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  الخارجيتقرير مراجع الحسابات 
  
  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
 ٩-٢واعتمـدت اللجنـة جـدول أعمالهـا، بعـد حـذف البنـدين  ١.(بلجيكـا) كـويبرز، برئاسة الدكتور ديرك ٢٠١٤ مايو
  ١٠.٢-٢و

وعرض ممثل مراجع الحسابات الخارجي التقرير المقدم إلى جمعية الصحة العالميـة السـابعة والسـتين عـن   -٢
وأفاد برأي خاٍل من التحفظات بشأن العرض النزيـه  ٢٠١٣،٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١السنة المالية المنتهية في 

  لمجموعة الثانية من البيانات المالية التي تتقيد فيها المنظمة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.ل
  
وأشار مراجع الحسابات الخارجي إلى أن المسائل المالية والمسائل المتعلقة بتصريف الشؤون قد خضـعت   -٣

المالية أدلـى مراجـع الحسـابات الخـارجي بمالحظاتـه من الالئحة  ٣-١٤للمراجعة كجزء من العملية. وعمًال بالمادة 
فيما يتعلق بفّعالية اإلجراءات المالية والنظـام المحاسـبي والضـوابط الماليـة الداخليـة، وعمومـًا، تنظـيم وٕادارة عمليـات 

  المنظمة.
  
من عملية وأثنت اللجنة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي الذاخر بالمعلومات الذي يشكل جزءًا مهمًا   -٤

تصــريف الشــؤون المؤسســية. وأكــدت اللجنــة أهميــة التنفيــذ المالئــم التوقيــت والكامــل لتوصــيات المراجعــة الخارجيــة 
للحســابات، والســيما التوصــيات بشــأن التعــاون المــالي المباشــر واألمــور المتعلقــة بالمشــتريات، نظــرًا ألهميــة هــذين 

  ة.البندين بالنسبة إلى الميزانية البرمجية للمنظم
  
وأكدت اللجنة ضرورة أن تضع األمانـة نهجـًا أكثـر اسـتراتيجية للشـراء وأن تـوائم ممارسـاتها الخاصـة بـإدارة   -٥

  شؤون البائعين مع تلك التي تتبعها وكاالت األمم المتحدة األخرى.
  
أن  وفيمــا يتعلـــق باســـتمرار مـــواطن الضـــعف التـــي لوحظــت فـــي إدارة التعـــاون المـــالي المباشـــر، ُأشـــير إلـــى  -٦

ضـــمان الكفـــاءة فـــي عمـــل هـــذه األداة ُيعـــد مســـؤولية مشـــتركة تقـــع علـــى عـــاتق األمانـــة والـــدول األعضـــاء. وينبغـــي 
  استعراض السياسة الحالية وتنقيحها حسب االقتضاء.
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ـــة التـــي تقـــف وراء مـــواطن الضـــعف فـــي الضـــوابط   -٧ ـــة معالجـــة األســـباب الجذري ـــة أيضـــًا أهمي وأكـــدت اللجن
علــى ضــرورة وضــع تــدابير منهجيــة للتعامــل مــع هــذا األمــر علــى صــعيد المكاتــب كافــة. الداخليــة، وســلطت الضــوء 

وباإلشـــارة إلـــى الصـــالت الوثيقـــة بـــين مختلـــف تقـــارير المراجعـــة، اقترحـــت اللجنـــة أن تنـــاَقش هـــذه التقـــارير معـــًا فـــي 
  االجتماعات المستقبلية.

  
وتعزيز االمتثال. وفضًال عن ذلك، أخطـرت وأعادت األمانة تأكيد التزامها بضمان تنفيذ جميع التوصيات   -٨

األمانة اللجنة بأنها تعمل على إصالح مواطن الضعف في الضوابط بطرق من بينها ما يلي: التوسع في التدريب، 
الداخلية، وتنقيح عملية تفويض السلطة، وتنفيذ سجل إدارة المخاطر و"ميثاق  الرقابةوتطبيق إطار المساءلة وٕاطار 

  المساءلة". وأكدت المديرة العامة أن المنظمة تمارس أقصى درجات عدم التسامح مع الغش وسوء اإلدارة.
  
  مقدمة إلى جمعية الصحةالتوصية ال
  
عية الصحة العالمية السابعة والستون مشروع أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تعتمد جم  -٩

  القرار التالي:
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

  ١بعد النظر في تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى جمعية الصحة؛
  

التنفيذي إلـى وبعد اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس 
  ٢جمعية الصحة العالمية السابعة والستين،

  
  .التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة تقبل
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