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  تقرير مراجع الحسابات الخارجي
  
  

   التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
  السبعين العالمية الصحة جمعية إلىالمقدم 

  
  
البيانـــات الماليـــة  مراجعـــةالمـــتحفظ بشـــأن وأبـــرز رأيـــه غيـــر  ١عـــرض مراجـــع الحســـابات الخـــارجي التقريـــر،  -١

  .للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاموذلك في إطار االمتثال ، ٢٠١٦لسنة المالية عن اللمنظمة 
  
توصــية،  ٢٣وبالتوصــيات التــي قــدمها والبــالغ عــددها بــت اللجنــة بتقريــر مراجــع الحســابات الخــارجي ورحّ   -٢

مـع التقـدير ارتفـاع معـدل تنفيـذ توصـيات المراجعـة الخارجيـة اللجنـة الحظـت . كمـا تنفيـذهااإلسراع في ت على وحثّ 
  منها.٪ ٨٨والتي يتواصل حاليًا تنفيذ نسبة السنوات السابقة، عن للحسابات 

  
بّينـت الـنهج الـذي تتبعـه فـي تعقـب و  ،لتحسـين االمتثـالعكـف علـى اتخاذهـا األمانة التـدابير التـي يُ أبرزت و   -٣

مشـترك علـى مسـتويات  إلكترونـيموقـع وسـائل منهـا اسـتخدام مراجعـة الحسـابات، بالمتعلقة بتوصيات التنفيذ جميع 
حـرز فـي لـى التقـدم المُ واسـُترِعي االنتبـاه أيضـًا إمنهـا.  ملكية كل توصـيةبشأن  تعريف واضحوضع و كاّفة المنظمة 

ُتحقّـق االمتثـال و ُمنّقحـة تعـّزز بالتـالي  علـى سياسـةهـذا العـام  ةالعامـ ةالمـدير  تالسفر، حيث وافقـشؤون مجال إدارة 
  .وفورات في التكاليف

  
علــى الحقيقــة الضــوء األمانــة فقــد ســّلطت علــى ســؤال طرحتــه الــدول األعضــاء،  ٕاضــافة إلــى ذلــك، ورّداً و   -٤

، أن وٕاجـراءات التشـغيل الموحـدة ذات الصـلةأثنـاء الطـوارئ لمشـتريات الخاص بسياسة اطار القائلة إن من شأن اإل
  .ُتوضع قريبًا في صيغتها النهائية

  
بشـأن األمانة على مواصلة عملهـا ، وشّجعت نجز في تلك المجاالتوأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل المُ   -٥

والمخزونــــات وتحســــين إدارة األصــــول  ،علــــى الصــــعيد القطــــريالمتــــأخرة متابعــــة تقــــارير التعــــاون المــــالي المباشــــر 
  .التنظيمية

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٠/٤٣الوثيقة ج   ١
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  مقدمة إلى جمعية الصحةالوصية تال
  
  :التالياإلجرائي مشروع المقرر جمعية الصحة عتمد المجلس التنفيذي، بأن تأوصت اللجنة نيابة عن   -٦
  

 ١مراجـع الحسـابات الخـارجي إلـى جمعيـة الصـحة؛تقرير ون، بعد النظر في العالمية السبعجمعية الصحة   
 العالمية الصحة جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنةبتقرير ت علمًا وبعد أن أحاط

  .تقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحةت أن تقبل قرر  ٢،السبعين
      

=     =     =  

                                                           
 .٧٠/٤٣الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٦١الوثيقة ج   ٢


