــرة تقــديم التقــارير لـم تراعيهــا بشــكل موحــد  ألوروبـا نظامــاً 
تقـارير. وقـد جميع المكاتب القطرية، إذ تبّين أن المكتبين القطريين أللبانيا وأوكرانيا لم يتبعا الدورة الشـهرية لتقـديم ال

  الحظُت التأكيدات التي قدمها المكتب اإلقليمي ألوروبا والمكتبان القطريان المذكوران بشأن تحسين آلية الرصد.
  

  األعباء
  

فــي تقريــري المبــدئي بــأن تتخــذ مراكــز الميزانيــة مــا يلــزم مــن إجــراءات المتابعــة لتصــفية كنــت قــد أوصــيت   -٣٢
المراجعــات الميدانيــة إلــى أن المراكــز المــذكورة كانــت التــزال فــي وقــت األعبــاء فــي أقــرب وقــت ممكــن، حيــث تشــير 

٪ مــن األمــوال المســتخدمة فــي ١١إجــراء المراجعــات تــرزح تحــت وطــأة أعبــاء ثقيلــة. فقــد شــّكلت هــذه األعبــاء نســبة 



  A65/32          Annex  الملحق        ٦٥/٣٢ج

8 

أّمـا  ٪ في المكتب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا،١٤المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، فيما بلغت نسبة هذه األعباء 
  ٪ من األموال المستخدمة.٤٤المكتب القطري الكائن في السودان فقد تحّمل أعباء بلغت نسبتها 

  
بضــرورة اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات المتابعــة لضــمان الحصــول علــى المرجــو مــن النتــائج  أوصــيعليــه   -٣٣

  القابلة للتحقيق من أجل تسوية المبالغ المتكّبدة كأعباء في أقرب وقت ممكن.
  

  تسوية الحسابات المصرفية
  

عمليـــة توضـــح الفـــرق بـــين الرصـــيد المصـــرفي المـــودع فـــي حســـاب المنظمـــة تســـوية الحســـابات المصـــرفية   -٣٤
المصــرفي بحســب البيــان الصــادر عــن المصــرف ومــا يقابلــه مــن مبلــغ مقّيــد فــي دفتــر األســتاذ العــام. لــذا فــإن هــذه 

في مجال تعزيـز مصـداقية البيانـات الماليـة ومنـع الوقـوع فـي  طويالً  العملية أداة هامة للرقابة الداخلية وتقطع شوطاً 
األخطــاء وارتكــاب عمليــات االحتيــال وتحديــدها. وُأجريــت فــي مقــر المنظمــة الرئيســي دراســة مفّصــلة لعمليــة تســوية 

لقطرية والتي تحتفظ بها المكاتب اإلقليمية وتلك ا مختاراً  مصرفياً  حساباً  ٣٦الحسابات المصرفية. وتبّين بعد تدقيق 
قُـــدِّمت بشـــأنها بيانـــات تســـوية للحســـابات المصـــرفية، أن األرصـــدة المقّيـــدة فـــي بيانـــات تســـوية الحســـابات المصـــرفية 

منهــا غيــر مطابقــة لتلــك المقّيــدة فــي دفتــر األســتاذ العــام، مّمــا أدى إلــى قصــور عمليــة  المتعلقــة بــاثني عشــر حســاباً 
ّو بعـد فـي حسـابات مصـرفية معينـة، وقـد مضـى علـى تعليـق هـذه البنـود التسوية. وعالوة على ذلك ثمة بنـود لـم ُتسـ

  إلى الفترة المالية السابقة. فترة طويلة وبعضها يعود أيضاً 
  

والحظــت فــي مراجعــاتي لحســابات المكاتــب اإلقليميــة لكــل مــن أوروبــا وشــرق المتوســط وجنــوب شــرق آســيا   -٣٥
ومكتب المنظمة القطري الكائن بكييف، أوكرانيا أن هناك حاالت تأخير في استالم البيانات المصـرفية وفـي تسـوية 

المكاتــب اإلقليميــة بــالقول إن حــاالت  الحســابات المصــرفية وأن البنــود ظّلــت بــدون تســوية لفتــرات طويلــة. وقــد رّدت
بيـد أن عمليـة تسـوية الحسـابات قـد اسـُتكِملت  ٢٠١١وخالل الربع األول مـن عـام  ٢٠١٠التأخير حصلت في عام 

. أما بالنسبة إلى البنود التي لم ُتسّو فقد رّدت المكاتب اإلقليميـة وتلـك القطريـة بـالقول ٢٠١١اآلن لغاية نهاية عام 
يعـــود تاريخهـــا إلـــى مرحلـــة مـــا قبـــل تطبيـــق نظـــام اإلدارة العـــالمي وتســـويتها جاريـــة بمســـاعدة مركـــز إن تلـــك البنـــود 

الخـــدمات العـــالمي. ووافـــق المقـــر الرئيســـي علـــى ضـــرورة إجـــراء اســـتعراض محـــوري أكثـــر رصـــانة لعمليـــات تســـوية 
  الحسابات المصرفية وتقديم تقارير عنها.

  
بــأن تتخــذ  أوصــيمــن الرقابــة الداخليــة، فــإنني  ة بوصــفها جــزءاً ألهميــة تســوية الحســابات المصــرفي ونظــراً   -٣٦

المنظمة ما يلزم من خطوات لتنفيذ نظام معني باستعراض عمليات تسـوية الحسـابات المصـرفية واإلبـالغ عنهـا فـي 
مـن الوقت المناسب وعلى وجه الدقة. وينبغي أن تواصل المنظمة إيالء أولوية عالية لتسوية جميع ما لـم ُيسـّو بعـد 

  تلك التي مضى على تعليقها زمن طويل. بنود في بيانات تسوية الحسابات المصرفية، وخصوصاً 
  

  الُسلف المستديمة
  

يفيــد دليــل المنظمــة اإللكترونــي بــأن نظــام الُســلف المســتديمة هــو شــكل مــن أشــكال نظــم المحاســبة الماليــة   -٣٧
لحســـابات المصـــرفية الخاصـــة بالمكاتـــب القطريـــة والمصـــروفات النثريـــة. ومـــن الخصـــائص فـــي ا الُمســـتخدمة أساســـاً 

األساسية لنظام الُسلف المستديمة تحديد سقف مبالغ الُسلف، إذ يتولى مكتب المراقبة عمليـة تجديـد المـوارد الالزمـة 
مـــة الرئيســـي والمكاتـــب لتحديـــد مبلـــغ الســـقف فـــي نهايـــة الفتـــرة أو عنـــدما تقتضـــي الظـــروف ذلـــك. ويقـــوم مقـــر المنظ

جهـة مـن أصـحاب الُسـلف  ١٧اإلقليمية مقام مكاتب مراقبة الُسلف المستديمة. ويوجد في المكتب اإلقليمي ألوروبا 
المســتديمة تمتلــك باســتمرار مبــالغ ُســلف تتجــاوز الســقف الُمحــّدد لهــا. أمــا فــي المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط فقــد 

ف تكبـدت نفقـات تجـاوزت السـقوف الُمحـّددة لتلـك الُسـلف، وأن تجديـد المـوارد جهة من أصـحاب الُسـل ١١ُلوِحظ أن 
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حاالت. وُأجريت عمليات تجديد الموارد في حالة المكتب القطـري بالسـودان مـن دون  ٥قد تعّدى مبلغ السقوف في 
ـــا أدى إلـــى  لبانيـــا وأوكرانيـــا لـــم تُنفـــذ فـــي المكاتـــب القطريـــة بأتجـــاوز الســـقف الُمحـــّدد. و مراعـــاة ألرصـــدة الُســـلف مّم

والسودان عمليات مفاجئة للتحقق من السيولة النقدية. وُلوِحظ في المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا أن المكاتـب 
القطريــة ال ترســل إليــه الحســابات الشــهرية بانتظــام بســبب متــأخرات فــي عمليــات التســوية. كمــا ُلــوِحظ أن المكَتبــين 

  أّخران في تقديم التقارير الختامية الشهرية.اإلقليميين ألوروبا وشرق المتوسط مت
  

وقــد الحظــُت الجهــود التــي يبــذلها المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا مــن أجــل إنشــاء فريــق معنــي باالمتثــال يتــولى   -٣٨
استعراض حسابات الُسلف المستديمة على أساس تقييم المخاطر في المكاتب القطرية كافة. وأكّد المكتـب اإلقليمـي 

االمتثال الكامل لحـدود السـقوف الُمحـّددة وحصـل علـى عائـدات شـهرية مـن جميـع أصـحاب الُسـلف لشرق المتوسط 
، فيما أكـّد لـي المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا أن المكاتـب ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١المستديمة لغاية 

  القطرية مواظبة اآلن على تزويده بحسابات الُسلف الشهرية.
  

عــّزز مكاتــب مراقبــة الُســلف المســتديمة ضــوابطها الداخليــة لتكفــل حصــولها مــن أصــحاب بــأن ت أوصــيلــذا   -٣٩
الُســلف المســتديمة علــى العائــدات الشــهرية فــي الوقــت المناســب وتقّلــل إلــى أدنــى حــد مــن حــاالت اإلفــراط فــي حيــازة 

  األرصدة.
  

  أنشطة الشراء في المكاتب الميدانية
  

ء فــي المنظمــة علــى شــفافية المنافســة فيمــا بــين مقــدمي الخــدمات تــنص مبــادئ عمليــة الشــرا .شــراء الســلع  -٤٠
المحتملين. ويتحّمل جميع من لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بعملية الشراء من األفراد والكيانات مسؤولية حمايـة 

سـلوكيات الشـراء والحيـازة أفضـل المصـالح  سالمة العملية وصيانة مبدأي النزاهـة والشـفافية. ويجـب أن تحقـق دومـاً 
وتتماشــى مــع أهــداف المنظمــة والنتــائج التــي تتوخاهــا. وقــد أشــرت فــي مراجعــاتي لحســابات المكاتــب اإلقليميــة وتلــك 
القطريـة إلــى أن أحكــام دليـل المنظمــة بشــأن الشــراء فيمـا يخــص التمــاس العطــاءات وضـمان المنافســة التامــة والحــرة 

  ينبغي.ُيمتثل لها كما  ال
  

ولُـوِحظ فـي المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا أن ثمـة حـاالت قصـور فـي توثيـق ملفـات إدارة السـجالت   -٤١
وعدم تقييس المعدات وٕاجراء عمليـات شـراء بواسـطة تقـديم عطـاء واحـد واسـتغالل  وانعدام تقدير االحتياجات إجماالً 

بيــانغون، ميانمــار أن ثمــة حــاالت تنطــوي علــى عــدم تقــديم اســم العالمــة التجاريــة، بينمــا لُــوِحظ فــي المكتــب القطــري 
عطاءات تنافسية وأن المهام المتعلقة بأنشطة الشراء غير مفصولة عن بعضها. وتبّين في المكتـب اإلقليمـي لشـرق 

لكي ُتوضـع فـي صـيغتها النهائيـة لُتحـِبط بـذلك  طويالً  المتوسط أن أنشطة الشراء في الحاالت الطارئة تستغرق وقتاً 
الغــرض الفعلــي مــن هــذه األنشــطة فــي الحــاالت الطارئــة. كمــا ُلــوِحظ فــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا حــاالت تنطــوي 
على عدم كفاية الوثائق، وانعدام تقديم عطاءات مفتوحة وتنافسية، ورداءة وقصور تقارير التحكيم التي تبّرر قرارات 

رانـا، ألبانيـا النقـاب عـن حـاالت شـراء مباشـر مـن بـائع الشراء. وكشفت مراجعة حسابات مكتـب المنظمـة القطـري بتي
معـين مــن دون مبــررات كافيــة؛ وقصــور فــي الوثــائق؛ وعــدم الفصــل بــين المهــام؛ وانعــدام التثّبــت باألدلــة مــن اســتالم 

  السلع.
  

وقـــد الحظـــُت التأكيـــدات التـــي قـــدمها المكتبـــان اإلقليميـــان ألوروبـــا وشـــرق المتوســـط بشـــأن اعتمـــاد إجـــراء   -٤٢
يات تحقق سابقة تكفل تطبيـق معـايير المنظمـة فـي مجـال تقـديم العطـاءات/ االختيـار، كمـا أكـّدت لـي المكاتـب عمل

  .ومضموناً  القطرية تنفيذ المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن عمليات الشراء نصاً 
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ت مختلفــة ســّلطُت فــي تقريــرَي المبــدئي الضــوء علــى حــاالت تتعلــق بعــدم الوفــاء بمتطلبــا .شــراء الخــدمات  -٤٣
تتعلـــق باتفاقـــات أداء العمـــل، وهـــي واحـــدة مـــن اآلليـــات التـــي تســـتخدمها المنظمـــة فـــي مجـــال شـــراء الخـــدمات. وقـــد 

مـن الحـاالت لـم تُـذَكر فيهـا مبـّررات اختيـار المقـاولين؛  الحظت باستمرار أثناء إجراء المراجعـات الميدانيـة أن عـدداً 
ـــا ـــديم العطـــاءات التنافســـية معـــدوم فـــي اختي ـــالغ مقـــدماً وأن تق غيـــر متاحـــة فـــي  ر المقـــاولين؛ وأن مبـــررات دفـــع المب

السجالت؛ وأن المتطلبات التعاقدية ُيتنازل عنها على أساس وجود عالقة طويلة األمد مع الشركاء المتعاقدين؛ وأن 
سـّددة وأن لمـا يـرد فـي االختصاصـات والمبـالغ الفعليـة الم هناك اختالفات غير مبـّررة فـي جـداول سـداد المبـالغ وفقـاً 

تقــارير التحكــيم ناقصــة أو مفقــودة. وُلــوِحظ فــي المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا أن العقــود ُتمــنح مــن دون تقــديم عطــاءات 
تنافسية وأن النتائج القابلة للتحقيق غير مقّيدة في السجالت وأن المبالغ ُتسّدد من دون استالم تقارير تقنية وأن ثمة 

حـــاالت مماثلـــة فـــي  اســـتعراض العقـــود علـــى مـــنح العقـــود. وُلوِحظـــت أيضـــاً  حـــاالت وافقـــت فيهـــا بـــأثر رجعـــي لجنـــة
المكتبين اإلقليميين لجنوب شرق آسيا وشرق المتوسط وفي المكاتب القطرية التي راجعت حساباتها هـذا العـام. وقـد 

المتثــال بــإجراء بــرد المكتبــين اإلقليميــين ألوروبــا وشــرق المتوســط الــذي أفــادا فيــه بقيــام فريــق معنــي با أحطــُت علمــاً 
  عمليات تحقق سابقة تكفل االلتزام بدليل قواعد المنظمة.

  
أما المسائل المتعلقة بعدم التقّيد بمبادئ المنظمة التوجيهية الخاصة بكّل من شراء السلع والخدمات، فقد   -٤٤

مراعاتي للمبلغ اإلجمالي أوضحتها في تقاريري السبعة األخيرة التي قدمتها إلى جمعية الصحة العالمية. وأرى بعد 
مليون دوالر أمريكي، أنه يلزم في هذا المجال بذل  ١٣٥٦المتكبد عن شراء السلع والخدمات خالل الثنائية بقيمة 

بشدة بتحسين االمتثال لألحكام  أوصي جهود مضنية لضمان التقيد باإلجراءات الموضوعة في هذا الصدد. لذا
  بشأن الشراء. الواردة في دليل المنظمة

  
  إدارة األصول وسجالت الجرد

  
يبّين دليل المنظمة السياسة العامة بشأن إدارة ما تحصل عليه المنظمة وما  .إدارة األصول الثابتة  -٤٥

بحوزتها من أصول ثابتة (تشمل الممتلكات والمرافق والمعدات) وصيانة هذه األصول والتحقق منها وتقديم تقارير 
ها والتصرف فيها. وقد بّينت في مراجعاتي لحسابات المكاتب اإلقليمية وتلك القطرية أن عن فقدانها وسرقت

االحتفاظ بسجل لألصول الثابتة بوصفه السجل األساسي إلدارة األصول يطرح مشكالت مادية فيما يتصل بمدى 
لقديم إلى نظام اإلدارة العالمي اكتمال البيانات. وبرغم أن البيانات الخاصة باألصول الثابتة قد ُنِقلت من النظام ا

من تفاصيلها األساسية لم ُتسّجل، والتي تشمل موقع األصول المادي وأرقام طلبيات  فقد ُرِئي أنها ناقصة وأن عدداً 
الشراء والتفاصيل الخاصة بالبائع وبالضمانات. وُلوِحظ في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا وجود حاالت 

ل، فيما ُلوِحظ في المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط أن لجنة حصر الممتلكات وافقت في ازدواج في تسجيل األصو 
بعض الحاالت على التصرف في األصول بطريقة روتينية دون تقييم أسباب فقدانها أو سرقتها. كما ُلوِحظت 

، ولوحظ كذلك قصور حاالت تتعلق باختالفات في قوائم األصول التي تحتفظ بها المكاتب اإلقليمية وتلك القطرية
  من األصول ونشوب مشكالت في نظام الترميز الحاسوبي.  في التحقق مادياً 

  
تبين مراجعات الحسابات التي أجريت هذا العام الحاجة إلى االحتفاظ بسجالت جرد  .إدارة سجالت الجرد  -٤٦

ة، وقد رد المكتب اإلقليمي على محدثة وكاملة. وُرِئي أن إدارة سجالت الجرد في المكتب اإلقليمي ألوروبا قاصر 
ذلك بالقول إن إدارة سجالت الجرد تضررت بمياه اكتسحت المكتب، وأكد أن اإلجراءات الخاصة بسجالت الجرد 
ستتحسن بفضل اعتماد إجراءات تشغيل معيارية جديدة. ولم ُيجر تحقق مادي سنوي من سجالت الجرد في 

طُت القطرية التي خضعت لمراجعة الحسابات في هذا العام. وقد أحالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط والمكاتب ا
المعايير برد المكتب اإلقليمي بشأن اعتماد إجراءات تشغيل معيارية جديدة من شأنها أن تشمل تطبيق  علماً 

  الدولية للقطاع العام على سجالت الجرد.  المحاسبية
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التي صدرت في العام الماضي والقاضية بأن إنشاء نظام فعال إلدارة األصول  أشدد على التوصيةعليه   -٤٧
وحيازتها،  وسجالت الجرد يستلزم تعزيز الضوابط الداخلية التي تنظم تسجيل األصول وتقييمها والتحقق منها مادياً 

على إدارة األصول الدولية للقطاع العام  المعايير المحاسبيةوهو أمر حاسم بوجه خاص من أجل سالسة تطبيق 
  وسجالت الجرد.

  
  الُسلف الشخصية الممنوحة للموظفين

  
إلى جمعية  لقد عرضُت مشكلة عدم استرداد الُسلف الممنوحة للموظفين في التقارير التي قدمتها سابقاً   -٤٨

المراقب المالي  بالمشروع تحت إشراف معنياً  بأن األمانة قد أنشأت فريقاً  الصحة العالمية، ويسعدني أن ُأحيط علماً 
عن المرتبات وضمان استرداد المنظمة لهذه  إلجراء تحليل شامل لألرصدة الناشئة عن الُسلف المدفوعة سابقاً 

ألنه يعود  نظراً  أمريكياً  دوالراً  ٤٧٣ ٢٨٠على عمل هذا الفريق شطب مبلغ قدره  الُسلف، عند اللزوم. وتقّرر بناءً 
ه. ولئن كانت معظم هذه الحاالت قد حصلت قبل االنتقال إلى نظام اإلدارة إلى موظفين سابقين أو يتعذر استرداد

في المرحلة الالحقة لالنتقال إلى النظام المذكور تشيران  أمريكياً  دوالراً  ١٢٦  ٣٥٥العالمي فقد وقعت حالتان بمبلغ 
إلى ضعف الضوابط الداخلية المطبقة في وحدة كشوف المرتبات في نظام اإلدارة العالمي، مثلما تبّين ذلك الفقرات 

  من هذا التقرير. ٧٤إلى  ٧١من 
  

دوالر أمريكي ضمن المبالغ ماليين  ٩,٨. أدرج مبلغ قدره ُسلف المرتبات وُسلف استئجار المساكن  -٤٩
وهو مبلغ ترجح كفته على  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١المستحقة للموظفين في البيان المالي الصادر في 

مليون دوالر أمريكي. ولكن من أصل المبلغ  ١٨,٥بمقدار  ٢٠٠٩كانون األول/ ديسمبر  ٣١ذاك الذي ُسجِّل في 
 ٦,٥٩في حساب ُسلف المرتبات وُسلف استئجار المساكن بمقدار اإلجمالي المسجل ضمن مستحقات الموظفين 

مليون دوالر أمريكي يتعلق بموظفين ما عادوا يعملون بعد في  ٢,٠٦ماليين دوالر أمريكي، كان هناك مبلغ قدره 
. وقد استهلت المنظمة عملية جارية على قدم وساق بشأن ٢٠٠٩كانون األول/ ديسمبر  ٣١المنظمة بتاريخ 

  د هذا المبلغ من الموظفين السابقين.استردا
  

تقديم مطالبات تسوية . موظفو المنظمة ملزمون بموجب سياسة السفر التي تتبعها المنظمة بُسلف السفر  -٥٠
تغريم المقّصرين عملية استرداد المتأخرات بللمراقبة بفضل الُسلف الممنوحة خضع فور عودتهم. وت همتكاليف سفر 

ائتمان بشأن خصم ُسلف السفر غير الُمطالب بها من المرتب إن لم تُقّدم المطالبة في رات التي ُتعّد بموجبها مذك
مليون  ٢,٢٦ما مقداره  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١. وبلغ مجموع ُسلف السفر المعلقة في يوماً  ٦٠غضون 

وآخر  يوماً  ٣٦٠و يوماً  ٩٠لفترة تراوحت بين  ظل معلقاً  أمريكياً  دوالراً  ٦٦٨ ٧٢١دوالر أمريكي، منها مبلغ قدره 
ألكثر من عام. وقد أشرُت في مراجعتي المفصلة لحسابات نظام اإلدارة  بقي معلقاً  أمريكياً  دوالراً  ٨٦٧ ٣٦٢قدره 

العالمي إلى ضرورة تعزيز الضوابط الداخلية في وحدة شؤون السفر، والحظُت أن المنظمة طبقت في الربع األخير 
  السفر" بالمقر الرئيسي. بجودة معامالتضوابط جديدة بعنوان "خبير مختص  ٢٠١١من عام 

  
المنظمة بأن تواصل تعزيز الضوابط الداخلية بشأن استرداد السلف الممنوحة للموظفين، وأن  أوصيلذا   -٥١

م وأن تتخذ ما تعيد النظر في الُسلف الممنوحة عن المرتبات وتكاليف االستئجار والسفر المستحقة ألكثر من عا
  .يلزم من إجراءات السترداد الُسلف غير القابلة للتحصيل وشطبها عند اللزوم

  
  نظام اإلدارة العالمي

  
استعراض ألداء نظام اإلدارة العالمي ونظام تخطيط الموارد المؤسسية في المنظمة. وتمثل الهدف  ُأجري   -٥٢

من المراجعة في التحقق مّما إذا كانت حوسبة نظام اإلدارة العالمي قد ُطبِّقت على نحو اقتصادي وكفوء وفعال 
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. واخِتيرت خمس وحدات دة منها مستقبالً ألفضل الممارسات الدولية، وفي تحديد العبر المستخلصة لالستفا ووفقاً 
إجراءات تكنولوجيا المعلومات واألعمال التجارية  من نظام اإلدارة العالمي الستعراضها بالتفصيل، وُبِحثت أيضاً 

المتصلة بنظام اإلدارة العالمي. كما تمثل هدف هذه المراجعة في تبديد الشواغل التي أثارها المجلس التنفيذي 
  ، وفي تقييم مدى تحقيق الفوائد المتوّخاة من النظام المذكور.العالمية تحديداً  وجمعية الصحة

  
) لتنفيذ حل عالمي في مجال تخطيط الموارد ٢٠٠٤وقد أعّدت المنظمة وثيقة بشأن استهالل المشروع (  -٥٣

تلف المكاتب. المؤسسية يتسنى بفضله استبدال عدد من نظم تكنولوجيا المعلومات المتباينة المستخدمة في مخ
أن تقّلل حوسبة نظام اإلدارة العالمي من الوقت الُمستغرق في معالجة المسائل اإلدارية لتفضي إلى  وكان متوقعاً 

تكريس مزيد من الوقت لتنفيذ البرامج الصحية؛ وتمّكن موظفي المنظمة كافة من الحصول بسالسة على 
أخرى آلية تزيد بالتالي من الشفافية وتقلّل حاالت التأخير  المعلومات المشتركة؛ وتنتقل من بيئة عمل ورقية إلى

  واألخطاء؛ وتستفيد من خبرة الموظفين بما يؤدي إلى تحسين األداء وتنمية المهارات الشخصية.
  

، على أن ٢٠٠٨استكماله بحلول عام  مليون دوالر أمريكي وكان مقرراً  ٥٥وُقدِّرت تكلفة المشروع بمبلغ   -٥٤
مليون دوالر أمريكي.  ٦٩,١٢بلغت  ٢٠١١ة المتكبدة عن تنفيذه حتى شهر تشرين األول/ أكتوبر إجمالي التكلف

مليون دوالر أمريكي للخدمات المهنية، مبلغ  ١٨وقد الحظت أنه ُأنِفق على أساس المبلغ الُمقرر توفيره بمقدار 
ل التي أدت إلى زيادة تكاليف تنفيذ لنظم الدمج، وأرى أن هذا من أكبر العوام أمريكي مليون دوالر ٢٩,١٨قدره 

في المكتب اإلقليمي  نظام اإلدارة العالمي. وقد اسُتهل تنفيذ عملية حوسبة النظام على مراحل وُنِشرت أخيراً 
، ويتواصل تنفيذ العملية في جميع األقاليم األخرى باستثناء المكتب ٢٠١١ألفريقيا في كانون الثاني/ يناير 

  اإلقليمي لألمريكتين.
  

شركة من نظام أوراكل للخدمات المالية. وتوّلت حواسيب  ١-٤-١١ويعمل نظام اإلدارة العالمي بالنسخة   -٥٥
وخالل العام الماضي كّله مهمة نظم الدمج، فيما تتوّلى هذه المهمة  ٢٠١٠) حتى نهاية عام Satyamساتيام (

  ).WIPROوايبرو ( شركة حواسيب حالياً 
  

اسُتِهل تطبيق نظام اإلدارة العالمي في المقر الرئيسي وفي جميع األقاليم  .نظام اإلدارة العالمي إنجازات  -٥٦
(فيما عدا المكتب اإلقليمي لألمريكتين)، وأرى أنه جهد جدير بالثناء في ضوء الحقيقة القائلة إن تطبيقه شمل 

من الموظفين. كما أرى أن النظام المذكور عّزز رقعة جغرافية شاسعة؛ وٕانه ُطبِّق بلغتين اثنتين؛ وشمل عدة آالف 
أكبر من الشفافية ألنه أتاح بيان تفاصيل النفقات في الفواتير ومّكن من توفير البيانات في الوقت الحقيقي  قدراً 

بالمقارنة مع حاالت التأخير التي كانت تدوم لبضعة أشهر في النظم القديمة. كما سّهل النظام االضطالع 
كزية الطابع للعمليات التجارية، من قبيل إدارة اإلجازات وحاالت الغياب وتجهيز مطالبات السفر بمعالجة مر 

  وصرف المرتبات والمبالغ التي يمكن أن تؤدي إلى توفير في تكاليف اليد العاملة ورفع مستوى التخصص.
  

نظام اإلدارة العالمي على مراحل في جميع األقاليم التي تراوحت حاالت  ُنفِّذ .تنفيذ نظام اإلدارة العالمي  -٥٧
األسباب الرئيسية التي ساقتها اإلدارة لتبرير حاالت بعض . ومن شهراً  ٤٠أشهر و ٨تأخير تنفيذه فيها بين 

نظام اإلدارة  التأخير هذه أن تعزيز نظم الدمج جرى بوقع أبطأ مما كان ُيتوقع له، وأن المناصب الشاغرة في فريق
العالمي لم ُتشغل، وأنه لزم تنفيذ محاوالت تجريبية إضافية رائدة في قاعة المؤتمرات أثناء مرحلة التعريف 
والنهوض بمزيد من األعمال ألجل وضع مبادئ توجيهية شاملة، والتقليل من شأن المتطلبات المتعلقة بالنتائج 

صعيد اإلقليمي والتوصل إلى اتفاق بشأن نطاق التنمية استغرقا القابلة للتحقيق، وأن عملية االستعراض على ال
أطول مما كان ُيتوقع لهما، والصعوبات المواجهة في الحصول على المناسب من مستخدمي األعمال من  وقتاً 

المشاركين في وضع التصاميم في الوقت المناسب، والتقليل من شأن الجهود الالزمة لوظائف التصميم، 
مواجهة في اتخاذ قرارات بشأن النموذج العالمي لتقديم الخدمات، والعمل اإلضافي الذي تعّين إنجازه والصعوبات ال
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بفعل الطلبات المقدمة بشأن التغيير، والحقيقة القائلة إن رداءة جودة النتائج القابلة للتحقيق قد تسببت في طول 
ر قد ُتعَزى إلى تغيير في نطاق مشروع نظام أن حاالت التأخي مدة دورات االستعراض وٕاطنابها. وأرى شخصياً 

في تنفيذ معالجة مركزية الطابع للعمليات التجارية لم ُيّتخذ إال في وقت متأخر  اإلدارة العالمي. فقرار المضي قدماً 
من دورة مشروع النظام المذكور، وكذلك الحال بالنسبة إلى تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية سيبيل  جداً 

)SIEBELذي لم ُيتوّخ تنفيذه في األصل وتنفيذ نظام إدارة السجالت () الRMS ًمن نطاق  ) الذي ال يشكل جزءا
  المشروع األصلي.

  
لقد اخترت خمس وحدات من وحدات نظام اإلدارة العالمي  .لوحدات نظام اإلدارة العالمي مفّصلةدراسة   -٥٨

ة وٕادارة اإلجازات والُسلف المستديمة اإللكترونية أال وهي الموارد البشرية األساسي -لكي استعرضها بالتفصيل 
واألصول الثابتة وٕادارة البرامج ومركز البيانات العالمي واإلدارة الموّسعة للنظم. وُخصِّصت تلك الوحدات لكي تلبي 
احتياجات المنظمة. وقد حملني االستعراض المفّصل على أن أخلص إلى أن بعض قواعد العمل غير متثبت منها 

ردَّت  أن ثمة تخفيف في تطبيق إطار الرقابة الداخلية. وقد وحدات نظام اإلدارة العالمي. والحظت أيضاً في 
اإلدارة بالقول إن قواعد العمل متثبت منها أثناء تصميم وحدات نظام اإلدارة العالمي، ووافَقت على أن الضوابط 
الداخلية أصابها بعض الوهن من جراء التركيز على الخدمة الذاتية، وموافقة المدير، والحد من عمليات التثبت 

اإلدارة العالمي هو الحد من الضوابط المباشرة، باالقتران مع  المباشرة. وثمة مبدأ إرشادي مهم من مبادئ نظام
التكليف بمزيد من المسؤوليات الفردية واإلدارية، واستكمالها بعمليات تحقق رجعية األثر. وقبلت اإلدارة بأنه يلزم 

وضع إلى على عملية إعادة ال أن ُيعاد النظر في هذا النموذج عند االضطالع ببعض العمليات، وساقت مثاالً 
  سابق عهده بشأن التحقق من شهادة السفر قبل الموافقة على طلبات السفر.

  
) من التحسينات الُمدخلة على نظام Wave 1( ١على تنفيذ المرحلة  ألن المنظمة عاكفة حالياً  ونظراً   -٥٩

هذا المضمار،  في اإلدارة العالمي وألن وضع الخطط الرامية إلى الحد من تخصيص النظام المذكور ماض قدماً 
آلثار/ مخاطر كل تغيير ّيدخل على العمليات/ المهام/ الضوابط  بضرورة أن تجري المنظمة تحليالً  أوصيفإنني 

قبل إدخالها، األمر الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام إجراء تقييم أفضل آلثار التغيرات وتنفيذ ضوابط 
  تعويضية عند اللزوم.

  
ووحدة إدارتها في الموارد البشرية الرئيسية، فقد الحظت وجود حاالت  ارة اإلجازاتإدوفيما يتعلق بعنصر   -٦٠

تنطوي على أخذ إجازات من دون تأكيدها في الوقت المناسب وأخرى تتعلق بعدم إدراج المهلة الزمنية المحددة 
ذة عّما ُيجمع من لإلشعار بأخذ اإلجازة في النظام وحاالت إفراط في التمتع بإجازات تعويضية وأخرى مأخو 

) وحاالت تنطوي على عدم إدراج التحقق بشأن الحد األقصى لإلجازات السنوية التي يمكن flexiساعات إضافية (
الموارد البشرية أن تتراكم للفرد وحاالت كانت فيها أرصد الموظفين من اإلجازات سالبة. أما بالنسبة إلى عنصر 

 الحاالت التي لم تقدم فيها البيانات الخاصة بالمعالين، والحظت أيضاً ، فقد الحظت وجود عدد كبير من األساسية
، برغم أن الموظفين كّلهم موظفاً  ٧٨٦أن عدد الموظفين الذين قدموا تفاصيل عن أفراد أسرهم اقتصر على 

لمجموعات  وفقاً  ملزمون باإلفصاح عن األمر نفسه حال مباشرتهم لمهامهم كلما طرأ تغيير ما، والقيام بذلك سنوياً 
 إنتاجية المستخدمين.لوازم 

 
ورّدت اإلدارة بالقول إن المنظمة شرعت بالفعل في االضطالع بعملية للتحقق من اإلجازات السنوية في   -٦١

شهر كانون الثاني/ يناير من كل سنة تقويمية، وهي تستطلع جدوى تعزيز النظام وتكاليفه بغرض تأكيد جميع 
خ معين ومن ثم تجميد السنة التقويمية التي ُتؤخذ فيها تلك اإلجازات والتحقق من اإلجازات في تاري اإلجازات تلقائياً 

. وفيما يتعلق بعدم تقديم بيانات عن المأخوذة عّما ُيجمع من ساعات إضافية وأخرى تعويضية وتلك المأخوذة سلفاً 
 لتحقق.المعالين وتفاصيل عن أفراد األسر أكدت لي اإلدارة أنها ستنجز عمليات ا
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النقاب عن أن قواعد العمل  )e-Imprestالُسلف اإللكترونية (وكشف االستعراض المفّصل لوحدة   -٦٢
دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية) والحدود  ٥٠ ٠٠٠الخاصة بالحدود القصوى لطلبات الشراء (

دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية) لم ُتدرج في النظام. وتعمل هذه الوحدة  ٢٥٠٠القصوى للمدفوعات (
فعملية الموافقة يدوية شأنها شأن تسوية  -بنظام يشّكل توليفة من تكنولوجيا المعلومات واإلجراءات اليدوية 

مزج بين تكنولوجيا المعلومات البيانات المصرفية ودفتر المبالغ النقدية ودفتر األستاذ العام. ويؤدي هذا ال
واإلجراءات اليدوية وانعدام الضوابط على مستوى النظام إلى تعريض العملية برمتها إلى مخاطر جّمة خاصة في 

 المكاتب القطرية الصغيرة حيث يقوم شخص واحد بمعالجة معامالت السلف بما فيها التسويات المصرفية.
  

عمدت إلى اإلبقاء على وحدة الُسلف اإللكترونية بسيطة قدر اإلمكان  ورّدت اإلدارة بالقول إن المنظمة  -٦٣
لتناسب الطائفة الواسعة من المستخدمين مّمن تتفاوت درجات خلفياتهم المالية، ووافقت على أنه يلزم تحسين رصد 

ة لتسويات الُسلف. تحسين المراقبة المركزي عمليات التسوية باالستعانة بوحدة الُسلف اإللكترونية. وقد يلزم أيضاً 
 ولئن كان هناك حيز ما لتحسين النظام فإن اإلدارة ال ترى أن إضافة ضوابط إلى النظام من شأنه أن يكون عملياً 

التوقيع المادي دون االتصال باإلنترنت مقام واحد من الضوابط  لطبيعة وحدة الُسلف اإللكترونية. ويقوم فعالً  نظراً 
على وجود موطن ضعف في استخدام  راض عمليات التسوية. ووافقت اإلدارة أيضاً القوية التي تثبت إجراء استع

طلبات شراء الُسلف اإللكترونية على المستوى القطري. وثمة مبادئ توجيهية يلزم تنفيذها بمزيد من الصرامة بشأن 
 استخدام الطلبات المذكورة.

    
، فقد الحظت أنه لم ُيعّين موظفون مسؤولون عن خطط العمل إدارة البرامج أما فيما يتعلق بوحدة  -٦٤

المعتمدة على مستوى المهام الرئيسية وتلك الفرعية، برغم أن ذلك أمر تقتضيه قواعد العمل المتعلقة بالتخطيط 
د خطط التنفيذي. ولم ُتصّنف في العديد من المشاريع المهام الرئيسية وال تلك الفرعية، األمر الذي قد يؤثر في رص

أنه برغم أن المالحظات التوجيهية تفيد  العمل واإلبالغ عنها ويضر بالتالي بتنفيذ المشاريع. وقد الحظت أيضاً 
بأن النتائج المتوقعة لكل مكتب على حدة ينبغي أن يكون لها أهداف وبيانات أساسية، فإن هذه األهداف والبيانات 

 على حدة. لم تذكر في عدد من النتائج المتوقعة لكل مكتب
  

بالنسبة إلى القائم  وقد رّدت اإلدارة بالقول إن المنظمة تعمدت في جعل نظام قواعد العمل المختارة إلزامياً   -٦٥
بتخطيط األعمال (مثل الموظف المسؤول عن المهام الرئيسية، وعمليات تصنيف الوظائف األساسية، والصالت 

ب على حدة، والتحقق من التكاليف المتوقعة على أساس الرابطة بالمعتمد من النتائج المتوقعة لكل مكت
في نظام اإلدارة العالمي بشأن قواعد العمل  مخصصات الميزانية البرمجية)، واعتمدت في الوقت نفسه تنبيهاً 

األخرى (مثل الموظف المسؤول عن المهام الفرعية وعمليات التصنيف المتبقية). ومن شأن جعل نظام شروط 
أن يبطئ وقع الموافقة على خطط العمل ما سيبطئ بدوره من تنفيذ هذه الخطط في الوقت  زامياً العمل برمته إل

 المناسب. وستواصل المنظمة تقديم اإلرشادات إلى مراكز الميزانية لضمان االمتثال لقواعد العمل. وسيكون لزاماً 
الرئيسي، مّمن يتولون ربط النتائج على الموظفين العاملين في وحدات التخطيط الموجودة في األقاليم والمقر 

 ، أن يكفلوا امتثال المهام الجديدة قواعد العمل.المتوقعة لكل مكتب على حده بالمهام المنشأة حديثاً 
  

النقاب عن غياب ضوابط التحقق من األعمال وشؤون  األصول الثابتةوكشفت دراسة مفّصلة لوحدة   -٦٦
ات غير مكتملة وخاطئة. وخلت بيانات األصول المسجلة في النظام أدى إلى جمع بيان التعويض في الوحدة، ما

من تفاصيل مهمة من قبيل أرقام الفواتير وأرقام طلبات الشراء والتكاليف األصلية لألصول وأسماء البائعين وموقع 
 األصول المادي. وُسجِّلت أصول مختلفة بذات الشفرة العمودية والرقم نفسه. ووردت بيانات عن األصول

 عن ذلك قبل النظام معلومات تتعلق بفئة معينة من األصول من بين فئاتها كّلها. . وفضالً المستهلكة كلياً 
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وقد أوصيت بأنه يجوز لإلدارة أن تخصص وحدة األصول الثابتة بحسب الطلب بحيث يصبح من الالزم   -٦٧
 الستعراض البيانات المجمعة ضماناً أن تتضمن تفاصيل منها تكاليف األصول والمكان، أو تعزيز ضوابط بديلة 

في النظام. ووافقت اإلدارة على توصياتي وأضافت أن العمل يجري بشكل مواز لتنفيذ  إلتاحة هذه البيانات دائماً 
التوصية القاضية بتخصيص وحدة األصول الثابتة بحسب الطلب أو بتعزيز ضوابط بديلة. ويجري وضع الصيغة 

المعيارية بشأن إدارة األصول الثابتة، وذلك لتحسين تكامل البيانات المدونة في سجل النهائية إلجراءات التشغيل 
 األصول الثابتة.

  
هو عبارة عن مستودع مركزي للمعلومات تطلبه الشركات لتطبيقاتها، وقد يستمد  مركز البيانات العالميو  -٦٨

وتنتهي عند األنظمة القديمة األخرى  هذا المركز من نظام اإلدارة العالمي الذي تبدأ منه هذه المعامالت
(المعامالت الخارجة) أو العكس بالعكس (المعامالت الداخلة). وقد بّينت في دراستي لمركز البيانات العالمي أنه 

)، Whitepages"دليل بيانات الموظفين" ( يمكن بفضل نظام اإلدارة العالمي إنجاز الوظائف التي يؤديها حالياً 
جة إلى كل من النظام القديم وواجهة مركز البيانات العالمي. وُلوِحظت مشاكل في اتساق البيانات لتنتفي بذلك الحا

فيما يتعلق بنقص بعض البيانات المسجلة في الجداول المنقولة. ووافقت اإلدارة مع هذه المالحظة وأوضحت أن 
 األنواع من حاالت عدم االتساق.هذا نتج عن األخطاء القائمة في النظام وأن هذه األخطاء أصلحت لحل تلك 

  
وقد أوصيت باستعراض مبررات االستمرار في استخدام "دليل بيانات الموظفين" واألنظمة القديمة األخرى   -٦٩

من خالل مركز البيانات العالمي. ووافقت اإلدارة على هذه التوصية وأوضحت أن إدخال تغييرات على المركز 
 موافقة بشأن األعمال.المذكور سيستدعي استصدار قرار/ 

  
االختالف بين تعاريف المسؤولية في نظام اإلدارة العالمي  إدارة توسيع النظاموبّين استعراض وحدة   -٧٠

وجدول األذون الخاصة بالمسؤوليات فيما يتعلق بعدد التعاريف. أضف إلى ذلك أن الموظفين لم ُيصّنفوا إلى فئات 
سؤوليات متشابهة إلى موظفين لديهم مرتسمات العمل نفسها. وأوصيت في جميع المكاتب اإلقليمية، وأسندت م

بضرورة تسوية تعاريف المسؤوليات في نظام اإلدارة العالمي على الفور مع العدد الفعلي للمسؤوليات المتاحة 
للمناصب  وٕاسناد المسؤوليات االفتراضية باالستعانة ببارامترات أدق. ورّدت اإلدارة بالقول إن رسم خرائط فردية

. ومع ذلك يجري تحليل لعملية واألنشطة المنجزة في إطار نظام اإلدارة العالمي ليس من األمور اليسيرة دوماً 
تعزيز إسناد المسؤوليات االفتراضية باالستعانة ببارامترات أدق مثل أنواع األشخاص والعنوان الوظيفي. وأوضحت 

 بين تعاريف المسؤوليات جارية على قدم وساق.أن عملية تسوية حاالت التضارب  اإلدارة أيضاً 
  

إلى وضع مستحقات  ٤٦. أشرت في الفقرة تحليل األسباب الجذرية المتعلقة بمستحقات الموظفين  -٧١
أجريت تحليًال  الموظفين في الوقت الراهن والمحاوالت التي تبذلها المنظمة من أجل تسوية السلف المتأخرة. وقد
فحص مختلف  لألسباب الجذرية بشأن كشوف المرتبات ومستحقات السفر في إطار نظام اإلدارة العالمي، محاوالً 

مراحل تطور التطبيق. وانصب تركيزي على تقدير ما إذا كانت وطأة المخاطر الناجمة عن تطوير النظام قد 
 في النظام الجديد قبل تنفيذه.  ُخفَِّفت فعالً 

  
كان يضم سجًال فرعيًا لكل  نظام القديم لدعم المعلومات المتعلقة بالشؤون اإلدارية والماليةلا تبّين أنو   -٧٢

موظف يوّحد جميع المعامالت بحسب كل مجال، من مثل المرتبات والسفر واالستحقاقات، جنبًا إلى جنب مع 
بات الخاصة بكل موظف في أي وقت. كما يّسر ن من وضع قوائم بتفاصيل الحساوظيفة استفسار وٕابالغ تمكّ 

النظام إتاحة الرصيد الصافي المستحق على كل موظف في حد ذاته. وربطت مسؤولية استعراض الحسابات 
الشخصية وتصفيتها بأماكن عمل الموظفين، أي بالمكاتب اإلقليمية أو المقر الرئيسي. وال أرى أي سبب يحول 

 في نظام اإلدارة العالمي.دون إدراج سجل فرعي لكل موظف 
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ورّدت اإلدارة بالقول إنه اتُِّفق في وقت تصميم النظام على استخدام وظيفة أوراكل المعيارية إلدارة   -٧٣
الحسابات الشخصية من خالل اإلبالغ مع كشوف المرتبات عن وجود مسؤولية نهائية عن تصفية األرصدة. 

لتسوية األرصدة مع سائر بيانات كشوف المرتبات التي قد تستخدم في اإلقرارات الضريبية أو  وكان ذلك مهماً 
لتلبية احتياجات أخرى تتعلق باإلبالغ. وعالوة على ذلك تنفذ اإلدارة اآلن التوصية القاضية برسم خريطة كاملة 

وف الحسابات. وقد استحدثت خانة لجميع حسابات دفتر األستاذ العام التي تتعلق "بالحسابات الشخصية" في كش
وصفية جديدة حسب الطلب لتسجيل تفاصيل الموظفين ستساعد على فرز تلك التفاصيل عن دفتر األستاذ العام. 
ويجري إضافة إلى ذلك جمع تقرير بغرض تحصيل مبالغ أخرى متأخرة تخص السفر والتأمين الصحي للموظفين. 

مراقب المالي بنفسه بمراجعة الحسابات الخاصة ويقدم التقارير إلى المدير كما يقوم فريق معني بالمشروع يرأسه ال
 العام ليبين التقدم المحرز فيما يتعلق بالمبالغ المتأخرة.

  
وقد وافقت اإلدارة على توصيتي القاضية بأن عليها أن تّحدد في المستقبل شرطًا متكامًال للعمل عن   -٧٤

المتفاعلة في مرحلة التخطيط، وأن على المالكين المتشاركين أن يتحققوا طريق توحيد احتياجات عمل اإلدارات 
 من وثيقة تصميم النظام قبل تطوير التطبيق. مجدداً 

  
كشف التحليل الذي أجريته النقاب عن أنه اعُتِمدت عملية نموذجية جديدة في مجال  بالسفروفيما يتعلق   -٧٥

لمي، وهي عملية تعتمد كثيرًا على الموظفين في إعداد ما يلزم من السفر بالتالزم مع اعتماد نظام اإلدارة العا
وثائق داعمة للمطالبات المتعلقة بسداد تكاليف السفر. كما يضطلع المشرف ومدير خطة العمل بدور محدود في 
الموافقة على المطالبات المذكورة. وقد استعرضُت مختلف الوثائق الخاصة بإدارة المخاطر والسيطرة عليها 
والحظت أنها تشير إلى طائفة واسعة من المخاطر والضوابط على المستوى الكلي ولم تتعمق في دراسة المخاطر 
والضوابط على مستوى العمليات/ المهام بالنسبة إلى كل مجال يندرج ضمن نطاق العملية النموذجية الجديدة. 

بالتحقق بأثر رجعي من  ٢٠٠٩توبر والحظُت أيضًا أن مركز الخدمات العالمي بدأ في تشرين األول/ أك
المطالبات بسداد تكاليف السفر المتعلقة بسفر الموظفين في مهام. على أنه برغم مرور عامين على اعتماد 
الضوابط فإن اإلدارة لم تتخذ بعُد قرارًا سياسيًا ولم تقدم توجيهات محاسبية بشأن تنفيذ عمليات استرداد األموال 

 متثال التي ُحدِّدت أثناء التحقق من الجودة بأثر رجعي.المتعلقة بحاالت عدم اال
  

وقد رّدت اإلدارة بالقول إنها استعانت اآلن بشخص مستقل لتنفيذ واحد من الضوابط المعيارية المباشرة   -٧٦
"خبير مختص بجودة بشأن جميع الطلبات المتعلقة بالسفر. ويتولى هذا الشخص الجديد الذي يحمل لقب 

مراقبة ما يقدمه الموظفون وغير الموظفين من طلبات السفر في مهام، وقد ساعد على اكتشاف  ر"معامالت السف
 ٢٠١١بعض ما يعتري سياسة السفر من حاالت عدم االتساق ُعوِلجت في اآلونة األخيرة. وُأرِسَلت في نهاية عام 

دة معامالت السفر. على أنه أمر مذكرة إعالمية إلى جميع الموظفين ُأعِلَن فيها عن تدشين عملية مراقبة جو 
صحيح أيضًا أن االمتثال للمطالبات المتعلقة باسترداد تكاليف السفر اليزال يشوبه بعض مواطن الضعف. وقد 
ُوِجدت التوجيهات والضوابط لرصد تقديم الوثائق المطلوبة على وجه مناسب (مثل بطاقات الصعود إلى متن 

لسفر). ومع ذلك ال توجد عمليات منهجية أو إجراءات تأديبية للتعامل مع حاالت الطائرة وفواتير الفنادق وتقارير ا
عدم االمتثال. والسبيل الوحيد للمضي قدمًا في هذا االتجاه هو اللوحة اإلدارية الجاري إعدادها لغرض إشعار 

 المدير العام بحاالت عدم االمتثال لإلجراءات والسياسات.
  

لقد الحظت أن طلبات الخدمة التزال غير مسندة في مكتب الخدمات العالمي  .إدارة األحداث والمشاكل  -٧٧
يومًا، األمر الذي قد يطرح أمام العمل مشاكل خطيرة تظل غير محسومة بما يسفر عن  ١١٩٥لفترة تصل إلى 

ت توقف سير العمل ويؤثر أيضًا في رصد أداء الوكالء. والحظت كذلك عدم وضع حدود زمنية لحل مشاكل طلبا
الخدمة، فبغياب هذه الحدود قد يتعذر إجراء رصد فعال لحسم مشاكل طلبات الخدمة وتقدير أداء الوكالء في 

يومًا، علمًا بأن الفترة القصوى لحسمها  ٩٠حالة قد ُحِسمت بعد انقضاء  ١٦٨٠الوقت المناسب. والحظت أن 
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الخدمة هو إيالء األولوية لحسم الطلبات  يومًا. وكان الهدف من تحديد الوكالء ألولويات حسم طلبات ٢٨٨ هي
أن إيالء الوكالء أولوية لطلبات الخدمة لم يتم  على أساس الطابع العاجل للحدث ودرجة تأثيره. والحظت أيضاً 

بشكل صحيح، مّما أثر على حسم مشاكل طلبات الخدمة في الوقت المناسب، وخاصة المشاكل ذات الطبيعة 
الحظت أن مكتب الخدمات العالمي لم يتلق من المركز الدولي للحساب اإللكتروني "الخطيرة" و"الكبرى". كما 

"تحذيرات يومية بشأن إدارة المشاكل" ولم يصدر عن المكتب بطاقات بالمشاكل الناشبة، برغم أن من الُمتوخى منه 
  أن يؤدي دورًا رئيسيًا في إدارة األحداث.

  
إلسناد هذه  مكتب الخدمات العالمي بضرورة أن يواظب على استعراض طلبات الخدمة ضماناً  أوصيلذا   -٧٨

الطلبات كما ينبغي، وأن ينّفذ خطة العمل بشأن إبرام اتفاقات مستوى الخدمة واتفاقات مستوى التشغيل التي تحدد 
لوكالء ألولويات حسمها. وقد يعّزز بوضوح النتائج القابلة للتحقيق واإلطار الزمني لحسم طلبات الخدمة وتحديد ا

مكتب الخدمات العالمي إجراءاته الداخلية الالزمة لحسم طلبات الخدمة في الوقت المناسب، بحيث يصبح عدد 
فإن عليه  األحداث. وعالوة على قيام المكتب بإدارة استثنائياً  فما فوق أمراً  يوماً  ٩٠الحاالت التي يتطلب حسمها 

  المشاكل. ٕادارةو  األحداثفي تحليل  نشاطاً أكثر  أن يؤدي دوراً 
  

قياس أدائه في  وقد قبلت اإلدارة بالتوصيات ورّدت بالقول إن مكتب الخدمات العالمي يتولى داخلياً    -٧٩
مجال حسم طلبات الخدمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو ال يدير في الوقت الراهن إال عمليات 

الكبرى. ولكن من شأن المكتب أن يضطلع في إطار "رصده  واألحداثالشاملة بشأن تدارك المشاكل  االتصال
لألداء" بدور أهم في كامل العملية الشاملة إلدارة المشاكل "على نحو استباقي". وعليه فإنه عاكف على إبرام 

دمات في إدارة تكنولوجيا اتفاقات مستوى الخدمة واتفاقات مستوى التشغيل مع المعنيين من أصحاب الخ
المعلومات واالتصاالت. كما ستشمل اتفاقات مستوى التشغيل إجراءات اختيار المناسب من األولويات التي 

  .٢٠١٢يحددها الوكالء بشأن أنواع محددة من المسائل، وسُيفرغ من ذلك بحلول نهاية الربع الثالث من عام 
  

لقد درسُت مسألة قياس أداء مركز الخدمات العالمي والحظُت في  أساليب عمل مركز الخدمات العالمي.  -٨٠
التقارير التقنية الشهرية أن نسبة كبيرة من المعامالت ُأسِقطت من حسابات المهلة الزمنية لتقّوض فائدة عملية 

بة المئوية لما تقديم التقارير وتشير إلى تعذر إمكانية مساءلة الموظفين عن أدائهم. وال يبّين التقرير األخير النس
٪ ٨٣ُجهِّز من طلبات الخدمة في غضون المهلة الزمنية الالزمة لتقديم الخدمات المالية العالمية التي تمثل نسبة 

. ولم ُتدرج في مجموع ٢٠١١من مجموع ما تلقاه مركز الخدمات العالمي من معامالت في آب/ أغسطس 
لوكالء السفر وشهادات التخليص  وتلك المعّدة إلكترونياً  معّدة يدوياً الطلبات الواردة والُمجّهزة والمرفوضة الفواتير ال

المتعلقة بشؤون السفر وخطوط تسوية المعامالت المصرفية اليومية التي وردت خالل شهر آب/ أغسطس 
. والحظُت أن المؤشرات الواردة في مقاييس األداء (نتائج األداء الرئيسية الخاصة بمركز الخدمات ٢٠١١
غير  ٢٠١١ي) وأحدث فهرس بالخدمات التي يقدمها المركز والتقرير التقني الشهري لشهر آب/ أغسطس العالم

  متطابقة.
  

ورّدت اإلدارة بالقول إن بعض البنود ُيستبعد في واقع األمر لضمان االتساق مع ما ُأِفيد به في إصدارات   -٨١
أ دورة جديدة لتقديم التقارير وُيعاد النظر في التقرير سابقة من هذه التقارير. وسيلزم استعراض الموضوع عندما تبد

  التقني الشهري.
  

مركز الخدمات العالمي بأن يستعرض قياسات األداء والفهرس الحديث بالخدمات التي  أوصيعليه   -٨٢
مستوى الشفافية ل عتماد نتائج األداء وأهدافه الرئيسية. ورفعاً التساق في ال يقدمها والتقارير التقنية الشهرية تحقيقاً 

. ويجوز اتخاذ إجراءات لحساب والمساءلة ينبغي تنقيح التقارير التقنية الشهرية لتشمل البنود المستبعدة حالياً 
  المهلة الزمنية بشأن المعامالت المالية.
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الُمتخّلى ُلوِحظ في بعض األسابيع أن النسبة المئوية للمكالمات الهاتفية  أداء مركز المكالمات الهاتفية.  -٨٣
٪. وأفادت اإلدارة بأن ارتفاع النسبة المئوية لهذه المكالمات ُيعزى في ٢٥عنها تجاوزت العتبة المحّددة لها بمقدار 

أو مشاكل كبيرة.  أحداثاألغلب إلى طفرات مفاجئة في المكالمات بفعل حاالت انقطاع غير متوقعة نجمت عن 
 األحداثأكبر من األهمية في أوقات وقوع المشاكل أو  سي قدراً وأرى أن خدمات مركز المكالمات الهاتفية تكت

الكبرى، لذا فإن التنبه كما ينبغي إلى ما يرد من مكالمات في تلك األوقات أهم منه في األوقات العادية. وأرى 
تعلقة بأداء ٪ عالية. كما الحظُت أن اإلحصاءات الم٢٥أن العتبة المحّددة للمكالمات الُمتّخلى عنها بمقدار  أيضاً 

مركز المكالمات ال تخضع للتحليل ألغراض تقييم أداء المركز. لذا أرى أن من الضروري رصد أداء الموظفين 
  من فئة الخدمات على أساس شهري ويومي من خالل تقديم تقارير مختلفة.

  
مؤشرات األداء بأن يقوم في الوقت المناسب بإعداد وتنفيذ مكتب الخدمات العالمي  وكنت قد أوصيت  -٨٤

البيانات المتاحة بخصوص  وأن يحلل أيضاً  ل،األساسية واتفاقات مستوى الخدمة واتفاقات مستوى التشغي
المكالمات المتعلقة بمركز االتصاالت. ووافقت اإلدارة على توصيتّي وأوضحت أن مؤشرات األداء األساسية 

وأنها ستحّدث في موعد أقصاه شهر آذار/ مارس  بالنسبة إلى وكالء مكتب الخدمات العالمي يجري استعراضها
خدمات أهمية مؤشرات األداء األساسية بالنسبة إلى وكالئه، وأن اعتماد هذه اله مقدم وصفالمكتب ب ييع. و ٢٠١٢

مكتب الخدمات يجري رئيس هذه المؤشرات ٕاضافة إلى ة. و عاليالمؤشرات سيرتقي بأداء الفريق إلى مستويات 
تقرير إحصائي (يتضمن هذا التحليل) كل كما يجري إعداد للمكالمات وطلبات الخدمة الواردة،  العالمي تحليالً 

  أسبوعين لكي ترجع إليه اإلدارة العليا.
  

صدار إدارة التغيير واإلخص . لقد أوصيت المنظمة فيما يصدار والتشكيلالتغيير واإلعمليات إدارة   -٨٥
التقنية وثائق الفي حسبما هو مطلوب البيانات المستكملة  مشروعاتنظام إدارة حافظة الأن تضّمن بوالتشكيل 

، وذلك تعزيز التغييروٕاحالة الجدول الزمني إلجراءات ، طلب تغيير MD.050 بالصيغة –نظام اإلدارة العالمي ل
فيها  أن ُتدرجلزيادة فعالية عمليات الرصد. ويجب إجراء استعراض إشرافي دوري لطلبات الخدمة المغلقة لضمان 

في صحائف  حالياً ألن البيانات الواردة  التغيير والتعزيز. ونظراً  تيجميع األنشطة ووثائق الدعم المتعلقة بعملي
) في إطار عملية إدارة تخطيط البرامج وٕادارتهاالعمل ال تقدم معلومات عن أنشطة معينة (المتاحة في حالة 

 باالستعانة أيضاً إدارة كلية شكيالت إدارة الترامية إلى  بذل جهودفي  باشر فوراً أوصي اإلدارة بأن تفإنني ، شكيلالت
 تحديث مجموعة لوازم إنتاجية المستخدم نزوالً إضفاء الطابع الرسمي على عملية وينبغي بتخطيط البرامج وٕادارتها. 

  .ويرصدها صاحب العملتعين أن يستهلها العمليات التي يوصفها إحدى أحد طلبات الخدمة، ب ندع
  

وافقت اإلدارة على هذه التوصيات، وأشارت إلى أن مجموعة لوازم إنتاجية المستخدم تحّدث بانتظام قد و   -٨٦
من هذه  نسخة إجماالً  ٣٤لكي تبين التغييرات الطارئة على نظام اإلدارة العالمي. وقد نشرت حتى اآلن 

إنتاجية المستخدم في كل مرة أداة تطوير مجموعة لوازم تجري صيانة وتحديث عن ذلك  المجموعة. وفضالً 
بالتزامن مع تحديث نظام اإلدارة العالمي ُتحدث األداة في المستقبل . وسمنها فيها نظام أوراكل نسخة جديدةصدر ي

  .١٢إلى النسخة 
  

على قاعدة بيانات تستضيف  المركز الدولي للحساب اإللكتروني يحتوياسترجاع البيانات بعد األعطال.   -٨٧
يرتبط المركز الدولي للحساب اإللكتروني لذا فيما يتعلق بنظام اإلدارة العالمي. من خدمات المنظمة ى ما ُيقّدم إل

دام األمر يتعلق بشؤون تشغيل خوادم قاعدة البيانات سترجاع البيانات بعد األعطال، مابعملية ا وثيقاً  ارتباطاً 
 تالحظقد ا. وال تحدد عملية استرجاع البيانات بعد األعطال مواعيد زمنية دورية الختبار اإلجراءات. و صيانتهو 

وآذار/  ٢٠٠٨(في كانون األول/ ديسمبر  مدة تزيد على عامينفصلهما تأن اختبارين فقط قد أجريا حتى اآلن 
دارة العالمي تعتمد على تطبيقات ظام اإلفي ن استرجاع البيانات بعد األعطال ةرغم أن خطب). و ٢٠١١مارس 

ما أدى إلى تعريضها للضرر بشكل كبير. ومن مهذه التطبيقات التشغيل لم يشمل اختبار فإن أخرى متكاملة، 
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موقع استرجاع البيانات بعد األعطال يعّد . و ٢٠١٢في الربع األول من عام تشغيل آخر المزمع إجراء اختبار 
(أي أنه جاهز لالستخدام) من حيث من "المواقع النشطة" لكتروني في جنيف الخاص بالمركز الدولي للحساب اإل

خدمات ، على أن موقع استرجاع البيانات فيما يخص للمركز الدولي للحساب اإللكترونياألساسية البنية التحتية 
وينطوي على لنشاط" متوسط ا "موقعاً  العمل اإللكترونية التي تقدمها المنظمة في إطار نظام اإلدارة العالمي يعدّ 

األعمال اإللكترونية. ويؤثر ذلك في الوقت الالزم وسط النهوض بالسترجاع  خطواتمتعددة الالقيام بعمليات يدوية 
قدرة النظام فإن ذلك عالوة على في نقاط استرجاع البيانات في نظام اإلدارة العالمي. و كذلك السترجاع البيانات و 

العادية، ما قد يؤثر على قدرة المعالجة. وتوجد ته من قدر  ٪٧٠عن ال تزيد طال على استرجاع البيانات بعد األع
ض نظام اإلدارة وحدة استرجاع البيانات بعد األعطال في جنيف شأنها شأن مركز البيانات األولية، ما يعرّ  أيضاً 

  والثانوية.العالمي لمخاطر كبرى إذا وقع عطل في جنيف يؤثر في مركزي البيانات األولية 
  

بهذه المالحظة ووافقت على إجراء مناقشة مع المركز الدولي للحساب  أحاطت اإلدارة علماً قد و   -٨٨
على أن تحويل وافقت اإلدارة مع أن . و القائمة على عينات تؤخذ دورياً عادة اإللكتروني للنظر في عمليات االست

ن يحد من المخاطر، فإنها صرحت بأن ثمة اعتبارات مركز استرجاع البيانات الثانوي/ بعد األعطال من شأنه أ
لخطة استمرارية  من تحليل أوسع نطاقاً  أخرى يتعين مراعاتها وأن القرار المتخذ في هذا الصدد البد أن يكون جزءاً 

  األعمال.
  

قع و المنظمة إمكانية تحويل مركز استرجاع البيانات الثانوي/ بعد األعطال إلى متقصى بأن ت أوصيلذا   -٨٩
جنيف. ويجب اإلسراع في إتمام عملية إعادة تنظيم المعدات واختبار إجراءات تشغيل موقعه في غير آخر 

التجهيزات االحتياطية في نظام اإلدارة العالمي. وينبغي القيام بإجراءات استرجاع البيانات بعد األعطال على 
النسخ االحتياطية  عادةاختبار است أيضاً ، ويلزم غيكما ينبتوثيق إجراءات االختبار ونتائجه و  فترات زمنية منتظمة

  من الخادم.
  

وثيقة "إطار العمل الخاص  ٢٠٠٩ت في تشرين األول/ أكتوبر دّ عِ . أُ تخطيط استمرارية األعمال  -٩٠
لمنظمة. في الوضع خطة استمرارية األعمال معياري نموذج بمثابة بتصريف شؤون استمرارية األعمال" لتكون 

في جنيف  الكائن الرئيسي المنظمة لوثيقة إلى تقديم إطار عمل لتخطيط استمرارية األعمال في مقروترمي هذه ا
. في الحسبان وفي مركز الخدمات العالمي التابع للمنظمة في كوااللمبور، لكنها ال تأخذ المكاتب اإلقليمية

وضع . ولم تُ أن يدخل في تفاصيلهادون من المخاطر التي قد تهدد استمرارية األعمال إال يتضمن إطار العمل   الو 
ا وردت في حسبمنظام اإلدارة العالمي لالجوانب البشرية والبنية التحتية بعُد في صيغتها النهائية الخطة الخاصة ب

  إطار العمل.
  

كملت مسودة خطة استمرارية استُ ، فيما استمرارية األعمال في المكاتب اإلقليمية طوتأكد وضع خط  -٩١
أما  .أن توقع اإلدارة العليا هذه المسودة قريباً رتقب لمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط ومن المُ خاصة باالاألعمال 

توقع إعداد ومن الم، ٢٠٠٩في عام فقد ُأِعّدت خطة استمرارية األعمال في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا 
 عدداً  تب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئالمكوقد اتخذ . ٢٠١٢/ أبريل تكون جاهزة بحلول شهر نيسانخطة أشمل 

أن تصدر وثيقة ختامية في هذا الصدد في  توقعاً تنفيذ خطة استمرارية األعمال وكان مالتي تكفل من الخطوات 
  .٢٠١٢شهر كانون الثاني/ يناير 

  
كافة المكاتب  فينفذها استمرارية األعمال وت طبأن ترسخ خطالقاضية وافقت اإلدارة على توصيتي قد و   -٩٢

خطة استرجاع ألن اهتمام خاص إلى الشؤون البشرية وشؤون البنية التحتية ة. ويمكن إيالء األولويمن باب 
  تكنولوجيا المعلومات.المسائل المتعلقة ب تراعي أيضاً  البيانات بعد األعطال
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اتفاق خدمات  ٢٠١٠. أبرمت المنظمة في تشرين األول/ أكتوبر )WIPROشركة ويبرو (تعاقد مع ال  -٩٣
ألعمال، ودعم ادارة نظام أوراكل اإللكتروني إلجناح رئيسي مع شركة ويبرو يتعلق بدعم وصيانة تطبيق 

بشأن الشؤون االستشارية المسؤولين عن قواعد البيانات في تطبيقات نظام اإلدارة العالمي، وتطوير التعزيزات و 
والحظت ، الحظت أن اتفاقات مستوى الخدمات لم تنفذ حتى اآلنقد تكنولوجيا المعلومات والتعزيزات التشغيلية. و 

 األشهرغير محسومة طيلة فترة ا ظلت سمهمن المشاكل التي تصدر بطاقات لح ٪٢٠تقارير الجودة أن في  أيضاً 
  ).٢٠١١باط/ فبراير باستثناء شهر ش( ٢٠١١إلى تموز/ يوليو  ٢٠١٠كانون األول/ ديسمبر الممتدة من 

  
، فــي النظــام مــع شــركة ويبــرواتفاقــات مســتوى الخدمــة إلدارة إنــه يجــري فــي الوقــت الــراهن وضــع وقالــت ا  -٩٤

إغـــــالق علـــــى  حاليـــــاً نعكـــــف ويجـــــري فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه رصـــــد مؤشـــــرات األداء الرئيســـــية. وأضـــــافت اإلدارة قائلـــــة "
فـــي التـــأخر فـــي القيـــام بـــذلك. وقـــد خفضـــنا هـــذا  ويكمـــن التحـــدي الـــذي نواجهـــه .)٪١٠٠التـــدفق اإلجمـــالي ( حجـــم

علــى خفــض هــذا التــأخير فــي  أيــام تــأخير، وينصــب تركيزنــا حاليــاً  ٥فــي مســار المشــتريات إلــى أقــل مــن  التــأخير
أيـــام تـــأخير فـــي غضـــون  ٥ أقـــل مـــن وٕالـــى ،أشـــهر ٣أيـــام تـــأخير فـــي غضـــون  ١٠مســـارات أخـــرى إلـــى أقـــل مـــن 

  أشهر". ٦
  

وعلى اإلدارة  ،بتنفيذ اتفاقات مستوى الخدمة المبرمة مع شركة ويبرو في أسرع وقت ممكن أوصيعليه   -٩٥
إجراءات اتخاذ ما يلزم من وأن تستهل  شهرياً حاالت لمئوية لما ُيغلق من نسبة االأسباب تدني أن تتحرى 

  المشاكل.المقدمة بشأن بطاقات حسم التصحيحية لإلسراع في 
  

. المركز الدولي للحساب اإللكتروني التابع لألمم المتحدة لدولي للحساب اإللكترونيالمركز اتعاقد مع ال  -٩٦
هو طرف آخر يقدم الخدمات تستعين به المنظمة للحصول على خدمات استضافة نظام اإلدارة العالمي وغيره من 

من النوع الثاني المقدم إلى المركز  SAS 70التطبيقات التي تستخدمها. والحظت أن تقرير مراجع الحسابات 
، وقد ٢٠١١ شباط/ فبراير ٢٨إلى  ٢٠١٠كانون األول/ ديسمبر  ١الفترة من شمل الدولي للحساب اإللكتروني ي

 يعلى استفسار  أن أي إسقاطات في المعلومات الواردة فيه بالنسبة إلى المستقبل معرضة للمخاطر. ورداً  هورد في
العقد، قالت اإلدارة إن من المتوقع أن غير المشمولة بفترة المن فعالية الضوابط في  عن كيفية تأكد المنظمة

يواصل المركز الدولي للحساب اإللكتروني إجراء اختبارات مماثلة لمراجعة الحسابات بشكل دوري للتأكد من فعالية 
رغم انقطاع الخدمة بلغت بأنه  االختبارات. والحظت أيضاً الفترة التي تتخلل  أو تحسينها فيصيانتها الضوابط و 
مستخدمو نظام اإلدارة بّينها لي . وكان بطء استجابة النظام أحد المسائل الرئيسية التي ٪١٠٠ تهانسبة إتاح
  العالمي.

  
المنظمة باستعراض تقارير المركز الدولي للحساب اإللكتروني عن قياسات الخدمات والتحقق  أوصيلذا   -٩٧
المتعلقة باألداء. أما اختبارات مراجعة الحسابات، شاكل سراع في اتخاذ إجراءات لحل الم. وينبغي اإلتقاريره من

، التي تغطي بيئة المراقبة، بما فيها اختبار الفعالية التشغيلية للضوابط، فيمكن إجراؤها على SAS 70ومنها اختبار 
عرض قت اإلدارة على التوصية وعلى وافقد فترة اتفاق تقديم الخدمات الرئيسية. و تشمل كامل فترات منتظمة 

  نظر فيها.تلى لجنة إدارة المركز الدولي للحساب اإللكتروني لع المسألة
  

  نظام اإلدارة العالميالمقبلة بشأن الخطط 
  

غير ُمدمج في إقليم األمريكتين، وعليه يتعذر  . نظام اإلدارة العالميإقليم األمريكتين دمج النظام في  -٩٨
فواتير ألن على مستوى ما يصدر من في اإلقليم التعمق في بحث بيانات اإلنفاق بالتفصيل  األقاليمخالف سائر ب

 ألنفي الوقت الحقيقي إقليم األمريكتين عن البيانات الخاصة باإلقليم ترد على مستوى مجمع. وال تتوافر بيانات 
ب القطري وٕادخال البيانات في نظام على مستوى المكتنفقات تأخير يصل إلى زهاء شهرين بين تكبد الهناك 
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شؤون عامالت اإلقليم المتعلقة بجملة أمور منها الموّردون و ثمة غموض في وضوح رؤية ماإلدارة العالمي. و 
، لذا فهناك ازدواجية في البنية التحتية مختلفاً  واإلجازات. أضف إلى ذلك أن اإلقليم يستخدم نظاماً السفر 

ارد البشرية الالزمة إلدارة الوحدات الخاصة بالموارد البشرية والمطالبات بسداد تكاليف لتكنولوجيا المعلومات والمو 
  السفر واإلجازات.

  
بأن المنظمة  أوصي فإنني لموارد المؤسسية،التخطيط جديد ألن إقليم األمريكتين قرر تنفيذ نظام  ونظراً   -٩٩
البيانات المفصلة من هذا اإلقليم في فترة زمنية  مع اإلقليم أثناء تطوير نظامه، وذلك لنقلوّثق عرى عملها ت

  أقصر.
  

نظام اإلدارة العالمي هما قبلة بشأن خطط المال. إن العنصرين األساسيين في التعزيز والتحديثخطط   -١٠٠
تقنية بحلول ال اتالتحديثأن تفرغ من المنظمة زمع . وتالمدخلة حسب الطلب التحديث الفني والحد من التعديالت

 تقنيللحصول على الدعم الالنهائي موعد الهو  ٢٠١٣ن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أل، ٢٠١٣غسطس آب/ أ
عت ست ضِ وُ فقد ، المخلة حسب الطلب من نظام أوراكل للنسخة القديمة. وفيما يتعلق بخطط الحد من التعديالت

إدخال تلك لى الحد من ععمل الأصحاب وافقة لجنة م اسُتحِصلت مبدئياً ، و حسب الطلب وحدات بتعديالت كثيفة
الهدف نظام اإلدارة العالمي بالنسبة إلى المنظمة، فإني أوافق على بالنظر إلى األهمية الجوهرية لالتعديالت. و 

. ٢٠١٣أن يواصل نظام أوراكل تقديم الدعم إلى نظام اإلدارة العالمي بعد عام يكفل  نيتقجراء تحديث المحدد إل
  هما:اثنتين بطريقتين حسب الطلب التعديالت ويمكن تنفيذ خطط الحد من 

  
 ؛في نظام أوراكلالمتبعة مع أفضل الممارسات عمل بالكامل جراءات المواءمة إضمان  •
 
(أو عدم مواءمتها  في نظام أوراكلالمتبعة مع أفضل الممارسات لعمل إجراءات امواءمة عدم السماح بو أ •

 مع تلك الممارسات بالكامل).
  
المدخلة الحد من التعديالت قد يؤدي حينئذ مع أفضل الممارسات، ف مل تماماً عإجراءات الٕاذا ُنسِّقت و   -١٠١

المعامالت ن عتقارير معيارية  أيضاً قد يتيح نظام أوراكل، و مالزمة لإلى إجراء عمليات تحقق متينة حسب الطلب 
نظام عن عمليات التحقق والتقارير المعيارية حينها تاح الخيار الثاني، فقد ال تُ ُأِخذ ب. أما إذا في النظام المذكور

تقارير ٕاعداد التحقق من البيانات، و بديلة بشأن ضوابط وقائية وضع التأكد من فيها حالة قد يلزم ، وهي أوراكل
الطالع على الالحقة لفي المرحلة لحسابات ات لمراجعٕاجراء و  ،المعامالت االستثنائيةحسب الطلب عن 

جودة البيانات قد تتضرر من  تكاليف إضافية. وما يشغلني هو أنتكبد  ىنطوي عليقد  األمر الذيلمعامالت، ا
  لمعامالت.الطالع على الخيار الثاني دون وضع ضوابط وقائية بديلة وعمليات رصد فعالة الحقة لجراء األخذ با

  
في وقت  اتالتحديث الستكمال اً ضمان ةنيتقال اتبأن ترصد المنظمة عن كثب تنفيذ التحديث أوصيعليه   -١٠٢

  . ٢٠١٣قطع الخدمة في تشرين الثاني/ نوفمبر مناسب يسبق موعد 
  

لقد حّددت في استعراضي بشأن األداء عدة مجاالت يوجد فيها حّيز إلدخال  الطريق إلى األمام.  -١٠٣
لتعزيز نظام  تحسينات كبيرة. وينبغي أن تشرع اإلدارة في اتخاذ إجراءات لتنفيذ توصياتي بطريقة محددة زمنياً 

في  على أنه ينبغي إلدارة المنظمة أن تمضي قدماً  اإلدارة العالمي وجني فوائد أكثر منه. وأود أن أؤكد تحديداً 
تنفيذ خططها الرامية إلى إزالة طابع التخصيص من النظام المذكور شريطة أن توائم إجراءات العمل بالكامل مع 

وفي حال تعّذرت إزالة طابع التخصيص هذا فإنني أود أن أؤكد على  أفضل ما تتبعه شركة أوراكل من ممارسات.
ضرورة وضع ضوابط بديلة، وخاصة في ضوء الحقيقة القائلة إن نظام اإلدارة العالمي ال يستطيع أن يتحقق من 

  كل قواعد العمل. وفيما يلي األشكال التي قد تتخذها الضوابط البديلة:
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في المرحلتين السابقة إلجراء المعامالت والالحقة لها بشأن االمتثال  توليفة تجمع بين مراجعات ُتجرى  •
  لقواعد العمل؛

  
إعداد تقارير بشأن تحديد المعامالت المعّلمة بإشارات حمراء/ المعامالت المريبة ومتابعة هذه التقارير   •

  ؛دورياً 
  
  .إشراك خبراء معنيين بتحليل البيانات في مجال تحليل المعامالت  •

  
وفيما يتعلق باقتراح األمانة بصدد إنشاء مكتب لشؤون األخالقيات في المنظمة والذي حظي بترحيب   -١٠٤

يسعدني أن أالحظ أن العمل جار على  ١أعضاء المجلس التنفيذي في دورته االستثنائية بشأن إصالح المنظمة،
قدم وساق في هذا المضمار. ويمكن تكليف مكتب شؤون األخالقيات بمسؤولية رفع مستوى وعي الموظفين بشأن 
مسألتي النزاهة واألخالقيات؛ وذلك إلبراز مبادئ توجيهية مفّصلة بشأن ممارسات الموظفين التي ُينظر إليها على 

  ب المترتبة على حاالت عدم االمتثال.أنها غير مقبولة والعواق
  

  عمليات الشطب واإلعفاءات اإلدارية وحاالت االحتيال والغش االفتراضي
  

 دوالراً  ٤٧٢ ٣٨٠الموافقة على شطب مبلغ قدره  ٢٠١٢اسُتحِصلت في شباط/ فبراير  عمليات الشطب.  -١٠٥
تعّلق بالمقر الرئيسي وآخر قدره  أمريكياً  دوالراً  ١٣١ ٤٥٣ذي صلة بالُسلف الشخصية، منه مبلغ قدره  أمريكياً 
  ذي صلة بالمكتب اإلقليمي ألفريقيا. أمريكياً  دوالراً  ٣٤٠ ٩٢٧

  
 ٣٨١٩أبلغ المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا عن حالة إعفاء إداري واحدة بمبلغ  اإلعفاءات اإلدارية.  -١٠٦
 دوالراً  ٧٦٥٣لهادئ عن حالة واحدة مماثلة بمبلغ ، كما أبلغ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط اأمريكياً  دوالراً 

 في المقر وجرت الموافقة أيضاً  .أمريكياً  دوالراً  ٩٤ ٥٦٥. وُمِنح في المقر الرئيسي إعفاء إداري مبلغه أمريكياً 
  فرنك سويسري. ٢٥٠٠و  سويسرياً  فرنكاً  ٦٢٦على مبلغين ُمِنحا كإكراميات قدرهما  الرئيسي

  
أفاد المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط بوقوع ثالث حاالت احتيال،  االحتيال والغش االفتراضي. حاالت  -١٠٧

فيما لم تبّلغ المكاتب اإلقليمية لكل من غرب المحيط الهادئ وأوروبا وجنوب شرق آسيا عن وقوع أي حالة من 
ا أية معلومات عن ارتكاب حاالت حاالت االحتيال أو الغش االفتراضي. كما لم ترد من المكتب اإلقليمي ألفريقي

  احتيال.
  

  حالة توصيات مراجع الحسابات الخارجي
  

من التوصيات المتعلقة بكّل من المسائل المالية وتنفيذ المعايير  قّدمُت في تقريري المبدئي عدداً   -١٠٨
المحاسبية الدولية للقطاع العام والضوابط الداخلية وٕادارة اإليرادات وبنود المساهمة وٕادارة البرامج وٕادارة المشتريات 

ية في المنظمة. واألصول وسجالت الجرد والسلف الشخصية الممنوحة للموظفين ومكتب خدمات المراقبة الداخل
ووافقت األمانة على تنفيذ تلك التوصيات. وقد قّيمت في إطار إجراء مراجعاتي التقدم المحرز في تنفيذ 
التوصيات، وترد نتائج هذا التقييم في التذييل أدناه. ويجري تنفيذ معظم التوصيات في مراحل مختلفة، وقد ُنفِّذ 

                                                           
 (النص اإلنكليزي). المحضر الموجز للجلسة الرابعة، EBSS/2/2011/REC/1و EBSS/2/2الوثيقتان     ١
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  التذييل
  

  حالة تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات في العام الماضي
  

  هاحالة تنفيذ  التوصية
بـــإجراء اســـتعراض للمســـاهمات الطوعيـــة  أوصـــي  -١

ـــــًا للمعـــــايير  ـــــر المحصـــــلة ورصـــــد االعتمـــــادات لهـــــا وفق غي
  المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة.

ـــار  مـــن المعـــايير المحاســـبية  ٢٣اعتمـــدت المنظمـــة المعي
يـــد التشـــديد علـــى التوصـــية فـــي عِ وأُ  .الدوليـــة للقطـــاع العـــام

  هذا التقرير.
بـــــأن يـــــتم النظـــــر فـــــي اعتمـــــاد توصـــــيات  أوصـــــي  -٢

التقريــر التــي لهــا أثــر مباشــر فــي تعزيــز الضــوابط الداخليــة 
وتعزيـــز ترتيبـــات اإلبـــالغ، بغيـــة المواءمـــة بـــين مســـؤوليات 

  .المراقب المالي وصالحياته

يد التشديد علـى التوصـية عِ وأُ  .على قدم وساق العمل جار
  في هذا التقرير.

المنظمة بأن تسـرع فـي إعـداد خطـة عمـل  أوصي  -٣
تورد فيها تفاصيل النتائج المتوقعة والجدول الزمني لتطبيـق 

، وذلـك الدولية للقطـاع العـام ةحاسبيمعايير المالمعلق من ال
 المعــايير المحاســبيةلضــمان بــدء تنفيــذ عمليــة التحــول إلــى 

  .٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١الدولية اعتبارًا من 

يد التشديد علـى التوصـية عِ وأُ  .على قدم وساق العمل جار
  في هذا التقرير.

    ة:إدارة اإليرادات وبنود المساهم  - ٤
بأن يـتم تنفيـذ األداة المقترحـة لتتبـع الجهـات  أوصي  (أ)

اآلن، تنفيــذًا كــامًال لكــي هــي قيــد التجريــب المانحــة، والتــي 
فـي تتلقى وحدة إدارة اإليـرادات وبنـود المسـاهمة المعلومـات 
  الوقت المناسب، وللتمكن أيضًا من تقليص التأخيرات.

اإلجـــراءات  ٢٠١١أيـــار/ مـــايو  فـــي أيضـــاً نفـــذت. ونفـــذت 
الوســــــيطة فــــــي اتفاقــــــات المــــــانحين، بمــــــا فيهــــــا أداة تتبــــــع 

  اقتراحات المانحين.

 وحـــدة إدارة اإليـــرادات وبنـــود المســـاهمة بـــأن أوصـــي  (ب)
وٕادراج المبلــــــغ الصــــــحيح  تواصــــــل تتبــــــع جميــــــع االتفاقــــــات

الخــاص بكــل بنــد للمســاهمة فــي النظــام مــن أجــل الــتخلص 
  البيانات.اختالف من مشكلة 

وحـدة إدارة اإليـرادات تـابع . وتعلـى قـدم وسـاق العمل جار
جميع بنود المساهمة أن للتأكد من األمر وبنود المساهمة 

التـي تتضـمن كافـة الجارية بعد التحويل، وبنـود المسـاهمة 
اتفاقـــات فـــي نظـــام ب ، هـــي بنـــود لهـــا ارتبـــاطمدينـــة أرصـــدة

بنـود المسـاهمة مـن  اإلدارة العالمي. وهناك عدد قليل جـداً 
  هذه الفئة ال توجد له روابط اتفاقات.في 

بمشــاركة مــديري بنــود المســاهمة بنشــاط فــي  أوصــي  (ج)
دورة إدارة بنـود المسـاهمة بغيـة ضــمان اسـتخدام أمـوال بنــود 

  .المساهمة على نحو تام مع عدم تأثر تنفيذ المشاريع

تــدريب مــديري بنــود المســاهمة ضــمن حــّدد لــم يُ و  .لــم تنفــذ
األولويات في قائمة اقتراحات التدريبات العالمية. وستنظم 

، إذا تأكـــد تـــوافر األمـــوال ٢٠١٢ثقيفيـــة فـــي عـــام الـــدورة الت
  الموظفين.مهارات لتطوير 

المنظمـــة بـــأن تواصـــل تكثيـــف جهودهـــا فـــي  أوصـــي  (د)
  .استعراض وتقليص المبالغ المستحقة التي يتأخر سدادها

يد التشديد علـى التوصـية عِ وأُ  .على قدم وساق العمل جار
  في هذا التقرير.

ــــــر  أوصــــــي  )ـ(ه ــــــرادات غي بمواصــــــلة اســــــتعراض اإلي
المخصصــــــــة علــــــــى أســــــــاس منــــــــتظم واتخــــــــاذ التــــــــدابير 

  .المناسبة لتخصيصها في الوقت المالئم

وضـــع ُيعكـــف اآلن علـــى و  .علـــى قـــدم وســـاق العمـــل جـــار
غيــــر  إجــــراء إلدارة اإليــــرادات القديمــــة غيــــر المخصصــــة/

كانون األول/ ديسمبر بلغت اإليـرادات  ٣١المحددة. وفي 
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٣خصصة غير الم
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باتخـــاذ إجـــراء المتابعـــة الـــالزم مـــع مراكـــز  أوصـــي  -٥
  .الميزانية بغية تصفية األعباء في أقرب فرصة

. وأنشئت وظيفة جديـدة لمـدير على قدم وساق العمل جار
تصـــفية األعبـــاء. وأعيـــد التشـــديد علـــى التوصـــية فـــي هـــذا 

  التقرير.
بــــــــأن يــــــــتم إعــــــــداد البيانــــــــات الخاصــــــــة  أوصــــــــي  -٦

ـــــي  ـــــع الحســـــابات المصـــــرفية ف بالتســـــويات المصـــــرفية لجمي
الشـــهر التـــالي للشـــهر الـــذي تجـــري فيـــه التســـوية، مـــع بـــذل 
الجهود الالزمة للقيام بتسويات األرصدة المصرفية المتـأخرة 

  .لفترة طويلة

يد التشديد علـى التوصـية عِ وأُ  .على قدم وساق العمل جار
  تقرير.في هذا ال

بالتقيــــــــد الصــــــــارم بجميــــــــع اإلجــــــــراءات  أوصــــــــي  -٧
الموصــى بهــا فيمــا يخــص إيــداع األمــوال النقديــة ومناولتهــا 

  .وتسجيلها

. وأظهــــــرت المراجعــــــات علــــــى قــــــدم وســــــاق العمــــــل جــــــار
  الميدانية ضرورة القيام بمزيد من العمل لضمان التقيد.

بتســـوية البنـــود التـــي مازالـــت معلقـــة حتـــى  أوصـــي  -٨
رنــــامج حســــابات الســــلف المســــتديمة اإللكترونــــي اآلن فــــي ب

وٕاكمــال إدخــال التحســينات الالزمــة علــى النظــام فــي أقــرب 
  .موعد

يد التشديد علـى التوصـية عِ وأُ  .على قدم وساق العمل جار
  في هذا التقرير.

بــــــأن ال يكــــــون تقــــــديم طلبــــــات اإلعفــــــاء  أوصــــــي  -٩
قــدم عنصــرًا منتظمــًا فــي عمليــة الشــراء، وٕانمــا ينبغــي أن ال ت

للنظام سوى في الحاالت االسـتثنائية. ويلـزم مـن األمانـة أن 
تضـــع مبـــادئ توجيهيـــة واضـــحة تبـــين عـــدم الســـماح بتقـــديم 

فــي الظــروف االســتثنائية؛ وأوصــي بــأن عفــاء إال طلبــات اإل
يتـــيح نظـــام اإلدارة العـــالمي معلومـــات/ ضـــمان نهـــائي بـــأن 
جميــــــع حــــــاالت اإلعفــــــاء قــــــد امتثلــــــت للمعــــــايير/ األحكــــــام 
المحـــــددة؛ وضـــــمان إتبـــــاع شـــــرط العطـــــاءات الثالثـــــة؛ مـــــع 
إمكانيــة النظــر فــي انضــمام خبــراء خــارجيين فــي العمليــات 

  .الخاصة بالمشتريات

ــم تؤخــذ طلبــات اإلعفــاء  .علــى قــدم وســاق العمــل جــار ول
فــــي الحســــبان فــــي مراجعــــة الحســــابات هــــذا العــــام. وفيمــــا 

ـــــل األخـــــرى المتعلقـــــة بالشـــــراء، ـــــق بأوجـــــه الخل ـــــد عِ أُ  يتعل ي
  التشديد على التوصية في هذا التقرير.

حرصــــًا علــــى ضــــمان فعاليــــة نظــــام إدارة الجــــرد،   -١٠
ــــة فيمــــا يتصــــل بتســــجيل  أوصــــي ــــز الضــــوابط الداخلي بتعزي

األصــول وتقييمهــا والتحقــق المــادي منهــا وتحديــد وديــع تلــك 
  .األصول

أصــدرت األمانــة إجــراء قــد و  .علــى قــدم وســاق العمـل جــار
يـــد التشـــديد عِ أُ و  لحـــل هـــذه المســـألة.تشـــغيل معيـــاري جديـــد 

  على التوصية في هذا التقرير. 

باالمتثــال لألحكــام المنصــوص عليهــا فــي  أوصــي  -١١
المنظمــة والشــروط العامــة لالتفاقــات عنــد الــدخول فــي دليــل 

إنشـاء نظـام رصـد  اتفاقات التعاون المالي المباشر. وينبغـي
فعــــال لغــــرض متابعــــة التقــــارير التقنيــــة علــــى نحــــو مالئــــم، 

  .وينبغي كذلك تعزيز آليات المراقبة

يد التشديد علـى التوصـية عِ وأُ  .على قدم وساق العمل جار
ـــة  ـــة المرســـلة إلـــى المكاتـــب اإلقليمي فـــي الخطابـــات اإلداري

  القطرية. تلك و 

رصــد وتســوية ى لــإبتعزيــز الجهــود الراميــة  أوصــي  -١٢
السلف المتأخرة السـداد الممنوحـة علـى حسـاب الرواتـب مـن 

  .المنظمةدليل أجل ضمان االمتثال ألحكام 

أحرز هـذا  كبيراً  إال أن تقدماً  .على قدم وساق العمل جار
  العام في تحديد السلف الشخصية وتسويتها.
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بـــــأن يـــــتم اســـــتعراض وتعزيـــــز الضـــــوابط  أوصـــــي  -١٣
ـــد ـــة تجنـــب حـــدوث الداخليـــة فيمـــا يتصـــل ب فع المرتبـــات بغي

  مدفوعات زائدة.

يد التشديد علـى التوصـية عِ وأُ  .على قدم وساق العمل جار
  في هذا التقرير.

ــــة للموافقــــة  أوصــــي  -١٤ ــــة المراقبــــة الداخلي بتعزيــــز آلي
  .على سلف الموظفين ورصدها

يد التشديد علـى التوصـية عِ وأُ  .على قدم وساق العمل جار
  في هذا التقرير.

    مكتب خدمات المراقبة الداخلية  - ١٥
بتحـــــــــــديث النظـــــــــــام المـــــــــــالي إلدراج إدارة  أوصـــــــــــي  (أ)

المخاطر ضمن مسؤوليات مكتب خدمات المراقبـة الداخليـة 
  .بغرض زيادة وضوح واليته

فـي المـرة القادمـة التـي ها سـتُنفذ نأاألمانة وذكرت  .لم تنفذ
  تقترح فيها تعديالت على النظام المالي.

المنظمة بأن تنظـر فـي إعـادة تقـدير المـوارد  أوصي  (ب)
الماليـــة المتاحـــة لمكتـــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة، تماشـــيًا 
مــع تحســين أنشــطة المنظمــة وتوقعــات اإلدارة والمســؤوليات 

  .المكتبسِندت إلى اإلضافية التي أُ 

وافـــق المـــدير العـــام علـــى تعزيـــز مكتـــب خـــدمات المراقبـــة 
  ا الصدد.ويجري العمل في هذ .الداخلية

باستعراض قـوة عمـل المـوظفين فـي المكتـب  أوصي  (ج)
على شتى المستويات، علـى أن يوضـع فـي الحسـبان توسـع 
نطــــاق العمــــل وتوقعــــات اإلدارة مــــن المكتــــب فيمــــا يخــــص 

  توفير الضمانات.

علـــى قـــدم وســـاق جـــري يلـــى موافقـــة المـــدير العـــام، بنـــاء ع
المراقبـة مكتـب خـدمات ل اً عزيـز تعملية التعيين االضطالع ب

  الداخلية.

بانتهاج المزيد من الواقعية في إعـداد خطـط  أوصي  (د)
العمل، مـع مراعـاة الوقـت الفعلـي الـذي اسـتغرقه تنفيـذ شـتى 
األنشـــــــطة، أي المراجعـــــــات والتقييمـــــــات والتحقيقـــــــات، فـــــــي 
السنوات السابقة، كمـا ينبغـي لخطـط العمـل أن تتماشـى مـع 

ــــــر الرئي ــــــين المق ــــــع مــــــوارد المنظمــــــة ب ــــــب توزي ســــــي والمكات
الميدانية، وأن تأخذ في حسبانها سمات الخطر فيما يخص 

  .شتى الكيانات واألنشطة الخاضعة للمراجعة

  .نفذت

بــأن يــتم توثيــق حالــة اإلجــراء المتخــذ بشــأن  أوصــي  )ـ(ه
ـــــذاتي.  التوصـــــيات المقبولـــــة فيمـــــا يخـــــص تقريـــــر التقيـــــيم ال
ل وينبغـــــي أن يـــــتم تنفيـــــذ التوصـــــيات الهامـــــة المقبولـــــة، مثـــــ

ـــــة،  تفـــــويض ـــــة تقـــــدير المخـــــاطر المحتمل الســـــلطات، وعملي
وٕاكمال وضع دليل المراجعة وسياسة التدريب، فـي غضـون 

  إطار زمني محدد.

ـــذ التوصـــية فـــي عـــام زمـــع مـــن الم مـــن خـــالل  ٢٠١٢تنفي
  استعراض التأكد من الجودة المزمع إجراؤه.
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