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  تقرير مراجع الحسابات الداخلي
  
  
  

  ةـمقدم
  
 إلـى جمعيـة     ٢٠٠٥نوي عن السنة التقويميـة      مكتب خدمات المراقبة الداخلية طيه تقريره الس      يقدم    -١

  .الصحة للعلم
  
 اختـصاص مكتـب     - المراجعة الداخلية للحسابات     -تحدد القاعدة الثانية عشرة من النظام المالي        و  -٢

بأن يقدم المكتـب    الثانية عشرة    من القاعدة ) ه(٣-١١٢ وتقضي الفقرة . المراجعة الداخلية للحسابات والمراقبة   
.  موجزاً إلى المدير العام عن أنشطة المكتب وتوجهاتها ونطاقها، وعن حالة تنفيذ التوصـيات              كل سنة تقريراً  

  .وتنص هذه القاعدة أيضاً على أن يحال هذا التقرير إلى جمعية الصحة مشفوعاً بالتعليقات التي تعد ضرورية
  
 المشورة، بشكل مستقل    يضطلع المكتب بنشاط يرمي إلى االطمئنان إلى سالمة الحسابات وإلى تقديم          و  -٣

وهو، باتباع أسلوب منهجي ومنظم، يـساعد       . تحسينهاو المنظمة   ات عملي يمة إلى قإضافة  بغرض  وموضوعي  
ومراقبتهـا   وتحسين فعالية العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر        أغراضها، عن طريق تقييم   المنظمة على تحقيق    

برامج المنظمـة أوالً    نوني يزعم حدوثه، ويتولى تقييم       وهو مسؤول عن التحقيق في أي نشاط غير قا         .وتدبرها
فورياً ودون قيود على السجالت والممتلكات وعلى شـؤون العـاملين           و تاماً اطالعاً   يطلّعوللمكتب أن   . بأول

  .التي تكون في رأيه ذات صلة بالموضوع قيد االستعراضوداخل المنظمة، والوظائف والعمليات 
  
ة الصحة للبلدان األمريكية يدير المكتب وحدة مراجعة داخلية مشتركة مقرها وبمقتضى اتفاق مع منظم  -٤

 والمكتـب اإلقليمـي     منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة    واشنطن العاصمة، ألداء خدمات المراقبة التي تشمل        
بلـدان   لل بمنظمـة الـصحة   ويتضمن هذا التقرير األعمال المتعلقة      .  التابع لمنظمة الصحة العالمية    لألمريكتين
  . وبالمكتب اإلقليمياألمريكية

  
  األولويات والنواتج

  
وتقيم المخاطرة من   . األغراضيرى المكتب المخاطرة على أنها إمكان وقوع حدث يؤثر على تحقيق              -٥

وعلى ذلك، فإن عملية التقييم المنهجي للمخاطر ترشد المكتب في تحديد           . حيث درجة تأثيرها واحتمال حدوثها    
  .أثناء االرتباطاتشطة وتوفر أساساً لتخطيط العمل أولويات األن

  
وعلى الرغم من أن بعض مشاريع المراقبة كان يقتصر على أغراض محددة جداً، فقد تمثل النطـاق                   -٦

العام للعمل في تقييم ما إذا كانت شبكة عمليات إدارة المخاطر ومراقبتها وتدبرها كما صممتها إدارة المنظمـة             
تحديـد   )أ: (وكان الهدف من ذلك هو ضمان ما يلي       . عمل بطريقة تفي بأغراض معينة أم ال      وتنفذها، كافية وت  
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دقة المعلومات المالية واإلدارية والتشغيلية وموثوقيتها وإتاحتها في الوقت المناسـب؛           ) ب(المخاطر وإدارتها؛   
ا ومعاييرهـا وإجراءاتهـا؛     توافق التدابير التي اتخذها العاملون مع لوائح المنظمة وقواعدها وسياسـاته          ) ج(
تحقيق البرامج  ) ه(الحصول على الموارد بطريقة اقتصادية واستخدامها بكفاءة وحمايتها الحماية المالئمة؛            )د(

  .تعزيز مراقبة عملية المراقبة في المنظمة للجودة والتحسين المستمر) و(والخطط واألغراض؛ 
  
صالً وأعد توصيات لإلدارة بغرض المـساعدة علـى         ، أصدر المكتب تقريراً مف    تكليفوفي ختام كل      -٧

  .ضوابط فعالة وضمان الفعالية في تصريف الشؤون داخل األمانةإدارة المخاطر واإلبقاء على 
  

  إدارة المكتب
  
 من الموظفين تضم تـسع      موارده إلى المدير العام، وفي نهاية السنة كانت         رأساًيقدم المكتب تقاريره      -٨

  .بات ووظيفتين ألخصائيي التقييم ووظيفة لموظف طبي ووظيفة مديروظائف لمراجعي الحسا
  
 على أن الحاالت التي تتسم بدرجـة عاليـة مـن            .خصص الموارد المتاحة طبقاً ألولويات المكتب     تُو  -٩

 ال يمكن التكهن به، قد تفـرض        تحدث على نحو  المخاطر وتتطلب التحقيق في األنشطة المخالفة للوائح، والتي         
األعمال المقررة ثم يعدل وبالتالي، فإن المكتب يحدد أولويات    .  الموارد بعيداً عن األولويات المحددة     تحويل هذه 

  .جدولها حسب أية تكليفات غير متوقعة
  
يتكبد المكتب تكاليف من قبيل تكاليف السفر والخبراء االستـشاريين          باإلضافة إلى الموارد البشرية     و  -١٠

صصت للمكتب أموال كافيـة لتغطيـة النفقـات         خُ ٢٠٠٥ عاموخالل  . اتهاختصاصبولوازم العمل لكي يفي     
  .الضرورية، ولم يرجأ أي عمل بسبب نقص في التمويل

  
 السنة  خاللقدت مشاورات   ع وقد   .بالمراجع الخارجي لحسابات المنظمة   مستمر  والمكتب على اتصال      -١١

المكتب مراجع الحسابات الخارجي بنسخة مـن       ويوافي  . التغطيةلتنسيق أعمال المراجعة ولتالفي التداخل في       
  .جميع تقارير المراجعة الداخلية والتقييم

  
  عمليات المراجعة

  
 عمليـات   أن تبـين إجمـاالً      ٢٠٠٥يرى المكتب أن نتائج عمليات المراجعة التي أجريت خالل سنة             -١٢

 إمكان توقي أي قصور هـام       المراقبة وإدارة المخاطر وتدبرها داخل المنظمة تظل تطمئن بدرجة معقولة على          
  . المنظمة أو الكشف عنهأغراضتحقيق عملية في 

  
 أي اختالفات هامة فـي      تحدثولم توضع أي قيود على نطاق عمل المكتب خالل قيامه بأعماله، ولم               -١٣

  . فيما يتعلق بمقبولية المخاطر المتبقية للمنظمةالرأي لم تسو بين المكتب واإلدارة العليا
  
 التي جرت في سنة     عمليات المراجعة ددت أثناء   حلي بيان أهم مسائل ومجاالت التحسين التي        وفيما ي   -١٤

  ١.، مجمعة تحت العناوين الرئيسية المحددة في خطة عمل المكتب٢٠٠٥
  

                                                           
  .EBPBAC1/3انظر الوثيقة    ١
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  المكاتب اإلقليمية والقطرية
  
ظمـة   كشفت مراجعة األداء عن أن خطة عمل مكتب ممثـل المن           .مكتب ممثل المنظمة في ليلونغوي      -١٥

ومع ذلك تركز إنجاز البرامج أكثـر       . متوافقة مع الخطة الصحية الوطنية للبلد ومع مرامي المنظمة وأولوياتها         
٪ من األنشطة المخططة بمشورة ١٠مما ينبغي على توفير اإلمدادات والمعدات والتنفيذ المباشر، ولم يتعلق إال            

المعطيات التي يمكن التعويل عليها فيما يخص رصد وبينت عملية المراجعة نقص . السياسات الرفيعة المستوى
وأخيراً، أوصت عملية المراجعة بإعطاء األولوية لمـلء        . البرامج، مما أسهم في انخفاض معدل تنفيذ البرامج       

  .وظيفة الممثل واالنتهاء من إعداد استراتيجية التعاون القطري
  
كشف اسـتعراض   . لصحة العالمية في كويتو   منظمة ا / مكتب ممثل منظمة الصحة للبلدان األمريكية       -١٦

المعامالت المالية واإلدارية للمكتب عن ضعف في البرهنة على الحصول على القيمة المقابلة للمال المنفق في                
فقد بلغت قيمة العقود المبرمة خالل فترة العامين ونصف العام التي سبقت عملية . عملية شراء السلع والخدمات

دوالر أمريكي، وهناك درجة عالية من عدم االمتثال لإلرشادات اإلجرائية في مجـاالت              مليون   ٠,٨المراجعة  
وأفادت أيضاً عملية المراجعـة بـأن تخـزين         . من قبيل األسعار التنافسية وتقديم ميزانيات أو تقديرات داعمة        

ـ                ترجاع هـذه   المعطيات االحتياطية المحوسبة تخزيناً غير سليم أوجد مخاطر غير مقبولة فيمـا يتـصل باس
  .المعطيات إذا وقعت كارثة

  
 .المكتب اإلقليمي لألمـريكتين   / وحدة األيدز والعدوى بفيروسه في منظمة الصحة للبلدان األمريكية          -١٧

، بيد أن هذا التقدم تفاوت تفاوتاً هـائالً         "٥ في   ٣"أكدت عملية المراجعة إحراز تقدم في اإلقليم نحو بلوغ هدف           
وتم مؤخراً تعزيـز وحـدة      . عض البلدان ذات األولوية تشهد معدالت عالج منخفضة       من بلد آلخر، ومازالت ب    

األيدز والعدوى بفيروسه، ولكن عملية المراجعة حددت مشاكل مستمرة تتعلق بنقص التمويل، وأشارت إلـى               
فمن وأخيراً،  . ضرورة التعاون مع الشركاء وتحسين مجموعة مهارات الموظفين ووجود الدعم اإلداري الكافي           

الضروري تعزيز الصندوق الدوار لإلمدادات االستراتيجية للصحة العمومية، وذلك من خالل تزويد أصـحاب              
  .المصلحة بالمعلومات، وحشد الموارد، وتحسين الصالت باألنشطة التقنية

  
ـ  .مكتب االتصال التابع للمنظمة في سـراييفو      -١٨ ه حددت عملية المراجعة أن االتفاق التعاوني الذي مدت

سنتان، والمبرم مع البوسنة والهرسك، مناسب لالحتياجات الصحية العمومية للبلد ومتوافق إلى حد بعيـد مـع         
 مليون دوالر أمريكـي فـي الثنائيـة         ٠,٧وتم استعراض الزيادة الكبيرة في الميزانية، من        . أولويات المنظمة 

وتبين أنها نتجت عن مـوارد تـم        ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليون دوالر أمريكي في الثنائية       ٣,٦ إلى   ٢٠٠٣-٢٠٠٢
-٢٠٠٤٪ في الربع األخير من الثنائية       ٤٠وفي بعض الحاالت كان معدل التنفيذ المالي أقل من          . حشدها محلياً 

وكـشف  . ، وذلك ألسباب منها المشكالت ذات الصلة بتشغيل نظام رصد البرامج في المكتب اإلقليمي             ٢٠٠٥
آلية التنسيق مع أصحاب المصلحة يشوبها اختالل األداء، كما أشار أيضاً العمل المضطلع به في هذا الصدد أن 
  .إلى ازدواجية في األنشطة وضياع للفرص

  
منظمة الصحة  / مكتب منسق برنامج منطقة البحر الكاريبي وممثل منظمة الصحة للبلدان األمريكية            -١٩

ثال إلجـراءات الـشراء علـى مـدى         المراجعة انتشار عدم االمت   عملية  أثبتت نتائج    .العالمية في بريدجتاون  
ـ فخالل تلك الفترة تم إصدار عقود وأوامر شراء بلغ مجموع         . السنوات األربع الماضية    مليـون دوالر    ٢,٨ا  ه

أمريكي وظهرت مشكالت االمتثال بوضوح فيما يتعلق بطلبات التوريد والعطاءات التنافسية وتقارير البت في              
وسلطت عملية المراجعة الضوء على ضرورة مـلء وظيفـة   . رائيةالعطاءات، وغير ذلك من المتطلبات اإلج  

المشرف على مجال الشراء من أجل رصد الفصل السليم بين الواجبات في مجال الشؤون المالية، وتعزيز أمن                 
  .النظم المحوسبة
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فـة  سعت عملية المراجعة إلى تقييم التقدم المحرز في إعـادة تـشكيل وظي         .ألفريقياالمكتب اإلقليمي     -٢٠
الميزانية والشؤون المالية في المكتب اإلقليمي بغية التأكد من تنفيذ توصيات التقارير السابقة الخاصة بالمراجعة 

ولم يضع المكتب   . الداخلية للحسابات، واستعراض الضوابط المفروضة على أنشطة مالية وأنشطة شراء معينة          
ادة تشكيل وظيفة الميزانية والشؤون المالية صدرت       اإلقليمي خطة تنفيذ على الرغم من التوصيات الخاصة بإع        

وعلى الرغم من صدور بعض اإلرشادات اإلجرائية بشأن التوصـيات          . قبل نحو عام من آخر عملية مراجعة      
السابقة الخاصة بالمراجعة الداخلية للحسابات كشفت عملية المراجعة عن انخفاض مستوى االمتثال، ومن ثم لم               

وهناك مواطن قصور شديد في المراقبة الداخلية ألنشطة        . يات الرئيسية بالتنفيذ الفعال   يمكن وصف تنفيذ التوص   
ولم يتم تحديد الموردين المناسبين وأصدرت أوامر الـشراء         . الشراء، مما أدى إلى تكبد المنظمة خسائر مالية       

لموردين وبعملية تقـديم    دون تقديم الطلبات بالشكل الصحيح وحدثت انتهاكات منتظمة للوائح الخاصة باختيار ا           
وأسهم انعدام مراقبة الميزانية في ذلك الوضع حيث إنه لم يتم التـدقيق فـي اإلنفـاق                 . العطاءات على السواء  

  .المفرط
  
كانـت هـذه     .المكتب اإلقليمـي لألمـريكتين    / خطابات االتفاق في منظمة الصحة للبلدان األمريكية        -٢١

 مليـون دوالر  ٨,٥ أثناء االضطالع بالتعاون التقني، وزاد حجمها من        االتفاقات وسيلة رئيسية لتحويل األموال    
-٢٠٠٤ مليون دوالر أمريكي في نهاية الربع الثالث من الثنائية           ١٤,١ إلى   ٢٠٠٣-٢٠٠٢أمريكي في الثنائية    

 وكشف االختبار عن انتشار عدم االمتثال للسياسات الموضوعة، ولم تتح إال بينات قليلة للبرهنة على              . ٢٠٠٥
وحدد العمل المضطلع به فـي هـذا        . اتباع اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ األنشطة على النحو المتفق عليه         

الصدد مسائل االمتثال فيما يتعلق بالموافقات والميزانيات الالزمة والتبليغ من قبل المتلقين واستعراض النفقات              
 الوضع هي عدم وجود مسؤول عـن العمليـة،    وكانت العوامل التي أسهمت في هذا     . والسجالت غير المالئمة  

  .ومواطن الضعف ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات
  
قيمـت عمليـة     .المكتب اإلقليمـي لألمـريكتين    / شؤون السفر في منظمة الصحة للبلدان األمريكية        -٢٢

ت واإلجراءات  المراجعة مدى فعالية إجراءات وضوابط السفر في مهام، وذلك لضمان أن يتم باالمتثال للسياسا             
وكان االمتثال للسياسات واإلجراءات    . المحددة مع المراعاة الواجبة للقيمة المتحصل عليها مقابل المال المدفوع         

مقبوالً، ومع ذلك فالبد من تعزيز المعلومات المتاحة لإلدارة من أجل التفاوض على أسعار تـذاكر شـركات                  
ات للحد من تكاليف السفر من خالل التخطـيط المـسبق           وُأعدت كذلك توصي  . الخطوط الجوية ورصد اإلنفاق   

  .ولتعزيز الضوابط المالية
  
ركزت عملية المراجعة على التأكد من أن اإلنفاق تم على نحو  .عمليات اإلغاثة في كارثة تـسونامي       -٢٣

كارثـة  وبوجه عام فإن النفقات المتكبدة لتنفيذ األنـشطة الخاصـة ب   . معقول واستعراض المساءلة عن البرامج    
رج على نحو معقول ضـمن      تسونامي، فيما يتعلق بالجهات المانحة التي وقع عليها االختيار لالستعراض، تند          

وُأحرز في إندونيسيا تقدم جيد نحو تحقيق النتائج على النحو المحدد           . حدود الغرض الذي قُدمت من أجله المنح      
لتي تحققت في إطار مشروع ترصد األمراض، من        بيد أن النتائج ا   . في خطة العمل، وتم إنجاز معظم األنشطة      

والبد من المتابعة   . حيث التقييمات، ال يمكن ربطها مباشرة باالقتراحات، ومن ثم فإن مالءمتها غير مضمونة            
الوثيقة بشأن مشروع إصالح شبكات المياه واإلصحاح في المناطق المنكوبة بالكارثة، والذي لم تنجـز بعـد                 

ي حالة سري النكا، ونظراَ للنجاح الذي تحقق عموماً في الجهود الصحية، فـضالً              وف. بعض عناصره الهامة  
عن المؤشرات الصحية المرضية بعد كارثة تسونامي، كشفت عملية المراجعة عن أن األهداف المحـددة فـي                 

تـوفير  ومع ذلك فقد حددت مواطن قصور فيما يتعلق بالتأخر في           . قد ُأنجزت " النداء العاجل من أجل الصحة    "
المعدات، والنقص المالحظ في نوعية بعض الخبراء الذين تتيحهم المنظمة، والفرصة الضائعة لتعزيز شـبكة               

  .مختبرات الصحة العمومية
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 كان هدف عملية المراجعة هو تقييم ما إذا كانت المخاطر المرتبطة            .المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط     -٢٤
لية والشراء قد تم تحديدها وتدبرها بشكل سليم أم ال من خـالل هيكـل               بوظائف معينة للميزانية والشؤون الما    

وكشفت نتائج العمل عن أن من الضروري تعزيز الضوابط فيما يتعلق بحقوق االطالع على              . المراقبة الداخلية 
نظام المحاسبة المحوسب وطرق الدفع وأصحاب التواقيع وإعداد التقارير الخاصة بإعانات تغطيـة التكـاليف               

ومن الضروري تعزيز ضوابط الشراء على الصعيد المحلي في مجـاالت رصـد             . لمحلية وتسوية الحسابات  ا
األنشطة وإجراءات العطاءات وموافقة المقر الرئيسي على عمليات الشراء الكبيرة والفـصل بـين الواجبـات      

  .ة السلع غير المستهلكوجرد
  

  المقر الرئيسي
  
ال تندرج أنشطة المجلس ضمن برنـامج عمـل          .ت المياه واإلصحاح  أمانة المجلس التعاوني إلمدادا     -٢٥

ومع ذلك فإن منظمة الـصحة العالميـة، بـصفتها          . المنظمة، وتتولى إدارة المجلس هيئة مستقلة عن المنظمة       
 طالب أحد   ٢٠٠٥وفي أوائل عام    . المنظمة المضيفة، تتحمل في النهاية تبعة المسؤوليات التي يوجدها المجلس         

 مليون دوالر أمريكي تتعلق بخدمات تعاقدية قـدمت         ٠,٦مجلس التقنيين بسداد مصاريف تبلغ قيمتها       شركاء ال 
وال توجد أية عقود مكتوبة تخص هذا العمل وليست هناك أية التزامات مالية تم              . ٢٠٠٤-٢٠٠٢خالل الفترة   

من األمـوال لـسداد مبلـغ       تحديدها، وتبين في بداية عملية مراجعة الحسابات أن المجلس ال يمتلك ما يكفي              
وباإلضافة إلى ذلك حددت عملية المراجعة أن الوضع انطوى على مستوى منخفض من االمتثـال               . المطالبات

ولم تتم إجازة االتفاقات المبرمة مـع       . ٢٠٠١للضوابط بعد المراجعة الداخلية للحسابات التي أجريت في عام          
ثر رجعي إلى لجنة استعراض العقود ولم يعمـل بالمتطلبـات           الجهات المانحة حسب الالزم، وقُدمت العقود بأ      

  .الميزنية الخاصة بالعقود
  
كان هدف عملية المراجعـة هـو تقيـيم          .مطالبات سداد تكاليف السفر في المقر الرئيسي للمنظمة         -٢٦

اإلجراءات الضوابط واإلجراءات الخاصة بمعالجة مطالبات سداد تكاليف السفر في مهام منذ األخذ بالسياسات و
وعلى الرغم  . ، والتي كان الغرض منها مساعدة المسافر وتبسيط عملية المعالجة         ٢٠٠٤المنقحة في أواخر عام     

من نجاح اإلجراءات الجديدة في تخفيف العبء المالي الذي كان يتحمله الموظف شخصياً لمدة أطول لم تنجح                 
ومما لـه صـلة وثيقـة       . ء من العمل المتراكم   اإلجراءات في تبسيط عملية إدارة المطالبات، وظل هناك عب        

بمطالبات سداد تكاليف السفر المطالبات الخاصة بسداد المصروفات العارضة، والتي لم تتم تسوية أي منها منذ                
وعالوة على ذلك حددت عملية المراجعة أن هناك ضعفاً فـي المراجعـة اإلشـرافية               . األخذ بالسياسة الجديدة  

لسفر، والحظت أن الموافقة على تصريح السفر وما يرتبط بها من مطالبات تفـوض              لمطالبات سداد تكاليف ا   
وأخيراً، أظهر التقرير أن متطلبات المنظمة فيما يتعلق بمطالبات سداد تكـاليف الـسفر              . غالباً لموظفي الدعم  

  .ستلبى جزئياً فحسب بواسطة البرنامج الحاسوبي الحالي المرتبط بنظام اإلدارة العالمي
  
كان هـدف عمليـة المراجعـة هـو      .استعراض تصريف الشؤون في مشروع نظام اإلدارة العالمي        -٢٧

. استعراض هيكل تصريف الشؤون في مشروع نظام اإلدارة العالمي، بما في ذلك تطبيق منهجيـة المـشروع                
ماً في  ومع ذلك فسيحتاج إلى تنظيم أوضح وأكثر حز       . وخلصت عملية المراجعة إلى أن المشروع حقق الكثير       

المستقبل القريب من أجل معالجة اآلثار المترتبة على وصول خبير إدخال النظام وما يترتب على ذلـك مـن                   
وأوصت عملية المراجعة بإجراءات محددة، ومنها تعزيز فريق المشروع وإنـشاء           . تصاعد في التكلفة والجهد   

 المعلومات الخاصة باألنـشطة     مجلس موحد للمشروع ووضع مواثيق ألفرقة تصريف الشؤون وضمان تعميم         
  .والميزانية تعميماً دقيقاً وفي الوقت المناسب
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أجرت عملية المراجعة تقييماً لمدى كفاءة وفعالية اإلجراءات التي        .أمن الموظفين في المقر الرئيسي        -٢٨
.  تتهدد الموظفين  تتبعها وحدة أمن الموظفين في المقر الرئيسي في تحديد وتقليل المخاطر األمنية الكبرى التي             

وبفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الوحدة حدث تحسن كبير في مستوى الوعي األمني والقدرة على تقـديم                 
بيـد أن عمليـة المراجعـة       . منظمة الصحة العالمية  / المساعدة أثناء األزمات واالمتثال لقواعد األمم المتحدة      
مان االمتثال للسياسات واإلجراءات األمنية، والسـيما       الحظت أيضاً ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى ض       

وال يتيح هيكل التبليغ في األقاليم أن تفي الوحدة، على الدوام، بمقتضيات واليتها على نحـو                . الرصد والتبليغ 
فعال، ومن شأن تقييم المخاطر األمنية بصورة أكثر هيكلة أن يساعد على ضمان استخدام الموارد على الوجه                 

  .األمثل
  
كان هدف هذه المراجعة ألداء البرنامج هو تقييم مدى تحقيق       .إدارة األمراض المزمنة وتعزيز الصحة      -٢٩

وحددت عملية المراجعة أن اإلدارة أرست أساساً لتوقي ومكافحة األمـراض غيـر             . اإلدارة لنتائجها المتوقعة  
ومع ذلك فقد حددت أيضاً ضرورة الموازنة بـين العمـل التقعيـدي             . السارية المزمنة في ظل نقص التمويل     

بين دعم تحقيق النتائج في األقاليم والبلدان، والحظت أيضاً المسائل المتعلقة بـالتزود بـالموظفين       و) التقييسي(
وأثبتت أن مـن العـسير      . واإلدارة وحشد الموارد والتعاون مع اإلدارات األخرى والعمل مع القطاع الخاص          

لمتوقعة، ولم يـتم إقـرار خطـط    رصد إنجازات اإلدارة في ضوء الطابع البالغ العموم الذي تتسم به نتائجها ا  
  .عملها إال في منتصف الثنائية، وذلك ألسباب منها إعادة تنظيم اإلدارات مما أثر على تنفيذ البرنامج

  
 سـعت عمليـة     .مكتب المنظمة القائم في ليون للتأهب لألوبئة ومواجهتها على الـصعيد الـوطني              -٣٠

وبـسبب  . إلدارية للمكتب في سياق تحقيق النتائج المتوقعة      المراجعة إلى تقييم الهيكل التنظيمي والممارسات ا      
ال تحديد نتائج متوقعة يمكن قياسها كان من الصعب تحديد إنجازات المكتب، وكان             وعدم وجود خطط مفصلة     

وهناك حاجة إلى استكمال ترتيبات التزود بالموظفين . من الواضح أن هناك قصوراً عاماً في التخطيط والرصد
وعلى الرغم من أن عملية المراجعة لم    . لتي ستؤثر على الخطط والنتائج المتوقعة في األمد الطويل        والتمويل وا 

تكشف عن مشكالت كبيرة فيما يتعلق باإلدارة عموماً فإن من الضروري إيالء االهتمـام لمجـاالت الـسفر                  
  .جوائح ومواجهتهاواالتصاالت والتنسيق مع الوحدات األخرى داخل إدارة اإلنذار بحدوث األوبئة وال

  
  عمليات التقييم

  
قدرت عملية التقييم استراتيجية المنظمة للتعاون مع اليمن كما قدرت           .منظمة الصحة العالمية، اليمن     -٣١

وعلى الـرغم مـن تلـك التحـديات         . تنفيذها في هذا البلد، وهو بلد له مشكالته المؤسسية واألمنية الخاصة          
صداقيتها بفضل وصول عدد من المـوظفين المهنيـين اإلضـافيين           متقنية و استطاعت المنظمة زيادة قدرتها ال    

وتحسنت اإلجراءات اإلدارية وكذلك تحـسن االتـصال والحـصول علـى            . وتحسين تنسيق المساعدة التقنية   
بيد أن من المحتمل أن تتضرر القدرة التقنية المعززة إذا لم يتسن تمديد عقود الخبرات الحاسـمة                 . المعلومات
  .قص األموالبسبب ن

  
وظهرت قدرة عمل المنظمة على االستجابة لألولويات المستجدة، مثـل إصـالح قطـاع الـصحة،                  -٣٢

وتتم عمومـاً مواءمـة     . واستهالل العملية الخاصة باالقتصاد الكلي والصحة، والقيادة أثناء فاشيات األمراض         
اتيجية المنظمـة المؤسـسية وااللتزامـات       استراتيجية التعاون القطري مع احتياجات البلد وأولوياته ومع استر        

ويتحول البرنامج في اليمن عن التنفيذ الروتيني إلى إسداء المـشورة المحـددة والنوعيـة الخاصـة                 . العالمية
ينطوي على خطر   )  مجاالً إبان االستعراض   ٣١(ومع ذلك فإن وجود عدد كبير من مجاالت العمل          . بالسياسات

  .المحدودة على نحو تصبح معه هذه الموارد قليلة الكثافة أكثر مما ينبغينشر الموارد البشرية والمالية 
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 قدرت عملية التقييم استراتيجية المنظمـة للتعـاون وكـذلك تنفيـذها     .منظمة الصحة العالمية، غيانا    -٣٣
فيـذ  وتم رفع مستوى الفريق القطري لغيانا وأسهم في تن        . لبرنامجها في غيانا خالل السنوات الخمس الماضية      

وحققت استراتيجية التعاون القطري االتساق مع خطة العمل الثنائية، كمـا           . ٢٠٠٥التدخالت البارزة في عام     
وساعدت أيضاً على حشد موارد إضـافية لـصحة         . نسقت الدعم المقدم من المكتب اإلقليمي والمقر الرئيسي       

  .األطفال والمراهقين، واألمراض السارية، وتطوير النظم الصحية
  
منظمة الصحة للبلدان األمريكية    / ومن األمثلة التي عززت بشكل كبير صورة منظمة الصحة العالمية           -٣٤

 وفي مجال صحة    ٢٠٠٥الدعم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية في مواجهة الفيضانات التي حدثت في عام              
سياسات الخاصـة بـالموارد   بيد أن الجهود التي بذلتها المنظمة في مجاالت أخرى، مثل وضع ال         . األم والطفل 

 وقد أوجد التوسـع التقنـي،       .البشرية الصحية أو إقامة نظام شامل للمعلومات الصحية، لم تحقق نتائج إيجابية           
الذي تم مؤخراً في الفريق القطري توقعات متزايدة وبالتالي فقد جعل من توفير مستوى مناسب من المـوارد                  

  .أمراً ينبغي العمل على ضمانه
  
 قدرت عملية التقييم عمل المنظمـة مـع الـشركاء الـوطنيين             .األطفال والمراهقين ونماؤهم  صحة    -٣٥

والحظت عملية التقييم أنه بفضل الجهود المجمعة التي بذلها كل مـن الـدول              . والثنائيين والمتعددي األطراف  
طفـال دون سـن     األعضاء واألمانة والشركاء تحقق تقدم في بلدان عديدة في خفض معدل وفيات الرضع واأل             

ومع اإلقرار بأهمية تحسين النظم الصحية والموارد البشرية الصحية وإيتاء الخدمات لوحظ أنه ما لم               . الخامسة
كما أن نجـاح    . تتسارع وتيرة التقدم المحرز حالياً لم تُبلغ المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة في بلدان كثيرة              

التخطيط والميزنة والتنفيذ والرصد المشتركة على جميـع مـستويات          موظفي البرامج في التشديد على أنشطة       
. المنظمة، مع التركيز على نتائج المستوى القطري، يمكن أن يتخذ نموذجاً يحتذى في مجاالت العمل األخرى               

وأقرت عملية التقييم باإلنجازات الكبيرة التي حققها البرنامج، وخلصت إلى أن من الضروري زيادة الجهـود                
ويشمل ذلك زيادة الدور القيادي الذي      . عادة توجيهها في عدة مجاالت برمجية، وخصوصاً صحة المراهقين        وإ

 تضطلع به المنظمة، وتعزيز التنسيق داخل المنظمة ومع الشركاء الخارجيين، وزيادة وتكثيف الجهـود علـى               
سائل الخاصة بالتنفيذ، ومواصـلة     المستوى القطري، وإعادة توجيه الجهود البحثية لكي تزداد تركيزاً على الم          

  .تعزيز أنشطة الرصد والتقييم
  
ويؤثر النقص التمويلي العام على عمل البرنامج، وذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة في الميزانية                 -٣٦

 مليون دوالر أمريكي في الثنائيـة       ٢٧,٥ إلى   ٢٠٠١-٢٠٠٠ مليون دوالر أمريكي في الثنائية       ٧,٥العادية من   
 بعد النقص الكبير الذي كان      ٢٠٠٥-٢٠٠٤وثمة دالئل على تسريع حشد الموارد في الثنائية         . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

، على الرغم من أن الزيادة في األمـوال         ٢٠٠٣ حتى عام    ٢٠٠٠في األموال الخارجة عن الميزانية منذ عام        
علـق غالبـاً بأنـشطة      فاألموال المرصودة ألغراض محددة، والتي تت     . المرصودة ألغراض محددة تثير القلق    

والحظت عملية التقييم التنـافس     . البحوث السريرية، تحد من المرونة الالزمة لتحقيق األثر المرجو في البلدان          
  .على الموارد في مجال العمل بين برامج صحة الولدان واألطفال والمراهقين بسبب نقص األموال

  
  التحقيقات

  
ومازال بعـض أعمـال المتابعـة       .  مقارنة بالعام السابق   ٢٠٠٥زاد حجم نشاط التحقيقات خالل عام         -٣٧

  .، وتم التحقيق في احتيال جسيم في أحد المكاتب اإلقليمية٢٠٠٤مستمراً بشأن حاالت تعود إلى عام 
  
أكد التحقيق وضع القيمة العينية بالعملة المحليـة محـل مبلـغ             .أحد مكاتب االتصال التابعة للمنظمة      -٣٨

 دوالر ٣٤٠٠كما كشف عن أن المنظمة تكبدت خـسارة قـدرها   . حتفظ به في خزانة م دوالر أمريكي ٩٠٠٠
  .ولم تعرف بعد نتائج المراجعة التأديبية. أمريكي تقريباً بسبب مجموعة فواتير مبالغ فيها تخص حلقات عمل
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 كشف التحقيق عن أن هناك تذاكر طيران ُأصدرت مجاناً من قبل شـركة            . مكتب أحد ممثلي المنظمة     -٣٩
الخطوط الجوية ولكن قدمت بها فواتير تم سدادها وأودعت األموال في صندوق نقدي غير رسمي يستخدم في                 

  .ولم تعرف بعد نتائج المراجعة التأديبية. أنشطة إعانة موظفي المنظمة
  
 محلية  سبق تبليغ النتائج األولية لتحقيق أجري في عملية شراء         .أحد المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة      -٤٠

 واتخـذ المـدير     ١. دوالر أمريكي  ٢٧٥ ٠٠٠تمت في أحد المكاتب اإلقليمية وكشف التحقيق عن خسارة مبلغ           
 استعرض مكتـب خـدمات      ٢٠٠٥وفي نهاية عام    . اإلقليمي إجراًء تأديبياً وفُصل الشخص المعني من العمل       

  .األخرى ولم يجد أية مخالفات مشابهةالمراقبة الداخلية عمليات الشراء المحلية في معظم المكاتب اإلقليمية 
  

  المتابعة والتنفيذ
  
يرصد المكتب حالة جميع توصياته لضمان التنفيذ الفعال لإلجراءات من قبل اإلدارة أو قبـول اإلدارة          -٤١

وعلى الرغم من رضا المكتب إجماالً عن التنفيذ العام لتوصيات المراجعة . العليا مخاطر عدم اتخاذ اإلجراءات
ويتضمن ملحق هذه الوثيقـة     . عدداً من توصيات المراجعة المتراكمة التي لم يتم تنفيذها بعد         هناك   فإن   ،مةالها

 وجميع التوصيات   .، كما يتضمن معلومات عن اإلقفال     ٢٠٠٥بيان حالة التقارير الصادرة عن خطة عمل عام         
الستعراض من قبل المكتـب      خضعت، قبل إعداد التقارير عن تنفيذها، ل       ٢٠٠٤الصادرة عن خطة عمل عام      

  .للتحقق من الفعالية، وتم إقفال عمليات المراجعة باستثناء عمليات المراجعة المذكورة أدناه
  
 ٢٠٠٥٢أكتوبر / أكدت أعمال المراجعة المشمولة بالتقرير في تشرين األول. المكتب اإلقليمي ألفريقيا  -٤٢

 ظلت، إلى حد بعيد،     ٢٠٠٣٣أكتوبر  / د في تشرين األول   أن المسائل المثارة في تقرير مراجعة الحسابات المع       
على ما هي عليه دون أي تصحيح ذي شأن، وذلك على الرغم من أن المكتب اإلقليمـي أصـدر رداً علـى                      

وتشكل مواطن الضعف التي تشوب المكتب فيما يتعلق بدورة اإلنفاق مخاطر مالية جسيمة             . مراجعة الحسابات 
أن طول المدة التي تستغرقها معالجة مواطن الضعف تلك تزيـد تعـرض اإلقلـيم               بالنسبة إلى المنظمة، كما     

لمخاطر مالية وإدارية، وستظل عمليات المراجعة مفتوحة إلى أن يحرز تقدم كبير في كل المسائل المثارة في                 
  .التقارير

  
، ٢٠٠٤براير  ف/ ناقش تقرير مراجعة الحسابات، الصادر في شباط       .المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط     -٤٣

ومع . ٢٠٠٥وورد رد في عام     . مسائل إدارية تتعلق بمجاالت عمل معينة في شعبة مكافحة األمراض السارية          
ذلك فمازال عدد من المسائل مفتوحاً بسبب عدم توافر تفاصيل ذات شأن بخصوص كيفيـة وتوقيـت تنفيـذ                   

  .وستستمر أعمال المتابعة. التوصيات
  
/ ناقش تقرير مراجعـة الحـسابات، الـصادر فـي آب           . والسياسة الدوائية  إدارة األدوية األساسية    -٤٤

 بما في ذلك عملية االختبار المسبق لصالحية األدوية الهامـة، وتـضارب             ٤، مسائل مختلفة،  ٢٠٠٤أغسطس  
المصالح، وتقديم الدعم إلى السلطة الوطنية المعنية بتنظيم األدوية، وتسجيل األسماء الدوليـة غيـر المـسجلة            

وبعد ذلك قُسمت اإلدارة إلى إدارة السياسة والمعايير الدوائية وإدارة التعاون التقني من أجل األدويـة                . لكيةالم

                                                           
  .١٤ إلى ١٠، الفقرات من EBPBAC3/3انظر الوثيقة    ١
 . والملحق٢٠انظر الفقرة    ٢
 .١٦، الفقرة ٥٧/١٩انظر الوثيقة ج   ٣
 .٢٤، الفقرة ٥٨/٢٥أشير إليها في الوثيقة ج   ٤
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وردت إدارة التعاون التقني    . ومازالت توصيات مراجعة الحسابات سارية    ). الشعبي(األساسية والطب التقليدي    
جعة الحسابات، ولكنها أغفلت المعلومـات عـن        على مرا ) الشعبي(من أجل األدوية األساسية والطب التقليدي       

أما إدارة السياسة والمعـايير الدوائيـة فقـد ردت وذكـرت أن             . اإلجراءات المحددة المتخذة لتنفيذ التوصيات    
  .وستستمر أعمال المتابعة ألن كال الردين ليس مقبوالً. التوصيات لم تعد مناسبة

  
/ صدر تقرير مراجعة الحـسابات فـي أيلـول         .يتريامشروع الصحة العمومية والتأهيل الخاص بإر       -٤٥

 وجرى تناول عدد من المسائل في رد ورد بعد          ١. وناقش مواضيع مختلفة ذات صلة بالمشروع      ٢٠٠٤سبتمبر  
ومع ذلك مازالت المراجعة مفتوحة ألنه لم يتم حتى اآلن اإلبالغ بتنفيذ عدد مـن               . قرابة عام من ذلك التاريخ    
  .وستستمر أعمال المتابعة. ذ المشروع ورصده وتقييمهالتوصيات المتصلة بتنفي

  
ينـاير  / ناقش تقرير مراجعة الحسابات، الصادر في كانون الثاني        .نفقات الهاتف في المقر الرئيسي      -٤٦

، بعض مواطن الضعف في مراقبة نفقات االتصاالت الهاتفية، وسلط الضوء على الخسائر التـي قـد                 ٢٠٠٥
ومع ذلك  . اول معظم المسائل المثارة، وجرى مؤخراً إصدار سياسة جديدة بهذا الشأن           وتم تن  ٢.تتكبدها المنظمة 

وتم استرداد التكاليف   . فإن مساءلة األفراد عن إساءة االستعمال في السابق لم تحظ حتى اآلن باالهتمام الكافي             
بات، ولكن من المحتمل جداً     م تحديدها أثناء اختبار مراجعة الحسا     تفيما يتعلق بحاالت معينة إلساءة االستعمال       

أال يتم استرداد التكاليف في حاالت كثيرة، ومن ثم التزال هذه التوصية مفتوحة إلى أن يتم اتخاذ المزيد مـن                    
  .اإلجراءات

  
البرنامج الخاص بالبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيـسيف               -٤٧

 سلط تقرير مراجعة الحسابات الضوء .ئي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةوبرنامج األمم المتحدة اإلنما
 وعلى الرغم من صـدور      ٣.على ضرورة استعراض عملية حشد الموارد، وإقفال المشاريع، واالمتثال للوائح         

ووجه .  لم يتم حتى اآلن تلقي خطة تنفيذ وال الرد على رسائل التذكير            ٢٠٠٥التقرير في الربع األول من عام       
  .مؤخراً رد إلى المكتب وهو يقوم اآلن بتحليله قبل الموافقة على إقفال عملية المراجعة

  
 على مراجعـة األداء     ٤ قام المكتب اإلقليمي بتجميع وإرسال الرد      .مكتب ممثل المنظمة في إسالم آباد       -٤٨

أن هناك تفاصيل محددة ناقصة     بيد  . وجاء الرد مفصالً ويغطي معظم المسائل بالفعل      . تلك في الوقت المناسب   
فيما يتعلق ببعض التوصيات، ومن ثم تظل المراجعة مفتوحة بينما يستمر االتصال بالمكتب اإلقليمي عمالً على 

  .إقفالها
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  .اإلحاطة علماً بالتقريرجمعية الصحة مدعوة إلى   -٤٩

                                                           
 .١٦، الفقرة ٥٨/٢٥أشير إليها في الوثيقة ج   ١
 .٢٦، الفقرة ٥٨/٢٥أشير إليها في الوثيقة ج   ٢
 .٢٨، الفقرة ٥٨/٢٥انظر الوثيقة ج   ٣
 .٢٣، الفقرة ٥٨/٢٥انظر الوثيقة ج   ٤
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الملحق
   والتحقيقات والتقييم والحالة الراهنة٢٠٠٥مراجعة الحسابات لعام تقارير 

  تعليقات  تاريخ اإلقفال  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

  عمليات مراجعة الحسابات
 التوقيع على تسوية جرى التفاوض عليهـا،        ٢٠٠٥تم في أواخر عام         ١٥/٤/٢٠٠٥  أمانة المجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح

ورد . طالبات التعاقدية المستحقة على المجلس    وأفيد بالسداد النهائي للم   
ومع ذلك نقلت ترتيبات االستـضافة      . المجلس على مراجعة الحسابات   

مـارس  /  آذار ٣١إلى اليونيسيف، ومن المتوقع االنتهاء منها بحلول        
٢٠٠٦.  

 تـم اإلعـالن عـن       ٢٠٠٥ أواخر عام    وفي. في انتظار الرد األولي       ٥/٧/٢٠٠٥  مطالبات سداد تكاليف السفر في المقر الرئيسي للمنظمة
سياسة جديدة بشأن المصروفات العارضة، ويبدو أنها ُأعدت ألسـباب          

  .منها تقليل عدد المطالبات

وتـم  . قدم المكتب اإلقليمي خطة تبين أن كل التوصيات قُبلت ونُفذت           ٤/١١/٢٠٠٥  ٢٦/٤/٢٠٠٥     ممثل المنظمة في ليلونغويمكتب
  .لمراجعةتعيين ممثل جديد وُأقفلت ا

منظمة الصحة العالمية في    / مكتب ممثل منظمة الصحة للبلدان األمريكية     
  كويتو

  .رد الممثل رداً إيجابياً على التوصيات وُأقفلت المراجعة  ٨/٢/٢٠٠٦  ١٧/٦/٢٠٠٥

، ناقش توجه المشروع في     ورد رد بعد فترة وجيزة من إصدار التقرير           ٢١/٤/٢٠٠٥  استعراض تصريف الشؤون في مشروع نظام اإلدارة العالمي
ونحن في انتظار معلومات إضـافية      . المستقبل فيما يتعلق بالتوصيات   

  .مع تقدم المشروع نحو تحقيق مرماه

  .في انتظار الرد األولي    ٢٤/٦/٢٠٠٥  وحدة أمن الموظفين في المقر الرئيسي

/ وحدة األيدز والعدوى بفيروسه في منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة          
   اإلقليمي لألمريكتينالمكتب

  .ورد مؤخراً رد أولي ويجري تقييمه    ٢٦/٨/٢٠٠٥

رد المكتب اإلقليمي على التوصيات الواردة في التقرير ووافق عليها،            ٢٣/٩/٢٠٠٥  ٢٢/٧/٢٠٠٥  مكتب االتصال التابع للمنظمة في سراييفو
  .وُأقفلت المراجعة
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  تعليقات  تاريخ اإلقفال  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

مكتب منسق برنامج منطقة البحر الكاريبي وممثل منظمة الصحة للبلدان          
  منظمة الصحة العالمية في بريدجتاون/ األمريكية

  .في انتظار الرد األولي    ٦/٩/٢٠٠٥

  .في انتظار الرد األولي    ٤/١١/٢٠٠٥  حاالت الفصل من العمل في المقر الرئيسي

عرض المكتب اإلقليمي خطة مفصلة إلعادة تشكيل وظيفة الميزانيـة              ٥/١٠/٢٠٠٥  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
والشؤون المالية، بينت التغييرات الهيكلية وأثر نظام اإلدارة العـالمي          

وتُعتبر خطـة إعـادة التـشكيل       . وتغييرات أخرى موصى بها تحديداً    
ومع ذلك لم يتم حتى اآلن تنفيذها والتزال التوصيات األخرى          . مقبولة

  .خاصة بتعزيز الرقابة الداخلية مفتوحةال

المكتب اإلقليمـي   / خطابات االتفاق في منظمة الصحة للبلدان األمريكية      
  لألمريكتين

  .األوليفي انتظار الرد     ٢٦/١٠/٢٠٠٥

 ورد رد مؤقت يبين اإلجراء الجاري اتخاذه لتنفيذ توصيات مراجعـة              ١٥/١١/٢٠٠٥  إدارة األمراض المزمنة وتعزيز الصحة
  .الحسابات

المكتـب اإلقليمـي    / شؤون السفر في منظمة الصحة للبلدان األمريكية      
  لألمريكتين

  .في انتظار الرد األولي    ١٥/٢/٢٠٠٦

أحيل إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة المـشترك لمكافحـة               ٢٥/١٠/٢٠٠٥  مركز معلومات برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز
  .زاأليد

مكتب المنظمة القائم في ليون للتأهب لألوبئة ومواجهتها على الـصعيد           
  الوطني

  .في انتظار الرد األولي    ٣١/١/٢٠٠٦

  .في انتظار الرد األولي    ٢٤/٢/٢٠٠٦  عمليات اإلغاثة في كارثة تسونامي
  .في انتظار الرد األولي    ١٠/٣/٢٠٠٦  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  عمليات التقييم
      ٢٧/١٠/٢٠٠٥  منظمة الصحة العالمية، اليمن
      ٧/٣/٢٠٠٦  منظمة الصحة العالمية، غيانا

      قيد اإلعداد  صحة األطفال والمراهقين ونماؤهم
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  تعليقات  تاريخ اإلقفال  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

  التحقيقات
    ١٠/١٠/٢٠٠٥  ٢٣/٣/٢٠٠٥  التحقيق في أحد المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة
  أمام القضاء    ١/٤/٢٠٠٥  التحقيق في أحد مكاتب االتصال التابعة للمنظمة

  أمام القضاء    ٢٤/٥/٢٠٠٥  التحقيق في مكتب أحد ممثلي المنظمة
    ٣١/١٢/٢٠٠٥  ٢٩/٦/٢٠٠٥  التحقيق في أحد المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة

  أمام القضاء    ٢٤/١١/٢٠٠٥  عالميةالتحقيق في إحدى المنظمات ذات الصلة بمنظمة الصحة ال
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