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  التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة  

  ٢٠١٤األول/ ديسمبر كانون  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين إلى

  
  
كــانون  ٣١نظـرت اللجنــة فــي التقريــر المـالي للمــديرة العامــة والبيانــات الماليــة المراجعـة للســنة المنتهيــة فــي   -١

وتعتبر هذه هي السنة الثالثة التي تلتزم فيهـا القـوائم الماليـة للمنظمـة  ١.وملحق ذلك التقرير ٢٠١٤ديسمبر  األول/
تمامًا بالمعايير الدولية للقطاع العام. وتم تسليط الضوء علـى الجـداول المـوجزة المـأخوذة مـن التقريـر، بمـا فـي ذلـك 

ص صـــافي األصـــول/ حقـــوق المســـاهمين، اإليـــرادات والنفقـــات لهـــذه الســـنة، ومصـــادر المســـاهمات الطوعيـــة، وملخـــ
  .النفقاتونفقات الميزانية البرمجية حسب اإلقليم ونوع 

  
اللجنة األمانة على التأكد من االلتزام باألحكام االنتقالية المطبقة على التقييد األولـي للممتلكـات  وشجعت   -٢

، علــى النحــو المســموح بــه بموجــب ٢٠١٦والمعــدات فــي أقــرب وقــت ممكــن، وبحــد أقصــى كــانون األول/ ديســمبر 
  أحكام المعايير الدولية للقطاع العام.

  
فــي الخــدمات التعاقديــة كانــت تمثــل نفقــات كبيــرة، ســواء مــن حيــث القيمــة وأشــارت اللجنــة إلــى أن الزيــادة   -٣

االتفــاق الخــاص ) ١المطلقــة أو كنســبة مئويــة مــن إجمــالي النفقــات. وأوضــحت األمانــة أن هــذا البنــد يتــألف مــن: (
أساسـًا بالنسـبة  ) التنفيـذ المباشـر، والـذي يسـتخدم٢عتبر بمثابة وسيلة رئيسية لتنفيـذ البرنـامج؛ (ي، والتي بأداء العمل

) المكونــــات األخــــرى: اتفاقــــات الخــــدمات ٣ألنشــــطة استئصــــال شــــلل األطفــــال، والســــيما فــــي باكســــتان ونيجيريــــا؛ (
  .التدريب والمنح الدراسية واألمنالخاصة، خدمات البحوث، ونفقات 

  
تزامـات التـأمين مع االعتراف بـأن ال نظام التأمين الصحي للموظفين،ورحبت اللجنة بالتفاصيل الواردة في   -٤

الصحي للموظفين يعد من المخاطر المالية الطويلة األمد بالنسبة للمنظمة. وأوضحت األمانة التدابير التي تتخذها 
المنظمة سواء للتخفيف من المخاطر المرتبطة بااللتزامات الطويلة األمد للنظام، والحتواء النفقات الطبيـة. وأشـارت 

ل مـــن المـــوظفين والمنظمـــة قـــد زادت مـــن أجـــل تغطيـــة التكـــاليف المتوقعـــة فـــي األمانـــة كـــذلك إلـــى أن مســـاهمات كـــ
إضـافية لتغطيـة العجـز الخـاص  ٪٢٥المستقبل. وعالوة على ذلك، فـإن مسـاهمات المـوظفين العـاملين تمـول نسـبة 

  بالمتقاعدين وكذلك االلتزامات طويلة األمد.
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مليــون دوالر  ٣١٣قــدره  اً المــالي، والــذي تضــمن فائضــوأثنــت اللجنــة علــى األمانــة بشــأن ســالمة مركزهــا   -٥
  ١مليون دوالر أمريكي. ١٨٤٨وصافي أصول تقدر بنحو  ٢٠١٤أمريكي في عام 

  
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  

مشـروع  والسـتون الثامنـة العالمية جمعية الصحة بأن تعتمدأوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلس التنفيذي،   -٦
  التالي:القرار 
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

كــانون األول/  ٣١وقــد نظــرت فــي التقريــر المــالي والبيانــات الماليــة المراجعــة للســنة المنتهيــة فــي 
  ٢؛٢٠١٤ديسمبر 

  
وٕاذ تحـــيط علمـــًا بتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة 

  ٣الثامنة والستين؛الصحة العالمية 
  

كـانون األول/  ٣١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدير العام للسنة المنتهيـة فـي  تقبل
 .٢٠١٤ديسمبر 
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 المشار إليها.المالحظات و  البيان الثالث، ٦٨/٣٨ج الوثيقةفي  الفائض ترد تفاصيل   ١
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