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  ٦٠/٤٥ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١٤   من جدول األعمال المؤقت ٢-١٥البند 

  A60/45    
  
  
  

  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي
  

  التقرير الثاني للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة
   الستينة الصحة العالمية جمعيإلى المقدم ،للمجلس التنفيذي

  
  
 ١٠يومي  عقد االجتماع السادس للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في جنيف               -١
  ١.)أستراليا(هالتون .  برئاسة السيدة ج٢٠٠٧مايو / أيار ١١و
  

  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي
  
  ٢. الخارجياط الواردة في التقرير المبدئي لمراجع الحساباتأحاطت اللجنة علماً بأبرز النق  -٢
  

نظراً ألن التقرير مبدئي فإن اإلجراءات التي تمت لمراجعة الحسابات لم يكن الغرض منها هـو                 •
اإلعراب عن رأي مراجع الحسابات في البيانات المالية المبدئية الواردة فـي التقريـر المـالي                

  ٢٠٠٦.٣المبدئي غير المراجع لعام 
 
ظلت عالقة العمل بين مراجع الحسابات الخارجي واألمانة عالقة بناءة، وكـان هنـاك تنـسيق                  •

 وقبلت المديرة العامة المالحظات والتوصيات      .مستمر وشامل مع مكتب خدمات المراقبة الداخلية      
  .الواردة في التقرير

  
، التـي وافقـت      المنظمة في مجال السياسات واإلجراءات أيد مراجع الحسابات الخارجي خطط          •

مة األمم المتحدة   و االستعاضة عن المعايير المحاسبية لمنظ     إلىالرامية  و عليها األجهزة الرئاسية،  
  ٤.، والتي ينبغي أن تؤدي إلى اعتماد أفضل الممارساتبالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

  
، بصرامة والتي ستنفذ تجزأ من النظم     جزءاً ال ي   التي شكلت لضوابط وعمليات المراجعة،    كانت ا   •

ب ما سوف يتم من تفويض للسلطات       ح من أجل القضاء على المخاطر التي يحتمل أن تص         مهمة
  .وإلغاء للمركزية

                                                      
 .٦٠/٤١لالطالع على قائمة المشاركين انظر الوثيقة ج   ١
 .٦٠/٣١الوثيقة ج   ٢
 .٦٠/٣٠الوثيقة ج   ٣
 .٦٠/٣٣انظر الوثيقة ج   ٤
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تعلقت مالحظات أخرى بعدد من األرصدة السالبة، وضرورة تبسيط المناولة النقدية في المكاتب               •
 وحاالت التأخر في تسوية الحـسابات المـصرفية،         القطرية، وسلف السفر الكبيرة غير المسددة،     

 فـي   وإقفال الحسابات المصرفية التي ظلت غير عاملة لمدة طويلة، ومعالجة المعامالت الماليـة            
  .، وتجديد حساب السلف المستديمةالوقت المناسب

  
تي تم تحديدها إصدار العقود الخاصة بالموظفين بعد بدء العمل؛ والبطء           من المشكالت األخرى ال     •

ـ    احتمال االندفاع في   إلىالنسبي في تنفيذ البرامج في بعض المجاالت، مما يؤدي           وال  إنفاق األم
 القطريـة  في إدارة المشتريات وعمليات الجرد في المكاتب         النقصقرب نهاية الثنائية؛ ومواطن     

 أو نقص تقارير الرصد الخاصة باتفاقات أداء العمل ونظـام           وتأخراباتها؛  التي تمت مراجعة حس   
  .والتطوير، وعمليات الجرد، والمنح الدراسيةاألداء إدارة 

  
فـإن  فيما يخص العمليات المتعلقة بصندوق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية االستئماني للعـراق        •

المكتب القطري   اإلقليمي لشرق المتوسط و    المكتبلمراجعة حسابات   أجري  استنتاجات استعراض   
اإلدارة الماليـة وإدارة    و  السياسة العامة  في العراق سلطت الضوء على بواعث للقلق في مجاالت        

  .المشاريع والمشتريات والجرد
  
 وأعربت عن رضاها عن قبـول األمانـة لجميـع           الذي يزخر بالمعلومات،  ورحبت اللجنة بالتقرير      -٣

أبدت اللجنة قلقها إزاء معدل تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات في بعـض            مع ذلك فقد    و. تاماًاستنتاجاته قبوالً   
وينبغي إبقاء األجهزة الرئاسية على علم بكيفية تجاوب اإلدارة مـع  . المواقع، بما فيها المكتب اإلقليمي ألفريقيا  

  .التوصيات التي أبداها مراجع الحسابات الخارجي
  
مراجع الحسابات الخارجي على الجدية التي تعاملت بهـا األمانـة مـع حـاالت               أكد  استجابة لذلك   و  -٤

  . االحتيال النادرة، ومع سائر نتائج مراجعة الحسابات
  
 الحاجة األساسـية    إلىوأكدت المديرة العامة على قلقها الشديد إزاء مسائل مراجعة الحسابات، بالنظر              -٥
وهي تتبنـى مفهـوم     . ان أساسيان لجودة األداء التنظيمي والنجاح     وهما شرط .  المساءلة والشفافية التامتين   إلى

 عامـل   وذلـك اإلدارة بإعطاء القدوة، كما أنها ملتزمة بضمان المساءلة التنظيمية السليمة في جميع األوقات،              
  .رئيسي يحكم من خالله على أدائها
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