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  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

  
  معلومات عامة

  
 في تنفيذ نشاط بعيد األثر الغرض منه تجديد إطار اإلدارة القائمة            شرعت أمانة منظمة الصحة العالمية      -١

وسيتم ذلك عن طريق االستعاضة التدريجية      . على تحقيق النتائج وتجديد النظم التشغيلية واإلدارية المتصلة به        
مـوظفين  عن النُظم األساسية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية والموارد البشرية ونظام كشوف مرتبـات ال             

والشراء على مدى الثنائيتين القادمتين بحيث تتم تلبية احتياجات المنظمة اإلدارية في الوقـت الـراهن وفـي                  
. المستقبل بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة مما يمكّن اإلداريين في جميع مستويات المنظمة من القيام بمهـامهم               

 واإلجراءات المالية بحيث يتسنى لها دعم عمل المنظمة         ومن العناصر الهامة في هذا النشاط تبسيط السياسات       
  .بشكل أكثر شفافية وفعالية

  
وعليه من الضروري إدخال بعض التعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي حتى يعكـس ذلـك                  -٢

مارسـات  ومن المنتظر تحديث السياسة العامة المتعلقة باإلنفاق لكي تتسق مع أفـضل الم            . الممارسات الحديثة 
ومن شأن ذلك أن يحسن من جودة اإلبالغ عن اإلنفاق حتى يكون هناك اتساق أوثق بين تحقيق النتائج . الراهنة

  .المتوقعة واإلنفاق المبلّغ عنه
  
 مـن الالئحـة     ٣-١١ و ١-٨ و ٨-٤ إلى   ٥-٤ و ٢-٤وهناك اقتراحات بإدخال تعديالت على المواد         -٣

 الحالية  ٧-٤ وعالوة على ذلك من المقترح اإلبقاء علـى المادة          ١.وذلك بغرض تنفيذ السياسة المحدثة    المالية  
من الالئحة المالية كتدبير انتقالي حتى يتم اإلبالغ بصورة صحيحة عن االلتزامات غير المسددة فيمـا يتعلـق                  

شـريطة قيـام      من النظام المـالي    ٦-١٠٨كما قرر المدير العام تعديل المادة       . ٢٠٠٥-٢٠٠٤بالفترة المالية   
 مـن   ٣-١٦وتنص المـادة    .  والمذكورة أعاله  ٢جمعية الصحة باعتماد التعديالت المدخلة على الالئحة المالية       

  .المجلس التنفيذيعليها يصدق حتى تدخل حيز النفاذ ال  التعديالت  أنالالئحة المالية على
  
على المواد من    في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، التعديالت المدخلة          ،وقد اعتمد المجلس التنفيذي     -٤

 من النظام المالي حتى تعكس التغير الذي طرأ على اسم مكتب مراجعة الحسابات الداخلية               ١١٢ إلى   ٦-١٠٦

                                                           
 .١، المرفق ٢، الملحق١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م ت انظر الوثيقة   ١
 .٢، المرفق ٢، الملحق١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م ت انظر الوثيقة   ٢
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ي الوقت   وللتيسير فإن النية المعقودة على تنفيذ هذه التعديالت ف         ١.الذي أصبح يسمى خدمات المراقبة الداخلية     
  . من النظام المالي المذكور أعاله٦-١٠٨ذاته الذي يتم فيه تنفيذ النص الجديد للمادة 

  
 التاريخ الفعلي لتنفيذ تلك التعديالت وذلـك        ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١ومن المقترح أن يكون يوم        -٥

  .ليوافق بدء الثنائية التالية مما يحقق االتساق
  
  الصحةجمعية جراء المطلوب من اإل
  
  .٩ق١١٥م تجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -٦
  
  
  

  =    =   =   
  

                                                           
 .٩ق١١٥م ت القرار   ١


