
    
  
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ٦٥/٤٨ج 
  ٢٠١٢ مايو
 A65/48  

ي جنيـف مـن 

مـال، ووضـوح 
ير. وأحاطــت 
 أقـرت اللجنـة 
علــى أنــه يلــزم 
 الموكلــة إلـــى 

طر الميدانيـــة 
ية فـي مجـال 
غيــر المقبــول 
خـدمات. وُسـلِّم 
هــا مــن خــالل 
اتـب المنظمـة 

 األمانـة علـى 
تعضـيد إطـار 
جرد، وما إلـى 

م/ أيار ٢١ 

  

  زانية
  ة

ادس عشـر فـي

 ُأنِجز من أعم
لمرفقــة بــالتقري
لتكـاليف. كمـا 
ب)، ووافقــت ع
ة المســؤوليات 

 بشـــأن المخـــاط
ألعماله الروتيني
دي للمســتوى غ
على تقديم الخـ
يمكــن معالجته
رئيسـية فـي مكا

ءاتهـا، وحثـت 
ت من خالل ت
يب، وقوائم الج

 لداخلي

والميزامج 
جمعيةلى 
  ستين

اجتماعهـا السـا
  ١ق).

ن تقديرها لما 
دة الملحقــات ا
 وفـورات فـي ال
اخليــة (المكتــب
ي ســياق زيــادة

ابات الـــداخلي
 أثناء إنجازه أل

للتصــد جــراءات
سلع والتعاقد ع
ة فــي التقريــر ي
مـن وظـائف رئ

لمنظمـة وٕاجراء
زات والغياباتجا

ة ببرامج التدريب

السابات 

لجنة البرنا
التنفيذي إل
خامسة والس

لـس التنفيـذي ا
(موزامبيق يدي

وأعربت عن ،٢
ت، وكــذلك فائــد
فـاءة وتحقيـق و
ات الرقابــة الد
 الحســابات فــي

 مراجـــع الحســـا
وابط الداخلية 
نــة أن تتخــذ إج
تعلق بشراء الس
طــري والمحــددة
 ُيضـطلع بـه م

متثـال لقواعـد ال
شخصية واإلج
ضل االستعانة

  .٦٥/٤٤ج

 لستون

جع الحس
    
ل مقدم من

للمجلس ا
عالمية الخا

ة التابعـة للمجل
م. أ. أو. ساي 

٢بات الداخلي
جعــة الحســابات
ى تحسـين الكف
د مكتــب خــدما
طيــة مراجعــة 

  المنظمة.

توصـــل إليهـــا م
حددة في الضو
جنــة مــن األمان
وخاصة فيما يت
 المســتوى القط
 فـي سـياق مـا 

دام ثقافـة االمت
 والحسابات الش
كن تحقيقها بفض

   اإلقليمية.

ملحق الوثيقة ج

وال لخامسة
 المؤقت ل

ير مراج

الم خامس
رة التابعة ل
لصحة الع

ميزانيـة واإلدارة
رئاسة الدكتور

 مراجع الحساب
ى تقــارير مراج
يـدة أفضـت إلـى

لمــوارد  تعزيــزاً 
دة مســاحة تغط
لعام إلصالح 

النتـــائج التـــي ت
 الضعف المح
ة. وطلبــت اللج
واإلجراءات، و
مطروحــة علــى
ليات المحـددة 

 قلقهـا إزاء انعـد
بشؤون السفر 
ساءلة التي يمك
عض المكاتب

    

مشاركين انظر م

ال العالمية 
جدول األعمال

تقري

الخ تقريرال
واإلدار
ا

ة البرنامج والم
بر ٢٠١٢مايو 

ت اللجنة تقرير
ات عــن فــرادى
ليب عمل جدي
ي يجــري بــذلها
 الوظيفــة لزيــاد
رنامج المدير ال

نـــة علمـــًا باللج
متواتر لمواطن
مكاتــب القطريــة
متثال للقواعد و
ن المســائل الم

لمسـؤولوض با

جنة عن بـالغ 
خلية المتعلقة ب
ك تعزيز المس

بع قترحه حالياً 

                     

قائمة أسماء الم
٣٣. 

ة الصحة 
من ج ٢-١٧

عقدت لجنة 
أيار/ م ١٨ى 

واستعرضت 
د مــن ملخصــا

بأن أسال  علماً 
ليــة التــيود األو 

لة تعزيــز تلــك
ب في إطار برن

وأحاطـــت الل 
ية والطابع الم
ة حســابات المك
الت عدم االم
بــأن العديــد مــن
لوضـوح والنهـو

  بلدان.

وأعربت اللج 
الضوابط الداخ
 الداخلي وكذلك
على نحو ما تق

                     

قالطالع على 
٦٥/٣وثيقة ج 

جمعية 
٧البند 

   
  
  
  

  
  
١- 
إلى ١٦
  
٢- 

مــا ُأِعــد
اللجنة 

الجهودبــ
مواصــل
المكتب

  
٣- 

األساسي
مراجعــة
من حاال

ب أيضــاً 
زيادة ال
وفي الب

  
٤- 

تعزيز ا
الرقابة 
ذلك، ع

  

           

لال     ١
الو    ٢
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بمتابعـــة تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة بتقـــارير مراجـــع  وأعربـــت اللجنـــة عـــن تقـــديرها إلعـــداد التقـــارير الخاصـــة  -٥
في الوقت نفسـه بالتقـدم الُمحـرز  الحسابات الداخلي ورصد هذه المتابعة. ولكنها أعربت، في معرض إحاطتها علماً 

 ، عن قلقها البالغ ألنه لم تُتخذ بعُد إجراءات كافيـة بشـأن بـطء معـدالت تنفيـذ التوصـيات بـرغمالذي ُأبِلغ عنه مؤخراً 
علــى هــذا الموضــوع. وذّكــرت اللجنــة األمانــة بضــرورة ضــمان  وتكــراراً  التعليقــات التــي أبــدتها الــدول األعضــاء مــراراً 

تنفيذ التوصيات في الوقت المناسـب، وشـّددت علـى أهميـة تسـريع وتيـرة تنفيـذ المسـائل المعلقـة لفتـرة طويلـة. وطلـب 
"البنـود المفتوحـة" التـي مضـى عليهـا أكثـر مـن سـنتين، وأن أحـد أعضـاء اللجنـة مـن األمانـة أن تحلّـل جميـع  تحديداً 

 زمنيــاً  دون تنفيــذ تلــك البنــود وٕاطــاراً  الــدول األعضــاء بشــأن الحــواجز التــي تحــول تحديــداً  إلــى تقــدم علــى الســواء رداً 
 يبين وقت إغالقها. محدداً 

  
أســهل لتقــارير المراجعــة الداخليــة وأشــارت اللجنــة إلــى ترحيبهــا بدراســة األمانــة للســبل الكفيلــة بتــأمين إتاحــة   -٦

للدول األعضاء بغية تيسير استيعابها للقضايا األساسية، والسيما التقارير المتعلقـة بالمراجعـات المتكاملـة لحسـابات 
  مكاتب المنظمة الكائنة في البلدان واألقاليم والمناطق.

  
  التوصيات المقدمة إلى جمعية الصحة

  
أوصـــت اللجنـــة نيابـــة عـــن المجلـــس التنفيـــذي بـــأن تحـــيط جمعيـــة الصـــحة علمـــًا بتقريـــر مراجـــع الحســـابات   -٧

  الداخلي.
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