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  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي
  
  

  
ير المبدئي لمراجـع    تتشرف المديرة العامة بأن تحيل إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين التقر             

  ).في الملحق (٢٠٠٩-٢٠٠٨الحسابات الخارجي عن حسابات منظمة الصحة العالمية في الفترة المالية 
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  الملحق
  

   المقدم إلىالتقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي
   مراجعة حسابات:العالمية الثانية والستينجمعية الصحة 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨منظمة الصحة العالمية عن الفترة المالية 
  
  

  مقدمة
  
-٢٠١٠و ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتـرتين المـاليتين   أسندت منظمة الصحة العالمية مراجعة حساباتها عن          -١

  .٧-٦٠ج ص عار إلى المراقب المالي والمراجع العام للحسابات في الهند، وذلك بمقتضى القر ٢٠١١
  
وكان نطاق المراجع متوافقاً مع ما ورد في المادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية ومع الصالحيات                  -٢

  .اإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجية للحسابات، المرفقة بالالئحة المالية
  
هيئة المراجعين الخارجيين   وتمت المراجعة طبقاً للمعايير المشتركة لمراجعة الحسابات، التي وضعتها            -٣

  .لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
  
 بصفتي  يوهذا هو تقريري المبدئي المقدم إلى جمعية الصحة، ولم يكن الهدف منه أن أعرب عن رأي                 -٤

  .٢٠٠٨لي المبدئي غير المراجع لسنة في التقرير الماالمراجع الخارجي في البيانات المالية المؤقتة المدرجة 
  
 إفادة جمعية الصحة بأي نتـائج خطيـرة          لي وذلك ألني مازلت أعد تقارير السنة األولى حتى يتسنى          -٥

  .تظهر من مراجعاتي السنوية ال من مجرد مراجعاتي للثنائية
  
 اإلقليميـين ألفريقيـا     وقد شملت هذه المراجعة عن السنة األولى من الفترة المالية الراهنة المكتبـين              -٦

وأجريت أيضاً استعراضاً متعمقـاً لعمليـات    . وغرب المحيط الهادئ ومكتباً قطرياً واحداً في كل من اإلقليمين         
مركز الخدمات العالمي في ماليزيا بوصفه المسؤول عن معالجة المعامالت اإلدارية التـي تخـص المـوارد                 

هذا فضالً عن أنه يؤدي عدة خدمات أخرى        .  المستحقة الدفع  البشرية وجدول المرتبات والمشتريات والحسابات    
وأجريت كذلك في المقر الرئيسي للمنظمة مراجعة لقدرة    . كانت تقدمها إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

ام نظام اإلدارة العالمي على تحويل البيانات وكيفية نشره، واإلجراءات المقررة والمنفذة لتحويل البيانات في نظ              
  .اإلدارة العالمي، وتابعت حسب االقتضاء المسائل التي عرضتها من قبل على جمعية الصحة

  
وسنجري في السنة الثانية من الفترة المالية المراجعة في بقية المكاتب اإلقليمية وعدد مـن المكاتـب                   -٧

سنعرب أيضاً عن رأينـا  و. القطرية، باإلضافة إلى دراسات متعمقة لبعض الجوانب المهمة في أعمال المنظمة        
  . بعد مراجعتها٢٠٠٩-٢٠٠٨في البيانات المالية للفترة المالية 

  
وقد كانت عالقة العمل مع أمانة المنظمة عالقة بناءة، وقد تمكنا من المراجعة على مختلف المستويات         -٨

وكان . إلقليمية والقطرية اإلدارية والمكاتب بفضل التسهيالت التي أسفر عنها تعاون األمانة وإدارات المكاتب ا           
  .التنسيق مع مكتب المراقبة الداخلية مستمراً وشامالً، وقد اعتمدنا على أعماله كلما اقتضى األمر ذلك
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وقد أودعنا أهم نتائج المراجعة في خطابات إدارية وجهناها إلى المستويات اإلدارية المعنية بعـد أن                  -٩
  .ر أهم تلك النتائج بعد تجميعها على النحو السليمويتضمن هذا التقري. ناقشناها معها بإسهاب

  
وقد تقبلت األمانة التوصيات الواردة في هذا التقرير وأكدت لي أنها سـتتخذ اإلجـراءات الالزمـة                   -١٠

  .لتنفيذها
  

  المسائل المالية
  

وتبين . ي مليون دوالر أمريك ٤٢٢٧ تساوي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨كانت القيمة الفعالة العامة لميزانية الثنائية         -١١
 مليـون دوالر    ٢٩٣٣ بلـغ    ٢٠٠٧-٢٠٠٦من السجالت أن مجموع إيرادات المساهمات الطوعية في الثنائية          

 مليون دوالر ١١١١ بلغت إيرادات المساهمات الطوعية ٢٠٠٩-٢٠٠٨وفي السنة األولى من الثنائية . أمريكي
  .أمريكي

  
 ،شـتراكات المقـدرة واإليـرادات الماليـة        بما فيه إيرادات اال    ،٢٠٠٨وكان إجمالي العائد في سنة        -١٢
 مليـون دوالر أمريكـي،      ١٧٣٥ مليون دوالر أمريكي، وكان مجموع ما صرف منها على التشغيل            ١٧٦٩‚٧
  . مليون دوالر أمريكي في تلك السنة٣٤‚٧أسفر عن فائض قدره  بما
  

نفقات أكثر ارتباطاً بالتنفيذ     أصبحت ال  ١وبعد العمل بنظام قيد المصروفات على أساس مبدأ تمام التنفيذ           -١٣
وقـد  . الفعلي لاللتزامات، وأصبحت اإليرادات تقيد على أساس التعهدات الموقع عليها والمقدمة إلى المنظمـة             

الحظنا أن المنظمة بصدد تعديل الالئحة المالية والنظام المالي بعد أن التزمت بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية                
 وهذه التعديالت تشمل تقديم البيانات المالية بـصفة    ٢٠١٠.٢تباعها في موعد أقصاه عام      للقطاع العام المقرر ا   

  .سنوية، ومسك الحسابات على أساس جميع المستحقات، وطريقة جديدة لقيد األصول الثابتة
  

  مراقبة الميزانية واستخدام األموال
  

لى الغـرض المحـدد للمخصـصات،       تنص الالئحة المالية للمنظمة على وجوب االلتزام باإلنفاق ع          -١٤
وجميع حائزي المخصصات هم المسؤولون عن االلتزام       . تتجاوز النفقات االعتمادات المالية المفتوحة لها      وأال

وقد الحظنا في المكاتب اإلقليمية والقطرية حاالت تم فيها تجاوز المخصصات بما أسـفر عـن                . بهذه القاعدة 
فريقيا بلغ كل من األرصدة السلبية في عدد من الحـاالت أكثـر مـن               وفي المكتب اإلقليمي أل   . أرصدة سلبية 

وتغطية هذه األرصدة السلبية بزيادة المخصصات في وقت الحق طريقة تحد مـن             .  دوالر أمريكي  ١٠٠ ٠٠٠
  .نطاق أنشطة أخرى مزمعة

  
مخصصات ٪ من   ٥٠وكانت النفقات، سواء المرتبط عليها أو المخصصة لجميع بلدان اإلقليم أقل من               -١٥

.  تخطيط األنشطة المزمعـة م٪ في معظم البرامج لعد  ٥٠وكان تنفيذها أيضاً أقل من      . المكتب اإلقليمي ألفريقيا  
وباالطالع علـى   . وتعزى بعض حاالت التأخر في التنفيذ إلى التأخر في قيد االعتمادات المالية أو عدم قيدها              

لدى المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، تبين أنه كان          بلداً   ٣١ بلداً من    ٢٠معدل التنفيذ المقيد في سجالت      
                                                           

ي  من الالئحة المالية، وهي تقـض      ٢-٤مبدأ تمام التنفيذ يعني السياسة الجديدة لتسجيل النفقات، المقررة في المادة                 ١
بتسجيل االلتزامات في بنود اإلنفاق في الفترة المالية الجارية عن السلع والخدمات الواجبة االستالم فـي تلـك الفتـرة                    

  .بموجب التعاقد عليها
  .٦٢/٣٢الوثيقة جانظر      ٢
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. ٪ في ختام السنة األولى من الثنائية، وذلك ألن البيانات المالية لم تكن متوافرة في نظام اإلدارة العـالمي                  ٣٠
وقد أحطنا علماً بجهود هذين المكتبين اإلقليميين الرامية إلى استعراض خطط العمل فـي منتـصف الثنائيـة                  

  .ير التقارير التحليليةوتحض
  

 بأن تضمن المنظمة إجراء االستعراضـات الدوريـة ألنهـا تكفـل أفـضل اسـتخدام                 أوصيلذلك    -١٦
  .للمخصصات والمنح

  
  إدارة البرامج

  
بدأت المنظمة تخطط وتنفذ وترصد البرامج بعد أن شرعت في إدارة ميزانياتها ورصـدها وتقييمهـا                  -١٧

اعتمد المكتب اإلقليمي ألفريقيا نظـام إدارة األنـشطة بوصـفه وسـيلة إدارة              وقد  . على أساس تحقيق النتائج   
برامجه، فهو نظام يسهل اإلدارة المتكاملة للميزانية البرمجية من خالل ربط المعلومات المالية لهـذا المكتـب                 

 يجري الرصد اآلن    وريثما يتم االنتقال إلى العمل بنظام اإلدارة العالمي،       .  المالية وبخطط عمله   معلوماتهبنظام  
بنموذج يدوي لجمع المعلومات ذات الصلة، وبفحص هذا الرصد تبين أنه غير كامل وال يتيح استخدام األموال                 

  .لألنشطة المزمعة في اإلطار الزمني المحدد لها
  

 وتشكل تقارير البعثات الموفدة عنصراً قيماً في برامج المنظمة وأنشطتها، فهي وسيلة للتحقق من مدى              -١٨
وقد وجدنا تأخيراً في معالجة المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهـادئ لتقـارير             . إنجاز األهداف وخطط العمل   

  .البعثات التي تسلمها ليعممها داخلياً أو على البلدان المعنية
  

  . باتباع الدالئل اإلرشادية لتنفيذ البرامج، حتى يتسنى بلوغ األغراض المنشودة في حينهاأوصيولذلك   -١٩
  

  األموال النقدية والحسابات المصرفية وحسابات السلف المستديمة
  

فقد الحظنـا فـي     . ينبغي االلتزام بحذافير اإلجراءات المقررة إليداع األموال والتعامل بها وتسجيلها           -٢٠
فتـر  بعض الحاالت في هذه المكاتب اإلقليمية والقطرية اختالفات بين األرصدة الفعلية واألرصدة المقيدة في د              

ووجدنا في مكتب ممثل المنظمة في جمهوريـة        . ووجدنا معامالت نقدية لم تسجل في الدفتر في حينها        . النقدية
 منها سلف على الرواتب، وبدالت اغتراب، وسلف للسفر، وتعويض          –الو الديمقراطية الشعبية عدة مدفوعات      

 قد صرفت مـن الـصندوق       –ح دراسية   الموظفين عن المصاريف الصحية ريثما يدفعها التأمين الصحي، ومن        
ولم تكن دفاتر النقدية في ذلـك المكتـب القطـري           . الصغير ريثما تصدر الموافقات من نظام اإلدارة العالمي       

وعند التحقق من صحة الرصيد النقدي في       . مستقلة بذاتها بل كانت تشكل جزءاً من حسابات السلف المستديمة         
بتسليف موظفيه للسفر ريثما يعـالج نظـام        عزى إلى قيام ذلك المكتب      ذلك المكتب القطري تبين وجود فرق ي      

. وقيل لنا إن مبلغ الفرق سيعوض ما أن تصل مستحقات الموظفين          . اإلدارة العالمي سلف السفر المستحقة لهم     
  .وهذه الممارسة مخالفة لإلجراءات المقررة

  
وقـد  . اة تقلل المخاطر بدرجة ملحوظـة     والبد من مضاهاة الحسابات المصرفية بانتظام ألن المضاه         -٢١

ووجدنا في المكتـب اإلقليمـي      .  شهراً ريثما تتم تسويتها    ٢٠وجدنا بعض المعامالت المالية معلقة ألكثر من        
والحظنا تأخيراً في مضاهاة الحسابات المصرفية في المكتبين        . ألفريقيا شيكات صدرت ولم تحصل في حينها      

ووجدنا في مكتب ممثل المنظمة في نيجيريا أربعة حسابات مصرفية . حيط الهادئاإلقليميين ألفريقيا وغرب الم
وأحطنا علماً بجهود هذين المكتبين اإلقليميين من أجل إنشاء آلية لمراقبـة          . خاملة، وقد تم إقفالها بعد المراجعة     

  .الحسابات المصرفية
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م المكاتب القطرية بإعادة اإليرادات في      ويتوقف تسجيل المعامالت المالية وإيداع السلف على مدى قيا          -٢٢
لكننا وجدنا تأخيراً في استالم حسابات السلف المستديمة، وتأخيراً يقابله          . حينها إلى حسابات السلف المستديمة    

وهذا التأخير يجعل نفقات التسليف باقية خارج حسابات المنظمة لمدد          . في قيدها في الدفاتر في جميع المكاتب      
وجـدنا مـن بـين      وفي المكتب اإلقليمي ألفريقيـا      . د من تشغيل آلية رصد ومراقبة الميزانية      طويلة، بما يح  

ووجدنا في هذا المكتب اإلقليمي أن      .  حساباً منها تجاوز رصيده الحد األعلى للتسليف       ٤٥حساباً قطرياً أن     ٥١
           لف المستديمة، مما أدى إلى     مساهمات التعاون المالي المباشر تحول إلى البلدان األعضاء فيه من حسابات الس

وفي المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ كان الرصيد المتاح للتسليف أكبر من            . تجاوز حدود هذه الحسابات   
الحد األقصى للتسليف، وذلك لتمكين المكاتب القطرية من دفع أقصى المبالغ قبل االعتماد على نظـام اإلدارة                 

  .ليمي الرصيد السلبي لخمسة حسابات سلف مستديمة تم تحويل مبالغ منهاولم يسجل هذا المكتب اإلق. العالمي
  

والبد .  بأن تضمن المنظمة االلتزام بحذافير اإلجراءات المقررة إليداع النقد والتعامل به           أوصيولذلك    -٢٣
ابات وينبغي استعمال أموال الصندوق الصغير وأموال حس      . أيضاً من االنتظام في مضاهاة الكشوف المصرفية      

  .السلف المستديمة لألغراض المحددة لها
  

  سلف الموظفين الشخصية
  

في حالة تجاوز   .  يوماً بعد العودة من السفر     ٣٠يجب تقديم مطالبات استرداد نفقات السفر في غضون           -٢٤
لة  حا ٣٢٤٨ولدى المكتب اإلقليمي ألفريقيا     . هذه المهلة تستقطع السلفة من الراتب أو من أي مستحقات أخرى          

وفي مكتب ممثل المنظمـة فـي    . ٢٠٠٧ حالة تخص الفترة السابقة لعام       ٥٣٥لم تحسم فيها سلف السفر، منها       
وكان المفروض اسـتالم المطالبـات أو معالجتهـا لتـسوية           . نيجيريا تصرف السلف مباشرة دون مستندات     

  .سلفة سفر ١٣٥٥
  

 في حاالت الطوارئ فيجب اسـتردادها       أما السلف التي تصرف للموظفين على حساب الشهر الجاري          -٢٥
 سلفة على حساب الرواتب صـرفت       ٨٨٧٧لكننا وجدنا في المكتب اإلقليمي ألفريقيا       . في غضون ثالثة أشهر   

وكانت هناك أيـضاً سـلف      .  ولم تسترد  ٢٠٠٨يونيو  /  إلى حزيران  ٢٠٠٦يناير  / في الفترة من كانون الثاني    
      لف لبنـود نثريـة مازالـت تنتظـر            صرفت لموظفين على حساب منحة التعليم وسلف الستئجار المساكن وس

 السلف التي صرفها المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ فكانت تخص مـدفوعات المـوظفين               اأم. التسوية
وكانت هناك عقود توظيف لم تـدرج       . الجدد ريثما تدرج أسماؤهم في جدول الرواتب في نظام اإلدارة العالمي          

دارة العالمي، وهي تخص تعيينات ألول مرة وتوظيفاً في مناصب مصنفة وموافقات من الهرم              بعد في نظام اإل   
ولم يكن نموذج الموارد البشرية في نظام اإلدارة العالمي قد سجل المعامالت المالية الخاصة بـسلف   . الوظيفي

  .الرواتب التي صرفت بعد بدء تشغيل هذا النظام، وال أثر لمستندات حسمها
  

لهدف من خطة المنظمة للتأمين على صحة الموظفين هو أن يستردوا جزءاً كبيراً مما صرفوه على                وا  -٢٦
وقد الحظنا في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ أنه بدالً من استرداد . الرعاية الصحية المعترف بها طبياً

ستشفيات، وهذا أمر غير مقـرر فـي        المصاريف من التأمين بالقدر المقرر دفع المكتب السلف مباشرة إلى الم          
 موظفاً في الفتـرة     ٢٥٠ حالة تأمين صحي تخص      ١٦٥٢أما في المكتب اإلقليمي ألفريقيا فقد وجدنا        . القواعد

 حالة يرجع تاريخها إلـى      ٨٨٢ ولم تحسم بعد، منها      ٢٠٠٨سبتمبر  /  إلى أيلول  ٢٠٠٦يناير  / من كانون الثاني  
  .أكثر من عام

  
بما أكدته لي اإلدارات اإلقليمية والقطرية وهو أنها مستمرة في حسم السلف التي لم              ولقد أحطت علماً      -٢٧

 تـضمن فـرض   بأن تكثف المنظمة جهودها لتسوية السلف التي مازالت معلقة وأن           أوصي  ولذلك  . تسترد بعد 
  .الجزاءات المنصوص عليها في الدليل
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  شؤون الموظفين
  

ومازالت . مية استكمال اإلجراءات التعاقدية قبل بدء التوظيف      كنت قد شرحت في تقاريري السابقة أه        -٢٨
هناك حاالت لم يتم فيها التوقيع على عقود موظفين مؤقتين ألجل قصير وال على اتفاقات الخدمات الخاصة قبل 

ولذلك . وكانت هناك حاالت بدأ فيها التوظيف في تواريخ سابقة لتواريخ رسائل عروض العمل            . بدء التوظيف 
وهذا أمر يقتضي بالـضرورة     . على ضرورة إنهاء جميع إجراءات التوظيف قبل بدء التوظيف        من جديد   أؤكد  

وقد ذكر المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ أنه صـادف          . التعاون بين المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية     
نجاز إجراءات كثيرة تخص الموارد عقبات ومشاكل تقنية في نظام اإلدارة العالمي حالت دون قيام هذا النظام بإ

  .البشرية
  

ويحدث هـذا   . إحدى وسائل إعداد خطط العمل وتقييم أداء الموظفين       " تطوير إدارة األداء  "ويعد نظام     -٢٩
وهو يتألف من ثالثة مراحل عملية، أولها       . النظام بالمتابعة المنتظمة ألنه أساس تقييم أداء العمل وتجديد العقود         

 حسب آحاد األغراض في موعد أقصاه نهاية السنة السابقة، ثم استعراض منتصف المدة،              تسجيل خطط العمل  
وقـد  . ومن األهمية بمكان االلتزام بهذه المهل الزمنية لكي يؤتي هذا النظام ثمـاره            . ثم استعراض نهاية السنة   

 اإلقليميـين والمكتبـين     الحظنا عدداً كبيراً من الحاالت التي تأخرت فيها هذه المراحل الثالث فـي المكتبـين              
  .٢٠٠٦وكانت في المكتب اإلقليمي ألفريقيا حاالت متأخرة منذ عام . القطريين موضع المراجعة

  
  . بوضع خطط عمل لكل موظف، واستعراض أدائه في غضون المهل الزمنية المقررةأوصيولذلك   -٣٠
  

  عقود الخدمات
  

قـصير األجـل    ( أو شركة على أداء عمل محدد        هو التعاقد مع شخص   " عقود أداء العمل  "القصد من     -٣١
ويجب أن يكون العقد مصحوباً بوثائق تحدد بالتفصيل تكاليف النشاط المقترح، وتقريراً عـن أسـباب                ). عادة

ويجـب أن تكـون لكـل       .  دوالر أمريكـي   ١٥ ٠٠٠إرساء العقد على شخص معين كلما تجاوزت التكاليف         
  . قد أبرزت في تقاريري السابقة الحاالت التي لم تف بهذه الشروطوكنت. المدفوعات المسبقة مسوغات مكتوبة

  
. ومع ذلك مازلنا نالحظ حاالت لم يرفق فيها بالعقد أي تفاصيل عن التكاليف وال تقارير إرساء العقد                  -٣٢

وفي غياب هذه التقـارير وتلـك التفاصـيل         . ووجدنا أن تقارير إنجاز العمل لم تقدم برغم انتهاء مدد العقود          
والحظنا فـي المكتـب اإلقليمـي       . يمكن القطع بشفافية عمليات التعاقد وحسن أداء الخدمات المتعاقد عليها          ال

ودفع مكتب ممثل المنظمة في نيجيريـا لـشركاء         . ألفريقيا حاالت أصدر فيها عقوداً ألداء أنشطة غير مقررة        
  .متعاقدين مبالغ مسبقة دون ذكر السبب

  
ولم يشر إلى جدول    .  لغرب المحيط الهادئ اتفاقات بعد أن كان العمل قد بدأ          وأصدر المكتب اإلقليمي    -٣٣

وكـان مبلـغ    . ولم يمتثل لشرط التماس ثالثة عطاءات بأسعار تنافسية       . إعداد التقرير المبدئي والتقرير المالي    
و الديمقراطيـة  وذكرت إدارة مكتب ممثل المنظمة في جمهوريـة ال       . االتفاق مختلفاً أحياناً عن تفاصيل التكلفة     

الشعبية أن التغيير الذي ُأدخل مؤخراً على إجراءات الموافقة، هو واإلجراءات المرتبطة ببدء العمـل بنظـام                 
  .اإلدارة العالمي ومركز الخدمات العالمي، لم يكن قد أدمج بعد بكامله في نظام الرصد الراهن

  
تفاقات أداء العمل منذ توقيع االتفاق ولغايـة         بتزويد نظام اإلدارة العالمي بنظام لرصد ا       أوصيولذلك    -٣٤

  .انتهاء األنشطة ودفع المبلغ إلى الشركاء المتعاقدين
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  المشتريات
  

يجب أن تتم المشتريات على أساس التنافس، وهذا يشمل التماس األسعار حسب االقتضاء من جميـع                  -٣٥
ب فئات التوريدات والخـدمات الالزمـة       المصادر المؤهلة للتوريد، وذلك لضمان المنافسة التامة والحرة حس        

ولذلك يجب التماس عطاءات من ثالثة موردين على األقل، بإعالن مناقصة رسمية            . للوفاء باحتياجات المنظمة  
لكننا رأينا فـي    .  دوالر أمريكي  ١٥ ٠٠٠مادامت كل عملية شراء لبضائع أو خدمات ستتجاوز على األرجح           

 مثل اإلفـادة    –ئ وفي مكاتب قطرية أن بعض الشروط واألحكام الخاصة          المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهاد    
 لم تكن جزءاً من جميع      –باالستالم وموعد التسليم وشروط الدفع وما إلى ذلك من شروط التعاقد باسم المنظمة              

  .بل ولم نجد تقرير تفتيش البضائع وشهادة تمام الخدمات. طلبات الشراء
  

ريقيا ومكتب ممثل المنظمة في نيجيريا كانت رسائل التماس األسعار والردود وفي المكتب اإلقليمي ألف  -٣٦
عليها ترسل عبر البريد اإللكتروني غير المؤمن، وكانت خالية من أساس المنافسة بين المذكورين في قـوائم                 

ء أقل مـن الحـد      وكان عدد العطاءات المقدم لبعض طلبيات الشرا      . ولم ينفذ نظام تقييم أداء البائعين     . البائعين
وقد شجعنا اإلدارة اإلقليمية علـى      . وينبغي تحديث قاعدة البيانات عن البائعين     . األدنى المقرر لعدد العطاءات   
  .اتباع إجراءات الشراء السليمة

  
الحظنا أيضاً في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ حاالت أصدرت فيها طلبيات شراء نفس السلع   -٣٧

وهذا ال يتوافق مـع المبـادئ المقـررة         . لى شركات مختلفة، بما يعني تقسيم طلبيات الشراء       وبنفس التاريخ إ  
  .للشراء والتصريح بالشراء

  
  . بالتقيد بإجراءات الشراء المقررةأوصيولذلك   -٣٨
  

  إدارة الجرد
  

ينص دليل المنظمة على ضرورة مراقبة الموجودات بما يضمن استمرار التواجد المـادي ألصـول                 -٣٩
لمنظمة، ومسك سجل بضماناتها وإحاللها وصيانتها بما يوفر أساساً لتقييم التأمين عليها، وتوفير أساس إلدراج    ا

وكنت قد أبرزت في تقاريري الماضية أهمية تحـديث واسـتكمال           . التقارير عنها في البيانات المالية للمنظمة     
الت الجرد وحـاالت تعوزهـا الدقـة فـي          ومع ذلك مازالنا نالحظ حاالت لم تكتمل فيها سج        . سجالت الجرد 

والمطلوب من مكتب ممثل المنظمة في نيجيريا إعداد قاعدة بيانات بالشكل المقرر عـن المعـدات                . التسجيل
ولذلك أيدنا  . ولم تكن بالغات المكاتب القطرية إلى المكتب اإلقليمي ألفريقيا كاملة ومعتمدة          . المعمرة وتحديثها 

  .والحصول على البالغات في حينهاية الرامية إلى تحديث البيانات جهود هذه اإلدارة اإلقليم
  

وكانت بيانات الجرد في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ والمكاتب القطرية في ذلك اإلقليم قـد                  -٤٠
ورأينـا أن   . أدخلت في نظام اإلدارة العالمي باستثناء بيانات مكتب ممثل المنظمـة فـي الفلبـين وكمبوديـا                

/  حزيران مايو إلى / خالل الفترة الممتدة من أيار    التي أدخلها المكتب اإلقليمي في نظام اإلدارة العالمي          ياناتالب
أما البضائع المشتراة حالياً عن طريق نظام اإلدارة العـالمي          . لم تكن متوفرة إال في دفتر العهدة       ٢٠٠٨يونيو  

وأحطنا علماً بأن هذه اإلدارة     . كن تسجل في دفتر العهدة    والسلع المشتراة من خارج نظام اإلدارة العالمي فلم ت        
  .اإلقليمية تنقح دفتر العهدة المدرج في نظام اإلدارة العالمي

  
وال يحتفظ المكتب اإلقليم ألفريقيا في برازافيل بقائمة تفصيلية بالمعدات المعمـرة الموجـودة لـدى                  -٤١

وتبـين أن   . ا إبداء رأينا في مدى اكتمال ومالءمة السجالت       المكاتب القطرية في ذلك اإلقليم، ولذلك لم يتسن لن        
وكان المكتب في سبيله إلى الـتخلص مـن         . التحقق المادي من الموجودات لم يجر حسب اإلجراءات المقررة        

  .الموجودات القديمة
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ـ           -٤٢ . ردوالحظنا في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ عدم التوحيد في تحديد البنود غير قابلـة للج
. ومتابعتها إلى النهاية لم يكن مالئمـاً      " لجنة استقصاء الممتلكات  "والحظنا أن نظام رصد الحاالت المحالة إلى        

للتخلص منها بالبيع   " لجنة استقصاء الممتلكات  "ولم يكن في نظام الرصد سوى معلومات عن البنود المحالة إلى            
  .أو بوسائل أخرى

  
  .ات للمعدات المعمرة وتحديثها بانتظام بإعداد قاعدة بيانأوصيولذلك   -٤٣
  

  تحويل البيانات في نظام اإلدارة العالمي
  

 لخدمة المقر الرئيسي للمنظمـة ومكتبهـا        ٢٠٠٨يوليو  /  تموز ١بدأ تشغيل نظام اإلدارة العالمي في         -٤٤
زال بحاجـة إلـى     والحظنا أن ذلك النظام ما    . اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ ومكاتبها القطرية في ذلك اإلقليم        

  .المزيد من الوقت ليعمل على النحو المنشود منه، وأن العمل به في بقية األقاليم قد أرجئ إلى حين استقراره
  

نتـائج   ٢٠٠٨١مـايو   / وكذلك قد عرضت في تقريري المقدم إلى جمعية الصحة العالمية في أيـار              -٤٥
وأوضحت أن تعقيد ونطـاق     . ومدى التأهب لتنفيذه  المراجعة التفصيلية لعمليات مشروع نظام اإلدارة العالمي        

العمل على تحويل البيانات لم يحظ بالتقدير الكافي أو لم يحظ باألولوية المناسبة له من قبل إدارة مشروع نظام                   
اإلدارة العالمي، وأن استراتيجية التحويل لم تنفذ بطريقة متماسكة، وأن العمل الـراهن لـم يتبـع األسـاليب                   

وذكرت األمانة أن عمليات تحويل البيانات في نظام اإلدارة العالمي كانت بالفعل            . في وثيقة التحويل  المذكورة  
وذكـرت األمانـة أيـضاً أن       . معقدة وأن قلة الموارد أخرت االنتهاء من إعداد بعض تفاصيل وثائق التحويل           

  . بعض الحاالتاستراتيجية التحويل بصيغتها الواردة في وثيقة التحويل قد اتبعت باستثناء
  

وقد راجعنا العمليات المتبعة عند تحويل البيانات ونشر نظامها وتنفيذها في المقر الرئيسي للمنظمة في      -٤٦
وكان نطاق المراجعة هو استعراض عمليـات       . ٢٠٠٨ديسمبر  / نوفمبر وكانون األول  / شهري تشرين الثاني  

ووجدنا تطبيقات آفلة كثيرة في     . ٢٠٠٨يوليو  /  تموز ١التحويل إلى حين بدء العمل بنظام اإلدارة العالمي في          
والحظنا أن تحويل البنود قد تم بطريقة سليمة لم . النظام القديم قد تم تحويلها وإدراجها في نظام اإلدارة العالمي

وكانت مراجعة عمليات التحويل موجهة إلى التحقق من بنـود          . تترك في النظام القديم أي بند مطلوب تحويله       
حويل التي لها تأثير مباشر على البيانات المالية وعلى اإلجراءات المرتبطة بتحويل البيانات والتـي تـشمل                 الت

وجمعنا وحللنا الوثـائق األساسـية لنظـام        . ترتيب البيانات وتصحيحها واعتمادها وإنهاء إجراءاتها وتحويلها      
  .حويل وتقارير إنجاز االختباراتاإلدارة العالمي المتعلقة بمرحلة التصميم واإلنشاء وعمليات الت

  
 رصد عدد من العيوب إذ إن البيانات ال توضح عمليات اإلجازة في نظـام               .إعداد البيانات وهيكلتها    -٤٧

وقد ركزت أنشطة تحويل البيانات بصورة أكبر على تأمين تسكين البيانات في نظـام اإلدارة               . اإلدارة العالمي 
والحظنا أن الجهود الخاصة بتصحيح البيانات لتحـسين        . انات في حد ذاتها   العالمي ال على مراجعة جودة البي     

ولم يـتح كـذلك     . جودتها لم تبذل في إطار سياسة متبعة على مستوى المنظمة فيما يخص النظام القديم بأكمله              
  .ألصحاب األعمال إال وقت محدود لتثبيت البيانات بعد تسكينها في نظام اإلدارة العالمي

  
التي أدرجـت فـي نظـام اإلدارة     " البيانات غير المصححة  " على   العديد من المشاكل المترتبة   ولوحظ    -٤٨

وهناك عدد كبير أيضاً    . وترتبت بعض المشاكل على عدم الكفاية في إجازة البيانات قبل بدء التشغيل           . العالمي
  .من المشاكل المترتبة على استخدام حلول بديلة أثناء تحويل البيانات بغية االلتزام بالمواعيد النهائية

                                                           
  .٦١/٢٣الوثيقة ج     ١
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 في هذا الصدد بنصح أصحاب األعمال فيما يتعلق بالبيانات الموجـودة فـي نظـام اإلدارة                 أوصيو  -٤٩
وبالنسبة إلـى المكاتـب     . العالمي بأن يجيزوا من البيانات الموجودة في النظام في إطار عملية محدودة المدة            

ءات لتحديد شروط لجودة البيانات     اإلقليمية التي لم يبدأ فيها بعد تشغيل نظام اإلدارة العالمي يمكن وضع إجرا            
وإبالغ أصحاب األعمال مسبقاً بهذه الشروط كي يراجعوا جودة البيانات الموجودة لديهم مراجعة شاملة مـن                

  .وقد قبلت األمانة هذه التوصية. أجل تحسين جودة البيانات قبل إتاحتها لعملية التحويل
  

في تقريري السابق عدم إدراج إجازة البيانات صراحة ت  كنت قد انتقد.اإلجازة من قبل أصحاب العمل  -٥٠
وينبغي عادة تسوية البيانـات     . في مشروع نظام اإلدارة العالمي وعدم وجود أي اختبار رسمي لصحة البيانات           
واحتجت األمانة بأنه تم بـذل      . واإلشهاد عليها من قبل أصحاب األعمال، مما يشكل ضماناً لجودة المخرجات          

  .في إجازة األعمال واإلجازة التقنية فيما يخص معظم البنودجهود دؤوبة 
  

.  إلجازة أصحاب األعمال عملية تحويـل البيانـات        ي في هذا الصدد باالحتفاظ بسجل مركز      أوصيو  -٥١
ونظراً ألن اإلجازة من قبل أصحاب األعمال ال يتم تنسيقها ومراجعتها مركزياً فقد تتفاوت جـودة المراجعـة                  

وفي حالة بدء التشغيل في المكاتب اإلقليمية يمكن دمج إجازة األعمال في .  مختلف البنود المحولةواإلجازة بين
وقـد قبلـت األمانـة هـذه        . عملية التحويل وتسجيل ورصد إنهاء العمليات مركزياً قبل أن يبدأ تشغيل النظام           

  .التوصية
  

تحميل البيانـات   ، من منظور التشغيل،     )اتتحويل البيان ( يشمل التجهيز لعملية النقل      .تحويل البيانات   -٥٢
  .وإجازة أصحاب األعمال للبنود المحولة في مرحلة اإلنتاج

  
وتـدل  .  لم تحدث بعد بـدء التـشغيل  ١”Test Director“ولوحظ أن المعلومات المدرجة في برنامج   -٥٣

ايـة فـي الفـصل بـين         على عدم الكف   ٢العيوب التي تشوب تحويل بيانات تصنيف الوظائف وبيانات التكليف        
ويحدد كثير من هذه البنود معامالت هامة، لذا ينبغي القيـام           . الواجبات والمسؤوليات في نظام اإلدارة العالمي     

والبـد مـن اتبـاع    . بعملية تسوية مفصلة حسب مجاالت األعمال قبل الشروع في التحويل وإنهاء العمليـات    
اء هذه المشاكل معلقة لمدة طويلة يمكن أن تترتب عليه آثار           استراتيجية محدودة المدة في هذا المضمار ألن بق       

  .في البيانات المالية
  

 في هذا الصدد بتسوية البيانات الحرجة وإجازتها على نحو تام، وحل كل المشاكل الرئيـسية                أوصيو  -٥٤
د قبلت األمانة هذه    وق. التي بقيت معلقة أثناء عملية التحويل، وذلك لضمان موثوقية نواتج نظام اإلدارة العالمي            

  .التوصية
  

 من المرجح أن يعطي اختبار قبول المـستخدم نتـائج           .اختبار نظام اإلدارة العالمي قبل بدء تشغيله        -٥٥
وينبغي أن يسعى إلى تغطية سـيناريوهات       . سليمة إذا أجري لتطبيق تم تحويل بياناته بالكامل من النظام القديم          

وقد لوحظ فـي تقريـري الـسابق أن         . ر بغالبية مسارات منطق النظام     ومعامالت محاكاة بغية المرو    ٣شاملة
من قاعدة واسعة في اختبار قبول المستخدم ينطوي على مخاطر اختبار           استعمال بيانات محولة جزئياً ومجمعة      

  .الحل دون وجود بيانات حقيقة ودون التمكن من محاكاة أوضاع الواقع الفعلية
                                                           

مي في تتبع العيوب التي يكشف عنها  هو أداة حاسوبية يستخدمها فريق نظام اإلدارة العالTest Directorبرنامج      ١
  .االختبار في مختلف المجاالت، مثل اختبار الوظائف واختبار تحويل البيانات واختبار األداء

مثل توصـيف الوظـائف     (تحويل بيانات تصنيف الوظائف ينطوي على تحويل المعلومات ذات الصلة بالوظائف                 ٢
يف ينطوي على التكليفات، وهو حلقة الوصل بين المعلومـات الخاصـة            وتحويل بيانات التكل  ). واالختصاصات والرتب 

  ).أي تواريخ العقود ونتيجة فترة االختبار وأسماء المشرفين(بالموظفين وبين المعلومات الخاصة بالوظائف 
  .إلى استهالل العملية وإنهائها، مثل طلب استرداد تكاليف السفر أو طلب الشراء" شاملة"تشير كلمة      ٣
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مـارس  /  آذار ١٨ و ٢٠٠٨فبراير  /  شباط ٤تخدم في الفترة الممتدة بين      وقد أجري اختبار قبول المس      -٥٦
وبناء على نتائج االختبار اعتُبر أن جميع األهداف ). ١٥٥٣(واختُبرت فيه سيناريوهات أعمال مختلفة   . ٢٠٠٨

 وقد توخى اختبار قبول المستخدم البرهنة علـى وجـود حـل           . الرئيسية الختبار قبول المستخدم قد تم بلوغها      
 واعتبر جميع أصحاب األعمال أن الحل مقبول وُأعلـن عـن جاهزيتـه              ".عقبات كبرى "مستقر ال يواجه أية     

  .للتعميم على المستوى العالمي
  

 والخـاص   Oracle أن التطبيق المنبثق عن برنامج       لغرب المحيط الهادئ  ولوحظ في المكتب اإلقليمي       -٥٧
وبالمثل فإنه في وحدة الشراء دفعـت بعـض         . مي يواجه مشاكل  بوحدة الموارد البشرية في نظام اإلدارة العال      

ومن الضروري تعديل النظـام مـن أجـل الـربط بـين الجـرد               . المبالغ خارج نطاق نظام اإلدارة العالمي     
كما أن العدد الكبير من المشاكل في اختبار قبول المستخدم يدل على ضرورة إجراء اختبار جديد                . والمشتريات

وذكرت األمانة أنها قررت تعميم الحل كما هو وعلى الرغم مـن المخـاطر          .  تحويلها بالكامل  للبيانات التي تم  
  .المرتبطة به

  
 في هذا الصدد بإجراء تغيير مالئم في نظام اإلدارة العالمي ضمن النطاق المحـدد ألنـشطة                 أوصيو  -٥٨

  .لك في المستقبلووافقت األمانة على اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ ذ. شركة دمج النُظم
  

 كنت قد أعربت، في تقريري السابق، عن قلقي ألن مراحل .التقييم التقني لحلول نظام اإلدارة العالمي  -٥٩
التنفيذ الرئيسية لنظام اإلدارة العالمي لم تكن متسقة تماماً مع المراحل المحددة ألسلوب تنفيذ تطبيقات برنـامج                 

Oracle .       ثالث تقييماً جزئياً لحلول نظام اإلدارة العالمي قبل بدء تـشغيله          وسبق أن أوصينا بأن يجري طرف .
 للخدمات االستشارية ألداء تقييم تقني من حيث جاهزية توثيق التنظيم           (Tata)وتعاقدت المنظمة مع شركة تاتا      

  .والمعلومات، وسالمة البيانات وأمنها، والحلول الداخلية، واستخدام البرامج الحاسوبية
  

لزم التصحيح الفوري للمجاالت ذات المخاطر الشديدة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير،              وكان ي   -٦٠
وهو ما سيكون بدوره أمراً حاسماً في تحديد نطاق خدمات الدعم فـي             . حيث إنها تدل على مدى جودة الحلول      

  .المستقبل
  

بالضمان مـادام مـستوى جـودة       وعلى شركة دمج النُظم أن تعالج ذلك في إطار التزاماتها الخاصة              -٦١
 لبيانات العينات   ١وذكرت األمانة أنه على الرغم من أن الرمز الداللي        .  إلى المستوى المطلوب   الصنع ال يرقى  

وأثيرت المسألة مجدداً مع شـركة دمـج        .  فقد تقرر عدم إرجاء بدء التشغيل      ،"أفضل الممارسات "ال يتسق مع    
  .نقيح الوثائق والرموز وفقاً للمعايير المحددةالنُظم التي تقع على عاتقها مسؤولية ت

  
 المخاطر التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير التقييم التقني، إذ إنه             بمعالجة في هذا الصدد     أوصيو  -٦٢

ووافقـت  . سيكون لها أثر في مستويات راحة المستخدم وفي فعالية خدمات الدعم التي ستتعهد بهـا المنظمـة                
  .٢٠٠٩ذه التوصية في عام األمانة على تنفيذ ه

  
 يلزم أن تنتقل جميع المكاتـب       .األطر الزمنية لبدء تشغيل نظام اإلدارة العالمي في المكاتب اإلقليمية           -٦٣

ولم يبدأ تشغيل   .  في عملها وفي تبليغها كي يكلل تنفيذ نظام اإلدارة العالمي بالنجاح           Oracleاإلقليمية إلى نظام    
ل إال في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، وتم تعليقـه فـي بقيـة المكاتـب                 نظام اإلدارة العالمي بالفع   

ويجب أن تـتم    . ومازال يتعين االنتهاء من تحديد اإلطار الزمني والترتيب الخاصين بالتنفيذ اإلقليمي          . اإلقليمية

                                                           
  .الرمز هو لغة البرمجة والطريقة التي اتُبعت في تشكيل الوظيفة     ١
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قبل خمسة شـهور علـى      ) أي إعداد البيانات وتحويل البيانات ونقل البيانات      (المراحل الثالث للتنفيذ اإلقليمي     
  .األقل من بداية أنشطة اإلعداد

  
 في هذا الصدد بأن يتم قريباً وضع جدول زمني للتنفيذ المهيكل لنظام اإلدارة العـالمي فـي                  أوصيو  -٦٤

  .وقد قبلت األمانة هذه التوصية. المكاتب اإلقليمية
  

دفاتر مع إعداد البيانات المالية، ومن ثم        يتم تنسيق نظام مسك ال     .قيد اإلنفاق في نظام اإلدارة العالمي       -٦٥
ويتم إعداد البيانات المالية باالعتماد على تغييـرين جـوهريين فـي            . فإنه يتبع السياسات المحاسبية للمنظمة    
، ويجري ذلك عموماً حـسب مبـادئ        )التعهد(وقيد اإليراد   ) مبدأ التسليم (السياسات المحاسبية، أي قيد اإلنفاق      

ويقوم كل من المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ،          . ة الدولية للقطاع العام   المعايير المحاسبي 
، وبإنـشاء حـسابات   "التسليم"اللذين بدأ فيهما تشغيل نظام اإلدارة العالمي، بتسجيل معامالت اإلنفاق بناء على        

نظام المعلومات اإلداريـة    (ظام القديم   ومازالت المكاتب اإلقليمية األخرى تعمل بالن     . دائنة على سبيل الخصوم   
  .وتدون اإلنفاق بناء على االلتزام باألموال أو إنشاء االلتزامات) والمالية

  
وفي عملية التحويل   . ولوحظ أنه يشترط إبطال االلتزامات التي ال يترتب عليها تسليم في نهاية الثنائية              -٦٦

ويلزم اختبار هذه الحسابات الدائنة دورياً      . ة إلى حسابات دائنة   تم تحويل كل التزامات النظام القديم غير المسدد       
  .إلى أن يبدأ تشغيل نظام اإلدارة العالمي في جميع األقاليم

  
 في هذا الصدد بأن يتم أثناء الفترة االنتقالية لبدء تشغيل نظام اإلدارة العـالمي فـي جميـع                   أوصيو  -٦٧

. تبار االلتزامات دورياً فيما يتعلق بقيد اإلنفاق حسب مبدأ التسليم         المكاتب اإلقليمية تطبيق إجراءات مالئمة الخ     
  .وأقرت األمانة بضرورة اتخاذ إجراءات محددة أثناء الفترة االنتقالية

  
أن نظـام اإلدارة    ورئـي   .  فيما يتعلق بقيد اإلنفاق يلزم قيد ترحيالت الميزانيـة         .ترحيالت الميزانية   -٦٨

النتائج المتوقعة على صعيد المنظمـة       / الثنائية فيما يتعلق باألغراض االستراتيجية    العالمي ال يميز بين ميزانية      
وفي المكتـب اإلقليمـي   . ومركز الميزانية من ناحية وبين المبالغ المرحلة من الثنائية السابقة من ناحية أخرى      

فـي نظـام اإلدارة   لغرب المحيط الهادئ ال يمكن االطالع على الحالة الراهنة لتخصيص وصرف االلتزامات   
وذكرت األمانـة   . ويلزم إجراء تعديالت في نظام اإلدارة العالمي إلدراج هذا المبدأ ولتحسين الشفافية           . العالمي

  .أنه تم تحديد تقرير مخصص بشأن الترحيالت ولكن لم يتم إعداده بعد
  

 الترحيالت على    في هذا الصدد بإجراء التعديالت في أقرب وقت ممكن للمساعدة على رصد            أوصيو  -٦٩
وينبغي أن يميز النظام بوضوح بين مبلغ الميزانية المرحل من الثنائيـة الـسابقة لتغطيـة                . المستوى الموجز 

  .التوصيةووافقت األمانة على تنفيذ هذه . األوامر التي لم يتم استالمها وبين ميزانية الثنائية الحالية
  

  مركز الخدمات العالمي
  

 وحدة عالمية لتنفيذ الخدمات لتنفذ بالتزامن مع نظام اإلدارة          ٢٠٠٧مارس  / ذاراعتمدت المنظمة في آ     -٧٠
وُأجريت خالل تـشرين    . ويقدم مكتب الخدمات العالمي الدعم الوظيفي والتقني إلى مستخدمي النظام         . العالمي
ي كوااللمبور   مراجعة لمركز الخدمات العالمي التابع للمنظمة ف       ٢٠٠٨ديسمبر  / نوفمبر وكانون األول  / الثاني

للتحقق من إجراءات العمل والرقابة الداخلية عقب إلغاء مركزية العمل اإلداري ونقله إلى مركـز الخـدمات                 
  .العالمي
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 بـالمقر   ٢٠٠٨يوليـو   /  بدء تشغيل مركز الخدمات العالمي منذ تموز       .سيناريو ما بعد بدء التشغيل      -٧١
رئي أن هناك عمليتين، هما الشراء والدعم، فـي مكتـب           و. الرئيسي والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ     

الخدمات العالمي تسيران على النحو السليم بينما مازال يلزم إيجاد حلول فيما يتعلق بالشؤون المالية وكـشوف                 
  .المرتبات، بما في ذلك العمليات الخاصة بالحسابات الدائنة والموارد البشرية

  
ببت في إعاقة األمور، وإلى حدوث مشاكل مستمرة في النظام، وعدم           ويعزى ذلك إلى فواتير قديمة تس       -٧٢

عدم صالحية بيانات مقدمة من مستخدمي      / استقرار النظام باستمرار، وأخطاء في المعالجة األولية، وعدم دقة        
صـة   في قاعدة البيانات الخا    المفقودةوقد أعاقت البيانات    . النظام المباشرين، ومشاكل في نظام إدارة السجالت      

وأثر . بإدراج الموردين أداء المدفوعات بصورة صحيحة، وكانت عملية المعالجة تتم بواسطة حلول بديلة يدوية
كذلك العمل اإلضافي المتعلق بواجهات االستخدام االنتقالية في األقاليم التي لم يبدأ فيها تشغيل النظـام علـى                  

وذكـرت األمانـة أن المـسائل الخاصـة بمعالجـة           . عمليات اإلقفال في نهايات الشهور والتي شهدت تأخراً       
  .يجري تقليلها أو تحقيق استقرارها تدريجياًالمدفوعات 

  
 في هذا الصدد بأن تنظر اإلدارة على نحو هيكلي في تواريخ بدء التشغيل في األقاليم المتبقية، أوصيو  -٧٣

وقد قبلت األمانة هذه    . ختلف األنشطة وذلك بعد أن تضع في اعتبارها المسار الحرج والمهلة الالزمة إلنجاز م           
  .التوصية

  
 قاعدة بيانـات المـوردين بطريقـة        Oracle تستخدم وحدة تطبيقات برنامج      .وحدة الحسابات الدائنة    -٧٤

ولوحظ أن البيانات   . ومن ثم يعد كل من إنشاء البيانات الرئيسية وإدارتها الالحقة من األعمال الهامة            . متكاملة
بالموردين يتم االحتفاظ بها ومراقبتها بواسطة وحدة الحسابات الدائنة مـع المـدخالت ذات              الرئيسية الخاصة   

وقد حددت الوحدة أن إنشاء سـجالت المـوردين وإدخـال بيانـات الحـسابات               . الصلة من مختلف الوحدات   
  .هاالمصرفية والدعم التقني وتتبع البنود خارج نطاق النظام هي مجاالت مشاكل رئيسية تلزم معالجت

  
 في هذا الصدد بأن تواصل األمانة سيطرتها الصارمة فيما يتعلق بإنشاء البيانـات الرئيـسية                أوصيو  -٧٥

  .وإدارتها الالحقة
  

 لوحظ أنه من بين طلبات الـشراء البـالغ عـددها         .العمليات العالمية الخاصة بالشراء واللوجستيات      -٧٦
يوليـو إلـى   / قة لبدء التشغيل، أي الفترة الممتدة من تموز        طلباً والتي وردت لمعالجتها في الفترة الالح       ٨٨٥٦

 ألسباب تقنية مختلفة، بما في ذلك اختيـار البنـد            حالة ١٥٧٣، لم تتسن معالجة     ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني 
عدم إنشاء الملفات الحافظـة وازدواجيـة   / الخاطئ من قبل صاحب الطلب وعدم العثور على الملفات الحافظة    

ولوحظ أنـه علـى     . الخطأ في االختيار واختيار العملة غير المناسبة وعدم الحصول على الموافقة          التسجيل و 
الرغم من أن درجة الرفض من النظام قد انخفضت خالل الشهور التالية فإنه يلزم تعزيز إشـراك المـستخدم                   

  .وتوفير التدريب التفصيلي كي تؤدى الخدمات بفعالية
  

 تستمر األمانة في تحليل احتياجات تـدريب المـستخدمين وفـي تـوفير               في هذا الصدد بأن    أوصيو  -٧٧
  .وقد قبلت األمانة هذه التوصية. التدريب المستمر لضمان الفعالية في أداء الخدمات

  
 طلباً من طلبات الخدمة المعلقة في مكتب الخدمات العالمي لمـدة            ٢٧٥ رصد   .طلبات الخدمة المعلقة    -٧٨

وباإلضافة إلى الحاالت . ظار إفادات من عمالء المستخدمين فيما يتعلق بتأكيد اإلقفال يوماً في انت٦٠أطول من  
من طلبات الخدمة ووحـدة األعمـال المحليـة          طلباً معلقاً    ٧٩٠المعلقة في مكتب الخدمات العالمي كان هناك        

 وليس هناك ربط بين .بمركز الخدمات العالمي وفي إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المقر الرئيسي
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على النحو الذي يجعل طلبات الخدمة التي تـم    ) نظام تقييم الخدمة   (Siebelمكتب الخدمات العالمي وبين نظام      
  .بالفعل إدراجها وإقفالها متاحة من أجل حل طلبات الخدمة الالحقة ذات الطابع المماثل

  
قر الرئيسي وعلى المستوى اإلقليمـي       في هذا الصدد بإنجاز مصفوفة الدعم على مستوى الم         أوصيو  -٧٩

  .وقد قبلت األمانة هذه التوصية.  وبين نظام اإلدارة العالميSiebelللربط بين نظام 
  

 جلب نظام اإلدارة العالمي برنامجاً حاسوبياً متكامالً إلـى المنظمـة         .إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات     -٨٠
 أوسع أتاحت للمنظمة مواصلة العمـل علـى توحيـد           ككل حل محل النُظم القديمة وأضاف مجموعة وظائف       

كما أن قاعدة البيانات مركزية والتطبيقات موجودة لـدى عـدة           . خدماتها اإلدارية في مركز الخدمات العالمي     
. وبالتالي يكتسي أمن البيانات أهمية قصوى     . مستخدمين في نظام اإلدارة العالمي ومتاحة من مختلف الوحدات        

بـإجراء تقـسيم    ( إعادة تقييم المخاطر األمنية من أجل تحديد نقاط الضعف والتهديدات            /ومن الضروري تقييم  
وذلـك لتقـدير مـستوى      ) محدد حسب المضيف ونظام التشغيل والتطبيق والبيانات وأجهزة الشبكة والروابط         
  .المخاطر السليم وفقاً للسياسة العالمية التي تتبعها المنظمة في مجال أمن المعلومات

  
لذا لم يـتم    . لوحظ أنه لم يتم تقييم المخاطر األمنية، ال قبل بدء تشغيل نظام اإلدارة العالمي وال بعده               و  -٨١

ولم تُجر بعد بدء التشغيل     . تحديد التهديدات المحتملة ونقاط الضعف ولم يتم الحد من المخاطر ذات الصلة بها            
 والهيكل الخاصين باألمن فـي كـل المراحـل          ولم يتم إدراج التصميم   . أية مراجعة شاملة لنظام إدارة األمن     

ولم . أي تصميم نظام اإلدارة العالمي وتنفيذه واختباره وصيانته       . الخاصة بنظام المعلومات ودورة عمر الشبكة     
نجد أي دليل على التوثيق بغرض بيان اإلدارة النظامية للمخاطر فيما يتعلق بالمخـاطر ذات الـصلة ببنيـة                   

  .داء الخدماتتكنولوجيا المعلومات وأ
  

وافقت األمانة على أنه لم تُجر أية عمليات تدقيق للتحقق من تغييرات البيانات الرئيسية وعلى أنه لـم                    -٨٢
وتم توضيح أن محور التركيز الرئيسي حاليـاً        . تستخدم أية أدوات أمنية إضافية لمعالجة قيود النفاذ إلى النظام         

عدم وجود أي إجراء موثق لمراجعة امتيازات النفاذ إلى النظـام           وأقرت المنظمة ب  . هو تحقيق استقرار النظام   
  .على نحو منتظم، وذكرت أنه يجري إعداد هذه اإلجراءات

  
 في هذا الصدد بوضع وتوحيد إجراءات موثقة لمراجعة امتيازات النفاذ إلى النظام ورصـد               أوصيو  -٨٣

أدوات أمنية إضافية للسماح بالنفاذ المقيد إلى ويمكن استخدام . محاوالت النفاذ غير المرخص بها بصفة منتظمة
وقد قبلت األمانة   . Oracleالبرامج والبيانات البالغة األهمية باإلضافة إلى إنشاء وتنفيذ آلية أمنية داخل برنامج             

  .هذه التوصية
  

ـ .الخطة الخاصة باستعادة القدرة على العمل وتأمين استمرارية األعمال بعد الكـوارث       -٨٤ ع  ينبغي وض
خطة فعالة الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث تشمل عدداً من تدابير الوقاية والكشف والتصحيح لتـأمين                 

وكان آخر جهد خاص بإجراء تحليل من       . استمرارية األعمال في حاالت تعطل النظام أو في حاالت الكوارث         
  .ميهذا القبيل قد بذلته المنظمة قبيل بدء تشغيل نظام اإلدارة العال

  
ولم يتم بعد االنتهاء من تحديد أولويات استعادة قدرة النظام على العمل فيما يخص مركـز الخـدمات               -٨٥

وقد أسفر هذا الوضع عن عدم اكتمال تحليـل         . نقطة استعادة القدرة على العمل    / العالمي إذا لم تتحدد بعد مهلة     
  .رة على العمل في حالة تعطل النظامالتطبيقات، ومن ثم عدم معالجة مسألة االستعادة التامة للقد
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وهناك تحليل حديث لآلثار التي تلحق باألعمال يصف على نحو تـام متطلبـات النظـام وتطبيقاتـه                    -٨٦
. وعملياته والجوانب المترابطة فيه من أجل تحديد متطلبات الطوارئ وأولوياتها بالنسبة إلى جميع التطبيقـات              

ساسية للتعامل مع الطوارئ ومواجهتها، وعمليات الـدعم االحتيـاطي،          وينبغي أن تتناول الخطة المراحل األ     
جري قبل بدء تشغيل    ولم يشمل تحليل اآلثار التي تلحق باألعمال، والذي أُ        . وعمليات استعادة القدرة على العمل    

مثـل  (لذا يلزم أن تحدد من جديد حرجية موارد المعلومـات           . مركز الخدمات العالمي  نظام اإلدارة العالمي،    
. التي تدعم األعمال فـي المنظمـة      ) التطبيقات، والبيانات، والشبكات، والبرامج الحاسوبية للنظام، والتسهيالت      

  .ومن الضروري تنفيذ المزيد من برامج التدريب والتوعية
  

 وتناولت تحليل األثر الذي يلحـق       ٢٠٠٨وقد وافقت األمانة على أن الخطط التي وضعت خالل عام             -٨٧
واإلجراءات الخاصة بتأمين استمرارية األعمال واستعادة القدرة على العمل يجب تنقيحها من جديـد              باألعمال  

  .وتنسيقها مع األقاليم ومواقع الدعم
  

 يستهدف أحد مجـاالت تركيـز       .اعتماد اإلطار الخاص بمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات         -٨٨
مة بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تنفيذ اإلطار الخاص بمكتبة         االستراتيجية العالمية التي تتبعها المنظ    

ويستهدف اإلطار، من جانبه، إنشاء مجموعـة مـن         . البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على نطاق المنظمة      
الرموز الشاملة والمتسقة والمتوافقة ألفضل ممارسة متبعة فيما يتعلق بإدارة الخـدمات الجيـدة فـي مجـال                  

وقد بينـت مراجعـة مواقـع       . تكنولوجيا المعلومات وتعزيز فعالية األعمال في استخدام تكنولوجيا المعلومات        
  .المنظمة أنه يلزم تحديث الوثائق بأحدث ما هو متاح من أفضل الممارسات للمستخدم

  
طار الخاص ولوحظ أنه على الرغم من أن إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدرجت اعتماد باإل  -٨٩

بمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل فليس هنـاك أي جـدول                
  .زمني محدد العتماد اإلطار على نطاق المنظمة

  
 في هذا الصدد بأن تستمر األمانة في اعتماد أسلوب متسق وشامل إزاء تنفيذ اإلطـار عنـد                  أوصيو  -٩٠

صفاً مفصالً للممارسات الهامة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات مع وضع قوائم تفقدية شـاملة             مستوى يعطي و  
وتحديد المهام واإلجراءات والمسؤوليات الالزمة لتحقيق األهداف الموضوعة في االستراتيجية العالمية التـي             

يذ معايير اإلطار الخـاص     وينبغي كذلك وضع إطار زمني لتنف     . تتبعها المنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات     
  .وقد قبلت األمانة هذه التوصية. بمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

  
 إن خدمات الدعم في مكتب الخدمات العـالمي هـي مـن             .Siebelإدراج قائمة الخدمات في نظام        -٩١

. لمعلومـات واالتـصاالت  الخدمات المدرجة ضمن فئة خدمات المستخدم النهائي في قائمة خدمات تكنولوجيا ا  
وإنشاء قائمة خدمات وفقاً لإلطار الخاص بمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هو نقطة البدء فيما يتعلق                

ولوحظ إنشاء القائمة الخاصة بمستوى الخدمات فيمـا يتعلـق          . بتنفيذ العمليات اإلدارية على مستوى الخدمات     
وقـد أدى ذلـك إلـى       . Siebelر مربوطة بالنموذج الموجود في نظـام        بمكتب الخدمات العالمي، ولكنها غي    

  .صعوبات في رصد قياسات مستوى الخدمات وكذلك إلى عدم االستخدام الكافي لنظام تكنولوجيا المعلومات
  

وعالوة على هذا وضع إطار خاص بمؤشرات األداء الرئيسية وتم توثيقه فيما يتعلق بمكتب الخدمات                 -٩٢
كن مؤشرات األداء الرئيسية وقياسات مستوى الخدمات ال يمكن للنظام أن يجمعهـا بـسبب عـدم                 العالمي، ول 

  .Siebelإدراج هذه القياسات في نظام 
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 في هذا الصدد بإدراج قائمة الخدمات ومؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة ضمن النمـوذج               أوصيو  -٩٣
وقد قبلت األمانـة    .  رصد قياسات مستوى الخدمات     في إطار زمني محدد كي يتاح      Siebelالموجود في نظام    

  .هذه التوصية
  

 من الضروري إدارة الشؤون الخاصـة  .تقييم رضا العمالء عن نظام اإلدارة العالمي بعد بدء تشغيله      -٩٤
وينبغي الحصول علـى تعليقـات      . بجودة الخدمات ورضا العمالء بفعالية عن طريق برنامج تحسين الخدمات         

ام من أجل تقييم مدى رضا المستخدم وفقاً لإلطار الخاص بمكتبة البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا                 المستخدم بانتظ 
ورئي أنه لم يجر أي استقصاء في المرحلة الالحقة لبدء تشغيل نظام اإلدارة العالمي أو لم يحصل                 . المعلومات

  .على أي تعليقات من أجل تقييم مدى رضا المستخدم
  

الحصول على تعليقات مهيكلة من مستخدمي نظام اإلدارة العـالمي ضـمن             في هذا الصدد ب    أوصيو  -٩٥
إجراء استقصاء وتقييم شـاملين لنظـام       ومن شأن   . اإلطار الخاص بمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات      

المي لدى  اإلدارة العالمي باالستناد إلى تعليقات المستخدم أن يساعد على تحسين عمليات وأداء نظام اإلدارة الع              
 على أنه يلزم إجراء استقصاء للمستخدمين النهائيين لنظام         األمانةووافقت  . نشره في المكاتب اإلقليمية األخرى    

  .اإلدارة العالمي
  

  كلمة تقدير
  

أو أن أسجل تقديري لما لقيته من تعاون ومساعدة من المديرة العامة والمديرين اإلقليمـين ومـوظفي            -٩٦
  . أثناء عمليات المراجعةمنظمة الصحة العالمية

  
  
  
  

  فينود راي  
  المراقب المالي والمراجع العام للحسابات في الهند  

  مراجع الحسابات الخارجي  
  ٢٠٠٩مارس / آذار  
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