
    
  ٦٩/٦٤ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣  من جدول األعمال المؤقت ٢١البند 
  A69/64    

  
  
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي
  تقرير مراجع الحسابات الداخليو 
  المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات: وتوصيات

  تقرير مرحلي عن التنفيذ
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي 
  المقدم إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

  
  
  

 ١وقــدم مراجــع الحســابات الخــارجي تقريــره. ن اللجنــة ســتنظر فــي هــذه التقــارير الثالثــة معــًا.إ لــرئيسا قــال  -١
 وفقـاً  ٢٠١٥ بشأن البيانـات الماليـة للمنظمـة للسـنة الماليـة تحفظ دون رأياً وكانت النتيجة العامة لمراجعة الحسابات 

 المحاســـبية السياســـات(المعـــايير). وأكـــد مراجـــع الحســـابات الخـــارجي أن  العـــام للقطـــاع الدوليـــة المحاســـبية للمعـــايير
مـع  المهمـة جوانبهـا جميـع فـي بطريقة متسقة مع تلك المستخدمة في العام السـابق، وأن المعـامالت تتماشـى ُطبقت
  .للمنظمة المالية الالئحة

 
وأشــار مراجــع الحســابات الخــارجي إلــى التحســن الــذي حــدث فــي شــفافية تقــديم التقــارير الماليــة وخضــوعها   -٢

للمساءلة، وأصدر مجموعة من التوصيات إلى األمانة بشأن المسائل التالية: التحسن الذي حدث في تقديم التقارير 
دارة المخزونــات، ووضــع اللمســات األخيــرة الماليــة مــن خــالل تســجيل اإليــرادات فــي الوقــت المناســب، وتنفيــذ نظــام إ

  .الصالحية المنتهي المخزون من التخلصعلى إجراءات التشغيل القياسية بخصوص 
  
إلى الشؤون المالية، فحص مراجع الحسابات الخارجي أيضًا مسائل تصريف الشؤون، بمـا فـي  وباإلضافة  -٣

ذلك الضـوابط اإلداريـة، والمشـتريات، وٕادارة المـوارد البشـرية، وٕادارة المـنح وتبليـغ الجهـات المانحـة، والتعـاون المـالي 
لمخاطر. وأشار مراجع الحسابات الخارجي إلـى المباشر، وٕادارة النقد، واألصول والمخزونات، وٕادارة السفر، وٕادارة ا

أن المدير اإلقليمي، في إقليم واحد لديـه مشـاكل كبيـرة فـي إدارة السـفر، يبـذل جهـودًا إضـافية لضـمان تواصـل تنفيـذ 
  التوصيات ورصدها.

  
ـــه مراجـــع الحســـابات   -٤ ـــذي اضـــطلع ب ـــدول األعضـــاء عـــن تقـــديرها للعمـــل ال ـــالتقرير، أعربـــت ال وٕاذ ترحـــب ب

جي وتقديرها للتحسن الذي حـدث فـي االسـتجابة للتوصـيات. وأكـدت الـدول األعضـاء علـى الحاجـة إلـى وجـود الخار 
  ضوابط مالئمة بشأن إدارة السفر واالمتثال.
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ومنــذ  ١وقــدمت األمانــة تقريــر مراجــع الحســابات الــداخلي، مــع تحــديث بعــض المعلومــات التــي وردت بــه.  -٥
 في المحرز التقدم عن المعلومات أحدث ت مراجعة إضافية، وتم الحصول علىكتابة التقرير، تم إقفال ثمان عمليا

  في فئة المتأخرات. مفتوحةحسابات  مراجعة عملياتتقريرًا آخر لمراجعة الحسابات، ولم تتبَق أية  ١٤
 
الدول األعضاء بالتقرير وباالتجاه اإليجابي الحادث في تقليص عدد توصـيات مراجعـة الحسـابات  ورحبت  -٦

غيــر المرضــية كــان ســببًا يبعــث علــى القلــق. وشــجعت الــدول األعضــاء  جالمفتوحــة المتــأخرة، رغــم أن عــدد النتــائ
قابة الداخلية، والسيما فـي األمانة على مواصلة جهودها إلقفال جميع التوصيات وللتصدي لمواطن الضعف في الر 

، وحثـت االمتثـال عـدم بخصـوص للتسامح مجال إفساح عدمالمكاتب الالمركزية. وأشادت الدول األعضاء بسياسة 
علـــى مواصـــلة الجهـــود مـــن أجـــل التحســـين. وطالبـــت الـــدول األعضـــاء ببـــدء العمـــل بـــأداة إلكترونيـــة لإلبـــالغ عـــن 

  .٢٠١٧للمجلس التنفيذي المقرر انعقاده في كانون الثاني/ يناير المخالفات قبل الدورة األربعين بعد المائة 
  
وفيمــا يتعلــق بعمليــات مراجعــة الحســابات الخارجيــة والداخليــة علــى الســواء، رحبــت الــدول األعضــاء بــالتزام   -٧

. ودعـــت الـــدول األعضـــاء إلـــى مواصـــلة التحســـين المعونـــة فـــي للشـــفافية الدوليـــة لمبـــادرةالمنظمـــة باالنضـــمام إلـــى ا
اســتجابًة للتوصــيات والضــوابط الداخليــة، وســألت عــن مقــدار مــا أنفقتــه المنظمــة علــى الضــوابط ومراجعــة الحســابات 
مقارنــًة بالمنظمــات األخــرى. وانزعجــت الــدول األعضــاء علــى وجــه الخصــوص مــن المشــاكل الموجــودة فــي التعــاون 

، بالمشتريات الخاصة واالستراتيجية السياسةتنفيذ المالي المباشر (والتي استوجبت اهتمامًا عاجًال)، وٕادارة السفر، و 
وٕادارة المخزونــات والمخــازن، وعــدم االمتثــال بالمعــايير المهنيــة، ورصــد أداء المــوظفين، عــالوًة علــى تــراكم األعمــال 

  المخالفات. عن غةالمبلَّ  في التحقيق في االدعاءات
  
اذ عدد من التدابير في المجـاالت المـذكورة آنفـًا. وأدى هـذا، ضـمن خوأوضحت األمانة أنه قد تم بالفعل ات  -٨

. وكـذلك يجـري إدخـال تـدابير المباشـر المـالي التعاون عن المعلقة التقاريرما أدى إليه، إلى انخفاض حاد في عدد 
. وباإلضـافة بهدف زيادة االمتثال بسياسات السفر عبر المكاتب الرئيسية كافًة، بما في ذلـك خطـط السـفر اإللزاميـة

خطــة التنفيــذ  فــي التقــدم إحــرازإلــى ذلــك، يجــري تنقــيح سياســة الســفر. وفيمــا يتعلــق باســتراتيجية المشــتريات، يجــري 
المعـين حـديثًا، ويجـري توضـيح األدوار والمسـؤوليات  بالمشـتريات الخاصـة واالسـتراتيجية السياسـةتحت قيادة رئيس 

ف التصدي لشواغل الجهات المانحـة األشـد إلحاحـًا. وسـيتم تقـديم عبر المكاتب، ويجري إدخال سياسات جديدة بهد
  .٢٠١٧ امعالمزيد من أحدث المعلومات في المجلس التنفيذي المقرر انعقاده في 

  
والتمست اللجنة المزيد من المعلومات حول خطة العمل واالستراتيجية العالميتين للمشتريات، وأشارت إلى   -٩

ب إلزامي كجـزء مـن خلـق ثقافـة أخالقيـة فـي المنظمـة. وطرحـت الـدول األعضـاء سـؤاًال عـن مـدى كفايـة تنظيم تدري
اآلليات الحالية لتتبع التقدم المحرز في االستجابة لتوصـيات مراجعـة الحسـابات؛ وعمـا إذا كانـت التوصـيات، حتـى 

تحديــد أولويــات توصــيات مراجعــة ولــو تــم التصــدي لهــا، تــؤدي إلــى تخفيــف وطــأة المخــاطر؛ وعمــا إذا كــان ينبغــي 
  الحسابات.

  
وطمأنت األمانة الدول األعضاء إلى أنه يجري تحديد أولويات توصيات مراجعة الحسابات، وذلك بفضـل   -١٠

التصــنيف الــذي قدمــه مراجــع الحســابات الــداخلي والــذي يحــدد بوضــوح التوصــيات ذات األهميــة العاليــة والتوصــيات 
  ذات األولوية العالية.
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مراجــع الحســابات الخــارجي، ومراجــع الحســابات  –وأحاطــت الــدول األعضــاء علمــًا بــأن الهيئــات المعنيــة   -١١
قـد دعـوا جميعـًا إلـى فـرض عقوبـات علـى عـدم  – المراقبـة مجـال فـي االستشـارية المستقلين الخبراء ولجنة الداخلي،
  االمتثال.

  
مراجـع الحسـابات الخـارجي، ومراجـع الحسـابات مجموعـة مـن تقـارير كما أشـارت الـدول األعضـاء إلـى أن   -١٢

ستكون مفيـدة فـي توجيـه االسـتعراض االسـتراتيجي  المراقبة مجال في االستشارية المستقلين الخبراء ولجنة الداخلي،
كفــــاءة والتحســـــن النــــاتج كوســــيلة لتركيـــــز الألداء المنظمــــة. وتمــــت اإلشـــــارة إلــــى تبويــــب المخـــــاطر واالســــتجابات و 

  المعلومات.
  

حظت األمانة أن تقرير مراجـع الحسـابات الـداخلي يتضـمن معلومـات حـول عمليـات مراجعـة الحسـابات وال  -١٣
قبل وضع التدابير المعنية موضع التنفيذ فـي وقـت الحـق مـن ذلـك العـام؛ وٕالـى  ٢٠١٥التي ُأجريت في مطلع عام 

بــادرات التحســين خــالل المنظمــة. أنــه ينبغــي رؤيــة المزيــد مــن التحســن فــي التقــارير المســتقبلية، مــع تغلغــل تــأثير م
وســوف تواصــل المراجعــة الداخليــة للحســابات تخطــيط عملهــا وينبغــي أن تغطــي جميــع المجــاالت العاليــة المخــاطر 
علــى المســتوى القطــري وفــي الوظــائف الشــاملة، خــالل دورة حيــاة برنــامج العمــل العــام البالغــة ســت ســنوات. وكــان 

ي لألعمال المتراكمة في التعامل مـع التقـارير المثيـرة للقلـق التـي حصـل يجري تعيين موظفين مؤقتين بهدف التصد
  .الداخلية المراقبة خدمات مكتبعليها 

 
 عـدمواستجابًة لشواغل الـدول األعضـاء بشـأن حـاالت سـوء السـلوك والتحـرش، أكـدت األمانـة مجـددًا علـى   -١٤

التحرش؛ وقد تم إدخال نظام جديد للعدل الداخلي. وانصب تركيز سياسة مكافحة  بخصوص للتسامح مجال إفساح
 ر. وكـان يـتم توزيـع تقريـالئـق عمل مكان بتوفير الخاصة المبادرةالتحرش على منع وقوع التحرش، وقدمت األمانة 

  باإلجراءات المتخذة عقب ثبوت سوء السلوك على جميع الموظفين سنويًا.
  

لمسـألة محــددة بشـأن التنســيق مـع الســلطات الوطنيـة فـي حــاالت المخالفـات المشــتبه فيهـا، قالــت  واسـتجابةً   -١٥
 شـؤون إدارةاألمانة إن أوجه التعاون مع السلطات المحلية كانت تجري بوجه عام من خالل المساعدة المقدمة مـن 

  ، وليس بصورة مباشرة.المتحدة األمم في واألمن السالمة
  

اإلقليميــون بــالتزامهم بالتحســين، موضــحين اإلجــراءات واالســتجابات المتخــذة فــي أقــاليمهم  وأبلــغ المــديرون  -١٦
  .المعنية

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

 
 مشروع والستون ةتاسعال العالمية الصحة جمعية تعتمد بأن التنفيذي، المجلس عن بالنيابة اللجنة، أوصت  -١٧

  :التالي القرار
  

  والستون، ةتاسعال العالمية الصحة جمعية
  
  ١،الصحة جمعية إلى المقدم الخارجي الحسابات مراجع تقرير في النظر بعد
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 التنفيـذي للمجلـس التابعـة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة من المقدم بالتقرير علماً  اإلحاطة بعدو 
  ١،والستين ةتاسعال العالمية الصحة جمعية إلى
  

  .الصحة جمعية إلى الخارجي الحسابات مراجع من المقدم التقرير تقبل
  

علمـــًا بتقريـــر مراجـــع  الصـــحة جمعيـــةحـــيط ت بـــأن التنفيـــذي، المجلـــس عـــن بالنيابـــة اللجنـــة، أوصـــتكمـــا   -١٨
  ٢الحسابات الداخلي.

  
  

=     =     =  
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