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  تقرير مراجع الحسابات الخارجي
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  ١٦    .................................  مركز الخدمات العالمي/ نظام اإلدارة العالمي  ٧-١
  ١٧    ....................................................  مسائل تصريف الشؤون  -٢
  ١٧    ..................................................  استعراض الضوابط اإلدارية  ١-٢
  ١٨    .............................................................  إدارة المشتريات  ١-١-٢
  ٢٢    .........................................................  إدارة الموارد البشرية  ٢-١-٢
  ٢٧    .....................  إدارة بنود المساهمات وٕاعداد التقارير إلى الجهات المانحة  ٣-١-٢
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  ٣٣    ......................................  حسابات إدارة النقدية/ السلف المستديمة  ٥-١-٢
  ٣٤    ........................................................  إدارة األصول والجرد  ٦-١-٢
  ٣٥    ..................................................................  إدارة السفر  ٧-١-٢
  ٣٦    .................................................................  البرامجإدارة   ٨-١-٢
  ٣٩    .....................................................  استعراض إدارة المخاطر  ٢-٢
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  الموجز

  المقدمة
لمنظمــة الصــحة راجــع الحســابات الخــارجي عــن مراجعــة البيانــات والعمليــات الماليــة يصــدر هــذا التقريــر لمُ  -١

العالميـة ) عمًال بالمادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية للمنظمة، وهو مقدم إلى جمعية الصحة العالمية (المنظمة
  والستين من خالل المجلس التنفيذي. التاسعة

  
لــة إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة مــن رئــيس لجنــة مراجعــة الــذي يقــدم  رابــعوهــذا هــو التقريــر ال -٢ بصــيغة مطوَّ

الحســـابات فـــي جمهوريـــة الفلبـــين الـــذي عيَّنتـــه جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الرابعـــة والســـتون ليكـــون مراجـــع الحســـابات 
. ويتمثــل غــرض المراجعــة ٢٣-٦٤ع  ج صبموجــب القــرار  ٢٠١٥-٢٠١٢الخــارجي للمنظمــة عــن الفتــرات الماليــة 

للدول األعضاء وزيادة الشفافية والمساءلة في المنظمة ودعم أغـراض عمـل المنظمـة مـن  ةمستقل ضمانة في توفير
خالل عملية المراجعة الخارجية للحسابات. وقـد أوردنـا فـي هـذا التقريـر تفاصـيل المسـائل الماليـة والمسـائل المتعلقـة 

  حة العالمية إليها.باه جمعية الصبتصريف الشؤون التي نعتقد أنه ينبغي استرعاء انت
  

  النتائج العامة لمراجعة الحسابات
  
لقد قمنا بموجب الوالية المسندة إلينا بمراجعة البيانات المالية للمنظمة وفقًا للوائح المالية وعلى نحو يمتثل  -٣

للمعـــايير الدوليـــة الخاصـــة بمراجعـــة الحســـابات الصـــادرة عـــن المجلـــس الـــدولي المعنـــي بتـــدقيق الحســـابات ومعـــايير 
 .الضمان

  
رأيــًا دون تحفــظ بشــأن مراجعــة البيانــات الماليــة للمنظمــة عــن بنــاًء علــى مراجعتنــا للحســابات وقــد أصــدرنا  -٤

وخلصنا إلى أن البيانـات الماليـة تعـرض بنزاهـة، مـن . ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١السنة المالية المنتهية في 
 ٢٠١٥ديســمبر / كــانون األول ٣١الماليــة المنتهيــة فــي كافــة الجوانــب الجوهريــة، وضــع المنظمــة المــالي فــي الســنة 

األسهم، والتدفقات النقدية، ومقارنة الميزانيـة بالمبـالغ الفعليـة، / ونتائج أدائها المالي، والتغييرات في صافي األصول
 .وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

  
أســاس يتفــق ومــا ُطبــق فــي الســنة الســابقة وأن وخلصــنا كــذلك إلــى أن السياســات المحاســبية ُطبقــت علــى  -٥

، أو التي فحصناها كجزء من مراجعـة البيانـات الماليـة، جـرت خالل المراجعة معامالت المنظمة التي اطلعنا عليها
 .في جميع جوانبها المهمة، وفقًا ألحكام الالئحة المالية والسند التشريعي للمنظمة

  
، مال الحرجة في مكتب المدير العامعمليات األع الية، استعرضنا أيضاً باإلضافة إلى مراجعة البيانات الم  -٦

المعنيــة بــالنظم الصــحية  دائرةالمعنيــة باألســرة، والمــرأة والطفــل، والــ دائرةواألجهــزة الرئاســية والعالقــات الخارجيــة، والــ
تقييم فعالية نظـم  مندف االنتهاء يبوال بها في ذلك الصرف المرتبط باإلواالبتكار، والعمليات اإلقليمية والقطرية، بم

والتـي تتعامـل مـع مسـؤولية مـدقق  ٢٦٥ للمعايير الدولية الخاصة بمراجعة الحساباتالرقابة. وجاءت مراجعتنا وفقًا 
الحسابات عـن التواصـل بشـكل مناسـب مـع المـدانين بأوجـه قصـور فـي تصـريف الشـؤون واإلدارة مـن خـالل الرقابـة 

جــع الحســابات عنــد مراجعــة البيانــات الماليــة. وقــدمنا توصــيات هامــة بشــأن المالحظــات الداخليــة التــي اكتشــفها مرا
بهدف تحسين كفاءة اإلدارة وفعاليتها لدعم أهداف عمل المنظمة، وزيـادة المسـاءلة والشـفافية، وتحسـين وٕاثـراء قيمـة 

  اإلدارة المالية للمنظمة وطرق تصريف الشؤون فيها.
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  موجز التوصيات
 
. وتتمثــل التوصــيات الرئيســية فـــي التوصــيات والتــي يتنــاول هــذا التقريــر مناقشــتها بالتفصــيل قــديموقمنــا بت  -٧

 :بما يلي إدارة المنظمةاضطالع 

تتبــع ســرعة االنتهــاء مــن تــوفير أداة تتبــع مركزيــة التفاقــات المــانحين فــي إطــار مشــروع إدارة   (أ)
ت فـي الحـال وبالتـالي، ضـمان اإلقـرار فـي المشاركة العالميـة، لمعالجـة أي تـأخير فـي إعـداد المسـاهما

  )؛٣١الوقت المناسب بأية إيرادات (الفقرة 
الــنص فــي الــدليل اإللكترونــي للمنظمــة ودليــل المنظمــة الخــاص بالمعــايير المحاســبية الدوليــة   (ب)

ــاإليرادات والحســابات  ــرار ب ــة بالسياســات بشــأن اإلق ــد مــن اإلرشــادات المتعلق ــى المزي ــام عل للقطــاع الع
  )؛٣٢دينة المرتبطة بالمساهمات الطوعية (الفقرة الم

إدراج األحكــام الخاصــة بــالطرق القياســية للــدفع المقــدم فــي االتفــاق نفســه، وتســجيل الــدفعات   (ج)
  )؛٣٤للسياسة المحاسبية الحالية (الفقرة  المقدمة للموردين كمدفوعات مسبقة وفقاً 

فـي المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة  )GIMS(خـزون مواصلة نقل وتعميم النظام العالمي إلدارة الم  (د)
  )؛٣٩غ عنه (الفقرة لضمان دقة المخزون المبلَّ 

تقــديم معلومــات عــن تــواريخ انتهــاء صــالحية المخــزون تمهيــدًا لتســجيلها فــي النظــام العــالمي   (ه)
  )؛٤٠(الفقرة  )GIMS(إلدارة المخزون 

العالميــة بشــأن الــتخلص مــن المخــزون  وضــع اللمســات األخيــرة علــى إدارة التشــغيل القياســية  (و)
المنتهـــي الصـــالحية لتقـــديم إرشـــادات للوحـــدات التقنيـــة ومـــديري المخـــازن مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار 

إدارة التشـــغيل القياســـية العالميـــة والمعنيـــة بـــإدارة اســـتجابة المـــدخالت القيمـــة التـــي قـــدموها لتوطيـــد 
  )؛٤٣المخزونات المنتهية الصالحية (الفقرة 

وفير المزيـــد مـــن اإلرشـــادات والتـــدريبات ذات الصـــلة للمـــوظفين، واإللـــزام باالمتثـــال للـــوائح تـــ  (ز)
المعمول بها، وتعزيز عمليـة مراجعـة كيفيـة تخصـيص أنـواع المصـروفات السـتخدامها قبـل إنشـاء أمـر 

ــوائح وضــمان تســجيل المصــروفات بشــكل صــحيح  فــي شــراء ــال لل ــز االمتث ــالمي لتعزي نظــام اإلدارة الع
  )؛٤٧ قرة(الف
عـن كفـاءة  مواصلة إجـراء مـا يلـزم مـن تـدابير لزيـادة تحسـين نوعيـة مصـادر البيانـات، فضـالً   (ح)

  )؛٤٩(الفقرة  وفعالية العمليات الوظيفية والتشغيلية داخل مركز الخدمات العالمي ونظام اإلدارة العالمي
ارم وذلـك تمشـيًا مـع تنفيذ السياسـة الخاصـة بمنـع أيـة مطالبـات للسـفر بـأثر رجعـي بشـكل صـ  (ط)
من الدليل اإللكتروني للمنظمة إلى أن تتم الموافقة على تغييـر السياسـات الخاصـة  ٨-٥السابع  لفرعا

  )؛٥١بمطالبات السفر بأثر رجعي في حاالت استثنائية وتنفيذها في الدليل اإللكتروني (الفقرة 
غة الحسـابية المسـتخدمة فـي نظـام التنسيق بين األحكـام الـواردة فـي الـدليل اإللكترونـي والصـي  (ي)

اإلدارة العــالمي لتالفــي أيــة زيــادة مفرطــة فــي بــدالت المشــقة واســترداد أيــة مبــالغ زائــدة تتعلــق ببــدالت 
  )؛٥٣المشقة من الموظفين المعنيين (الفقرة 

تعزيز قدرات التخطيط للمشتريات والمسـؤوليات ذات الصـلة مـن خـالل النظـر فـي وضـع خطـط   (ك)
  )؛٦٧لة لضمان إدارة االحتياجات من المشتريات بشكل مناسب (الفقرة مشتريات شام
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تعزيز مراجعة ورصـد األنشـطة عبـر عمليـات أداء العمـل المرتبطـة بشـراء الخـدمات مـن خـالل   (ل)
لضــمان االلتــزام اتفــاق الخــدمات التقنيــة، واتفــاق أداء العمــل، وخطابــات االتفــاق، وعقــود االستشــارات 

  )؛٧٢بالتالي وضع إصالحات لما لوحظ من ثغرات ذات صلة (الفقرة ، و الضوابط المقررةب
صـــياغة أنســـب اســـتراتيجيات التخفيـــف مـــن وطـــأة المخـــاطر لضـــمان تحســـين ســـبل التصـــدي   (م)

للمخاطر التي تحيـق بالمنظمـة مـن حيـث المسـاءلة والتمثيـل وسـالمة العـاملين ذوي التغطيـة التأمينيـة 
  )؛٧٦(الفقرة  متعهدي الخدمات من األفرادمن غير الالئقة عن طريق توظيف المزيد 

خالل اإلطار اإللكتروني الخاص بتطوير إدارة األداء النموذج باستكمال ضمان التزام الموظفين   (ن)
الزمني المطلوب من خالل استخدام اسـتراتيجية مناسـبة لتعزيـز االمتثـال التـام، وقيـاس أداء المـوظفين 

  )؛٨٥بالكامل (الفقرة 
إلكترونـي خـاص بتطـوير كـل نمـوذج تعريـف أهـداف المـوظفين علـى النحـو الـوارد فـي  مراجعة  (س)

 والتحقيـق للقيـاس والقابلـة المحددة" األهدافلنموذج  من تحقيق هذه األهداف وفقاً  والتأكدإدارة أدائهم 
  )؛٨٩(الفقرة  ".المدة والمحددة والمناسبة

وأن يـتم تقيـيم االحتياجـات التدريبيـة الفرديـة  التأكد من تحقق تراكم الكفاءات لجميع الموظفين  (ع)
للموظفين بشكل رسمي، باالشتراك بشكل وثيق مع تنمية الموارد البشرية، بحيث يتم تعقب االحتياجـات 

  )؛٩٧التنموية على صعيد مجاالت الكفاءة المطلوبة للموظفين وٕادارتها بالشكل المالئم (الفقرة 
لشكل المناسب، وأن بناء وملء خطوط اإلمـداد بالمواهـب يـتم ضمان إدارة الوظائف الشاغرة با  (ف)

  )؛١٠٤التعامل معها بحسم للحيلولة دون نضوب الكفاءات عند ظهور الشواغر (الفقرة 
التصــدي لثغــرات الرقابــة التــي لوحظــت فــي إدارة المســاهمات مــن خــالل تعزيــز آليــة الرصــد   (ص)

لـك التـي أوشـكت علـى االنتهـاء لضـمان تنفيـذ المتعلقة بما يلي: وضـع جميـع المسـاهمات وخصوصـا ت
تحـديث وضـع الحسـابات المدينـة المتـأخرة. التفاق المانحين؛ و  تلك األنشطة المتوقعة بشكل كامل وفقاً 

عبـاء والتصـرف فـي األومراجعة اإلجراءات المرتبطة باألعباء لضمان اتخـاذ القـرار فـي الوقـت المناسـب 
  )؛١١١ريخ انتهاء المساهمة(الفقرة اء العملية وتاالتي لم يتم تصفيتها بعد تاريخ انته

تحســين قــدرات المــانحين المتعلقــة برصــد ســبل اإلبــالغ والتنســيق بــين الوحــدات التقنيــة بهــدف   )ق(
الوصول في نهاية المطاف إلى توفير إحصاءات أكثر اكتماًال ودقة في نظام اإلدارة العالمي بما يضـمن 

ة، وتزويد الجهات المانحة بمعلومات مالئمة وآنية بشأن األموال التـي تقديم دعم أفضل للقرارات اإلداري
  )؛١١٢يتبرعون بها (الفقرة 

ــاألدوار   )ر( ــق ب ــا يتعل ــة وســلطة فيم ــاون المــالي المباشــر مــن رقاب ــة التع ــا ينطــوي علي توضــيح م
فـي الـدليل  والمسؤوليات الممنوحة إلدارات المقر الرئيسي للمنظمة مع اإلشارة إلى األحكـام ذات الصـلة

  )؛١١٧اإللكتروني (الفقرة 
تنسيق تعاقدات التعاون المالي المباشر مع مبادئ المساءلة في المنظمة من خـالل الحصـول   )ش(

علـى المزيـد مــن اإليضـاح لــألدوار والمسـؤوليات عبــر التعاقـدات الوثيقــة مـع مــديري سياسـات إجــراءات 
داخــل الــدوائر والمكاتــب اإلقليميــة والقطريــة يــتم التشــغيل القياســية للتأكــد مــن أن األنشــطة المتميــزة 

  )؛١٢١تحديدها بشكل أفضل وتطبيقها بشكل موحد في جميع أنحاء المنظمة (الفقرة 
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مواصــلة تحســين مــا يلــي: (أ) االمتثــال للسياســات بمــا يضــمن توقيــع العقــود قبــل تــاريخ البــدء   (ت)
لمباشر؛ (ج) رصد تقـارير وأنشـطة التعـاون المتوقع؛ (ب) رصد تنفيذ مشاريع وأنشطة التعاون المالي ا

المالي المباشر؛ (د) القيام بأنشطة للتحقـق بصـورة دوريـة وٕاجـراء الفحـص العشـوائي للتأكـد مـن تنفيـذ 
مشـــاريع وأنشـــطة التعـــاون المـــالي المباشـــر بنجـــاح. وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، مواصـــلة تـــوفير التـــدريب 

اقات التعاون المالي المباشر فـي نظـام اإلدارة العـالمي؛ واإلرشادات للموظفين المشاركين في استالم اتف
ومطالبة المكاتب القطرية بالحصول على موافقة مسبقة من المدير اإلقليم والمراقـب علـى إبـرام أنشـطة 

  )؛١٢٨التعاون المالي المباشر الجديدة مع الشركاء المنفذين من ذوي التقارير المتأخرة (الفقرة 
التي ُلوحظت على حسابات السلف من خالل تحسين اسـتراتيجية دراسـة  ابةمعالجة ثغرات الرق  (ث)

النفقات المستقبلية والتنبؤ بها، والفصل بين الواجبـات المتعارضـة، وتعزيـز الضـوابط للحـد مـن مخـاطر 
  )؛١٣٢إساءة استخدام األموال، وٕاجراء عملية تسليم رسمية ألغراض المساءلة المناسبة (الفقرة 

التــي تكتنــف الرقابــة ولوحظــت فــي إدارة األصــول والمخــزون مــن خــالل  رات الرقابــةمعالجــة ثغــ  (خ)
التخلص في الوقت المناسب من العناصـر التـي ، و الحفاظ على سجالت وافية وصحيحة، ووضع باركود

عليهــا الــزمن، والحصــول علــى الموافقــة قبــل الــتخلص مــن العناصــر المنتهيــة الصــالحية، وفصــل  عفــا
  )؛١٣٥وائمة بهدف مواصلة حماية أصول المنظمة (الفقرة الوظائف غير المت

معالجــة ثغــرات الرقابــة التــي لوحظــت علــى كيفيــة إدارة الســفر مــن خــالل ضــمان إعــداد خطــط   (ذ)
ــارير  ــة للموافقــة علــى طلبــات الســفر والتــي تتطلــب تقــديم التق ــالفترة المطلوب ــزام ب الســفر، وفــرض االلت

، وضـمان الكفـاءة فـي اسـترداد فـي الوقـت المناسـب ات السـفرالخاصة بالسفر، فضال عن تقـديم مطالبـ
  )؛١٣٩قيمة المطالبات المرتبطة بالبدالت اليومية والسفر. (الفقرة 

تعزيز عملية مراجعة نتائج البرنامج من خالل ضـمان أن النتـائج المتوقعـة وأيـة انحرافـات فـي   (ض)
برنـامج أفضـل وقاعـدة التخـاذ قـرار حيـال  ئوضع البرنامج يتم رصدها باستمرار وبشكل متكرر بمـا يهيـ

  )؛١٤٦المشروع (الفقرة 
ــة الســتعراض منتصــف المــدة   أ) (أ ــة الحالي ــدروس المســتفادة فــي العملي ــع المنهجــي لل ــز التتب تعزي

النتــائج بــالتخطيط والرصــد الميــداني إلدارة البرنــامج فــي المكاتــب مــع ربــط هــذه وتقيــيم نهايــة الثنائيــة 
  )؛١٥٢قر الرئيسي (الفقرة القطرية وفي دائرة الم

التمــاس آليــة فــي إطــار الرصــد يــتم مــن خاللهــا تنظــيم الــدروس المســتفادة علــى نحــو متســق،   (ب ب)
ورصد النتائج والدروس المستفادة فضًال عن توثيق أفضل الممارسـات وبثهـا وتتبعهـا بغيـة اسـتخدامها 

  )؛١٥٣تقبل، والتقييم (الفقرة في صنع القرار، والتعلم التنظيمي، والتخطيط والبرمجة في المس
تعزيز أنشطة الرصد على المسـتوى القطـري عـن طريـق إجـراء الرصـد الـدوري والشـامل لخطـط   (ج ج)

العمـــل واتخـــاذ التـــدابير المناســـبة حيـــال حـــدوث حالـــة ضـــارة مـــن قبيـــل األرصـــدة الســـلبية أو الفـــروق 
  )؛١٥٧ (الفقرة

اطر ل الوثيــق مــع مكتــب االمتثــال وٕادارة المخــتعزيــز أنشــطة تحديــد المخــاطر، مــن خــالل العمــ  د) (د
، عن طريق غـرس أسـلوب تحليـل األسـباب الجذريـة للمخـاطر التـي تـم تحديـدها فـي سـياق واألخالقيات

اســتراتيجيات المعالجــة تــؤدي إلــى تطبيــق والفخــاخ المنطقيــة والتأكــد مــن أن محــدد لتجنــب االفتراضــات 
  )؛ ١٦٤خاطر أكثر فعالية (الفقرة ضوابط للم
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متابعــة أســلوب ســجل المخــاطر وٕادمــاج إدارة المخــاطر فــي مجــاالت اإلدارة الحاســمة مــن قبيــل   (ه ه)
التخطيط وٕاعداد الميزانية وٕادارة البرنـامج للتأكـد مـن تحديـد المخـاطر وٕاعطائهـا األولويـة والتخفيـف مـن 

  ).١٦٧الفقرة وطأتها لبلوغ أهداف البرنامج (
  

  الحسابات الخارجي في األعوام السابقةتنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجع 
  
تنفيذ توصـيات المراجعـة الخارجيـة للحسـابات الـواردة فـي تقـارير مراجعـة الحسـابات الخاصـة  قد تحققنا من -٨

، ومازالـــــت  ٪ ٥٧توصـــــية بنســـــبة  ١٣توصـــــية صـــــادرة، ُنفِّـــــذت  ٢٣بالســـــنوات الســـــابقة. والحظنـــــا أنـــــه مـــــن أصـــــل 
دراجهــا ضــمن تقريــر إ قيــد التنفيــذ و  اتتوصــي ١٠وســيتم التحقــق مــن وضــع  . ٪ ٤٣قيــد التنفيــذ بنســبة  اتتوصــي ١٠

  التحليل المفصل لحالة تنفيذ التوصيات.الملحق ألف  المقبلة ويعرضالفترة المالية 
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  الوالية والنطاق والمنهجية  ألف:
  

  الوالية
  
الرابعـة والسـتون رئـيس لجنـة مراجعـة الحسـابات فـي عينت جمعية الصـحة العالميـة  ٢٠١١مايو  /في أيار -٩

بموجـــــب القــــــرار  ٢٠١٥-٢٠١٢جمهوريـــــة الفلبـــــين، مراجعــــــًا خارجيـــــًا لحســـــابات المنظمــــــة عـــــن الفتـــــرات الماليــــــة 
وتوضــح المــادة الرابعــة عشــرة مــن الالئحــة الماليــة للمنظمــة وتــذييلها، االختصاصــات التــي تحكــم  .٢٣-٦٤ع  ص  ج

وتطالب الالئحة مراجع الحسابات الخارجي بأن يقدم تقريرًا لجمعيـة الصـحة العالميـة  .اتالمراجعة الخارجية للحساب
بشـــأن مراجعـــة البيانـــات الماليـــة الســـنوية وغيرهـــا مـــن المعلومـــات التـــي ينبغـــي اســـترعاء انتباههـــا إليهـــا فيمـــا يتعلـــق 

  .اإلضافية الملحقة بها ختصاصاتواال ٣-١٤ بالمادة
  

  النطاق واألغراض
  

جعة الحسابات من جانبنا فحصًا مستقًال للبيِّنات التي تستند إليها المبـالغ واإلقـرارات المدرجـة فـي تمثل مرا -١٠
أمـا الهـدف الرئيسـي مـن . وتشمل أيضًا تقييم مدى امتثال المنظمة لالئحة المالية والسند التشريعي. البيانات المالية

  :ليمراجعة الحسابات فهو تقديم رأي مستقل بشأن مدى تحقق ما ي
عرضـــت البيانـــات الماليـــة بنزاهـــة وضـــع المنظمـــة المـــالي، ونتـــائج أدائهـــا المـــالي والتغييـــرات فـــي   (أ)

األســهم، والتــدفقات النقديــة، ومقارنــة الميزانيــة بالمبــالغ الفعليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي / صــافي األصــول
  لقطاع العام؛، وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية ل٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ٣١
الـواردة فـي البيانـات الماليـة  ٢ُطبقت السياسات المحاسـبية ذات الصـلة الموضـحة فـي المالحظـة   (ب)

  على أساس يتفق وما ُطبق في الفترة المالية السابقة؛
جرت المعامالت التي اطلعنـا عليهـا أو التـي فحصـناها كجـزء مـن مراجعـة الحسـابات، فـي جميـع   (ج)

  .، وفقًا ألحكام الالئحة المالية والسند التشريعيجوانبها ذات األهمية
  

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 إلدارة وتنظيم وبشكل عام
  

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

  
وتقتضـــي تلـــك المعـــايير أن نخطـــط لمراجعـــة . المراجعـــة وفقـــًا للمعـــايير الدوليـــة لمراجعـــة الحســـاباتأجرينـــا  -١٣

وتنطـوي مراجعـة . الحسابات وننفذها بغرض التأكد بدرجـة معقولـة مـن خلـو البيانـات الماليـة مـن األخطـاء الجوهريـة
ـــالغ واإلقـــرارات المدرجـــ ة فـــي البيانـــات الماليـــة علـــى ســـبيل الحســـابات علـــى فحـــص البيِّنـــات التـــي تســـتند إليهـــا المب

كما تنطوي المراجعة على تقييم المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات الجوهرية التي وضـعتها اإلدارة . االختبار
 .عن تقييم العرض العام للبيانات المالية الً فض
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ويقضـي هـذا الـنهج  .مخـاطروقد اعُتمد في مراجعة البيانات المالية نهج مراجعة الحسـابات المسـتند إلـى ال -١٤
بـإجراء تقييمــات لمخـاطر األخطــاء الجوهريـة فــي البيانـات الماليــة ومسـتويات تأكيــد مسـتندة إلــى فهـم مناســب للكيــان 

 .ولبيئته، بما في ذلك الضوابط الداخلية
  

إجراء ويهدف . وتتمثل مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناًء على المراجعة -١٥
المراجعــة إلــى الحصــول علــى تأكيــد معقــول ولــيس مطلقــًا، علــى أن البيانــات الماليــة ال يشــوبها أي أخطــاء جوهريــة 

 .في ذلك األخطاء الناجمة عن الغش أو الخطأ بما
  

وفيمــا يتعلــق باســتعراض عمليــات المنظمــة التــي تتماشــى مــع تقييمنــا للمخــاطر، فقــد ركزنــا علــى اســتعراض   -١٦
ة اإلدارة التـي تَُنفَّـذ فـي المجموعـات والمكاتـب اإلقليميـة والقطريـة فـي مجـاالت تتعلـق بالشـراء وبـالموارد أنشطة مراقبـ

البشرية، وبنود االلتزامات المالية، وٕاعداد التقارير إلى الجهات المانحة، والتعاون المالي المباشر، والتنفيذ المباشر، 
الســـفر. واستعرضـــنا أيضـــًا تنفيـــذ إدارة و بـــرامج ال، وٕادارة المخـــزونو  وٕادارة النقديـــة/ حســـابات الســـلف، وٕادارة األصـــول

 المخاطر في المكاتب التي أجرينا فيها مراجعة الحسابات.

، وباإلضــافة إلــى مراجعــة البيانــات الماليــة، فقــد راجعنــا الحســابات أيضــًا فــي ٢٠١٥وخــالل الســنة الماليــة   -١٧
النظم الصحية واالبتكـار، ومكتـب  دائرةاألسرة والمرأة والطفل، و  صحة دائرةالرئيسي:  مكاتب للمنظمة ضمن المقر

مركــز الخــدمات العــالمي؛ والمكتــب اإلقليمــي للمنظمــة فــي المــدير العــام، واألجهــزة الرئاســية والعالقــات الخارجيــة؛ و 
لصـين زامبيـا، لجنوب شرق آسيا؛ وفريق الدعم المشترك بين البلدان لغرب أفريقيا؛ والمكاتب القطريـة للمنظمـة فـي ا

 الهند. ،ميانمار، بوركينا فاصو

ــ  -١٨ دة، وهــي: البرنــامج األفريقــي لمكافحــة كمــا راجعنــا أيضــًا حســاب البيانــات الماليــة لســتة كيانــات غيــر موحَّ
/ العــوز المنــاعي البشــريالصــندوق االســتئماني لبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس  ؛العمــى النهــري

 الوكالــة الدوليــة ألبحــاث الســرطان؛ والمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة ة؛ســباحممــم المتحــدة الــدولي للمركــز األ ؛األيــدز
هــــذه  فــــي؛ وصــــندوق التــــأمين الصــــحي للمــــوظفين. ويــــتم إصــــدار تقريــــر منفصــــل إلــــى األجهــــزة الرئاســــية (يونيتيــــد)
 الكيانات.

الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة، والمكتـــب  علـــى البيانـــات الماليـــة لمنظمـــة اتال يتضـــمن هـــذا التقريـــر أي تعليقـــ  -١٩
ل المحكمة األسبانية لمراجعـة الحسـابات. وقـد اعتمـدنا علـى بَ اإلقليمي لألمريكتين التي يتم مراجعة حساباتهما من قِ 

 .٢٠١٦ارس م آذار/ ١٦بتاريخ  رسالة طمأنةلى عمراجعة حساباتهما 

مراجعـــة الحســـابات المخطـــط لهـــا لتجنـــب  وقـــد نســـقنا مـــع مكتـــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة فـــي مجـــاالت  -٢٠
االزدواجية غير الضرورية في الجهود، وتحديد مدى االعتماد على ما حققته خـدمات المراقبـة الداخليـة. كمـا تعاوّنـا 

 أيضًا مع لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة لمزيد من التعزيز لعملنا في مراجعة الحسابات.

 عمليـة بشـأن مالحظـاتديم تقرير نتائج مراجعة الحسابات إلى إدارة المنظمـة فـي شـكل مـذكرات واصلنا تق  -٢١
وتوصــيات مفصــلة. وتــوفر هــذه الممارســة حــوارًا مســتمرًا مــع  الحظــاتمراجعــة الحســابات ورســائل لــإلدارة تتضــمن م

  .اإلدارة.
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 نتائج مراجعة الحسابات  باء:

غي، وفـق رأي مراجـع الحسـابات الخـارجي، لفـت انتبـاه جمعيـة الصـحة يغطي هذا التقرير المسائل التي ينب  -٢٢
مراجعـة الحسـابات التـي قمنـا بهـا. عمليـة  الحظـاتالعالمية إليها. وقـد أتـيح إلدارة المنظمـة الفرصـة للتعليـق علـى م

مـة إلـى وتهدف التوصيات المقدمة إلى اإلدارة إلى دعم أهـداف واليـة منظمـة الصـحة العالميـة، وتحسـين وٕاضـافة قي
 اإلدارة المالية لمنظمة الصحة العالمية وٕالى تصريف الشؤون فيها.

 الشؤون المالية  -١

 لبيانات الماليةامراجعة   ١-١

حول البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية. وعلى هذا النحـو، فقـد خلصـنا إلـى  دون تحفظأصدرنا رأيًا   -٢٣
مـــن جميـــع النـــواحي الجوهريـــة، المركـــز المـــالي للمنظمـــة للســـنة الماليـــة أن البيانـــات الماليـــة َتْعـــِرض بصـــورة عادلـــة، 

، ونتـــائج أدائهـــا المـــالي، والتغيـــرات فـــي صـــافي األصـــول/ األســـهم ٢٠١٥كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١المنتهيـــة فـــي 
ية في القطاع العـام والسندات، والتدفقات النقدية، والمقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية وفقًا لمعايير المحاسبة الدول

 حول البيانات المالية. ٢على النحو المبين في المذكرة التوضيحية 

معــرض نحــن نقــدر الجهــود التــي اتخــذتها اإلدارة لمعالجــة عــدد مــن التوصــيات التــي صــدرت فــي ســياق و   -٢٤
عــرض أرصــدة  مــن أجــل ٢٠١٥المراجعــات المرحليــة والمراجعــات فــي نهايــة المــدة للبيانــات الماليــة للمنظمــة لعــام 

الحسابات المتأثرة على نحو عادل، وتحسين متطلبات العرض واإلفصاح لتتماشى مع معايير المحاسبة الدولية في 
التعديالت على أرصدة  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١القطاع العام، وتعكس البيانات المالية للفترة المنتهية في 

 مزيد من مذكرات اإلفصاح والتصحيحات فيها.الحسابات المتأثرة في البيانات إلى جانب ال

اللوائح المالية لمنظمة الصحة العالمية، استنتجنا أن سياسات المحاسبة قـد  وبموجبوباإلضافة إلى ذلك،   -٢٥
تــم تطبيقهــا علــى أســاس يتوافــق مــع العــام الســابق. وعــالوة علــى ذلــك، اســتنتجنا أن المعــامالت الماليــة التــي أجرتهــا 

ا عليهــا أثنــاء مراجعــة الحســابات أو التــي تــم فحصــها كجــزء مــن مراجعــة حســابات البيانــات الماليــة، المنظمــة واطلعنــ
 التشريعي للمنظمة. ندكانت تتوافق مع اللوائح المالية ومع الس

لزيـادة تحسـين لهـا وقد تناولنا في تقريرنا، مـع ذلـك، قضـايا ماليـة أخـرى تحتـاج إلـى معالجـة إدارة المنظمـة   -٢٦
وضمان العرض العادل للبيانات الماليـة فـي الفتـرة المقبلـة. عنها، اول المعامالت المالية وٕاعداد التقارير تسجيل وتد

وتعترف إدارة المنظمة أن هناك عمًال ينبغي القيام به في الوقت المناسب فـي مجـاالت تسـجيل المسـاهمات النقديـة 
جــــراءات فــــي نظــــام اإلدارة العــــالمي ودليــــل المنظمــــة واســــتالم تقــــارير التعــــاون المــــالي المباشــــر، والمواءمــــة بــــين اإل

اإللكترونـــي، واالســـتخدام الصـــحيح للحســـابات فـــي تســـجيل المعـــامالت الماليـــة والنفقـــات فـــي نظـــام اإلدارة العـــالمي، 
وتحــديث إجــراءات التشــغيل المعياريــة فــي العمليــات التجاريــة المتعلقــة بــالطوارئ، والتتبــع الســريع إلجــراءات التشــغيل 

، والتخلص من األصناف المنتهية الصالحية فيه. كما الحظنا ثغرات فـي الضـوابط اإلداريـة فـي للمخزوناري المعي
 المجاالت الرئيسية للعمليات، وقد تمت مناقشتها في قسم تصريف الشؤون من هذا التقرير.

 اإليراداتب اإلقرار  ٢-١

أن هناك ثمانية اتفاقات مع المانحين  ة المحدَّدةالتواريخ النهائياإليرادات ضمن ب لإلقراركشف استعراضنا   -٢٧
وتشــمل  ،٢٠١٥وهــي فعالــة فــي عــام  ،٢٠١٥تــم توقيعهــا فــي الفتــرة مــن تمــوز/ يوليــو إلــى كــانون األول/ ديســمبر 
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نظــرًا ألن مواعيــد اســتالم طلبــات تفعيــل  ٢٠١٥فــي عــام  اإلقــرار بهــالــم يــتم و  ،يقــرب مــن مليــوني دوالر أمريكــي مــا
حيــث تــم إغــالق حســابات االلتزامــات  ،٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ١٥جــاءت بعــد  فيهــا ت الماليــةااللتزامــا بنــود

فـــي  ٤٩/١٠٥اإلعالميـــة  المـــذكرةالمدينـــة فـــي نظـــام اإلدارة العـــالمي. وهـــذه الحـــاالت التـــزال تحـــدث رغـــم صـــدور 
يل بنود االلتزامات المالية تقديم ما لديهم من طلبات تفعبلتذكير جميع الموظفين  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٢١

 .٢٠١٥المساهمات النقدية والعينية بشكل صحيح في عام ب اإلقرارمن أجل  ،في الوقت المناسب

منظمـة، متابعـة تنفيـذ وصـيانة أداة الوافقـت عليـه هـو مـا قد تضمن بالفعل، و  ٢٠١٤وكان تقريرنا في عام   -٢٨
للتعرف على االتفاقات مع الجهات المانحة في مرحلة  خططحسب الم ،تتبع مركزية لالتفاقات مع الجهات المانحة

وتــوفير المعلومــات حــول االتفاقــات الموقَّعــة فــي الوقــت المناســب، فــذلك مــن شــأنه تســهيل متابعــة إنشــاء بنــد  ،مبكــرة
اركة وبالتـالي تسـجيل اإليـرادات والحسـابات المدينـة. وقـد تـأخر اإلطـالق األولـي لمشـروع إدارة المشـ ،االلتزام المـالي

مشـــروع إدارة المشـــاركة العـــالمي تحـــت مظلـــة برنـــامج ينضـــوي و  ،٢٠١٥العـــالمي المخطـــط لـــه فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر 
 التحويل في نظام اإلدارة العالمي، وهو اآلن تحت إدارة جديدة للمشروع.

ـــر أداة التتبُّـــ  -٢٩ الموعـــد منهـــا قبـــل  المســـاهماتع رصـــد وتحديـــد االتفاقـــات التـــي ينبغـــي إنشـــاء بنـــود ســـوف تيسِّ
 المساهماتالنهائي. وكما أشارت اإلدارة، فإن مشروع إدارة المشاركة العالمي أمر بالغ األهمية لضمان إنشاء بنود 

 في الوقت المناسب.

وعــالوة علــى ذلــك، الحظنــا أن هنــاك اتفاقــات مــع الجهــات المانحــة لتقــديم مســاهمات طوعيــة تــم التوقيــع   -٣٠
 ،باعتبارها مـن اإليـرادات المؤجلـةأو باعتبارها من اإليرادات سواء اإلقرار بها م إال أنها لم يت ٢٠١٥عليها في عام 

وهـــذا يتماشـــى مـــع إجـــراءات التشـــغيل  ،٢٠١٦بـــدء تنفيـــذ هـــذه االتفاقـــات فـــي عـــام ل وهـــو مـــا فســـرته اإلدارة كنتيجـــة
يير المحاسـبة الدوليـة فـي دليـل المنظمـة لمعـا ، وال فيلكن لم يرد ذكر ذلك في دليل المنظمة اإللكتروني ة،المعياري

 القطاع العام.

منظمـة، علـى اتبـاع مسـار سـريع فـي اسـتكمال أداة تتّبـع مركزيـة التفاقـات ال موافقـةنكرر توصـيتنا، و و   -٣١
الجهات المانحة فـي إطـار مشـروع إدارة المشـاركة العـالمي، للمعالجـة الفوريـة لحـاالت التـأخير فـي إنشـاء بنـود 

 اإليرادات في الوقت المناسب.ب اإلقرارلي، ضمان المالية، وبالتا لمساهماتا

الحسـابات المدينـة مـن اإلقـرار ببإعداد المزيد مـن اإلرشـادات حـول السياسـات بشـأن اإليـرادات و  يصو ن  -٣٢
دليــل المنظمــة ضــمن منظمــة لمعــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع العــام و الالمســاهمات الطوعيــة ضــمن دليــل 

  اإللكتروني.

 ات المسبقةعمدفو ال  ٣-١

 الحظنــا أن اتفاقــًا واحــدًا لشــراء اللقاحــات واإلمــدادات الطبيــة (لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي مــن الــنمط الثــاني  -٣٣
تضمن بندًا يـنص علـى دفـع مقـدم، ولكـن المبلـغ كـان مـدفوعًا مقـدمًا. يلم  أمريكي دوالرمليون  ٦,٢٤ ) بمبلغالوحيد

توطيـد المسـبق مـع التنويـه بـأن ذلـك االسـتثناء ال يجـوز أن يفهـم علـى أنـه ثم صدر التزام بالتمويل للتفويض بالـدفع 
سوف يتم من خـالل الطريقـة الوحيد  سابقة، وأن أي طلب الحق لشراء لقاح شلل األطفال الفموي من النمط الثانيل

 .قسبَ مالالمعيارية للدفع 

ري للــدفع مقــدمًا فــي االتفــاق علــى إدراج نمــوذج لبنــد معيــا ،ووافقــت منظمــة الصــحة العالميــة ،نوصــي  -٣٤
 وفقًا للسياسة المحاسبية الحالية. مدفوعات مسبقةنفسه، وتسجيل دفعات مقدمة للموردين باعتبارها 
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 النظام العالمي إلدارة المخزون  ٤-١

علـــى تطـــوير النظـــام العـــالمي إلدارة  ،منظمـــةالووافقـــت عليـــه  ،الـــذي أعـــددناه ٦٦/٣٤لقـــد نـــص التقريـــر ج  -٣٥
درج ضـــمن نظـــام اإلدارة العـــالمي لضـــمان الســـهولة والتماســـك فـــي إعـــداد التقـــارير الماليـــة. نـــو نظـــام يوهـــ ،المخــزون

ذكرنــا أن المنظمــة تقــدر نســب تكــاليف التعبئــة والتغليــف والشــحن والتــأمين كجــزء مــن قيمــة  ٦٧/٤٥لتقريرنــا ج ووفقــاً 
ي إلدارة المخزون. وقـد أصـبح مـن المتعـذر نظام عالم لغياب المخزونات التي أعلن عنها في البيانات المالية نظراً 

ـــ د لترميـــز احتســـاب المتوســـط المـــرجح لتكلفـــة أحـــد بنـــود المخـــزون علـــى أســـاس عـــالمي فـــي ظـــل غيـــاب نظـــام موحَّ
 المخزون.

تحــــــت مظلــــــة نمــــــوذج  ٢٠١٤وكــــــان تطــــــوير النظــــــام العــــــالمي إلدارة المخــــــزون قيــــــد التنفيــــــذ فــــــي عــــــام   -٣٦
قبول المسـتهلكين لمدى نظام اإلدارة العالمي. وتم التخطيط إلجراء اختبار  ، وهو مرتبط مباشرة معOracle أوراكل

، مــع تنفيــذه فــي المخــازن فــي المقــر الرئيســي ٢٠١٥تمــوز/ يوليــو وشــهر للنظــام فــي الفتــرة بــين شــهر أيــار/ مــايو 
أن إنشــــاء اتفــــاق حــــول  ٢٠١٥. وكشــــف اســــتعراض المتابعــــة فــــي عــــام ٢٠١٥منــــذ آب/ أغســــطس عــــام  للمنظمــــة

النظـــام فـــي تشـــرين الثـــاني/  تشـــغيلفـــي ســـياق عمليـــة كـــان قيـــد التنفيـــذ الوصـــف ووحـــدة القيـــاس  لتوحيـــدميات التســـ
 .ارتياديةكيانات  هافي غرف تخزين المقر الرئيسي للمنظمة والمستودعات باعتبار  ٢٠١٥ نوفمبر

فــي  هتأجيلــقــد تــم أن كــان بعــد  ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ١٦النظــام إال فــي  تشــغيل ومــع ذلــك، لــم يــتم  -٣٧
مركـــز الخـــدمات العـــالمي إلغـــالق  حـــددهاالتـــي للتشـــغيل بســـبب المواعيـــد النهائيـــة  ٢٠١٥كـــانون األول/ ديســـمبر 

 ٢٠١٦ عـام فـي المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة فـي وتعميمـهنهاية الثنائية. وسيتم تنفيذ نقـل المعلومـات الحسابات في 
نظمــة الصــحة العالميــة ألفريقيــا الــذي ســيتم نقــل المعلومــات فيــه فــي باســتثناء المســتودعات فــي المكتــب اإلقليمــي لم

 .٢٠١٦جعة الحسابات لعام ا، عند االنتهاء من عملية مر ٢٠١٧أوائل عام 

مليــون  ٠,٦٣٣ قيمتهــا تبلــغبنــودًا  ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ٣١فــي غ المبلَّــالمخــزون  وشــمل رصــيد  -٣٨
متعلقة بتواريخ انتهاء صالحيتها. ويؤدي غياب تـواريخ انتهـاء صـالحية تضمن المعلومات اليال  ودوالر أمريكي وه

فــي البيانــات الماليــة. ومــع تنفيــذ النظــام العــالمي إلدارة المخــزون  المخــزون المبلغــةالبنــود إلــى التــأثير علــى أرصــدة 
نظام. كما نتوقـع المخزون في ال بنودكل بند من لالبداية من رصدة األ حديدأصبحت المعلومات الكاملة مهمة في ت

 .المخزونبسبب تنفيذ نظام  ٢٠١٦حدوث تحسن في التقييم وفي إعداد التقارير حول المخزون بدءًا من عام 

نوصي بأن تواصل المنظمة النقل المخطط له للمعلومات وبدء تنفيذ النظام العالمي إلدارة المخزون في   -٣٩
 .غبلَّ المخزون المالمكاتب اإلقليمية والقطرية لضمان دقة 

المخــزون مــن خــالل مــديري  صــالحيةونوصــي كــذلك بــأن تــوفر المنظمــة معلومــات عــن تــواريخ انتهــاء   -٤٠
 .المخازن أو الوحدات التقنية استعدادًا إلدخالها في النظام العالمي إلدارة المخزون

 التخلص من المخزون المنتهي الصالحية - إجراءات التشغيل القياسية  ٥-١

، أوصــينا بصــياغة إجــراءات عالميــة للتشــغيل ٢٠١٤لحســابات التــي أجريناهــا لنهايــة العــام فــي مراجعتنــا ل  -٤١
 المخـزونالمعياري بشأن التخلص من بنود المخزون المنتهية الصـالحية فـي المسـتودعات، بغيـة تعزيـز نظـام إدارة 

لوحـدات التقنيـة المختلفـة قيـد التـداول بـين اأصبحت اآلن منظمة. وأوضحت اإلدارة أن مسودة تلك اإلجراءات الفي 
 للحصول على اإلرشادات والتوضيحات.
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وأوضحت اإلدارة كذلك أن المخزون مجال معقد، ونظرًا لما للعديد مـن المخزونـات التـي تقـع تحـت مراقبـة   -٤٢
المنظمــة مــن أبعــاد سياســية، فــإن اإلجــراءات ال يمكــن أن تفــرض علــى الوحــدات التقنيــة فقــط، فقــد تعيــق اإلجــراءات 

الحاجـــة ماثلـــة لتقـــديم إرشـــادات مفيـــدة حـــول  الوحـــدات التقنيـــة، أو قـــد تســـتخدم ضـــدها. وأضـــافت اإلدارة أن عمـــل
فــي  تضــرإجـراءات التشــغيل المعيــاري دون إجبــار الوحــدات التقنيــة علــى ســلوك مسـار مــن خطــوات العمــل التــي قــد 

 وقت الحق بسمعتها.

رة علـى اإلجـراءات العالميـة للتشـغيل المعيـاري علـى وضـع اللمسـات األخيـ ،منظمـةال بموافقةو  ،نوصيو   -٤٣
المنتهيــة الصــالحية لتقــديم اإلرشــادات الفوريــة للوحــدات التقنيــة ولمــديري المخــزون بشــأن الــتخلص مــن بنــود 

للتشــغيل  ةموها فــي مجــال اإلجــراءات العالميــالمخــازن، مــع األخــذ بعــين االعتبــار المــدخالت القيِّمــة التــي قــدّ 
 المنتهية الصالحية.المخزون ت تستجيب إلدارة بنود وهي إجراءا، المعياري

 النفقات  ٦-١

لت خطًأ أو أسيء ٢٠١٥وخالل المراجعة المبدئية للحسابات التي أجريت عام   -٤٤ ، الحظنا النفقات التي ُسجِّ
 تصــنيفها فــي الخــدمات التعاقديــة، وتكــاليف التشــغيل العامــة، وتكــاليف المــوظفين وحســابات مصــاريف الســفر. وقــد

حــدثت هــذه األخطــاء بســبب ضــعف عمليــة االســتعراض فــي تســجيل النفقــات. ونتيجــة لــذلك، كــان علــى اإلدارة أن 
تنشئ دفعات من النفقات اإللكترونية غير المعيارية لتصحيح األخطاء بغية ضمان أن يتم عرض أرصدة حسابات 

 النفقات المتأثرة على نحو عادل في نهاية العام.

إرســـاء  يبـــوال أن تقـــاريراإلعراضـــنا الســـتخدام صـــندوق األزمـــات واالســـتجابة لفاشـــيات وبالمثـــل، كشـــف است  -٤٥
والمبررات والموافقات المطلوبة كانت غائبة أو غير كاملة فـي عـدد مـن المعـامالت فـي العينـة المختبـرة.  العطاءات

. ولهــذا، أكــدنا رونيــةاإللكتكمــا لوحظــت النفقــات التــي أســيء تصــنيفها واالســتخدام غيــر الصــحيح لــدفعات النفقــات 
أيضــًا علــى الحاجــة إلــى تعزيــز الضــوابط والســيما فــي عمليــة اســتعراض الوحــدات التقنيــة/ اإلدارات التقنيــة المعنيــة 
لضـــمان االمتثـــال للـــوائح الموجـــودة بالفعـــل، والتســـجيل الـــدقيق للمعـــامالت فـــي الحســـابات، بمـــا فـــي ذلـــك االســـتخدام 

وأكــدت اإلدارة لنــا أنهــا ســتقدم مزيــدًا مــن اإلرشــادات والتــدريب لضــمان أن . اإللكترونيــةالصــحيح لــدفعات النفقــات 
 .لكترونيةالموظفين يسجلون بدقة المعامالت ودفعات النفقات اإل

دوالر أمريكـي، قـد  مليـون ٠,٧٢١ وباإلضافة إلى ذلك، الحظنـا أن مصـروفات التشـغيل العامـة، ومقـدارها  -٤٦
دوالر أمريكـي قـد صــنفت خطـًأ علـى أنهــا  مليــون ٧,٥١٩ ة، فـي حـين أنتـم تسـجيلها فــي حسـاب الخـدمات التعاقديــ

 من كونها استشارات وخدمات بحثية. خدمات تعاقدية عامة بدالً 

ــةنوصــي،   -٤٧ ــد مــن اإل ال وبموافق ــوفير المزي ــى ت ــدريبات ذات الصــلة رشــادمنظمــة، عل ــاات والت لموظفين، ب
أنماط اإلنفاق الستخدامها قبل إنشاء أمر الشـراء فـي  يدحدتلوتعزيز عملية االستعراض  ،وفرض االمتثال للوائح
مــن أجــل تعزيــز االمتثــال للــوائح وضــمان التســجيل الصــحيح للنفقــات، واســتخدام دفعــات  ،نظــام اإلدارة العــالمي

وتجنـــب الحاجـــة إلـــى دفعـــات النفقـــات  ،، وبالتـــالي تجنـــب األخطـــاء فـــي تصـــنيف الحســـاباإللكترونيـــةالنفقـــات 
  ء تعديالت.إلجرا اإللكترونية
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 مركز الخدمات العالمي/ نظام اإلدارة العالمي  ٧-١

فــرص التحســين فــي العمليــات الوظيفيــة فــي مركــز  ٢٠١٥كشــفت مراجعــة الحســابات التــي أجريناهــا عــام   -٤٨
الخدمات العالمي بما في ذلك التصميم التشغيلي باالستناد إلى وظائف محددة في نظام اإلدارة العـالمي تـؤثر علـى 

 م:العاءته وفعاليته. والتوصيات لمعالجة القضايا التالية في عملية التنفيذ في نهاية كفا

غياب التفـويض الموثـَّق والتحقـق فـي التعامـل مـع طلبـات إنشـاء سـجالت للمـورِّدين وتحـديثها مـن   (أ)
ثـَّق، ، وأنهـا تحظـى بتفـويض مو صـحيحةأجل ضمان أن اإلضافات والتغييرات في قاعدة بيانات المـورِّدين 

 ؛ة سجالت المورِّديننزاهوأنها سوف تحمي 

لم يتم صياغة سياسة رسمية حول صيانة البيانات في سجالت المورِّدين، لتكون بمثابة الضوابط   (ب)
الواسعة النطاق التي توفِّر اإلرشادات للموظفين أو للوحدات المعنية مباشرة في هذه العملية، وترّسخ القيام 

 تبسِّط األنشطة واإلجراءات؛باالستعراض الدوري و 

غيـــاب التحقــــق المنهجـــي للتوافــــق بـــين العمــــالت النقديــــة فـــي العقــــد، وفـــي الحســــابات المصــــرفية   (ج)
 ؛للمورِّدين

غيــاب التحقــق الختــامي الــواقعي لتحديــد االمتثــال الكــافي للمنجــزات فــي ســياق عمليــات يــتم فيهــا   (د)
 ؛"الدفع عند االستالم"

 لعالمية لتنفيذ استراتيجية الشراء؛غياب خطة التنفيذ ا  )هـ(

غياب وحدة واحدة مكرَّسة ضمن مركز الخـدمات العـالمي، وغيـاب إجـراءات متماسـكة ومعياريـة،   (و)
وغيـــاب التحقـــق مـــن صـــحة اإلجـــراءات ومـــن التســـويات عنـــد إغـــالق أوامـــر الشـــراء فـــي مركـــز الخـــدمات 

 ؛العالمي

ضـائع العالميـة ممـا يـؤدي إلـى عمليـات إداريـة غيـر البب الخاصـةالتأخر في اسـتالم أوامـر الشـراء   (ز)
 ؛ضرورية كان يمكن تجنبها في مركز الخدمات العالمي

، ولتحــديث التحقــق مــن صــحة المســاهماتغيــاب إجــراءات معياريــة محــددة لطلبــات تفعيــل بنــود   (ح)
 ؛الميفي نهاية المطاف ضمن نظام اإلدارة الع المساهماتاإلجراءات المعيارية قبل إنشاء بنود 

غياب سياسة رسمية بشأن التحقق المنتظم والدوري لحالة االعتماد وللحاجـة إلـى إنشـاء إجـراءات   (ط)
 تشغيل معيارية جديدة في مجال الموارد البشرية وتحديث ما هو موجود منها بالفعل.

لبيانـات، أن تواصل المنظمة اتخاذ اإلجراءات الالزمـة لمزيـد مـن التحسـين فـي جـودة مصـادر ا ناوصيو   -٤٩
عــن كفــاءة وفعاليــة العمليــات الوظيفيــة والتشــغيلية ضــمن مركــز الخــدمات العــالمي وضــمن نظــام اإلدارة  الً فضــ
 ي.العالم

الحظنا أيضًا أن الممارسة الحاليـة لمعالجـة المطالبـات ذات األثـر الرجعـي لتعويضـات مهمـات السـفر فـي   -٥٠
 ٨-٥الفـرع السـابع كز التدريب اإلقليمية لمهمات السـفر تحـت نظام اإلدارة العالمي ال تتماشى مع سياسة حظر مرا

ســتي إلــى أن التغييــر فــي السياســة للســماح يمــن دليــل المنظمــة اإللكترونــي، وأشــار المنســق، لخــدمات الــدعم اللوج
 حاالت استثنائية قيد المراجعة. فيبالمطالبات ذات األثر الرجعي لتعويضات مهمات السفر 
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أن تنفذ بدقة سياسـة عـدم السـماح بـأي مـن المطالبـات ذات األثـر الرجعـي  منظمة،ال بموافقةنوصي، و   -٥١
إلـى أن يحـدث تغيـر فـي  ،من دليل المنظمة اإللكتروني ٨-٥الفرع السابع لتعويضات مهمات السفر تمشيًا مع 

استثنائية  فتتم الموافقة على تغطية المطالبات ذات األثر الرجعي لتعويضات مهمات السفر في حاالت ،السياسة
 .دليل المنظمة اإللكترونيل وفقاً وتنفذ 

الحظنــــا أيضــــًا أن بــــدالت المشــــقة يــــتم تعــــديلها فــــي نظــــام اإلدارة العــــالمي عنــــدما يتغيــــر صــــافي المرتــــب   -٥٢
مما يؤدي إلـى دفـع مبـالغ زائـدة مـن البـدالت. ويـتم إجـراء هـذه التعـديالت فـي بـدالت  اإلعالةاألساسي وتتغير حالة 

وجـــود ثغـــرات بـــين المتطلبـــات فـــي دليـــل المنظمـــة اإللكترونـــي وقواعـــد الـــدفع الحاليـــة فـــي نظـــام اإلدارة المشـــقة عنـــد 
في مركز الخدمات العالمي هذا الموضوع، ولكن حتى اآلن  ٢٠١٤العالمي. وقد ذكر تقرير استعراض نهاية العام 

عالوة على ذلك، لم يتم اسـترداد المـدفوعات لم يتم اتخاذ أي تعزيز للتوفيق بين المتطلبات وبين القواعد المذكورة. و 
 الزائدة من الموظفين المعنيين.

نوصي المنظمة بالبدء في تعزيز الصيغة الحسابية في نظام اإلدارة العالمي لبدل المشقة لمواءمته مـع   -٥٣
دفوعات لقـاء نظام اإلدارة العالمي لمنـع الزيـادة فـي المـفي حساب ال صيغةومع أحكام دليل المنظمة اإللكتروني 

 بدالت المشقة واسترداد المبالغ الزائدة منها من الموظفين المعنيين.

بررت اإلدارة المالحظة السابقة بأن النص في دليل المنظمة اإللكتروني ال يتماشى مـع قـرارات السياسـات   -٥٤
األساسـي وتتغيـر  التي تم اتخاذها في وقـت الحـق فـي المنظمـة والتـي تـنص علـى أنـه عنـدما يتغيـر صـافي المرتـب

فــإن بــدل المشــقة فــي نظــام اإلدارة العــالمي يــتم تعديلــه وفقــًا لــذلك. ســيتم تعــديل هــذا الجــزء مــن دليــل ، اإلعالــة حالــة
بمــا يتماشــى مــع التغييــرات فــي دليــل المنظمــة اإللكترونــي ذات  ٢٠١٦لــذلك خــالل عــام  المنظمــة اإللكترونــي وفقــاً 

. ٧٠/٢٤٤لقـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم  فين الـدوليين وفقـاً الصلة بحزمة جديدة مـن التعويضـات للمـوظ
دليـل المنظمـة اإللكترونـي،  وسنبقي على هذه الحال حتى تتم الموافقة على التغييـر فـي السياسـات ويـتم تنفيـذها فـي

  .رة العالميتسود األحكام القائمة في دليل المنظمة اإللكتروني في العمليات التي يجريها نظام اإلداحتى و 

 تصريف الشؤون مسائل  -٢

تمشيًا مع واليتنا في إبداء المالحظات حـول كفـاءة اإلجـراءات الماليـة ونظـام المحاسـبة، والضـوابط الماليـة   -٥٥
منظمـــة، استعرضـــنا لمـــن اللـــوائح الماليـــة ل ٣-١٤ لالئحـــة الداخليـــة، وبصـــفة عامـــة، إدارة وعمليـــات المنظمـــة وفقـــاً 

يـتم تنفيـذها فـي المجـاالت الرئيسـية للعمليـات، وٕادارة المخـاطر. وقـد أبلغنـا اإلدارة بتوصـيات  الضوابط اإلدارية التـي
وتمت مناقشتها مع اإلدارة للمساعدة في تعزيز الفعالية والكفاءة فيهـا. وفـي هـذا السـياق، أجرينـا  ،قيمة مضافة ذات

العام، األجهزة الرئاسية والعالقات الخارجية، مراجعة حسابات في المكاتب التالية في المقر الرئيسي: مكتب المدير 
الـــُنُظم الصـــحية واالبتكـــار، ومكاتـــب المنظمـــة القطريـــة فـــي الصـــومال،  دائـــرةوالمـــرأة والطفـــل، و  دائـــرة صـــحة األســـرة

والمكتب اإلقليمي للمنظمة لجنـوب شـرق آسـيا؛ وفريـق الـدعم المشـترك  ،والصين، والهند، وبوركينا فاصو، وميانمار
لشــراء، والمــوارد اإدارة  لمراجعــة هــيي افــلغــرب أفريقيــا. وكانــت المجــاالت الرئيســية التــي تمــت تغطيتهــا  بــين البلــدان

وٕاعــداد التقــارير إلــى الجهــات المانحــة، والتعــاون المــالي المباشــر، والحســابات النقديــة/  المســاهماتالبشــرية، وبنــود 
 البرامج.ٕادارة السفر، و ٕادارة األصول والمخزون، و و السلف، 

 استعراض الضوابط اإلدارية  ١-٢

يسمح نظام المراقبة الداخلية لإلدارة باالستمرار في التركيز على سعي المنظمة لمواصلة عملياتها وتحقيق   -٥٦
فـــي جميـــع أنحـــاء المنظمـــة، وعلـــى جميـــع المســـتويات وفـــي جميـــع  مراقبـــةأهـــداف األداء المـــالي. تحـــدث أنشـــطة ال

ية على النحو األمثل، فإنها يجب أن تكون مرتبطة باألداء الفردي للمـوظفين، الوظائف. ولكي تعمل المراقبة الداخل
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إذ يجــــب تعزيــــز ثقافــــة التحفيــــز، وتحديــــد أدوار ومســــؤوليات واضــــحة، وينبغــــي أن تمهــــد الطريــــق لتعزيــــز الشــــفافية 
 والمساءلة.

يها بيئــة تشــغيلية وتوضــح آليــات تصــريف الشــؤون المعمــول بهــا حاليــًا مــدى التــزام المنظمــة بــأن يكــون لــد  -٥٧
، وفيهــا تعزيــز للمســاءلة، وتــؤدي فيهــا الضــوابط الداخليــة مــا هــو متوقــع منهــا مــن وظــائف، مــع ةيــدمراقبــة جتتمتــع ب
نسـلط الضـوء و إدارة المخاطر من أجل التخفيف الفعال مـن وطـأة المخـاطر التـي تهـدد األعمـال.  القدرة علىتعزيز 

الجــودة للمســاءلة، وإلدارة المخــاطر وللضــوابط الداخليــة، بمــا فــي ذلــك ر عــزم المنظمــة علــى تقــديم أطــر عاليــة ونقــدّ 
األدوات مثل التقييم الذاتي للضوابط وخطاب التمثيل، وكالهما قد وضع اآلن قيد العمـل مـع مسـتويات مختلفـة مـن 

 التنفيذ.

ئد مــن ومــع ذلــك، فــإن وجــود آليــة فعالــة ومحوريــة لتصــريف الشــؤون فــي أي منظمــة، هــو المســتوى الســا  -٥٨
رة إلى إدراج الضوابط الداخلية في جميع القـرارات والعمليـات دوكيف تدفع المخاطر المق ،النضج في إدارة المخاطر

 ؤديلتصـريف الشـؤون، أن تـالمسـتديم أريد أن يكتب النجاح  اداخل تلك المنظمة. وبالتالي يكون من الضروري، إذ
ـــًا لمـــ ـــة وظائفهـــا وفق ـــدم التصـــميم الصـــارم إلدارة إدارة المخـــاطر وأنشـــطة المراقب ـــه. ففـــي حـــين يق ا صـــممت مـــن أجل

المخـــاطر والبنـــى التحتيـــة للمراقبـــة الداخليـــة البيئـــة المناســـبة للـــتحكم علـــى نحـــو أفضـــل بالعمليـــات التشـــغيلية داخـــل 
 المنظمة، فإن من الممكن أخذ المعلومات حول فعالية الضوابط التي تم إنشاؤها منذ بدء التشغيل الفعلي لها.

منظمـة، والخـط الـدفاعي الوخالل العام، استعرضنا الضوابط التي تأتي في مقدمة العمليات التي تقـوم بهـا   -٥٩
األول المعروف أنه يحقق المراقبة الفعالة على عملياتها التي تنشـرها ويصـبح لهـا تجليـات فـي العديـد مـن العمليـات 

حديد مستوى الفعاليـة فيهـا والفـرص المتاحـة لتحسـين الحيوية في بعض المكاتب المختارة. وتركزت اختباراتنا على ت
التـي  ٢٦٥العمليات. وباإلضافة إلى ذلك، أجرينا استعراضنا بمـا يتماشـى مـع المعـايير الدوليـة لمراجعـة الحسـابات 

مــع مســؤولية مــدقق الحســابات فــي إبــالغ المســؤولين عــن تصــريف الشــؤون واإلدارة بجوانــب القصــور فــي  طىتتعــا
 خلية التي حددها مراجع الحسابات في مراجعة البيانات المالية.المراقبة الدا

قمنـــا أيضـــًا بتقيـــيم تنفيـــذ إدارة المخـــاطر ضـــمن المكاتـــب التـــي زرناهـــا. وقـــد عزمنـــا علـــى اســـتخدام نتـــائج   -٦٠
االستعراض الذي قمنا به في تحديد نطاقات مراجعة الحسابات التي سنقوم بها بعد ذلك للمسارعة في تقديم خطاب 

  .مان حول المراقبة الداخلية في المنظمة ليتزامن مع إعداد األمانة العامة لبيان المنظمة بشأن المراقبة الداخليةض
 
 ونتائج المراجعة التي قمنا بها معروضة في الفقرات التالية.  -٦١

 مشترياتإدارة ال  ١-١-٢

إذ يتضـمن  ،مـة معقـدة وواسـعة النطـاقأكدت استراتيجية المنظمة بشأن الشراء أن وظيفة الشـراء فـي المنظ  -٦٢
 نطاقها شراء السلع أو األشغال أو الخدمات المهنية، واكتساب الملكية العقارية سواء عن طريق الشراء أو اإليجار.

   -أ) اللـــــوازم والمـــــواد الطبيـــــة (، أنفقـــــت المنظمـــــة مـــــا يلـــــي علـــــى الشـــــراء: ٢٠١٥وبالنســـــبة للعـــــام المـــــالي   -٦٣
والمعــــدات والمركبــــات  ؛دوالر أمريكــــي ٧٤٤ ٠٩٦ ٠٠٠ -الخــــدمات التعاقديــــة  ؛كــــيدوالر أمري ٢٦٥ ٤٨١ ٠٠٠

 دوالر أمريكي. ٦٧ ٧١٦ ٠٠٠ –واألثاث 
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 تخطيط الشراء

إن الهدف النهائي من تخطـيط الشـراء، كمـا أكـد دليـل الممارسـين فـي األمـم المتحـدة للشـراء، هـو أن يكـون   -٦٤
البضــائع والخــدمات أو األعمــال فــي الوقــت المناســب وبتكلفــة  هنــاك عمــل منســق ومتكامــل لتلبيــة االحتياجــات مــن

معقولة. ومن هنا فإن تخطيط الشراء فـي الوقـت المناسـب وبدقـة ضـروري لتحقيـق هـذا الهـدف. ومـن الضـروري أن 
يتضمن إعداد خطة الشراء تقدير مهلة كافية تسبق كل خطوة من خطوات دورة الشراء. وتتضـمن الخطـة، مـن بـين 

االلتـزام بالجــداول الزمنيـة، والمعــالم الفارقــة، واالسـتراتيجيات، والمــوارد الالزمـة. كمــا يـوفر إعــداد خطــة أمـور أخــرى، 
الشــراء الــربط بــين األنشــطة التــي يقــوم بهــا الكيــان واســتراتيجيات الشــراء عــن طريــق توجيــه المســاءلة إلــى مســؤولين 

 عملية الشراء.ل المالكينمحددين من 

للحســابات إمــا غيــاب وٕامــا قصــور أنشــطة تخطــيط الشــراء التــي تقــوم بهــا مجموعــات وقــد أظهــرت مراجعتنــا   -٦٥
  :ومكاتب المنظمة التي راجعنا حساباتها، كما هو مبين في الجدول التالي

 : أنشطة تخطيط الشراء في المجموعات والمكاتب ١الجدول 

  األنشطة ذات الصلة بتخطيط الشراء / المكتبدائرةال
اصــــو، المكتــــب اإلقليمــــي ف اميانمــــار، بوركينــــ

للمنظمـــــة لجنـــــوب شـــــرق آســـــيا، فريـــــق الـــــدعم 
 المشترك بين البلدان لغرب أفريقيا

  لم يتم إعداد خطة سنوية للشراء.

إعـــداد وثيقـــة تتضـــمن تكلفـــة الوحـــدة والكميـــة اإلجماليـــة ومنطقـــة التوزيـــع/  الصومال 
م تقــديم . ومــع ذلــك، لــم يــت٢٠١٥المســتفيدين والمبلــغ المقــدَّر للشــراء لعــام 

أيـــة معلومـــات حـــول فتـــرة الشـــراء، والعمليـــة المتَّبعـــة فـــي تحديـــد واختيـــار 
 المورِّدين، واالستراتيجية التي تتَّبع في شراء كل بند مطلوب شراؤه.

مــن ذلــك تــم  لـم يــتم تحضــير الخطــة الســنوية للشــراء كوثيقــة واحــدة. وبــدالً  زامبيا 
ســـنوية النصـــف  اســـتخدام خطتـــين اثنتـــين منفصـــلتين مـــن خطـــط الشـــراء

ستية ووافـق يقام بإعدادهما مسؤول الشراء واإلمدادات اللوج ٢٠١٥  لعام
ا مكتـب ممثـل المنظمـة القطـري، جنبـًا إلـى جنـب مـع وثيقـة تســمى مـعليه

 ملف الميزانية التشغيلية.

دائــرة صــحة الــُنُظم الصــحية واالبتكــار، و  دائــرة
والمـــــرأة والطفـــــل فـــــي المقـــــر الرئيســـــي  األســـــرة

 للمنظمة.

عـــض اإلدارات لـــديها خطـــط الشـــراء الخاصـــة بكـــل منهـــا، فـــي حـــين أن ب
بعضــها اآلخــر لــيس لديــه مثــل تلــك الخطــط. ولــم يــتم إعــداد خطــة شــراء 

 .دائرةموحدة في ال

 
نؤكد أهمية اعتراف المنظمة بأن أنشطة الشراء معرَّضة للمخاطر. وتعزى هـذه المخـاطر عـادة إلـى القـوى   -٦٦

، وتوقعــات أصــحاب المصــلحة المعنيــين. ونوعيتهــا العوامــل الخارجيــة مثــل تــوافر المــوارد االســتراتيجية والتــي تشــمل
ومــن أجــل التعــرف علــى الجوانــب الهامــة فــي عمليــة الشــراء ومعالجتهــا، فمــن األهميــة بمكــان أن تــتم صــياغة خطــة 

 شراء شاملة وقابلة للتنفيذ من قبل المنظمة.

الشـراء والمسـؤوليات ذات الصـلة بـه مـن خـالل النظـر فـي  نوصي المنظمة بتعزيـز قـدراتها فـي تخطـيط  -٦٧
 وضع خطط شراء شاملة لضمان إدارة احتياجات الشراء بشكل مناسب.
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إلــى جنــب مــع بقيــة  اً الــُنُظم الصــحية واالبتكــار أنهــا (جنبــ دائــرةتوصــية المــذكورة أعــاله، أبلغتنــا العلــى  ءً بنــا  -٦٨
لشــراء وأنهــا بــدأت بالفعــل فــي التعــاون مــع فريــق الشــراء وأمانــة لجنــة المنظمــة) ســوف تشــارك فــي تنفيــذ اســتراتيجية ا

الــذين يشــاركون فــي عمليــة الشــراء. وتجــدر  دائرةمراجعــة العقــود لتقــديم التــدريب حــول "االســتعداد للشــراء" لمــوظفي الــ
 عقـبيـات اإلشارة إلى أن بعـض ذلـك التـدريب سيخضـع للتنقـيح علـى ضـوء التغيـرات فـي الملكيـة والتغيـر فـي العمل

 تنفيذ استراتيجية الشراء. وفي حالة الصومال، تم إعداد خطة الشراء بعد مراجعة الحسابات.

والمـرأة والطفـل جزئيـًا علـى التوصـية، وفـي هـذه األثنـاء، فـإن  دائـرة صـحة األسـرةمـن ناحيـة أخـرى، وافقـت   -٦٩
بالفعـل مـن المنتجـات والخـدمات وضع خطة شراء بسيطة الستكمال ما تم سـرده على ذلك سيشجع مراكز الميزانية 

ضمن نظام اإلدارة العالمي. وعلى نحـو مماثـل، وافقـت المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة أن تنظـر  خطة العملقوائم في 
 في إعداد خطط الشراء.

 شراء الخدمات

ــــيم عمليــــة الشــــراء فــــي بعــــض   -٧٠ ــــد كيفيــــة عمــــل الضــــوابط ضــــمن عمليــــة شــــراء الخــــدمات، قمنــــا بتقي لتحدي
ات/ المكاتــب القطريــة/ اإلدارات فــي مكتــب المــدير العــام، وتحديــد الثغــرات التاليــة فــي طرائــق مختلفــة مــن المجموعــ
 ة:التعاقديالخدمات 

 شراء الخدمات  التي تكتنف مراقبة: الثغرات ٢الجدول 

 المكتب ثغرات المراقبة الرقم

  :اتفاقية أداء خدمات تقنية ١
فـي  بـدءالعلـى تـواريخ  لم تتم اإلشارة إلى التفويض/ الموافقـة

 .رجعيالثر األذات العقود 

األســـرة والمـــرأة والطفـــل فـــي صـــحة  دائـــرة
 المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية

  :اتفاقية أداء عمل ٢
النموذج، أو أن بعـــض بـــ ســـناد العطـــاءاتإتمتثـــل تقـــارير لـــم 

، أو لــم ســناد العطــاءإاتفاقيــات أداء العمــل لــم تتضــمن تقريــر 
علــــى موافقــــة لجنــــة مراجعــــة العقــــود، أو كــــان يــــتم الحصــــول 

هناك نقص في المرفقات اإللزامية في نظام اإلدارة العـالمي، 
أو لـــم يكـــن هنـــاك عـــروض أســـعار إلزاميـــة فـــي العقـــود التـــي 

فــي  داخلتــن هنــاك اكــدوالر أمريكــي، أو  ٢٥ ٠٠٠ تتجــاوز
 تواريخ العقود.

ــــــــــ ــــــــــا، بوركين فاصــــــــــو،  اميانمــــــــــار، زامبي
ُنُظم الصـــــــــــحية الـــــــــــ دائـــــــــــرةالصـــــــــــومال، 
األســـرة والمـــرأة  صـــحة دائـــرةواالبتكـــار، و 

والطفــل، ومكتــب المــدير العــام واإلدارات 
 المقــر الرئيســيفــي األجهــزة الرئاســية فــي 

  للمنظمة

  :تفاقخطاب اال  ٣
ولم  ،المتطلبات اإللزامية في نظام اإلدارة العالمي تستوفلم 

 يكن هناك موافقة من المسؤول القانوني.

مكتـب المـدير  - يسي للمنظمةالمقر الرئ
 العام

  العقود االستشارية: ٤
لم تثبت التواريخ على العقود االستشارية، وكان هنـاك نقـص 

 .ينرير اختيار المستشار افي البيانات في تق

الــنظم الصـــحية  دائـــرةالصــومال، زامبيــا، 
 واالبتكار في المقر الرئيسي للمنظمة.
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واتفاقيـات أداء العمـل مـع األفـراد،  ينأنـه فيمـا يتعلـق بعقـود المستشـار  واالبتكـار الُنُظم الصحية دائرةأبلغتنا   -٧١
إدارة تمضـــي مـــن قبـــل إدارة المـــوارد البشـــرية، وأن  بـــإدارة هـــذه األمـــورلشـــراء لمنظمـــة الخاصـــة باتقتـــرح اســـتراتيجية ا

الممارســة الحاليــة إلــى  المــوارد البشــرية فــي عملهــا لتحديــد كيــف ســيتم هــذا العمــل فــي المســتقبل وكيــف ســينتقل مــن
أما بالنسبة للتوصية المتعلقة باتفاقية أداء خدمات تقنية وطلبات التوريد، فقد أشارت  .العمليات/ اإلجراءات الجديدة

الُنُظم الصحية واالبتكار أنها سوف تحدد التدابير لكيفية معالجة الثغرات المذكورة. وقـد عـالج مكتـب المنظمـة  دائرة
 ال على الفور أوجه القصور التي لوحظت.القطري في الصوم

نوصي المنظمة بتعزيز ما تقوم به مـن أنشـطة االسـتعراض والرصـد فـي سـائر العمليـات التجاريـة التـي   -٧٢
تتضمن شراء الخدمات من خالل اتفاقيات أداء خـدمات تقنيـة، واتفاقيـات أداء عمـل، وخطابـات التوريـد، وعقـود 

 ضوابط المقررة بها، وبالتالي إصالح الثغرات ذات الصلة.االستشارات، لضمان االلتزام بال

 المخاطر التي تهدد عقود الخدمة الفردية

وتدفع المنظمة لألفراد المتعاقدين معها بموجب اتفاقيات شـراء الخـدمات اسـتنادًا إلـى معـدل األجـر اليـومي   -٧٣
خبـــراتهم ولمــؤهالتهم. ويـــتم التعاقـــد معهـــم إلـــى جنـــب مـــع البــدل اليـــومي الـــذي يختلـــف وفقــًا ألمـــاكن تعييـــنهم ول اً جنبــ

 ، أنفقـت المنظمـة مـا مجموعـه٢٠١٥المنظمة مـن التكـاليف اإلضـافية للمـوظفين. وبالنسـبة للسـنة التقويميـة  لتحرير
 دوالر أمريكي على الخدمات االستشارية. ٤٤ ٩٨٥ ٠٠٠

إقـرار بـأن  )٦٨/٤٤ج(ارد البشـرية وفي التقرير السنوي بشأن المو الخاصة بالشراء في استراتيجية المنظمة   -٧٤
العقــود مــع بــين هنــاك تحــوًال فــي التــوازن بــين التعيينــات المســتمرة، والتعيينــات المحــددة المــدة، والتعيينــات المؤقتــة، و 

مـن خـالل ترتيبـات مـع غيــر  ٪ مـن القــوى العاملـة فـي المنظمـة حاليـاً ٤٠يعمـل مـا يقـرب مـن  حيـثغيـر المـوظفين 
تحــول مخــاطر للمنظمــة مــن حيــث تمثيــل الملكيــة الفكريــة وســالمة العــاملين مــع التغطيــة ويشــكل هــذا ال المــوظفين.

 التأمينية غير المالئمة.

ومـــع كـــل التحســـينات التـــي خططـــت لهـــا المنظمـــة مـــن أجـــل تحقيـــق االســـتخدام األمثـــل للعقـــود مـــع غيـــر   -٧٥
ة مـن التحـديات التـي تتهـدد المنظمـة منظمـلالموظفين، تظل الحقيقـة أن المحافظـة علـى المسـاءلة والملكيـة الفكريـة ل

المـوارد البشـرية مـن غيـر المـوظفين  أنالتي يجب أن توليها االهتمام. هذا واضح بشكل خـاص فـي الهنـد باعتبـار و 
 يفوق عدد الموظفين النظاميين.

ضـمان تخفيـف وطـأة المخـاطر علـى المنظمـة ل نوصي أن تصيغ المنظمة االستراتيجيات األكثر مالءمة  -٧٦
مـع معالجـة أفضـل للتغطيـة التأمينيـة غيـر الالئقـة الناجمـة عـن  ،يث المساءلة والتمثيل وسالمة العـاملينمن ح

 .اتخدمالتوظيف المزيد من األفراد المتعاقدين لتأدية 

عقـود ب المتعلقـةوقد تم إبالغنا أن األعمال جارية في تنمية الموارد البشرية لتحديث السياسـات واإلجـراءات   -٧٧
، بينما تعالج الممارسات الحالية بالفعل عناصر معينـة بمـا فـي ذلـك توقيـع لألفراد عملالواتفاقيات أداء ين المستشار 

الموارد البشرية  إدارةالمعنية أيضًا أنها ستتعاون مع  دائرةالمستشارين لبيانات حول تضارب المصالح. وقد أبلغتنا ال
  .ة عن وضع السياسات لتنفيذ التوصيةولجنة مراجعة العقود وغيرها من اإلدارات المسؤول
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 إدارة الموارد البشرية  ٢-١-٢

وقــد عزمنــا علــى تنفيــذ الضــوابط التــي تــؤثر علــى إدارة المــوارد البشــرية فــي المنظمــة. ونؤكــد بشــكل خــاص   -٧٨
دوالر  ٩٢٠ ١٩١ ٠٠٠ ، أنفقـت المنظمـة٢٠١٥لقوى العاملـة. وفـي عـام اتخطيط وعلى على إدارة أداء الموظفين 

 .٢٠١٥لموظفين، وهو أكبر فئات النفقات في عام لتكاليف أمريكي ك

النظـــام  ضـــمنويـــتم تعـــداد وظـــائف إدارة المـــوارد البشـــرية التـــي يقـــوم بهـــا عـــدد مـــن المســـؤولين والمـــوظفين   -٧٩
منظمــــة، وتــــوفير الالمحّســــن الخــــاص بكــــل مــــنهم، ممــــا يضــــمن االمتثــــال لقواعــــد اإللكترونــــي لتطــــوير إدارة األداء 

 ادات ألعضاء الفريق، ومراقبة إجراءات الموارد البشرية، وغيرها.اإلرش

 المحّسناإللكتروني لتطوير إدارة األداء  لنظامل االمتثال

يشــترط دليــل المنظمــة اإللكترونــي علــى الموظــف وعلــى المشــرف عليــه اســتعراض وتقيــيم اإلنجــازات خــالل   -٨٠
األداء خــالل الــدورة، يقــدم المشــرف مــن بــدء ءات المقــررة. وفــي اســتعراض نهايــة العــام، اســتنادًا إلــى األهــداف والكفــا

يــتم توجيهــه إلــى المشــرف فــي المســتوى الثــاني لتقييمــه  يم األخيــر والــذيالتقيــإعطائــه  لحــو المســتوى األول توصــية 
مــن قبــل كــل مــن الموظـــف النظـــام اإللكترونــي لتطــوير إدارة األداء والموافقــة عليــه. ويــتم اســتكمال وتوقيــع نمــوذج 

 النظـامالسنوية حول  اإليضاحيةوالمشرفين على وجه السرعة وضمن اآلجال الزمنية المحددة في مذكرة المعلومات 
 اإللكتروني لتطوير إدارة األداء.

 ٢٠١٦ شباط/ فبراير ٤بتاريخ  ٠٧/٢٠١٦وكوسيلة لزيادة تحسين إدارة األداء، صدرت مذكرة المعلومات   -٨١
 ٢٠١٥ لعـام للنظـام اإللكترونـي لتطـوير إدارة األداءل اسـتكمال الصـيغة النهائيـة لتتضمن بالتفصيل اإلرشـادات حـو 

المحسَّـــن.  النظـــام اإللكترونـــي لتطـــوير إدارة األداء ، أو٢٠١٦ ملعـــا النظـــام اإللكترونـــي لتطـــوير إدارة األداءولتنفيـــذ 
هــو مســـؤولية  ر إدارة األداءالنظــام اإللكترونــي لتطـــويمعلومـــات تأكيــدًا علــى وجـــه التحديــد بـــأن "الوتضــمنت مــذكرة 

 ."مشتركة بين الموظفين ورؤسائهم

وقد أظهرت مراجعتنا للحسابات أن معدالت االمتثال للمكاتب القطرية وللمكاتب اإلقليمية وللمقر الرئيسـي   -٨٢
معـدل على النحو التالي: مكتب المنظمة القطري في ميانمار لديـه  ٢٠١٦من نهاية شباط/ فبراير  اً للمنظمة اعتبار 

فـي المقـر  ٪، األجهـزة الرئاسـية٩٢٪. مكتب المدير العام للمنظمة في المقر الرئيسي لديه معدل امتثـال ٥١امتثال 
والمــرأة والطفــل فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة لــديها  دائــرة صــحة األســرة٪، ٨١الرئيســي للمنظمــة لــديها معــدل امتثــال 

بالنســـبة للعديـــد مـــن التقـــارير و ٪. ٦٧ه معـــدل امتثـــال ٪، مكتـــب المنظمـــة القطـــري فـــي الهنـــد لديـــ٧٦معـــدل امتثـــال 
المتــأخرة كانــت هنــاك أســباب وجيهــة لعــدم االمتثــال، مثــل التقاعــد، وٕاجــازة األمومــة، وٕاجــازة نهايــة العقــد أو اإلجــازة 

. ومــع ذلــك، وفــي ٢٠١٦٪ فــي نهايــة شــباط/ فبرايــر ٦٤المرضــية. وعلــى الصــعيد العــالمي، كــان معــدل االمتثــال 
فـي مواعيـد اختتـام  للنظام اإللكتروني لتطوير إدارة األداء، الحظنا زيادة كبيرة في االمتثال ٢٠١٦ريل نيسان/ أب ١

  :كما هو مبين في الجدول أدناه ٢٠١٥ امعنهاية 
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نيســــان/  ١كمــــا فــــي  ٢٠١٥نهايــــة عــــام فــــي  للنظــــام اإللكترونــــي لتطــــوير إدارة األداءاالمتثــــال  :٣ لجــــدولا
  ٢٠١٦ أبريل

  
  )٪( المعدل  المقر الرئيسي للمنظمة والمكاتب اإلقليمية

  ٨٦  المقر الرئيسي للمنظمة
  ٨٨  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  ٨٧  جنوب شرق آسياالمكتب اإلقليمي ل
  ٨٩  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٩٥  شرق المتوسطالمكتب اإلقليمي ل
  ٩٧  غرب المحيط الهادئالمكتب اإلقليمي ل

  ٩٠  الميالمعدل الع
  

نيســان/  ١، كــان معــدل االمتثــال العــالمي كمــا فــي ٢٠١٥أنــه خــالل اختتــام نهايــة عــام  ٣أظهــر الجــدول   -٨٣
 ٪. وهذا يدل على تحسن االمتثال لتقييم أداء الموظفين.٩٠ قد بلغ ٢٠١٦أبريل 

نة، لـوحظ أن وعالوة على ذلك، وفي حين أن مواعيـد االختتـام جـاءت فـي الوقـت المحـدد خـالل نهايـة السـ  -٨٤
دارات المقــر الرئيســي خــالل بدايــة الســنة وخــالل منتصــف إ و  دائــرةهنــاك تــأخير فــي االمتثــال لمواعيــد االختتــام فــي 

  السنة، وفي الجدول التالي عدد أيام التأخير باالستناد إلى العينات التي اختبرناها:

  ٢٠١٥ومنتصف عام  ٢٠١٥بداية عام التأخيرات في   :٤الجدول 

 عدد أيام التأخر عن منتصف العامعدد أيام التأخر عن بداية العام / اإلدارةدائرةال

ــــــــرة األســــــــرة والمــــــــرأة صــــــــحة  دائ
 والطفل 

 يوماً  ٩٠-٥١ يوماً  ٣١٨-٢٠

 يوماً  ٩٧-٦٢ يوماً  ٢١٥-٤ إدارة األجهزة الرئاسية

 يوماً  ١٣٦-٢٢ يوماً  ٢٨٨-٩ إدارة مكتب المدير العام

ــ المحّســن كانــت  للنظــام اإللكترونــي لتطــوير إدارة األداءي أدت إلــى التــأخير/ عــدم االمتثــال ومــن بــين األســباب الت
إعــــادة تعيــــين المــــوظفين، وتغيــــر المشــــرفين، وحضــــور االجتماعــــات، ومهمــــات الســــفر، والوظــــائف الشــــاغرة فــــي 

 المستويات العليا، وأعباء العمل الثقيلة.

المحّسـن واسـتكماله  ظـام اإللكترونـي لتطـوير إدارة األداءللننوصي المنظمة بضمان امتثـال المـوظفين و   -٨٥
ضمن اإلطار الزمني المطلوب من خالل اتباع استراتيجية مناسبة للحصـول علـى االمتثـال الكامـل، وقيـاس أداء 

  الموظفين بشكل كامل.
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لكتروني لتطـوير لنظام اإل ا " محددة وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، ومالئمة، ومحددة زمنيًا في"سمارت أغراض
 إدارة األداء

األداء هـــو  غـــرض، فـــإن لنظـــام اإللكترونـــي لتطـــوير إدارة األداءالمنظمـــة حـــول ل التوجيهيـــةللمبـــادئ  وفقـــاً   -٨٦
يحتـاج الموظـف إلنجـازه خـالل فتـرة األداء. يجـب أن تكـون ما اتفق بشأنه كل من الموظف والمشرف من حيث  ما
بـه  الـذي يعمـلقسـم الوحـدة و ال بأهـداف غـراضالعمل. ويمكن ربـط هـذه األاألداء واضحة، ويجب أن توّجه  غراضأ

 النظــــام مــــن خــــالل غــــراضمــــن األ دائــــرةلمنظمــــة ورســــالتها. ويــــتم تحقيــــق لالعامــــة  غراضالموظــــف، وكــــذلك بــــاأل
 غـرضسمارت كدليل. وبالنظر إلى "سمارت" كأداة، فـإن ال "نهج"المحسَّن باستخدام  اإللكتروني لتطوير إدارة األداء

محــددة وقابلــة للقيــاس، وقابلــة للتحقيــق، ومالئمــة،  غــراضيكــون "ســمارت" وفقــًا للمعــايير التــي تتطلــب أن تكــون األ
 ومحددة زمنيًا.

النظام اإللكترونـي خطة العمل، أجرينا اختبارًا على  غرضولتحديد مدى التقيد بمعايير "سمارت" في رسم   -٨٧
اإلدارة العليــا والمـــوظفين فــي المجموعــات والمكاتــب التــي أجرينــا فيهـــا  المحّســن شــمل مــوظفي لتطــوير إدارة األداء

 مراجعة الحسابات، وقد أظهر االختبار أن معايير نهج "سمارت" لم تراع بدقة.

يعبَّر عنها بكالم عام مع وصف  غراضبأن األالمطلوبة "سمارت"  غراضتم تحديد سبب عدم االمتثال أل  -٨٨
المحّسـن، فهـذا الـنمط  اإللكترونـي لتطـوير إدارة األداءنظـام الين وفـق مـا وردت فـي غير واضـح لمسـؤوليات المـوظف

االســتراتيجية التنظيميــة خــالل القيــاس ب ربــط األغــراض مــن التعريــف الموضــوعي يمكــن أن يخلــق عائقــًا عنــدما يــتم
هم الواضـح للمعلومـات النهائي إلنجاز الموظفين. وضمن منظور إعداد التقارير في البرامج، فإنه من الضروري الف

بحيـث يمكـن  ،هـو تطبيـق رفيـع القيمـة غـراضالتي تدور حول األداء حتى على مستوى مالك العملية. إن تحديد األ
 ،وفـــي نهايـــة المطـــاف مـــع النتـــائج المتوقعـــة مـــن البرنـــامج بكاملهـــا ،خطـــط العمـــل دائـــرةتســـوية األداء الفـــردي مـــع 
 شادات التي تَُقدَّم.باتباع اإلر  غراضوبالتالي، ينبغي عرض األ

اإللكترونـي  النظـامالمـوظفين كمـا وردت فـي كـل مـن غـراض نوصي أن تقوم المنظمة بمراجعة تعريف أ  -٨٩
يــتم تحقيقهــا وفقــًا غــراض والتأكــد مــن أن هــذه األكــل موظــف علــى حــدة، بالخــاص المحّســن لتطــوير إدارة األداء 

 لنموذج "سمارت".

الموظفين يبدو لـديهم صـعوبات فـي التعبيـر عـن طبيعـة محـددة زمنيـًا  وقد أوضحت المكاتب بالتفصيل أن  -٩٠
لعملهــم، خصوصــًا عنــدما يكــون هنــاك عناصــر متكــررة مهمــة فــي عملهــم علــى مــدار الســنة. وأوضــحوا أن أي نهــج 

إدارة المـــوارد  لمعالجـــة هـــذه القضـــية، البـــد مـــن تطـــويره مـــن منظـــور مؤسســـي، وبالتـــالي، فـــإن المكاتـــب ســـتعمل مـــع
 "سمارت". غراضلتحسين األ البشرية

 بناء الكفاءات من خالل التدريبات

منظمـــة مـــن خيـــارات المســـتقبل الـــوظيفي للمـــوظفين. لومـــن المتوقـــع أن يحّســـن نمـــوذج الكفـــاءات العـــالمي ل  -٩١
وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن نمـــوذج الكفـــاءات العـــالمي يتـــيح للمنظمـــة تحديـــد الكفـــاءات والمهـــارات التكنولوجيـــة والـــتعلم 

و مطلوب لتمكين الموظفين من إحراز التقدم فـي مهـام معينـة/ وظـائف معينـة. كمـا يوضـح نمـوذج الكفـاءات ه مما
العــالمي أيضــًا الكفــاءات الالزمــة لقيــام المــوظفين بالعمــل مــن خــالل الجمــع بــين المعرفــة والمهــارة والموقــف. وقــد تــم 

المحّســن لمواءمــة ذلــك مــع إجــراءات التعيــين  داءالنظــام اإللكترونــي لتطــوير إدارة األإدمــاج الكفــاءات المطلوبــة فــي 
 عن أي مبادرات أخرى قائمة مثل التدريب لتطوير الموظفين. الً واالختيار، فض
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ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اإلطــار المؤسســي لمنظمــة الصــحة العالميــة للــتعلم والتطــوير يجمــع بــين مبــادئ   -٩٢
مثل تقيـيم االحتياجـات وتصـميم البـرامج ورصـد التقـدم المحـرز  التخطيط القائم على تحقيق النتائج واألدوات العملية

التنظيميــة فــي تطــور وتعلــم المــوظفين. ويشــجع اإلطــار المؤسســي  غــراضوتقيــيم الحصــائل للمســاعدة فــي تحقيــق األ
دعـم مسـؤولية الفـرد علـى  ،باعتبارها منظمة قائمـة علـى المعرفـة ،منظمةاللمنظمة الصحة العالمية للتعلم والتطوير 

وأن يرسـم كـل فـرد مالمـح شخصـيته ذات الصـلة بـالتعلم وبمسـار التطـور الـوظيفي. وبـؤرة  ،اغتنـام فـرص الـتعلم في
التركيز الرئيسية في اإلطار المؤسسي لمنظمة الصحة العالميـة للـتعلم والتطـوير هـي تعزيـز الـتعلم والتطـوير لمـا لـه 

 نظمة.مويتواءم بوضوح مع تحقيق أهداف ال ،ةصلة، ويقع ضمن بؤرة التركيز، ويكون مجديًا مقابل التكلف

المحّســـن ضـــمن عينـــات المـــوظفين فـــي مكتـــب  النظـــام اإللكترونـــي لتطـــوير إدارة األداءكشـــف استعراضـــنا   -٩٣
والمــرأة والطفــل أن احتياجــات التــدريب لــديهم تتفــاوت بــين  دائــرة صــحة األســرةالمــدير العــام فــي األجهــزة الرئاســية و 

ر و يفــة، ومهــارات التعامــل مــع اآلخــرين واللغــات وٕادارة الــذات. ومــع ذلــك، لــم يكــن بمقــدمجــاالت تقنيــة تتعلــق بالوظ
 جميع الموظفين تلبية احتياجاتهم التدريبية.

٪ فقـط مـن المـوظفين تحـت ٣٠كان  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١وعالوة على ذلك، الحظنا أنه في   -٩٤
ام قــد خضــعوا لــدورات تدريبيــة ســواء مــن خــالل مبــادرة الــتعلم ٪ تحــت مكتــب المــدير العــ٢٧إدارة األجهــزة الرئاســية و

أو مــن خــالل وســائط أخــرى للتــدريب، الــذي ال يتــواءم مــع االحتياجــات المحــددة فــي نظــام إدارة  ilearnاإللكترونــي 
 .وتطوير األداء اإللكتروني

أن التـــدريب عمليـــة أبلغتنـــا مكاتـــب المنظمـــة أن التـــدريبات تجـــرى علـــى مـــدار الســـنة. وأشـــارت كـــذلك إلـــى   -٩٥
مسـتمرة وتســتند إلـى االحتياجــات التدريبيــة للفـرد. وتقــدم المنظمــة عـددًا مــن الـدورات التدريبيــة فــي مكاتبهـا فــي إطــار 

ـــتعلم اإللكترونـــي  ـــتعلم وهـــي ، ilearnمبـــادرة ال داخـــل المنظمـــة.  آليـــة للتـــدريب علـــى التطـــوير اإلداريو أداة إلدارة ال
 يكن لديهم الوقت للتدريبات في هذا الوقت.علمنا أيضًا أن عددًا من الموظفين لم  وقد

ونؤكــد علــى حقيقــة أن المنظمــة قــد تبنــت التوجــه االســتراتيجي الجديــد وعلــى رؤيــة المنظمــة بضــمان أعلــى   -٩٦
 مستوى من الموظفين مع زيادة التركيز على تطوير الكفاءات والبرامج التعليمية للموظفين.

وأن يـتم تقيـيم رسـمي  ،تلك الكفاءات لـدى جميـع المـوظفين منظمة، بأن تضمن بناءالنوصي، ووافقت   -٩٧
مشــاركة وثيقــة مــع إدارة المــوارد البشــرية، بحيــث يــتم تتبــع وٕادارة بلالحتياجــات التدريبيــة الفرديــة للمــوظفين، 

 .كافٍ احتياجات التطوير لكامل مجاالت الكفاءة المطلوبة من الموظفين على نحو 

الـتعلم، ودورة حيـاة إدارة األداء والتطـوير الـوظيفي فـي منصـة جمـع ة إمكانية تستكشف إدارة الموارد البشري  -٩٨
والمــرأة والطفــل حاضــرة للــدعم والتجريــب االرتيــادي عنــد تــوفر ذلــك. وفــي  دائــرة صــحة األســرةواحــدة، وســوف تكــون 

النظــام  نمــوذجاألنشــطة التدريبيــة فــي  علــى إدراج الوقــت نفســه، فــإن المجموعــات ســوف تشــجع المــوظفين والمــديرين
  و أفضل.حبهم بحيث يمكن تلبية احتياجاتهم على ن السنوي الخاص اإللكتروني لتطوير إدارة األداء

 تخطيط القوى العاملة

منظمـــة أن التخطـــيط لتعاقـــب المـــوظفين أحـــد الجوانـــب ذات لحـــدَّدت اســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية المَنقَّحـــة ل  -٩٩
 والسيما في ضوء المعدل العالي المتوقع الستنزافها.األهمية الحاسمة في تخطيط القوى العاملة 
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النظم الصحية واالبتكار فقد تقاعد تسعة موظفين  دائرةوكشف استعراضنا لتخطيط القوى العاملة أنه وفقًا ل  -١٠٠
، وهنـاك وظيفـة واحـدة ٢٠١٥وظيفـة أصـبحت أو ستصـبح خاليـة فـي عـام  ١٣، كما أن هناك ٢٠١٤فيها في عام 
المكتــب القطــري  . وفــي٢٠١٥، إلــى جانــب ثالثــة وظــائف التــزال خاليــة فــي عــام ٢٠١٤وتعــود لعــام  التــزال خاليــة

٪ مــن مجمــل ٥٤وظيفــة مشــغولة، وهــو مــا يشــكل  ٦٨هنــاك أن وظيفــة،  ١٢٧أصــل  نجــد مــنللمنظمــة فــي الهنــد، 
األول/ كـــانون  ٣١٪ مـــن مجمـــل الوظـــائف، وذلـــك فـــي ٤٦وظيفـــة شـــاغرة وهـــو مـــا يشـــكل  ٥٩الوظـــائف، ويبقـــى 

وظيفــة  ٢٧وظيفــة طويلــة األمــد و ٣٢ هنالــك . ومــن بــين هــذه الوظــائف الشــاغرة التســع والخمســين،٢٠١٥ ديســمبر
٪ مــن إجمــالي الوظــائف ٢٦وظيفــة أو  ٢٤ذات طبيعــة مؤقتــة. وفــي مكتــب المنظمــة القطــري فــي ميانمــار، هنــاك 

وظيفــة  ١٥و ٢٠١٤ نون الثــاني/ ينــايرمنــذ كــا اً ، تســعة منهــا ظــل شــاغر ٢٠١٦شــباط/ فبرايــر  ٨التــزال شــاغرة فــي 
وظيفــة،  ٧٦مــن أصــل ف. وفــي فريــق الــدعم المشــترك بــين البلــدان لغــرب أفريقيــا، ٢٠١٥كانــت شــاغرة خــالل عــام 

. ومن بين هذه الوظائف الشاغرة، كـان ٢٠١٦ شباط/ فبراير ٢٩٪ منها التزال شاغرة في  ٢١وظيفة أو  ١٦ كان
 ٪ وظائف مؤقتة.٢٥وظائف أو  ٤طويلة األمد و٪ منها وظائف ٧٥وظيفة أو  ١٢

ومن بين األسباب التي جمعناها حول عدم ملء الوظائف الشاغرة القيود التي تتعلق بالتمويل، واألولويات   -١٠١
المتغيرة، والتأخير في اإلجراءات، وٕاعادة الهيكلة التنظيمية، واالعتماد على اتخاذ إدارة الموارد البشرية لإلجـراءات، 

 مديد ُمَدد التقاعد.وت

ومع إحاطتنا علمًا باألسباب التي أوضحتها اإلدارة لعدم مـلء الشـواغر، فـإن مـلء هـذه الوظـائف الشـاغرة   -١٠٢
ينبغي أن يحظى بأقصى قدر من االهتمام بسبب تأثيره المحتمل على تنفيذ البرامج، وعلى المراقبة الداخلية، وعلى 

لشـاغرة فـي زيـادة الوقـت اإلضـافي، والتعاقـد الخـارجي، وتـدني جـودة مسـتويات إدارة المخاطر. إذ تسـاهم الوظـائف ا
 الخدمة في العديد من أقسام أو إدارات المنظمة.

وتنطــوي عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة، كــأي عمليــة أخــرى، علــى تحديــد الوظــائف الرئيســية/ المجموعــات   -١٠٣
مرشـــحين المحتملـــين. ونظـــرًا لهـــذه التعقيـــدات، يمكـــن أن الرئيســـية، والكفـــاءات المطلوبـــة فـــي الوظـــائف، وتحديـــد ال

يستغرق ملء الوظائف الشاغرة وقتًا طويًال. ويعتبـر تخطـيط القـوى العاملـة إحـدى أدوات إدارة المـوارد البشـرية التـي 
المبـادرة تشترك معها مكاتب منظمة الصحة العالميـة فـي تحمـل المسـؤولية، وبالتـالي، يتعـين علـى مكاتـب المنظمـة 

  .في هذا الصدد مع إدارة الموارد البشريةاالشتراك ب

ونحــن نوصــي بــأن تشــارك مكاتــب المنظمــة مشــاركة وثيقــة مــع إدارة المــوارد البشــرية إلدارة الوظــائف   -١٠٤
بنائهـا وملئهـا بالمواهـب التـي هـي قيـد التطـوير تعـامًال صـارمًا لمنـع أن يتم التعامل مع الشاغرة بشكل مناسب و 

  دما تنشأ الشواغر.نضوب المواهب عن

وقــد أبلغتنــا المكاتــب التــي قمنــا بمراجعــة الحســابات فيهــا فــي مــا يتعلــق بتعاقــب المــوظفين والــذين هــم فــي   -١٠٥
طريقهم ألخذ الوظيفة، أن المنظمة لم يكن لديها سياسة لتحديد المرشحين المحتملـين لتعاقـب الوظـائف والسـتمالتهم 

فهـو ت إدارة المـوارد البشـرية، ورغـم وجـود مناقشـات حـول هـذا الموضـوع، لها. ويقع هذا المجال في نطـاق مسـؤوليا
عمليــة  اإلعــالن عــنالمنظمــة أن تــذهب صــوبه، فبــدًال مــن ذلــك، تواصــل المنظمــة  اختــارتاالتجــاه الــذي  يكــن لــم

تنافســية لكــل اختيــار. وتضــمن التعليــق علــى المناصــب الشــاغرة أن هــذه المناصــب يجــري حاليــًا إدارتهــا مــن خــالل 
  تعيين موظفين مؤقتين، وتصميم وظائف ذات أمد أطول وتقديم إعالنات لتعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة.
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 وٕاعداد التقارير إلى الجهات المانحة  المساهماتإدارة بنود   ٣-١-٢

إلى دعـم  ) يهدفاتفاٌق تَوقَّعه الجهات المانحة هو مساهمة أو تمويل مؤكد (وهو عادةً  المساهماتإن بند   -١٠٦
 وفقاً  غراضمن األنشطة التي تقوم بها المنظمة، ويتطلب توفير إدارة فّعالة لضمان أن يتم إنجاز األ دائرةنشاط أو 

لمســؤوليات متفــق عليهــا ومحــدَّدة مســبقًا، ضــمن إطــار زمنــي معــيَّن، ومــوارد محــدَّدة، وميزانيــة محــدَّدة. ويحــدد إطــار 
والمسؤوليات لمراقبة بنود االلتزامـات الماليـة، ويتضـمن المسـؤولية والمسـاءلة التـي منظمة األدوار لالمراقبة الداخلية ل

ضـمن نظـام  المساهمات، وهو أمر يشمل الشروع في إنشاء بند المساهماتتقع على المديرين في مجال إدارة بنود 
نفيذ التقني والمالي، فضـًال عـن وفقها، ورصد التالمساهمة اإلدارة العالمي، وتعيين الكيفية التي ينبغي أن يتم إنفاق 

  تقديم تقارير إلى الجهات المانحة.

تــاريخ البــدء، وتــاريخ  تحديــدلمنظمــة علــى أن يــتم لمــن الــدليل اإللكترونــي  ٤٠-٢-٣ الرابعــة تــنّص الفقــرة  -١٠٧
علـى بنـود  . وتحدد إجراءات التشـغيل المعيـاري التـي تتنـاول العمـلالمساهماتاالنتهاء، وتحديد موعد اإلقفال لبنود 

. ويؤكـد المعنيـة دارةاإلفـي  المسـاهماتمن بدايتها إلـى نهايتهـا، السـلطة والمسـؤولية اإلداريـة لمـدير بنـد  المساهمات
اسـتعراض جميـع االلتزامـات الحاليـة، وٕالغـاء أي التزامـات  المسـاهماتأنه قبل تاريخ االنتهاء، يجب علـى مـدير بنـد 

 .المساهماتتبقية لضمان أنها سيتم تصفيتها بالكامل قبل تاريخ إغالق بند ، ومتابعة االلتزامات الملم تعد سارية

تتطلب معظم االتفاقات مع الجهات المانحة تقديم تقارير منتظمة عن األنشطة التقنية والتنفيذ المـالي وفقـًا   -١٠٨
المعنـي، كمـا ينبغـي  المسـاهماتر لبنود االتفاقية. وتقديم التقارير التقنية والتقارير الماليـة اإلداريـة مـن مسـؤولية مـدي

أن تســتعرض إدارة الشــؤون الماليــة إعــداد التقــارير الماليــة المعتمــدة وتوقيعهــا. ويعتبــر إعــداد التقــارير عــن المشــاريع 
ــًا لمصــداقية المنظمــة  واألنشــطة التــي تقــوم بهــا المنظمــة والتــي تســتمد تمويلهــا مــن المســاهمات الطوعيــة أمــرًا حيوي

م المانحين. وتسـتخدم المنظمـة نظـام اإلدارة العـالمي كـأداة للرصـد الـذي يسـتخدم مـن أجـل التقيـيم والحفاظ على التزا
 .المنهجي وقياس األداء عند إعداد التقارير إلى الجهات المانحة

بهدف الحصول على ضمان معقول بأن الضوابط والعمليات ذات  المساهماتوقد تم هذا العام استعراض   -١٠٩
بها يتم ممارستها بطريقة فعالة لتعزيز المساءلة والشفافية. وأشار االسـتعراض إلـى الثغـرات التاليـة  الصلة والمعمول

  :ةمراقبالفي 
  

 ، بما في ذلك إعداد التقارير إلى الجهات المانحةالمساهماتالثغرات في مراقبة إدارة بنود  : ٥الجدول 

 المكتب ثغرات في المراقبة الرقم

انتهــت صــالحيتها بالفعــل أو  يالمســاهمات التــبنــود  ١
أرصـــــدة غيـــــر وجـــــود أوشـــــكت علـــــى االنتهـــــاء مـــــع 

 مستخدمة 

الصومال، زامبيا، المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق 
آسيا، فريق الدعم المشترك بين البلـدان فـي غـرب 

 أفريقيا

ذات معــدالت تنفيــذ منخفضــة عنــد  مســاهماتبنــود  ٢
 اقتراب نهاية تاريخ صالحيتها 

 الصومال، زامبيا

ــــــة ال ٣ ــــــود المدين ــــــدى الجهــــــات المانحــــــة البن ــــــأخرة ل مت
 لمساهماتل

 المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا 

التزامـــات مفتوحـــة بعـــد تـــاريخ اســـتكمال النشـــاط فـــي  ٤
وتاريخ نهاية بند  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٣١

  المساهمة

صـــــحة  دائـــــرةالـــــنظم الصـــــحية واالبتكـــــار،  دائـــــرة
األجهــــــــــزة الرئاســــــــــية األســـــــــرة والمــــــــــرأة والطفـــــــــل، 

  والعالقات الخارجية/ مكتب المدير العام
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التــــأخير فــــي تقــــديم التقــــارير إلــــى الجهــــات المانحــــة  ٥
 (وفق إدخالها في نظام اإلدارة العالمي)

صـــــحة  دائـــــرةالـــــنظم الصـــــحية واالبتكـــــار، و  دائــــرة
فـــــــي المقــــــــر الرئيســــــــي األســـــــرة والمــــــــرأة والطفــــــــل 

ق آســـيا، للمنظمـــة، المكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــر 
  الصومال، زامبيا، ميانمار، بوركينا فاصو

تم تقديم تقارير عديدة للجهات المانحة ولكن لـم يـتم  ٦
تحميلها بعد في نظـام اإلدارة العـالمي ممـا أدى إلـى 
التنـــاقض فـــي الســـجالت بـــين نظـــام اإلدارة العـــالمي 

 والوحدات التقنية 

صـــــحة  دائـــــرةالـــــنظم الصـــــحية واالبتكـــــار، و  دائــــرة
فـــــــي المقــــــــر الرئيســــــــي ســـــــرة والمــــــــرأة والطفــــــــل األ

للمنظمـــة، المكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا، 
  الصومال، زامبيا، ميانمار، بوركينا فاصو

  
وعالوة على ذلك، الحظنا أن مازالت هناك تقارير لم يتم تسليمها نتيجـة أسـباب عـدة، علـى النحـو التـالي:   -١١٠

األمنية أو بسبب الصراعات؛ تم إغفـال إعـداد التقـارير  قيودًا كامًال بسبب البعض المشاريع لم يتم بعد تنفيذها تنفيذ
تــأخر طلــب ؛ الرســمية بســبب عــبء العمــل الثقيــل للغايــة والمــوارد المحــدودة فــي اإلدارة؛ التقــارير التــزال قيــد اإلعــداد

ألسـباب التـي تقـدمها اإلدارة، تظـل إدارة الشؤون المالية للبيانـات الماليـة النهائيـة والمرحليـة المعتمـدة. ومهمـا كانـت ا
الحقيقة أنه مازالت هناك تقـارير متـأخرة وتتطلـب المزيـد مـن إجـراءات المراقبـة سـواء مـن قبـل الوحـدات التقنيـة علـى 
التقــارير التقنيــة ذات الصــلة، أو مــن قبــل إدارة الشــؤون الماليــة علــى البيانــات الماليــة النهائيــة والمرحليــة المعتمــدة. 

 ب المنظمة القطري في الصومال بعد مراجعة الحسابات بمعالجة المالحظات الواردة.قام مكت وقد

مـن  المسـاهماتمنظمة، علـى معالجـة ثغـرات المراقبـة التـي لوحظـت فـي إدارة بنـود ال بموافقةنوصي، و   -١١١
لضـمان  وخصوصـًا تلـك التـي تقتـرب مـن نهايتهـا المسـاهماتخالل تعزيز آلية المراقبة على: حالـة جميـع بنـود 
لالتفـاق مـع الجهـات المانحـة؛ وتحـديث البيانـات حـول حالـة  تنفيذ تلك األنشطة المخطط لهـا بشـكل كامـل وفقـاً 

واسـتعراض إجـراءات االلتزامـات لضـمان  ؛المستحقات المتـأخرة حتـى يمكـن اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة أو تعـديلها
تــي لــم يــتم تصــفيتها بعــد انقضــاء تــاريخ اســتكمال اتخــاذ القــرار فــي الوقــت المناســب والــتخلص مــن االلتزامــات ال

 .المساهماتالمعامالت المالية وتاريخ اختتام بند 

إعـداد التقـارير إلـى الجهـات المانحـة والتنسـيق  رصـدعلـى  ةنوصي كذلك بأن تحسِّن المنظمة من القدر   -١١٢
ودقـة فـي نظـام اإلدارة العـالمي  بين الوحدات التقنية ليفضي األمر في النهايـة إلـى إنتـاج إحصـاءات أكثـر كمـاالً 

مما يضمن دعمًا أفضل للقرارات اإلدارية، ويزود الجهـات المانحـة، وفـي الوقـت المناسـب، بمعلومـات ذات صـلة 
  موال.األبما تطوعت لدفعه من 

 التعاون المالي المباشر  ٤-١-٢

مالية وِمَنح تشمل في  دوالر أمريكي في تحويالت ٣١١ ٧١٧ ٠٠٠مبلغ  ٢٠١٥أنفقت المنظمة في عام   -١١٣
. وتســاهم أنشــطة التعــاون المــالي المباشــر إلــى حــد كبيــر فــي تفــاقمــا تشــمل التعــاون المــالي المباشــر وخطابــات اال

بالمزيـد مــن منظمـة الســيما فـي مجــال تعزيـز قــدرات التنميـة الصــحية وقـدرات البلــدان علـى المشــاركة الإنجـاز بــرامج 
. إن التعاون المالي المباشر يعتبر طريقًا رئيسـيًا تنتهجـه المنظمـة لتقـديم خـدماتها، التزاماتها، أو في الوفاء بالفعالية

وعليه، وكما أكدت المنظمة في الدليل اإللكتروني الخاص بها، فـإن التعـاون المـالي المباشـر يخضـع لـنفس معـايير 
ثير أي تعـاون تقنـي أو برنـامج المساءلة والتقييم التي تخضع لها برامج الصحة من حيث أهمية وكفـاءة وفعاليـة وتـأ

 منظمة على الصعيد القطري.الأو مشروع أو نشاط تنفذه 
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سياســة واضــحة المعــالم للتعامــل مــع أنشــطة التعــاون المــالي المباشــر التــي تمولهــا مجموعــات المقــر 
  الرئيسي للمنظمة

ر علــى النحــو المحــدد فــي أمــا مــن حيــث ملكيــة األعمــال، فــإن المتطلبــات القانونيــة للتعــاون المــالي المباشــ  -١١٤
منظمـــة تـــنص علـــى أن أنشـــطة التعـــاون المـــالي المباشـــر تـــرتبط بخطـــة العمـــل المعتمـــدة علـــى لالـــدليل اإللكترونـــي ل

منظمـة لتقـديرات تكاليفهـا قبـل الموافقـة عليهـا. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن ميزانيـات الالمستوى القطـري مـع إقـرار ممثـل 
دوالر أمريكـي تحتـاج لموافقـة المكتـب اإلقليمـي. وفـي هـذا مـا  ٥٠ ٠٠٠عتبـة  التعاون المالي المباشر التـي تتجـاوز

يعنـــي أن تنفيـــذ وٕادارة التعـــاون المـــالي المباشـــر تقـــع علـــى عـــاتق المكاتـــب غيـــر المركزيـــة ولـــيس علـــى عـــاتق المقـــر 
 الرئيسي للمنظمة.

لمنظمــة أن إجمــالي أوامــر كشــف استعراضــنا ألنشــطة إدارة التعــاون المــالي المباشــر فــي المقــر الرئيســي ل  -١١٥
 دوالرًا أمريكيـًا، ومـن بـين هـذا المبلـغ كــان ٢٣١ ٩٨٢ ٥٢٥ كـان ٢٠١٥الشـراء وفـق التعـاون المـالي المباشـر لعـام 

الـنظم الصـحية  دائـرةتعلق بالتعاون المالي المباشر في المقر الرئيسي للمنظمة. وفي يدوالرًا أمريكيًا  ١ ٦٢٥ ٢٥٠
دوالر أمريكـي  ٢٣٥ ٠٠٠ مبالغهـاعمليات من التعاون المالي المباشـر يبلـغ مجمـوع  ١٠واالبتكار وجدنا أن هناك 

 دائرةلــمخصــص  النفقــات والتنظــيم) ونــوع والمســاهمات والمهــام بالمشــاريع المتعلقــة مبــالغ(ال PTAEOمــن  ممولــة 
جـًا تتبـاين فـي مـا بينهـا، والسـيما تتبع اإلدارات ُنهُ (أ) في المراقبة: التالية ثغرات وتعتريه الالنظم الصحية واالبتكار، 

الـــُنُظم الصـــحية  دائرةمخصـــص لـــ PTAEOب) ال يحظـــى اســـتخدام ( ؛فـــي قبـــول عقـــود التعـــاون المـــالي المباشـــر
المتعلقــــة بالتعــــاون المــــالي المباشــــر فــــي المكاتــــب القطريــــة بأســــاس كــــاف فــــي الــــدليل  األنشــــطةواالبتكــــار لصــــالح 

ه مــن إجــراءات التشــغيل المعياريــة . ومــع ذلــك، يــتم تعقــب ومراقبــة التعــاون ، وال فــي مــا يقابلــمنظمــةلاإللكترونــي ل
 المالي المباشر من قبل المكتب القطري الذي يتلقى عقود التعاون المالي المباشر.

الُنُظم الصـحية واالبتكـارات مـن حيـث  دائرةوأكدنا على ما يلي: (أ) إن الممارسات المتنوعة التي تقوم بها   -١١٦
لمخـاطر عـدم االمتثـال للقواعـد واللـوائح المقـررة،  دائرةرض الـّعـت اإلدارية للتعاون المالي المباشر يمكن أن يالترتيبا

ويمكــن أن يــوفر ســابقة غيــر ذات جــدوى للترتيبــات المســتقبلية للتعــاون المــالي المباشــر التــي تفتقــد ألســاس واضــح 
منظمــة وٕاجــراءات التشــغيل المعياريــة لرونــي ل(ب) عــدم وجــود ســلطة تفــويض مصــنفة ضــمن الــدليل اإللكت ؛ومحــدد

تمويـل عمليـات التعـاون المـالي المباشـر فـي لمقر الرئيسي للمنظمـة يخص ا PTAEOذات الصلة تسمح باستخدام 
في المكاتب القطريـة، فـذلك قـد يفـتح المزيـد مـن التعقيـدات فـي مجـال مراقبـة ورصـد كـل مـن االلتـزام المـالي والتقنـي 

اشــر، وســوف يتســبب فــي نهايــة المطــاف فــي قضــايا ذات صــلة بمراعــاة شــروط إعــداد التقــارير للتعــاون المــالي المب
 للجهات المانحة.

منظمـة مشـاركة وثيقـة مـع الشـؤون الماليـة لتوضـيح المراقبـة والسـلطة النوصي بأن تشارك مجموعات   -١١٧
ات الممنوحــة لــإلدارات فــي المفّوضــة فــي تمويــل التعــاون المــالي المباشــر مــن حيــث صــلته بــاألدوار وبالمســؤولي

  المقر الرئيسي للمنظمة، ومع الرجوع إلى األحكام ذات الصلة في الدليل اإللكتروني للمنظمة.

الــُنُظم الصــحية واالبتكــارات أن الشــؤون الماليــة ستســتعرض سياســات وٕاجــراءات التشــغيل  دائــرةوقــد أبلغتنــا   -١١٨
دة توضــيح االســتخدام المالئــم للتعــاون المــالي المباشــر علــى جميــع المعياريــة الخاصــة بالتعــاون المــالي المباشــر لزيــا

مســتويات المنظمــة (المقــّر الرئيســي، والمكاتــب اإلقليميــة والقطريــة)، وأنهــا ســتتعاون مــع الشــؤون الماليــة حــول هــذه 
  المسألة.

 



   A69/50          Annex  الملحق         ٦٩/٥٠ج

30 

ن المــالي المســاءلة وخطــوط إعــداد التقــارير حــول مشــاركات المقــر الرئيســي للمنظمــة بتمويــل تعاقــدات التعــاو
 المباشر 

إجـراءات التشـغيل المعيـاري  ) مـنFIN.XVI.001( ، تـم تنقـيح البنـد٢٠١٥في كـانون األول/ ديسـمبر عـام   -١١٩
الخــاص بالتعــاون المــالي المباشــر ليشــمل أنشــطة إدارة التعــاون المــالي المباشــر فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة بغيــة 

 ٢٠١٦بات الخــارجي. وفــي الفتــرة بــين شــباط/ فبرايــر وآذار/ مــارس االســتجابة للمالحظــة التــي أبــداها مراجــع الحســا
صــحة األســرة والمــرأة والطفــل اســتعراض لتلــك التغييــرات العتمادهــا،  دائــرةأجــري فــي المقــر الرئيســي، وخاصــة فــي 

 PTAEOوعلى الرغم من تعقب ومتابعة المكاتب القطريـة والممثلـين للمنظمـة للتعـاون المـالي المباشـر، مـن خـالل 
المقر الرئيسي للمنظمة، فـإن الحاجـة قائمـة لتوضـيح خطـوط المسـاءلة وٕاعـداد التقـارير المطلوبـة وفـق إطـار  يخص

 منظمة للمساءلة، وفي ضوء ما يلي:ال

صــحة األســرة  دائــرةيــتم إدراج المشــاريع التــي يغطيهــا التعــاون المــالي المباشــر فــي خطــط عمــل   (أ)
فيـــذ هـــذا التعـــاون المـــالي المباشـــر علـــى مســـتوى المكتـــب القطـــري والمـــرأة والطفـــل، فـــي حـــين تـــتم إدارة وتن

صــحة األســرة  دائــرةعمليــة مــن عمليــات التعــاون المــالي المباشــر فــي إطــار  ١٤للمنظمــة (فهنــاك إجمــالي 
 )؛اً أمريكي اً دوالر  ٢٦٠ ٣٤٤والمرأة والطفل، بتكلفة إجمالية تبلغ 

الكاملـــة لضـــمان االمتثـــال لعمليـــة التعـــاون  منظمـــة المســـؤوليةلتقـــع علـــى عـــاتق الممثـــل القطـــري ل  (ب)
 المالي المباشر في سياق االتفاقات التي ُأبرمت مع النظراء الوطنيين؛

يــدرج المكتــب القطــري للمنظمــة التقــارير ذات الصــلة بعمليــة التعــاون المــالي المباشــر فــي تقــارير   (ج)
 ؛سنةمنتظمة حول خطط العمل, وهي تقارير منتصف المدة وتقارير نهاية ال

يتحمــل المســؤول اإلداري فــي المكتــب القطــري للمنظمــة مســؤولية التخطــيط للتأكــد مــن صــحة أي   (د)
التمويل  اعملية من عمليات التعاون المالي المباشر، ويقود ذلك التخطيط، وفي الحاالت التي استخدم فيه

بات الجهات المانحة ، سوف من المقّر الرئيسي إلنشاء التعاون المالي المباشر، ومن أجل االمتثال لمتطل
صــحة األســرة والمــرأة والطفــل للحصــول علــى تأكيــد مــن المكتــب القطــري للمنظمــة بــأن جميــع  دائــرةتســعى 

 ؛المسائل المتعلقة بالتعاون المالي المباشر قد تم إجراؤها ومتابعتها على النحو الذي تستحقه

خطــط عمــل اإلدارات األربــع (بحــوث  ىانعكســت علــتــم إعــداد تقــارير عــن النتــائج واإلنجــازات أو   )ه(
ـــة، حمايـــة  ـــةالصـــحة و الصـــحة اإلنجابي ، صـــحة األم والطفـــل التـــدخالت الخاصـــة بالبيئـــات الصـــحية/ البيئ

ـــو كانـــت المكاتـــب المنفـــذة هـــي  والمراهـــق، التمنيـــع واللقاحـــات والمستحضـــرات البيولوجيـــة)، وذلـــك حتـــى ل
ارير إلــى الجهــات المانحــة، فــي حــين ادعــت بعــض المكاتــب القطريــة، ولــو كانــت اإلدارات قــد أعــدت التقــ

المكاتب القطرية التي أعدت التقارير عن النتائج واإلنجازات المتعلقة بعمليـة التمويـل المـالي المباشـر أنهـا 
  صحة األسرة والمرأة والطفل من المكاتب القطرية. دائرةيخص  PTAEOخالل تلقت تمويلها من 

منظمـــة تســـعى لتحديـــد أدوار ومســـؤوليات الظمـــة كـــان واضـــحًا فـــي إعالنـــه أن منالإن إطـــار المســـاءلة فـــي   -١٢٠
االسـتراتيجيات  بشـأنوسلطات واضحة في جميع أنحاء المنظمـة مـن أجـل تحقيـق قـدٍر أفضـل مـن التـآزر والتنسـيق 

 المســاءلة عــن المــواردوتقســيم العمــل بالمزيــد مــن الوضــوح بمــا يشــمل والسياســات المشــتركة علــى نطــاق المنظمــة، 
والنتائج. وللوصول إلى إدارة أفضل لعمليـة التعـاون المـالي المباشـر التـي تتلقـى تمويلهـا مـن ميزانيـة المقـر الرئيسـي 

 ح األدوار المتصلة بها.يوضفينبغي ت ،المنظمة التي تعتنقهامع مواءمة الممارسات الحالية مع مبادئ المساءلة 
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ن المالي المباشر مع مبـادئ المسـاءلة فـي المنظمـة مـن منظمة بأن توائم مشاركاتها بالتعاوالوصي نو   -١٢١
خالل الحصول على وضوح أفضل لألدوار والمسؤوليات عبر مشاركة عـن قـرب مـع المـديرين لسياسـة إجـراءات 
التشغيل المعيارية للتأكد من أن األنشـطة المتمـايزة بـين المجموعـات والمكاتـب اإلقليميـة والمكاتـب القطريـة يـتم 

 حو أفضل ويتم تطبيقها بشكل موحد في جميع أنحاء المنظمة.تحديدها على ن

صـــحة األســـرة والمـــرأة والطفـــل أنهـــا ستنســـق مـــع مـــديري سياســـة إجـــراءات التشـــغيل المعيـــاري  دائـــرةأبلغتنـــا   -١٢٢
) لالستجابة من وجهة نظر السياسة على محتوى مالحظة المراجعين للحسابات. اإلدارة المالية/ خدمات المحاسبة(

صحة األسرة والمرأة والطفل في عدم إصدار أي عقـد مـن  دائرةظل غياب الوضوح في السياسة، سوف تنظر وفي 
المخصص لها من المقر الرئيسي للمنظمة حتى يتم توضيح "األدوار   PTAEOعقود التعاون المالي المباشر من 

د الــُنُهج المحتملــة إلدارة عمليــات التعــاون صــحة األســرة والمــرأة والطفــل أيضــًا أن أحــ دائــرةوالمســؤوليات". وأبلغتنــا 
المالي المباشر التي تكون مصادر تمويلها من أموال المقر الرئيسي يمكن أن يكـون بإعـداد وثيقـة داعمـة لكـل عقـد 
من عقود التعاون المالي المباشر التي يتم تنفيذها، والتي تحدد وتفّصل بشكل واضح كًال مـن األدوار والمسـؤوليات 

صــحة األســرة والمــرأة والطفــل أيضــًا أنــه مــن المهــم االســتمرار فــي الســماح  دائــرةبــين الطــرفين. كمــا ادعــت  الداخليــة
 منظمة بتحديد آلية التعاقد األنسب إلشراك النظراء الوطنيين في العمل.للرئيس المكتب القطري ل

 رصد تقارير التعاون المالي المباشر

فـي  ١٣دد التقارير المتأخرة حول التعاون المالي المباشـر بنسـبة الحظنا أن المنظمة استطاعت إنقاص ع  -١٢٣
ـــــــرًا فـــــــي  ١٢٨٧المئـــــــة؛ مـــــــن  ـــــــى  ٢٠١٤كـــــــانون األول/ ديســـــــمبر  ٣١تقري ـــــــرًا فـــــــي كـــــــانون األول/  ١١١٦إل تقري

تقريـــــــرًا) وحتـــــــى  ٣٢٣٢( ٢٠١٣كـــــــانون األول/ ديســـــــمبر  ٣١٪ فـــــــي الفتـــــــرة مـــــــن ٦٥، وبنســـــــبة ٢٠١٥ ديســـــــمبر
تقريـــــرًا). ويشـــــير تقريـــــر رصـــــد التعـــــاون المـــــالي المباشـــــر للفتـــــرة مـــــن  ١١١٦( ٢٠١٥األول/ ديســـــمبر  كـــــانون ٣١

إلى أن أحد اإلجراءات التي يجري اتخاذها لتعزيز الضوابط  ٢٠١٥الثاني/ يناير إلى كانون األول/ ديسمبر   كانون
ت هـو اسـتالم نسـخة في آلية التعاون المالي المباشر استجابة لتعليقات الدول األعضاء وتوصيات مراجعـة الحسـابا

 إدارة نظــــاممـــن جميـــع تقـــارير التعـــاون المـــالي المباشـــر فـــي نظـــام اإلدارة العـــالمي وتحميـــل الوثـــائق المفقـــودة فـــي 
 .المؤسسية المحتويات

وقد أدى تفويت بعض الوحدات التقنية لإلشارة إلى استالم تقرير التعاون المـالي المباشـر فـي نظـام اإلدارة   -١٢٤
ج الجهـات التـي تلقـت المـنح الماليـة بالفعـل وقـدمت تقاريرهـا إلـى المكاتـب القطريـة جنبـًا إلـى جنـب العالمي إلـى إدرا

مع الجهات التي تأخرت عن تقـديم تقـارير التعـاون المـالي المباشـر. وقـد تـم تصـميم تقريـر "المكتشـف" ضـمن نظـام 
المــنح وتــأخرت عــن تقــديم التقــارير،  منظمــة بقصــد مســاعدة اإلدارة فــي تتبــع الجهــات التــي تلقــتلاإلدارة العــالمي ل

بسـبب المعلومـات  لـم يتحقـق المرجـو منهـاواتخاذ اإلجراءات المناسبة، عند الضرورة، فـي المواضـع والحـاالت التـي 
 المضللة.

أبلغتنـــا اإلدارة أن التواصـــل مـــع مكاتـــب الميزانيـــة والماليـــة فـــي المكاتـــب اإلقليميـــة سيســـتمر حـــول التعـــاون   -١٢٥
ر المتـــأخر االســـتحقاق، لضـــمان جمـــع المكتـــب القطـــري للتقـــارير مـــن النظـــراء الـــوطنيين فـــي الوقـــت المـــالي المباشـــ

علـــى مســـتوى  لتوزيعهــاالمناســب. كمـــا ســيتم تـــوفير مــواد تدريبيـــة لمكاتــب الميزانيـــة والماليــة فـــي المكاتــب اإلقليميـــة 
 عبر النظام العالمي لإلدارة. استالم نسخ من التقارير حول التعاون المالي المباشربشأن المكاتب القطرية 

وفــي مــا يلــي تــرد أوجــه القصــور األخــرى التــي لوحظــت فــي اســتعراض إدارة التعــاون المــالي المباشــر فــي   -١٢٦
  :٦المكاتب اإلقليمية وفي المكاتب القطرية، في الجدول 
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 ثغرات المراقبة في إدارة التعاون المالي المباشر   :٦ الجدول

ي قمنــا بهــا، مــن بــين أمــور وتضــمنت األســباب التــي قــدمتها اإلدارة علــى مالحظــات مراجعــة الحســابات التــ  -١٢٧
أخــرى، مــا يلــي: (أ) التــواتر الســريع فــي تغييــر المســؤولين/ النظــراء الحكــوميين؛ (ب) األولويــات المتنافســة ضــمن 
الســلطات الوطنيــة ونقــص عــدد المــوظفين فيهــا؛ (ج) تتطلــب تقــارير التعــاون المــالي المباشــر التــي يقــدمها الشــريك 

االستالم في نظام اإلدارة العالمي لضمان الجودة واالمتثـال للنظـام المـالي  المتعاقد توضيحات قبل إدخال وصوالت
(د) تجميـع النظــراء الحكـوميين للنفقــات التـي أجريــت علـى نطــاق واســع  ؛والقواعـد الماليــة المعمـول بهــا فـي المنظمــة

والتحقـق مــن التقــارير  تلبيــة لغـرض إعــداد التقـارير؛ (ه) التــأخير فــي تنفيـذ األنشــطة اً لصـالح أنشــطة منتشـرة جغرافيــ
(ز) إصـدار خـاطئ لعقـدين اثنـين  ؛(و) تمديد فترة التنفيذ لتتجاوز تاريخ االنتهاء بسـبب القيـود األمنيـة ؛بعد تقديمها

(ح) موافقة خاصـة مـن المـدير اإلقليمـي لألنشـطة ذات الطبيعـة  ؛من عقود التعاون المالي المباشر في نفس الوقت
لعقـد النهـائي/ أمـر الشـراء الـذي تـم إعـداده مـن خـالل نظـام اإلدارة لالطـرف المتعاقـد (ط) التأخر في تلقـي  ؛الحرجة

العــالمي فــي كــواال لمبــور لتوقيعــه؛ (ي) طلــب وزارة الصــحة الحصــول علــى تمويــل لنشــاط فــي وقــت قريــب جــدًا مــن 
ن فيهــــا الشــــركاء الفتــــرة المتبقيــــة ال تكفــــي لتجهيــــز العقــــد؛ (ك) وهنــــاك حــــاالت يكــــو  إنتــــاريخ بدايــــة العقــــد، بحيــــث 

 حلقــاتالمتعاقــدون (عــادة الحكومــة أو مؤسســاتها) مضــطرين إلــى تغييــر مواعيــد االجتماعــات/ والحلقــات العمليــة (
كــون المواعيــد التــي تــم تحديــدها مــن قبــل لتنفيــذ هــذا تالعمــل) بســبب عــدم تــوافر المســؤولين الحكــوميين المعنيــين، و 

الجتماع/ للحلقة العملية الفعلية يتم تحديده من قبـل مسـؤول االتصـال النشاط مواعيد مؤقتة ولكون الموعد النهائي ل
  منظمة. وقد سارع المكتب القطري للمنظمة في الصومال على الفور لمعالجة الثغرات التي لوحظت.المع 

 :منظمة الصحة العالمية، ووافقت على اتخاذ مسارات العمل التاليةالنوصي و   -١٢٨

ضــمان توقيــع العقــود قبــل تــاريخ ب الخاصــةأ) االمتثــال للسياســات مواصــلة تحســين مــا يلــي: (  أ)(
رصد تنفيذ مشاريع/ أنشـطة التعـاون المـالي المباشـر؛ (ج) آليـة لرصـد تقـارير  البدء المخطط له؛ (ب)
(د) القيام بأنشطة تضمن التحقـق فـي مواقـع التنفيـذ وعلـى أسـاس دوري مـن  ؛التعاون المالي المباشر
 ؛يع/ لألنشطة المتعلقة بالتعاون المالي المباشرالتنفيذ الناجح للمشار 

 المكتب المراقبةفي ثغرات  الرقم

اإلفراج عن أموال إضـافية للتعـاون المـالي المباشـر لصـالح النظيـر القطـري رغـم  ١
أن تقارير التعـاون المـالي المباشـر معلقـة أو متـأخرة، حتـى لـو تـأخر النظيـر فـي 
تقـــديم تقـــاريره، حتـــى دون مبـــررات مـــن المكاتـــب القطريـــة، ودون موافقـــة المـــدير 

 اإلقليمي.

 الصومال

 ميانمار التي يتم تنفيذها للتوثيق و/ أو لتقرير الرصد تفتقد األنشطة ٢

ــــم يوقِّــــع مســــؤول  ٣ ــــات التعــــاون المــــالي المباشــــر الل منظمــــة المســــؤول عــــن اتفاقي
 ولكن تم دفع المدفوعات المقابلة.للمشروع 

زامبيا وبوركينا فاصو

 الهند تم توقيع عقود بعد تاريخ البدء المخطط لها ٤

علــى إصــدارات جديــدة مــن عقــود التعــاون المــالي المباشــر وافــق ممثلــو المنظمــة  ٥
دون اإلفصــاح عــن أيــة معلومــات تتعلــق بوجــود تقــارير التعــاون المــالي المباشــر 

 في القائمة المرجعية وفي نموذج التعاون المالي المباشر نفسه

 الصومال
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التدريب والتوجيه المستمر للموظفين المشاركين في استالم عقود التعاون المالي المباشر مـع   ب)(
 ؛التأكيد على أهمية استالمها كذلك عبر نظام اإلدارة العالمي

موافقة مسبقة من المدير  الطلب من المكاتب القطرية للمنظمة تقديم المبررات والحصول على  ج)(
اإلقليمي/ مراقب الحسابات على إصـدارات العقـود الجديـدة للتعـاون المـالي المباشـر مـع الشـركاء الـذين 
تأخروا في تقديم تقاريرهم، والطلب من إدارة الشؤون المالية إلصدار رسـالة تطلـب اإلدالء بالمالحظـات 

طلبات الشراء إذا كانت الجهة التي ستورد البضاعة والتعليقات وتظهر فيها رسائل تحذيرية عند إنشاء 
 قد تأخرت في تقديم تقارير التعاون المالي المباشر.

 المستديمة حسابات إدارة النقدية/ السلف  ٥-١-٢

من أجل ضمان المراقبة الفّعالة داخل المنظمة، تم وضع تدابير لضمان التفويضات المناسـبة بالسـلطات،   -١٢٩
اجبــات وبــين الواجبــات األخــرى، وهــي أمــور تنســجم مــع أفضــل الممارســات الماليــة. فينبغــي والفصــل بــين بعــض الو 

أن تجــري مراجعــة منتظمــة لحالــة الحســاب  المســتديمة علــى جميــع المكاتــب المســؤولة عــن مراقبــة حســابات الســلف
النقديـة ية مـع دعـم والتأكد من أن مستوى تجديد الموارد كافية ولكن دون مبالغة فيه، والمحافظة على تسـويات شـهر 

 والمصرفية بشكل مالئم، ويالحظ تقسيم المهام لضمان الوقاية الكافية من االحتيال.

تتعلــق  الضــوابط المنصــوص عليهــا للنقديــة والتــي وجــودوأجريــت مراجعــة هــذا العــام إلدارة النقديــة لتحديــد   -١٣٠
لواجبات والفصل بينها، ووجود التسويات المنتظمة ، وللتعيين المالئم لالمستديمة باالمتثال لمستويات سقوف السلف

  التي تجرى بين فترة وأخرى وأنها تؤدي عملها على نحو فعال. وأشار االستعراض إلى الثغرات التالية في المراقبة:

 المستديمة ثغرات المراقبة على حسابات السلف  :٧الجدول 

  المكتب  المراقبةفي ثغرات   الرقم
الصومال، فريق الدعم المشـترك بـين  في البنك  المستديمة سلفأرصدة ضخمة في ال ١

 البلدان في غرب أفريقيا

القصـــــور فـــــي التنبـــــؤ باألنشـــــطة المســـــتقبلية ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى  ٢
 تجديدات في الموارد تتجاوز السقوف المحددة للسلف 

الهنـــــــد، المكتـــــــب اإلقليمـــــــي لجنـــــــوب 
 شرق آسيا 

، والتفـــــويض ت، وحفـــــظ الســـــجالعـــــدم الفصـــــل بـــــين اإلشـــــراف ٣
 بالسلطات والتسويات

 ميانمار، الهند

عــــاملون مــــن غيــــر المــــوظفين يتعــــاملون بعمليــــات الحســــابات  ٤
 في المكتب  المستديمة الميدانية الخاصة بالسلف

 الهند

الــــــواردة  المســــــتديمة ال توجــــــد عمليــــــة تســــــليم رســــــمية للســــــلف ٥
 والصادرة ألصحابها 

 بوركينا فاصو

  

المالحظات التي تضمنتها مراجعة الحسـابات ووافقـت علـى اتخـاذ الخطـوات الالزمـة لمعالجـة قبلت اإلدارة   -١٣١
ن عــدم وجــود المــوظفين ألداء المهــام، عــظــت فــي المراقبــة. وقــد نتجــت تلــك الثغــرات فــي المراقبــة حالثغــرات التــي لو 

 يـذ تسـليم رسـمي ألمـوال السـلفوتوجيه مدفوعات عالية القيمة من المكاتـب اإلقليميـة إلـى المكاتـب القطريـة دون تنف
 بعد مراجعة الحسابات. المستديمة . وقد عالج الصومال الثغرة في األرصدة الضخمة للسلفالمستديمة
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ونوصــي منظمــة الصــحة العالميــة بمعالجــة الثغــرات فــي المراقبــة التــي تمــت مالحظتهــا علــى حســابات   -١٣٢
نـاول دراسـة النفقـات المسـتقبلية والتنبـؤ بهـا، والفصـل من خالل تحسين االستراتيجية التي تتالمستديمة السلف 

بين المهام التي تتعارض في ما بينها، وتعزيز الضوابط التي تستهدف الحد من مخاطر سوء اسـتخدام األمـوال، 
 وٕاجراء عملية التسليم الرسمية ألغراض المساءلة المناسبة.

 الجرد إدارة األصول و   ٦-١-٢

الجـــرد للحصـــول علـــى تأكيـــد معقـــول بـــأن الضـــوابط ســـجالت جعـــة إلدارة األصـــول و أجريـــت هـــذا العـــام مرا  -١٣٣
والعمليــات ذات الصــلة موجــودة بالفعــل وتمــارس بطريقــة فعالــة لتعزيــز المســاءلة والشــفافية. وأشــار االســتعراض إلــى 

  الثغرات التالية في المراقبة:

  الجردرات المراقبة في إدارة األصول و ثغ   :٨الجدول 
  

 المكتب المراقبةفي ثغرات  مالرق

ـــم يعـــيَّن لهـــا أطـــراف  ١ للوصـــاية. ال يوجـــد بيـــان األصـــول الثابتـــة ل
 يصاالتإللنموذج ا

 زامبيا، ميانمار، بوركينا فاصو

 الهند وميانمار  األصول الثابتةمادي على  باركودوجد يال  ٢

عـــدم الـــتخلص مـــن األصـــول التـــي لـــم تعـــد تصـــلح لالســـتعمال أو  ٣
 هافقدت وظيفت

الهند والصومال وزامبيا 
 فاصو وبوركينا

دوالر أمريكـي،  ٥٠٠إدراج مختلف العناصر ذات قيمة تقل عـن  ٤
أو بنود قديمة وغير صالحة لالسـتعمال أو معلومـات ناقصـة فـي 

 سجل األصول الثابتة

الصومال، زامبيا، ميانمار، المكتب 
 اإلقليمي لجنوب شرق آسيا 

ألصـــول الثابتـــة وعـــدم لادي الســـنوي تـــأخير فـــي إجـــراء الجـــرد المـــ ٥
إعداد تقرير التحقق المادي مـن األصـول، وعـدم تسـوية األرصـدة 
المالية في سجل األصـول الثابتـة وفـي تقريـر التحقـق المـادي مـن 

 األصول

الصومال وبوركينا فاصو، 
 وميانمار

علـــــى وتســـــجيل اإلشـــــراف ين حفـــــظ الســـــجالت عـــــدم الفصـــــل بـــــ ٦
 األصول

 ميانمار

الجـــرد  ســـجالتات غيـــر دقيقـــة أو ناقصـــة فـــي تقـــارير و معلومـــ ٧
 المقدَّمة

 الصومال

  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا إدارة ورصد عمليات المستودع غير المعيارية  ٨
فريق الدعم المشترك بين البلدان  التخلص غير المصرح به من العناصر المنتهية الصالحية ٩

 في غرب أفريقيا

ـــدابير الموصـــى بهـــا، قبلـــت اإلدار   -١٣٤ ة المالحظـــات التـــي قـــدمتها مراجعـــة الحســـابات، ووافقـــت علـــى تنفيـــذ الت
للتصدي للثغرات التي لوحظـت علـى المراقبـة، إال أنهـا قـدمت أسـباب تلـك الثغـرات مثـل، عـدم وجـود مـوظفين ألداء 

. وقــد عليهــا اســتخدام البــاركوداألنشــطة؛ عــدم اإلعــداد للتعامــل مــع البنــود التــي ســيتم إنفاقهــا، والتكلفــة التــي ينطــوي 
 عالج المكتب القطري للمنظمة في الصومال الثغرات في المراقبة وقام بتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات.
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لوحظـت فـي إدارة األصـول وٕادارة  ونوصي بأن تعالج منظمة الصحة العالمية الثغـرات فـي المراقبـة التـي  -١٣٥
وافيـة وصـحيحة، ووضـع البـاركود، والـتخلص فـي الوقـت المناسـب مـن رد المخـزون مـن خـالل الحفـاظ علـى الج

، والحصول على موافقة قبل التخلص مـن العناصـر المنتهيـة الصـالحية، وفصـل عفا عليها الزمنالعناصر التي 
  الوظائف التي ال تتفق مع مواصلة الحماية لما لدى المنظمة من أصول.

 إدارة السفر  ٧-١-٢

. يعتبر العاملون في ٢٠١٥ عام فيدوالر أمريكي لتغطية نفقات السفر  ٢٣٣ ٥٣٩ ٠٠٠منظمة الأنفقت   -١٣٦
لطبيعــة واليتهــا، فهــم يقــدمون خــدماتهم فــي عــدد مــن  اً منظمــة عــاملين متنقلــين نظــرًا لكونهــا منظمــة عالميــة ونظــر ال

كـان البـد  منظمـة ، ومـن هنـاالالمجاالت ضمن نطاق مسؤولياتهم. فالسفر من الوظـائف المتأصـلة لمعظـم مـوظفي 
لمنظمـة. ولتحقيـق إدارة فعالـة للسـفر الرسـمي علـى امن مراقبته على النحـو المالئـم ألنـه ينطـوي علـى تكلفـة باهظـة 

لتـوفير  للمنظمة من إجراءات التشغيل المعيارية، بما يتواءم مع الدليل اإللكتروني دائرةداخل المنظمة، صدر عنها 
نشــاء خطــة الســفر إلــى تقــديم وتجهيــز مطالبــات الســفر. ويــتم تطــوير هــذه أنشــطة المراقبــة المحــددة التــي تبــدأ مــن إ

األنشـطة بشـكل مسـتمر وتعزيزهـا لتتكيـف مـع التطـور التكنولـوجي ولتقـديم الخـدمات المطلوبـة بكفـاءة وعلـى النطـاق 
 العالمي.

عمليـات للحصـول علـى تأكيـد معقـول بـأن الضـوابط وال ٢٠١٥وقـد أجـري اسـتعراض إلدارة السـفر فـي عـام   -١٣٧
 ذات الصلة موجودة وتعمل بكفاءة وفعالية. وأشار االستعراض إلى الثغرات التالية في المراقبة:

 ثغرات في المراقبة إلدارة السفر   :٩الجدول 

 المكتب ثغرات في المراقبة الرقم

صــــــحة  دائــــــرةبعـــــض إدارات/ مراكــــــز الميزانيــــــة فـــــي  عدم وجود خطة السفر ١
المقــر الرئيســي للمنظمــة،  األســرة والمــرأة والطفــل فــي

زامبيــا، ميانمــار، الهنــد، بوركينــا فاصــو وفريــق الــدعم 
 المشترك بين البلدان في غرب أفريقيا

 ١٠تتم الموافقة على طلبات السفر قبل أقل من  ٢
 أيام من تاريخ المغادرة

ـــرة ـــنظم الصـــحية واالبتكـــار فـــي المقـــر الرئيســـي  دائ ال
ـــــوب شـــــ ـــــب اإلقليمـــــي لجن رق آســـــيا، للمنظمـــــة، المكت

وفريــق الــدعم المشــترك  ، بوركينــا فاصــوزامبيــا، الهنــد
 بين البلدان في غرب أفريقيا

ـــرة التأخر في تقديم تقارير السفر أو عدم تقديمها ٣ ـــنظم الصـــحية واالبتكـــار فـــي المقـــر الرئيســـي  دائ ال
صــــــحة األســــــرة والمــــــرأة والطفــــــل،  دائــــــرة، و للمنظمــــــة

لصـــــومال والمكتـــــب اإلقليمـــــي لجنـــــوب شـــــرق آســـــيا وا
وزامبيا والهنـد وفريـق الـدعم المشـترك بـين البلـدان فـي 

 غرب أفريقيا

عـــدم تقـــديم مطالبـــات الســـفر أو تقـــديمها بطريقـــة  ٤
 غير مالئمة

ـــــوب شـــــرق آســـــيا والصـــــومال  ـــــب اإلقليمـــــي لجن المكت
وبوركينـــا فاصـــو وفريـــق الـــدعم المشـــترك بـــين البلـــدان 

 في غرب أفريقيا

 الصومال طالبات السفرالقصور في استيفاء مستحقات م ٥

 فريق الدعم المشترك بين البلدان في غرب أفريقيا مدفوعات زائدة مقابل البدل اليومي للسفر ٦
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وقد أشارت التقارير إلى أن إنشاء بعض تقارير السفر إما أن يتـأخر وٕامـا أن ال يـتم ضـمن األيـام الثالثـين   -١٣٨
ا تعتبـره سـجالت نظـام اإلدارة العـالمي مخالفـة للقواعـد، ويمكـن أن التي تتلو العودة من السفر في مهـام رسـمية، ممـ

لعـــدم وجـــود سياســـة داخليـــة تعـــزز وتـــدعم إجـــراءات  اً يعـــزى التـــأخير إلـــى األولويـــات المتنافســـة للمســـافر، وذلـــك نظـــر 
يـــز منظمـــة ضـــمن المكتـــب/ القســـم. إن عـــدم االمتثـــال لتقـــديم تقـــارير الســـفر يقيـــد تجهلالتشـــغيل المعيـــاري الحاليـــة ل

المطالبـــة بتعـــويض نفقـــات الســـفر فـــي نظـــام اإلدارة العـــالمي وفـــق المبـــررات التـــي تقـــدمها اإلدارة. وقـــد عـــالج مكتـــب 
 المنظمة القطري في الصومال الثغرات التي الحظتها مراجعة الحسابات.

د منظمــة بمعالجــة الثغــرات فــي المراقبــة التــي لوحظــت فــي إدارة الســفر مــن خــالل ضــمان إعــداالنوصــي   -١٣٩
خطط السفر، وفرض االلتزام بفترة الموافقة علـى طلبـات السـفر، ومتطلبـات تقـديم تقـارير السـفر فـي مواعيـدها، 

، ينبغي للمنظمـة أن تعـزز اً عن مطالبات السفر، وضمان استعادة البدالت اليومية/ مطالبات السفر. وأخير  الً فض
لضــمان تنفيــذ القــرارات الالحقــة ذات الصــلة  أنشــطة الرصــد مــن حيــث االمتثــال بمعــايير تقــارير ســفر المــوظفين

 بكفاءة.

 إدارة البرامج  ٨-١-٢

إن األنشــطة التــي تســـتخدمها المنظمــة لمراقبــة تنفيـــذ هــذه البــرامج بمـــا فــي ذلــك المشـــاريع ضــرورية لتنفيـــذ   -١٤٠
 ٢٠١٥-٢٠١٤مي لعــامنظمــة لالبــرامج، وذلــك باســتخدام نهــج اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، إن الميزانيــة البرمجيــة ل

سلســـلة النتـــائج الجديـــدة التـــي مـــن شـــأنها الحصـــول علـــى صـــياغة  يعتمـــد علـــىمنظمـــة التؤكـــد أن أســـاس تقيـــيم أداء 
واضــحة للنتــائج التــي تتحمــل المنظمــة المســاءلة عنهــا، وكيــف ســيتم قيــاس التحصــيل؛ وهــي توضــيح منطقــي لكيفيــة 

ل واآلثـار الصـحية. ويعتبـر اسـتعراض منتصـف المـدة منظمة باإلنجازات التي تحققت في الحصائالارتباط مساهمة 
وتقييم أداء الميزانية البرمجيـة عمليتـين تضـطلع بهمـا المنظمـة لتقيـيم تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة وكيفيـة تحقيـق النتـائج 

 المخطط لها.

جـراءات وقد صـدرت مـذكرة إرشـادية حـول اسـتعراض منتصـف المـدة وحـول تقيـيم نهايـة الثنائيـة وتحديـد اإل  -١٤١
 والخطوات الرئيسية واإلجراءات الالزمة في هذه العملية.

وقــد أجــري اســتعراض إلدارة البــرامج للحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن ترتيبــات وعمليــات المراقبــة الداخليــة   -١٤٢
ر موجـــودة بالفعـــل وتمـــارس بطريقـــة فعالـــة لتحقيـــق األهـــداف التشـــغيلية للمنظمـــة وتعزيـــز المســـاءلة والشـــفافية. وأشـــا

 االستعراض إلى الثغرات التالية في المراقبة:

 ثغرات في المراقبة في إدارة البرامج : ١٠لجدول ا

 مكتبال ثغرات في المراقبة الرقم

تقييم خطة العمل والمهـام العليـا فـي نظـام اإلدارة العـالمي  ١
لــم ُينفــذ لــبعض الفئــات أو لــم ُيــذكر بشــكل صــحيح أو لــم 

تقدم الُمْحَرز/ التعليقات في تقارير تتم اإلشارة إلى حالة ال
 الرصد 

المكتــــــــب اإلقليمــــــــي لجنــــــــوب شــــــــرق آســــــــيا، 
وميانمار، والصومال، وبوركينا فاصـو، فريـق 
 الدعم المشترك بين البلدان في غرب أفريقيا

ال توجــــد آليــــة راســــخة للحفــــاظ علــــى الــــدروس المســــتفادة  ٢
  ونشرها

المكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا، فريـــق 
المشترك بين البلدان في غرب أفريقيـا،  الدعم

 النظم الصحية واالبتكار دائرةزامبيا، 

بنــد االلتــزام المــالي الــذي يتجــاوز التكلفــة المخطــط لهــا أو  ٣
  المساهماتيتجاوز ميزانية بند الذي التنفيذ 

الصـــومال وميانمـــار، الهنـــد، بوركينـــا فاصـــو، 
فريــق الــدعم المشــترك بــين البلــدان فــي غــرب 

 قياأفري
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تقييم خطة العمل والمهـام العليـا فـي نظـام اإلدارة العـالمي ووضـع التقـدم الُمْحـَرز/ التعليقـات فـي تقـارير 
 الرصد

أكدت المذكرات اإلرشادية أن تقييم المهام العليا هو شرط مسبق لتقييم المخرجات تقييمًا فعـاًال. ويجـب أن   -١٤٣
التـي تشـير إلـى إنجـاز المنـتج أو الخدمـة، وأن يكـون لتقيـيم الحالـة أربـع يقيِّم مدير المهام فـي المشـروع حالـة المهـام 

عالمــات: اإللغــاء ("لــم تبــدأ")، ُيحتمــل إنجازهــا بحلــول نهايــة الثنائيــة ("قيــد التنفيــذ")، وتأجيــل اإلنجــاز إلــى الثنائيــة 
يـتم بشـكل صـحيح فـي القادمة ("متوقفة")، وتمَّت. ومع ذلـك، أظهـر اسـتعراض تقـارير الرصـد أن وصـف الحالـة لـم 

بعض المهام العليا، بل كانت التقارير تذكر أنها "لم تبدأ" أو "قيد التنفيذ"، رغم أن معدل التنفيذ والنفقات التي تقابله 
 مرتفعة.

وفي اثنين من المكاتب القطرية، لم ترد التعليقات في تقارير الرصـد. وفـي المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق   -١٤٤
ة أن التقيــيم فــي نظــام اإلدارة العــالمي لــم ُينفــذ ألن بعــض المســؤولين التقنيــين كــانوا منشــغلين فــي آســيا، ذكــرت اإلدار 

مهـــام أخـــرى ال تقـــل أهميـــة، وبســـبب الحاجـــة إلـــى التـــدريب علـــى اســـتخدام نظـــام اإلدارة العـــالمي، وهنـــاك مـــنهم مـــن 
يســلِّم الوثــائق لمــن خلفــه علــى النحــو اســتقال بالفعــل أو انتقــل إلــى مهــام أخــرى قبــل انتهــاء اســتعراض الثنائيــة ولــم 

المالئــم. وقــد عــالج مكتــب المنظمــة القطــري فــي الصــومال الثغــرات التــي أبــداها مراجعــو الحســابات فــي مالحظــتهم 
 على تقييم خطط العمل. 

إن إدارة المشــــاريع والبــــرامج عمليــــة تكراريــــة تســــتدعي قــــدرًا أكبــــر مــــن االهتمــــام، وخاصــــة عنــــد مالحظــــة   -١٤٥
المالحظة المذكورة أعاله قـد ال تـؤثر تـأثيرًا ملموسـًا علـى  إنت في المؤشرات. في حين أنه يمكن أن يقال االنحرافا

مجمل التقييم، فإنها تـؤثر إذا اسـتمرت النتـائج باالنحرافـات بـدون تـدبير إذا لـم يـتم التحقـق منهـا. وفـي جـوهر األمـر 
بشكل أفضـل إذا تـم تحـديث حالـة التقـدم مـع تحليـل كيفيـة  يمكن الحكم على التقدم المحَرز نحو إنجاز المهام العليا

 تصنيف المهام على أنها "متوقفة" أو "لم تبدأ" فذلك يمكن أن يؤثر على خطة العمل.

وننصح منظمة الصحة العالمية بأن تعزز، من اآلن فصاعدًا، مراجعة نتـائج البـرامج مـن خـالل ضـمان   -١٤٦
وقعة ولالنحرافات فـي حالـة البـرامج مـن أجـل الحصـول علـى بـرامج أفضـل الرصد المستمر والمتكرر للنتائج المت

 وأساس أفضل تستند إليه في اتخاذ القرارات حول المشروع.

 آلية للحفاظ على الدروس المستفادة ونشرها

الــنظم الصــحية واالبتكــار تمــت مشــاركة الــدروس المســتفادة بــين المســتويات الثالثــة للمنظمــة،  دائــرةوفــي   -١٤٧
مـع المستشـارين اإلقليميـين والشـبكات التـي تعمـل  دائرةكل رئيسي من خالل االجتماع السنوي للمسؤولين عن الـوبش

فــي مجــال هــذا البرنــامج ومــن خــالل المــؤتمرات عبــر الفيــديو واالجتماعــات غيــر الرســمية التــي تســتهدف اســتعراض 
فصـــلية مـــع المـــدير العـــام المســـاعد. فاآلليـــة التقـــدم المحـــرز فـــي المشـــروع واالستعراضـــات شـــبه الرســـمية الشـــهرية وال

موجـــودة، ولكننـــا الحظنـــا أنـــه لـــيس هنـــاك أيـــة وثـــائق مخصصـــة لرصـــد النتـــائج والـــدروس المســـتفادة، ولتتبـــع كيـــف 
 استخدمت في صنع القرار وفي التعلم وفي التخطيط.

ادة مــن تقيـــيم أداء الــدروس المســتف لرصــيدقــدمت اإلدارة فــي المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســـيا ســجًال   -١٤٨
الميزانيـة البرمجيـة. وكانــت متأكـدة مــن أن هـذه الــدروس بمثابـة مـدخالت لــدورة التخطـيط التشــغيلي المقبلـة، وإلعــداد 
استعراض منتصف المـدة أيضـًا. ومـن خـالل تطـوير تقيـيم أداء الميزانيـة البرمجيـة واسـتعراض منتصـف المـدة الـذي 

جــاالت البرنامجيــة والمســؤولون عــن الفئــة علــى الصــعيد اإلقليمــي ليجمعــوا يشــارك فيــه رؤســاء مراكــز الميزانيــة والم
 المعلومات حول أي عوائق أو دروس مستفادة.
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ومــع ذلــك، الحظنــا أنــه ال يوجــد مســتودع دائــم مــن الــدروس المســتفادة فــي المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق   -١٤٩
لتي تدار بشكل مثالي ويـتم تصـريف شـؤونها مـن قبـل آسيا، ال في المكتب اإلقليمي نفسه وال في المكاتب القطرية ا

تتبع واسترجاع المعلومـات أو البيانـات عنـدما تمـس الحاجـة إليهـا. وقـد  لتيسير سهولةمكتب أو مسؤول واحد معين 
 الدروس المستفادة بعد مراجعة الحسابات. رصيدأعد المكتب القطري للمنظمة في الصومال سجًال ل

يكلية دائمة على تقاسم وتبـادل الـدروس المسـتفادة، لضـمان فـرص أفضـل للتعـاون. ينبغي إضفاء سمات ه  -١٥٠
وفي حالة غياب آلية محددة اللتقاط واستخدام وٕادارة ورصد/ نشر النتائج والدروس المسـتفادة، وأفضـل الممارسـات، 

 أدنى حد.فإن قيمتها في عملية صنع القرار وفي التعلم وفي إعداد البرامج في المستقبل تتدنى إلى 

وقد علقت اإلدارة أن فريق التخطيط، في عصـر اإلصـالح الحـالي، واسـتجابة منـه لإلرشـادات التـي تلقاهـا   -١٥١
 من اإلدارة العليا، يعتزم وضع نظام لتتبع الدروس المستفادة.

ز   -١٥٢ ض منظمـة التتبـع المنهجـي للـدروس المسـتفادة مـع العمليـة الحاليـة السـتعراالونحن نوصي بـأن تعـزِّ
منتصف المدة وتقييم نهاية الثنائية بربط ذلك بتخطيط العمليات وبرصد إدارة البرامج فـي المكاتـب القطريـة وفـي 

 المقر الرئيسي. دائرة

منظمـة إلـى إطـار الرصـد باعتبـاره آليـة يـتم مـن خاللهـا تنظـيم الوباإلضافة إلى ذلـك، نوصـي أن تنظـر   -١٥٣
د النتـائج والـدروس المسـتفادة، وتوثيـق أفضـل الممارسـات ونشـرها الدروس المستفادة على نحو متماسك، ورص

وتتبع استخدامها في صنع القرار، وفي التعلم على مستوى المنظمة، وفي التخطيط وٕاعداد البـرامج والتقيـيم فـي 
  المستقبل.

 ام المالي تجاوز ميزانية بند االلتزام المالي التكلفة المخطط لها، وتجاوز التنفيذ ميزانية بند االلتز 

الحظنــــا فــــي استعراضــــنا لتنفيــــذ الميزانيــــة فــــي المكاتــــب القطريــــة أن هنــــاك حــــاالت مــــن ميزانيــــات بنــــود   -١٥٤
التكـــاليف المخطـــط لهـــا. وفـــي الوقـــت نفســـه، هنـــاك مهـــام عليـــا يتجـــاوز تنفيـــذها ميزانيـــة بنـــد  تتجـــاوز المســـاهمات
 الخاص بها. المساهمات

ل أمــر ضــروري لتحديــد أي زيــادة أو نقــص فــي اإلنفــاق، ولتصــحيح إن رصــد التنفيــذ المــالي لخطــط العمــ  -١٥٥
 المتعلقـة المبـالغ(غيـر صـحيح  بشـكل PTAEOاألخطاء في االلتزامات وفـي النفقـات مثـل النفقـات المحملـة علـى 

 ).التنظيم  ونوع والمساهمات والمهام بالمشاريع

 ،لعمل لما هم مكلفون بـه مـن خطـط العمـلويقدم االستعراض الدوري المنتظم الذي يقوم به مديرو خطط ا  -١٥٦
المتاحة والتكاليف المخطط لهـا  المساهماتالدعم لإلدارة السليمة للبرنامج. ويشمل ذلك الدعم تعديل ميزانيات بنود 

فــي جميــع أنمــاط المهــام لــتعكس القــرارات حــول تقــدير التكــاليف، إمــا بتغييــر التكلفــة عمــا كــان متوقعــًا فــي الخطــة 
بتغيير التمويل، بمـا فـي ذلـك الحصـول علـى تمويـل جديـد، أو بتغييـر الوضـع المـالي الحـالي لخطـط  األصلية، وٕاما

 العمل.

منظمة أنشطة الرصـد علـى مسـتوى البلـدان عـن طريـق إجـراء رصـد شـامل ودوري النوصي بأن تعّزز و   -١٥٧
 ة أو الفروق السلبية.لخطط العمل واتخاذ التدابير المناسبة عند حدوث حاالت سلبية مثل األرصدة السلبي
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 استعراض إدارة المخاطر  ٢-٢

مــع التــزام المنظمــة بــإدارة المخــاطر فــي أعمالهــا بكفــاءة وبمســؤولية، تهــدف سياســة إدارة المخــاطر  اً وتماشــي  -١٥٨
إلـى إنشـاء نظـام صـارم إلدارة المخـاطر يـدعم عمليـة اتخـاذ القـرارات عنـد وضـع األهـداف  ٢٠١٥منظمة لعام الفي 

 ولويات من البدائل االستراتيجية، واختيار وٕادارة مسار مناسب للعمل، ولتقييم النتائج.وتحديد األ

 تحديد المخاطر

منظمـــة، فـــإن الخطـــوة األولـــى هـــي تحديـــد المخـــاطر، وهـــي خطـــوة تبـــدأ مـــن الألداء إدارة المخـــاطر داخـــل   -١٥٩
لتي تهدد العمليات اليوميـة تهديـدًا األسفل إلى األعلى، حيث يطلب من مراكز الميزانية صياغة ووصف المخاطر ا

مبدئيًا. ويتم تنظيم المخاطر المحتملة المحددة في ست فئات مثل المخاطر المالية، والمخـاطر السياسـية/ تصـريف 
الشؤون، مخـاطر تهـدد السـمعة، مخـاطر تهـدد المـوظفين/ الـنظم والهياكـل البنيويـة، ومخـاطر اسـتراتيجية، ومخـاطر 

 مومية.تقنية/ تهدد الصحة الع

األجهــزة  دائــرةالــنظم الصــحية واالبتكــار و  دائــرةوقــد أجرينــا مراجعــة محــدودة لممارســات إدارة المخــاطر فــي   -١٦٠
الرئاســية والعالقــات الخارجيــة، وأشــرنا إلــى الثغــرات فــي تحديــد المخــاطر والتخفيــف مــن آثارهــا. وحــددنا اإلرشــادات 

ة للتـدرج خطـوة بخطـوة فـي اسـتكمال سـجل المخـاطر يشـير إلـى منظمـالالمتاحة لمديري المخـاطر، وحـددنا أن دليـل 
الســبب، والمخــاطر والتــأثير الــذي يجـــب إدراجــه فــي وصــف المخــاطر، والتـــي منهــا مخــاطر يعتبــر التعــرف عليهـــا 

 إلزاميًا. والحظنا أيضًا أن اإلرشادات تقدم مالحظات تساعد على تحديد المخاطر.

لمخــاطر، علقــت المكاتــب بأنــه فــي ســياق عمليــة إدارة المخــاطر وحــول صــياغة أســماء المخــاطر ووصــف ا  -١٦١
منظمة، فإن أسماء المخاطر محددة مسبقًا من قبل مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات، في حـين أن الفي 

أوصاف المخاطر يمكن تطويرها من قبل مراكز الميزانية المعنية. وفي بعض الحاالت، كـان مـن الصـعب أن تجـد 
ء تصـــف المخـــاطر التـــي هـــي موجـــودة بالفعـــل وصـــفًا كـــامًال ضـــمن القائمـــة المحـــددة مســـبقًا، وفـــي مثـــل هـــذه أســـما

الحــاالت، أبلغتنــا المكاتــب بأنهــا حاولــت اختيــار اســم المخــاطر األقــرب، ثــم تــوفير المزيــد مــن الوضــوح فــي وصــفها. 
يـؤدي إلـى حـاالت تنطـوي تحـت اسـم مما يجعل لذلك تأثير، على سبيل المثال، على اإلبالغ عـن المخـاطر، وممـا 

خطـــر واحـــد ولكنهـــا شـــديدة االخـــتالف فـــي مـــا بينهـــا. أمـــا مـــن حيـــث األســـاس الـــذي يســـتند عليـــه تطبيـــق االســـتجابة 
لوضـع االسـتراتيجيات الالزمـة للتخفيـف مـن  اً للمخاطر، فقد أبلغتنا المكاتـب أنهـم بعـد تحديـد المخـاطر، يعملـون معـ

تغطيـة أهـدافها ومجـاالت عملهـا لجميـع الجوانـب وتضـاؤل أي خطـر محـدد  وطأة تلك المخاطر، من خالل ضـمان
 إلى حده األدنى.

وتشير التوضيحات المذكورة أعاله والتي قدمتها المكاتب إلى أن األداء في تحديـد المخـاطر ضـمن سـياق   -١٦٢
خاطر واألخالقيات، وٕالى عملياتها يمكن أن يكون صعبًا بالنظر إلى الحدود التي وضعها مكتب االمتثال وٕادارة الم

أنه لم يتبق أمامهم أي خيار سوى أن تقتصـر علـى هـذه الحـدود، ممـا أدى إلـى أسـماء وصـفات منحرفـة للمخـاطر، 
أنهـــا ستواصـــل التعـــاون مـــع مكتـــب االمتثـــال وٕادارة المخـــاطر  دائرةوذلـــك بـــين جملـــة أمـــور أخـــرى. كمـــا أبلغتنـــا الـــ
 قة ألسماء المخاطر وفئاتها.واألخالقيات للتصدي على نحو أفضل وأكثر د

منظمــة إلــى تعزيــز تحديــد المخــاطر التــي تهــددها، باعتبــار ذلــك فرصــة لمزيــد مــن التعزيــز فــي الوتحتــاج   -١٦٣
مستوى نضج إدارة المخاطر داخل المكاتب، وذلك مـن خـالل بـذل المزيـد مـن الجهـود فـي تحليـل األسـباب الجذريـة 

ســياق المترســخ لهــا، وربطهــا مــع إجــراءات المعالجــة. وعــالوة علــى ذلــك، للمخــاطر التــي تــم تحديــدها انطالقــًا مــن ال
وكجـــزء مـــن مجمـــل ممارســـة إدارة المخـــاطر، فـــإن علـــى مكاتـــب المنظمـــة اعتمـــاد طريقـــة بســـيطة لتحليـــل األســـباب 
الجذريـــة، بحيـــث يـــتم اعتمـــاد الـــتحكم الســـليم بالمخـــاطر، وأن يكـــون كـــل ذلـــك ضـــمن ســـياق العمليـــات التـــي تجريهـــا 

 .المكاتب
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مشـاركة وثيقـة من خالل تعزيز أنشطة تحديد المخاطر، على نوصي، ووافقت مكاتب المنظمة المعنية،   -١٦٤
مــع مكتــب االمتثــال وٕادارة المخــاطر واألخالقيــات، عــن طريــق غــرس أفضــل أســاليب التحليــل للســبب الجــذري 

ر المنطقيـة، وضـمان اسـتراتيجيات للمخاطر التي تم تحديدها في سياق محدَّد، لتجنب االفتراضات ومـواطن التعثـُّ
  تقويمية تؤدي إلى تطبيق ضوابط أكثر فعالية على المخاطر.

 سجل المخاطر في المكاتب القطرية

وفــي استعراضــنا إلدارة المخــاطر فــي المكاتــب القطريــة، الحظنــا أنــه لــم يــتم إنشــاء أي ســجل للمخــاطر فــي   -١٦٥
وادعــت إدارة هــذه المكاتــب أن إدارة المخــاطر ليســت عمليــة  أحــد فــرق الــدعم القطــري وفــي أحــد المكاتــب القطريــة.

منهجيــة فــي جميــع المكاتــب، وأنــه بقــدر معلومــاتهم، ال يوجــد أي إرشــادات عمليــة قــد صــدرت حتــى اآلن، باســتثناء 
 ةالسياسات العالمية. كما ادعـت هـذه المكاتـب أن فريـق الـدعم المشـترك بـين البلـدان لـيس مركـزًا مـن مراكـز الميزانيـ

ســجل للمخــاطر. وفــي بلــد واحــد تــم ب االحتفــاظنــه يقــدِّم الــدعم إلــى المكاتــب القطريــة، وبالتــالي فإنــه ال ُيطَلــب منــه وأ
إعــداد ســجل المخــاطر، كــان هنــاك خمســة فقــط مــن المخــاطر المحتملــة المحــددة، منهــا أربعــة مخــاطر ذات طبيعــة 

بتنفيـــذ البرنـــامج/ المشـــروع مثـــل التغيـــرات  ماليـــة، ولـــم يـــتم التعـــرف علـــى افتراضـــات المخـــاطر األخـــرى ذات الصـــلة
 السياسية في الحكومة المضيفة.

ونظــرا للتحــديات التــي تواجههــا المكاتــب القطريــة وفريــق الــدعم المشــترك بــين البلــدان، فــإن مــن الضــروري   -١٦٦
ي للغايــة دمــج عمليــة إدارة المخــاطر فــي إعــداد خطــط العمــل مــن أجــل التحديــد الموضــوعي والشــامل للمخــاطر فــ

 المجاالت البرامجية، ألن المخاطر التي ال يتم تحديدها ال يمكن تخفيف وطأتها أو معالجتها.

منظمة ممارسة سجل المخاطر ودمج إدارة المخاطر في مجال إدارة المجاالت الحرجـة النوصي أن تنفذ   -١٦٧
د األولويات والتخفيف من فرص مثل التخطيط، والميزانية، وٕادارة البرامج، لضمان أن يتم تحديد المخاطر، وتحدي

 تحقيق أهداف البرنامج.

) تتعلـــق بسياســـة ٠٨/٢٠١٦( إعالميـــةلمنظمـــة أصـــدر مـــذكرة لومـــن الجـــدير بالـــذكر أن المقـــر الرئيســـي   -١٦٨
. وترسِّـخ السياسـة آليـة منهجيـة لـدعم اتخـاذ القـرار ٢٠١٦شـباط/ فبرايـر  ١٧منظمة في إدارة المخاطر، وذلك في ال

رســة فــي مجــال ســجل المخــاطر، وهــي آليــة تــم مــؤخرًا اســتكمالها فــي جميــع أقســام المنظمــة. والهــدف وتسـتكمل المما
منظمة فـي إطـار التحسـين لالعام هو إغناء القرارات اإلدارية بأفضل المعلومات وتوفير المعايير للضوابط الداخلية ل

نطــاق واســع أنشــطة الرصــد لســجل  المســتمر للعمليــات التشــغيلية. ومــن بــين المجــاالت التــي تمــت مناقشــتها علــى
 المخاطر التي ستضطلع بها مراكز الميزانية في المكاتب القطرية وفي المكتب اإلقليمي.

 اإلدارةجانب اإلفصاح من   :جيم

، والبنـد الثالـث عشـر ٦-١٣وفقـا للمـادة  ٢٠١٥ذكرت اإلدارة أنه ال يوجد شطب في عـام شطب النقدية.   -١٦٩
 من النظام المالي.

دوالر أمريكــي كــدفعات  ٨٤ ٤٣٥ ، تمــت الموافقــة علــى مــا مجموعــه٢٠١٥خــالل عــام  دفــع اإلكراميــات:  -١٧٠
دوالر أمريكـي  ٦٨ ٥٠٠ أ) تـم دفـع(. وقد تم تفصيل مكونات هذا المبلغ على النحو التـالي: اإلكرامياتعلى سبيل 

ر أمريكــي كتعــويض وفــاة إلــى دوال ١٢ ٧٣٥ب) تــم دفــع ( ؛كمنحــة لتأهيــل المــوظفين المتضــررين فــي زلــزال نيبــال
دوالر أمريكي لدفع نفقـات الجنـازات لمـن لقـي حتفـه  ٣٢٠٠ج) ( ؛وريث متعاقد يحمل اتفاق أداء عمل في باكستان
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وفقـا للمــادة  اإلكراميـاتمنظمــة فـي المكتـب اإلقليمــي ألفريقيـا. وقـد ســددت المـدفوعات علـى ســبيل الفـي محـيط مقـر 
 .٢٠١٥في التقرير المالي  وتم اإلفصاح عنها ١٣، البند ٥-١٣

ـــرض  -١٧١ ـــ :حـــاالت الغـــش والغـــش المفت ـــا ISA240للمعـــايير الدوليـــة لمراجعـــة لحســـابات ( اً وفق )، فقـــد خططن
مراجعتنـــا للحســـابات وللبيانـــات الماليـــة بحيـــث يكـــون لهـــا توقعـــات معقولـــة لتحديـــد األخطـــاء الماديـــة وخلـــل االنتظـــام 

ه ينبغي عدم االعتماد على مراجعتنا للحسـابات لتحديـد كافـة األخطـاء ). إال أنالغشفي ذلك تلك الناجمة عن  (بما
أو المخالفـــات. فالمســـؤولية الرئيســـية عـــن منـــع واكتشـــاف االحتيـــال تقـــع علـــى عـــاتق اإلدارة. وقـــد أكـــدت اإلدارة أنـــه 

، ولم نالحظ شغلاتوجد حاالت احتيال لها تأثير على البيانات المالية. ولم نحدد في مراجعتنا للحسابات حاالت  ال
أي حالة مـن الحـاالت اسـترعت اهتمامنـا خـالل تـدقيقنا. بينمـا أشـار المراجـع الـداخلي للحسـابات إلـى جميـع حـاالت 

 في تقريره المقدم إلى جمعية الصحة العالمية. غشال

 تنفيذ توصيات المراجع الخارجي :  دال

ردة في تقارير المراجعة عن السنوات السابقة. لقد تحققنا من تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي الوا  -١٧٢
٪ اليـزال العمـل ٤٣توصـيات أو  ١٠٪، فـي حـين أن ٥٧توصـية أو  ١٣توصية تم تنفيذ  ٢٣والحظنا أنه من بين 

بهــا قيــد التنفيــذ. وســيتم التحقــق مــن العمــل بالتوصــيات العشــر التــي هــي قيــد التنفيــذ واإلبــالغ عنهــا فــي فتــرة التقريــر 
 تحليًال مفصًال لتنفيذ هذه التوصيات. ألف لملحقاونعرض في  المالي المقبل.

منظمة في تنفيذ التوصيات جدير بالمالحظة ونكـرر التأكيـد علـى التنفيـذ الكامـل الوٕان التقدم الذي أحرزته   -١٧٣
 للتوصيات المتبقية من السنة السابقة.

 شكر وتقدير : هاء

ل عملنا في مراجعـة الحسـابات مـن تعـاون ومسـاعدة مـن المـدير ونود أن نعرب عن تقديرنا لما تلقيناه خال  -١٧٤
العــام، ونائــب المــدير العــام، والمــديرين العــامين المســاعدين، والمــديرين اإلقليميــين، والمــديرين فــي المقــر الرئيســي، 

 منظمة في البلدان، والموظفين في المكاتب اإلقليمية للمنظمة.الومراقب الحسابات، وممثلي 

  عملنا.بلتقديمها الدعم المستمر والهتمامها العالمية أن نعرب عن تقديرنا لجمعية الصحة  كما نود  -١٧٥

  

 

 لجنة مراجعة الحسابات
 جمهورية الفلبين
  مراجع الحسابات الخارجي

 
 ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٤

  كويزون سيتي، الفلبين
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 ألف لملحقا

 الخارجيحالة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات 
 )٦٨/٤١، ج٦٧/٤٥، ج٦٦/٣٤، ج٦٥/٣٢ج(

  رقم  لتوصيةا  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
  ٦٨/٤١ج  

 قيد الَتنفيذ

سيتم بناء أداة إدارة المشاركة العالمية لتتبع اقتراحـات 
، وســـيتم ٢٠١٦واتفاقيـــات الجهـــات المانحـــة فـــي عـــام 

البــــــــدء فــــــــي تنفيــــــــذها علــــــــى نطــــــــاق المنظمــــــــة فــــــــي 
 .٢٠١٧ عام

وفــــــي الوقــــــت نفســــــه، أصــــــبحت إجــــــراءات التشــــــغيل 
وحـول الـتخلص مـن  تفـاقالمعيارية حـول خطابـات اال

المخـــزون التـــي انتهـــت صـــالحيتها فـــي المراحـــل  بنـــود
 النهائية من إنجازها.

ــــديرنا  ــــا عــــن تق ــــا وأعربن ــــد الحظن لتســــجيل الفــــوري للق
التعـاون للتبرعات العينية، واالتجـاه النزولـي فـي عـدد 

مـن  التي تأخرت تقاريرها في الفتـرةمباشر، المالي ال
 .٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٢ عام

تنفيــــــذ وصــــــيانة أداة تتبــــــع مركزيــــــة التفاقــــــات الجهــــــات 
المانحــــة والتبرعــــات العينيــــة، وتســــجيل كــــل الممتلكــــات 
العينيـــة التـــي تلقتهـــا والتـــي تصـــل إلـــى الحـــد األدنـــى مـــن 
المبـــالغ النقديـــة فـــي الفتـــرة الماليـــة الصـــحيحة، وصـــياغة 

، وصــياغة تفــاقجـراءات التشــغيل الموحــدة لخطابـات االإ
إجـــــــراءات التشـــــــغيل المعياريـــــــة العالميـــــــة التـــــــي تتعلـــــــق 

الصـــالحية فـــي   المخـــزون المنتهيـــةبـــالتخلص مـــن بنـــود 
الجـــــرد لتعزيـــــز نظـــــام إدارة المخـــــزون، وٕانفـــــاذ االمتثـــــال 
لمتطلبـــات التعـــاون المـــالي المباشـــر لتقليـــل عـــدد تقـــارير 

، ٣٢، ٣٠مباشــــر المتــــأخرة (الفقــــرات التعــــاون المــــالي ال
 )؛٥٣، ٤٩، ٤٤، ٤٠، ٣٥

١  

 تم التنفيذ

لقــــد تمــــت إلــــى حــــد كبيــــر اإلجــــراءات الالزمــــة بشــــأن 
 التوصيات.

متابعـــة التحـــول المخطـــط لـــه فـــي نظـــام اإلدارة العـــالمي 
لتحسين جودة مصادر البيانات وكفاءة عمليـات النظـام، 

حســـابات ومعالجـــة القضـــايا المشـــار إليهـــا فـــي مراجعـــة 
 )؛٥٥مركز الخدمة العالمي (الفقرة 

٢  

 قيد الَتنفيذ

يتواصـــل تنفيـــذ التوصـــية حاليـــًا، وســـوف يعـــاد النظـــر 
أكثـــر فـــي االختصاصـــات الوظيفيـــة النهائيـــة لشـــبكات 

 الفئات وشبكات المجاالت البرنامجية.

صــــياغة االختصاصــــات الوظيفيــــة ليكــــون لــــديها آليــــات 
قيـيم نتـائج شـبكات رسمية لالتصال، والتيسير، ورصد وت

الفئات وشبكات المجـاالت البرنامجيـة، ووضـع اللمسـات 
فـي إطـار  ااألخيرة على إطار رصد البرامج المخطط لهـ

زمنــي محــدد، واالســتمرار فــي تحســين صــياغة عناصــر 
سلسلة النتائج لـدعم المواءمـة بـين عرضـها فـي الميزانيـة 

وتعزيـــــــز النمــــــوذج الخـــــــاص  ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجيــــــة 
ًا منتصف المـدة لتحقيـق روابـط أكثـر وضـوحباستعراض 

بــــين مــــا أنجــــز بالفعــــل وبــــين مــــا هــــو مخطــــط إلنجــــازه 
 ؛)٩٣ ،٨٩، ٨٣، ٧٨، ٧٤، ٦٨، ٦٣(الفقرات 

٣  

 قيد الَتنفيذ

علمـــــًا بـــــأن التوصـــــية قيـــــد التنفيـــــذ مـــــع تنفيـــــذ  ُأحطنـــــا
 المكاتب الرئيسية ألنشطة بناء القدرات والتعلم.

ناء القدرات وللتعلم عبر تحديد وتقديم مبادرات مناسبة لب
بـــــــرامج تســـــــتهدف تعزيـــــــز تحليـــــــل واســـــــتعراض النتـــــــائج 
واإلبـــــالغ عنهـــــا، وتعزيـــــز أنشـــــطة رصـــــد حالـــــة المهـــــام 
والتقــــدم فــــي كــــل خطــــة عمــــل، والتأكــــد مــــن أن األرقــــام 

انيـة قـد حظيـت باالتفـاق عليهـا، المالية واألرقام في الميز 
ح ســيما عنــد البــدء بــإجراء تقييمــات دوريــة بحيــث يصــبال

لهذه البيانات درجة عالية من االرتبـاط باإلنجـازات التـي 
 )؛١٠٨و ١٠٣و ٩٦تم اإلبالغ عنها (الفقرات 

٤  
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  رقم  لتوصيةا  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
  قيد التنفيذ

بحاجــة إلــى مزيــد مــن التحقــق مــن خطــط التنفيــذ  نحــن
 قبل أن يتم إقفال التوصيةأوًال المشار إليها 

 

صياغة استراتيجية التغيير في سـياق تنفيـذ االسـتراتيجية 
حـــة للمـــوارد البشـــرية، وتطـــوير خطـــة عمـــل/ تنفيـــذ، المنق

ووضــــــع ترتيبــــــات صــــــارمة لتصــــــريف الشــــــؤون ضــــــمن 
استراتيجية الموارد البشرية والتعرف على مخاطر التنفيذ 
بطريقـــة شـــاملة فـــي اســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية لتســـهيل 
التنفيـــذ والرصـــد وقيـــاس النتـــائج، وترســـيخ المســـاءلة عـــن 

 )؛١٢٧ ،١٢٤، ١٢٠ ،١١٦النتائج (الفقرات 

٥  

 تم التنفيذ

هــذه  لتنفيــذ اإلدارة  بشــكل كبيــربامتثــال  اً علمــاحطنــا 
 .التوصية

ضــــــــمان مشــــــــاركة إدارة المــــــــوارد البشــــــــرية مــــــــع إدارات 
التوظيف المسؤولة عن تعيين الموظفين المـؤقتين للتأكـد 
مــن التقيــد بمتطلبــات الشــفافية، والمســاواة بــين الجنســين 

حــــو فعــــال، والمشــــاركة مــــع والتمثيــــل الجغرافــــي علــــى ن
أعضاء لجنة االختيار، ووحدات وفرق التوظيف لتحديد 
التوقيــت األمثــل إلجــراء التقيــيم التقنــي وتقيــيم الكفــاءات، 
وضــــــمان االمتثــــــال بــــــالفترات الزمنيــــــة المتفــــــق عليهــــــا، 
وتعزيز أعمال التدقيق على الجهات المرجعيـة، وتحقيـق 

لبشـــــرية لزيـــــادة االســـــتخدام األمثـــــل ألداة تتبـــــع المـــــوارد ا
 ،١٣٩ ،١٣٥ ،١٣١تحســين عمليــة التوظيــف (الفقــرات 

 ؛)١٤٣

٦  

  قيد الَتنفيذ

نحـــــن بحاجـــــة لرؤيـــــة مخطـــــط أولـــــي لخطـــــة   جـــــرد 
المهارات واألدوات، وربط ذلك بتخطيط القوى العاملة 

 قبل إغالق هذه التوصية.

تطوير نموذج تخطيط القوى العاملة وفـق مـا دعـت إليـه 
ة وتطـوير األدوات المناســبة مثــل جمعيـة الصــحة العالميــ

سجل جرد للمهارات، وتحلـيالت للتوظيـف وللثغـرات فـي 
المهــــارات، وتقيــــيم المخــــاطر التــــي تتعــــرض لهــــا القــــوى 
العاملة بما في ذلـك سياسـة التخطـيط لتعاقـب المـوظفين 
لتنفيـــذها فـــي عمليـــة التخطــــيط المســـتمر للقـــوى العاملــــة 

 ؛)١٥٥و ١٤٩(الفقرتان 

٧  

 قيد التنفيذ

ذكـــرت اإلدارة أن العمـــل يتواصـــل فـــي إعـــداد الوحـــدة 
التدريبيـــة للتعلـــيم عـــن ُبعـــد حـــول نظـــام إدارة وتطـــوير 

ـــــــي المطـــــــّور ( )، ونخطـــــــط +ePDMSاألداء اإللكترون
 للتحقق منه عندما يتم اإلبالغ عن انتهائه.

إلـــى أفضـــل  اً صـــياغة اســـتراتيجيات نقـــل المعرفـــة اســـتناد
دمـــاج متطلبـــات الممارســـات، ووضـــع خطـــة لتنفيـــذها، وإ 

واضـــحة فـــي اإلخراجـــة اإللكترونيـــة المطـــورة مـــن نظـــام 
إدارة وتطـــــوير األداء اإللكترونـــــي المطـــــّور (نظـــــام إدارة 

) لتحديـــــــــد النشـــــــــاطات +وتطـــــــــوير األداء اإللكترونـــــــــي 
ــــائج ومؤشــــرات األداء فــــي إطــــار كــــل  والمخرجــــات والنت
هــدف، ووضــع إطــار لضــمان الجــودة فــي مبــادرة الــتعلم 

بحيـــــث تتضـــــمن عمليـــــات القيـــــاس  iLearnاإللكترونـــــي 
المنهجيــــــة، والمقارنــــــة مــــــع مســــــتوى معيــــــاري، ومراقبــــــة 

التعليقــات المصــاحبة العمليــات وحلقــة مرافقــة لــذلك مــن 
لتحقيـــــق أهـــــداف المنظمـــــة مـــــن الـــــتعلم  بشـــــأن الفجـــــوات

 ؛)١٦٨ ؛١٦٣ ؛٥٩(الفقرات 

٨  

 تم التنفيذ

إن سياسة إدارة المخاطر المؤسسـية متـوفرة فـي موقـع 
تــــب االمتثــــال وٕادارة المخــــاطر واألخالقيــــات علــــى مك

 صفحات الشبكة الداخلية (إنترانت).

مواصــــــــلة العمــــــــل فــــــــي دمــــــــج إدارة المخــــــــاطر داخــــــــل 
والنظـــــــر فـــــــي تعزيـــــــز إطـــــــار إدارة المخـــــــاطر  المنظمـــــــة

 ؛)١٧٦االنتقالية (الفقرة 

٩  
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  رقم  لتوصيةا  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
تم التنفيذ

وقـــــد تـــــم تنفيـــــذ جميـــــع التوصـــــيات الموجهـــــة للمكتـــــب 
لشــرق المتوســط، والمكتــب القطــري لمنظمــة لاإلقليمــي 

للمنظمـــة فـــي باكســـتان، والمكتـــب اإلقليمـــي للمنظمـــة 
لغـــرب المحـــيط الهـــادئ والمكتـــب القطـــري فـــي فييـــت 

 نام.

ضــمان أن ينظــر رؤســاء المكاتــب القطريــة للمنظمــة فــي 
إقلـــــيم شـــــرق المتوســـــط، وٕاقلـــــيم غـــــرب المحـــــيط الهـــــادئ 

نــام والمكاتـب القطريــة فـي المنظمــة فــي باكسـتان وفييــت 
في فرص التحسين التي أثيرت أثنـاء مراجعـة الحسـابات 

الداخليــة، وتعزيــز الشــفافية  فــي مكــاتبهم لتعزيــز المراقبــة
 ؛)٢١٣والمساءلة. (الفقرة 

١٠  

 ٦٧/٤٥ج  

 تم التنفيذ

لقـــــد الحظنـــــا التحســـــينات فـــــي تقـــــديم التقـــــارير حـــــول 
التعـــــــاون المـــــــالي المباشـــــــر، فقـــــــد تجلـــــــى ذلـــــــك فـــــــي 

ي عـــدد التقـــارير المتـــأخرة مـــن االنخفـــاض المســـتمر فـــ
ـــار هـــذه ٢٠١٥إلـــى عـــام  ٢٠١٢عـــام  . ويمكـــن اعتب

  التوصية قد تم تنفيذها.

وقــــد ذكــــرت توصــــيات فــــي التقريــــر الحــــالي وخاصــــة 
حول تسوية أوضاع التقـارير المتـأخرة بالتقـديم الفعلـي 
للتقــــارير وتلبيــــة االحتياجــــات مــــن تــــدريب المــــوظفين 

ـــارير ع بـــر نظـــام اإلدارة المشـــاركين علـــى اســـتالم التق
  العالمي.

  التعاون المالي المباشر
تعزيــــز قــــدرات المكاتــــب اإلقليميــــة/ القطريــــة فــــي إجــــراء 
تقيــيم المخــاطر وأنشــطة الضـــمان التــي تتعلــق بالتعـــاون 
المـــــــالي المباشـــــــر وفـــــــي تنفيـــــــذ اســـــــتراتيجيات الرصـــــــد. 
وبالمثــــل، العمــــل مــــن جديــــد علــــى تعزيــــز الجهــــود التــــي 

تحســــين تقــــديم  ة/ القطريــــة فــــيتبــــذلها المكاتــــب اإلقليميــــ
  ؛)٤٦النظراء للتقارير في مواعيدها. (الفقرة 

١١  

 قيد التنفيذ

اإلجــراءات التــي اتخــذتها اإلدارة لتحســين  نــثمنونحــن 
توقيــت تقــديم التقــارير إلــى الجهــات المانحــة. وتشــمل 
ـــد  جوانـــب التحســـين هـــذه إرســـال رســـائل تلقائيـــة بالبري

قبــل الموعــد  اهماتالمســاإللكترونــي إلــى مــديري بنــود 
المقــرر إلصــدار تلــك التقــارير إلــى الجهــات المانحــة، 
وتـــــــداول تقـــــــارير ربـــــــع ســـــــنوية عـــــــن حالـــــــة التقـــــــارير 
المتــــأخرة، والمتابعــــة وتــــداول المعلومــــات حــــول بنــــود 

التي انتهت مدة صالحياتها أو كادت أن  المساهمات
  تنتهي، مع التقارير المتأخر على أساس شهري.

يــر مـــن التقــارير المتـــأخرة فــي نهايـــة ونظــرًا للعـــدد الكب
، فإننـــا ســـوف نســـتمر فـــي مراقبـــة توقيـــت ٢٠١٥ عـــام

  .تقديم التقارير إلى الجهات المانحة

 البيانات المالية الختامية المعتمدة 

توصية جميع المكاتب ذات الصلة المسؤولة عـن إعـداد 
وٕاطالق البيانات المالية الختاميـة المعتمـدة إلـى الجهـات 

حســين توقيــت تقــديمهم للتقــارير إلــى الجهــات المانحــة بت
  ؛)٥٠المانحة. (الفقرة 

  

١٢  

 تم التنفيذ

ويمكــن اعتبــار أن هــذه التوصــية قــد تــم تنفيــذها. فقــد 
  .بشأن التوصيات المتبقيةاكتملت اإلجراءات 

 مركز الخدمة العالمي

وقـــــد عمـــــل علـــــى معالجـــــة القضـــــايا المشـــــار إليهـــــا فـــــي 
امـــر الشـــراء، ومعالجـــة التعامـــل مـــع االســـتثناءات فـــي أو 

البيانــــات، وتوثيــــق المعــــامالت واألحــــداث، والمعلومــــات 
المالية وٕاعداد التقارير، من أجـل تحسـين جـودة مصـادر 
ــــــات وكفــــــاءة عمليــــــات النظــــــام فــــــي نظــــــام اإلدارة  البيان

  ؛)٥٣ العالمي. (الفقرة

١٣  
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منظمــة فــي آذار/ مــارس الصــدر إطــار المســاءلة فــي 
علــــــى صــــــفحات موقــــــع مكتــــــب  وهــــــو متــــــاح ٢٠١٥

ـــات علـــى الشـــبكة  ـــال وٕادارة المخـــاطر واألخالقي االمتث
  الداخلية (إنترانت).

 إطار المساءلة

تنقـــيح وٕاعـــادة تعريـــف وثيقـــة إطـــار المســـاءلة فـــي الجـــزء 
وعلـــــى الفـــــور  ٢٠١٥-٢٠١٤األول مـــــن فتـــــرة الثنائيـــــة 

تفعيله لتعزيـز ثقافـة المسـاءلة والشـفافية داخـل المنظمـة. 
  ؛)٥٨(الفقرة 

١٤  

 قيد التنفيذ

ســيتم التحقــق مــن سياســات المســاءلة حــول األصــول 
  .٢٠١٦فور الموافقة عليها في عام 

 سياسة المساءلة حول األصول

تحســـين سياســـات المســـاءلة حـــول األصـــول مـــن خـــالل 
دمـــــج اإلجـــــراءات التاليـــــة: (أ) معـــــايير تحديـــــد مختلـــــف 
الظــــروف التــــي تحــــيط بفقــــدان األصــــول؛ (ب) المبــــادئ 

يهيـــــــة لتوثيـــــــق فقـــــــدان األصـــــــول؛ (ج) مســـــــتويات التوج
ــــــة لكــــــل نمــــــط مــــــن أنمــــــاط  ــــــة والمالي المســــــؤولية اإلداري
الظروف التـي يـتم تحديـدها علـى أنهـا سـبب مـن أسـباب 

  ؛)٦٥فقدان األصول. (الفقرة 

١٥  

  تم التنفيذ

يمكــن اعتبــار التوصــية قــد أغلقــت نظــرًا لكــون العمــل 
  في استراتيجية الشراء قائمًا بالفعل. 

 ريف شؤون الشراءتص

إعــــــادة النظــــــر فــــــي تصــــــريف شــــــؤون الشــــــراء لتشــــــمل 
السياســـــــــــات واإلجـــــــــــراءات المتبعـــــــــــة فـــــــــــي التخطـــــــــــيط 

وعمليـات الشـراء المراعيـة للبيئـة، االستراتيجي للشـراء 
ــــــة األجــــــل،  المســــــتخدم  وتعليقــــــات، واالتفاقيــــــات الطويل

النهـــائي، وشـــكاوى ومظـــالم البـــائعين، وفـــرض العقوبـــات 
جــــل تعزيــــز وتقويــــة نظــــام الشــــراء. علــــى البــــائعين مــــن أ

  ؛)٨٧(الفقرة 

١٦  

 تم التنفيذ

 التفقديــةقائمــة التــم إصــدار هــذا اإلطــار، وتــم إطــالق 
للتقييم الذاتي للمراقبة الداخلية في جميع اإلدارات في 
  المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية.

 إطار المراقبة الداخلية

خلية جنبًا إلى جنـب مـع األدوات تنفيذ إطار المراقبة الدا
فــــي جميــــع مســــتويات  ٢٠١٤التــــي وضــــعت فــــي عــــام 

المنظمــة بمــا فــي ذلــك المكاتــب الميدانيــة لتحقيــق منــافع 
طويلـــــــة األمـــــــد مــــــــن نظـــــــام قــــــــوي للمراقبـــــــة الداخليــــــــة. 

  .)١١٠ (الفقرة

١٧  

  ٦٦/٣٤ج  
  قيد الَتنفيذ

ســـــيتم القيـــــام بـــــالتحقق بعـــــد تحـــــديث كافـــــة إجـــــراءات 
ياريــة فــي الطــوارئ والتــي تمــت الموافقــة التشــغيل المع

ــــــي مجــــــال  ــــــى اعتبارهــــــا جــــــزءًا مــــــن اإلصــــــالح ف عل
  .الطوارئ

تحــديث إجــراءات التشــغيل المعيــاري فــي الطــوارئ فــي 
 منظمة ال

وتشـــمل معـــايير التشـــغيل المحـــددة فـــي مجـــال الخـــدمات 
الســــتجابة للطــــوارئ مــــع األخــــذ اســــتية فــــي إطــــار ياللوج

رة المــــوارد والمخــــاطر بعــــين االعتبــــار المســــاءلة فــــي إدا
التــــــي تنطــــــوي عليهــــــا ترتيبــــــات محــــــددة مــــــع المــــــوردين 

  ؛)أ-٦٤والجهات المانحة. (الفقرة 

١٨  
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  رقم  لتوصيةا  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
 قيد التنفيذ

اإلدارة للعمـــل الـــالزم ســـيتم التحقـــق بمجـــرد اســـتكمال 
  لتنفيذ هذه التوصية.

 لالستجابة للطوارئ  المنظمة إطار واستراتيجية

لمحافظـــة علـــى تصـــميم اســـتراتيجيات لنشـــر المخـــزون وا
ــــدم وتوقعــــات أصــــحاب  ــــادي الن ــــين سياســــة تف ــــوازن ب الت
المصلحة واإلدارة الُمثلى للمخزون لتجنب تـراكم األدويـة 

  ؛ب)-٦٤المنتهية الصالحية. (الفقرة 

١٩  

 تم التنفيذ

نظـــام إدارة   ٢٠١٦انطلـــق فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
جـــــــرد المخـــــــزون العـــــــالمي فـــــــي المكاتـــــــب اإلقليميـــــــة 

  جرد المخازن. البدء فيسيتلو ذلك والقطرية و 

 نظام إدارة المخزون العالمي

تطــوير نظــام واحــد عالميــًا إلدارة  المخــزون التــي ســوف 
ــــع المســــتخدمين  ــــوي علــــى الســــمات المشــــتركة لجمي تحت
ولكنها تلبي االحتياجـات المحـددة لكـل قسـم مـن األقسـام 
المعنيــــة مــــع مــــا يســــتحقه مــــن مراعــــاة لمتطلبــــات إطــــار 

تقــــارير الماليــــة، وطبيعــــة عمــــل كــــل قســــم مــــن إعــــداد ال
األقســــام المعنيــــة فــــي التصــــميم الجديــــد للنظــــام. (الفقــــرة 

  ؛أ)-٧٦

٢٠  

 تم التنفيذ

المخـــزون العـــالمي كجـــزء مـــن تـــم تطـــوير نظـــام إدارة 
  نظام اإلدارة العالمي.

ضمان أن يتم دمج النظام الجديد إلدارة   المخزون مـع 
ألقـــل أن يحتـــوي علـــى نظـــام اإلدارة العـــالمي، أو علـــى ا

واجهـــة بينيـــة مـــع ذلـــك النظـــام لضـــمان ســـهولة وتماســـك 
ــــاره  ــــي تطــــويره باعتب ــــة، والنظــــر ف ــــارير المالي إعــــداد التق
أولويــة قصــوى نظــرًا للدرجــة العاليــة مــن الحاجــة الماســة 

  ؛ب)-٧٦لها. (الفقرة 

٢١  

 تم التنفيذ

 

تـــــم إغـــــالق جميـــــع التوصـــــيات التـــــي كانـــــت موجهـــــة 
  نظمة الصحة العالمية ألفريقيا.للمكتب اإلقليمي لم

 المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ألفريقيا

ـــــى  ـــــة عل ـــــة واإلداري ـــــات المالي تحســـــين الضـــــوابط والعملي
ـــود التعـــاون المـــالي  حســـابات الســـلف واألنشـــطة فـــي عق
المباشـــر، والشـــراء بمـــا فـــي ذلـــك عقـــود أداء الخـــدمات، 

فر، وٕاعـداد وٕادارة   المخزون وٕادارة األصول، ومهام السـ
  .)١٧١التقارير إلى الجهات المانحة. (الفقرة 

٢٢  

  ٦٥/٣٢  
 تم التنفيذ

ـــــل موقـــــع مركـــــز الاستكشـــــفت  منظمـــــة خيـــــارات تحوي
ــــورك  البيانــــات الثــــانوي. واتضــــح أن الموقــــع فــــي نيوي
غيـــــر مجـــــٍد مـــــن الناحيـــــة التقنيـــــة، وأن مركـــــز األمـــــم 
المتحـــدة الـــدولي للمحاســـبة يقـــوم بتطـــوير موقـــع بـــديل 

  بانيا.في إس

 تكنولوجيا المعلومات

ستكشـــاف إمكانيـــة تحويـــل مركـــز البيانـــات الثـــانوي إلـــى ا
  .)٨٩موقع خارجي آخر وليس في جنيف. (الفقرة 

٢٣  
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