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  ٦٢/٤٦ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٦   من جدول األعمال المؤقت ٢-١٧البند 

  A62/46   
  
  
  

  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي
  
  

   للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي،الرابعالتقرير 
  م إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستينالمقد

  
  

 ٢٠٠٩مـايو   /  أيـار  ١٤عقدت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة اجتماعها العاشر في جنيف يـوم              -١
   ١).جزر البهاما (ريغس - داهل. م  الدكتوربرئاسة

  
فافية وأبرز عدة    الذي تميز بكثرة المعلومات والش     ٢ي،ورحبت اللجنة بتقرير مراجع الحسابات الخارج       -٢

وقد تـضمن التقريـر     . مجاالت محفوفة بالمشاكل، منها تشغيل نظام اإلدارة العالمي ومركز الخدمات العالمي          
  :وأحاطت اللجنة علماً بالنقاط البارزة التالية. أيضاً معلومات قيمة لمديري البرامج

إلعراب عن رأي المراجع    لم تكن إجراءات المراجعة الواردة في التقرير المبدئي موجهة صوب ا            •
  ٢٠٠٨.٣في البيانات المالية المبدئية الواردة في التقرير المالي المبدئي غير المراجع لسنة 

استعراض نظام اإلدارة العالمي استرعى االنتباه إلى مجال مهم هو تحويـل البيانـات واعتمـاد                •
 متابعة عمليات نُظـم     وحدد مراجع الحسابات الخارجي مشاكل خطيرة في مجال       . صحة البيانات 

  .تكنولوجيا المعلومات واستمرارية أعمال مركز الخدمات العالمي

أثبتت مالحظات المراجع الخارجي كذلك ضرورة إجراء استعراضات إدارية دورية لضمان أمثل   •
استخدام لألموال، وااللتزام بحذافير اإلجراءات المقررة لحيازة النقد والتصرف فيـه، وإجـراء             

والتزال كثرة عدد السلف الشخصية التي لم تسترد        . نتظمة لكشوف حسابات المصارف   مضاهاة م 
من الموظفين تشكل مجاالً رئيسياً للقلق، وخصوصاً سلف السفر وسلف الرواتب والسلف المقدمة             

  .تحت حساب مطالبات التأمين الصحي

حدد المراجع الخارجي تحسينات أخرى مطلوبة، ومنها ضمان تقييم أداء الموظفين في غـضون                •
. المهل الزمنية المقررة له، وتحسين االلتزام باإلجراءات المقررة لشراء اإلمـدادات والخـدمات            

وأوصى مراجع الحسابات الخارجي بتصويب ما في سجالت الجرد من نواقص فـي التـسجيل               
  .إعداد قاعدة بيانات شاملة للمعدات غير المعمرة وتحديثها بانتظاموالدقة، وذلك ب

  

                                                           
  .، الملحق٦٢/٤٣لالطالع على قائمة المشاركين انظر الوثيقة ج    ١
  .٦٢/٢٩الوثيقة جانظر     ٢
  .١ تصويب ٦٢/٢٨ وج٦٢/٢٨الوثيقتان جانظر     ٣
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وأعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات التفصيلية الواردة في التقرير وأكدت علـى أهميـة اعتنـاء                  -٣
  .المنظمة بتحسين الكفاءة والشفافية من خالل نظام اإلدارة العالمي

  
  .قت على استنتاجات وتوصيات مراجع الحسابات الخارجيوأحاطت اللجنة علماً بأن األمانة واف  -٤
  
وأعرب أعضاء في اللجنة عن قلقهم إزاء مسألة إبالغ األجهزة الرئاسـية للمنظمـة باسـتجابة إدارة                   -٥

فقالت األمانة إنها ستقدم إلى اللجنة والمجلـس التنفيـذي فـي            . المنظمة لتوصيات مراجع الحسابات الخارجي    
تقرير متابعة تفصيلياً سيشمل معلومات عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي وعن  الالحقتين دورتيهما

  .التغييرات المنهجية أو الخطوات التصحيحية التي اتخذتها اإلدارة
  
وحدد مراجع الحسابات الخارجي أكثر المجاالت عرضة للمخاطر، مثل تثبيت نظام اإلدارة العـالمي،          -٦

  .ايالت واإلجراءات المؤقتةوخصوصاً اللجوء إلى التح
  
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
   .بتقرير مراجع الحسابات الخارجي اللجنة بأن تحيط جمعية الصحة علماً توصي  -٧
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