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  الخارجيتقرير مراجع الحسابات 
  
  

  للمجلس التنفيذي البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لجنةتقرير 
  والستينامنة ثال إلى جمعية الصحة العالمية

  
  

والسـتين عـن السـنة المنتهيـة فـي ثامنـة إلى جمعية الصحة العالمية اله مراجع الحسابات الخارجي تقرير قدم   -١
المقــدم فــي الســنة الثالثــة مــن رأي خــاٍل مــن التحفظــات بشــأن صــدور وأفــاد ب ٢٠١٤،١كــانون األول/ ديســمبر  ٣١

أن  مراجـع الحسـابات الخـارجيوأكـد  لمعايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام.تي تمتثل لالالبيانات المالية للمنظمة 
  ات المالية مشفوعة بما يؤيدها من إجراءات المحاسبة الدقيقة والكاملة والمتسقة.البيان

الحصول على أعلى المسائل المالية والمسائل المتعلقة بكّال من وأشار مراجع الحسابات الخارجي إلى أن   -٢
تضــمنت جميــع االستعراضــات ســتعراض فــي إطــار عمليــة مراجعــة الحســابات. و قــد خضــعت لالقيمــة بأفضــل ســعر 

ة يـوالعمليات الميدانية والمخاطر على إدارة البرامج والموارد البشر  ٢٠١٤برنامج إصالح المنظمة، ورّكزت في عام 
إضـافة قيمـة السـتمرار فـي اندفاعـه لمجـّددًا مراجـع الحسـابات الخـارجي علـى  أكـدّ في المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة. و 

  عمل المنظمة. ىإل

ــ  -٣ وعلــى العمــل الكبيــر اخــر بالمعلومــات ز مراجــع الحســابات الخــارجي التقريــر علــى دول األعضــاء وأثنــت ال
ت اللجنـة إلـى المكاتـب. ورّحبـمولة، وعلى الزيارات التي ُأجِريـت على إعداده في جميع المجاالت المشانطوى الذي 

متعلقـــة بـــإدارة المـــوارد البشـــرية، ومنهـــا ضـــرورة وضـــع خطـــة إلدارة التغييـــرات الالزمـــة لتنفيـــذ توصـــيات الالتحديـــدًا ب
  حة للموارد البشرية.االستراتيجية المنقّ 

علــى أنــه مواظــب علــى تقيــيم الضــوابط الداخليــة فــي إطــار إنجــازه لعملــه، ت الخــارجي مراجــع الحســابا وأكــدّ   -٤
  .تعتريهاوعلى إبالغ اإلدارة بأية أوجه قصور 

فقـد  مركـز الخـدمات العـالمي،لفـي الضـوابط الداخليـة ها وجود ُأبِلغ عن مواطن الضعف التيبيتعلق وفيما   -٥
أن هـذه المـواطن ناجمـة أساسـًا عـن األعمـال التـي أنجزتهـا المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة الضوء على  ت األمانةسّلط

مركــز الخــدمات العــالمي. وُيعكــف علــى معالجــة مــواطن الضــعف المــذكورة مــن  كتســبهاومــن ثــم اوالمقــر الرئيســي، 
  نظام تخطيط الموارد المؤسسية والتحّول إلى تطبيق نظام اإلدارة العالمي.خالل استعراض 

اإلطار الُمزمع وضعه لرصد البرامج، وشجعت بتوصيات مراجع الحسابات الخارجي بشأن اللجنة رّحبت و   -٦
م عمليـة صـنع القـرار والـتعلّ د لـه مـن أجـل دعـم األمانة على ضمان تنفيـذ ذلـك اإلطـار ضـمن اإلطـار الزمنـي المحـدّ 

  من نتائج البرامج.
                                                           

  .٦٨/٤١الوثيقة ج    ١



          A67/59         ٦٧/٥٩ج

2 

  مقدمة إلى جمعية الصحةالتوصية ال
ة والسـتون مشـروع منـاثعية الصحة العالمية الاللجنة، بالنيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تعتمد جمأوصت   -٧

  القرار التالي:

  والستون، ثامنةجمعية الصحة العالمية ال
  

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

لبرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلـى وبعد اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من لجنة ا
  ٢والستين، ثامنةجمعية الصحة العالمية ال

  
  .التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة تقبل
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  .٦٨/٤١الوثيقة ج    ١
  .٦٨/٥٩الوثيقة ج    ٢


