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  الموجز
  المقدمة

لمنظمــة الصــحة يصــدر هــذا التقريــر لُمراجــع الحســابات الخــارجي عــن مراجعــة البيانــات والعمليــات الماليــة  -١
العالميـة ) عمًال بالمادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية للمنظمة، وهو مقدم إلى جمعية الصحة العالمية (المنظمة

   من خالل المجلس التنفيذي.والستين  الثامنة

لــة إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة مــن رئــيس لجنــة مراجعــة  لــثالتقريــر الثاوهــذا هــو  -٢ الــذي يقــدم بصــيغة مطوَّ
الحســـابات فـــي جمهوريـــة الفلبـــين الـــذي عيَّنتـــه جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة والســـتون ليكـــون مراجـــع الحســـابات 

مثــل غــرض المراجعــة . ويت٢٣-٦٤ع  ج صبموجــب القــرار  ٢٠١٥-٢٠١٢الخــارجي للمنظمــة عــن الفتــرات الماليــة 
في توفير تأكيـد مسـتقل للـدول األعضـاء وزيـادة الشـفافية والمسـاءلة فـي المنظمـة ودعـم أغـراض عمـل المنظمـة مـن 
خالل عملية المراجعة الخارجية للحسابات. وقـد أوردنـا فـي هـذا التقريـر تفاصـيل المسـائل الماليـة والمسـائل المتعلقـة 

  استرعاء انتباه جمعية الصحة العالمية إليها. بتصريف الشؤون التي نعتقد أنه ينبغي 

  النتائج العامة لمراجعة الحسابات

بمراجعة البيانات المالية للمنظمة وفقًا للوائح المالية وعلى نحو يمتثل  بموجب الوالية المسندة إلينا لقد قمنا -٣
للمعـــايير الدوليـــة الخاصـــة بمراجعـــة الحســـابات الصـــادرة عـــن المجلـــس الـــدولي المعنـــي بتـــدقيق الحســـابات ومعـــايير 

  .الضمان

ة للمنظمــة عــن رأيــًا دون تحفــظ بشــأن مراجعــة البيانــات الماليــعلــى مراجعتنــا للحســابات  ءً بنــاوقــد أصــدرنا  -٤
وخلصنا إلى أن البيانـات الماليـة تعـرض بنزاهـة، مـن . ٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١السنة المالية المنتهية في 

 ٢٠١٤ديســمبر / كــانون األول ٣١كافــة الجوانــب الجوهريــة، وضــع المنظمــة المــالي فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
األسهم، والتدفقات النقدية، ومقارنة الميزانيـة بالمبـالغ الفعليـة، / ألصولونتائج أدائها المالي، والتغييرات في صافي ا
  . وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

وخلصــنا كــذلك إلــى أن السياســات المحاســبية ُطبقــت علــى أســاس يتفــق ومــا ُطبــق فــي الســنة الســابقة وأن  -٥
كجــزء مــن مراجعــة البيانــات الماليــة، جــرت فــي جميــع  معــامالت المنظمــة التــي اطلعنــا عليهــا، أو التــي فحصــناها

  .جوانبها المهمة، وفقًا ألحكام الالئحة المالية والسند التشريعي للمنظمة

والرقابــة  اإلقليميــة والقطريــة والعمليــات، وٕادارة المخــاطر، والمــوارد البشــرية، كــذلك البرنــامج ستعرضــنالقــد أو  -٦
يعمـــل علـــى ، و عمـــل المنظمـــة أهـــداف وفعاليتهـــا بمـــا يـــدعم اإلدارة كفـــاءةلتحســـين  هامـــة توصـــيات قـــدمنا. و الماليـــة
فــي المنظمــة وٕاضــفاء المزيــد مــن القيمــة تصــريف الشــؤون و  إلدارة الماليــةا تحســينوعلــى  المســاءلة والشــفافية، زيــادة
 .عليهما
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 موجز التوصيات

التقريــر مناقشــتها بالتفصــيل، إلــى التــي يتنــاول هــذا و   الخاصــة بمراجعــة الحســابات وتقــدم التوصــيات التاليــة -٧
 :إدارة المنظمة

تنفيــذ وصــيانة أداة تتبــع مركزيــة التفاقــات الجهــات المانحــة والتبرعــات العينيــة، وتســجيل كــل   (أ)
التي تصل إلى حدود العتبة النقدية في الفترة الماليـة الصـحيحة، و  كات العينية التي تم التبرع بهاالممتل

لخطابـات االتفـاق، وصـياغة إجـراءات التشـغيل القياسـية العالميـة  قياسـيةوصياغة إجراءات التشـغيل ال
، الخــاص بهــا المخــزون المنتهيــة الصــالحية لتعزيــز نظــام إدارة المخــزون أصــنافبشــأن الــتخلص مــن 

بغيـة تقليـل عـدد التقـارير المتـأخرة والخاصـة اتفاقات التعاون المـالي المباشـر متطلبات لوٕانفاذ االمتثال 
   ؛)٥٣و ٤٩و ٤٤و ٤٠و ٣٥و ٣٢و ٣٠ ألقصى درجة (الفقرات لتعاون المالي المباشراباتفاقات 

لتحسـين نوعيـة مصـادر البيانـات وكفـاءة لمي اإلدارة العـا إجـراؤه لنظـامالمزمـع متابعة التحـول   (ب)
مركـــز الخـــدمات العـــالمي  إليهـــا مراجعـــة حســـابات تالتـــي أشـــار عمليـــات النظـــام، ومعالجـــة القضـــايا 

 )؛٥٥ (الفقرة

والتيسـير، ورصـد  تواصـلرسمية لل بغية توطيد آلية االختصاصاتإضفاء الطابع الرسمي على   (ج)
ــ ــائج شــبكات الفئ ــيم نت وضــع اللمســات األخيــرة علــى إطــار رصــد و ، جــيمالمجــال البر شــبكات و  اتوتقي

 محـدد، واسـتمرار تحسـين صـياغة عناصـر سلسـلة النتـائجالزمنـي الطـار اإلفـي  المزمع تنفيذهالبرنامج 
تقريـر اسـتعراض شـكل وتعزيـز  .٢٠١٧-٢٠١٦ الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة لدعم مواءمة عرضها في

المنجــزات و الفعليــة  المنجــزات المســتهدفةبــين  اً روابــط أكثــر وضــوح مــن خــالل تقــديم منتصــف المــدة
  ؛)٩٣و ٨٩و ٨٣و ٧٨و ٧٤و ٦٨و ٦٣(الفقرات  المقدرة المستهدفة

تعزيـــز التحليـــل بهـــدف بـــرامج التحديـــد وتقـــديم مبـــادرات مناســـبة لبنـــاء القـــدرات والـــتعلم عبـــر   (د)
فـي كــل المحـرز والتقـدم  ،حالـة المهمـة رصـدالنتـائج، وتعزيـز أنشـطة  نتقـارير عـتقـديم واالسـتعراض و 

بحيـث دورية التقييمات البداية  فيسيما الو مع أرقام الميزانية مالية الرقام األ  تواؤمخطة عمل، وضمان 
 ١٠٣و ٩٦ ات(الفقــر  فــي التقريــر المــذكورةاإلنجــازات بدرجــة عاليــة مــن االرتبــاط بهــذه البيانــات  تتمتــع

  )؛١٠٨و

ــى اســتراتيجية   )ه( ــر إإضــفاء الطــابع الرســمي عل ــذ اســتراتيجية  مــن خــاللدارة التغيي المــوارد تنفي
الستراتيجية الموارد تصريف شؤون قوية المنقحة، ووضع خطة عمل / تنفيذ، ووضع ترتيبات  البشرية
التنفيــذ والرصــد  يســيرمخــاطر التنفيــذ بطريقــة شــاملة الســتراتيجية المــوارد البشــرية لت وتحديــد ،البشــرية

  )؛١٢٧و ١٢٤و ١٢٠و ١١٦ اتوقياس النتائج، والمساءلة عن النتائج (الفقر 

مـوظفين الالمسـؤولة عـن تعيـين  البشرية مـع إدارات التوظيـف الموارددارة إشتراك االتأكد من    (و)
 .متطلبات الشفافية، والمساواة بين الجنسين والتمثيل الجغرافـي بشـكل فعـال مراعاةمؤقتين للتأكد من ال
الوقـت األمثـل إلجـراء  لتحديـد التعيـينفـرق و  ،توظيـفالوحـدات و مع أعضاء لجنـة االختيـار،  شتراكواال

أنشـطة ومواصـلة تعزيـز  ،الفترات الزمنية المتفق عليهـاب االلتزاموضمان  ،الكفاءةتقييم التقني و  التقييم
بهــدف االرتقــاء لمــوارد البشــرية داة تتبــع ااألمثــل أل وتعظــيم االســتخدام ،التحقــق مــن الجهــات المرجعيــة

  )؛١٤٣و ١٣٩و ١٣٥و ١٣١ اتالتوظيف (الفقر  بعملية
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األدوات  تـوفيردعت إليه جمعية الصـحة العالميـة و  الذيو لقوى العاملة لنموذج تخطيط  إعداد   (ز)
المتعلقـة ، وتقييم المخاطر والمهارات التوظيف التي تكتنف وتحليل الفجوة المهارات، المناسبة مثل جرد

 تنفيذها من خالل العملية الراهنـة لتعاقب الموظفين بهدفالقوى العاملة بما في ذلك سياسة التخطيط ب
  )؛١٥٥و ١٤٩(الفقرتان  القوى العاملةتخطيط ل

ــل لاســتراتيجيات إعــداد   (ح) ــى أفضــل الممارســات اً اســتناد المعــارفنق ــذها،  ،إل ووضــع خطــة لتنفي
لتحديـــد األنشـــطة والمخرجـــات  األداءالنظـــام اإللكترونـــي لتطـــوير إدارة متطلبـــات واضـــحة فـــي وٕادمـــاج 

والـذي ينبغـي  iLearnالـتعلم  نظامضمان الجودة للكل هدف، ووضع إطار ل األداءومؤشرات  حصائلوال
ن بشــأمصــاحبة التعقيبــات الو  ،بالرصــد القياســي للعمليــةعمليــات قيــاس منهجيــة، مقارنــة  أن يتضــمن

  )؛١٦٨و ١٦٣و ٥٩(الفقرات  أهداف التعلم المؤسسينجاز إس معدل الفجوات والتي تقي

ــإ علــىمواصــلة العمــل   (ط) ــةادم ــز  ،ج إدارة المخــاطر داخــل المنظم العمــل طــار إوالنظــر فــي تعزي
  )؛١٧٦ة الفقر دارة المخاطر (االنتقالي إل

 المحــيط والمكتــب اإلقليمــي لغــرب ،التأكــد مــن أن مــديري المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط  (ي)
فـرص التحسـين التـي أثيـرت أثنـاء  يدرسـوننـام  باكسـتان وفيـتوالمكتب القطري للمنظمـة فـي  ،الهادئ

ــــة  ــــاتبهم لحســــابات مراجع ــــنمك ــــد م ــــوفير المزي ــــة  ت ــــة،الرقاب ــــز الشــــفافية والمســــاءلة  الداخلي وتعزي
  .)٢١٣ (الفقرة

  تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي في األعوام السابقة

تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات الواردة في تقـارير مراجعـة الحسـابات الخاصـة  وقد تحققنا من -٨
توصية  ١٣، ومازالت  ٪ ٤٢توصية بنسبة  ١٣توصية صادرة، ُنفِّذت  ٣١بالسنوات السابقة. والحظنا أنه من أصل 

ت تغطيها توصـيات أخـرى صـدرت ألن هذه التوصيا اً نظر   ٪ ١٣توصيات بنسبة  ٤وأقفلت  ، ٪ ٤٢قيد التنفيذ بنسبة 
التحقـق مـن . وسـيتم اً لـم يعـد مجـديأن تنفيـذها اإلدارة اعتقاد  بسبب . ٪ ٣توصية واحدة بنسبة  قفلتحين أ في اً مؤخر 

التحليــل المفصــل  ألــفالملحــق  المقبلــة ويعــرضتــرة الماليــة دراجهــا ضــمن تقريــر الفإ و  توصــية قيــد التنفيــذ ١٣وضــع 
 لحالة تنفيذ التوصيات.
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  الوالية والنطاق والمنهجية  ألف:
  

  الوالية

عينت جمعية الصـحة العالميـة الرابعـة والسـتون رئـيس لجنـة مراجعـة الحسـابات فـي  ٢٠١١مايو  /في أيار -٩
بموجـــــب القــــــرار  ٢٠١٥-٢٠١٢جمهوريـــــة الفلبـــــين، مراجعــــــًا خارجيـــــًا لحســـــابات المنظمــــــة عـــــن الفتـــــرات الماليــــــة 

وتوضـح المــادة الرابعــة عشــرة مـن الالئحــة الماليــة للمنظمــة وتـذييلها، االختصاصــات التــي تحكــم  . ٢٣-٦٤ع  ص  ج
وتطالب الالئحة مراجع الحسابات الخارجي بأن يقدم تقريرًا لجمعيـة الصـحة العالميـة  .المراجعة الخارجية للحسابات

ي استرعاء انتباههـا إليهـا فيمـا يتعلـق بالمـادة بشأن مراجعة البيانات المالية السنوية وغيرها من المعلومات التي ينبغ
  . والصالحيات اإلضافية الملحقة بها ٣-١٤

  النطاق واألغراض

تمثل مراجعة الحسابات من جانبنا فحصًا مستقًال للبيِّنات التي تستند إليها المبـالغ واإلقـرارات المدرجـة فـي  -١٠
أمـا الهـدف الرئيسـي مـن . لالئحة المالية والسند التشريعيتقييم مدى امتثال المنظمة  أيضاً وتشمل . البيانات المالية

  :مراجعة الحسابات فهو تقديم رأي مستقل بشأن مدى تحقق ما يلي

، ٢٠١٤ديســمبر / كــانون األول ٣١عرضــت البيانــات الماليــة بنزاهــة وضــع المنظمــة المــالي فــي   (أ)
األسهم، والتدفقات النقديـة، ومقارنـة الميزانيـة بالمبـالغ / ونتائج أدائها المالي والتغييرات في صافي األصول

، وفقـــًا للمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة ٢٠١٤ديســـمبر / كـــانون األول ٣١الفعليـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 
  ؛للقطاع العام

الـواردة فـي البيانـات الماليـة  ٢ُطبقت السياسات المحاسـبية ذات الصـلة الموضـحة فـي المالحظـة   (ب)
  السابقة؛ اليةأساس يتفق وما ُطبق في الفترة الم على

جرت المعامالت التي اطلعنـا عليهـا أو التـي فحصـناها كجـزء مـن مراجعـة الحسـابات، فـي جميـع   (ج)
  .جوانبها ذات األهمية، وفقًا ألحكام الالئحة المالية والسند التشريعي

المراجــع  والتــي طلبــت مــن ٣-١٤ بالالئحــة الماليــة منظمــة فيمــا يتعلــقعمليــات الاســتعراض ب أيضــاً  قمنــاو   -١١
، الماليــة الداخليــة ضــوابطوالالنظــام المحاســبي، الماليــة و  بكفــاءة اإلجــراءات فيمــا يتعلــق تقــديم مالحظــات الخــارجي

  منظمة.ال عمليات وبشكل عام إلدارة وتنظيم

تأكيد مستقل للدول األعضاء، وزيـادة الشـفافية  قديمفي تيتمثل الهدف من مراجعة الحسابات ، وبشكل عام -١٢
  .عمل المنظمة من خالل عملية المراجعة الخارجية للحسابات هدافوالمساءلة في المنظمة، ودعم أ

  المنهجية ومسؤوليات مراجع الحسابات

لمراجعـــة وتقتضـــي تلـــك المعـــايير أن نخطـــط . للمعـــايير الدوليـــة لمراجعـــة الحســـابات اً أجرينـــا المراجعـــة وفقـــ -١٣
وتنطـوي مراجعـة . الحسابات وننفذها بغرض التأكد بدرجـة معقولـة مـن خلـو البيانـات الماليـة مـن األخطـاء الجوهريـة

ـــالغ واإلقـــرارات المدرجـــة فـــي البيانـــات الماليـــة علـــى ســـبيل  الحســـابات علـــى فحـــص البيِّنـــات التـــي تســـتند إليهـــا المب
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المحاسبية المستخدمة والتقديرات الجوهرية التي وضـعتها اإلدارة كما تنطوي المراجعة على تقييم المبادئ . االختبار
  .عن تقييم العرض العام للبيانات المالية الً فض

ويقضـي هـذا الـنهج . وقد اعُتمد في مراجعة البيانات المالية نهج مراجعة الحسـابات المسـتند إلـى المخـاطر -١٤
يــة ومسـتويات تأكيــد مسـتندة إلــى فهـم مناســب للكيــان بـإجراء تقييمــات لمخـاطر األخطــاء الجوهريـة فــي البيانـات المال

  .ولبيئته، بما في ذلك الضوابط الداخلية

ويهدف إجراء . وتتمثل مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناًء على المراجعة -١٥
 يشوبها أي أخطاء جوهريـة بمـا المراجعة إلى الحصول على تأكيد معقول وليس مطلقًا، على أن البيانات المالية ال

  . في ذلك األخطاء الناجمة عن الغش أو الخطأ

وقـد تمحـور تركيزنـا  بما يتماشى مع تقييم المخـاطر الخـاص بنـااستعراضًا لعمليات المنظمة  أيضاً وأجرينا  -١٦
  :حول ما يلي

  ؛إدارة البرنامج  )أ (

  ؛ إدارة الموارد البشرية  )ب (

  .إدارة المخاطر  )ج (

مكاتب اثنين من ال، راجعنا حسابات المقر الرئيسي ومركز الخدمات العالمي و ٢٠١٤وخالل السنة المالية  -١٧
مكاتـب ال واثنـين مـن ،والمكتـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط المحـيط الهـادئ لغـربالمكتـب اإلقليمـي  أال وهما قليميةاإل
 باكستان ومكتب فيت نام . وهما مكتبطرية، القُ 

البرنــامج األفريقــي لمكافحــة داء كالبيــة : البيانــات الماليــة لســتة كيانــات غيــر موحــدة، وهــي أيضــاً وراجعنــا  -١٨
؛ والمركــز والعــدوى بفيروســه األيــدزمـرض الـذنب؛ والصــندوق االســتئماني لبرنــامج األمـم المتحــدة المشــترك لمكافحــة 

سرطان؛ والمرفق الدولي لشـراء األدويـة؛ الدولي للحساب اإللكتروني التابع لألمم المتحدة؛ والوكالة الدولية لبحوث ال
   .لألجهزة الرئاسية عن هذه الكيانات وتم تقديمه منفصالَ  اَ رير وقد أصدرنا تق. وصندوق التأمين الصحي للموظفين

وال يتضــمن هــذا التقريــر أي تعليقــات بشــأن البيانــات الماليــة لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة والمكتــب  -١٩
وقـد اعتمـدنا . سـبانياأاإلقليمي لألمريكتين اللذين ُتجرى مراجعة حساباتهما مـن جانـب ديـوان مراجعـة الحسـابات فـي 

  .٢٠١٥مارس / آذار ٩ت إلينا في على مراجعة حساباتهما باالستناد إلى رسالة الطمأنة التي ُقدم

وقمنــا بتنســـيق المجـــاالت المزمـــع مراجعتهـــا مـــع مكتــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة مـــن أجـــل تالفـــي ازدواج  -٢٠
ا مــع لجنــة الخبــراء نــتعاونفضــًال عــن . الجهــود دون مبــرر وتحديــد مــدى إمكانيــة االعتمــاد علــى عمــل هــذا المكتــب

  .تعزيز عملنا الخاص بالمراجعة بدرجة أكبرلالمستقلين االستشارية في مجال المراقبة 

 ،المراجعــةعمليــة مالحظــات حــول مــذكرات وقــد واصــلنا إبــالغ إدارة المنظمــة بنتــائج المراجعــة فــي شــكل  -٢١
لةو  للتحـاور بشـكل فرصـة تتـيح الهـذه الممارسـة  المراء في أنو . خطابات إدارية تتضمن مالحظات وتوصيات مفصَّ

   .مع اإلدارة متواصل



  A68/41         Annex  الملحق       ٦٨/٤١ج

10 

  الحسابات نتائج مراجعة  باء:
انتبــاه جمعيــة الصــحة  ضــرورة اســترعاءمســائل يــرى مراجــع الحســابات الخــارجي  الحــالي التقريــر غطــىيو  -٢٢

وتسـتهدف  الخاصـة بمراجعـة الحسـابات.نا مالحظات على للتعليقدارة المنظمة إلوقد ُأتيحت الفرصة  .العالمية إليها
وتحســين اإلدارة الماليــة وتصــريف الشــؤون فــي  واليتهــا،أهــداف المنظمــة مــن واقــع دعــم لــإلدارة التوصــيات المقدمــة 

   .عليهما المنظمة وٕاضفاء المزيد من القيمة

  الشؤون المالية - ١
  البيانات الماليةحسابات راجعة م ١-١

فــي معــرض المراجعــات التــي صــدرت  عــدد مــن التوصــياتلتنفيــذ ونحــن نقــر بــالجهود التــي اتخــذتها اإلدارة  -٢٣
بغرض عرض أرصدة الحسابات المتأثرة  ٢٠١٤عام ل للبيانات المالية للمنظمة المدة في نهايةوالمراجعات  المرحلية
وتــم . امتثــاًال للمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام فصــاحيتســم بالنزاهــة، وتحســين متطلبــات العــرض واإل بشــكل
لإلفصـاح إضـافية  مالحظـات اإلدارة مـن البيانـات، وأدرجـت العديـد علـىأثـرت التـي على األرصدة  تعديالت إدخال

  . ٢٠١٤ديسمبر / كانون األول ٣١في البيانات المالية الخاصة بالفترة المنتهية في 

أن  خلصــنا إلــىومــن هــذا المنطلــق، . وقــد أصــدرنا رأيــًا دون تحفــظ بشــأن عــرض البيانــات الماليــة للمنظمــة -٢٤
فـي السـنة الماليـة المنتهيـة فـي  ،مـن كافـة الجوانـب الجوهريـة ،نظمـة المـاليالبيانات المالية تعرض بنزاهة وضـع الم

األســهم، / صــافي األصــول التــي طــرأت علــى، ونتــائج أدائهــا المــالي، والتغييــرات ٢٠١٤ديســمبر / كــانون األول ٣١
والتــدفقات النقديـــة، ومقارنــة الميزانيـــة بالمبــالغ الفعليـــة وفقـــًا للمعــايير المحاســـبية الدوليــة للقطـــاع العــام، علـــى النحـــو 

  .من البيانات المالية ٢الموضح في المالحظة 

يتسـق مـع ُطبقـت علـى أسـاس قـد وبموجب الالئحة المالية للمنظمة، خلصـنا إلـى أن السياسـات المحاسـبية  -٢٥
وخلصــنا كــذلك إلــى أن معــامالت المنظمــة التــي اطلعنــا عليهــا أثنــاء المراجعــة أو التــي . بــق فــي الســنة الســابقةمــا طُ 

، وفقـًا ألحكـام الالئحـة الماليـة والسـند المـؤثرة جميـع جوانبهـا تمـت مـنفحصناها كجزء من مراجعة البيانات الماليـة، 
  .التشريعي للمنظمة

 لعمليــة مـن التحســينلمزيــد تحقيـق التقتضـي تصــدي اإلدارة لهــا  الحظنــا مســائل ماليـة أخــرى ومـع ذلــك فقـد -٢٦
، وضـمان عــرض البيانــات الماليـة بنزاهــة فــي وســبل إعـداد التقــارير عنهــاإجرائهــا كيفيـة و تسـجيل المعــامالت الماليــة 

للنقدية والمساهمات العينية  األني التسجيل مجاالت في العمل تقر اإلدارة بالحاجة إلىو . المقبلة لتقاريراإعداد فترة 
المحـــرز فـــي  التقـــدم، وتتبـــع المـــالي المباشـــروالتعـــاون  خطابـــات االتفـــاقب المحيطـــةعلـــى حـــد ســـواء، واإلجـــراءات 

مـن مسـائل ال هـذه عـن اإلبـالغتـم وقـد  منتهيـة الصـالحية.المن أصناف المخـزون والتخلص ، والمخزون اإلنشاءات
 .٢٠١٥ مارس آذار/ ٣١ المؤرخاإلدارة  خطاب خالل

 اإلقرار باإليرادات  ٢-١

اتفاقيـة للمـانحين بمـا ال يقـل عـن  ١٤بنحـو  ٢٠١٤عـام  اإلقـرار فـيأنـه لـم يـتم  استعراضنا للوضعكشف    -٢٧
تفعيـل  ألن طلباتنظرًا  ،٢٠١٤في عام  توقيعها ودخولها حيز الفعالية على الرغم منمليون دوالر أمريكي  ١,٧٧

بعــد أو  ٢٠١٥ينـاير  كــانون الثـاني/ ٢٩بعـد جـاءت  لميفـي نظـام اإلدارة العــا عليهــاوافقـة أو الم ،اتد المسـاهمو بنـ
ــ مركــز الخــدمات العــالمي وقــد تســلمالموعــد النهــائي إلعــداد التقــارير الماليــة.  ــ اتطلب لهــذه  اتد المســاهمو تفعيــل بن
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تفاقــات ا اســتنادًا إلــىمقبوضــات الحســاب اإليــرادات و  ممــا حــال دون تســجيل، ٢٠١٥فبرايــر  شــباط/ فــي االتفاقــات
نظــام اإلدارة حســابات المقبوضــات فــي  نمــوذج ألن نظــراً  ،اإليراداتبــ بــاإلقرار ين وسياســة المنظمــة الخاصــةالمــانح
  .بالفعل هإغالقكان قد تم  ٢٠١٤لعام  العالمي

ـــافـــي مراجع نوصـــينحـــن و   -٢٨ ـــة تن ـــا ،المرحلي ـــة التفاقـــات ب ،اإلدارة واتفقـــت معن الحفـــاظ علـــى أداة تتبـــع مركزي
د و بنــر فــي إنشــاء ومعالجــة التــأخ ،اتفاقــات المــانحين وموثوقــة عــن وأنيــةالجهــات المانحــة لتــوفير معلومــات كافيــة 

  النهائي إلعداد التقارير المالية. موعدالفي فترة االقتراب من  والسيما اتالمساهم

 ،وضــع اللمســات األخيــرة علــى اقتــراح مشــروع رســمي تــم، ٢٠١٥مــارس  آذار/ ١٣أنــه فــي وعلقــت اإلدارة   ٢٩
 إجراء مرحلة االختبـار. ومن المقرر الضروريةسير العمل وتدفقات المرتسمات  معظمتم وضع التصميم المبدئي لو 

تتبـــع ال. وأضـــافت أن أداة ٢٠١٥ســـبتمبر  أيلـــول/شـــهر  فـــي المبـــدئي التعمـــيمبـــدء  مـــع، ٢٠١٥مـــايو  أيـــار/لشـــهر 
  أداة المشاركة العالمية.أال وهي ، من أدوات تكنولوجيا المعلومات من أداة أكبر اً جزء صبحست

 متابعـــة تنفيـــذ أداة تتبـــع مركزيـــة التفاقـــات المـــانحينب ،المنظمـــة الـــرأي واتفقـــت معنـــا، وصـــىننحـــن و   -٣٠
 عـن األنيـةاتفاقـات المـانحين فـي مرحلـة مبكـرة وتـوفير المعلومـات  للوقوف علـىمخطط ال على النحو وصيانتها

  .المقبوضاتحساب و وبالتالي اإليرادات  بنود المساهماتمتابعة إنشاء  مما سييسراالتفاقات الموقعة 

  التقارير المالية فيتصنيف اإليرادات   ٣-١

 ينمسـاهمات الطوعيـة واتفاقـات المـانحوالخـاص بال ٢٠١٤عـام الزمنـي لجدول لل ناوتحليل نااستعراضوأثناء   -٣١
موافقـة الو  اتبنـود المسـاهمإنشـاء  عنـدشـروط الـدفع الصـحيحة كيفيـة تسـجيل ، الحظنا وجود خطأ فـي هاب رتبطةالم

يصــل مجموعهــا إلــى نحــو قســاط أل بشــكل غيــر مناســبتســجيل الأســفر عــن  ممــا نظــام اإلدارة العــالميفــي  عليهــا
 ،شــروط الــدفعوفقــًا ل ٢٠١٥فــي عــام مســتحقة تــزال كانــت ال اتبنــود مســاهممــن ســتة  مليــون دوالر أمريكــي ١٠,٩٦

 واإليـرادات المؤجلـة حاليـةاإليـرادات ال تصـنيف ممـا أسـفر عـن، ٢٠١٤فـي عـام  مستحقةكأقساط ا ولكن تم تصنيفه
التعــديالت الالزمــة بالفعــل  جــرتقــد أ وحــدة الحســابات فــي اإلدارة الماليــةأن  وعلــى الــرغم مــن. بشــكل غيــر صــحيح

تسـجيل شـروط  سـلط الضـوء علـى ضـرورةبيد أن هذا الخطأ  في القوائم المالية، أثرةأرصدة الحسابات المت لتصويب
  .عليها والموافقة اتبنود المساهمإنشاء  عند العالمي نظام اإلدارةبدقة في  الدفع

ســجالت الدقــة تســجيل المعلومــات فــي االرتقــاء ببضــرورة  ،المنظمــة الــرأي واتفقــت معنــا ،نوصــىنحــن و   -٣٢
بشــكل  مــع المــانحيناتفــاق كــل الخاصــة بشــروط الــدفع  تســجيلعــن طريــق ضــمان  بنــود المســاهماتالخاصــة ب

  .نظام اإلدارة العالميصحيح في 

إنشــاء المعنيــة بفــرق ال حــثتُ  ســوففالمعــامالت الفرديــة،  لدقــة تشــغيل الكبيــرةهميــة األاإلدارة ب إلقــرارونظــرًا   -٣٣
. بالشـكل الصـحيح إليـراداتاتسجيل ل متفق عليهاالعملية ال توخي االتساق في اتباععلى  والتعديل المساهمات بنود

مراجعـة كاملـة إجـراء حاجـة إلـى بال والتعـديالت مؤخراً  التي تم إنشاؤها بنود المساهماتمراجعي  أيضاً ذكر توسوف 
. وعـالوة علـى المعـدة، والمـذكرات التـي يـتم حفظهـا فـي الملفـات، وتقسـيمات الفـواتير شـروط الـدفعالخاصة بللشاشة 

شـروط الـدفع  علـى ءً بنـابشـكل صـحيح  إدخـال المبـالغلضـمان  عمليـة مراجعـة مبـالغ المقبوضـاتذلك، سـيتم تعزيـز 
  المؤكدة.
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  قار بالمجاناستخدام الم –تسجيل المساهمات العينية   ٤-١

 ٣,٦مـن بالمجـان  المقـاراسـتخدام مبـاني بالمتعلقـة غة و لّ المبوعلى الرغم من الزيادة في اإليرادات والنفقات   -٣٤
فـــي  ٢٥١ بزيـــادة قـــدرها ٢٠١٤مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي عـــام  ١٢,٦إلـــى  ٢٠١٣فـــي عـــام أمريكـــي مليـــون دوالر 

 اتمسـاهمالبنـود مـن  ةمن تسع أمريكيدوالر ماليين  ٢,٦ نحووالذي يبلغ اإليجار المعادل الحظنا أن فقد  ،المائة
العـالمي نظـام اإلدارة فـي  اإللكترونـياإلنفـاق دفعات  إنشاءبسبب تأخير و/ أو عدم  ٢٠١٤في عام  لم يتم تسجيله

أربعـة استخدام الخاصة باإليرادات والنفقات  تسجيلمن ناحية أخرى، تم  و.٢٠١٤لعام  إغالق التقارير المالية عند
  .٢٠١٤عام التقارير الخاصة بمليون دوالر أمريكي في  ٥,٢عادل ت إيجاريهقيمة ب ٢٠١٣عام  بالمجان فيمقار 

الممتلكات العينية التـي تـم التبـرع بهـا  تسجيل جميع في الرأي على معنا المنظمةونحن نوصي واتفقت   -٣٥
فــي الفتــرة الماليــة الصــحيحة باســتخدام أحــدث تطبيقــات اإليجــار الســوقي  العتبــة النقديــةإلــى حــدود  والتــي تصــل

  المعادل للممتلكات المقدمة بالمجان من البلدان المضيفة.

المكتـــب اإلقليمـــي، و  ،بنـــود المســـاهماتعـــن  المســـؤول أو المـــدير اإلداري مـــديرال واإلدارة ملتزمـــة بتـــذكير  -٣٦
ضـــمان عـــن  ممســـؤولياتهبمركـــز الخـــدمات العـــالمي  بنـــود المســـاهمات /الوحـــدة المعنيـــة بإنشـــاء المكتـــب القطـــري و و 

العينيـــة بشـــكل كامـــل ودقيـــق فـــي  المخصصـــة للمســـاهمات بنـــود المســـاهماتباإليـــرادات والنفقـــات المتعلقـــة  تســـجيل
 بها المرتبطةالفترات المالية 

  اللقاحات واألدوية -تسجيل المساهمات العينية   ٥-١

 ٤٤٤ ٩٦٩ واللقاحــات المتبــرع بهــا مــن مســتودعات والتــي تصــل قيمتهــا إلــى نحــولقــد الحظنــا أن األدويــة   -٣٧
حركـــة صـــافي فـــي  ا. وعلـــى هـــذا النحـــو، تـــم تضـــمينه٢٠١٤مخـــزون نهايـــة عـــام  دوالرًا أمريكيـــًا قـــد أدرجـــت ضـــمن

 داتوحسـابات اإليـراتكلفة المخزون  عديلوت، مصاريف اإلمدادات والمواد الطبية رصيدؤثر على التي تمخزونات ال
  .المتبرع بها ألدوية واللقاحاتل بالنسبة المؤجلة

 أيضـاً  ٢٠١٤نهايـة عـام  حتـىمـت تالتي  اإللكترونياإلنفاق دفعات للمستندات المؤيدة لاستعراضنا كشف   -٣٨
 ٢٠١٣قــد تســلمها المتلقــون فــي عــام  دوالر أمريكــي ٤٥٣ ٦٠٠التــي تــم التبــرع بهــا ويصــل ثمنهــا إلــى أن األدويــة 

 التـي يـتم إرسـالها الدوريـة تذكرة والمتابعـاتال. وعلى الرغم من ٢٠١٤ الخاصة بعاموأدرجت في اإليرادات والنفقات 
لمطـــالبتهم  اتد المســـاهمو بنـــوالمـــديرين المســـؤولين عـــن والمـــديرين اإلداريـــين المكاتـــب اإلقليميـــة مـــديري إلـــى جميـــع 

الوحـــدات التقنيـــة والمكاتـــب  الحـــظ عـــدم تقـــديمنزال نـــالفإننـــا ، بشـــكل أنـــيالعينيـــة  بتســـجيل المســـاهمات والخـــدمات
 تصــل إلــىيــرادات ومصــروفات إدون تســجيل  ممــا حــال قبــل الموعــد النهــائي النفقــات اإللكترونيــةدفعات لــ اإلقليميــة
  .عينة البنود المخصصة للمساهمات التي تم اختبارهامن  ٢٠١٤في عام  دوالر أمريكي ١ ٤٢٦ ٢٠٥

 قـــد تتبـــعأن قســـم (مكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة)  أيضـــاً لـــوحظ  المرحليـــة،وخـــالل المراجعـــة   -٣٩
الصــادرة أوامــر الشــراء أو الفــواتير باالعتمــاد علــى  مقصــدإيصــال التبرعــات أو الوقــت المتوقــع للوصــول فــي بلــد ال

التــي يــتم  تســجيل المســاهمات العينيــة بهــدف تيســيرمتابعــة لل أساســاً الجهــات المانحــة. وتشــكل هــذه المعلومــات  مــن
  .التبرع بها
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 بشـأن مـن سـيبدأ عمليـةسياسـة واضـحة المعـالم  بوضـع الـرأي، منظمـةال  واتفقـت معنـا ،وصىننحن و   -٤٠
يكون ســفــي تــاريخ الموعــد النهــائي لتقــديم التقــارير الماليــة، و التــي ســتبقي بالمخــازن  تســجيل التبرعــات العينيــة

لضـمان الرصـد المالئـم والتسـجيل المعلومـات  تسـجيلأداة لتتبـع التبرعـات العينيـة ل بإعـداديقوم و  عنها،مسؤوال 
  .األني للمساهمات

التــي تــم  تســجيل المســتلزمات الطبيــة واللقاحــاتاإلجــراءات الخاصــة ب وعلقــت اإلدارة أنــه ســيتم االنتهــاء مــن  -٤١
  .٢٠١٥يوليو  تموز/المخزون بحلول  ضمنالمدرجة التبرع بها و 

  تفاق ات اال خطاب -إجراءات التشغيل القياسية   ٦-١

علــــى و . ءنظــــرالالنقــــل والمــــنح لاالتفاقــــات تحــــت بنــــد  اتغطيهــــا خطابــــتالتــــي لنفقــــات تــــم اإلبــــالغ عــــن ا  -٤٢
 اً تصـــاعدي اً االتفـــاق اتجاهـــلخطابـــات  اً وفقـــ شـــهدت المبـــالغ التـــي تـــدفعها المنظمـــةالســـنوات الـــثالث الماضـــية،  مـــدى
لـــــى إ و  ٢٠١٣فـــــي عـــــام أمريكـــــي مليـــــون دوالر  ١٣,٥٦إلـــــى  ٢٠١٢فـــــي عـــــام  أمريكـــــيمليـــــون دوالر  ٤,٨٧ مـــــن

  .٢٠١٤عام  أمريكي فيمليون دوالر  ٤١,٠٤

وقد الحظنا، مـع ذلـك، عـدم وجـود إجـراءات تشـغيل قياسـية بالنسـبة لخطابـات االتفـاق بصـرف النظـر عـن   -٤٣
االتفاق. وفي غياب مثل هذا النوع من إجراءات التشـغيل الكبيرة التي تنفقها المنظمة في ظل هذا النوع من  المبالغ
وتقيــيم مــدى  ،واضــحة لتقيــيم واختيــار المســتفيدين مــن المــنحوخطــوات معــايير  تفتقــر العمليــة إلــى وجــود ،القياســية
الــدليل اإللكترونــي مــن  ٣-١٦مطلــوب فــي القســم علــى النحــو ال، وجــدواها االقتصــادية مقترحــات الماليــةالمعقوليــة 
دون  إقرارهـايمكـن  الخاصـة بـالمنحالتفـاق مـن خطابـات ا٪ ١٠٠تصـل إلـى التي مبالغ ال. وبالنظر إلى أن ةللمنظم

التعـاون  اتعلـى عكـس عمليـ ،)DAF( رئـيس الشـؤون اإلداريـة والماليـةالحاجة لموافقة المراقـب العـام للحسـابات أو 
تــوفر إجــراءات ينبغــي أن و كاملــة، اللمــدفوعات علــى ا رئــيس الشــؤون اإلداريــةالتــي تتطلــب موافقــة  المــالي المباشــر
أن التمويــل مــن خــالل  لتأكــد مــنمســؤوليات واضــحة المعــالم لالالكافيــة و  المراقبــةإجــراءات  أيضــاً  التشــغيل القياســية

  للموارد العامة. اً جيد اً المنح يشكل استخدام

 تفـاقلخطابـات اال  القياسـيةإجـراءات التشـغيل صـياغة  علـى المنظمـة الـرأي واتفقـت معنـاونحن نوصى   -٤٤
  .المراقبة عملية، والمسؤوليات وٕاجراءات الخطوات و لمعايير، ا التي تحدد بوضوح

 يمكـنالتـي ظـروف ال، بمـا فـي ذلـك تحديـد خطابـات االتفـاقل إجـراءات التشـغيل القياسـيةأن وعلقت اإلدارة   -٤٥
  .٢٠١٥مع المشتريات خالل عام  نسيقبالت، سيتم صياغتها بشكل واضح استخدام هذه الطريقة التعاقدية فيها

  المنتهي الصالحيةتخلص من المخزون لا -إجراءات التشغيل القياسية   ٧-١

التخلص مـن بـإدارة المخـزون وٕاعـداد التقـارير ذات الصـلة  بشأن القياسية التشغيل إجراءات أن لقد الحظنا  -٤٦
مسؤوليات اللجنـة المعنيـة بمسـح الممتلكـات، والمـدير المعنـي فـي  تصف فقطمنتهية الصالحية الأصناف المخزون 

ومـــدير الشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة فـــي المكتـــب  ، والمكتـــب اإلقليمـــي،ٕادارة خـــدمات دعـــم العمليـــاتو  ،المقـــر الرئيســـي
الشـاملة  والتشـغيل ومن الضروري أن يتم وضع إجراءات التخلص اإلجراءات األصلية . تعرفلم  ولكنها ،اإلقليمي

  بكفاءة. ومراقبتهاة يفعالب تهاإدار  يتمثبات أن الموارد إل المحدد على النحو

والـــذي يتـــولى إدارة ، ســـتجابةوااللعمليـــات التأهـــب والترصـــد  ســـتيياللوج وكشـــفت تحرياتنـــا عـــن أن الـــدعم  -٤٧
لـتخلص وذلـك الخاصـة ل شـميت، لديـه إجراءاتـهالخاصـة بـاألمن الصـحي والبيئـة فـي سـوفين  المخـازنالمخزون فـي 
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أن لديـه مجموعـة مختلفـة  أيضـاً لشرق المتوسط . وأكد المكتب اإلقليمي المخزون الذي يتم إدارتهجميع للتعامل مع 
علــى الــرغم مــن ، فــي الحكومــة بتــولي عمليــة الــتخلص وزارات الصــحة وعــادة مــا تقــوممـن اإلجــراءات المعمــول بهــا. 

لشـرق المتوسـط، المكتـب اإلقليمـي التقنيـة ب اتوحـدالوالتـي تحـددها المطبقة لمبادئ التوجيهية ااألخذ بعين االعتبار 
  الموردين أنفسهم. مع اً متفق عليها مسبقال ومتطلبات التخلص

 مليـون دوالر أمريكـي ٩,١٥المخـزون منتهيـة الصـالحية والتـي تبلـغ قيمتهـا مـن  اً أصـناف أيضـاً وقد الحظنا   -٤٨
مـــن وجـــود أقـــراص تـــاميفلو  وتحققنـــا. ٢٠١٤فـــي الفتـــرة التـــي يغطيهـــا التقريـــر المـــالي لعـــام   المخـــازنفـــي  والمخزنـــة
والحظنـــا أنـــه كـــان قـــد تـــم  ،شـــميتالخاصـــة بـــاألمن الصـــحي والبيئـــة فـــي ســـوفين  المخـــازنفـــي الصـــالحية  منتهيـــة
الصـــالحية الموجـــودة منتهيـــة ال بنـــودأن ال مـــدير دفتـــر األســـتاذكشـــف و . الـــتخلص منهـــا بالفعـــل مـــن عـــامين طلـــب
تكبــــد تكــــاليف إضــــافية لتخــــزين هــــذه  منصــــة، ممــــا أســــفر عــــن ١١٤ مجموعهــــاالمنصــــات البــــالغ مــــن  ٦٠ تحتــــل
وحـدة ترصـد األمـراض الناشـئة  فـي الـتخلص مـن مخزونـات منتهيـة الصـالحية فـي كـذلك التـأخرولوحظ  .صنافاأل

منتهيـة الصـالحية يـؤدي إلـى الأصـناف المخـزون بلفترة طويلـة إن االحتفاظ  غرب المحيط الهادئ. واالستجابة لها/
تكـاليف ما يـرتبط بهـا مـن تكبد رسوم التخزين و  إلى استمرار اإلدارة فيفي المخازن مما يؤدي  األصنافتراكم هذه 
  الصيانة.

إجـــراءات التشـــغيل القياســـية العالميـــة بشـــأن  بصـــياغة  المنظمـــة الـــرأي واتفقـــت معنـــاونحـــن نوصـــى   -٤٩
ـــتخلص ـــن أصـــناف المخـــزون  ال ـــة الصـــالحية الم ـــع  وجـــودةموالمنتهي ـــي جمي ـــز نظـــام إدارة   المخـــازنف لتعزي
منتهيــة ال صــنافالــتخلص مــن األ يســير ســبلاتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لت ومــن ثــم ينبغــي. المنظمــة مخــزون

وغيرهـا مـن تكبـد رسـوم تخـزين إضـافية غيـر ضـرورية  والحيلولـة دون ،المخـازنالصالحية لتجنب تراكمهـا فـي 
  .المصاريف

بـإجراءات التشـغيل  إلى أنهـا سـتعمل علـى االرتقـاء / إدارة األصولإدارة خدمات دعم العملياتقد أشارت و   -٥٠
القياســية الحاليــة إلدارة المخــزون مــن خــالل العمــل مــع الوحــدات التقنيــة علــى صــياغة اإلجــراءات التــي مــن شــأنها 

  عند انتهاء صالحية المخزون مما يستوجب التخلص منه.  اومسؤولياته اتيسير أدواره

  التعاون المالي المباشر   ٨-١

كــانون  ٣١كــانون الثــاني/ ينــاير إلــى  ١للفتــرة مــن التقريــر الخــاص برصــد التعــاون المــالي المباشــر وضــح ي  -٥١
فـي  ٣٢٣٤مـن  المتـأخرة المـالي المباشـر بالتعـاونفي عدد التقارير الخاصة  اً كبير  اً انخفاض ٢٠١٤ديسمبر  األول/
بـــذلك انخفاضـــا  ، مســـجالً ٢٠١٤ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١فـــي  ١٢٨٧إلـــى  ٢٠١٣ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١

 لشـرق المتوسـط فـي المكتـب اإلقليمـي وقـد أثبتـت تأكيـدات الفـرق المعنيـة بمراجعـة الحسـابات. فـي المائـة ٦٠بنسبة 
ن اإلقليميـــين يالتقــارير المتــأخرة فـــي المكتبــ انخفـــاضصــحة مــن الهــادئ التحقـــق  المحــيط المكتــب اإلقليمــي لغـــربو 

  في هذا الصدد. بجهد اإلدارة قر. ونحن نالمذكورين

إلـــى  اً جزئيـــيعـــزى المتـــأخرة قـــد  مـــن التقـــارير مرتفـــعالعـــدد وأشـــارت اإلدارة فـــي تقاريرهـــا إلـــى أن اســـتمرار ال  -٥٢
نظــام اإلدارة العــالمي غيــر كـاف ممــا يتســبب فـي تســجيل العقــود فـي  العـالمي بشــكلمســتخدمي نظــام اإلدارة  تـدريب

 ء اإلقليميـيننظـراال عـن كثـب مـعأنهـا ستواصـل العمـل  اإلدارة الماليـةوحدة الحسابات/ ت علقو . بشكل غير صحيح
خـــالل  المـــالي المباشـــر التقـــارير المتـــأخرة الخاصـــة بالتعـــاونعـــدد إحـــداث المزيـــد مـــن االنخفـــاض فـــي للتأكـــد مـــن 

  .٢٠١٥ معا
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التعـاون المـالي المباشـر مواصلة فـرض االمتثـال لمتطلبـات ب  المنظمة الرأي واتفقت معناونحن نوصى   -٥٣
المـالي المباشـر المتـأخرة، والتأكـد مـن  التقارير الخاصـة بالتعـاونبهدف إحداث المزيد من التخفيض لعدد  حزمب

القطريــة بشــكل مالئــم، وٕالمــامهم بخطــوات العمليــة الواجــب  بتــدريب مســتخدمي نظــام اإلدارة العــالمي فــي المكاتــ
 .المالي المباشر التقارير الخاصة بالتعاونالستالم اتخاذها 

  العالمي اتمركز الخدم  ٩-١

بعــض أوجــه القصــور التــي ينبغــي معالجتهــا والتــي نوقشــت باستفاضــة فــي  كشــفت مراجعتنــا للحســابات عــن  -٥٤
وقــــد شــــملت أوجــــه . ٢٠١٥أذار/ مــــارس  ٢٧فــــي  العــــالمي اتالخطــــاب اإلداري الموجــــه إلــــى مــــدير مركــــز الخــــدم

  :القصور المشار إليها ما يلي

الســتالم البضــائع عــدم اإلقــرار بالنفقــات فــي الفتــرة الماليــة المناســبة بســبب غيــاب سياســة واضــحة   (أ)
 في نظام اإلدارة العالمي.

وعمليــات  ســتالماال بتقيــيم تســوية ةالفــواتير الخاصــو تقيــيم التحقــق مــن االســتالم  فــي مراقبــةفجــوة   (ب)
بالفعـل تجـاوز ي المتسلمحتى إذا كان المبلغ اإلجمالي  ،نفسها للمنجزاتم يتسلالبتعدد  والتي تسمح الموافقة

  التعاون المالي المباشر. لعقود  ثالثة أضعاف دفع يسفر عن حالةمما  ،مبلغ أمر الشراء

مجموعــه إلــى  العــام بمبلــغ يصــل معلقــة لمــدة طويلــة للمــوردين تتجــاوز حســابات مــدفوعات وجــود  (ج)
 ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٣١عــن الرصــيد فــي   ٢١٣ ٩٣٨ دوالر أمريكــي بزيــادة قــدرها ٣٣٧ ٢٦٨

  .٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١في  بتقادم حسابات المدفوعاتفي التقرير الخاص كما يتضح 

نظـــام اإلدارة  المعادلـــة المحاســـبية المســـتخدمة فـــيعـــدم االتســـاق بـــين أحكـــام الـــدليل اإللكترونـــي و   (د)
  بدل المشقة.العالمي الخاص ب

مــن خــالل التمويــل  تــي تــتمنظــرًا ألن العمليــات ال الــدفع المســبق الفجــوات التــي تكتنــف إجــراءات  )ه(
لـم  FIN.SOP.X.030 اإللكترونـي و الـدليل العالمي وفقا للمعايير المحددة في القاعدة المالية السـابعة مـن

  ا بشكل متسقميتم اتباعه

  بدون فواتير. تسليمبشأن تراكم ال FIN.SOP.XII.004تنفيذ التعديالت المزمع إجراؤها على  عدم  (و)

وبـدل عـدم نقـل األمتعـة فـي نظـام  أتمتـة بـدل التنقـل الحاجة إلى إشراك مدير الموارد البشرية في   (ز)
  اإلدارة العالمي.

فـــي نظـــام إدارة الســـجالت وعـــدم وجـــود سياســـات  المســـتندات الداعمـــة عـــدم تقـــديم/ عـــدم تحميـــل  (ح)
  لتحقق بأثر رجعي.اقياسية بشأن اختيار عينات  تشغيل وٕاجراءات

الخاصـة  دأو العقـو نظام اإلدارة العالمي لبيانات من قبيل التقارير التقنية والبيانات الماليـة استالم   (ط)
علـى النحـو الـوارد فـي العقـود والتـي  المنجزات المسـتهدفةمدعومة بنسخ من  غير المباشرالتعاون المالي ب

  السجالت.يتعين تحميلها في نظام إدارة 
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التحـول المزمـع إجـراؤه لنظـام اإلدارة العـالمي بغيـة تحسـين جـودة  ونحن نوصي المنظمة بمواصلة تتبع  -٥٥
إليهـا مراجعـة حسـابات مركـز الخـدمات  تومعالجـة المسـائل التـي أشـار عمليات النظام، كفاءة مصادر البيانات و 

   العالمي.
  
  مسائل تصريف الشؤون  -٢

 
، حسـاباتاإلجراءات المالية ونظام ال كفاءةحول مالحظات  مسؤولياتنا بموجب واليتنا عن تقديممع  اً تمشي -٥٦

 ،منظمـةلل الالئحـة الماليـةمـن  ٣-١٤ للمـادةوالضوابط المالية الداخلية، وبصفة عامة، إدارة عمليات المنظمـة وفقـا 
وتــــــم إبــــــالغ ٕادارة المــــــوارد البشــــــرية، وٕادارة المخــــــاطر. و إدارة البرنــــــامج، بــــــ المجــــــاالت المتعلقــــــة قمنــــــا باســــــتعراض

ـــــاءة إدارة المنظمـــــة،  معهـــــامضـــــافة ومناقشـــــتها القيمـــــة الخاصـــــة بال بالتوصـــــيات اإلدارة ـــــة وكف وهـــــو لضـــــمان فعالي
  :يلي فيما سنناقشه ما

  إدارة البرامج  ١-٢

استعراضنا إلدارة البرامج في المنظمة مجاًال رئيسيًا في جدول أعمالنا المتعلق بمراجعة الحسـابات،   يمثل   -٥٧
تعزيـز سـبل  –عشـر  الثـاني العـام العمـل نظرًا لسعينا إلى مواءمـة أنشـطتنا مـع رؤيـة المنظمـة التـي يجسـدها برنـامج

لية. وتزيد التعقيدات المتأصلة في تنفيذ برامج محـددة تحقيق اآلثار الصحية العالمية وزيادة المساءلة والكفاءة والفعا
من قابلية المنظمة للتأثر، والسيما بسبب البيئة الخارجية التي تعمل فـي إطارهـا هـذه البـرامج. ونظـرًا للمـوارد الماليـة 

ة، رأينـا أنـه مـن والبشرية الكبيرة التي ُتستخدم في هذه العملية، والتحديات المتوطنة التـي تكتنـف إدارة بـرامج المنظمـ
الضروري أن نمعن النظـر فـي األبعـاد الهامـة لتنفيـذ البـرامج مـن قبيـل المسـاءلة والمخـاطر والضـوابط. وسـمحت لنـا 

  بالقيمة التي نصبو إليها.    هذه األبعاد أيضًا بتنفيذ مراجعة الحسابات
  

التنظيميـة الثالثـة. ويلـزم رصـد التقـدم وتقع مسؤولية تحقيق النتائج المقررة للمنظمة على عـاتق المسـتويات   -٥٨
فـي  األداء، بهـدف قيـاس لـى أساسـها نجـاح المنظمـة أو فشـلهاسلفًا،  يقـاس ع محددة واإلبالغ عنه مقابل بارامترات

  تنفيذ هذه النتائج وتقديم حساب عن التزامات المنظمة. 
  

. وحــددنا مجــال عملنــا ليشــمل البــرامج وقــد راعــى استعراضــنا لتنفيــذ نتــائج البــرامج المرحليــة هــذه التوقعــات  -٥٩
نظرًا ألنهما تشـمالن الجـزء األكبـر مـن الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة الراهنـة، وأوجـه اعتمـاد  5و 1المدرجة في الفئتين 

 . ونحـن نقـّر بالتقـدم الـذي حققـه كـل مـن التخطـيط وتنسـيقاألداء ورصـد المـوارد هذه البرامج على التخطيط وتنسيق
، والشبكات في مجال إدارة البرامج واستعراض منتصـف المـدة، بـالنظر إلـى أنهـا ثنائيـة انتقاليـة األداء ورصد الموارد

ضمن سلسلة النتائج الجديدة. وأدى استعراضنا إلدارة البرامج إلى فرص التحسين التالية التـي تُنـاَقش بالتفصـيل فـي 
 الفقرات الواردة أدناه مع التوصيات ذات الصلة:

 
  البرامج شؤون تصريف   ١-١-٢
 

  البرمجي المجال الرسمية لشبكات الفئات وشبكات االختصاصات
 
الحظنا أن شبكات الفئات وشبكات المجال البرمجي تؤدي أدوارًا متزايدة في اإلشراف على وضـع البـرامج و   -٦٠

المنجـــزات و  خرجـــاتمُ مـــع الحصـــائل وال ،مـــن خـــالل ضـــمان اتســـاق جميـــع خطـــط العمـــل الخاصـــة بمراكـــز الميزانيـــة
 المطلوبــة المــواردو بمــا فيهــا اســتعراض المــوظفين  ،٢٠١٥-٢٠١٤ المّبينــة فــي الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة المســتهدفة

مسؤولة عن اإلشراف على مخصصات الميزانية  دوائرلتنفيذ األنشطة وتخطيط الدخل. وتكون المكاتب اإلقليمية وال
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العمـــل فـــي إطـــار المســـؤوليات اإلداريـــة التنفيذيـــة المناطـــة بهـــا علـــى أســـاس اإلرشـــادات التـــي تقـــدمها ووضـــع خطـــط 
  شبكات الفئات وشبكات المجال البرمجي.

  
ونظــرًا لألهميــة التــي تــولى لشــبكات الفئــات وشــبكات المجــال البرمجــي، ينبغــي تزويــدها باألســس الرســمية   -٦١

أو الشــروع فــي هــذا  بــين أصــحاب المصــلحة للمجــالتأكيــد الفهــم المشــترك الموثقــة التخــاذ القــرارات فــي المســتقبل و 
الفهم، بما أنها تكتسي أهمية حاسمة عند وضع الميزانية البرمجية. وقـد تـم تنقـيح عضـوية شـبكات الفئـات وشـبكات 

لوظــائف المجــال البرمجــي وتحديــدها مــؤخرًا. وقــد حــدث ذلــك اســتجابة لتوصــية فرقــة العمــل (فيمــا يتعلــق بــاألدوار وا
الخاصـة بمســتويات المنظمـة الثالثــة) إلــى فريـق السياســات العالميـة بشــأن عمليــات اإلدارة والمراقبـة لشــبكات الفئــات 
وشـــبكات المجـــال البرمجـــي. وعليـــه، يعتبـــر وضـــع االختصاصـــات، وهـــو أعلـــى مســـتوى تصـــل إليـــه آليـــات التنســـيق 

لنتائج التي تحرزها شبكات الفئـات وشـبكات المجـال الرسمية على صعيد االتصال وتيسير األعمال والرصد وتقييم ا
إلــى عــدم تــوافر  األداءالتخطــيط وتنســيق المــوارد ورصــد البرمجــي، أمــرًا ضــروريًا. وأشــار اســتعالم أجرينــاه مــع إدارة 

شـبكات الفئـات  اختصاصات رسمية تـم وضـعها حتـى اليـوم. ولكـن أعلمتنـا اإلدارة بأنـه تجـري مناقشـة اختصاصـات
فريـــق السياســـات العالميـــة وتـــدوينها فـــي التقـــارير الرســـمية لالجتماعـــات واعتمادهـــا مـــن  ال البرمجـــيوشـــبكات المجـــ

المعنية. ومع أنها وافقت على أن إضفاء طابع رسمي على االختصاصات ونشرها بشكل معزز يساهم في مواصلة 
  حد سواء.  تدعيم الشبكات، تعتبر القرارات التي يتخذها فريق السياسات العالمية رسمية على

  
الشــــبكات ووظائفهــــا  أدواردارة تقيــــيم إل أساســــيةاختصاصــــات محــــددة بشــــكل جيــــد خطــــوة وضــــع عتبــــر يو   -٦٢

كمـا  لمسـتويات المنظمـة الثالثـة،مؤسسـي الشبكات لترتيب . وهي توفر أساسًا لوضع بشكل عالي الجودة ومنجزاتها
  للتان يمكن تقييم الشبكات في إطارهما. تحدد البارامترات التي تقيس نجاح عمليتي التنفيذ والتقييم ا

  
فريق السياسات العالميـة التـابع مشاركة  األداءالتخطيط وتنسيق الموارد ورصد وأوصينا بأن تقود إدارة   -٦٣

للمنظمة والشبكات فيما يتعلق بالفئـات والبـرامج مـن أجـل إضـفاء طـابع رسـمي علـى االختصاصـات التـي تفّصـل 
 امـتالككيفية تحديد المجال والغرض والهيكل وتطويرهم والتحقق منهم لكـل مـن الفئـات والبـرامج كـي تـتمكن مـن 

عمال والرصد وتقييم النتائج المحققة على مستوى شبكات الفئـات وشـبكات اآلليات الرسمية لالتصال وتيسير األ
  .المجال البرمجي

  
 اإلدارة القائمة على النتائج في البرامج    ٢-١-٢
 

  مواءمة البيانات الخاصة بالُمخرجات، والعرض المتسق لمنتجات البرامج وخدماتها
  

النتـــــائج فـــــي وضـــــع البـــــرامج  علـــــى تحقيـــــق القائمـــــة الحظنـــــا أن المنظمـــــة اعتمـــــدت إطـــــارًا جديـــــدًا لـــــإلدارة  -٦٤
موحـــدة،  النتـــائج الواضـــحة المســـندة إلـــى مصـــطلحات البرمجيــــــــة أن تنفيـــذ سلســـلة والميزانيـــات. وأوضـــحت الميزانيــــــة

ئج البرمجيــــــة. وتـربط سلسـلة النتـا تعتبر عنصرًا رئيسيًا إضافيًا من عناصر اإلصالح الذي تم إدماجه في الميزانيــــة
في اإلطـار بـين عمـل األمانـة (المخرجـات) والتغييـرات المرتبطـة بالصـحة والتنميـة التـي تسـاهم فيهمـا داخـل البلـدان 

 (الحصائل واآلثار).  وعلى المستوى العالمي على حد سواء
  

وتتميـــز سلســـلة النتـــائج الخاصـــة بالمنظمـــة بالوضـــوح وهـــي تشـــير بالمثـــل إلـــى أن المخرجـــات عبـــارة عـــن   -٦٥
وخدمات تقع تحت مسؤولية األمانة، بينما تشترك الدول األعضاء والمنظمة في المسؤولية عن الحصائل.  منتجات

ولكن تجسد المخرجات المحددة في البرامج المنتجات أو الخدمات التي تتطلب التفاعل مع الدول األعضاء إلتاحة 
 ات فـي البلـدان المدعومـة. ويصـف برنـامجتقـديمها. وقـد تبـدو بعـض المخرجـات كحصـائل إال أنهـا ال تجسـد التغييـر 
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عشــر الحصــائل مــن قبيــل التغييــرات التــي تحــدث فــي البلــدان ويتوقــع أن تســاهم أعمــال األمانــة   الثــاني العــام العمــل
  فيها.

  
 بمكــان أن تعبــر عــن جوانــب وٕاذ تقــدم المنظمــة تقريــرًا محاســبيًا عــن األمــوال المعهــودة إليهــا، فمــن األهميــة  -٦٦

المحددة بشكل مناسب. ويتعّين تحديد المخرجات التي تجّسد عمل البلدان أو المنظمة بالتعاون مع الدول المساءلة 
األعضـــاء والشـــركاء والـــذي يتجـــاوز مـــا يمكـــن لمواردهـــا تمويلـــه. وٕان االضـــطالع بالمســـؤولية عـــن التغييـــرات التـــي 

ق المخرجـات الخاصـة بهـا نظـرًا لوجـود تساءل عنها المنظمة وحدها يعّرض المنظمة لخطر يتمثل في عدم تحقي ال
  عناصر في التغييرات المتوقعة خارج سيطرتها.

  
 المعتمــــدة للفتــــرة البرمجيــــة ووافقــــت اإلدارة علــــى أن بعــــض البيانــــات الخاصــــة بالمخرجــــات فــــي الميزانيــــة  -٦٧

 الميزانيــةتتطلــب مزيــدًا مــن التحســين، وقــد تــم بــذل جهــود متضــافرة لتحســين جودتهــا واتســاقها فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤
  .٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية المقترحة للفترة 

 
لعناصــر المتعلقــة اتحســين صــياغة  األداء ورصــد المــوارد وتنســيق التخطــيط وأوصــينا بــأن تواصــل إدارة  -٦٨

، وأن تضمن التطبيـق ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية للفترة بسلسلة النتائج بهدف دعم مواءمة عرضها في الميزانية
  الخاص بالمخرجات عبر الفئات والمنظمة.المتسق لخصائص البيان 

  
واستراتيجيات التخفيف من وطأة  المنجزات المستهدفةوالمخاطر لجميع الحصائل والمخرجات و  تحديد االفتراضات

   األداءو المخاطر في اإلطار المتكامل للنتائج  
  

معينـة وتقييمهـا وتحديـد أولويتهـا وتعّرف المنظمة إدارة المخاطر بأنها وسيلة لتحديد المخاطر عبر منظمة   -٦٩
 أجــل مــن التكلفــة وفّعــال لقــاء منســق اســتخدام المــوارد علــى نحــو وضــبطها، بمــا فيهــا البــرامج والمشــاريع، مــن خــالل

 .حـدّ  أقصـى إلـى الفـرص مـن االسـتفادة أو عليهـا والسيطرة الضارة ورصدها األحداث أثر أو/ و احتمال من التقليل
تنفيــذ البــرامج فــي إطــار بيئــة ال يســيطر عليهــا تمامــًا منفــذو بــرامج المنظمــة. وبالتــالي،  وفــي الحالــة الراهنــة، يجــري

يتعــّين تحديــد االفتراضــات والمخــاطر علــى جميــع مســتويات النتــائج. وســعيًا إلــى إدارة المخــاطر البرمجيــة بفعاليــة، 
ســـتراتيجيات للـــتخلص مـــن أثـــر تحـــدد المخـــاطر المحتملـــة وأن تقـــّيم أثرهـــا المحتمـــل، وتطـــّور ا أنينبغـــي للبـــرامج  

  المخاطر أو التخفيف من وطأته.
 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجيــة للفتــرة وبينمــا تطلــب اإلرشــادات المتدرجــة المتعلقــة بــالتخطيط التشــغيلي للميزانيــة  -٧٠

من شبكات الفئات وشبكات المجال البرمجي تحديد االفتراضات والمخاطر البرمجية المرتبطة بتحقيق الحصائل أو 
، الحظنــــا أنــــه لــــم يــــتم تحديــــد بعــــض األداءو اإلطــــار المتكامــــل للنتــــائج  فــــي  المنجــــزات المســــتهدفةالمخرجــــات أو 

المنجـــزات ســـبة لجميـــع الحصـــائل والمخرجـــات و بالن ٥و ١ االفتراضـــات والمخـــاطر المتعلقـــة بـــالبرامج ضـــمن الفئتـــين
  .األداءو اإلطار المتكامل للنتائج في  المستهدفة

  
المخــاطر المطلــوب الــذي يحــدد  والحظنــا كــذلك أنــه علــى الــرغم مــن إعــداد وتقــديم مراكــز الميزانيــة لســجل  -٧١

المخاطر المتعلقة بالبرامج واستراتيجيات التخفيف من وطأتها،  فإنها لم تعرض المخاطر المذكورة في السـجل وفقـًا 
استراتيجيات التخفيف من وطأة . وبالتالي، لم تتمكن من معالجة غياب المنجزات المستهدفةللحصائل والمخرجات و 

  بما أن السجل لم يركز على الحصائل والمخرجات. واألداءاإلطار المتكامل للنتائج   يالمخاطر ف
 
ووافقت اإلدارة على ضرورة مواصلة تحسين سبل تحديد االفتراضات والمخاطر فيما يتعلـق بكامـل الهيكـل   -٧٢

  عمل قيد التنفيذ وأنه لم يغفلها جميعها. إنهالهرمي للنتائج حيث 
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فـي الوقـت  المنجـزات المسـتهدفةالحصـائل والمخرجـات و ويعرقل عدم تحديد االفتراضات والمخاطر لجميـع   -٧٣
ســيما تلــك التــي تتعلــق بــالتخفيف مــن وطأتهــا. وبمــا أنــه لــم يــتم ة، واليــذ مــديري البــرامج للقــرارات المتتاليــفالحاضــر تن

مــل أو تنفيــذ عــالج مــن أجــل التصــدي تحديــد اســتراتيجيات التخفيــف مــن وطــأة المخــاطر، فلــن يــتم وضــع خطــة ع
  للمخاطر واحتمال حدوثها.

  
 المخــاطر وٕادارة االمتثــال مــع مكتــب األداء ورصــد المــوارد وتنســيق التخطــيط وأوصــينا بــأن تعمــل إدارة  -٧٤

واألخالقيات على إعداد تصنيف للمخاطر على مستوى البرامج يسمح بتحديد المخاطر البرمجيـة وبـالتوفيق بـين 
المتعلقة بالبرامج من أجـل اعتمادهـا فـي سـجالت المخـاطر الخاصـة  المنجزات المستهدفةوالمخرجات و الحصائل 

   بها.
  
  إطار رصد البرنامج   ٣-١-٢
   

  إطار رصد البرامج النهائي واألكثر استقراراً 
  

 بالحاجــة إلــى رصــد أداء البرنــامج وتقييمــه بهــدف إدارة الميزانيــة البرمجيــة بشــكل رّ الحظنــا أن المنظمــة تقــ  -٧٥
صحيح، وضمان تحقيقها للنتائج التي التزمت بها. وأشارت الميزانية البرمجية للمنظمة الخاصة بالثنائية الراهنة أن 

ميزانيـة البرمجيـة، ولـو أن العمليـة الرصد سيعتمد على تقييم منهجي للتقدم المحرز نحو تحقيق النتائج المّبينة في ال
الحاليــة للتقيــيم واالســتعراض سُتســتخدم ألغــراض الميزانيــة البرمجيــة الراهنــة ولكــن باســتخدام أدوات وعمليــات محــددة 
بشــكل واضــح بهــدف مواصــلة تعزيــز دقتهــا. وأشــارت الميزانيــة البرمجيــة أيضــًا إلــى اســتعراض إطــار الرصــد القــائم 

تحديــد كيفيــة قيــاس مخرجــات البــرامج علــى نحــو أكثــر تفصــيًال. وذكــرت أنــه مــن المتوقــع أن  للثنائيــة الراهنــة، بغيــة
واألهـداف بمزيـد مـن التفصـيل وكيفيـة قياسـها، واألدوات   البيانـات األساسـيةيحدد اإلطـار المعتـزم تنفيـذه المؤشـرات و 

األساســـية واألهـــداف، ووصـــف كيـــف يســـهم كـــل  والبيانـــاتالمســـتخدمة فـــي القيـــاس، وســـبل التحقـــق مـــن المؤشـــرات 
  النتائج في الوقت الحاضر أو في الماضي.  تحقيق مستوى من مستويات المنظمة في

  
اإلطـــار بمســـودة عمـــل تتضـــمن لمحـــة عامـــة عـــن  األداء ورصـــد المـــوارد وتنســـيق التخطـــيط وزّودتنـــا إدارة  -٧٦

ـــتم االنتهـــاء مـــن وضـــع  األداءالمتكامـــل للنتـــائج  و  ، األداءاإلطـــار المتكامـــل للنتـــائج  و الخـــاص بالمنظمـــة وريثمـــا ي
، الحظنــا أن ٢٠١٥-٢٠١٤ المــدة للميزانيــة البرمجيــة للفتــرة منتصــف وبــالنظر إلــى التحضــير الجــاري الســتعراض

ِبشـأن العمليـات  العـالمينظـام اإلدارة لمالحظـات إرشـادية  قـد أصـدرت األداء ورصـد الموارد وتنسيق التخطيط إدارة
الرئيسية، بما فيها لمحـة عامـة عـن العمليـة والجـداول الزمنيـة. وفيمـا  ذات الصلة بالمخرجات وخطط العمل والمهام

الحظنــا أن البــرامج تعتمــد آلياتهــا الخاصــة ألغــراض الرصــد وجمــع البيانــات، مــع أنهــا أقــل  ،٥و ١ يتعلــق بــالفئتين
  رسمية وتماسكًا.

  
قد أكدت لنـا أنـه سـيتم اسـتكمال اإلطـار لتوجيـه تقيـيم  األداء ورصد الموارد وتنسيق التخطيط إدارةومع أن   -٧٧

أداء الميزانية البرمجية، بيد أن توقيت تنفيذ هذه العملية اآلن يثيـر القلـق بسـبب انقضـاء النصـف األول مـن الثنائيـة 
 ،٢٠١٥ فـي الميزانيـة البرمجيـة بحلـول نهايـة عـام بالفعل، وتوقع تنفيذ جزء كبير من األهداف المتعلقـة بالمخرجـات

 المـوارد وتنسـيق التخطـيط وعلـى نفـس النسـق، أكـدت إدارة وبالتالي أصبح  وضع إطار للرصد أكثـر مـن ضـروري.
أن اإلطار موجود، إال أنها وافقت على ضرورة تحديثه ومواصلة تحسينه وفقـًا للتغييـرات التـي أدخلهـا  األداء ورصد

  مجي.اإلصالح البر 
  

تنفيــذ إطــار رصــد البرنــامج المعتــزم  األداء ورصــد المــوارد وتنســيق التخطــيط وأوصــينا بــأن تضــمن إدارة  -٧٨
  تنفيذه في اإلطار الزمني المحدد من أجل دعم القرارات الالحقة والدروس المستخلصة من نتائج البرنامج.
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  المدة منتصف استعراض   ٤-١-٢
  

   المنجزات المستهدفةوالخدمات و  المنتجاتبين و عنها،  المبّلغ الُمخرجات /الروابط بين اإلنجازات
  

مـــن خـــالل الرمـــز  المســـتهدفة خـــالل وضـــع خطـــط العمـــل، الحظنـــا أن بعـــض البـــرامج تـــرتبط بـــالمنجزات -٧٩
المسـتويين المـدة بشـأن "التقـدم والتحـديات علـى  منتصـف القسـم الفرعـي السـتعراض ويـذّكرالخماسي األرقام المقدم. 

اإلقليمي والعالمي" أن القسم يركـز علـى بعـض السـلع العامـة "الرئيسـية" علـى المسـتويين اإلقليمـي والعـالمي، حسـب 
  االقتضاء، والتي تساهم في تحقيق المخرجات.

  
ال تــوفر تحلــيًال "، ولكنهــا علــى المســار الصــحيحوالحظنــا أيضــًا أن البــرامج تقيــيم بعــض مخرجاتهــا بأنهــا "  -٨٠
تفصـــح عـــن كيفيـــة تـــأثير منتجـــات وخـــدمات لـــم يـــتم تمويلهـــا أو الشـــروع فـــي تقـــديمها أو تعرضـــها للمخـــاطر أو  وال

  المشاكل، حسبما هو مبّين في خطط عملها، على تنفيذ مخرجاتها. 
  

وأبلغتنـــا اإلدارة بصـــعوبة ترميـــز الـــروابط فـــي نظـــام اإلدارة العـــالمي وبتعـــذر تمويـــل ســـبل تـــوفير المنتجـــات   -٨١
على أن  وافقتوالخدمات الواردة في خطط العمل ما لم ترتبط خطة العمل بشكل معتمد بمخرج ذات صلة. ولكنها 

  المي). الرابط ينبغي تفسيره بشكل أفضل عند اإلبالغ (خارج نظام اإلدارة الع
  

وٕاذا كان اإلبالغ عن اسـتعراض منتصـف المـدة يتطلـب التركيـز علـى المنتجـات والخـدمات الرئيسـية، فمـن     -٨٢
المنجــزات موحــد عنــد ذكــر كــل منجــز مــن  الضــروري أن تحــدد البــرامج المنتجــات والخــدمات وأن تســتخدمها بشــكل

المنجزات بهــدف تيســير ربطهــا بــ األداءالرصــد و  بــدءًا مــن مرحلــة التخطــيط التشــغيلي ووصــوًال إلــى تقيــيم المســتهدفة
فـــإن اإلبـــالغ عـــن التقـــدم المحـــرز علـــى مســـتوى المخرجـــات، بـــدون عـــرض المنتجـــات  وٕاالوالمخرجـــات.  المســـتهدفة

على نحو متسق، لن ييسر تحليل التقدم المحرز نحو تحقيق المخرجـات  المنجزات المستهدفةوالخدمات عن طريق 
  وتقدير قيمتها. 

  
في العمل بشكل وثيق مـع المسـؤولين  األداء ورصد الموارد وتنسيق التخطيط وأوصينا بأن تشارك إدارة  -٨٣

النمــوذج الخــاص باســتعراض منتصــف المــدة حســبما تــم االتفــاق عليــه بهــدف تحقيــق  ُتحّســنعــن البــرامج، وأن 
  المزمع تنفيذها. المنجزات المستهدفةروابط أكثر وضوحًا بين عمليات التنفيذ الجارية و 

  
  األساسية واألهداف والمخاطر البرمجية البيانات ،قياس المخرجات والتقدم المحرز على أساس المؤشرات

  
وقبــل أن يــتم تقيــيم التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق المخرجــات، الحظنــا أنــه يتعــّين اتخــاذ عــدة خطــوات أوردت   -٨٤

بشـأن اسـتعراض  نظـام اإلدارة العـالميلفي المذكرة اإلرشادية  األداء ورصد الموارد وتنسيق التخطيط تفاصيلها إدارة
الرئيسية وخطة العمل والمخرجات. واستدعت المذكرة اإلرشادية بشأن المخرجات  منتصف المدة فيما يتعلق بالمهام

تحـديث القـيم الخاصــة بالمؤشـرات وذكـر التعليقــات حـول التقـدم الفعلــي فيمـا يتعلـق بالمؤشــرات، حيـث ينبغـي مقارنــة 
، المعنــــون قيمــــة تقــــدم المؤشــــرات بقيمــــة األهــــداف. والحظنــــا أيضــــًا أن القســــم الفرعــــي الســــتعراض منتصــــف المــــدة

"المخاطر واالفتراضات"، يتطلب مناقشة الشروط واألحداث التي ال يمكن التحكم فيها استنادًا إلى سجل المخـاطر، 
والمخرجـــات، واالســـتراتيجيات  المنجـــزات المســـتهدفةوالتـــي ســـبق أن أثـــرت أو مـــن المحتمـــل أن تـــؤثر علـــى تحقيـــق 

  من وطأة المخاطر، ضمن جملة أمور أخرى.    المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها من أجل التخفيف
  

مســــار علــــى ال"أنــــه تــــم وصــــف جميــــع المخرجــــات بأنهــــا  ٥و ١ وبــــّين االســــتعراض الــــذي أجرينــــاه للفئتــــين  -٨٥
. ويســتثنى منهــا برنــامج مكافحــة الســل الــذي قــام بتحــديث قيمتــه المســتهدفة فيمــا يتعلــق بالمؤشــر، "عــدد "الصــحيح
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إجراء تشخيص سريع للسـل فيهـا والتـي يـتم بهـا تنفيـذ برنـامج السـل المقـاوم لألدويـة"، بالبلدان التي أوصت المنظمة 
 منتصـف المـدة.بينما لم تجـر البـرامج األخـرى تحـديثًا لقيمتهـا المسـتهدفة فيمـا يتعلـق بمؤشـرات مخرجاتهـا عنـد بلـوغ 

ام المؤشــرات لــم يكــن مــن وأعلمنــا مــديرو البــرامج أن اإلبــالغ عــن التقــدم المحــرز علــى مســتوى المخرجــات باســتخد
 ورصــد المــوارد وتنســيق التخطــيط إدارةوٕانمــا كــان مــن المتطلبــات التــي حــددتها  اســتعراض منتصــف المــدةمتطلبــات 

  .األداء
  

على المسؤولين عن اإلبالغ على مستوى  أنه سيتعّين األداء ورصد الموارد وتنسيق التخطيط وفّسرت إدارة  -٨٦
االعتبــار هيكــل النتــائج بمجملــه ومحتــوى هــذه النتــائج، بمــا فيــه كيفيــة قياســها، عنــد البــت المخرجــات أن يأخــذوا فــي 

ــا اإلدارة كــذلك بــأن تحــديث القيمــة المســتهدفة للمؤشــرات المتعلقــة  بشــأن المســاهمة فــي تحقيــق المخرجــات. وأعلمتن
المحــرز نحــو تحقيــق الغايــات. بالمخرجــات ال يعتبــر مــن المتطلبــات، إنمــا مــن المتوقــع أن تبــت اإلدارة بشــأن التقــدم 

وليس هناك عائق يحول دون إبالغ البرامج عن التقدم المحرز بشأن القيم المستهدفة للمؤشرات المتعلقة بمخرجاتها 
علـــــى مســـــتوى المكتـــــب الرئيســـــي، وذلـــــك لألغـــــراض اإلداريـــــة الداخليـــــة الخاصـــــة بهـــــا عنـــــد االقتضـــــاء. وأعلمتنـــــا 

لــــــى تحســــــين المعلومــــــات واســــــتكمالها، ال ســــــيما فيمــــــا يتعلــــــق بالميزانيــــــة باتخــــــاذ إجــــــراءات ترمــــــي إ أيضــــــاً  اإلدارة
مــــع أنهــــا توافــــق علــــى ضــــرورة تحــــديث عــــدة مؤشــــرات فــــي الميزانيــــة البرمجيــــة  ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــــرة البرمجيــــة

  .٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
 
بها إذا تـم وتكون البرامج قادرة على البت بشكل أفضل في التقدم المحرز نحو تحقيق المخرجات الخاصة   -٨٧

تحــديث القــيم المســتهدفة. وبمــا أن العديــد مــن المؤشــرات كانــت تعتمــد علــى بيانــات أساســية مماثلــة لتلــك الخاصــة 
استعراض منتصف المدة يمثل فرصة لتحديث غاياتها وكذلك بياناتها األساسـية  فإن ٢٠١٢إلى  ٢٠١٠ بالفترة من

    المتاحة والتي تم التحقق منها. على أساس البيانات
 
ونســلط الضــوء علــى أنــه فــي حــال لــم يجــر تحــديث البيانــات األساســية والغايــات عنــد اســتعراض منتصــف   -٨٨

المدة على األقـل، قـد ال يـتم تقيـيم البـرامج فـي وقـت مبكـر علـى أسـاس احتمـال عـدم تحقيـق مخرجاتهـا وعـدم تحديـد 
من اإلدارة  ءً إجرا /سائل التي تتطلب قراراً المخاطر المتصلة بها والتخفيف من وطأتها. وقد ال يتم أيضًا تصعيد الم

العليا بشكل مناسب من أجل اتخاذ إجراء أو إجراءات تصويبية. وعالوة على ذلك، فـإن عـدم تحـديث المخـاطر لـن 
يــزود البــرامج بالمعلومــات بشــأن اســتمرار المخــاطر المحــددة ســابقًا وتهديــدها لتنفيــذ المخرجــات أو بشــأن التهديــدات 

  مة التي قد ال يتم أخذها في االعتبار عند تحليل التقدم المحرز على مستوى المخرجات.الجديدة القائ
  

مــن المســؤولين النظــر فــي تحــديث  األداء ورصــد المــوارد وتنســيق التخطــيط ونوصــي بــأن تطلــب إدارة  -٨٩
ــــة   مجموعة البيانات األساسية والغايات عند ــــديرات القيم ــــدة، واســــتخدام تق نفســــها اســــتعراض منتصــــف الم

للمخرجات في إطـار اسـتعراض منتصـف المـدة؛ وتعزيـز النمـوذج الخـاص باسـتعراض منتصـف المـدة مـن خـالل 
النظر في حاجة المسؤولين عن البرامج، إلى استخدام المخاطر الخاصـة بالمخرجـات فـي تحليـل التقـدم المحـرز 

المخـاطر؛ ودعـوة المسـؤولين عـن  في تنفيذ المخرجات والتوفيق بين هذه المخاطر والمخاطر الموثقة فـي سـجل
البرنامج إلى تحديث المخاطر المتعلقة بتنفيذ المخرجات وٕالى استخدام نفس الطريقـة فـي تحليـل التقـدم المحـرز 

  نحو تحقيق المخرجات.
  

 استخدام التنفيذ المالي المخطط له في عملية اإلبالغ
 
التنفيـذ المـالي للبـرامج عنــد منتصـف المـدة فــي والحظنـا أن اسـتعراض منتصـف المــدة يتطلـب اإلبـالغ عــن   -٩٠

، تقارير الرصـد األداء ورصد الموارد وتنسيق التخطيط إطار القسم المعنون "ملخص التنفيذ المالي". وصممت إدارة
المالي كي تـتمكن البـرامج مـن اسـتكمال هـذا القسـم. وعنـد تـوفير البـرامج للمـدخالت علـى الملخـص، ُطلـب منهـا أن 
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لي: (أ) المسائل المالية الرئيسية مقابل الميزانية البرمجية المعتمدة واألموال المتاحة للمجال البرمجـي تنظر في ما ي
في المكتب الرئيسي وللمجال البرمجي ككل؛ (ب) المسائل المتعلقة بالتنفيذ المالي التـي تـؤثر علـى تنفيـذ البرنـامج؛ 

  تدابير الكفاءة المنفذة. (ج)
  

كــانون  ٣١النظــر فــي تقــارير الرصــد المــالي أنهــا تعتمــد علــى التنفيــذ المتوقــع بحلــول  وتبــّين لنــا علــى أثــر  -٩١
 اســتعراض منتصــف المــدة. باعتبــاره نهايــة الســنة األولــى مــن الثنائيــة والتــاريخ الــذي يشــمل ٢٠١٤ديســمبر /األول

لمعتمــدة واألمــوال المتاحــة وبالمثــل، تــم عــرض النســب المئويــة للتنفيــذ المتوقــع مقابــل الميزانيــة المنقحــة والميزانيــة ا
اســتعراض منتصــف المــدة لــم تحــدد بوضــوح النســب المئويــة التــي يتعــّين علــى أن التعليمــات الــواردة فــي نمــوذج  إال

  البرامج استخدامها خالل عرضها للتنفيذ المالي الخاص بها.
  

تســـتند إلـــى أحـــدث  وأعلمتنـــا اإلدارة أن المعلومـــات المتاحـــة عنـــد بدايـــة عمليـــة اســـتعراض منتصـــف المـــدة  -٩٢
الماليــة فــي نهايــة العــام تتــاح مــع بضــعة  الحســابات البيانــات الماليــة المتاحــة. وبمــا أن المعلومــات المتعلقــة بإقفــال

أشـهر مـن التــأخير، تـم بالتــالي اسـتخدام بيانـات التنفيــذ المتوقـع واســتبدالها فيمـا بعـد بمرحلــة أكثـر تقــدمًا مـن العمليــة 
  المالية في نهاية العام عند إتاحتها. الحسابات إقفالالمتعلقة ب الفعلية نات) بالبيا٢٠١٥مارس /(في آذار

  
نمـوذج اسـتعراض منتصـف المـدة مـن  األداء ورصـد المـوارد وتنسـيق التخطـيط وأوصينا بأن تعـزز إدارة  -٩٣

خــالل ذكرهــا صــراحة التعليمــات الخاصــة ببيانــات التنفيــذ المــالي التــي ينبغــي اســتخدامها ألغــراض اإلبــالغ، فــي 
المذكرة اإلرشادية الخاصة باستعراض منتصف المدة أو فـي النمـوذج نفسـه؛ وضـمان اسـتخدام البيانـات الماليـة 

اسـتعراض منتصـف ديسمبر ألغراض اإلبالغ عبر الفئـات الخاصـة ب /األول كانون ٣١الفعلية كما وردت بتاريخ 
   المدة.

  
  تحليل جودة نتائج البرامج واستعراضها واإلبالغ عنها  

  
الحظنـا إحــراز تقــدم فـي رصــد تنفيــذ الميزانيــة البرمجيـة واإلبــالغ عنــه مـن خــالل اإلرشــادات واألدوات التــي   -٩٤

يـزال هنـاك مجـاالت تسـتدعي التحسـين منهـا جـودة ، وٕان كـان الاألداء ورصـد المـوارد وتنسيق التخطيط وفرتها إدارة
التحليل واالستعراض واإلبالغ عن التقدم المحرز نحو النتائج المزمع  تحقيقها وكيفية إسهام مخرجات المنظمة في 

  الحصائل.
  

لمـــرتبط بهـــا نحـــو تحقيـــق النتـــائج ويتطلـــب اإلبـــالغ القـــائم علـــى النتـــائج توليـــد المعلومـــات وتحليـــل التقـــدم ا  -٩٥
، وتغييــر أســلوب التفكيــر فيمــا يتعلــق بتحقيــق النتــائج. ويجــب أن يقــوم اســتعراض منتصــف األداءباســتخدام مقــاييس 

المـــدة، باعتبـــاره القـــرار األساســـي الـــذي تقـــوم عليـــه اإلجـــراءات المســـتقبلية علـــى صـــعيد البـــرامج، بتـــوفير المعلومـــات 
ى المطلوبــة مــن البــرامج بهــدف التوصــل إلــى تقيــيم موضــوعي وموثــوق للتقــدم الــذي والتحلــيالت والمــدخالت األخــر 

وبعض البرامج  األداء ورصد الموارد وتنسيق التخطيط إدارةأحرزته المنظمة نحو النتائج المزمع تحقيقها. واعترفت 
ضـها واإلبـالغ عنهـا فـي أن هناك حاجة إلى مواصلة تعزيـز القـدرات فـي المجـاالت المتعلقـة بتحليـل النتـائج واستعرا

  غ فيها المنظمة عن سلسلة النتائج الجديدة القائمة على النتائج.لّ هذا المجال، بما أنها المرة األولى التي تب
  

البشــرية مــن أجــل  المــوارد مــع إدارة األداء ورصــد المــوارد وتنســيق التخطــيط وأوصــينا أن تتعــاون إدارة  -٩٦
القـدرات والـتعّلم وتقـديمها بشـكل مناسـب عبـر البـرامج سـعيًا إلـى تعزيـز تحليـل تحديد المبادرات في مجالي بنـاء 
  .النتائج واستعراضها واإلبالغ عنها
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  رصد خطة عمل البرامج   ٥-١-٢
 

  اإلبالغ عن حالة المهام الرئيسية المتعلقة بخطط العمل وحالة التقدم
  

 ورصـد المـوارد وتنسـيق التخطـيط الخاصة بـإدارة الموحدة التشغيل تتطلب اإلجراءات المحددة في إجراءات  -٩٧
أن يعتمـــد رصـــد األنشـــطة (المهـــام الفرعيـــة) والمنتجـــات والخـــدمات (المهـــام الرئيســـية)  )PRP.SOP.II.012( األداء

وخطــط العمــل علــى اســتعراض مــديري المهــام للتقــدم التقنــي والتنفيــذ المــالي والتقــدم المحــرز وحــاالت المهــام لجميــع 
إلـى هـذا االسـتعراض، مكونات خطة العمل. ويتم تنفيذ هذا النشـاط كجـزء مـن عمليـة الرصـد المخصصـة. واسـتنادًا 

، التنفيـذدخل مدير المهمة بعد ذلك التعليقات والتحديثات المتعلقة بالرصد ويقدم وضـع المهمـة  (لـم تبـدأ بعـد، قيـد يُ 
، تواجه مشاكل) فيما يتعلق باألنشطة والنواتج للمخاطر، معرضة السليموحالة التقدم (على المسار ، معلقة) أنجزت

  التي تقع تحت مسؤوليتهم. 
  

إلـى وجـود بعـض المهـام مـع تصـنيف "لـم تبـدأ بعـد"  نظام اإلدارة العـالميوأشارت البيانات المستخرجة من   -٩٨
". والحظنا أيضًا تصنيف بعض المهام بأنها "لم تبدأ بعـد" علـى الـرغم السليم"على المسار  تالتقدم كان حالةمع أن 

  من وجود أعباء ومصروفات تتعلق بها. 
  

هما " السليمأن التصنيفين "لم تبدأ بعد" و"على المسار  األداء ورصد الموارد وتنسيق التخطيط إدارةوأكدت   -٩٩
التقدم" على التوالي. ولكننا الحظنا  حالةالمهمة" و" حالةفي الواقع تصنيفان مبدئيان معتمدان من النظام لتصنيف "

يصــبحان غيــر مناســبين بمجــرد االضــطالع أنــه علــى الــرغم مــن أنهمــا تصــنيفان مبــدئيان مــن النظــام ذاتــه، فإنهمــا 
  باألنشطة وقياس تنفيذ البرامج بالفعل ألغراض التقرير.

  
علــى المســار التقــدم " وحالــة" التنفيــذالمهــام "قيــد  حالــةوالحظنــا أيضــًا أن هنــاك مهــام رئيســية مــع تصــنيف   -١٠٠
التقــدم "علــى  حالــة تتبــدأ بعــد" بينمــا كانــ" إال أن وضــع المهــام لجميــع المهــام الفرعيــة التابعــة لهــا كــان "لــم الســليم

" السـليم". ورأينا أنه في حالة عدم البدء في المهمة بعد، فال يجوز وصف تنفيـذها بأنـه "علـى المسـار السليمالمسار 
نظرًا لعدم وجود نواتج يمكن أن تكون أساسًا لهذا التقييم. وبالمثل، لم يكن باإلمكـان وصـف تنفيـذ "المهـام الرئيسـية" 

" بسبب عدم البدء في المهام الفرعية المتصلة بها بعد. وفيما يتعلق بتـاريخ السليم" أو "على المسار التنفيذه "قيد بأن
لـــم تقـــم بتحـــديث بعـــض المهـــام  ٥و ١ الوحـــدات التـــي تنفـــذ المشـــاريع للفئتـــين /التقـــدم، الحظنـــا أن بعـــض اإلدارات

  الرئيسية أو الفرعية.
  

الخــدمات المحــددة فــي خطــط العمــل تســاهم جميعهــا مــن الناحيــة الماديــة فــي وشــددنا علــى أن المنتجــات و   -١٠١
تحقيق نتائج البرامج. ويجب الحفاظ على نزاهة المعلومات المستخدمة كأساس لتنفيذ القرارات المتعلقة بالبرامج بمـا 

ى األقـل اسـتكمال أن التقدم المحرز على صعيد البرامج ينعكس في نواتج عمليـات التقيـيم الـذاتي. وعليـه، يجـب علـ
  أساس القرارات المتخذة فيما يتعلق بوضع مهام البرامج وتحديثها 

  
وتم اإلبالغ عن هذه المالحظات فـي التقريـر السـابق لمراجعـة الحسـابات، وتثيـر نفـس الشـروط التـي تمـت   -١٠٢

اإلدارة العـالمي. ومـع أن مالحظتها القلق اآلن إزاء عدم فعالية ضوابط الرقابة المستعملة لرصـد البيانـات فـي نظـام 
مــديري البــرامج ال يعتبــرون نظــام اإلدارة العــالمي أداة إلدارة البــرامج، بيــد أن هنــاك حاجــة إلــى المحافظــة علــى دقــة 

  بالنظام وما يوفره من معلومات. ةالبيانات الموجود
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بتعزيـز أنشـطة الرصـد التـي  ٥و ١ المسؤولون عـن البـرامج للفئتـين /وأوصينا بأن يقوم مديرو البرامج  -١٠٣
يضطلعون بها فيما يتعلق بوضع المهام والتقدم المحرز في كل خطة عمل بهدف ضـمان تجسـيد البيانـات التـي 

  تظهر في نظام اإلدارة العالمي لواقع البرامج في أي فترة زمنية.
  

  تفتقر إليها. الميزانيات أو بنود المساهمات المخصصة في  تتجاوزاألعباء والنفقات التي 
  

الحظنـــا أنـــه مـــن الضـــروري، خـــالل تنفيـــذ خطـــط العمـــل، اســـتعراض المعـــامالت الماليـــة ذات الصـــلة بهـــا،   -١٠٤
تصـويب  فيها األعبـاء والنفقـات، وتصـويب أي خطـأ فـي تسـجيل األعبـاء والنفقـات واألمـوال المتاحـة فضـًال عـن بما

  المخصصة لبند المساهمة. الميزانية في حدود بالنفقات . ويسمحPTAEOالنفقات المتعلقة  بتخصيص قيمة 
  

مهمـــة رئيســـية فــــي  ٢٣ولكـــن أشـــار االســـتعراض الـــذي أجرينـــاه للبيانـــات فــــي نظـــام اإلدارة العـــالمي إلـــى   -١٠٥
، بما فيها األعباء والنفقات التي تتجاوز الميزانيات المخصصة ببند المسـاهمات أو التـي تفتقـر إليهـا. ٥و ١ الفئتين

أيضًا مهمة رئيسية بدون تحديد التكاليف المخططة والميزانية المخصصة لبند المساهمات ، بالرغم من وكان هناك 
ذكــر األعبــاء والنفقــات. ويلخــص الجــدوالن ألــف وبــاء أدنــاه المعلومــات المتعلقــة بالنفقــات التــي تتجــاوز الميزانيــات 

 ود مساهمات في الميزانيات على التوالي.النفقات التي ال تخصص لها بن /المخصصة لبنود المساهمات واألعباء
 

  األعباء والنفقات التي تتجاوز الميزانيات المخصصة على مستوى ألف: الجدول
  الدوالر األمريكي)ب( ٥و ١المهمة لفئتي البرامج 

 

 البرنامج
التكاليف 
 المخططة

 )أ(

 الميزانية المخصصة
 لبنود المساهمات

 )ب(

 األعباء
  والنفقات

 (ج)

  الرصيد
 المتاح

 )ب وج(

١ ٣٥٣ ٧٣٩,٤٤( ٦ ٣٦٧ ٧٠٠,٤٤ ٥ ٠١٣ ٩٦١,٠٠ ٩ ٩١٥ ١٢٧,٩٨ ٠١-١ 

٢٤٨ ٠٦٤,١٥( ٦ ١٠٤ ٣٧٨,١٥ ٥ ٨٥٦ ٣١٤,٠٠ ٩ ٩١٠ ٠٩٢,٧٢ ٠٢-١(  
٤ ٧٧٥,٥٩( ٣٩٩ ٣٧٨,٥٩ ٣٩٤ ٦٠٣,٠٠ ٤٣٤ ٤٨٧,٠٠ ٠٣-١( 

٢٦٠ ٤٤٢,٧٦( ١ ٧٩١ ٦٩٣,٧٦ ١ ٥٣١ ٢٥١,٠٠ ٣ ٠١٦ ٨١٠,٠٠ ٠٤-١( 

٥٠٠ ٣٢٥,٧١( ٣ ٦١٧ ٩٩٥,٧١ ٣ ١١٧ ٦٧٠,٠٠ ٤ ٨١١ ٢٥٠,٠٠ ٠٥-١( 

٢٩ ٧٨٩,٢٣( ٢ ٨١٨ ٥٢١,٢٣ ٢ ٧٨٨ ٧٣٢,٠٠ ٤ ٩٠٥ ٨٨٥,٤٢ ٠١-٥( 

١٥ ١٢٩,٧٦( ١١٢ ٦٧٠,٧٦ ٩٧ ٥٤١,٠٠ ١٠٠ ٨٥٠,٠٠ ٠٣-٥( 

١٤٨ ٧٨٢,١٧( ٧٠١ ٨٦٦,٠٠ ٣٦٥ ١٣٤,٠٠ ١ ٠٦٧ ٠٠٠,٠٠ ٠٤-٥( 

٣٠١ ٢٩٥,٠٠( ٣ ١٧٣ ٨٠٩,٠٠ ٢ ٨٧٢ ٥١٤,٠٠ ٥ ٥٨٢ ٤١٧,٠٠ ٠٥-٥( 

٢٦ ٤٦٠,١٧( ٩٨١ ٠٧٤,١٧ ٩٥٤ ٦١٤,٠٠ ١ ٨٦٣ ٨٨٥,٤٢ ٠٦-٥( 
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  والنفقات التي ال تخصص لها ميزانيات لبنود المساهمات األعباء باء: الجدول
 الدوالر األمريكي)ب( ٥و ١ لفئتي البرامج

  

 البرنامج
التكاليف 
 المخططة

 الميزانية المخصصة
 لبنود المساهمات

 
 األعباء والنفقات

 ٣١٨ ٧٧٩,٠٢ صفر ٣٩٢ ٤٩٠,٠٠ ٠١-١

 ١٤٤ ٨٨٦,٠٠ صفر ٣٨٢ ٠٠٠,٠٠ ٠٤-١

 ١٤ ١٤٩,٤٣ صفر ٢ ٣٠٠ ٠٠٠,٠٠ ٠١-٥

 ٤٥٢,٨٣ صفر ١ ٠٠٠,٠٠ ٠٣-٥

 ١ ٢٣١ ٢٣٢,١٩ صفر ١ ٠٥٠ ٠٠٠,٠٠ ٠٥-٥

 ٧٣ ٨١٩,٠٤ صفر ٤ ٢٠٨ ٧٥٠,٠٠ ٠٦-٥

  
ينبغــــي معالجتهــــا إذا كانــــت الميزانيــــة تــــم إخطارنــــا بــــأن نظــــام اإلدارة العــــالمي ال يحجــــب النفقــــات التــــي , -١٠٦

 المخصصـــة كافيـــة علـــى مســـتوى خطـــة العمـــل ولكـــن لـــيس علـــى مســـتوى المهمـــة. ويتحقـــق النظـــام مـــن أن مجمـــوع
المخصصـة لخطـة العمـل الجـاري استعراضـها ينـدرج فـي إطـار مجمـوع التكـاليف المخططـة لخطـة العمــل،  الميزانيـة

 فـي لمخصصة التكاليف المخططة على مستوى المشروع، ال يتم النظرا الميزانية بحيث يتم استبعاد تجاوز مجموع
  هذه الحالة. في االستعراض طلب

  
ونقّر بأن التكاليف المخططة والميزانيات المخصصة قد تحتاج إلى استعراضها مع تغّير الظروف. ولكننا  -١٠٧

لكل مهمة،  المنجزات المستهدفةعلى تحقيق مشروع إلى آخر قد تؤثر  /نشدد على أن أي حركة لألموال من مهمة
األمــوال. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن القــرار الــذي يتخــذه مــديرو  /ســيما لألنشــطة التــي شــهدت انخفاضــًا فــي الميزانيــةال

المشــاريع بشــأن نقــل األمــوال مــن نشــاط إلــى آخــر يشــكل خطــرًا يتمثــل فــي احتمــال تخصــيص الميزانيــات لمهــام ال 
االتفـــاق المبـــرم مـــع الجهـــة المانحـــة أو االســـتخدام المحـــدد لمصـــادر األمـــوال. وكـــان مـــن تعتبـــر مالئمـــة فـــي إطـــار 

المفترض أن يتم التصدي ألوجـه القصـور المتكـررة التـي الحظناهـا فـي خطـط العمـل عـن طريـق إجـراء رصـد أكثـر 
  فعالية وانتظامًا لخطط العمل حسب االقتضاء.

  
ام الماليـة وأرقـام الميزانيـة، المسـؤولون عـن البـرامج تناسـب األرقـ /وأوصينا بأن يضمن مـديرو البـرامج  -١٠٨

  غ عنها.لّ سيما عند بداية عمليات التقييم الدورية حتى يكون لهذه البيانات ارتباطًا أوثق باإلنجازات المبال
  
  إدارة الموارد البشرية  ٢-٢

  
تـــوفر إدارة المـــوارد البشـــرية الـــزخم الـــالزم إلدمـــاج عمليـــات المنظمـــة واســـتراتيجياتها فـــي جميـــع المســـتويات   -١٠٩

التنظيميــة، وفــي إطــار ثقافــات وســياق ومخرجــات متشــعبة علــى نطــاق واســع. ويعــزز الجمــع بــين السياســات الفعالــة 
ال البشـري علـى صـعيد المنظمـة. ومـع بدايـة والهيكل والثقافة الظروف المالئمـة لتحقيـق االمتيـاز فـي إدارة رأس المـ

اإلصالح في إدارة الموارد البشرية في المنظمة عن طريـق االسـتراتيجية المنقحـة للمـوارد البشـرية، ونحـن علـى يقـين 
بـأن التغييـر النـاجم عـن وضـع اسـتراتيجية جديـدة والتعقيــدات المرتبطـة بـأكبر اسـتثمار قامـت بـه المنظمـة، يســتدعي 

  مة. وضع ضوابط محك
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 التطورات اإليجابية في إدارة الموارد البشرية   ١-٢-٢
 

االســـتراتيجية المنقحـــة للمـــوارد البشـــرية التـــي تتـــواءم مـــع اإلصـــالح الجـــاري فـــي المنظمـــة. نعتـــرف باعتمـــاد   -١١٠
اجتذاب أ) (وتتألف االستراتيجية من مسارين ولكل واحد منهما ثالث ركائز تحدد األساس الذي يستند إليه ما يلي: 

مواتية. ويقوم المسار الثاني على أربعة مبادئ شـاملة تتضـمن  بيئة المواهب؛ (ب) إدارة هذه المواهب؛ (ج) وتهيئة
والمسـاءلة. إن تنفيـذ االسـتراتيجية المنقحـة للمـوارد البشـرية يـتم علـى مـرحلتين  والتعـاون والتنوع الجنسين بين التوازن

 المخططــة التنفيــذ بمرحلــة وينتهــي ، ٢٠١٥ وعــام ٢٠١٣ تــم تنفيــذها بــين عــامبــدءًا بمرحلــة التصــميم والبنــاء التــي 
  .٢٠٢٠-٢٠١٦ للفترة

  
محققــة فــي تنفيــذ االســتراتيجية، ونعتــرف كــذلك بعمــل إدارة المــوارد البشــرية ونثنــي عليهــا للمعــالم الرئيســية ال  -١١١
ســيما علــى مســتوى ركائزهــا الــثالث مــع إيــالء االعتبــار لمبادئهــا الشــاملة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أوجــه التقــدم فـــي ال

األعمـــال األوليـــة التـــي تضـــطلع بهـــا إدارة المـــوارد البشـــرية صـــوب اعتمـــاد نظـــام التوظيـــف الجديـــد وتحســـين وصـــف 
  نظمة. المناصب وٕاضفاء الطابع المؤسسي على عملية اختيار رؤساء مكاتب الم

  
وفيما يتعلق بالمواهب وٕادارة المسـار الـوظيفي، شـددنا علـى أهميـة العمـل الـذي اضـطلعت بـه إدارة المـوارد   -١١٢

 لتطــوير اإللكترونــي البشــرية فيمــا يتعلــق بتعاقــب المــوظفين علــى نطــاق المنظمــة والتحســينات المدخلــة علــى النظــام
  .Learniمية وكذلك تنفيذ أداة التعلم اإللكتروني والتن للتعلم المؤسسي ، وتعزيز اإلطاراألداء إدارة

  
مع هدفنا علـى مسـتوى المحاسـبة المتمثـل  وقمنا بتحديد فرص التحسين كي تنظر فيها المنظمة بما يتواءم  -١١٣

في مواصلة تعزيز الضـوابط والمسـاءلة فـي مجـال إدارة المـوارد البشـرية داخـل المنظمـة. وتـتم مناقشـة هـذه الجوانـب 
  في الفقرات التالية:

  
  تصريف الشؤون وٕادارة التغيير في الموارد البشرية    ٢-٢-٢

 
    استراتيجية إدارة التغيير الرسمية في تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية 

 
ينبغي من أجـل نجـاح تصـريف الشـؤون أن تحظـى المنظمـات بسياسـات وٕاجـراءات داخليـة فعالـة وبوسـائل   -١١٤

علـى كيفيـة تصـميم العمليـات وكيفيـة تفـويض  ذلـكتوقـف يو . الحماية الالزمة للتصدي لمواطن الضعف فـي العمليـة
ويزداد تصريف شؤون المـوارد البشـرية تعقيـدًا عنـد إدخـال التغييـر . األدوار والمسؤوليات وكيفية وضع البروتوكوالت

    .أو اإلصالح
 

أجــل  وقــد الحظنــا عنــد تنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية، عــدم وجــود اســتراتيجية رســمية إلدارة التغييــر مــن  -١١٥
 علــى الــرغم مــنومــع إقرارنــا بــأن إدارة المــوارد البشــرية تــؤدي واجباتهــا وتنجزهــا . تــوفير الــدعم الــالزم لتفعيــل التغييــر

إلـى ُنظـم وٕاجـراءات ُمتقنـة الصـياغة وجيـدة  الحاجـة قائمـةالقيود المفروضة عليهـا مثـل عـدم تـوافر المـوارد، فمازالـت 
وتظل المبادرات خاضـعة للتغيـر حتـى أثنـاء تنفيـذها، ومـن ثـم يلـزم إدارة أي . إلدارة التغيير على نحو أفضل األداء

  .عقبات تحول دون نجاح التكيف مع التغيير إدارة منهجية ونظامية
  

ــذ اســتراتيجية   -١١٦ ــد تنفي وقــد أوصــينا بــأن تطبــق المنظمــة اســتراتيجية وٕاجــراءات رســمية إلدارة التغييــر عن
المزمــع إدخالــه بمــا فــي ذلــك المخــاطر والمقاومــة " التغييــر"ضــمان خضــوع المــوارد البشــرية المنقحــة، مــن أجــل 

  . للسيطرة المحكمة
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  خطة تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية
 

 تتجلــىوالبــد أن  .الحاجــة إلــى إدخــال التغييــر عليهــاتنشــأ ، أثنــاء تنفيــذ االســتراتيجيات والخطــط والمخرجــات  -١١٧
أن  جـبيالتـي الموافقات أو الصالحيات ذات الصلة في و بذلك، لمعلومات المتأثرة في العملية و في االتغييرات هذه 

ــل التنفيــذ الجيــدة / خطــة العمــل مــن شــأنو . تكــون موثقــة االســتراتيجية عــن طريــق وضــع الخطــوط العريضــة أن تفعِّ
  . تزامات المتفق عليهاللعملية أو الخطوات الالزمة لبلوغ األهداف وتحديد المسؤوليات والمساءلة بشأن النتائج واالل

 
مــن خــالل خطــة  ٢٠٢٠إلــى عــام  ٢٠١٣ويتوجــه التنفيــذ المرحلــي الســتراتيجية المــوارد البشــرية مــن عــام   -١١٨

اجتمــاع المجلــس العــالمي المشــترك للمــوظفين واإلدارة فــي  عــنعمــل تســتند إلــى التوصــيات المحدثــة التــي صــدرت 
 ٢٠١٥-٢٠١٤اإلجـــراءات المتوقعـــة فـــي الثنائيـــة  أيضـــاً وتغطـــي الخطـــة المـــذكورة . ٢٠١٣أكتـــوبر/ تشـــرين األول

  . باالستناد إلى التوصيات
 

وعنــد النظــر فــي خطــة العمــل تبــين لنــا أنهــا مازالــت فــي حاجــة إلــى التحســين مــن حيــث اكتمــال المعلومــات   -١١٩
ينبغـي أن يتخـذها، ومـا هـي المـوارد  كيف ينبغي اتخاذهـا، ومـن الـذي/ بشأن االجراءات التي ينبغي اتخاذها، ومتى

ونظــــرًا ألن خطــــة العمــــل هــــي األداة الرئيســــية . الالزمــــة، وكيــــف سُيرصــــد التقــــدم الُمحــــرز، وكيــــف ســــتُقاس النتــــائج
الُمســتخدمة فــي تفعيــل االســتراتيجيات، فإنهــا وثيقــة بالغــة األهميــة يجــب أن تحتــوي علــى المعلومــات الالزمــة لصــنع 

الضــروري وضــع خطــة عامــة لتنفيــذ االســتراتيجية، ُتســتخلص منهــا خطــة ثنائيــة أو متعــددة ومــن . القــرارات المســتنيرة
وفــي غيــاب هــذه الخطــة، ســيظل تتبــع التقــدم وصــنع . الســنوات، مــن أجــل تقــديم لمحــة عامــة عــن تنفيــذ االســتراتيجية

  .القرار مصدرًا للتحدي
 

تنفيـذ بشـأن اسـتراتيجية المـوارد البشـرية مـن أجـل تيسـير / وقد أوصينا بأن تضـع المنظمـة خطـة عمـل  -١٢٠
التـي ستصـدر التنفيذ والرصد وقياس النتائج، وتحديد المسؤولين عن النتائج، وبـذا دعـم التحـرك قـدمًا بـالقرارات 

  . على نحو من الكفاءة الحقاً 
 

    هيكل محدد بدقة لتصريف الشؤون الخاصة بتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية
 

. ُيعــد تنفيــذ اســتراتيجية المــوارد البشــرية مســؤولية مشــتركة بــين إدارة المــوارد البشــرية والمــديرين والمــوظفين  -١٢١
المــــوارد البشــــرية التــــي تتمتــــع بالكفــــاءة والقــــدرة علــــى دعــــم اإلدارة  أداءويتوقــــف التنفيــــذ النــــاجح لالســــتراتيجية علــــى 

وُيعـد التنفيـذ بـالغ األهميـة نظـرًا لهيكـل المنظمـة . والموظفين فـي اإلسـهام فـي النجـاح العـام لعمليـة إصـالح المنظمـة
  . المتعدد المستويات

 
مبـادرة مـن المبـادرات المدرجـة  وقد الحظنا عدم وجود ترتيبات رسمية لتصريف الشؤون من أجل تنفيذ كـل  -١٢٢

لبيانـات الخاصـة بالمكاتـب الرئيسـية االتخطيط لتعاقـب المـوظفين، ينبغـي أن تتـوافر وفيمـا يتعلـق بـ. في االستراتيجية
ليتســنى ، لــدى إدارة المــوارد البشــرية الشــواغربشــأن حــاالت التقاعــد والقــرارات الخاصــة بالوظــائف واإلجــراءات بشــأن 

تســـتهدف التنفيـــذ  اتوفـــي حـــين أن المبـــادر . نـــهعتنير بشـــأن المبـــادرة ورصـــد التقـــدم والتبليـــغ صـــنع القـــرار المســـ لهـــا
أن  وجـدناكما . العالمية ورصدها المنجزات المستهدفةالعالمي، فال يوجد في المقر الرئيسي أي مسؤول عن تيسير 

  .الصالت والتعاون وخطوط التبليغ ليست محددة بوضوح
 

ســـتراتيجية يتضـــمن مشـــاركة المـــوظفين والتـــزامهم فـــي جميـــع مســـتويات المنظمـــة علـــى ونظـــرًا ألن تنفيـــذ اال  -١٢٣
الصـــعيد العـــالمي، فمـــن المهـــم للغايـــة تعريـــف األدوار والمســـؤولية والمســـاءلة المنوطـــة بكـــل طـــرف فاعـــل أو جهـــة 

المســاءلة تمكينيــة، مــن أجــل المســاعدة علــى ضــمان نجــاح االســتراتيجية، ومــن ثــم يلــزم تحديــد المســؤوليات وجوانــب 
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الخاصة بمالكي العمليات واألطراف الفاعلة الرئيسية فـي سـبيل إدارة التنفيـذ العـام لالسـتراتيجية ورصـدها علـى نحـو 
  .من الكفاءة والفعالية

  
صياغة ترتيبات سليمة ووثيقة لتصريف الشـؤون الخاصـة ) أ(: وقد أوصينا بأن تقوم المنظمة بما يلي  -١٢٤

المكتـب المعنـي، علـى أن تحـدد هـذه الترتيبـات بـين جملـة / البشـرية كـي تنظـر فيهـا الهيئـةباستراتيجية المـوارد 
أمور، أدوار الجهات التمكينية ومسؤولياتها والتعـاون فيمـا بينهـا، والمتطلبـات مـن البيانـات، والصـالت الخاصـة 

توضــيح ) ب(المالئـم؛  بالرصـد والتبليـغ، مـن أجــل ضـمان تنفيـذ ورصــد اسـتراتيجية المـوارد البشـرية علــى النحـو
الطريقــة التــي ســتدار بهــا العالقــات التعاونيــة الخاصــة باســتراتيجية المــوارد البشــرية بمــا فــي ذلــك عمليــة صــنع 
القرار، والمسؤولية النهائية عن القرارات، ومعايير تفويض السلطة واألشـخاص الـذين سـتفوَّض إلـيهم، واآلليـات 

صـياغة آليـة وتنفيـذها لُتعنـى ) ج(ات التمكينية لجوانـب المسـاءلة؛ التي ينبغي وضعها لضمان أداء جميع الجه
  .األداءالصالت مع إدارة البرامج و  ٕارساءبالتبليغ عن جوانب المساءلة بشأن استراتيجية الموارد البشرية، و 

 
  تحديد المخاطر على نحو شامل

 
 الالزمـة لتعبئـةتُقر استراتيجية الموارد البشرية المنقحة بالمخاطر المتأصلة في تنفيذها، مثل نقص المـوارد   -١٢٥

مختلـــف المبـــادرات الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية؛ وعـــدم كفايـــة الـــنظم واألدوات الراهنـــة؛ وعـــدم التـــزام جميـــع الجهـــات 
المخــاطر هــذه وفــي ظــل وجــود . التعامــل مــع التوقعــاتالتمكينيــة بتنفيــذ االســتراتيجية؛ وتغيــر األولويــات؛ وضــرورة 

  . المعترف بها، يلزم على إدارة الموارد البشرية أن تضع إجراءات فعالة للتخفيف من وطأتها كي تتسنى إدارتها
 

عدد من المخـاطر، فقـد الحظنـا أنـه لـم ُيحـدد سـوى لتنفيذ كل مبادرة  يتعرضوفي حين أنه من المتوقع أن   -١٢٦
ويعطـــي ذلـــك صـــورة غيـــر كاملـــة لمواصـــفات . وٕاجـــراء واحـــد لالســـتجابة لـــه لكـــل مبـــادرة مـــن المبـــادراتخطـــر واحـــد 

إلـى المعلومـات غيـر الكافيـة عـن المخـاطر  تـؤديو . المخاطر الخاصة بكل مبـادرة حتـى علـى مسـتوى االسـتراتيجية
النهايــة علــى إنجــاز النتــائج يــؤثر فــي  مــا ،النتــائج فــي اإلطــار الزمنــي المحــدد التــي تكفــل تحقيــقضــمانات تقلــيص ال

  .المتوقعة من االستراتيجية
  

وقد أوصينا بأن تحدد المنظمة المخاطر التي ينطوي عليها تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية على نحو   -١٢٧
شامل وأن توثق هذه المخاطر رسميًا بالنسبة إلى كل مبادرة من مبادرات االستراتيجية لضمان تطبيق اإلجراءات 

  . المالئمة لتخفيف وطأتها
 
  التوظيف    ٣-٢-٢

  
  عملية التوظيف أثناء الموظفين اختيارهيئة  اجدتو 
 

، ذلكوالوثـــائق المتعلقـــة بـــ ٢٠١٤المعينـــين فـــي عـــام / الحظنـــا مـــن خـــالل اســـتعراض المـــوظفين المختـــارين  -١٢٨
لتعيـين المـوظفين، امتثلـت للغايـة  ٢٠١٤مـارس / آذار ١٥من عمليات االختيار الفعلية التي ُأجريت منـذ   ٪ ٥٥ أن

/ عـــــن الغايـــــة المحـــــددة لنهايـــــة كـــــانون األول  ٪ ١٠ولـــــم تقـــــل إال بنســـــبة . المحـــــددة فـــــي عمليـــــة االختيـــــار المتســـــقة
ومــع مراعــاة الفتــرة الزمنيــة التــي تســتغرقها عمليــة االختيــار، والتــي بــدأت فــي تشــرين .  ٪ ٦٥ البالغــة ٢٠١٤ ديســمبر
  .نتها بأداء عملية االختيار السابقة، نجد أن النتائج تستحق الثناءومقار  ٢٠١٤نوفمبر / الثاني
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ومــع ذلــك فقــد الحظنــا أن تواجــد المــدير المكلــف بــالتعيين وهيئــة االختيــار وســائر األطــراف المشــاركة فــي   -١٢٩
عنــدما يكــون الموظفــون المعنيــون  علــى األخــص يحــدث ذلــكو . عــينإطــار زمنــي ميكــون محــدودًا بعمليــة االختيــار 

ــًا . لــديهم أولويــات منافســة كمــا لــوحظ التــأخر فــي عمليــة االختيــار عنــدما يســتغرق المــديرون المكلفــون بــالتعيين وقت
  . موافقتهم عليها/ طويًال في إعادة الوثائق التي تتطلب قراراتهم بشأنها

  
الختيـــار وســـائر األطـــراف المشـــاركة فـــي عمليـــة ونحـــن نؤكـــد أن تواجـــد المـــدير المكلـــف بـــالتعيين وهيئـــة ا  -١٣٠

هـذه ومـن أجـل الوفـاء ب. االختيار، ُيعد ضروريًا من أجـل الوفـاء باإلطـار الزمنـي الـذي تـنص عليـه عمليـة التوظيـف
الحاجــة يجــب التأكيــد علــى األهميــة البالغــة للوظــائف التــي يضــطلع بهــا جميــع أعضــاء هيئــة االختيــار فيمــا يتعلــق 

تب على ذلك من ضرورة تخصيص فترات زمنيـة محـددة لتعـاون األعضـاء وتواجـدهم، مـن أجـل بالتوظيف، وما يتر 
  .التصدي للتأخير الناجم عن ذلك في عملية التوظيف

  
أوصـينا بـأن تتعـاون إدارة المـوارد البشـرية عـن كثـب مـع أعضـاء هيئـة االختيـار ووحـدات التعيـين وقد   -١٣١

األمثــل إلجـراء التقيــيم التقنــي وتقيــيم الكفــاءة وضــمان االمتثــال للفتــرات وأفرقـة التوظيــف مــن أجــل تحديــد الوقــت 
  . من استمرار التأخير في عمليات التوظيف واالختيار حدالزمنية المتفق عليها، من أجل ال

  
  إجراء التحقق من الجهات المرجعية أثناء عملية التوظيف

  
ت الخاصـة بـإجراء التحقـق مـن الجهـات المرجعيـة الحظنا عند استعراض عملية االختيار أن بعض الطلبـا  -١٣٢

فــي وقــت متــأخر مــن العمليــة يكــاد يتــزامن مــع تــاريخ موافقــة صــانع القــرار علــى التوصــية الصــادرة عــن هيئــة  فــذتنُ 
بعـض طلبـات  أيضـاً وفي القائمة الخاصة بعمليات االختيار المستكملة المقدمـة إلـى المقـر الرئيسـي، ورد . االختيار

  .موافقة صانع القرار على تقرير االختيار في وقت الحق لصدورإجراء التحقق من الجهات المرجعية التي ُنفذت 
  

والحظنــا أنــه مــن مجمــوع المتقــدمين للوظــائف الخاضــعين لعمليــة االختيــار المتســقة فــي الفتــرة الواقعــة بــين   -١٣٣
متقـدمًا، ُأجـري التحقـق مـن الجهـات المرجعيـة فـي  ٩٩، والبالغ عددهم ٢٠١٤ديسمبر / مارس وكانون األول/ آذار
وقد يؤدي التأخر في إجراء التحقق مـن . بعد موافقة صانع القرار على التوصيات بشأن التوظيف من الحاالت ١٥

نهـا أن حاالت مؤكدة لتلقـي تعليقـات سـلبية كـان فـي إمكا ُوجدتالجهات المرجعية إلى تعثر عملية االختيار، حيث 
  .تؤثر على القرارات المتخذة بل وأن تؤجل عملية التوظيف برمتها

 
ويضمن التحقق مـن الجهـات المرجعيـة أن المـوظفين الـذين تسـتقدمهم المنظمـة وتختـارهم هـم األكفـأ لشـغل   -١٣٤

المرتبطـة  وبإجراء التحقق مـن الجهـات المرجعيـة فـي الوقـت المالئـم، يمكـن للمنظمـة أن تتالفـى التكـاليف. الشواغر
، اللـذين قـد يـؤثرا علـى تقـديم الخـدمات إلـى أصـحاب المصـلحة وأن يسـيئا إلـى األداءبفشل فترات االختبار وضعف 

  . صورة المنظمة أو سمعتها عموماً 
  

وقد أوصينا بأن تواصل المنظمة تعزيز رصد أنشطة التحقق من الجهـات المرجعيـة لضـمان أنهـا ُتجـرى   -١٣٥
  .لتوظيفالتي تستغرقها عملية افي مرحلة مبكرة من عملية التوظيف من أجل تخفيف مخاطر تطويل الفترة 

 
  مشاركة إدارة الموارد البشرية في عملية اختيار الموظفين المؤقتين 

  
ــا أنــه فــي عمليــة اختيــار المــوظفين المــؤقتين التــي   -١٣٦ ، تضــطلع شــواغرإصــدار إعــالن عــن ال تتطلــبالحظن

ويتولى المدير المكلف بالتعيين تقييم المرشحين بواسـطة . األنشطة البالغة األهميةبمعظم اإلدارة المعنية بالتوظيف 
المرشـــحين الـــواردة أســـماؤهم فـــي القائمـــة  وعلـــى أقـــل تقـــدير، ُتجـــرى المقـــابالت مـــع. الوســـائل التـــي ُتعتبـــر األنســـب
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وتتــــولى اإلدارة المعنيــــة . أيضــــاً وقــــد ُتســــتخدم االختبــــارات التحريريــــة ) عــــن طريــــق الهــــاتف أو الفيــــديو(المختصــــرة 
  . مصممة على النحو األمثل هذه الضوابط نرى أنبالتوظيف توجيه هذه العملية بالكامل، ونحن ال 

  
ســـتة أشـــهر، وجـــدنا أن  فتـــرة تجـــاوزتالتعيينـــات المؤقتـــة خـــالل الخاصـــة باالختيـــار  اتوعنـــد تحليـــل عمليـــ  -١٣٧

واحتمــاالت اختيــاره للوظيفــة  ه، تــزداد فرصــعلــى أســاس مؤقــت الوظيفــة نفســهاســبق لــه العمــل فــي الــذي  الشــخص
 يشـغل موظـفعملـه كطـوال مـدة  الشـخصويعود ذلك إلى الكفاءة التي اكتسبها هذا . المحددة المدة إذا ما تقدم لها

المســاواة بــين الخاصــة ب متطلبــاتالغيــر مقصــود علــى ٕان كــان تــأثيرًا مباشــرًا و  ويــؤثر هــذا األســلوب. منصــب مؤقــت
. بعقــود محــددة المــدة وتــوظيفهم المعينــين عنــد اختيــار المــوظفين التــي يلــزم اســتيفاؤها ،الجنســين والتــوازن الجغرافــي

ســتراتيجية المعتمــدة لــدى إدارة المــوارد البشــرية، ولــذا ينبغــي وتنطــوي سياســة التوظيــف هــذه علــى تعمــد عــدم دعــم اال
  .إعادة تنظيمها

  
ونحن نتفق مـع إدارة المـوارد البشـرية فـي مـا أكدتـه مـن أن إحكـام السـيطرة سـيتحقق بـدخولها فـي مناقشـات   -١٣٨

إعـداد قائمـة مختصـرة للمرشـحين لضـمان التنـوع الجغرافـي الكبيـر ) أ(: مع المديرين المكلفين بالتعيين بشأن ما يلـي
إجـــراء اختبـــار تحريـــري ) ب(فـــي الوظـــائف المؤقتـــة، الـــذي يشـــمل مـــواطني البلـــدان الناميـــة علـــى وجـــه الخصـــوص؛ 

النظـر فـي أن يضـم  أيضـاً ويمكـن . ووضع أسئلة للمقـابالت لتوجيـه عمليـة التوظيـف، وبـذا ضـمان النظـام والشـفافية
  . يئة االختيار أعضاء من خارج وحدة التوظيف عند استقدام الموظفين لشغل الوظائف المؤقتةتشكيل ه

 
وقــد أوصــينا بــأن تشــارك المنظمــة مــن خــالل إدارة المــوارد البشــرية مشــاركة قويــة مــع اإلدارات المعنيــة   -١٣٩

المطبقـة تتماشـى مـع أن سياسـات التعيـين  أن تضـمنبالتوظيف المسـؤولة عـن اسـتقدام المـوظفين المـؤقتين، و 
بـذا اسـتيفاء متطلبـات الشـفافية والمسـاواة  وتضـمناالستراتيجية العامة للموارد البشرية التي تعتمدها المنظمـة، 

  . بين الجنسين والتمثيل الجغرافي على نحو من الفعالية
  

  االستخدام األمثل ألداة تتبع الموارد البشرية من أجل تحسين عملية التوظيف
  

ـــدة مـــن   -١٤٠ ـــدالتتمثـــل فائ ـــدة ل فوائ ـــالتوظيف العدي نظـــام تعقـــب المـــوارد البشـــرية، فـــي تحليـــل الجهـــود الخاصـــة ب
هــذه األداة علــى فــاظ حويجــري ال. وتنســيقها، مــن أجــل إدارة البنيــة المفاهيميــة المعروفــة بمســمى رأس المــال البشــري

وقــد الحظنــا أن هــذه األداة تيســر . والتبليــغعــادة إلجــراء عمليــات تجميــع البيانــات واســتعادتها وٕانتــاج اإلحصــاءات 
  . توزيع العمل الخاص باختيار الموظفين على الموظفين المسؤولين عن الموارد البشرية ومساعديهم

 
إمكاناتهــــا الكبيــــرة الحتــــواء المزيــــد مــــن  لنــــا أوضــــحتولكــــن عمليــــة استكشــــاف أداة تتبــــع المــــوارد البشــــرية   -١٤١

ـــة التـــي ـــم المعلومـــات البالغـــة األهمي ـــة  تالئ ـــائي للمـــدة التـــي تســـتغرقها عملي متطلبـــات التوظيـــف مثـــل الحســـاب التلق
التوظيف، وسبب وجود الوظيفة الشاغرة، والوقـت الـذي بـدأت فيـه عمليـة التوظيـف، والمعلومـات عـن حالـة الوظيفـة 

  .وتمثيل الجنسين والتمثيل الجغرافي
  

إدخــال تحســينات مــن أجــل تحقيــق االســتخدام األمثــل  ووافقــت إدارة المــوارد البشــرية علــى أنــه يمكــن بالفعــل  -١٤٢
تسـتند إليـه  أساساً ويحق إلدارة الموارد البشرية أن تحصل على أفضل المعلومات لتكون . ألداة تتبع الموارد البشرية

  .في قراراتها وينبغي إلدارة المنظمة أن تدعمها في ذلك
  

تغيير أداة التتبـع لضـمان احتوائهـا علـى خصـائص وقد أوصينا بأن تشارك المنظمة مشاركة نشطة في   -١٤٣
  .كامالً  ها دعماً تيسر رصد عمليات التوظيف والتبليغ عنها وتقييمها وتدعم
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  تخطيط القوى العاملة   ٤-٢-٢
 

  اعتماد نموذج منظم لتخطيط القوى العاملة على النحو الذي طالبت به جمعية الصحة العالمية
 

فضل االستراتيجيات لتحسين العمليات المؤسسية، حيث يدفع المنظمة إلى أُيعد تخطيط القوى العاملة من   -١٤٤
فـي عمليـة تحديـد متطلبـات  هـذا التخطـيط ويتمثـل. وضع خطة بشأن مواءمة مواردها البشـرية مـع أهـدافها وغاياتهـا

  . المنظمة من الموارد البشرية ووضع خطة لضمان تلبية هذه المتطلبات
 

فــي وضــع اســتراتيجية وتوجيــه عمليــة  لــم ُيعتمــد ولــم ُيســتخدم نمــوذج تخطــيط القــوى العاملــة أنوقــد الحظنــا   -١٤٥
  . الستراتيجيةل وبدًال من ذلك، ُقدمت وثيقة عمل ُتعتبر وفقًا إلدارة الموارد البشرية هيكالً . تنفيذها

  
بتــــاريخ  ٦٥/٥عــــدم إجــــراء جــــرد للمهــــارات علــــى النحــــو المشــــار إليــــه فــــي الوثيقــــة ج أيضــــاً وقــــد تبــــين لنــــا   -١٤٦
عـدم إجـراء تحليـل الفجـوة الوظيفيـة  أيضـاً والحظنـا . ولم ُيجرى هذا الجرد حتـى يومنـا هـذا ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢٥
علــى الصــعيد عنــدما تنفــذ خطــة التــنقالت  إجــراؤهستحســن يُ حيــث رغــم التخطــيط إلجرائــه فــي مرحلــة الحقــة،  ،بعــد

ـــة التشـــغيل ـــة مـــن أجـــل تـــوفير كمـــا  .العـــالمي وتصـــبح األداة كامل ـــيم مخـــاطر القـــوى العامل ـــا عـــدم إجـــراء تقي الحظن
  . المدخالت الالزمة لتخطيط القوى العاملة ووضع االستراتيجية

  
وقد ُأبلغنا بأن التوصيات بشأن المبادرات الخاصة باستراتيجية الموارد البشرية التي صدرت عن االجتماع   -١٤٧

، كانـت بالفعـل ٢٠١٣أكتـوبر  /تشـرين األول ١٠-٨الثاني عشر للمجلس العـالمي المشـترك للمـوظفين واإلدارة فـي 
ة أن ُتعتبـر خطـة التنفيـذ الخاصـة باالسـتراتيجية ومع ذلك فقد وجدنا أنه ال يمكن لهذه الخطـ. جزءًا من خطة التنفيذ

  . بل هي مدخالت لعملية التنفيذ
 

 الحاجــة إلــىوتــؤدي البيئــة الالمركزيــة وســيناريو التمويــل الــذي ال يمكــن التنبــؤ بــه فــي المنظمــة إلــى زيــادة   -١٤٨
متقنـــة الخطـــة الجانـــب وُتعـــد العمليـــات المبدئيـــة الضـــرورية لصـــياغة االســـتراتيجيات إلـــى . تخطـــيط القـــوى العاملـــة

  . واألدوات الالزمة، جديرة بالدعم الكامل من جانب اإلدارة
 

ــة يوضــح تفاصــيل  )أ( وقــد أوصــينا بــأن تقــوم المنظمــة بمــا يلــي  -١٤٩ وضــع نمــوذج لتخطــيط القــوى العامل
ــة؛  ــة علــى النحــو الــذي طالبــت بــه جمعيــة الصــحة العالمي العمليــات التــي سُتســتخدم فــي تخطــيط القــوى العامل

إعــداد األدوات المالئمــة فــي وقتهــا المناســب، مثــل أدوات جــرد المهــارات، وتحليــل الفجــوة الوظيفيــة وفجــوة  )ب(
المهارات، وتقييم مخاطر القوى العاملة، واستخدام هذه األدوات في تحديد االستراتيجيات المالئمة لسـد الفجـوات 

  والتصدي للمخاطر؛
 

ــيكمــا أوصــينا بــأن تقــوم المنظمــة بمــا   -١٥٠ ــذ تراعــي هياكــل ) أ(: يل اعتمــاد عمليــة منظمــة لتخطــيط التنفي
النتـائج، ومؤشـرات / تصريف الشؤون والمساءلة، واألنشطة، والمنجـزات المسـتهدفة واُألطـر الزمنيـة، والحصـائل

عمـل / استخالص خطة تنفيـذ) ب(المساءلة؛  جوانب، والمخاطر؛ ورصد التقدم في التنفيذ والتبليغ عنه، و األداء
آليـات لتصـريف الشـؤون، وٕادارة  هذه الخطة علـى ملتبتخطيط التنفيذ على أن تش الخاصةمن العملية المنظمة 

  .لتوفير إرشادات تتسم بمزيد من الدقة المنجزات المستهدفةالمخاطر، والرصد والتبليغ عن 
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  التخطيط لتعاقب الموظفين   ٥-٢-٢
 

  سياسة وخطط التخطيط لتعاقب الموظفين
 

ة األهمية لضمان تواصل تقديم الخدمات وبلوغ األهداف والغايات المؤسسية، حاسمُيعد تحديد المناصب ال  -١٥١
ولترسـيخ هـذا التخطـيط . والكفاءات الالزمة لهذه المناصب، مـن العمليـات الرئيسـية فـي التخطـيط لتعاقـب المـوظفين

المنظمــة فــي حــدوده ويوجــه العمــل الــالزم تنفيــذه  فــي أي منظمــة، ينبغــي لهــا االسترشــاد بسياســة تــوفر إطــارًا تعمــل
  .وكيفية تنفيذه

 
/ وقـــد بـــدأت عمليـــة التخطـــيط لتعيـــين خلـــف للمـــوظفين المتقاعـــدين فـــي المقـــر الرئيســـي فـــي تشـــرين الثـــاني  -١٥٢

ــعت لتشــمل األقــاليم؛ ومــع ذلــك فــم نجــد سياســة التخطــيط لتعاقــب المــوظفين وخطتــه ضــمن  ٢٠١٣ نــوفمبر ثــم توسَّ
وقد بدأت الجهود الخاصـة بـالتخطيط لتعاقـب المـوظفين بالفعـل . المخطط لها في المبادرة الخاصة بذلكالمخرجات 

وأكدت إدارة الموارد البشرية عـدم وجـود سياسـة وخطـة للتخطـيط . ولكن دون أن تسترشد هذه الجهود بسياسة وخطة
  .لتعاقب الموظفين

 
ر الـذي قدمتـه لنـا إدارة المـوارد البشـرية بشـأن التخطـيط وقد الحظنا بعض مصادر القلق المهمـة فـي التقريـ  -١٥٣

، وجـدول التخطـيط "التخطيط لتعاقب الموظفين علـى صـعيد المنظمـة"لتعاقب الموظفين في المقر الرئيسي المعنون 
  :لتعاقب الموظفين الذي أعدته إدارة الموارد البشرية، وتتمثل فيما يلي

 
والبـــالغ عـــددها  ٢٠١٤-٢٠١٢مـــن بـــين الوظـــائف الشـــاغرة بالفعـــل أو التـــي ستشـــغر فـــي الفتـــرة   (أ)

منهــــا وظــــائف محوريــــة أو حاســــمة األهميــــة للوفــــاء بواليــــة   ٪ ٦٩,٦٤وظيفــــة أي  ٧٨وظيفــــة، ُتعــــد  ١١٢
 ٢٠١٦-٢٠١٥مـــن الوظــائف التــي ستشـــغر فــي الفتـــرة   ٪ ٦٥,٨١وظيفــة أي  ٧٧المنظمــة، فــي حـــين أن 

  وظائف محورية؛  أيضاً وظيفة، ُتعد  ١١٧والبالغ عددها 
 

وظيفــة، والتــي يعتــزم  ٧٥البــالغ عــددها  ٢٠١٤ومــن بــين الشــواغر الناجمــة عــن التقاعــد فــي عــام   (ب)
اإلعـــالن عنهـــا باســـتخدام توصـــيفات الوظـــائف نفســـها أو توصـــيفات منقحـــة، وشـــغلها عـــن طريـــق حركـــة 

لمــوظفين واإلعــارة فيمــا بــين الوكــاالت، لــم ُتشــغل ســوى ســت وظــائف، التــنقالت الداخليــة األفقيــة، وانتــداب ا
واستكملت عملية االختيار الخاصـة بـوظيفتين، وتجـري حاليـًا عمليـة اسـتقدام المـوظفين الخاصـة بـوظيفتين 

  . أخريين
 

مــن المــوظفين الــذين حــل موعــد تقاعــدهم لتتجــاوز ســن التقاعــد اإللزاميــة  ١٧وُمــددت فتــرة خدمــة   (ج)
موظفـًا يشـغلون وظـائف محوريـة وخمسـة يشـغلون  ١٢بفترات تتراوح بين ستة أشهر وأكثر من عـام، مـنهم 

  وظائف تمكينية؛
 

موظفــًا،  ١١٧والبــالغ عــددهم  ٢٠١٦-٢٠١٥ومــن بــين المــوظفين الــذين ســيتقاعدون فــي الفتــرة   (د)
موظفــًا ســيبلغون ســن التقاعــد اإللزاميــة أو نهايــة فتــرة تمديــد خــدمتهم فــي غضــون األشــهر الســتة  ٤٤هنــاك 

، بمــا فــي ذلــك تســعة مــوظفين مــددت فتــرة خــدمتهم ٢٠١٥مــايو / القادمــة أي الفتــرة التــي تمتــد حتــى أيــار
  لتتجاوز سن التقاعد اإللزامية؛
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إلــى  ٢-ظفــًا فــي الوظــائف مــن الرتبــة فمو  ٤٦٩وعلــى صــعيد المكاتــب الرئيســية جميعهــا هنــاك   )ه(
، مـا يجسـد شـيخوخة ٥٧-٥٣والوظائف غير المصنفة، ينتمون بالفعل إلى الشريحة العمريـة  ٦-فالرتبة 

  .القوى العاملة في الوظائف الرفيعة المستوى
 

الوظــائف وقـد الحظنـا أن عمليــة االختيـار لــم تبـدأ فـي غضــون األشـهر الســتة السـابقة للتقاعـد المتوقــع مـن   -١٥٤
أمـا بالنسـبة إلـى الوظـائف التـي تتطلـب تنقـيح توصـيفات الوظـائف، فلـم . التي ال تتطلب تنقـيح توصـيفات الوظـائف

  .ُيحدد إطار زمني لبدء عملية االختيار، ما قد يؤدي إلى تطويل اإلجراءات
 

سـتراتيجية تعاقـب وقد أوصينا بأن تصيغ المنظمة سياسة وخطة للتخطيط لتعاقب الموظفين، وأن تنفذ ا  -١٥٥
 :الموظفين وتعممها على صعيد العملية الجارية لتخطيط القوى العاملة، مع التركيز بصـفة خاصـة علـى مـا يلـي

تحديـــد احتياجـــات تنميـــة ) ب( تحديـــد الشـــواغر المتوقعـــة والمـــوظفين التـــاليين الـــذين يمكـــن أن يخلفـــونهم؛ )أ(
االحتياجات عن طريق التـدريب واإلرشـاد والتوجيـه فـي سـبيل النمـو المهارات القيادية واتخاذ خطوات لتلبية هذه 

إنشــاء مجمــع للمهــارات وملئــه لضــمان تــوافر المــوظفين وشــغل الوظــائف عنــد ) ج( والتقــدم المهنــي للمــوظفين؛
  شغورها

  
  غياب استراتيجيات وخطة رسمية بشأن نقل المعارف

  
من الخبرة والمعرفة عملهم في منظمة ما، فـإنهم يحملـون عندما يترك الموظفون الذين يتمتعون بأكبر قدر   -١٥٦

وعندما يكون هؤالء الموظفون علـى درجـة عاليـة مـن . معهم المعارف المؤسسية أو التاريخ المؤسسي لهذه المنظمة
ولـذا . المهارة ويتمتعون بالمعارف التي ال يمكن االستعاضة عنها بسهولة، يؤدي ذلك إلى إلحاق الضـرر بالمنظمـة

نقــل المعــارف ُيعــد جانبــًا بــالغ األهميــة فــي التخطــيط لتعاقــب المــوظفين أو أولويــة قصــوى للمنظمــة حيــث إنهــا  فــإن
  .تستند في المقام األول إلى المعرفة

 
وقد الحظنا أن المنظمة قد أقرت بالفعل بأثر غياب التخطيط لتعاقب الموظفين على الوفاء بواليتهـا، ولـذا   -١٥٧

ومــع ذلــك فإنهــا لــم تشــر إلــى اســتراتيجيات نقــل . د البشــرية المنقحــة تــدعو إلــى هــذا التخطــيطفــإن اســتراتيجية المــوار 
ولذا فلم توضع خطة رسمية صريحة الستبقاء المعارف واكتسـابها ونقلهـا بـين مـوظفي المنظمـة، والسـيما . المعارف

  .في الوظائف التي تتطلب درجة عالية من المهارة
 

الموارد البشرية بعدم وجود استراتيجيات حالية لنقل المعارف حيث لم تبدأ عملية التخطيط وقد أبلغتنا إدارة   -١٥٨
وتقـع مسـؤولية نقـل المعـارف علـى عـاتق مـدير كـل وحـدة مـن الوحـدات، إذ إنـه مؤهـل . لتعاقب الموظفين إال مـؤخراً 

ومـع ذلـك فـإن هـذا . القيام بذلكبحكم موقعه ألن يقرر متى ينبغي حماية الذاكرة المؤسسية واستبقاؤها وكيف يمكن 
  .التنظيم ال يدعم نقل المعارف دعمًا كامًال حيث ال توجد استراتيجية وخطة محددتان تلتزم بهما اإلدارة العليا

 
وقـــد أوصـــينا بـــأن تضـــع إدارة المـــوارد البشـــرية اســـتراتيجيات نقـــل المعـــارف التـــي تســـتند إلـــى أفضـــل   -١٥٩

مـن أجـل إنشـاء مجمـع للقيـادات الجديـدة حسـب مـا تقتضـيه الحاجـة فـي الممارسات، وأن تضـع خطـة لتنفيـذها 
  .المستقبل
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  األداءإدارة    ٦-٢-٢
 

  وتطويره األداءمع اإلطار المقترح إلدارة  األداءمواءمة النظام اإللكتروني المنقح والمحسن لتطوير إدارة 
 

وتطــويره، واألدوار والمســؤوليات المتعلقــة  األداءوتطــويره المبــادئ الرئيســية إلدارة  األداءيحــدد إطــار إدارة   -١٦٠
فــي  األداءويضــمن هــذا اإلطــار أن إدارة . األداء، وأدوات النظــام اإللكترونــي لتطــوير إدارة األداءبــذلك، ودورة إدارة 

 .مـن أجـل تحقيـق أهـداف األفـراد واألفرقـةاستراتيجية الموارد البشرية المنقحـة تعمـد إلـى إشـراك المـديرين والمـوظفين 
/ المجموعـة/ اإلدارة/ ويتمثل أحد المبادئ الرئيسية لإلطار فـي مواءمـة أهـداف األفـراد واألفرقـة مـع أهـداف المنظمـة

  .الوحدة، وبذا تعزيز دوافع الموظفين ورفع معنوياتهم
 

أصـبح اآلن اختياريـًا فـي النظـام اإللكترونـي المـنقح والمحسـن لتطـوير إدارة " هـدف الفريـق"وقد الحظنـا أن   -١٦١
. األخــرى لألفرقــة المتعــددة الوظــائف "أهــداف الفريــق االختياريــة"وُألغيــت إمكانيــة إدراج هــدف أو اثنــين مــن  .األداء
الترتيــب ال يمّكــن مــن تقيــيم وهــذا ". التقيــيم العــام"فــي الحســبان فــي " أهــداف الفريــق"مســاهمة الموظــف فــي  ُتخــذ وال

كما أنه أدى إلى انقطاع السلسلة الرأسـية . اإلدارة/ المجموعة/ الوحدة/ العالقة بين أهداف الموظف وأهداف الفريق
ال تقـّيم، " أهـداف الفريـق"ونظـرًا ألن مسـاهمة الموظـف فـي  .لألهداف التي تسـهم فـي تحقيـق الهـدف العـام للمنظمـة

  .ع للمساءلة بشأن تحقيق هذه األهداففإن الموظف يصبح غير خاض
 

يشـتمل علـى صـياغة  األداءأن نموذج النظام اإللكتروني المنقح والمحسن لتطوير إدارة  أيضاً وقد الحظنا   -١٦٢
، ومـــع ذلـــك فهـــو ال يطلـــب بيـــان األنشـــطة "المحـــددة والقابلـــة للقيـــاس والتحقيـــق والمناســـبة والمحـــددة المـــدة"لألهــداف 

وفـي غيـاب بيـان األنشـطة . تنفيذها من ِقبـل المـوظفين مـن أجـل تحقيـق األهـداف المشـار إليهـا المحددة التي ينبغي
المتعلقــة بأهــداف الموظــف، ال توجــد وســيلة لتقيــيم قــدرة هــذا الموظــف علــى تحقيــق األهــداف المحــددة وتقيــيم مــدى 

  .مالءمة األنشطة لهذه األهداف
 

إدراج عناصـر واضـحة فـي النظـام اإللكترونـي  )أ(: البشرية بمـا يلـيوقد أوصينا بأن تقوم إدارة الموارد   -١٦٣
في كل هـدف مـن األهـداف الخاصـة  األداءلتحديد األنشطة والمخرجات والحصائل ومؤشرات  األداءلتطوير إدارة 

بالموظفين لبيان الصلة بين األدوار المنوطة بفرادى الموظفين وجوانب المساءلة التي يخضعون لها، والبرنـامج 
عنصــرًا إلزاميــًا فــي النظــام " هــدف الفريــق"جعــل ) ب(الــذي يعملــون علــى دعمــه واألهــداف األعلــى مســتوى؛ 

  .لموظفينفي تقييم ا أيضاً اإللكتروني وٕادراجه 
  

  م وتنمية القدراتلّ التع   ٧-٢-٢
  

  )iLearn(إطار ضمان الجودة للنظام العالمي للتعلم واإلدارة 
  

إن النظام العالمي للتعلم واإلدارة مصمم من أجل دعم اإلطار المؤسسـي للـتعلم وتنميـة القـدرات علـى نحـو   -١٦٤
وتقديمـه فـي الوقـت المالئـم؛ وتيسـير اسـتخدام الـتعلم  من الفعالية، عن طريق تحسين إدارة التدريب المركزي المتنـوع
كمـا أنـه يسـاعد المتعلمـين علـى البحـث فـي فهـرس . االجتماعي اإللكتروني؛ وتوفير أدوات الرصد والتبليـغ المناسـبة

  .إلكتروني للدورات، وااللتحاق بالدورات، واستكمال االختبارات اإللكترونية، وتعقب تعلمهم
 

وقــد أبلغتنــا إدارة المــوارد البشــرية بــأن التــدريبات المدرجــة فــي النظــام العــالمي للــتعلم واإلدارة هــي برمجيــات   -١٦٥
وتمثلـــت االعتبـــارات التـــي روعيـــت عنـــد تقيـــيم البرمجيـــات . ُأعـــدت داخليـــًا أو برمجيـــات جـــاهزة مشـــتراة مـــن األســـواق

المعـايير / ام العـالمي للـتعلم واإلدارة، فـي النقـاط الرئيسـيةالتدريبية المشتراة من األسواق واختيارهـا لتحمَّـل علـى النظـ
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ومـــن ثـــم فإنهـــا لـــم تســـتند إلـــى نتـــائج تقيـــيم االحتياجـــات التدريبيـــة، وتحليـــل فجـــوة  .اللتـــين صـــيغتا والقائمـــة المرجعيـــة
  . ، والدورات التدريبية اإللزامية التي تم تحديدهااألداءالمهارات، وتقييم 

 
ـــا ضـــعف بن  -١٦٦ ـــذي ُأجـــري لتحديـــد وقـــد الحظن يـــة النظـــام العـــالمي للـــتعلم واإلدارة مـــن حيـــث مـــدى التحليـــل ال

ميـــة؛ وفـــرز الوحـــدات التدريبيـــة واســـتبقائها أو إخضـــاعها للتقيـــيم الكامـــل؛ وقيـــاس أثـــر دورة النظـــام االحتياجـــات التعلّ 
  . ملة أمورمية، بين جالعالمي للتعلم واإلدارة؛ وتدفق التواصل وهيكل التبليغ؛ والمسارات التعلّ 

 
وفي ظل وجود العديد من السياسـات والخطـط والمبـادئ التوجيهيـة وكـذلك القائمـة المرجعيـة التـي صـاغتها   -١٦٧

إدارة الموارد البشرية مـن أجـل تعزيـز هيكـل النظـام العـالمي للـتعلم واإلدارة، نشـأت حاجـة متأصـلة إلـى آليـة للمراقبـة 
الخدمات إلى العمالء ومواصلة تحسين جودتها أو الحفاظ عليها على  تدعم تجنب األخطاء في برامج التعلم وتقديم

ومن شأن إدارة الجودة التي تركز على تعزيز الثقة في أن متطلبات الجودة سوف تلبى من خالل المنتجات . األقل
فــإن إنشــاء آليــة ولــذا . االلتــزام بصــقل جــودة الــتعلم أن يؤكــدوالخــدمات التــي يقــدمها النظــام العــالمي للــتعلم واإلدارة، 

إلدارة الجـــودة مـــن شـــأنه أن يضـــمن خضـــوع منتجـــات النظـــام العـــالمي للـــتعلم واإلدارة للفـــرز والرصـــد والتقيـــيم وفقـــًا 
   .بالتالي تعزيز لبنات البناء في هذا النظامأن يضمن ألهداف المنظمة المتعلقة بالتعلم، و 

 
ام العـالمي للـتعلم واإلدارة يشـتمل علـى عمليـات وقد أوصينا بأن تضع المنظمة إطارًا لضمان جودة النظ  -١٦٨

عن لتعليقات لإلفادة باحلقة ملحقة يشتمل كذلك على منهجية للقياس والمقارنة بمعيار محدد ورصد العمليات، و 
  .تحقق أهداف المنظمة المتعلقة بالتعلممدى 

 
  إدارة المخاطر   ٣-٢
 

على أساس سنوي، نظرًا ألننا نعتبر إدارة المخاطر عنصـرًا استعرضنا تنفيذ إدارة المنظمة إلدارة المخاطر   -١٦٩
وتـؤدي إدارة المخـاطر إلـى خلـق القيمـة عـن طريـق تعزيـز . رئيسيًا من عناصـر التصـريف الجيـد للشـؤون والمسـاءلة

ـــ ن األنشـــطة الراميـــة إلـــى ثقـــة أصـــحاب المصـــلحة، وتقضـــي علـــى العمليـــات التـــي ُتجـــرى بمعـــزل عـــن غيرهـــا، وتحسِّ
ويتمثــل هــدفنا فــي مســاعدة المنظمــة علــى دمــج إدارة المخــاطر فــي عملياتهــا ورؤيتهــا . وطــأة المخــاطرالتخفيــف مــن 

ولكن مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات طلب إلينـا إعـادة النظـر فـي عمليـة المراجعـة . وهي تعمل بالفعل
وسـوف ننظـر فـي هـذا الطلـب فـي  .لهـا حاليـاً إلدارة لتنفيـذ األنشـطة المخطـط أمـام االوقـت الكـافي  كي يتاحالسنوية 

  .٢٠١٥مراجعة الحسابات الخاصة بعام 
  

مكتـب االمتثـال وٕادارة المخـاطر  عنـدما أنشـأتونحن نقر باألهميـة التـي أعطتهـا المنظمـة إلدارة المخـاطر   -١٧٠
لمنظمـة بأكملهـا وسوف ييسر إنشاء هذا المكتب اتباع نهج شـامل ل. ٢٠١٣أكتوبر / واألخالقيات في تشرين األول

  . ومن المتوقع أن يسفر ذلك عن عملية وثيقة إلدارة المخاطر. في إدارة المخاطر
 

الذي يتبعه مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيـات حاليـًا  "الخطوات التدريجية"بنهج  أيضاً ونحن نقر   -١٧١
. المكتـب الـذي يجريـه حاليـًا بشـأن إدارة المخـاطرونشـيد بعمـل . لدمج إدارة المخاطر في عمليات المنظمة وقراراتهـا

زوسيؤدي اتباع هذا النهج إلى سرعة تحقيق المكاسب وٕايجاد الحلول، وستسمح مرونة التنفيذ للمكتب  إدارة  أن ُيعزِّ
  . وينص إطار إدارة المخاطر االنتقالي على هذه الخطوات. المخاطر من حيث أهميتها وضرورتها الحيوية

  
ذلك فإن دمج إدارة المخاطر على صعيد استراتيجيات المنظمة وبرامجها، يتوقف على قوة السياسات ومع   -١٧٢

وتعود ملكية إدارة المخاطر إلى جميع العاملين في المنظمة، ومع ذلك ُيعد اتبـاع . المتوفرة واإلرشادات ذات الصلة
  .هميةمنهجية متسقة في إدارة المخاطر ومواطن الضعف فيها أمرًا حاسم األ
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وقــد الحظنـــا أن مســـودة إطـــار إدارة المخــاطر االنتقـــالي التـــي أعـــدتها المنظمــة توضـــح الشـــروط الرئيســـية،   -١٧٣
ومنهجيــة إدارة المخــاطر، واألدوار والمســؤوليات، وكيفيــة دمــج إدارة المخــاطر فــي العمليــات، وٕاجــراءات التصـــعيد، 

العالقة المتبادلة بين مختلـف اُألطـر مثـل إطـار المسـاءلة  أيضاً وتوضح الوثيقة . والتبليغ، والتواصل، وٕاذكاء الوعي
والحظنـــا كـــذلك أن اإلطـــار االنتقـــالي يوضـــح تطـــور نهـــج إدارة المخـــاطر . والمراقبـــة الداخليـــة وٕاطـــار إدارة المخـــاطر

المؤسســية للمنظمــة عــن طريــق تقيــيم الممارســات الحاليــة بمــا فــي ذلــك وضــع لغــة مشــتركة للمخــاطر، والتبليــغ عــن 
  .طر، وتقديم المساعدة التقنية على صعيد المنظمة، بما في ذلك التدريبالمخا

  
وبنــاًء علــى ذلــك، ونظــرًا ألن مكتــب االمتثــال وٕادارة المخــاطر واألخالقيــات يتخــذ اآلن خطــوات فعليــة فــي   -١٧٤

خـاطر فـي اعتماد إدارة المخاطر، فقـد حـددنا عـددًا مـن الفـرص نـرى أن لهـا أهميـة حيويـة فـي وضـع إطـار إدارة الم
مواءمــة الوصــف النصــي إلدارة المخــاطر وٕاطــار المراقبــة ) أ(: تتضــمن مــا يلــي وهــي المنظمــة فــي صــيغته النهائيــة،

فئـات المخـاطر؛ / اتبـاع هيكـل محـدد لنمـوذج) ج(ل المخـاطر؛ تحديد مدى تقبُّـ) ب(الداخلية مع العروض البيانية؛ 
إلـى الخبـرات الماضـية مـن أجـل تحديـد األحـداث التـي تمثـل إدراج عملية لوضع مؤشرات المخاطر التي تسـتند ) د(

  . األسباب الجذرية المؤدية إلى وقوع المخاطر
  

وينبغي لإلطار الذي يحكم دمج إدارة المخاطر في عمليات المنظمة التشغيلية أن يحظـى بهيكـل وتصـميم   -١٧٥
فتــرض اتســاق تي تــدة اإلطــار نفســه، الوتــرتبط جــودة إدارة المخــاطر داخــل كيــان مــا بجــو . يضــمنان التنفيــذ الفعــال

   .على النحو المخطط له اإلطار اإلجراءات والمعايير والسياسات كي يعمل
 

وقد أوصينا بأن تواصل المنظمة عملها من خالل مكتب االمتثـال وٕادارة المخـاطر واألخالقيـات مـن أجـل   -١٧٦
: المخــاطر االنتقــالي، عــن طريــق مــا يلــيدمــج إدارة المخــاطر داخــل المنظمــة والنظــر فــي تحســين إطــار إدارة 

المشــاركة مــع مستشــاري دائــرة اإلدارة العامــة فــي اســتعراض نهــج إدارة المخــاطر مــن حيــث عالقتــه بإطــار  )أ(
استعراض الـنهج الحـالي إلدارة المخـاطر ووضـع األسـس المرجعيـة باسـتخدام المعـايير الحاليـة؛ ) ب(المساءلة؛ 

إعـداد نمـوذج ) د(استعراض فئات المخاطر الحالية وتنقيحها لتتضمن تعاريف أوضح وهـيكًال أكثـر اتسـاقًا؛ ) ج(
المخاطر األولي للمنظمة باالستناد إلى نتائج عملية إدارة المخـاطر الحاليـة ومعجـم المخـاطر المصـاحب؛ وٕادراج 

  .ارد في إطار إدارة المخاطرفرع عن مؤشرات المخاطر واستخدامه في الفرع الخاص بالمنهجية الو 
 
  العمليات الخاصة بالمكاتب اإلقليمية والقطرية   -٣
  

قمنــا خــالل هــذا العــام بزيــارة مكتبــين إقليميــين، وهمــا المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط والمكتــب اإلقليمــي   -١٧٧
، ومكتبــين قطــريين، وهمــا مكتــب المنظمــة الُقطــري فــي باكســتان ومكتــب التــابعين للمنظمــة لغــرب المحــيط الهــادئ

وتمثل الهـدف الرئيسـي مـن الزيـارات فـي اسـتعراض العمليـات والضـوابط الماليـة فـي . المنظمة الُقطري في فييت نام
رناها وناقشـــت الخطابـــات اإلداريـــة التـــي أصـــد. هـــذه المكاتـــب ومـــدى امتثالهـــا للـــوائح المنظمـــة وقواعـــدها وسياســـاتها

لرؤساء هذه المكاتب التفاصيل الخاصة بفرص التحسين والتوصيات بشأن انتهاز هذه الفرص، والتي نتناول أبرزها 
  :فيما يلي

  
  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية   ١-٣

    
االعتمـــاد علـــى التبليـــغ عـــن فـــي مجـــال إدارة البـــرامج، ســـلطنا الضـــوء علـــى ضـــرورة تحســـين مـــدى إمكانيـــة   -١٧٨

ــالنتــائج فــي اســتعراض منتصــف المــدة، نظــرًا لوجــود تكــاليف مزمعــة وميزانيــات مخصصــة غيــر مب غ عنهــا، وعــدم ّل
والتنفيذ المـالي، وعـدم كفايـة التعليقـات بشـأن التقـدم المحـرز أو غيابهـا  اتاتساق وضع المهمات ووضع تقدم المهم
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ن قـدرة المكتـب علـى التبليـغ عـن وضـع ة الراميـة إلـى بنـاء القـدرات أن يحسِّـومن شأن االستثمار فـي األنشـط. تماماً 
  .تنفيذ البرامج بمزيد من الدقة ومالءمة التوقيت

  
وفــي إدارة األصـــول والمخزونــات، الحظنـــا بعــض مـــواطن الضــعف التـــي تجســدت فـــي التــأخر فـــي تســـوية   -١٧٩

والمخزونات، وغياب التعليمات التي تتوجه إلى هذا  التفاوتات التي لوحظت عند إجراء التحقق المادي من األصول
ومــن شــأن إنشــاء آليــة لإلفــادة بالتعليقــات حــول التخــزين، أن يحــدد . اإلقلــيم تحديــدًا بشــأن الــتخلص مــن المخزونــات

وفـي الوقـت ذاتــه، . وضـع االسـتثناءات المسـجلة والمسـاءلة بشــأنها علـى نحـو مالئـم التوقيـت ألغــراض صـنع القـرار
دار التعليمــات الخاصــة بــاإلقليم بشــأن الــتخلص مــن المخزونــات مــع المراعــاة الواجبــة لقــوانين البلــدان مــن شــأن إصــ

  .ولوائحها ذات الصلة، أن يضمن الفعالية والتوفير واالتساق في هذه العمليات
  

/ يـع البـرامجأما فيما يتعلق بالمشتريات فقد اقترحنا دمج المتطلبات من السـلع والخـدمات الالزمـة لتنفيـذ جم  -١٨٠
  . المشاريع الخاصة باإلقليم، في خطة المشتريات السنوية من أجل فعالية اإلدارة وتنفيذ أنشطة الشراء

  
وفي مجال إدارة المـوارد البشـرية، الحظنـا فرصـة للتحسـين والسـيما فـي صـياغة أهـداف النظـام اإللكترونـي   -١٨١

ومـن . فيما يتعلق بمعايير األهداف المحددة والقابلـة للقيـاس والتحقيـق والمناسـبة والمحـددة المـدة األداءلتطوير إدارة 
، أن ييســر األداءشــأن إجــراء الــدورات التدريبيــة لتحقيــق المزيــد مــن الفهــم والتوضــيح للمنصــة المســتخدمة فــي تقيــيم 

  . عملية التعلم
  

فـــي معـــدل عـــدم االمتثـــال لقاعـــدة األيـــام العشـــرة الخاصـــة  وفيمـــا يتعلـــق بالســـفر، الحظنـــا االرتفـــاع النســـبي  -١٨٢
الصـادر  ٣تنقـيح  ١٠١٥وقد دعونا إلى احتـرام مراكـز الميزانيـة للخطـاب الـدوري رقـم . بالموافقة على طلبات السفر

وفـي الوقـت ذاتـه، يـؤدي الخطـأ فـي تكـوين النظـام فـي . عن المدير اإلقليمي، من أجل التنفيذ الفعال لسياسـة السـفر
ق التبليــغ بشــأن تســاام اإلدارة العــالمي إلــى الســماح بتــدخل المقــر الرئيســي ونظــام اإلدارة العــالمي لمعالجــة عــدم انظــ

  . وضع طلبات السفر
  

وأخيرًا، فمن أجل تيسير تنفيـذ اإلدارة الوثيقـة للمخـاطر فـي المؤسسـة، اقترحنـا أن يسـتمر المكتـب اإلقليمـي   -١٨٣
االمتثــال وٕادارة المخــاطر واألخالقيــات فــي المقــر الرئيســي للحصــول علــى  لشــرق المتوســط فــي التواصــل مــع مكتــب

دور المسؤول عن االمتثال وٕادارة المخاطر أو المكتـب اإلقليمـي فـي اسـتعراض المخـاطر  حولالمزيد من التوضيح 
مخــاطر ونظــرًا ألن ســجل ال .وفــي عمليــات إدارة المخــاطر ،والتحقــق منهــا وتحليلهــا والتخفيــف مــن وطأتهــا ورصــدها

يمثل وثيقة حية، يلزم مواصلة تحديثه مـن أجـل اسـتخدامه علـى النحـو األمثـل كـأداة للـتعلم المؤسسـي وصـنع القـرار 
ومــن ثــم فــإن بــدء إجــراءات إدارة المخــاطر بموجــب إطــار إدارة المخــاطر، الــذي مــازال فــي . والتخطــيط المســتقبلي

  .زه وتحديثه باالستناد إلى العبر المستخلصةمرحلة تطويره، يحتاج إلى الرصد الوثيق ولذا ينبغي تعزي
  

وفي ظل التزام المكتب اإلقليمي لشـرق المتوسـط بالمسـاءلة والشـفافية وقبولـه بضـرورة التغييـر، ُيعـد اإلقلـيم   -١٨٤
إليهـا  تـدعوعلى الطريق بالفعل صوب إدخال قدر كبير من التحسين على عملياته باعتماد التغييرات الالزمة التي 

  .المراجعةهذه 
  

ونحــن نشــيد باالســتجابة الفوريــة لــإلدارة وعملهــا اإليجــابي بشــأن التــدابير الموصــى بهــا التــي ُأبلغنــا بــه فــي   -١٨٥
  .ردًا على خطابنا اإلداري ٢٠١٥أبريل / نيسان ٥
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  لمنظمة الصحة العالميةالمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ التابع    ٢-٣
  

النقــد واألصــول، نقــر بــاإلجراءات الفوريــة التــي اتخــذها المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط فيمــا يتعلــق بــإدارة   -١٨٦
الهــادئ فــي حادثــة االخــتالس التــي ارتكبهــا موظــف فــي أحــد المكاتــب الُقطريــة، الســتعادة األمــوال المختلســة وتحديــد 

باسـتالم األصـول وتسـجيلها كما نقر بالجهود التـي بـذلها المكتـب لضـمان الضـوابط الخاصـة . مبلغ الخسارة النهائي
والتصرف فيها، وأوصينا بااللتزام بالرصد المتواصل لضمان تسوية أرصدة سجل األصول الثابتة مع أرصدة ميزان 

  .المراجعة المالية على نحو مالئم التوقيت ودوري ودقيق
  

ــــــى التنســــــيق مــــــع المقــــــر الرئيســــــي لوضــــــع   -١٨٧ البيانــــــات وفيمــــــا يتعلــــــق بــــــإدارة البــــــرامج يحتــــــاج المكتــــــب إل
 المتعلقـــــةقيـــــاس المخرجـــــات هـــــا فـــــي يتـــــي ُيســـــتند إلوالمؤشـــــرات والغايـــــات كـــــي تكـــــون بمثابـــــة األســـــس ال األساســـــية
ــــىكمــــا ي. المنجــــزات المســــتهدفة للمكتــــب اإلقليمــــي بتحقيــــق أن المكتــــب اإلقليمــــي لغــــرب المحــــيط الهــــادئ  لــــزم عل
 األداءمثـــل التخطـــيط والميزنـــة وٕادارة  ،القائمـــةخطـــوات فـــي ســـبيل دمـــج إدارة المخـــاطر فـــي عمليـــات اإلدارة  يتخـــذ
بـالبرامج والحفـاظ علـى الـروابط مـن أجـل ضـمان المراقبـة الفعالـة إلدارة أنشـطة المشـاريع واألمـوال ، المتعلقـة والتقييم

  .ذات الصلة
  

لكترونـي وفيمـا يتعلـق بـإدارة بنـود المسـاهمة، اسـتمرت جهـود المكتـب المبذولـة فـي نظـام دفعـات اإلنفـاق اإل  -١٨٨
علـــى ضـــمان أن  أعضـــاء المكتـــب ونحـــن نحـــث. تصـــحيح تســـجيل مبـــالغ الســـلف المؤقتـــة أو اســـتردادها فـــي ســـبيل

الرســوم المحولــة بواســطة دفعــات اإلنفــاق تتوافــق مــع أغــراض بنــد المســاهمة وينبغــي تنفيــذها مــا أن / المصــروفات
/ فـــي بنـــد المســـاهمة لضـــمان دقـــة التســـوية يتـــوافر التمويـــل، وٕانشـــاء نظـــام لتعقـــب جميـــع التكـــاليف المؤقتـــة المقيـــدة

  .التصحيح عندما يتوافر التمويل في بند المساهمة المالئم
  

وفيمــــا يتعلــــق بشــــراء الســــلع، الحظنــــا حاجــــة المكتــــب إلــــى تعزيــــز الرصــــد والمراقبــــة عــــن طريــــق ضــــمان   -١٨٩
على النحو الذي ينص عليه  األسعار والمواصفات في المواد المتشابهة المشتراة، والنظر في تخطيط الشراء تطابق

الدليل اإللكتروني للمنظمـة حتـى يتسـنى تجميـع المشـتريات وٕاخضـاعها للموافقـة المسـبقة بمـا يتماشـى مـع مسـتويات 
  .السلطة

  
عمليـة اختيـار الخبـراء االستشـاريين، ولـذا يلـزم لوفيما يتعلق بشراء الخدمات، الحظنـا عـدم االمتثـال الوثيـق   -١٩٠

أســـباب اختيــــار الخبيـــر االستشــــاري بمزيـــد مــــن  شــــرحمقارنــــة المرشـــحين و ) أ(ار عــــن طريـــق تعزيـــز عمليــــة االختيـــ
توثيــق عمليــة االستشــارة التــي ) ج(ضــمان أن المعلومــات حقيقيــة لتجنــب عــدم االتســاق، ) ب(التصــريح، / الوضــوح
  .ُأجريت

  
ث دّ الهــــادئ أن يحــــوفيمــــا يتعلــــق بــــإبالغ الجهــــات المانحــــة يلــــزم علــــى المكتــــب اإلقليمــــي لغــــرب المحــــيط   -١٩١

ونحـــــن نؤيـــــد اقتـــــراح . أوًال بـــــأول حتـــــى تكـــــون التقـــــارير إلـــــى الجهـــــات المانحـــــة غنيـــــة بالمعلومـــــات ومفيـــــدة تقـــــاريره
تنفيـــــــذ  مواصـــــــلة/ وقـــــــد أوصـــــــينا بـــــــأن تســـــــعى اإلدارة إلـــــــى تحقيـــــــق. المكتـــــــب بتحســـــــين نظـــــــام اإلبـــــــالغ أعضـــــــاء
المستخدمين، والسيما مديري المساهمات، وأن تراعـي أيضـًا مراعاة تقديم الدورات التدريبية الالزمة إلى  مع االقتراح

أو إدخـــال / تحـــديث الموعـــد المزمـــع لإلبـــالغ فـــي حـــاالت التمديـــد بـــال تكلفـــة و )أ: (تنفيـــذ مـــا يلـــي بـــين جملـــة أمـــور
ضــمان تقــديم ) ب(تعـديالت علــى بنـود المســاهمة تنطــوي علـى متطلبــات جديــدة لإلبـالغ فــي نظــام اإلدارة العـالمي؛ 

ير إلـــى الجهـــات المانحـــة علـــى نحـــو مالئـــم التوقيـــت حتـــى يتســـنى تيســـير اســـتالم إيـــرادات بنـــود المســـاهمات التقـــار 
المســـتحقة والســـيما بالنســـبة إلـــى البنـــود حيـــث يكـــون تقـــديم التقـــارير والحفـــاظ علـــى المصـــداقية والصـــورة المؤسســـية 

جعــل مرافــق نظــام ) ج(ة علــى صــرفها؛ للمنظمــة وتعزيــز العالقــة الدائمــة مــع الجهــات المانحــة، مــن األمــور المتوقفــ
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اإلدارة العــالمي أداة فعالــة لرصــد إبــالغ الجهــات المانحــة ووســيلة للتواصــل علــى صــعيد المنظمــة ومقياســًا وطريقــة 
  .األداءلرصد 

  
ــــــق بالتعــــــاون المــــــالي المباشــــــر، نصــــــحنا اإلدارة باتبــــــاع اآلتــــــي  -١٩٢ تعزيــــــز مواصــــــلة رصــــــد  )أ: (وفيمــــــا يتعل

فحـــــص العشـــــوائي أو الزيـــــارات الميدانيـــــة كـــــإجراءات لالســـــتجابة للمخـــــاطر فيمـــــا يتعلـــــق تشـــــمل ال كـــــي األنشـــــطة
مواصـــلة الرصــــد ) ب( ؛ضــــياع المـــوارد غيـــر المســــتخدمة/ المحـــددة فــــي مجـــال عـــدم اســــتخدام األمـــوال بالمخـــاطر
 لوضــــــع التعــــــاون المــــــالي المباشــــــر والتقــــــارير الشــــــهرية عنــــــه واالســــــتمرار فــــــي إجــــــراء عمليــــــات المتابعــــــة الوثيــــــق

مواصـــلة ) ج(عـــن التعـــاون المـــالي المباشـــر؛  الزمـــةأجـــل تحســـين مالءمـــة توقيـــت تقـــديم التقـــارير ال مـــن المنتظمـــة
استخدام رد التكاليف كخيار للدفع في إبرام اتفاقات التعاون المالي المباشر في حالة وجود تقارير متأخرة بشأن هذا 

  . التعاون
  

جهود التــــي تبــــذلها اإلدارة فــــي تحديــــد المخــــاطر المتعلقــــة بشــــراء وفيمــــا يتعلــــق بــــإدارة المخــــاطر، نقــــر بــــال  -١٩٣
ـــــــى صـــــــعيد المنظمـــــــة الخـــــــدمات ويمكـــــــن اآلن . وبالتعـــــــاون المـــــــالي المباشـــــــر كجـــــــزء مـــــــن ســـــــجل المخـــــــاطر عل

ـــدم فـــي تنفيـــذ إدارة المخـــاطر فـــي المكتـــب  وضـــع ـــه ينبغـــي اســـتمرار التق اســـتراتيجيات تخفيـــف المخـــاطر ووجـــدنا أن
تحديـد موظـف ) أ: (إلدارة أن تنظر في إجراء ما يلي لضمان التنفيـذ السـلس إلدارة المخـاطروطلبنا إلى ا. اإلقليمي

توجيــه المعنيــين ) ب(للعمــل كجهــة تنســيق لالمتثــال وٕادارة المخــاطر فــي المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ؛ 
ضــع اســتراتيجيات التخفيــف بالمخــاطر إلــى تحديــد المخــاطر التــي تواجههــا مراكــزهم الماليــة علــى نحــو اســتباقي، وو 

تقرير األمانة إلـى دورة المجلـس التنفيـذي الثالثـة  التي ينص عليهامراقبة عملية التصعيد ) ج(إلدارة هذه المخاطر؛ 
والثالثـــين بعـــد المائـــة، لضـــمان أن المخـــاطر الرئيســـية فقـــط هـــي التـــي ُتصـــّعد إلـــى مكتـــب االمتثـــال وٕادارة المخـــاطر 

الحفـــاظ علـــى ســـجل للمخـــاطر اإلقليميـــة ليكـــون مســـتودعًا لجميـــع المخـــاطر  )د(ســـي؛ واألخالقيـــات فـــي المقـــر الرئي
؛ وتقـديم التـدريب الـالزم للمعنيـين بالعمليـة بشـأن عمليـة تحديـد األولويـاتالمحددة في اإلقليم والتي خضعت للتقييم و 

  إدارة المخاطر؛
  

وفي ظل التـزام المكتـب اإلقليمـي لغـرب المحـيط الهـادئ بالمسـاءلة والشـفافية وقبولـه بضـرورة التغييـر، ُيعـد   -١٩٤
اإلقلــيم علــى الطريــق بالفعــل صــوب إدخــال قــدر كبيــر مــن التحســين علــى عملياتــه باعتمــاد التغييــرات الالزمــة التــي 

  .إليها هذه المراجعة تدعو
  

لــإلدارة وعملهــا اإليجــابي بشــأن التــدابير الموصــى بهــا التــي ُأبلغنــا بــه فــي ونحــن نشــيد باالســتجابة الفوريــة   -١٩٥
  . ردًا على خطابنا اإلداري ٢٠١٥أبريل / نيسان ٦
  
  المكتب الُقطري لمنظمة الصحة العالمية في باكستان   ٣-٣
  

فيمـا يتعلـق بـإدارة البــرامج، رأينـا أن هنـاك حاجـة إلــى تعزيـز االتسـاق فـي اإلبــالغ عـن وضـع تنفيـذ البــرامج   -١٩٦
كمــا أن تحديــد . التقــدم وتحســين التعليقــات بشــأن التقــدم الُمحــرزوحالــة المهمــة  لحالــةعــن طريــق التحــديث المنــتظم 

ي مــن شــأنه أن ييســر قيــاس إنجــازات المكتــب المعلومــات األساســية والمؤشــرات والغايــات الخاصــة بالمكتــب الُقطــر 
ومنجزاته المستهدفة، فـي حـين أن الحفـاظ علـى سـجالت العبـر المستخلصـة مـن شـأنه أن يـدعم التخطـيط والقـرارات 

  . المستنيرة من جانب اإلدارة
  
  
  



  A68/41         Annex  الملحق       ٦٨/٤١ج

40 

عمليـات وقد ُأحطنـا علمـًا باآلليـة التـي اعُتمـدت للتعامـل مـع مـواطن الضـعف الملحوظـة لـدى الشـركاء فـي   -١٩٧
الشــراء لتنفيــذ البــرامج/ المشــاريع مــن خــالل التعــاون المــالي المباشــر. وقــد ُوضــعت اآلليــة لضــمان أن إبــرام اتفاقــات 
التعــاون المـــالي المباشـــر مـــع األطـــراف المنــاظرة التـــي لـــديها تقـــارير متـــأخرة يخضــع لموافقـــة المـــدير اإلقليمـــي. كمـــا 

ـــة هـــذه عـــن طريـــق اســـ يجـــري ـــة المراقب ـــذ آلي ـــة إحصـــائية رصـــد تنفي عقـــود التعـــاون المـــالي مـــن تعراض شـــهري لعين
الجديدة؛ وتنشر نتائجـه علـى لوحـات المتابعـة الشـهرية لالمتثـال المتاحـة للمـديرين المسـؤولين عـن اسـتمرار  المباشر

  األعمال.
  

المكتــب وفيمــا يتعلــق بــإدارة النقــد، اقترحنــا تحســين اإلبــالغ وعمليــات اســتعراض عائــدات الســلف مــن ِقبــل   -١٩٨
  الُقطري والمكتب اإلقليمي، بالترتيب، لضمان االمتثال الوثيق للسياسات التي تحكم حسابات السلف النقدية.

 
معالجــة الفجــوات الزمنيــة بــين الموعــد المقــرر المتفــق عليــه والموعــد  تلــزموفــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية،   -١٩٩

  .األداءارة الفعلي لالنتهاء في النظام اإللكتروني لتطوير إد
  

وفيما يتعلق بإدارة األصول والمخزونات، نـرى ضـرورة تحسـين اإلبـالغ عـن األصـول الثابتـة والمخزونـات.   -٢٠٠
وقد اقترحنا استكمال التحقيق المادي لهـذه األصـول والمخزونـات وتسـوية التقـارير ذات الصـلة مـع المراعـاة الالزمـة 

نوصــي بالتــأمين علــى األصــول المحــددة  ،زونــات. وفــي الوقــت ذاتــهلألســس المرجعيــة لتقيــيم األصــول الثابتــة والمخ
  عند اللزوم، من أجل تعزيز الضوابط الخاصة بحماية هذه الموارد.

  
ضــرورة تحســين الضــوابط الخاصــة باإلشــراف عمومــًا لمنــع المشــكالت فــي تبــين لنــا وفيمــا يتعلــق بالســفر،   -٢٠١

لموافقـــة عليهـــا، وفــــي اســـترداد ســـلف الســــفر المتـــأخرة وزيــــادة التخطـــيط للســـفر، وتقــــديم طلبـــات الســـفر وٕاعــــدادها وا
مــدفوعات البــدالت اليوميــة. كمــا الحظنــا ضــرورة تحســين نظــام اإلدارة العــالمي كــي يســمح بتســجيل جميــع حــاالت 

  موافقة عليها. الالسفر في مهام رسمية التي صدرت 
  

السياســات واإلجــراءات ووثـائق العقــود واُألطــر وفيمـا يتعلــق بشــراء السـلع والخــدمات، نصــحنا اإلدارة باتبـاع   -٢٠٢
العمـــل  أداءالزمنيـــة المنطبقـــة واالمتثـــال لهـــا، علـــى النحـــو الـــذي يـــنص عليـــه دليـــل المنظمـــة اإللكترونـــي التفاقـــات 

واتفاقــات الخــدمات الخاصــة، مــع التركيــز علــى االســتخدام الفعــال للمــوارد. وســلطنا الضــوء أيضــًا علــى مزايــا وضــع 
  للمشتريات كأداة لإلدارة تمكن من اإلدارة الفعالة ألنشطة الشراء وتنفيذها. خطة سنوية شاملة

  
وفيمــا يتعلــق بــإدارة المخــاطر، اقترحنــا دمــج إدارة المخــاطر فــي عمليــات اإلدارة الحاســمة األهميــة للمكتــب   -٢٠٣

تـنص عليهـا الوثيقـة مـع المتطلبـات التـي  تمشـياً الُقطري للمنظمة في باكستان، والحفاظ علـى سـجل وثيـق للمخـاطر 
  . ٢٠١٣أيار/ مايو  ١٧بتاريخ  ١٣٣/١٠

  
وباختصــار، فــإن المكتــب الُقطــري للمنظمــة فــي باكســتان يتمتــع بالقــدرة علــى المســاهمة فــي تحقيــق الهــدف   -٢٠٤

العــام للمنظمــة فــي البلــد التــي يقــع ضــمن واليتــه، مــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط 
  ومراعاة تدابير التحسين التي أوصينا بها في هذا التقرير.وشركائه 

  
ونحــن نشــيد باالســتجابة الفوريــة لــإلدارة وعملهــا اإليجــابي بشــأن التــدابير الموصــى بهــا التــي ُأبلغنــا بــه فــي   -٢٠٥
  . ردًا على خطابنا اإلداري ٢٠١٥أبريل / نيسان ٢
  
  
 



  A68/41         Annex  الملحق       ٦٨/٤١ج

41 

  فييت نامالمكتب الُقطري لمنظمة الصحة العالمية في    ٤-٣
  

يخـص هـذا البلـد تحديـدًا علـى أسـاس  األداءفيما يتعلق بإدارة البرامج، أكدنا أهمية تطبيـق قيـاس لمؤشـرات   -٢٠٦
طــوال عمليــة  المنجــزات المســتهدفةمنهجــي، بــدًال مــن تطبيقــه علــى بعــض البــرامج المختــارة، وذلــك للســماح برصــد 

ــــالتحقق مــــن المــــدخالت المقدمــــة مــــن المــــوظفين التقنيــــين  ــــز الضــــوابط الخاصــــة ب ــــيم الالحــــق؛ وتعزي ــــذ والتقي التنفي
ضــمان  فــي واستعراضــها، نظــرًا ألنهــا ستســتخدم فــي تقيــيم التقــدم الُمحــرز فــي تحقيــق المخرجــات المتوقعــة وبالتــالي

  .لمكتب الُقطري ومدى إمكانية االعتماد عليهانزاهة المعلومات الواردة في التقارير الصادرة عن ا
  

وفيمــا يتعلــق بــإبالغ الجهــات المانحــة، حثينــا المكتــب الُقطــري علــى ضــمان بــذل الوحــدات التقنيــة لجهــود   -٢٠٧
  .جماعية في إعداد التقارير من أجل تحسين مالءمة توقيت التقارير المقدمة إلى الجهات المانحة

  
صول والمخزونات، اقترحنا التنسيق مع المكتب اإلقليمـي لغـرب المحـيط الهـادئ مـن وفيما يتعلق بإدارة األ  -٢٠٨

أجــل تعــديل ســجل األصــول الثابتــة والتقريــر عــن المخزونــات إلضــفاء المزيــد مــن الدقــة علــى المعلومــات عــن وضــع 
  . هذه األصول

  
دارة باشـتراط أن يوقـع الشـريك وفيما يتعلق بشراء الخدمات، يلزم تعزيز أنشطة االستعراض التي تجريها اإل  -٢٠٩

مــع مواعيــد التســليم المقــررة قبــل  الءمأن العقــود الموقعــة تــت بالتأكــد مــنالمتعاقــد علــى اتفــاق أداء العمــل ويؤرخــه، و 
المنجـــزات المســـتهدفة المتوقعـــة / مالءمـــة توقيـــت المخرجـــاتتقـــويض الموعـــد المقـــرر لبـــدء األنشـــطة، لضـــمان عـــدم 

  . وجودتها
  

يتعلق بالسفر، أوصينا بأن تواصل اإلدارة احترام قاعدة األيام العشرة فـي الموافقـة علـى طلبـات  وأخيرًا فيما  -٢١٠
ارتفــاع معــدالت عــدم االمتثــال لهــذه القاعــدة، الــذي أدى إلــى قلــة الخيــارات مــن الحظنــاه  مــاالســفر لمنــع اســتمرار 

  . الخاصة بالسفر المتاحة لإلدارة وعدم المرونة في استخدام الموارد
  

وباختصــار، فــإن المكتــب الُقطــري للمنظمــة فــي فييــت نــام يتمتــع بالقــدرة علــى المســاهمة فــي تحقيــق الهــدف   -٢١١
ــد التــي يقــع ضــمن واليتــه، مــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط  العــام للمنظمــة فــي البل

  .لتقريرالهادئ وشركائه ومراعاة تدابير التحسين التي أوصينا بها في هذا ا
  

ونحــن نشــيد باالســتجابة الفوريــة لــإلدارة وعملهــا اإليجــابي بشــأن التــدابير الموصــى بهــا التــي ُأبلغنــا بــه فــي   -٢١٢
  .ردًا على خطابنا اإلداري ٢٠١٥مارس / آذار ٣١
  

وقد أوصينا بأن ينظر رؤساء المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهـادئ   -٢١٣
والمكتب الُقطري في باكستان والمكتب الُقطري في فييت نام في فرص التحسين التي ُأشير إليها لمواصلة تعزيـز 

  الضوابط الداخلية وتحسين الشفافية والمساءلة في هذه المكاتب.
  

  اإلفصاح من جانب اإلدارة  جيم:
  

ــالغ المشــطوبة  -٢١٤ هــذا أصــل ومــن . دوالر أمريكــي ١٨٩ ٦٨٧شــطب مبلــغ  عــن اعتمــاد أبلغــت اإلدارة .المب
دوالر أمريكـــي بســـلف علـــى المرتـــب وُســـلف الســـتئجار المســـكن وعـــدم ســـداد  ١٨٨ ٢٩٨مبلـــغ قـــدره  يتعلـــقالمبلـــغ، 

بضــريبة  دوالر أمريكــي ١٣٨٩االشـتراكات فــي صـندوق المعاشــات، اعتُبــر مـن غيــر الممكـن اســترداده، ومبلــغ قـدره 
  .القيمة المضافة رفضت حكومة نيبال رده
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  .٢٠١٤لم يبّلغ عن دفع أي إكراميات خالل عام : اإلكراميات  -٢١٥
  

غ مكتب خدمات المراقبـة الداخليـة عـن حـاالت الغـش والغـش المفتـرض لّ ب: حاالت الغش والغش المفترض  -٢١٦
وتضمنت الحاالت التي تتعلـق بـالغش المحتمـل فـي عمليـات . في أحد المكاتب اإلقليمية وفي خمسة مكاتب ُقطرية

ـــاط بعالقـــة) أ: (الشـــراء مـــا يلـــي شخصـــية بأصـــحاب الشـــركات المســـجلة ضـــمن مـــوردي المنظمـــة؛  /خاصـــة االرتب
التوقيـع علـى تعـديل ُأدخـل ) ج(عدم ضمان أن الموردين سلموا بالفعل المواد التي تـم شـراؤها وسـداد تكاليفهـا؛  )ب(

طلب معدات تكنولوجيا المعلومات بهدف االستخدام ) د(تفويض السلطة الالزم؛ صدور  على عقد قائم بالفعل دون
صي وعدم تسجيلها بعد ذلك في سجالت المخزونات الرسمية؛ واإلدالء مقدمًا بمعلومـات عـن المشـتريات إلـى الشخ

الحصول على عروض أسعار مزيفة لشراء أجهـزة الحواسـب المحمولـة ) هـ(البائع، والتماس مزايا شخصية وقبولها؛ 
وط عمليــة المناقصــة التنافســية فــي شــراء عــدم االمتثــال لشــر ) و(والشاشــات والملحقــات المتنوعــة وطابعــة مكتبيــة؛ 

والحصــول علــى  اللجـوء إلــى الشـراء مــن مصـدر واحــد فـي مناســبات عـدة دون مبــرر كـافٍ ) ز(خـدمات المــؤتمرات؛ 
  .مزايا من إحدى وكاالت السفر المعتمدة لدى المنظمة

  
تناقضـات ) أ: (يلـي ة مثـل مـاشـديدوتضمنت الحاالت األخرى مخالفات مالية ومـواطن الضـعف اإلداريـة ال  -٢١٧

عـن طريـق اشـتباه فـي إسـاءة اسـتخدام صـندوق السـلف ) ب(في تسجيل اإلجازات وتكرار الغياب من مركز العمل؛ 
اســـتخدام الهـــاتف ) ج(وتزويـــر توقيـــع رئـــيس المكتـــب علـــى الشـــيكات؛ " النقـــد"إصـــدار شـــيكات مســـتحقة الـــدفع إلـــى 

تقـديم سـجل إجـازات غيـر دقيـق كأسـاس لألجـر المسـتحق؛  )د( ؛دون إذنالمحمول المملـوك للمنظمـة أثنـاء الغيـاب 
معالجـة وتسـجيل األمـوال المخصصـة للسـفر والتعـاون ، فـي إلجـراءات المعتمـدة لـدى المنظمـةلخـالف موتنفيذ نظام 

  .المالي المباشر غير المستخدمة والمستردة بعد تنفيذ األنشطة الميدانية
 

ونقر . المراقبة الداخلية قد اتخذ اإلجراءات الالزمة بشأن هذه الحاالتوقد ُأحطنا علمًا بأن مكتب خدمات   -٢١٨
بــاإلجراءات التــي اتخــذتها اإلدارة ونحثهــا علــى التصــدي ألعطــال الضــوابط وزيــادة التــيقظ فــي الكشــف عــن حــاالت 

  . الغش المحتملة ومنعها
  

عن المخالفات والحماية من االنتقام في وأخيرًا، فإننا نرى أن نشر السياسة الجديدة للمنظمة بشأن اإلبالغ   -٢١٩
وستشــجع هــذه السياســة علــى اإلبــالغ عــن المخالفــات الداخليــة . جــاء فــي التوقيــت المناســب ٢٠١٥مــارس / آذار ٦

ض عملياتهـا وواليتهـا عـرِّ دون الخوف من االنتقام وتمكن المنظمة من اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن السلوكيات التي تُ 
  . لمخاطر كبيرة

 
  تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات  :دال

 
تحققنـــا مـــن عمليـــة تنفيـــذ توصـــيات المراجعـــة الخارجيـــة للحســـابات الـــواردة فـــي تقـــارير مراجعـــة الحســـابات   -٢٢٠

، ومازالت  ٪ ٤٢ بنسبةتوصية  ١٣، ُنفذت صادرة توصية ٣١الخاصة بالسنوات السابقة. وقد الحظنا أنه من أصل 
نظـرًا لصـدور توصـيات محدثـة تشـملها، فـي   ٪ ١٣ بنسـبةتوصـيات  ٤قيد التنفيـذ، وُأغلقـت   ٪ ٤٢ بنسبةتوصية  ١٣

أعلنـــت اإلدارة أنـــه لـــم يعـــد فـــي اإلمكـــان تنفيـــذها. وســـوف يجـــري التحقـــق مـــن   ٪ ٣حـــين ُأغلقـــت توصـــية واحـــدة أي 
بـــالفترة الماليـــة القادمـــة. التوصـــيات الـــثالث عشـــرة التـــي مازالـــت قيـــد التنفيـــذ واإلبـــالغ بشـــأنها فـــي التقريـــر الخـــاص 

  تحليًال مفصًال لعملية تنفيذ التوصيات. الملحق "ألف"ويعرض 
  

وقــــد ُأحطنــــا علمــــًا بالتقــــدم الــــذي أحرزتــــه المنظمــــة فــــي تنفيــــذ التوصــــيات ونحــــث المنظمــــة علــــى التعجيــــل   ٢٢١
  اضي.باستكمالها عن طريق وضع خطة عمل للتنفيذ الكامل لجميع التوصيات الصادرة في العام الم
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  كلمة شكر وتقدير  :هاء
  

نود أن نعرب عن تقديرنا لما لقيه أعضاء لجنتنا من تعاون ومساعدة من المدير العام ونواب المدير العام   -٢٢٢
ومســـاعدي المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـــين والمـــديرين فـــي المقـــر الرئيســـي والمراقـــب المـــالي والممثلـــين الُقطـــريين 

  والموظفين العاملين معهم خالل مراجعتنا للحسابات. 
  

  نود أن نعرب عن تقديرنا لجمعية الصحة العالمية على دعمها لعملنا واهتمامها به.كما   -٢٢٣
  
  
  

  لجنة مراجعة الحسابات  
  جمهورية الفلبين  
  المراجع الخارجي للحسابات  

  
  

  ٢٠١٤أبريل / نيسان  ٨  
  مدينة كويزون، الفلبين  
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  الملحق ألف
 

  في السنوات السابقة حالة تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات
  )٦٧/٤٥وج ٦٦/٣٤وج ٦٥/٣٢وج ٦٤/٣٠الوثائق ج(

 
  تحقق مراجع الحسابات الخارجي   التوصية  الرقم

  ٦٧/٤٥ج  
  التعاون المالي المباشر  -١

تعزيــز قــدرة المكاتــب اإلقليميــة/ الُقطريــة علــى إجــراء 
تقيـــــــيم المخـــــــاطر وأنشـــــــطة الضـــــــمان فيمـــــــا يتعلـــــــق 
بالتعــاون المــالي المباشــر، وعلــى تنفيــذ اســتراتيجيات 
الرصــد. وبالمثــل، تعزيــز جهــود المكاتــب اإلقليميــة/ 

الرامية إلـى تحسـين مالءمـة توقيـت التقـارير الُقطرية 
  )٤٦المقدمة من األطراف المناظرة. (الفقرة 

  

  التوصية قيد التنفيذ
ُأحطنـــا علمـــًا بـــأن صـــياغة السياســـة بشـــأن تقـــدير المخـــاطر 
الخاصـــة بالتعـــاون المـــالي المباشـــر وزيـــادة أنشـــطة الضـــمان 
ألنشــــــطة التعــــــاون المــــــالي المباشــــــر الممولــــــة أثنــــــاء تنفيــــــذ 

شـــروع وبعـــد انتهائـــه مازالـــت مســـتمرة. وقـــد طلبـــت اإلدارة الم
إدخــال تعــديلين علــى النظــام لمواصــلة تحســين تــدفق العمــل 
وتحميـــل التقـــارير الخاصـــة بالتعـــاون المـــالي المباشـــر علـــى 

تراجع عـدد تقـارير التعـاون  ظنظام اإلدارة العالمي. كما لوح
 كــــانون األول/ ديســــمبر ٣١المــــالي المباشــــر المتــــأخرة فــــي 

  مقارنة بالفترة المالية السابقة. ٢٠١٤
  البيانات المالية الختامية المصدقة  -٢

إلـــزام جميـــع المكاتـــب المعنيـــة المســـؤولة عـــن إعـــداد 
وٕاصدار البيانات المالية الختاميـة المصـدقة المقدمـة 
ــــى الجهــــات المانحــــة مــــن أجــــل تحســــين مالءمــــة  إل
توقيــــــــت التقــــــــارير المقدمــــــــة إلــــــــى هــــــــذه الجهــــــــات. 

  )٥٠ (الفقرة
  

  التوصية قيد التنفيذ 
بيانـــًا مـــن البيانـــات الماليـــة الختاميـــة المصـــدقة  ٣١فحصـــنا 

والحظنـــــا أن  ٢٠١٤الصـــــادرة للجهـــــات المانحـــــة فـــــي عـــــام 
بيانات صدرت بعـد الموعـد المقـرر لهـا. وأفـادت اإلدارة  ١٠

بـــأن البرنـــامج اآللـــي للتـــذكير ســـوف ُيرســـل عـــن قريـــب إلـــى 
مات ومــديري المســاهمات اإلداريــين المســؤولين عــن المســاه

فـــي موعـــد يبــــدأ ثالثـــة أشــــهر قبـــل الموعــــد المقـــرر إلرســــال 
البيانـــات الماليـــة الختاميـــة المصـــدقة إلـــى الجهـــات المانحـــة، 

. بــالغوسيســاعد ذلــك علــى مواصــلة تحســين دقــة توقيــت اإل
وفضـــًال عـــن ذلـــك، تتـــابع وحـــدة الحســـابات/ اإلدارة الماليـــة 

ـــود التقـــارير المتـــأخرة علـــى أســـاس شـــهري  حيثمـــا تشـــتمل بن
   المساهمات على أرصدة متبقية.

  مركز الخدمة العالمي  -٣
معالجة المشـكالت الملحوظـة فـي إدارة االسـتثناءات 
فــــــــي أوامــــــــر الشــــــــراء ومعالجــــــــة البيانــــــــات وتوثيــــــــق 

غ، بــالالمعــامالت واألحــداث والمعلومــات الماليــة واإل
ـــــــــات  مـــــــــن أجـــــــــل تحســـــــــين جـــــــــودة مصـــــــــادر البيان

النظـــام فـــي نظـــام اإلدارة العـــالمي. عمليـــات  وفعاليـــة
  )٥٣(الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
ُأحطنا علمًا بأن العمل جـار فـي مركـز الخدمـة العـالمي فـي 
ســــبيل تعزيـــــز الضــــوابط وتحســـــين جــــودة البيانـــــات وفعاليـــــة 
العمليــــــــات. ومــــــــازال تنفيــــــــذ تســــــــع توصــــــــيات مــــــــن أصــــــــل 

  توصية قيد التنفيذ.  ٣٣



  A68/41          Annex A          الملحق ألف         ٦٨/٤١ج

45 

  تحقق مراجع الحسابات الخارجي   التوصية  الرقم
  إطار المساءلة  -٤

ــــيح و  ــــة إطــــار المســــاءلة إ تنق ــــف وثيق مــــن عــــادة تعري
ووضـــــعها موضـــــع التنفيـــــذ  ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيـــــة 

على الفور من أجل تعزيز ثقافة المسـاءلة والشـفافية 
  )٥٨(الفقرة  داخل المنظمة.

  التوصية قيد التنفيذ
غ عـــن اســـتكمال وثيقـــة بـــالســـُتجرى عمليـــة التحقـــق بعـــد اإل

  إطار المساءلة. 

  المخالفاتسياسة اإلبالغ عن   -٥
تحســــين وتحــــديث سياســــة اإلبــــالغ عــــن المخالفــــات 
واإلجــــــراءات الخاصــــــة بهــــــا عــــــن طريــــــق مقارنتهــــــا 

  )٦١. (الفقرة بأفضل الممارسات

  ُنفِّذت التوصية
ُنشـــرت السياســـة علـــى الشـــبكة الداخليـــة للمنظمـــة وُوضـــعت 

   موضع التنفيذ بالفعل.
  

  سياسة المساءلة بشأن األصول  -٦
المســـــاءلة بشـــــأن األصـــــول عـــــن تحســـــين سياســـــات 

) وضــــــــع ١طريــــــــق اعتمــــــــاد اإلجــــــــراءات التاليــــــــة: (
المعـــــايير التـــــي تحـــــدد مختلـــــف الظـــــروف المحيطـــــة 

) ووضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة ٢بخســـائر األصـــول؛ (
) وتحديــد مســتوى ٣بشــأن توثيــق خســائر األصــول؛ (

المســؤولية اإلداريــة والماليــة فــي كــل نــوع مــن أنــواع 
ـــــــف وراءالظـــــــروف المحـــــــددة كأســـــــباب  خســـــــائر  تق

  ) ٦٥األصول. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ 
تخضــع السياســات لالســتعراض وينبغــي لــإلدارات فــي المقــر 
ــــــى  ــــــة أن تحــــــدد الطريقــــــة الُمثل ــــــب اإلقليمي الرئيســــــي والمكات
إلدراجهــا فــي الــدليل اإللكترونــي وعنــد االقتضــاء فــي الئحــة 

  الموظفين. 
  
  

  تصريف شؤون المشتريات  -٧
دراج النظـر فـي تصـريف شـؤون المشـتريات بـإإعادة 

السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالشــراء فيمــا يتعلــق 
بــــالتخطيط االســــتراتيجي للشــــراء، وعمليــــات الشــــراء 
المراعية للبيئـة، واالتفاقـات الطويلـة األجـل، واسـتقاء 
آراء المســــــــتخدمين النهــــــــائيين، وشــــــــكاوى البــــــــائعين 

لبـــائعين ومظـــالمهم، وآليـــات فـــرض العقوبـــات علـــى ا
. (الفقــرة مــن أجــل تعزيــز نظــام المشــتريات وتدعيمــه

٨٧(  

  التوصية قيد التنفيذ
ســُتعرض اســتراتيجية الشــراء علــى جمعيــة الصــحة العالميــة 

  .  ٢٠١٥في أيار/ مايو 
  
  

  األداءإدارة   -٨
إجــــــــراء اســــــــتعراض أداء المــــــــوظفين علــــــــى جميــــــــع 
مســــتويات المنظمــــة لضــــمان تحقيــــق األهــــداف عــــن 
طريــــــق تشــــــجيع جميــــــع المــــــوظفين علــــــى االمتثــــــال 

، األداءلمتطلبـــات النظـــام اإللكترونـــي لتطـــوير إدارة 
وتيســــير اســــتكماله فــــي اإلطــــار الزمنــــي المطلــــوب، 
وصــياغة أهــداف المــوظفين باتِّبــاع نمــوذج األهــداف 

ة والقابلــــــــة للقيــــــــاس والتحقيــــــــق والمناســــــــبة "المحــــــــدد
  )٩٥والمحددة المدة". (الفقرة 

  ُنفِّذت التوصية
. وتناولـــــت األداءاســـــُتهل النظـــــام اإللكترونـــــي لتطـــــوير إدارة 

  المراجعة الحالية معدل االمتثال للنظام الجديد.
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  اإلبالغ عن النتائج  -٩

تحســــين الجهــــود فــــي مجــــال اإلبــــالغ فــــي المســــتقبل 
بـــاإلبالغ عـــن اإلنجـــازات المحققـــة فـــي الفتـــرة وذلـــك 

ذات الصلة من أجـل ضـمان سـالمة المسـاءلة. كمـا 
 -نوصي بضمان أن إنجـازات الثنائيـة السـابقة ُتقـدَّم 

إذا مــا ُأدرجــت فــي تقريــر اســتعراض منتصــف المــدة 
فـــي ســـياق مناســـب يســـمح باســـتخدام المعلومـــات  -

  )١٠١(الفقرة  على النحو المناسب.

  التوصية بعد أن ُحدثت في المراجعة الحاليةُأغلقت 
  

  إدارة المخاطر المؤسسية  -١٠
ضـــــمان إنشـــــاء إطـــــار إدارة المخـــــاطر علـــــى نطـــــاق 

مـــــن أجـــــل  ٢٠١٤المؤسســـــة وتشـــــغيله خـــــالل عـــــام 
اســـــــتكمال جوانـــــــب التقـــــــدم المحققـــــــة حاليـــــــًا بشـــــــأن 

أطــر المنظمــة للمســاءلة والضــوابط الداخليــة.  إنشــاء
  )١٠٤(الفقرة 

  التوصيةُنفِّذت 
يجـــري بالفعـــل دمـــج إدارة المخـــاطر علـــى صـــعيد المنظمـــة. 
ومع ذلك فقد سجلنا مالحظة جديـدة بشـأن تصـميم اإلطـار. 
وينبغــــي الســــتعراض الســــجل المؤسســــي بوصــــفه موضــــوعًا 
مســـتمرًا فـــي المراجعـــة، أن ُينفـــذ فـــي أقـــرب فرصـــة، بمـــا فـــي 
ذلــــك إجــــراءات التحقــــق مــــن جانــــب مكتــــب االمتثــــال وٕادارة 

  واألخالقيات. المخاطر
  إطار الضوابط الداخلية  -١١

تطبيـق إطـار الضـوابط الداخليــة جنبـًا إلـى جنـب مــع 
عبـــــر جميـــــع  ٢٠١٤األدوات المســـــتحدثة فـــــي عـــــام 

مســتويات المنظمــة بمــا فــي ذلــك المكاتــب الميدانيــة 
من أجل تحقيـق الفوائـد الطويلـة األجـل الناجمـة عـن 

  )١١٠وجود نظام قوي للضوابط الداخلية. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
ُأحطنـــــــــا علمـــــــــًا بـــــــــاإلجراء الـــــــــذي اتخذتـــــــــه اإلدارة لوضـــــــــع 

المراقبــــة الداخليــــة فــــي صـــيغته النهائيــــة لتطبيقــــه فــــي  إطـــار
  .٢٠١٥ عام
  

  ٦٦/٣٤ج  
مقارنـــــة الميزانيـــــة بالمبـــــالغ  -البيـــــان الخـــــامس   -١٢

  الفعلية 
التنســــيق مــــع اإلدارات/ المكاتــــب المعنيــــة المســــؤولة 
عن إعداد ورصد الميزانية البرمجية حسب األهداف 
االســــتراتيجية المعروضــــة فــــي البيــــان الخــــامس مــــن 
ــــة  أجــــل وضــــع أســــاس ســــليم لإلعــــراب عــــن الميزاني
الثنائيــــة الســـــنوات المعتمــــدة بمبـــــالغ محســــوبة علـــــى 

  ) ٣٩أساس سنوي. (الفقرة 

  ون أن تُنفذُأغلقت التوصية د
أحطنـــــا علمـــــًا بتوضـــــيح/ تبريـــــر اإلدارة لعـــــدم قـــــدرتها علـــــى 
اإلعــــراب عــــن الميزانيــــة الثنائيــــة الســــنوات المعتمــــدة بمبــــالغ 
محســـوبة علـــى أســـاس ســـنوي. ومـــع ذلـــك، فمازلنـــا نـــرى أن 
العــرض الصــحيح علــى أســاس قابــل للمقارنــة يكــون بمقارنــة 

انيـــة) فـــي الفتـــرة الميزانيـــة بالمبـــالغ الفعليـــة (نتـــائج تنفيـــذ الميز 
  نفسها.

تحــــديث اإلجــــراءات التشــــغيلية الموحــــدة لمنظمــــة   -١٣
  الصحة العالمية في حاالت الطوارئ 

  
 سـتياتيإدراج معايير تشغيل محددة في مجـال اللوج

فـــي إطـــار االســـتجابة الطارئـــة تراعـــي المســـاءلة فـــي 
إدارة المــوارد والمخــاطر التــي تنطــوي عليهــا ترتيبــات 

   أ) -٦٤(الفقرة  محددة مع الموردين والمانحين.

  التوصية قيد التنفيذ
  
  

ــــــي  ومــــــن المزمــــــع تحــــــديث إجــــــراءات التشــــــغيل الموحــــــدة ف
  .٢٠١٥ عام



  A68/41          Annex A          الملحق ألف         ٦٨/٤١ج

47 

  تحقق مراجع الحسابات الخارجي   التوصية  الرقم
  للمنظمةإطار واستراتيجية االستجابة الطارئة   -١٤

ــــى  تصــــميم اســــتراتيجيات بشــــأن نشــــر المخــــزون عل
 سياســــــة عــــــدم التحّســــــريحقــــــق التــــــوازن بــــــين  نحــــــو

وتوقعــــــــــات أصــــــــــحاب المصــــــــــلحة واإلدارة الُمثلــــــــــى 
للمخـزون مــن أجــل تجنــب انتهــاء صــالحية األدويــة. 

  ب) -٦٤(الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
ـــــذ  ـــــه اإلدارة لتنفي ـــــذي اضـــــطلعت ب ـــــا علمـــــًا بالعمـــــل ال أحطن
ـــغ عـــن  ـــدما يبّل التوصـــية. وســـوف ُتجـــرى عمليـــة التحقـــق عن

    استكمال اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ التوصية.

  النظام العالمي إلدارة المخزون  -١٥
ــــى الصــــعيد  وضــــع نظــــام واحــــد إلدارة المخــــزون عل
ـــــــع  ـــــــين جمي العـــــــالمي يتضـــــــمن ســـــــمات مشـــــــتركة ب
المستخدمين ويتصدى في الوقـت نفسـه لالحتياجـات 

ـــــــــــــار الخاصـــــــــــــة لكـــــــــــــل  ـــــــــــــالء االعتب إدارة مـــــــــــــع إي
لمتطلبــــات إطــــار اإلبــــالغ المــــالي وطبيعــــة  الواجــــب

أعمــال كــل إدارة معنيــة فــي تصــميم النظــام الجديــد. 
  أ) -٧٦(الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
أحطنا علمًا بـأن وضـع نظـام إلدارة المخـزون واإلبـالغ عنـه 
علــى الصــعيد العــالمي قيــد التنفيــذ. ويتمثــل النظــام فــي وحــدة 
مـــن برمجيـــات أوراكـــل وســـوف يجـــري ربطهـــا مباشـــرة بنظـــام 
اإلدارة العـالمي. ومـن المقـرر إجـراء اختبـار قبـول المسـتخدم 

بـين أيـار/  للنظام العالمي إلدارة المخـزون فـي الفتـرة الواقعـة
، وبــدء تنفيــذ النظــام فــي مخــازن ٢٠١٤مــايو وتمــوز/ يوليــو 

  .  ٢٠١٥ومستودعات المقر الرئيسي في آب/ أغسطس 
ضـمان أن النظــام الجديـد إلدارة المخــزون ُمـدَرج فــي   -١٦

نظام اإلدارة العالمي، أو يتضمن على األقـل وصـلة 
بينية بالنظام من أجل ضمان السهولة واالتساق فـي 

غ المالي، وٕايالء أولوية كبـرى لوضـعه بـالنظر اإلبال
  ب) -٧٦إلى شّدة الحاجة إليه. (الفقرة 

إطــــــار إدارة المخــــــاطر علــــــى نطــــــاق المؤسســــــة   -١٧
  واألنشطة ذات الصلة

  
نــة،  إضــفاء الطــابع الرســمي، مــن خــالل سياســة مدوَّ
علــــــــى اعتمــــــــاد اإلطــــــــار المفضــــــــل واألمثــــــــل إلدارة 

للتطبيــق فــي  المخــاطر علــى نطــاق المؤسســة القابــل
المنظمــــة مــــن أجــــل اّتبــــاع نهــــج شــــامل بشــــأن إدارة 

  أ) -٨٧المخاطر. (الفقرة 

  ُنفِّذت التوصية
  
  

  أحطنا علمًا بتنفيذ هذه التوصية.

تضــــمين مبــــادئ توجيهيــــة واضــــحة فــــي إطــــار إدارة   -١٨
المخـــاطر علـــى نطـــاق المؤسســـة وتـــوفير التفاصـــيل 
األساســــية مثــــل األنشــــطة مــــع أطــــر زمنيــــة ونتــــائج 
مرجــّوة محــددة وكــذلك آليــة للتعقيــب بالنســبة لجميــع 

  ب) -٨٧عناصر عملية إدارة المخاطر.  (الفقرة 

  ُنفِّذت التوصية
  

  أحطنا علمًا بتنفيذ هذه التوصية.

  اإلدارة القائمة على النتائج  -١٩
  

تيســـــير إجـــــراء تقيـــــيم ملمـــــوس الحتياجـــــات اإلدارات 
التخطـيط  التقنية في مجـال إدارة البـرامج اعتبـارًا مـن

ووصــــوًال إلــــى الرصــــد واإلبــــالغ وٕاجــــراء اســــتعراض 
لألنظمة واألدوات المستخدمة في الوقت الحالي بمـا 
فيهــا نظــام اإلدارة العــالمي فــي ســياق سلســلة النتــائج 

  )١٣٧الجديدة وٕاطار الرصد والتقييم. (الفقرة 

  ُنفِّذت التوصية
  

  أحطنا علمًا بتنفيذ هذه التوصية.
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  البشرية إدارة الموارد  -٢٠

ــــــذ اســــــتراتيجياتها/ مبادراتهــــــا  ضــــــمان إخضــــــاع تنفي
لعمليـــة تخطـــيط تنفيـــذي منظمـــة تأخـــذ فـــي االعتبـــار 

  يلي: ما
  هياكل تصريف الشؤون والمساءلة  -أ

األنشـــطة المحـــددة والحصـــائل/ النتـــائج   -ب 
واألطــــــــر  األداءالمتوقعــــــــة ومؤشــــــــرات 

  الزمنية والموظفون المسؤولون
المـــوارد والقيـــود تحديـــد المتطلبـــات مـــن   -ج 

  المفروضة عليها
  إدارة المخاطر  -د 
رصــد التقــدم المحــرز فــي مســار التنفيــذ   - ه

 )١٤٢واإلبالغ عنه. (الفقرة 

  ُأغلقت التوصية بعد أن ُحدثت في المراجعة الحالية.
  
  
  

وضع سياسة التوظيف وٕاجراءات التوظيـف المتسـقة   -٢١
ــــى نهــــج  ــــأخير باالســــتناد إل ــــاءة والشــــاملة دون ت الكف

لتنفيذها على الصعيد العالمي على جميع مسـتويات 
المنظمــة بهــدف ضــمان توحيــد إجــراءات التوظيــف.  

  )١٤٦(الفقرة 

  ُنفِّذت التوصية
اسُتكملت سياسة التوظيف المتسقة بالفعل. وكان استعراض 

  السياسات واإلجراءات قد تم بالفعل في المراجعة الحالية.

اســـتراتيجية التوظيـــف ومـــدى مالءمتهـــا تقيـــيم فعاليـــة   -٢٢
للوضـــــع الســـــائد فـــــي المنظمـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بـــــدعم 
المســـاواة بـــين الجنســـين والتمثيـــل الجغرافـــي العـــادل. 

  )١٥٧(الفقرة 

  ُنفِّذت التوصية
تمت مواءمة سياسة التوظيف المتسـقة علـى ضـوء الشـواغل 

  التي ُأثيرت من قبل.

  األداءنظام تطوير إدارة   -٢٣
فـــي  األداءتعزيــز رصــد االلتـــزام بنظــام تطــوير إدارة 

المكاتب الرئيسية كافة من أجـل ضـمان تقيـيم جميـع 
  )١٦٢الموظفين على النحو الصحيح. (الفقرة 

ُأغلقت التوصـية نظـرًا ألنهـا مشـمولة فـي مسـألة مشـابهة 
  أعاله ٨مدرجة في التوصية رقم 

  
  المكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع للمنظمة  -٢٤

ــــــــة  تحســــــــين ضــــــــوابطه وٕاجراءاتــــــــه الماليــــــــة واإلداري
المتصــلة بحســابات الُســلف وأنشــطة التعــاون المــالي 
المباشـــر والمشـــتريات بمـــا فـــي ذلـــك عقـــود الخـــدمات 
وٕادارة المخزونات واألصول والسفر في مهام رسـمية 

  )١٧١وٕابالغ الجهات المانحة. (الفقرة 

  التوصية قيد التنفيذ
ُأحــــــــيط علمــــــــًا بالتحســــــــين الــــــــذي ُأدخــــــــل علــــــــى الضــــــــوابط 
واإلجراءات الماليـة واإلداريـة فـي المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا، 
والسيما في إدارة حسابات السلف والتعـاون المـالي المباشـر. 

توصــــية  ٣٣توصــــيات مــــن أصــــل  ١٠ومــــع ذلــــك، فهنــــاك 
  مازالت قيد التنفيذ من جانب اإلدارة. 
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  ٦٥/٣٢ج  
  إدارة المخاطر المؤسسية   -٢٥

مواصــــــلة العمــــــل مــــــن أجــــــل اعتمــــــاد إطــــــار إلدارة 
  )٢٤المخاطر على نطاق المؤسسة. (الفقرة 

  

  ُنفِّذت التوصية
أحطنـــــا علمـــــًا بـــــالجهود التـــــي بـــــذلها مكتـــــب االمتثـــــال وٕادارة 
المخــاطر واألخالقيـــات فــي مواصـــلة تطــوير إدارة المخـــاطر 

مســتقبلية التحقــق مــن فــي المنظمــة. وســوف تتنــاول مراجعــة 
  سجل المخاطر.

  تكنولوجيا المعلومات  -٢٦
تقصــــي إمكانيــــة تحويــــل مركــــز اســــترجاع البيانــــات 
الثــانوي/ بعــد األعطــال إلــى موقــع آخــر غيــر موقعــه 

  )٨٩في جنيف. (الفقرة 
  

  التوصية قيد التنفيذ
ــــذ. ــــد التنفي ــــت قي ــــي مازال ــــإجراءات اإلدارة الت ــــا علمــــًا ب  أحطن

اسـتعراض الوقـت األمثـل إلجـراء عمليـة طلـب ويجري حاليـًا 
ــــدولي للحســــاب  العطــــاءات، وســــوف ُيطلــــب مــــن المركــــز ال
اإللكترونـــي التـــابع لألمـــم المتحـــدة أن يطـــرح خيـــارات بشـــأن 
توجيـــه حـــاالت االســـترجاع بعـــد األعطـــال إلـــى أحـــد مراكـــز 

    البيانات التابعة له خارج سويسرا.
ليمـــــي تخطـــــيط المـــــوارد المؤسســـــية للمكتـــــب اإلق  -٢٧

  لألمريكتين
  

توثيق عرى العمل مـع المكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين 
أثناء تطوير نظامه لتخطيط المـوارد المؤسسـية لنقـل 
البيانــات المفصــلة مــن هــذا المكتــب فــي فتــرة زمنيــة 

  )٩٩أقصر. (الفقرة 

  ُنفِّذت التوصية
  
  

أحطنا علمًا بأن اإلدارة تواصل العمل عن كثب مـع منظمـة 
األمريكيـة لوضـع النظـام الجديـد المقـرر بـدء  الصحة للبلـدان

   .٢٠١٦تشغيله في كانون الثاني/ يناير 

  ٦٤/٣٠ج  
الحســـابات المصـــرفية واألمـــوال النقديـــة وحســـابات   -٢٨

  السلف المستديمة
إعــداد بيانــات التســوية المصــرفية لجميــع الحســابات 
المصرفية في الشـهر التـالي للشـهر الـذي ُتجـرى فيـه 

لجهود الالزمة لتسـوية األرصـدة التـي التسوية وبذل ا
  )٥١بقيت مستحقة لفترة طويلة. (الفقرة 

  ُنفِّذت التوصية
ــا علمــًا بــالجهود التــي بــذلتها اإلدارة لضــمان اســتكمال  أحطن
ــــى نحــــو مالئــــم التوقيــــت وتصــــفية  التســــويات المصــــرفية عل
البنود التي تمت تسويتها. كما أحطنا علمًا بعمليـات الرصـد 

تجريهـــا المكاتـــب اإلقليميـــة والتقريـــر الفصـــلي الشـــهرية التـــي 
الــذي يلخــص وضــع جميــع حســابات الســلف والتســويات فــي 

  المقر الرئيسي.
التقيــد الصــارم بجميــع اإلجــراءات الموصــى بهــا فيمــا   -٢٩

ــــــــة والتعامــــــــل بهــــــــا  ــــــــداع األمــــــــوال النقدي يخــــــــص إي
  ) ٥٣وتسجيلها. (الفقرة 

تسوية البنـود التـي مـا زالـت معلقـة دون تسـوية حتـى   -٣٠
اآلن فــــــي حســــــاب الســــــلف المســــــتديمة اإللكترونــــــي 
وٕاكمــــال إدخــــال أوجــــه التحســــين الالزمــــة فــــي أقــــرب 

  ) ٥٧موعد.  (الفقرة 



  A68/41          Annex A          الملحق ألف         ٦٨/٤١ج

50 

  تحقق مراجع الحسابات الخارجي   التوصية  الرقم
  إدارة المخزونات  -٣١

تعزيــــــز الضــــــوابط الداخليــــــة فيمــــــا يتصــــــل بتســــــجيل 
المخزونـــــــــات وتقييمهـــــــــا والتحقـــــــــق المـــــــــادي منهـــــــــا 

اظ بهـــــــــــا إلرســــــــــــاء نظـــــــــــام فعــــــــــــال إلدارة واالحتفـــــــــــ
  )٧٠المخزونات. (الفقرة 

  ُأغلقت التوصية بعد أن ُحدثت في المراجعة الحالية
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