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التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في 
  ٢٠١٣األول/ ديسمبر كانون  ٣١

  
  التقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة

  السابعة والستين للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية
  
  

/ يـــــارأ ١٦إلـــــى  ١٤ُعقـــــد االجتمـــــاع العشـــــرون للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة فـــــي جنيـــــف فـــــي الفتـــــرة مـــــن   -١
 ٩-٢واعتمـدت اللجنـة جـدول أعمالهـا، بعـد حـذف البنـدين  ١(بلجيكـا). كـويبرز، برئاسة الدكتور ديرك ٢٠١٤ مايو
  ١٠.٢-٢و
  
جنبــًا إلــى جنــب مــع اقتــراح يتعلــق بتــوفير تمويــل تكميلـــي  ٢٠١٣،٣وقــّدمت األمانــة التقريــر المــالي لعــام   -٢

  ٤والخصوم الطويلة األجل الخاصة بالموظفين.للعقارات 
  
التـــي تـــديرها نشـــطة األجميـــع صـــول والخصـــوم المتعلقـــة بإليـــرادات والنفقـــات واألويلّخـــص التقريـــر المـــالي ا  -٣

وكـــذلك صـــندوق األغـــراض الخاصـــة  - مجيـــةميزانيـــة البر تنـــدرج ضـــمن نطـــاق البمـــا فيهـــا تلـــك التـــي  -المنظمـــة 
تمتثـل فيهـا السنة الثانية التي هذه هي و في الصندوق االئتماني. المودعة وصندوق المشاريع وغيرها من الحسابات 

ســـديد بشـــأن  رأير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام (المعـــايير المحاســـبية)، ويـــرد فيهـــا لمعـــاييبالكامـــل ل حســـاباتال
  مراجعة الحسابات.

  
المنظمــة لــى أن وضــع والتــي تشــير إتقريــر المــدير العــام؛ فــي أرقــام ملخّصــًا بمــا ورد مــن األمانــة وقــّدمت   -٤

رصــيد الصــندوق ، فيمــا بلــغ ٢٠١٣عــام مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٣٥٣إذ بلــغ صــافي الرصــيد ، عــام ســليمالالمــالي 
ق نِفـأُ تقريبـًا أن ربع الميزانية ولكن ُلوِحظ . ٢٠١٣ديسمبر كانون األول/  ٣١في مليون دوالر أمريكي  ١٥٣٥ العام

ذاك المرصـــود فـــي مبلـــغ التمويـــل غيـــر المخصـــص أقـــل بكثيـــر مـــن أن شـــلل األطفـــال، و استئصـــال  علـــى أنشـــطة
  الميزانية.

  
ـــو   -٥ ـــ ينواضـــحًا وعرضـــ اً تقريـــر ألنهـــا قـــدمت ت اللجنـــة علـــى األمانـــة أثَن ين بالمعلومـــات، وكفلـــت امتثـــال وغني

  على التوالي. ةالثانيسنة للللمعايير المحاسبية بالكامل المنظمة 
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خصــوم صــافي العلــى  ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٣١الطارئــة فــي  إزاء الزيــادةشــواغل للجنــة وأثــارت ا  -٦
المسـتقلين لجنـة الخبـراء توصـية  تدوأّيـ مليون دوالر أمريكي، ٧٢٢بإجمالي مبلغ قدره  غير الممولةالطويلة األجل 

ضـــرورة اســـتعراض  اقترحـــت اللجنـــة أيضـــاً فـــي مجـــال المراقبـــة القاضـــية بضـــرورة إجـــراء رصـــد دقيـــق. و  االستشـــارية
ٕاضــافة إلــى ذلــك، و صــندوق التــأمين الصــحي للمــوظفين. فيمــا يخــص عــداد التقــارير إ و تصــريف الشــؤون ارســات مم

المبلـغ عنهـا فـي الُمضـطلع بهـا فـي مجـال اإلنفـاق نشـطة األمـن المستمدة القيمة المضافة  نطرحت اللجنة أسئلة ع
ن لــى جــدول أعمــال المجلــس التنفيــذي عــإوالمــنح. وأشــارت األمانــة إلــى إمكانيــة إضــافة بنــد دائــم التحــويالت إطــار 

  طويلة األجل.خصوم الال
  
مجمـوع المسـاهمات ٪ مـن ٨المرنـة لـم تسـتأثر إال بنسـبة  ةوبعد أن الحظت اللجنة أن المساهمات الطوعي  -٧

أنه يمكـن النظـر  تواقترح ،مرنةالمساهمات مزيد من تلك اللى تقديم عحثت الدول األعضاء الطوعية في الثنائية، 
مزيد لى ذلك، اقترح بعض أعضاء اللجنة أن تشجع الدول األعضاء على تقديم وزيادة عحوافز. وضوع تقديم في م

تعــــويض أثــــر التضــــخم علــــى مجمــــوع ى لــــإحاجــــة  يضــــاً وبــــرزت أعلــــى أســــاس طــــوعي. مــــن االشــــتراكات المقــــدرة 
  .ها جمعية الصحةاعتمدترة التي داالشتراكات المق

  
، درةمن رصيد صندوق االشـتراكات المقـأمريكي مليون دوالر  ٤٠ي باستخدام القاضدت اللجنة المقترح وأيّ   -٨

 مليــون دوالر أمريكــي لصــندوق ٢٥و لخصــوم الطويلــة األجــل الخاصــة بــالموظفينمليــون دوالر أمريكــي ل ١٥بواقــع 
  .لعقاراتا
  
  إلى جمعية الصحةالمقدمة توصية ال
  
العالميـــة الســابعة والســـتين باعتمــاد مشـــروع جمعيـــة الصــحة نيابــة عــن المجلـــس التنفيــذي، أوصـــت اللجنــة   -٥

 القرار التالي:
 

  ة والستون،بعجمعية الصحة العالمية السا  
  

ن األول/ كــانو  ٣١ســنة المنتهيــة فــي وقــد نظــرت فــي التقريــر المــالي والبيانــات الماليــة المراجعــة لل
  ١؛٢٠١٣ديسمبر 

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

  ٢والستين؛ السابعةالصحة العالمية 
  

كـانون األول/  ٣١للسنة المنتهيـة فـي التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدير العام  تقبل
  .٢٠١٣ديسمبر 

  
العالميـــة الســـابعة والســـتين باعتمـــاد جمعيـــة الصـــحة نفيـــذي، أوصـــت اللجنـــة أيضـــًا ونيابـــة عـــن المجلـــس الت  -١٠

  .١إضافة  ٦٧/٤٣مشروع القرار الوارد في الوثيقة ج
  

=     =     =  

                                                           
  .٦٧/٤٣الوثيقة ج    ١
  .٦٧/٥٦الوثيقة ج    ٢


