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   ٦١/٢٤ج  الحادية والستون    جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ١٦   من جدول األعمال المؤقت ١-١٥البند 

  A61/24   
  
  
  

  الخارجيتقرير مراجع الحسابات 
  إلى جمعية الصحة 

  
  

  نة البرنامج والميزانية واإلدارة للجولالتقرير األ
  إلىمقدم ال،للمجلس التنفيذيالتابعة 

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستين
  
  
 ١٥عقد االجتماع الثامن للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في جنيف يومي                -١
  ١.)البرتغال(بيريرا ميغل .  برئاسة األستاذ ج٢٠٠٦مايو /  أيار١٦و
  
عدة جوانب هامة من أنشطة المنظمة وأشارت إلى أهـم          ول  تنا الذي   ٢ورحبت اللجنة بالتقرير الشامل     -٢

  :النقاط الواردة فيه كالتالي
  

 عن أي من مواطن الـضعف أو        ٢٠٠٧-٢٠٠٦لم تكشف مراجعة البيانات المالية للفترة المالية          •
وعليه كان رأي مراجع    دقة واكتمال وصحة البيانات المالية ككل،       الخطأ من شأنها أن تمس من       

 كـانون   ٣١بشأن مراجعة هذه البيانات بالنسبة إلى الفترة المالية المنتهية في           لخارجي  الحسابات ا 
 . خالياً من أي تحفظ٢٠٠٧ديسمبر / األول

  
ن العالقة المهنية التي تجمع بين مراجع الحـسابات         أعربت اللجنة عن سرورها إلحاطتها علماً بأ        •

اً عن سرورها للتعاون التام الذي تحلت بـه      الخارجي واألمانة التزال بناءة كدأبها، وأعربت أيض      
األمانة وسعيها بانتظام للتنسيق مع مكتب خدمات المراقبة الداخلية الذي أسهم في تعزيز عمليات              

  .المراجعة وتجنب االزدواجية في المهام
  

رحبت اللجنة بإدراج مخطط يوضح بالتفصيل حالة تنفيذ التوصيات الهامة المنبثقة عن عمليـات                •
وقد حدثت عدة تطورات إيجابية منذ الصياغة النهائية للتقريـر فـي مجـال متابعـة       . راجعةالم

  . ونظام اإلدارة العالميالشراءالمراجعات المتعلقة ب
  

ركزت المالحظات الهامة الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي على عمليات الشراء في               •
 مراجع الحسابات الخارجي، ضمن جملـة أمـور،         وركز. المقر الرئيسي ونظام اإلدارة العالمي    

                                                           
  .، الملحق٦١/٢١الوثيقة جلالطالع على أسماء المشاركين، انظر      ١
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على الحاجة إلى تعزيز استقرار نظام اإلدارة العالمي قبل البدء في تشغيله، وعلى توخي المزيـد           
، والحرص على تساوق تقديم خدمات التـدريب، والتحويـل الـذي            من الدقة في تحويل البيانات    

دابير أمنية مفـصلة إلـى جانـب خطـة          يتطابق مع المعارف الراهنة في مجال نظام الدمج، وت        
  .ومركز الخدمات العالميلإلنعاش بعد حدوث الكوارث 

  
أكد مراجع الحسابات الخارجي أيضاً على ضرورة تنظيم إجراءات المراقبة الداخلية في مجاالت               •

إعالنات المناقصة،  و األسعارالحصول على عروض    وإدارة التأمين والشحن، وشراء اللقاحات،      
 أو االحتيال المفترض التي     لالحتيال حاالت   ٧كما أشار إلى    . الموردين في ميدان الشراء   وإدارة  

  . دوالراً أمريكيا٢٣٥ً ٢٣٥بلغت قيمتها 
  
ورحبت األمانة أيضاً بالتقرير وأشارت إلى أن التوصيات الواردة فيه بناءة ومن شـأنها أن تـساعد                   -٣

لعمل من أجل اوثباتاً وشفافية، وعلقت بالتحديد على التدابير المتخذة المنظمة على أن تصبح أكثر فعالية وكفاءة 
وأبدت اللجنة ارتياحها لموافقة األمانة على جميع نتائج المراجعـة          . استناداً إلى المالحظات الواردة في التقرير     

ـ     . وبجهودها الشاملة لتنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير       ى أن متابعـة    وأشار مراجع الحسابات الخارجي إل
وأحـرزت  األمانة أسهمت بالفعل في تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي في المكتب اإلقليمي ألفريقيـا               

  .بذلك تحسناً ملحوظاً في اإلدارة
  
 بالنسبة إلى المنظمة فـي هـذا الوقـت،          مجازفةوأقرت األمانة بأن نظام اإلدارة العالمي يمثل أكبر           -٤

وأكدت أيضاً على الحاجة، بعد تشغيل النظام، إلـى         .  وسائر تدابير التخفيف   حتياطاالوأشارت إلى تنفيذ خطط     
االنتقال السلس من مشروع نظام اإلدارة العالمي إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات العادية بما في ذلك اإلدماج                

  .المالئم لموظفي المشروع المعنيين
  
ابات الخارجي علـى تقريـره المفـصل والمفيـد،          وأعربت المديرة العامة عن شكرها لمراجع الحس        -٥

وشددت على استمرار التزامها بحل المسائل      . وألعضاء اللجنة على ما أدلوا به من تعليقات وقدموه من نصائح          
وأعربت عن سرورها باإلفـادة بـأن       . المتعلقة بالمراجعة وعلى اعتقادها الراسخ بأهمية إعطاء القدوة الحسنة        

الماضية بشأن الوضع في المكتب اإلقليمي ألفريقيا قد استمر وذلك بالتعاون الوثيق مـع              التزامها خالل السنة    
  .المدير اإلقليمي ألفريقيا وخير شاهد على ذلك التحسنات الملحوظة المذكورة  خالل المناقشة

  
ء تنفيذه  ، بالرغم من صعوبة اتخاذ هذا القرار بشأن نظام اإلدارة العالمي، إرجا            العامة وقررت المديرة   -٦

اعتقاداً منها بالحاجة إلى شيء من المرونة إليجاد حل وسط بين سـرعة التنفيـذ ودرجـة جاهزيـة النظـام           
  . التسامح مطلقاً مع االحتيالفيما يتعلق بعدم على سياستها ، أخيراً،شددت المديرة العامةو. والمشغلين له

  
  توصية إلى جمعية الصحة 

  
 مـشروع    باعتماد ، نيابة عن المجلس التنفيذي،    جمعية الصحة العالمية الحادية والستين    توصي اللجنة     -٧

  :التاليالقرار 
  

  ،والستونجمعية الصحة العالمية الحادية 
  

  ١؛بعد النظر في تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى جمعية الصحة
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انيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس       التقرير الرابع للجنة البرنـامج والميز     وبعد اإلحاطة علماً ب   
  ١التنفيذي؛ 
  

  . تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى جمعية الصحةعلىتوافق 
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