
  
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   ٦٦/٣٥ج 
  ٢٠١٣ ريل
 A66/35

معيــة الصــحة 

خدمات مكتب 
رًا مــوجزًا إلــى 
ة أيضــًا علــى 

بشــكل مســتقل 
ضــبط، يســاعد 

 والمراقبـــةطر 
مة على نحو 
ون المــوظفين 
يــة قيــود علــى 

شــودة. ولــذلك 
ويـــات أعمالـــه 

الصـــحة ظمـــة 
وقــد لمحــددة، 

المعلومــات  ت
مطابقــة للــوائح 
ت لهــا الحمايــة 
بــة قــد عــززت 

أبر /نيسان ٢

 

إلــى جم ٢٠١٢

اختصاص مك 
 كــل ســنة تقريــر
ص هــذه القاعــدة

ديم المشــورة، ب
 منهجــي ومنض
 بـــإدارة المخـــاط
فة تقييم المنظم
ات وعلى شؤو
 ولــم تُفــرض أي

ألغــراض المنش
ــي وضـــع أولو

ممته إدارة منظ
ت األغــراض ا

انــتإذا ك (ب) 
ن المــوظفين م
بكفــاءة وُكفلــت

المراقبـ  عمليــة

 ٦

  لداخلي

٢نة التقويميــة 

-ة للحسابات 
 يقــدم المكتــب 
صــيات. وتــنص

  ورية.

ابات وٕالــى تقــد
اتبــاع أســلوب 
يـــات المتعلقـــة
ولى تنفيذ وظيف
جالت والممتلكا
 االســتعراض. 

عرقل إنجــاز األ
ا، ويسترشـــد فـــ

  ها.

ات الـــذي صـــم
 بطريقــة حققــت
يــف وطأتهــا؛ 
جــراءات شــؤون
 قــد اســُتعملت ب

إذا كانــت (و) 

سابات الد

ســنوي عــن الســن

راجعة الداخلية
نية عشرة بأن 

نفيــذ التوصحالــة ت
لتي تعد ضرو

 ســالمة الحســا
نها. وهــو، باســي

ن فعاليـــة العملي
، ويتولمزعومة

ى جميع السج
الموضــوع قيــد 

من شأنه أن يع
حتمـــال حـــدوثها
قبل الشروع فيه

 إطـــار العمليـــا
مالئمــًا وفعــاًال
يِّمــت وتــم تخفي

إج إذا كانــت ج)
المــوارد  كانــت

 قــد ُأنجــزت؛ (

 

 لستون

ع الحس

طيــه تقريــره الس

المر - المالي 
ن القاعدة الثان

، وعــن حاطاقهــا
بالتعليقات ا عاً 

الطمئنــان إلــى 
لمنظمــة وتحس
تقيـــيم وتحســـين

م مخالفةي أي 
ودون قيود على
 ذات صــلة با

ة وقوع حدث م
ـة وطأتهـــا واح
طيط أعماله ق

م مـــا إذا كـــان
م ريف الشــؤون
قــد حــددت وقيِّ
ة التوقيــت؛ (ج

إذا ك تهــا؛ (د)
ض المنشــودة

وال لسادسة
 المؤقت ل

ير مراجع

قبة الداخليــة ط

شرة من النظام 
من(ه) ٣-١١

ونط اوتوجهاته
مشفوعلصحة 

ط يرمــي إلــى اال
إلى عمليــات ا
 عـــن طريـــق ت
عن التحقيق في
ًا تامًا وفوريًا و
مــة التــي يراهــا

٢.  

ب هي إمكانية
ر حســـب درجـــة
رها أساس تخط

تـــب فـــي تقيـــيمك
وتصــرلمراقبــة 

المخــاطر قت 
وموثوقة وجيدة
عاييرهــا وٕاجراءا

خطــط واألغــراض

ال العالمية 
جدول األعمال

تقري

 خدمات المراق

عدة الثانية عش
٢قضي الفقرة 

شطة المكتب و
 إلى جمعية ال

لمكتــب بنشــاط
 إضافة قيمة إ
ق أغراضـــها، 
وهو مسؤول ع

يطّلع اطالعًا 
ف داخــل المنظم

٠١٢عام  في

  كتب
بي نظر المكت

تقيـــيم المخـــاطر
مخاطر باعتبار

ـاق عمـــل المك
رة المخــاطر وا

إذا كانــت(أ)  ييم
شغيلية دقيقة و
سياســاتها ومع

مج والخالبــرا ت
  ستمر.

ية الصحة 
من ج ٢-٢٢

يقدم مكتب  
 

حدد القاعوت 
الداخلية. وتقة 

 العام عن أنش
ل هذا التقرير

ويضــطلع ال 
وعي، بغرض 
ـــة علـــى تحقيـــق

. وف الشؤون
. وللمكتب أن
ات والوظــائف
فعمل المكتب 

 أعمال المك
المخاطر في 

لمكتـــب إلـــى تق
ة المنهجية للم

ويتمثـــل نطـــ 
ونفذتــه إلدارة 

المكتــب بــالتقيي
 واإلدارية والتش
ة وقواعــدها وس

إذا كانــت(ه) ؛ 
 والتحسين المس

جمعية 
٢البند 

   
  
  
  

  
  
  
١- 

  للعلم.
  
٢- 

المراقبة
المدير 
أن يحال

  
٣- 

وموضو
المنظمــ

وتصريف
مستقل.
والعمليــا
نطاق ع

  
نطاق

  
٤- 

يعمـــد ال
بالدراسة

  
٥- 

العالميــة
تنــاول ا
المالية 
المنظمة
الوافيــة؛
الجودة 
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المكتــب تقريــرًا تفصــيليًا ويقــدم توصــيات إلــى اإلدارة لمســاعدتها علــى إدارة يعــد وفــي ختــام كــل اســتعراض   -٦
هــذا التقريــر ويعــرض أمانــة المنظمــة.  فــيالتصــريف الفعــال للشــؤون المخــاطر والمحافظــة علــى الضــوابط وضــمان 

قائمة بالتقارير التي أصدرها المكتب من  ١. ويتضمن الملحق مهمةكل  إجراء أثناءتحددت المسائل الحاسمة التي 
 فبرايـــر /شـــباط ٢٧، ومعلومـــات عـــن حالـــة تنفيـــذ مـــا ورد بهـــا مـــن توصـــيات حتـــى ٢٠١٢واقـــع خطـــة عملـــه لســـنة 

٢٠١٣.  
  

  إدارة المكتب
  
المكتب أعماله طبقًا للمعايير الدوليــة للممارســة المهنيــة للمراجعــة الداخليــة للحســابات، الصــادرة عــن يجري   -٧

  على نطاق منظومة األمم المتحدة ككل. واعُتمدت الداخليين الحسابات مراجعي معهد
  
األعضـــاء  للشـــواغل التـــي أعربـــت عنهـــا الـــدول اً العـــام. وتبديـــدالمـــدير ويرفـــع المكتـــب تقـــاريره مباشـــرة إلـــى   -٨

العــام خطــة تُنّفــذ المــدير فــي مجــال المراقبــة، أقــّر  االستشــاريين المســتقلةومراجــع الحســابات الخــارجي ولجنــة الخبــراء 
وباإلضــافة إلــى انضــمام موظــف واحــد مبتــدئ مــن الفئــة المهنيــة على مرحلتين اثنتين بشــأن تعزيــز أنشــطة المكتــب. 

وبدايـــة عـــام  ٢٠١٢(فـــي نهايـــة عـــام  منصـــبيهماحســـابات  ااجعـــوتـــولى مر  ٢٠١٢(الفنيـــة) إلـــى المكتـــب أوائـــل عـــام 
هــذه العناصــر الجديــدة فــي  . وبانضــمام٢٠١٢بالترتيب) وبدأ محقق واحــد عملــه فــي تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٠١٣

موظفــًا مــن الفئــة المهنيــة (الفنيــة) والفئــات  ١٤موظفــًا ( ١٦يبلــغ تعــداد المكتــب اآلن  ،٢٠١٣كــانون الثــاني/ ينــاير 
سيعين موظفان تقنيان إضافيان وموظف واحد من فئة  ٢٠١٣. وفي عام )ا وموظفان من فئة الخدمات العامةالعلي

  .التعزيز هذهخطة الخدمات العامة في إطار 
  
التــي تســتجد  المخــاطر العاليــةالمكتب. وقد تحيد حاالت  ألولوياتوُتخصص الموارد البشرية المتاحة وفقًا   -٩

أعمالــه عن مسار األولويات األساسية المحددة. وعليه يحّدد المكتــب أولويــات  اً شرية بعيدعلى حين غرة بالموارد الب
أيــة مهــام أخــرى غيــر متوقعــة. كمــا يقــدم المكتــب الــدعم إلــى كيانــات أخــرى  إلدراج الزمنــي ثــم يعــّدل الجــدول المقــررة

 وبعض الشراكات األخرى إللكترونيا للحساب الدولي مركزالو  األيدز(مثل برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 
  ) على أساس استرداد التكاليف.األدوية لشراء الدولي المرفقمثل 

  
بــين المــوارد البشــرية وتكــاليف الســفر واالســتعانة باالستشــاريين وشــراء اإلمــدادات مــا وُتوّزع ميزانيــة المكتــب   -١٠

 .نفقــات جميــع أنشــطته بمــا يتــوفر مــن تمويــل مــن تغطيــة ٢٠١٢. وتمّكــن المكتــب فــي عــام بواليتــهالتشــغيلية للوفــاء 
وُتجــرى هــذه . كــًال مــن تــدابير الكفــاءة واالستعراضــات المكتبيــةلتقلــيص تكــاليف الســفر وشــملت الجهــود المتواصــلة 

نظــام مــن الــواردة معلومــات باالســتعانة بالفــي المقــر الرئيســي  ُتغنــي عــن الســفر إلــى الميــدان،التــي  ،االستعراضــات
 محّملة في نظام إدارة السجالت. الداعمة الوثائق مقترنًة بالاإلدارة العالمي 

  
 والتقيــيم الداخليــة المراقبــة خــدمات مكتــبفي إقليم األمريكتين، يعتمد المكتب على األعمال التي يقوم بهــا و   -١١

  . لتغطية المخاطر األمريكية للبلدان الصحة لمنظمة التابع
   

ع الخـــارجي لحســـابات المنظمـــة توخيـــًا لتنســـيق أعمـــال المراجعـــة ويواظـــب المكتـــب علـــى االتصـــال بـــالمراج  -١٢
ن جميــع تقــارير المراجعــة الداخليــة موتالفي التداخل في التغطية. ويزّود المكتب مراجع الحسابات الخارجي بنسخة 

مــن فــي مجــال المراقبــة بنســخ   الخبــراء االستشــاريين المســتقلةلجنــة  وباإلضــافة إلــى ذلــك يــزود المكتــبللحســابات. 
ير المراجعة الداخلية ويحضر اجتماعات اللجنة الرســمية ويحــرص علــى الحــوار المفتــوح مــع أعضــاء اللجنــة مــن تقر 

  وتوصياتهم. أجل تنفيذ إرشاداتهم
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  عمليات المراجعة
  

  مراجعات تنفيذ العمليات
  

ت التمويــل ة فــي مجــااليــباعمليــات الرقالالمخــاطر و  عمليــات إدارة تقيــيم مراجعــات تنفيــذ العمليــاتهدف ســتت  -١٣
ـــة؛ واســـتغالل المـــوارد بكفـــاءة بالمنظمـــة. وتنظـــر عمليـــات المراجعـــة فـــي واإلدارة  ـــة واإلداري نزاهـــة المعلومـــات المالي

  واقتصاد؛ واالمتثال للوائح المنظمة وسياساتها وٕاجراءاتها؛ وحماية األصول.
  

قصــور وجــود  المراجعــة تبين من .العالمي اإلدارة نظام نفيذالالحق لت ألفريقيا اإلقليمي المكتب استعراض  -١٤
 والمعــايير العــالمي اإلدارة نظــام تنفيــذ عــن الناشــئة المخــاطروطأة  من للتخفيفالمطبقة  رقابيةال نشطةاأل فعالية في

 وهنــاك. األصــول علــى والحفــاظ الماليــة المعلومــات نزاهــةو  موثوقيــةب يتعلــق فيمــا العــام، للقطــاع الدوليــة المحاســبية
 لضمان التنافسية والعطاءات الشراء بعملية يتعلق فيما هاوٕاجراءات منظمةال لقواعد االمتثال من أكبر قدر إلى حاجة

 فــي توحظــلُ التي  القصور أوجهمعالجة ل ملحة حاجة هناكو . المنفقة الو ماأل مقابل في قيمة أفضلالحصول على 
 الصــلة، ذات ةتســويال وعمليات ،)eImprest(حساب الُسلف اإللكتروني  معلومات توقيتحسن و  ودقة اكتمالدرجة 

 الوقــت فــي المحاســبةأخطــاء  أو االحتيــال نعــ الكشــف يحــول دون قــد لفالُســ حســاباتتســوية فــي  التــأخيرإن إذ 
 فـــيالطوعيـــة  المســاهماتو  المباشـــر، المـــالي التعــاون أنشـــطة إلـــى المقدمــة الُســـلف رصـــد تعزيــز وينبغـــي. المناســب
تبــين  األصــول، علــى حفاظبال يتعلق وفيما. األموالعلى ُحسن استغالل  ضماناتال توفير أجل من المناسب الوقت
ُيكتشــف أن دون  األصــول ســرقة أو فقــدانبمــا قــد يترتــب عليــه حصــر المخــزون عمليــات  فــي لقصــورل أوجــهوجــود 
 تســـجال فـــي الســـرعة وجـــه وعلـــى بدقـــة الثابتـــة األصـــول جميـــع تســـجيل اإلقليمـــي المكتـــب كفـــلي أن ينبغـــيو . ذلـــك

 القطريــة والمكاتــب اإلقليمــي المكتــب فــيالجــرد  برمجيات استخدام وينبغي العالمي، اإلدارة نظامفي  لثابتةا األصول
 دقــة مــن للتحقــق لمخــزونل الســنويلحصــر اإجراء بــ ةمدعومــ لســلع،ل شــاملة سجالتب فاظتحاال أجل من الصلة ذات

  .الجرد سجالت
  

 عمليــات علــى جريــتأُ  التــي المراجعــة أعمــال إلــى تناداً اســ. واغــادوغوالدعم البلداني لغــرب أفريقيــا،  فريق  -١٥
 البلــداني الــدعم فريــق فــي اإلنفــاق علــى الضــوابط أن مكتــبوجــد ال والماليــة، اإلداريــة المجــاالت فــي المخــاطر إدارة
. السفر طلباتعلى  المناسب الوقت في الموافقة ضمانالمتعلقة ب تلك باستثناء مرضية، بصورة عملت أفريقيا لغرب
اعتبــارًا  اإلقليمــي دون الــدعم مهــامب ةكلفــالم ،البلــداني الــدعموحدات  قدرةيستهدف الوقوف على  تقييم في ذلك، ومع
 تحتــاج هيكليــة قضــاياهنــاك  أن مكتــبوجــد ال ،النهــوض بمهامهــا على ،فصاعداً  ٢٠١٢ يناير /كانون الثاني ١ من

 ضــمان) أ: (يلــي مــا المطلوبــة االســتجابةتشــمل و . فعالــةالوحــدات كــي تكــون  اإلقليمــي المســتوى علــى تهامعالجإلى 
التــي  اإلداريــة باألنشــطة يتعلــق فيمــا خدمــةال مســتوى متطلبــاتو  الوحــداتاختصاصــات قــدر أكبــر مــن الوضــوح فــي 

 إدارةعلـــى  الرقـــابي الوحـــدات لـــدور مشـــتركة توجيهيـــة مبـــادئ وضـــع) ب( لمنظمـــة،ل القطريـــة المكاتـــب لـــدعمُتجـــرى 
 األدنــى الحــد وضــمان نظمــةالــدليل اإللكترونــي للم لمتطلبــات االمتثــال رصــدب يتعلــق يمــافالقطــري للمنظمــة  المكتــب

 التعــاون اتفاقــات وٕادارة والخــدمات، الســلع شــراء مثــل( طراخــملشــديدة التعــرض لفــي المجــاالت  التوثيــق لمتطلبــات
 لمنظمــةســتعود علــى ا وحــداتال فــإن المكتــب، رأي فــيو ). المحلــي والتوظيــف النقديــة والمــدفوعات مباشــرال المــالي

جــراءات إل القطريــة المكاتــب امتثــال ضمانل اإلقليمي، دون االمتثال وظيفة اختصاصاتهاشملت  إذابالنفع األقصى 
 اإلقلــيم فــي الجديــدة اإلداريــة لهياكــلل مفصــلةوال المشــتركة مســؤولياتالو  دواراأل علــى االتفــاق دونومــن . منظمــةال

 هــاتوفر  التــي الخــدمات بــين التــداخل خطــرفــي ظــل  فعــالعلى نحــو  لها حددةالم األهداف تحقيقيستحيل  ،األفريقي
 المكاتــب مســتوىعلــى  وفــوراتال أو /و ىكبــر ال فوائــدال تحقيــق عــوقيو  العامــة المســاءلة مــن حــدممــا قــد ي وحــدات،ال

  .القطرية
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 فــي هــاولوائحالمنظمــة  لقواعــد االمتثــال تحليــلفــي  االســتعراض هــذا مــن الهــدفيتمثــل  إعالنات المصــالح.  -١٦
وجـــود  المراجعـــةتبـــين مـــن  منظمـــة،ال لخبـــراءوبالنســـبة . المصـــالح إعالنـــاتبشـــأن  حـــديثاً  المنفـــذة السياســـات مجـــال

ألحكــام الــدليل اإللكترونــي  االمتثــال فــي مســتواهامــن حيــث  الرئيســي المقــر فــي الفنيــة الوحــداتبــين  كبيــرة اختالفات
بنزاهـــة  يتعلـــق فيمـــا متبقيـــةى كبـــر  مخـــاطر لوحظـــتكـــذلك و . الحالمصـــ إعالنـــاتبشـــأن  التوجيهيـــة هومبادئـــ منظمـــةلل

غيــاب و  وافيــة،ال غيــر تقييمــاتالو  ،علــى نحــو غيــر مكتمــل البيانــات جمــع المثــال، ســبيل علــى( اإلداريــة المعلومــات
 ،وتحديــداً . فــي هــذا المضــمار ضــوابطمــن ثــم هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز الو ) المناســب الوقــت فــي والموافقــة متابعــةال

 تقيــيمواحــد ب موظــففيهــا ف ُيكلَّــ قــد التــي الحــاالت لتجنــبالمهــام بــين  الفصــل تحســين إلــى الحاجــة لمراجعــةا حــددت
وتبيَّن من . والرسمية المستقلة والموافقة المراجعة عملية غياب ظل في، المطلوب جراءاإلاتخاذ و  المصالح إعالنات
 تتطلــب المصــالح تضــارب بشــأن هاوسياســاتنظمــة للم توجيهيــةال مبــادئال أن للمــوظفين المصــالح إعالنــات اختبــار

 الموحــدة التشــغيل إجــراءات وضــع وينبغــي". المهمــين" المــوظفينعــدم كفايــة  خطــر مــن التخفيــف أجــل مــن تعــديالت
 لإلجــراءات المتســق التنفيــذويعتمــد . المنظمــة أنحــاءكافــة  فــيوأدائهــا  المصــالح إعالنــات إلدارة متســق نهــج لتعزيــز

 على كبيراً  اعتماداً  منظمة،ال خبراءمن جانب  وأ الموظفينجانب  من سواء المصالح، ناتإعالبشأن  بها الموصى
 مكتب إنشاء عند ذلك مراعاة وينبغي. مقبولة مستويات إلى المتبقية المخاطر من للحد التي تُتاح ضافيةاإل مواردال

  .كتبالم هذاإلى  معينة توصيات تنفيذ مسؤولية نقل يمكنوعلى ذلك . األخالقيات
  

المطبقــة فيمــا يتعلــق  الداخليــة الضوابط أن المراجعةتبين من  .العالمي الخدمة مركزكشوف المرتبات في   -١٧
 االعتمــاد إلــى بــالنظر لكــنو . موثوقــةال معالجــةال لضــمان كافيــة تبــدو الشــهرية اترتبــكشــوف المل الرئيســية لعناصــربا

 عمليــة أثنــاءالتــي تــم تحديــدها  المعنيــة الضوابط في ضعفالبسبب مواطن و  البشرية، الموارد بياناتعلى  المتأصل
الخطــأ  أو أفــراد، لمــوظفينيتمثل في عدم اكتشاف الخطــأ فــي األجــور المدفوعــة  محتمل خطر هناك كان المراجعة،

 المراجعــة عمليــةأبــرزت  التحديــد، وجه علىو . المناسب الوقت في الموظفين منلم يتم تحصيلها  مستحقة مبالغفي 
 تــم وقــد. الجــودة مراقبــةألغــراض  المرتبــات كشــوفتســيير  الســتعراض المخــاطر علــى قــائمرســمي  نهــج دوجــو  عــدم
 في اقتطاع مبالغ، على نحو غير مناسب، تحسبوالتي يترتب عليها  الداخلية ضوابطال في الضعفمواطن  تحديد
فــي حــاالت  الرقابيــة الموافقــاتب غيــاو  المرتبــات،مــن  فلَ الُســ علــى الموافقــة فــيفضــًال عــن التفاوتــات  العقــد، نهايــة
إن إذ  – والتحقــقالتجهيــز و  الموافقــاتك - الصــلة ذات المراقبــة خطواتولم يمكن دائمًا إثبات إجراء . النظام تجاوز
  .الحصول عليها الصعب من أو قةسمت غيرأو  مكتملة غير األحيان بعض فيكانت  الداعمة الوثائق

  
 الرئيســية المخــاطر مــن للتخفيــف كافيــة تكــن لــم الضــوابط أن مراجعــةالتبين مــن  .الصحية القياسات شبكة  -١٨

ـــال مجـــاالت فـــي الشـــبكة عمليـــاتب المتعلقـــة  وكشـــفت. األصـــول علـــى والمحافظـــةلوائحهـــا و المنظمـــة  لقواعـــد االمتث
 الشــبكة قيــادة فــي اً مؤقتــ التنفيــذي األمــين لمســاعدةالــذي تمــت االســتعانة بــه  الستشــاريا اختيــار أنعــن  المراجعــة
. المصـــالح فـــي تضـــاربنشـــوء  إلـــى تأدالمنظمـــة و  إلجـــراءات تامـــاً  امتثـــاالً  تمتثـــل لـــمالمتخـــذة  التعاقديـــة والترتيبـــات
قــد تــم التحقــق مــن  الخــدمات عقــود فــي المدرجــةالمنجــزات  أنعلــى  منهجــي يــلدل هنــاك يكــن لــم ذلــك، علــى وعــالوة

بســداد  ةتعلقــاألساســية الم المســتنداتتحميــل لــم يــتم  وكــذلك ،اتالخــدم لمقــدمياألجــور  دفــع قبــل وماليــاً  اً فنيــإتمامها 
إجــراءات  تعزيــزأيضــًا  شــبكةعلــى ال وينبغــي. مطلــوب هــو كمــاباســتمرار  الســجالت إدارة نظــام في عقودمستحقات ال

 المراجعــةكشــفت  ،بنــود المســاهمة إدارة مجــال فــيو . وسداد مســتحقاتها االتفاق خطابات إلصدار صريحوالت ةموافقال
، فضــًال عــن ضــمان بــالتبليغ يتعلــق فيمــا المانحــة الجهــات تفرضــها التــي لشــروطل االمتثــال تحســين إلــى الحاجــةعــن 

  .المانحة الجهات مع الموقعة االتفاقات مع تماماً  العالمي اإلدارة نظام في المسجلة المعلوماتتماشي 
  

قــاب تطبيــق نظــام اإلدارة فــي أع لشــرق المتوســطاستعراض بيئة الضوابط الداخلية في المكتب اإلقليمي   -١٩
 المترتبــة والماليــة اإلداريــة المخــاطروطــأة  مــن للتخفيــفة المطبقــة يــالرقاب نشــطةاألأن َتبــّين مــن المراجعــة  العــالمي.

 الضــوابط تعزيــز اإلقليمــي المكتــبينبغــي علــى  ذلــك، ومــع. عــام بشــكل فعالــة كانــت العالمي اإلدارة نظام تنفيذ على
 أوجــه: يلــي مــا معالجــة إلــى الحاجــةعــن  المراجعــةكشــفت  ،تحديــداً و . المتبقيــة خــاطرالم بعــض من للحدبشكل أكبر 
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تصــفية وعــدم الكفــاءة فــي  ؛)eImprest( حساب الُسلف اإللكترونــيتسويات  توقيتحسن و  اكتمالمدى  في القصور
ــ غيــر رصــدالو  المصــرفية، التســويات فــي المدرجــة المتــأخرةالبنــود   المباشــر، المــالي للتعــاونُســلف المقدمــة لل افيو ال
 نظــامب الثابتــة األصــول ســجل فــي المســجلة والبيانــات صــولألمــن ا المــادي التحقــق بــين تســويةال فــي القصــور وأوجــه
 المعنيــة القطريــة المكاتــب فــي المخــزون إدارة يــاتبرمجتطبيق  أيضاً  اإلقليمي المكتبوينبغي على . العالمي اإلدارة
 يجــب للمــوارد، الالفّعــ االســتخدامب يمــا يتعلــقفو . جردهــاالتــي تــم  لســلعل وشــاملة دائمــة ســجالتب فــاظتحاال أجــل مــن

 أداء ورصــد والخــدمات الســلع لتــوفير لمــوردينالمســبق ل التأهيــلفــي  رســمية إجــراءات تنفيــذ اإلقليمــي المكتــبعلــى 
حســاب الُســلف  اســتخدامو  بــالتوازي القديمــة الــنظم اســتخدام وقــفب القطريــة لمكاتــبلاإليعاز  ينبغي ،وأخيراً . الموردين

  .لفالسُ  معامالت تسجيلعند  العالمي اإلدارة نظامبشكل كامل في  )eImprestاإللكتروني (
  

الرقابيــة  نشطةاأل في الضعف نقاطَتبّين من المراجعة أن  .الصومال (ومقره في نيروبي)، تصالمكتب اال   -٢٠
الــذي يجــري فــي  رصــدكمــا أن ال. يلية متعددةمجاالت تشغ في المتبقية المخاطر ارتفاع إلى ديأ مما ،منتشرة كانت
 يتعلــق فيمــاو . الفرعيــة المكاتــب فــي الناشــئة المخــاطر مــن للتخفيــف فياالكــالقــدر ب فعــاالً  يكــن لــم تصــالاال مكتــب

 هنــاك تكانــ المــوظفين، غيــر قبــل من يةنقدفي صورة  منهجي بشكل دارتُ  كانت األموالبما أن ف العمليات، فعاليةب
 هــامــن وطأت تخفيــفال يمكــن والتــي المحليــة، األنشــطة تنفيــذ فــي إليهــا شارالمُ  القصور أوجه مع لللتعام ملحة حاجة
 زيــادة إلــى حاجــة هنــاكو . المنطقة مستوى على النقدية لصرف ينالمحلي تالعمالصرافي  استخدام زيادة طريق عن

 مقابــل قيمــة أفضــللحصــول علــى ا لضــمان) التنافســية العطــاءات( الشــراء عمليــة فــي واإلجــراءات للقواعــد االمتثــال
التــي  الســجالت ودقــة وجــودالمتــوفرة حــول  معلومــاتتبــين أن ال األصــول، علــى الحفــاظب يتعلق وفيما. المدفوع المال

 مــن الوضــع هــذا تحســين ويمكــن. مكتملــة غيــر متعــددة مواقــع فــي العاليــة القيمــة ذات المخزونــات على الرقابة دعمت
 دعمويــ جردهــا،التــي تــم  للســلع شــاملة ســجالتب فاظتحاال أجل مندارة المخزون إل برامجحل يتمثل في  تنفيذ خالل
 في لواجباتبين ا الفعال الفصلويجب . الجرد سجالت دقة من للتحقق السنوية المخزون حصر عمليات أداءذلك 

 تقييمــاتراء إلجــالســاعية  الجهــودُوجــد قصــور فــي كــذلك و . النقــد مــع والتعامــل فلَ السُ  وتسجيل المشتريات، مجاالت
. المتحــدة األمــمالتــي وضــعتها  الــدنيامنيــة العمــل األ معــاييرل االمتثــال وتحقيــق الفرعيــة المكاتــب لجميــع كاملــة أمنيــة

 الخاصــة الخــدمات اتفاقــات تنفيــذ فــي التوقيــت وحســن رصــدغيــاب ال أدى الماليــة، المعلومــات موثوقيــةب يتعلــق فيمــاو 
 ودقة اكتمالمدى  في القصور أوجهأيضًا  وحظتولُ . عقود دونعملهم من ل األفرادمباشرة  إلى العمل أداء واتفاقات
 تقــارير فــي الواردة التوصيات تنفيذفي و  الصلة، ذات عمليات التسويةو  لفالسُ المتعلقة ب المعلومات تسجيل وتوقيت
  .السابقة البعثة

  
 عمليــات فــي المخــاطرب علقــةالمت الضــوابط أن المراجعــة مــن تبــين .مبيــقاموز  مــابوتو، القطــري، المكتــب  -٢١

 لقواعــد االمتثــال فــي مــةاه قصــور أوجــهالمراجعــة إلــى وجــود  نتائجوأشارت . موثوق بشكل تعمل ال القطري المكتب
 المخــاطر مــن مقبــول غيــر مســتوىوجــود  عــن فضــالً  الســرعة، وجــه علــى عالجهــاالبــد مــن وأنــه  هــاولوائحالمنظمــة 
 ،وتحديـــداً . المناســب الوقــت فــي هفاشـــتكا أو االحتيــال أو مخالفــاتال منــععــدم  احتمـــاالتتتمثــل فــي  التــي المتبقيــة

 باالمتثــال المتعلقــة المخــاطر) أ: (كــافٍ  بشــكلمــن وطأتهــا  تخفيــفال يــتم ال التاليــة المخــاطر أن إلــى المكتــب صلُــخَ 
 المتعلقــة رالمخــاط) ب( ؛التعاقديــة والخــدمات والمشــتريات البشــرية المــوارد مجــاالت فــي هــاولوائحالمنظمــة  لقواعــد

 ؛ةالمناســبتحــت الفئــات  النفقــات وتســجيل للمعــامالت الداعمــة الوثــائق كفايــةمــن حيــث  اإلداريــة المعلومــات نزاهــةب
 ولـــم يتحقـــق. الثابتـــة واألصـــولالمهـــام  بـــين الفصـــل يمـــا يخـــصف األصـــول علـــى الحفـــاظب المرتبطـــة المخـــاطر )ج(

 المباشـــر؛ المـــالي التعـــاونعـــن  المعلقـــة والماليـــة الفنيـــة ريرالتقـــا متابعـــة: بشـــأن منظمـــةال للـــوائح االمتثـــال باســـتمرار
مراجعــــــة  مــــــن والتحقــــــق اتجــــــاز اإل تســــــجيلو  الســــــفر؛ سياســــــةو  ؛فيمــــــا يتعلــــــق بالمشــــــتريات ٕارســــــائهاو  العطــــــاءاتو 

لــــم تكــــن و  الثابتــــة، لألصــــول الــــدوري المــــادي الجــــرد توثيــــق يــــتم لــــموكــــذلك . التوظيــــف خــــاللالمرجعيــــة  الجهــــات
حســاب الُســلف تســوية  ســتكملتُ  لــمو . للمراجعــة بســهولة متاحــة الشــراء ومعــامالت البشــرية مــواردلل الداعمــة الوثــائق

 التحســن مــن الــرغم علــى ،تســويتها تجــرِ  لــمالتــي  قديمــةال بنــودال مــن كبيــراً  عــدداً  تضــمنإذ  )eImprestاإللكترونــي (
  .٢٠١١ مايو أيار/ منذ ويتهاتس تتم لمالتي  البنود ميزان في٪ ٨٠ بنسبة ضاخفوهو ان حظ،األخير الذي ُلو 
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وطــأة  مــن للتخفيــفالرقابيــة المطبقــة  نشــطةاأل أن المراجعــة مــن تبــين .أفغانستان كابول، القطري، المكتب  -٢٢
 المعلومــات وموثوقيــة واللوائح للقواعد االمتثال مجال وفي. فاعليتها محدودة كانت الكبيرة والمالية اإلدارية المخاطر
 العطــاءات؛ تقــديم إلجــراءات االمتثــال فــي القصور أوجه: التالية القضايامعالجة ل محددة جةحا هناك كانت المالية،

ــ وفقــاً  النقديــة األرصــدة بــين منتظمــة رســميةتســوية  وجــود عــدمو   وٕاحصــاء الُســلف فــي حســاب العــام، األســتاذ دفترل
 للتحقــق فعالــة آليــة وجــود وعــدم ،الفرعيــة المكاتــب مــن فلَ الُســ لحسابات ةالنقدي وعد )eImprestالُسلف اإللكتروني (

. البـــرامج لتنفيـــذ للمـــوظفين المقدمـــة النقديـــة فلَ الُســـب المتعلقـــة النفقـــاتالمرفقـــة ببيانـــات  الداعمـــة الوثـــائق صـــحة مـــن
 الســلع لتــوفير لموردينالمسبق ل ليالتأهفي  الرسمية اإلجراءات تنفيذ القطري لمكتبعلى ا ينبغي ذلك، على وعالوة

 اتفاقــات تتبــع بيانــات قاعــدة نطــاق توســيع أيضــاً  القطــري لمكتــبعلــى ا ينبغــيو . المــوردين داءأ ورصــد والخــدمات،
 يتعلـــق فيمـــاو  ،وأخيـــراً . فعـــال نحـــو علـــىبنـــود المســـاهمة  إلدارة الالزمـــة المعلومـــات جميـــع لتشـــمل المانحـــة الجهـــات

 ســجل فــي ةســجلنــت مكا المعــدات مــن قطــعل خســائرعــن  ٢٠١١ مادي لعــامال الجرد كشف األصول، على الحفاظب
 هـــذه أســـباب تحديـــد وينبغـــي. أمريكـــي دوالر ٨٥ ٠٠٠ قـــدره إجمـــالي مبلـــغب العـــالمي اإلدارة نظـــامب الثابتـــة األصـــول
  .المناسب الوقت في معها والتعامل الخسائر

  
  استخدام االستعراضات المكتبيةواسطة ب العمليات تنفيذ مراجعة

  
فــي وجــاءت هــذه المراجعــات الســفر إلــى المواقــع المعنيــة.  تشــمل مل العمليات تنفيذل اتمراجع اً أيضأجريت   -٢٣

شكل استعراضات مكتبية ُتجرى في المقر الرئيسي  باستخدام ما يتيحه نظام اإلدارة العالمي من بيانــات ومــا ُيحّمــل 
  على نظام إدارة السجالت من وثائق تؤيدها.

  
 عمليـــات فـــي المخـــاطرب المتعلقـــة الضـــوابط أن عـــةالمراج مـــن نتبـــيّ . ليبيريـــا مونروفيـــا،المكتـــب القطـــري،   -٢٤

 االمتثــال فــي مهمــة قصــور أوجــهالمراجعــة إلــى  نتــائج وأشــارت. يعول عليه بشكلتؤدي وظائفها  ال القطري المكتب
 غيــر مســتوى كــذلك كشــفت المراجعــة عــن وجــودو . الســرعة وجــه على عالجهايتعين  التيو  هاولوائحالمنظمة  لقواعد
 الوقــت فــي عنها الكشف أو االحتيال أو مخالفاتمنع العدم  احتماالتتتمثل في  التي لمتبقيةا المخاطر من مقبول

 المخاطر) أ: (كافٍ  بشكل تخفيفها يتم لم التالية المخاطر أن إلى المكتب صلُ خَ  الخصوص، وجه علىو . المناسب
 ،)والتوظيـــــف اتجـــــاز اإل( شـــــريةالب المـــــوارد مجـــــاالت فـــــيالمطبقـــــة  لوائحهـــــاو المنظمـــــة  لقواعـــــد باالمتثـــــال المتعلقـــــة

 التبليــغ متطلبــات بمتابعــة المتعلقــة المخــاطر) ب( ؛)التنافســية العطــاءات إجــراءات( الشــراءعمليــات و  الســفر سياسةو 
فيمــا يتعلــق  األصــول علــى الحفــاظب المرتبطــة المخــاطر) ج( ؛المباشــر المــالي التعــاون مجال في وخاصة - المعلقة

 التدريجي التخلص في كفاءةبال يتعلق فيما أيضاً  في تنفيذ العمليات التحسين فرصت برز  وقد. جرد الماديال إدارةب
  .القديم فلَ السُ  نظام استخدام من
  

المحيقــة بمجــاالت  المخــاطر أن المراجعــة مــن تبــين .ي فــي الضــفة الغربيــة وغــزة، القــدسالمكتــب القطــر   -٢٥
ه وأنــ ،كــافٍ  بشــكل تخفيفهــا يــتم لــم الثابتــة واألصــول داريــةاإل المعلومــات نزاهــةو  ،هــاولوائح لمنظمــةا لقواعــد االمتثــال
 المتبقيــة المخــاطر المراجعــة عمليــة حــددت الخصــوص، وجــه علــىو . بشــكل أكبــر الالزمــة الضــوابطتعزيــز  ينبغــي
 واحتــرام المــوردين، وٕادارة التوظيــف، مجــاالت فــيهــا ولوائحالمنظمــة  لقواعــد باالمتثــال المتعلقــة المخــاطر) أ: (التاليــة

 الســفر؛مطالبــات نفقــات  اكتمــالدرجــة و  التعاقديــة، الخــدمات فــي والشــروع الســلطة تفــويضقيــود المفروضــة علــى ال
 المخــاطر) ج( ؛للمعــامالت الداعمــة الوثــائق كفايــةب يتعلــق فيمــا اإلداريــة المعلومــاتبنزاهــة  المتعلقــة المخــاطر) ب(

 األصــول وجــرد )eImprestلف اإللكترونــي (حســاب الُســفيما يخص تســويات ُســلف  األصول على الحفاظب المرتبطة
  .الثابتة

  
 إدارة لعمليــات الشــاملة الفعالية أن المراجعة من نتبيّ  .الوسطى أفريقيا جمهورية بانغي، القطري، المكتب  -٢٦

 إلــى تحتــاج رئيســية قصــور أوجــه تحديــد تــم وقــد. يــةكاف غيــر والتمويــل اإلدارة مجــال فيوالعمليات الرقابية  المخاطر
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عــدم  احتمــاالتتتمثــل فــي  التــي المتبقيــة المخــاطر مــن مقبول غير مستوىأيضًا  هناكو . السرعة وجه على جهاعال
. على وجه الســرعة الضوابط تعزيزمن ثم البد من و  المناسب، الوقت في امنعه أو االحتيال أو مخالفاتاكتشاف ال

 نظام في المعامالت تسجيلوالتأخير في  والمالية؛ ةياإلدار  الواجبات بين الفصل عدمإلى  المراجعةوتحديدًا أشارت 
حســاب الُســلف حســابات  تســوياتعــدم اكتمــال و  الشــراء، معــامالتل ةعمــادال ثــائقوعــدم اكتمــال الو  العــالمي؛ اإلدارة

 متابعـــة: خـــصي فيمـــا باســـتمرار منظمـــةال للـــوائح االمتثـــالعـــدم  أيضـــاً  المراجعـــة والحظـــت. )eImprestاإللكترونـــي (
 الشراء؛عمليات  في وٕارسائها العطاءاتو  المباشر؛ المالي التعاون اتفاقاتوالمتعلقة ب متأخرةال والمالية فنيةال التقارير

 جــرد أي يجــرَ  لــمو . )eImprestحســاب الُســلف اإللكترونــي (ل شــراءال أوامــر واســتخدام اإلجــازات؛ تســجيلو  الســفر؛و 
 وضــعتها التــي الــدنيا األمنيــة العمــل معــاييرل المتثالا تحسينبشأن  توصياتكما أن ال ،الثابتة ألصولل دوري مادي
 القطــري، المكتــب معــامالت رصــدعمليــة  اإلقليمــي المكتــبيعــّزز  بــأنتوصياته  المكتب رفعو . نفذتُ  لم المتحدة األمم

 القــدرة القطــري المكتــبيحقــق  أن لضــمان خطــوات واتخــاذ المتكــررة،و المهمــة  االمتثــال عــدم بمشــكالت علمــاً  يحــيطو 
  .ماليةوال ةياإلدار الشؤون مجالي  في والمساءلة التشغيلي الدعمالقدر الكافي من  لتوفير مةالالز 

  
 مـــن معقـــوالً  مســـتوى هنـــاك نأ ،عمومـــاً  المراجعـــة، مـــن نتبـــيّ  .طاجيكســـتان دوشـــانبي، القطـــري، المكتـــب  -٢٧

: عـــدا فيمـــا مقبـــول،ال مســـتوىال إلـــى الرئيســـية المخـــاطروطـــأة  مـــن تخفيـــفلل كافيـــة ضـــوابط وجـــوداالطمئنـــان إلـــى 
. هــاولوائحالمنظمــة  لقواعــد باالمتثــال المتصــلة المخــاطر) ب( ؛اإلداريــة المعلومــاتبنزاهــة  المرتبطــة المخــاطر )أ(
 تســــجيل فــــي التوقيــــت حســــنغيــــاب : موجــــودة التاليــــة مــــةمهال المتبقيــــة المخــــاطر ظلــــت الخصــــوص، وجــــه علــــىو 

 لتعــاونالمتعلقــة با الماليــة التقــارير اســتعراضعلــى إجــراء  دلــةاأل كفايــة عــدمو  العــالمي؛ اإلدارة نظــام فــي المعــامالت
 اكتمــال وعدم الخاصة، الخدماتات اتفاقأصحاب  الختيار ةكافي داعمة وثائق وجود وعدم وعقوده، المباشر المالي
 رةإدا نظـــام إلـــى باســـتمرار تحميلهـــايـــتم  ال المطلوبـــة المســـتنداتف ،ذلـــك إلـــى وباإلضـــافة ،رســـاء العطـــاءاتإ تقـــارير

 توقيــت وحســن المــوظفين أداء تقيــيم مجــاالت فــي تنفيــذ العمليــات لتحســين فرصــاً  أيضــاً  المراجعة حددتو . السجالت
  .السفر طلباتتقديم 

  
 إلــى االطمئنــان مــن معقــوالً  مســتوى هنــاك أن عمومــًا، المراجعــة، مــن تبــّين .تركيــا أنقــرة، القطــري، المكتــب  -٢٨
 أوجــه بعــض لوحظــت ذلــك، ومــع. المقبــول المســتوى إلــى الرئيســية مخــاطرال وطــأة مــن للتخفيف كافية ضوابط وجود

: التاليــة المجــاالت فــي مقبــولال مســتوىال إلــى المتبقيــة المخــاطر مــن لحــدل عالجهايتعين  التي الضوابط في القصور
 وجــود دموعــ العــالمي اإلدارة نظــام فــي المعــامالت تســجيل فــي التــأخير عــن الناجمــة اإلداريــة، المعلومــاتنزاهــة ) أ(

 والتي ،هاولوائحالمنظمة  لقواعد االمتثال) ب( الخاصة؛ الخدمات اتاتفاق أصحاب الختيار الكافية الداعمة الوثائق
 إدارة نظــام إلــى باســتمرار المطلوبــة الوثــائقعــدم تحميــل و  التعاقديــة، االتفاقــاتفي تجهيــز  المستغرق الوقت من تنشأ

حساب الُسلف اإللكتروني مجال  في المهام بين الفصل) ١: (غيابث من حي األصول، على الحفاظ) ج( ؛الوثائق
)eImprest(، )لكترونيـــةإلا المصـــرفية التحـــويالتعلـــى  لموافقـــةل نترنـــتاإل شـــبكة علـــىاشـــتراط توقيـــع الطـــرفين ) ٢ .
  .السفر اتطلبالموافقة على  توقيت بشأن تنفيذ العمليات لتحسين فرصاً  أيضاً  المراجعة دتحدّ و 
  

ــان القطــري، تــبالمك  -٢٩  هنــاك أن عمومــًا، المراجعــة، مــن تبــّين .الشــعبية الديمقراطيــة الو جمهوريــة ،فينتي
. المقبــول المســتوى إلــى الرئيســية المخاطر وطأة من للتخفيف كافية ضوابط وجود إلى االطمئنان من معقوالً  مستوى
 متبقيــةال مخــاطرمســتوى عــاٍل مــن ال ىإلــ يــؤدي ممــا فعالــة، وغيــر محــدودة الفعاليــة ضــوابط هنــاك التــزال ذلــك، ومــع
 حيــث لــوحظ اإلداريــة، المعلومــاتبنزاهــة  تتعلــقالتــي  ضــوابطال) أ: (التاليــة الضــوابطومــن ثــم يلــزم تعزيــز . محــددةال

 المطلوبــة الداعمــة الوثــائقب تتعلــقالتــي  ضــوابطال) ب( ؛العــالمي اإلدارة نظــام فــي المعــامالت تســجيل فــي التــأخير
 الحفــاظب تتعلــقالتــي  ضــوابطال) ج( ؛الســجالت إدارة نظــام إلى باستمرار المعنية الوثائق حمَّلحيث ال ت للمعامالت،

 األصــول ســجل اكتمــالبدرجــة أيضــًا تتعلــق  يتــوٕال المباشــر المــالي التعــاون ورصــد الوثــائقمــن حيــث  األصــول علــى
  .السفر طلبات على موافقةال توقيت مجال في تنفيذ العمليات لتحسين فرصاً كذلك  المراجعة دتحدّ و . الثابتة
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  عمليات المراجعة المتكاملة
  

هدف عمليـــات المراجعـــة المتكاملـــة تقيـــيم مـــا يلـــي: أداء المنظمـــة علـــى المســـتوى القطـــري فيمـــا يخـــص ســـتت  -٣٠
الصحية فــي البلــدان؛ وتزويــد الحصائل تحسين في سهام المنظمة إ تحقيق النتائج المبّينة في خطة العمل القطرية؛ و 

  قطري بالقدرة التشغيلية الالزمة لدعم بلوغ النتائج المرجوة.المكتب ال
  

 أوغنــــدا، فـــي لمنظمـــةل االســـتراتيجي وقـــعفـــي الم المراجعـــة عمليــــةنظـــرت  .أوغنـــدا فـــي منظمـــةال مكتـــب  -٣١
 إلــى المراجعــة صــتلُ وخَ . الصــلة ذات المرجعيــة المقــاييسمقارنــًة ب والنتــائج والمخرجــات العمليــات حيــث مــن وأدائهــا

ـــــــي لمنظمـــــــةل العـــــــام داءاأل أن ـــــــدا ف ـــــــى أوغن ـــــــة المتوســـــــط مـــــــن أعل ـــــــبب مقارن ـــــــة مكات ـــــــام ال أخـــــــرى قطري ـــــــبق  مكت
 فـــيالــواردة  المتوقعــة النتــائج حقـــقي القطــري المكتــب فريــقوُوجــد أن . ةمماثلـــ تقيــيم منهجيــات باســتخدام تهــامراجعب

 منظمــــةال مســــاهمةل همر تقــــديعــــن  شــــركاءعــــرب الأوقــــد . العمليــــة تلــــك فــــي اآلخــــرين الشــــركاءُيشــــرك و  عملــــه خطــــة
 األمــــراض ومكافحــــة وتنفيــــذها، الصــــحية اتالسياســــمجــــال وضــــع  فــــي والســــيما الصــــحية، الحصــــائل تحقيــــق فــــي

ـــــى أيضـــــاً  وأشـــــاروا. هامقتضـــــياتل واالســـــتجابة الطـــــوارئ حـــــاالتلألوبئـــــة و  والتأهـــــب المعديـــــة ضـــــرورة أن تكـــــون  إل
وتبــين . ةالصــح قطــاع فــي الالمركزيــةإدخــال  وعمليــة البشــرية المــوارد قضــاياالتعامــل مــع  فــي نشــاطاً  أكثــر منظمــةال
 وآليـــات الوطنيـــة االحتياجـــات مـــع جيـــد بشـــكليـــتالءم  التعـــاوني وبرنـــامج عملهـــا لمنظمـــةل االســـتراتيجي الموقـــع أن

 التــــي بــــاألمراض المتعلقــــة الروتينيــــة األنشــــطة منظمــــةوتــــدعم ال. االســــتيعابالدولــــة علــــى  لقــــدرة المالئمــــة التعــــاون
 فــي ينالفــرعي تبــينالمك خــالل مــن هامقتضــياتل واالســتجابة وبئــةلأل والتأهــب ،الترصــدو  ،باللقاحــات هامن الوقاية يمكن
يلبــــي  نــــهإإذ  يبــــرره، مــــا الــــدعم هــــذاأن ل المراجعــــة وجــــدت التعــــاون،اتســــاق أوجــــه  منظــــور مــــنو . وموروتــــو ولــــوغ
 لتعامــلا منظمــةه علــى الأنــ مراجعــةالوجــدت  االســتدامة، منظــور مــنف ذلــك، ومــع. والمؤسسية البرامجية الحتياجاتا

ال  هــا،نطاق تســاعالقطــري، نظــرًا ال التعــاون اســتراتيجيةوكــذلك فــإن . الطويــل المــدى علــى الروتينــي الــدعم مسألة مع
 أولويــات تمويــل علــى منظمــةذلــك عــدم قــدرة الُيضــاف إلــى و . لمنظمــةا عمــل خطــة توجيــهتســهم بشــكل فّعــال فــي 

 المــواردتتــوافر فيهــا  التــي مجــاالتال نحــوالثنائيــة  عمــلال خطــطيحيــد بممــا  ،تامــاً ًال تمــوي القطــري التعــاون اســتراتيجية
 القطــري المكتــب فريــق قــام التمويــل، فــي ســد الفجــوةلو ). الطــوارئ وحــاالت األســرة، وصــحة المعديــة، األمــراض أي(
 العمــل خطــة تنفيــذ تــأثر دوقــ. ٢٠١٢-٢٠١١ ثنائيــةال فــيتؤتي ثمارها  بدأت الموارد تعبئةلنشطة  استراتيجية اتباعب

 التشـــغيلية القــدرةوتبـــّين أن . عليــه الحصـــول تــأخر بســبب أو التمويـــل نقــص بســـبب أساســاً  ٢٠١١-٢٠١٠ للثنائيــة
 فــي المتوقعــة النتــائج تحقيــق إلــى فضــييُ  مكتــبال داخــل والتنظيمــي اإلداري الــدعمكمــا أن  ،كافيــة قطــريال للمكتــب
 المرتبطــة المســاءلة وغيــاب التشــغيلية الكفــاءةتتعلــق بعــدم  مخــاوف ةالمراجعــ تحــددّ فقــد  ذلــك، ومــع. العمــل خطــة

البالغــة  المتبقيــة المخــاطر بعــض هنــاكو . العــالمي اإلدارة نظــام إلــى القديمــة الورقيــة العمليــات مــن البطــيء بــالتحول
 توىمســـال علـــى تهـــامعالجالبـــد مـــن  وبالتـــالي متكـــررالمنظمـــة داخـــل البلـــد والتـــي تحـــدث بشـــكل  وجـــود ضتقـــوّ التـــي 

 علــى الــدعمإدمــاج ) ب( الطمــوح؛ولــيس  واقعيــةتخطــيط يتســم بال) أ: (إلــى الحاجــةالمخاطر  هذه تشملو . المؤسسي
 ،المعرفــة إلدارة انتظامــاً  أكثــر نهــج اتبــاع) ج( ؛الحالــة هــذه فــي الُقطريــة ألوغنــدا عمــلال خطــة فــي المنظمــة نطــاق

  .الموارد تعبئةو  والدعوة،
  

  عمليات مراجعة األداء
  

علـــى إدارة المخـــاطر الســـتعراض اإلعـــداد التنظيمـــي وعمليـــات اإلدارة،  اً قائمـــ اً تبـــع مراجعـــات األداء نهجـــت  -٣٢
  خطة العمل. تحقيق نتائج وترّكز على تحديد المعوقات التي ُيحتمل أن تقّيد 

  
 وضــــوح: يلــــي مــــا تقيــــيم هــــو المراجعــــة مــــن الهــــدف كــــان .الخارجيــــة والعالقــــاتالرئاســــية  األجهــــزة إدارة  -٣٣
 ومـــدى والنتـــائج، حصـــائلال تحقيـــق فـــي اإلدارة وفعاليـــة ،وطابعهـــا المقتصـــد العمـــل إجـــراءات وكفـــاءة اإلدارة، واليـــة
فـــي ذروتـــه  النشـــاط يبلـــغ فيهـــاالتـــي  اإلدارة، عمليـــاتل الدوريـــة لطبيعـــةنظـــرًا لو . التنظيمـــي والهيكـــل المـــوظفين كفايـــة
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 يــــتم أن المتوقــــع مــــن الــــذي التقريــــر، علــــى للــــرد لوقــــتا مــــن مزيــــداً حــــت اإلدارة نمُ  الرســــمية، االجتماعــــات تاوقــــأ
فــي  الصــحة جمعيــة خــالل المراجعــة هــذه حالــة عــنشــفهي  تحــديث قدموســيُ . ٢٠١٣ مــارس منــه فــي آذار/ االنتهــاء

  .٢٠١٣ مايو أيار/
  

 التقييمات
 

 وفــي. منظمــةال إصــالح عمليــة مــن كجــزء ةرســميّ  تقيــيم وظيفــة إنشــاءعلى  ٢٠١٢ عام خالل مكتبال زركّ   -٣٤
 المجلـــس عليهـــا وافـــق والتـــي لمنظمـــة،ل التقيـــيم سياســـة إعـــداد فـــيمســـاهمة موضـــوعية  المكتـــب قـــدم الصـــدد، هـــذا

 أجــرى الــذي التقيــيم لفريــق الــدعم تقــديميضــطلع ب المكتــب ظــل وقــد ١.)١(١٣١م ت المقــرر اإلجرائــي فــي التنفيــذي
 الصـــلة ذات القضـــايا بشـــأن منظمـــةال حإصـــال فريـــقتقـــديم الـــدعم لو  منظمـــة،ال إصـــالح تقيـــيم مـــن األولـــى لمرحلـــةا
  .تقييممن ال اختصاصات المرحلة الثانية إعداد ذلك في بما التقييم،ب
  

 نفــإ منظمــة،الشــامل لل اإلصــالح عمليــة فــي دمجهــا تــم والتــي منظمــة،التــي تتبعهــا ال التقيــيم سياســةووفقــًا ل  -٣٥
 ألداءا ومراقبـــة المســـاءلة يضـــمنوهـــو . اهمســـتويات جميـــعُتجـــرى علـــى  منظمـــة،ال فـــي أساســـية وظيفـــة هـــو التقيـــيم

 السياســاتمــن معلومــات لرســم إليــه بمــا يحتــاجون  القــرار صــانعيتزويــد  أجــل مــن التنظيمي التعلم ويعزز والنتائج،
 على التقييم بشأن السنوات ثنائية عمل خطة إعدادسيتولى المكتب  السياسة هذه مع وتمشياً . الفردية التنمية ودعم
 التنفيــذي المجلــس لــىع التقيــيم عمــل خطــة ُتعرضســو  .والميزنــة للتخطــيط المنظمــة دورة إطــار فــي المنظمــة نطــاق

 "انتقاليــة" عمــل وخطــة تحــديث دمُقــ الصــدد، هــذا وفــي. واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــة خــالل مــن عليهــا للموافقــة
كــانون  فــييــة والثالثــين بعــد المائــة الثان دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس فيهــا لينظــر ٢٠١٣ لعــام لتقيــيمبشأن امقترحة 
  ٢٠١٣.٢عام  يناير /الثاني

  
 هواســـتخدام التقيـــيم ثقافـــة تعزيـــزب التقيـــيم سياســـة تتوخاهـــا التـــي ألنشـــطةل ينرئيســـيالتيـــارين ال دأحـــيتعلـــق و   -٣٦

هـــو و  منظمـــةبال تقيـــيمال ممارســـةعـــن  كتيـــب إعـــدادقـــام المكتـــب ب ،ذلكلـــ ودعمـــاً . المنظمـــة أنحـــاءكافـــة  فـــي النشـــط
ــــــــق ال. النظــــــــراءمراجعــــــــة  لعمليــــــــةحاليــــــــًا  خضــــــــعي  األدوات اســــــــتخدام يصــــــــفو  التقيــــــــيم، إجــــــــراءات كتيــــــــبويوّث

تضــم  تقيــيملل عالميــة شــبكة إنشــاء تــمو . التقيــيم مجــاالت فــي والمســؤوليات األدوار وضــحيو  به، المرتبطة واألساليب
 والمقـــر األقـــاليم جميـــع ذلـــك فـــي ابمـــ للمنظمـــة، الثالثـــة والمســـتويات الصـــلة، ذات العالميـــة وظـــائفال عـــن ممثلـــين
 .الرئيسي

  
  التحقيقات

  
 عشـــر وُأغِلقـــت. مخالفـــات أو بمضـــايقات تتعلـــق مـــزاعم بشـــأن شـــكوى ٢٧ المكتـــب تلقـــى ٢٠١٢ عـــام فـــي  -٣٧

يت أو تحقيق إجراء تتطلب لم ألنها أو المكتب اختصاص نطاق عن المشكالت لخروج إما قضايا  بشكل الحقاً  ُسوِّ
عــن بمــذكرات أخــرى قضــايا ثــالث وُأغِلقــت  ،التحقيقــات عــن تقــاريرتســعة  صــدرت، ٢٠١٢وفــي عــام . رســمي غيــر

  التحقيقات. والقضايا الباقية فهي إما ال تزال قيد االستعراض أو قيد التحقيق. 
  
  
 

  .١/ سجالت/١٣١/٢٠١٢م تانظر الوثيقة    ١                                                            
 .١٣٢/٣٠م تانظر الوثيقة    ٢
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 األدلــة أنإلــى  التحقيــقَخلُــص و . فــي ادعــاء رســمي بالمضــايقة اً تحقيقــ مكتــبال أجــرىفــي المقــر الرئيســي.   -٣٨
 العادلـــة غيـــر المعاملـــةو  العـــدواني، الســـلوك بخصـــوص الشـــكوى صـــاحبقـــدمها  التـــي االدعـــاءات تثبـــت ملـــ المقدمـــة
 المســتوى مــن مشــرفأســلوبًا عنيفــًا فــي الحــديث بصــيغة األمــر ك ســتخدمعليــه ا المــدعى أنأثبتــت  هــاولكن واإلذالل،

 المــدير إلــى القضــية حيلــتأُ  منظمــة،لا فيالمضايقات  منع لسياسة وفقاً و . األداء إدارة تطوير نظام عملية في األول
  .اتخاذه ينبغي يذالاإلجراء  بشأن قرار التخاذ العام

  
 فــي تعلــق،فيمــا ي الســلوك سوء زعمي بالمضايقة رسمي ادعاء في تحقيقاً  المكتب أجرىفي المقر الرئيسي.   -٣٩
 الثابتــة الوقــائع أســاس علــىو . الشــكوى مقــدم معةُســُيدعى أنها تسيء إلــى  اإللكتروني البريدب مراسالتب أمور، جملة
الخاضــع  الشــخص قبــل مــن المرســلة اإللكتروني البريد عبرمراسلة ال أنإلى  المكتبَخُلص  جمعها، تم التي واألدلة

. االدعــاءات الــواردة فيهــا تبــرر أدلــة تــدعمها لــم الشــكوى صــاحبرؤســاء  إلــىة منهــا نســخالتــي تــم إرســال و  لتحقيــقل
 ينبغي الذي اإلجراء بشأن قرار التخاذ العام المدير إلى القضية ُأحيلت المنظمة، في ضايقاتالم منع لسياسة ووفقاً 
  .اتخاذه

  
 المنظمـــة لمـــوظفي الصـــحي التـــأمين مطالبـــاتتحقيقـــًا فـــي  مكتـــبأجـــرى ال العـــالمي. اتفـــي مركـــز الخـــدم  -٤٠
 مستشــــفى فــــي لعــــالجل يهــــميهم هــــم وذو تلقــــنظيــــر  منظمــــةال وموظفــــوالتــــي قــــدمها  احتياليــــة يحتمــــل أن تكــــون التــــي
الســترداد  مــزورة مطالبــات واقــدم مــوظفين خمســة أنالنطــاق  واســعال التحقيــققــد تبــّين مــن و . حســبما ُيفتــرض محلــي
 موظــف مــع مــنهم اثنــانوتواطــأ  ،المنظمــة لمــوظفي الصــحي التــأمين مــن أمريكي الردو  ٤٩ ٣٢٨,٧٣ يهإجمال مبلغ
 تقــارير خمســة إعــداد تــمو . الطبيــة الفــواتير تزويــر فــي عدةلمســاالمبلــغ نظيــر ا مــن إضــافية٪ ١٠حصــل علــى  ثالــث
 ضــد تــأديبي إجــراء اتخــاذ الواجــب مــن كــان إذا فيمــا للبــت العــام المــدير إلــى المســألة وأحيلــت التحقيــقعــن  فرديــة

 حســــب للمــــوظفين، الصــــحي التــــأمين لصــــندوق المســــتحقة األمــــوال اســــترداد فــــي والشــــروع المتــــورطين المــــوظفين
  .االقتضاء

  
 أجــل مــن العــالمي التحــالفتحقيقــًا فــي االدعــاءات التــي قــدمها لمكتــب أجــرى افــي أحــد المكاتــب القطريــة.   -٤١

 برعايــةنظيــر أنشــطة  منظمــةالقطريــة لل تــبامكال لموظــف بأحــد  المدفوعــة المبــالغب يتعلــق فيمــا والتمنيــع اللقاحــات
 إلــى حاجــة هنــاك أن مكتــبال وجــد لقطرية،ا المكاتب بها تحتفظ التي السجالتعدم استيفاء  لىوعالوة ع. التحالف

 التنفيــذ، شــركاء مــن مباشــرة ألمــوالل منظمــةال مــوظفيجراء تلقي  من السياسات على المترتبة اآلثار بشأن توضيحال
 إلــى واســتناداً . الرســمية المهــام خــالل بــدالتتلقــيهم ل أو بالعمــل المتصــلة األنشــطةلقاء  ،األخرى المانحة الجهات أو

 أحــالو . تفتقــر فــي جانــب كبيــر منهــا إلــى الصــحة التحــالف قــدمها التــي االدعــاءات أن إلــى المكتــب صُلــخَ  األدلــة،
 توضـــيحل إداريـــة إجـــراءات ت هنـــاك ضـــرورة للشـــروع فـــيكانـــ إذا مـــا لتحديـــد اإلقليمـــي المـــدير إلـــى المســـألةالمكتـــب 
  .لها االمتثال بضرورة الموظفين وتذكير ،المعنية واإلجراءات السياسات

  
 للتحايــل مــورد مــع ينمــوظفتواطــأ أحــد ال حــاالت، ثــالث فــي أنــه المكتــب وجــدأحــد المكاتــب القطريــة.  فــي  -٤٢

 ،وتحديــداً . المعنــيّ  المــورد اختيــار ضــمانوذلــك بغيــة  العطــاءاتالتي تتبعها المنظمة فــي التعامــل مــع  مبادئعلى ال
 هـــذا مـــع واتفـــق اآلخـــرين، منافســـينال مـــن العطـــاءات المقدمـــة بشـــأن ســـرية معلومـــاتبإمـــداد المـــورد ب الموظـــفقـــام 

 ثالثــةال مشــترياتإجمــالي قيمــة ال بلــغو . "الفــائزة" األوليــة الفــاتورة يجب أن ترد في التي الوحدات أسعار على الطرف
 فــي جــراءاتاإل خــذتواتُ  اإلقليمــي المــدير إلــى القضــية حيلــتأُ  المتبعــة، لإلجــراءات وفقــاً و . دوالر أمريكــي ٧٩ ٧٤٩
  .الحق وقت
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 جعة الداخلية.
لفتــرة الســابقة 

 تنفيــذ عــن ميــة
.  

جعــة واألهميــة 
ذات وصــيات 

طلـــب مســـتوى 

لتقــدم المحــرز 
نفيــذ المــذكور 
 قــديم اســتجابة

 شـــباط/ ٢٧ ى

  

التــي  لمراجعــة
 خــالل جريــت
 الضــوء ســليط
 اً مؤشــر  ٢ ــكل

اتفاقــات / عقــود
 عقــودو  ،بشــرية

 

 

 

 

     

وصيات المراج
المحــرز منــذ ا

تراكمي صــاءات
).١ الملحق ر

مخــاطر المراج
 فــي تنفيــذ التو
 األهميـــة وتتط

 محدثــة عــن الت
ض فعاليــة التن

لواجــب تقمــن ا
  

حتـــى الســـنة ب

 ٢٠١٣   

ال أعمــال عــن 
أج دولــة ١٢ت 

تس) ب( ؛طــرداً 
الشــك يقــدم ،)أ( 

الع ؛د المســاهمة
الب المــواردو  ،سفر
 )eImprest(.

١٢٪ 

 ٪صفر

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

 حالة تنفيذ تو
 حجــم التقــدم ا

إحص بإعــداد ب
انظر(  الصحة

حســب فئــة م 
لتقــدم الُمحــرز
ي تعتبـــر بالغـــة

معلومات م، ٢
عــة بعــد اســتعراض
ة أخــرى كــان م

(ب)).٣لحق 

حســـب لتنفيـــذة ل
٢٠.  

 فبراير /شباط

 الناشــئةو  لقلــق
مراجعــات مــنة 

مثــل اتجاهــًا مط
 بالهــدف تعلــق

بنــود: ت العمــل
السو  ،الثابتة ول

لف اإللكتروني

٢ ٤٪ 

٢٠٪ 

 تلق

اإلدارة، برصد
وعــن  مفتوحــة

المكتــب يقوم ء،
ب إلى جمعية 

٢٠١٢عــام رة 
 علــى رصــد ال
لعمليـــات التـــي

٠١٢مايو  ر/
مليــات المراجعــ
مليــات مراجعــة

المل(انظر  رير

ةالشـــامل ركميـــة
١٠ يناير ي/

ش ٢٧ حتى 

للق مثيــرةال حددة
المســتقاة لنتــائج
يم االمتثــال ين
يت فيمــاو  ١.ت

فئــات مجــاالت ي
واألصو ومات،

حساب الُسلو  ،ت

٨٥٪ 

٧٨٪ 

٨٨٪ 

٤٠٪ 

ُأغل

11 

ه الدورية مع ا
الم المراجعــة ت

األعضا لدول
ر قدمه المكتب

الصــادرةجعــة 
ركــز االهتمــام 
مفتوحـــة، أي ال

 ).١حق 

ألخيرة في أيار
عمالعديــد مــن 

إلبــالغ عــن عم
كتابة هذا التقر

تراال معـــدالتل
كانون الثاني ١ 

التوصيات يذ

محال مجاالتال
للن" ويــاً تل حلــيالً 
تحســي كــان إذا
التحــديات أكبــر 

فــي الداخليــة وابط
المعلو تكنولوجيا

والمشتريات ،سلع

٥

٨

٨

٦٪ 

 ي العمل بها

أعمال متابعاته
توصــيات حالــة

ا إلى اريرالتق 
ريخ آخر تقرير

توصــيات المراج
ـى ذلــك فقــد تر
ت المراجعـــة الم

الملح ا (انظر

عية الصحة األ
مــن إغــالق اب 

تــم اإلت ذاتــه، 
ث حتى تاريخ ك

ا علـــى لضـــوء
 منذ صدرت ي

لتنفي الشاملة

بشأن ا ألفكار
تح" المكتــبرى 

إمــا  تحديــد) أ(
 تنطــوي علــى

    
الضــو تجميــع م

ت/ العالمي إلدارة
والسل ،المباشر 

٦٠
جاري حة

  لمراجعة
ب، في سياق أ
حب تقريــره عــن 

 رفع وألغراض
منذ تار فتوحة،

ب بتصــنيف ت
 وباإلضــافة إلــى
معظـــم عمليـــات
لجهود لتنفيذها

منذ جمع –  تب
المكتبتمكن و 

وفــي الوقــت). 
 ذلك لم يحدث

ال أدنـــاه ١ـــكل 
التي التقارير ع

 التراكمية ت

األ بعض تقديم 
القطــري، أجــرى 
: (أجــل مــن ،

التــي  المحددة
                      

تــم الرئيســي، ــار
إلا ونظام ألمن،

المالي والتعاون

١٦٪ 

١٪ 

٪ ٨٠٪
مفتوح

٣٥            

 توصيات ال
يقوم المكتب 

ا يرفــع المكتــب
وولة بالتقرير. 
المف التوصيات

وقــام المكتــب 
). ٢حــق  المل
لم المتقدمـــة ـة

ضًا نسبيًا من ال

وتلقى المكت 
و  ه.يذ توصيات

(أ)٣الملحــق  
لها، غير أن  

يســـلط الشـــو  
لجميع ٢٠١٣

المعدالت -١ 

إلى وسعيًا  
 مســتوىال علــى
٢٠١٢-٢٠١

جاالت العمل 
                      

الختبــاغــراض األ
واأل، الخاصة ت
و العمل، أداء ت

٦٪

٢

١٠٠٪

٦٦/٥ج

ذ تنفي
  
٤٣- 

وبعــدها
المشمو
ا جميع

  
٤٤- 

(انظــر 
األولويـــ
منخفض

 
٤٥- 

في تنفي
(انظــر 
 مبدئية

  
٤٦- 

 فبراير
  

الشكل
  

  
٤٧- 

عتمــت 
٠ فتــرة
مج على

           
أل    ١

الخدمات
واتفاقات
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 المنــاطق وعلــى صــعيد المراجعــة، فتــرة خــالل ١"ضــوابطال فعاليــة" مســتوى فــي تحســنبعــض التحقــق  يشير إلى يالً بد
 إنإذ  ،ليس هذا مبررًا لالطمئنان ذلك، ومع). فعالةال ضوابطال نسبة في نسبية زيادة وحظتلُ  الفترة، خالل أنه أي(

 ومواطن المتبقية المخاطر من مقبول غير مستوى اكهن اليزال أنه يؤكد فعالةال غير الضوابط نسبةارتفاع  استمرار
  .الداخلية الضوابط في كبيرة ضعف

  
نطاقــًا  هنــاك أن العمــل تمجــاالحســب  الحســابات مراجعــة حصائلل تفصيالً  كثراأل تحليلال نتائجتظهر و    -٤٨
 ،بشكل عــامو . مل الرئيسيةمجاالت العبين كذلك و أداًء وأسوأها  البلدان أفضل بين سواء االمتثال، فعالية من اً واسع
 المــالي والتعــاون الثابتــة واألصــول الســفرهــي  فعــال بشــكلبهــا  الضوابط من٪ ٥٠ من أقلالتي تعمل  العمليات فإن

 الجهــات إلــى والتقــاريربنــود المســاهمة أمــا  ،)eImprestحســاب الُســلف اإللكترونــي (و  والمشــتريات والســلع المباشــر
 بعــض فــي المكاتــب أن وينبغــي مراعــاة. مقبولــةال مســتوياتان مــن القتربــالــذين ين ان الوحيــدفهمــا المجــاال المانحــة
  .غيرها نع فعالية أكثر ضوابط لديها البلدان، داخل العمليات بعض أو البلدان،

  
  على مدار فترة زمنية المنطقة، حسب ،المراجعات القطرية في الداخلية الضوابط تشغيل فعالية: ٢الشكل 

  )٢٠١٢-٢٠١١الثنائية  في جريتأُ  ية التيمكتبال جعةمراال عمليات نتائج(
  

  
  

 في والتقييم الداخلية المراقبة خدمات مكتبفي  العام المفتش أكد األمريكتين، إقليم في بالحالة يتعلق فيماو   -٤٩
 لقلــقكبــر مــن االتــي تثيــر القــدر األ جوانبال" أن األمريكية للبلدان ةصحالمنظمة  إلىالذي قدمه  ٢٠١٢ عامل تقريره

ن موظفيال بين المسؤوليات من حيث والفصل الشراء، معامالت دعمالتي ت الموثقة ناتالبيِّ  بدقة تتعلقهي تلك التي 

                                                            
 أن هــايمكن فعــال، نحــو علــى وتشــغيلها هاذيــنفتــم ت مــا إذا ،المراقبــة التــي وأنشــطة أهــداف الداخليــة ضــوابطال إطــار يحــدد    ١

 .التي تم تحديدها المستوى عالية مخاطرال اعتباراتمن وطأة  تخفف

١٣ ٪٢٥ ٪٩ ٪٢٥ ٪٨ ٪١٤ ٪٣٧ ٪٢٥ ٪٢٥ ٪٣٣ ٪٢٩ ٪٤١٪ 

٧٤٪ 

١٨٪ 

٢٣ ٪٣٤٪ 

٥٢٪ 

٧١٪ 

١٦٪ 

٤١٪ 

٧٠٪ 

٢٢٪ 

٥٨٪ 

٢٨٪ 

٤٤٪ 

٢٠٪ 

٤٠٪ 

٣٥٪ 

٤٧٪ 

٢٧٪ 

٣٧٪ 

٢٩٪ 

٤٠٪ 

٣١٪ 

٢٠٪ 

٣٩٪ 

طى
وس
ا ال
ريقي

ة أف
وري
جمه

 

بيق
وزام

م
 

ينيا
غ

يريا 
ليب

 

تان
زس
رغي
قي

تان 
كس
اجي
ط

 

ركيا
ت

مور 
تي

- 
شتي

ل
 

يلند
تا

 

يدة
جد
ا ال
غيني

بوا 
با

 

ية 
راط
يمق
 الد

الو
رية 

مهو
ج ا

بية
شع
ل

 

 المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  المكتب
اإلقليمي لشرق 

 المتوسط
 ألوروباالمكتب اإلقليمي 

  المكتب اإلقليمي
لجنوب شرق 

 آسيا

  المكتب اإلقليمي
لغرب المحيط 

 الهادئ

ية 
غرب
ة ال

ضف
ال وق

غزة
ع و

طا
 

 الضوابط التي تفتقر إلى الكفاءة الضوابط ذات الكفاءة الضوابط ذات الكفاءة الجزئية
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 اإلنفــاق؛فــي الــالزم  أكثــر مــنفضفاضــة  فئــةك "الدراســية والحلقــات الــدورات" واســتخدام اإلداريــة، لمهــاماب فيمــا يتعلــق
 هــاب أبلــغ التــي النتــائجوتتشــابه " .االتفــاق خطابــاتبشــأن  بهــا المعمــول لإلجــراءات واالمتثــال المعلومــات؛ نظــم أمــنو 

  .الداخلية المراقبة خدمات مكتبتي َخُلص إليها ال تلكمع  العام المفتش
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  ط علمًا بهذا التقرير.جمعية الصحة مدعوة إلى أن تحي  -٤٦
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١الملحق 
  ٢٠١٣شباط/ فبراير  ٢٧حالة توصيات المراجعة المفتوحة في 

  

  عنوان المراجعة  رقم المراجعة

المدير المسؤول
  

ت
اريخ 

التقرير الختامي
  

ع
دد 

ضية منذ 
السنوات المنق

صدور التقرير
  

آ
خر 

صال من الكيان 
ات

ضع للمراجعة*
الخا

  

ع
دد 

ضية منذ 
صدالشهور المنق

تقريرور آخر استجابة أو آخر 
  

والكيانات  جمعياتالحسابات المصرفية الخاصة بال  ٠٧/٧٣٥
األخرى التي أنشأها موظفو المنظمة في المقر 

 الرئيسي

دائرة المدير العام المساعد/ 
 اإلدارة العامة

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٥/٢٠٠٧

المدير اإلقليمي/ المكتب  المكتب اإلقليمي ألفريقيا  ٠٧/٧٥٧
 اإلقليمي ألفريقيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٢/٢٠٠٨

 لنظام التابع تقييم استعداد مركز الخدمات العالمي  ٠٧/٧٥٨
  للمراقبة العالمي اإلدارة

 

دائرة المدير العام المساعد/ 
  اإلدارة العامة

٥  ٠٩/٢٠١٢  ٥,١  ٠١/٢٠٠٨  

المدير اإلقليمي/ المكتب  يتوريا، جنوب أفريقيا مكتب المنظمة القطري، بر   ٠٨/٧٦٧
 اإلقليمي ألفريقيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٥/٢٠٠٨

دائرة المدير العام المساعد/   تعاون المنظمة مع القطاع الخاص  ٠٨/٧٦٨
  اإلدارة العامة

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٦/٢٠٠٨

ارة اإلنذار عمليات اإلنذار واالستجابة  في إد  ٠٨/٧٧٣
بحدوث األوبئة والجوائح واالستجابة لمقتضياتها 

 في المقر الرئيسي 

دائرة المدير العام المساعد/ 
  األمن الصحي والبيئة

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٨/٢٠٠٨

دائرة المدير العام المساعد/  األمن في األقاليم  ٠٨/٧٧٨
 اإلدارة العامة

  متاح غير  غير متاح  غير متاح  ١١/٢٠٠٨

دائرة المدير العام المساعد/  الرئيسي التغطية التأمينية العالمية في المقر  ٠٨/٧٧٩
 اإلدارة العامة

٥  ٠٩/٢٠١٢  ٤,٢  ١١/٢٠٠٨  

المدير اإلقليمي/ المكتب  مكتب المنظمة القطري، إسالم آباد، باكستان   ٠٨/٧٨٠
 اإلقليمي لشرق المتوسط

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ١١/٢٠٠٨

 إدارةالجودة والسالمة: الفريق المعني باألدوية،   ٠٩/٧٩٧
  والسياسة الدوائيةاألدوية األساسية 

 دائرةالمدير العام المساعد/ 
 الصحيةوالخدمات الُنظم 

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٧/٢٠٠٩

المدير العام المساعد/ دائرة  نظام اإلدارة العالمي  إتاحة  ٠٩/٨٠١
 اإلدارة العامة

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٦/٢٠٠٩

الوحدة المعنية بمبادرة التحرر من التبغ في مكتب   ٠٩/٨٠٣
 المنظمة اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

المدير اإلقليمي/ المكتب 
 اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٧/٢٠٠٩

دير العام المساعد/ دائرة الم استعراض نهج المنظمة إزاء المراقبة المالية  ٠٩/٨٠٥
 اإلدارة العامة

٤  ١٠/٢٠١٢  ٣,٦  ٠٧/٢٠٠٩  

مدير الوكالة الدولية لبحوث  الوكالة الدولية لبحوث السرطان   ٠٩/٨٠٧
 السرطان

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٨/٢٠٠٩

المدير العام المساعد/ دائرة  إدارة ومراقبة صندوق التأمين الصحي للموظفين  ٠٩/٨٠٨
 ة العامةاإلدار 

٥  ٠٩/٢٠١٢  ٣,٤  ٠٩/٢٠٠٩  

المدير اإلقليمي/ المكتب  مكتب المنظمة في جنوب السودان/ جوبا  ٠٩/٨١٣
 اإلقليمي لشرق المتوسط

٤  ١١/٢٠١٢  ٣,٣  ١١/٢٠٠٩  

دائرة المدير العام المساعد/  استراتيجية إدارة المعارف في المقر الرئيسي  ٠٩/٨١٤
االبتكار والمعلومات والبّينات 

 ثوالبحو 

١  ٠٢/٢٠١٣  ٣,٣  ١١/٢٠٠٩  

  
  
  
  
  
  
  



   A66/35           Annex 1  ١الملحق          ٦٦/٣٥ج

15 

  

 
  

 *** عاليةولوية أ عاليةهمية أ  ٢٠١٣فبراير  شباط/ ٢٧في الحالة  ٢٠١٢مارس  أذار/ ٦ يفالحالة 

 الحادثة التعليقات على التغيرات
لحالة السابقامنذ تقرير   

عدد التوصيات
 

م
فتوحة

قيد التنفيذ 
 

ُأغلقت
 

عدد التوصيات
 

م
فتوحة

قيد التن 
فيذ

 

ُأغلقت
 

معدل التنفيذ على 
س أول موعد 

أسا
مقرر لورود االستجابة

 

لم ُتغلق
**

قيد التنفيذ 
 

لم ُتغلق
**

قيد التنفيذ 
 

غير   غير متاح  غير متاح  ٥  ١  صفر  ٦
  متاح

غير 
 متاح

ُأغلقت المراجعة منذ تقرير   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
  الحالة السابق

غير   غير متاح  غير متاح  ٢٣  ٢  صفر  ٢٥
  احمت

غير 
 متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   ٪٢٥  ١  ٣  صفر  ٤  صفر  ٤  صفر  ٤
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

سيتم النظر فيه في ضوء 
التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار 

  الجديد للمراقبة الداخلية
غير   غير متاح  غير متاح  ٣٤  ٢  ٢  ٣٨

  متاح
غير 
  متاح

ة منذ تقرير أُغلقت المراجع  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
 الحالة السابق

غير   غير متاح  غير متاح  ٥  ١٠  صفر  ١٥
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   غير متاح غير متاح   ٢١  ٦  صفر  ٢٧
  متاح

غير 
  متاح

  

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   غير متاح غير متاح   ١٨  ٦  صفر  ٢٤
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

جاري العمل في تنفيذ جميع   صفر  صفر  ١١  ١١  ٪٣١  ١٤  ٣١  صفر  ٤٥  صفر  صفر  ٤٥  ٤٥
  التوصيات المفتوحة سابقاً 

غير   غير متاح غير متاح   ٣٥  ١٣  صفر  ٤٨
  متاح

غير 
  متاح

أُغلقت المراجعة منذ تقرير   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
  الحالة السابق

غير   غير متاح غير متاح   ٣١  ٦  صفر  ٣٧
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   غير متاح غير متاح   ١٦  صفر  ٨  ٢٤
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   غير متاح غير متاح   ٢٠  ٤  صفر  ٢٤
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير  غير متاحغير متاح   ٪٨٧  ٢٧  ٤  صفر  ٣١  ١٦  صفر  ١٥  ٣١
  متاح

غير 
  متاح

جميع التوصيات المفتوحة 
  لتنفيذسابقًا قيد ا

غير   غير متاح غير متاح   ٣  ٥  صفر  ٨
  متاح

غير 
  متاح

أُغلقت المراجعة منذ تقرير   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
  الحالة السابق

جميع التوصيات السابقة قيد   صفر  صفر  ٧  ٧  ٪٦٥  ٣٢  ١٧  صفر  ٤٩  ٢٤  ٢٥  صفر  ٤٩
  التنفيذ

غير   ٦  ٦  ٪٧٦  ٢٦  ٨  صفر  ٣٤  ١٧  ١٧  صفر  ٣٤
  متاح

غير 
  متاح

 صفر  ١١
  
  

  ضفر  صفر  صفر  صفر  ٪٩١  ١٠  ١  صفر  ١١  ٢  ٩
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  عنوان المراجعة  رقم المراجعة

المدير المسؤول
  

ت
اريخ 

التقرير الختامي
  

ع
دد 

ضية منذ 
السنوات المنق

صدور التقرير
  

آ
خر 

صال من الكيان 
ات

ضع للمراجعة*
الخا

  

ع
دد 

ضية منذ 
صدالشهور المنق

تقريرور آخر استجابة أو آخر 
  

المدير اإلقليمي/ المكتب  اكا، زامبيا مكتب المنظمة القطري، لوس  ٠٩/٨١٧
 اإلقليمي ألفريقيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٣/٢٠١٠

وحدة برنامج الدعم اإلداري التابعة لمكتب المنظمة   ٠٩/٨١٨
 اإلقليمي ألوروبا 

المدير اإلقليمي/ المكتب 
 اإلقليمي ألوروبا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٢/٢٠١٠

الضوابط المفروضة على إجراءات استعراض   ٠٩/٨١٩
في مركز الخدمات تتعلق باألعمال  مختارة

 العالمي 

المدير العام المساعد/ دائرة 
 اإلدارة العامة

٤  ١١/٢٠١٢  ٣,٢  ١٢/٢٠٠٩  

المدير اإلقليمي/ المكتب   المكتب القطري ألفريقيا  ٠٩/٨٢٠
 اإلقليمي ألفريقيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٣/٢٠١٠

  دائرةالمدير العام المساعد/  أمانة مرفق األدوية العالمي  ١٠/٨٢٤
والعدوى بفيروسه األيدز 

  والسل والمالريا

٤  ١١/٢٠١٢  ٢,٣  ١١/٢٠١٠  

مكتب المنظمة القطري، طهران، جمهورية إيران   ١٠/٨٢٩
 اإلسالمية

المدير اإلقليمي/ المكتب 
 اإلقليمي لشرق المتوسط

١  ٠١/٢٠١٣  ٢,٢  ١٢/٢٠١٠  

المدير العام المساعد/ دائرة  ظام إدارة السجالت الخاص بنظام اإلدارة العالمين  ١٠/٨٣٠
 اإلدارة العامة

٤  ١٠/٢٠١٢  ٢,٥  ٠٨/٢٠١٠  

المدير اإلقليمي/ المكتب  مكتب المنظمة القطري، أبوجا، نيجيريا   ١٠/٨٣٢
 اإلقليمي ألفريقيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٧/٢٠١٠

المدير اإلقليمي/ المكتب  لة للمنظمة في إندونيسياملمتكاالمراجعة ا  ١٠/٨٣٥
 اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٨/٢٠١٠

بة الداخلية في المكتب مراقاستعراض بيئة ال  ١٠/٨٣٧
اإلقليمي لجنوب شرق آسيا في المرحلة الالحقة 

 لتشغيل نظام اإلدارة العالمي

المدير اإلقليمي/ المكتب 
 ليمي لجنوب شرق آسيااإلق

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٩/٢٠١٠

المدير اإلقليمي/ المكتب  مكتب المنظمة القطري، باماكو، مالي   ١٠/٨٤٢
 اإلقليمي ألفريقيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ١٢/٢٠١٠

  ٢٠١١تقارير المراجعة الصادرة خالل عام 
دير اإلقليمي/ المكتب الم يانغون، ميانمار ،المكتب القطري  ١٠/٨٤٥

 اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
١  ٠١/٢٠١٣  ٢,١  ٠١/٢٠١١  

المدير العام المساعد/ دائرة  السفر  ١٠/٨٤٦
 اإلدارة العامة

٣  ١١/٢٠١٢  ١,٦  ٠٧/٢٠١١  

(الحسابات  حسابات الموظفين الدائنة والمدينة  ١٠/٨٤٧
 الشخصية)

المدير العام المساعد/ دائرة 
 اإلدارة العامة

٨  ٠٦/٢٠١٢  ١,٦  ٠٧/٢٠١١  

مراجعة أداء إدارة التغذية والتنمية الصحية في   ١٠/٨٥٠
 المقر الرئيسي

دائرة  المدير العام المساعد/
األمراض غير السارية 

 والصحة النفسية

١٠  ٠٥/٢٠١٢  ٢,٠  ٠٢/٢٠١١  

مراجعة أداء إدارة السالمة الغذائية واألمراض   ١١/٨٥٢
 الحيوانية المصدر في المقر الرئيسي

دائرة مدير العام المساعد/ ال
 األمن الصحي والبيئة

١٢  ٠٣/٢٠١٢  ١,٨  ٠٥/٢٠١١  

المدير اإلقليمي/ المكتب  المكتب القطري، بيشكيك، قيرغيزستان  ١١/٨٥٦
 اإلقليمي ألوروبا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٥/٢٠١١
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 *** عاليةولوية أ عاليةهمية أ  ٢٠١٣فبراير  شباط/ ٢٧في الحالة  ٢٠١٢مارس  أذار/ ٦ يفالحالة 

 الحادثة التعليقات على التغيرات
لحالة السابقامنذ تقرير   

عدد التوصيات
 

م
فتوحة

قيد التنفيذ 
 

ُأغلقت
 

عدد التوصيات
 

م
فتوحة

قيد التن 
فيذ

 

ُأغلقت
 

معدل التنفيذ على 
س أول موعد 

أسا
مقرر لورود االستجابة

 

لم ُتغلق
**

قيد التنفيذ 
 

لم ُتغلق
**

قيد التنفيذ 
 

غير   غير متاح  غير متاح  ٢٣  ٣  صفر  ٢٦
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
أُغلقت المراجعة منذ تقرير 

غير   غير متاح  غير متاح  ١٠  ١٥  صفر  ٢٥ الحالة السابق
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   ٪٨١  ٥٠  صفر  ١٢  ٦٢  ٢٥  ١١  ٢٦  ٦٢
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

  

توصية إلى  ١٢تم نقل 
 ١٠/٨٤٧و ١٠/٨٤٦

غير   غير متاح  غير متاح  ١٥  ٣٠  ١  ٤٦
  متاح

غير 
  متاح

أُغلقت المراجعة منذ تقرير   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
 الحالة السابق

  صفر  صفر  ٢٩  ٢٩  ٪٢٦  ١٣  ٣٧  صفر   ٥٠  ١١  صفر  ٣٩  ٥٠
  
  

جميع التوصيات المفتوحة  
 قيد التنفيذ سابقاً 

  صفر  ٤٤  ١٣  ٢٦  ٥  ٤٤
  

٣  ٣  ٦  ٦  ٪٧٥  ٣٣  ١١  
  

  صفر  صفر  ١  ١  ٪٩٠  ١٨  ٢  صفر  ٢٠  ١٢  ٧  ١  ٢٠
  

غير   غير متاح  غير متاح  ٥٧  ١  صفر  ٥٨
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

أُغلقت المراجعة منذ تقرير 
 الحالة السابق

غير   غير متاح  غير متاح  ٣٠  ٨  صفر  ٣٨
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   غير متاح  غير متاح  صفر  صفر  ٤  ٤
  متاح

غير 
  متاح

  

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   غير متاح  غير متاح  ٤٣  ٢  صفر  ٤٥
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

  

من  ٣٨تم اتخاذ إجراء بشأن   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪٩٧  ٣٨  صفر  ١  ٣٩  صفر  صفر  ٣٩  ٣٩
٣٩  ً  توصية مفتوحة سابقا

من  ٢٧تم اتخاذ إجراء بشأن   صفر  صفر  ١٤  ١٦  ٪٢٦  ٩  ٢١  ٤  ٣٤  صفر  ٣  ٣١  ٣٤
٣١  ً  توصية مفتوحة سابقا

  ٩  ٩  ١٤  ١٤  ٪٥٣  ١٧  ١٥  صفر  ٣٢  صفر  صفر  ٣٢  ٣٢
جميع التوصيات المفتوحة 

  صفر  ٢٥  صفر  صفر  ٢٥  ٢٥ قيد التنفيذ سابقاً 
  
  

  صفر  صفر  ٤  ٤  ٪٧٢  ١٨  ٧

من  ٣١أن تم اتخاذ إجراء بش  ١  ١  ١١  ١١  ٪١٩  ٦  ٢٥  ١  ٣٢  صفر  صفر  ٣٢  ٣٢
٣٢  ً  توصية مفتوحة سابقا

غير   غير متاح  غير متاح  ١٩  ١١  صفر  ٣٠
  متاح

غير 
  متاح

أغلقت المراجعة منذ تقرير   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
 الحالة السابق
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  عنوان المراجعة  رقم المراجعة

المدير المسؤول
  

ت
اريخ 

التقرير الختامي
  

ع
دد 

ضية منذ 
السنوات المنق

صدور التقرير
  

آ
خر 

صال من الكيان 
ات

ضع للمراجعة*
الخا

  

ع
دد 

ضية منذ 
صدالشهور المنق

تقريرور آخر استجابة أو آخر 
  

ــــــب   ١١/٨٥٨ ــــــة الداخليــــــة فــــــي المكت اســــــتعراض بيئــــــة المراقب
اإلقليمي ألوروبا في المرحلة الالحقة لتشــغيل نظــام 

 اإلدارة العالمي

المــــــــدير اإلقليمــــــــي/ المكتــــــــب 
 اإلقليمي ألوروبا

  صفر  ٠٢/٢٠١٣  ١,٧  ٠٦/٢٠١١

ـــة مـــن العنـــف واإلصـــابات   ١١/٨٥٩ مراجعـــة أداء إدارة الوقاي
 والعجز في المقر الرئيسي 

المـــدير العـــام المســـاعد/ دائـــرة 
األمــــــــــــراض غيــــــــــــر الســــــــــــارية 

 والصحة النفسية

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٦/٢٠١١

المــــــــدير اإلقليمــــــــي/ المكتــــــــب  المراجعة المتكاملة للمنظمة في الهند  ١١/٨٦٠
 ق آسيااإلقليمي لجنوب شر 

٥  ١٠/٢٠١٢  ١,٦  ٠٧/٢٠١١  

المــــــــدير اإلقليمــــــــي/ المكتــــــــب  المراجعة المتكاملة للمنظمة في زمبابوي  ١١/٨٦٢
 اإلقليمي ألفريقيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٩/٢٠١١

المــــــــدير اإلقليمــــــــي/ المكتــــــــب  المراجعة المتكاملة للمنظمة في الصين  ١١/٨٦٣
اإلقليمـــــــــــي لغـــــــــــرب المحـــــــــــيط 

 الهادئ

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ١٠/٢٠١١

المكتــــــب القطــــــري، بــــــورت مورســــــبي، بــــــابوا غينيــــــا   ١١/٨٦٦
 الجديدة

المــــــــدير اإلقليمــــــــي/ المكتــــــــب 
اإلقليمـــــــــــي لغـــــــــــرب المحـــــــــــيط 

 الهادئ

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٩/٢٠١١

استعراض المرحلة السابقة لتنفيذ إجــراءات التشــغيل   ١١/٨٦٧
 الموحدة لدائرة اإلدارة العامة

لمـــدير العـــام المســـاعد/ دائـــرة ا
 اإلدارة العامة

٧  ٠٨/٢٠١٢  ١,٢  ١٢/٢٠١١  

دراســـة الســــل/ العــــالج الشـــديد المفعــــول بمضــــادات   ١١/٨٦٩
الفيروســات القهقريــة التــي أجراهــا البرنــامج الخــاص 
ـــــاطق  ـــــدريب فـــــي مجـــــال أمـــــراض المن للبحـــــوث والت

 المدارية في المقر الرئيسي. 

المـــدير العـــام المســـاعد/ دائـــرة 
بتكار والمعلومــات والبّينــات اال

 والبحوث

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ٠٩/٢٠١١

المــــــــدير اإلقليمــــــــي/ المكتــــــــب  لشتي -المكتب القطري، ديلي، جمهورية تيمور  ١١/٨٧١
 اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  غير متاح  غير متاح  غير متاح  ١٢/٢٠١١

  ٢٠١٢تقارير المراجعة الصادرة خالل عام 
ات شراء الستربتومايسين استعرا  ١١/٨٦١ ض خاص لعملي

 التي يقوم بھا مرفق األدوية العالمي 
اعد/  ام المس دير الع رالم ة دائ

دز ه األي دوى بفيروس  والع
 والسل والمالريا 

٣  ١١/٢٠١٢  ١,١  ٠١/٢٠١٢  

ب  أنغوالللمنظمة في  متكاملةالمراجعة ال  ١١/٨٧٢ ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي ألفريقيا

٤  ١١/٢٠١٢  ١,٠  ٠٢/٢٠١٢  

المي  ١١/٨٧٤ ام اإلدارة الع تعراض نظ ب  اس ي المكت ف
 لتشغيل لاإلقليمي في المرحلة الالحقة 

ب  ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي ألفريقيا

 استجابةلم ترد   ٠,٩  ٠٣/٢٠١٢
  بشأنها

١١  

ب  مكتب المنظمة في الضفة الغربية وغزة، القدس  ١١/٨٧٥ ي/ المكت دير اإلقليم الم
 مي لشرق المتوسطاإلقلي

١  ٠١/٢٠١٣  ٠،٧  ٠٦/٢٠١٢  

رة  استعراض سجالت اإلجازات والغياب  ١١/٨٧٨ اعد/ دائ ام المس دير الع الم
 اإلدارة العامة

 استجابةلم ترد   ٠,٩  ٠٣/٢٠١٢
  بشأنها

١١  

شراكة دحر المدير التنفيذي/  أمانة شراكة دحر المالريا  ١١/٨٧٩
 المالريا

٤  ١٠/٢٠١٢  ١,١  ٠٢/٢٠١٢  
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 *** عاليةولوية أ عاليةهمية أ  ٢٠١٣فبراير  شباط/ ٢٧في الحالة  ٢٠١٢مارس  أذار/ ٦ يفالحالة 

 الحادثة التعليقات على التغيرات
لحالة السابقامنذ تقرير   

عدد التوصيات
 

م
فتوحة

قيد التنفيذ 
 

ُأغلقت
 

عدد التوصيات
 

م
فتوحة

قيد التن 
فيذ

 

ُأغلقت
 

معدل التنفيذ على 
س أول موعد 

أسا
مقرر لورود االستجابة

 

لم ُتغلق
**

قيد التنفيذ 
 

لم ُتغلق
**

قيد التنفيذ 
 

جميع التوصيات المفتوحة   ١  ١  ١  ١  ٪٧٥  ٨  ٣  صفر  ١١  ٢  صفر  ٩  ١١
  قيد التنفيذ سابقاً 

 
غير   غير متاح  غير متاح  ١٤  ٣  صفر  ١٧

  متاح
غير 
  متاح
  

أُغلقت المراجعة منذ تقرير   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
 لحالة السابقا

من  ١٧تم اتخاذ إجراء بشأن   صفر  ١  صفر  ١  ٪٤٧  ١٧  صفر  ١٩  ٣٦  صفر  صفر  ٣٦  ٣٦
٣٦  ً  توصية مفتوحة سابقا

غير   غير متاح  غير متاح  صفر  صفر  ٤٠  ٤٠
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

أُغلقت المراجعة منذ تقرير 
 الحالة السابق

غير   غير متاح  غير متاح  صفر  صفر  ٤٣  ٤٣
  تاحم

غير 
  متاح
  

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

غير   غير متاح  غير متاح  صفر  صفر  ٤٠  ٤٠
  متاح

غير 
  متاح
  

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠

جميع التوصيات المفتوحة   صفر  صفر  ٢  ٢  ٪٨٧  ١٣  ٢  صفر  ١٥  صفر  صفر  ١٥  ١٥
 قيد التنفيذ سابقاً 

غير   غير متاح  غير متاح  صفر  صفر  ١  ١
  متاح

غير 
  متاح

أغلقت المراجعة منذ تقرير   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
  الحالة السابق

  
 

غير   غير متاح  غير متاح  صفر  صفر  ٥٣  ٥٣
  متاح

غير 
  متاح

أغلقت المراجعة منذ تقرير   صفر  صفر  صفر  صفر  ٪١٠٠
 الحالة السابق

  

توصية تم اتخاذ إجراء بشأن   صفر  صفر  ١  ٢  ٪صفر  صفر  ١  ١  ٢  صفر  صفر  ٢  ٢
 مفتوحتين تينمن توصيواحدة 

 ً  سابقا
لم يتم إحراز تقدم بشأن   صفر  ٣  صفر  ٢٠  ٪صفر  صفر  صفر  ٣٢  ٣٢  صفر  صفر  ٣٢  ٣٢

 التوصيات المفتوحة
غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

 استجابة مبدئية تردلم   صفر  ١٢  صفر  ٣٥  ٪صفر  صفر  صفر  ٤٦  ٤٦

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

قيد  التوصيات المفتوحة جميع  ٣  ٣  ١١  ١١  ٪٦٧  ٣٤  ١٧  صفر  ٥١
 التنفيذ

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

 استجابة مبدئية تردلم   صفر  صفر  صفر  ٥  ٪صفر  صفر  صفر  ٥  ٥

من  ٢٠تم اتخاذ إجراء بشأن   صفر  ١  صفر  ٢  ٪٧٧  ٢٠  صفر  ٦  ٢٦  صفر  صفر  ٢٦  ٢٦
٢٦  ً  توصية مفتوحة سابقا
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  عنوان المراجعة  رقم المراجعة

المدير المسؤول
  

ت
اريخ 

التقرير الختامي
  

ع
دد 

ضية منذ 
السنوات المنق

صدور التقرير
  

آ
خر 

صال من الكيان 
ات

ضع للمراجعة*
الخا

  

ع
دد 

ضية منذ 
صدالشهور المنق

تقريرور آخر استجابة أو آخر 
  

ب  المراجعة المتكاملة للمنظمة في أوغندا  ١٢/٨٨٣ ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي ألفريقيا

جابة لم ترد است  ٠,٧  ٠٦/٢٠١٢
 بشأنھا

٨  

لم ترد استجابة   ٠,٧  ٠٦/٢٠١٢ المدير العام استعراض اإلعالنات عن المصالح  ١٢/٨٨٤
 بشأنھا

٨  

رة  مركز الخدمة العالميكشوف الرواتب في   ١٢/٨٨٥ اعد/ دائ ام المس دير الع الم
 اإلدارة العامة

لم يحن بعد وقت   ٠,٥  ٠٩/٢٠١٢
 االستجابة لھا

٦  

ا ي، بانغي، مكتب المنظمة القطر  ١٢/٨٩١ ة أفريقي جمھوري
 الوسطى

ب  ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي ألفريقيا

لم ترد استجابة   ٠,٦  ٠٧/٢٠١٢
 بشأنھا

٧  

اعد/  شبكة القياسات الصحية  ١٢/٨٩٢ ام المس دير الع رة الم دائ
ات  ار والمعلوم االبتك

  والبّينات والبحوث

لم يحن بعد وقت   ٠,٤  ٠٩/٢٠١٢
 االستجابة لھا

٥  

ة ال  ١٢/٨٩٣ تعراض بيئ ب مراقاس ي المكت ة ف ة الداخلي ب
ي ل ط اإلقليم رق المتوس ة ش ة الالحق ي المرحل ف

 لتشغيل نظام اإلدارة العالمي

ب  ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي لشرق المتوسط

لم يحن بعد وقت   ٠,٤  ٠٩/٢٠١٢
 االستجابة لھا

٥  

  طاجيكستانمكتب المنظمة القطري، دوشانبي،   ١٢/٨٩٦
 

دير ب  الم ي/ المكت اإلقليم
 اإلقليمي ألوروبا

لم يحن بعد وقت   ٠,٤  ٠٩/٢٠١٢
 االستجابة لھا

٥  

ي  مكتب االتصال في الصومال  ١٢/٨٩٧ ي ف ره نيروب (ومق
 كينيا)

ب  ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي لشرق المتوسط

لم يحن بعد وقت   ٠,٤  ٠٩/٢٠١٢
 االستجابة لھا

٥  

ب  ة، تركيامكتب المنظمة القطري، أنقر  ١٢/٨٩٨ ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي ألوروبا

لم يحن بعد وقت   ٠,٣  ١١/٢٠١٢
 االستجابة لھا

٤  

ب  مبيقامابوتو، موزمكتب المنظمة القطري،   ١٢/٩٠٣ ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي ألفريقيا

لم يحن بعد وقت   ٠,٢  ١١/٢٠١٢
 االستجابة لھا

٣  

  ٢٠١٣م تقارير المراجعة الصادرة خالل عا
دان  ١١/٨٨٢ ين البل ترك ب دعم المش ا  ال رب أفريقي لغ

 وبوركينا فاسو وواغادوغو 
ب  ي/ المكت دير اإلقليم الم

 اإلقليمي ألفريقيا
لم يحن بعد وقت   ٠,١  ٠١/٢٠١٣

 االستجابة لھا
٢  

ري،   ١١/٩٠٢ ة القط ب المنظم انمكت ة الو ، فينتي جمھوري
 الديمقراطية الشعبية

ي/ المكت دير اإلقليم ب الم
يط  رب المح ي لغ اإلقليم

 الھادئ

لم يحن بعد وقت   ٠,١  ٠١/٢٠١٣
 االستجابة لھا

١  

ب  نالمكتب القطري للمنظمة، أفغانستا  ١١/٩٠٧ ي/ المكت دير اإلقليم الم
 اإلقليمي لشرق المتوسط

لم يحن بعد وقت   ٠,١  ٠١/٢٠١٣
 االستجابة لھا

١  

د مونروفيا، ليبيرياالمكتب القطري للمنظمة،   ١١/٩٠٨ ب الم ي/ المكت ير اإلقليم
 اإلقليمي ألفريقيا

لم يحن بعد وقت   ٠,١  ٠١/٢٠١٣
 االستجابة لھا

١  

  باستثناء "لم يحن بعد وقت االستجابة            المجموع
  
  
  مكتب خدمات المراقبة الداخلية ينظر في االستجابة حالياً     * 
  لم ُتغلق = التزال مفتوحة أو قيد التنفيذ    **

  وال تشهد سوى جهد تنفيذي ضئيل  اليةع= ذات أهمية  ولوية عاليةأ  *** 
  المفتاح لالطالع على شرح التنسيق الممّيز باأللوان.  انظر
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 *** عاليةولوية أ عاليةهمية أ  ٢٠١٣فبراير  شباط/ ٢٧في الحالة  ٢٠١٢مارس  أذار/ ٦ يفالحالة 

 الحادثة التعليقات على التغيرات
لحالة السابقامنذ تقرير   

عدد التوصيات
 

م
فتوحة

قيد التنفيذ 
 

ُأغلقت
 

عدد التوصيات
 

م
فتوحة

قيد التن 
فيذ

 

ُأغلقت
 

معدل التنفيذ على 
س أول موعد 

أسا
مقرر لورود االستجابة

 

لم ُتغلق
**

قيد التنفيذ 
 

لم ُتغلق
**

قيد التنفيذ 
 

ير غ
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  ٩  صفر  ١٧  ٪صفر  صفر  صفر  ٣٢  ٣٢

 استجابة مبدئية تردلم 

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  صفر  صفر  ١٣  ٪صفر  صفر  صفر  ٢١  ٢١

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير   صفر  صفر  ٢٥  ٢٥
  متاح

غير   ١٥
  متاح

غير   ٤
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

  صفر  ١٩  صفر  ٤٣  ٪صفر  صفر  صفر  ٥٣  ٥٣

غير 
  احمت

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

  

غير   ٧  صفر  ٩  ١٦
  متاح

غير   ٩
  متاح

غير   ٣
  متاح

لم يحن بعد وقت االستجابة 
 للتوصية

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

  

غير   صفر  صفر  ٢٠  ٢٠
  متاح

غير   ١٨
  متاح

غير   ٥
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير   صفر  صفر  ٣٨  ٣٨
  متاح

ر غي  ٢٧
  متاح

غير   ١٥
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير   صفر  صفر  ٦٥  ٦٥
  متاح

غير   ٤٣
  متاح

غير   ١٤
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير   صفر  صفر  ٢٦  ٢٦
  متاح

غير   ١٣
  متاح

غير   ٥
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير   صفر  صفر  ٥٢  ٥٢
  متاح

غير   ٤٠
  متاح

غير   ٢٢
  متاح

  

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير   صفر  صفر  ٩  ٩
  متاح

غير   ٧
  متاح

غير   صفر
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

  

غير   صفر  صفر  ٢٨  ٢٨
  متاح

غير   ٢٣
  متاح

غير   ١٤
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير   صفر  صفر  ٢٧  ٢٧
  متاح

 غير  ٢٦
  متاح

غير   ١٤
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير 
  متاح

غير   صفر  صفر  ٢٨  ٢٨
  متاح

غير   ٢٥
  متاح

غير   ١٢
                              متاح

٤١١  ٢٠٥  ٥٦٠  ١١٧٦  ٥٤٤  ٢٣٠  ٦٠٢  ١٣٧٦              

  ٣٤,٩  ٪١٧,٤  ٪٤٧,٦    ٪٣٩,٥  ٪١٦,٧  ٪٤٣,٨٪              

                            
٤٠٤  ٢٠٥  ٢٣٣  ٨٤٢  ٥٤٤  ٢٣٠  ٣٩١  ١١٦٥              

  ٤٨,٠  ٪٢٤,٣  ٪٢٧,٧    ٪٤٦,٧  ٪١٩,٧  ٪٣٣,٦٪              
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  ٢٠١٢تصنيف توصيات المراجعة الصادرة في عام 
  توصية) ٥٣٧بحسب تصنيف فئات مخاطر المراجعة وأهميتها (عددها 

  
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طاالستراتيجية والتخطي
  إدارة المخاطر
  تعبئة الموارد

  التعاون
  موثوقية المعلومات المالية

  التنظيم
  الموارد البشرية
  فصل المهام

  التنفيذ
  الكفاءة والفعالية

  المعلومات واالتصاالت والرصد
  المراقبة الداخلية

  االمتثال
  الشراء

  الحفاظ على األصول
  م اإلدارة العالميانظ

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 األمن

 صفر        ٢٠  ٤٠        ٦٠    ٨٠       ١٠٠      ١٢٠
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  ٣الملحق 
  

  ٢٠١٢تي أغلقت منذ كانون الثاني/ يناير قائمة لكل من (أ) المراجعات ال
  التي حان وقت االستجابة لها و(ب) المراجعات
  ٢٠١٣شباط/ فبراير  ٢٧الحالة في 

  ٢٠١٢(أ) تقارير المراجعات التي أغلقت منذ كانون الثاني/ يناير 
  

رقم 
تاريخ التقرير   عنوان المراجعة  المراجعة

  لختاميا
تاريخ 
  قاإلغال 

مصرفية الخاصة بالجمعيات والكيانات األخرى التي أنشأها موظفو الحسابات ال  ٠٧/٧٣٥
 المنظمة في المقر الرئيسي

٠٣/٢٠١٢  ٠٥/٢٠٠٧  

  ٠٥/٢٠١٢  ٠٢/٢٠٠٨ المكتب اإلقليمي ألفريقيا  ٠٧/٧٥٧
  ٠٨/٢٠١٢  ٠٥/٢٠٠٨ مكتب المنظمة القطري، بريتوريا، جنوب أفريقيا   ٠٨/٧٦٧
  ١٠/٢٠١٢  ٠٦/٢٠٠٨ تعاون المنظمة مع القطاع الخاص   ٠٨/٧٦٨
عمليات اإلنذار واالستجابة في إدارة اإلنذار بحدوث األوبئة والجوائح واالستجابة   ٠٨/٧٧٣

 لمقتضياتها في المقر الرئيسي 
١١/٢٠١٢  ٠٨/٢٠٠٨  

  ١٠/٢٠١٢  ١١/٢٠٠٨ األمن في األقاليم  ٠٨/٧٧٨
  ١١/٢٠١٢  ١١/٢٠٠٨ مكتب المنظمة القطري، إسالم آباد، باكستان   ٠٨/٧٨٠
الجودة والسالمة: الفريق المعني باألدوية، إدارة األدوية األساسية والسياسات   ٠٩/٧٩٧

 الدوائية 
٠٤/٢٠١٢  ٠٧/٢٠٠٩  

  ٠٦/٢٠١٢  ٠٦/٢٠٠٩ إتاحة نظام اإلدارة العالمي   ٠٩/٨٠١
الوحدة المعنية بمبادرة التحرر من التبغ في مكتب المنظمة اإلقليمي لجنوب شرق   ٠٩/٨٠٣

 آسيا
١١/٢٠١٢  ٠٧/٢٠٠٩  

  ١١/٢٠١٢  ٠٨/٢٠٠٩ الوكالة الدولية لبحوث السرطان   ٠٩/٨٠٧
  ٠٣/٢٠١٢  ٠٣/٢٠١٠ مكتب المنظمة القطري، لوساكا، زامبيا  ٠٩/٨١٧
  ١٠/٢٠١٢  ٠٢/٢٠١٠ وحدة برنامج الدعم اإلداري التابعة لمكتب المنظمة اإلقليمي ألوروبا   ٠٩/٨١٨
  ١٠/٢٠١٢  ٠٣/٢٠١٠ المكتب اإلقليمي ألفريقيا  ٠٩/٨٢٠
  ٠٤/٢٠١٢  ٠٧/٢٠١٠ ريا يمكتب المنظمة القطري، أبوجا، نيج  ١٠/٨٣٢
  ١٢/٢٠١٢  ٠٨/٢٠١٠  إندونيسياالمراجعة المتكاملة للمنظمة في   ١٠/٨٣٥
استعراض بيئة المراقبة الداخلية في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا في المرحلة   ١٠/٨٣٧

 الالحقة لتشغيل نظام اإلدارة العالمي
١٢/٢٠١٢  ٠٩/٢٠١٠  

  ٠٣/٢٠١٢  ١٢/٢٠١٠ المكتب القطري للمنظمة، باماكو، مالي  ١٠/٨٤٢
في آسيا  األيدزفريق الدعم اإلقليمي التابع لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة   ١٠/٨٤٤

 ومنطقة المحيط الهادئ، بانكوك، تايالند
٠٥/٢٠١٢  ١١/٢٠١٠  

  ٠٩/٢٠١٢  ٠٥/٢٠١١ ستانالمكتب القطري للمنظمة، بيشكيك، قيرغيز   ١١/٨٥٦
  ٠٤/٢٠١٢  ٠٦/٢٠١١ مراجعة أداء إدارة الوقاية من العنف واإلصابات والعجز في المقر الرئيسي   ١١/٨٥٩
  ٠٨/٢٠١٢  ٠٩/٢٠١١ المراجعة المتكاملة للمنظمة في زمبابوي  ١١/٨٦٢
  ٠٧/٢٠١٢  ١٠/٢٠١١ المراجعة المتكاملة للمنظمة في الصين  ١١/٨٦٣
  ٠٩/٢٠١٢  ٠٩/٢٠١١ ري، بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدةالمكتب القط  ١١/٨٦٦
دراسة السل/ العالج الشديد المفعول بمضادات الفيروسات القهقرية التي أجراها   ١١/٨٦٩

البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية في المقر 
 الرئيسي

٠٥/٢٠١٢  ٠٩/٢٠١١  

  ٠٢/٢٠١٣  ١٢/٢٠١١ شتيل ، جمهورية تيمورالمكتب القطري، ديلي  ١١/٨٧١
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(ب) المراجعات التي حان وقت االستجابة لها
 

ولم يتلقاها مكتب خدمات المراقبة الداخلية
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/
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ض بيئة المراقبة الداخلية في 
استعرا

المكتب اإلقليمي ألفريقيا في المرحلة 
الالحقة لتشغيل نظام اإلدارة العالمي

 

المدير اإلقليمي/ 
المكتب اإلقليمي
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مكتب المنظمة القطري، بانغي، 

جمهورية أفريقيا الوسطى
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