
    
   ٧٢/٦٧ج  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون

  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٠  من جدول األعمال المؤقت ٣-١٦و ٢-١٦و ١-١٦ البنود
  A72/67     

  
  
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي
  

  الداخليتقرير مراجع الحسابات 
  

  التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية
  

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي مقدم من تقرير
   جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعينإلى 

  
  
 المالية الســنة عن الحســابات الخارجي مراجع تقرير لجنة مراجعة الحســابات في جمهورية الفلبينعرضــت   -١

ــمبر ٣١ في المنتهيــة ـــ ــ ــ ـــ ــ  المــاليــة البيــانــات إلعــدادهــا األمــانــة على وأثنــت اللجنــة، على ١ ٢٠١٨ كــانون األول/ ديسـ
 لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.ل اً وفق للمنظمة

  
ــكرت بالتقرير اللجنة ورحبت  -٢ ــ ــ ـــ ـــابات في جمهورية  وشـ ـــ ـــ ــياتها على الفلبينلجنة مراجعة الحسـ ــ ـــ . الهامة توصـــ

ــتمعت ذلك، وعالوة على ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــابات الداخلي مراجع تقرير إلى اللجنة اسـ ــ ــ ـــ ــ مكتب خدمات المراقبة  قدمه الذي ٢،الحســـ
ــيرةً  ،الداخلية ــ ــ ــــــص المكتب أن إلى مشـــ ـــتويات  للمجاالت التي تنطوي على أعلى األول المقام في موارده يخصـــ ــ ــ مســ

 لنطاق ارتياحها عن ، كما أعربت٢٠١٨ عام خالل المكتب لعمل المتواصـــل دعمها عن اللجنة وأعربت. المخاطر
ـــابات وتغطيتها مراجعة عمليات ــ ــيص. الحســ ــ ـــي قُ للمُ  كافية موارد وينبغي تخصـــ ــ المراجعة الداخلية  في أعمال دماً ضــ

  .للحسابات
  
ـــابات مكاتب مراجعة ٢١ أجرى المكتب أن اللجنة والحظت  -٣ ــ ـــ ــ ــ . ٢٠١٨ عام برامجها في أو المنظمة لحســــ

الداخلية  للضـــوابط انخفاض نســـبة االمتثال إزاء قلقها عن اللجنة أعربت المراجعة، باســـتنتاجات غير أنه فيما يتعلق
ــبما ورد في درجات التقييم ٢٠١٧ بعام مقارنة ٢٠١٨ في عام ــ ــ ــ ـــ ــ ـــابات لمراجعة العامة حسـ ـــ ــ ـــ ــ  القطرية، المكاتب حسـ

ــيماو  ــ ـــ ــ ــوء في السـ ـــ ــ ــ ــر الثالث العام العمل برنامج ضـ ـــ ــ ــتثمار زيادة توّقع المعتمد الذي ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشـــ ــ ــ ــ  في االســ
  .القطرية المكاتب

  
ــحت األمانة  -٤ ــ ـــ ــ ــ حالة بعض  جزئياً  تعكس مكتب خدمات المراقبة الداخلية قدمها التي النتائج أن للجنة وأوضـ

ـــعوبة المنظمة عمليات ـــتويات الصـــ ــ ــم بأعلى مسـ ــ ــاف. والتعقيد التي تتســ ـــ ـــرق اإلقليمي المدير وأضـ ــ ــط لشـ ـــ  أن المتوسـ
ــطر إلى التعامل مع ذلك اإلقليم في القطرية المكاتب ـــياقات تضـــ ـــائعاً  أمراً  تعتبر فيها الطوارئ ســ ــتثناًء، وليس شــ  اســـ
  .للغاية الصعبة البيئة رغم المحققة العديد من اإلنجازات على الضوء كما سّلط
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 تركيز إعادة على األمانة اللجنة حثت للحســابات، الداخليةو  الخارجية كل من المراجعة إلى نتائج واســتناداً   -٥
  .بيئات التي تنطوي على صعوبات تشغيليةال في سيماالو  الضعف، لمواطن الجذرية األسباب نحو معالجة جهودها

  
ــية ٢٤٨ عالج قد مكتب خدمات المراقبة الداخلية أن علماً  وأحاطت اللجنة  –٦ ـــايا من قضـــ ــلوك ســـــوء قضــ  الســـ

ــتبه ـــ ــ ــ ــايا عدد انخفاض من الرغم على وأنه عنها، أبلغ التي فيها المشــ ــ ــ ـــ ــية ١٦٧ هناك زالما المتراكمة، القضــ ــــ ــ  قضــــ
ـــمبر /األول كانون ٣١ لغاية مفتوحة ـــ ــ ــ ـــ  أهميـة على اللجنة وأكدت. ٢٠١٩ إلى عام تأجيلها والتي تم ٢٠١٨ ديســ
  التأخير. هذا معالجة

  
ــتعراض العامة األمانة كذلك بالتزام علماً  وأحاطت اللجنة  –٧ ــ ــ ـــ ــ ــع باســ ـــ ــ ــ ـــ ـــــب الوقت في الوضـ ـــ ــ في إطار  المناســـ

  .التكليف بإجرائها يجري التي التحقيق وظيفة استعراض
  
ـــؤال على ورداً   -٨ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــحي المتعلقة بالتأمين المطالبة في عملية عنها غالمبلّ  االحتيال بحاالت يتعلق سـ ــ ــ ـــ ــ ــ  الصـ

ــع حد لهذه الخطوات من عدد اتخاذ يجري أنه األمانة ذكرت للموظفين، ــ ــ ــ ـــ ــ  ذلك في بما االنتهاكات، من أجل وضــ
  .عند الدفع نقداً  مخفضة واعتماد عتبة للمطالبات االمتثال وظيفة تعزيز

  
 ٧٢/٤١ج أن الوثيقة األمانة أوضحت الداخلية، الضوابط الرامية إلى تعزيز التدابير بشأن سؤال على ورداً   -٩

ـــمن  ــع الحاليتتضــ ــ ــــافة المتخذة. للتدابير أحدث المعلومات عن الوضـ  جهود من أجل زيادةُبذلت  ذلك، إلى وباإلضـ
ـــوابط الوعي ــ ــ ــتوى على الداخلية بالضــ ــ ـــ ــأن الفيديو ومقاطع توفير التدريب خالل من القطري، المســ ــ ـــ  األخالقيات، بشــ

 البلدان في المنظمة مكاتب رؤساء خاص بشكل المبادرات هذه واستهدفت. والضوابط المالية، واالحتيال والمخاطر
  .والمناطق واألقاليم

  
ــحت ذلك، على وعالوة  -١٠ ــ ــ ــ ـــ ـــف عنها الحاالت عدد في الزيادة أن األمانة أوضـــ ــ ـــ ــ هي دالة على  التي تم الكشــــ

  الداخلية. الضوابط تعزيز
  

ــجيع المتخذة باإلجراءات اللجنة ورحبت  -١١ ــتوى على االمتثال من أجل تشـ ــجعت المسـ  األمانة القطري، كما شـ
  ت.والخارجية للحسابا الداخلية المراجعة توصيات معالجة مواصلة على

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط جمعية الصحة علمًا بالتقارير، وبأن تعتمد مشروع  نيابةً أوصت اللجنة،   -١٢

  المقرر اإلجرائي التالي:
  

إلى جمعية الصـــحة العالمية الثانية والســـبعون، بعد أن نظرت في تقرير مراجع الحســـابات الخارجي المقدم   
ــحة؛ ــ ـــ ــ ــ ــ وبعد أن أحاطت علمًا بتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم  ١جمعية الصــ

قررت أن تقبل تقرير مراجع الحســابات الخارجي المقدم إلى جمعية  ٢،إلى جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعين
  الصحة.

=     =     =  

                                                           
 .٧٢/٣٩الوثيقة ج   ١

 .٧٢/٦٧الوثيقة ج   ٢


