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  التقدم الُمحرز في تنفيذ توصيات 
      مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية

  تقرير من المدير العام
  
  
بنــاًء على طلــب لجنــة البرنـامج والميزانيــة واإلدارة خالل اجتمــاعهــا الثــالـث عشـــــــــــــــر الـذي انعقــد في كـانون   -١

ُتقدم هذه الوثيقة أحدث المعلومات عن اإلجراءات التي اتخذتها األمانة ضـــــــــــــــمانًا للتنفيذ  ٢٠١١،١الثاني/ يناير 
. ويتضـــمن هذا التقرير أيضـــًا لمحة ٣والداخلي ٢الكامل للتوصـــيات الواردة في تقريري مراجعي الحســـابات الخارجي

  ٣ .٢٠١٨السنة التقويمية عامة عن حصائل التحقيقات الُمشار إليها في تقرير مراجع الحسابات الداخلي عن 
  
  مقدمةال
  
لط عليه الضــوء في تقريري مراجع الحســابات الخارجي ومراجع   -٢ تحيط األمانة علمًا بالتقدم الُمحرز الذي ســُ

في الوقت المالئم المراجعة تنفيذ توصــــــيات بها التزام، وتعيد تأكيد ٢٠١٨الحســــــابات الداخلي عن الســــــنة التقويمية 
وضـــــمان اتخاذ التدابير الالزمة لتقليص عدد التوصـــــيات التي مازالت معّلقة. وفي هذا الصـــــدد، يتواصـــــل انخفاض 
نســــبة توصــــيات مراجعة الحســــابات الداخلية المفتوحة المتأخرة مقارنة بالمســــتويات الســــابقة (انخفضــــت التوصــــيات 

ي حدود تعلق األمر بتوصــيات مراجعة الحســابات الخارجية، لم ). وف٢٠١٩في شــباط/ فبراير  ٪٤,٢المفتوحة إلى 
  التوصيات األخرى أو تم تنفيذها بالكامل.في حين ُأغِلقت توصية،  ٢٢توصيات قيد التنفيذ من أصل تسع تبق إال 

  
الضوابط الداخلية مع الحد من التكاليف وضمان تحقيق  وفي جهودها الرامية إلى تحسين المساءلة وتعزيز  -٣
، أحرزت األمانة تقدمًا كبيرًا في مجاالت السفر، وٕادارة األسطول، والعمل في الطوارئ، والتعاون لقيمة مقابل المالا

والشـــراء، واالســـتراتيجية وخطة التنفيذ لتحقيق القيمة مقابل المال، ضـــمن مجاالت  ،والتنفيذ المباشـــر المالي المباشـــر
  أخرى.

  إدارة شؤون السفر  
  
األمانة تغييرات في ســــياســــة المنظمة بشــــأن الســــفر في مهام  الســــفر في مهام رســــمية، أجرتفيما يتعلق ب  -٤

واســتحقاقات درجة  مســاراتال دبغرض مواءمتها مع ســياســة أمانة األمم المتحدة بشــأن تحدي ٢٠١٨رســمية في عام 
ُتخفض في الوقت  . وباإلضافة لذلك،٪١٤ت متوسط أسعار تذاكر السفر بنحو رايغي. وخفض إدخال هذه التالسفر

يومًا، إلى  رالراهن تلقائيًا طلبات الســفر غير الممتثلة لســياســة الحصــول على موافقة مســبقة قبل الســفر بأربعة عشــ
                                                            

  .١٢٨/٣ت م الوثيقة   ١
 .٧٢/٣٩ج الوثيقة   ٢
  .٧٢/٤٠ج الوثيقة   ٣
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(بالمقر  وال ُتمنح أي اســتثناءات إال من جانب المدير العام المســاعد لشــؤون العمليات التجارية الدرجة االقتصــادية،
ات وجيهة. وأدى هذا إلى زيادة رر الرئيســــــــــي) أو مديري الشــــــــــؤون اإلدارية والمالية (في األقاليم)، على أن تتوافر مب

مليون   ١٥ نحووفير . وتشير التقديرات إلى ت٢٠١٨م افي ع ٪٦٩إلى  ٢٠١٦في عام  ٪٤٥االمتثال من معدالت 
تلك المبادرات، إلى جانب إطالق برنامج بفضــــل الذي تحقق  تجنب التكلفة المركبةفي ضــــوء دوالر أمريكي ســــنويًا 

الذي يتيح أسعارًا متفاوضًا عليها مسبقًا للفنادق في الوجهات األكثر شيوعًا للسفر في مهام رسمية  الفنادق المفضلة
  ويخفض بالتالي بدل المعيشة اليومي.

  
الجودة على و االمتثال المتعلقة بضــــوابط الضــــمانًا لتنفيذ  تتواصــــل الجهود المبذولة في هذا المجال وســــوف  -٥

لى صـــــعيد المنظمة، ويشـــــمل ذلك توحيد إجراءات التشـــــغيل، وتدريب الموظفين عســـــاقًا بصـــــورة مطردة تنحو أكثر ا
توفير إرشـــــــــــادات واضــــــــــــحة ل اإلداريين المعنيين، وتحديث إجراءات التشـــــــــــغيل الموحدة المتعلقة باألســـــــــــفار الطارئة

  بخصوص األسفار الطارئة.
  

  أسطول المركباتإدارة 
  
بدء العمل بنظام خدمات أســـــــطول المنظمة، ُوضـــــــعت اتفاقات  فيما يخص إدارة أســـــــطول المركبات، فبعد  -٦

نظام اإلدارة المنظمة على جل لشراء المركبات وتتبع المعدات، وُأدرجت هذه االتفاقات في فهرس مركبات طويلة األ
 عدد المركبات المســـــــــــــتخدمة في الطوارئ يتضـــــــــــــمن مركبات مســـــــــــــتأجرةالعالمي. ومن األهمية بمكان مالحظة أن 

ضـــًا عدد الموظفين التابعين يوٕانما تعكس أفحســـب تعكس عدد موظفي المنظمة الذين يجري نشـــرهم في الميدان   ال
لجميع الشــــركاء الذين يعملون تحت توجيه المنظمة أو بدعم منها. وباإلضــــافة إلى ذلك، فمن الممارســــات الشــــائعة 

م بعمليات االســــــــــــتجابة للطوارئ أن يتم االحتفاظ ببعض المركبات على ســــــــــــبيل االحتياط، وال ســــــــــــيما في االقي عند
حاليًا ية المناسبة إلصالح المركبات. وفيما يتعلق بتتبع المعدات، يتواصل تاألوضاع التي ال تتوافر فيها البنية التح

ديمقراطية، والعراق، واألردن، ونيجيريا، وباكســـــــــــــتان، تنفيذ مشـــــــــــــروع تجريبي في ســـــــــــــتة بلدان (جمهورية الكونغو ال
مركبــة  ٧٠٠مركبــة، علمــًا بــأنــه يجري تركيــب أجهزة التتبع في  ٤٠٠ أكثر من فيــه تتبعتم وجمهوريــة الكونغو)، ي

  ).TracPointلرصدها عن طريق نظام إدارة أسطول مركبات المنظمة الموحد ( أخرى
  
اســـــــــُتحدثت دورات الوثائق واألدوات اإلرشـــــــــادية ويجري تعميمها، في حين  أخيرًا، ُوضـــــــــعت مجموعة منو   -٧

(منصـــــــــة التعلم اإللكتروني في المنظمة). ويجري العمل على  iLearnُأتيحت لجميع الموظفين عبر نظام و  تدريبية
تطبيقها خالل  والتي سيبدأ ،دارة المركباتوإ  استكمال سياسة الدليل اإللكتروني للمنظمة بشأن السالمة على الطرق
 األشهر القادمة، إلى جانب ما يصاحبها من إجراءات تشغيل موحدة.

  العمل في الطوارئ  
  
تحيط األمانة علمًا بتوصــــــيات مراجع الحســــــابات الخارجي في هذا المجال، وتؤكد أنه يجري توجيه جهود   -٨

  المتبقية المتعلقة بالخدمات اللوجيستية والتخطيط وحشد الموارد. إجراءات التشغيل الموحدةمركزة من أجل استكمال 
  
تعيد األمانة تأكيد امتثال ممارســــــــــــــــاتها الحالية ألحكام ألغراض الطوارئ،  فيما يخص عملية التوظيفو   -٩

سيما جوانب تحسين قد تشير إليها توصيات مراجع الحسابات، والمع ترحيبها في الوقت ذاته بأي  ،القائمة السياسة
بخصـــــوص تعيين حدود لمد فترة إشـــــعارات الشـــــواغر. وباإلضـــــافة إلى ذلك، أكدت األمانة أن أي قرار ُيتخذ بشـــــأن 

قد طة، علمًا بأن هذه المعلومات لالتعيين نيابًة عن المدير اإلقليمي ُيدعم وُيوثق عن طريق التفويض المالئم للســـــــــــــ
للمرشحين الذين لم  الفور في تقرير االختيار. وأخيرًا، فبخصوص مسألة تقديم تعليقات محددة ىتكون متاحًة عل  ال

، تعترف األمانة بأن هذا األمر ربما يكون مفيدًا بالنســـــــــبة ةيحالفهم التوفيق في خطاب االعتذار أو في مرحلة الحق
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ات إلى كــل متقــدم عن طريق خطــاب وفي نفس الوقــت، فمن األهميــة بمكــان مالحظــة أن تقــديم تعليقــ .لمتقــدمينل
ان ســـيشـــكل عبئًا من الناحية اإلدارية، ولكن يتم في الوقت الراهن توجيه هذه الخطابات تلقائيًا. كاعتذار شـــخصـــي 

موارد البشــــــــــرية الوفي جميع األحوال، يســــــــــمح اإلطار التنظيمي الحالي للمرشــــــــــحين الداخليين باالتصــــــــــال بإدارات 
  التعليقات، حسب االقتضاء.الحصول على المعنية وطلب  لالطالع على وثائق االختيار

  
أخيرًا، تأخذ األمانة على محمل الجد تمامًا النتائج والتوصــــــيات الصــــــادرة عن مراجع الحســــــابات الداخلي و   -١٠

الالزمة اإلجراءات التصحيحية  ، بما في ذلك دولة اليمن، وقد شرعت بالفعل في اتخاذالطوارئبخصوص عمليات 
فعالية ضــــــــــوابط الرقابة وتحقيق أقصــــــــــى أثر على المســــــــــتوى القطري. وما انفكت األمانة ملتزمًة بتنفيذ هذه لتعزيز 

  ذاته على تعقد الوضع على أرض الواقع. التوصيات باعتبارها من األولويات، مع تسليط الضوء في الوقت
  

  التعاون المالي المباشر والتنفيذ المباشر
  

التعاون المالي المباشـــــر والتنفيذ المباشـــــر بتطبيق ضـــــوابط رقابة مشـــــددة في مجال  التزام األمانةتجلى لقد   -١١
 المالي ترتيبات التعاونالمتأخر من التقارير الختامية المتعلقة ب، وذلك عندما وصــــــــــــــــل عدد ٢٠١٨في نهاية عام 

في إطار التعاون فقط من مجموع أوامر الشــــــــــراء  ٪١,٣تقريرًا أو  ١٥٧، حيث بلغ المباشــــــــــر إلى أدنى مســــــــــتوياته
معلقًا في تقريرًا  ٤٣٠. ويمثل هذا الرقم انخفاضــــــــــــًا كبيرًا مقارنًة بعدد ٢٠١٦عام  ذالمالي المباشــــــــــــر الصــــــــــــادرة من

، وذلك بفضــــل ســــلســــلة من التدابير التي اعتمدتها اإلدارة ومن أمثلتها أوجه التحســــين المدخلة ٢٠١٨شــــباط/فبراير 
وبدء العمل بنظام  ، وتحســين أدوات التبليغ والرصــد، والمتابعة االســتباقية،على النظام وضــوابط الرقابة ذات الصــلة

جعي. وتجلى بمزيد من الوضـــــــوح التقدم المحرز في هذا ر التقييم بالنســـــــبة للشـــــــركاء المنفذين، وبعثات التحقق بأثر 
لَّط تقرير  التبليغ ي شــــهدها التالتحســــن جوانب الضــــوء على  هالمجال في تقرير مراجع الحســــابات الخارجي، حيث ســــَ

وتؤدي إلى إغالق توصـــــــــــيات  عن التعاون المالي المباشـــــــــــر كمثال على الممارســـــــــــات الجيدة التي تنفذها المنظمة
  المراجعة السابقة.

  
مليون دوالر أمريكي على ترتيبــات التعــاون المــالي المبــاشـــــــــــــــر،  ١١٤أنفقــت المنظمــة  ٢٠١٨في عــام و   -١٢

وقد دعم التعاون المالي المباشــر مجموعة واســعة من  .٢٠١٧مقارنًة بعام مليون دوالر أمريكي  ٣٤بانخفاض قدره 
بلدًا تعمل بها المنظمة بالشـــــراكة مع الســـــلطات الصـــــحية  ٨٠مشـــــاريع التمنيع ومشـــــاريع بناء القدرات في أكثر من 

من  ٪٧٤المباشـــــر  التي ُنفِّذت بها ترتيبات التعاون المالي العشـــــرون األوائل ١الوطنية المعنية. وقد شـــــكلت البلدان
في حين يتصــــــل نحو نصــــــف مجموع إنفاق التعاون المالي المباشــــــر بدعم  مجموع إنفاق التعاون المالي المباشــــــر،

  حمالت استئصال شلل األطفال.
  

 ٢٠١٨وقد ُنقِّحت الســــياســــات واإلجراءات المتعلقة باســــتخدام التعاون المالي المباشــــر في آب/ أغســــطس   -١٣
طة الممولة عن طريق التعاون المالي المباشـــــــــر مع أولويات المنظمة وســـــــــياســـــــــاتها ضـــــــــمان توافق األنشـــــــــ بغرض

، وبغرض تنفيذ هذه األنشـــــــــــــــطة طبقًا لالتفاق المبرم مع الدول ومتطلبات الجهات المانحة المتعاملة مع المنظمة
أن يصـــــبح من األعضـــــاء المعنية. ويتضـــــمن التغييران األســـــاســــــيان المدخالن على الســـــياســـــة المعنية ما يلي: (أ) 

في إطار  تمويالً تلقى الشـــــــــــروط اإللزامية إجراء تقييمات منتظمة للقدرات المالية واإلدارية في وزارة الصـــــــــــحة التي ت
ات أنشطة الضمان المتعلقة بترتيبات التعاون المالي المباشر. وسوف اشتراطالتعاون المالي المباشر، (ب) وتعزيز 
  خاطر المتبقية التي أثارها مراجع الحسابات الداخلي.يساعد هذان التغييران على التصدي للم

  
                                                            

ــاد، موزامبيق،    ١ ـــ ــ ــ ــودان، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، العراق، تشـ ــ ـــ ــ بابوا غينيا الجديدة، اليمن، كينيا، إثيوبيا، السـ
  فييت نام، الكاميرون، مالي، بنغالديش، باكستان، غينيا، أنغوال، غانا، مدغشقر، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.
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 للسياسات واإلجراءاتالمباشر، ترصد إدارة المنظمة بانتظام مدى االمتثال  فيذتعلق األمر بالتنفي حدود و   -١٤
مباشــــــر. ونتيجًة لذلك، انخفض عدد التنفيذ معلقة بشــــــأن التقارير وجود أي فضــــــًال عن المتعلقة بالتنفيذ المباشــــــر، 

  .٢٠١٨مقارنًة بأيلول/ سبتمبر  ٢٠١٩فبراير  /شباطفي  ٪٢٩بنسبة معلقة تقارير التنفيذ المباشر ال
  

من المقرر إجراء اســـــتعراض ومراجعة شـــــاملين للســـــياســـــات وٕاجراءات التشـــــغيل الموحدة المتعلقة بالتنفيذ و  -١٥
وســــــيؤدي هذا االســــــتعراض حتمًا إلى تحديد  ، بغرض تخفيف وطأة أي مخاطر أخرى.٢٠١٩المباشــــــر خالل عام 

االتفاق على إطار على نطاق المنظمة متى ينبغي اســـــتخدام التنفيذ المباشـــــر ومتى ُيحظر اســـــتخدامه، عالوًة على 
  ان المتعلقة بالتنفيذ المباشر.مبشأن أنشطة الض

  
  راءـالش

  
والمنظمة ال تتســـامح مطلقًا بشـــأن الغش. وقد ، ة من حيث التكلفةيفعالحقق الألن ت عى المنظمة جاهدةً تســـ  -١٦

في بناء القدرات في مجال إدارة شـــــــــــــــؤون البائعين عن طريق تدريب موظفي إدارة المشـــــــــــــــتريات.  ُأحِرز تقدٌم كبيرٌ 
 تحديث مجموعة أدوات وثائق الشــــــــــــراء (بما في ذلك النماذج المعيارية لطلبات العروض،بصــــــــــــفة منتظمة ويجري 

والتقــارير المتعلقــة بــإرســـــــــــــــــاء العطــاءات)، وقــد ُأتيح كتيــب مشـــــــــــــــتريــات جــديــد لجميع  ءات،والــدعوة لتقــديم العطــا
ويتواصــل تعزيز مجموعة األدوات من خالل شــبكة المشــتريات، في حين ســيبدأ تطبيق برنامج تدريب  المســتخدمين.

وقد  .٢٠١٩على أن ُيتاح لجميع الموظفين في أيار/ مايو  iLearnعلى منصـــــــــــــة مشـــــــــــــتريات عالمي في مجال ال
مِّم منهج هذا التدريب تحديدًا بهدف تطوير قدرات  أصـــــــــــحاب المصـــــــــــلحة، وتحديد األدوار والمســـــــــــؤوليات  كلصـــــــــــُ

  بوضوح، وتوفير المعارف الالزمة لوجود عمليات تتسم بالكفاءة وتحقق االمتثال.
  

ة في نظام اإلدارة العالمي للمســـــــتخدمين على نجاحهم في اســـــــتكمال ســـــــوف تعتمد إتاحة الوحدات المعنيو  -١٧
  .في مجال المشترياتالتدريب 

  
ويجري تنفيذ توســــــــع مهم في فهرس المنظمة اإللكتروني من خالل توحيد األجهزة الصــــــــيدالنية والمختبرية   -١٨

وُيتاح الفهرس اإللكتروني حاليًا لجميع مراكز الميزانية في المنظمة. وتُتاح جميع المنتجات على أســــــــــــــاس  والطبية.
عقود عالمية متفاوض عليها مســـــــــــــــبقًا، مما يحد بالتالي من مخاطر الغش (من حيث التكلفة والجودة) في أثناء 

  اختيار البائعين المحليين لتوفير المنتجات الصحية الحساسة.
  

قاعدة بيانات تحوي معلومات عن جميع  ٢٠٢٠ومن المخطط أن ُتتاح لجميع مكاتب المنظمة في عام   -١٩
ز تقييم أداء موردي الخدمات  االتفاقات الطويلة األجل المعنية بتقديم الخدمات. وباإلضــــــــافة إلى ذلك، فســــــــوف ُيَعزَّ

إجراء تقييم دقيق للبائعين قبل الســماح بدفع ب عن طريق تنفيذ نظام إلكتروني لســير العمل يلزم الموظفين المســؤولين
، وســـــــــوف يتوســـــــــع ٢٠١٩المبلغ النهائي. وســـــــــُيجرى مشـــــــــروع تجريبي بالمقر الرئيســـــــــي اعتبارًا من حزيران/ يونيو 

  المشروع ليشمل جميع المكاتب األخرى في مرحلة الحقة.
  

 اعتبارًا منشأن تقييم الموردين تمتع موردي المنظمة بمستوى عاٍل، ستبدأ حملة تواصل عالمية بولضمان   -٢٠
  .٢٠١٩آب/ أغسطس 

  تحقيق القيمة مقابل المال  
  

تثبت ألصــــحاب المصــــلحة المتعاملين  تمكن المبادرات المعنية بتحقيق القيمة مقابل المال المنظمة من أن  -٢١
ها قيحقت يةاألثر الذي يحققه عمل المنظمة على المجموعات الســــــــكانية المســــــــتهدفة، وأن تقدم الدليل على كيف معها
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نَّدة بالَبيِّنات خالل  ، وأن تســـــــمح بتحســـــــين فهم التكاليف والنتائج التخاذكل دوالر ُينفق أعظم األثر من قرارات ُمســـــــَ
  مرحلة تنفيذ المشاريع الحالية فضًال عن المشاريع المستقبلية.

  
الرابعة واألربعين بعد المائة في  ١وطبقًا ألحدث المعلومات التي ُقدِّمت إلى المجلس التنفيذي في دورته  -٢٢

. وعلى ســــبيل المثال، ُوضــــعت مبررات اســــتثمار ، فقد ُأحرز تقدم كبير في هذا المجال٢٠١٩كانون الثاني/ يناير 
تم تجديد البوابة اإللكترونية للمنظمة بشـــــــــكل  ، في حين٢٠١٨ســـــــــبتمبر  /أيلولالمنظمة في صـــــــــيغتها النهائية في 

إلنجازات حسب عن ابحيث تتضّمن موجزًا تفصيليًا جوهري ليس فقط لبيان كيفية جمع األموال وٕانفاقها وٕانما أيضًا 
  البرامج وحسب البلدان. تمجاال

  
إطــار إدارة التغيير، بــدأ عرض فيــديو تعريفي عن تحقيق القيمــة مقــابــل المــال في تشـــــــــــــــرين الثــاني/  وفي  -٢٣

القيمة مقابل المال على نطاق المنظمة. وباإلضــــــافة لذلك، تحقيق ، وُأنشــــــئت شــــــبكة من مناصــــــري ٢٠١٨نوفمبر 
مِّمت حلقة عمل لمدة يومين لموظفي برامج  صــــــــة لتحقيق القيمة مقابل المالصــــــــُ في حين ُأدرج  ،المنظمة، ُمَخصــــــــَّ

ه في إطالقالمزمع و في المنظمة  في مجال المشـــــــــــــــترياتالجديد التدريب موضـــــــــــــــوع تحقيق القيمة مقابل المال في 
  .٢٠١٩  عام
  

ط في الوقت باتت الســـياســـات المعنية بترتيبات التعاون المالي المباشـــر والمنح تشـــتر  وعالوًة على ما تقدم،  -٢٤
ر كيف ُيمثل الترتيب أو المنحة المقترحان قيمة جيدة مقابل المال.   الراهن أن تتضمن العروض ُمسوِّغات تَُبرِّ

 
الوارد  قياس المخرجات وأخيرًا، فإن فكرة تحقيق القيمة مقابل المال هي أحد األبعاد الســـتة المقترحة إلطار  -٢٥

أن تحقيق كل مخرج محدد في هيكل هذا اإلطار وســـــــــــيضـــــــــــمن  ٠٢١٢،٢-٢٠٢٠في الميزانية البرمجية المقترحة 
ســـــــــــتكون ملزمًة تحقيق القيمة مقابل المال وأن البرامج التقنية والمكاتب القطرية النتائج الجديد يضـــــــــــع في االعتبار 

  وفقًا لذلك. تقديم تقرير إلى الدول األعضاءب
  

  حصائل التحقيقات
  

حة   -٢٦ ، تؤكد ٢٠١٨في تقرير مراجع الحســــــــــــابات الداخلي للســــــــــــنة التقويمية فيما يتعلق بالتحقيقات الموضــــــــــــّ
األمانة التزامها باتخاذ إجراءات مالئمة التوقيت بشأنها وترغب في تقديم ما يلي من أحدث المعلومات عن حصائل 

  هذه التحقيقات.
  

 ٦الواردة في الملحق ُأثبتت و االدعاءات التي تقريرًا بشأن  ١٤تقارير التحقيقات البالغ عددها خص فيما يو  -٢٧
 بمطالبات تتعلققضــــــــايا بالغش، من بينها خمس قضــــــــايا اتصــــــــلت تســــــــع  ٣جع الحســــــــابات الداخلي،امن تقرير مر 

  احتيالية للحصول على تعويضات التأمين الصحي للموظفين.
  

، IR2019/7و ،IR2019/6و ،IR2019/5، وIR2019/4القضـــــــــــــايا التســـــــــــــع (هذه أســـــــــــــفرت ســـــــــــــبعة من   -٢٨
عن إنهـــاء خـــدمـــة الموظفين المتورطين. وفي قضـــــــــــــــيتين من هـــذه ) IR2019/13و ،IR2019/11، وIR2019/9و

) قبل اســـــــتكمال التحقيق، واُتخذت IR2019/13) أو تقاعد (IR2019/6القضـــــــايا الســـــــبع تقدم الموظف باســـــــتقالته (

                                                            
  .١٤٤/٦ت م الوثيقة   ١
 .٤، الملحق ٢معلومات/ /٧٢انظر الوثيقة ج   ٢
  .٦، الملحق ٧٢/٤٠الوثيقة ج   ٣
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تحال القضـــــ االقتضـــــاء إلى اللجنة العالمية عند  نايتإجراءات إدارية تقضـــــي بعدم إعادة توظيفهما في المنظمة، وســـــُ
ا لبحث إمكانية تعليق المشــــــــاركة في التأمين الصــــــــحي مكي تنظر فيه الدائمة المعنية بالتأمين الصــــــــحي للموظفين

) IR2019/8في القضـــــــــية (موظف ال، ُعوقب األخريين للموظفين أو االســـــــــتبعاد منه. وفيما يتعلق بقضـــــــــيتي الغش
في مســـــاعدة موظف آخر فيما بدر منه من ســـــوء ســـــلوك؛ ولم ُيَبت بعد في  هتورطل درجةبتوجيه لوم خطي وفقدان 

  ).IR2019/10اإلجراءات التأديبية المتعلقة بالقضية األخرى (
  

الســــــــترداد الخســــــــائر المالية. كما اُتخذت إجراءات  وفي جميع القضــــــــايا المتعلقة بالغش، اُتخذت إجراءات  -٢٩
) تتعلق بإســــــــاءة اســــــــتخدام األموال واختالســــــــها على يد IR2019/14إدارية الســــــــتعادة األموال في قضــــــــية أخرى (

  العاملين من غير الموظفين ممن تلقوا أمواًال متعلقة بأحد المشاريع (عاملين بوزارة الصحة).
  

ى لإعار وحيث تعلقت القضــــية بموظف مُ  .)IR2019/1واتصــــلت قضــــية واحدة بمزاعم التحرش الجنســــي (  -٣٠
منظمة من وكالة أخرى تابعة لألمم المتحدة، ُأحيلت القضـــــية إلى تلك الوكالة التخاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة. ال

ه عدم إعادة توظيف كفلالتحقيق، فقد اُتخذت أيضـــًا إجراءات تبت في ذلك الشـــخص قبل ال ُأنهيت خدمةولكن حيث 
  لدى وكالة األمم المتحدة األخرى أو لدى لمنظمة.

  
بسـكرتيرة وسـائق بالمنظمة واسـتخدم مركبة  ممثًال ُقطريًا للمنظمة اسـتعانوفي القضـية الخاصـة بادعاء أن   -٣١

)، IR2019/2الحتياجات شـــــــخصـــــــية ووافق على اســـــــتمارات مزيفة للمطالبة ببدل وقت إضـــــــافي من ِقَبل الســـــــائق (
ي حين لم تُتخذ أي إجراءات تأديبية ف، ةتبر في نفس الدرجات ُعوقب ذلك الموظف بتوجيه لوم خطي وفقدان ثالث 

في ضوء الظروف الُمَخفِّفة المحيطة بسلوكه. وأخيرًا، ففي القضية التي سلك فيها سائق  )IR2019/3ضد السائق (
)، فقد ُفصل IR2019/12بالمنظمة بمسلك يتنافى مع وضعه كموظف مدني دولي، حيث تبّين أنه تعاطى الخمر (

  ذلك الموظف.
  

األمانة على نشـــــر تعميم ســـــنوي إلخطار الموظفين بشـــــأن الدعاوى التأديبية التي أبت ، د٢٠١٤ ومنذ عام  -٣٢
معايير الســـــــــــــــلوك وباإلجراءات التي تتخذها حاالت اإلخالل بتم البت فيها. ويؤدي هذا التعميم إلى زيادة الوعي ب

التعميم بشأن القضايا التأديبية في وقت قريب شر نسوف يُ اإلدارة من أجل التصدي لحاالت انتهاك هذه المعايير. و 
  .٢٠١٨التي تم البت فيها في عام 

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة  
  

  التقرير.هذا جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا ب  -٣٣
  
  

=     =     =  


