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  تقرير مراجع الحسابات الداخلي
  
  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لجنةالتقرير المقدم من   

  السابعة والستين للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية
  
  

/ يـــــارأ ١٦إلـــــى  ١٤ُعقـــــد االجتمـــــاع العشـــــرون للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة فـــــي جنيـــــف فـــــي الفتـــــرة مـــــن   -١
 ٩-٢بنـدين واعتمـدت اللجنـة جـدول أعمالهـا، بعـد حـذف ال ١.(بلجيكـا) ويبرزكـ، برئاسة الدكتور ديرك ٢٠١٤ مايو
  ١٠.٢-٢و

أعربـت اللجنـة عـن تقـديرها للعمـل الـذي تـم االضـطالع  ٣لدى اسـتعراض تقريـر مراجـع الحسـابات الـداخلي  -٢
به. وأشارت اللجنة أيضًا إلى أن امتثـال الوحـدات فـي المقـر الرئيسـي وفـي المكاتـب اإلقليميـة يتعـزز باسـتمرار، مـع 

ملحوظــة. وأقـرت اللجنـة بــالجهود الجاريـة مـن أجــل تعزيـز مـوارد مكتــب خـدمات المراقبـة الداخليــة،  حـدوث تحسـنات
ومع ذلك فقد أعربت عن قلقها ألن المكتب يحتاج إلى المزيد من التعزيز من أجل ضمان التغطية الكافية لمراجعة 

  ابط.المتكررة في الضو  الحسابات، وذلك في سياق أنشطته الموسعة ومواطن الضعف

يضًا عن قلقها الشديد إزاء استمرار نقص ثقافة االمتثال لقواعد المنظمة وٕاجراءاتها، مثلما أوأعربت اللجنة   -٣
أشير إليه في عدد من االستنتاجات غير الُمرضية فيما يتعلق بمراجعات حسابات المكاتب الُقطريـة، وشـددت علـى 

بمـــا فـــي ذلـــك اتخـــاذ تـــدابير مـــن خـــالل التركيـــز علـــى بـــرامج ضـــرورة اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابير لتحســـين االمتثـــال، 
  التدريب.

وأحاطت اللجنة علمًا بالنتائج التي توصـل إليهـا مراجـع الحسـابات الـداخلي مـن "التحليـل التلـوي" للمخـاطر   -٤
ة فـي لمواطن الضعف المحـدد يالتشغيلية، وبالرغم من اإلقرار بحدوث تحسينات فقد تم التعليق على الطابع التكرار 

الضوابط الداخلية، وكذلك المستوى غير المقبول لعدم االمتثال للقواعد واإلجراءات في عدد من المجاالت الشائعة، 
بما فيها التعاون المالي المباشر والشراء. وطلبت اللجنة من األمانة أن تضع استنتاجات استراتيجية بشأن األسباب 

  األساسية وأن تتخذ اإلجراءات التصحيحية.

غـين عـن المخالفـات. ورحبـت بنيـة األمانـة اسـتعراض لّ وأحاطت اللجنة علمًا بالترتيبـات الحاليـة لحمايـة المب  -٥
  السياسة المتبعة من خالل إنشاء مكتب جديد لالمتثال وٕادارة المخاطر واألخالقيات.
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  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
تحـيط جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون علمـًا  أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلـس التنفيـذي، بـأن  -٨

  بتقرير مراجع الحسابات الداخلي.
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