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  توصيات المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات:  

  تقرير مرحلي عن التنفيذ
  
  

  من األمانة تقرير
  
 
يقدم هذا التقرير أحدث المعلومات عن اإلجـراءات التـي اتخـذتها األمانـة لضـمان التنفيـذ الكامـل لتوصـيات  -١

كما يتضمن لمحة عامة عن حصـائل التحقيقـات المشـار إليهـا فـي تقريـر  ١المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات.
  .٢٠١٦مراجع الحسابات الداخلي عن السنة التقويمية 

وتحـــيط األمانـــة علمـــًا بالتقـــدم الـــذي ُســـلط عليـــه الضـــوء فـــي تقريـــري مراجـــع الحســـابات الخـــارجي ومراجـــع  -٢
عيــد تأكيــد عزمهــا علــى تنفيــذ توصــيات مراجعــة الحســابات فــي تُ ، و ٢٠١٦الحســابات الــداخلي عــن الســنة التقويميــة 

د األمانـة المبذولـة فـي هـذا الصـدد وعلى تقليص عدد التوصيات المعلقة. وفـي العمـوم، مّكنـت جهـو  ،الوقت المالئم
فقط مـن  ٪٣,٧ل التنفيذ فيما يتعلق بتوصيات مراجع الحسابات الداخلي، حيث اعتُبر من الحفاظ على ارتفاع معدّ 

فـي  "غيـر المرضـية"التوصيات المفتوحة المعلقـة توصـيات "فـات موعـد تنفيـذها" وانعـدمت نتـائج مراجعـة الحسـابات 
التنفيـذ اإليجابيـة تنطبـق أيضـًا علـى توصـيات مراجعـة الحسـابات الخارجيـة المعلقـة  . وبالمثل فإن حالة٢٠١٦عام 

  ٢من مجموع هذه التوصيات. ٪٨٨توصية أي  ٣٦توصية، حيث ُنّفذت  ٤١البالغ عددها 

وفــي إطــار التــزام المنظمــة بتعزيــز الضــوابط الداخليــة، ُأحــرز تقــدم فــي مجــاالت الســفر والشــراء مــن خــالل  -٣
  استعراض السياسات الحالية، ووضع اُألطر الفّعالة، وبث المعلومات على أصحاب المصلحة الرئيسيين.  

د تم تحديدًا إغالق . وق٢٠١٦وفي مجال المشتريات، ُأغلق عدد من توصيات مراجعة الحسابات في عام  -٤
توصية من توصيات مراجعة الحسابات الداخلية في مجال المشـتريات. وتتعلـق هـذه التوصـيات  ٤٧من أصل  ٢٦

بوظيفــة الشــراء فــي مركــز الخــدمات العــالمي واســتخدام اتفاقــات أداء العمــل فــي المقــر الرئيســي. وركــز العمــل علــى 
ود، وتعزيـــز المســـاءلة وضـــمان الجـــودة، واعتمـــاد أدوات للتبليـــغ تحســين التـــدريب، وتـــدعيم تـــدابير الرقابـــة علـــى العقــ

  وقاعدة بيانات للموردين. 

توصـــيات لمراجعـــة الحســـابات الخارجيـــة تتعلـــق  ١٠وفضـــًال عـــن ذلـــك، تـــم أيضـــًا إغـــالق أربـــع مـــن أصـــل  -٥
ت. ويجــري بتعزيــز الرقابــة علــى أنشــطة شــراء الخــدمات، والشــراء أثنــاء الطــوارئ، وتعزيــز قــدرات التخطــيط للمشــتريا

  تنفيذ المزيد من العمل من أجل إغالق جميع التوصيات المتعلقة بالمشتريات.

                                                           
 ٧٠/٤٤جالوثيقـة (تقريـر مراجـع الحسـابات الخـارجي) و  ٧٠/٤٣فـي الوثيقـة ج ٢٠١٦يرد التقريران عن السنة التقويميـة     ١

 (تقرير مراجع الحسابات الداخلي).

 ، الملحق.٧٠/٤٣ج انظر الوثيقة     ٢
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توصــية تســتهدف تحســين السياســة والعمليــات. وتلتــزم  ٢٣مــن أصــل  ١٤وفــي مجــال الســفر، تــم إغــالق  -٦
أثر رجعـي مـن األمانة التزامًا تامًا بإغالق التوصيات المتبقيـة ذات الصـلة بالسـفر، والتـي تتعلـق بعمليـات التحقـق بـ

  مطالبات تسوية تكاليف السفر، وتحديث الوحدة الخاصة بالسفر في نظام اإلدارة العالمي.

 الضوابط الداخلية والمساءلة وتصريف الشؤون

استجابة لمطالبة مراجعة الحسابات الداخلية بـأن تتفاعـل مختلـف المبـادرات الخاصـة بالمسـاءلة فيمـا بينهـا  -٧
عــة الحســابات الخارجيــة المتمثــل فــي تــوفير الضــمانات علــى أن الشــفافية والمســاءلة قــد ولهــدف مراج ،تفــاعًال متســقاً 

  .٢٠١٦زادت في المنظمة، اُتخذ عدد من المبادرات الرئيسية في عام 

فأوًال، أصبحت اآلن قائمة المنظمة المرجعية الخاصة بـالتقييم الـذاتي فـي إطـار المراقبـة الداخليـة، مرتبطـة  -٨
وية الصــادرة عــن المــديرين اإلقليميــين والمــديرين العــامين المســاعدين. وتتــيح القائمــة المرجعيــة برســالة التمثيــل الســن

ـــة،  ـــة، وٕادارة المخـــاطر، وأنشـــطة المراقب اســـتعراض الضـــوابط الرئيســـية فـــي خمســـة مجـــاالت جامعـــة (البيئـــة الداخلي
ن المــديرين مــن التفكــر فــي البيئــة بمثابــة أداة قويــة لتمكــي هــذه القائمــة والمعلومــات واالتصــاالت، والرصــد). وكانــت

المحيطــــة بهــــم والعمليــــات الخاصــــة بهــــم (وفهمهــــا)، وتحديــــد مــــواطن القــــوة ومــــواطن الضــــعف، وتحديــــد أولويــــات 
اإلجـــراءات، وتعزيـــز االمتثـــال لقواعـــد المنظمـــة ولوائحهـــا وٕاجراءاتهـــا. وتـــوفر رســـالة التمثيـــل ضـــمانًا للمـــدير العـــام 

ع ضمن المسؤوليات اإلداريـة للمـديرين اإلقليميـين والمـديرين العـامين المسـاعدين أن الضوابط الداخلية التي تق على
  تعمل جيدًا.

وفضــًال عــن ذلــك، فــإن مبــادرة نشــر رســالة التمثيــل الصــادرة عــن المــديرين اإلقليميــين والمــديرين العــامين  -٩
مساعدين في المقر الرئيسي، التـي المساعدين واتفاق المساءلة السنوي المبرم بين المدير العام والمديرين العامين ال

  اُتخذت مؤخرًا ُتعّزز الشفافية واالمتثال.

ـــة والخارجيـــة لحســـابات المكاتـــب  -١٠ ـــة نشـــر الممارســـات الجيـــدة التـــي حـــددتها المراجعـــة الداخلي وتقـــدر األمان
مؤسســات الُقطريــة واإلقليميــة وتســعى إلــى تعزيــز هــذه الممارســات، مثــل الترتيبــات المبرمــة مــع أطــراف ثالثــة مــن ال

المالية للسداد النقدي لتكاليف حلقات العمل وحمالت التطعيم (المكتب الُقطري للجمهورية العربية السورية) ومفهوم 
  "مناطق تعلم األقران" (جمهورية تنزانيا المتحدة).

، وعلى الصعيدين اإلقليمي والُقطري، يجري العمل المكثف على تنفيذ برنـامج التحـول فـي اإلقلـيم األفريقـي -١١
وتم تحقيق األهداف المرحلية الرئيسية. واسُتكملت إعادة هيكلة مجاالت العمل التقنية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 
وأفرقــة الــدعم المشــتركة بــين البلــدان فــي اإلقلــيم األفريقــي اســتكماًال ناجحــًا، وتــم بــذا تــأمين القــوى العاملــة "المالئمــة 

  .٢٠١٧اإلدارة العامة ومن المتوقع استكمالها بحلول نهاية تموز/ يوليو للغرض". وتجري اآلن إعادة هيكلة مجال 

وفي مجال التعاون المالي المباشر، تراجع عـدد التقـارير المتـأخرة، والسـيما فـي إقلـيم شـرق المتوسـط حيـث  -١٢
لمباشر والتنفيذ في القيمة بالدوالر األمريكي للتقارير المتأخرة المتعلقة بالتعاون المالي ا ٪٥٠ُسجل انخفاض بنسبة 

. ولكن يلزم إجراء المزيد من العمل في مجال التعاون المالي المباشـر ٢٠١٤مقارنة بعام  ٢٠١٦المباشر في عام 
   ١على الصعيد الُقطري، على النحو الذي ُسلط عليه الضوء في مراجعة حسابات المكتبين الُقطريين لغانا ورواندا.
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تعمـيم إطـار الضـمان الخـاص بالتعـاون المـالي المباشـر الـذي يشـمل  وفي هذا الصدد، بدأ اإلقليم األفريقي -١٣
إجراءات محّدثة بشأن أنشطة الضـمان وجـدوًال للعواقـب بالنسـبة إلـى الشـركاء المنفـذين الـذين لـم يثبتـوا أن الضـوابط 

صـحة علـى المطبقة على أموال المنظمة في إدارتهم ترقى إلـى المسـتوى الـالزم. كمـا ُوضـع دليـل لمسـاعدة وزراء ال
لنظراء في وزارات الصحة في اإلقليم. ويجري اّتباع نهج مماثل لالتدريب  وفَّراالمتثال لقواعد المنظمة ولوائحها، ويُ 

  في إقليم شرق المتوسط. 

ويتطلــــب تعزيــــز الضــــوابط الداخليــــة األدوات والمنصــــات الالزمــــة إلجــــراء المتابعــــة الفّعالــــة. وقــــد ُأدخلــــت  -١٤
من خالل مواصلة التوسع في أدوات الرصد على نطـاق جميـع المكاتـب الرئيسـية، مثـل  المجالالتحسينات في هذا 

  منصة تحليل المعلومات المتعلقة باألعمال وبوابة التحليالت. 

وفيمــا يتعلــق بنظــام التــأمين الصــحي للمــوظفين والمنصــة اإللكترونيــة الجديــدة الخاصــة بتقــديم المطالبــات،  -١٥
لمعنية بالتأمين الصحي لمـوظفي المنظمـة مشـاركة نشـيطة فـي تحديـد تـدابير احتـواء تشارك لجنة المراقبة العالمية ا

التكاليف الطويلة األجل، وتعمل األمانة عن كثب مع مكتب خدمات المراقبة الداخليـة فـي سـبيل الحـد مـن مخـاطر 
  الغش المحتملة إلى أدنى قدر.

ســابات الــداخلي بنــاًء علــى مراجعــة تشــغيلية وتحــيط األمانــة علمــًا بالتوصــيات الــواردة فــي تقريــر مراجــع الح -١٦
لنظام اإلدارة العالمي، وتوافق على ضرورة تحسين مسارات العمل للحصول على الموافقة. وتشـير األمانـة إلـى أنـه 

  يجري تخفيف المخاطر عن طريق الضوابط غير اإللكترونية وتدابير التحقق من الوثائق. 

ألمانة علمـًا بالتوصـيات الصـادرة فيمـا يتعلـق بتصـريف الشـؤون. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، تحيط ا -١٧
. ٢٠١٨وتتطلب معظم هذه التوصيات جهودًا طويلة األجل وخططًا للتنفيذ تستمر على مدى فتـرة طويلـة فـي عـام 

ومــع ذلــك، فقــد اُتخــذت مبــادرات قويــة مــن أجــل التحــرك قــدمًا وُأحــرز تقــدم كبيــر فــي وضــع ميثــاق لتصــريف شــؤون 
يــا المعلومــات. وفضــًال عــن ذلــك، فــإن االجتمــاع األول للمجلــس العــالمي لتكنولوجيــا المعلومــات قــد انعقــد. تكنولوج

ويســتعرض المجلــس االقتراحــات الخاصــة باالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات باســتخدام معــايير محــددة، ويقتــرح 
  المخصصات المالية.

والتوسـع فـي  ١العقـارات" إلـى "صـندوق البنيـة التحتيـة"،وترد اإلشارة أيضًا إلى اقتراح تغييـر اسـم "صـندوق  -١٨
الغــرض منــه ليتجــاوز نطــاق رأس المــال العقــاري ويشــمل االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات. ويتمثــل الهــدف مــن 
ذلك في توفير مصدر للتمويل المستدام لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم تيسير عمل المجلس العالمي 

  يا المعلومات.لتكنولوج

واســـُتهلت أيضـــًا مبـــادرة عالميــــة إلصـــالح تكنولوجيـــا المعلومـــات، ســــتتناول عـــددًا مـــن توصـــيات مراجعــــة  -١٩
الحســـابات الخارجيـــة التـــي تخـــص تصـــريف شـــؤون تكنولوجيـــا المعلومـــات، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بحافظـــة تكنولوجيـــا 

والتركيــز علــى التوحيــد  ،دة مــن الحلــول المؤسســيةالمعلومــات العالميــة، بهــدف الحــد مــن االزدواجيــة، وزيــادة االســتفا
  القياسي والدمج وتحقيق المستوى األمثل على الصعيد العالمي. 
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الملكيــة الواضــحة وفيمــا يتعلــق بمشــروع تحويــل نظــام اإلدارة العــالمي، تــم تعزيــز تصــريف الشــؤون وٕارســاء  -٢٠
المتكــررة، وتعزيــز المســاءلة بشــأن الحلــول  ألعمــال، وبــذا إلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى االســتثمار وعلــى النفقــاتل

  ذة. المنفَّ 

 المشتريات

ُأحــرز قــدر كبيــر مــن التقــدم فــي تنفيــذ اســتراتيجية الشــراء منــذ صــدور تقريــر األمانــة الســابق بشــأن التقــدم  -٢١
، استمر تطوير خطة التنفيذ ٢٠١٦وفي عام  ١الُمحرز في تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات.

  .٢٠١٨و ٢٠١٧كي تسمح بتحديد أولويات األنشطة وبتنسيقها على نحو أفضل في عامي 

يشـمل الخـط األول والخـط الثـاني للـدفاع علـى النحـو المحـدد فـي  ضع إطـار للمسـاءلة بشـأن المشـترياتووُ  -٢٢
التابعــــة للمنظمــــة، وســــينطبق هــــذا اإلطــــار علــــى  إطــــار المســــاءلة فــــي المنظمــــة، بالتشــــاور مــــع شــــبكة المشــــتريات

المنظمـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي. واســـتجابًة إلحـــدى توصـــيات مراجـــع الحســـابات الخـــارجي، ســـوف يجـــري  نطـــاق
، لتتــــواءم مــــع اإلطــــار الزمنــــي للتخطــــيط التشــــغيلي ٢٠١٧سياســــة تخطــــيط المشــــتريات وعملياتهــــا فــــي عــــام  تنقـــيح
  .٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية

بالمشـتريات،  المعنـيدار نسخة منقحة من الفرع السـادس مـن الـدليل اإللكترونـي للمنظمـة ومن المقرر إص -٢٣
. ومـــن المتوقـــع أن ٢٠١٦أ فـــي عـــام ، ليجّســـد حصـــائل االســـتعراض الـــذي بـــد٢٠١٧فـــي الربـــع الثـــاني مـــن عـــام 

، بمــــا فــــي ذلــــك فــــرض العقوبــــات وآليـــــات ٢٠١٧مختلــــف جوانــــب إدارة شــــؤون البــــائعين فــــي نســـــخة عــــام  حــــدديُ 
  البائعين. اعتراض

  وفي سياق شراء الخدمات، استمر الفصل بين الطرائق التعاقدية للمشتريات ولغير المشتريات.  -٢٤

ـــم  -٢٥ ـــة الســـتخدام اتفاقـــات أداء العمـــل فـــي المقـــر الرئيســـي، ت وفـــي إطـــار متابعـــة مراجعـــة الحســـابات الداخلي
، لضـــمان الفصـــل المالئـــم بـــين دور اســـتعراض جميـــع خطـــط العمـــل المتعلقـــة باألنشـــطة فـــي نظـــام اإلدارة العـــالمي

الشخص البادئ للمعاملة ودور الشخص المنوط بالموافقة عليها. وسوف يعاد تأكيد هذا الفصل في العملية القادمة 
  .٢٠١٩-٢٠١٨للتخطيط التشغيلي للثنائية 

وســـوف ُتجّمـــع تفاصـــيل كـــل السياســـات والعمليـــات المشـــار إليهـــا أعـــاله وُتعـــرض فـــي دليـــل للمشـــتريات،  -٢٦
بهــدف  ٢٠١٧ســتكون مكّملــة لالســتراتيجية العالميــة للتــدريب فــي مجــال الشــراء التــي ُيعتــزم بــدء تعميمهــا فــي عــام و 

  بناء قدرات الموظفين الخاصة بأنشطة الشراء. 

، يجـــري وضـــع إطـــار للحســـابات الخارجيـــة المراجعـــةوفيمـــا يتعلـــق بـــالطوارئ واســـتجابًة إلحـــدى توصـــيات  -٢٧
ء الطوارئ واإلجراءات التشغيلية الموحدة ذات الصلة، في صيغتهما النهائيـة لتعزيـز للسياسات الخاصة بالشراء أثنا

  دعم استجابة المنظمة للطوارئ وزيادة االمتثال على الصعيد الُقطري. 

                                                           
  .EBPBAC24/3الوثيقة     ١
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وفي مجال تكنولوجيا المعلومـات، تمـر سياسـة المشـتريات المتعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات بمراحـل اإلعـداد  -٢٨
ة على إنفاذ الرقابة الوثيقة على شراء السـلع والخـدمات المتعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات ورصـده النهائية، وتركز بشد

  على الصعيد العالمي.

 السفر

خــالل الفتــرة الواقعــة بــين بــذلك ُأجــري اســتعراض لتكــاليف الســفر فــي مهــام رســمية والسياســات ذات الصــلة  -٢٩
إلى أن اإلدارة العامة ألنشطة المنظمـة المتعلقـة  . وخلص االستعراض٢٠١٦وآذار/ مارس  ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر 

بالسفر ُتعد جيدة، ومع ذلك فهناك مجاالت يمكـن تحسـينها لزيـادة الفعاليـة وتحقيـق الوفـورات فـي المنظمـة. وتتعلـق 
هذه الفرص في المقام األول بزيادة الضوابط، وتحسين االمتثال للسياسات في مجـاالت مثـل تخطـيط السـفر وشـراء 

  في وقت مبكر، واعتماد التكنولوجيات اإللكترونية في معالجة إجراءات السفر.  التذاكر

. وتشـــمل هـــذه التغييـــرات مـــا يلـــي: تحديـــد ســـقف ٢٠١٦وبنـــاًء علـــى ذلـــك، ُأدخلـــت عـــدة تغييـــرات فـــي عـــام  -٣٠
 ٪١٠، بهدف تحقيـق انخفـاض بنسـبة ٢٠١٧-٢٠١٦لميزانية سفر الموظفين في غير حاالت الطوارئ في الثنائية 

رنة بالثنائية السابقة؛ واقتضاء تصعيد مطالبات تسوية السفر المتأخرة في المقـر الرئيسـي إلـى المـديرين العـامين مقا
ـــة فيمـــا يتعلـــق بالمستشـــارين  ـــة؛ واعتمـــاد ســـقف شـــهري وخفـــض البـــدالت اليومي المســـاعدين للحصـــول علـــى الموافق

أداة إلكترونية لجميـع حجـوزات السـفر داخـل  العاملين ألجل طويل على نطاق مختلف المكاتب الرئيسية؛ واستخدام
أوروبا انطالقًا من جنيف. وتهدف هذه التغييرات إلى الحـد مـن التكـاليف، وزيـادة االمتثـال للسياسـات، وزيـادة وعـي 

  المسافرين ومديري مراكز الميزانية بالتكاليف. 

 ،٢٠١٦فـي عـام  العـالميعلى الصـعيد  مليون دوالر أمريكي ٢٠١ رسميةمهام في وبلغت تكاليف السفر  -٣١
وُيعـزى ذلـك فـي المقـام األول إلـى تراجـع متوسـط التكلفـة لكـل  مقارنة بالعـام السـابق. ٪١٤ما يمثل انخفاضًا بنسبة 

  رحلة وانخفاض في تكلفة تذاكر الطيران.

: مــا يلــي . وتشــمل هــذه التغييــرات٢٠١٧وُأدخلــت تغييــرات أخــرى علــى سياســة الســفر فــي شــباط/ فبرايــر  -٣٢
اقتضاء تصعيد مطالبات تسوية تكاليف السفر المتأخرة على صعيد المكاتب اإلقليمية والُقطرية إلى مديري الشؤون 
اإلدارية والمالية في األقاليم؛ وفرض شروط أشد صرامة على خطط السفر؛ وتحسين اإلجراءات المتعلقـة باالمتثـال 

أما التغييرات األخرى التي سـوف ُتعتمـد فـي وقـت الحـق مـن للسياسة فيما يتعلق بمطالبات تسوية تكاليف السفر. و 
وجهة للسفر في مهام رسمية، والتوسـع فـي أداة  ١٥الثنائية الحالية، مثل اعتماد برنامج "الفنادق المفضلة" في أهم 

الحجز اإللكترونية كي تشمل بعض الوجهات خارج أوروبـا، فمـن المتوقـع أن تـؤدي إلـى وفـورات كبيـرة فـي تكـاليف 
  البدالت اليومية وتكاليف معالجة المعامالت. 

وسيســتمر التــزام األمانــة بمواصــلة احتــواء التكــاليف فــي هــذا المجــال وتحقيــق قــدر أكبــر مــن القيمــة مقابــل  -٣٣
  .٢٠١٧المال، في عام 

 حصائل التحقيقات

، تؤكـــد ٢٠١٦فيمـــا يتعلـــق بالتحقيقـــات الموضـــحة فـــي تقريـــر مراجـــع الحســـابات الـــداخلي للســـنة التقويميـــة  -٣٤
أحــدث المعلومــات عــن  مــن تقــديم مــا يطــرأفــي األمانــة التزامهــا باتخــاذ إجــراءات مالئمــة التوقيــت بشــأنها وترغــب 

  حصائل هذه التحقيقات.
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ريرًا التي أصدرها مكتـب خـدمات المراقبـة الداخليـة فـي تق ١٤من بين التقارير عن التحقيقات البالغ عددها  -٣٥
تين المتعلقتــين ي، أســفرت خمســة تقــارير عــن اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة وفــرض تــدابير تأديبيــة. وفــي القضــ٢٠١٦عــام 

، تم )IR2016/13و IR2016/12بمطالبات احتيالية للحصول على تعويضات نظام التأمين الصحي للموظفين (
رضـــت العقوبـــة نفســـها علـــى الموظـــف الـــذي لـــم يمتثـــل لألحكـــام التـــي تـــنص عليهـــا السياســـات فصـــل المـــوظفين. وفُ 

). كمـــا ُفصـــل IR2016/9واإلجـــراءات التـــي تحكـــم تعبئـــة المـــوارد بطلبـــه الحصـــول علـــى تبـــرع بصـــفته الشخصـــية (
مـة، وتزويـر موظف في القضية المتعلقة بالغش في شراء تذاكر للسفر، واالستخدام غير المأذون به ألصـول المنظ

). وفــي القضــية المتعلقــة بعــدد كبيــر مــن المكالمــات الهاتفيــة المصــدق IR2016/10توقيعــات مــوظفي المنظمــة (
عليهــا بوصــفها مكالمــات رســمية فــي حــين أنهــا ُأجريــت فــي الواقــع مــع فــرد مــن أفــراد أســرة الموظــف المعنــي، ومــع 

بـد اون الموظـف أثنـاء التحقيـق كـان اللعـدم تعـ أشخاص من خارج المنظمة لم ُيفصح الموظف عن هـويتهم، ونظـراً 
ه اتهامIR2016/14). وفي إحدى القضايا (IR2016/4من فصله ( وسيصـدر الموظـف  إلـى بسوء السلوك )، ُوجِّ

  التأديبية.  الدعوىالقرار بشأن التدابير التأديبية التي ستتخذ ما أن ُتستكمل 

، قـرر الموظفـون االسـتقالة مـن المنظمـة )IR2016/11وIR2016/2 و IR2016/1وفـي ثـالث قضـايا ( -٣٦
تأديبيـة دعاوى التأديبيـة. ولـم يمكـن فـرض تـدابير أو التقاعد المبكر إلـى حـين اسـتكمال التحقيـق أو قبـل اسـتكمال الـ

فــي هــذه القضــايا. ومــع ذلــك، فقــد ُأخطــر هــؤالء الموظفــون بأنــه لــن ُيســمح لهــم بالعمــل مــع المنظمــة فــي المســتقبل 
التعاقديــة. وفضــًال عــن ذلــك، تمــت اســتعادة المبــالغ غيــر المســتحقة بخصــمها مــن  الطرائــق بموجــب أي طريقــة مــن

  استحقاقاتهم الخاصة بنهاية الخدمة. 

، ُوجـد أن االدعـاءات غيـر )IR2016/8(فـي القضـية فوفي خمس قضايا، لـم تُتخـذ أي إجـراءات تأديبيـة.  -٣٧
أن جميـع االتهامـات الموّجهـة إليـه قـد ُأسـقطت. وفـي بـ معـه لتحقيـقا ُأجـريمسّندة بالبّينات، وُأخطر الموظـف الـذي 

مخالفة في إجـراءات التوظيـف.  ةأي أنه لم تحدثالدعاءات، وُوجد تحديدًا ل اثباتيوجد  لم، )IR2016/5(القضية 
مـــن الئحـــة  ١١١٥، ُوجـــه تـــوبيخ غيـــر تـــأديبي الغــرض إلـــى الموظـــف بموجـــب المـــادة )IR2016/7(وفــي القضـــية 

، قــررت المــديرة العامــة إغــالق القضــية ألســباب تتعلــق بــاإلجراءات. وفــي )IR2016/3(المــوظفين. وفــي القضــية 
شــــكاوى ، استعرضــــت اللجنــــة االستشــــارية العالميــــة المعنيــــة بــــاإلجراءات المســــتقبلية بشــــأن )IR2016/6(القضــــية 

االســـتنتاجات التـــي خلـــص إليهـــا مكتـــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة، وأوصـــت بـــإغالق القضـــية دون و ، المضـــايقات
أي إجراء آخر، وأيدت المديرة العامة هذا الحل. وقام الموظف المعني بمتابعة األمر مـن خـالل نظـام العـدل  اتخاذ

  الداخلي. 

، داومت األمانة على نشر تعميم سنوي إلخطار الموظفين بشأن الـدعاوى التأديبيـة التـي ٢٠١٤ومنذ عام  -٣٨
اإلجراءات التــي تتخــذها اإلدارة مــن أجــل بــايير الســلوك و الــوعي بمعــ زيــادةتــم البــت فيهــا. ويــؤدي هــذا التعمــيم إلــى 

التعمــــيم بشــــأن القضــــايا التأديبيــــة التــــي تــــم البــــت فيهــــا فــــي ُنشــــر وقــــد  صــــدي لحــــاالت انتهــــاك هــــذه المعــــايير.الت
  . ٢٠١٧ نيسان/ أبريل، في ٢٠١٦ عام

 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  رير.جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التق -٣٩

 
=     =     =  


