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  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي 
 

ات يتشرف المدير العام بأن يحيل إلى جمعية الصحة العالمية الستين التقرير المبدئي لمراجع الحـساب                
  ).الملحق (٢٠٠٧-٢٠٠٦الخارجي بشأن حسابات منظمة الصحة العالمية للفترة المالية 
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  الملحق

  :التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة العالمية الستين
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الصحة العالمية للفترة المالية مراجعة حسابات منظمة 

  
  

  ةـمقدم

أسندت مراجعة حسابات منظمة الصحة العالمية إلى المراقب المالي ومراجع الحسابات العام للهنـد               -١
 الصادر عن جمعية الصحة     ٨-٥٦ج ص ع  ، بمقتضى القرار    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترتين الماليتين   

  .العالمية السادسة والخمسين

ق نطاق المراجعة مع المادة الرابعة عشرة من اللوائح المالية والصالحيات اإلضافية التي تحكـم               ويتف -٢
  .المراجعة الخارجية للحسابات، المرفقة بها

ويتم إجراء المراجعة وفقاً للمعايير المشتركة لهيئة مراجعي الحسابات الخـارجيين لألمـم المتحـدة                -٣
  .لطاقة الذريةوالوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية ل

، فإن عمليات المراجعة التي تمت حتى  غير نهائي أقدمه إلى جمعية الصحةالذي هذا التقرير ولما كان  -٤
اآلن لم تتم بقصد إبداء رأي بشأن البيانات المالية المدرجة في التقرير المالي المبدئي غيـر المراجـع لـسنة                    

٢٠٠٦.  

، إذ إن ذلك يتـيح لـي        المرحلية الفترة   بشأنتقارير  م  تقدي  كعادتي من  ،وعليه فإنني أواصل ما بدأته      -٥
بدالً مـن   طالع جمعية الصحة العالمية على أية نتائج مهمة ناجمة عن المراجعات التي أجريها سنوياً               افرصة  

  .إجرائها كل عامين فحسب

 ألفريقيـا   ليميـين ين اإلق تب الفترة المالية الحالية في المك     أجريت المراجعات في السنة األولى من     ولقد    -٦
وإضافة إلى ذلك، أجريت    .  في كل إقليم   بواقع مكتبين وغرب المحيط الهادئ، إضافة إلى أربعة مكاتب قطرية،         

ـ  وفي المكتب القطري للعراق في عمان،        المتوسط المكتب اإلقليمي لشرق  عملية مراجعة معمقة في      . األردنب
االسـتئماني  يـة   دوق مجموعة األمم المتحـدة اإلنمائ     صنودققت هذه المراجعة عمليات المنظمة في ما يتعلق ب        

وكانت هناك مسائل معينة سـبق      . أجريت عملية مراجعة بالمقر الرئيسي في هذه الفترة المرحلية        كما  . للعراق
  .إبالغ جمعية الصحة العالمية بها جرت أيضاً متابعتها، حسب مقتضى الحال

 المراجعات في المكاتب اإلقليمية المتبقيـة ومكاتـب         تجريفسأما في السنة الثانية من الفترة المالية،          -٧
 بـشأن   نا رأي سنبديكما  . قطرية مختارة، باإلضافة إلى دراسات معمقة لبعض الجوانب المهمة لعمل المنظمة          

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦عملية مراجعة البيانات المالية للفترة المالية 

لمراجعـات التـي     ا يسرمما  مانة تعاوناً ممتازاً    كانت عالقة العمل مع األمانة بنّاءة، وقد تعاونت األ        و  -٨
.  على النحـو ذاتـه      المكاتب اإلقليمية والقطرية   ات إدار كما تعاونت أجريت على مختلف المستويات والمواقع،      

 علـى   انصب اهتمام الخبراء  وعند الضرورة،   . أقيم تنسيق فعال وشامل مع مكتب خدمات المراقبة الداخلية         و
  . المراجعة الداخليةي إطارالمضطلع به فالعمل 
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ة وقد أبلغت النتائج الناجمة عن المراجعات التي أجريت إلى اإلدارات المعنية، بعد مناقشات مستفيض               -٩
  .وأدرجت أكثر النتائج أهمية في هذا التقرير، بعد تجميعها بالشكل المالئم. ةيإدارمعها، عن طريق رسائل 

  .مة في التقرير وأكدت لي أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءاتوافقت األمانة على التوصيات المقدو  -١٠

  المسائل المالية

 مليـون   ١٤٨,٣ والمستحقة   المقدرة، بلغ إجمالي االشتراكات     ٢٠٠٦ديسمبر   / كانون األول  ٣١حتى    -١١
  مليـون  ١٤٥,٦ الميزانيـة    بلغتفي حين   . دوالر أمريكي، بما في ذلك الترتيبات الخاصة مع الدول األعضاء         

 مليون دوالر أمريكي، يعود مبلـغ       ١٤٨,٣ومن أصل   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤دوالر أمريكي في نهاية الفترة المالية       
 /كـانون األول   ٣١ الداخلية، حتـى     السلفوقد بلغت   . ٢٠٠٥-١٩٨٧ مليون دوالر أمريكي إلى الفترة       ٩٧,٢

ـ      ٤٤,٠٣ في مقابل  مليون دوالر أمريكي     ٢٢,٧٨،  ٢٠٠٦ديسمبر   -٢٠٠٤رة الماليـة     مليون في نهايـة الفت
٢٠٠٥.  

، بلـغ   ٢٠٠٦فخـالل عـام     . يزانية التي تتلقاها المنظمة مهماً     عن الم  ة الخارج حجم األموال زال  يوال  -١٢
التابعـة   في ما يتعلق باألنشطة البرامجيـة        الدخل الناجم عن األموال الخارجة عن الميزانية والمسجل       إجمالي  

 في مقابل مليار دوالر أمريكي تم تسلمه،     ١,٠٦يكي، منها مبلغ     مليار دوالر أمر   ١,٤٥لمنظمة الصحة العالمية    
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليار في الفترة المالية ١,٩٤

الميزانيـة  ووفقاً ألحكام القرار الصادر عن جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين والذي اعتمـد                -١٣
 مليون  ٣٣١٣يق النتائج المتوقعة بلغت     ، فإن نفقات فترة السنتين المتوقعة لتحق      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة   يةمجالبر

والجـدير  .  المساهمات الطوعية  عن طريق ٪ من ذلك    ٧٢ تمويل حوالي    المفروضوكان من   . دوالر أمريكي 
وقد تم إنشاء خدمـة     . مبادرات جديدة لحشد الموارد   ،  يلهدف التمويل بهذا ا  للوفاءأعدت،   األمانة   بالمالحظة أن 

  . تدعمها خطة عمل عالميةحشد الموارد على مستوى المنظمة، 

 الشتراكاتها فـي    الدول األعضاء مخطط الحوافز المالية الرامية إلى سداد        انتهاء   يؤديمن المتوقع أن      -١٤
مرحلة مبكرة العتبارات تتعلق بالتبسيط اإلداري وتحقيق الكفاءة إلى إضـافة المزيـد مـن األمـوال تقـدر                   

  .لإليرادات المتنوعةبين مليون ومليوني دوالر أمريكي يتراوح  بما

مع اعتماد تدوين النفقات على أساس التسليم، من المتوقع من اآلن فصاعداً أن تكون النفقات أكثـر                 و  -١٥
  . على أساس التعهدات الموقعةالدخلويتم تسجيل . اتساقاً مع عملية التنفيذ الحالية

  السياسات واإلجراءات

المعايير المحاسبية الدوليـة     ب المتحدة اسبية لمنظومة األمم  المعايير المح  االستعاضة عن تزمع المنظمة     -١٦
 االنتهاء منومن المتوقع . منظومة األمم المتحدة، بموافقة هيئاتها اإلدارية مؤسساتاً بسائر ي، تأسالعام للقطاع

 أعمـال  جعـل أن ي  العام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع   ب ومن شأن األخذ  . ٢٠١٠عملية التنفيذ بحلول عام     
ق وتـسا لمحاسبة وتقديم التقـارير وتعزيـز        ا في مجال المنظمة تتسق مع أفضل الممارسات في القطاع العام         

 وتنفيذها في المنظمة العام المعايير المحاسبية الدولية للقطاعويحظى اعتماد . لمقارنةلالبيانات المالية وقابليتها 
  .بالتأييد
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 وهو عبارة عن نظام متكامل إلدارة البرامج ونظام إداري ومالي           عالميلياً تنفيذ نظام اإلدارة ال    يتم حا و  -١٧
يـتم وضـع     أن   األهمية بمكـان  من  و. ٢٠٠٧للمنظمة بأكملها، مع إطالق المرحلة األولى بحلول نهاية عام          

 للقـضاء   المالية التي يتعين على النظام أن يستوعبها موضع التنفيذ         المخطط لها ومسارات المراجعة      الضوابط
  .ى المخاطر المحتملة التي سترافق عمليات التفويض والالمركزية التي ستنشأ في المستقبل القريبعل

، أشرت إلى حالـة وضـع       ٢٠٠٥-٢٠٠٤ إلى جمعية الصحة للفترة المالية       قدمتهافي التقارير التي    و  -١٨
يـزال العمـل    الو.  العمل ة في المنظمة بشأن تفويض المسؤوليات والسلطة، إلى جانب سياسة بيئ          إطار مفصل 

 ومنذ ذلك   .موافقة عليه بشكل رسمي قبل أن يبدأ العمل به        الإال أنه مازال يحتاج إلى      مستمراً بشأن إطار العمل     
قـد   الكثير   نما إلى علمي أن   وقد  . الحين، اتفق المديرون اإلقليميون والمدير العام على مبادئ رفيعة المستوى         

العمليات التجارية المستقبلية لتحديـد  التي يتعين اتخاذها في إطار    صلة   في ما يتعلق بتحديد الخطوات المف      أنجز
  .خالل مشروع نظام اإلدارة العالمياألدوار والمسؤوليات الواجب تطبيقها من 

ويتعين إجراء إحصاء بسيط لما هو متبع       . والعمل جارٍ على قدم وساق بشأن السياسات المتعلقة بالبيئة          -١٩
 التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تليه مقارنة بين الممارسات         المواقعلبيئة في جميع    رم ا تحتحالياً من ممارسات    

االنتهاء من عملية المقارنة،    بعد   من المقترح، و. المحلية للمنظمة والممارسات البيئية المطبقة على صعيد العالم       
  .ةاإلدارة ذات الصل نظم وتطوير مسودة السياسة العامة في هذا الصدداعتماد 

  مراقبة المخصصات والنفقات

 فقط للغرض المحدد للمخصصات وال يجب        للمنظمة على وجوب االلتزام باإلنفاق     ينص النظام المالي    -٢٠
 المخصـصات   القائمون على إدارة  الموظفون  و. المخصصاتإطار   المبالغ المتوفرة في     االلتزاماتأن تتجاوز   
  .ألحكام هذه القاعدةعن االمتثال مسؤولون 

بيد أنه لوحظ وجود حاالت، في المكاتب اإلقليمية والقطرية علـى الـسواء، جـرى فيهـا تجـاوز                     -٢١
، بلغت األرصدة    ألفريقيا المكتب اإلقليمي وفي عدد من هذه الحاالت في       . المخصصات بما أظهر أرصدة سالبة    

ة السالبة يمكن أن    العمل على زيادة المخصصات لتغطية األرصد     و.  ألف دوالر أمريكي   ٢٠٠السالبة أكثر من    
 نظـام معلومـات اإلدارة       فيهـا  كما ظهرت حاالت استمر   . المزمع تنفيذها األنشطة  سائر  يؤثر فيما بعد على     

 هـذه   تشير إلـى عـدم وجـود       اإلدارة    إظهار أرصدة سالبة بالرغم من أن      والمالية في المكتب اإلقليمي في    
  .كل دقيق وفي حينه سيعكس الصورة الصحيحةنشر نظام معلومات قاعدة البيانات بشو. األرصدة حالياً

 المخصصات  القائمين على إدارة    لنظام المالي وأنصح    ألحكام ا  بأن تضمن المنظمة االمتثال      يوأوص  -٢٢
  .بعدم السماح بظهور أرصدة سالبة

  االلتزامات غير المسددة

 وقد أظهرت   . يتم الوفاء بها   والالمنظمة  امات غير المسددة عبارة عن التزامات مالية تتعهد بها          االلتز  -٢٣
 التزاماً يتعلق بفترة    ٦٩٤الكيانات، يتضمن   بعض  ، باستثناء    الرئيسي المراجعات التي أجريت أن مقر المنظمة     

كما لوحظ عدد من االلتزامات الشبيهة      . تزال غير مسددة  والر أمريكي ال   د ٢ ٣١٠ ٧٢١ بقيمة   السابقةالسنتين  
 مثـل هـذه     بتـصفية وبالرغم من أن اللوائح الحاليـة تـسمح         . للمراجعةفي المكاتب اإلقليمية التي خضعت      

، فإنها تحتاج إلـى مراجعـة       ٢٠٠٧اية عام   لسلع والخدمات التي تم تقديمها، حتى نه      لدفع مقابل ل  االلتزامات،  
  .إلى اإلبقاء عليهاالتزال هناك حاجة  ما إذا كانت لتحديد
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    السلف المستديمةاألموال النقدية والحسابات المصرفية وحسابات 

وظهرت حاالت في المكاتب اإلقليميـة والقطريـة        . محفوف بالمخاطر  مجال   األموال النقدية إن إدارة     -٢٤
زي االختالف بين عقد و. دفتر األستاذ /حيث لم تتطابق أموال الصندوق مع األرقام الواردة في سجل الصندوق

، إلى   وذلك أمر ال داعي له     ة والمالية في المكتب اإلقليمي    معلومات اإلدار  نظام   تحديثاالثنين إلى التأخير في     
مفـاجئ  شـهري    أي تحقق    يتملم يكن هناك عد منتظم لألموال ولم        و. القيد والتدوين أخطاء في   حدوث  جانب  

  . ببرازافيلالمكتب اإلقليمي ألفريقيا لألموال النقدية في

ة وعمليات إقفال الحسابات المـصرفية التـي         بين الحسابات المصرفي   للتوفيقإن اإلجراءات المنتظمة      -٢٥
وقد ظهرت حاالت تباطؤ فـي إعـداد البيانـات          . كبيرظلت غير عاملة لفترة طويلة تحد من المخاطر بشكل          

 بهـراري، بـدا أن      المكتب اإلقليمي ألفريقيا  وفي  .  لعدة شهور  دون تعديل ، وبقيت المعامالت    بالتوفيقالمتعلقة  
  .إقفالهاأن يتم دون ب غير عاملة لفترة طويلة ظلت عدداً من الحسابات المصرفية

 وتجديد السلف المستديمة يعتمدان على تقديم المكاتب القطرية         الوقت المناسب إن تدوين المعامالت في       -٢٦
وخالل المراجعات التي أجريت في المكتبين اإلقليميين، لـوحظ تـأخر           . لحسابات السلف المستديمة في حينها    

ـ التب  امكأحد ال  ةوفي حال . الشهرية، إلى جانب التأخر في المعالجة في بعض الحاالت        استالم البيانات     ةقطري
إلغائهـا أو اعتمـادات     ، لوحظ تكرار عدد من األخطاء مثل إدخال بيانات مصرفية خاطئة تم تعليق              الرئيسية

  .ى أي التزاماإلشارة إل لم تخصص لها أية مبالغ من المال أو تدوين نفقات من دون مخصصة لإليصاالت

 لوحظ أن   غير أنه . يومية الصغيرة تستقطع من المبالغ النثرية     لى أن النفقات ال    المنظمة ع  قواعدنص  وت  -٢٧
، لسفر والرواتب تـستقطع مـن المبـالغ النثريـة     امة مثل بدل اإلقامة اليومي وسلف    بعض المدفوعات المنتظ  

 وتقييـدات   المبالغ النثريـة  لمدفوعات النقدية من    باعتبارها إجراء محلياً، في غياب أي حدود مفروضة على ا         
  .تحتمها اللوائح المصرفية المحلية

 بأن تشدد المنظمة على االلتزام الصارم بأفضل الممارسات القائمة والمتعلقـة بإيـداع              أوصيوإنني    -٢٨
المصرفية غير وهناك حاجة كذلك إلى إجراء تسويات مصرفية منتظمة وإقفال الحسابات . األموال والتعامل بها

، استناداً إلى الظـروف المحليـة        ينبغي مراجعة النفقات التي يمكن استقطاعها من المبالغ النثرية         كما. العاملة
  .الواقعية

  سلف الموظفين

وفي حال لم يتم تقديم     .  يوماً بعد العودة   ٣٠ السفر في مدة أقصاها      مطالبات استرداد نفقات  يجب تقديم     -٢٩
كما لوحظ خـالل المراجعـات      . تقتطع سلفة السفر من الراتب أو غيره من االستحقاقات         لفترةالطلب في هذه ا   

 اً دوالر  ٦ ١٥٦ ٠٤٨  سلفة سـفر مـستحقة بقيمـة       ٤٧٣٣ من أصل تم،  أنه  الرئيسي  التي أجريت في المقر     
ـ  اًدوالر ٥ ٢٧٠ ١٢٢  سلفة بلغت قيمتها   ٣٩٢٤ف  رِ، ص ٢٠٠٥ في نهاية عام     اًأمريكي  خـالل عـام     اً أمريكي
ن دوالر أمريكي مستحقة إذ      ماليي ٦,٧ حالة بقيمة    ٤٩٥٠، اعتبر ما مجموعه     ٢٠٠٦وحتى نهاية عام    . ٢٠٠٦

 ،٢٠٠٦ والتي تعود إلى ما قبـل عـام          ،انتظار صرفها والسلف المتبقية المستحقة في     .  يوماً ٣٠إنها تجاوزت   
وهنـاك حاجـة إلـى      . ٢٠٠٧ر  فبراي / حتى نهاية شباط   اً أمريكي اًوالر د ٨٨٥ ٩٢٦ حاالت بقيمة    ٨٠٩بلغت  

التي لم تتم   وفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا، بلغ عدد الحاالت        .  هذه المتأخرات  لتسوية الموارد المناسبة    تخصيص
ـ  ٢٥٤ ،٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون األول٣١ حتى   ، ألكثر من عام   تسويتها  اًدوالر ٤٣٤ ١٠٣,٤٨ة  حالـة بقيم
 .اًأمريكي
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 من النفقات المتكبدة    ة كبير نسبةالتأمين الصحي للموظفين إلى تسديد      تهدف المنظمة من خالل خطة      و   -٣٠
 مباشرة إلـى المـوظفين      حظت حاالت جرى فيها تقديم السلف     ولو. بسبب الرعاية الصحية المعترف بها طبياً     

  .والتي لم يكن هناك أحكام بشأنها في النظام، عوضاً عن تسديد النفقات

ب الموظفون سلفة على راتبهم الشهري الحالي على أن يـسددوها           في حاالت الطوارئ، يمكن أن يطل       -٣١
 مستحقة السداد منذ أكثـر      بسلف تتعلقولوحظت حاالت في المكتب اإلقليمي ألفريقيا       . في غضون ثالثة أشهر   

 الراتب، في حين تم تسجيل المعـامالت         ذلك، تم دمج عناصر أخرى مع سلف       باإلضافة إلى . من أربعة أشهر  
  .مما يتعارض واإلجراء المتبعفي الحسابات، 

المنظمـة   تضاعف بأن  أوصيفإنني   المستحقة،   مارسات الجارية إليجاد حل للسلف     الم وإذا كنت أدعم    -٣٢
 المقدمة إلى الموظفين واستردادها حـسبما       ستحقة وضمان الموافقة على السلف     الم جهودها إليجاد حل للسلف   

  .تقتضيه القواعد

  إدارة الموظفين

 إلـى   قدمتـه همية استكمال اإلجراءات التعاقدية قبل البدء بالعمل في التقرير المبدئي الـذي             نوقشت أ   -٣٣
ت قصيرة  اتوقيع العقود الخاصة بالموظفين لفتر    فيها  ولوحظت حاالت لم يتم     . جمعية الصحة الثامنة والخمسين   

دء العمل فيها تسبق تلك     وظهرت حاالت من العقود كانت تواريخ ب      . وعقود الخدمات الخاصة قبل البدء بالعمل     
العمل نفسه،  في   إجراءات عقود العمل قبل البدء       والبد من إعادة التوكيد على ضرورة       . الواردة في عقد العمل   

  .ويشكل التعاون الوثيق بين المكتب اإلقليمي والمكاتب القطرية المعنية جزءاً ال يتجزأ من هذا اإلجراء

ويـشكل نظـام    .  أهمية حاسمة  يكتسي، فإن تقييم أداء الموظفين      ن المنظمة تقوم على المعرفة    وحيث إ   -٣٤
يتضمن إجـراء   هو  و.  خطط العمل وتقييم أداء الموظفين     لصياغةتطوير إدارة األداء إحدى األدوات الرئيسية       

من ثالث مراحل، بدءاً من تدوين خطط العمل بحلول نهاية العام المنصرم استناداً إلى األهداف الفردية، يليـه                  
االلتزام باإلطار الزمني أمر حاسم إذا أريد للنظـام أن          و. تعراض منتصف المدة واستعراض في نهاية العام      اس

    .  يحقق هدفه

لم يتم فيها احترام المواعيـد      التي أجريت أظهرت عدداً مهماً من الحاالت        المالية  غير أن المراجعات      -٣٥
كان التأخر فـي    وفي بعض الحاالت،    .  من الموظفين  يركبالمراحل الثالث للنظام في ما يتعلق بعدد        ب الخاصة

 في كل من المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ والمكتـب اإلقليمـي             ٢٠٠٤عود إلى عام    احترام المواعيد ي  
مهم للفترة  الخاصة بتطوير الموظفين وتعل   خطة  ال تأخير في تنفيذ     سجلفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا،     ف. ألفريقيا
بعض التفاصيل مثل تلـك الخاصـة مـثالً بالبلـدان           ،  ٢٠٠٦ولم تتضح، بحلول نهاية عام       ،٢٠٠٧-٢٠٠٦

المشاركة أو الموظفين، مع األخذ بعين االعتبار الحاجة إلى معالجة عمليات التقييم اإليجابي والسلبي على حد                
اضـات  واستعر بضمان وضع خطط عمـل       أوصيوإنني   .سواء من أجل تعزيز أداء الموظفين بشكل أفضل       

  . تتعلق بأداء الموظفين ضمن اإلطار الزمني المشار إليهفردية

 في تقييم األداء فـي المقـر        استعراض الكفاءات من قبيل إدراج    اإلدارية  مبادرات  لل وهناك دعم يقدم    -٣٦
 وتجدر اإلشـارة إلـى    . وربط معالجة االستحقاقات بتقديم التقارير والمذكرات الفردية المنتظمة، الخ        الرئيسي  

ويـتم تنفيـذ هـذا      . تطوير إدارة األداء  وهو عبارة عن نظام إلكتروني ل     " .viz"التنفيذ الحالي لبرنامج  جديد،      
من المهم أن   و. ٢٠٠٨ جميع الموظفين بحلول عام      ليشمل المنظمة   مستوياتالبرنامج على مراحل في مختلف      

  .المقترحة لعقوداإصالح دارة العالمي وعملية  الجاري لنظام اإليتداخل اعتماد هذا النظام اإللكتروني مع التنفيذ
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     عقود الخدمات

 على عقود الخدمات المتنوعة أو التقنية القصيرة األجـل، مـن خـالل              الطابع الرسمي يجري إضفاء     -٣٧
 ألف دوالر أمريكي فأكثر، يشترط تقديم تقـارير         ١٥وفيما يتعلق بالعقود التي تبلغ قيمتها       . اتفاقات أداء العمل  

ويمكـن  . إسناد العمليات لكي تثبت موضوعية ونزاهة العملية التي يضطلع بها الختيار الشريك المتعاقد            بشأن  
األنشطة المحددة في اتفاق أداء العمل من خالل تقارير اإلنجاز التي يتم             /التحقق من التسليم المرضي للخدمات    
. كلفة عند إعداد عقود الخدمات هذه     تصيل ال ومن المطلوب كذلك تقديم تفا    . الحصول عليها عند نهاية فترة العقد     

الوفـاء   فيهـا    يـتم  األخيرة سلطت الضوء على حاالت لم        للثنائيةوالتقارير التي قدمتها إلى جمعيات الصحة       
  .أعاله المذكورةالمتطلبات ب

 نالحظ حاالت لم تدون فيهـا التقـارير بـشأن إسـناد العمليـات        ، خالل المراجعات المالية،   فتئناوما  -٣٨
 ولم يتم الحصول على تقارير اإلنجاز بالرغم من أن فترات العقـود             تكلفة في السجال  تالتفاصيل المتعلقة بال  و

 التحقق من شفافية عملية إبـرام العقـود والتـسليم           تعذروفي غياب هذه التقارير والتفاصيل،      . كانت قد انتهت  
  .م لإلجراءات المنصوص عليهاهناك حاجة إلى تعزيز االمتثال الصارو. المطلوبةالمرضي للخدمات 

  . بأن تشدد المنظمة على تقارير اإلنجاز لضمان التسليم الفعلي للخدمات المتعاقد عليهاأوصيوإنني   -٣٩

  المشتريات

ها كمـا   تم شحنها أو كانت عالقة أو تم تسليم       يات الحركة الفعلية للسلع، سواء      يتتبع نظام رصد المشتر     -٤٠
  كانـت  الـسلع  من   اً عدد أن هناك حاالت  في بعض ال  وقد لوحظ   . سليمها ونقلها يرصد أمر طلب هذه المواد وت     

ولم يتضمن النظام أي معلومـات      . ٢٠٠٥-٢٠٠٤رغم أن أوامر الشراء قد أصدرت في عامي         التزال عالقة   
. ا التي شحنت خالل الفترة نفسه     وثيقة بتلقي عدد من البنود     أي   تُسجلكما لم   . تتعلق بتسليمها أو أي إيصال بها     

  .مكتملة في بعض الحاالت السجالت في النظام غير ولوحظ أن

غير . عملية شراء المواد في المنظمة    تنظم  األحكام المفصلة الواردة في دليل منظمة الصحة العالمية         و  -٤١
، أن أوامر الشراء للسلعة نفسها أدرجت بالتاريخ نفسه مع شركات مختلفـة،             المالية خالل المراجعة  ،لوحظ أنه
إلى جانب ذلك، أجريت عمليات الشراء على أساس تسعيرة واحـدة، ممـا             .  أدى إلى تقسيم أوامر الشراء     مما
أن موظـف   الحـسابات   مراجـع   وقد أبلغت اإلدارة    .  أمراً متعذراً   إمكانية الحصول على أسعار تنافسية     جعل

 .فتهبسب سوء ممارسة وظي فُصل عن العملالمشتريات الذي أشرف على هذه المشتريات قد 

 وجود قاعدة بيانات أوسع تخـص مـوردي       ضرورة، أشرت إلى    ٢٠٠٥-٢٠٠٤في تقريري للفترة    و  -٤٢
إلى توسيع  تدقيق حساباتها، لوحظ أن هناك حاجة        وفي المكاتب القطرية التي تم    .  الرئيسي المشتريات في المقر  

وبالتالي تعزيز شفافية   تنافسية،  قاعدة بيانات موردي المشتريات للحصول على المزيد من الخيارات واألسعار ال          
  .عملية الشراء

أن يتم االمتثال بشكل صارم لعملية الشراء القائمة وبأن يتم النظر في توسـيع قاعـدة                 ب أوصيوإنني    -٤٣
   .بيانات موردي المشتريات في المكاتب القطرية
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  إدارة المخزون 

 االحتفـاظ ، شددت على الحاجة إلـى       ٢٠٠٥عام  جمعية الصحة    إلى   قدمتهفي التقرير المبدئي الذي       -٤٤
، غير أنه لوحظ، عند القيام بعمليات المراجعة، وجود سجالت غيـر            وتحديثها واستكمالها سجالت الموجودات   ب

 مدونة ولم تحمل العديد مـن       اتوفي بعض الحاالت، لم تكن قيمة المخزون      .  بشكل دقيق  محدثةمكتملة أو غير    
ـ           اتاد رقماً تسلسلياً، ولم تحمل قوائم المخزون      المو  ات أي شهادات تشير إلى اكتمالها، كما أن قـوائم المخزون

 فقط في حين تركت فراغات فـي مـا يتعلـق            ٢٠٠٢ حتى عام    تسجيل سلع الخاصة ببعض البلدان تضمنت     
يقيـا، هـراري، تبـين أن      في المكتب اإلقليمي ألفر   و. بتفاصيل مهمة من قبيل أرقام طلبات الشراء أو التزويد        

المسؤول عن القيام بعملية الجرد لم يؤد عمله، في معظم الحاالت، في ما يتعلق بالتحقق من قوائم المخـزون                   
باإلضافة إلى ذلك، لم يتم     . عملية تدقيق فعلية منتظمة لها    ب القيام  كما لم يكن هناك أي مؤشر على        . ومراجعتها

والقائمـة  "  أكثر من غيرها   ن استخدامها يفضل الموظفو بالمواد التي   "علقة   كل من القائمة المنفصلة المت     تحديث
المنفصلة بالمواد المفقودة أو التي أصبحت غير قابلة لالستخدام، والواجب إحالتها إلى مجلس حصر الممتلكات، 

 فـي سـبع    تم استكمال التحقـق الفعلـي     وفي ما يتعلق بالمكاتب القطرية    . وفقاً لما تنص عليه قواعد المنظمة     
  .مقاطعة من أصل ثماني عشرة مقاطعات

شار إلى أنها قابلة للجرد في أمر الشراء القائم من خالل نظام المشتريات يتم تحويلهـا                التي ي المواد  و  -٤٥
لنفقات الفريدة الموجودة في دليل المنظمة هي الوحيدة        األرقام الكودية ل  أشير إلى أن    قد  و. إلى نظام المخزونات  

المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ أن المـواد        غير أنه لوحظ في     . نيفها على أنها قابلة للجرد    التي يتم تص  
وتلقى اإلدارة كل الدعم في الجهـود التـي         . التي ال تعود إلى الشفرات المشار إليها اعتبرت أنها قابلة للجرد          

  .تبذلها في إعادة النظر في هذه الثغرة

لتدقيق الفعلي للمخزون في المكتب اإلقليمي ألفريقيـا وفـي المكاتـب             ا حالة بمراجعة   أوصيوإنني    -٤٦
  .المقاطعاتالقطرية الموجودة في 

  إدارة البرنامج

تبين أن معدالت التنفيذ في ما يتعلق بالتقدم المالي المحرز بالنسبة إلى أنشطة برنـامج الميزانيـة                 لقد    -٤٧
 معدل التنفيذ   والبد من تعزيز  . ية في غرب المحيط الهادئ    بعض المكاتب القطر  بالعادية منخفضة نسبياً مقارنة     

لقد حـددت   و. في هذه المجاالت لتجنب تضخم األنشطة واندفاع النفقات باتجاه نهاية الفترة المالية           كبير  بشكل  
 ومناصب شاغرة في ٢٠٠٦على خطط العمل لعام متأخرة اإلدارة العوامل المساهمة باعتبارها موافقة حكومية      

وفي أحد المكاتب القطريـة، عـزت       .  القطرية وتغيرات متكررة في صفوف الموظفين في الحكومات        المكاتب
. التنفيذ إلى عدم تمتع المنظمة بالمرونة الالزمة للعمل مع أي وزارة أخرى باستثناء وزارة الصحةبطء اإلدارة 

بشكل  ميزانية البرمجية لتنفيذ ا تخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان     مراجع الحسابات أنه سيتم ا    لوأكدت اإلدارة   
  .كامل وفعال

 أن يتم   األهمية بمكان  كوسيلة للتحقق من تحقيق األهداف وخطط العمل، ومن          وتُستخدم تقارير البعثات    -٤٨
 البعثات بشكل فعال، إذ إن التأخير غير العادي يجعـل           عن طريق إيصال المعلومات التي يتم الحصول عليها       

وتشكل هذه النقطة قلقاً إذ إن عدداً كبيراً من التقارير كانت معلقة في ما يتعلق               . تقريباً المعلومات عديمة القيمة  
 شهرين ونـصف    يسمح بفترة تستغرق حوالى   و. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥بالبعثات التي تم االضطالع بها خالل عامي        

الحكومات في وقت    /تالشهر لمختلف األنشطة بعد انتهاء البعثات، وينبغي لهذه التقارير أن تُصدر إلى الوكاال            
 بسبب المشاكل غير متوازن فصل النهائي في نظام تقرير البعثاتأشارت اإلدارة إلى أن متوسط زمن الو. أبكر
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وقـد  . التي طرأت على البرنامج الحاسوبي واألعطال التي أصابت بعض الوحدات التقنية عند تحديث النظـام      
 وإرسـالها   اجعة لضمان استكمال تقارير البعثات    استكمال المر  الخطوات التي اتخذتها اإلدارة منذ       تمت مراعاة 

  .في الوقت المناسب

إعادة البرمجة هي عبارة عن أداة إدارية تُستخدم إلعادة تخصيص الموارد بهدف إجراء تصحيحات              و  -٤٩
ثر في  التأخير في إجراء طلبات إعادة البرمجة يؤ      و .مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج    في منتصف المدة، في أي      

وخالل عمليات المراجعة، لوحظ أن عدداً كبيراً من الطلبات بشأن إعادة           . الوقت المناسب عمل في   تنفيذ خطط ال  
البرمجة كانت معلقة في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، والتي كانت تتعلق بالفترة الماليـة الـسابقة،                 

 زائـد عـن الحاجـة   م كذلك أن عدداً من الطلبات ومن المفهو. مشيرة إلى ضرورة مراجعة مثل هذه الحاالت  
  . عملية المراجعةاالنتهاء منمنذ  عولجتهذه المسائل قد  وقد تم إبالغنا أن. ن نظام الرصدوينبغي حذفها م

  االستئماني للعراق صندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائيةالعمليات ذات الصلة ب

ـ   أجريت دراسة حول عمليات المنظمة في ما        -٥٠  صندوق مجموعـة األمـم المتحـدة اإلنمائيـة         يتعلق ب
واستندت الدراسة إلى تحليل    .  المتوسط والمكتب القطري للعراق    لشرق في المكتب اإلقليمي     االستئماني للعراق 

 إلى جانب اختبارات التحقق من المعامالت فـي         مليات المراقبة الداخلية المتبعة   المخاطر وتضمنت مراجعة لع   
 تم إصدار رسـالة إداريـة       وفي نهاية عملية المراجعة   . يعية من النشاط المالي وإدارة المشار     المجاالت الرئيس 

وتناقش االستنتاجات والتوصـيات التـي   . ألمانةوللمكاتب اإلقليمية والقطرية موجهة لتحتوي توصيات محددة   
  .التالية إليها المراجع في الفقرات خلص

 ٢٠٠٤ عـام    مطلـع  في   االستئماني للعراق  متحدة اإلنمائية صندوق مجموعة األمم ال   أنشىء  : مقدمة  -٥١
 هـذا الـصندوق   ويمـول . ، بناء على طلب الدول المانحـة      العراق مرفق الصناديق الدولية لتعمير   كجزء من   

ويتولى .  العراق لمساعدة استراتيجية األمم المتحدة   والواردة في مجموعة واسعة من األنشطة المزمع القيام بها        
 منظمة مشاركة من منظمات األمـم       ١٩ وبالنيابة عن م المتحدة اإلنمائي إدارة هذا الصندوق باسمه        برنامج األم 

  . منظمة الصحة العالميةومن بينهاالمتحدة 

المعتمـدة  تنفيـذ المـشاريع     ب فيما يتعلق تضطلع المنظمات المشاركة بالمسؤولية البرنامجية الكاملة       و  -٥٢
، نفذت المنظمة عشرة مشاريع بتمويل إجمالي       ٢٠٠٦ومنذ نهاية عام    . ناديقلصوالمساءلة المالية فيما يتعلق با    

صندوق مجموعـة    مشاريع وافقت عليها لجنة التوجيه في        ١٠٤ دوالراً أمريكياً من أصل      ٨٥ ٥١٩ ٧٢٨بلغ  
، ٢٠٠٦ نهاية عـام     وبحلول. اً أمريكي اً دوالر ٨٦٨ ٩٠٢ ٨٥٢  بمبلغ تمويل إجمالي بلغ    األمم المتحدة اإلنمائية  

 دوالراً  ٧٠ ٩٩٣ ٢٧٣  دوالراً أمريكيـاً وأنفقـت     ٨٩ ١٧١ ٨٢٨ كانت المنظمة قد حصلت على تمويل بلـغ       
  .أمريكياً

 االستئماني للعـراق  ندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائيةها صاألساسية التي يطبق المعايير وفيما يلي  -٥٣
قدرة  العراق وقابلية التنفيذ نظراً للوضع األمني والتوافق مع األولويات التي يحددها: عند االضطالع بالمشاريع

 ودرجة التعاون بين الواقع على إيجاد فرص العملثر األ المشاريع و  تنفيذعلى  المشاركة  ألمم المتحدة   منظمات ا 
 يصل  بتخصيص مبلغ  في العراق    المنظمة ممثل   أذنالمشاريع،  بالخاصة   تزاماتولكل التزام من االل   . الوكاالت

من أن توافـق عليهـا لجنـة        البد  أما االلتزامات التي تتجاوز هذه القيمة فكان        . ألف دوالر أمريكي   ١٠٠إلى  
  .استعراض العقود في المكتب اإلقليمي
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ولجنة التوجيه   الستعراض االستراتيجي العراقي ل مجلس  العند الحصول على موافقة     : وانب المالية الج  -٥٤
الرئيـسي   مقر المنظمة    يوفر على المشروع،    االستئماني للعراق  يةندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائ    ص في  
٪ من الميزانية الموافق عليها لجميع      ٦وتفرض المنظمة   . مبالغ الموافق عليها إلى المكتب القطري في العراق       ال

يف ٪ مقابل التكاليف المباشرة والمتفرقة التي تتـضمن التكـال         ٣المشاريع مقابل تكاليف دعم البرنامج وحوالي       
  .المتعلقة بالموظفين

الذي مشروع البالنسبة إلى برنامج العمل الصحي إبان األزمات في مقر المنظمة الرئيسي قد احتفظ  إن  -٥٥
 ،ق، وهو دعم نظام الرعاية الـصحية األوليـة        االستئماني للعرا  ندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية    صينفذه  
 دوالراً أمريكياً، بمـا يتجـاوز       ٣٧ ٣٦٣ ٥١٦ مويل الذي بلغ  ، من أصل الت    دوالر أمريكي  ٦٩٩ ٤٠٠بمبلغ  

ويزيد عن التكاليف العادية لتكاليف دعم البرنامج والتكاليف المباشرة المحسوبة والمستخدمة لتغطيـة تكـاليف               
  . الرئيسي األزمات في المقرإبان العمل الصحي برنامجالرواتب لعدد من الموظفين في 

ـ  لالحتفـاظ للوائح القائمة يضع في االعتبار أي أساس        ال يوجد أي حكم في ا     و  -٥٦ األموال فـي المقـر     ب
وقد  . الرئيسي  المقر إدارات من   إدارةبما يتجاوز ويزيد عن تلك المشار إليها أعاله لتوفير الدعم ألي            الرئيسي  

  . العادية من الممارسات ذلكأن بينت اإلدارة العامة 

 من صـناديق المـشاريع      ماليةمبالغ  ب المتمثلة في االحتفاظ  سة   الممار بإعادة النظر في   أوصيوإنني    -٥٧
  .تتجاوز وتزيد عن تلك المتعلقة بتكاليف دعم البرنامج والتكاليف المباشرة

، لـوحظ خـالل     غيـر أنـه   .  دعم للبرنـامج   بوصفها تكلفة ٪  ٦نسبة  على تخصيص    القواعد   وتنص  -٥٨
كمـا بلغـت قيمـة      .  من مبلغ مخصص واحد    ٪٦ن   بدالً م  ٪٥٠المراجعات أن المكتب اإلقليمي فرض نسبة       

اتخاذ اإلجـراءات التـصحيحية      اإلدارة على    وتمت مالحظة تأكيدات  .  دوالراً أمريكياً  ١ ٤٦٨ ٠٨٢ التجاوز
  .الالزمة

 برقم كودي يطلق عليـه    لنشاط عند أدنى مستوى له من خطة العمل         من مكونات ا   كل مكون    ويرتبط  -٥٩
جميع االلتزامات بشفرة محددة من نظام إدارة األنشطة بحيـث          البد أن ترتبط    و. اسم شفرة نظام إدارة األنشطة    

 التزامات مـن    وجودلوحظ  قد  و. مرحلة من المراحل  يمكن قياس التقدم المالي المحرز في خطة العمل في أي           
 مـن  كان هناك عـدد كما . مرتبط بهدون شفرات نظام إدارة األنشطة أجريت مقابلها نفقات من دون أي مبلغ     

 من ملصقات اعتماد    كبيرة أعداد   ووجود. المرتبط بها بمراحل  المبالغ  في إطارها   االلتزامات تجاوزت النفقات    
التي لم تقيد التزامـات ماليـة        نظام إدارة األنشطة ومن النفقات       أرقام كودية في إطار   دون  ب  العالية  القيمة ذات

قد اعترفت اإلدارة بالمشكلة التي عزتها إلـى تـشغيل          و.  يجعل بيئة المراقبة الداخلية عرضة للمخاطر      بشأنها
  .المكتب اإلقليمي لإلدارة والشؤون الماليةمعلومات م إدارة األنشطة القطرية ونظام نظامين هما نظا

 صندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائيـة  نفذت المنظمة عشرة مشاريع بتمويل من :أداء المشاريع  -٦٠
 على أن تنفذ خـالل فتـرات تتـراوح بـين            ٢٠٠٤  عام  أربعة مشاريع في   دأ تنفيذ وقد ب . االستئماني للعراق 

.  ٢٠٠٦أكتـوبر   /  بنهاية شهر تشرين األول    اإلنجازقارب   فقط   اً واحد اًهناك مشروع إال أن   .  شهراً ١٨و ١٢
مشاريع تؤتي ثمارها بـسرعة حيـث        أن تكون    ٢٠٠٥  عام  في توكان من المتوقع للمشاريع األربعة التي بدأ      

وقد شارفت ثالثة مشاريع على االنتهاء بحلول تـشرين         . بلغت مدة تنفيذها التي تمت الموافقة عليها ستة أشهر        
  .٢٠٠٦نوفمبر / الثاني
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الذي أعـده   و ٢٠٠٦يونيو  / يناير وحزيران /  بين كانون الثاني   الممتدةأشار التقرير المرحلي للفترة     و  -٦١
مقدم إلى البلدان المانحة بشأن تنفيذ األنشطة أن تزايد انعدام األمن            وال ندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية    ص

ـ لتي تواجهها السلطات المعنية في ات إلى العراق والصعوبات ا  عامليهمدين إرسال   ورورفض العديد من الم    ذ اخ
ـ           واالرتفاع الحاد في التكاليف مما يحد      اتالقرار ب  من أثر المشروع والنقص في التمويل التشغيلي مـن جان

  . تنفيذ المشاريعتحول دونوزارات الخدمة في العراق، كلها عوامل تشكل عقبات 

باعتباره أحد األنشطة     اإلنترانت  شبكة كأحد تطبيقات نظام المعلومات الصحية    تم التخطيط إلنشاء     وقد  -٦٢
 أن   المفترض وكان من ،  ٢٠٠٤يوليو  / الرئيسية لمشروع دعم نظام الرعاية الصحية األولية الذي بدأ في تموز          

 التي تم   األجهزة بتسليم   المزودوقام  . توثيق السجالت الصحية   النماذج المناسبة وملفات المرضى و     توافريسهل  
 دوالر  ٩٥٠ ٠٠٠ نظام المعلومات الصحية بقيمـة    الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في إطار       مقر  الطلبها في   

 سنة تقريباً   طوال إلى العراق    جهزةألا نقل   تعذرن،  ومنذ ذلك الحي  .  في عمان  ٢٠٠٦مارس  / أمريكي في آذار  
ولوحظ من وجهة نظر المراجع أنـه يجـب تـسوية    . وضيق الحيز المخصص للتخزينبسبب الوضع األمني  

 بين مراكز   إقامة الروابط : ومن هذه المسائل  . بعض المسائل واالضطالع بها واستكمالها بهدف تنفيذ المشروع       
كلفة المواقـع  تتقييم وإعداد الموقع،   و،   الحاسوبية امجواختيار نظام البر  الكيانات،  الصحة العمومية وغيرها من     

 إلى ستة  بأن األمر يحتاج  تسوية وتم إبالغ المراجع     وقد ظلت هذه المسائل دون      .  النهائيين المستخدمينوتدريب  
األرجـح أن   ان مـن    ومع استكمال أنشطة أخرى تتعلق بدعم نظام الرعاية الصحية األولية، ك          . أشهر إضافية 

بسبب التأخر الحاصل فـي نظـام المعلومـات         كبير وذلك   يتأخر إنجاز المرحلة العملية من المشروع بشكل        
  .الصحية

 بإيجاد حل للمسائل العالقة ذات الصلة بالتنفيذ واستكمالها على وجه السرعة، بالتنـسيق              أوصيوإنني    -٦٣
، بإعداد جدول واقعي     في المستقبل  تكنولوجيا المعلومات  ، في ما يتعلق بمشاريع    أوصيكما  . الصحةمع وزارة   

  .األجهزةبالمكونات البرمجية، مثل التدريب والتطوير، بشكله النهائي قبل إعطاء األمر بشراء 

نـشاء نظـام إلدارة      المياه، تم العمل على إ     بجودةلضمان أفضل استخدام لجميع المعلومات المتعلقة       و  -٦٤
 المشروع األولي لرصـد ومراقبـة       في إطار كة المختبرات التابعة لوزارة البيئة،       ضمن شب  معلومات المكتبات 

ن  وتدريب المـوظفي   ٢٠٠٥أبريل  /  ألف دوالر أمريكي في نيسان     ٦٠تم شراء معدات بقيمة     قد  و. نوعية المياه 
تعلقة بنوعية  وكان من المزمع استخدام المعدات لنظام إدارة المعلومات الم        . على نظام إدارة معلومات المكتبات    

وجاء في التقرير األخير لفترة  . مختبرات المناطق المياه ضمن المختبرات ووزعت على المختبرات المركزية و       
مـشروع نظـام إدارة معلومـات        أنه تم تنفيذ     ندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية    صالستة أشهر الذي أعده     

 الالزمـة، وبالتـالي      الحاسـوبية  م تكن مزودة بالبرامج   غير أن المراجع الحظ أن المختبرات ل      .  كلياً المكتبات
ولم يكن هناك أيـضاً     .  نظاماً كامالً  دارة معلومات المكتبات  يمكن اعتبار نظام إلدارة المعلومات مثل نظام إ        ال

أن التقرير يتمـشى مـع      إلى   اإلدارة   وما ذهبت إليه  . مختبرات المناطق  بين المختبرات المركزية و    روابطأي  
خطط الموضوعة، إنما يتعين النظر إليه في ظل انعدام قيام نظام كامل إلدارة المعلومات كما جاء فـي                  التنفيذ  

  .المشروع وبالتالي فإنه ال مجال العتبار المشروع قد تم إنجازه

 بوضع الوصالت الضرورية والبرنامج لنظام إدارة المعلومات وجعلها عمليـة بـشكل             أوصيوإنني    -٦٥
  . التبليغطرائقاجعة كامل، إلى جانب مر

 مادة األوكسجين من خـالل إقامـة ثـالث منـشآت            توفيروافقت المنظمة على بناء القدرة على       وقد    -٦٦
صوالً إلـى   و و عن المناقصات عالن  اإللألوكسجين وكانت تسعى إلى تنفيذ جميع مراحل المشروع انطالقاً من           

 أثـر   ذا اًمشروعليكون    الذي ُأعد    ستكمال المشروع لكن التاريخ المحتمل ال   . توقيع العقود باسم وزارة الصحة    
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حتى في الواقع، ظل العقد معلقاً      و. أمراً مؤكداً  لم يكن    ٢٠٠٦فبراير  /  بحلول شباط  ي يتوقع إنجازه  سريع والذ 
ثناء، كانت المنظمة تزود المستشفيات     وفي األ  يوقعه من يفوز بالمناقصة،       ريثما ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني 

 دوالراً أمريكيـاً    ٤١١,١١٩بلغت النفقـات    و. كسجين بواسطة عقود تبرمها مع تجار محليين      وات األ بأسطوان
كسجين قد  ون تزويد أسطوانات األ   بأويجب النظر في رأي اإلدارة القائل       . ٢٠٠٦نوفمبر  / بنهاية تشرين الثاني  

 إيجـاد ن في   مكي للمشروع ي  ة بأن الهدف األول    القائل الحقيقةساهم في تحقيق بعض أهداف المشروع في ضوء         
كـسجين أو إقامـة منـشآت    وباإلضافة إلى ذلك، ال يشكل تزويد أسطوانات األ     . القدرة على اإلنتاج ال التزويد    

  . الموكلة إليهاي تضطلع بها المنظمة أو من المهامكسجين جزءاً من األنشطة المنتظمة التواأل

  .  رر إلغاء المشروع وإعادة األموال إلى الجهة المانحةتم إبالغنا أنه تم استنفاد جميع الخيارات وتقو  -٦٧

 ٢٠٠٦أبريـل  /  دوالراً أمريكياً فـي نيـسان  ٦٥٧ ٩٤١  معدات المختبرات بقيمة   التجاراشترى أحد     -٦٨
 ت ذا اريعمشمن ال  الرعاية الصحية الذي كان      مخلفاتوزود العديد من المستشفيات بها بموجب مشروع إدارة         

 قطع فقط من أصل     ٦ تم تركيب    ،٢٠٠٦نوفمبر  / في تشرين الثاني  المالية   إعداد المراجعة    ولدى. سريعالثر  األ
وقد تـم   . من أجهزة الترميد   ١٤ بإصالحإلى جانب ذلك، تم التخطيط لمشروع يتعلق        .  قطعة من المعدات   ١٤

مـل بطيئـاً    كان الع و. ٢٠٠٦  عام  دوالر أمريكي في   ٢٠٣ ٤٠٦  ورصد مبلغ بقيمة   مقاولينأربعة  التعاقد مع   
 من أصل المشاريع األربعة الترميم مشاريع حيث بلغت أربعة فقط منبشكل صارخ مقارنة مع الجدول الزمني 

 ولم يكن العمل قد بدأ بعد في سبعة مستشفيات من أصل أربعة عشر مستشفى في تشرين اإلنجاز مراحلعشرة 
هناك دعم للجهـود    و. ي ظل التهديدات األمنية    العمل ف  البدء في  بسبب رفض المتعاقدين     ٢٠٠٦نوفمبر  / الثاني

  .بعض األمور مع الموردينالتي تبذلها اإلدارة لمتابعة 

 األمثل إلدارة المشاريع يدعو إلى رصد وثيق للكميات الكبيرة مـن            المستوى إن   :أنشطة المشتريات   -٦٩
 MS Accessقاعـدة البيانـات    تهتم بـصيانة  كانت وحدة اللوجيستياتو. يقدمها مختلف الباعة التي اإلمدادات

 في الموقـع    تسلم الشحنات بعد  و.  تفاصيل السلع التي يتم استالمها من مختلف الباعة        لتسجيلللمكتب القطري   
وبعـد  . لسداد فواتير الباعة    الرئيسي  إلى المكتب اإلقليمي والمقر    بالتسلمالمحدد، أرسل المكتب القطري إقراراً      

وقد لوحظ، خـالل    . تب القطري ينتظر تقارير باالستالم من الوزارة المعنية        إلى العراق، كان المك    السلعشحن  
 إلى حد ومنقوصة، أن قاعدة البيانات كانت تعاني من ثغرات بارزة وتضمنت معلومات خاطئة  الماليةالمراجعة

ملية  بسبب الباعة على مستوى المكتب القطري، مما جعل ع         ئع رصد التأخر في استالم البضا     تعذركما  . كبير
إن رد اإلدارة علـى أن سـجالت المكتـب اإلقليمـي            .  جداً بسبب تأخر وصولها أمراً صعباً    فرض العقوبات   

تعكس مثل هذه الثغرات واألخطاء يشدد على الحاجة إلى التزامن بين قاعدتي البيانات المنفـصلتين التـي                  ال
اعترفت اإلدارة بمـشكلة تعـدد      و. ليمييعتمد عليهما حالياً سواء على مستوى المكتب القطري أو المكتب اإلق          

  . بمعالجة هذه النقطةعت أن يقوم نظام اإلدارة العالميقواعد البيانات وتوق

 المشتريات المحلية مـع البيانـات المتعلقـة         يستيات قاعدة البيانات المعنية بلوج    بتساوق أوصيوإنني    -٧٠
  .دة البيانات السجالت في قاعتدوين الرقابة عند وإحكامبالمكتب اإلقليمي 

 األردن منذ أكثر مـن      من أماكن دوالراً أمريكياً تم استالمها في عدة        ٣ ٩٨٤ ٩٤٢ بقيمة   سلعكانت  و  -٧١
ولوحظ أن التأخر يعزى، إضـافة     . ٢٠٠٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  في أواخر ستة أشهر تنتظر ريثما يتم شحنها       

ستية أنـه   ية البيانات اللوج  دليل قاع وأظهر تح . لتوزيعل اإلعفاء وقوائم ا   إلى األسباب األمنية، إلى انتظار رسائ     
بـدا أن   و ماليـين دوالر أمريكـي       ٦ قيمتها   بلغت السنتين األخيرتين في   ، عدد كبير من المشتريات    وجودفي  

  .وصلت بعد أربعة أشهر أو أكثر من تلك التي وصلت إلى األردنقد  المرسلة إلى العراق اإلمدادات
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 شـحن الـسلع     مراعاة المالبسات الحقيقية التي تكتنف عملية     بأوامر الشراء مع    القيام  ب أوصيوإنني    -٧٢
  .باتجاه المكان المقصود النهائي

ما يتعلق  فيالوزارات المعنية أعدت تقارير االستالم      أن  التي أجريتها، لوحظ    المالية  خالل المراجعات   و  -٧٣
 باتجاه العراق قبـل     البضائع شحنت  رغم من أن  بال مليون دوالر أمريكي،     ٣,٠١بالمشتريات التي بلغت قيمتها     

  .أكثر من أربعة أشهر

وفي ما يتعلق باألحكام الواردة في دليل المنظمة، من المطلوب الموافقة على مـذكرة بـشأن إسـناد                    -٧٤
 أو   دوالر أمريكـي   ١٥ ٠٠٠هذه المشتريات قيمـة     قيمة  العمليات تبرر المشتريات في كل حالة تتجاوز فيها         

نفس تقرير إسـناد العمليـات الخـاص        ستخدام نسخ قديمة من     ، لوحظ أنه تم ا     المالية ل المراجعة وخال. أكثر
يجب تقديم تقرير بشأن إسناد العمليات منفصل في حال إعادة          و.  ذاتها بمشتريات سابقة في حال تم شراء المواد      

  .  ذاتهااألسعارو،  ذاته البائعىل على أن يتضمن هذا التقرير ما يبرر تقديم أوامر الشراء إالبنود ذاتهاشراء 

أود أن أعرب عن تقديري لما لقيته من تعاون وعون من قبل المدير العـام والمـديرين اإلقليميـين                 و  -٧٥
  .والموظفين في منظمة الصحة العالمية خالل عمليات المراجعة التي قمت بها

  
  
  
  

  كول. فيجايندرا ن  
  المراقب المالي والمراجع العام للهند   

  ٢٠٠٧مارس /   آذار٣٠
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