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  الموجز التنفيذي
  

  مقدمة
  
ـــُدر  -١ ــ ـــ ــ ــ ــ َيصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــحة العالمية أن مراجعة البيانات والعمليات المالية تقرير المراجع الخارجي بشــ ــ ـــ ــ ـــ ــ لمنظمة الصـ

وفقًا للمادة الرابعة عشــرة من الالئحة المالية للمنظمة، ويحال عبر المجلس التنفيذي إلى جمعية الصــحة (المنظمة) 
 العالمية الثانية والسبعين.

  
ــحة العالمية   -٢ ــ ـــ ــ ـــار إلى أن هذا هو التقرير الثالث إلى جمعية الصـ ــ ـــ ـــابات ويشــ ـــ ــ من رئيس هيئة مراجعة الحســ

 ٢٠١٦بجمهورية الفلبين، في إطار والية جديدة بصفته المراجع الخارجي للمنظمة لفترة السنوات األربع الممتدة من 
 .١٤-٦٨ج ص ع ، منحتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون بموجب القرار٢٠١٩إلى 

  
للدول األعضـــاء، وزيادة الشـــفافية والمســـاءلة، فضـــًال عن  ويتمثل هدف المراجعة في تقديم ضـــمان مســـتقل  -٣

ــغيل في المنظمة، ودعم األهداف المتوّخاة من عمل المنظمة عبر عملية المراجعة الخارجية.  ـــ ــ ــ ـــ ــ كفاءة وفعالية التشـ
ــترعاء انتباه جمعية ــؤون نعتقد أنه ينبغي اســ ــة بتصــــريف الشــ  وقد تناولنا بإســــهاب في هذا التقرير أمورًا مالية وخاصــ

 الصحة العالمية إليها.
  

  النتيجة العامة للمراجعة
  
ــــق مع المعايير   -٤ ــ ــ ــ ـــ ــيًا مع واليتنا، قمنا بمراجعة البيانات المالية للمنظمة وفقًا لالئحة المالية وبما يتسـ ــ ــ ـــ ــ تماشـــ

 الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لمراجعة الحسابات والضمان.
  
نا إلى أ  -٥ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــاف، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي وقد خلصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ن البيانات المالية تعرض بإنصــ

ــنة المالية المنتهية في  ـــ ــمبر  كانون األول/ ٣١للمنظمة عن الســ ـــ ــول/٢٠١٨ديســ ـــ ــافي األصــ ــ  ، وأداءها المالي، وصـــ
وفق المعايير المحاسبية حقوق الملكية، والتدفقات النقدية، ومضاهاة المبالغ المرصودة في الميزانية بالمبالغ الفعلية 

ــأن البيانات المالية للمنظمة عن  ــدرنا رأيًا تدقيقيًا غير متحفظ بشـ ــتنتاجنا، أصـ ــتنادًا إلى اسـ الدولية للقطاع العام. واسـ
 .٢٠١٨ديسمبر  كانون األول/ ٣١السنة المالية المنتهية في 

  
ــق مع ا  -٦ ـــاس متســـ ــبية ُطبِّقت على أســ ــات المحاســـ ــ ــياسـ ــنا إلى أن الســـ ــابق، وأن معامالت كما خلصـــ لعام الســـ

ــعارنا بها خالل المراجعة أو التي جرى اختبارها كجزء من مراجعة البيانات المالية كانت، من  ـــ ــ ــ المنظمة التي تم إشــ
 جميع النواحي الجوهرية، ممتثلة لالئحة المنظمة المالية ولسلطتها التشريعية.

  
يســي ومركز الخدمات العالمي)، أجرينا أيضــًا عمليات وٕاضــافًة إلى مراجعة البيانات المالية (في المقر الرئ  -٧

مراجعة للمكتب اإلقليمي ألوروبا ولمكاتب المنظمة اإلقليمية في بنغالديش وكازاخستان ومدغشقر وجمهورية تنزانيا 
ــؤونها، قمنا  ـــ ــ ــ ــريف شـــ ــ ــ ـــ ـــافة قيمة إلى إدارة الجوانب المالية للمنظمة وتصـــ ــ ـــ ــ المتحدة. وعالوًة على ذلك، من أجل إضــ

عة التعبئة المنســقة للموارد، وبرنامج المنظمة للطوارئ الصــحية، والبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال بمراج
أمراض المناطق المدارية، ودائرة اســتئصــال شــلل األطفال، واتفاقية منظمة الصــحة العالمية اإلطارية بشــأن مكافحة 

حية، وشــراكة صــحة األم والوليد والطفل. وقد ُأبِلَغت التبغ، وتحالف المنظمة المعني ببحوث الســياســات والنظم الصــ
 نتائج المراجعة بشأن هذه المجاالت والمكاتب إلى إدارة المنظمة وُأدِرجت في هذا التقرير.
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  نتائج المراجعة الرئيسية
  
 ُنَلخِّص بإيجاز أهم المالحظات المنبثقة عن مراجعتنا على النحو التالي:  -٨
  

  الية وتسجيلهامعالجة المعامالت الم  

ــل تواريخ من   )أ( ــامالت تحمــ ــت معــ ــا مجموعــــه  ٢٠١٩ينــــاير  كــــانون الثــــاني/ ١١إلى  ٤ُأدِرجــ بمــ
ــبقــة في نهــايــة عــام  ٠,٩ ــ ــ ـــ ــ ــ ، ممــا أدى إلى مغــاالة في تقــدير ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي كمــدفوعــات مســ

 المدفوعات المسبقة.

ــدم تنفيــــ  )ب( ة على إجراء تقييم ألداء الموّردين وعــ ــائق الــــدالــــّ اة بعقود غيــــاب الوثــ ذ المنجزات المتوخــــّ
 الخدمات في غضون الفترة المحددة، مما أّثر على االعتراف بالمدفوعات المسبقة والمستحّقات.

، ظّلت مستحّقات أمريكي مليار دوالر ١,٢من بين إجمالي المساهمات الطوعية المستحقة البالغ   (ج)
  يم التقارير إلى الجهات المانحة.عدم تقد مليون دوالر أمريكي غير محّصلة نتيجة تأّخر/ ٩,٨بقيمة 

ـــتحقاق   (د) ـــ ــفر المتأّخرة التي تنطوي على اسـ ـــ ــــاق في تطبيق خفض رتبة طلبات الســ ــ أوجه عدم االتسـ
ِمَح لبعض الطلبات التي تمت الموافقة عليها في وقت متأخر بتذاكر في  ــــُ ــ لدرجة رجال األعمال، بحيث ســـ

لقــاء تــذاكر الطيران. وتبــاينــت الوثــائق الــداعمــة  درجــة األعمــال، وكــانــت النتيجــة أن المنظمــة دفعــت أكثر
واإلجراءات المتخذة بشأن استثناءات شتى للسفر من مكتب إقليمي إلى آخر، بالفروق التالية: (أ) لم تكن 

(ب) لم تكن كل البيانات نموذج طلب استثناء؛ كل استثناءات السفر مدعومة بالنموذج المطلوب المسّمى 
تمت الموافقة عليها  للسفراالستثناء مستوفاة؛ (ج) كانت هناك طلبات استثنائية المطلوبة في نماذج طلب 

ــتخدم المكتب اإلقليمي  ــتثناءات؛ (د) يســ ــباب االســ ــيل كاملة عن أســ ــائل إلكترونية دون إيراد تفاصــ عبر رســ
ـــط نموذجًا موحدًا ألغراض  ــ ـــ ــرق المتوســ ــ ــ ـــ ــــفر؛ لشـ ــ ــ ق تتباين مدة التنفيذ فيما يتعل (ه)تبرير تأّخر طلب الســ

ـــهم في تأّخر  ــفر من إقليم إلى آخر، مما يســ ـــائيين في الســـ ـــفر من ِقبل األخصــ ـــتثناءات الســ بالتحقق من اســ
  حجز تذاكر الطائرات.

  مركز الخدمات العالمي  

ن في العمليات الوظيفية لمركز الخدمات العالمي،   (ه) ـــّ ـــيما فيما يتعلق و كانت هناك فرص للتحســـ الســـ
ــفر،  ــتريات، وخدمات الســـ وخدمات إدارة بنود االلتزامات، وخدمات األجور، وخدمات الموارد بخدمات المشـــ
ــايا من قبيل  ـــرية. ويغطي ذلك قضــ ـــتريات نتيجة رفض  )١(البشـ أوجه عدم كفاءة التكاليف في مجال المشـ

عدم وجود تدقيق الحق لحاالت ســـفر غير  )٢(طلبات الشـــراء أو إلغاء أوامر الشـــراء ضـــمن أمور أخرى؛ 
ـــتثنائي في حاالت الطوارئ وكذلك عدم  )٣(الموظفين؛  ــ ــ ـــاء بند التزام اســ ـــ ــ ـــبقًا إلنشـ ــ ـــ وجود معيار محدد مسـ

ـــف الرواتـب، والتبـاينـات بين تقـارير  )٤(ألغراض التحّوط واالعتراف بـاإليرادات؛  ـــ ــ ـــ ــ التـأّخر في إكمـال كشــ
ــبقة المعاد إنتاجها من نموذج أداة طلب المعلومات في نظام اإلدارة العالمي مقابل تقارير  المدفوعات المســ

ـــف الرواتب؛  ــ ـــبقة التي يتم إنتاجها أثناء حركة كشـ ـــرية  )٥(المدفوعات المســـ متطلبات توظيف الموارد البشـــ
  الستيعاب تزايد أعباء العمل.

من  ٪٤١لم يتم إنشاء وظيفة إدارة االمتثال واإلبالغ في دائرة الموارد البشرية العالمية رغم إنفاق   (و)
امجيـــة على تكـــاليف الموظفين؛ وفي الوقـــت الـــذي تـــدير فيـــه دائرة الموارد إجمـــالي تكـــاليف الميزانيـــة البرنـــ

البشــرية العالمية البيانات المرجعية وبيانات األســاس للموظفين وهي وظيفة شــديدة الخطورة، فإن الضــوابط 
  الداخلية القائمة ال تعالج المخاطر المحتملة تمامًا أو تخفف من آثارها.
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  حشد موارد المنظمة  

مسودة استراتيجية حشد الموارد،  اعتماد تيسرأن لوحدة المعنية بتنسيق حشد الموارد يتسنى ل لكي  (ز)
ـــطة أن يتوافر لديها و  ه أنشـ ــد الموارد ويحدد ما يلي: كيف ُتَوجَّ ـــتراتيجية حشــ ــح يدعم اسـ هيكل تنظيمي واضــ

مويل برنامج العمل العام تلمن قبيل توزيع المهام وتنسيقها واإلشراف عليها لتحقيق األغراض التنظيمية أو 
؛ وتحديد العالقات وقنوات االتصال يةاإلدار  مسؤولياتالسلطات و التحديدًا؛ والتسلسل الهرمي للموظفين، و 

  المنظمة وفيما بين المكاتب والوحدات.في بين الموظفين واإلدارة داخل كل مكتب أو وحدة 

ــع   (ح) ــيق حشــــد الموارد وضــ ــوح، على ويتعين على الوحدة المعنية بتنســ خطة تنفيذ قابلة للتمييز بوضــ
حشـــد الموارد، اســـتراتيجية أن تحدد هذه الخطة المســـؤولية الرئيســـية عن حشـــد الموارد من أجل كفاءة تنفيذ 

ــطة واإلجراءات اليومية المعنية  ــس ترتكز األنشـــ ــد، وٕالى أي أســـ ــًا عملية الرصـــ ـــر أيضـــ ـــطة التي تيســ واألنشــ
  بحشد الموارد.

معالجة مختلف التصــورات الموجودة لدى جميع الوحدات في لتغيير الية إلدارة اســتراتيجتوجد ولم   (ط)
ــدي لالمنظمة، و  ــ ــ ــبيل لعوائق المحتملة للتصــ ـــ ــ ــــد الموارد، التي تعترض سـ ــ ــتراتيجية المركزية لحشــ ــ ــ تنفيذ االســ

ـــد الموارد، و  ةتحديد النهج الالزم إلدارة التغيير في عمليوكذلك ل ــ ـــامل لإلحشــ ــ ــق وشــ ـــ ــيخيجاد نهج منســ ــ  ترســـ
  لتغيير في عمليات المنظمة.ا

ـــد الموارد الدعم  (ي) ــيق حشــ ــ ـــروري أن تقدم الوحدة المعنية بتنسـ إلى المبادرة العالمية  التقني ومن الضــ
ــلل األطفال في المنظمة، و  ـــ ـــلل األطفال في إطار إدارة العمليات والبحوث المعنية بشــ ـــ ــال شـ ـــ ــتئصــ ــ ــ من السـ

ـــروري  ــ ــ ـــ ــ ــ ــد ةقيادتولى هذه اإلدارة زمام الأن تالضـ ـــ ـــ ــ ــ التمويل الالزم كامل الموارد المطلوبة لتوفير  في حشــــ
من شلل األطفال بعد تحقق اإلشهاد العالمي على استئصال شلل  لالستراتيجية من أجل صون عالم خالٍ 

ـــنوات ( ـــ ـــلل ٢٠٢٣-٢٠٢٠األطفال في ظل ميزانية جديدة متعددة الســـ ــ ــ ـــال شــ ــ ـــتئصــــ ــ ــ ) للمبادرة العالمية الســ
  األطفال.

  حيةبرنامج المنظمة للطوارئ الص

ــر  من الدليل اإللكتروني للمنظمة فروعثالثة  توجد  (ك) ــابع عشــ ــأن (الجزء الســ ـــحية)بشــ  الطوارئ الصـ
ولكنها  وتعبئة الموارد،والتخطيط  ستيةي، وتتعلق بدعم العمليات والخدمات اللوجفي صميم برنامج الطوارئ

ــؤ ، فمن المحتمل أن الموظفين ؛ وبالتاليتزال في مرحلة "إعداد المحتوى"ال ـــ ـــدواولين المســ ـــ ــــترشـ ــ على  لم يسـ
ـــقة و المجموعة من القواعد والعمليات ب النحو الالزم ــ ــ ـــ ــكة المتسـ ــ ـــ ــ ــــطالعهم بمتماســ ــ ــ مهامهم في هذه عند اضـــ

  .المجاالت

ــرورة لنظر في البد من ا  (ل) ــ ـــ ـــاء نظام  الملحةالضــ ــ ــ ـــطولذي فعال إلرســ ــ ــــي إلدارة أســــ ــ ــــســـ ــ  طابع مؤســـ
ـــو  ومقّررةمحددة من خالل عمليات وٕاجراءات  المركبات ــ ـــ ــ ــ أن الداخلية  المراقبةخدمات  منطلب يُ و  .حبوضـ

ــــة بمكتب المنظمة القطري في  مراجعة المقبلة، أثناء عملية الظرتن ــ ــ  ،جمهورية الكونغو الديمقراطيةالخاصــ
ـــة في الثغرات  ــ ـــ ــطول المبدئيةوالمالحظات الملموسـ ـــ ــ  إطار في المركبات األخرى المتعلقة بعمليات إدارة أســ
  .ة الكونغو الديمقراطيةيبوال في جمهوريلإلاالستجابة 

ــراء العقاقير واألدوية في حاالت الطوارئ: (  (م) ــ ــ ـــ ــ ــ ـــات المتعلقة بشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــياسـ ــ ـــ ــ ــ ) ال تنص على أي ١الســـ
على حالة الطوارئ  في حاالت الطوارئإجراءات الشـراء بموجبها اسـتثناءات للشـروط التي يمكن أن ُتطبق 

التنافسية والموافقة  عملية المناقصةعن  ازلالتنبسبب ، مما قد يؤدي إلى زيادة في التكاليف األمد الطويلة
 ُتطبقال و ) ٢التي تهدف إلى الحصــول على أفضــل قيمة مقابل المال؛ ( ،لجنة اســتعراض العقودلالمســبقة 
ـــكل  ــ ـــ ــقبشـــ ــ ـــ ــ ـــراء وفي نظام وُقّيدت في  )٣؛ (المكاتب اإلقليمية للمنظمة عبر مختلف متســ ــ ــ اإلدارة أمر الشــــ
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ـــتالم الاتأخيرات طويلة في تاريخ  العالمي ـــ ــ ـــالسـ ــ ـــ إجراءات مما يوحي بأن األمر ال يتطلب تطبيق ، واإلرسـ
وذلك على ، حاجة في الوقت المناسبه لم ُتلب الأو أن ملحة إلى األدويةحاجة  ألنه ليس ثمةشراء طارئة 

  حساب السكان المتضررين.

ــــمبر  ٢٠١٦في الفترة من عــام   (ن) ــ ــ ـــ ــ ـــعيــد العــالم، ٢٠١٨إلى كــانون األول/ ديســ ــ ــ ـــ ــ ــ ي قــُدم على الصـ
، باعتبارها طلبات سفر طارئةالمنظمة للطوارئ الصحية برنامج طلب سفر في إطار  ٢٠٢٥مجموعه   ما

ـــل من ٦٠غير أنه تبّين من خالل فحص  ــ ــوائي  هذه الطلبات التي اختيرت من ١١٦ أصـ ـــ ــكل عشـ ــ أن بشــ
ديم أو طلبــات لإلدالء بكلمــات أو تقــعمــل  أو حلقــات يــةتــدريبحلقــات  وأ) بعثــات ١( الغرض منهــا هو:

طوارئ؛ ألي  تتعرضأن وجهات الســـفر موضـــع الطلب لم  وأ) ٢تقييمات خارجية مشـــتركة؛ ( وعروض أ
أنه لم تتم الموافقة على الطلبات ألن المسافر كان في إجازة؛ (د) أو  أو أنه ُفرضت فيها رسوم جزائية) ٣(

ــفر من يوماً  ٥٣ثالثة أيام إلى إال بعد  ــح أن أوجه. و تاريخ بدء السـ التي تنطوي عليها القصـــور  من الواضـ
على ما يبدو إلى غياب إرشادات جزئيًا ، تعزى بما في ذلك الموافقات المتأخرةطلبات السفر الطارئة هذه، 

  .الطارئ السفرإجرائية واضحة بشأن 

ـــروري   (س) ـــة بتعزيز إجراءات االختيار والتوظيف من الضـــ ـــفرات الطلبالخاصـــ ــ في إطار  المندرجة سـ
ــر إ التالية: مجاالتالفي  طوارئ الصــــحيةالمنظمة للبرنامج  الموافقة على و ؛ الوظائف الشــــاغرة عالناتنشــ

ــال؛ من جـــانـــب هيئـــة االختيـــار تقرير االختيـــارتوقيع و ؛ تقرير االختيـــار ـــ ــ ـــ ــ ــ إلى  االعتـــذارخطـــابـــات  وٕارســـ
  .غير الناجحين المرشحين

ــندوق يعاني ال  (ع) ــ ـــ ــماله الم٪ من ٤٧ نقص بمقدار منلطوارئ االحتياطي لصــ ــ ــ ــ ــتهدف والبالغ رأسـ ـــ ــ ســ
ــكل مطرد، و  أمريكي. مليون دوالر ١٠٠ ــاهمات بشــ ـــاً  زادتفقد بينما زادت المســ ـــات  معها أيضـ ــصـ المخصــ

ــرين األول/ برنامج ال ت معلومات محّدثة عنأفادو  .المقابلة ـــ ــ ـــ ــ ــ  ٢٠١٧أنه في عام  ٢٠١٨أكتوبر في تشـ
في موال المتاحة األ إنّ  ذإ، ثلث المخصـــصـــاتســـوى  لطوارئاالحتياطي لصـــندوق ال إلى ُيعدُيســـّدد ولم  لم

، أي أقل بكثير من المبلغ المستهدف أمريكي مليون دوالر ٢٧,٢لم تتجاوز  ٢٠١٨ديسمبر كانون األول/ 
ــندوقال إطالقمنذ  ــيء إنما يدل على ، ٢٠١٥في عام  االحتياطي صــــ ــ ــــندوق أن وهذا إن دّل على شــ الصــ

  .على الفور تعبئة الموارد والتي ينبغي معالجتهامتصلة بواجه تحديات ي

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة اإلطارية)

ــــافة بين أمانة اتفاقية المنظمة اإلطارية، والتي   (ف) ــتضــ ـــ ـــيغة النهائية التفاق االسـ ـــع بعد الصـــ ــ لم ُتوضـ
ــأهــا مؤتمر األطراف في عــام  ـــ ــ ـــ ــ ــ نتهــاء منــه خالل من المخطط االٕان كــان و  وبين المنظمــة،، ٢٠٠٦أنشـــ

  .٢٠١٩النصف األول من عام 

ـــمان   (ص) ــ ـــ ــ ـــاًء يعطي في تقديم اجودة الولم ُترَس عملية ضـ ـــ ــ ــ لتقارير عن التنفيذ واالمتثال لالتفاقية إرسـ
  تقارير عن الجودة والمعلومات الُمتحقق من صحتها.الالثقة في تقديم 

ــتراتيجية العالمي  (ق) ــ ـــ ة إلبالغ كل طرف من أطراف المؤتمر ولم ُتواءم خطة العمل والميزانية مع االسـ
  تنفيذ االستراتيجية العالمية.لبنتيجة تنفيذ خطة العمل والميزانية في السنة األولى 

  الضوابط اإلدارية

ــمــة في   (ر) ــ ــ ـــ ــ ــ مكتــب المنظمــة اإلقليمي ألوروبــا ومكــاتــب المنظمــة تتطلــب عــدة عمليــات إداريــة حــاســ
ــقر وجمهو  ــ ـــ ــ ـــ ــتان ومدغشـ ـــ ــ ــ ــ ــتة مكاتب في المقر القطرية في بنغالديش وكازاخســ ــ ــ ـــ ــ رية تنزانيا المتحدة وفي ســ

 من أجل بحوث الســياســات والنظم الصــحيةالمنظمة تحالف و  برنامج المنظمة للطوارئ الصــحيةالرئيســي (
البرنامج و  شــراكة صــحة األم والوليد والطفلو  اتفاقية منظمة الصــحة العالمية اإلطارية بشــأن مكافحة التبغو 
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ـــلل األطفالو  ال أمراض المناطق المداريةالخاص للبحث والتدريب في مج ــ ـــ ـــال شـــ ـــ ــ ـــتئصـــ ـــ ـــ ) تكثيف ٕادارة اســ
ـــبب وجود  ــات واللوائح واإلجراءات، وتقديم التقارير بســ ــياســـ ـــد الشـــــامل للنتائج، وٕانفاذ الســـ ــراف، والرصــ اإلشـــ

  الثغرات التالية:

 عدم بيان نتائج البرامج في نظام اإلدارة العالمي بالكامل؛ 

 أو عدم تنفيذها؛ ت تكاد تنتهي مدتهابنود مساهما تدني مستوى تنفيذ 

 ــر و و  تأخر تقديم التقارير إلى الجهات المانحة ــ ـــ ــ ــ ــــة بالتنفيذ المباشـ ــ ــ ـــ ـــة التقارير الخاصـ ــ ـــ ــ التقارير الخاصــ
 بالتعاون المالي المباشر؛

 ؛انخفاض نسبة التنفيذ مقابل التمويل 

  ّنظام اإلدارة العالمي؛مة في تأخر تسجيل تلقي السلع المسل 

  على اإلطالق أو عدم تحديثها؛ وجودهاسفر أو عدم خطط العدم كفاية 

  ــأن ــ ـــ ــتثناءات بشـــ ـــ ــ ــفرالفترة الموافقة على اســـ ــ ــ ـــة للموافقة على طلبات الســــ ــ ـــ يومًا  ١٤والبالغة  المفروضــ
 ؛والتأخير في تقديم تقارير السفر

 وعدم اســـتكمالها وعدم مواءمة األغراض  اســـتعراضـــات النظام اإللكتروني إلدارة األداء وتطويره تأخر
المحددة والقابلة للقياس والتحقيق  غراضمعايير األلمحددة في النظام اإللكتروني بالقدر الكافي مع ا

 ؛والمحددة المدة والواقعية

 حاالت التأخير في تســجيل بنود نتيجة ل وجود بيانات غير دقيقة وغير موثوقة بشــأن األصــول الثابتة
 ؛األصول الثابتة في وحدة األصول الثابتة

 أوجه تناقض بين رصيد تسوية و  ت رصيد سلبي في حساب الُسلف المستديمة اإللكترونيوجود حاال
 ؛لدفتر األستاذ العامالرصيد المقّيد وفقًا الحسابات المصرفية وفقًا لدفتر الصندوق و 

  ـــة بالتقييم الذاتي وجود أوجه تناقض بين نتائج القائمة المرجعية ــ ـــ ــ ــوابط الداخلية ونتائج الخاصــ ــ ـــ ــ ــ للضـ
  لحسابات.مراجعتنا ل

  إدارة المخاطر

بمختلف المكاتب القطرية واإلقليمية والشـــراكات واالتفاقية غير كانت ســـجالت المخاطر الخاصـــة   (ش)
ــروري كاملة وتتطلب التحديث؛  ـــ ــياغة بيانات عالية الجودة عن المخاطرومن الضـ ــ ــين صــ ــ ؛ ولم ُترفع تحســ

خاذ قرار بشأن تحّمل الخطر أو صياغة إجراء المخاطر التي يستلزم تقديمها إلى السلطة المعنية لتيسير ات
ـــروري بناء القدرات لتهيئة قدرات الموظفين وتعزيزها في إدماج  ــ ـــلطة؛ ومن الضــ ــ ـــدي له إلى هذه الســ ـــ للتصـ

  إدارة المخاطر في عملياتهم.
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  ملخص التوصيات
  
 قّدمنا توصيات ُنوِقَشت بالتفصيل في هذا التقرير، ونلخصها فيما يلي:  -٩
  

ــتخراج البيانات، وٕادراج تع  (أ) ــ ــار تنفيذ مركز الخدمات العالمي للتعديالت المزمعة في اســ ــ جيل مســ
ــتقي  ــمن أن تســــ ــتعراض التقرير الناتج في نطاق إجراءات نهاية العام المطلوب القيام بها، بما يضــــ ــ اســ

 التسويات على وجه الدقة المدفوعات المسبقة المسّددة في نهاية العام فقط.

ــيل  (ب) ــأن  إنفاذ تحصـ ــتحقات في التوقيت المحدد، فضـــًال عن إنجاز تقرير أداء الموّردين بشــ المسـ
  عقود الخــدمــات واتفــاقــات تــأديــة األعمــال وخطــابــات االتفــاقــات غير الممنوحــة التي تتجــاوز قيمتهــا 

 دوالر أمريكي، من أجل االعتراف على النحو الصحيح بالمدفوعات المسبقة وبالمستحّقات. ٥٠ ٠٠٠

ـــي معزز مع مدير بنود مطالبة   )ج( ـــ ــ ــخصـــ ـــ ــ ـــؤون المالية بإعمال متابعة ذات طابع شــــ ــ ـــ إدارة الشـــ
االلتزامات اســتكماًال للرســائل التذكيرية المعتادة، وٕان اقتضــى األمر تصــعيد حاالت الحســابات المســتحقة 

  لمنظمة.ية وٕالى اإلدارة العليا لالمتأخرة ألمد طويل بما فيها حاالت تأّخر اإلبالغ إلى مجلس اإلدارة المال

ــفر والمنّفذة في جميع   )د( ـــ ــ ــوابط المتعلقة بجودة السـ ــ ــ ــع آليات تكفل مواءمة الفحوص والضــ ــ ـــ وضـ
األقاليم مع ســـياســـات الســـفر الخاصـــة بالمنظمة؛ وتحقيق االتســـاق بين مجاالت الرقابة األســـاســـية في 

نحو الصــحيح مجال إدارة جودة الســفر الســيما فيما يتعلق بضــمان تبرير االســتثناءات وتوثيقها على ال
ــفر  ـــ ــفر من طلبات الســ ــ ــائيين في جودة الســـ ــ ـــي لمدة التنفيذ الالزمة لتحقق األخصـــ ــ وٕاجراء توحيد قياســ
ــفر في المكتب  ـــ ــاع حاالت السـ ـــ ــرعة؛ وٕاخضـ ـــ ـــيرًا لمعالجتها على وجه السـ المطلوب الموافقة عليها تيســـ

تثالها لســياســة الســفر اإلقليمي ألوروبا لالســتعراض من ِقَبل األخصــائيين في جودة الســفر للتأكد من ام
  الخاصة بالمنظمة.

ــرورية للمُ   )ه( ــ ـــوابط اإلدارية فيما يتعلق اتخاذ اإلجراءات الضــ ــ ـــي في تعزيز كفاءة وفعالية الضـ ــ ضـ
ــعيد المنظمة  ــ ـــ ــين االمتثال على صـــ ــ ـــ ــًال عن تحســـ ـــ ــ بالخدمات التي يقدمها مركز الخدمات العالمي، فضـــ

  لى إنجاز عمليات المركز.ي تؤثر عللسياسات واللوائح واإلجراءات القائمة الت

ــاء وظيفــة لالمتثــال واإلبالغ على نطــاق جميع الخــدمــات التي يقــدمهــا مركز الخــدمــات   )و( ـــ ــ ـــ إنشــ
ــافي من  ــ ـــتوى إضــ ــتقلة عن األفرقة القائمة بمعالجة المعامالت لتوفير مســـ العالمي، على أن تكون مســــ

  الضمان بشأن جودة خدماته.

ــير   )ز( ــد موارد ااعتماد تيســ ــير لمنظمة، و اســــتراتيجية حشــ ــح لتنفيذ تيســ ــع هيكل تنظيمي واضــ ضــ
ـــد الموارد ـــات حشـ ــياسـ ـــتراتيجية وســ ــيقه ،اسـ ـــغيل  ،اموتنســ على نحو منهجي بما يتفق مع نموذج التشـ

  الجاري إعداده في إطار برنامج عمل التحّول الخاص بمنظمة الصحة العالمية.

ــد ا  )ح( ــتراتيجية حشـ ــلة لتفعيل إطار اسـ ــع خطة تنفيذ مفصـ ــى مع النظر في وضـ لموارد، بما يتماشـ
  نموذج التشغيل في إطار تحّول المنظمة.

ما يتصـــل لتغيير لدعم تنفيذ عملية حشـــد الموارد الُمعاد تصـــميمها و دارة ااعتماد اســـتراتيجية إل  )ط(
  الهيكل التنظيمي الالزم لضمان فعالية تحقيق النموذج الجديد لحشد الموارد.فضًال عن نظم، بها من 

ــلل األطفال في إطار إدارة العمليات والبحوث المعنية لالنســــبة لب  )ي( ــال شــ ــتئصــ مبادرة العالمية الســ
ــلل األطفال ــة بها وفاًء بمتطلبات  ةقيادتولي زمام ال، في المنظمة بشــ ــد الموارد الخاصــ ــطة حشــ في أنشــ

ــول على الــدعم التقني الالزم٢٠٢٣-٢٠٢٠  التمويــل خالل الفترة ـــ ــ الوحــدة المعنيــة  من ، مع الحصــــ
ها في عمليات ترســيخحشــد الموارد لحين مواءمة اســتراتيجية حشــد الموارد الُمعاد تصــميمها و بتنســيق 
  المنظمة.
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ــكّ   )ك( ـــتكمال المحتويات التي تشـــ ـــرعة ممكنة في إعداد واســ ــى ســ ــ ل جوهر عمليات أن ُينظر بأقصـ
ــأن الطوارئ في  ــالً الدليل اإللكتروني بشــ ــر) على الفور، فضــ ــابع عشــ ــحية (الجزء الســ عن  الطوارئ الصــ

استكمال إجراءات التشغيل الموحدة من أجل ضمان الشفافية واالتساق والتوحيد في تفسير السياسات 
  ذات الصلة وتطبيقها.

 المركبات طابع مؤســـســـي إلدارة أســـطولذي فعال رســـاء نظام إل  ةالضـــرورة الملحّ في  أن ُينظر  )ل(
ــوحومقّررة محددة عمليات وٕاجراءات  ينطوي على ـــتخد بوضـــ ــروري لألموال لتجنب االســ في ام غير الضـــ

مكتب ، أثناء مراجعتها الخاصــة بالداخلية المراقبةخدمات بأن تنظر  اً نوصــي أيضــو  .اســتئجار المركبات
ــورة معّمقة  ،جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمنظمة القطري في   الملموســــةالثغرات والمالحظات في بصــ

ــأن باألخرى  ـــ ــ ـــطولشـــ ــ ـــ ــتجابة  إطار في المركبات عمليات إدارة أســ ـــ ـــ يبوال في جمهورية الكونغو لإلاالســ
  .الديمقراطية

أن ُتعّزز بصورة مستعجلة السياسات واإلجراءات الحالية بشأن المشتريات في حاالت الطوارئ   )م(
ــُتطبَّق فيها إجراءات الطوارئ تحديداً  ــروط والظروف التي ســ ــحاً  بغية تحديد الشــ لضــــمان أن ُتوّظف  واضــ

م المكاتب اإلقليمية في توفير التدريب/ بناء دعَّ ؛ وأن تُ فعاالً  الطوارئ توظيفاً  األموال المنفقة في حاالت
وٕادارة سلسلة اإلمداد والمشتريات؛ وأن يعاد النظر في يستية قدراتها على دعم العمليات والخدمات اللوج

ــتجــابــة للطوارئ  المنظمــة أحكــام دليــل ـــ ــ ــ وارئ في تطبيق إجراءات الطوالمتعلقــة باإللكتروني وٕاطــار االســ
حاالت الطوارئ الطويلة األمد، لتشــمل االســتثناء المتعلق بالشــروط/ الظروف التي ال تنطوي على طابع 

  االستعجال.

ــرورة   )ن( ــ ــ ــغيل الموحدة المنظمة وأهمية تحديث دليل أن ُينظر في ضــــ ـــ ــ اإللكتروني وٕاجراءات التشـــ
طارئة، فضًال عن الجداول الزمنية لتشمل الظروف المحددة التي يمكن أن ُتستخدم فيها طلبات السفر ال

ــحية؛ وأن ُتعتمد  ــ ــ ـــفر الطارئ في إطار برنامج المنظمة للطوارئ الصـ ــ المقبولة لعملية الموافقة على الســ
مقدم الطلب  ، مما ســيقتضــي منأثناء انتظار صــدور اإلرشــادات المحددة الثغراتتدابير ترمي إلى ســد 
ـــفر تقديم  فيأن يكون أكثر حذرًا  الخبراء وتمكين ، الطوارئحالة ه طلبا مندرجا في إطار باعتبار طلب ســ

ــفر  ــ ــ ــين بجودة معامالت الســــ ــ ــ ــ ـــفر الطارئ  منالمختصــ ــ ـــ ــّنف وُتعالج في إطار الســ ــ ـــ التحقق من أال ُتصـــ
  الحاالت التي تتماشى مع سياق الطوارئ.  إال

ـــات أن ُتعّزز   )س( ـــ ــياســـ ــ ــ ـــتناد إلى ا تيْ عمليالمتعلقة ب الحاليةالســـ ــ لدروس التوظيف واالختيار باالســــ
ــة ــ ـــتخلصــ ــر فترة لحد من تمديد ، من أجل االمســـ ــ ــاغرةإعالنات نشــ ــ الدليل بين وأن يوّفق ؛ الوظائف الشــ

اسم  االختيارعلى وجه تقرير وأن ُيشترط أن ُيبيَّن ٕاجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة؛ و  اإللكتروني
رير االختيار عن تاريخ تق وأن ُيفصح في؛ هتوقيعو  وصفته ،ل سلطة الموافقةبَ الشخص المفوض من قِ 

ة بــأن مقــابلــال ُأجريــت معــهمقــدم الطلــب الــذي إلبالغ فقرة أن تـُـدَرج فيــه ؛ و توقيع هيئــة االختيــار عليــه
  طلب إلى الموارد البشرية.عليها بتقديم  االطالعالتعليقات متاحة وأنه يمكنه 

ـــندوق التمويل الجارية ل حملةأن ُتكّثف ال  )ع( ـــ ــ الدعم المقدم من عزز أن يُ لطوارئ و االحتياطي لصـــ
ـــبحالمانحين  ـــتمرة، جهود  كي تصــ ـــالً تعبئة الموارد عملية مســ تعزيز جهود تعبئة الموارد على عن  فضــ

  .المانحينمساهمات من أجل دعم استرداد األموال من جانب الصندوق بفضل المستوى القطري 

ـــبة ألب  (ف) ـــ ــ ــراك مؤتمر األطراف منالنســـ ــ ــ ـــ المكتب، هيئة خالل  مانة اتفاقية المنظمة اإلطارية، إشــ
لتيسير عملية استعراض مسودة اتفاق االستضافة مع اإلدارات المعنية في المنظمة، بما في ذلك مكتب 

ــع الصـــيغة النهائية للوثيقة  ــار القانوني، بهدف وضـ ــتشـ دون عوائق غير ضـــرورية خالل المعنية المسـ
  تنفيذه خالل العام الحالي.، ومن ثم ضمان تطبيق اتفاق االستضافة و ٢٠١٩النصف األول من عام 
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مانة اتفاقية المنظمة اإلطارية، صــياغة مبادئ توجيهية لضــمان الجودة: (أ) ترســي النســبة ألب  (ص)
ـــحتها في كل مادة من مواد  ـــأن تعريف الجودة والمعلومات الُمتحقق من صــ ــحة تحديدًا بشــ معايير واضـــ

وتوضح األدوار والمسؤوليات الواقعة االتفاقية أو نقطة تحقق رئيسية بشأن كل منجز مستهدف؛ (ب) 
ــأن المراحل والمدد الزمنية  على عاتق مقيمي ضـــمان جودة البيانات الرئيســـية؛ (ج) وتحقق االتفاق بشـ

  التي سُتجرى خاللها استعراضات الجودة، وكيف سُيبلغ بالنتائج ومن سُيبلغ بها.

ــبة ألب  (ق) ــ  ٢٠١٩-٢٠١٨ عاممل والميزانية لمانة اتفاقية المنظمة اإلطارية، تحديث خطة العالنسـ
  .٢٠٢٥-٢٠١٩مع االستراتيجية العالمية  اكي ُتواءم

ــدها من خالل تذكير مراكز   )ر( ـــمة ورصـــ ــراف على العمليات الحاســ ــ ــوابط اإلشـ ــ ــلة تعزيز ضـ مواصـــ
الميزانية بانتظام بأن تحّسن امتثالها للوائح والقواعد والسياسات وتجسد في القائمة المرجعية الخاصـة 

  ييم الذاتي في إطار المراقبة الداخلية الوضع الفعلي للمراقبة الداخلية في مكاتبها المعنية.بالتق

ــعها على   )ش( ــطة إدارة المخاطر وجودتها ووضـــ ــد لتحديد نطاق أنشـــ ــين آلية الرصـــ النظر في تحســـ
ين من مستويات المنظمة الثالثة بما في ذلك الكيانات المستضافة، وتوفير أنشطة بناء القدرات للموظف

  أجل مواصلة تعزيز إدماج إدارة المخاطر في عمليات المنظمة بشكل منهجي.
  

  السابقة األعوام في الخارجي الحسابات مراجع عن الصادرة التوصيات تنفيذ
  

ــيات تنفيذ من تحققنا لقد  -١٠ ــ ـــ ــ ــ ــادرة التوصــ ـــ ـــ ــ ــ ـــابات مراجع عن الصـ ــ ــ ـــ ــ  مراجعة تقارير في والواردة الخارجي الحسـ
 ،٪)٦٧( منها توصــية ١٤ ُنفِّذت ،ُمَعلَّقة توصــية ٢١ أصــل من أنه والحظنا. الســابقة نواتبالســ الخاصــة الحســابات

) ٪٢٨( منها توصيات ست هناك ومازالت، التقرير هذا في وُأدِرجت ُحدِّثت ألنها) ٪٥( منها ة واحدةتوصي وُأغِلقت
  .التذييلوالتفاصيل المعنية واردة في  .التنفيذ قيد
  

  اق والمنهجيةالوالية والنط  ألف:
  

  الوالية
  

، والية ١٤-٦٨ج ص ع منحت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون، عبر القرار ٢٠١٥مايو  في أيار/  -١١
ـــنوات األربع الممتدة  ــ ـــفته المراجع الخارجي للمنظمة لفترة الســ ــ جديدة إلى رئيس هيئة المراجعة بجمهورية الفلبين بصــ

رابعة عشرة من الالئحة المالية للمنظمة وتذييلها االختصاصات الحاكمة . وتوضح المادة ال٢٠١٩إلى  ٢٠١٦من 
ــحة العالمية عن مراجعة  ــ ـــ ــ ـــي الالئحة بأن يقدم المراجع الخارجي تقريرًا إلى جمعية الصــ ــ ــ ــ للمراجعة الخارجية. وتقضــ

ـــترعاء انتباهها إليها فيما يخص المادة ــ ـــ ــ ـــ ـــنوية وعن أي معلومات أخرى ينبغي اســ ــ ـــ ــ ــ من  ٢-١٤ البيانات المالية الســـ
  الالئحة المالية واالختصاصات اإلضافية. 

  
  النطاق واألغراض

  
ـــاح عن المعلومات في البيانات   -١٢ ــ ـــ ــتقل لألدلة الداعمة للمبالغ واإلفصـــ ــ ـــ ــ تقوم مراجعتنا على إجراء فحص مســ

يســـية للمراجعة المالية. كما تشـــمل تقييمًا المتثال المنظمة لالئحة المالية وللســـلطة التشـــريعية. وتتمثل األغراض الرئ
  في إبداء رأي مستقل عما إذا كانت:

ــــافي   (أ) ــ ــ ـــ ــ ــ البيــانــات المــاليــة تعرض بنزاهــة المركز المــالي، ونتــائج األداء المــالي، والتغييرات في صــ
ــول/ ــ ــ ـــ ــنة المالية  األصـــ ـــ ــ ـــ ــــاهاة المبالغ الفعلية بميزانية المنظمة للســ ــ ــ حقوق الملكية، والتدفقات النقدية، ومضــــ
 وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ ٢٠١٨ديسمبر  ل/كانون األو  ٣١المنتهية في 
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ــبية الهامة المحددة في الملحوظة   (ب) ــ ــات المحاســ ــياســــ ــاس  ٢الســــ ــ بالبيانات المالية قد ُطبِّقت على أســ
 متسق مع نظيرتها في الفترة المالية السابقة؛ 

ــعارنا بها، أو التي اختبرناها كجزء من  (ج) ــ ـــ ــ ــ ـــ المراجعة، قد امتثلت من جميع  المعامالت التي تم إشـ
  النواحي الجوهرية لالئحة المالية وللسلطة التشريعية.

  
من الالئحة المالية التي تقضـــي بأن  ٣-١٤كما أجرينا اســـتعراضـــًا لعمليات المنظمة بما يتســـق مع المادة   -١٣

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــوابط المالية يبدي المراجع الخارجي مالحظات فيما يخص كفاءة اإلجراءات المالية، والنظام المحاســـ ــ ـــ ــ ـــ بي، والضـــ
  الداخلية، وٕادارة وتنظيم عمليات المنظمة بشكل عام.

  
ـــة التي   -١٤ ــ ــــة بالكيانات الخمســ ــ ــــأن البيانات المالية والعمليات الخاصـ ــ ـــاكلة، أجرينا مراجعة بشـ ــ وعلى نفس الشــ

يدز؛ ومركز ألا /العوز المناعي البشـــريتســـتضـــيفها المنظمة وهي: برنامج األمم المتحدة المشـــترك المعني بفيروس 
ـــراء األدوية؛  ـــ ــ ـــ ــــرطان؛ والمرفق الدولي لشـ ــ ـــ ــ ــاب اإللكتروني؛ والوكالة الدولية لبحوث السـ ــ ــ ـــ األمم المتحدة الدولي للحســـ

  وصندوق التأمين الصحي للموظفين. وتم إصدار تقرير منفصل إلى هيئة إدارة هذه الكيانات.
  

ــتق  -١٥ ـــ ــ ــمان مســـ ــ ــ ـــد بالمراجعة تقديم ضــــ ــ ـــ ــفافية وعلى وجه اإلجمال، فإنه ُيقصــ ــ ــ ــاء، وزيادة الشــــ ــ ــ ل للدول األعضــــ
ـــغيلية في المنظمة، ودعم أغراض عمل المنظمة عبر عملية المراجعة  ــًال عن الكفاءة والفعالية التشــ ــ ـــاءلة فضـ والمســ

  الخارجية.
  

  المنهجية ومسؤوليات المراجع
  

ـــي هــذه المعــايير بــأن نخطط ونؤ   -١٦ ــ ـــ ــ ــ ــ دي مراجعتنــا أجرينــا مراجعتنــا وفقــًا لمعــايير المراجعــة الــدوليــة. وتقضـ
ــاس  ـــ ــملت المراجعة القيام على أســ ــ ــ ــمان معقول بخلو البيانات المالية من أي خطأ جوهري. وشـ ــ ـــول على ضـــ ــ للحصــ

ــملت المراجعة تقييم  البّيناتتجريبي بفحص  ــ ــاح عن المعلومات في البيانات المالية. كما شـ الداعمة للمبالغ واإلفصـــ
ــتخدمة والتقديرات الهامة ال ــــ ــبية المسـ ـــ ـــًال عن تقييم عرض البيانات المبادئ المحاســ ـــ ــادرة عن إدارة المنظمة، فضـ ــ صـــ

  المالية على وجه اإلجمال.
  

وقد تم تبني نهج المراجعة القائمة على المخاطر في مراجعة البيانات المالية. ويتطلب هذا النهج إجراء   -١٧
اســـتنادًا إلى فهم مالئم للكيان  تقييم لمخاطر ورود أخطاء جوهرية على مســـتوى البيانات المالية واإلقرارات التوكيدية

  المعني وبيئته بما في ذلك ضوابطه الداخلية.
  

ــاس مراجعة. وُتجرى المراجعة   -١٨ ــأن البيانات المالية يقوم على أسـ ــؤولية المراجع في إبداء رأي بشـ وتتمثل مسـ
ـــأن ما إذا كانت البيانات المالية خالية ــ ــمانًا مطلقًا، بشـــ ــ ــ ــمان معقول، وليس ضــ ـــ ــ ــول على ضـ ــ ــ من أي أخطاء  للحصــ

  جوهرية مرّدها الغش أو السهو.
  

وفيما يخص اسـتعراض عمليات المنظمة اسـتنادًا إلى تقييمنا للمخاطر، رّكزنا على تقييم ضـوابط المخاطر   -١٩
ــــنا  ــ ــتعرضــ ــ ـــعة للمراجعة. كما اســــ ــ ــطلع بها في المجاالت والمكاتب الخاضـــ ــ ــ ـــغيلية والوظيفية المضــ ــ في العمليات التشـــ

  ن، وتنفيذ إدارة المخاطر بما في ذلك نظم وعمليات الرقابة الداخلية لتحديد مدى فعاليتها.ترتيبات تصريف الشؤو 
  

ـــنة المالية   -٢٠ ـــًا بمراجعة ٢٠١٨وخالل السـ ـــي، قمنا أيضـ ، إلى جانب مراجعة البيانات المالية في المقر الرئيسـ
ب المنظمــة القطريــة في بنغالديش للمكتــب الكــائن في مركز الخــدمــات العــالمي؛ والمكتــب اإلقليمي ألوروبــا؛ ومكــاتــ
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ــافة قيمة إلى اإلدارة المالية  ــ ــ ـــ ــقر وجمهورية تنزانيا المتحدة. وعالوًة على ذلك، من أجل إضــ ــ ــ ـــ ـــتان ومدغشــ ـــ ــ ــ وكازاخسـ
ــحية،  ـــ ـــقة للموارد، وبرنامج المنظمة للطوارئ الصـــ ــ ــــًا للتعبئة المنســـ ــ ــتعراضــ ـــ ــؤونها، أجرينا اســـ ـــ ــريف شـــ ــ للمنظمة وتصــــ

ب في مجال أمراض المناطق المدارية، واإلدارة المعنية باســـتئصـــال شـــلل األطفال، والبرنامج الخاص للبحث والتدري
ـــأن مكافحة التبغ، وتحالف المنظمة المعني ببحوث  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــحة العالمية اإلطارية بشـ ـــ ــ ـــ ــ ـــًال عن اتفاقية منظمة الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ فضـ

  السياسات والنظم الصحية، وشراكة صحة األم والوليد والطفل.
  

ــمل هذا التقرير أي تعلي  -٢١ ــ ــ ـــ ــ ــ ــحة للبلدان األمريكية/وال يشــ ــ ـــ ــ ــ ـــ المكتب  قات على البيانات المالية لمنظمة الصـ
ــعنا  ـــابات بالمملكة المتحدة. وقد وضـــ اإلقليمي لألمريكتين، الجاري مراجعتها من ِقَبل المكتب الوطني لمراجعة الحســ

ـــتنــادًا إلى خطــاب الطمــأنــة المؤرخ  ـــ ــ ــ ــ ن مراجعتــه . وأفــادنــا المكتــب بــأ٢٠١٩مــارس  آذار/ ٢٨ثقتنــا في مراجعتــه اســـ
ـــف، حتى اآلن، عن أي أخطاء جوهرية أو أخطاء في البيانات المالية أو أي أمور أخرى من  ٢٠١٨  لعام ـــ ــ لم تكشــ

شــأنها أن تؤثر ســلبًا على رأي المراجعة بشــأن البيانات المالية لمنظمة الصــحة للبلدان األمريكية. وأبلَغنا كذلك بأنه 
ــــكل قاطع بعدم وجود  ال ــ ــمان بشــ ــ أخطاء جوهرية إال بعد االنتهاء تمامًا من مراجعة البيانات المالية يمكنه تقديم ضــــ

  .٢٠١٧وٕاجازتها. كما ُأبدي رأي غير متحفظ للمراجعة بشأن الحسابات السنوية لعام  ٢٠١٨لعام 
  

ــــأن مجاالت المراجعة المزمعة تجنبًا الزدواجية الجهود   -٢٢ ــ ــ قنا مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشـــ ــّ ــ ــ ــ وقد نســـ
ــتقلة في مجال المراقبة للمُ دون دا ــ ـــارية المسـ ــــتشــ ـــي في تعزيز عملنا المعني ٍع. كما تعاوّننا مع لجنة الخبراء االسـ ضــ

  بالمراجعة.
  

ـــائل   -٢٣ ـــلنا إبالغ نتائج المراجعة إلى إدارة المنظمة عبر مذكرات تتضــــمن مالحظات عن المراجعة ورسـ وواصـ
خطابًا لمراجعة األداء اإلداري إلى رؤســـاء  ١٨صـــدرنا موجهة لإلدارة مشـــفوعًة بمالحظات وتوصـــيات تفصـــيلية. وأ

  . وتتيح هذه الممارسة التحاور المستمر مع اإلدارة.٢٠١٨المكاتب والكيانات التابعة للمنظمة خالل السنة المالية 
  

  نتائج المراجعة  باء:
  

ــترعاء انتباه جمعية  -٢٤ ـــحة العالمية إليها.  يغطي هذا التقرير أمورًا ينبغي، في رأي المراجع الخارجي، اســـ الصــ
وقد ُمِنحت إدارة المنظمة فرصـــة كاملة للتعليق على مالحظاتنا المتصـــلة بالمراجعة. وتســـتهدف التوصـــيات المقّدمة 
إلى إدارة المنظمة دعم األغراض المنشــودة لوالية المنظمة، والمعاونة في تحســين اإلدارة المالية للمنظمة وتصــريف 

  شؤونها وٕاضافة قيمة إليها.
  
 الممارسات الجيدة المعمول بها في المنظمة - ١
  

نود أن نعرب عن تقديرنا للمنظمة، وأن نثني عليها لما حققته من تطورات إيجابية مثل تبّني خطة للتحول   -٢٥
ــفر  ــات الجديدة للســ ــياســ ن في مجال اإلبالغ عن التعاون المالي المباشــــر والســ وٕانشــــاء مجلس لإلدارة المالية والتحســــّ

  توى الُقطري ويعكس جودة اإلدارة.ثابتة، بما يصّب إجماًال في صالح الرعاية الصحية للناس على المسواألصول ال
  
  خطة المنظمة إلحداث تحّول ١-١
  

ــــتوى الُقطري ٢٠١٨في عـــام   -٢٦ ــ ـــ ــ ــ ، بـــدأت المنظمـــة عمليـــة تحّول كبرى من أجـــل زيـــادة تـــأثيرهـــا على المســ
ــ  وتوثيق ـــ ــتدامة في عالم يشـــ ــــ ــــلتها بأهداف التنمية المســ ــ ـــتكَمل رؤية المنظمة ومهمتها صــ ــ ــــارعة. وٌتســـ ــ هد تغّيرات متســ

ـــات ــ ــأولويـ ــ ــام   بــ ـــ ــل العـ ـــ ـــامج العمـ ـــة على النحو المبّين في برنـــ ــنوات الخمس المقبلـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــدة للسـ ــ ــديــ ــ ـــة جــ ــتراتيجيـــ ــــ ــ ــ ـــ اســ
ـــر،  الثالث ــتوى، حيث يكون العمل على جميع ٢٠٢٣-٢٠١٩  عشــ ــ ـــتراتيجية المنظمة الرفيعة المسـ . ويمّهد ذلك الســ
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ويات الدول األعضاء في اإلطار الذي تحدده أهداف التنمية المستدامة. وانعكاسًا لما تطمح المستويات مدفوعًا بأول
ـــر ونهج التحّول، فإن  ـــ ــ ــتراتيجية والتنظيمية الجوهرية المبّينة في برنامج العمل العام الثالث عشــــ ــ ــ ـــ إليه التحوّالت االســـ

  خطة المنظمة إلحداث تحّول تدور حول خمسة مجاالت للعمل.
  

ــمل   -٢٧ ــ ــ حة في برنامج وتشـــ ـــّ ــ ـــة على النحو المعّبر عنه في التحوالت التنظيمية الموضــــ ــ ــ مجاالت العمل الخمســ
أ) مشاركة الموظفين والثقافة () ما يلي: ٢٠١٨فبراير  شباط/ ١٦خطة وبنية تحّول المنظمة، العمل الثالث عشر (

ـــغيــل المنظمــة؛ (التنظيميــة؛  ـــ ــ ــ ـــ ــتراتيجيــات ونموذج تشــ ــ ــ ــ ـــ ــ ات وأدوات تفي بــأغراض ج) عمليــ(ب) عمليــة ترجمــة االســ
  ه) تنسيق التحّول ورصد النتائج.() نموذج جديد للمشاركة الخارجية والشراكات؛ د(؛ المنظمة

  
ويرّحب المراجع الخارجي بعملية التحّول التي تهدف، كما هو موّضح بجالء في الخطة، إلى تغيير وضع   -٢٨

يث يغدو عملها المعياري والتقني أكثر جودًة وأشــّد تركيزًا المنظمة بصــورة جوهرية وٕاعادة تشــكيل بنيتها وقدراتها، بح
وأن يترَجم مباشرًة إلى إحداث فرق يمكن قياسه في صحة الناس على المستوى القطري. وتتواءم مجاالت المراجعة 

  مع هذه الخطة. ٢٠١٨لعام 
  
  إنشاء مجلس اإلدارة المالية ٢-١
  

قطاع اإلدارة العامة المؤّلف من مســـاعد المدير العام  ، أنشـــئ مجلس اإلدارة المالية ضـــمن٢٠١٨في عام   -٢٩
ـــؤون المالية، وٕادارة التخطيط  ــ ــاء إدارة الشــــ ـــ ــ ــية، ورؤســ ــ ــ ــســـ ــ ـــ لقطاع اإلدارة العامة، ونائب المدير العام للعمليات المؤســ

ــأن األمور المالية للمنظم ــ ــيق الجهود المبذولة بشـــ ــ ـــد األداء. وقد أقيم المجلس تحقيقًا لتنســـ ـــ ــــيق الموارد ورصـ ــ ة، وتنسـ
  ويتمثل غرضه العام في ضمان أن تكون قيادات المنظمة على علم تام بالمركز المالي للمنظمة.

  
ويجتمع المجلس شــهريًا الســتعراض آخر التطورات المالية البارزة وحالة مؤشــرات األداء المالي األســاســية،   -٣٠

ن المخصــص ونفقاته، والحالة فيما يتعلق ومناقشــة المســتجّدات بشــأن المخاطر المالية المحددة، وحالة التمويل المر 
بــالوفورات في الكفــاءة، من بين جملــة أمور أخرى. ونتيجــة الجهود المبــذولــة في إطــار من التعــاون، حــّدد المجلس 

ـــكًال معياريًا للمالمح المالية البارزة  ــ ــعيد حاالت  إلىتي يتم إبالغها الشــ ـــ ــي وقام بتصــ ــ اإلدارة العليا في المقر الرئيســـ
  مستحقات متأخرة، وكان لذلك مردود إيجابي من حيث القدرة على التحصيل. معينة تخص

  
 انخفاض كبير في معدل تأّخر تقارير التعاون المالي المباشر ٣-١
  

ـــطة كانت   -٣١ ــ ـــّدد المنظمة مدفوعات لتغطية تكلفة بنود أو أنشـــ ـــ ــر، تســ ــ ـــ بموجب ترتيبات التعاون المالي المباشـ
ــتتحّملها الحكومات لوال ذلك، بهدف ت ــ ــ ـــاركة بفعالية ســ ــ ــــحة وقدرتها على المشـــ ــ عزيز إمكاناتها في مجال تطوير الصــ

ـــر أحد  ــ ـــ ــ ــتوى الُقطري واإليفاء بالتزاماتها. ويمثل التعاون المالي المباشــ ــ ــ ـــ ــ أكبر في التعاون التقني للمنظمة على المسـ
  المجاالت ذات األولوية في نطاق المنظمة. 

  
األسباب الجذرية لطول الفترات التي يستغرقها إعداد تقارير التعاون  وكان قد ُأوِصَي سابقًا بأن تقيَّم اإلدارة  -٣٢

المالي المباشر وأن تكفل تقليصها وٕان أمكن القضاء على تلك الظاهرة تمامًا عبر استراتيجيات أكثر فعالية ورصد 
ــين مقاييســــها المتعل ـــلة وتحســ ـــاءلة ذات الصـ ــبط وتعزيز خطوط المسـ ــتهدف ضــ ـــل بل وتدخالت تســ ـــيق أفضـ قة وتنسـ

ــــر. وفي آب/ ــ ـــطس  باألداء اإلداري للتعاون المالي المباشـــ ـــ ــ ــة التعاون المالي ٢٠١٨أغسـ ـــ ــ ــياســ ــ ـــ ، نّقحت المنظمة ســ
ــات المنظمة  ــياسـ ــر مع أولويات وسـ ــر بما يضـــمن تماشـــي األنشـــطة الممولة من خالل التعاون المالي المباشـ المباشـ

  المباشر. ومتطلبات الجهات المانحة، وتنفيذها طبقًا التفاق التعاون المالي
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ــر التي تأّخرت تقاريرها ٢٠١٨وفي نهاية عام   -٣٣ ـــ ــلة بالتعاون المالي المباشـــ ــ ــ ــراء المتصــ ــ ــ ، بلغ عدد أوامر الشــ
ـــتويات الًمبلغ عنها على اإلطالق بواقع  ـــ ــراء، مقابل  ١٥٧النهائية أدنى المســ ـــ ــــباط/ ٤٣٠أمر شـــ ــ ــراء في شــ ــ ــ  أمر شــ

وجاء هذا التراجع الكبير  ،يوماً  ٣٦٥ من متأخرة بأكثر ٢٠يومًا و ٣٦٥متأخرة بأقل من  ١٣٧، منها ٢٠١٨  فبراير
ـــد، والمتابعة  ـــ ــ ــــوابط، وأدوات اإلبالغ والرصـ ــ ــ ـــلة من التدابير التي تبّنتها اإلدارة مثل تعزيز النظم والضـ ــ ــ ــلســ ــ ــ نتيجة ســـ

ـــركاء التنفيذيين، وبعثات التقييم الالحق الجاري تنفيذها في اإلقليم األفريقي. وقد حد ــ ـــ ـــ ــ ـــتباقية، وتقييم الشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ثت االسـ
ــؤون المالية، وتحققت التطورات  ــ ـــ ــ ــات بقيادة وحدة الدعم الُقطري التابعة إلدارة الشـ ــ ــ ـــ ـــياسـ ــ ـــ التغييرات اإليجابية في الســ

ـــر و اإليجابية بدافع من األقاليم،  ـــ ــ ــ ـــ ــيما المكتب اإلقليمي ألفريقيا حيث هبط عدد تقارير التعاون المالي المباشــ ــ ـــ ــ ــ ــ الســ
ـــان/ ١في  ١٩٠٧المتأخرة من  ـــ ــ ــ ـــ ــــباط/ ١٥في  ٦٢إلى  ٢٠١٦أبريل  نيســـ ــ ــ ــ ـــ . ويمثل ذلك تراجعًا ٢٠١٩فبراير  شــ

  مقارنًة باألعوام الثالثة الماضية. ٪٩٧مقارنًة بالعامين الماضيين، و ٪٩١مقارنًة بالعام الماضي، و ٪٨٤  بنسبة
  
  المبادرات المنّفذة في مجال تحسين إدارة السفر ٤-١
  

ــطلعت المنظمة بعدد من المباد  -٣٤ ــ ــيين، اضــــ ـــ ــفر على مدى العامين الماضـــ ــ ــ رات لتقليص نفقاتها المتعلقة بالســ
ــفر عن نتائج جيدة. وفي آذار/  مما ــمية ٢٠١٨مارس  أســ ــياســــة الســــفر في مهام رســ ، ُأدِخَلت تغييرات كبيرة على ســ

ـــفر مع نظيرتها في أمانة األمم المتحدة. ونتج عن ذلك خفض  ــ ــ ـــ ـــ ـــتحقات درجة الســ ــ ـــ ــ ــ ـــار ومســـ ــ ـــ ــ ــ لمواءمة تحديد المســـ
في متوســط ســعر التذاكر. وٕاضــافًة  ٪١٤ل األعمال الصــادرة وخفض بنســبة في عدد تذاكر درجة رجا ٪٤٢  بنســبة

ــــيين عن خفض  ــ ــ ــلة على مدى العامين الماضـــ ـــ ــ ــ ـــيع برنامج المنظمة للفنادق المفضــ ـــ ــ ــ ـــفر إدخال وتوسـ ــ ــ ـــ إلى ذلك، أسـ
  لنفقات اإلقامة في المدن التسع عشرة المدرجة ضمن البرنامج. ٪٣٠  بنسبة

  
  األصول الثابتةالتدابير المتخذة لتعزيز اإلبالغ عن  ٥-١
  

ن كبير في دقة واكتمال   -٣٥ ـــّ ــية عن تحســـ ــ ــفرت التدابير التالية التي تم إدخالها خالل األعوام الثالثة الماضــ ــ أســ
ــجلة في نظام اإلدارة العالمي، مما أدى إلى تعزيز جودة اإلبالغ المالي على نطاق  ــ ـــ ــ ــول الثابتة المسـ ــ ـــ ــ بيانات األصـ

  المنظمة:
 ية لتقديم إرشــادات أوضــح إلى منســقي األصــول، بما في ذلك تبســـيط ترشــيد إجراءات التشــغيل القياســ

ــون المهل  ــ ــول الثابتة في غضـــ ـــ اإلجراءات المتّبعة من ِقَبل مكاتب المنظمة لإلبالغ عن بيانات األصــ
 الزمنية المحددة؛

  ــي)، مما عّزز قدرة ــ ـــ ــ ــ ــ ــتمر في نطاق األقاليم (بالتعاون مع المقر الرئيســ ــ ــ ـــ ـــ ــ التركيز على التدريب المسـ
 دان على تسجيل بيانات األصول الثابتة وتتبُّعها واإلبالغ عنها؛البل

 استحداث ضوابط معززة للجودة في المقر الرئيسي قبل إدخال البيانات في نظام اإلدارة العالمي؛ 
 /التمويل فيما يتعلق  زيادة التنسيق والتعاون بين األفرقة المعنية باألصول وتلك المختصة بالحسابات

 لثابتة والبيانات المالية المتصلة بالمشاريع اإلنشائية.برصد األصول ا
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 األمور المالية - ٢
  
  مراجعة البيانات المالية  ١-٢
  

ـــنا إلى أن البيانات المالية تعرض بنزاهة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمنظمة عن   -٣٦ ـــ خلصــ
 ، ونتائج أدائها المالي، والتغييرات في صافي األصول/٢٠١٨ديسمبر  كانون األول/ ٣١السنة المالية المنتهية في 

حقوق الملكية، والتدفقات النقدية، ومضاهاة الميزانية بالمبالغ الفعلية طبقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 
ــأن البيانات المالية للمنظمة. وكانت البيانات التي ــ ــ ــ ـــ ــدرنا رأيًا غير متحفظ بشـ ــ ــ ــ ـــ تمت مراجعتها  وبناًء على ذلك، أصـ

  على النحو التالي:

 بيان الموقف المالي؛ –البيان األول   (أ)

  بيان األداء المالي؛ –البيان الثاني   (ب)

  حقوق الملكية؛ بيان التغييرات في صافي األصول/ –البيان الثالث   ج)(

  بيان التدفقات النقدية؛ –البيان الرابع   د)(

  انية بالمبالغ الفعلية.بيان مضاهاة الميز  –البيان الخامس   ه)(
  

ونود أن نعرب عن تقديرنا للجهود المبذولة من جانب إدارة المنظمة لمعالجة عدد من التوصــيات الصــادرة   -٣٧
ـــون المراجعة المؤقتة ومراجعة نهاية العام لبيانات المنظمة المالية لعام  ـــ ـــ ــ ــ ـــدة ٢٠١٨في غضــ ـــ ـــ ــ ـــ ، بغية عرض أرصـ

ــين العرض ال ــابات المعنية بنزاهة وتحســــ ــ ــبية الدولية الحســ ـــ ــاح عن المعلومات امتثاًال للمعايير المحاسـ ــ بياني واإلفصــ
ـــمبر  كانون األول/ ٣١للقطاع العام. وتعكس البيانات المالية للفترة المنتهية في  ـــ ـــ ــ ــويات المتعلقة  ٢٠١٨ديســ ــ ــ ــ ـــ التســ

ـــاح عن المعلومات الواردة ـــة باإلفصــ ــافات الخاصــ ـــويبات واإلضـــ ــًال عن التصــ ــابات المعنية، فضـــ ـــدة الحســـ في  بأرصــ
  المالحظات.

  
وٕاضـــافًة إلى ذلك، كما هو مطلوب بموجب الئحة المنظمة المالية، خلصـــنا إلى أن الســـياســـات المحاســـبية   -٣٨

ُطبِّقت على أساس متسق مع نظيرتها في العام السابق. كما خلصنا إلى أن معامالت المنظمة التي تم إشعارنا بها 
ــقة مع  أثناء المراجعة أو التي تم اختبارها كجزء من مراجعة البيانات المالية كانت من جميع النواحي الجوهرية متســـ

  الئحة المنظمة المالية وسلطتها التشريعية.
  

ــــأن البيانات المالية، فإننا الحظنا المجاالت التالية التي يمكن   -٣٩ ــ ـــدرنا رأيًا تدقيقيًا غير متحفظ بشــ ــ ــ وبينما أصـ
ـــينها بهدف: (أ) المُ  ــ ـــين عمللمنظمة تحســـ ـــ ـــي في تحســ ـــ ـــجيل المعامالت المالية ومعالجتها واإلبالغ عنها؛ ضــ ــ لية تســـ

  .ضمان عرض البيانات المالية بنزاهة في فترة اإلبالغ التالية (ب)
  
  المدفوعات المسبقة  ٢-٢
  
ـــّددة عــام   ١-٢-٢ ــ ـــ ــ ـــجيــل مــدفوعــات مســ ـــ ــ ــبقــة في  ٢٠١٩خطــأ في تســـ ـــ ــ  كــانون األول/ ٣١كمــدفوعــات مســــ

  ٢٠١٨  ديسمبر
  

ــتخراج البيانات (لغة  تتوّلد تقارير المدفوعات  -٤٠ ــــ ــ ــ ــــتخدام أداة الســـ ــ ــ ـــ ـــتخالص الفواتير باســ ـــ ـــ ــ ـــبقة عبر اســ ـــ ــ ــ المســـ
ــارات المرّكبة). وأثناء توليد المدفوعات المســــبقة في  ــمبر  كانون األول/ ٣١االســــتفســ ، اســــتندت أداة لغة ٢٠١٨ديســ

ــارات المرّكبة إلى تاريخ بداية التقرير، وكان في هذه الحالة  ــ ـــ ــ ــتفسـ ـــ ــ ــاس ٢٠١٩ يناير كانون الثاني/ ١١االســـ ــ ـــ ــ ، كأسـ
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ــل للتقرير.  ـــ ـــ ــ ــي فاصـ ـــ ــ ــ ــــتاذ العام كمعَلم قياســ ــ ـــ ـــجلة في دفتر األســ ــ ــ ـــ ــداد وليس إلى تواريخ الفواتير المسـ ــ ــ ـــ ــر الســ ـــ ــ ــ لمؤشــ
ــداد من   وهكذا ـــ ــ ــ ــ ـــت معامالت تحمل تواريخ ســـ ـــ ــ ــ ـــ وحتى تاريخ بداية التقرير  ٢٠١٩يناير  كانون الثاني/ ٤ُأدِرجت سـ

ــإجمالي  ــ ، مما تسّبب في زيادة بنفس المبلغ في ٢٠١٨هاية عام مليون دوالر أمريكي كمدفوعات مسبقة في ن ٠,٩بــ
ح بإجراء تســـوية حيث إن  ــَ ــتحقة الدفع. ولم ُينصـ ــابات المسـ ــبقة والودائع والحسـ تقدير قيمة حســـابات المدفوعات المسـ

  المبلغ المعني أدنى من عتبة األهمية النسبية.
  

مرّكبة بحيث تشمل تاريخ السداد الفعلي بدًال وقد أوضحت اإلدارة أنه سيتم تعديل أداة لغة االستفسارات ال  -٤١
  من مؤشر الدفع فيما يخص أي تحليل مماثل في المستقبل.

  
وأوصــينا بأن تعّجل المنظمة مســار تنفيذ التعديالت المزمعة في أداة لغة االســتفســارات المرّكبة من ِقَبل   -٤٢

ــتعراض التقرير المتوّلد عن ه ــ ــ ــمن نطاق اإلجراءات المطلوب مركز الخدمات العالمي، وأن تدرج اسـ ــ ذه األداة ضـــ
  عات المسددة في نهاية العام فقط.تأديتها في نهاية العام، بما يضمن أن تستوعب التسويات بدقة المدفو 

  
ــوص عليها مما أثّر على   ٢-٢-٢ ــون الفترة المنصــ المنجزات المتوخاة من عقود الخدمات لم تَُحقَّق في غضــ

  بالمستحقاتاالعتراف بالمدفوعات المسبقة و 
  

ــبقة بإجمالي (الحظنا كذلك ما يلي:   -٤٣ ــ ــة بمدفوعات مســ ــ دوالر أمريكي  ٥٩٩ ٧٦٣أ) ثماني معامالت خاصــ
تتصل باتفاقات  ٢٠١٩معاملة خاصة بمدفوعات ُأجِرَيت في عام  ١٩ب) (مسّجلة كجزء من تسويات نهاية العام؛ 

دوالر أمريكي حيــث تقع فترات العقود  ١ ٦٥٧ ٥٩٠لتــأديــة األعمــال، وخطــابــات اتفــاقــات غير ممنوحــة بــإجمــالي 
أو قبل ذلك. ولم يتم تجميع هذه  ٢٠١٨ديســمبر  كانون األول/ ٣١والمواعيد المقررة لتنفيذ المنجزات المنشــودة في 

ــتحقاقات في  ــ ــمبر  كانون األول/ ٣١االســـ ــلة لم تكن قد وردت بعد حتى  ٢٠١٨ديســـــ ـــ نظرًا ألن المنجزات ذات الصــ
ويشار إلى أن المنظمة تعترف بالنفقات استنادًا إلى مبدأ اإلنجاز وفق المعايير المحاسبية الدولية التاريخ المذكور. 

  للقطاع العام.
  

ــــؤولية   -٤٤ ـــمن نطاق مســ ــ وقد وردت المنجزات المتعلقة بهذه العقود بعد الموعد المقرر نظرًا لظروف ال تقع ضـ
ــنى إ ــ ــ ـــ ـــ ــ نفاذ تقديم المنجزات المتوخاة من ِقَبل الموّردين في الموعد المنظمة وال الموّردين المتعاملين معها. وحتى يتسـ

  المحدد، ثمة حاجة للتحول إلى إدارة العقود بفاعلية من جانب الموظفين المسؤولين.
  

وتقتضي المنظمة من الموظفين المسؤولين التواصل بانتظام أو في التوقيت المناسب مع الموّردين، فضًال   -٤٥
بهــدف تقــدير مــدى التزام الموّرد بــالتزامــاتــه التعــاقــديــة. بيــد أنــه ُلوِحظ عــدم تحميــل أي وثــائق  عن إجراء تقييم لألداء

ـــبق للمنظمة التعاقد معهم. وهكذا بقي إجراء تقييم ألداء  ــ ــ ـــ ــير إلى إجراء تقييم ألداء هؤالء الموّردين، رغم أنه ســ ــــ ــ تشــــ
  المسؤول.امًا لحسن نوايا الموظف الموّرد فيما يخص تقديم الخدمات خاضعًا تم

  
ــودة من ِقبــل الموّرد في الوقــت المحــدد،   -٤٦ ــ ــ ـــ ـــ ــ وثمــة حــاجــة إلى تنفيــذ تــدابير تكفــل إنفــاذ تقــديم المنجزات المنشـ

ـــد والتقييم ألداء  ــم إنفاذ الرصـ وتشــــمل التقارير التقنية الالزمة كمدخالت للتقارير المقّدمة إلى الجهات المانحة. ويتســ
  نجزات المتوخاة في الوقت المحدد.الموّرد بأهمية جوهرية لضمان تقديم الم

  
وقد أوصـــينا بأن تقوم المنظمة بإنفاذ تلّقي المنجزات المنشـــودة في الوقت المحدد، فضـــًال عن اســـتيفاء   -٤٧

تقرير أداء الموّرد بشأن عقود الخدمات (اتفاقات تأدية األعمال وخطابات االتفاقات غير الممنوحة) التي تتجاوز 
  ريكي من أجل االعتراف بدقة بالمدفوعات المسبقة وبالمستحقات في نهاية العام.دوالر أم ٥٠ ٠٠٠قيمتها 
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  المساهمات الطوعية –المستحقات   ٣-٢
  

ــتها  –نود أن نعرب عن تقديرنا للجهود المبذولة من جانب إدارة التمويل   -٤٨ ـــ ــ ـــ ــياسـ ـــ ــ ــ ــابات في تكثيف ســ ــ ــ ـــ الحســ
ــيما المتأخر منها. لكننا ال ـــ ــتحقات، الســ ـــ ــيل المســ ــ ـــتحقات بإجمالي لمتابعة تحصـــ ــ مليون دوالر  ٩,٧٨٣حظنا أن مســ

لة نتيجة تأّخر/ عدم تقديم التقارير الالزمة إلى الجهات المانحة. ومن بين أســباب التأخر  أمريكي ظلت غير محصــّ
جهات في تقديم التقارير تأّخر اسـتيفاء التقارير التقنية. واسـتنادًا إلى القائمة الفصـلية "للتقارير الواجب تقديمها إلى ال

ـــؤون المالية في  ــ ـــ ــ ـــورة والمعّممة من ِقَبل إدارة الشـ ـــ ــ ــ ــمبر  كانون األول/ ٣١المانحة"، المنشـ ـــ ــ ـــ ، كان هناك ٢٠١٨ديسـ
  تقريرًا تقنيًا تأّخر تقديمها إلى الجهات المانحة. ٤٣٣

  
ــباب مت  -٤٩ ــــ ــ ــ نوعة وقد أظهرت عمليات التحّقق التي أجريناها أن التأّخر في تقديم التقارير التقنية يعزى إلى أسـ

ــدار؛  ــ ـــ ــ ـــ ـــتى وتعدُّد طبقات عمليات اإلجازة الداخلية قبل اإلصـ ـــ ــ ــ ـــادر شـــ ـــ ـــ ــ ــتراط إيراد مدخالت من مصــ ـــ ــ ـــ ــ منها: (أ) اشـ
ـــع البيانات/ (ب) ـــدار موافقة من الجهات  حاجة الجهة المانحة إلى وقت لوضـ ـــيغتها النهائية واســــتصـ النتائج في صـ

ـــها ــتعراضـــ ــــخ محترف أو اســــ ــــناد األعمال إلى محرر نســ ــين جودة  المعنية؛ (ج) إســ ــ من ِقَبل المكتب اإلقليمي لتحســ
تقريرًا تأّخر  ١٠١٦التقارير؛ (د) اشتراط الجهة المانحة شكًال محّددًا للتقارير. ونتيجًة لذلك، كان هناك ما مجموعه 

ــمبر  كـانون األول/ ٣١تقـديمهـا إلى الجهـات المـانحـة حتى  ــــ ــ ــ ــ ـــبـة ٢٠١٨ديســـ ــ ــ ـــ ــ مقـابــل  ٪٣٤، فيمـا يمثـل زيـادة بنســـ
  .٢٠١٧ديسمبر  خرًا في كانون األول/تقريرًا متأ ٧٥٧

  
وخالل العام، ُأنشـــئ مجلس اإلدارة المالية ضـــمن قطاع اإلدارة العامة ويضـــم رؤســـاء إدارة الشـــؤون المالية   -٥٠

وٕادارة رصد األداء تحقيقًا لتنسيق الجهود المبذولة فيما يتعلق بأمور المنظمة المالية. ويعمل المجلس كهيئة تعاونية 
  د االلتزامات واتخاذ القرارات بشأن األمور المالية.معنية بتصعي

  
ــتحقة بما في ذلك حاالت تأّخر اإلبالغ، بأن   -٥١ ــ ــابات المســـ ـــ ـــينا، في حاالت التأّخر الطويل للحســ وقد أوصــــ

اســتكماًال للرســائل التذكيرية  االلتزاماتترســل إدارة الشــؤون المالية ملحوظة للمتابعة الشــخصــية إلى مدير بنود 
  ، وأن يتم تصعيد االلتزامات إلى مجلس اإلدارة المالية واإلدارة العليا للمنظمة إن اقتضى األمر.المعتادة

  
  نفقات السفر  ٤-٢
  

كانون  ٣١مليون دوالر أمريكي عن السنة المنتهية في  ١٩١,٧أبلغت المنظمة عن نفقات سفر مجموعها   -٥٢
ـــمبر  األول/ ــفر في مهام  ٪٩٥طلب للســـــفر،  ١١١ ٢٠٤. وخالل العام، تمت معالجة ٢٠١٨ديســ منها تخص الســـ

 آذار/ ٢٦رسـمية. وللحّد من تكاليف السـفر، دخلت تنقيحات مهمة لسـياسـة السـفر في مهام رسـمية حيز التنفيذ في 
  .٢٠١٨مارس 

  
ــتعراض   -٥٣ ــ ـــمية غير طارئة ُحِجزت في درجة رجال األعمال،  ٣٠٠٧وباسـ ـــفر لموظفين في مهام رســ حالة ســ

ــــان/ ١٠٠٠التــذكرة عن حيــث لم تقــل تكلفــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــفر بــدءًا من نيســ ـــ ــ ــ ـــ ــ  دوالر أمريكي وتمــت الموافقــة على طلبــات السـ
ــفر بــإجمــالي  ٥٣٩مليون دوالر أمريكي، تََبيََّن وجود  ١٥,٣بــإجمــالي  ٢٠١٨  أبريــل ــــ ــ ـــ ــ مليون دوالر  ٢,٨طلبــًا للســ

ــــادية ــفر  أمريكي تمت الموافقة عليها في وقت متأخر. ولم ينّفذ خفض الرتبة إلى الدرجة االقتصــ ــ ــأن طلبات الســ ـــ بشـ
ــب الموافقة المتأخرة (فوق  ـــ ــ ـــبيًا، كانت أعلى نســ ــ ـــ ) ٪٢٠هذه. ومن بين تلك الطلبات، التي ُيعتَبر عددها محدودًا نسـ

ــف فحص  ـــط وأوروبا وأفريقيا. وكشـــ ـــرق المتوســ ــفر المتأخرة هذه، على  ٥٦من المكاتب اإلقليمية لشــ من طلبات الســـ
ــــاس تجريبي، أنه تمت الموافقة على  ــ ـــ ــحيحة، في حين افتقر  ١٩أسـ ــ ــ ــفر بناًء على مبررات صــــ ــ ـــ ــ طلبًا  ٣٧طلب للسـ

ــبب غياب نموذج طلب اإلعفاء و/ ـــ ـــفر إلى وثائق داعمة وافية لتقييم المبرر بسـ ــبب اإلعفاء.  للســـ ــ أو عدم تحديد ســ
ب طلبات الســفر الســبعة والثالثون كما يلي:  تب للمك ٨للمقر الرئيســي، و ٨للمكتب اإلقليمي ألوروبا، و ١١وُتحَتســَ

ــط، و ــ ــــرق المتوســـ ــ ــيا، و ٤اإلقليمي لشـ ــ ــرق آســـ ـــ للمكتب  ٣للمكتب اإلقليمي ألفريقيا، و ٣للمكتب اإلقليمي لجنوب شــ
  اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ.
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ــــية عن تراجع في عدم االمتثال   -٥٤ ـــنوات الماضـــ ــ ـــنتين إلى الثالث ســ ـــفرت مبادرات اإلدارة على مدى الســــ ــ وأســ
ــياســـة الموافقة المســـبقة على طلب ال ــفر الموظفين في مهام رســـمية بسـ ــفر قبله بأربعة عشـــر يومًا. وفيما يخص سـ سـ

ــّنفة على أنها غير طارئة، حدث تراجع في نســـبة مســـتحقات درجة رجال األعمال من   ٢٠١٧في عامي  ٪٢٧مصـ
ــفر التي تمت الموافقة عليها في وقت ٢٠١٨في عام  ٪١٨إلى  ٢٠١٦و ـــ ـــ ــ . بيد أنه ظل هناك عدد من طلبات السـ

  نها كانت تستحق تذاكر في درجة رجال األعمال.متأخر لك
  

ـــول على   -٥٥ ــ ــفر غير الممتثلة من تلك المؤهلة للحصــ ــ ــــة الحالية على خفض رتبة طلبات الســـ ــ ـــياسـ ـــ وتنص السـ
ــيطرة  ـــبب خارجًا عن ســ ــحيحًا، والسـ ــادية، ما لم يكن المبرر صــ ـــتحقات درجة رجال األعمال إلى الدرجة االقتصــ مسـ

مدير إدارة الشؤون اإلدارية  م الحصول على موافقة استثنائية من مساعد المدير العام/المنظمة، وفي هذه الحالة يت
ــات المتعلقة  ــياســـ ــؤولية التأكد من اّتباع الســـ ـــفر مســـ ــائيين في جودة الســ والمالية. وتقع على عاتق الموظفين واألخصـــ

  بالسفر والموافقة على طلبات السفر في الوقت المحدد.
  

ي جودة الســفر فحوصــًا أّولية لجميع طلبات الســفر تشــمل الَتثَبُّت من طلبات الســفر وُيجري األخصــائيون ف  -٥٦
ــاحب الطلب التخاذ  ـــ ــ ـــ ــ ــفر إلى صـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــتثناءات المطلوبة. وفي حالة عدم االمتثال، ُيعاد طلب الســـ ــ ـــ ــ ــ والتحقُّق من االســـ

ـــفر من موافقة ا ــ ــ ــائي في جودة الســ ــ ـــ ـــتثناءات، يتحقق األخصــ ــ ـــ ـــرف المعّين. اإلجراءات المالئمة. وٕاذا ُطِلَبت اسـ ــ ـــ لمشـ
  وينبغي أال يؤدي إجراء فحوص الجودة إلى تأخير الموافقة على طلب السفر ألكثر من يوم عمل واحد.

  
وقد كشــف اســتعراضــنا لطلبات الســفر على أســاس تجريبي أنه تم تصــنيف اســتثناءات مطلوبة شــتى تحت   -٥٧

أن االســـتثناءات تختلف من إقليم إلى آخر. وكان بند "فئات أخرى". بيد أن الوثائق الداعمة واإلجراءات المتخذة بشـــ
ـــمى  ــ ــ ــ ــتثناءات لم ُتدَعم جميعها بالنموذج المطلوب المســ ـــ ـــ ــ ـــودة ما يلي: (أ) طلبات االسـ ـــ ــ ــ من بين االختالفات المرصـ

؛ (ب) البيانات الالزمة في نماذج طلب االستثناء لم ُتستوَف جميعها؛ (ج) كانت هناك طلبات نموذج طلب استثناء
ـــتثنائي ــ ــفر اســ ــ ــتثناءات؛ ســـ ــباب االســـــ ــ ــيل كاملة عن أســـ ـــ ـــائل إلكترونية دون إيراد تفاصــ ــ ة تمت الموافقة عليها عبر رســ

ـــتخدم نموذجًا معياريَا لغرض  (د) ـــط يســـ ـــرق المتوســـ ـــفرالمكتب اإلقليمي لشـــ مدة التنفيذ   ؛ (ه)تبرير تأّخر طلب الســـ
وت من إقليم إلى آخر، مما يسهم في التي يستغرقها األخصائيون في جودة السفر للتحقق من استثناءات السفر تتفا

تأّخر حجز تذاكر الطائرات. واســتنادًا إلى الفرق في تكاليف التذاكر بين درجة رجال األعمال والدرجة االقتصــادية، 
ــــفر التي تمـت الموافقـة عليهـا في وقـت متـأخر والبــالغ  ــ ــ ـــ ــ كـان يمكن للمنظمـة تحقيق وفورات فيمـا يتعلق طلبـات الســ

  طلبًا. ٥٣٩عددها 
  

ــتحقاق درجة   -٥٨ ــ ــ ــ ــفر المتأخرة المقّدمة مع اسـ ــ ــ ــــاق في تطبيق خفض رتبة طلبات الســـ ــ ــ ونتيجة أوجه عدم االتسـ
ــائيين في  ـــ ــــفر جوًا. ويجدر التأكيد على أن األخصــ رجال األعمال، كان على المنظمة أن تدفع أكثر لقاء تذاكر الســـ

سة المتعلقة بخفض رتبة التذاكر على النحو جودة السفر باألقاليم مسؤولون في المقام األول عن ضمان تنفيذ السيا
  الصحيح.

  
ــفر   -٥٩ ـــ ــوابط جودة السـ ــ ـــع آليات تكفل مواءمة فحوص وضــ ــ ــي بأن تقوم المنظمة بما يلي: (أ) وضـ ــ ونوصــ

المنّفذة في جميع األقاليم مع سـياسـات السـفر الخاصـة بالمنظمة؛ (ب) تنسـيق مجاالت الرقابة األسـاسـية بشــأن 
ـــيما  ــفر الســـ ــ ـــحيح، والتوحيد إدارة جودة الســ ــتثناءات وتوثيقها على النحو الصـــ ــ ــمان تبرير االســ فيما يتعلق بضــــ

القياســي للمدة التي يســتغرقها األخصــائيون في جودة الســفر للتحقق من طلبات الســفر المطلوب الموافقة عليها 
ــتعراض  ـــفر في المكتب اإلقليمي ألوروبا لالســـ ــاع الســ ــرعة؛ (ج) إخضـــ ـــيرًا لمعالجتها على وجه الســـ من ِقَبل تيســ

  أخصائي في جودة السفر بما يضمن االمتثال لسياسة السفر الخاصة بالمنظمة.
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  مركز الخدمات العالمي  ٥-٢
  

ـــفت مراجعة عام   -٦٠ ــ ـــ ـــين من أجل تعزيز إدارة ومراقبة  ٢٠١٨كشـــ ــ ـــ لمركز الخدمات العالمي عن فرص للتحســـ
  ها بفعالية.عملياته األساسية، وضمان وضع السياسات واللوائح والقواعد وٕاعمال

  
  فرص التحسين المتاحة إلضفاء كفاءة وفعالية على عمليات مركز الخدمات العالمي  ١-٥-٢
  

أبلغنا القضايا التالية إلى إدارة مركز الخدمات العالمي كقيمة مضافة لتعزيز الضوابط اإلدارية في عملياته   -٦١
ــفر، وخدمات إدارة ب ــ ـــ ــ ــتريات، وخدمات الســــ ــ ــ ـــ ــ نود االلتزامات، وخدمات األجور، وخدمات الوظيفية مثل خدمات المشــ

  الموارد البشرية.

ـــتريات.   (أ) ــ ــ ـــ ــ ــ طلبات  )١(أوجه عدم كفاءة في التكاليف تُعزى إلى ما يلي:  كانت هناكخدمات المشـ
توريد خدمات ُرِفضــت ومســودات أوامر لشــراء ســلع ُقدِّمت في نظام اإلدارة العالمي من ِقَبل طالبي الشــراء 

ــــلع وخدمات أُلِغيت بعد معالجتها والموافقة  )٢(إقرار خطط العمل؛  أو القائمين على و/ ــ ـــ ـــراء سـ ــ ـــ أوامر لشــ
ـــمان إدخال معامالت  ـــ ـــ ــ ــ ــوء على أهمية ضــ ــ ـــ ــ ـــ ـــّلطنا الضـــ ــ ـــ ـــ ــ عليها في مركز الخدمات العالمي. وعلى ذلك ســ
ـــتوى معين من المهارات والمعرفة  ــ ــ ــ ــتريات في النظام بدقة منذ البداية من ِقَبل موظفين يتمتعون بمســ ـــ ــ ــ المشــ

نظام اإلدارة العالمي أو فيما يتعلق بنظام المشــتريات األســاســية. كما الحظنا طلبات للتوريد الطارئ  بشــأن
 لسلع لم تكن في حقيقتها ذات طابع طارئ.

ــفر.   (ب) ـــ ـــفر غير خدمات الســ ال يجري في الوقت الراهن إجراء فحوص الحقة في نطاق المنظمة لســــ
بهة لتكاليف سفر الموظفين، مما يتطلب اهتمامًا متكافئًا بإدارة الموظفين أخذًا في االعتبار أن تكاليفه مشا

ــمعة. وٕاضــــافًة إلى ذلك، كانت هناك  مخاطر انعدام الكفاءة، وعدم االمتثال للســــياســــات، والحفاظ على الســ
ـــفر في  ـــروط المحددة للســ ــفر كحالة طوارئ تمت الموافقة عليها رغم عدم امتثالها للمعايير والشــ طلبات للســـ

 طوارئ بالقسم السابع عشر من دليل المنظمة اإللكتروني.حاالت ال

ـــلفًا خدمات إدارة بنود االلتزامات.   (ج) ــ ــع معيار محدد ســ ــ ــــياغة مذكرة داخلية لوضـــ ــ ثمة حاجة إلى صـ
ـــتثنائي وكذلك ألغراض التحّوط واالعتراف باإليرادات. وبالمثل، يحتاج األمر  ــ ـــاء بند التزام طارئ اســ ــ إلنشــ

ـــار تنفيذ  ــ ـــ ــ ــ ــية لمركز الخدمات العالمي ولوحة متابعتها بغية: إلى تعجيل مسـ ــ ــ ـــ ــ ـــاســ ـــ ـــ ــ ـــرات األداء األســ ــ ـــ ــ ــ مؤشـ
ـــد مدة التنفيذ في إدارة بنود االلتزامات؛   )١( ـــ ــ ــ ـــ ــبكة الداخلية  )٢(تعزيز رصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ إتاحة لوحة المتابعة في الشـ

ــــلي، من أجل تزويد الوحدات التقنية بمعلومات  )٣(للمركز؛  ــد في تقرير اإلنجاز الفصــ ــ ــر نتيجة الرصــ نشــــ
  ا يتعلق بإدارة بنود االلتزامات.القرارات المتخذة وخطة العمل فيم لدعم

ــي األجور بأثر رجعي تغطي جميع الموظفين بمن األجورخدمات   )د( ـــ ــــأن تقاضـ . العملية الراهنة بشــ
ــــي إلى أوجه عدم كفاءة. لذا فإن ثمة حاجة  ـــوية بأثر رجعي، مما يفضـــ ــ فيهم أولئك الذين ال ُتجرى لهم تســ

ـــتيفاء كشـــــوف الرواتب  إلى تعزيز نظام األجور لمعالجة أوجه عدم الكفاءة وتخفيف مخاطر التأّخر في اســ
بتحسين طريقة معالجة األجور بأثر رجعي. كما تقتضي الحاجة إعادة تناول األساس المنطقي أو الطريقة 

ــباب  ـــ ـــبقة، وذلك بتقديم حل ألسـ ــ ــابية للنظام فيما يخص إعادة توليد تقارير المدفوعات المسـ ــ التباينات الحســ
ــــف في نظام اإلدارة العالمي مقابل  ــ ـــ ــ ــبقة المعاد توليدها من نموذج أداة الكشـــ ـــ ـــ ــ ــ بين تقارير المدفوعات المســ
تقارير المدفوعات المســـبقة المتوّلدة أثناء دورة األجور. وٕاضـــافًة إلى ذلك، كان هناك غياب لوجود مهارات 

ع أحداث أو ظروف غير حدد في حالة وقو احتياطية تدعم جودة خدمات األجور وتتفيذها في موعدها الم
  مرغوب فيها.
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ـــرية  )ه( ـــ ــ ــ ــرية العالمية في . ثمخدمات الموارد البشــ ـــ ــ ــ ة حاجة إلى تعزيز متطلبات توظيف الموارد البشـــ
مركز الخدمات العالمي الستيعاب تزايد أعباء العمل ودعم استمرار جودة خدمات الموارد البشرية العالمية 

  .وٕانجازها في الوقت المحدد
  

ــالفة الذكر الضـــوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من ِقَبل إدارة مركز   -٦٢ وتســـّلط أوجه القصـــور الرقابي السـ
ـــوابط في العمليــات الوظيفيــة، وتحقيق األداء  ـــ ــ ــ ـــ الخــدمــات العــالمي ومكــاتــب المنظمــة المعنيــة األخرى لتعزيز الضــ

  التشغيلي للخدمات بكفاءة وفعالية. 
  

طلع المنظمة باإلجراءات الضــرورية لزيادة تعزيز كفاءة وفعالية الضــوابط اإلدارية وقد أوصــينا بأن تضــ  -٦٣
في الخدمات التي يؤديها مركز الخدمات العالمي، فضـــًال عن تحســـين االمتثال على صـــعيد المنظمة للســـياســـات 

  واللوائح واإلجراءات القائمة التي تؤثر على إنجاز عمليات المركز.
  
  اإلبالغ على صعيد الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات العالمي  االمتثال ووظائف  ٢-٥-٢
  

ــاء مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر   -٦٤ ـــ ــيس إدارة االمتثال في نطاقها من خالل إنشــ ـــ أقرت المنظمة بأهمية تأســ
كاتب . كما أدرك مركز الخدمات العالمي القيمة التي يضـــيفها إنشـــاء م٢٠١٤يناير  واألخالقيات في كانون الثاني/

ــتريــات  ــ ــ ــ ـــ ــ إلدارة االمتثــال فيمــا يخص مجــالين للخــدمــات وهمــا: االمتثــال واإلبالغ والخــدمــات التقنيــة في إطــار المشــ
ــوابط اإلبالغ في إطار التمويل العالمي. بيد أننا الحظنا أنه يوالخدمات اللوج ــوابط المالية وضــ ســــتية العالمية؛ والضــ

  مات أخرى مثل الموارد البشرية العالمية.يتم إنشاء مكتب إلدارة االمتثال فيما يخص خد لم
  

ـــيـة بتنفيـذ وظيفـة لالمتثـال واإلبالغ فيمـا يتعلق   -٦٥ ــ ــ ـــ ـــ والحظنـا أن مكتـب الخـدمـات الرقـابيـة الـداخليـة قـدم توصــ
ـــرية، ونحن ندعمها تمامًا ذلك أن ما يقرب من  ـــنوية ُينَفق على تكاليف  ٪٣٦بالموارد البشــــ ــ من ميزانية المنظمة الســ

ـــرية العالمية وظيفة عالية المخاطر داخل نطاق مركز الخدمات العالمي الذي يدير الموظفين؛ كما  ــ أن الموارد البشــــ
البيانات المرجعية وبيانات األساس للموظفين؛ والرقابة الداخلية القائمة ال تعالج المخاطر المحتملة تمامًا وال تخفف 

  تأثيرها.
  

ــتثمرهــا المنظمــة في الوقـت الراهن على خـدمــات ومع النظر بعين االعتبــار إلى الموارد المــاليــ  -٦٦ ــ ــ ـــ ــ ـــ ة التي تسـ
أخرى، والقيمة المضافة التي يمكن الحصول عليها من تقديم الخدمات بجودة عالية وفي الوقت المحدد، فإن إنشاء 

ــيما و وظيفة لالمتثال واإلبالغ قد يضـــمن قيام الجهة المعنية بالعمليات بفحص األخطاء المحتملة في المعالجة،  الســ
في اســـتقاء البيانات المطلوب معالجتها. ومن شـــأن ذلك أيضـــًا أن يوفر مســـتوى إضـــافيًا للضـــمان وأن يعزز بدرجة 
ـــة  ــ ـــ ــ ـــصـ ــ ــ ـــ ــاء وظيفة مخصـ ــ ـــ ــ أكبر جودة معالجة المعامالت المتعلقة بمركز الخدمات العالمي. ومن ثم فإننا ندعم إنشــ

  عالمي.لالمتثال واإلبالغ على صعيد الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات ال
  

وقد أوصــينا بأن تنشــئ المنظمة وظيفة لالمتثال واإلبالغ على صــعيد جميع الخدمات التي يقدمها مركز   -٦٧
ــافيًا  ــ ــتوى إضـــ ــ ــتقلة عن األفرقة القائمة بمعالجة المعامالت بما يوفر مســـ ــ ــ الخدمات العالمي، على أن تكون مسـ

  للضمان بشأن جودة إنجاز خدماته.
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 مسائل تصريف الشؤون  -٣
  

ــوابط   -٦٨ ـــبي، والضـــ ــــيًا مع واليتنا بإبداء المالحظات فيما يخص كفاءة اإلجراءات المالية، والنظام المحاســ تمشـ
ــتعرضـــنا من الالئحة المالية للمنظمة ٣-١٤عمًال بالمادة المالية الداخلية، وبوجه عام إدارة المنظمة وعملياتها  ، اسـ

ــوابط الداخلية الُمنفذة في  ــ ــيةالمجاالت الضـــ ـــ ــبعة عمليات لل الرئيســ ــ ـــي بما في ذلك بمكاتب في ســـ مركز المقر الرئيســــ
ـــافــة لـذلـك، َقيَّمنـا كيفيـة تطبيق اآلليــات الخـدمـات العـالمي ـــ ــ ــ ـــ ــ ، ومكتـب إقليمي واحـد، وأربعـة مكـاتـب قطريـة. وبـاإلضـ

ــبط المخاطرلقعتالم ــ ــ ــات واإلجراءات المعنية ة بضـــ ــ ـــ ــياســ ــ ــ ــريف من خالل الســـ ــ ـــ ، ومدى تأثرها بالترتيبات العامة لتصــ
  أو في المنظمة. وُتَسلِّط المناقشات التالية األضواء على نتائج استعراضنا. اون في مكتب مالشؤ 

  
  حشد موارد المنظمة  ١-٣
  

ــنا حشـــد موارد المنظمة في الوقت الحالي بغرض التأكد بدرجة معقولة من أن هيكل حشـــد موارد   -٦٩ ــتعرضـ اسـ
  تران مع خطة تحّول المنظمة.المنظمة، واستراتيجياته وسياساته وعملياته، ُتنفذ باالق

  
ـــد الموارد دورًا حيويــًا في خطــة تحّول المنظمــةو   -٧٠ ــ ـــ ــ ـــ ــ تحّول، مــدفوعــًا في ذلــك بعمليــة وبنيــة هــذا ال يؤدي حشـ

ــاركة الخارجية  ــ ـــ ــة للخطة مجال المشــ ـــ ــ ـــمن مجاالت العمل الخمســ ــ ــعيد المنظمة. وتتضــــ ــ ـــ التحّول التي تجري على صــ
نهج المنظمة في توليد الموارد الالزمة إلنجاز برنامج العمل العام من والشراكات الذي يهدف إلى إحداث تحّول في 

ّول الداخلي. وســوف يوضــح مجال العمل هذا، ضــمن جملة حالتمن خالل ركة الخارجية و اشــمخالل نموذج جديد لل
ـــتثمار للمنظمة ـــنوي ،مبادرات، مبررات االســـ ـــ منتدى دشـــ ــابقة الخاصـــ ــ ـــركاء المرتبطين يحل محل الحوارات الســ ة للشـــ

ــافًة لذلك، ســــوف ينظر هذا المجال في التغييرات المطلوب ــاركة الخارجية  إدخالها على بالتمويل. وٕاضــ نموذج المشــ
اســـتراتيجية إنجاز ضـــطلع با قدعبر مســـتويات المنظمة الثالثة ُبغية ضـــمان توفير الدعم المســـتدام لعمل المنظمة. و 

مع بالتعاون لتواصل والدعوة) جرى جمعه للعمل حشد الموارد فريق مشروع مؤقت (يضم متخصصين في مجالي ا
  إدارة حشد الموارد، وذلك بتوجيه من مدير إدارة المشاركة االستراتيجية.

  
ــــئت وقد   -٧١ ـــد الموارد في عام ُأنشـ ــيق حشــ ــ ـــادرة عن ٢٠١٤الوحدة المعنية بتنسـ ـــية الصــ ــــتجابًة للتوصــ فرقة  اسـ

ــركاء، وذلك بهدف تعزيز العمل المعنية بحشـــد الموارد واســـتراتيجيات اإلدارة وب ــاء والشـ ناًء على طلب الدول األعضـ
ـــد الموارد. وفي ظل تحّول المنظمة، تواءمت رؤية  ــ ــيق حشـــ ــ ــ ــــُتِهلَّت  الوحدة مع الهدف الخاص بالتحّول.تنســ ــ وقد اســ

ـــطة ـــها اآلخر قيد التنفيذ.  بعض األنشــ ــُطِلع بها، وبعضــ ــــد الموارد واضـــ ــــوء على المنجزات المعنية بحشـ لِّط الضـ ـــُ وســ
التالية: (أ) وضع وثيقة خاصة بالمشاركة مع الشركاء والدعوة، أي مبررات االستثمار الخاصة الرئيسية ستهدفة الم

خطط الوحدة المعنية بتنســيق حشــد الموارد ؛ (ب) وٕاعداد ٢٠١٨ســبتمبر  بالمنظمة، والتي ُأطِلقت رســميًا في أيلول/
ــتراليا، وأل ـــ ــ ـــ ــ ــية مثل حكومات أسـ ـــ ــ ــ ـــ ـــا، وٕايطاليا، والمملكة العربية عمل للجهات المانحة الرئيسـ ـــ ــ ــ ــ مانيا، واليابان، وفرنسـ

الســعودية، وهولندا، وأســبانيا، والنرويج، والســويد، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة، عالوًة على مؤســســة "ولكوم 
يل بغرض تنســـيق التمو  نظم من بها يتصـــل ومااالســـتئمانية"؛ (ج) واســـتحداث عمليات لحشـــد الموارد في المســـتقبل 

ـــركاء في  ــ ـــ المنتظر وٕادارته من خالل نظام إلدارة العالقات مع الجهات المانحة؛ (د) والتخطيط النطالق منتدى الشـ
  .٢٠١٩النصف األول من عام 

  
  إطار استراتيجية حشد الموارد الرفيعة المستوى، وهيكلها التنظيمي  ١-١-٣
  

ـــمي عادة هيكلتهإ مع بدء تحّول المنظمة و  ،من األهمية بمكان  -٧٢ ـــ ــ ــ ــكل رســـ ــ ــ ـــ ــ ا في الوقت الحالي، أن ُتَحدَّد بشــ
ــد المواردأغراض  ــؤولياتها، و  الوحدة المعنية بتنســــيق حشــ ـــلطاتها ومســ ــفها بشــــكل ُتَحدَّد أن وسـ ــي مهمتها بوصــ ـــاســ أسـ
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وحدة، وأن ُينصَّ على ذلك في إطار حشـــد الموارد. وينبغي إلطار من هذا القبيل أن يتضـــمن، ضـــمن جملة أمور، 
  نموذج التشغيل الخاص بتحّول المنظمة.في إطار ليها نهج المنظمة في حشد الموارد إز المبادئ التي يرتك

  
ـــد الموارد بحيث تكون وثيقة قابلة للتعديل، و   -٧٣ ــتراتيجية حشـــ ـــ ــيغت اسـ ـــ في انتظار اعتمادها من جانب وقد صـ

ـــتبلغ بها المنظمة غاياتهااإلدارة العليا ــ من خالل مجموعة أكثر تنوعًا  اردالمعنية بالمو  . تحدد الوثيقة الكيفية التي ســ
ـــنوات على نحو أكثر مرونة  ــــواء، بهدف تحقيق توفير الموارد لعدة ســـ ـــراكات، التقليدية والمبتكرة على حد ســ من الشـــ

الوثيقة المشـــهد العالمي اآلخذ في التغيير في المجاالت االقتصـــادية والمالية والســـياســـية هذه وقابلية للتنبؤ. وتتناول 
وٕامكانية االســتفادة  ،راكات، مع النظر في الفرص الســانحة لزيادة الدعم المقدم من المنظمات الخيريةوالمتعلقة بالشــ

ـــوف ــ ـــ ــطة الدخل. وســـ ـــ ــ  العمل برنامجتتطور هذه الوثيقة على امتداد  من الموارد الداخلية المتاحة في البلدان المتوســــ
  ُتستعرض الوثيقة بعد عامين. ، وسوفعشر الثالث العام

  
استراتيجية حشد الموارد، أال وهي: (أ) اتباع نهوج مصممة خصيصًا تناولتها ا الركائز األربع التي والحظن  -٧٤

ــون الموارد موضــــوع المناقشــــة والمتأتية من الشــــركاء الحكوميين المتأتية موارد الوتنميتها وتنويعها؛ (ب) تنمية  ،لصــ
ج) المحافظة على التمويل المتأتي من الصناديق الشركاء الخيريين، وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص؛ (من 

األنشـــطة المدرة  فيوالمصـــارف والكيانات المتعددة األطراف، وتنمية هذا التمويل؛ (د) اســـتكشـــاف إمكانات التمويل 
إليرادات، واالســـتفادة من هذه اإلمكانات. وعلى التوازي، ســـيدعم الغرضـــان الشـــامالن التاليان كل ركيزة من الركائز 

االســتفادة من إمكانات   بع في االســتراتيجية: (أ) الدعوة إلى زيادة مرونة الموارد وتعزيز إمكانية التنبؤ بها؛ (ب)األر 
  الموارد على المستوى القطري.

  
ــروري أن يتوافر لدى الوحدة  -٧٥ ــ ـــد الموارد ومن الضــ ــــيق حشـــ ــتدامان  المعنية بتنســ نموذج وهيكل تنظيميان مســــ

ع الوحدة ع   لى تقصي الطرق الالزمة للتأكد من تخصيص الموارد المناسبة لها على صعيد المنظمة.ماليًا. وُتَشجَّ
  

ـــد الموارد وينبغي أن يكفل الهيكل التنظيمي للوحدة  -٧٦ ــ ــ ـــ ـــ ــيق حشـــ ــ ــ ــ ـــ ــ تمتع موظفيها بقدرات كافية  المعنية بتنســ
ــد الموارد ولتشـــغيل  ــتراتيجية حشـ . تصـــميمها لُمعادا الموارد حشـــد عمليةواضـــطالعهم بمســـؤوليات واضـــحة لتنفيذ اسـ
ــد الموارد، توحيد العمل  ــ ــية لبلوغ األهداف المتعلقة بحشــــ ــــ ـــتويات المنظمة الثالثةومن األمور الرئيســ ـــ وعلى  عبر مســ

صـــعيد المقر الرئيســـي بشـــتى شـــعبه وٕاداراته وشـــراكاته واالتفاقيات التي يبرمها. وينبغي تكريس القدرات الكافية لهذه 
  المهمة.

  
  ظمة بتواصل إعداد الهيكل التنظيمي، وأنه سوف يتضمن التوصيفات والوظائف المعنية.وأبلغتنا إدارة المن  -٧٧
  

ــد موارد المنظمة   -٧٨ ــتراتيجية حشــ ــير اعتماد اســ ــيتنا، بتيســ ــينا المنظمة، والتي وافقت على توصــ وقد أوصــ
ــيقهما،  ــد الموارد، وتنســـ ــات حشـــ ــياســـ ــتراتيجيات وســـ حو منهجي على نوٕاعداد الهيكل التنظيمي الالزم لتنفيذ اســـ

  يتفق مع نموذج التشغيل الجاري إعداده في إطار برنامج عمل التحّول الخاص بمنظمة الصحة العالمية.  بما
  
  الموارد حشدلوظائف  تصميمها المُعاد عمليةخطة تنفيذ ال  ٢-١-٣
  

ســاســية الوظائف األ الوحدة المعنية بتنســيق حشــد المواردمن خالل إطار اســتراتيجية حشــد الموارد، حددت   -٧٩
التقنية والمؤســســية والعملية لحشــد الموارد في المنظمة عبر مســتوياتها الثالثة، وَبيَّنت أولويات هذه الوظائف، وذلك 
ــتويات  ــ ــطة والعمليات والنظم، عبر مســ ــ م مخطٌط لألنشــ ـــِ ــ ـــاركة المنظمة ككل. ونتيجًة لذلك، ُرسـ ــ ــمان مشـ ـــ بغرض ضـ

لالزم لتعزيز األولويات االســـتراتيجية، وخضـــعت هذه األنشـــطة المنظمة الثالثة، المتصـــلة بالحصـــول على التمويل ا
ــعف  ــات، وجرى تعزيزها، وُأجري حيثما أمكن تقييٌم لمواطن الضــ ــوء أفضــــل الممارســ والعمليات والنظم للتقييم في ضــ
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 لدى الجهات المانحة. ومن ثم يكتســي وضــع خطة تنفيذ أهمية لضــمان الفعالية والكفاءة في تنفيذ إطار اســتراتيجية
  حشد الموارد.

  
ــيل   -٨٠ وفي حين تنص مســـودة اســـتراتيجية حشـــد الموارد على ضـــرورة التنفيذ الفعال، فإنها ال تتضـــمن التفاصـ

ــيح هذه  ــ ــ ــ ــؤوليات المحددة. وينبغي توضــ ــ ــ ـــ ـــاريع أو اُألُطر الزمنية أو المسـ ـــ ــ ــة بالتكتيكات أو البرامج أو المشــ ـــ ــ الخاصـــ
ـــة في خطة التنفيذ. وين ــــتفاضــــ ـــرط التالي في األهمية في االعتبارات المهمة باســـ ــ بغي لإلدارة أن تحيط علمًا بأن الشــ

ــتويات،  ــلة من ثالثة مســ ـــد الموارد إلى خطة تنفيذ مفصــ ــتراتيجية حشـ ـــد الموارد يتمثل في ترجمة إطار اســ مجال حشـ
 فضــًال عن نظام التنفيذ المتصــل بها. وجاء في وصــف اإلدارة لخطة التنفيذ أنها ســتســتند إلى أغراض االســتراتيجية

ــيًة  ــمن مؤشــــرات أداء رئيســ ــتتضــ ــتحتوي على أنشــــطة ومخرجات محددة وحصــــائل متوقعة؛ وأنها ســ األربعة؛ وأنها ســ
ــيم العمل على نحو مالئم ــح الخطة تقســ ــوف توضــ ــتويات المنظمة الثالثة وُأُطرًا زمنيًة واضــــحة. وســ كافًة،  عبر مســ

م صــوامع حشــد الموارد إليجاد  ممكن أن ُيوضــع نظام تنفيذ يتضــمن جوانب . ومن النهج منســق وشــاملحيث ســتَُقســَّ
، على أن يشمل فريق مشروع متخصصًا، وٕان كان بإمكانيات لتقاريراإلشراف، واإلدارة، والرصد، والتقييم، وتقديم ا

  بسيطة، لضمان فعالية التنسيق والتنفيذ على صعيد المنظمة بصفة يومية.
  

صياغة االستراتيجية كأحد األنشطة الرئيسية بها.  صميمهاالُمعاد تالمتكاملة عملية حشد الموارد وتتضمن   -٨١
تكون المســؤولية  خطة قابلة للتمييز بوضــوح تضــع أنالوحدة المعنية بتنســيق حشــد الموارد  وبهذا المعنى، يلزم على

لرصـد، ارد لضـمان كفاءة تنفيذ اسـتراتيجية الوحدة وأنشـطتها والتي تيسـر بالتالي عملية االرئيسـية فيها عن حشـد المو 
وبتواصــل تدفق األنشــطة المتعلقة بحشــد  وٕالى أي أســس ترتكز األنشــطة واإلجراءات اليومية المعنية بحشــد الموارد.

ــــيكفل  ــي أهمية حيوية حيث ســ ــ ــطة أمر يكتســ الموارد والتي ترتبط بتحّول المنظمة، فإن وجود خطة لتنفيذ هذه األنشــــ
ل الركائز األربع والغرضـــين الشـــاملين إلطار اســـتراتيجية حشـــد فيما بعد الُمضـــي ُقُدمًا بحشـــد الموارد على نحو يشـــم

  الموارد.
  

تحليل وظيفة حشــد الموارد في إطار منظومة األمم وكما أبرزت وحدة التفتيش المشــتركة في تقريرها بشــأن   -٨٢
ـــكلــة الجهود المجزأة، و المتحــدة ــ ــ ـــ ــ ــ يعطي ، فــإن وجود خطــة يتالفى التنــافس الــداخلي على الموارد، ويتغلــب على مشـ

ــرورة خلق  ــتويات المنظمة وضـــ ــ ــــد الموارد على جميع مسـ ــرورة تعزيز القدرات والمبادرات في مجال حشـ األولوية لضـــ
  حس الملكية المشتركة والمساءلة مما يقود إلى وجود موارد أفضل تخطيطًا.

  
ـــد الم  -٨٣ ــ ــ ــ ـــ وارد وٕاطار وبالتالي فإن وجود خطة تنفيذ يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق كٍل من مبادرات حشـ

ــاعد على تحديد  ـــ ــد الموارد تســـ ــ ــامل. وتقوم الخطة مقام خارطة طريق لحشــــ ــ ــد الموارد على نحو شــــ ــ ــتراتيجية حشــــ ــ ــ اســ
ــيص الموارد وُتَقيَّم على  ــ ـــغيلية وفي مجال تخصــــ ــ ــطة تشـــ ـــ ـــتند كل ما يليها من أنشـــ ـــ ــتراتيجية التي يســ ــ األولويات االســــ

  أساسها المعالم المهمة.
  

ــي المنظمة، والتي وا  -٨٤ ـــ ــ ــلة لتفعيل ونوصــ ــ ــ ـــع خطة تنفيذ مفصـــ ــ ـــ ـــيتنا، بأن تنظر في وضـ ــ ـــ فقت على توصـ
  في إطار تحّول المنظمة. نموذج التشغيلاستراتيجية حشد الموارد، تمشيًا مع 

  
  استراتيجية إدارة التغيير المتبعة في إدارة الموارد  ٣-١-٣
  

ــة ب  -٨٥ ـــطة الخاصــــ ــد عمليةويجري حاليًا تنفيذ األنشـــ ــ ــميمه الُمعاد الموارد حشــ ـــعيد المنظمة. وقد  اتصــــ على صـــ
صـــيغ إطار اســـتراتيجية حشـــد الموارد، وهو قيد االســـتعراض اآلن من أجل اعتماده. وثمة تركيز أيضـــًا على وضـــع 

ــــد الموارد ــ ـــي ُقُدمًا بنموذج حشــ ـــ ــميمه الُمعاد خطة تنفيذ للُمضــ ــ ــ ـــل حاليًا الخطوات المبدئية لنظام إدارة تصــ ـــ . وتتواصــ
ــاهمة، وا ــ ـــاركة مع الجهات المســـ ــ ــمل فرص التمويل (ال تتوافر لدى المنظمة حاليًا أداة المشــ ــ لذي من المتوقع أن يشـــ
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ــية لدعم هذه العملية)، وٕادارة البنود المســـاهمة، وتقديم التقارير. وتســـتخدم المنظمة في الوقت الحالي برنامج  مؤســـسـ
ـــاهمة وتقديم (نظام إدارة عالمي) في إدارة ب Oracle eBusinessمجموعة األعمال اإللكترونية أوراكل  ــ ـــ ــ ــ نود المســـ

التقارير، ولكن ال يزود هذا البرنامج المنظمة بما تحتاجه من لوحات المتابعة والمعلومات الالزمة لتحقيق الفعالية 
ــد الموارد وٕادارة المنح. وترحب ـــ ــ ــ ـــ ــ بهذه المبادرة  المراجعة الخارجية في إدارة هذا الجزء من العمليات المتكاملة لحشــ

  عمليات حشد الموارد وٕادارة المنح. مؤسسي جديد إلدارة لتأمين الحصول على نظام
  

ــتويات المنظمة الثالثة عالوًة على جميع الكيانات الموجودة   -٨٦ ــــ ــ ــ ـــــي كل هذه المبادرات تغييرًا من مســ ـــ ــ وتقتضــ
تحت المظلة التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية. كما الحظنا أن العمل األساسي للبرنامج الخاص للبحث والتدريب 

ــترك، المدارية المناطق أمراض جالم في ـــ ــ ـــ ــ ــ ــيف بين المشـ ــ ـــ ــ ـــ ــ  الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج اليونيسـ
على  ، يتلقى دعمًا من تمويل البرامج من جهات مساهمة على المدى الطويل، وأن له بناءً العالمية الصحة ومنظمة

ـــأن دور الب ــ ــيح بشـــ ــ ـــة به، ولذا وجب التوضــــ ـــ ـــراكة الخاصــ ـــ  مجال فيرنامج الخاص للبحث والتدريب ذلك معايير الشــ
ــد عمليةفي  المدارية المناطق أمراض ــ ــميمها الُمعاد الموارد حشــ ــ ـــيح  تصــ ـــق، يجب توضـــ بالمنظمة. وعلى نفس النســـ

ــال شـــلل األطفالدور   بشـــأن اإلطارية العالمية الصـــحة منظمة اتفاقية(المبادرة العالمية) و  المبادرة العالمية الســـتئصـ
ــد الموارد. فجمع األموال الالزمة للمبادرة العالمية يعتمد  )اإلطارية المنظمة قيةاتفا( التبغ مكافحة ــ ــ ــ في مبادرات حشــــ

ــــبة ال ـــاالت، في حين أن التمويل بالنســـ ــــطة الدعوة واالتصــــ ــراكة فريد تتكامل فيه أنشـــ ــ  المنظمة تفاقيةعلى نموذج شـــ
 أجل من لتحالفشتراكات ُمَقدَّرة. أما ايتأتى في معظمه من الدول األعضاء (مؤتمر األطراف) في شكل ا اإلطارية
(التحالف)، فقد جاء في تعليقاته أنه يبدو بمنأى عن التأثير بســبب نموذج حشــد  الصــحية والنظم الســياســات بحوث

ـــد األموال  ـــ ــ ــ ـــؤولية عن حشــ ـــ ـــ ــ ــبغة مركزية في الوقت الراهن، حيث يتحمل التحالف المسـ ـــ ــ ـــ الموارد األخير الذي له صــ
  به. الالزمة للعمليات الخاصة

  
ــع   -٨٧ ــد الموارد ووضــ ولكٍل من الشــــراكات المختلفة واالتفاقية نموذج العمل الخاص بها بقدر تعلق األمر بحشــ

ـــي، والمكاتب  ــ ــتويات المنظمة الثالثة: المقر الرئيســ ـــ ــد الموارد بحيث يكون متمحورًا حول مســ ــ ــتراتيجية حشـــ ـــ إطار اســ
ــيح عملي ــ ـــ ــ ــورات وتوجد اإلقليمية، والمكاتب القطرية. ومن ثم ينبغي توضـ ــ ـــ ــ ــتى التصـ ــ ـــ ــ ة إدارة التغيير بحيث تتناول شـ

  .وشامالً  اً منسق اً نهج بالتالي
  

ـــتثنى من ذلك المكاتب اإلقليمية والقطرية   -٨٨ ـــ ــ ـــ ــارك المنظمة ككل في التحّول الجاري، وال ُيســـ ــ ــ ــ ـــ وينبغي أن تشـــ
ـــراكات والبرامج واالتفاقيات. وعلى الرغم من موافقتنا على   وال ـــ ــ ــ ـــد عمليةالشــ ـــ ــ ــ ــميمها لُمعادا الموارد حشــ ــ ــ ـــ ، والتي تصـــ

ـــد الموارد حيث تعود بالنفع على جميع الوحدات في المنظمة ألنها  ــ ــ ــتراتيجية حشـ ــ ـــ ـــبغة مركزية على اسـ ـــ ــفي صــ ـــ تضـــ
ــد الموارد الموجودين لدى  ـــة التي يتمتع بها خبراء حشـــ ـــصــ ــتفادة من المهارات المتخصــ ــتطيع االســـ الوحدة المعنية تســـ

ـــد الموارد ــيق حشــ ــ ــتراتيجية إلدارة التغيير تهدف إلى التصـــــدي على نحو ، فإنه ينبغي أن ُتدعم بتنسـ ــ هذه العملية باسـ
ــتراتيجية إدارة التغيير أن . ومن شـــأن تلك العمليةتنفيذ التي تعترض ســـبيل لعوائق المحتملة أفضـــل ل النهج تحدد اسـ

من  حشــد المواردالوحدة المعنية بتنســيق  . وســيمكن هذاالموارد حشــد عملية المطلوب إلدارة التغييرات المدخلة على
ــيخ  ـــوب ترســ ـــوحًا في معرض تقدم الوحدة صـ ـــارات قرارات كاملة أكثر وضـ ــول على وجهات نظر ومسـ  عمليةالحصــ

  ترسيخًا تامًا في عمليات المنظمة. تصميمها الُمعاد الموارد حشد
  

ــتراتيجية إلدارة التغيير لدعم تنفي  -٨٩ ــيتنا، بأن تعتمد اسـ ــي المنظمة، والتي وافقت على توصـ  عمليةذ ونوصـ
فعالية تحقيق ، فضــًال عن هيكل تنظيمي مســتدام لضــمان نظمما يتصــل بها من و  تصــميمها الُمعاد الموارد حشــد

  النموذج الجديد لحشد الموارد.
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  حشد الموارد لمكافحة شلل األطفال  ٤-١-٣
  

ـــعت   -٩٠ ـــال شــــلل األطفالوضـ ـــتئصـ ــالة (المبادرة العالمية)، في إطار إدار  المبادرة العالمية السـ ــتئصــ ـــلل اســ  شـ
بعد تحقق اإلشــهاد العالمي على اســتئصــال شــلل  من شــلل األطفال من أجل صــون عالم خالٍ ، اســتراتيجيًة األطفال
تحدد االســـتراتيجية المعايير التقنية العالمية للوظائف األســـاســـية في مجال المحافظة على العالم خاليًا من  .األطفال

ــد  ــلل األطفال، علمًا بأنه يتعين حشــ ــتراتيجية بالكامل  ٣,٢٧شــ مليارات من الدوالرات األمريكية من أجل تمويل االســ
  ) للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.٢٠٢٣-٢٠٢٠في ظل ميزانية جديدة متعددة السنوات (

  
ويحمل حاليًا اسم فريق  ٢٠٠١، والذي ُأنشئ في عام األطفال شلل مكافحةل بالدعوة المعني الفريقويضم   -٩١

دعوة واالتصــال في مجال شــلل األطفال، شــريكين منفذين هما منظمة الصــحة العالمية واليونيســيف، بالتعاون مع ال
الدولية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس،  الروتاري ومنظمة، منها والوقاية األمراض مكافحة مراكزشركاء مانحين هم 

القوُة المشــتركُة للشــراكة،  جمع األموالســتغل في وشــركاء آخرين في مجال الدعوة. ويعمل الفريق على ضــمان أن تُ 
، يضــاعف هذا لمبادرة العالمية الســتئصــال شــلل األطفالال القوة التي تتمتع بها وكالة واحدة فحســب. ومن منظور ا

ــتركــة لتهيئــة بيئــة مواتيــة تكفــل  ــ ـــ ــ ــ ـــ مرات عــديــدة من فعــاليــة جميع العالقــات الخــارجيــة، والتي تركز مواطن القوة المشـ
  على الدعم السياسي والمالي. الحصول

  
 حشداستراتيجية  تمثل المرحلة األولية من تنفيذ الوحدة المعنية بتنسيق حشد المواردوأخذًا في االعتبار أن   -٩٢

ـــميمها الُمعادالمنظمة  موارد ــوخها تدريجيًا في عمليات المنظمة، فإن ؛ ولحين تصــ ــال رســـ ــ ـــتئصـ المبادرة العالمية الســ
مليارات من الدوالرات األمريكية،  ٣,٢٧ــــ لتولي المسؤولية الرئيسية عن حشد مبلغ ال أفضل وضع يف شلل األطفال

ـــهده الدعم المقدم إلى المبادرة من البلدان الخالية من  ــ ـــ ــ ــ وبالتالي جمع األموال الالزمة لتعويض االنخفاض الذي يشـــ
  شلل األطفال على مدار السنوات األربع القادمة.

  
في إطار إدارة العمليات والبحوث المعنية  ،بادرة العالمية الستئصال شلل األطفالالمونوصي بأن تتولى   -٩٣

ــلل األطفال في المنظمة ــة بها بشـــ ــد الموارد الخاصـــ ــطة حشـــ وفاًء بمتطلبات التمويل خالل ، زمام القيادة في أنشـــ
ــول على الدعم التقني الالزم٢٠٢٣-٢٠٢٠الفترة  ــد ا من ، مع الحصـ ــيق حشـ لموارد لحين الوحدة المعنية بتنسـ

  ها في عمليات المنظمة.ترسيخمواءمة استراتيجية حشد الموارد الُمعاد تصميمها و 
  
  برنامج المنظمة للطوارئ الصحية  ٢-٣
  

ــحيةأصـــبح برنامج لقد   -٩٤ ــاء  تطلب عندما هاماً  اً إصـــالحي اً تدبير  المنظمة للطوارئ الصـ ه ءإنشـــاالدول األعضـ
 ةكارثيحدوث حاالت قصور  الحماية منالتي تساعد على األساسية  لنظمواالهياكل  من أجل إرساء كبرنامج جديد

ــية على غرار ــ ــتمكّ اإلمكانات بناء القدرات و و يبوال في غرب إفريقيا؛ اإلفيروس  فاشـ ــ ــغيلية التي سـ ــ منظمة من الن التشـ
ــتجابة ب ـــيات و فعالية مزيد من الاالســــ ـــية للللفاشـــ ــاســـ ــكان حاالت الطوارئ؛ وتوفير مجموعة من الخدمات األســــ ــ عند ســ

ــتخلص الحاجة،  ــ ــتجابهذه دروس من على أن ُتســـ ــ ــتند إليها في معالجة االســـ ــ ــــعف الكامنةات ُيســـ معالجة  نقاط الضـــ
ـــل. ـــ ــــار، و  أفضـ ــ ــحيةبرنامج ُأطلق باختصـ ـــ إعادة تحديد موقع يرمي إلى  اً حازم اً جهدباعتباره  المنظمة للطوارئ الصــ

  وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة.كمنظمة ال
  

ــــحيـــةتقـــدم كبير في تنفيـــذ برنـــامج  ُأحرزوقـــد   -٩٥ ــ ــ ـــ ــ ـــميـــاً  همنـــذ إطالقـــ المنظمـــة للطوارئ الصــ ــ ـــ ــ ــ ــ تموز/ في  رسـ
ــل البرنامج تقديم الدعم التقني و . ٢٠١٦  يوليو ـــع القواعدواصــ ــل بوضـ ــاء، مكمًال  والمتصــ قدراته بذلك للدول األعضــ

ــع القواعدالتقنية التقليدية  ــ ــلة بوضــ ـــغيلية جديدة لتمكينه من ا والمتصــــ دورة إدارة الطوارئ  مدىلعمل على بقدرات تشـــ
ــيات األمراضفي  ــ ـــ ــ ـــانية. حاالت و  فاشـــ ـــ ـــ أعلن المدير العام عن الهيكل ، ٢٠١٩مارس آذار/  ٦في و الطوارئ اإلنســـ
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ــحيةبرنامج ل اً جديد اً تنفيذي اً الجديد للمنظمة، وعين مدير  ــالً ، المنظمة للطوارئ الصــ  مدير عام جديد مســــاعدعن  فضــ
  الستجابة لحاالت الطوارئ.لارئ واللوائح الصحية الدولية، و لتأهب لحاالت الطو لشؤون ا

  
ــــمل  مراجعةعملية الركزت و   -٩٦ ــ ــات واإلجراءات والعمليات التي تشـ ــ ــ ــياسـ ـــ ــتعراض الســ ــ ــ ليات الحالية اآلعلى اسـ

ــؤون ــريف الشـــ ـــطول بأكمله البرنامجعلى نطاق  لتصـــ ــغيل، وٕادارة أســ ــكل خاص على إجراءات التشـــ ، مع التركيز بشـــ
ــفروا، المركبات ــ ـــراءارئ، الط لســ ــ ــرية، و في حاالت الطوارئ وعمليات الشـ ـــ ــندوق ال، وٕادارة الموارد البشـ ــ االحتياطي صــ

  .المالحظاتوفيما يلي أهم  .وٕادارة المخاطر لطوارئل
  
  المنظمة للطوارئ الصحيةواضحة لبرنامج ٕارشادات صياغة سياسات وعمليات و   ١-٢-٣
  

ــابع عشــــر فإن  ،المنظمة للطوارئ الصــــحيةرنامج بالنســــبة لب  -٩٧ ــأن الجزء الســ ــحيةبشــ الدليل  من الطوارئ الصــ
ــَّ يُ  اإللكتروني ــائل المتعلقة ببرنامج  اً ص حصــــريخصــ ـــحية الجديدالمنظمة للمســ  فروع ١٠ويتألف من . للطوارئ الصـ
  منظمة ككل.وال للبرنامجبالغة كلها أهمية تكتسي مختلفة، 

  
الرئيســـية التي  فإن الفروع، واإلرشـــاداتدد من الســـياســـات عه بالفعل فيُأدرج  حتى وٕان كان قدالحظنا أنه و   -٩٨

ــيع ُيفترض أنها  ــ ــ ـــ ــ ــميم برنامج الطوارئ الالتتتناول المواضـ ــ ـــ ــ ــ المحتوى"، كما هو  إعدادتزال في مرحلة "ي تقع في صـ
ــوح في ــ ــ ـــ ــ ــ التي تعتبر حيويــة لبرنــامج  اً األكثر بروز  دليــل المنظمــة اإللكتروني. وفيمــا يلي بعض الفروع مبين بوضــ

  :محتوياتها بعدلم ُتعد  ولكن مة للطوارئ الصحيةالمنظ
  نظام إدارة األحداث  ٤-٢ الفرع
  التخطيط االستراتيجي  ١-٣ الفرع
  تعبئة الموارد  ٤ الفرع
  دعم العمليات والخدمات اللوجيستية؛   ١-٩ الفرع
  إدارة سلسلة اإلمداد  ٣-٩ الفرع

  
ــحت   -٩٩ ــ ــ ــبة لبعض في تعليقها اإلدارة وأوضــ ـــ ـــالفاالمذكورة  الفروعأنه بالنســـ ــ ـــودات، فإن ســـ ــ قد بلغت المواد  مســـ

 للبنية مصــممة خصــيصــاً واضــحة ٕارشــادات و وعمليات فر ســياســات افي ضــوء عدم تو و  اإلعداد.مختلفة من  مراحالً 
ــحيةرنامج لب الحالية عملياتالو  ـــفه  المنظمة للطوارئ الصــ ــالً  اً برنامجبوصـ أن  اً جد من المحتملإنه ، فومحدداً  منفصــ

ــ ـــ ــدوالم ولين ؤ الموظفين المسـ ــ ـــترشــ ــ ـــقة و المجموعة من القواعد والعمليات على النحو الالزم ب يسـ ــ ــكة المتسـ ـــ عند متماسـ
  .مهامهماضطالعهم ب

  
ــائه لحظة ، منطوال مدة حياة البرنامججدر التأكيد على أنه يذلك، على  وبناءً   -١٠٠ ــ ـــ ــ ــ  إلى ٢٠١٦في عام  إنشـ

ــكيل لم تكتمل بعد عملية ، يومنا هذا ــاء وتوحيد تشــ ـــوٕانشــ ـــات والقواعد واللوائح السـ ـــاملة لياسـ ــادات الشـ مختلف واإلرشــ
فإن وتجاربه،  البرنامج جهودبفضـــل بالفعل  تم تحقيقهاعلى الرغم من المكاســـب التي و  بالكامل. مســـتويات البرنامج

ــحة حاجة ملحةثمة  ــياغة إجراءات وأدوات التشـــغيل إلدماجها في وتيرة لتســـريع  واضـ ينبغي و الدليل اإللكتروني، صـ
  اء األولوية لها.إعط

  
ـــي   -١٠١ ــكّ منظمة بأن تنظر النوصـ ــتكمال المحتويات التي تشــ ــرعة ممكنة في إعداد واســ ــى ســ ل جوهر بأقصــ

مع تدعيمها الطوارئ الصـــحية (الجزء الســـابع عشـــر) على الفور، الدليل اإللكتروني بشـــأن عمليات الطوارئ في 
اق والتوحيد في تفســـير الســـياســـات ذات الصـــلة من أجل ضـــمان الشـــفافية واالتســـ ،إجراءات التشـــغيل الموحدةب

  .وتطبيقها
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   المركبات سطولالفعالة أل دارةعلى اإل مؤسسيال طابعال إضفاء  ٢-٢-٣
  

في مقاطعة شمال كيفو، التي شهدتها يبوال اإلأزمة  سياقفي  المركبات إدارة أسطولعملية استعرضنا لقد   -١٠٢
ـــحة في البلد المذكور في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أعلنت وز  ــ ــ ـــ ــ ــ ــطس آب/  ١ارة الصـ ــ ــ ـــ ـــ ــ عن  ٢٠١٨أغسـ

  .يبوالاإللمرض فيروس  ةجديدفاشية اندالع 
  

ـــر " الفرعيقدم و   -١٠٣ ــ ــ ــابع عشــ ــ ــ منظمة اإللكتروني نظرة عامة على اإلجراءات المتعلقة المن دليل " ٦-٢-٩-ســـ
ــتأجرة الســــتخدامها في حاالت الطوارئ.  ـــطول من المركبات المســ ـــير بإدارة أسـ ــتخدام ما يكون  غالباً أنه إلى ويشـ اســ

ــات الطوارئ  ـــة من عمليـ ــة األولي ــأجرة خالل المرحلـ ــتـ ـــ ــ ــ ـــ ــة للمنظمــــةالمركبـــات المســـ ــة من حيـــث التكلفـ ، أكثر فعـــاليـ
ـــاء فيالهدف من ذلك   يكمنو  ــ ــ ــطول إرســـ ــ ـــ ــ ـــبعة أيامفي  المركبات نظام إلدارة أسـ ـــ ــ ـــون ســ ــ ــ  ،المرحلة األولى في غضـــ

ــغيله ـــ ـــ ــغيالً  وتشــ ــــ ــ ــون  كامالً  تشــ ــ ـــ ــ ــطولإدارة من الغرض النهائي  ويكمن. اً يوم ٢١في غضـ ــ ـــ ــ تحديد  في المركبات أسـ
ـــة   الفرص ــ ــاليـــ ــ ـــ ـــين فعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة لتحسـ ـــ ــــاحــ ــ ـــــطولو المتــ ـــ ــ ـــ ــــاءة األســ ــ ـــا ، كفــ ــ ـــير كمـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــوح يشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــك بوضــ ــ   المطبوع إلى ذلـــ

كتيب إدارة  :منظمةالخدمات أسطول " (WHO Fleet Services (WFS): Fleet Management Handbookالمعنون "
ـــانية  هاجهو تالتحدي الذي  ويكمن. )األســــطول في التوفيق بين  المركبات، إدارة أســــطولما، فيما يتعلق بمنظمة إنسـ

ــة و  ـــ ــــاربة في بعض األحيانالتي قد تكون ثالث أولويات متنافسـ ـــواء (أ) تحقيق أهداف البرنامج  ، وهي:متضــ ــ في سـ
ـــالمة موظفي المعتادة أو العمليات  ــ ـــحية؛ (ب) ســ ـــ ـــتخدمي الطرقالأثناء حاالت الطوارئ الصـ ــ  اآلخرين منظمة ومســ
  بأكبر قدر من الفعالية.لموارد ا؛ (ج) فعالية التكلفة أو استخدام ورفاههم

  
في حاالت  المركبات إلدارة أســطولإجراءات تشــغيل موحدة  المنظمة للطوارئ الصــحيةرنامج ب وقد وضــع  -١٠٤

ـــين تنفيذ البرنامج أثناء  ـــ ممت اإلجرا .حالة الطوارئوبعد حدوث الطوارئ من أجل تحســ ـــُ ــ ـــى مع ءات وقد صـــ ــ ــ لتتماشـ
ــطولالمتعلق بإدارة ال هدفال ــحيةرنامج المركبات لب نقل وأســـ ـــتعدادمن حيث  المنظمة للطوارئ الصـــ  فترة خالل االســ

ــكل مســــودة ألن تالهذه  غير أن إجراءات التشــــغيل الموحدة. ألول مرة طوارئ عند حدوث حالة اً يوم ٢١ زال في شــ
ــة  عاكفة على إدراج تزالاخدمات أســــطول المنظمة م ــياســ ــأن ســ دليل الســــالمة على الطرق وٕادارة األســــطول في بشــ

مع الســـياســـة قبل واإلرشـــادات  تتماشـــى إجراءات التشـــغيل الموحدة ضـــمان أنمن الضـــروري ، و اإللكترونيمنظمة ال
  وضعها في صيغتها النهائية.

  
ونغو الديمقراطية، إلى جمهورية الكفي ولقد أدت فاشــية اإليبوال التي حدثت فجأة في مقاطعة شــمال كيفو،   -١٠٥
ــمّ فترض أنه يالذي يُ و إدارة األحداث الخاص بلمنظمة انظام  تفعيل ــ ـــ ــ ــريع  ضــ ـــ ــ النقل المتعلقة بالحتياجات لالتقييم الســــ

  .اً يوم ٢١في غضون  المركبات نظام إدارة أسطول وتشغيل
  

ـــطول الذي يُ  "Tracpoint"نظام من  ةالتجريبي المرحلةإلى  مؤقتوقد ُأتيح لنا نفاذ   -١٠٦ ــ ـــ ــ ــ فترض أنه ُيظهر أســـ
، وبالتالي كاملةنظام غير هذا ال في الواردةالحظنا أن البيانات و . بأكمله يبواللإلفي االستجابة  ةالمركبات المستخدم
ــبيفإنها غير موثوقة  ـــ ــ ــــتيموظف الخدمات هذه المالحظة وقد أّكد . اً نســـ ــ ــ ــتجابة  ةاللوجيســ ــ ـــ ــؤول عن نظام االســـ ـــ ــ المســـ

  يبوال.لإل
  

ــة بإلى  ٢٠١٩مارس آذار/  ١٦ ذمن النفاذ تيح، أُ بالمثلو   -١٠٧ اإليبوال في قاعدة بيانات نظام إدارة النقل الخاصـ
ـــخة تجريبية جمهورية الكونغو الديمقراطية ــ ــاس نســــ ـــ ــ ــــد المتمثل في نفس الغرض  لها، والتي تعد في األســ ــ ــ تتبع ورصـ

ـــائل األخرى المتعلقة بإدارة غيرها من و  ،النقلمن حتياجات اال ــ ــ ـــ ــ ــ ـــطولالمسـ ــ ـــ ــ ــ قاعدة ولقد الحظنا في  ركبات.الم أســـ
ــطوالً أن ثمة  البيانات ــ ــ ـــ ــ ـــ ــخم أسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ مركبة  ٦٦٤منظمة ولمركبة مملوكة ل ٥٩من بينها مركبة،  ٧٢٣يتكون من  اً ضـ

ـــتأجرة.  ــ ـــ ــ ــحت اإلدارة أن عدد المركبات و مسـ ــ ـــ ــ إنه حيث  في الميدان،منظمة البكثير عدد موظفي الالزمة يفوق أوضــ
على  تعّولوزارة الصـــحة فإن على ســـبيل المثال، ف .ودعم المنظمة جيهالشـــركاء الذين يعملون تحت تو يشـــمل جميع 
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ـــائل منظمة ال ـــللتوفر لها وســـ نظام لبيانات  اً أولي أجرينا تحليالً و  .كريمةبطريقة  بالتطعيم وأعمال الدفن ةالنقل المتصـــ
  .، كما هو مبين فيما يلي، مؤشرات تدل على أن ثمة مركبات غير مستعملةوالحظنا إدارة النقل

  
  المركبات غير المستعملة  )١(  

  
مركبات عن أنه اسُتعمل عدد من  فضالً ، االستعمال مستعملة وأخرى قليلةغير تبدو أنها الحظنا مركبات   -١٠٨

 إيجارعقود إبرام قبل بانتظام الحالي  المركبات أسطول يعني أنه من الضروري استعراضهذا ، و ضافيةاإليجار اإل
ــتعملةكانت هناك مركبات غير  إذا من أجل التحقق مماجديدة،  ـــ ــ ـــ إلى  فوراً يمكن نقلها والتي  القواعدفي بعض  مســــ

  .جديدة إيجارعقود  البت في إبرامقبل وذلك إلى سيارات إضافية، بحاجة أخرى  قواعد
  

ـــفت مقابلة و   -١٠٩ ـــ ــ ــ ــتيُأجريت مع موظف الخدمات كشـ ــ ـــ ــ ـــحيةرنامج ة في باللوجيســ ــ ــ ـــ دعم  /المنظمة للطوارئ الصـ
النقل أو  من حتياجاتلالتقييم  دون إجراءعقود إيجار إضــافية  من الشــائع إبرام أنهســتية يخدمات اللوجوالالعمليات 

 التحقق مما إذايارات جديدة دون اســـتؤجرت ســـ، ونتيجة لذلك ي.الحال المركبات ألســـطولاســـتعراض أي دون إجراء 
  أماكن أخرى. /قواعدفي  مستعملةكانت هناك مركبات غير 

  
كل قاعدة الحتياجات  وفقاً لضبط عدد المركبات  المركبات ألسطولإجراء استعراض منتظم عدم  وقد أدى  -١١٠

  مصاريف إيجار ال داعي لها. إلى تكّبد البرنامج
  

  الوقود العالي من ستهالكاالالمركبات ذات إيجار   )٢(  
  

تستهلك كمية وقود أعلى أجرة بعض المركبات المستأن  اً أيض استراتيجية إدارة النقلأظهرت قاعدة بيانات   -١١١
ــتهلكها  ـــ ــتأجرة أخرى من الكمية التي تســـ ــــ ــــنع/ الطراز منمركبات مســ ــ ــبيل المثال، . فنفس النوع/ الصــ ـــ ــ بلغت على سـ

ـــتهلكتها مركبتان من نوع  كمية ، في حين كيلومتر ١٠٠لكل  اً لتر  ٤٦أكثر من  Mitsubishi Canters الوقود التي اســ
ــــيارة أخرى من ١٥أن  ــ ــ ـــ ـــــطول ف نفس النوع ســـ ـــ ــ ــ ـــافة تتراوح ي األســ ــ ـــ ــ ــ ــتهلكت نفس كمية الوقود لمســ ـــ ــ ـــ ــ  ١٠,٦١من اســ
  .كيلومتر ٣٢,٠٨  إلى
  

ــد وتقييم ُأجري لو و   -١١٢ ــتهلكة من رصــ  لدفع ذلك إلى إجراء اســــتعراض، كما ينبغي المركباتلكمية الوقود المســ
  .ة على ما يبدومن ثّم التحقق من االستهالك المفرط للوقود من المركبات المذكور و  التي تم جمعها،لبيانات ل
  

  غير المجهّزة بنظام للتتبعالمركبات   )٣(  
  

نظام  ويتيح. تعّذر تتبعهاجهاز تتبع، وبالتالي تفتقر إلى من المركبات كانت  اً كبير  اً أن عدد اً الحظنا أيضــــ  -١١٣
ــدركل مركبةرؤية تنقالت التتبع  ــ ـــموح بها عنالمركبات خروج  تنبيهات عند ، ويصــ ـــل، كما أنه المناطق المســـ  يرســـ

ـــائقيتنبيهات محددة حول أداء  ــاً  يلتقطو . هاســ ــ ــتهلكة بيانات عن  النظام أيضـ ـــافة المقطوعة. كمية الوقود المســـ والمســ
في  التحقيق تيســير علىيســاعد كما أنه ســ ،بشــكل كبير من مخاطر الســالمة على الطرق يحدلنظام أن ومن شــأن ا

  .التي قد تتعرض لها المركبةلسالمة على الطرق احوادث 
  

ــلفي المركبـــات و للتتبع  جهـــازاً  ٣٥٧ُأبلغنـــا أنـــه تم تثبيـــت و   -١١٤ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ من أجهزة التتبع حتى  جهـــازاً  ٣٤ أنـــه ُأرسـ
نيسان/ بحلول نهاية  جهازاً  ٧٥٦ البالغ عددها جميع أجهزة التتبعومن المتوقع أن ُتثّبت . ٢٠١٩أبريل نيسان/  ١١

  .٢٠١٩أبريل 
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االسـتجابة غير مندرجة في إطار رحالت في مركبة ال أن ُتسـتخدمكن تتبع، يملل نظامٍ  توافرفي حالة عدم و   -١١٥
ـــف عن اللحاالت الطوارئ.  ـــ ــيتعّذر الكشــ ــ ــ ـــرعة الناجمة عن حوادث كما أنه ســ ــ ـــكال وغيرها من الفائقة الســـ ــ ـــوء أشـــ ــ ســـ
  استخدام المركبات.

  
ــفو   -١١٦ ــ ـــ ــتية يموظف الخدمات اللوج كشــ ـــ ــ ـــحيةرنامج في بســ ــ ـــ الخدمات و دعم العمليات  /المنظمة للطوارئ الصـ
ـــتيةياللوج ـــ ــ ـــ ــ وحدة  توافرعدد من العوامل، من بينها عدم تعزى إلى في اإلجراءات يمكن أن الثغرات القائمة أن  ســ

 فإن وظيفةعالوة على ذلك، و ونقص الموارد البشــرية الالزمة إلدارة الوحدة.  المركبات إدارة أســطولتشــغيلية معنية ب
ــد المركزي الموظف  ــ ــ ـــ ــطولالمعني برصـ ــ ـــ ــ ـــاغرتين.في مانجينا ال ووظيفة المنّظمالمركبات  أسـ ــ ــ من ناحية و  تزاالن شـــ
ـــطول يْ عقد مدير فإن أخرى،  ـــ ــكا على بوتيمبو وبيني كل من في  المركبات أســـ ــ ـــ أعربا عن هما االنتهاء، وأفيد أنأوشــ
ــتية يموظف الخدمات اللوجقال و هما. يْ عدم تجديد عقدنيتهما ب ـــ ــ ــ ـــســـ ــ ـــ ــ ــغولة الوظائفن جميع إ اً أيضــ ــ ــ ـــ ــ وحدة في  المشـ
ـــطول ــتيةيوالخدمات اللوجدعم العمليات التابعة إلدارة  المركبات أســ ــغلها موظفون محليون غير مؤهلين  اً تقريب ســـ يشـــ

  مهام إدارة األسطول.لالضطالع ب
  

في حدوث ثغرات في من المرجح أنه ساهم  آخر ستية على أن هناك عامالً يشّدد موظف الخدمات اللوجو   -١١٧
تخطيط ما يتعلق بسـيما فيالو ، المركبات ق أسـطولالموظفين في الميدان ومنسّـ  قلة التنسـيق بين ووهأال  ،اإلجراءات

ــتية صـــيغة منّقحة من نظاميموظف الخدمات اللوجفي حين اقترح و عدد األصـــول الالزمة لالضـــطالع بمهمتهم.   سـ
ــة ب ــ ـــ ــتجابة إدارة النقل خاصــ ـــ ــ ــاءإوترمي إلى  يبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديداً لإلاالســ ــ ــ نظام لتحليل  رســـ

ــحيحة والعمل  فعاالً  تحليالً  بيانات إدارة النقل ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــاديبطريقة من أجل اتخاذ القرارات الصـ ــ ـــ ــ ــ االقتراح فإن هذا ، ةاقتصــ
  .المعنية السلطاتيعدو أن يكون مجرد اقتراح مرهون بموافقة  ال
  

ــتراتيجية إدارة النقلاالقتراح وباإلضــــافة إلى   -١١٨ رحت إجراءات التشــــغيل اقتُ  ،المتعلق بالصــــيغة المنقحة من اســ
 بالحوادث:الموحدة التالية الخاصة 

ـــل  تحدد -إجراءات تأجير المركبات   أ)( ــكل مفصـــ ــ ــتأجرة  كيفيةبشــ ــ ــيارة مســ ــ ــتخدامها في طلب ســ ــ الســ
 عملية الطوارئ؛

بشكل مفصل يحدد  -يبوال لإلاالستجابة ألغراض فواتير تأجير السيارات اإلجراء المتعلق بإعداد   ب)(
 المركبات المؤجرة لعملية الطوارئ؛ اد فواتيرإعد كيفية

ـــتراتيجية إدارة النقل  ج)( ـــ ـــل يحدد  - واســ ــ ــكل مفصـــ ــــ ــتراتيجية إدارة النقلتحديث  كيفيةبشــ ــ ــ ألغراض  اســ
  عملية الطوارئ.

  
ـــتراتيجيات والتدابير غير أنه   -١١٩ ــر االســ ــدار ونشـــ ــمياً تَقّرر التي في انتظار إصـــ بل الجميع، اعتمادها من قِ  رســـ

  .المرجوةالنتائج وكذلك العمليات، ما يتعلق بفيشكوك ك دائما هناستظل 
  

ليس فقط  المركبات،نظام فعال إلدارة أسطول ه من الضروري توافر إلى أن سالفاً تشير الشروط المذكورة و   -١٢٠
يعمل  يحاالت الطوارئ األخرى التفي  اً ة الكونغو الديمقراطية، ولكن أيضـجمهوريفي إليبوال ل االسـتجابةفي سـياق 

  .على االستجابة لها حالياً  المنظمة للطوارئ الصحيةرنامج ب
  

ينطوي  ،بوضوح ومقّررةبعمليات وٕاجراءات محددة  اً مدعومالمركبات، غياب نظام فعال إلدارة أسطول  إنّ   -١٢١
ــفر عن ممـــا ، المركبـــاتعلى عـــدد مفرط من المنظمـــة الكثير من الموارد  تنفق أنعلى خطر  ــ ـــ ــ ــ ـــ نفـــاد األموال يسـ

  الستجابة للطوارئ.تها في مجال اأنشط المتوقعة من دافهاأل دون أن تحققالشحيحة 
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 طابع مؤســـســـي إلدارة أســـطولذي فعال رســـاء نظام إل  الملحةالضـــرورة في نوصـــي بأن تنظر المنظمة   -١٢٢
ــوحومقّررة محددة عمليات وٕاجراءات  ينطوي على ،المركبات ــ ــو  .بوضـــ ــ ـــي أيضـــ  ةالمراقبخدمات بأن تنظر  اً نوصــــ
في بصــورة معّمقة  ،جمهورية الكونغو الديمقراطيةمكتب المنظمة القطري في ، أثناء مراجعتها الخاصــة بالداخلية

ــةالثغرات والمالحظات  ـــأن باألخرى  الملموســ ــطولشـ ــتجابة  إطار في المركبات عمليات إدارة أســ يبوال في لإلاالســ
  .جمهورية الكونغو الديمقراطية

  
  في حاالت الطوارئ تعزيز سياسات الشراء  ٣-٢-٣
  

في حاالت  بالشراءلسياسات المتعلقة اإللكتروني امنظمة المن دليل " ٤-٣-٩ -سابع عشر " الفرعيحدد   -١٢٣
ــراء  أن ُتعّدلالطوارئ، يمكن تحديد درجة التي تنص على أنه عند ، و الطوارئ ــتجابة المعتادة بهدف اعملية الشــ الســ

ـــع الملحة ــ ــرورة الوضـــ ــ ــ ــّغلالت، في مثل هذه الحاو . لضــ ــ ــ ــراء  اً تلقائي ُتشــ ــ ــ ــة بعملية شــ ــ حيث:  ،حاالت الطوارئخاصــــ
ــى   (أ) ــ ـــة يوصــ ــيةبإجراء عملية مناقصـــ ــ ـــت إلزامية؛ (ب)  ،تنافســ ــــول علال يُ و ولكنها ليســـ ـــترط الحصــ ى موافقة لجنة شـــ

  تنافسية.عملية المناقصة الوللتنازل عن  ةطبقنالمالعتبة  فوقيلمنح عقد  استعراض العقود
  

ـــروط التي يمكن إن الحـاجة إل  -١٢٤ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــراء في حاالت الطوارئ أمر  فيهـا قطبّ تُ أن ى تحـديد الشـ ـــ ــ ــ ـــ إجراءات الشــ
قد يؤدي تطبيق إجراءات الشراء في حاالت الطوارئ طوال فترة و هدر الموارد.  الحد منهم في اضروري ألنها ستس

لجنة لسية والموافقة المسبقة التناف كل من عملية المناقصةالتنازل عن ألن ذلك يستلزم  الطوارئ إلى زيادة التكاليف
ــتعراض العقود ــ ـــل قيمة مقابل المال، اســ ـــمان أفضـــ ـــاملالتوجيهي  والذي يعد الغرض، وهما إجراءان مهمان لضـــ  الشـــ

  .ةفي المنظمشراء عمليات اللجميع 
  

ت إجراءات عاجلة لضمان تلبية احتياجا حالة الطوارئ وبينما يحق القول بأنه من الضروري أن ُتتخذ أثناء  -١٢٥
ــتية يمتطلبات لوج أن ثمةال يمكن إنكار إال أنه إجراءات طارئة، اتخاذ تطلب األمر الذي ي ،الســـكان المتضـــررين ســ

ــــكــل معقول خالل حــالــة  ــ ــ ـــ ــ إطــار فــإن في الواقع، و . األمــد طويلــةالطوارئ الأخرى يمكن التنبؤ بهــا وتخطيطهــا بشــ
ـــتجابة لحاالت الطوارئ  ــمناالســـ ــ ـــه يتضــ ــأن  ةالمنظممعايير  من بين ،نفســـ ــ ــتجابة لحاالت من حيث ا األداءبشــ الســــ

ــغيلالمكتب القطري  إعدادالطوارئ،  ـــ ــون موحدة  إلجراءات تشـــ ـــ ــراء في غضـــ ــ ــ  تاريخمن  اً يوم ٣٠إلى  ١٠وخطة شــ
حتياجات ال مفّصلإلى تقييم  اً ) استنادلحاالت الطوارئإطار االستجابة ، ٤ الفرع، ٤(الجدول  تحديد درجة الطوارئ

ــلة  ــ ــلســ ــ ـــحية والدعم الميداني يات اللوجوالخدم اإلمدادســ ــتية الصـــ ــ ــتجابة ، ٥ الفرع، ٩(الجدول ســ لحاالت إطار االســــ
  ).الطوارئ

  
ــتناداً بناًء و   -١٢٦ ــــ ـــل، يمكن للمكاتب القطرية المحددة في إطار االحتياجات إلى  على ذلك، اسـ ــ أن التقييم المفصــ
ــلع والخدمات التي تحدد  ــ ـــنى ، م إلتاحتهاالالز اقتناؤها والوقت  يتعينبالفعل أنواع الســـ ــراء حتى يتســــ ــ إعداد خطة الشـــ

ــفوعة ب ــمان الحصــــول على الســــلع عالية الجودة بأقل  تراعيطر زمنية أُ مشــ ــية لضــ الوقت الالزم إلجراء عملية تنافســ
  تكلفة.

  
ــراء على األقل من أجل  مكتب المنظمة القطري، ُأعّدت في ٢٠١٨وفي عام   -١٢٧ ـــ ــ ـــ ــ ــ في نيجيريا ثالثة أوامر شـ

ــاد ــراء أدوية مضــ ّنفت على أنها طارئة ألن الحاجة إلىشــ األدوية اعتُبرت بأنها ضــــرورة  هذه ة للمالريا كانت قد صــــُ
طبيق عملية الشراء في حاالت الطوارئ تم تبرير ت، المتعلقة بعملية الشراء هذه إرساء العطاءاتملحة. وفي تقارير 

  .٣الدرجة بالطوارئ الطويلة األمد من 
  

ــجلت نيجيريا في غير أننا الحظنا أن ال  -١٢٨ ـــ ــحية جديدة في نيجيريا. ففي الواقع، ســ ـــ ــكلة صــ ـــت مشـــــ ــ مالريا ليســ
ـــابة بالمالريا والوفيات الناجمة عنها. وأظهرت التقارير عن  ــ ــية أكبر عدد من حاالت اإلصــ ـــ ــنوات القليلة الماضــ ــ ــ السـ
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فيات المالريا ٪ من المجموع العالمي لو ٢٦أن نيجيريا تمثل  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦المالريا في العالم لألعوام 
ـــبــة، وهي ٢٠١٨٪ في عــام ١٩و ٢٠١٧٪ في عــام ٢٧، و٢٠١٦المقــدرة في عــام  ــ ـــ ــ ــ  في هــذا المجــال. أعلى نســـ

ــكــان يتوفر على في نيجيريـا  مكتـب المنظمـة القطريفقـد كـان وبـالتـالي،  ــ ــ ـــ ــ ــ ــير الســ ــــ ــ ــ ــ كـل المعلومـات الالزمـة لتحضـــ
راء األدوية المضـــادة للمالريا في الوقت شـــعن طريق موســـم المالريا ل على نحو ســـليمالبالد في ضـــين للخطر المعرّ 

  .واسعنطاق من أجل إعطائها على المناسب 
  

ــلســـلة اإلمداد و   -١٢٩ لمكافحة المالريا  المعتادالبرنامج أن لطوارئ الصـــحية المنظمة لبرنامج في أوضـــح مدير سـ
ــكل عام إلى  ــليم ضـــمان التخطيط يهدف بشـ ــحة.  الدعمتقديم و السـ ــفة عامة، تلوزارات الصـ ــوأخذ وبصـ  الدولة العضــ

استجابة طارئة من البد من ، الفاشيةمستوى وعند بلوغ  .الذي يمكن التنبؤ به من موسم المالرياعلى عاتقها الجزء 
  .مقدماتخطيطه  يصعب من الحاجةمستوى مختلًفا تماًما  بالتالي ويصبح ،لطوارئ الصحيةالمنظمة لبرنامج 

  
تشــمل مســاعدة البلدان على الوقاية الصــحية لطوارئ لالمنظمة برنامج على أن مهمة  التأكيد بيد أنه يجدر  -١٣٠

المنظمة تتبع  ، فإنلحاالت الطوارئإطار االســـتجابة في ورد كما و من الفاشـــيات وحاالت الطوارئ واالســـتعداد لها. 
ــامالً  نهجــاً  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــتعــدادا /التــأهــبمن اآلثــار، و  التخفيف /الوقــايــةوالمتمثلــة في لجميع جوانــب إدارة الطوارئ،  شـــ ــ ــ ـــ ــ ، الســـ

الدول ، البد من ناجحاً  تنفيذاً  لحاالت الطوارئإطار االسـتجابة لتنفيذ ه على أن اً عاش. وينص أيضـتواالسـتجابة واإلن
  لحد من المخاطر والتأهب.من الجهود في مجالْي ا كافياً  أن تبذل قدراً  األعضاء

  
ــأن خطط بــالفعــل في نيجيريــا  ريمكتــب المنظمــة القط ه تتوفر لــدى، من المتوقع أنــعلى ذلــك وبنــاءً   -١٣١ ــ ـــ ــ ـــ ــ بشــ

مع  الالزمة، الكمياتبأمور، شــراء األدوية الالزمة لمكافحة المالريا في الوقت المناســب و  جملة، من تشــمللتأهب ا
ــطر لعوامل، بحيث غيرها من الللعمليات والموافقات و الالزمة مراعاة المهلة المقدرة  ــ ــراء ال يضـــ ـــ تطبيق إجراءات الشــ
  في حاالت الطوارئ.

  
وعالوة على ذلك، الحظنا أنه على الرغم من الضرورة الملحة المفترضة لشراء األدوية المضادة للمالريا،   -١٣٢

التي  إنه تم تغيير التواريخ، فالالزمة التواريخ المطلوبة لتوفير األدوية نظام اإلدارة العالميفي  بالفعلحيث ُأدخلت 
ـــائعينبغي أن تكون فيها ا ـــ ـــ ــ ــحن لبضـــ ــ ـــ ــ ــ ـــراء وُأرجئت في جاهزة للشـــ ــ ــ ـــ ــ د. المورّ  اتقدر ل وفقاً الحقة  مواعيدإلى  أمر الشــ

ـــعت لالختبار، كان هناك   وفيما ــ ــ ــ ــلع التي خضــ ــــ ــ المطلوبة  عن المواعيد اً يوم ١١و ١٢و ٥٤تأخير لمدة يخص الســـ
ــتالم  ــ ــلعالسـ ــ ـــحن  عن مواعيدأيام  ٩و ٣و ١٨وتأخير لمدة  ،السـ ــراء. وهذا يعطي انطباعالمحددة الشــ  اً في أمر الشـــ

في  ُتلبلم ها ، فإنت هناك حاجة إليهاكانحتى وٕان ، أنه أوالمذكورة  لتوفير األدوية حاجة ملحةهناك ليس بأنه 
  .وذلك على حساب السكان المتضررين ،الوقت المناسب

  
ــورية في  مكتب المنظمة القطري يتمثل فيوهناك مثال آخر   -١٣٣ ـــ ــ ـــ ــ ــ عتبر جميع الذي يَ الجمهورية العربية السـ

ف في حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة. هذه هي الممارسة ألن البلد مصنّ  نظراً طارئة ها مشتريات على أنمشترياته 
ــة  ــه ،المـــذكور مكتـــب المنظمـــة القطريفي المتبعـ ــاجـــاتـــه من ي المكتـــب أنُيفترض  على الرغم من أنـ خطط الحتيـ

فإن لتوضــيح، . وعلى ســبيل االســوريةلتســليم إلى الجمهورية العربية الالزمة لمهلة مع مراعاة ال ،المشــتريات كل عام
تجديد بغية األمراض غير الســارية لعالج  دويةاألمجموعة من  ٣٥شــراء المتعلق ب ٢٠١٩٥٧٧٧٨أمر الشــراء رقم 

ـــتودعات  ــ ــكان المحتاجينلمخزون المسـ ــ ــحية للســ ــ ـــتمرارية تقديم الخدمات الصــ ـــمان اســـ ّنف على أنه من ضـــ ــُ ـــ ، قد صـ
ـــتريات الطارئة، حيث ُقّيد تاريخ  ـــ ــان/  ١المشـ ــ ــ . التاريخ المطلوبباعتباره  نظام اإلدارة العالميفي  ٢٠١٨أبريل نيسـ

ـــراء المذكور هو تاريخ بيد أن ال ــ ـــ ــ ــ ــلع المقّيد في أمر الشـ ــ ــ ـــ ـــ ــــحن السـ ــ ـــ ــ ــان/  ٢٤المطلوب لشــ ـــ ــ ــ ـــ في و . ٢٠١٨أبريل نيسـ
ــان/  ٢٣ ــتالم  نظام اإلدارة العالمي، قُّيد في ٢٠١٨أبريل نيســ ــُتلمت ابينما  ،مجموعة ٢٩,٦ ما يخصجزئي فياســ ســ

ــبتمبر أيلول/  ١٣في  مجموعة ٥,٤البالغ عددها  المتبقيةالمجموعات  ــ ـــ ــ ــ ـــ من التاريخ  اً يوم ١٤٢، أي بعد ٢٠١٨سـ
  .نظام اإلدارة العالمي فيالمقّيد من التاريخ المطلوب  اً يوم ١٦٥شراء والأمر في المطلوب 
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ـــراء رقم وبالمثل،   -١٣٤ ّنف أمر الشـــ ــُ ـــادر عن  ٢٠٢٠٣٦٣٥٦صــــ ـــأن اليمن في  القطري مكتب المنظمةالصـــ بشـــ
ـــيل الكلل دورةألف  ٦٠ توفير ــ ــ ـــ ــ ــ نظام اإلدارة  في ٢٠١٨يوليو تموز/  ١٥، حيث ُقّيد تاريخ طارئعلى أنه  ويلغسـ

ــلع، بينما ُحدد  المطلوبباعتباره التاريخ  العالمي ــراء فيتاريخ لتوفير الســ ــحن المطلوب في أمر الشــ تموز/  ١٩ الشــ
ـــليم وفقاً . و ٢٠١٨يوليو  ــ ـــ ــلع على  ،مكتب المنظمة القطريالوارد من  لجدول التســ ـــ ــ ـــتالم الســـ ــ ــ عدة فإنه تم توزيع واســـ
ــرين األول/  ٢٣يوليو إلى تموز/  ٧من في الفترة  دفعات ــكل . وبالتالي، ٢٠١٨أكتوبر تشـــ ــ ــّلم بشـ ـــلع لم ُتســـ فإّن الســ

ــحن المطلوب في من تاريخ ا اً يوم ٩٦و نظام اإلدارة العالميمن التاريخ المطلوب في  اً يوم ١٠٠فعلي إال بعد  ــ ــ لشــــ
  أمر الشراء.

  
 هأن واليمن الجمهورية العربية الســوريةكل من  في ْينالمنظمة القطري يْ مكتبفي هذه وتبّين عمليات الشــراء   -١٣٥
في الوقت  ُتلبلم ها ، فإنت هناك حاجة إليهاكانحتى وٕان ، أنه أوالمذكورة  لتوفير األدوية حاجة ملحةهناك ليس 

  .ساب السكان المتضررينوذلك على ح ،المناسب
  

ــلة اإلمداد في   -١٣٦ ــــ ـــلســ ـــ ــح مدير ســ ــ ـــحيةوأوضــــ ــ ـــي  برنامج المنظمة للطوارئ الصـــ ـــ أن إجراءات في المقر الرئيســ
التنافسية  عملية المناقصةالتنازل عن (أ) "التنازالت عن اإلجراءات" التي تستلزم  هما: جانبينتنطوي على الطوارئ 

ــبقة عن و  ــتعراض لجنة لالموافقة المســ ــريع"  المســــار"و. (ب) العقوداســ ــراء معالجة الذي يســــتلزم الســ ــروع أمر الشــ مشــ
ــتة أيام من  بدالً  لطوارئفي حالة ايوم عمل واحد والموافقة عليه في مهلة  الواردة في دليل الســـلعالخاص بالســـلع  سـ

ــبة لطفي العادة بالنيوم عمل  ٤٠من  بدالً  لطوارئفي حالة ا عمليوم  ١٥إلى  ٣ ومن، في العادةعمل  ــ ــ ـــ ــ ــ لب ســ
ــعار اتتقدير  ــار إلى أن أمر الشــــراء المذكور . األســ الجمهورية العربية في  مكتب المنظمة القطريالصــــادر عن وأشــ

ـــورية ــلع كان  السـ ــعة إلواردة في دليل الســــلع و يتعلق بســ ــلع خاضــ ـــارجراءات هي ســ ـــريع، في حين أن أمر  المسـ السـ
ـــراء  ــ ـــادر عن الشـــ ـــ ّنف على أنه طارئ  والذي ،في اليمن مكتب المنظمة القطريالصــ ـــُ ــ  اإلدارة العالمي،في نظام صـــ

من ذلك،  ، وبدالً اســتعراض العقودلجنة لالموافقة المســبقة عن التنافســية و  عملية المناقصــةعن تنازالت اليســتخدم  لم
وستة أيام إلصدار  ،األسعار، وعشرة أيام لصياغة أمر الشراء اتتقدير  اتلبالمطبقة على ط اً يوم ٤٠ مهلة تخدماس
  .اً يوم ٥٦ما مجموعه ي ر الشراء، أأم
  

ــار، الحظنا أن ال  -١٣٧ ــ ــ ـــ ـــراء مختلفة أثناء حاالت الطوارئ، ق مكاتب القطرية للمنظمة تطبّ وباختصــ ــ ــ إجراءات شــــ
ـــاً   مما ــأن في الوعي والتدريب  يوحي بأن ثمة نقصــ ــىال  األمرالموظفين. وهذا  بين إجراءات الطوارئبشـــ مع  يتماشـــ

ــــغيل  ــ ــحية برنامج المنظمةمبادئ تشـ ـــ ــــوص عليها في للطوارئ الصــ ــ ــر" الفرع المنصـ ـــ ـــابع عشــ ـــ " من الدليل ٢-١ -سـ
"مجموعة واحدة من العمليات واألنظمة، ومجموعة واحدة  بالعمل باستخداميتعلق سيما فيما الو منظمة، اإللكتروني لل

ــي"المعايير المرجعيةمن  ــ ـــ ــقةمجموعة توافر  ، مما يقتضــ ــ ـــ ـــّ  متســ ـــ ــغيومبســـ ـــ ــ ل الموحدة طة من األدوات وٕاجراءات التشــ
  حاالت الطوارئ. أثناءاإلدارة اليومية للعمليات لتيسير معايير األداء و 
  

ــة و   -١٣٨ ــياسـ ــوصعالوة على ذلك، فإن السـ ــابع عشـــر" الفرعكل من  فيعليها  المنصـ " من الدليل ٤-٣-٩ -سـ
ـــتجابة  ٕاطارو  منظمةاإللكتروني لل ــــتثوالمتعلقة ب يبواللإلاالســـ ــهر تطبيق عمليات الطوارئ دون أي اســ ــ ناء خالل األشــ

ــر األولى من  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــبــة لحــاالت الطوارئ الطويلــة األمــد من  فترةالاالثني عشـ ــ ــ ـــ ــ ــ التي ُتحــدد فيهــا درجــة الطوارئ بــالنســ
، ٣  التي ُتحدد فيها درجة الطوارئ بالنسبة لحاالت الطوارئ الطويلة األمد من الدرجة فترةطوال ال، و ٢و ١  الدرجتين

ـــراءعمليالمرونة في من  مفرطاً  قدراً  تتيح ــ ـــراء كمياتيترتب على قد و . ة الشـــ ـــ ــرورية أو مفرطة من  ذلك شــ ــ ــ غير ضــ
  .الموارد إهدارالسلع والخدمات، مما يؤدي إلى 

  
ـــلة اإلمداد في أقر و   -١٣٩ ـــلســـ ـــحيةمدير ســـ ـــي بما يلي برنامج المنظمة للطوارئ الصـــ يمكن : (أ) في المقر الرئيســـ

التنازالت ال ينبغي تطبيق و تخطيط سليم؛ (ب) ن خالل األمد مفي حاالت الطوارئ الطويلة  موحدةإجراءات تطبيق 
ـــتريات عن اإلجراءات ــ  تطبيق مما يتطلب، في خطر الناس حياةالحاالت التي تكون فيها ، إال في على جميع المشــ
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 أيضاً مدير سلسلة اإلمداد  أقرّ و إجراءات الطوارئ.  التمييز بوضوح بين جانبيْ والبد من السريع؛ (ج)  المسارآليات 
ـــب ــ ــ ـــ ــ دعم العمليات المكاتب القطرية للمنظمة في مجال دورات تدريبية لموظفي  المكاتب اإلقليميةأن توفر رورة ضـــ
  وتخطيط المشتريات. اإلمدادالتي تشمل إدارة سلسلة و  ستياتياللوجالخدمات و 
  

  أوصينا المنظمة بأن تقوم بما يلي:  -١٤٠
حالية بشأن المشتريات في حاالت الطوارئ ُتعّزز بصورة مستعجلة السياسات واإلجراءات الأن   (أ)

ــُتطبَّق فيها إجراءات الطوارئ تحديداً  ــروط والظروف التي ســ ــحاً  بغية تحديد الشــ لضــــمان أن ُتوّظف  واضــ
 ؛فعاالً  األموال المنفقة في حاالت الطوارئ توظيفاً 

ت والخـدمـات وأن تدعم المكـاتب اإلقليميـة في توفير التـدريب/ بنـاء قدراتهـا على دعم العمليـا  (ب)
 ستية وٕادارة سلسلة اإلمداد والمشتريات؛ياللوج
الســتجابة للطوارئ الصــادرْين عن المنظمة االنظر في أحكام الدليل اإللكتروني وٕاطار  تعيدوأن   (ج)

بشــأن تطبيق إجراءات الطوارئ في حاالت الطوارئ الطويلة األمد، لتشــمل االســتثناء المتعلق بالشــروط/ 
  وي على طابع االستعجال.الظروف التي ال تنط

 
  سياق الطوارئة غير المندرجة في طلبات السفر الطارئ  ٤-٢-٣
  

العمليات دعم المحددة في إجراءات التشغيل الموحدة إلدارة  السفرمعامالت جودة المتعلقة ب سياسةال توفر  -١٤١
اســتعراض ب مراعاتها عند بشــأن العوامل الواجالســفر  معامالت خصــائي جودةأل مفصــلة توجيهات خدماتٕايتاء الو 

توفير ليس ارئ الط الســـفر ٕاذا كان الغرض منو للســـياســـة.  هذه الطلبات امتثالكي يتســـنى لهم إقرار  طلبات الســـفر
أن ُيعتبر في هذه الحالة  نبغي، فيأو حاالت الطوارئ المتدرجة العموميةالدعم التشـــغيلي المباشـــر ألحداث الصـــحة 

  .فإنه ال داعي لتقديم طلب السفر الطارئ المعنيوبالتالي ، في إطار المهام العادية سفراً 
  

طلب سفر في إطار برنامج  ٢٠٢٥ ُقدم، ٢٠١٨ديسمبر كانون األول/ إلى  ٢٠١٦ عام خالل الفترة منو   -١٤٢
ّنفت على أنها طلبات ســفر  المنظمة للطوارئ الصــحية على الصــعيد العالمي لعّينات  غير أن اســتعراضــاً . ةطارئصــُ

ــفر الطارئة طلبات ال ـــل  ٦٠أظهر أن ســـ ـــوائيًا  مختارةعينة  ١١٦من أصــ ــفها طلبات طارئة على  عولجتعشــ بوصـــ
  نطاق وسياق الطوارئ.ال تدخل في  المذكورةالمتنوعة  السفر أغراضالرغم من أن 

  
ــف تقييم و   -١٤٣ ــمل عددا من الوثائق والمراســــالتكشــ ــفر، والذي شــ ــفر ، أن ةاإللكتروني لطلبات الســ أغراض الســ

ا لق تتع ــً ــ ــ ـــاســـ ــ ـــ تقييمات  وأو طلبات لإلدالء بكلمات أو تقديم عروض أعمل  أو حلقات يةتدريبحلقات  وأبعثات بأسـ
ــتركة ــ ـــ ــ ـــ ــفر كانت الطلبات تتعلق ب، بينما في حاالت أخرى، خارجية مشــ ــ ـــ ــ ــ ، أو أنه طوارئألي  لم تتعرضوجهات ســـ

ـــت فيها ــوم جزائية ُفرضــ ـــافر كان في إجازة رســـ ــح أن . و ألن المســ ــ ــتين هذه جميع كان من الواضـ ــفر الســـ طلبات الســـ
  طوارئ.تندرج في سياق ال ال
  

ــارة إلى و   -١٤٤ ـــع ٢٠١٨أنه في الربع الثالث من عام تجدر اإلشـــ ــحية ، وضــ  دليالً برنامج المنظمة للطوارئ الصـــ
ــفر موجهاً  ــرح كيفية الطارئ لمقدمي طلبات الســ ــتخدام ة والجهات الموافقة عليها لشــ ـــع. هذه الطلباتاســ هذا  وقد ُوضـ

ــابات أبداها  مالحظة مماثلةعلى إثر دليل ال ــ ـــلة بمراجعة الحســ ــ ـــابات في  مراجع خارجيمتصـ ــ مركز الخدمات للحسـ
ـــرين األول/ العالمي في  ــ ـــ ــ ــ هذا قد عالج الدليل الجديد أنه من المرجح أن يكون على الرغم من و . ٢٠١٨أكتوبر تشـــ

ـــاغل، إال أن  ـــفر باعتبارها طالشـــ ـــها أن  علماً ، ةطارئلبات ذلك لم يمنع البعض من تقديم طلبات ســـ ــ ال تمّت أغراضـ
ــياق ال ــاركين في لدى  راســـخةثقافة عدم االمتثال أن  على ذلك، فإننا نالحظ وبناءً . طوارئبصـــلة لسـ الموظفين المشـ

  عمليات الطوارئ.
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ــألة أنها تتفق مع   -١٤٥ ـــ ــ ــ ـــ ــ قة معنا في هذه المســ ــّ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــفر مالحظتنا وأعربت الجهة المنسـ ــ ــ ـــ ــ ــ بأن مقدمي طلبات الســ
ر فيها اســـتخدام حاالت ليســـوا على علم على ما يبدو بالالســـفر)  معامالت جودة و(أخصـــائي ومســـتعرضـــيها التي ُيبرَّ
  .ة وال بمعايير استخدام هذه الطلباتارئلطا طلبات السفر

  
تقديم طلبات السفر باعتبارها طلبات طارئة، حتى وٕان كانت ال تستوفي معايير السفر الطارئ، يكشف  إنّ   -١٤٦

ــوابط ويتســــبب في هدر الموارد، عن وجود خلل  المراقبة الالزمة مثل  إجراءاتعن ويعزى ذلك إلى التخلي في الضــ
ــؤون اإلداريةموافقة  ـــاعد/ الشـــ ــؤون اإلدارة/  المدير العام المســ ـــؤون التنظيم واإلدارةوموظف شـــ ـــحت و . مدير شــ أوضــ

قتضــي األمر البحث عن عامل احتياطي يعندما ، ، ومن بينها مثالً لســفر الطارئاالعديد من حاالت  ثمة اإلدارة أن
لهذا  تعريف أفضله سيكون من المفيد وضع اإلدارة أنوترى سفر طارئ. ليحل محل العامل الذي يسافر في إطار 

  .المفهوم
  
  ةطارئكطلبات  المصّنفة طلبات السفرالموافقات المتأخرة على   ٥-٢-٣
  

ــفرالمتعلقة بإجراءات التشـــغيل الموحدة نص ت  -١٤٧ ــفر ال السـ  التي ُتغّطى فيها تكاليفطارئ على أن طلبات السـ
ــفر تذكرة  ــــ ــ ـــدرها الوحدة  والبدلالطارئ الســ ــ ـــ ـــتصــ ـــ ــ المعنية في موعد ال يتجاوز يوم العمل التالي بعد  التقنيةاليومي ســ

ـــدار التذكرة من  ـــفر. جانب وكيل إصـ ــؤول التقنيةالوحدة وتقع على السـ لغرض  طلب الســــفر النظر فية يالمعنية مســ
، وذلك بصـرف إصـدار التذكرةالذي يلي يوم في يوم العمل يه والموافقة عل ،اليومي السـفر والبدلذكرة كلفة تتتسـديد 

  .هاأو خارج صدرت أثناء ساعات عمل وكيل السفرالنظر عما إذا كانت التذكرة 
  

ــفر ُقّدمت باعتبارها طلبات طارئة في الفترة من   -١٤٨ ــ ـــ ــ ـــ ــتعراض لطلبات ســ ـــ ــ ـــ ــ مة أنه ث ٢٠١٨-٢٠١٦وأظهر اســ
ـــفر يوماً  ٥٣أيام إلى  ٣لم تتم الموافقة عليها إال بعد طلبات  ــ ــحت اإلدارة أن التأخير في من تاريخ بدء الســ ــ . وأوضـــ

نظام اإلدارة لوحدة السـفر الموافقة على عدد من طلبات السـفر يعزى إلى مشـاكل في االتصـال أو مشـاكل تقنية في 
  سلطة الموافقة.من  للحصول على رديام أ ٤إلى  ٣نتظار لمدة إلى االضطرار لالأو  العالمي

  
من أن الســفر ُمصــرح به،  لتأكداتتيح اإلنترنت أن ثمة عمليات موافقة خارج نطاق شــبكة  على الرغم منو   -١٤٩

ـــاء  ــفرفإن إنشـ ــنيفها كطلبات طارئةغرض ة يتنافي مع المحدد المواعيد خارج طلبات ســ تنتج عنه حاالت ، وقد تصــ
  .سفر غير مصرح بها

  
ــفر   ٦-٢-٣ ــأن الســـ ــغيل الموحدة بشـــ الحاجة إلى أحكام دليل المنظمة اإللكتروني وٕالى تحديث إجراءات التشـــ

  برنامج المنظمة للطوارئ الصحيةالطارئ في إطار 
  

ـــور  يبدو  -١٥٠ ــ ـــ ـــفر الطارئالتي جرت مالحظتها أن أوجه القصـــ ــ ـــ والموافقة المتأخرة على طلبات  ةفي طلبات الســـ
ــفر كانت  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــأن  إلىجزئيًا  تعزىالسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــحة المعالم بشــ ــ ـــ ــ ــ ــــفرعدم وجود مبادئ توجيهية إجرائية واضـــ ــ ــ ـــ ــ الطارئ.  الســ

ـــمن ــابع عشـــــر " الفرع  ويتضــ ـــغيل الموحدة اً رابط منظمة اإللكترونيالمن دليل " ٦-٨-ســـ المطبقة  إلى إجراءات التشــ
ــفر  ـــ ــه موجه ألغراض المعالجة من جانب الطارئ والذي من المفترض أنعلى السـ ــ ــفر في المقر الرئيســ ـــ ي وكيل السـ

ـــراً  ــ ــ ـــ ـــمن دليل ال  الو . حصـ ــ ــ ـــ ـــأنها أن توجه مقدمي  أحكامأي منظمة اإللكتروني يتضـ ــ ــ ـــ ـــفر الطارئ من شـ ــ ــ ـــ ــــأن السـ ــ ــ بشـــ
ــيها فيما يتعلق   الطلبات ـــ ــ ــ ـــ ـــتعرضــ ــ ـــ ـــ ــ ــتخدامبومسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــفر الطارئ  اسـ ــ ــ ـــ ــ ـــياقالطوارئ تعريف وفقا لالسـ ــ ـــ ـــ ــ   في ه الواردْين وسـ

  منظمة اإللكتروني.المن دليل  ")١٠( أوالً -سابع عشر" الفرع
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ــولوحظ أي  -١٥١ ــ ــغيل الموحدة أن  اً ضـــ ـــ ـــفر الطارئة تإجراءات التشــ ــأن معالجة طلبات الســــ ــ ــر على عملية بشـــ قتصـــــ
تزال في طور اإلدارة أنها ال أوضــحتاســتفســارنا، على  وبناءً إصــدار التذاكر أثناء ســاعات عمل الوكالء وخارجها. 

  .الطارئ السفرالمتعلقة بتحديث إجراءات التشغيل الموحدة 
  

إجراءات تشــغيل موحدة غياب ود أحكام واضــحة ومحددة في دليل المنظمة اإللكتروني و وقد يؤدي عدم وج  -١٥٢
  .على نطاق المنظمة بأكملهاوتطبيقه لسفر الطارئ انعدام االتساق في تفسير ابشأن السفر الطارئ إلى 

  
  أوصينا المنظمة بأن تقوم بما يلي:  -١٥٣

ــرورة   (أ) ــ ــ ــغيل الموحدةلكتروني اإل المنظمة وأهمية تحديث دليل أن تنظر في ضــــ ـــ ــ  وٕاجراءات التشـــ
لتشـــمل الظروف المحددة التي يمكن أن ُتســـتخدم فيها طلبات الســـفر الطارئة، المتعلقة بالســـفر الطارئ 

ـــفر الطارئ في إطار برنامج المنظمة  ــ ــ ــًال عن الجداول الزمنية المقبولة لعملية الموافقة على الســـ ــ ـــ ــ فضـ
 للطوارئ الصحية؛

بشــأن الســفر أثناء انتظار صــدور اإلرشــادات المحددة  الثغراتإلى ســد  عتمد تدابير ترميتوأن   (ب)
 مندرجاً  باعتباره طلباً طلب ســـفر تقديم  فيمقدم الطلب أن يكون أكثر حذرًا الطارئ، مما ســـيقتضـــي من 

التحقق من أال ُتصــّنف  منالخبراء المختصــين بجودة معامالت الســفر وتمكين ، الطوارئحالة في إطار 
  إطار السفر الطارئ إال الحاالت التي تتماشى مع سياق الطوارئ.وُتعالج في 

  
  االختيار والتوظيف -تعزيز سياسات إدارة الموارد البشرية   ٧-٢-٣
  

ـــة   -١٥٤ ـــحيـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة للطوارئ الصـ ــامج المنظمـــ ــ ـــدد موظفي برنــ ـــانون األول ٣١في بلغ عـــ ــمبر  /كـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ    ٢٠١٨ديسـ
ــحة . من مجموع الموظفين ٪٤٣منهم من اإلناث، مما يمثل  ٥١١، موظفاً  ١١٩١ما مجموعه  ــ ــ ــ ـــ ــ وللتحقق من صــ

ــريحات اإلدارة بأن عملية االختيار  ـــ ـــم بالتصـــ ــ ــوعية و تتســـ ـــ ــفافالموضـــ ــ ــ ــعة تقييم لعمليالتنوع، ُأجري ة و يشــ ــ ــ ة اختيار تســ
  .٢٠١٨و ٢٠١٧ في عاميْ في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  اً حديث اً معين اً ) موظف٣٩وثالثين (

  
سقة للموارد البشرية نسياسة االختيار المنتيجة تحديث ى عملية التوظيف تحسينات علُأجريت الحظنا أنه و   -١٥٥

  .اتتحسينهناك بعض المجاالت التي تتطلب  تزالالولكن ، Stellisومنصة 
  
  عالناتنشر اإلو اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  فترات تمديد تقييد  -أ
  

ـــة األخيرة تنص  ـــياســـ ــأن الســـ ــ ــــقة لختيار عملية االبشــ رعلى أن طول أجالً لوظائف األالمنســ ــــَ  ه يجب أن تُنشــ
ــمن الوظائف الشــــاغرة  اإلعالنات عن ــتخدام  اً  وخارجياً داخلي ٢-مد إلى ١-الرتب من فالمندرجة ضــ باســ

ـــة  ــ ــة بالمنظمة توظيف المنصــ ــ ــ ــابيع  ٣لمدة الخاصـ ــ ـــدورهامن تاريخ  اعتباراً أســـ ــ على أنه وتنص كذلك . صــ
ــــاء، يجوز ــــر ،عند االقتضــ ـــابيع، وهو ما أّكده أحد  ٣ر من اإلعالن ألكث تمديد فترة نشــ ــ ي الموارد موظفأسـ

ـــح أن  ـــرية الذي أوضــ ـــاغرة البشــ ، ولكن لها في النظام في الوقت المحدد تلقائياً  تُغلقإعالنات الوظائف الشــ
 بوضــوح حدده ينبغي وضــع مبادئ توجيهية تيرى المراجع الخارجي أنو هناك إمكانية لتمديد فترة اإلعالن. 

  .الشاغرة الوظائفإعالنات  إلى أي حد يمكن تمديد
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تحدد ال سلطة الموافقة المفوضة، أو نيابة عنهما، اإلقليمي/  لمديراعن رير االختيار االموافقة على تق  -ب
  بالتوقيعالجهة المفوضة اسم 

  
ــياتها إلى المدير  هيئة تتولىعلى أن " ٢-٤-"ثالثاً  الفرعفي  اإللكترونيالدليل نص ي ــ ــ ـــ االختيار تقديم توصـ

ـــة. اإل ـــلطة الموافقة المفوضـ ـــخص الذي يتمتع بسـ ـــف و قليمي أو إلى الشـ بعض  الذي أجريناه أن البحثكشـ
  ن.و ن مفوضو موظفتقارير االختيار وافق عليها 

  
ــفته الموّقع اســـم تحديد نيابة عنه"، دون أو المدير اإلقليمي على تقارير االختيار "عن موافقة الكانت و  وصـ

ـــ، مما تقرير االختيار على وجه ـــعوبفر عن بعض الأســ بذل جهود مكّلفة من حيث الوقت من أجل و  اتصــ
ـــتناداً  من التوقيع لتحققا ــلطة للمنتوقيع و نموذج ال إلى اســ ــلطة وثيقة تفويض الســـ دوب، لمعرفة مســـــتوى الســـ

  .وبالتالي تحديد نطاق المسؤولية ،الزمنيواإلطار 
  

ـــدور على الرغم من و  ـــلطة، صــ ـــأن تفويض الســ ــب لو ُطبع  كان منإال أنه توجيه بشــ ــخص األنســـ ــم الشـــ اســـ
ـــع و  تقرير االختيارالمفوض على  ــ ـــ ــ ــ التقرير، بما أنه يمثل النتيجة النهائية التوقيع المقابل على وجه ُوضـــ

ّما ها عو المنظمة وموظفالذي ُتســـاءل بموجبه مع إطار المســـاءلة  وســـيتماشـــى ذلك أيضـــاً عملية االختيار. ل
  .ات بشكل واضح وشفافؤوليلمسانتائج محددة من خالل إسناد يحققونه من 

  
ــوبةالتواريخ   -ج ـــ ـــحعملية المواعيد المحددة في مقابل  المحســــ ــ ــكل واضــــ ـــ ــ في تقارير  االختيار لم ُتبّين بشــ

  االختيار
 

ــقة على أنه  ـــونتقرير االختيار توّقع هيئة االختيار أن  ينبغيتنص عملية االختيار المنســـ أيام  ٣ في غضــ
ــية  /يتم التوقيعفي حين ينبغي أن عمل من آخر مقابلة،  ــ ــ ــ ــون  هيئةالموافقة على توصـ ــ ـــ االختيار في غضــ

  استالم التوصية.من تاريخ أيام عمل  ١٠
  

االختيــار  هيئــة جــانــبمن  ، َتبّين أن تــاريخ توقيعهــاتقــارير االختيــار المعتمــدةل غير أنــه بعــد إجراء فحص
ــتالمه ـــؤول عن  موظفال جانبمن  اوتاريخ اســـ ـــعب  ،تاليوبال لم يردا فيها. الموافقةالمســ ـــيكون من الصــ ســ

ــــاب مرجعيـة لهنـاك نقطـة مـا لم تكن تـأخيرات في العمليـة اإلبالغ عن  ــ ــ ـــ ــ من المهم للغـايــة و . المواعيـدحســـ
 وذلك حرصاً ، اً يوم ٧٦أو  اً أسبوع ١٥والمتمثل في  عملية االختياراحترام الموعد المحدد الكتمال ضمان 

ــة بعمليات الجميع على شـــفافية وموثوقية  أن التواريخ باإلدارة وعلى الرغم من تصـــريح ت. المعامالالخاصـ
ـــدد على Stellisفي نظام مقيدة  ـــ ــــفافية  إدراجهاأهمية ، إال أننا نشــ ــ ـــمان شــ ــ ــ في تقرير االختيار المعتمد لضـ

  اإلجراءات.
  
  االعتذارخطابات تحسين   -د
  

ــرية ــ ـــ ـــة على أن الوثائق ســ ـــ ــياســـ ــ ــ لك، فإن مع ذو عند الطلب.  التعليقاتبعض  تقديمولكن يمكن  ،تنص الســـ
ـــتخدمة في لهجةال ـــ ــ ـــالة  المسـ ــ ـــ ــح غير الناجحالموجهة الرسـ ــــ ــ ـــوى تعبيراً  إلى المرشـ ــ ـــ عن  ال تعدو أن تكون سـ

على التعليقات  ه االطالعبأنه يمكن ،معه المقابلة اإللزاميةإجراء  عقب ،المرشح إن إبالغ .إلخفاقهاألسف 
في عملية بالشــفافية المنظمة  تحّلي ىمد ، من شــأنه أن يثبتطلب إلى الموارد البشــريةذات الصــلة بتقديم 

  االختيار.
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ــيماو إجراءات التوظيف واالختيار،  لتطبيق ضـــوابط فعالة على الحاســـمة هميةاألنؤكد على و   -١٥٦ ت إذا كان السـ
ــب. و  عناية فائقة الجتذاب المنظمة تولي ــمن يجب فإنه ، من هذا المنطلقالمواهب في الوقت المناســ عملية أن تضــ

ــمعة. بامحتمل  إضــــرارعملية التوظيف لتجنب أي فر الضــــوابط الالزمة في جميع مراحل توااالختيار  وقد يكون لســ
نقطة ضعف يكفي أن تنطوي العملية على ، ولكن محدوداً االختيار والتوظيف عمليتْي الملحوظة في  الثغرات نطاق
  .لجُتعالم إذا  التالية في حال ما جراءات التوظيفإلتشكل سوابق سلبية ل واحدة

  
البرنامج يتمّكن من المتوقع أن فإنه ، صــحيحاً  القائمة المناســبة تبليغاً ســياســات واإلجراءات وبفضــل تبليغ ال  -١٥٧

استراتيجيته  وينفذوابعمله والمحّفزين بدرجة عالية ليضطلعوا الكفاءة والفعالية  ياألشخاص ذو من اجتذاب واستبقاء 
والذين يتمتعون توظيف األشخاص المناسبين سيتسنى له ، نتيجة لذلكو ناجح. وبشكل العالمية في الوقت المناسب 

  الجنس والتنوع الجغرافي.عالمْي نوع  مراعاة، مع فعاالً  توظيفاً  والكفاءة والنزاهة الفعاليةبأعلى معايير 
  

ــينا المنظمة بأن تعزز  -١٥٨ ــ ــات الحالية المتعلقة بعملي وأوصـــ ــ ــياســـ ـــ ـــتناداً التوظيف واالختيار  تيْ الســ ـــ لى إ اسـ
  التدابير التالية:تنفيذ من خالل  المستخلصة،الدروس 

ــوى ل  (أ) ــ ــر فترة تمديد أن ُتحدد المهلة القصــ ــ ـــاغرة نشــ ــ الدليل والتوفيق بين إعالنات الوظائفة الشـ
 ذات الصلة؛ ٕاجراءات التشغيل الموحدةو  اإللكتروني

ــم الشــــخص المفوض من قِ  االختيارعلى وجه تقرير  أن ُيبيَّن  (ب) ــلطة اســ ــفته ،الموافقةبل ســ  وصــ
 ؛ هتوقيعو 

ــالً تقرير االختيار تاريخ أن ُيطلب بأن ُيبّين في   (ج) ــ ـــ ــ تاريخ العن  توقيع هيئة االختيار عليه، فضــ
 ؛توصية هيئة االختيار الموافقةالمسؤول عن  موظفال الذي استلم فيه

ة بأن التعليقات ابلمقال ُأجريت معهمقدم الطلب الذي إلبالغ فقرة  أن ُتدَرج في تقرير االختيارو   (د)
  طلب إلى الموارد البشرية.عليها بتقديم  االطالعمتاحة وأنه يمكنه 

  
  تمويل الصندوق االحتياطي للطوارئ  ٨-٢-٣
  

ــحية   -١٥٩ ـــ ــ ـــ ــمل تمويل برنامج المنظمة للطوارئ الصـ ــ ـــ ــ ــية وميزانية كال من ويشــ ــ ـــ ــ ـــاســ ــ ـــ ــتجابة الميزانية األســـ ــ ـــ ـــ االسـ
ــيات ـــ ــ ــ ـــحيةبرنامج المنظمة للطوارئ ل واألزمات  للفاشـ ــ ـــ ـــالً الصــ ــ ــ ـــندوق االحتياطي للطوارئعن  ، فضـــ ــ ــ ــ ــير. ويالصـ ــ ــ ـــ  شـ

ــر"  الفرع ــابع عشـــ ــندوق االحتياطي للطوارئإلى أن  منظمة اإللكترونيالمن دليل " ١-٦-ســـ ــئ بهدف  الصـــ ـــد ُأنشـــ ســ
آليـات  خالل المكتـب الطـالـب تعبئـة الموارد من يتولىبينمـا  ،حـالـة الطوارئعنـد بـدء الفجوات الحرجـة في التمويـل 

  .تخفيف وطأتهاالصحة أو على  طوارئالآثار  تفاقماتخاذ إجراءات فورية ومنع كي يتسنى  خرىالتمويل األ
  

الصندوق االحتياطي موارد  على أن منظمة اإللكترونيالمن دليل )" ٣٠( ٢-٦-سابع عشر" الفرعنص وي  -١٦٠
ـــاهمات المانح ُتجدد من خالل للطوارئ ـــ ــ ــ ــية خارج  ينمســ ــ ــ ـــ ــاســـ ـــ ــ ــ ـــحيةبرنامج المنظلالميزانية األســـ ــ ــ ـــ ، مة للطوارئ الصــ

الصــندوق ص المســاهمات في تخصّــ  والخطط االســتجابة القطرية. المســتردة من  تبرعاتالأو من خالل  مباشــرةً   إما
ــطة محددة االحتياطي للطوارئ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــندوق االحتياطي للطوارئ، مما يتيح لومرنة جماعية ، بل هيألنشـ ـــ ــ ــ ـــ تمويل  لصــ
  .سريعاً  تمويالً  صحيةمن الطوارئ الألكبر عدد ممكن االستجابة األولية 
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ــجالت المتاحة و   -١٦١ ــ ــ ـــاهمات أن الأظهرت الســـ ــ ــ ــة بمســ ــ ـــ ــندوق االحتياطي وعمليات تحرير األموال الخاصــ ــ ـــ الصــ
  :هي كاآلتي ٢٠١٨ديسمبر كانون األول/  ٣١إلى  ٢٠١٦ عام للفترة منبالنسبة  للطوارئ

  
المجموع   ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  

  األمريكي)  (بالدوالر
الصندوق مساهمات 

  حتياطي للطوارئاال
٧١ ٠٦٣ ٣٥٩  ٣٩ ٩٨٥ ٢٧٢  ١٢ ٨٠٢ ٤٢٧  ١٨ ٢٧٥ ٦٦٠  

          
الصندوق مخصصات 

  االحتياطي للطوارئ
٧٤ ٦٤٩ ٦١٨  ٣٥ ٩٥٧ ٦٣٥  ١٩ ٢٦٥ ٠٨٨  ١٩ ٤٢٦ ٨٩٥  

          
  )٣ ٥٨٦ ٢٥٩(  ٤ ٠٢٧ ٦٣٧  )٦ ٤٦٢ ٦٦١(  )١ ١٥١ ٢٣٥(  الرصيد

كانون األول/  ١٩ وآخر المعلومات المتاحة فيالمســـاهمات  بشـــأن ٢٠١٩راير فبشـــباط/  آخر المعلومات المتاحة فياألرقام إلى تســـتند 
  االحتياطي.صندوق الالتمويل/ مخصصات مخصصات الطوارئ/  مخصصاتبشأن  ٢٠١٨ديسمبر 

  
ــكل مطرد، الجدول أعاله، يبّين كما و   -١٦٢ ــ ــاهمات بشـــ ــ ـــاً  زادتفقد بينما زادت المســـ ـــ ـــات  معها أيضـ ـــ ــصـ ـــ المخصــ

ــنوات في فترة الثو . المقابلة ــــ ــ ــ ــندوق االحتياطي تمويل الهدف المتمثل في  ُيحقق، لم المبينة في الجدولالث سـ ـــ ــ ــ الصــ
  مليون دوالر أمريكي. ١٠٠بمقدار  للطوارئ

  
ــــتراتيجية  تبّنتمنظمة وقد الحظنا أن ال  -١٦٣ ــ ــ ــندوق الطوارئ كاســـ ـــ ــ ــ ـــتدامة  فعالةصــ ـــ ــ ــ الالزمة موارد اللتجديد ومسـ

 ينمساهمات المانح من الصندوق االحتياطي للطوارئد مخصصات تسديإن لطوارئ الصحية. االستجابة للتمويل 
ـــتجابة القطرية جهود في  ــميم االفي يوجد  لمنظمةلاالســـ ــ ـــتدامة صــ ــتراتيجية المســـ ــ منظمة وتعكف التجديد الموارد. لســ

ــتوى القطري من خالل نموذج األعمال القطري،الالزمة الموارد  تعبئةتها على ابناء قدر على  ــتجابة على المســـ ــ  لالسـ
ــيمكّ  ـــداد القطري منظمة مكتب الن والذي ســـ ـــل عليها من منح المن ســ ــندوق االحتياطي للطوارئالتي حصــ من  الصـــ

  .ذات األولوية لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحيةمجاالت التعبئة الموارد في ن مكّرسين لخالل تعيين مسؤولي
  

ــحية فيوأفاد   -١٦٤ ـــ ـــادرة عنه برنامج الطوارئ الصـــ ــ ــ ــــرين األول/  في آخر المعلومات الصـ ــ أن  ٢٠١٨أكتوبر تشــ
ـــحية إطار األولوية فيالبلدان التي تحظى ب ــ ــ ـــ ــ ٕاثيوبيا و (جمهورية الكونغو الديمقراطية  برنامج المنظمة للطوارئ الصـــ

ــومال و نيجيريا و  ــورية واليمن) و جنوب الســــودان و الصــ الموارد،  مكّرســــين لتعبئةن يموظفعّينت الجمهورية العربية الســ
ــتان والعراق ومالي ن اعتمد كل مبينما  ــ ـــأن اتترتيبأفغانســــ ــ ــــاعد كل تعبئة الموارد.  مؤقتة بشـــ ــ على هذه الجهود وتســ

  .الصندوق االحتياطي للطوارئالحفاظ على 
  

ــاركت و   -١٦٥ ــ ـــ ــ ــ ـــ إعالن التبرعات من أجل منظمة في حمالت تمويل مختلفة، مثل: مؤتمر العالوة على ذلك، شـ
الدعم من المؤســســات والقطاع الخاص؛ التماس من خالل  لمانحيناوتوســيع قاعدة  ؛صــندوق االحتياطي للطوارئال
من الشركاء غيرها من ؛ والعمل مع مؤسسة األمم المتحدة و لتمويل اإلنساني اإلسالميلاستكشاف الفرص المتاحة و 

  .اتشراك الممكنة إلقامة فرصالاستكشاف أجل 
  

ــادرة عن البرنامج فيفي و   -١٦٦ ــير إلى ، ٢٠١٨ أكتوبر /تشــــرين األول آخر المعلومات الصــ دد وُأعيد أنه ُأشــ ــُ ســ
مساهمات الثلث المخصصات فقط، وهذا مؤشر على أن حوالي  ٢٠١٧في عام  صندوق االحتياطي للطوارئالإلى 

تجدر اإلشــارة إلى أننا لم نتمكن من التحقق من و الســتجابة الطوارئ ليســت اســتباقية. المقدمة من المانحين لتمويل ا
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ـــات/  وتوقيت عمليات حجم ـــ ــ ـــ ــصـ ـــ ــ ــ ــــداد الفعلية للمخصـــ ــ ـــ ــ  ٢٠١٦من في الفترة التي تمت  عمليات تحرير األموالالسـ
  .غير متاحة لناالبيانات ها، وذلك بسبب أن تقييملم يتسن لنا و  ٢٠١٨  إلى
  

ـــح أنه على الرغم من و   -١٦٧ تمويل، فإن أموال الحمالت تنظيم تعبئة الموارد و معنيين بموظفين  توافرمن الواضـ
ــندوق االحتال ــ ــمبر في كانون األول/ المتاحة  ياطي للطوارئصـــ ـــ ، مليون دوالر أمريكي ٢٧,٢ لم تتجاوز ٢٠١٨ديســ

  .٢٠١٥أقل بكثير من المبلغ المستهدف منذ إنشاء صندوق الطوارئ في عام مبلغ وهو 
  

ـــحية التمويل والتنفيذ  وثائقفي و   -١٦٨ ــ ـــ ــ ــ ــة ببرنامج المنظمة للطوارئ الصـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــؤولالخاصــ ــ ــ ـــ ــ ــ عن  التي قدمها المســ
ـــالاالت ــبة  كان هناك نقص، صـ ــندوق االحتياطي للطوارئفي ال ٪٤٧بنســ مليون  ١٠٠ المتمثل فيهدفه مقارنة ب صــ

 برنامج المنظمة للطوارئ الصحية تحدياتواجه يوحاالت الطوارئ الصحية، الفاشيات مع استمرار و . أمريكي دوالر
  .والتي ينبغي معالجتها على الفورفي تعبئة الموارد 

  
ل، عند تحديده للمخاطر وترتيب أولويات إدارتها البرنامج ى أنيجدر التأكيد علو   -١٦٩ ــــّ ــ ــ ـــ ــ إلى أن أحد ، قد توصــ

ــية التي يواجهها  ــ ــ ــ ـــ ــ به  المقترنةتمويل البرنامج وعمليات الطوارئ  يتمثل في احتمال عدم قدرته علىالمخاطر الرئيســ
ــتوى القطري. غير كافية إلى تحقيق نتائج  يؤدي، مما على النحو المالئم ــ ـــ ــ ـــ ــ من المؤكد أن هذا الخطر و على المسـ

التي  المخاطر أثرعلى أنه شديد من حيث أهمية/  هو خطر ُصّنف، و صندوق االحتياطي للطوارئيشمل ال المحدد
ــدي لهذه المخاطر، قرر البرنامج. ينطوي عليها ـــبيل جهود  بذل ومن بين التدابير الرامية إلى التصــ ــتهدفة في سـ مســ

  .إضافية في ذلك تخصيص موارد مرنةتعبئة الموارد لبرنامج الطوارئ، بما 
  

ـــع بالنظر إلى و   -١٧٠ ــ ـــ ـــندوق االحتياطي للطوارئالأموال وضـ ـــ ــ يتعّذر  أن اً من المحتمل جدفإنه ، المثير للقلق صـ
، وبالتالي فإن تمويل ةالجهود بما فيه الكفاي ُتكّثفلم  المذكورة مااسـتراتيجية تجديد الموارد الناجمة عن الفوائد  جني

  .غير ممكن يصبح أمراً قد  صندوق االحتياطي للطوارئال عن طريق مستداماً  الً تمويلطوارئ ا
  

  أوصينا المنظمة بأن تقوم بما يلي:  -١٧١
تعبئة  تصبححتى  ينوتعزز الدعم المقدم من المانح التي تنّفذها حالياً  التمويل ةف حملتكثّ أن   (أ)

  ؛الموارد عملية مستمرة
ــتوى القطري الموارد عل تعبئةتعزز جهود أن   (ب) ـــترداد األموال من جانب ى المســـ من أجل دعم اســ

  .ينمساهمات المانحبفضل  صندوق االحتياطي للطوارئلا
  
  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  ٣-٣
  

ــحة العالمية اإلطارية بشــــأن مكافحة التبغتقدم   -١٧٢ ــتضــــافًا،اتفاقية منظمة الصــ مســــاهمات  ، باعتبارها كيانًا مســ
ـــــحي العمل رنامجكبيرة لب ــحية العالمية،  العالمي الصــ ـــ ـــتوى ورفعوبنيته، وذلك عن طريق تعزيز األولويات الصــ ــ  مســ
ــى إلى والدعوة التوعية ــاركة على نطاق أوســـع مع حد أقصـ ــير المشـ ــدة بالبيانات، وتيسـ ــترشـ ــات المسـ ــياسـ ، ورســـم السـ

ـــلحة. وال ــ ــ ــحاب المصـــ ــ ــ ـــ ــحة العالمية اإلطاأصـ ـــ ــ ـــأن مكافحة التبغتفاقية منظمة الصـــ ــ ــ ــ أمانة اتفاقية عاملة تتقيد  رية بشـ
 األساسي النظامو  للمنظمة المالي والنظام المالية الالئحةعملياتها اإلدارية بسياق دستور منظمة الصحة العالمية، و 

وفر ، وأحكام الدليل اإللكتروني، والســـياســـات واإلجراءات المطبقة، والتي تالمنظمة موظفي والئحة المنظمة لموظفي
  أساسًا متينًا يسهم في فعالية وكفاءة إدارة العمليات.
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ــترعينا انتباه من في التقييم العام بدرجة معقولة وُيتأكد   -١٧٣ ــ ـــوابط رقابة تعمل بفعالية، علمًا بأننا اســـ ـــ ــع ضـ ـــ وضــ
  اإلدارة إلى فرص التحسين التالية بالنسبة لالتفاقية.

  
  ةتصريف الشؤون المؤسسية واتفاق االستضاف  ١-٣-٣
  

ــحة العالمية. وأمانة االتفاقية   -١٧٤ ــافة بين أمانة االتفاقية ومنظمة الصــــ ــ ــتضــ ــ أكدت مراجعتنا على إبرام اتفاق اســ
 ٢٠٠٦بينها وبين المنظمة للمرة األولى منذ عام  الصيغة النهائية التفاق االستضافةفي المرحلة األخيرة من وضع 

ــاء األمانة الدائمة  ـــ ــ ــ ـــ ــمنًا أنه تتوافر لدى أمانة االتفاقية في عندما قرر مؤتمر األطراف إنشـــ ــ ــ ـــ ــ ــ لالتفاقية مما يعني ضــ
ــية. وعلى مدار الفترة من  ــ ـــســ ــ ــؤون المؤسـ ــ ـــريف الشــ ــأن تصـــ ـــ ـــة بها بشـ ـــية المعنية الخاصـــ الوقت الراهن الوثيقة الرئيســـ

مســألة غير واضــحة، وهو األمر الذي أدى  المنظمةمع ســتضــافة االاتفاق ، كان إبرام ٢٠١٨إلى عام  ٢٠٠٦  عام
اســتغراق وقت طويل لالنتهاء منه. ويجب أن ُتبرم مســودة اتفاق االســتضــافة وُتوضــع موضــع التنفيذ مع اإلدارة إلى 

ــريف  ــتهل اإلدارة العليا تصــ العليا التي تحتاج إلى المحافظة على روابط قوية حيثما افُتِرض حدوث التغيير، كي تســ
  الشؤون المؤسسية بفعالية وكفاءة.

  
ف الشـــؤون المؤســـســـية إلى الهياكل والعمليات الموجودة في إطار توجيهات الكيان ويشـــير مصـــطلح تصـــري  -١٧٥

المعني وتحت رقابته. ويوجه هذا اإلطار توزيع المســؤوليات على من يشــاركون في الكيان. ومن ثم يتعلق تصــريف 
ــبة ال ــية صــــراحًة بالنســ ــســ ــؤوليات والعالقات فيما ب اإلطارية المنظمة تفاقيةالشــــؤون المؤســ ين األمانة، ومؤتمر بالمســ

ــحة العالمية باعتبارها المنظمة  ـــ ــلحة، ومنظمة الصـــ ـــ ـــحاب المصـــ ـــ األطراف، واجتماع األطراف، وهيئة المكتب، وأصــ
  المضيفة.

  
ــؤون المؤســــســــية ألمانة اتفاقية المنظمة اإلطارية بالعمل بكفاءة نظرًا   -١٧٦ وتســــمح تلك اُألُطر في تصــــريف الشــ

ــاءلة واالت ــال بين اتفاقية المنظمة اإلطارية بوصــــفها لوجود مســــتوى واضــــح للمســ  داخل ُمســــتضــــافة تعاهدية هيئةصــ
ــؤوليات المنظمة ــ ـــيفة، في فهم األدوار المنوطة بهما والمســ ــحة العالمية باعتبارها المنظمة المضـــ ـــ ، وبين منظمة الصـ

تفاقية المنظمة الواقعة عليهما. وفي هذا الصـــدد، تتمثل الوثيقة األســـاســـية التي تدفع تصـــريف الشـــؤون المؤســـســـية ال
  اإلطارية في اتفاق االستضافة بين أمانة االتفاقية والمنظمة.

  
ــراك مؤتمر األطراف من خالل   -١٧٧ ـــ ــي بأن تتولى أمانة اتفاقية المنظمة اإلطارية زمام القيادة في إشــ ــ ونوصـــ

ة، بما في ذلك ، لتيسير عملية استعراض مسودة اتفاق االستضافة مع اإلدارات المعنية في المنظمهيئة المكتب
ـــيغة النهائية للوثيقة  ـــع الصــ ـــار القانوني، بهدف وضــ ــتشــ ــرورية خالل المعنية مكتب المســـ دون عوائق غير ضـــ

  ، ومن ثم ضمان تطبيق اتفاق االستضافة وتنفيذه خالل العام الحالي.٢٠١٩النصف األول من عام 
  
  االتفاقية تنفيذعن  تقاريرتقديم ال  ٢-٣-٣
  

لَّطت مراجعتنا ا  -١٧٨ ــــَ ــــمان الجودة في تقديم التقارير عن التنفيذ واالمتثال لالتفاقية. ســ ـــرورة ضــ ـــوء على ضـــ ــ لضـ
ـــأن المعلومات أو البيانات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية  ـــ ـــمان الجودة بشـ ــ ــبيالً وُيعد إجراء ضــ ـــ ــي ســ ــ ي تالفي ف دماً قُ  للُمضـــ
ــمان  ــ ــ ـــ ــ تقديم الجودة على منح الثقة في الغلطات أو األخطاء في التقارير المقدمة في إطار إدارة الجودة. ويركز ضـــ

ـــحتها.ال ــ ـــ ـــول التنفيذ بالفعل  تقارير عن الجودة والمعلومات الُمتحقق من صــ ـــ ــ ــمان الجودة من مدى حصــ ـــ ـــ ويتثبت ضــ
ل نقطة البدء لصــياغة الدروس المســتفادة في المســتقبل وتحســين آليات ال فمن الممكن أن يشــكّ إ والتبليغ عنه بدقة، و 

  التبليغ.
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 برنامجكرة اإلرشــادات المتعلقة بخصــوصــية البيانات وأخالقياتها وحمايتها، الصــادرة عن وجاء في نص مذ  -١٧٩
ــعي نحو تحقيق خطة  اإلنمائي المتحدة األمم ـــ ــ ــطة المتعلقة ، أنه ٢٠٣٠في إطار الســ ـــ ـــ ــميم جميع األنشـ ــ ـــ ينبغي تصــ

أكثر تحديدًا، وبالقدر الممكن بالبيانات وتنفيذها والتبليغ عنها وتوثيقها بمســتوى كاٍف من الجودة والشــفافية. وبشــكل 
ــحة البيانات من حيث الدقة، واألهمية، والكفاية، والنزاهة، واالكتمال،  ــ ـــ ــ ـــ ــ في حدود المعقول، ينبغي التحقق من صـ

  وٕامكانية االستخدام، والسالمة، واالتساق، مع تحديثها أوًال بأول.
  

ــة باتفاقية المنظمة اإلطارية أداة   -١٨٠ ـــ ــة التبليغ الخاصــ ــ ــــماح ألطراف وُتعد منصـــ عت للســـ ـــِ إلكترونية حيوية ُوضــــ
بطريقة منظمة وشفافة  التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقيةاالتفاقية بتقديم تقارير عن تنفيذ 

ـــهم في ا ــ ــــال التابعة لألطراف تقرير التنفيذ (التقييم الذاتي) الخاص العالمي المرحلي لتقريرُتســـ ــ . وتقدم مراكز االتصــ
عبر منصة التبليغ الخاصة باتفاقية المنظمة اإلطارية، وذلك عن طريق اإلجابة على أسئلة االستبيان األساسي  بها

سؤاًال يتحتم على جميع األطراف في  ٣٧٠، حيث يعرض االستبيان للتبليغ اإلطاريةالمنظمة  اتفاقية أداةالوارد في 
من االتفاقية والقرارات ذات الصـــلة الصـــادرة  ٢١ل ســـنتين (المادة االتفاقية اســـتيفاؤها وتقديمها إلى أمانة االتفاقية ك

  عن مؤتمر األطراف).
  

الثنائي الســنوات الكامل بشــأن تنفيذ االتفاقية، وقد  العالمي المرحلي لتقريرا العالمي المرحلي لتقريرويمثل ا  -١٨١
باالســـتناد  العالمي المرحلي لتقريرإعداد اأعدته أمانة االتفاقية وفقًا للقرار الصـــادر عن مؤتمر األطراف الذي طلب 

ـــؤالنا عن  ــنوات التي تعدها األطراف وتَُقدَّم إلى كل دورة عادية لمؤتمر األطراف. وبســـ ــ إلى تقارير التنفيذ الثنائية الســ
ــحة المعلومات التي تقدمها األطراف وجودتها  ــ ــ ــ ـــ ـــحت اإلدارة أن عملية التبليغ الالزمة للتحقق من صـــ ـــ ــ ــ ـــ األمر، أوضـ

  لجودة)، تفتقر إلى اإلجراءات المعيارية.(ضمان ا
  

ـــافة أو تعديل/  -١٨٢ ــ ــ ـــ ــ ــ  وأفادت اإلدارة أن العملية المتبعة في التبليغ وأدوات التبليغ تطورت، مع االتجاه إلى إضـ
ــافية (االختيارية)، عند  ــئلة اإللزامية) واألســــئلة اإلضــ ـــاســــي (األســ ــتبيان األسـ ــئلة الواردة في كل من االســ تحرير األســ

التأكد عند  بارامتر. وعليه، وفي ظل هذا التطور، فمن المقترح بالتالي أن ُتدرج مبادئ توجيهية تقوم مقام االقتضاء
  اإلجابة على أسئلة االستبيان، بغرض تعزيز صحة المعلومات واتساقها واكتمالها.

  
ــمان الجودة والمتعلقة بالتبليغ والمعلومات أداًة ي  -١٨٣ ـــ ــ ـــة وُتعتبر المبادئ التوجيهية لضــ ــ ـــ ــتكمل منصـ ـــ ــ مكن أن تســ

ــاعد بالتالي في التقارير المقدمة من األمانة عن  ــة باتفاقية المنظمة اإلطارية والترتيبات ككل، وأن تسـ التبليغ الخاصـ
ــــى درجة ممكنة من الجودةالعالمي المرحلي لتقريرالتنفيذ واإلنجازات، أي ا ــ ــ الُمتحقق من بيانات وال ، وأن توفر أقصــ

  لمرصودة واُألُطر الزمنية لجميع مستخدميها المستهدفين.في إطار الموارد ا صحتها
  

ومن جانبها، علقت أمانة االتفاقية بالقول إنه يمكن ألمانة االتفاقية بالفعل أن ترتقي بالمبادئ التوجيهية   -١٨٤
هذا لضــمان الجودة من خالل الفريق العامل المعني بضــمان الجودة وعن طريق الدراســات الرائدة المخطط إجراؤها 

العام بشــأن آلية اســتعراض التنفيذ. وباإلضــافة إلى ذلك، فســوف تجري أمانة االتفاقية أيضــًا دراســة اســتطالعية عن 
  خبرة المعاهدات األخرى في أدلة ضمان الجودة وٕاطاراته.

  
ــي معايير ب أمانة اتفاقية المنظمة اإلطاريةونوصــــي   -١٨٥ صــــياغة مبادئ توجيهية لضــــمان الجودة: (أ) ترســ
حة تحديدًا بشـــأن تعريف الجودة والمعلومات الُمتحقق من صـــحتها في كل مادة من مواد االتفاقية أو نقطة واضـــ

ان توضــح األدوار والمســؤوليات الواقعة على عاتق مقيمي ضــمئيســية بشــأن كل منجز مســتهدف؛ (ب) تحقق ر 
ـــية؛ (ج)  ــأن المراحل والمدد الزمنية الجودة البيانات الرئيسـ ــات تحقق االتفاق بشــ ــتعراضــ ــُتجرى خاللها اســ تي ســ

  الجودة، وكيف سُيبلغ بالنتائج ومن سُيبلغ بها.
  



  /Annex39          A72  الملحق          ٧٢/٣٩ج

44 

  خطة العمل والميزانية  ٣-٣-٣
  

ـــوء اعتماد   -١٨٦ ــتراتيجيةفي ضـــ ـــريع العالمية االســــ ــتراتيجية  ٢٠٢٥-٢٠١٩للفترة  التبغ مكافحة وتيرة لتســـ (االســــ
، ينبغي مواءمــة خطــة العمــل والميزانيـــة FCTC/COP/8/11من الوثيقــة  ١العــالميــة) على النحو الوارد في الملحق 

ــتراتيجية العالمية المذكورة. ويتحقق ذلك عن طريق خطة عمل وميزانية محدثتين  ٢٠١٩المعنيتين لعام  ــ ـــ ــ ــ ـــ مع االسـ
ــب  ـــنى فيهما أن تكتســـ ــنة األولىومواءمتين ومتجاوبتين يتســ ــتراتيجية العالميةل الســـ مركزًا وطيدًا في التنبؤ  تنفيذ االســـ

عمل والميزانية في المستقبل. ويكتسي هذا أهمية بالنسبة ألي خطط عمل وميزانيات الحقة ألمانة االتفاقية بخطة ال
  ومواءمتها مع االستراتيجية العالمية المتعددة السنوات.

  
ـــحة العالمية، تمثل خطة العمل مجموعة من المنتجات والخدمات، وما يرتبط بها   -١٨٧ ـــ ــ ــبة لمنظمة الصـ ـــ ــ وبالنســ

ــطة  ــ ــتهدف تحقيقها عن طريق مركز ميزانية. وقد اعتمد مؤتمر األطراف في من أنشـــ ـــ ـــل بها من تكاليف، ُيســ ويتصــــ
ــرين الثاني/ ـــ ــ ــ ـــ ــ اللتين قدمتهما أمانة االتفاقية  ٢٠١٩-٢٠١٨خطة العمل والميزانية للفترة المالية  ٢٠١٦نوفمبر  تشـ

  .FCTC/COP/7/25والواردتين في الوثيقة 
  

عت ا  -١٨٨ ــِ ــتراتيجية العالمية في عام ومن ناحية أخرى، ُوضــ عمًال بالقرار الذي اتخذته األطراف في  ٢٠١٨الســ
ــابعة لمؤتمر األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية. وتمثل هذه االســــتراتيجية الجهود المتواصــــلة المبذولة  الدورة الســ

  لتعزيز عمليات االتفاقية وتنفيذها.
  

ـــوابط رقابة داخلية أكثر فعالية وٕان االلتزام القوي ألمانة االتفاقية بت  -١٨٩ ــ ــ ـــ ـــاءلة وتبني ضـــ ـــ ــ ــ عزيز المزيد من المســـ
سيما عند القيام بواليتها األساسية. والبشأن تنفيذ االتفاقية والبروتوكول، يشير بوضوح إلى ضرورة بيان ذلك األمر 

ــها ا لبعض فحســـب، ولكن وتوفر خطة العمل والميزانية إطارًا شـــامًال ينســـق المهام المتعددة والمتداخلة، ال مع بعضـ
ــاهمتهـا على تحقيق أهداف اتفاقية المنظمة اإلطاريـة  ــ ــ ـــ ـــ ــ ــر مســ ـــ ــ ــ ــ ـــ مع المكونات األخرى البالغة األهمية التي تقتصـ

  وأغراضها.
  

وال يمكن المغاالة في التشـديد على أهمية خطة العمل والميزانية المواءمتين بالنسـبة لالسـتراتيجية العالمية،   -١٩٠
تنفيذ االستراتيجية لفي السنة األولى مؤتمر معرفة نتيجة تنفيذ خطة العمل والميزانية إذ يريد كل طرف من أطراف ال

 ٢٠١٩ومن ثم ينبغي أن ُيعترف بضـــرورة وجود خطة عمل وميزانية متجاوبتين قائمتين على النتائج لعام  العالمية.
  تقومان مقام األداة التشغيلية الرئيسية للمشاركات التي تنخرط فيها األمانة.

  
ــة لعـــام   -١٩١ ــة خطـــة العمـــل والميزانيـ ـــة االتفـــاقيـــة مواءمـ ــان ـــمن أمـ ــ ـــ ــ ـــ ــةمع  ٢٠١٩-٢٠١٨وتضــ ــتراتيجيــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  االسـ

  ، على أن يلي ذلك إجراء ترتيبات ملموسة.٢٠٢٥-٢٠١٩  العالمية
  

ـــي   -١٩٢ ــ ـــ تحــديــث خطــة العمــل والميزانيــة بتولي زمــام القيــادة في أمــانــة اتفــاقيــة المنظمــة اإلطــاريــة ونوصـــ
  .٢٠٢٥-٢٠١٩مع االستراتيجية العالمية  اواءمكي تُ  ٢٠١٩-٢٠١٨  عامل
  
  والشراكات واالتفاقية استعراض الضوابط اإلدارية في المكاتب اإلقليمية والقطرية  ٤-٣
  

ــنة المالية   -١٩٣ ــبة إلى الســ ــنا بالنســ ــتعرضــ ــوابط الُمدَمجة في العمليات الحاســــمة من حيث  ٢٠١٨اســ فعالية الضــ
ــميم والتطبيق في مكتب المنظمة اإل ــ ــ ــ ـــ ــ ــتان التصــ ــ ــ ـــ ــ ــ قليمي ألوروبا ومكاتب المنظمة القطرية في بنغالديش وكازاخســ

اتفاقية و  من أجل بحوث السياسات والنظم الصحيةالمنظمة تحالف و  برنامج المنظمة للطوارئ الصحيةو ومدغشقر 
ــراكة صـــحة األم والوليد والطفلو  منظمة الصـــحة العالمية اإلطارية بشـــأن مكافحة التبغ بحث البرنامج الخاص للو  شـ

ــلل األطفالو  والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية ــال شــ ـــاســــًا لتحديد ٕادارة اســــتئصــ ـــتعراض أسـ . وُأجري االسـ
ــوابط األمامية المنفذة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــوابط في كفاءة التطبيق مدى كفاية الضـ ـــ ـــ ــ ــ في إطار هذه العمليات ومدى تأثير هذه الضـــ
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ــات واإلجراءات. وٕان تطبيق هذ ــياســــ ـــم وفعاليته؛ ومدى التقّيد بالســــ ــًا اســـ ــوابط األمامية التي ُيطلق عليها أيضــــ ــ ه الضــ
ــع  ــ ـــ ــائدة في المكاتب. ويتجلى عرض المكاتب لوضــ ـــ ــ ــتوى فعالية أجواء المراقبة الســ ــ ـــ ــد مســ ــ ـــ ــــوابط اإلدارية يجســ ــ الضـــ
ضــوابطها الداخلية في نهاية المطاف في وثيقة إقرار تصــدر في شــكل اســتبيان للتقييم الذاتي للضــوابط الداخلية يعد 

ه، فإن قدرة المكاتب على ضمان أن يجسد ما هو مبلَّغ عنه مباشرًة واقع تطبيق الضوابط الداخلية فيها سنويًا. وعلي
  أهمية محورية في العروض المقدمة. تكتسي

  
  إدارة المشاريع/ البرامج  ١-٤-٣
  

ظمة ويدعمها تعد اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج عنصـــرًا رئيســـيًا من برنامج اإلصـــالح اإلداري في المن  -١٩٤
ــد األداء وتقييمه أمرين أســـاســـيين إلدارة  ــاءلة ونظام إلدارة األداء. وبالنســـبة إلى ذلك، يعتبر رصـ إطار واضـــح للمسـ
ــوء ذلك، ينبغي أن تندرج  ـــ ــ ــ ــتراتيجيات نتيجة لذلك. وفي ضـ ــ ــ ـــ ـــات واالسـ ــ ـــ ــياســ ــ ـــ ــ البرامج على النحو الواجب وتنقيح السـ

ــتراتيجيات والعمليات إلدارة البرامج في إط ـــ ــلة نتائج االســـ ــ ـــلســــ ــ ــ ار اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج بما يتواءم مع سـ
  المنظمة ويتماشى مع األطر/ السياسات المعمول بها.

  
ــع المبّلغ عنه   -١٩٥ ـــ ــ ــناها، تبّين لنا وجود أوجه تناقض في الوضـــ ــــ ــ ــتعرضــ ــ ــ ـــ وفي مكاتب المنظمة القطرية التي اسـ

ــاريع/ البرامج. وكانت هناك مهام ذات أعباء ونفق ات تتجاوز ميزانية بنود المســــاهمات المخصــــصــــة لها ومهام للمشــ
ــنا الخاص  ــتعراضــ ــف اســ ــًال عن ذلك، كشــ ــاهمات المخصــــصــــة لها التكاليف المقررة. وفضــ تتجاوز ميزانية بنود المســ
بتنفيذ بنود المساهمات وخطط العمل بما في ذلك األعباء أن هناك بنود مساهمات انتهت مدتها ولم تُنفق أرصدتها 

ــلل األطفال، وبنود م ــ ــال شــ ــ ـــتئصــ ــكت أن تنتهي مدتها غير أن معدل تنفيذها منخفض. وفي إدارة اســـ ــ ـــاهمات أوشــ ســـ
ـــتعراض الالحق للبيانات المدخلة في  ــ ــ ـــبب عدم االســــ ــ ـــ الحظنا وجود ثغرات في المراقبة من حيث العناية الواجبة بســـ

أنشـــطة شـــاملة لرصـــد نتائج البرامج  نظام اإلدارة العالمي بعد رصـــد المهام الرئيســـية. وعليه، كانت هناك حاجة إلى
  وتقديم التقارير عنها لضمان بيان النتائج في النظام بالكامل.

  
  إدارة بنود المساهمات  ٢-٤-٣
  

ـــطة وتبدأ لدى تأكيد التمويل (  -١٩٦ ــ ـــاطًا أو مجموعة من األنشــ ــ ــــاهمة تدعم نشــ ــــاهمة هو مســـ وهو عادًة بند المســـ
للمســؤوليات تقديم التقارير بشــأنها وتحقيق األغراض المنشــودة منها وفقًا وتنتهي لدى ) اتفاق توّقعه الجهات المانحة

  المتفق عليها والمحدَّدة مسبقًا في حدود اإلطار الزمني المحّدد والموارد والميزانية المحدَّدة.
  

ــتوى تنفيذها وعدم إدراج المبلغ الخاص  -١٩٧ ـــ ـــاهمات تكاد تنتهي مدتها بتدني مســــ ــ ــ  وقد لوحظ أن هناك بنود مســ
بها في الميزانية وبنود مســــاهمات لها أرصــــدة بعد انتهاء مدتها. وعالوة على ذلك، الحظنا تأخر تقديم التقارير إلى 
ـــبب االفتقار إلى موظف تقني دائم أو عدم علم الموظفين التقنيين في المكاتب القطرية أو عدم  الجهات المانحة بســ

  .ة العالمينظام اإلدار تمتعهم بالحق في تحديث المعلومات في 
  
  التنفيذ المباشر  ٣-٤-٣
  

ـــطة بالنيابة عن   -١٩٨ ــ ـــ ــ ــــر عندما ينفذ مكتب من مكاتب المنظمة القطرية أنشـــ ــ ــ ــ ــتخدم ترتيبات التنفيذ المباشـــ ـــ ــ ــ ـــ ُتسـ
ــطة التنفيذ  ــع أنشــ ــر. وتخضــ الحكومة أو وزارة الصــــحة وعندما ال يمكن اســــتخدام عقد معياري للتعاون المالي المباشــ

ـــاءلة ـــر لمعايير المسـ ــحة من حيث الوجاهة والكفاءة والفعالية والتأثير والتقييم ذاتها  المباشـ المنطبقة على برامج الصــ
ـــعيد القطري ــ ــ ــاط للتعاون التقني تنفذه المنظمة على الصــــ ــــ ــ ـــروع أو نشـــ ـــ ــ بلغت نفقات التنفيذ . وقد كأي برنامج أو مشـــ

ـــر في عام  ـــ ــ ماليين دوالر أمريكي  ٧ها مليون دوالر أمريكي مما ينم عن زيادة قدر  ٢٦٥ما مجموعه  ٢٠١٨المباشــ
  .٢٠١٧) مقارنة بعام ٪٣(ونسبتها 
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ــر مازالت جلية في  -١٩٩ ــ ـــة بالتنفيذ المباشـ ــنا أن ظاهرة التأخير في تقديم التقارير الخاصــ ــ ـــتعراضـ  والحظنا في اســ
 مكاتب المنظمة القطرية التي زرناها. وســلطنا األضــواء على ضــرورة تحســين رصــد تقديم التقارير الخاصــة بالتنفيذ

المباشـر في الوقت المناسـب بالتصـدي ألسـباب التأخير. والحظنا أيضـًا في مكاتب المنظمة القطرية أنه ليس هناك 
شراء أخرى. ما يبرر استخدام طريقة التنفيذ المباشر ورأينا أنه ال يوجد أي سبب يفسر عدم إمكانية استخدام أنواع 

  التمويل المعتمد. وعالوة على ذلك، الحظنا انخفاض نسبة التنفيذ مقابل
  
  التعاون المالي المباشر   ٤-٤-٣
  

ُيفترض تسدد المنظمة المدفوعات في إطار ترتيبات التعاون المالي المباشر لتغطية تكاليف األنشطة التي   -٢٠٠
ــاركة ، بهدف تعزيز قدرة الحكومات بخالف ذلك أن تتحملها الحكومات ــ ــحية وعلى المشـ على تطوير الخدمات الصـــ

ــــعيد القطري أو الوفاء بالتزاماتها إزاء هذا التعاونبمزيد من ا ــ ــ ـــ ــ . لفعالية في التعاون التقني مع المنظمة على الصــ
ويســاهم التعاون المالي المباشــر مســاهمة مباشــرة في تنفيذ برنامج عمل المنظمة ويجب بالتالي أن تبّين االقتراحات 

ــر في المنجزا ــطة التعاون المالي المباشـــ ــاهمة أنشـــ ــوح مدى مســـ ــية للبرنامج. بوضـــ ـــتهدفة/ النتائج الرئيســـ وقد ت المســ
ـــر بلغت نفقات  ـــ ــ ــًا  مليون دوالر أمريكي مما ١١٦ما مجموعه  ٢٠١٨في عام التعاون المالي المباشـ ـــ ــ يمثل انخفاضــ

  .٢٠١٧) مقارنة بعام ٪٢٤مليون دوالر أمريكي (ونسبته  ٣٦قدره 
  

ـــة بالتعاون ا  -٢٠١ ــ ـــ ـــنا للتقارير المقابلة الخاصـ ــ ــ ـــتعراضــ ــ ــ ـــر أنه مازال هناك تأخير في تقديم وبّين اســ ــ ــ لمالي المباشــ
ــــين الملحوظ في تقديمها على نطاق  ــ ــ ــر وتحميلها على الرغم من التحســـ ـــ ــ ــ ــــة بالتعاون المالي المباشــ ــ ــ التقارير الخاصـــ
المنظمة. والحظنا أيضًا أن وثيقة تبرير التعاون المالي المباشر ال تضم وصفًا موجزًا ألنشطة الضمان التي ينبغي 

ــريكة  االضـــطالع ــاط. والحظنا كذلك حاالت وّقع فيها ممثل المنظمة و/ أو الجهة الشـ بها فيما يخص عمليات النشـ
ــرالمتعاقدة على  ـــ ــ ــ ــراء متعلقة بالتعاون المالي المباشـــ ــ ـــ ــ ــ ــي عدة أيام على التاريخ المقرر للبدء أو بعد مُ  أوامر شـ ــ ــ ـــ ــ ضـ

  االنتهاء.
  
  إدارة المشتريات  ٥-٤-٣
  

وفاء المنظمة بواليتها على نحو فعال. وتتســــم وظيفة المشــــتريات في ة لدعم تعد المشــــتريات وظيفة حاســــم  -٢٠٢
ــع نطاقها. وترتبط  ــ ــويًا بنجاح تنفيذ أولويات المنظمة البرمجية وتتطلب التعاون المنظمة بتعقيدها ووســـ ــ ارتباطًا عضـــ

  الوثيق والمتواصل مع مختلف التخصصات التقنية واإلدارية ضمن المنظمة.
  

وجود حاالت تأخير في مكاتب المنظمة القطرية في تسليم السلع التي تم شراؤها وفي تسجيل وقد الحظنا   -٢٠٣
المشتريات للسلطة المفّوضة بشأن الدفع المقدم نظام اإلدارة العالمي. والحظنا أيضًا تجاوز تلقي السلع المسلمة في 

يزاالن يمثالن تحديًا يات واســتكمالها الداد خطة المشــتر ومدة عقود الخبراء االســتشــاريين. وفضــًال عن ذلك، كان إع
  في المكاتب التي زرناها.

  
  إدارة شؤون السفر  ٦-٤-٣
  

ــفر   -٢٠٤ ــن توقيت تقديم طلبات الســ ـــفر تحديد حســ ـــؤون السـ ــنا إلدارة شـ ـــتعراضــ ـــتهدف اسـ والمطالبات المتعلقة اسـ
ـــفر ـــ ـــفرو  بنفقات السـ ــ ــات المنظمة ولوائح تقارير الســ ــ ــ ـــياسـ ـــ ــلة والموافقة عليها وامتثالها لسـ ــ ــ ها وٕاجراءاتها القائمة المتصـ

بالسفر بما في ذلك التحقق من مدى التصريح بحاالت السفر في مهام رسمية وٕادراجها في خطة السفر على النحو 
  الواجب.
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وتبّين لنا أن مكاتب المنظمة القطرية لم يكن لديها خطط سفر كافية أو خطط سفر على اإلطالق أو أنها   -٢٠٥
ــًا عدم التقّيد بالفترة  لم تحّدث خطط ســـفرها. ــفروالحظنا أيضـ ــة للموافقة على طلبات السـ يومًا  ١٤والبالغة  المفروضـ

ــفر لدى العودة إلى مركز العمل. كما لوحظت ثغرات أخرى مثل التأخير في تقديم أو  ـــ والتأخير في تقديم تقارير السـ
  في غضون الفترة المفروضة. المطالبات المتعلقة بنفقات السفرعدم تقديم 

  
  تقييم األداء –إدارة الموارد البشرية   ٧-٤-٣
  

النظام اإللكتروني إلدارة األداء وتطويره في إطار إدارة الموارد البشــرية األســاس لمســاعدة الموظفين يعتبر   -٢٠٦
  تقديم المساهمات األكثر فعاليًة في المنظمة والتخاذ القرارات بشأن وضع الموظفين واستبقائهم.على 

  
ــنا لمكاتب المنظمة القطرية وجود الحاالت التالية: تأخروقد ال  -٢٠٧ ـــ ــتعراضـ ـــ ـــات النظام  حظنا في اسـ ــتعراضـــ ــ اســ

ـــتكمالها؛ وعدم مواءمة األغراض المحددة في النظام اإللكتروني بالقدر  اإللكتروني إلدارة األداء وتطويره ــ ــ ـــ ــ ــ وعدم اسـ
. والحظنا أيضــًا هذه الثغرات والمحددة المدة ةوالواقعيالمحددة والقابلة للقياس والتحقيق  غراضمعايير األالكافي مع 

ـــلل األطفال والبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق  ــ ــال شــ ــ ــ ـــتئصـ ــ ــــنا إلدارة اســ ــ ـــتعراضـ ــ في اســ
  المدارية.

  
  إدارة األصول  ٨-٤-٣
  

ـــيًا من إطار المنظمة  -٢٠٨ ـــ ــاسـ ــ ــ ـــرًا أسـ ــ ــــول الثابتة عنصــ ــ ـــأن األصـ ــ ــــاءلة  تعتبر البيانات الدقيقة والموثوقة بشــ ــ للمسـ
ــك  ــ ــــر للدقة واالتقان اإلداري في إجراءات المنظمة اإلدارية. ويجب على كل مكتب مســــ ــ ــتخدم كمؤشــ ـــ والمراقبة. وُتســـ
ســـجالت مفصـــلة ودقيقة لألصـــول الثابتة وحفظها. ويجب إســـناد المســـؤولية عن األصـــول طوال عمر األصـــول منذ 

دة من المخاطر المرتبطة بحاالت السـرقة أو الخســائر تلقيها حتى التصـرف فيها. وسـيحد االمتثال لإلجراءات المحد
  غير المكشوف عنها ونقص البنود الحاسمة أو عدم توافرها والمشتريات غير الضرورية.

  
تزال مدرجة في أو غير صالحة لالستخدام كانت ال متقادمةوقد الحظنا في استعراضنا وجود أصول ثابتة   -٢٠٩

وٕاضـــافة إلى ذلك، لجنة اســـتقصـــاء الممتلكات. ي انتظار صـــدور قرار فضـــًال عن أصـــول مفقودة فســـجل األصـــول 
الحظنا بعض حاالت التأخير في تسجيل بنود األصول الثابتة في وحدة األصول الثابتة التي سبق التبليغ عنها في 

في ســجل األصــول، مما يشــير إلى ضــرورة الحفاظ على بيانات دقيقة وموثوقة بشــأن األصــول الثابتة إذ يؤثر ذلك 
  استهالك األصول في الوقت المناسب وفي احتمال خسارة األصول نتيجة لعدم الرصد.

  
  نظام السُلف المستديمة -إدارة النقدية   ٩-٤-٣
  

نظم المحاسبة المالية يعّرف الدليل اإللكتروني للمنظمة نظام الُسلف المستديمة على أنه شكل من أشكال   -٢١٠
ـــًا في الحســــابات ال ــاسـ ـــتخدمة أســ ـــائص الُمسـ ــروفات النثرية. ومن الخصـ ــرفية الخاصــــة بالمكاتب القطرية والمصــ مصــ

لف ويتولى مكتب المراقبة تجديد الموارد الالزمة لتحديد  لف المســـتديمة تحديد ســـقف مبالغ الســـُ األســـاســـية لنظام الســـُ
ــير الدليل اإللكت ــــ ــ ــي الظروف ذلك. وعالوة على ذلك، يشـــ ــ ــ ـــ ــقف في نهاية الفترة أو عندما تقتضــ ــ ـــ ــ روني إلى مبلغ الســ

  ضرورة تسوية الحسابات المصرفية شهريًا بالنسبة إلى كل حساب مصرفي.
  

لف المســتديمة تجاوز الســقف الشــهري المحدد ووجود رصــيد ســلبي   -٢١١ وقد الحظنا وجود حســاب إلكتروني للســُ
مستديمة بسبب عدم تحويل الرصيد الفائض إلى الحساب المصرفي الرئيسي وألن التحويالت من حساب الُسلف ال
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ـــقف المحدد. وعلى نحو مماثل، الحظنا وجود أوجه  ــ ـــي فاقت مبلغ الســ ــرفي الرئيســــ ــ ـــاب المصـــ ــ اإللكتروني إلى الحســ
  لدفتر األستاذ العام.الرصيد المقّيد وفقًا تناقض بين رصيد تسوية الحسابات المصرفية وفقًا لدفتر الصندوق و 

  
  التقييم الذاتي للضوابط الداخلية  ١٠-٤-٣
  

ـــوابط الداخلية في إطار المراقبة الداخلية اعتمد  -٢١٢ ــ ـــة بالتقييم الذاتي للضـــ ـــ ت المنظمة القائمة المرجعية الخاصــ
ــية ودليل المنظمة الخاص بإطار  ــ ــ ــر الرئيسـ ـــ ــتندة إلى العناصــ ــ ــئلة المســـ ــ كأداة لإلدارة توفر مجموعة منظمة من األســـ

ــُتدرج المعلومات المنبثقة عن ذلك في خطابات االمراقبة الداخلية.  ـــ ــ ــ ـــ ــنويةوسـ ــ ـــ ــ ــ المديرين التي يتعين على  لتمثيل الســ
العامين المساعدين والمديرين اإلقليميين تقديمها سنويًا إلى المدير العام وتساهم في نهاية المطاف في بيان المراقبة 
ــتخدم هذه المعلومات ــ ـــُتســ ـــنوية للمنظمة. وعالوة على ذلك، ســـ  الداخلية الذي يرفقه المدير العام بالبيانات المالية الســـ

لتحديد مواطن الضــعف المتكررة والبنيوية في الضــوابط مما يكّمل ســائر آليات الضــمان مثل اســتعراضــات االمتثال 
  أو مراجعات الحسابات.

  
للضـــوابط الخاصـــة بالتقييم الذاتي وكشـــف اســـتعراضـــنا عن وجود أوجه تناقض بين نتائج القائمة المرجعية   -٢١٣

ــابات. و  ــكل موضــــوعي الداخلية ونتائج مراجعتنا للحســ ــوابط الداخلية بشــ ــرورة تقييم فعالية الضــ ــألة ضــ عليه، أثرنا مســ
ـــل لتدعيم المعارف في مجال تقييم  ــــرورة توفير التدريب المالئم والمتواصـــ ــًا ضــ ـــ ــــعها الفعلي. وأبرزنا أيضـ وبيان وضــ

  فعالية الضوابط الداخلية.
  

ـــابات الخاصـــــة بالعمليات الت  -٢١٤ ـــتنادًا إلى نتائج مراجعتنا للحســ ــمة، رأينا أنه من الحيوي أن واســ ــغيلية الحاســـ شـــ
نسلط األضواء على أهمية المراقبة باعتبارها وظيفة إدارية. وبالتحديد، كانت كل الضوابط التي اختبرناها في إطار 
ــدي للمخاطر التي تتعرض لها أعمال  ــوابط تمثل خط الدفاع األول للتصــ ــوابط إدارية أو ضــ ــابات ضــ مراجعتنا للحســ

ــــوابط المكاتب. وتعتم ـــًا على فعالية الضـــ ــ ــاســ ــ ــدي لهذه المخاطر في منبعها أســـ ــ المعمول بها حاليًا من د فعالية التصـــ
حيث التصـــميم والتطبيق. وقد الحظنا تطبيق بعض الضـــوابط حســـب التوقعات في عدة عمليات منفذة في المكاتب 

  ءها على النحو المتوقع.تحّسن هذه المكاتب تصميم الضوابط وتضمن أداغير أننا رأينا أنه من األساسي أن 
  

وباختصــار مفيد، يرتبط ما الحظناه بضــرورة أن تعزز المنظمة فعالية تطبيق ضــوابطها الخاصــة بالمراقبة   -٢١٥
أو الرصــد. وفي بعض الحاالت المالحظة، لم توجد ضــوابط خاصــة باإلشــراف. ومن شــأن هذا الســيناريو أن يجعل 

ــتوى  ــ ــ ـــ ـــاط المراقبة المعين دون المســـ ــ ــ ـــ مما يؤدي في النهاية إلى عدم الكفاءة وعدم االمتثال للقواعد واللوائح تنفيذ نشــ
وضمانًا لفعالية أداء هذه العملية والضوابط الخاصة بالرصد، يجب تطبيقها على مستوى تخفَّف فيه وطأة الالزمة. 

إدارة المنظمة على  المخاطر التي تنطوي عليها. كما يقتضي تعزيز فعالية أداء الضوابط استمرار التقييم من جانب
  جميع المستويات.

  
وقد أوصـينا المنظمة بأن تواصـل تعزيز ضـوابطها لإلشـراف على العمليات الحاسـمة ورصـدها من خالل   -٢١٦

ــد في القائمة المرجعية  ــ ـــات وتجســ ــياســـ ــ ن امتثالها للوائح والقواعد والســ ــّ ــ تذكير مراكز الميزانية بانتظام بأن تحســ
  طار المراقبة الداخلية الوضع الفعلي للمراقبة الداخلية في مكاتبها المعنية.الخاصة بالتقييم الذاتي في إ

  
  إدارة المخاطر  ٥-٣
  

تعتبر إدارة المخاطر في المنظمة عملية ونهجًا لإلدارة ينطويان على تحديد المخاطر على نطاق المنظمة   -٢١٧
ق وفّعال لقاء التكلفة من أجل التقليل  وتقييمها ومنحها األولوية وضــبطها من خالل اســتخدام الموارد على نحو منســّ

من األحداث الضارة من حيث احتمال وقوعها و/ أو تأثيرها ورصدها والسيطرة عليها أو االستفادة من الفرص إلى 
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أقصــى حّد. وتســتخدم مراكز الميزانية ســجًال للمخاطر كجزء ال يتجزأ من العملية لتوثيق المخاطر المحددة وتقييمها 
. وتيســـيرًا لزيادة توحيد الممارســـة العالمية، بدأ اســـتخدام األداة اإللكترونية إلدارة المخاطر التي تيســـر إدماج وٕادارتها

  قرارات إدارة مراكز الميزانية.االعتبارات المتعلقة بالمخاطر رسميًا في 
  

واالتفاقية أن المخاطر والحظنا في اســتعراضــنا في مختلف المكاتب القطرية واإلقليمية والبرامج والشــراكات   -٢١٨
ــين  ــ ـــجالت المخاطر كانت باألحرى غير كاملة وتتطلب التحديث. والحظنا الحاجة إلى تحسـ المحددة والمبينة في ســ
ــلة  ــ ـــ ــ ــدي للمخاطر وٕاعداد خطة العمل المقابلة المتصـ ــ ـــ ــ ـــياغة بيانات عالية الجودة عن المخاطر وٕاجراءات للتصـ ـــ ــ صــ

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ طة لبناء القدرات من أجل تهيئة قدرات الموظفين وتعزيزها في بالمخاطر الحرجة. كما لوحظت الحاجة إلى أنشــ
ــير  ــلطة المعنية لتيســ ــتلزم تقديمها إلى الســ عمليات إدارة المخاطر. وعلى نحو مماثل، تبّين لنا أن المخاطر التي يســ

  اتخاذ قرارات بشأن تحّمل الخطر أو صياغة إجراء للتصدي له لم ُترفع إلى السلطة.
  

ــلة بإدارة المخاطر في كل مكتب من المكاتب التي وُتلخَّص الح  -٢١٩ ــ ـــ ــ ــ ــين المتصـــ ــ ــ ـــ ــ االت المحددة لفرص التحســـ
  راجعنا حساباتها على النحو التالي.

  
ـــحيةهناك حاجة في إطار   )أ( ــ ـــ ــ ــ ـــائص إلى التقّيد بالمعايير  برنامج المنظمة للطوارئ الصـــ ـــ ــ ــ ـــ والخصـــ

ــدي للمخاطر، لتحدَّد األطر الزمنية؛ وتعَ  ـــ ـــياغة إجراء التصــ ــ ــمن أن تبلغ المرجوة في صــ د خطط عمل تضـــــ
ــع  ـــأن وضـــ ــة بشــ ـــحة وملموســـ ــاءات واضــ ــار إلى معلومات وٕاحصـــ ــتويات مقبولة؛ وُيشـــ المخاطر الحرجة مســـ
ـــية المحددة،  ـــ ــ ـــوص المخاطر الرئيســ ــ ــ ــدي للمخاطر المتخذة بخصـــ ــ ــ ــ إجراءات تخفيف وطأة المخاطر/ التصــ

ـــأن مجرى اإلجراءات المتخذة.  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة بشـ ـــ ــ ــ ـــ ــ تب االمتثال وٕادارة وقد أحاط مكبهدف تفادي البيانات الغامضــ
ــوف يعمل مع  المخاطر واألخالقيات ـــحيةعلمًا بقلقنا وســـ ـــمان أن تكون  برنامج المنظمة للطوارئ الصــ لضــ

 أوضح وملموسة ودقيقة.إجراءات تخفيف وطأة المخاطر 
 

ـــروري في إطار   )ب( ـــأن مكافحة التبغومن الضــ ـــحة العالمية اإلطارية بشــ االمتثال  اتفاقية منظمة الصــ
ـــياغة البيان ــ ــة المنظمة إلدارة المخاطر؛ وٕادماج ترتيب  لصـ ــ ـــياســ عن المخاطر على النحو المطلوب في ســـ

إعداد جرد كامل ودقيق للمخاطر ورفع المعلومات بكفاءة محكم التنظيم بشأن التبليغ عن المخاطر لتيسير 
ــًا صـــــياغة البيان عن تقّبل  ــروري أيضـــ ــوابط. ومن الضـــ المخاطر وفعالية، مما يعّجل التقييم أو تحديد الضـــ

ــاء قاعدة نتيجة لذلك لتقييم حجم الخطر الذي تتعرض  ــ ــتوى المخاطر المقبول وٕارســ ــ للتبليغ بفعالية عن مســ
ــتويات المقبولة. وأكد  ــ ـــ ــ ــ ــده من أجل تحديد ما إذا كانت المخاطر في حدود المســـ ــ ــ ـــ ــ مكتب له االتفاقية ورصـــ

 مخاطر عبر أداة إدارة المخاطر.االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات أن أمانة االتفاقية لم تقدم ال
 

 البرنــامج الخــاص للبحــث والتــدريــب في مجــال أمراض المنــاطق المــداريــةوهنــاك حــاجــة في إطــار   (ج)
إلى تجســيد تحســين تحليل األســباب الجذرية  من أجل بحوث الســياســات والنظم الصــحيةالمنظمة تحالف و 

ـــة المنظمة ومبادئها  ــ ــ ـــ ــياســ ـــ ــ ــ ــ ــمان إتاحة للمخاطر المحددة بما يتواءم مع سـ ــ ـــ ــ التوجيهية إلدارة المخاطر وضـــ
ــدي للمخاطر. وقد أخطرنا  ـــ ـــحة ألغراض إعداد إجراء مالئم للتصــ ــ ــفية واضــ ـــ مكتب االمتثال معلومات وصــ

ن في مســتهل عام  بياناته العديد من  ٢٠١٩وٕادارة المخاطر واألخالقيات بأن البرنامج الخاص حّدث وحســّ
ــفية للمخاطر من حيث جودتها. كما عملت  ــ ــ ــ ـــ ـــال المعنية بالمخاطر في إطار البرنامج الوصــ ـــ ــ ــ جهة االتصـــ

ـــفًا الخاص بتوجيه من مكتب  ــمل كل خطر وصـ ــمان أن يشــ االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات على ضــ
ــبب والخطر واألثر"  ـــ ــ ــ ــ ــتوى خطر أكثر واقعيًة. وفيما يخص التحالف، اتفق "للســ ـــ ـــ ــ ــ مكتب االمتثال على مسـ
توصية مراجعة الحسابات التي قدمناها بشأن تحسين بيانات وصف معنا في  وٕادارة المخاطر واألخالقيات

ــدي للمخاطر أكثر دقًة ومحددة المدة.  ــ ــباب الجذرية لتكون إجراءات التصــ ــ المخاطر بناًء على تحليل لألســ
  وسيعمل المكتب على متابعة المسألة مع جهة االتصال المعنية.
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نزانيا المتحدة ومدغشــقر، من الضــروري االضــطالع وبالنســبة إلى مكتبي المنظمة القطريين في جمهورية ت
ــــجل المخاطر للثنائية  ــ ـــ ــ ـــبكية إلدارة المخاطر؛ واتخاذ  ٢٠١٩-٢٠١٨بما يلي: تحديث ســ ـــ ــ ـــ عبر األداة الشــ

ــفية غير الكاملة؛ وتعزيز  ــل بالمخاطر المحددة ذات البيانات الوصــ التدابير التصــــحيحية الالزمة فيما يتصــ
ـــاهمة الفعالة في عملية إدارة المخاطر بناء قدرات الموظفين المعنيين  ـــة إدارة المخاطر بهدف المسـ بممارسـ

  المؤسسية الخاصة بمكتبهم القطري المعني.
  

مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات علمًا بتحديث سجل المخاطر الخاص بمكتب المنظمة وأحاط 
ــ ٢٠١٨القطري في جمهورية تنزانيا المتحدة في أواخر عام  ــ ــ ـــ وط البعيد الذي قطعه المكتب اإلقليمي وبالشــ

ـــُيتاح  ــ ـــ ــ المعني (المكتب اإلقليمي األفريقي) في إعداد التدريب اإللكتروني في مجال إدارة المخاطر الذي ســ
. وبينما يجري إعداد التدريب، يتبادل المكتب ٢٠١٩لجميع مراكز الميزانية بحلول الفصــل الثالث من عام 

مالء في المكتب القطري ويعقد جلسات إعالمية عن بعد مع أعضاء اللجنة اإلقليمي موادًا إضافية مع الز 
  المحلية المعنية باالمتثال وٕادارة المخاطر.

  
سجل المخاطر الخاص به عبر أداة إدارة وعلى نحو مماثل، حّدث المكتب القطري في مدغشقر   (د)

ــف المخاطر وٕاجراءا ٢٠١٨المخاطر في أواخر عام  ــ ــ ــ ن جودة بيانات وصـ ـــّ ــ ـــ ــدي للمخاطر. وحسـ ـــ ــ ت التصــ
ــين قـــدرة الموظفين المعنيين ويجري إعـــداد التـــدريـــب  ـــ ــ ــ ـــ ــ اآلنف الـــذكر في المكتـــب اإلقليمي األفريقي لتحسـ

  بممارسة إدارة المخاطر من أجل المساهمة الفعالة في أنشطة المكتب المرتبطة بإدارة المخاطر.
  

ــبة إلى مكتب  (هـ) ــ ـــ ــ ـــ ـــيق الوثيق مع المكتب بد له مالمنظمة القطري في بنغالديش، ال وبالنسـ ـــ ــ ــ ن التنســـ
اإلقليمي بخصوص المخاطر المحددة على أنها على مستوى خطر معتدل لتيسير اتخاذ قرار بشأن تحّمل 
الخطر أو صــياغة إجراء للتصــدي له؛ وتحديث ســجل المخاطر بانتظام كي يشــمل المخاطر الجديدة التي 

  قد تحدَّد في إطار تنفيذ مشاريع المكتب القطري.
  

ـــتعراض للبرامج القطرية والتنظيم حاط وقد أ ــ ــ ـــ ــ ــ مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات علمًا بإجراء اسـ
ــال اإلقليمية المعنية  ٢٠١٨اإلداري في عام  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاركة جهة االتصـ ــ ــ ـــ ــ ــ في المكتب القطري في بنغالديش بمشــ

ل االســتعراضــات والمالحظات وخطط العمل على منصــة نظام ال رصــد والتقييم بالمخاطر واالمتثال. وتســجَّ
ـــتعراض. وأحاط مكتب االمتثال وٕادارة  ــ ــيات االســ ـــ ــيا ويجري تنفيذ توصــ ـــ ـــرق آســ ــ للمكتب اإلقليمي لجنوب شــ

ــًا علمــًا بتحــديــث مخــاطر المكتــب القطري في كــانون الثــاني/ ينــاير  ـــ ــ ـــ ــ ــ  ٢٠١٩المخــاطر واألخالقيــات أيضــ
  وتجسيدها لإلرشادات بشأن وصف المخاطر وصياغة إجراءات التصدي للمخاطر.

  
ــطة اإلدارات والمكاتب والكيانات في مجال إدارة المخاطر.   -٢٢٠ ــد أنشــ وُتبرز المالحظات الســــابقة ضــــرورة رصــ

ويمكن االستفادة من الشبكة الراهنة للموظفين المعنيين بالمخاطر في مختلف المكاتب على نطاق المنظمة لتحقيق 
ــحة العمل الذي  دارة المخاطر واألخالقياتمكتب االمتثال وإ هذا الغرض. وعالوة على ذلك، ينبغي أن يؤكد  ــ ـــ ــ ــ ـــ صـ

ـــد  ــــل في نهاية المطاف إلى ســـ ــة المنظمة إلدارة المخاطر، بهدف التوصـ ــ ـــياسـ ــطلع به المكاتب ومواءمته مع ســ ــ تضـ
ـــدي للتحديات التي تواجهها المكاتب واإلدارات والكيانات التابعة للمنظمة  ــ ـــ ــ في إدماج إدارة المخاطر الثغرات والتصـــ

  في عملياتها.
  

ـــل ورحب   -٢٢١ ــ ــابات وأكد أنه التزم بأن يواصـــ ــ ــ مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات بنتائج مراجعة الحســ
بقيادة المدير العام الجديد تحسين تنفيذ نظام إدارة المخاطر على نطاق المنظمة بشكل منهجي. وأحاط أيضًا علمًا 

ـــار إليــه في بوجود إطــار متين إلدارة المخــاطر في المنظمــة يجري العمــل عل ـــ ــ ــ ـــ ــ ى زيــادة تــدعيمــه، على النحو المشـ
ــتعراض خارجي ُأجري في الفترة  ــــأن وظيفة إدارة المخاطر.  ٢٠١٨-٢٠١٧اســـ ــابقة إلى بشـ ــــارت المالحظة الســـ وأشـ
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ــتويات أرفع صــــحة العمل الذي  ــد أنشــــطة المكاتب في مجال إدارة المخاطر. ويجب أن تؤكَّد على مســ ــرورة رصــ ضــ
  ع سياسة المنظمة إلدارة المخاطر.تضطلع به المكاتب ومواءمته م

  
في تحســـين آلية  مكتب االمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقياتبأن تنظر عن طريق  وقد أوصـــينا المنظمة  -٢٢٢

ـــتويات المنظمة الثالثة بما في ذلك  ـــعها على مســــ ــ ــطة إدارة المخاطر وجودتها ووضــ ــ ـــد لتحديد نطاق أنشـــ ــ الرصــ
ــطة بنا ــافة، وتوفر أنشــ ــتضــ ء القدرات للموظفين من أجل مواصــــلة تعزيز إدماج إدارة المخاطر في الكيانات المســ

  عمليات المنظمة بشكل منهجي.
  

  اإلفصاح من جانب اإلدارة  جيم:
  

ــطــب النقــديــة  -٢٢٣ ــ ـــ ــ ـــطــب مبلغ مجموعــه  :شــ ـــ ــ ـــ ــ دوالرًا أمريكيــًا في  ٤١٣ ٦٧٨أفــادت اإلدارة بــالموافقــة على شــ
من المــادة  ٦-١٣) وفقــًا ألحكــام الفقرة ٢٠١٧كيــًا في عــام دوالرًا أمري ٤٥٣ ٩١٥(مقــابــل مبلغ قــدره  ٢٠١٨  عــام

دوالرًا أمريكيًا يتصـــل  ٢٩٨٢) مبلغ قدره ١يلي: (  ويتألف هذا المبلغ مما .للمنظمة الثالثة عشـــرة من الالئحة المالية
ــفر من الموظفين الســـابقين؛ ( ــايا القديميتعلق ب دوالرًا أمريكياً  ٣٦٥ ٨٣٧مبلغ قدره و ) ٢بســـلف السـ ة الخاصـــة القضـ

ــيدها أمر مســـتحيل؛ب ــترداد رصـ دوالرًا  ٤٤ ٨٥٩  مبلغ قدرهو ) ٣( ســـلف الموردين ومذكرات االئتمان التي ُرِئي أن اسـ
ــات التقاعدية  ــ ــــندوق المعاشـــ ــائعة في صـــ ــ ـــتراكات الضـــ ــ ـــروفات أخرى متنوعة أمريكيًا يخص االشــ جانب من أو مصــــ

والحظنا مراعاة اإلجراءات المناســبة لشــطب  ر مســتحيل.أن اســترداد رصــيدها أمأيضــًا الموظفين الســابقين وقد ُرِئي 
  المبلغ.

  
  .٢٠١٨في عام  دوالرًا أمريكياً  ١٤٢٢بلغت قيمتها  إكرامياتُدفعت  دفع اإلكراميات:  -٢٢٤

  
ــــي إلى توقعـات معقولــة ن حاالت الغش والغش المفترض:  -٢٢٥ ــ ــ ـــ ــ خطط مراجعتنـا للبيـانـات المـاليـة بطريقـة تفضــ

من المعــايير الــدوليــة  ٢٤٠فيهــا النــاجمــة منهــا عن الغش) وفقــًا للمعيــار   والمخــالفــات (بمــا لتحــديــد األخطــاء المــاديــة
ــابات لتحديد األخطاء أو المخالفات كاّفة.  ــ ـــ ــــابات. ومع ذلك، ال ينبغي االعتماد على مراجعتنا للحســ ــ لمراجعة الحســـ

ـــف عنه تقع على عاتق اإلدارة التي أكد ـــ ـــية عن منع الغش والكشـ ـــ ـــؤولية الرئيسـ ــ ت عدم وجود حاالت غش أو فالمســ
ـــابات  ـــ ــ ــ غش مفترض تؤثر في البيانات المالية من الحاالت التي هي على علم بها. ويعرض المراجع الداخلي للحســ

  جميع حاالت الغش في تقريره المقدم إلى جمعية الصحة العالمية.
  

  تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي  دال:
 

ــيات مر   -٢٢٦ ـــة لقد تحققنا من تنفيذ توصـــ ـــابات الخاصـــ ـــابات الخارجي الواردة في تقارير مراجعة الحســ اجع الحســ
ـــل  ـــابقة. والحظنا أن من أصــ ـــادرة هناك  ٢١بالســـــنوات الســ ــية صــ ــية ُنفِّذت ( ١٤توصـــ ــيت٪) و ٦٧توصـــ  ة واحدةوصـــ

تحقق ٪). وسـيجري ال٢٨توصـيات مازالت قيد التنفيذ (  ٦٪) نظرًا إلى تحديثها وٕادراجها في هذا التقرير و٥ُأغِلقت (
ــت قيد التنفيذ وٕادراجها ضــــمن تقرير الفترة المالية المقبلة. وتبّين اإلدارة المواعيد الُمرتقبة  ــيات الســ من وضــــع التوصــ

  التوصيات.التحليل المفصل لحالة تنفيذ  تذييلاللتنفيذ التوصيات. ويعرض 
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  شكر وتقدير  هاء:
 

تنا للحسابات من تعاون ومساعدة من المدير العام ونائب نود أن نعرب عن تقديرنا لما تلقيناه خالل مراجع  -٢٢٧
ـــابات  ــ ـــي ومراقب الحســـ ـــ ـــاعدين والمديرين اإلقليميين والمديرين في المقر الرئيســ ــ المدير العام والمديرين العامين المســـ

  وممثلي المنظمة في البلدان والموظفين العاملين معهم.بالنيابة 
  

  الصحة العالمية الستمرارها في دعم عملنا واالهتمام به. كما نود أن نعرب عن تقديرنا لجمعية  -٢٢٨
  

 

 لجنة مراجعة الحسابات
 جمهورية الفلبين

  مراجع الحسابات الخارجي
 
 ٢٠١٩نيسان/ أبريل  ٨

  كويزون سيتي، الفلبين
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  التذييل

  حالة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي 
  )٧٠/٤٣جو  ٧١/٣٢تان جقي(الوث من السنوات السابقة

  
  

    التوصيات  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
  )٢٠١٧( ٧١/٣٢الوثيقة ج  
  غِلقتأ

ـــع ــ ــ ـــ ــ ــــوع على نطـاق واســ ــ ـــــــ في  تمـت تغطيـة هـذا الموضـ
ــية جديدة ُطرحت و المراجعة الحالية.  ـــ ــ ــ ـــــوء توصـ ــ في ضـــ

ــــــــافيـــة التي أحطنـــا بهـــا علمـــًا خالل  ــ ـــ ــ المعلومـــات اإلضـ
  المراجعة.

في ه اإلدارة من إجراءات وســوف نواصــل رصــد ما تتخذ
 هذا المجال.

ـــــتيفاء  ــؤوليات المتعلقة باســ ــ ـــطالع بالمســـ االضــــ
  المتطلبات

اســتيفاء بالمســؤوليات المتعلقة ب االضــطالع تعزيز
 لتحصـــيل ضـــماناً المســـاهمات  متطلبات إدارة بنود

ـــتحقة المبالغ ــ ــ ـــ ــــيل المســ ــ ــ ـــ  في المانحين من التحصـ
  .المناسب الوقت

١  

  ُنفِّذت
يفحص الفريق المعني بالمصروفات بصفة منتظمة دقة 
المصــروفات، وُتجرى التصــويبات عند الطلب. وٕاضــافًة 
ــــروفــات ذات  ـــ ــ ـــ ز النظــام بمــا يالئم المصــ إلى ذلــك، ُعزِّ

ــئة عن شــــراء الخدمات من خالل  "الرموز الثابتة" والناشــ
بغرض ضـــمان صـــحة ترميز  "اتفئات الخدم"اســـتخدام 

  .المصروفات من المنبع
ــــنا الترميز الخاطئ  ــ ـــــتعراضــ ــ وقد الحظنا مع ذلك في اسـ

ــاب  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــروفات من الحسـ ــ ـــ ــ المعـدات  – ٥٥٥لنوع المصــ
ــاب  ــالح أطراف ثالثة إلى الحســـــ ـــ ـــتراة لصــ ــ  - ٥١٤المشــ

مليون دوالر أمريكي،  ٢,٣بمبلغ  الطبيــة والمواد اللوازم
ــاب  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة وادوالم اللوازم - ٥١٤ومن الحســ إلى  الطبيــ

ـــــاب  ـــــــ مليون  ٢,٠الخدمات التعاقدية بمبلغ  ٥١٣الحســ
ـــاتين الجزئيتين خالل  دوالر أمريكي. وقـــــد ُعولجـــــت هــ

 المراجعة.

  استعراض منتظم لتشفير النفقات
ـــتعراض إ ــ ـــاء عملية اسـ ـــفيرل منتظمرســـ  النفقات تشـــ

ــــماناً  ــ ـــ ــ ــ ــــائبتحديد النمط ل ضـ ــ ـــ ــ  لعرضها من الصــــ
  .المالية البياناتبنزاهة في  حساباتها

٢  

  ُنفِّذت
ـــعتم  ــ ــ ـــ ــ ـــاري نموذج وضــ ـــة)  معي ـــاري  لتقـــديم(نمـــاذج معي

وتبادل هذا النموذج  العطاءات بإرســــاء المتعلقة التقارير
ــــــــتخدم ه ــ ـــ ذه النماذج اآلن (النماذج) عبر المنظمة. وُتسـ

 بشكل منتظم.

  وضع نموذج معياري لتقديم التقارير
ــع ــ ــ ـــ ــ لتقــديم التقــارير المتعلقــة  معيــارينموذج  وضـــ

ــــاء العطاءات  ــ ــ  والحرص ذا النموذجه تنفيذبو بإرســ
ــعلى إنفــــاذ  ــاء عبره تطبيقــ ة المنظمــــة أنحــ ـــافــــّ  كـ

  .المشتريات إدارةفي  الشفافية لتوّخي ضماناً 

٣  

  ُنفِّذت
ــــة ــة المرجعي ــائمــ ــــة والقــ ـــات الــــداخلي ـــت العمليـ التي  ُنقِّحـ

ـــتخدمها  ـــ ــ ـــــرية الموارد إدارةتســـ ــ ــ لتعزيز دقة  العالمية البشــ
ــافة لذلك، يجب أن  ــــلف اإليجار. وباإلضـــــــ ــ ـــاب ســـ ـــ ــ حسـ

ـــق/ ـــ ــ ــ ــــؤول في  يراجع المنســ ــ ـــ  الموارد إدارةالموظف المســـ
ــــــرية ــ ـــ ــلفة تتجاو  العالمية البشــ ـــ ــ ــ دوالر  ٣٠ ٠٠٠ز أي ســــ
 أمريكي.

  التحقق من طلبات الدفع المقدمة من الموظفين
ـــتعراض ال عمليــة تعزيز ـــ ــ ـــ ــ المقــدمــة من  طلبــاتاسـ

ــأنالموظفين  ــول على  بشـــــ ــ ــــلفالحصـــ ــ اإليجار  سـ
ـــكمن  والتحّقق ــ ـــــات، تل وٕاعـــــادة النظر في  الطلب

بحث  أجل من المعنيةالتشــغيل القياســية  اتإجراء
ـــوعم  حديثاً  تضــــعه مافيها  ُيدرج لكي تنقيحها وضـ

ــرية الموارد إدارة ــ ـــ ــ ـــ  قوائم /نماذجالعالمية من  البشــ
ــــوابط  تعّزز مرجعية ــ ـــ ــ تجهيز  ميدان في الرقابةضــ

  .سلفتلك البالحصول على  المتعلقة معامالتال

٤  
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    التوصيات  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
  ُنفِّذت

ــد التعاون  ـــات والعمليات المتعلقة برصـــــ ــ ـــياســ ُحدِّثت الســــ
. وتم تنقيح األحكام ذات الصــــلة الواردة المالي المباشــــر

ــغيل الموحدة، وتم تبادلهـا.  ـــ ــ ــ ـــ في الدليل وٕاجراءات التشــ
وتتضمن التغييرات الرئيسية تنفيذ تقييم للشركاء، وٕاجراء 

ــافية، ــطة ضـــــمان إضـــ ــريح بالتمويل  أنشـــ ــ وتحديث التصـ
 وشهادة المصروفات، ونماذج المبررات.

ـــأن التعاون  ــين تقديم التقارير المتأخرة بشــ تحســـ
  المالي المباشر

ــــلــة ــ ـــ ــ ــ ــينــات الملحوظـة على  إدخـال مواصـ ـــــ ــ ـــ التحســ
 التخفيض ورصد المباشر المالي التعاون سياسات

ـــل عمومًا ال ــ  من طويلة لفترة المعّلق عددفي حاصـ
ـــارير ــاون التق  عن وذلـــك ،المقـــدمـــة عن هـــذا التعـ
ـــــباب الجذرية  معالجةطريق  ـــ ــ تقف وراء  التياألســ
ــماناً  تقديمهاتأخير  ـــ ــ ـــ ــــل تها لتخفيف وطأ ضـ ـــ ــ بفضــ

ـــتراتيجياتمن  الُمتّبعفعالية  زيادة ـــ ــ ــ والُمنّفذ من  اســ
ـــــطالع تعّزز تدخالت ـــ ــ ــؤوليات االضـ ــ ــ ـــ  ذات بالمســ
  .بشأنها الصلة

٥  

  ُنفِّذت
ـــــغيلي الدعم إدارة ـــ ــ ــغيل ، والخدمات التشــ ـــ ــ ــ إجراءات التشـــ

ـــــول الثابتة  ٠٠٢الموحدة، البند ثامنًا،  ــأن األصــ ــ باء بشـــ
ــــه  (المعدات)، ودورة الحياة، ومراقبة الجودة، ـــــــ تم عرضــ

ــــات مــراجــععــلــى  ـــ ــــاب ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــارجــي الــحســـ  فــي آذار/ الــخــ
 ، ُووضــع في صــيغته النهائية في نيســان/٢٠١٩  رسما

. وتتضمن إجراءات التشغيل الموحدة اآلن ٢٠١٩أبريل 
هذه المجاالت، وتم تنقيحها وتبادلها مع مراكز االتصال 

 اإلقليمية.

تحســين إجراءات التشــغيل القياســية لغرض إدارة 
  المخزون واألصول

ـــــغيلال إجراءات إعداد تعزيز ــية  تشــ ـــ  لغرضالقياســ
مراقبتها  ألهمية زيادةً  واألصـــــــول المخزونات إدارة
ــؤوليات  عن في هذا  الُمســــندةطريق توضــــيح المســ

ـــــد  المذكورة اإلجراءات وملكيةالمجال  ــــ  القيامبقصــ
ــــــؤوليــات أدوار بتحــديــد المطــاف نهــايــة في ــ ـــ ــ  ومسـ

ــحة؛ ــــ ـــ ــ ـــتعراض واضــ ــ ـــ ــ بالعملية  المعنيين أدوار واســـ
ـــؤولياتهم ـــؤولياتهم أدوارهم وتعزيز ومســــ ــ  هذه؛ ومســ

ــاطر ودمج ــــــغيــــل  مخــ ــ ـــ ــ  إدارة على المنطويــــةالتشـ
ــول ــ ـــــ ــ ــــغيل  المخزونات /األصـــ ــ ـــ ــ ــ في إجراءات التشـ

  .القياسية

٦  

  ُنفِّذت
ــغيـــل الموحـــدة، البنـــد ثـــامنـــًا، في إطـــار  ـــــــ ــ   إجراءات التشـــ

واضـــــــح باء، ُأدرجت اإلجراءات الالزمة للتحديد ال ٠٠٢
الرئيس، والحسابات والتقارير المالية، وفريق  لمسؤوليات

إدارة األصـــول. ويشـــكل الفصـــل بين واجبات فريق إدارة 
األصــول والحســابات أحد المخاطر الرقابية المهمة التي 

 إجراءات التشغيل الموحدة.ُعولجت عن طريق تحديث 

  مهام الفريق المعني بإدارة األصول
ــيح ـــــ ــ ـــ ــــــول بإدارة المعني الفريق مهام توضــ ــ ـــ ــ  األصـ

ــينو  ــ ــــوابط  تحســ ــــلخالل  من الرقابةضــ  بين الفصــ
  .ةساوقالمت غيرالمهام 

٧  

  ُنفِّذت
ـــي في  ـــيح دور األقاليم والمقر الرئيســـــ اءات إجر تم توضـــــ

ــغيل الموحدة المعنية. وفريق إدارة األصــــول بالمقر  التشــ
ــي مســــؤول عن تنســــيق البيانات وتجميعها بشــــأن  الرئيســ

ــــبية لمعاييرا ــ ـــ ــ ــ ومتطلبـات  العام للقطاع الدولية المحاسـ
تقديم التقارير األخرى، وهو أيضـــــًا األمين على أصـــــول 

 المقر الرئيسي.

ــول وســـــــــائر  قدرات ـــ ــ الفريق المعني بإدارة األصــ
  المكاتب

ــًا تقـــدير لمـــا يتمّتع بـــه  إجراء  المعني الفريقحـــاليـ
ـــول بإدارة ــ ــ ـــ لتلك التي تتمتع بها و من قدرات  األصــ

ــــائر  ــ ـــول إدارة على المكاتبسـ ات والمخزون األصــــ
ــــمان المكاتب جميعب ــ ــ ًا لزيادة فعاليتها في مجال ضـ

  .ها كّل فيما يخّصهومسؤوليات هابأدوار نهوضها 

٨  
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  قيد التنفيذ

ــروع  ــ ـــطول علقةالمت الخدماتاعُتِمد مشـــ ــ في  المركبات بأســ
بتاريخ  والمالية اإلدارية الشــؤون مديرالمنظمة في اجتماع 

ــاريع التجريبية على ٢٠١٨أبريل  نيســـان/ ١ ، وبدأت المشـ
. وُتجرى ٢٠١٨المستوى القطري في الربع الثاني من عام 

ــاريع التجريبية حاليًا في  ـــ ــ ـــ ـــ ــ مكاتب تابعة للمنظمة   ٧المشـ
، وجمهورية الكونغو، وجمهورية ألفريقيا اإلقليمي لمكتب(ا

ـــا، واألردن، والعراق،  ــ ـــة، ونيجيريـــ ــ ــديمقراطيـــ ــ ــ الكونغو الــ
ـــتجابة لإليبوال. ومن  ــ ـــ ــ ــ ـــتان)، مع تقديم الدعم لالســ ـــ ــ ـــ ــ وباكسـ

ــام  ــالـــــث من عـــ . ٢٠١٩الُمقرر إجراء تقييم في الربع الثـــ
وسوف ُتدرج سياسة السالمة على الطرق وٕادارة األسطول 

ــلفي  ـــ ــ ــدلي ـــ ــ ــان/ في آذار/ اإللكتروني ال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــارس نيســـ ــ  مــ
  .٢٠١٩  أبريل

ــروع  ــ ــ ـــطول المتعلقة الخدماتوُنِقل مشــــ ــ ــ في  المركبات بأســـ
ــراف ــميًا ليقع تحت إشــ دائرة  المنظمة في الوقت الراهن رســ

اإلدارة العامة، ويتلقى دعمًا كامًال من المنظمة. واسُتحِدث 
ــامــــة.  ــار دائرة اإلدارة العــ ــطول في إطــ ــ ــ ـــ ــ ــ مركز إدارة األســـ

ــفاء الطا ـــ ـــ ــ ـــي على إدارة ويجري العمل إلضــ ـــ ــ ــ ــســ ـــ ــ ـــ بع المؤســ
 األسطول.

  المشاريع المتعلقة بخدمات أسطول المنظمة
ـــبيل  العقبات حجم تقدير ـــــ  التعاونالتي تعترض ســ

ــاريعفي تنفيذ ال ـــ ــ ـــطول  بخدمات المتعلقة مشــــــ ــ ـــ ــ أســـ
 شــركاءاعتمادها على  مدىًا المنظمة، وخصــوصــ

 أية ســدو  الداخلي الصــعيد على هاتنفيذ فيآخرين 
ــمان تتخّللها فجوات ـــي لضــ  تنفيذها في قدماً  المضـ

ـــبيلها  أن دون من  لها، داعي ال عوائقتعترض سـ
ـــيكفل  مّما ــــؤونإدارة  تعزيزبالتالي  ســـ  المركبات شــ

  .المنظمة داخل

٩  

  قيد التنفيذ
ــم مدير  ــ ـــ ــ ـــ  المعلومات بإدارة المعنيةالجديدة  اإلدارةانضــ

ــــــا ــتـــهـ ـــوجـــيـ ـــول ـــكـــن ـــون األول/ وت ـــان ـــ ــة فـــي كـ ــ ــظـــمـــ ــمـــنـ ـــلـ  ل
ــمبر ــ ـــة جديدة ُيتوقع ٢٠١٨  ديســـ ــــياســــ ــ . ويجري إعداد سـ

  .٢٠١٩تنفيذها في عام 

تعزيز إدارة معدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة 
  بالمنظمة والمعّدة للمستخدم النهائي

ــة المعلوماتإدارة معدات تكنولوجيا  تعزيز ـــ ــ ــ ـــ  الخاصــ
ــتخـــدم والمعـــّدة بـــالمنظمـــة ــ ـــ ــ ــ ـــ خالل  من النهـــائي للمســ

ــــتعــانــة ــ ــ ــ ـــ  والفريق والتكنولوجيــا المعلومــات بــإدارة االســـ
 الشــراء عمليات تنســيق وٕادارةالمعني بإدارة األصــول 

  : يلي  ما طريق عنوذلك  المؤسسية، والسياسات
شراء معدات مسّوغات تقديم  بشأن شرط وضع  (أ)

ــمن  التيتكنولوجيــا المعلومــات  ــ ـــ ــ ــ ــ ال تنــدرج ضـــ
ــتوفيةنطاق تلك  ــ ـــ ــ ــ ــوعة للمعايير المســ ـــ ــ ـــ ــ  الموضـ

بشأن تحسين الشفافية والمساءلة، واستحصال 
ـــة  ــ ـــات إدارةموافقــ ــ ـــا المعلومــ  على والتكنولوجيــــ
  شرائها؛

ــة  (ب) ـــ ـــد على المواظبـــ ــ ــدات تزويـــ ـــ ــ ــة الوحـ ـــ  المعنيـــ
 معـدات عمر عنُمحّدثة  بمعلومات باألعمال

ــــا ــ ــات تكنولوجيـ ــ ــــاً  المعلومـــ ــ  في للتخطيط دعمـ
ـــال ا ــ ـــا مجــ ــ ــائهــ ــ ــاذقتنـــ ــ ــ ــةالقرارات  واتخـ ـــ  المتعلقــ
   وشرائها؛ باستبدالها

ــكيل توحيد  (ج) ــ ــ ــ ـــ ــ ــاق تشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  العالمية البرمجيات أنســـ
ــيــب ــ ـــ ــ ــ ـــ  أنيتعّين ، وهي عمليــة المكتبيــة للحواســ

لمواصـــلة الموقع  في المصـــّنعةالشـــركة  اتجريه
ـــريع ــ ــ ـــ ــ ــ ــا دورة زمنوتيرة  تســ ــ ــــااقتنــ ــة  ئهــ ـــارنــــ ــ مقـ

   ؛تسليمهاب
ــة إتاحة أدوات إدارة األجهزة الجوالة   (د) ــ ـــ ــ ــ ــ الخاصـــ

 المعني فريقلل بـــإدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا
ــول بإدارة ــ ـــ ــكيل مدير مثل، األصـــ ــ ـــ ـــاق تشـــ ــ ـــ  أنســ
ـــد  النظم مراكز ـــة أيرواتش لتوريــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــســـ ــ ـــ ــ ــ ــ ومؤســ

ــوبية، وذلك لت ــ ــ ــ ــ ـــ عملية  عجيلالبرمجيات الحاســـ
  .المعداتالتحّقق من 

١٠  
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ــاء وٕادراجهـــا في  ـــــ ــ ـــ ــ تم تعزيز عمليـــات الرقـــابـــة واإلحصــ
ـــدةإج ــــل الموحـــ ــغيــ ــ ــ ـــ ــ . ويجري التمرين على راءات التشـــ

ــــنويًا، ويجري التحقق من مطابقة  ــ ـــاء المادي ســ ــ اإلحصـــ
، بغرض تجنب نظام اإلدارة العالميالسجالت لسجالت 

  أي خطأ في التصنيف أو أي مشاكل أخرى في التبليغ.

  استبعاد بنود األصول الثابتة المبّلغ عنها
ـــلة ي مواصـــ ــّ ــباب تقصــــ ـــتبعادإلى  الداعية األســــ  اســـ

ــول الثابتة  بعض  الُمبّلغالثابتة  تلك منبنود األصــ
ــًال عن ٢٠١٧ عامعنها في  ـــ ــ ـــ ــ البنود  إدراج، فضــ
 الُمتبّرع /منهـــا الُمتخّلص /الخـــدمـــة من الُمخرجـــة

ــتهلكــة  فيبهــا  ــ ـــ ــ ــول المســـــ ـــــــ ـــ  بــالكــامــلقــائمــة األصــ
ــــالحة ـــ ــ ــتخدام؛ والصـ ــــ ـــ ـــــتراتيجيات  لالسـ ـــ وتطبيق اســ

  .الُمحّددة الجذرية األسباب لعالجمناسبة 

١١  

  ُنفِّذت
ـــغيــل موحــد جــديــد وتبــادلــه بغرض تم إعــداد  ـــــــ ــ إجراء تشــ

 بيان الرقابة الداخلية. زمة إلعدادتوفير اإلرشادات الال

بيان وضع سيسات وٕارشادات سليمة بشأن إداد 
  الرقابة الداخلية

 بيان إعداد بشأنسليمة  وٕارشادات سياسات وضع
تحـــديـــد : الرقـــابـــة الـــداخليـــة، بحيـــث تحّقق مـــا يلي

 فعـــاليـــة مـــدىوعمليـــة تقييم  وٕاطـــارهالبيـــان  نطـــاق
ــاءالرقابة الداخلية؛   الســـتنباط الالزم األســـاس إرسـ

 ضـمان إعداده؛ عن المسـؤولينالبيان وتحديد هذا 
  .كما ينبغي ورصده بهالمعنيين  إلىإحالته 

١٢  

  ُنفِّذت
: تم تحديث جميع إجراءات التشغيل الموحدة ُنفِّذت  (أ)

ـــلة" في  ــ ــ ـــ ــــم "المحتويات ذات الصـــ ـــــ ـــــرها بقســــ ــ ـــ ونشـــ
  الصفحات المعنية من الدليل اإللكتروني.

ذت  (ب) : انظر (أ) أعاله، كمـــا تم تبـــادل إجراءات ُنفــِّ
ـــال المع ــ ـــ ــ ــ ـــغيل الموحدة مع مراكز االتصـ ـــ ــ ــ نية التشـــ

  بالسفر في المقر الرئيسي واألقاليم.

: طرأ تغيير على التوصـــية المبدئية. عوضـــًا ُنفِّذت  (ج)
ــــــــتُتاح مبادئ توجيهية  ــ ـــــــية المقدمة، سـ ــ عن التوصــ
ــــــــؤولياتها  ــ ـــ جديدة لجميع جهات االعتماد تحدد مسـ
ـــغيل الموحدة  ــــمنت إجراءات التشــــ ــ ــــــوح. وتضـ بوضـ

مبادئ توجيهية لبيان مسؤوليات  المحدثة مخططًا/
  هات االعتماد.ج

ــفــار الطــارئــة": تم إدراج تعريف ُنفِّذت  (د) ــ ـــــ ـــ في  "األســ
 ).١٠٠-٤-١الدليل اإللكتروني (البند سابعًا، 

  تعزيز سياسات المنظمة المتعلقة بالسفر
ــــــــات  تعزيز ــ ـــ ــــياسـ ــ ـــــــ المتعلقة  وٕاجراءاتها المنظمةسـ

  : ما يلي طريق عن السفرب
ــــغيل إجراءات أحكام مواءمة  (أ) ــ ـــــية التشـــ ــ  القياســ

 اإللكتروني الــدليــل مع اإلعالميــة والمــذكرات
ــوحزيادة ل ـــأن  وضــ الصــــالحيات الممنوحة بشـ

  الموظفين؛  سفر
ـــاء   (ب) ــ ــ ـــ ــ  إجراءاتمؤدي إلى إلكتروني  رابطإنشــ

ــية  ـــغيل القياســـ ـــات جميعوٕارفاقه بالتشــ ـــياســ  ســ
ــفر ـــ ــ ـــلة ذات الســـ ـــــ من أجل اإلبالغ عن  الصــ

ــــــوع بمزيد من  ــــادات المتعلقة بالموضـــ ــ اإلرشـــ
   ؛الكفاءة

ــ في البيئية االعتبارات دمج  (ج) ات الســـفر ســـياسـ
ــــــة والـمــتــوائـمـــــــة  ـــة فـي الـمــنــظــمـ ــ تـّـبــعــ  مــعالـمــُ

ــــتراتيجية األمم المتحدة  ــ ــ ـــ ــ ـــأن الحياد اسـ ـــ ــ ـــــ بشـ
 التزامهاثبات إل، وذلك ٢٠٠٧ لعامالمناخي 

ـــأن  من  حدالبتنفيذ أنشــــطة األمم المتحدة بشـ
، المنــاختأثير انبعـاثات غازات الدفيئـة على 

   ؛وٕاسهامها في تنفيذها
ة المنظمة بشـأن الســفر سـياسـ فيحكم  إدراج  (د)

ــــفارًا طارئة  ـــــــ ــّكل أســ ــ ــ ـــ ــ يبّين الحاالت التي تشــ
ــمان ـــ ــ ـــفر توحيد  لضـ ــ عملية تقديم طلبات الســـ

ــــــفافية وتعزيز ،كاّفة المنظمةأنحاء  برع  الشــ
 ذات المسؤوليات تحديدتوّخي الوضوح في و 

  .الصلة

١٣  
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  ُنفِّذت

ــــــمن االمتثـــال على نحو  ـــ ــ ــ تم تعزيز النظـــام بحيـــث يضـ
بشأن األسفار  أفضل للسياسات وٕانفاذ الشروط المسبقة

ــــل فريق  ــــمية. كما أرســـ ــ ـــتي الدعم خدماتالرسـ ــ  اللوجيســ
ـــــة تنب ـــفر الخاصــ ـــ يهًا إلى جميع الدوائر لتقديم خطط السـ

 بها وفقًا للسياسة.

  الوحدات النموذجية المعنية بشؤون السفر
ـــديــــث ـــة تحـ ــــة  البنيـ ـــدات  لمنظمــــةفي االتحتي للوحـ

ــفر  شــــــؤونالنموذجية المعنية ب ــ عزيز ت بفضــــــلالســ
ــدعم ـــدم الــ ــافي مجــــال  الُمقـ  المعلومــــات تكنولوجيــ

يتعّين  ماالسفر ورصد  تخطيطانطالقًا من مرحلة 
ــــتيفاؤه من  ــ ــــروطاســ ـــ ــــــبقة شـ ــــأن ا مســ ـــ ـــفاربشـ ــــ  ألسـ

ــــمية، ــــيحخالل  من وذلك الرســ  المســــــؤوليات توضــ
ــندة ــ ــول على ميدان في الُمسـ من  الموافقات الحصـــ

 شـــؤون تخطيطعمليات  بأفضـــل االضـــطالعأجل 
  .الموضوعة بشأنه الخطط فعالية وزيادة السفر

١٤  

  قيد التنفيذ
بحيث  وطأتها وتخفيف المخاطر ديدتم تعديل إطار تح

، رصدوال اإلشراف مجالي فييسمح بتنفيذ أنشطة كافية 
ــتخدمي أداة إدارة المخاطر في  ــ ـــ ــ ـــ وُأبِلغ بذلك جميع مســ

  .٢٠١٨  عام

جَّع ـــتخدمو التقييم الذاتي ضــــمن  وٕاضــــافًة لذلك، ُيشــــَ مسـ
ــيـــاغـــة خطط عمـــل  ـــــ ــ ـــ إطـــار الرقـــابـــة الـــداخليـــة على صــ
نِّفــت بــاعتبــارهــا في حــاجــة  ـــُ ـــــــ لمجــاالت اإلدارة التي صــــ
للتعزيز أو ضــعيفة. ولكن اســتعراضــنا كشــف عن وجود 

  مراكز ميزانية تشوبها أوجه قصور رقابية.

ــت  ــك نفس التحــــديــــات التي واجهــ وقــــد الحظنــــا مع ذلــ
 .٢٠١٨ناها في عام المكاتب التي زر 

ـــة لمخاطر  ـــتعراض مراكز الميزانية المعرضـــــ ــ اســـ
  التشغيل

ــعي ــــ ـــ ــ ــــتعراض مراكز  األولويةيالء إ إلى الســ ــ ـــ ــ الســ
وتحديد تلك  التشــــغيل لمخاطر الُمعّرضــــةالميزانية 

ــأةتـــدابير لتخفيف  اتخـــاذالمراكز، و  المخـــاطر  وطـ
ــــماناً المحيقة بها  ــ ــ ـــــطالع ب ضـــ ـــ  منما يكفي لالضـــ

ـــطة ــ ــرافمجالي  في األنشـ ـــــدها، عليها اإلشــــ  ورصـ
ــة المطـــاف على إثبـــات  في عمالً  وذلـــك ــايـ  أننهـ

ـــطة  ـــــ ــ دة فيها تؤدي أنشــ ـــّ ـــــــ المراقبة الُمحّددة والُمجســ
 أغراض تؤيـدوظيفتهـا على النحو الُمتوّقع منهـا، و 

  .بالمكات في عموماً منها  الُمتوّخاة التشغيل

١٥  

  )٢٠١٦( ٧٠/٤٣الوثيقة ج  

  قيد التنفيذ
ـــــميم  ـــ ــ في إطار مبادرة تحّول المنظمة، يجري إعادة تصــ

ـــل ــلســـ ــ ــراء المتكاملة. وُيتوقع تنفيذ و  التوريد ةســ ــ عملية الشــ
ــــتهدفة في إطار تنفيذ برنامج العمل  هذه المنجزات المســـ

  العام الثالث عشر.

ــافة لذلك، ففي إطار هيكل ا ــــ ـــ ــ لمنظمة الجديد، وباإلضـــ
ُأنشــئت إدارة جديدة معنية بســلســلة التوريد ضــمن شــعبة 

 العمليات التجارية.

  إدارة سالسل التوريد والمخزون
االســتمرار في معالجة القضــايا المتعلقة بالمخزون 
على نطاق المنظمة ككل من خالل تقييم اآلليات 
ـــالتقييم  ـــــة بــــ ــــة المخزون والمعنيــ ــة لمراقبـــ ــ ـــاليـــ ــ الحــ
واإلبالغ، يليها وضـــع ســـياســـة عالمية بشـــأن إدارة 
ـــأنها أن توفر  ــ ــــل التوريد والمخزون من شـــ ـــالســــ ــ ســـ
األســاس الالزم لوضــع إجراءات التشــغيل القياســية 

  بشأن إدارة المخزون المنتهي الصالحية.

١  
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  قيد التنفيذ

ــم مدير  ــــ ـــ ــ ــ  المعلومات بإدارة المعنيةالجديدة  اإلدارةانضـ
ـــا ـــ ـــهـ ـــت ـــولـــوجـــي ــكـــن ـــون األول/ وتـ ـــان ــ ــة فـــي كــ ــ ــ ــظـــمـ ـــمـــنـ ـــل  ل

ــــمبر ـــوف ٢٠١٨  ديســــ ــ . ويجري إعداد خطة جديدة، وســـ
 .٢٠١٩ُتتاح خالل عام 

ــإدارة  ـــة لإلدارة المعنيـــة بـ ـــتراتيجي ــ الخطـــة االســـــ
  المعلومات والتكنولوجيا 

ــمية بشــــأن  ــتراتيجية ملموســــة ورســ ـــع خطة اســ وضـ
) تقترن بـــإطـــار ١تكنولوجيـــا المعلومـــات بحيـــث: (

ـــاتج  ــا نــ ــ ــفهـ ــ ـــ ــ ـــ ــّدد بوصــ ــــة تخطيط زمني محـــ عمليـ
ــية الطابع لتقديم توجيهات  ـــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــ ـــتراتيجي مؤسـ ــ ــ اســـ
ــا يخص جميع المبـــادرات المقّرر  ــــتركـــة فيمـ ـــ ــ ــ مشـــ
ــــعها حاليًا على قدم  ـــ ــ ـــــعها وتلك الجاري وضــ ـــ ــ وضـ

ــاق؛ ( ــتراتيجية ٢وسـ ) مراعاة تضـــمين الخطة االسـ
ـــــــأن تكنولوجيـــا المعلومـــات الحـــّد األدنى من  ــ ـــ ــ بشــ

ية المتطلبات الشـــاملة للتوجيهات والمبادئ التوجيه
ـــة المتعلقـــــة  ــــــتراتيجيــ ــ ـــ ــ ـــداف واألغراض االسـ واألهــ
ـــية،  ــ بتكنولوجيا المعلومات، ومقاييس األداء الرئيسـ
ـــة بتكنولوجيا المعلومات،  ــــ ـــــتثمارات الخاصــــ ــ واالســــ

ــتنــاد إلى ٣ومعــالم اإلنجــاز؛ ( ــ ـــ ــ ــ ــمــان االســـ ــ ـــ ــ ــ ) ضـــ
اســتراتيجيات راســخة رســميًا في تنفيذ حلول العمل 

ــــتفا ــية وتحديد أولوياتها من خالل االسـ ـــاســـ دة األســ
ــــــة لهذا الغرض وٕادارة القيود  ـــصــ ــ ــ من موارد مخصـ

  المفروضة عليها.

٢  

  ذتُنفِّ 
ــد المجلس المعني بتكنولوجيــــا المعلومــــات ميثــــاق  اعتمــ

ــؤون المنقح في أيلول/ ـــ ـــريف الشـ ــبتمبر  تصـــ ـــ . ٢٠١٨سـ
ـــؤوليات  ــ ـــ ــ ــ ـــوح على األدوار والمسـ ـــــ ــ وينص الميثاق بوضـــ

  المنوطة باللجان الفرعية وتشكيلها، عند االقتضاء.

فة  ــ ــ ـــ ــ ـــ يجتمع المجلس المعني بتكنولوجيا المعلومات بصــ
طط ومواءمة استراتيجية منتظمة الستعراض العمل المخ

 تكنولوجيا المعلومات مع أهداف المنظمة.

  المجلس المعني بتكنولوجيا المعلومات
ـــاء ( ــ ـــ ــ ــ ) مجلس معني بتكنولوجيا المعلومات ١إنشــ

ـــحة  ـــ ــ ــــؤوليات واضـــ ــ ـــ ـــطلع بأدوار ويتكّفل بمســ ـــ ــ يضـــ
ـــاريع   فيمــا ـــــ ــ ـــ يتعلق بــأداء وظيفــة الرقــابــة على مشــ

تكنولوجيا المعلومات من منظور متعدد الوظائف 
ــتراتيجية تكنولوجيا المعلومات  ــمان مواءمة اسـ وضـ

ــتراتيجية للمنظمة، ( ـــع ٢مع األهداف االســـ ) ووضــ
ــــم  ــ إطار إدارة أداء تكنولوجيا المعلومات الذي يضـ
مقـــاييس ألداء تكنولوجيـــا المعلومـــات للتمكين من 

يـــاس جودة خـــدمـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات كمـــا ق
ـــاذ  ينبغي وتوفير معلومــــات فعــــالــــة ألغراض اتخـ
ـــؤون  ــــريف شــــــ ـــ القرارات؛ وٕاعادة تعريف هيكل تصــ
ــــروع تحويــل نظــام اإلدارة العــالمي من أجــل  ــ ـــ ــ مشـــ
ـــفها  ـــ ــ ــح بوصـ ـــــ ــطالع بأدوار ووظائف أوضــ ــ ـــ االضــ
ــًا لتكوين عضـــوية اللجنة التوجيهية ومجلس  أســـاسـ

  إدارة المشاريع.

٣  
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    التوصيات  تحقق مراجع الحسابات الخارجي من تنفيذها
  ُنفِّذت

بأغراض  المشاريع إلدارة االمتياز مركزأنشأت المنظمة 
ــــاريع  ـــاعدة على اختيار المشـــ ــــية تتمثل في المســــ ـــاســـ أســــ
ــــلها وتنفيذها، ومكافحة  ــــلســـ ــ وترتيب أولوياتها وتحديد تسـ

ووضــع إطار ، للموارد األمثل المســتوى بلوغالمخاطر، و 
ــــق ومالئم للغرض  ــــــاريع متســـ ــــأن إدارة المشـ منهجية بشـــ
ـــــيير األعمال  ــــ ـــــكل جزءًا ال يتجزأ من إجراءات تســـ ـــ ــ ليشــ

  بالمنظمة.
وعمـــل هـــذا المركز على تعزيز عمليـــة إدارة المخـــاطر 

ـــاون مع م ــــالتعــــ ــ ــــببـ ـــ ـــــال كت ــ  المخـــــــاطر وٕادارة االمتث
. وُأدِرجت إدارة المخاطر ضــمن إطار إدارة واألخالقيات
ــاري ـــ ــ ــ ـــ ـــــة المشــ ــ ــ ـــ ـــطة الخمســ ــ ـــ ــ ـــ ع في المنظمة، كأحد األنشـ

ـــة في مرحلـــة  ــام بمهمـــة إلزامي ـــيـــة. ويتعين القيـ ـــ ــ الرئيســــــ
ــــــاطر عن طريق  التخطيط بغرض إجراء تقييم للمخـ
ـــتخدم  ـــ ــ ـــ ــتجابة لها. وُيســ ـــ ــ ـــ تحديد المخاطر وتخطيط االســـ
ــد المخـــاطر  نموذج إدارة المخـــاطر المعيـــاري في تحـــديـ

ـــــده ــ ــــجيلها، وتتبعها، ورصــ ــ ــــاريع، وتســـ ا، المحيقة بالمشـــــ
  وتخفيف وطأتها.

ــات  ـــإدارة المعلومــ ــــة بـ ــــــطــــة اإلدارة المعني أنشــــ
  والتكنولوجيا في مجال تحديد المخاطر

ـــطتها في مجال تحديد المخاطر عن  ـــ ــ ـــــ تعزيز أنشـ
ــباب طريق غرس  ـــل لألســـــــ ــ ـــ ـــــــاليب تحليل أفضـ أســ

الجذرية التي تقف وراء المخاطر الُمحّددة لتجنب 
ـــمان  ــ ــــات ومواطن التعثُّر المنطقية، وضــ االفتراضـــ

التقويم إلى تطبيق ضــوابط  أن تؤدي اســتراتيجيات
ــيــاق أكثر فعــاليــة على المخــاطر  ـــــــ ــ ــمن الســـ ــ ـــ ــ ـــ ضــ

  المناسب.

٤  

  ُنفِّذت
 لتكنولوجيا العالمي لصندوقا المشاريع إدارة مكتبيدير 

ــــاريع.  المعلومات ــــد جميع المشــ بالكامل وتقاريره، ويرصــ
ـــأن لوحة متابعة ويجري  ـــــ ــ ـــ عت في هذا الشــ ـــِ ـــــــ وقد ُوضــــ

ــــبوعيًا. وكذلك يجتمع  ـــ ــ ــ ــــــها أســ ــ ـــ ــتعراضــ ـــــ ــ  إدارة مكتباســــ
ت كافًة) بجميع مديري المشـــاريع (في المجاال المشـــاريع

ـــة حالة المشــــاريع، وجوانب  ــبوعين بغرض مناقشـ كل أســ
 التبعية فيما بينها، وأي مشاكل أو تصعيدات.

ـــاريع التابع لإلدارة  ـــؤوليات مكتب إدارة المشــ مســ
  المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا

ــؤولية  ــ ـــاريع بالمســـ ــ ــــمان تكّفل مكتب إدارة المشــ ضـــ
ــــاريع أو المبادرات الرئيســــــية  عن تنفيذ جميع المشــ

المعنية بإدارة المعلومات والتكنولوجيا لكي لإلدارة 
تشمل مشروع تحويل نظام اإلدارة العالمي، وكفالة 
ـــد من  ــب بمزي ـــة إلى المكتـ ــة الموكل إنجـــاز الوظيفـ
ــــتقرار جوانب  ــ ـــ ــ ــيابية والموثوقية، وزيادة اســ ـــ ــ ـــ االنســـ
المســاءلة والمســؤوليات المحّددة، مّما قد يؤدي في 

ـــــريف  نهاية المطاف إلى زيادة فعالية عملية ــــ ـــ تصــ
  الشؤون وضمان جودة المشاريع.

٥  

  قيد التنفيذ
ـــدير  ـــ ـــــم مـ ـــ ــ ــ ــدة  اإلدارةانضـــ ــ ـــ ـــدي ـــ ــــةالجـ ـــ ـــإدارة المعني ــــ  ب

ــانون األول/ وتكنولوجيتهــــا  المعلومــــات  للمنظمــــة في كــ
ـــــمبر ـــوف ٢٠١٨  ديســـ ــ . ويجري إعداد خطة جديدة، وســـ

  .٢٠١٩ُتتاح خالل عام 

ـــــة على اإلدارة المعنيــة  إطـار الرقـابـة المفروضــــــ
  بإدارة المعلومات والتكنولوجيا

ــابـــة  ــــــمي على أطر الرقـ ــ ـــ ــ ــفـــاء الطـــابع الرسـ ــ ـــ ــ ــ إضـــ
ــــــمـــة إلدارة  ــ ـــ ــ ـــة على العمليـــات الحـــاسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ المفروضـ
ـــياق إعطاء األولوية  ـــ تكنولوجيا المعلومات، في ســ

ــادر ) ترتيبــات ١لمــا يلي: ( ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــتعــانــة بمصـ ـــــــ ـــ االسـ
معايير تصـــنيف األصـــول الحاســـمة   )٢خارجية؛ (

ـــات؛ ( ــ ــــــا المعلومـ ــــار إدارة أداء ٣لتكنولوجي ) إطــ
تكنولوجيا المعلومات، وضــمان توثيق أطر الرقابة 
ـــمها عبر أنحاء المنظمة كاّفة من أجل  هذه وتقاســـ
ـــــــًا على  ــ ـــ ـــــدها بفعالية. والعمل أيضــ ــــ ـــ إدارتها ورصــ

ــطة  ـــــ ـــ ــ تحديد المخاطر مواءمة تلك األطر مع أنشــ
ـــاالت  ــ ــــــا لكي ترّكز على المجــ التي يلزم تعزيزهـ

  الرئيسية المحّددة لتحقيق النتائج.

٦  
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