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  التابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
  إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين

  
  

وأعربـــت عـــن تقـــديرها  ١،استعرضـــت لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة تقريـــر مراجـــع الحســـابات الـــداخلي  -١
للعمــل المنجــز وشــفافية المحتــوى. ورحبــت اللجنــة بــالجهود الجاريــة مــن أجــل تعزيــز مــوارد مكتــب خــدمات المراقبــة 

 الداخلية.
 
 المقبــول غيــر الداخليــة، وكــذلك المســتوى الضــوابط فــي الضــعف لمــواطن التكــراري والحظــت اللجنــة الطــابع -٢

 .والشــراء المباشـرة الماليـة المسـاهمات فيهـا الشـائعة، بمـا المجـاالت مـن عـدد فـي واإلجـراءات للقواعـد االمتثـال لعـدم
مرتفــع مــن الوأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ثقافــة عــدم االمتثــال لقواعــد المنظمــة وٕاجراءاتهــا، مثلمــا لــوحظ فــي العــدد 

اإلشــارة إلــى التحســن الُمرضــية فــي تقــارير مراجعــة الحســابات الخاصــة بالمكاتــب الُقطريــة. ومــع  غيــر االســتنتاجات
المفتوحــة، طلبــت اللجنــة مــن األمانــة أن تتخــذ المزيــد مــن الخطــوات  المراجعــة المســتمر فــي متابعــة وٕاقفــال توصــيات

لوضع استنتاجات اسـتراتيجية علـى نطـاق المنظمـة بشـأن األسـباب األساسـية لمـواطن القصـور المسـتمرة، وأن تتخـذ 
 المعنية بطريقة منهجية. اإلجراءات التصحيحية لمعالجة مواطن الضعف

 
وأحاطــت اللجنــة علمــًا بآليــات المراقبــة المطبقــة علــى إقلــيم األمــريكتين مــن جانــب مكتــب خــدمات المراقبــة  -٣

 الداخلية وخدمات التقييم في منظمة الصحة للبلدان األمريكية. 
 
لومــات عــن ســبب حقيقــات، طلبــت اللجنــة معتوفيمــا يتعلــق بزيــادة عــدد التقــارير التــي تبعــث علــى القلــق وال -٤

الزيادة، واإلجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالتدابير التأديبية للموظفين، والجهود الخاصـة باالسـترداد والتـدابير 
الوقائية. وأوضـحت األمانـة أن الزيـادة ُتعـزى جزئيـًا بـاألحرى إلـى موقـف إيجـابي إزاء إبـالغ مكتـب خـدمات المراقبـة 

ة ال إلـى زيـادة فـي نـوع أو نطـاق المسـائل الخاضـعة للتحقيـق. وطمأنـت األمانـة اللجنـة الداخلية عن الشـواغل المقلقـ
أيضًا إلى أنه بناًء على النظر في تقارير التحقيقات تم البدء في اتخاذ مجموعـة إجـراءات تشـمل التـدابير التأديبيـة، 

 طات الوطنية. حسب االقتضاء، واسترداد األموال، وذلك كخطوة ربما تكون قد شاركت فيها السل
 

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
 علمــاً  والسـتون الثامنـة العالميــة الصـحة جمعيـة تحـيط بــأن التنفيـذي، المجلـس عــن بالنيابـة اللجنـة، أوصـت -٥

. كمــا طلبــت اللجنــة بــأن يتــاح تقريــر األمانــة عــن ٦٨/٤٢الوثيقــة ج فــي الــوارد بتقريــر مراجــع الحســابات الــداخلي، 
، لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة EBPBAC22/4المراجعـــة الخارجيـــة والداخليـــة للحســـابات، والـــوارد فـــي الوثيقـــة 

  والستين أثناء نظرها في تقريري مراجع الحسابات الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي.
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