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  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي
  
  

   التقرير الخامس للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  المقدم إلىو للمجلس التنفيذيالتابعة 

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين
  
  
 برئاسة  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٤انعقد االجتماع الثاني للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف في             -١

  ١).ملديف(يوسف . أ. الدكتور أ
  

  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي
  
  ٢.لجنة علماً بأبرز النقاط الواردة في التقرير المبدئي األول لمراجع الحسابات الخارجيأحاطت ال  -٢
  

المكاتب القطرية والمكاتب   : جرت عملية مراجعة الحسابات على جميع مستويات المنظمة الثالثة          •
وأسفرت المشاورات المنتظمة مع األمانة وكذلك التنسيق مـع مكتـب           . اإلقليمية والمقر الرئيسي  

خدمات المراقبة الداخلية عن وضع أسس عالقة عمل فعالة، وعن استخدام المـوارد المكرسـة               
  .للمراجعة االستخدام األمثل

  
تم تسليط األضواء على بعض المسائل التي نوقشت في التقرير، أيضاً، فـي تقـارير مراجـع                   •

  .الحسابات الخارجي السابقة
  

لسياسات واإلجراءات كما تـم وضـع اللمـسات         تمت مالحظة إحراز بعض التقدم في مجالي ا         •
ومن المتوقـع   . األخيرة على سياسة منع الغشّ وما يتصل بها من مبادئ توجيهية، كما تم نشرها             

أما العمل  . أن يتم، في القريب العاجل، وضع اللمسات األخيرة على السياسة الخاصة ببيئة العمل            
لحالية الخاصة باإلعانـات الماليـة المقدمـة        وعلى السياسات واإلجراءات ا   " دليل المنظمة "على  

، ويستحسن أن تتولى األمانة وضع اللمسات النهائية ستمراًملمواجهة التكاليف المحلية فإنه اليزال 
  .عليها في وقت مبكر

  
  

                                                           
 .٥٨/٢٧ انظر الوثيقة ج،لالطالع على قائمة بأسماء المشاركين   ١
 .٥٨/٢٨الوثيقة ج   ٢
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ينبغي تنفيذ توصيات الخبراء االستشاريين الخارجيين التي تركّز على إعـادة تنظـيم عمليـات                 •
لمالية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا، في أقرب فرصة ممكنـة كمـا ينبغـي              حسابات الميزانية وا  

االستمرار في وضع سجالت دقيقة ومتساوقة وكاملة فيما يتعلق بجرد الموجودات علـى جميـع               
  .مستويات المنظمة

  
سات واإلجراءات الحالية في عدد من المجاالت،       تم تسليط األضواء على الحاجة إلى امتثال السيا         •

ومنها المطالبة بتقارير البتّ التفصيلية في العقود الخاصة بالخـدمات ومراقبـة المخصـصات              
  .والنفقات وااللتزامات غير المسددة وحسابات السلف المستديمة والسلف المقدمة إلى الموظفين

  
ابات الخارجي وأوصت بأن يتـضمن تقريـر مراجـع          ورحبت اللجنة بالتقرير المبدئي لمراجع الحس       -٣

وأشارت ). الحاليةوالسابقة منها   (الهامة  الحسابات الخارجي الخاص بالثنائية جدوالً يبين حالة تنفيذ التوصيات          
شكل جزءاً ال يتجزأ من االنضباط المالي وإلى وجـوب اتخـاذ            تاللّجنة إلى أن مراقبة المخصصات والنفقات       

  .لوضعها موضع التنفيذ عندما تمس الحاجة إلى ذلكتدابير مالئمة 
  
وأشارت اللجنة إلى أن األمانة قد اتخذت تدابير لتحسين عملية تقييم الموظفين، وتلك خطوة تتـصل،                  -٤

وقد تزايد حجم االستثمار الموظف في مجال التدريب مع زيادة          . بدورها، بتحسين جودة عمل ونواتج المنظمة     
  .مهارات السلوكية واإلدارية، في إطار البرنامج العالمي لتخريج القيادات اإلداريةالتركيز على تطوير ال

  
وبينت األمانة أن عملية تجهيز مطالب الموظفين المتعلقة بالسفر في مهام، وهي عملية أصابها بعض                 -٥

ورداً . دارة العالميالتأخير في الوقت الراهن نظراً ألنها تعتمد على العمل اليدوي، ستتحسن مع األخذ بنظام اإل              
٪ من حجـم    ١٠سؤال محّدد تم طرحه، أكّدت األمانة أن المدير العام يملك سلطة تحويل نسبة تصل إلى                على  

  .الميزانية العادية من باب اعتماد إلى باب آخر
  
وقد أحاطت اللجنة علماً بالتقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي وطلبـت إدراج جـدول يبـين                  -٦

  .تاجات التي تم الخلوص إليها والتقدم المحرز في التقارير القادمة من هذا النوعاالستن
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