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أعضــاء اللجنــة، بصــفة خاصــة، علــى أن مشــاكل الشــراء التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا تتعلــق فــي  واتفــق  -٦
معظمهــا قديمــة العهــد وتشــكل مخــاطر كبيــرة علــى المنظمــة، نظــرًا الرتفــاع حجــم اإلنفــاق بالــدوالر علــى شــراء الســلع 

المحــددة علــى ســبيل  والخــدمات وعلــى التعــاون المــالي المباشــر. وتــم حــث األمانــة علــى معالجــة جوانــب الضــعف
األولوية وتكييف سياساتها ذات الصلة وٕاطار إجراءاتها بشكل مالئم لضمان أن تستند كـل أعمـال الشـراء إلـى مبـدأ 

  الشراء التنافسي.
  
وتم تسليط الضـوء علـى أهميـة ضـمان المواءمـة القصـوى بـين نظـام اإلدارة العـالمي والنظـام الجديـد لتنميـة   -٧

لمكتب اإلقليمي لألمريكتين/ منظمة الصحة للبلدان األمريكية، الجاري إعداده، لما لذلك مـن الموارد المؤسسية في ا
أهميــة لنقــل البيانــات بسالســة بــين النظــامين. وأبلغــت األمانــة اللجنــة بأنهــا علــى اتصــال وثيــق بالمكتــب اإلقليمـــي 

  ة لتطوير النظام.لألمريكتين/ منظمة الصحة للبلدان األمريكية بخصوص جهوده (جهودها) المستمر 
  
وردًا علـــى أحـــد الشـــواغل المطروحـــة بشـــأن االرتفـــاع الشـــديد فـــي مســـتوى المســـاهمات الطوعيـــة المســـتحقة   -٨

مـن ذلـك المبلـغ يتعلـق بخطابـات  ٪٩٠القبض والتـي لـم تسـدَّد لمـدة أطـول مـن سـنة أوضـحت األمانـة أن أكثـر مـن 
بدًال من التمويل النقدي. وهـذه المبـالغ لـم تسـجلها المنظمـة ائتمان صادرة عن اثنين من كبريات الوكاالت اإلنمائية 

إال عنــــد حــــدوث اإلنفــــاق. ويفســــر ذلــــك الطــــول النســــبي التــــي ُســــجلت فيهــــا هــــذه المســــاهمات الطوعيــــة تحــــت بنــــد 
  المساهمات المستحقة القبض.

  
مان وســلطت اللجنـــة الضــوء أيضـــًا علــى بعـــض القضــايا األعـــم المطروحــة فـــي التقريــر، مثـــل ضــرورة ضـــ  -٩

االســتمرارية المؤسســية للمنظمــة؛ وتحــري اإلمكانــات الكاملــة للمعــايير المحاســبية الدوليــة الجديــدة للقطــاع العــام بغيــة 
تحســـين الشـــفافية وتعزيـــز داللـــة التبليـــغ المـــالي، واآلثـــار المتعـــددة الجوانـــب والمترتبـــة علـــى النقـــاش المســـتمر حـــول 

لبطيئة الواضـحة لتنفيـذ بعـض توصـيات مراجعـة الحسـابات، وعـدم إصالح المنظمة. واستفسرت اللجنة عن الوتيرة ا
  وجود ثقافة قوية للمساءلة مدعومة بجزاءات مالئمة في حاالت المخالفات.

  
واقتُــرح أن تشــير التقــارير فــي المســتقبل، بصــورة أوضــح، إلــى الخطــورة واألهميــة النســبيتين لمختلــف نتــائج   -١٠

د اللجنة علـى تعـديل الـنهج الـذي تتبعـه إزاء كـل مسـألة علـى حـدة. كمـا ومالحظات مراجعة الحسابات، مما سيساع
  اقُترح أن ُتدمج كل قواعد العمل في نظام اإلدارة العالمي، مثلما أوصى به مراجع الحسابات الخارجي.

  
 وردًا علــى التعليقــات المبــداة أشــارت اللجنــة إلــى أنــه تــرى أن نظــام اإلدارة العــالمي ينبغــي أن يتــيح بعــض  -١١

المرونة للمديرين، ألن الجمود البالغ يمكن أن يعوق اإلنتـاج. وعلـى الـرغم مـن ذلـك سـتبذل األمانـة قصـارى جهـدها 
عنــد إعــداد التحــديث الجديــد للنظــام كــي تقلــل مــن التعقيــد مــن خــالل خفــض درجــة تخصــيص النظــام ومــن خــالل 

  .”Oracle“مواءمته بصورة أكبر مع أحدث نسخة نموذجية لشركة أوراكل 
  

وطمأنــت المــديرة العامــة اللجنــة، نيابــة أيضــًا عــن كــل المــديرين اإلقليميــين وفريــق السياســة العالميــة، بــأن   -١٢
مسألة االمتثال لنتائج مراجعة الحسابات والتسريع بتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات ستكون ضمن أولويات األمانة 

  لحسابات تم اعتماده رسميًا كمسألة عاجلة.القصوى، وأن حسم المسائل المعلقة فيما يتعلق بمراجعة ا
  

وباإلضافة إلى ذلك أعلنت المديرة العامة أنها تنهض شخصيًا بالمسؤولية عن القيام بالتحقق من االمتثال   -١٣
على نطاق المنظمة من داخل مكتبها، وأنها ملتزمة تمامًا بإجراء التغييرات عند اللزوم من أجـل تـوفير ثقافـة تحمـل 

  ؤوليته مع المساءلة الكاملة المدعومة بالجزاءات الالزمة.الفرد لمس
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وختامـــًا أعربـــت اللجنـــة عـــن شـــكرها لمراجـــع الحســـابات الخـــارجي علـــى الخـــدمات المهنيـــة التـــي تفـــانى فـــي   -١٤
تقــديمها للمنظمــة طيلــة ثمــاني ســنوات، وكانــت بالغــة الفائــدة للجنــة وألصــحاب المصــلحة فــي المنظمــة كافــة ســواء 

  بسواء.
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  

توصي اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي، جمعيـة الصـحة العالميـة الخامسـة والسـتين باعتمـاد مشـروع   -١٥
  القرار التالي:

  
  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  

  
  ١؛بعد النظر في التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة  

  
وبعد اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   

  ٢إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين؛
  

  التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة. تقبل  
  
  
  

=     =     =  
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