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  ٦٠/٣٣ج  الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مارس /  آذار٢٩   من جدول األعمال المؤقت  ٩-١٥البند 

  A60/33    
  
  
  

  والنظام المالي تعديالت الالئحة المالية
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

  معلومات عامة
  
 واإلدارية األساسية من أجل دعم إطار اإلدارة شرعت األمانة في مسعى شامل لتحديث النظم التشغيلية     -١

وثمة استثمار هام يتم اآلن من أجل تحديث النظم المستخدمة          . ةالقائمة على تحقيق النتائج الذي تلتزم به المنظم       
. فيما يتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتخطيط والرصد، وكشوف المرتبات، والشراء، والموارد البـشرية            

 مع تحديثات النظم تشارك المنظمة في استعراض يجرى على نطـاق منظومـة األمـم المتحـدة                  وبالتوازي
للسياسات واإلجراءات المالية بغية ضمان تطبيق أفضل الممارسات في اإلدارة المالية لمنظمات القطاع العـام               

  .الدولية على نطاق المنظومة
  
بموافقة األجهزة الرئاسية المعنية، باالستعاضـة      ومن نتائج هذا االستعراض اتخاذ قرار يقضي، رهناً           -٢

عن المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطـاق منظومـة                
  .٢٠١٠ يناير/ كانون الثانياألمم المتحدة بحلول 

  
المتحدة األخـرى فـي األخـذ       وتزمع منظمة الصحة العالمية االنضمام إلى مؤسسات منظومة األمم            -٣

وسيلزم تعديل بعض مواد    . بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بمجرد اعتمادها من قبل أجهزتها الرئاسية          
الالئحة المالية والنظام المالي لتنفيذ هذا القرار، وستُعرض هذه التعديالت على الـدورات القادمـة لألجهـزة                 

جارياً على مواصلة إعداد االشتراطات الخاصة بالمعايير المحاسـبية الدوليـة           الرئاسية حيث إن العمل مازال      
وفي الوقت الحالي عدلت المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة لتتيح األخذ تدريجياً بمختلف             . للقطاع العام 

  .٢٠١٠ حين التنفيذ التام للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام إلىالمعايير 
  
  .  في المعلومات الواردة أعاله١وقد نظر المجلس التنفيذي، في دورته العشرين بعد المائة،  -٤
  

  : ذلك، يقترح ما يليإلىوباإلضافة 
  

  مل مرفق أسعار الصرف؛ من الالئحة المالية لكي تبين على نحو أدق ع٤-٤تنقيح المادة  •

                                                      
  المحضر الموجز للجلسة الثانية عـشرة مـن دورة         ٢/سجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧م ت  -١١٩/٢٠٠٦م ت انظر الوثيقة       ١

  ).النص اإلنكليزي (١المجلس التنفيذي العشرين بعد المائة، الفرع 
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 من الالئحة المالية لضمان بقاء التمويل متاحاً لفترة تمتد حتى الثنائية التالية من ٥-٤تعديل المادة   •
  أجل دفع مقابل السلع والخدمات التي التُزم قانوناً بها، قبل نهاية الثنائية، ولكنها لم تُقدم بعد؛

 من النظام المالي لوقف العمـل       ٢-١٠٤ية والمادة    من الالئحة المال   ٢-٨ و ٥-٦حذف المادتين     •
بمخطط الحوافز المالية لالشتراكات المقدرة على الدول األعضاء، والذي لم تثبت فعاليتـه فـي               

  .التشجيع على اإلسراع بالسداد
  

ة الثنائيـة    تاريخاً لبدء التنفيذ الفعلي للتعديالت، وذلك ليوافق بداي        ٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ١وقد اقترح يوم    
  . بما يحقق االتساق٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
 .٩ق١٢٠ت مجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -٥
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