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   مراجعةتوصيات التقدم الُمحرز في تنفيذ 
  الخارجية والداخليةالحسابات 

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

عشـــــر الـــــذي انعقـــــد فـــــي  علـــــى طلـــــب لجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة واإلدارة خـــــالل اجتماعهـــــا الثالـــــث بنـــــاءً  -١
ــدم هــذه الوثيقــة أحــدث المعلومــات عــن اإلجــراءات التــي اتخــذتها األمانــة ضــمانًا  ٢٠١١،١/ ينــاير الثــاني كــانون تُق

للتنفيــذ الكامــل للتوصــيات الــواردة فــي تقريــري مراجعــي الحســابات الخــارجي والــداخلي. ويتضــمن هــذا التقريــر أيضــًا 
ســـــــنة لمحـــــــة عامـــــــة عـــــــن حصـــــــائل التحقيقـــــــات الُمشـــــــار إليهـــــــا فـــــــي تقريـــــــر مراجـــــــع الحســـــــابات الـــــــداخلي عـــــــن ال

  ٢٠١٧.٢ التقويمية
  

  المقدمة
  
الذي ُسلط عليه الضوء في تقريري مراجع الحسـابات الخـارجي ومراجـع  الُمحرز تحيط األمانة علمًا بالتقدم -٢

علـى تقلـيص عزمهـا فـي الوقـت المالئـم و  التوصيات الواردة فيهماالحسابات الداخلي، وتعيد تأكيد عزمها على تنفيذ 
قــة. وفــي العمــوم، ال توجــد اســتنتاجات "غيــر ُمرضــية" للمراجعــة الداخليــة. وفضــًال معلّ عــدد التوصــيات التــي مازالــت 

نات تحققت خالل السـنوات األخيـرة، بمـا فـي ذلـك علـى الصـعيد الُقطـري. عن ذلك، فإن التقرير ُيقّر بأن هناك تحسّ 
ُتعـد منخفضـة جـدًا  ٪٦ درهاوقـوعالوة على ذلك، فإن نسبة توصيات مراجعة الحسابات الداخلية المفتوحة المتـأخرة 

مقارنة بالمستويات السابقة. ويتجلى هذا االتجاه اإليجابي بمزيد من الوضوح فـي مجـال المراجعـات الخارجيـة حيـث 
والتوصــيات األخــرى يجــري إغالقهــا أو تــم  ،)٪٢٣توصــية ( ٢٦قيــد التنفيــذ مــن أصــل  تبــق إال ســت توصــياتلــم 

  تنفيذها بالكامل.
  
نظمة بتعزيز الضوابط الداخلية، ُأحرز المزيد من التقدم في مجالي السفر والشـراء مـن وفي إطار التزام الم -٣

خالل استعراض السياسات الحالية ووضع اُألطر الفّعالة وبث المعلومات على أصحاب المصـلحة الرئيسـيين. وبـدا 
مديريــة العامــة للمســاعدات التقــدم الــذي أحرزتــه المنظمــة فــي وضــع الضــوابط الداخليــة وفــي الشــراء مؤكــدًا لممثلــي ال

اإلنسانية والحماية المدنيـة التابعـة للمفوضـية األوروبيـة خـالل زيـارتهم األخيـرة. واستعرضـت المديريـة العامـة امتثـال 
ت على أحدث المعلومـات عـن التقـدم الُمحـرز فـي اطلعالمنظمة لمعايير الشراء المعتمدة لدى المفوضية األوروبية و 

المتعلقة بنظام الضوابط الداخليـة وٕادارة المـنح. وعلـى الـرغم مـن أن الحصـيلة الختاميـة لهـذا  تنفيذ توصياتها السابقة
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االستعراض لم تُتح بعد، فإنه استنادًا إلى التعليقات المبدئية التي ُأدلي بها، يبدو أن هـذه العمليـة سُتسـفر عـن تقيـيم 
اضيع وغيرها. ويتضح التزام األمانة بتعزيز الضوابط هذه المو ل ٢٠١٤تقرير عام  التقييم الوارد في أكثر إيجابية من

الداخلية أيضًا من خالل العمل المهم الذي ُنّفذ في مجال االحتيال والوقاية منه. وبالفعل فإن زيادة معـدالت التبليـغ 
بشـأن  عن االحتيال ُيعد تجسيدًا لتحّسن التدريب وٕاذكاء الوعي؛ واعتماد خط ساخن للتبليـغ عـن التجـاوزات وسياسـة
  التبليغ عن المخالفات والحماية من االنتقام؛ والجهود المبذولة في إيصال مبادئ المنظمة على نحو أفضل.

  
. وقـــــد ســـــلط اســـــتعراض ٢٠١٣وُأحـــــرز تقـــــدم ضـــــخم فـــــي مجـــــال إدارة المخزونـــــات واألصـــــول منـــــذ عـــــام  -٤

ة قويـة هنـاك اآلن منّصـ الذي أجـراه مراجـع الحسـابات الخـارجي الضـوء علـى ذلـك أيضـًا حيـث بـّين أن ٢٠١٧ عام
. ومـع ذلـك، فـإن المـدير العـام يحـيط علمـًا سواًء بسـواء لضمان إدارة األصول واإلدارة التشغيلية والمالية للمخزونات

ـــين تتبـــع إدارة األصـــول ـــة وســـيعمل علـــى تحقيـــق تمييـــز أكبـــر ب ـــة بتوصـــيات مراجعـــة الحســـابات الخارجي  مـــن ناحي
  ، مع ضرورة تمويل الوظيفتين تمويًال كافيًا.من ناحية أخرى والحسابات المؤسسية والتبليغ عن جرد األصول

  
لتصــريف الشــؤون، بمــا فــي ذلــك هيئــة  وفيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات، أنشــأت المنظمــة هــيكًال مالئمــاً  -٥

ليم ومن المقر الرئيسي. ويعالج ذلك بعض إلدارة شؤون صندوق تكنولوجيا المعلومات تضم ممثلين من جميع األقا
وسـُينّفذ المزيـد  ١الشواغل التي كانت لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجـال المراقبـة قـد أثارتهـا فـي الماضـي

آلية لتصريف الشؤون المؤسسية تتسم بمزيد مـن الشـمول لعمـوم النفقـات  يجادإفي سبيل من العمل في هذا المجال 
  كنولوجيا المعلومات وأولوياتها.المتعلقة بت

  
وتمشيًا مع والية المنظمة أنشأت األمانة خدمات أسطول المنظمة من أجل مواجهة تحـديات إدارة أسـطول  -٦

، ويخفـــض معـــدالت حـــدمـــن المخـــاطر الصـــحية المهنيـــة إلـــى أدنـــى  يقلـــلالمركبـــات الخـــاص بالمنظمـــة علـــى نحـــو 
ه المبــادرة المنظمــة مــن تحقيـق غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة ن هــذانبعاثــات الكربــون. وسـتمكّ  صالحـوادث، ويقلــ

علــى االســتجابة لعــدد أكبــر مــن الطــوارئ الصــحية. ومــن أجــل تقــديم هــذه  تهاالمتعلقــة بالصــحة والعافيــة، وتعــّزز قــدر 
ية، مركبـات، والتخفيـف مـن حـدة المخـاطر المؤسسـها من الالمنظمة إلى تحسين إدارة أسطول سعىالخدمة بفّعالية، ت

وٕارساء القدرة الالزمة في مجال النقل لتحقيق الكفاءة والفّعالية التشغيلية في الطوارئ وفي األنشطة اليومية للمنظمة 
ســواًء بســواء. وســوف يبــدأ العمــل بمفهــوم خــدمات أســطول المنظمــة عــن قريــب فــي بعــض البلــدان المختــارة ويجــري 

  العمل اآلن على إعداد مشروع تجريبي. 
  
ـــ -٧ ـــالموارد البشـــرية العالميـــة فـــي مركـــز الخـــدمات العـــالمي، وتمشـــيًا مـــع التـــزام األمانـــة بشـــأن وفيمـــا يتعل ق ب

 الضوابط الداخليـة، سـُينّفذ المزيـد مـن العمـل لتحسـين تتبـع المعـامالت االسـتثنائية وتعزيـز رصـد امتثـال المعـامالت،
  لمدخلة على البيانات.للتغييرات ابتحسين ُنظم التحقق من البيانات والتدقيق التتبعي عن طريق 

  
وفيمــا يلــي تــرد تفاصــيل أوجــه التقــدم الــذي ُأحــرز فــي مجــال التعــاون المــالي المباشــر، والخصــوم المتصــلة  -٨

  بالتأمين الصحي للموظفين، واإلدارة، والمشتريات.
  

  التعاون المالي المباشر
  
. ٢٠١٧مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن خـــالل آليـــة التعـــاون المـــالي المباشـــر فـــي عـــام  ١٥٠المنظمـــة  أنفقـــت -٩

مكتـب ُقطـري  ١٠٠واسُتخدم هذا المبلغ في دعم طيف من المشاريع الخاصة بالتمنيع وبنـاء القـدرات فـي أكثـر مـن 
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دعم حمــالت استئصــال بمشــاركة الســلطات الصــحية الوطنيــة المعنيــة. وُيخّصــص نصــف التعــاون المــالي المباشــر لــ
  بلدًا. ٢٠من التعاون المالي المباشر في  ٪٧٥شلل األطفال، ويتركز نحو 

  
وقـــد تحّســـنت السياســـة واإلجـــراءات المتعلقـــة باســـتعمال التعـــاون المـــالي المباشـــر تحّســـنًا كبيـــرًا علـــى النحـــو  -١٠

أفضــل وأصــبح التبليــغ عــن  ه توجيهــاً ونتيجــة لــذلك أصــبح اســتخدام األمــوال يوّجــ ١الموضــح فــي التقــارير الســابقة،
استخدام األموال أنسب من حيث التوقيت وزادت إمكانية االعتماد عليه. وُيقّر مكتب خدمات المراقبة الداخلية بهذه 

ُأغلقت جميع التوصيات المعلَّقة الصـادرة عـن المراجعـة التـي  ٢٠١٧التحّسنات في السياسة واإلجراءات، وفي عام 
تحقـق ذلـك أيضـًا بفضـل الجهـود التـي ُبـذلت فـي المكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا الـذي كـان . وقـد ٢٠١٤ُأجريت في عام 

عدد من التقارير المتأخرة. ومّكنت توصـيات المراجعـة الخارجيـة والداخليـة للحسـابات مـن صـياغة العديـد  كبرلديه أ
  من اإلجراءات الجديدة الحالية.

  
فـاض عــدد تقـارير التعــاون المـالي المباشــر المتــأخرة ويعـود الفضــل إلـى هــذه التـدابير إلــى حـد بعيــد فــي انخ -١١

فــي شــباط/ تقريــر  ٤٣٠إلــى  ٢٠١٦فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر تقريــر  ٧٣٨مــن حيــث تراجــع عــددها ، ٪٤٢بنســبة 
وبالفعــل، فــإن االســتخدام العــام للتعــاون  ٢ورد فــي تقريــر مراجــع الحســابات الخــارجي. علــى نحــو مــا ،٢٠١٨فبرايــر 

. وقـد نـتج ذلـك عـن قـرار ٢٠١٦مقارنـة بعـام  ٢٠١٧مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام  ٥٠بمقـدار المالي المباشر قل 
الحد من استخدام التعاون المالي المباشر في بعض البلدان، إلى حين تسوية األنشـطة الممّولـة عـن طريـق التعـاون 

  المالي المباشر التي لم ترد بعد تقارير بشأنها. 
  

تخدام التعــاون المــالي المباشــر يمّثــل أولويــة لجميــع المكاتــب اإلقليميــة. ومــازال تحســين الضــوابط علــى اســ -١٢
تبحث المنظمة طرق تحسين التعاون بين الوكاالت في األماكن التي تكون فيها األطراف المناظرة في التعـاون  كما

  إجراءات الضمان الخاصة بها. تعتمدالمالي المباشر مشتركة مع منظمات األمم المتحدة األخرى التي 
  

وأخيرًا، فإن جميع األقاليم قد نّفذت العمليات المنتظمة للتحقق من امتثال التعاون المالي المباشر، بالتثبت  -١٣
مــن الوثــائق الداعمــة التــي تبــّرر اســتخدام األمــوال، وبتتبــع تــدفقات األمــوال. ويجــري توثيــق عمليــات التحقــق كافــة، 

لطات الوطنية. وسُيمنع استمرار التمويـل عنـد الضـرورة حيثمـا كانـت نتـائج عمليـات التحقـق ومناقشة النتائج مع الس
  رضية.غير مُ 

  
  الخصوم المتصلة بالتأمين الصحي للموظفين

  
طت لجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلة فــي مجــال المراقبــة الضــوء علــى ضــرورة أن تضــمن المنظمــة ســلّ  -١٤

طويــــل األجــــل لتغطيــــة مســــتحقات الرعايــــة الطبيــــة بعــــد انتهــــاء الخدمــــة للمــــوظفين التمويــــل للوجــــود خطــــة مالئمــــة 
إلـى المتقاعدين. ويتوقع الخبير االكتواري المتخصص زيادة هذه الخصوم المالية الطويلة األجل زيـادة مطـردة نظـرًا 

وزيـادة تكـاليف الرعايـة  زيادة نسبة المتقاعدين في المنظمة إلـى المـوظفين العـاملين، وزيـادة متوسـط العمـر المتوقـع،
  الصحية في العديد من البلدان. 

  
. وقـــد الحاجــة الماليــةوقــد عملــت المنظمــة علــى زيـــادة األرصــدة االحتياطيــة تــدريجيًا مــن أجـــل تلبيــة هــذا  -١٥

اســــُتخدمت الزيــــادة فــــي مســــاهمات المــــوظفين والمنظمــــة وأربــــاح االســــتثمار فــــي تمويــــل النمــــو الضــــروري، وزادت 
                                                           

 .EBPBAC22/4و ٧٠/٥٦انظر الوثيقتين ج   ١
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تطبــــق و مليـــون دوالر أمريكـــي إلـــى مليـــار دوالر أمريكـــي خـــالل األعـــوام الســـتة الماضـــية.  ٥٠٠االحتياطـــات مـــن 
تُّتخذ القرارات بشأن التمويـل و المنظمة أيضًا تدابير االحتواء الموّجهة بصفة خاصة إلى المواقع المرتفعة التكاليف. 

لي اإلدارة العليا للمنظمة والموظفين واحتواء التكاليف باالستناد إلى توصيات لجنة لتصريف الشؤون تتألف من ممث
الكيانــات المشـاركة (والسـيما منظمـة الصــحة العالميـة ومنظمـة الصـحة للبلــدان  المـوظفين فـيالمتقاعـدين وجمعيـات 

  األمريكية). 
  

مليــار دوالر أمريكــي  ٢,٣مليــار دوالر أمريكــي يتعلــق  ٢,٩ويبلــغ إجمــالي الخصــوم الماليــة المتوقعــة حاليــًا  -١٦
ظمة. ويستند حساب هذه الخصوم إلى عدد من االفتراضات المالية والديُمغرافية وبعض هذه االفتراضات منها بالمن

، مـع التركيـز بصـفة خاصـة الزمنرضة للتغّير مع الوقت. وُيعتزم تمويل هذه الخصوم المتوقعة تدريجيًا على مر عُ 
مكافحـة شـلل األطفـال) التـي تمـّول عـن طريـق على الخصوم المتعلقة بالموظفين العاملين في البرامج (مثل برنامج 

  المساهمات الطوعية، والتي تقل إمكانية التنبؤ بها. 
  

  المشتريات
  

توافق األمانة على ضرورة التطـوير المتواصـل فـي مجـال المشـتريات ولـذا فقـد كـان تعزيـز عمليـات الشـراء  -١٧
  . ٢٠١٧محورًا رئيسيًا للتركيز في عام 

  
وقــد اســتمر تعزيــز إطــار سياســة الشــراء (بمــا يشــمل السياســات واإلجــراءات والمبــادئ التوجيهيــة والنمــاذج)  -١٨

عقــد اجتماعــات منتظمــة للخبــراء مــن عــن طريــق وتوضــيحه. وتمــت مواءمــة ممارســات الشــراء علــى نطــاق المنظمــة 
دة الخاصــة بالشــراء فــي الموّحــ المقــر الرئيســي وجميــع المكاتــب الرئيســية. وســوف يســتمر بــث اإلجــراءات التشــغيلية

وسوف ُينّفذ برنامج تدريبي عالمي (يشمل وحدة عن الطوارئ) على نطاق  ،الطوارئ في المكاتب اإلقليمية والُقطرية
جميــع مســتويات المنظمــة خــالل الثنائيــة الحاليــة مــن أجــل مواصــلة إذكــاء الــوعي بشــأن قواعــد الشــراء فــي المكاتــب 

  .اإلقليميةو  الُقطرية
  

تــــم تعزيــــز إدارة البــــائعين بتطبيــــق عمليــــة لتقيـــيم أداء المــــوردين؛ وتوضــــيح القواعــــد المتعلقــــة بإحاطــــة وقـــد  -١٩
  البائعين بمبّررات قرارات إرساء العطاءات والطعن في قرارات المشتريات؛ ومواصلة صقل إجراءات العناية الواجبة.

  
فهــارس الســلع العالميــة واالتفاقــات  وسيســهم إنشــاء فريــق مــن خبــراء الشــراء يكــون وحــده مســؤوًال عــن إدارة -٢٠

  الطويلة األجل، مع اعتماد تخطيط شراء السلع على نطاق المنظمة، في زيادة الفّعالية من حيث التكلفة.
  

في إطار السوق العالمية لألمم  )Tend-nI(وقد أدى االستخدام اإللزامي ألداة تقديم العطاءات اإللكترونية  -٢١
  الشفافية واالمتثال والجودة في عمليات الشراء الرفيعة المستوى. المتحدة، إلى المزيد من تعزيز

  
وإلذكــاء وعــي المــوظفين بالضــوابط الداخليــة الخاصــة بالشــراء وتحســين خضــوع المــديرين للمســاءلة يجــري  -٢٢

 استعراض األدوار المتعلقة بالشـراء فـي نظـام اإلدارة العـالمي. وفـي المرحلـة القادمـة سـتؤدي مواصـلة تحديـد األدوار
والمسؤوليات في نظام اإلدارة العالمي والتكليف بها على نحو محّسـن إلـى ضـمان المسـاءلة والفصـل بـين الواجبـات 

  في مجال الشراء.
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  حصائل التحقيقات
  

ــداخلي للســنة التقويميــة فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات الموّضــ -٢٣ تؤكــد  ٢٠١٧،١حة فــي تقريــر مراجــع الحســابات ال
إجـــراءات مالئمـــة التوقيـــت بشـــأنها وتقـــدم فيمـــا يلـــي أحـــدث المعلومـــات عـــن حصـــائل هـــذه األمانـــة التزامهـــا باتخـــاذ 

   التحقيقات.
  

تقريــرًا الصــادرة عــن مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة  ١١بــين التقــارير عــن التحقيقــات البــالغ عــددها  مــنو  -٢٤
 IR2017/1(والتــــــي ُدّعمــــــت اســــــتنتاجاتها باألدلــــــة، أســــــفرت قضــــــيتان عــــــن إنهــــــاء خدمــــــة المــــــوظفين المتــــــورطين 

السترداد الخسـائر الماليـة  المتعلقة بأحد ممثلي المنظمة، اُتخذت إجراءات IR2017/1). وفي القضية IR2017/5و
د التعيين المحدد المدة بعـد انتهـاء أجلـه إلـى حـين مدّ فضًال عن عقوبة الفصل من العمل. وفي إحدى القضايا، لم يُ 

 ضـــياعاســـتكمال التحقيـــق الـــذي أكـــد أن اإلهمـــال مـــن جانـــب أحـــد المـــوظفين فـــي وحـــدة إدارة األســـطول أدى إلـــى 
علقـة بأحـد اتفاقـات الخـدمات الخاصـة، ُألغـي العقـد مـا أن ُرفعـت االدعـاءات المت القضية). وفي IR2017/4( الوقود

). وفـــي القضـــية المتعلقـــة IR2017/7وبعـــد أن انتهـــى التحقيـــق ُينظـــر فـــي إحالـــة القضـــية إلـــى الســـلطات الوطنيـــة (
ت إلــى )، ُأحيلــت القضــية وفقــًا لسياســة المنظمــة الخاصــة بالوقايــة مــن المضــايقاIR2017/6بادعــاءات المضــايقة (

اللجنة االستشارية العالمية المعنية باإلجراءات المستقبلية بشأن شكاوى المضايقات كـي تقـدم توصـياتها إلـى المـدير 
  العام.

  
وفــــي القضــــايا الخمــــس المتعلقــــة بمطالبــــات احتياليــــة للحصــــول علــــى تعويضــــات نظــــام التــــأمين الصــــحي  -٢٥

 ا)، ُأخطـــــر األشـــــخاص ســـــواء أكـــــانو IR2018/3و IR2018/2و IR2018/1و IR2017/3و IR2017/2للمـــــوظفين (
موظفين حاليين أم موظفين انتهت خدمتهم أو ُأحيلوا إلى التقاعد، بالّتهم المنسـوبة إلـيهم. وٕاذا تأكـدت تهـم االحتيـال 
ستُّتخذ اإلجراءات السترداد الخسائر المالية وسُينظر في إحالة القضايا إلى السلطات الوطنية لرفع الدعاوى المدنية 

لجنائيـــة المحتملـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك، فإنـــه وفقـــًا لقواعـــد التـــأمين الصـــحي للمـــوظفين، يجـــوز أيضـــًا إحالـــة هـــذه أو ا
القضــايا للجنــة العالميــة الدائمــة المعنيــة بالتــأمين الصــحي للمــوظفين كــي تنظــر فيهــا وتقــدم توصــياتها المحتملــة إلــى 

لمـــوظفين أو االســـتبعاد منهـــا. وأخيـــرًا، فقـــد تُّتخـــذ المـــدير العـــام بشـــأن تعليـــق المشـــاركة فـــي نظـــام التـــأمين الصـــحي ل
إجــراءات تأديبيــة ضــد هــؤالء المــوظفين، قــد تشــمل الفصــل دون ســابق إنــذار. وقــد ُأغلــق ملــف إحــدى القضــايا حيــث 
خلص التحقيق إلى عدم وجود أدلة كافية لدعم االدعاء بأن الموظف قد حصل على مسـتحقات غيـر مشـروعة مـن 

  ).IR2018/4ين (التأمين الصحي للموظف
  

 مذكرة إعالمية سنوية لتعريف الموظفين بالدعاوى التأديبية التي استكملتها ٢٠١٤وتنشر األمانة منذ عام  -٢٦
المنظمــة. وتــؤدي هــذه المــذكرة إلــى إذكــاء الــوعي بشــأن حــاالت انتهــاك معــايير الســلوك واإلجــراءات التــي تتخــذها 
اإلدارة من أجل التصدي لهذه االنتهاكات. وسوف تُنشر المذكرة الخاصة بالقضـايا التأديبيـة التـي تـم البـت فيهـا فـي 

  ، عما قريب.٢٠١٧عام 
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا  -٢٧
  
  

=     =     =  
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