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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٣البند 

    
 ٢٠٠٤التقرير السنوي للمدير العام عن عام 

 
 رير املتعلق بأنشطة مكتب املراقب املايل العامالتق

 
 مذكّرة من املدير العام

 
، أُعد  ٢٠٠٤متـثّل هـذه املذكّـرة متهـيدا مـن املديـر العـام للتقرير املتعلق بأنشطة مكتب املراقب املايل العام يف عام                         

 التقرير السنوي ملكتب املراقب املايل      ويصدر. وفقـا ملـا يقضـي بـه ميثاق مكتب املراقب املايل العام من تقدمي تقرير سنوي                
 ).IDB.30/CRP.2(، ويرد يف ورقة غرفة اجتماعات منفصلة ١٠-ق/١٠-عمن القرار م ) ه(العام عمال بالفقرة 

 
 أول ســنة تقوميــية كاملــة لعمــل    ٢٠٠٤كــان عــام   -١

مكتـب املراقـب املـايل العـام، الـذي أصبح طرفا فاعال رئيسيا               
ادة حتســني الكفــاءة والفعالــية ولــتعزيز يف اجلهــود املــبذولة لــزي

فقد أدى جتميع وظائف مراجعة     . املساءلة يف عمليات املنظمة   
احلسـابات والتقيـيم واملراقبة والرصد وضمان سالمة البيانات         
وسـائر الوظـائف ذات الصـلة يف مكتـب واحد إىل تضافرات             

كمـا أالحـظ بارتـياح ما       . لتحسـني التغطـية الرقابـية للمـنظمة       
مـــراجع احلســـابات اخلـــارجي يف تقريـــره املؤقـــت مـــن أبـــداه 

تعلـيقات مفادهـا أن مكتـب املراقـب املـايل العـام أحرز تقدما               

هامـا يف تعزيـز مـبادئ اإلدارة املؤسسـية الرشـيدة، مع اهتمام              
 .خاص بالنـزاهة واملساءلة

ويـــربز الـــتقرير بعـــض اإلجنـــازات الرئيســـية ملكتـــب   -٢
.  تواجهه املنظمة من حتديات    املراقـب املايل العام، وكذلك ما     

وقـد ثبت أن من العوامل األساسية لنجاح املكتب استقالليته          
العملـية مـن حيـث البـت يف األنشـطة اليت يضطلع ا وإبالغ               

 .اهليئات التشريعية عن أنشطته عن طريق املدير العام
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وقـد كانـت الشـعب واملكاتـب األخـرى متعاونة إىل           -٣
ــب يف    ــع املكت ــيا   أقصــى احلــدود م ــويل اإلدارة العل ــه، وت  عمل

 .اهتماما كبريا للتقارير والتوصيات الصادرة عن املكتب

وهـــذا الـــتقرير يوفّـــر يل، بصـــفيت املســـؤول االداري   -٤
األول للمنظمة، رؤية جامعة جيدة ألهم األنشطة اليت قام ا          

 .املكتب أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير

 اإلجراء املطلوب من الس
 
رمبـا يود الس أن حييط علما باألنشطة اليت اضطلع           -٥

ــا مكتــب املراقــب املــايل العــام، حســبما أُبلغــت إىل اهليــئات  
  IDB.30/8 وIDB.30/2التشـــــريعية يف وثـــــائق شـــــىت، مـــــنها 
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