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  تقرير مراجع الحسابات الداخلي
  
  

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  تقرير
  إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعينالمقدم 

  
  
والتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ تقرير مراجع الحســــــــــــــابات الداخلي نظرت اللجنة في تقريرين معًا أي   -١

البيانات مانة للتقريرين أحدث المعلومات عن عرض األوشــــمل  ١توصــــيات مراجعة الحســــابات الخارجية والداخلية.
بالتقريرين وأعربت عن تقديرها اللتزام األمانة بتناول المســـــــــــــــائل التي أثارها مراجع ورحبت اللجنة الواردة فيهما. 

  الحسابات.
  
، المكاتب القطرية واإلمكانات والضوابط الداخلية فيوسلطت اللجنة األضواء على ضرورة تعزيز القدرات   -٢

وعملية  ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشــــــــر للفترة مســــــــودة في الرؤية المبينة وخصــــــــوصــــــــًا نظرًا إلى 
تحســـــين نظام المنســـــقين خيرة إلى اإلصـــــالح على نطاق األمم المتحدة. وبصـــــفة خاصـــــة، ســـــتؤدي هذه العملية األ

   القطري.في العمليات على الصعيد محتمل ر يثأتيكون لها ويمكن أن المقيمين 
  
تدعيم ســـياســـة التحقيق وتعزيز مســـاءلة المديرين على أســـاس فردي وركزت اللجنة تدخالتها على ضـــرورة   -٣

في أدوارهم ووظائفهم اإلشــــــــرافية؛ وعلى تناول التقارير عن حاالت المضــــــــايقة والمضــــــــايقة الجنســــــــية واالســــــــتغالل 
بصندوق التأمين الصحي للموظفين) والسرقة على نحو واالعتداء الجنسيين والفساد والغش (وخصوصًا فيما يتصل 

  فعال.
  
المقدمة التقارير لتأخر غ عنها والشــــــــفافية المحســــــــنة إال أنها أعربت عن قلقها ورحبت اللجنة بالنتائج المبلّ   -٤

كانت وأحاطت أيضًا علمًا بأن نتائج مراجعة الحسابات الخاصة بالمكاتب اإلقليمية والقطرية إلى الجهات المانحة. 
المطبقة على العمليات التشغيلية بين المقر "مرضية جزئيًا" أساسًا وأن ثمة فروق في تقييم فعالية الضوابط الداخلية 

باختالف الهياكل على نطاق المنظمة وعدم وجود إجراءات الرئيســـــي والمســـــتويين اآلخرين من مســـــتويات المنظمة 
  موحدة الستعراض االمتثال.

  
وفضــًال عن ذلك، شــددت اللجنة وأوصــت اللجنة بمواصــلة رصــد المكاتب اإلقليمية والقطرية واســتعراضــها.   -٥

غ الموظفين عن على أهميــة إذكــاء الوعي بــاالمتثــال والمخــاطر والســــــــــــــلوك األخالقي إلى جــانــب ضــــــــــــــرورة أن يبلّ 
  التجاوزات المحتملة.

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
  ابة عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط جمعية الصحة علمًا بالتقريرين.نيبالأوصت اللجنة،   -٦
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