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  تقرير مراجع الحسابات الخارجي والتعليقات
  المجلس التنفيذي التي أدلي بها نيابة عن

  
  
  يية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذالتقرير الثالث للجنة البرنامج والميزان

  والمقدم إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين
  
  
 برئاسة  ٢٠٠٦مايو   / أيار ١٩ االجتماع الرابع للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف يوم           عقد  -١

  ١.)سترالياأ(هالتون . السيدة ج
  

 ذات أهمية لألعمال التـي      يتناول جوانب عديدة   والذي   ٢ات،ورحبت اللجنة بالتقرير الزاخر بالمعلوم      -٢
  :أبرز النقاط في التقرير، وبيانها كما يليتقوم بها المنظمة، والحظت 

  
 للمـدة   غير متحفظ بشأن البيانات المالية للمنظمـة      أعرب مراجع الحسابات الخارجي عن رأي         •

أجريت مراجعات الحـسابات علـى      وقد  . ٢٠٠٥ديسمبر   / كانون األول  ٣١المالية المنتهية في    
  . والمكاتب القطريةاإلقليمية المقر الرئيسي والمكاتب : مستويات المنظمة الثالثةجميع

  
أبدت اللجنة سرورها لمعرفة أن عالقات العمل القائمة بين مراجع الحسابات الخارجي واألمانـة                •

  . اخليةللتنسيق الفعال مع مكتب خدمات المراقبة الدو بنّاءةظلت عالقات 
  

لوحظ إحراز تقدم واستكمال وضع إطار للمساءلة وإصـداره         في مجال السياسات واإلجراءات،       •
وضـع  : وكان العمل مازال جارياً في المجاالت التاليـة       . جنباً إلى جنب مع سياسة منع االحتيال      

 إطار تفصيلي لتفويض المسؤوليات والسلطات، والسياسة البيئية، ووضع سياسة شـاملة بـشأن            
   .األخالقيات، وتنقيح دليل المنظمة

  
لم يتم بعد تنفيذ ما اقترح من دمج وحدة الميزانية والشؤون المالية في المكتب اإلقليمي ألفريقيـا                   •

في برازافيل، وستبقى الصعوبات المرتبطة بتقسيم العمليات بين هذين الموقعين قائمة إلى أن يتم              
  .هذا الدمج

  
المكتـب  تصلة بالتقرير المشاكل اإلدارية واللوجستية المستمرة التي مازال         ومن الهواجس األخرى الم     -٣

 المنظمة ومجـال التعـاون      المستمر في كل من عملية البت في عقود        والضعف   ،اإلقليمي ألفريقيا يعاني منها   
  ).باإلعانات الخاصة بتغطية التكاليف المحلية اًالذي كان يعرف سابق(المالي المباشر 
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 على ضرورة مواصلة العمـل      وافقت ولكنها   المحرز،انة اللجنة بمعلومات عن التقدم      أفادت األم   •
  .الجوهري

  
تستدعي اهتمام األمانة نظراً ألن هناك حاالت مازالت فيها هذه مازالت مسألة سلف السفر المعلقة   •

  .السلف معلقة ألكثر من عام
  
ال ينبغي أن تبرم رسمياً عقود الخدمات القصيرة األمد أو الخدمات التقنية المتنوعة مع الشركات                 •

 ١٥ ٠٠٠أو األفراد، إال بعد إعداد التقارير الخاصة بإسناد األعمال كلما تجاوزت قيمة العقـود               
  .ومازالت هناك حاالت رصد فيها عدم االلتزام بهذا األمر. دوالر أمريكي

  
 الرئيـسي، والـذي اعتُبـر مـن         لق باستعراض وحدة خدمات التعاقد والشراء في المقر       فيما يتع   •

 ذُكر عدد من التوصيات التي وردت في تقرير مراجع الحسابات           ،المجاالت ذات األولوية الكبيرة   
  . تنفيذ جميع تلك التوصياتاعتزامها والحظت اللجنة أن األمانة قد أعربت بالفعل عن .الخارجي

  
 من أجل خدمات البحوث التعاونيـة التـي         باتفاقات الخدمات التقنية، والتي يلجأ إليها     علق  فيما يت   •

 القائمة المتعلقة بإعداد التقارير     الرصدتقدمها مؤسسات خارجية إلى المنظمة، يلزم تعزيز آليات         
غيـر   الخدمات التقنية في بعض الحاالت لتمويل أنـشطة          اتفاقاتخدمت  تُوقد اس . التقنية والمالية 

  . بمعالجة هذه القضايافعالً وتقوم األمانة .مسموح بها أو ال تشمل أي عنصر بحثي
  
، الحظت اللجنة مع االرتياح أنه، وكما طلبت في تقريرها الخامس إلى جمعيـة الـصحة                اًأخير  •

 تقرير مراجع الحـسابات الخـارجي       يتضمن ٢٠٠٥،١مايو   /العالمية الثامنة والخمسين في أيار    
  .التي سبق تقديمهاضح حالة تنفيذ التوصيات الهامة  يوجدوالً

  
انخفاض اإليرادات نسبياً فيما يخص تكاليف دعـم البـرامج، مقارنـة            وتم اإلعراب عن القلق بشأن        -٤

بالنفقات اإلضافية المرتبطة بتنفيذ األنشطة الخارجة عن الميزانية، والتي حولت أساساً عبئاً إضافياً كبيراً إلـى                
  . فقد تم الترحيب باستعراض السياسات الجاري فيما يتعلق بتكاليف دعم البرامجلذا. لعادية للمنظمةالميزانية ا

  
تحديد ما إذا كان التقدم الذي أحرزته األمانة في معالجة هذه القضايا وغيرها مـن  وفيما يتعلق بمسألة     -٥

 أشار مراجع الحسابات الخارجي إلى الجدول      ،القضايا محل االهتمام والتي أبرزها هذا التقرير تقدماً كافياً أم ال          
 وتقديم   وثيقاً اًسيستمر رصد التقدم المحرز في تنفيذها رصد      وذكر أنه   . الملحق، والذي يبين حالة تنفيذ توصياته     

  .تقرير عن حالة التقدم إلى اللجنة
  
 اً تدرج من اآلن فـصاعد      طلبت اللجنة إلى األمانة أن     يتناولها التقرير وبالنظر إلى أهمية القضايا التي        -٦

  . في تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجييحيط اللجنة علماً، على نحو أكثر تحديداً بالتقدم المحرز اًتقرير
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