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  ٦٠/٤٧ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧مايو / أيار ١٥   من جدول األعمال ١٦البند 

  A60/47    
  
  
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي
  
  

  التقرير الخامس للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
  الستينالعالمية التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة 

  
  
  
مـايو  /  أيـار  ١١ و ١٠انعقد االجتماع السادس للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف يـومي              -١

  ١.)سترالياأ(هالتون .  برئاسة السيدة ج٢٠٠٧
  
الداخليـة  الذي يتضمن نتائج عمليات المراجعة       ٢واستعرضت اللجنة تقرير مراجع الحسابات الداخلي       -٢

  .٢٠٠٦ريات المنجزة خالل عام  وعمليات التقييم والتحللحسابات
  
والحظت اللجنة عدم وجود عمليات مخصصة إلدارة المخاطر ورأت أن هذا الوضع ينبغي معالجتـه                 -٣

شجعت اللجنة األمانة على إحراز تقدم  ٣واتساقاً مع التعليقات التي أبدتها في العام الماضي. على سبيل األولوية
  .في هذا المجال

  
 الناجمـة   مراجعة الحسابات ارتياحها للعمل الذي ُأنجز بشأن تتبع تنفيذ توصيات         وأعربت اللجنة عن      -٤

، وإعـداد التقـارير     عن األعمال التي يقوم بها كل من مراجع الحسابات الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي            
المناسب فـي   غير أنها الحظت أن تعليقات مراجع الحسابات الداخلي فيما يتعلق بعدم التنفيذ في الوقت               . عنها

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تتولى       .  والسيما فيما يتعلق بالعمل ذي الصلة بالمقر الرئيسي        ،بعض الحاالت 
  .األمانة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات بفعالية وفي الوقت المناسب

  
وبعد النظر في نتائج العمل الذي اضطلع به مراجع الحسابات الداخلي في اإلقليم األفريقي، أعربـت                  -٥

اللجنة عن قلقها إزاء انعدام إحراز التقدم فيما يخص االستجابة لمختلف توصيات المراجعـة الماليـة الـسابقة     
كباً على استعراض الميزانية واإلدارة     والحظت اللجنة أن المدير اإلقليمي كان من      . والتصدي لمجاالت المخاطر  

المالية بغرض تعزيز عدد الموظفين المهنيين وتوفير التدريب وإعادة تنظيم تقديم الخـدمات وإنـشاء وظيفـة                 
 الجهود  لرفدوطلبت اللجنة إلى األمانة تقديم المساعدة       . بمراجعة الحسابات واحدة لمعالجة المسائل ذات الصلة      

  .ي ذلك المجالالتي يبذلها اإلقليم ف

                                                      
  .٦٠/٤١ ج لالطالع على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة   ١
  .٦٠/٣٤ الوثيقة ج   ٢
  .٣، الفقرة ٥٩/٣٣ انظر الوثيقة ج   ٣
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رير المراقبة الداخلية، طلبت اللجنة إلى األمانة أن تقدم إليها بانتظام تقارير            اواعترافاً بأهمية متابعة تق     -٦
وسعت اللجنة، خصيصاً، إلى الحصول على معلومات منتظمة حول . حول اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات   

ي تؤثر بشكل هام في تنفيذ األغراض والنتائج المتوقعـة ذات           اإلجراءات العاجلة بشأن توصيات المراجعة الت     
 المعلومات التي تورد تفاصـيل      مكما طلبت اللجنة من مراجع الحسابات الداخلي االستمرار في تقدي         . األولوية

  .أنشطة المراقبة الداخلية وتنفيذ التوصيات
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