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  A60/43    
  
  
  

  :٢٠٠٧- ٢٠٠٦الفترة المالية 
  ٤-٥٨ج ص عتنفيذ القرار 

  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  

  عامةمعلومات 
  
ترح برنامجاً لتتبع التوصيات المنبثقة عن المراجعة        إلى المدير العام أن يق     ٤-٥٨ج ص ع  طلب القرار     -١

 في دورتـه الـسابعة      ،وقد قدم إلى المجلس التنفيذي    . المالية الخارجية والداخلية يتضمن جداول زمنية للتنفيذ      
 ١. للتتبع يجري استخدامه حالياً في تتبع تنفيذ توصيات المراجعة الماليـة الخارجيـة             جدول ،عشرة بعد المائة  

  . تتبع تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية أيضاًشمليتوسيع نطاقها لا الجدول آلية سيتم ويمثل هذ
  
 إلـى   ، خالل اجتماعهـا الرابـع     ،وأشارت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي         -٢

  ٢.مواصلة الرصد الدقيق للتقدم المحرز في تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي
  
 التي أكدت على مسؤولية     EBPBAC5/INF.DOC./1واستعرضت اللجنة في اجتماعها الخامس الوثيقة         -٣

اإلدارة في معالجة المخاطر والقضايا المتصلة بالمراقبة الداخلية من خالل ضمان اتخاذ اإلجراء المالئم فـي                
  .الوقت المناسب لمعالجة مواطن الضعف الملحوظة في عملية المراقبة

  
أن أمانة المنظمة استهلت عملية االستعراض المنـتظم لتنفيـذ توصـيات            لى علم اللجنة أيضاً     ونما إ   -٤

المراجعة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشمل العملية تنظيم جلسات إعالمية لـإلدارة العليـا تتعلـق                 
  .والتدابير التصحيحية الالزمة المراجعة لعمليةبالتوصيات المفتوحة 

  
  يةمحرز والتوجهات المستقبلالتقدم ال

  
تتضمن المبادرات األخيرة لتتبع تنفيذ توصيات المراجعة مسح جميع توصيات المراجعـة الخارجيـة                -٥

 جداول التتبع التي تسجل فيها اسـتجابات اإلدارة          آحاد  وما بعدها، وإنشاء   ٢٠٠٥-٢٠٠٤والداخلية منذ الفترة    
  . بشأن التوصيات الواردة فيهاة المتخذاتتقارير المراجعة واإلجراءحاد آل

                                                      
 .١١٧/٢٠م تالوثيقة    ١
 .٥٩/٣١ج ص عالوثيقة    ٢



   A60/43    ٦٠/٤٣ج

2 

وقد تم إعداد جدول يلخص أهم المعلومات، بما فيها المواعيد الزمنية واسم الموظف المسؤول لغرض                 -٦
كما يجري إطالع اإلدارة العليا، مرة كل ستة أشهر على األقل، بشأن توصيات المراجعـة               . االستخدام الداخلي 

  . ي يتعين اتخاذهاالت اتالمفتوحة وحالة تنفيذها واإلجراء
  
ويتولى المراقب المالي استعراض المعلومات الواردة في جداول التتبع بغية تقييم فعالية وكفاءة نظـم                 -٧

 معالجة قـضايا تـصريف الـشؤون        بانتظاموتجري  . اإلجراءات التصحيحية المتخذة  المراقبة ومدى مالءمة    
الدورية الشاملة لموظفي المالية واإلدارة، وفي إطار       والمراقبة النظامية، وذلك بصفة خاصة خالل االجتماعات        

  .حسب اللزومإدارة البرنامج أو االجتماعات األخرى 
  
 الموظفون المكلفون بمسؤوليات إدارية، في إطار المساءلة الذي          منهم خاصةوويعمل موظفو المنظمة،      -٨

 الجديد للمنظمة الذي سيوسع مـسؤوليات       وهذه المسألة بالغة األهمية في سياق النظام اإلداري       . تتبعه المنظمة 
 وذلـك لتـأمين      تطوير مهارات الموظفين وتدريبهم    وستستلزم هذه التغييرات  . اإلدارة الوسطى للبرامج التقنية   

  .وجود بيئة سليمة للمراقبة الداخلية
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
 .جمعية الصحة مدعوة لإلحاطة علماً بهذا التقرير  -٩
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