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  A59/33  
  
  
  
  

  الداخليتقرير مراجع الحسابات 
  والتعليقات التي أدلي بها نيابة عن المجلس التنفيذي

  
  

  ية واإلدارةنة البرنامج والميزان للجالرابعالتقرير 
  للمجلس التنفيذي والمقدم إلىالتابعة 

   والخمسينالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  
  
  
 برئاسة  ٢٠٠٦ مايو/  أيار ١٩ للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف في         الرابعانعقد االجتماع     -١

  ١.)أستراليا(هالتون . السيدة ج
  
 مع الملخص الذي ورد فيه العمل المنجز في عام ي، الداخلواستعرضت اللجنة تقرير مراجع الحسابات  -٢

٢٠٠٥.٢   
  
ومع اإلشارة إلى أن من شأن إجراء تقدير للمخاطر أن يرشد عمل مكتب خدمات المراقبـة الداخليـة             -٣

وذكرت اللجنة أن   . تساءلت اللجنة عما إذا كانت هناك أم ال منهجية متبعة على نطاق المنظمة لتقدير المخاطر              
لضروري أن تنفذ األمانة سياسة إلدارة المخاطر في المؤسسة، ورحبت باالستعراض المزمع أن يجريـه               من ا 

  .المكتب في هذا المجال
  
وتمت أيضاً مناقشة أهمية مشروع نظام اإلدارة العالمي وما يرتبط به من مخاطر، وطلبت اللجنة من                  -٤

ها بخصوص عدم إحراز تقدم فـي تنفيـذ توصـيات           وأبدت اللجنة قلق  . المكتب مواصلة العمل في هذا المجال     
  .مراجعة الحسابات في المكتب اإلقليمي ألفريقيا، وطلبت تقديم تقرير آخر عن ذلك

  
واستفسرت اللجنة عن إمكانية وجود مراجعي حسابات في المكاتب اإلقليمية، ولكنها وافقت علـى أن                 -٥

ومع ذلك فإنه لتعزيـز     . اتباع سياسة من هذا القبيل يمكن أن يتسبب في فقدان مراجعي الحسابات الستقالليتهم            
جان اإلقليمية في المسائل الخاصـة  تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات اقترحت اللجنة أن ينظر في اجتماعات الل 

  .بالمراقبة الداخلية
  

                                                           
 .، الملحق٥٩/٢٩   لالطالع على قائمة بأسماء المشاركين انظر الوثيقة ج١
 .٥٩/٣٢   الوثيقة ج٢



  A59/33    ٥٩/٣٣ج

2 

وفي معرض اإلعراب عن ضرورة توفير المزيد من المعلومات، ومع اإلشارة إلى أن تقارير المراقبة            -٦
تعد وثائق عمل داخلية، طلبت اللجنة أن يكون تقرير مراجع الحسابات الداخلي في المستقبل أكثر تفصيالً وأن                 

  .ت عن المخاطريتضمن معلوما
  
واعترافاً بأهمية متابعة تقارير المراقبة الداخلية طلبت اللجنة إلى األمانة تقديم تقرير إلـى المجلـس                  -٧

  .التنفيذي عن اإلجراءات المتخذة من أجل تنفيذ التوصيات
  
ئج وشجعت اللجنة المكتب على االستمرار في توجهه الحالي، وعلى مواصلة تقديم المعلومات عن نتا               -٨

  .مراجعة الحسابات
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