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تقرير مراجع الحسابات الخارجي
تقرير مراجع الحسابات الداخلي
التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية
تقرير مقدم من لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي
إلﻰ جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
عرضــت لجنة مراجعة الحســابات في جمهورية الفلبين تقرير مراجع الحســابات الخارجي عن الســنة المالية
-١
١
المنتهيــة في  ٣١كــانون اﻷول /ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ٢٠١٨علﻰ اللجنــة ،وأثنــت علﻰ اﻷمــانــة ﻹعــدادﻫــا البيــانــات المــاليــة
للمنظمة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
ورحبت اللجنة بالتقرير وشـ ـ ـ ـ ــكرت لجنة مراجعة الحســ ـ ـ ــابات في جمهورية الفلبين علﻰ توصـ ـ ـ ـ ــياتها الهامة.
-٢
٢
وعﻼوة علﻰ ذلك ،اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمعت اللجنة إلﻰ تقرير مراجع الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات الداخلي ،الذي قدمه مكتب خدمات المراقبة
الداخلية ،مش ـ ـ ـ ــيرةً إلﻰ أن المكتب يخص ـ ـ ـ ــص موارده في المقام اﻷول للمجاﻻت التي تنطوي علﻰ أعلﻰ مسـ ـ ـ ــتويات
المخاطر .وأعربت اللجنة عن دعمها المتواصــل لعمل المكتب خﻼل عام  ،٢٠١٨كما أعربت عن ارتياحها لنطاق
للمضـ ـ ــي قُدماً في أعمال المراجعة الداخلية
عمليات مراجعة الحسـ ـ ــابات وتغطيتها .وينبغي تخصـ ـ ــيص موارد كافية ُ
للحسابات.
وﻻحظت اللجنة أن المكتب أجرى  ٢١مراجعة لحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات مكاتب المنظمة أو برامجها في عام .٢٠١٨
-٣
غير أنه فيما يتعلق باســتنتاجات المراجعة ،أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض نســبة اﻻمتثال للض ـوابط الداخلية
في عام  ٢٠١٨مقارنة بعام  ٢٠١٧حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبما ورد في درجات التقييم العامة لمراجعة حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات المكاتب القطرية،
وﻻس ـ ـ ـ ــيما في ض ـ ـ ـ ــوء برنامج العمل العام الثالث عش ـ ـ ـ ــر ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،المعتمد الذي توقّع زيادة اﻻسـ ـ ـ ـ ــتثمار في
المكاتب القطرية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــحت اﻷمانة للجنة أن النتائج التي قدمها مكتب خدمات المراقبة الداخلية تعكس جزئياً حالة بعض
-٤
عمليات المنظمة التي تتسـ ـ ــم بأعلﻰ مسـ ـ ــتويات الصـ ـ ــعوبة والتعقيد .وأضـ ـ ــاف المدير اﻹقليمي لشـ ـ ــرق المتوسـ ـ ــط أن
ـتثناء،
المكاتب القطرية في ذلك اﻹقليم تض ـ ــطر إلﻰ التعامل مع سـ ــياقات تعتبر فيها الطوارئ أم اًر شـ ــائعاً وليس اس ـ ـ ً
كما سلّط الضوء علﻰ العديد من اﻹنجازات المحققة رغم البيئة الصعبة للغاية.
 ١الوثيقة ج.٣٩/٧٢
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واســتناداً إلﻰ نتائج كل من المراجعة الخارجية والداخلية للحســابات ،حثت اللجنة اﻷمانة علﻰ إعادة تركيز
-٥
جهودﻫا نحو معالجة اﻷسباب الجذرية لمواطن الضعف ،وﻻسيما في البيئات التي تنطوي علﻰ صعوبات تشغيلية.
وأحاطت اللجنة علماً أن مكتب خدمات المراقبة الداخلية قد عالج  ٢٤٨قضـ ــية من قضـ ــايا سـ ــوء السـ ــلوك
–٦
المش ـ ـ ـ ـ ــتبه فيها التي أبلغ عنها ،وأنه علﻰ الرغم من انخفاض عدد القض ـ ـ ـ ـ ــايا المتراكمة ،مازال ﻫناك  ١٦٧قض ـ ـ ـ ـ ــية
مفتوحة لغاية  ٣١كانون اﻷول /ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ٢٠١٨والتي تم تأجيلها إلﻰ عام  .٢٠١٩وأكدت اللجنة علﻰ أﻫميـة
معالجة ﻫذا التأخير.
وأحاطت اللجنة علماً كذلك بالتزام اﻷمانة العامة باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــع في الوقت المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب في إطار
–٧
استعراض وظيفة التحقيق التي يجري التكليف بإجرائها.
ورداً علﻰ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال يتعلق بحاﻻت اﻻحتيال المبلّغ عنها في عملية المطالبة المتعلقة بالتأمين الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
-٨
للموظفين ،ذكرت اﻷمانة أنه يجري اتخاذ عدد من الخطوات من أجل وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع حد لهذه اﻻنتهاكات ،بما في ذلك
تعزيز وظيفة اﻻمتثال للمطالبات واعتماد عتبة مخفضة عند الدفع نقداً.
ورداً علﻰ سؤال بشأن التدابير الرامية إلﻰ تعزيز الضوابط الداخلية ،أوضحت اﻷمانة أن الوثيقة ج٤١/٧٢
-٩
تتض ـ ــمن أحدث المعلومات عن الوض ـ ــع الحالي للتدابير المتخذة .وباﻹض ـ ــافة إلﻰ ذلكُ ،بذلت جهود من أجل زيادة
الوعي بالضـ ـ ـ ـ ـوابط الداخلية علﻰ المسـ ـ ـ ــتوى القطري ،من خﻼل توفير التدريب ومقاطع الفيديو بش ـ ـ ـ ــأن اﻷخﻼقيات،
والمخاطر والضوابط المالية ،واﻻحتيال .واستهدفت ﻫذه المبادرات بشكل خاص رؤساء مكاتب المنظمة في البلدان
واﻷقاليم والمناطق.
 -١٠وعﻼوة علﻰ ذلك ،أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــحت اﻷمانة أن الزيادة في عدد الحاﻻت التي تم الكش ـ ـ ـ ـ ـ ــف عنها ﻫي دالة علﻰ
تعزيز الضوابط الداخلية.
 -١١ورحبت اللجنة باﻹجراءات المتخذة من أجل تش ــجيع اﻻمتثال علﻰ المس ــتوى القطري ،كما ش ــجعت اﻷمانة
علﻰ مواصلة معالجة توصيات المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات.

التوصية المقدمة إلﻰ جمعية الصحة
 -١٢أوصت اللجنة ،نيابةً عن المجلس التنفيذي ،بأن تحيط جمعية الصحة علماً بالتقارير ،وبأن تعتمد مشروع
المقرر اﻹجرائي التالي:
جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعون ،بعد أن نظرت في تقرير مراجع الحســابات الخارجي المقدم إلﻰ
جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة؛ ١وبعد أن أحاطت علماً بتقرير لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم
إلﻰ جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعين ٢،قررت أن تقبل تقرير مراجع الحســابات الخارجي المقدم إلﻰ جمعية
الصحة.
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