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  EB120/21 Corr.1    ١ تصويب ١٢٠/٢١ت م

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  : القرار التاليمشروعالمجلس التنفيذي مدعو للنظر في   -١٧

  المجلس التنفيذي،

ـ               ام وقد درس تقرير المدير العام عن التعديالت المقترح إدخالها على الالئحة الماليـة والنظ
  ١المالي، واالقتراح بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،

 من النظام المالي المتعلقة ٢-١٠٤ من الالئحة المالية، إلغاء المادة ٣-١٦، وفقاً للمادة    ؤكـد ي  -١
بخطة الحوافز المالية، والذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من التاريخ الذي تلغي فيه جمعيـة الـصحة                 

  .  من الالئحة المالية٢-٨ و ٥-٦ادتين الم

  : جمعية الصحة العالمية الستين بأن تعتمد القرار التالييوصي  -٢

  جمعية الصحة العالمية الستون،

تطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام         ب الخاصوقد نظرت في التقرير     
ي اقترحها المدير العام واعتمـدها      وتعديالت الالئحة المالية والنظام المالي المتصلة به، والت       

  المجلس التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة؛

  ؛ تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتقر  -١

 على المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحـدة        دخلت بالتعديالت التي أ   تحيط علماً   -٢
  التي ستتيح للمنظمة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بصورة تدريجية؛

 أن المدير العام سيقدم إلى األجهزة الرئاسـية فـي دوراتهـا المقبلـة               تالحظ أيضاً   -٣
 والناتجـة عـن اعتمـاد المعـايير         التعديالت المقترحة على الالئحة المالية والنظام المالي      

  المحاسبية الدولية للقطاع العام؛

 من الالئحة المالية لتوضيح عمل مرفق أسعار الصرف،         ٤-٤ تعديالت المادة    تعتمد  -٤
 للسماح بترحيل موارد    ٥-٤؛ والمادة   ٢٠٠٨يناير   / كانون الثاني  ١والذي سيبدأ اعتباراً من     

ية الالحقة لسداد االلتزامات التي خصصت قبل نهاية الفترة         الميزانية العادية إلى الفترات المال    
  المالية والتي قطعت قبل نهاية السنة األولى من الفترة المالية السابقة؛

خطة الحـوافز   العمل ب  إنهاء   بهدف من الالئحة المالية     ٢-٨ و   ٥-٦ المادتين   حذفت  -٥
راكات المقدرة في مواعيـدها     المالية التي أخفقت في تشجيع الدول األعضاء على سداد االشت         

  .٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني١المحددة، وذلك اعتباراً من 
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 .١٢٠/٢١م تالوثيقة    ١


