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  الملحق
  

ى جمعية الصحة التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي إل
مراجعة حسابات منظمة الصحة العالمية : العالمية الثامنة والخمسين

  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤للفترة المالية 
  
  

  مقدمة
  
أسندت مراجعة حسابات منظمة الصحة العالمية إلى المراقب المالي ومراجع الحسابات العـام للهنـد                 -١

 الـصادر عـن جمعيـة       ٨-٥٦ج ص ع   ، بمقتضى القرار  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترتين الماليتين   
  .الصحة العالمية السادسة والخمسين

  
 ممارسة إعداد تقريـر     ،وقد أدخل مراجع الحسابات الخارجي، المراجع العام لجمهورية جنوب أفريقيا           -٢

وأقترح االستمرار في هذه الممارسة، التي تمكننـي      . ١٩٩٧مبدئي عن السنة األولى من الفترة المالية في سنة          
إبالغ جمعية الصحة العالمية باالستنتاجات الهامة التي تسفر عنها المراجعة الخارجية على أساس مناسـب             من  

  .التوقيت
  
 التعـاون  من مع األمانة وأني تلقيت مستوى ممتازاً بنّاءةويسرني أن أذكّر أنه تمت إقامة عالقة عمل           -٣

نسيق فعال مع مكتب خدمات المراقبة الداخلية من أجل  كما أقيم ت  . إليفي هذه السنة األولى من إسناد المراجعة        
وسيظل االعتماد على العمل الذي تؤديه المراجعة الداخلية قائمـاً بقـدر            . تفادي ازدواجية األنشطة أو تداخلها    

  .يرتبط بغايات عملية المراجعة الخارجية ما
  
ة والصالحيات اإلضافية التي تحكـم      ويتفق نطاق المراجعة مع المادة الرابعة عشرة من الالئحة المالي           -٤

ووفقاً لهذه الصالحيات، يبدي مراجع الحسابات الخـارجي رأيـاً          . المراجعة الخارجية للحسابات، المرفقة بها    
بشأن البيانات المالية للفترة المالية ويقدم تقريراً عن العمليـات الماليـة والمـسائل األخـرى المحـددة فـي                    

  .الصالحيات
  
مراجعة وفقاً للمعايير المشتركة لهيئة مراجعي الحسابات الخـارجيين لألمـم المتحـدة             ويتم إجراء ال    -٥

  .والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
  
عمليات المراجعة التي تمت حتى اآلن لم تتم بقصد إبداء رأي بشأن البيانات الماليـة               إجراء  على أن     -٦

  .٢٠٠٤ غير المراجع لسنة المدرجة في التقرير المالي المبدئي
  
ففي السنة األولى من إسناد المراجعة، وعقب عملية تخطيط شامل، أجريت مراجعات فـي المكاتـب                  -٧

وقـد وضـعت فـي      . غرب المحيط الهادئ وشرق المتوسط، إضافة إلى مكتبين قطريين        اإلقليمية ألفريقيا، و  
. دة وما يترتب عليها من ضرورة تعزيز المـساءلة        االعتبار لدى التخطيط لهذه المراجعات الالمركزية المتزاي      

وكانت هناك مسائل معينـة     . وإضافة إلى ذلك، أجريت عملية مراجعة بالمقر الرئيسي في هذه الفترة المرحلية           



  A58/28         Annex    الملحق         ٥٨/٢٨ج

4 

وفي الجزء الباقي من الفترة الماليـة، سـتجري         . سبق إبالغ جمعية الصحة العالمية بها جرت أيضاً متابعتها        
جوانـب عمـل    بعض  تب إقليمية وقطرية أخرى، إضافة إلى استعراضات لإلدارة بشأن          زيارات مراجعة لمكا  

  .المنظمة
  
وقد أبلغت النتائج الناجمة عن المراجعات التي أجريت حتى اآلن إلى اإلدارات المعنية عـن طريـق                   -٨

  .د هذا التقريروأخذت نتائج هذه المراجعات، مجمعة بالشكل المالئم، في االعتبار لدى إعدا. رسائل إدارية
  

  المسائل المالية
  
 مليون دوالر أمريكي من مجموع      ٣٨٨,٢٤، تم تحصيل مبلغ     ٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ٣١حتى    -٩

٪، وهـو   ٩٠وهذا يمثل معدل تحصيل قدره      .  مليون دوالر  ٤٣١,٥٥االشتراكات المقدرة في الميزانية وقدره      
  .٢٠٠٣بر ديسم/  كانون األول٣١المعدل ذاته الذي تحقق في 

  
، بلغ مجمـوع    ٢٠٠٤ففي سنة   . وتظل المنظمة تتلقى مستوى مهماً من التمويل الخارج عن الميزانية           -١٠
  . مليون دوالر أمريكي٨١٧تلقته ألنشطة برامجها  ما
  
 إلى المدير العام أن يعد، بالتشاور مع الـدول          ١وقد طلبت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون        -١١

قاليم، مبادئ توجيهية ترتكز على معايير موضوعية، لتطبيقها في تخصيص األموال المتوفرة من             األعضاء واأل 
جميع المصادر، واضعاً في الحسبان العدالة واإلنصاف والكفاءة وتحسين األداء، وتقديم الدعم للبلـدان األشـد                

في دورته الخامـسة عـشرة بعـد        احتياجاً، وخصوصاً أقل البلدان نمواً، على أن ينظر فيها المجلس التنفيذي            
  .المائة

  
ويالحظ أن األمانة أعدت مسودة مبادئ توجيهية لدعم التخصيص االستراتيجي للموارد في مختلـف                -١٢

وتتوخى مسودة المبادئ التوجيهية هذه، فيما تتوخاه، أنُ يعتمد في التخصيص االستراتيجي            . مستويات المنظمة 
النتائج، حيث تحدد النتائج المتوقعة أوالً وتعـد الميزانيـات بطريقـة          حقيق  تللموارد على الميزنة القائمة على      

وبذلك تضم الميزانية جميع الموارد المالية للمنظمة، بما فيها اإليرادات من           . ق تلك النتائج المتوقعة   يتتوخى تحق 
ن تواصـل األمانـة     وقد نظر المجلس التنفيذي في مسودة المبادئ التوجيهية وتقرر أ         . جميع المصادر المالية  

عملية التشاور مع الدول األعضاء وأنُ تعرض مسودة جديدة على المجلس التنفيذي في دورته السادسة عشرة                
  .بعد المائة

  
  مراقبة المخصصات والنفقات

  
ووفقاً للنظام المالي للمنظمـة،     .  والنفقات جزءاً ٍأساسياً من االنضباط المالي      تعد مراقبة المخصصات  ُُ  -١٣

ويسأل الموظفون المعنيـون الـذين تتـاح لهـم          . اللتزامات فقط للغرض وبالقدر المحدد للمخصصات     تعقد ا 
  .المخصصات عن االستخدام السليم للموارد التي أتيحت لهم

  

                                                           
 ).١٠(٥٧ج ص ع  المقرر اإلجرائي  ١
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وقد يساعد قـدر    . بيد أنه لوحظ وجود حاالت جرى فيها تجاوز المخصصات بما أظهر أرصدة سالبة              -١٤
للمخصصات وموظفي الميزانية والمالية في تالفي مثل تلك الحاالت وسـيكون           أكبر من التنسيق بين الحائزين      
  .من شأنه تعزيز مراقبة اإلنفاق

  
وثمة مسألة تتصل بذلك وهي وضع إطار تقديرات دقيقة يكفـل أن تكـون المخصـصات انعكاسـاً                    -١٥

ت وتكاليف للخـدمات العامـة      فقد لوحظ في المكتب اإلقليمي ألفريقيا أن ثمة حاالت لمرتبا         . للمتطلبات الفعلية 
وإذا كان يتوقع حل تلك المشكلة عن طريق        . قدرت بأقل مما ينبغي، األمر الذي أدى إلى تجاوز المخصصات         

، فإن تغطية هذه التكاليف المقدرة بأقل مما ٢٠٠٤إعادة البرمجة في نهاية العام األول من فترة السنتين أي عام  
، وهو ما قد يؤثر على األنشطة المخطط لها بالفعل          ٢٠٠٥متاحة في عام    يلزم سوف يتطلب استخدام األموال ال     

  .للجزء الباقي من الفترة المالية
  
 بأن تعزز المنظمة التنسيق بين حائزي المخصصات وموظفي الميزانية والماليـة لـضمان              وأوصى  -١٦

فحـص أكثـر دقـة      ومن شـأن    .  اإلمكان من احتمال ظهور أرصدة سالبة      االلتزام بالمخصصات والحد قدر   
  .للتقديرات أن يساعد أيضاً في ضمان أن تعكس التقديرات المتطلبات الفعلية

  
  االرتباطات التي لم تتم تصفيتها

  
ـ  طلبات فيما يتعلق  االرتباطات هي التزامات أو تعهدات تنشئ         -١٧ واالرتبـاط غيـر    . وارد المنظمـة  بم

جـراءات معينـة    إوهنـاك    . لم تسدد  تبعاتمثل  المصفى هو ذلك الجزء من االرتباط الذي لم يصرف بعد وي          
عتمادات الميزانية العادية ومن األموال الخارجة عـن        ا من   بطرحها، المنشأة   المسددةلمعاملة االرتباطات غير    

  .الميزانية
  
ويعد االستعراض الدوري والدقيق لالرتباطات غير المصفاة أمراً بالغ األهمية للتأكد ممـا إذا كـان                  -١٨

 تمـت   ،وفي عمليات المراجعة التي جرت حتى اآلن، لوحظ وجود حاالت         . زال يتطلب اإلبقاء عليها   األمر ال ي  
، بينما لم تجر أي عملية صرف فـي بعـض           ٢٠٠٢ في سنة    ،فيها آخر عملية صرف من بعض االرتباطات      

ات، بما   بتعزيز مراقبة وضع هذه االرتباط     ويوصي. ٢٠٠٢الحاالت من هذه االرتباطات منذ إنشائها في سنة         
  .في ذلك من قبل حائزي المخصصات من أجل تحديد ما إذا كانت الحاجة ال تزال قائمة إلى اإلبقاء عليها

  
  حسابات السلف المستديمة

  
يطلب من المكاتب القطرية أن ترسل شهرياً البيانات الخاصة بحسابات السلف إلى المكاتب اإلقليميـة                 -١٩

وقد لوحظ أثناء المراجعـات     . اعد الرقابة تقديم المستندات المؤيدة    كذلك تشترط قو  . بحسب جدول زمني محدد   
كمـا  . التي أجريت وجود حاالت تأخر فيها تسلم البيانات الشهرية أو ورودها دون المستندات المؤيدة المطلوبة        
 إلنفاقالوحظ أن األسقف المحددة للسلف المستديمة في المقر بحاجة إلى أن يعاد النظر فيها بمراعاة اتجاهات                 

  .الفعلي
  

  سلف الموظفين
  
يشترط استرداد سلف السفر من مرتبات الموظفين في حالة عدم تقديم مطالبة خالل ثالثين يوماً مـن                   -٢٠

فـال المطالبـات    . وقد كشفت عمليات المراجعة عن حاالت كثيرة لمُ تسترد فيها سلف السفر           . إتمام أي رحلة  
وفي بعض الحاالت كانت السلف تخص بعـض الخبـراء          . تردتساالخاصة بتكاليف السفر قدمت وال السلف       
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معلومات كاملة متاحة بـشأن سـلف        ، في المقر الرئيسي   ،ولم تكن هناك  . االستشاريين المعينين آلجال قصيرة   
ومن المعترف به أن ثمة جهوداً تبذل بالفعل لمراجعة         . ٢٠٠٤أكتوبر  /  تشرين األول  ١٥السفر الممنوحة قبل    

 بأن تواصل المنظمة جهودها الستعراض السلف التي لـم          وأوصي. دف تسويتها بصفة نهائية   هذه الحاالت به  
  .تسدد ولسرعة تسويتها

  
 للموظفين على ثالثة أشـهر مـن   ةوينبغي أال تزيد المدة المحددة لتسديد السلف على المرتب الممنوح      -٢١

 تتجاوز ستة أشهر ولم تحصل      دديد لمد بيد أنه لوحظ وجود حاالت ظلت فيها هذه السلف دون تس          . تاريخ منحها 
  .جراءات المقررةإل باستعراض هذه السلف بصفة دورية لضمان االلتزام باويوصي. بعد
  

  وحدة الميزانية والمالية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  
 بـين   تتسم بيئة عمل المكتب اإلقليمي ألفريقيا بالتعقيد ويسهم في هذا التعقيد تقسيم عمليات المكتـب                -٢٢

 أيضاً إلى وجود    ٢٠٠٣-٢٠٠٢وقد أشار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للفترة المالية         . برازافيل وهراري 
  .صعوبات في أعمال مراقبة الميزانية والنظام المحاسبي المالي في الموقعين

  
. ذه المشكلة ، في تدابير من قبل اإلدارة اإلقليمية والمقر الرئيسي لمعالجة ه          ٢٠٠٤وقد شرع، في سنة       -٢٣

. واستخدمت مؤسسة استشارية خارجية الستعراض الميزانية والوظائف المالية وإلعادة هيكلة العمليات المالية           
جراءات إلوشملت اختصاصاتها، فيما شملته، استعراض هيكل وحدة الميزانية والمالية وعملياتها، والسياسات وا

المستويين اإلقليمي والقطري؛ والسياسات واإلجراءات المتبعة      المتبعة لتخطيط الميزانية؛ والتنفيذ والرصد على       
  .إلمساك حسابات النفقات؛ ونظم المراقبة الداخلية لإلجراءات المالية، الخ

  
وبعد تحليلها ومراعاة مقتضياتها،    . أفريقياوقد بحثت توصيات المؤسسة االستشارية الخارجية في إقليم           -٢٤

فتنفيذ التوصيات الرئيسية سـوف يتطلـب تعـديالً         . دابير على اإلدارة العليا   اقترحت في النهاية سلسلة من الت     
وقد حدث، في هذه األثناء، تغييـر هـام، حيـث           . للهيكل التنظيمي مع ما يتضمنه ذلك فيما يتعلق بالموظفين        

. بير وتنفيذها ويقتضي األمر اآلن البت في باقي سلسلة التدا       . يضطلع المدير اإلقليمي الجديد اآلن بإدارة اإلقليم      
 بتنفيذ خطة عمل    أوصيوبالنظر إلى أن عمالً ضخماً قد أنجز بالفعل من قبل اإلقليم في السنة الماضية، فإنني                

  .محددة زمنياً من أجل إعمال التغييرات المقترحة
  

  إدارة البرنامج
  
يزانية البرامجية  لنتائج، حيث ترتكز الم   ليجري تطبيق أسلوب في اإلدارة يرتكز على تحقيق المنظمة            -٢٥

على غايات واستراتيجيات محددة ونتائج متوقعة على نطاق المنظمة، بما في ذلك نتائج متوقعة محددة علـى                 
  .صعيد المكاتب

  
ويجري انتهاج أسلوب تكاملي فيما يتعلق بالمصادر المالية، حيثُ تحدد الغايات والنتـائج المتوقعـة                 -٢٦

كذلك يرد بيان تخصيص . احة من الميزانية العادية أو من مصادر أخرىبغض النظر عما إذا كانت األموال مت     
  .األموال على المستويات الثالثة، المقر الرئيسي واألقاليم والبلدان، في الميزانية البرامجية لفترة السنتين

  
/ نيويالحظ أن األمانة أعدت للمجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة في كـانون الثـا                  -٢٧

ويحـدد التقريـر دروسـاً معينـة        . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ تقريراً نهائياً بشأن تقييم األداء لفترة السنتين         ٢٠٠٥يناير  
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وقد اعترفت األمانة بأنـه يتعـين أن يكـون          . استخلصت من تجربة تطبيق الميزنة القائمة على تحقيق النتائج        
 مع المتطلبات من الموارد، الالزمة لتـأمين        التخصيص الفعلي للموارد، على مستويات المنظمة الثالثة، متسقاً       

ويعترف التقرير أيضاً   . إسهام المكاتب اإلقليمية والقطرية في تحقيق النتائج المتوقعة على نطاق المنظمة ككل           
ببعض المشاكل مثل ضعف البيانات المرجعية، ونوعية المؤشرات المختارة وتحديد بعض النتـائج المتوقعـة               

يد، األمر الذي يجعل من الصعب توفير إرشادات كافية إلعداد خطط العمـل أو تقيـيم                بدرجة عالية من التجر   
  . الجهود التي تبذلها األمانة لمعالجة هذه المشكالتأدعم وإني. مدى نجاح جهود المنظمة

  
لمؤشرات والمعالم وكـذلك إلـى      لتشير المراجعات التي أجريت أيضاً إلى الحاجة إلى تحديد أفضل             -٢٨

  .اريخ لألهداف المتوخاةتحديد تو
  
والمجال مفتوح إلدخال المزيد من التحسينات على نظام إدارة األنشطة، المستخدم في المنظمة لتخطيط   -٢٩

وقد لوحظ أيضاً، في بعض الحاالت، أن بناء القدرات في مجال اسـتخدام نظـام               . البرامج وتنفيذها ورصدها  
فقد لوحظ، في المكتب اإلقليمي ألفريقيا، أن حلقة        . لقطريةاكاتب  إدارة األنشطة قد يكون الزماً على مستوى الم       

  .الربط بين نظام إدارة األنشطة وإدارة المكتب اإلقليمي ونظام المالية ال تؤدي وظيفتها على النحو األمثل
  
وتتيح عملية إعادة البرمجة درجة من المرونة لمديري البرامج في إجراء التصحيحات المالئمة مـن                 -٣٠
. ومن شأن استخدامها على النحو األمثل أن يحسن أساليب التخطيط العملـي           . ث التوقيت في منتصف المدة    حي

 وإذا كانت هذه الطلبات تقتضيها، فـي كثيـر مـن            .وقد لوحظ وجود حاالت تكثر فيها طلبات إعادة البرمجة        
مل المؤديـة إلـى إعـادة       الحاالت، تطورات طارئة ال سيطرة للمنظمة عليها فإن من الضروري تحديد العوا           

  .البرمجة، التي يمكن تالفيها
  

  شؤون العاملين
  
وقد لوحظ، لدى    .التعيينب العقد الخاص  عرض التعيين وخطاب القبول      يشكّلوفقاً لإلجراءات المتبعة،      -٣١

استعراض العقود القصيرة األجل أن العقود المتعلقة بالموظفين المعينين ألجل قصير لم توقـع، فـي بعـض                  
ـ وبالنظر إلى أن ذلك قد تكون له آثار قانونية، فإنه           . الحاالت، قبل بدء االستخدام     باسـتكمال جميـع     ىيوص

  .اإلجراءات المقررة قبل بدء االستخدام
  
ويمثل نظام تطـوير إدارة     . لموظفين على إجراء تقييم للموظفين مرة على األقل كل عام         تنص الئحة ا    -٣٢

األداء عملية من ثالث مراحل يلزم بموجبها تسجيل خطط عمل، ترتكز على الغايات الفردية، على أن يعقـب                  
 حاالت  وقد لوحظ في عمليات المراجعة وجود     . ذلك استعراض في منتصف المدة واستعراض في نهاية السنة        

 وفي حاالت أخرى لم يتم كذلك استعراض نصف المدة          .٢٠٠٣كثيرة لم يتم فيها بعد تقييم أداء الموظفين لسنة          
 بالتأكيد على ضرورة إجـراء التقيـيم فـي          ىيوصونظراً ألهمية تقييم وتطوير الموظفين، فإنه       . ٢٠٠٤لسنة  

 تنفيذها علـى    تقررو األداءنظام تطوير إدارة    وقد لوحظ أيضاً أنه تم إعداد نسخة منقحة من          . الوقت المناسب 
  .٢٠٠٥يناير / مراحل بدءاً من كانون الثاني

  
  المنح الدراسية

  
مكون هام من مكونـات تنميـة المـوارد         "يعرف دليل منظمة الصحة العالمية المنحة الدراسية بأنها           -٣٣

األولويات المعتمدة، الـصحية منهـا      البشرية، يضم طائفة من غايات تعلّم محددة، تتفق والخطط والسياسات و          
  ".وتلك المتعلقة بالصحة، وترمي إلى إحداث تأثير وثيق الصلة بها في سياق بناء القدرات الوطنية
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 بشأن إنهاء دراسات الزمالة واالنتفاع بها مـن الحاصـلين علـى المـنح               معينةويشكل تقديم تقارير      -٣٤
 ويشترط على مـن     . أصيالً من نظام التقارير في دليل المنظمة       لصحية الوطنية جزءاً  االدراسية ومن اإلدارات    

يحصلون على المنح الدراسية أن يستمروا في خدماتهم أو يضعوها تحت تصرف اإلدارات الصحية الوطنيـة                
ومن شأن تقديم تقـارير عـن االنتفـاع بخـدمات           . لمدد تعين حدودها الدنيا وتتناسب مع مدة المنحة المقدمة        

لمنح الدراسية في الوقت المناسب أن يساعد في تقرير ما إذا كان ينتفـع بخـدماتهم بالكيفيـة             الحاصلين على ا  
  .المطلوبة، وخصوصاً في سياق بناء القدرات الوطنية

  
ويتعـين أيـضاً    . وقد لوحظت حاالت لم تقدم فيها التقارير المطلوبة خالل اإلطار الزمني المـشترط              -٣٥

وقد لـوحظ فـي بعـض       .  على المنح الدراسية وإلى الحكومات الوطنية      إرسال خطابات تذكير إلى الحاصلين    
 بمواصلة الجهود للحصول على تقارير االنتهاء       ىويوص .الحاالت أن األمر يتطلب تعزيز تدابير المتابعة هذه       

  .من المنح الدراسية واالنتفاع بخدمات الحاصلين عليها حسبما يشترط في اإلجراءات القائمة
  
كتب خدمات المراقبة الداخلية تقييماً مواضيعياً لبرنامج المـنح الدراسـية علـى نطـاق               وقد أجرى م    -٣٦

وكانت النتيجـة    .، وتضمن استعراضاً للممارسات التي يتبعها جميع المكاتب اإلقليمية        ٢٠٠٤المنظمة في عام    
إطـار منظـور    العامة المستخلصة من التقييم هي أنه سيكون من المناسب وضع برنامج المنح الدراسية فـي                

  .ويجري حالياً بحث التقرير الخاص بالتقييم في األمانة. لصحيةاالموارد البشرية 
  

  تقديم الدعم لمواجهة التكاليف المحلية
  
يعرف دليل منظمة الصحة العالمية نفقات الدعم لمواجهة التكاليف المحلية بأنها مبالغ تدفعها المنظمة                -٣٧

 ذلك، أن تتحملها الحكومات، وذلك من أجل تعزيز قدراتها علـى التنميـة              لتغطية تكاليف بنود يفترض، بدون    
الصحية وعلى المشاركة بمزيد من الفعالية في تعاون المنظمة التقني علـى المـستوى القطـري أو الوفـاء                   

  .بالتزاماتها تجاهه
  
ويدعم . ت المعنية وتوفر األموال الالزمة لتكلفة األنشطة المحلية عادة عن طريق تقديم سلف للحكوما             -٣٨

ويشترط تقديم  . هذا التمويل اتفاق رسمي يتضمن تفاصيل حساب التكاليف ويحدد أنواع النفقات المقرر تكبدها            
ن النفقات المتكبدة، من الحكومات المعنية إلى موظف المنظمة المسؤول الذي يشهد بعد ذلك بأن               عتقارير مالية   

وهذا جـزء   . ي اإلنفاق، وأن النفقات واردة ضمن البنود المدرجة فيه        النفقات المتكبدة تتفق واألهداف المحددة ف     
  .من عملية المساءلة المتوخاة

  
، بلغت مدفوعات دعـم التكـاليف المحليـة،         ٢٠٠٣-٢٠٠٢وكما ذكر في التقرير المالي عن الثنائية          -٣٩

وهـذا  . لمصادر الماليـة  ٪ من مجموع النفقات التي أجريت من جميع ا        ١٣,٧ بنداً من بنود اإلنفاق،      باعتبارها
 مراقبة استخدام األموال المتاحة لألنـشطة       ، بشكل أساسي  ،يشكل، من ثم، مكوناً هاماً من النفقات، ومن المهم        

  . سليماًاًالمحلية استخدام
  
وقد لوحظ استمرار وجود حاالت لم يتم فيها تلقي البيانات المالية المشترطة من الحكومات المعنيـة،                  -٤٠

ومن شأن البيانات المالية أن تساعد في تحديد        . ضاً في تقارير سابقة لمراجع الحسابات الخارجي      حسبما ذكر أي  
  .ما إذا كانت األنشطة والنفقات بشأنها تتفق والغايات البرمجية ذات الصلة

  
فريق عمل الستعراض السياسة واإلجراءات القائمة فيما يتعلـق         ،  ٢٠٠١ في سنة    ،وقد أنشأت األمانة    -٤١

واستمر العمل بهذا الشأن لبعض الوقت وأوضحت األمانة أنه تم إعداد إطار لترشـيد              . التكاليف المحلية بدعم  
وترمي السياسة المنقحة إلى تضييق     . نظام المساءلة عن الدعم المالي للحكومات، مع التأكيد على تحقيق النتائج          
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كمـا أوضـحت األمانـة أن       . درات المحلية نطاق التكاليف المحلية وتركيز النفقات المسموح بها على بناء الق         
 وبينما يلقـى  . السياسة المنقحة، التي ترسي المبادئ المنقحة لتمويل تقديم الدعم للبلدان، ينتظر أن تصدر قريباً             

 بتـوفير   أوصـي لنتائج، فإنني   االتأكيد على تحقيق النتائج تقديراً، بالنظر إلى إطار اإلدارة القائمة على تحقيق             
  . لتأمين المساءلة أيضاً عن استخدام المواردضمانات كافية

  
  المعدات المعمرة

  
تكاليف المعدات المعمرة للنفقـات فـي       وفقاً للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة، ينبغي تحميل           -٤٢

فـق  ويجب بيان القيمة اإلجمالية، إلى جانب طريقة التقييم، من خالل مـذكرة تر            . الفترة التي يتم فيها الشراء    
كذلك يقضي النظام المالي بإتباع نظام إلدارة الممتلكات، غير األصول          . بالبيانات المالية في نهاية الفترة المالية     

  .الرأسمالية
  
وقد . ونوقشت مسألة إمساك سجالت جرد كاملة ومحدثة في تقارير سابقة لمراجع الحسابات الخارجي              -٤٣

. جود حاالت لسجالت غير كاملة أو غير ممسكة بشكل دقيـق          لوحظ لدى إجراء عمليات المراجعة استمرار و      
ففي بعض الحاالت لم تستوف السجالت بإضافة تفاصيل الممتلكات التي تم شراؤها وتلك التي جرى التصرف                
فيها، ولم تسجل بها دائماً قيم البنود المختلفة أو لم تشتمل على المعلومات الكافية مثل األرقـام المسلـسلة أو                    

.  من قبل على التصرف فيها في سجالت الجرد        ووفقوفي بعض الحاالت، استمر إيراد بنود       . لشراءتواريخ ا 
ويمكن أن يساعد تسجيل تفاصيل الموجودات، التي حذفت من سجالت الجرد، في المحفوظات كإجراء رقابي               

موافقـات  لضمان عدم استبعاد أي موجودات أخرى غير تلك التي يتم التخلص منها بعـد الحـصول علـى ال                  
  .الالزمة، من سجالت الجرد

  
 للموجودات التي أجريـت، بتـواريخ التحقـق         يمهر عمليات العد الحصر   تُوفي بعض الحاالت، لم       -٤٤

  . أو راجعوهيوتوقيعات من قاموا بالعد الحصر
  
وقـد  .  من إمساك سجالت جرد المعدات غير المتعلقة بالمشروعات في مكاتب ممثلي المنظمـة           والبد  -٤٥
ث في المكتب اإلقليمي ألفريقيا أن فقدت المعلومات الخاصة بالمكاتب القطرية عند تعطل نظام الحاسـوب                حد

.  وأرسلت إلى المكاتب القطرية لتأكيد ما ورد بهـا وتحـديثها           ٢٠٠٣وأعيد إنشاء السجالت سنة     . ٢٠٠١سنة  
.  تزال تنتظر التسجيل في النظـام       بلدان ال  ١٠ بلداً غير كاملة وكانت البيانات المتاحة عن         ٤٦وكانت سجالت   

  . ال يزال ينتظر االستخدام في هراريالعمودية الخطوط ةفريوكان نظام قراءة ش
  
ويشار أيضاً إلى أن عمليات العد الالزم لجرد الموجودات في المقر الرئيسي، التي لم تجـر خـالل                    -٤٦

  .٢٠٠٥يونيو / يران، تحرز تقدماً ويتوقع أن تتم بحلول حز٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة المالية 
  
ويشار إلى أن األمانة قامت بمراجعة األحكام الحالية في دليل المنظمة فيما يتعلق بحفظ الموجـودات                  -٤٧

 كـانون  ١وجرى تعميم نسخة معدلة من الفصل المعني في الدليل، بدأ العمل بها اعتباراً  من        . والتصرف فيها 
ويتوقـع أن  . لمتوقع أن يتم تنقيحها في ضوء الخبرة المكتسبة، على نطاق المنظمة، ومن ا  ٢٠٠٥يناير  / الثاني

وفي حين يمكن أن يعمم ذلـك       . يشتمل نظام اإلدارة العالمي على وحدة نمطية بشأن اإلدارة المتكاملة لألصول          
 بأن تنشأ أوالً، كتدبير حصيف، مجموعة متسقة وكاملة من سجالت حصر الموجودات،             أوصيفيما بعد، فإني    

فذلك من شأنه أن ييسر االنتقال الالحق إلى الوحدة النمطية الخاصـة             .ته النسخة المعدلة من الدليل    حسبما توخ 
  .بإدارة األصول المزمعة في نظام اإلدارة العالمي
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  عقود الخدمات
  
من خالل اتفاق   يجري إضفاء الصفة الرسمية على عقود الخدمات المتنوعة أو التقنية القصيرة األجل               -٤٨

  .ويحدد دليل المنظمة اإلجراءات الواجب إتباعها عند إبرام اتفاق ألداء أعمال. أعمالألداء 
  
 دوالر أمريكي فأكثر، يشترط تقديم تقارير بشأن إسناد         ١٥ ٠٠٠وفيما يتعلق بالعقود التي تبلغ قيمتها         -٤٩

ع بهـا الختيـار     العمليات، لكي تثبت، بطريقة موضوعية وتفصيلية، موضوعية ونزاهة العملية التي يـضطل           
مبادئ توجيهية مفصلة بـشأن    . ٢٠٠٣نوفمبر  / وقد أصدرت األمانة أيضاً، في تشرين الثاني      . الشريك المتعاقد 
  .ويشترط أيضاً تقديم تفاصيل حساب التكاليف لدى تجهيز عقود خدمات من هذا القبيل. تقارير اإلسناد

  
تكاليف أو تعد فيها تقارير إسناد، رغم أن قيمة         وقد لوحظ وجود حاالت لم تقدم فيها تفاصيل لحساب ال           -٥٠

وكانت هناك أيضاً حاالت قدمت فيها دفعات مقدمة تتجاوز الحـدود           .  دوالر أمريكي  ١٥ ٠٠٠العقد تجاوزت   
وفي بعض الحاالت لم يوقع الشركاء المتعاقدون االتفاقات بينما وقعت االتفاقات مـن قبـل               . المنصوص عليها 

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تبعات محتملة    .  حاالت أخرى، بعد تواريخ بدء سريان العقود       في الشركاء المتعاقدين، 
وفي بعض الحاالت، لم يتم الحصول علـى جميـع الموافقـات            . لتزامات قانونية انظراً ألن هذه العقود تمثل      

عقود لـضمان شـفافية      االلتزام التام بالتعليمات القائمة فيما يتعلق بهذه ال         بمراعاة وأوصي. الداخلية المشترطة 
  .إتمام اإلجراءات المرتبطة بالعملية قبل الدخول في تعاقداتويجب . وموضوعية عملية االختيار

  
  إدارة المعارف

  
 منظمة تقوم على المعرفة ومن الضروري أن تدار أصولها المعرفية بطريقـة             منظمة الصحة العالمية    -٥١

وكانت إدارة المعارف قد حددتها المنظمة من       . جيين تقاسمها منهجية حتى يتسنى للمستخدمين الداخليين والخار     
  .قبل كأولوية مؤسسية

  
 قسم إلدارة المعارف وتقاسمها في إطار دائرة القرائن والمعلومات الداعمة           ٢٠٠٤وقد أنشيء في سنة       -٥٢

تنميـة ثقافـة    وذلك، بين وسائل أخرى، ب    " المعرفة العملية "مهمة هذه اإلدارة هي توخي سد فجوة        و. للسياسات
إدارة المعارف داخل المنظمة وفي مجال الصحة العمومية؛ وإيجاد بيئة تشجع تقاسم المعارف وتطبيقها بشكل               
فعال من أجل تحسين الحصائل الصحية في الدول األعضاء؛ وإعداد أدوات مفيدة إلدارة المعـارف، وإيجـاد                 

دان النامية من أجل نشر المعارف عن الصحة والنظم         ممارسات فعالة في النظم الصحية، وبناء القدرات في البل        
  . فعاليةأكثرالصحية بشكل 

  
. ومن المهم جداً لهذه اإلدارة، من أجل تحقيق غاياتها ومهمتها، أن تضع استراتيجية يرتكـز عليهـا                  -٥٣

/ ل أيـار صورتها النهائية بحلـو في ويجري حالياً وضع االستراتيجية ومن المزمع إصدار وثيقة االستراتيجية   
  .٢٠٠٥مايو 

  
  السياسات واإلجراءات

  
 الضوء على مجاالت معينـة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ألقى تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الفترة المالية           -٥٤

وهذه تـشمل مجـاالت   . تخذ طابعاً رسمياً إجراء مثمراً   تيمكن فيها أن يكون وضع سياسات وإجراءات محددة         
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لغش واالحتيال، ومدونة للسلوك واألخالقيات وإطـار موحـد وشـامل           إدارة المخاطر، ووضع سياسة لمنع ا     
  .لتفويض السلطات وسياسة للبيئة

  
وقد ذكرت األمانة أنها اتخذت خطوات لزيادة التركيز على إدارة المخاطر في مجاالت الرقابة واألمن                 -٥٥

ئية الحالية، بهدف وضع استراتيجية     والتنسيق والخزانة وأن المنظمة تعتزم متابعة تناول هذه المسألة خالل الثنا          
  .وسياسة شاملة على نطاق المنظمة إلدارة المخاطر

  
وقد أعدت أيضاً وثيقة عن سياسة لمنع الغش واالحتيال، تدعمها مبادئ توجيهيـة محـددة للمـديرين        -٥٦

  .ولمكاتب ممثلي المنظمة وموظفي االتصال، ومن المتوقع إصدارها قريباً
  
  .لياً في إعداد سياسة شاملة لألخالقيات وفي وضع إطار لتفويض السلطةويجري العمل حا  -٥٧
  
وبمجرد أن تعد . وأوضحت األمانة أيضاً أنه تم إعداد مسودة لسياسة بيئية وأنها اآلن قيد مراجعة تقنية  -٥٨

كل موقع  وبعد ذلك سيعد    . في صيغتها النهائية، ستعرض على المدير العام للمصادقة عليها على نطاق المنظمة           
  .نظاماً لإلدارة البيئية آخذاً في الحسبان التشريعات والظروف المحلية

  
ويالحظ كذلك أن دليل منظمة الصحة العالمية، الذي يحدد اإلجراءات الماليـة واإلداريـة للمنظمـة،                  -٥٩

/ نون األول وقد عممت البنية المقترحة للدليل المنقح فـي كـا         . لكتروني جديد إيجري تنقيحه بقصد إعداد دليل      
 وبمجرد تلقي اآلراء بشأنها، ستبدأ المرحلة التالية بإعادة تحرير الدليل ووضعه علـى موقـع                .٢٠٠٤ديسمبر  

وسيتطلب األمر متابعة عن كثب لضمان إنجاز المهمة في أقرب          .  يسهل للمستخدم الرجوع إليه    اإلنترنتعلى  
  .وقت

  
 بأنُ تعد هذه الـسياسات فـي        وأوصيالمسائل لمشجعة،   وإن الجهود التي تبذلها األمانة لمعالجة هذه          -٦٠

  .صيغتها النهائية وتضفى عليها الصفة الرسمية في أقرب وقت
  

  كلمة شكر
  
أود أن أسجل تقديري لما لقيته من تعاون وعون من قبل المدير العـام والعـاملين بالمنظمـة أثنـاء                      -٦١

  .مراجعاتي
  
  
  
  
  

  كول. ن. فيجايندرا  
   والمراجع العام للهندالمراقب المالي  

  مراجع الحسابات الخارجي  
  
  ٢٠٠٥مارس /  آذار١٨
  
  

=     =     =  


