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  تقرير المدير العام
  
  مقدمة  :أوالً

 ٣٤م التقرير وفقاً للمادة     ويقد. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الثنائيةيسرني أن أعرض التقرير المالي لمنظمة الصحة العالمية عن          
 وفقاً للمعايير المحاسـبية     ٢٠٠٥-٢٠٠٤وقد ُأعد التقرير المالي للثنائية      . المنظمة وطبقاً لالئحتها المالية   من دستور   
ويشمل التقرير الميزانية العادية مثلما .  األمم المتحدة ولالئحة المالية والنظام المالي لمنظمة الصحة العالمية         لمنظومة

. ٢ به المجلس التنفيذي علمـاً     همثلما أحاط  الممولة من المصادر األخرى،      والمصروفات ،١اعتمدتها جمعية الصحة  
بالشكل ذاته الذي قدمت به الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة           وتعرض المعلومات الخاصة بتنفيذ الميزانية البرمجية       

، والذي يشمل ميزانية المصادر األخرى، ومن ثم يبين الوضع المالي اإلجمالي            ٣ إلى جمعية الصحة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤
  .فيما يتعلق بكل مجال من مجاالت العمل

عتبـر  وي. المالية التي تعرضها المنظمة    وإتاحة المعلومات  إعداد هذا التقرير المالي عملية تحسين الشفافية         ويواصل
وهو يتـيح  .  المالية للمنظمةوالسالمةالتقرير المالي لمنظمة الصحة العالمية عنصراً هاماً في اإلطار العام للمساءلة      

 وترد أيضاً تفاصيل أصول     . كيفية استخدام األموال التي قدموها     معرفةللدول األعضاء وسائر الشركاء والمتعاونين      
وقام مراجع .  وذلك لتمكين القارئ من فهم الوضع المالي للمنظمة،م المنظمة، كما يرد تحليل التدفقات الماليةوخصو

 فيويرد أيضاً   .  هذا التقرير  ضمنالحسابات الخارجي للمنظمة بتدقيق العناصر القانونية للتقرير المالي، ويرد رأيه           
  .ابات الخارجي الذي أعده مراجع الحسالمطول التقرير التقرير هذا

  
  أضواء على الجوانب المالية  :ثانياً

 أضواء على الجوانب المالية
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ )بماليين الدوالرات األمريكية(

      الميزانية
 تـم   ٣٢-٥٦ج ص ع    بموجـب القـرار   : الميزانية العادية 

  ٨٥٦  ٨٨٠  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  للثنائيةتخصيص ميزانية العمل الفعلية
 أحـاط  حـسبما    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ للثنائية   المصادر األخرى 

  ١ ٣٨٠  ١ ٩٤٤  أ المجلس التنفيذي علماً به
      

        ٢ ٢٣٦  ٢ ٨٢٤   اإلجماليةالميزانية

      اإليرادات
  ٨٥٣  ٨٦٠  الميزانية العادية

      المصادر األخرى
  ١ ٠٣٠  ١ ٧٢٣    الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة

  ٢٩٠  ٤٠١  لمتحدة  صناديق المنظمة االئتمانية وبرامج األمم ا
  ٢ ١٧٣  ٢ ٩٨٤  إجمالي إيرادات أنشطة برامج المنظمة

  ٤٣٤  ٥٤٠  ب أنشطة البرامج غير التابعة للمنظمة
  ٢ ٦٠٧  ٣ ٥٢٤  مجموع اإليرادات

      المصروفات
  ٨٣٠  ٨٧١  الميزانية العادية

                                                           
  .٣٢- ٥٦ج ص ع القرار   ١
  ).باإلنكليزية (٢، الفرع ٢/سجالت /١١٣/٢٠٠٤م ت انظر الوثيقة   ٢
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤/ م ب انظر الوثيقة   ٣
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 أضواء على الجوانب المالية
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ )بماليين الدوالرات األمريكية(

      المصادر األخرى
  ١ ٠١٧  ١ ٦٢٣  الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة

  ٢٠١  ٢٣٥   وبرامج األمم المتحدةئتمانيةصناديق المنظمة اال
  ٢ ٠٤٨  ٢ ٧٢٩  مجموع مصروفات أنشطة برامج المنظمة

  ٤٢٥  ٦٢٨  ب للمنظمة أنشطة البرامج غير التابعة
  ٢ ٤٧٣  ٣ ٣٥٧  مجموع المصروفات

  )باالنكليزية (٢، الفرع ٢/سجالت/ ١١٣/٢٠٠٤م تانظر الوثيقة   -أ
صناديق االئتمانية لبرامج وكيانات مختلفة، مثل الـصندوق االئتمـاني          النظمة  تشمل أنشطة البرامج غير التابعة للم       -ب

لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز، والوكالة الدولية لبحوث السرطان، والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل               
  .والمالريا، والمركز الدولي للحساب اإللكتروني، والتأمين الصحي للموظفين

  
-٢٠٠٤وفي الثنائية   . وتعكس الزيادة في اإليرادات المتأتية من المصادر األخرى نمط تمويل المنظمة الدائم التغير            

٪ فحسب  ٢٩و،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ في الثنائية    ٪٣٨٪ من الميزانية اإلجمالية، مقابل      ٣١ الميزانية العادية    شكلت ٢٠٠٥
  .٢٠٠٣-٢٠٠٢٪ في الثنائية ٣٩قابل ، م٢٠٠٥-٢٠٠٤  الثنائية في الفعليةمن مجموع اإليرادات

  
أي  مليـون دوالر أمريكـي،       ٢٩٨٤  ألنشطة برامج المنظمـة    ٢٠٠٥-٢٠٠٤وبلغ مجموع اإليرادات في الثنائية      

. مليـون دوالر أمريكـي     ٢١٧٣ التـي بلغـت      ٢٠٠٣-٢٠٠٢٪ من الزيادة في إيـرادات الثنائيـة         ٣٧يشكل   ما
ذ األنشطة البرمجية المتزايدة بشدة والتي كان مخططاً لتنفيذها فـي           زيادة اإليرادات تمكنت المنظمة من تنفي      بفضلو

ومما ساعد على تحقيق هذه الزيادة ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي للمصادر األخرى بمقدار             . ٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائية  
تنفيذ المبينة في   ال/ ونظراً للطلبات المتزايدة على المنظمة يرحب باالتجاه نحو زيادة اإليرادات والمصروفات          . ٪٦١

  .١الشكل 
  

  ظمةن أنشطة برامج الم-١الشكل 
  
 المصروفات

  )بماليين الدوالرات األمريكية(
 اإليرادات  

  )بماليين الدوالرات األمريكية(
  

  
  

فـي  ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ للثنائيـة    مليون دوالر أمريكي في إطار تحقيق النتائج المتوقعة        ٢ ٧٢٩وصرف مبلغ وقدره    
معدل إجمالي للتنفيذ   مليون دوالر أمريكي، مما أدى إلى        ٢ ٨٢٤ تبلغمقابل ميزانية إجمالية ألنشطة برامج المنظمة       

 في ظل   يمكن تحقيقه وهو أعلى معدل    . ٪٩٩ يبلغ معدل تنفيذ الميزانية العادية       الرقم هذا   ومن. ٪٩٧ مقداره   المالي
 نظراً إلمكانية عـدم سـداد االشـتراكات         ، من الميزانية على سبيل االحتياط للطوارئ      قداراالحتفاظ بم الحاجة إلى   
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وفيما يتعلـق بالمـصادر     .  االقتراض أن يزيد  فة معه المقدرة من بعض الدول األعضاء، وهو أمر ليس من الحصا         
عتبر معدل تنفيـذ     كما ي  ،ايةعتبر الزيادة المستمرة في تمويل المنظمة مشجعة للغ       وتُ. ٪٩٦األخرى بلغ معدل التنفيذ     

  .الميزانية معدالً ممتازاً
  

  تمويل الميزانية  :ثالثاً
التعويض عـن   ٪، مما ساعد على     ٦١وزادت المصادر األخرى بمقدار     . ٪٣٧ إيرادات البرامج بمقدار     زاد مجموع 

في الهيكل العام لتمويل المنظمة     وقد أحدث ذلك تغييراً أساسياً      .  الميزانية العادية لم يطرأ عليها أي تغيير تقريباً        كون
  ). أدناه٢انظر الشكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فتوقيـت ورود   . متأتية مـن المـصادر األخـرى ثابتـاً علـى الـدوام            وخالل الثنائية لم يكن تطور اإليرادات ال      
انية لألمم المتحدة يمكـن     الكبيرة وحدوث تغيرات هامة في اإليرادات المتأتية من بعض الصناديق االئتم           المساهمات

  من حيث التوافـق مـع الميزانيـة البرمجيـة          أم توافر الموارد، سواء من حيث التوقيت        التفاوت في يؤدي إلى   أن  
  .المعتمدة

  
-٢٠٠٤ تحليل كامل للمـصادر األخـرى للثنائيـة          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويرد في ملحق التقرير المالي المراجع للثنائية        

٢٠٠٥.١  
  
مليـون   ١ ٢٦٨٪ أو   ٦٣ر األخرى، حيث تشكل نحو      أهم مصدر لألموال المتأتية من المصاد     عد الدول األعضاء    وتُ

، وذلك مقابـل نحـو      ٢٠٠٥-٢٠٠٤دوالر أمريكي من كل اإليرادات المتأتية من المصادر األخرى خالل الثنائية            
  .أدناه ٤ و٣ ين في الشكلموضح، كما هو ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليون دوالر أمريكي خالل الثنائية ٧٨٩٪ أو ٥٨

  
  
  
  
  

                                                           
  .١ إضافة٥٩/٢٨ج  الوثيقة   ١
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 المجموع المصادر األخرى االشتراكات المقدرة

٣٢٠٠  
٢٨٠٠  
٢٤٠٠  
٢٠٠٠  
١٦٠٠  
١٢٠٠  
٨٠٠  
٤٠٠  
 صفر

ية
ريك
ألم
ت ا

را
وال
الد

ن 
اليي
بم

 



 A59/28    ٥٩/٢٨ج

6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Member States
62.7%

Private sector
1.1%

Nongovernmenta
l organizations

2.9%
Oil for Food

0.4%
Supply services funds

4.8%

Interest income
1.3%

Local governments
cities, institutions

1.4%

Foundations
9.4%

United Nations and
intergovernmental

organizations
16.0%

   المصادر األخرى لتمويل أنشطة برامج المنظمة-٣الشكل
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

األمم المتحدة 
والمنظمات الحكومية 

  الدولية
١٦,٠٪  

  القطاع الخاص
١,١٪ 

 الدول األعضاء
٦٢,٧٪ 

  المؤسسات الوقفية
٩,٤٪ 

  صناديق خدمات اإلمدادات 
٤,٨٪ 

   الفوائدإيرادات 
المنظمات غير  ٪١,٣

  الحكومية
٢,٩٪ 

الحكومات والمدن 
  والمؤسسات

١,٤٪

النفط مقابل 
  الغذاء
٠,٤٪ 

Figure 4.  Other sources for WHO programme 
activities 

2002-2003

Member 
States
57.8%

Private sector
5.1%

Nongovernme
ntal 

organizations
3.7%

Oil for Food
7.1%Supply 

services funds
2.9%

Interes
t 

income
Local 

governments, 
cities, 

institutions
1.5%

Foundations
9.0%

intergovernme
ntal 

organizations
9.0%

األمم المتحدة 
والمنظمات الحكومية 

  الدولية
٩,٠٪  

  القطاع الخاص
٥,١٪ 

 الدول األعضاء
٥٧,٨٪ 

  المؤسسات الوقفية
٩,٠٪ 

  صناديق خدمات اإلمدادات 
٢,٩٪ 

   إيرادات الفوائد
٣,٩٪ 

المنظمات غير 
  الحكومية
٣,٧٪ 

الحكومات والمدن 
  والمؤسسات

١,٥٪ 
النفط مقابل 
  الغذاء
٧,١٪ 

   المصادر األخرى لتمويل أنشطة برامج المنظمة-٤الشكل
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
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Assessments Other sources

٪ من إجمالي اإليرادات فـي      ٧١وبالجمع بين الميزانية العادية والمصادر األخرى تكون الدول األعضاء قد قدمت            
  .٢٠٠٣-٢٠٠٢٪ في الثنائية ٧٦، مقابل ٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائية 

  
 من الدول األعضاء، بما في ذلك األنصبة المقررة         االشتراكات المدفوعة ناه بيان إجمالي     أد ٦ و ٥ويرد في الشكلين    

ويبين هذان الـشكالن أن     . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ والثنائية   ٢٠٠٥-٢٠٠٤في الميزانية العادية والمصادر األخرى للثنائية       
  .رئيسي لتمويل الميزانيةالمنظمة مازالت تعتمد إلى حد بعيد على عدد قليل نسبياً من الدول األعضاء كمصدر 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية١
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  مصادر
اشتراكات مقدرة  أخرى

   االشتراكات المقدرة والمصادر األخرى المتأتية-٥كلالش
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤من الدول األعضاء 

٤٥٠  
٤٠٠  
٣٥٠  
٣٠٠  
٢٥٠  
٢٠٠  
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٥٠  
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 االشتراكات المقدرة والمصادر األخرى المتأتية -٦الشكل
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢من الدول األعضاء 

٤٠٠  
٣٥٠  
٣٠٠  
٢٥٠  
٢٠٠  
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٥٠  
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 فـي    المقـدرة  االشتراكات صافي   وكان.  واإليرادات المتنوعة  ويتم تمويل الميزانية العادية من االشتراكات المقدرة      
 دوالر  ماليـين  ٨١٠ وقـدره    حصل منها مبلـغ    مليون دوالر أمريكي،     ٨٦٣ مبلغاً وقدره  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائية  

وللوصول .  الثنائيات األخيرة   معدالت ٪، وهو معدل يتسق مع    ٩٤أمريكي خالل الثنائية، أي بمعدل تحصيل مقداره        
 مليون دوالر أمريكي بالكامل من صـندوق رأس         ٣١ مبلغ    للميزانية العادية تم سحب    ٪٩٩إلى معدل تنفيذ مقداره     

وعلى الـرغم مـن أن      .  االقتراض الداخلي  عن طريق  مليون دوالر أمريكي     ١٣المال العامل وتكملته بمبلغ وقدره      
  وممـا  ٪ يعتبر إنجازاً رائعاً فإنه لم يتسن الوصول إليه إال باللجوء إلى االقتراض،            ٩٧معدل التنفيذ اإلجمالي البالغ     

 وهو مـا    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليون دوالر أمريكي لم يتم سداده في الثنائية          ٥٣ أن هناك مبلغاً وقدره      يبعث على القلق  
، بما فيها المبالغ المستحقة عـن       المسددةوبلغ إجمالي االشتراكات المقدرة غير      . ٪ من االشتراكات المقدرة   ٦يعادل  

 ٩٣ المبلغ تشكل المتأخرات المستحقة منذ أمـد طويـل           ومن هذا .  مليون دوالر أمريكي   ١٤٦فترات مالية سابقة،    
 حالياً مـع    وتجري. ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليون دوالر أمريكي في نهاية الثنائية        ٨٨مليون دوالر أمريكي، بعد أن كانت       

عدد من الدول األعضاء المعنية مناقشات من أجل إيجاد حل لهذه المتأخرات الطويلة األمد عن طريق مخططـات                  
ويسرني أن أشير إلى أن عدداً من مخططات السداد هذه تم إقـراره             .  إلى جمعية الصحة العتمادها    تقدمالسداد التي   

األعضاء ذات المتأخرات الطويلة األمد سداد المبالغ     بعض الدول   مؤخراً   وإلى أنه نتيجة لذلك استأنف       ، الثنائية خالل
واجه صعوبة في سداد المبالغ المتأخرة على مناقشة  هذه الفرصة لكي أشجع الدول األعضاء التي توأغتنم. المستحقة

  . تقديم اقتراحاتها إلى جمعية الصحة لتنظر فيهاترتيبات السداد مع األمانة كي يتسنى
  

. وتستخدم اإليرادات المتنوعة لتمويل الميزانية العادية، وذلك لتخفيض المبلغ الواجب السداد من االشتراكات المقدرة             
 مليون دوالر أمريكـي لتمويـل الميزانيـة    ٣٦ ه ُأدرج في الميزانية مبلغ وقدر    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ية  وفيما يتعلق بالثنائ  

  .العادية من ناحية ولتلبية متطلبات آلية التسوية ومخطط الحوافز المالية من ناحية أخرى
  

  المصروفات  :رابعاً
وفات، وبلغت حصة المقـر     من المصر ٪  ٦٢ بلغت حصة المكاتب اإلقليمية والقطرية       ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل الثنائية   

. ٢٠٠٣-٢٠٠٢ فـي الثنائيـة   ٪ للمقر الرئيسي    ٤٤٪ للمكاتب القطرية واإلقليمية و    ٥٦وذلك مقابل   . ٪٣٨الرئيسي  
 المصروفات من جميع المصادر المالية لكل مكتب، أي المقر الرئيسي وكـل             ، بالنسبة المئوية  ، أدناه ٧ويبين الشكل   
-٢٠٠٤وتظهر الثنائيـة    . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤ للثنائيتين   )بما في ذلك المكاتب القطرية    (مكتب إقليمي   

  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ التصاعدي لمصروفات المقر الرئيسي الذي شهدته الثنائية انعكاساً مرحباً به لالتجاه ٢٠٠٥
  

   المصروفات من جميع المصادر المالية، لمستوى المكاتب اإلقليمية والمستوى العالمي-٧الشكل 
  )المقر الرئيسي(

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائيتان 
  )بالنسبة المئوية (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األوروبي
 الهادئ المحيط غرب

 المتوسطشرق

  فريقياأل
٢٢٪

  الرئيسي المقر
٤٤٪ 

 األمريكتان

  شرق جنوب
 آسيا

٦٪ 
٥٪ 

٤٪ 

١٠٪ 

٩٪ 

 األوروبي
 الهادئ المحيط غرب

 المتوسطشرق

  األفريقي
٢٥٪ 

  الرئيسي المقر
٣٨٪ 

 األمريكتان

  شرق جنوب
 آسيا

٥٪ 
٣ ٪٦٪ 

١٣٪ 

١٠٪ 

٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ 
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 ٤ إلى   ١ وذلك في الجداول من      ،٢٠٠٥-٢٠٠٤  للمنظمة وترد في الفرع الخاص بالتنفيذ المالي للميزانية البرمجية       
 المصروفات بحسب   ٢ويلخص الجدول   . من هذا التقرير، معلومات مفصلة بحسب مجال العمل وبحسب كل مكتب          
هـي  وكانت أكثر مجاالت العمل إنفاقاً      . مجال العمل لكل المكاتب اإلقليمية من الميزانية العادية والمصادر األخرى         

؛ والتأهب لحاالت الطوارئ واالسـتجابة      )والذي يشمل استئصال شلل األطفال    (داث اللقاحات   التمنيع واستح مجاالت  
وقد تفاوتت معدالت التنفيذ حسب مجاالت العمل للثنائية        . التحتيةلمقتضياتها؛ وتكنولوجيا المعلومات؛ وخدمات البنى      

٪ ٥٧لمقتـضياتها وبـين   ابة  لحاالت الطوارئ واالسـتج   بالتأهبمجال العمل الخاص    ل٪  ٢٠٨ بين ٢٠٠٥-٢٠٠٤
أنماط التفـاوت   وتعزى هذه التفاوتات بدرجة كبيرة إلى ما أشير إليه أعاله من            . لمجال العمل الخاص بصحة المرأة    

  . اإليراداتفي
  

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و٢٠٠٥-٢٠٠٤ أدناه التنفيذ المالي حسب فئة المصروفات للثنائيتين ٨ويبين الجدول 
  

   المصروفات الرئيسيةفئاتالتنفيذ المالي حسب -٨الشكل 
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائيتان 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  
٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  ٪  بالدوالرات األمريكية  ٪  بالدوالرات األمريكية  فئة المصروفات
  ٤٠  ٩٣٤  ٤٠  ١ ٢٢٢  تكاليف الموظفين

  ١٦  ٣٨٢  ١٧  ٥٣٢  اإلمدادات والمواد واالتصاالت والمساهمات العينية

  ١٤  ٣١٧  ١٤  ٤٢٧  التكاليف المحلية-إعانات تغطية

  ١١  ٢٥١  ١١  ٣٣٢  العقود والترجمة والطباعة ومعالجة المعطيات
  ٥  ١١٧  ٤  ١١٣  المستشارون المؤقتون/ الخبراء االستشاريون

  ٦  ١٤٠  ٤  ١٠٥  األثاث والمعدات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات

  ٣  ٧٣  ٣  ٩٢  السفر في مهام رسمية
  ٢  ٦٦  ٢  ٦٩  المنح الدراسية واألنشطة التعليمية األخرى

  ٢  ٥٥  ٢  ٥٥  عقود البحوث
  
  

 تلقي   ضمان ومما يساعد على  .  الفئات هي فئة تكاليف الموظفين، وهو ما يبين أن المنظمة منظمة تقنية            أبرزوكانت  
االستثمارات الكبيرة فـي تنميـة      الموظفين الدعم المالئم ما تم مؤخراً من إنشاء برنامج إدارة المعارف، فضالً عن              

ومما يساعد على دعم قـدر      .  وسائر المبادرات ذات الصلة بالموارد البشرية      ،أمن الموظفين وفي  قدرات الموظفين،   
 التكاليف المحلية واإلمدادات والمواد واالتـصاالت       إعانات تغطية كبير من عمل المنظمة في البلدان الصرف على         

  .والمنح الدراسية
  

حـسب نـوع األمـوال للثنائيـة        ب فئة المصروفات و   بحسبمزيد من المعلومات المفصلة عن التنفيذ المالي        ويرد ال 
  . من هذا التقرير٦الجدول أي  في الفرع الخاص بالتنفيذ المالي، ٢٠٠٥-٢٠٠٤
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  إدارة السيولة :خامساً

ب فحسب بل يعتمد أيضاً علـى اإلدارة         اإليرادات في الوقت المناس    وصولال يعتمد االستقرار المالي للمنظمة على       
 وكذلك على االستثمار المالئم وسياسات صـرف        ،الفعالة للسيولة ومخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية       

 لجنة خبراء استشاريين تقوم بانتظام باستعراض األداء وتقديم   وتسدي إلّي المشورة في هذا الصدد     . العمالت األجنبية 
 على ضوء ظروف السوق وفي ظل األهمية الكبرى للحفاظ على           اعتمادهاسترتيجية التي يتعين     اال التوصيات بشأن 

  .رأس المال
  

  عمليات إدارة االستثمارات
مبلغـاً   ٢٠٠٥ديـسمبر   /  كـانون األول   ٣١ إجمالي المبالغ النقدية واالستثمارات الخاصـة بالمنظمـة فـي            كان

.  المبلـغ  الخاصـة بهـذا    من هذا التقرير االسـتثمارات       ١ يلخص الجدول و مليون دوالر أمريكي،     ١ ٧٩٧ وقدره
 مليـون   ١ ٤٤٢ ألرصدة الصناديق التي يبلـغ مجموعهـا         األصول النقدية واالستثمارية  هذه االستثمارات    وتشكل
 األمـوال    مليون دوالر أمريكي   ٣٥٥اً الرصيد البالغ    ويشكل أساس . وضح في البيان األول   أمريكي كما هو م    دوالر

. ٢٠٠٦لتزامات غير المسددة والمبالغ التي تسددها الدول األعضاء مسبقاً من اشتراكاتها المقدرة لسنة              الخاصة باال 
قصيرة األجل في المقام األول، ويحتفظ بها للبرامج الممولة في إطار الميزانيـة             هي استثمارات   وهذه االستثمارات   

 ٣٧٠ويحتفظ بمبلغ إجمـالي وقـدره   . دية الخاصة بهاالعادية والمصادر األخرى التي لم يتم بعد صرف المبالغ النق  
 للصناديق األطول أجالً، وذلك بصفة رئيسية لصندوق التأمين الصحي للمـوظفين وحـساب              مليون دوالر أمريكي  

 مليون دوالر أمريكي نيابة عن كيانات غير تابعـة          ٣٢٥مدفوعات نهاية الخدمة، ويتم استثمار مبلغ إجمالي وقدره         
  .للمنظمة

  
   تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبيةالمخاطر الناجمة عنيات تغطية عمل

 التي ال تدفع بالدوالر من تأثير انخفاض قيمة الدوالر األمريكي            العادية  قيمة بعض مصروفات الميزانية    تمت حماية 
 ٣٠مالي وقـدره    وأضيف مبلغ إج  .  خاصة بالعمالت والخيارات    آجلة وتوفر تلك الحماية بإبرام عقود    . خالل الثنائية 

 تأتى مـن التـدفقات النقديـة        ٢٠٠٥-٢٠٠٤مليون دوالر أمريكي لحساب مصروفات الميزانية العادية في الثنائية          
  .الناتجة عن هذه العمليات

  
 تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبيـة يمكـن أن تحمـي            المخاطر الناجمة عن  بيد أن العمليات الخاصة بتغطية      

 مـن   ٢٠٠٧-٢٠٠٦وفيما يتعلـق بالثنائيـة      . أسعار صرف العمالت خالل الثنائية الحالية     المنظمة فقط من تقلبات     
 الشرائية للميزانية، والسيما فيما يتصل بالنفقـات        القوة الدوالر أثر كبير بالنسبة إلى       المتوقع أن يترتب على ضعف    

 من المقـدر أن تزيـد       ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ومقارنة بالثنائية    .الدانمركية والكرونةالمدفوعة بالفرنك السويسري واليورو     
-٢٠٠٦ الثنائيـة    في مليون دوالر أمريكي     ٥٠ بالدوالر للمصروفات التي ال تدفع بالدوالر بنحو          المحسوبة التكلفة
 مليـون   ١٠٠ يكون الفارق الناجم عن ضعف الدوالر        ٢٠٠٥-٢٠٠٤ و ٢٠٠٣-٢٠٠٢وبمقارنة الثنائيتين   . ٢٠٠٧

  .دوالر أمريكي تقريباً
  

  ةخاتم :سادساً

 التعليقات التي أدلى بها مراجع الحسابات الخارجي في تقريره المطول المقدم إلى جمعية الـصحة                اطلعت على لقد  
وستنظر األمانة، على وجه السرعة، في كل المسائل المثارة، وسيتخذ ما يلـزم مـن               . والمدرج ضمن هذا التقرير   

  .إجراءات مناسبة بشأنها
  

 تحديات فيما يتعلق بـاإلدارة الماليـة فـي          ، وزيادة تعقيد الطلبات على المنظمة      هي ،ة الموارد المالية  وتطرح زياد 
 المالية من أجل منظمة ذات طـابع        والسالمةوُأعد الكثير من السياسات واإلجراءات التي تدعم المساءلة         . المستقبل

. د هذا النهج المركزي   مركزي، وتحظى هذه السياسات واإلجراءات بالدعم من نظم تكنولوجيا المعلومات التي تجس           
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نظام اإلدارة العالمي يجري وضع سياسات وممارسات حديثة لإلدارة المالية على أساس أفضل الممارسات              وبإنشاء  
، وستؤدي إلـى    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وسيتم تنفيذ هذه السياسات الجديدة في الثنائية        . المتبعة في القطاعين العام والخاص    
  .لمنظمة أبسط وأوضحجعل عملية إعداد التقارير المالية ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ووك لي -الدكتور جونغ 
  المدير العام

  
  

  ٢٠٠٦أبريل /  نيسان٤جنيف، 
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  البيانات المالية المراجعة 

  ومالحظات على الحسابات والجداول
٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  
  
  

وقد أعدت البيانـات    . ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١يبين هذا الجزء من التقرير المالي الوضع المالي العام للمنظمة في            
لية والنظام المـالي والمعـايير المحاسـبية         لمتطلبات الالئحة الما   اً والجداول الداعمة وفق    والمالحظات ذات الصلة المراجعة  

وتعد المالحظات على الحسابات جزءاً ال يتجزأ مـن البيانـات الماليـة،             . المشتركة المعمول بها في منظومة األمم المتحدة      
 والحسابات الخاصة التـي تـديرها        المفردة  والشروح الداعمة لكل من الصناديق     المزيد من التفاصيل  وتحتوي الجداول على    

  .وترد أرقام مقارنة عن مدة السنتين السابقة كلما اقتضى األمر ذلك. المنظمة
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  المصادقة على البيانات المالية
  
  
  

  ١٠ إلى ١يصادق على صحة البيانات المرفقة، المرقمة من األول إلى الرابع والمالحظات على الحسابات والجداول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ووك لي-جونغ   جفريز. س رنيكوال
  المدير العام  مراقب الحسابات

  
  

  
  ٢٠٠٦أبريل /  نيسان٤
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  كول. فيجايندرا ن
  المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند

  
  ٢٠٠٦ أبريل/ نيسان ٥

  
  خطاب إحالة

  
  

  العالمية الصحة جمعية رئيس
  العالمية الصحة منظمة
   ٢٧ جنيف ١٢١١
  سويسرا

  
  
  

  سيدي،
  

  وبعد، طيبة تحية
  

 العالمية الصحة لمنظمة المالية البيانات بشأن ورأيي تقريري والخمسين التاسعة العالمية الصحة جمعية إلى أقدم أن يشرفني
  .٢٠٠٥ ديسمبر/ األول كانون ٣١ إلى ٢٠٠٤ يناير/ الثاني كانون ١ المالية للمدة

  
 للمدير المجال أفسح العالمية، الصحة لمنظمة المالية الالئحة بأحكام عمالً بأنني، ضحأو أن هذا، تقريري أحيل وأنا وأود،
  .الصدد بهذا بال ذي تعليق أي لديه ليس بأنه تأكيداته إلى استناداً ينشر الذي تقريري على للتعليق العام

    
  

  والتقدير الشكر وافر مع
  
  
  
  
  
  
  

  لكو. فيجايندرا ن
  لعام في الهندالمراقب ومراجع الحسابات ا

  مراجع الحسابات الخارجي
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  الخارجي الحسابات مراجع رأي
  
  
  العالمية الصحة جمعية إلى
  

 والمالحظات ١١ إلى ١ من والجداول الرابع، إلى األول من البيانات تشمل التي المرفقة المالية البيانات نافحص لقد
 من المالية البيانات وهذه. ٢٠٠٥ ديسمبر/ األول كانون ٣١ في ةالمنتهي المالية للمدة العالمية الصحة لمنظمة الداعمة
  .مراجعتنا للحسابات إلى استناداً المالية البيانات في رأيي إبداء فهي مسؤوليتي أما. العام المدير مسؤولية

  
 الخارجيين باتالحسا مراجعي فريق يتبعها التي الحسابات لمراجعة العامة للمعايير وفقاً الحسابات بمراجعة ناقم وقد

 الحسابات مراجعة وأداء تخطيط المعايير تلك وتقتضي. الذرية للطاقة الدولية والوكالة المتخصصة والوكاالت المتحدة لألمم
 فحص الحسابات مراجعة عملية وتشمل. مغلوطة مادية إفادات أية تتضمن ال المالية البيانات أن من معقولة بصورة للتأكد
 المحاسبية للمبادئ تقييماً تتضمن كما. المالية البيانات في الواردة والكشوفات للمبالغ االختبار، سبيل على الداعمة، القرائن
 أن رأيي وفي. المالية للبيانات اإلجمالي العرض تقييم إلى إضافة العام، المدير وضعها التي الرئيسية والتقديرات بها المعمول
  .الحسابات بمراجعة علقالمت للرأي معقوالً أساساً تشكل مراجعتنا

  
 العالمية الصحة لمنظمة المالي للوضع جوانبها، جميع في صادقة، صورة تمثل هذه المالية البيانات أن أرى وأنا

 وفقاً التاريخ ذلك في المنتهية المدة إبان النقدية والتدفقات العمليات ولنتائج ،٢٠٠٥ ديسمبر/ األول كانون ٣١ بتاريخ
 السياسات مع يتفق أساس على تطبيقها تم والتي المحاسبية، السياسات بيان في وردت حسبما المعلنة المحاسبية للسياسات
  .السابقة المالية المدة في المتبعة

  
 في تمت، التدقيق عملية من كجزء لالختبار أخضعناها التي العالمية الصحة منظمة معامالت أن أرى فإنني ثم، ومن

  .التشريعي والسند المالية الئحةال ألحكام وفقاً جوانبها، أهم
  

 لمنظمة المالية لبياناتل مراجعتنا عن مطوالً تقريراً قدمت فقد المالية الالئحة من عشرة الرابعة المادة بأحكام وعمالً
  . العالمية الصحة

  
  
  
  

  
  
  

  لكو. فيجايندرا ن
  المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند

  مراجع الحسابات الخارجي
  ، الهندنيودلهي

  ٢٠٠٦ أبريل/  نيسان٥
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  Statement I  البيان األول
  

   جميع المصادر المالية:تغيرات أرصدة الصناديقبان موحد باإليرادات والمصروفات وبي
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  ) األمريكيةبآالف الدوالرات( 
    

  
  
  
  

  المرجع 

  الميزانية
  أالعادية 

 )٦ و٥ و٤ول االجد(

  
الصندوق 

للنهوض الطوعي 
  بالصحة

 ٥٩/٢٨ج(
  )١إضافة 

  
صناديق المنظمة 

  األخرى
  )١-البيان األول(

  
  

 صناديق ائتمانية
  ٢- األولالبيان(

 ٣-واألول
  )٤-واألول

            :اإليرادات

            :االشتراكات المقدرة  
    ٤ ٦٢٦    ٨٥٨ ٤٧٥    )٢٠٠٥-٢٠٠٤(لميزانية العمل الفعلية 

        )١٢ ٣٦٤(    آلية التسوية
        )١ ٥٧٤(    الحوافز الماليةمخطط 

             عاملةاألعضاء التي لم تكنالدول و الجديدة الدول األعضاء

    ٤ ٦٢٦    ٨٤٤ ٥٣٧    مجموع االشتراكات المقدرة  

            :  المساهمات الطوعية
  ٢٦٩ ٢٢٨    ١ ٦٩٨ ٧٨٦    ٤ ةالمالحظ  مجية تابعة للمنظمةاأنشطة بر
  ٥٣٥ ٩٥١          مجية غير تابعة للمنظمةاأنشطة بر

            :  إيرادات أخرى
            الدول األعضاء المتنازلة عن تخفيض اشتراكاتها 

  ٤٩  ٨ ١٦٠      ٥ ةالمالحظ  أنشطة مدرة لإليرادات
  ٢٩ ٣٠٦        ١٣المالحظة   صناديق بموجب ترتيبات مشتركة بين المنظمات

    ١٦٤ ٨١٨      ٦المالحظة   إيرادات من خدمات مقدمة
  ٢٧ ٤٣٥  ١٥ ٩٧٢  ٢٤ ٦٤٦      الفوائد - إيرادات الفوائد

    ٣٢٠        تقاسم فروق سعر الصرف -          
عمليات تغطية مخاطر تقلبات أسـعار      ) خسائر (أرباح

  الصرف
  

  ٧المالحظة 
        

  ١٧٤ ٦٢٤  ٥٦ ٧٩٠        إيرادات أخرى

  ١ ٠٣٦ ٥٩٣  ٢٥٠ ٦٨٦  ١ ٧٢٣ ٤٣٢  ٨٤٤ ٥٣٧    مجموع اإليرادات  

          ٩المالحظة     :المصروفات
  ٣٠٠ ٦١٢  ٢٣٧ ١٠٠  ١ ٦٢٣ ١٦٠  ٨٧١ ١٦٣  لمنظمةل برامجية تابعةأنشطة   

  ٦٢٢ ٧٩٦  ٣٢ ٣٨٥         غير تابعة للمنظمةيةأنشطة برامج  

  ٩٢٣ ٤٠٨  ٢٦٩ ٤٨٥  ١ ٦٢٣ ١٦٠  ٨٧١ ١٦٣    مجموع المصروفات  

  اإليرادات) نقص(زيادة 
  لمصروفاتا عن  

  
)١١٣ ١٨٥  )١٨ ٧٩٩(  ١٠٠ ٢٧٢  )٢٦ ٦٢٦  

            
 في تحصيل االشتراكات لمواجهة التأخيراتصص مخ

  المقدرة
  

)٥٢ ٩٨١(  
      

    ١٢ ٢٠٤    ٣٢ ٧٤٤  ١٠المالحظة     تسديد االشتراكات المقدرة عن سنوات سابقة
  ٢٠ ٨٥٤  ٥ ٩٩٢        سنوات سابقة التزامات في تصفية  وفورات 

              زيادة في األصول الرأسمالية
  ٢ ٣١٠  )٣٥ ٥٧٤(  )٢ ٣١٠(  ٣٥ ٥٧٤  ١الملحق     تحويالت بين الصناديق

  ٦ ٠٣١          تسوية ألرصدة الصناديق  

  ١٤٢ ٣٨٠  )٣٦ ١٧٧(  ٩٧ ٩٦٢  )١١ ٢٨٩(  البيان الثالث  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق
            

  ٥٠٦ ٦٣٣  ٢١٥ ٩٠٣  ٤٥٥ ٨٨٥  )١ ٧٤٤(  البيان الثاني  ٢٠٠٤ يناير/  كانون الثاني١- أرصدة الصناديق
            

                ٦٤٩ ٠١٣  ١٧٩ ٧٢٦  ٥٥٣ ٨٤٧  )١٣ ٠٣٣(  البيان الثاني  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١-ة الصناديقأرصد
  .الماليةالمالحظات والجداول المرافقة تعد جزءاً مكمالً للبيانات 

  ــــــــــــــــــــــ
  .أ   تشمل صندوق رأس المال العامل
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  Statement I (continued)  )تابع (البيان األول
  

  بيان موحد باإليرادات والمصروفات وتغيرات أرصدة الصناديق
  جميع المصادر المالية

  
  
  
  
  

 األصولأسهم 
  الرأسمالية

  
  
  
  

المجاميع 
  الفرعية

  
 المبالغ
  المستبعدة

البيان األول، (
  )٢الملحق 

  
  
  
  

  المجاميع
٢٠٠٣-٢٠٠٢   ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  

  :اإليرادات          
  :االشتراكات المقدرة            
  )٢٠٠٥-٢٠٠٤(  لميزانية العمل الفعلية   ٧٩٥ ١٩٣  ٨٦٣ ١٠١    ٨٦٣ ١٠١  
  آلية التسوية      )١٢ ٣٦٤(    )١٢ ٣٦٤(  
  مخطط الحوافز المالية    )٢٢ ٦٩٥(  )١ ٥٧٤(    )١ ٥٧٤(  
   عاملةالتي لم تكناألعضاء  الدول  الدول األعضاء الجديدة و   ٤        

  كات المقدرةمجموع االشترا    ٧٧٢ ٥٠٢  ٨٤٩ ١٦٣    ٨٤٩ ١٦٣  
  :  المساهمات الطوعية          
  مجية تابعة للمنظمةا  أنشطة بر  ١ ١٤٣ ١٣٠  ١ ٩٣٥ ٨٦٤  )٣٢ ١٥٠(  ١ ٩٦٨ ٠١٤  
  مجية غير تابعة للمنظمةا  أنشطة بر  ٣٨٨ ٨٦١  ٥٣٥ ٩٥١    ٥٣٥ ٩٥١  
  :إيرادات أخرى            
  الدول األعضاء المتنازلة عن تخفيض اشتراكاتها   ٥ ٤٧٧        
    أنشطة مدرة لإليرادات  ٧ ٣٠٢  ٨ ٢٠٩    ٨ ٢٠٩  
    صناديق بموجب ترتيبات مشتركة بين المنظمات  ١٣٤ ٣٠٠  ٢٩ ٣٠٦    ٢٩ ٣٠٦  
    إيرادات من خدمات مقدمة      )١٦٤ ٨١٨(  ١٦٤ ٨١٨  
   الفوائد-   إيرادات الفوائد  ٨٣ ٩٧٤  ٦٨ ٠٥٣    ٦٨ ٠٥٣  
  تقاسم فروق سعر الصرف -             )٨٥٩(  ٣٢٠    ٣٢٠  
  
  

  عمليات تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف) خسائر (أرباح  ٢ ٩٧٢      

    إيرادات أخرى  ٦٩ ٨٤٥  ٩٧ ٦٧٨  )١٣٣ ٧٣٦(  ٢٣١ ٤١٤  
  مجموع اإليرادات    ٢ ٦٠٧ ٥٠٤  ٣ ٥٢٤ ٥٤٤  )٣٣٠ ٧٠٤(  ٣ ٨٥٥ ٢٤٨  

  :المصروفات          
  نظمة لمل برامجية تابعةأنشطة      ٢ ٠٤٧ ٦٣٤  ٢ ٧٢٨ ٦٧٠  )٣٠٣ ٣٦٥(  ٣ ٠٣٢ ٠٣٥  
   غير تابعة للمنظمةيةأنشطة برامج     ٤٢٤ ٩٢٥  ٦٢٧ ٨٤٢  )٢٧ ٣٣٩(  ٦٥٥ ١٨١  
  مجموع المصروفات    ٢ ٤٧٢ ٥٥٩  ٣ ٣٥٦ ٥١٢  )٣٣٠ ٧٠٤(  ٣ ٦٨٧ ٢١٦  

  
١٣٤ ٩٤٥  ١٦٨ ٠٣٢    ١٦٨ ٠٣٢  

  اإليرادات) نقص(زيادة 
  لمصروفاتعن ا   

  

)٤٩ ٩٠٨(  )٥٢ ٩٨١(    )٥٢ ٩٨١(  
ل االشتراكات ـي تحصيـ فلمواجهة التأخيراتمخصص 
  ةالمقدر

    تسديد االشتراكات المقدرة عن سنوات سابقة  ٥٩ ٠٤٥  ٤٤ ٩٤٨    ٤٤ ٩٤٨  
   التزامات سنوات سابقةفي تصفية  وفورات   ٢٦ ٢٤٥  ٢٦ ٨٤٦    ٢٦ ٨٤٦  

    زيادة في األصول الرأسمالية  ٢٣٩  ٤ ٩٨٧    ٤ ٩٨٧  ٤ ٩٨٧
    تحويالت بين الصناديق          
  تسوية ألرصدة الصناديق      ٦ ٠٣١    ٦ ٠٣١  

  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق  ١٧٠ ٥٦٦  ١٩٧ ٨٦٣    ١٩٧ ٨٦٣  ٤ ٩٨٧
            

  ٢٠٠٤يناير /  كانون الثاني١ -أرصدة الصناديق   ١ ٠٧٣ ٢٣٨  ١ ٢٤٣ ٨٠٤    ١ ٢٤٣ ٨٠٤  ٦٧ ١٢٧
            

  ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول٣١ -أرصدة الصناديق   ١ ٢٤٣ ٨٠٤  ١ ٤٤١ ٦٦٧    ١ ٤٤١ ٦٦٧  ٧٢ ١١٤
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  Statement I.1  ١ -البيان األول 
  

  صناديق المنظمة األخرى 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )الدوالرات األمريكيةآالف ب(

  المرجع  

اإليرادات 
 المتنوعة

  ؛٦الجدول (
  )٨ المالحظة

الدخل 
-الطارئ 

مخصص 
  للبرامج ذات
  األولوية

صندوق 
العقارات 

  )٩الجدول (
 األمنصندوق 

 )٣٤ الحظةالم(

صناديق 
  أخرى 

)٢٨المالحظة (

  الصندوق
  الدوار
  للمبيعات

  )١١المالحظة (

                :اإليرادات
                :  االشتراكات المقدرة

                )٢٠٠٥-٢٠٠٤( لميزانية العمل الفعلية 
األعضاء الدول   الدول األعضاء الجديدة و   

  التي لم تكن عاملة
              

                
                اكات المقدرةمجموع االشتر  
                                

                :  إيرادات أخرى
الدول األعضاء المتنازلة عـن تخفـيض       

  اشتراكاتها المقدرة
              

  ٦ ٠١٩  ١ ٤٤٣    ٦٩٨      ٥ ةالمالحظ            أنشطة مدرة لإليرادات 
              ٦المالحظة إيرادات من خدمات مقدمة                   

    ١٣٨  ١٥٦  ١٥٩    ٧ ٦٤٥                              الفوائد- :ائدإيرادات الفو
            ٣٢٠   تقاسم فروق أسعار الصرف-        

عمليات تغطيـة مخـاطر     ) خسائر(أرباح  
    تقلبات أسعار الصرف

            

    ١٠ ٢٧١  ٨ ٩١٠  ٥ ٨٢٠  ٤٤  ٢ ٠٤٥    إيرادات أخرى
                

  ٦ ٠١٩  ١١ ٨٥٢  ٩ ٠٦٦  ٦ ٦٧٧  ٤٤  ١٠ ٠١٠        مجموع اإليرادات
                

              ٩ ةالمالحظ  :المصروفات
  ٧ ٨٤٣  ٧ ٥٣٦  ١٠ ٣٠٣    )١٤(                        للمنظمة برامجية تابعةأنشطة 
    ٢ ٨٠١    ٦ ٥٧٣         غير تابعة للمنظمةبرامجيةأنشطة 

                
  ٧ ٨٤٣  ١٠ ٣٣٧  ١٠ ٣٠٣  ٦ ٥٧٣  )١٤(          مجموع المصروفات

                
  )١ ٨٢٤(  ١ ٥١٥  )١ ٢٣٧(  ١٠٤  ٥٨  ١٠ ٠١٠    اإليرادات بالنسبة للمصروفات) نقص(دة زيا
                

تسديد اشتراكات مقــدرة عــن سنوات     
  سابقة

  
  ١٢ ٢٠٤  ١٠المالحظة 

          

            ٥ ٩٩٢     سابقة  مدد مالية التزاماتتصفيةوفورات 
            )٣٥ ٥٧٤(  ١الملحق   تحويالت بين الصناديق

                
  )١ ٨٢٤(  ١ ٥١٥  )١ ٢٣٧(  ١٠٤  ٥٨  )٧ ٣٦٨(  البيان األول  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق

/  كـانون الثانــي    ١ –أرصدة الصناديـق   
  ٦ ٤٧٥  ٤ ٤٤١  ١ ٤٦٦  ١ ٠٣٨  )٥٨(  ٩ ٨٠٠  البيان الثاني  ٢٠٠٤يناير 

                
ــصناديق  ــدة ال ــانون األول٣١ –أرص /  ك

  ٢٠٠٥ديسمبر 
  

                  ٤ ٦٥١  ٥ ٩٥٦  ٢٢٩  ١ ١٤٢    ٢ ٤٣٢  البيان الثاني

  
  .الماليةالمالحظات والجداول المرافقة تعد جزءاً مكمالً للبيانات 
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  Statement I.1 (continued)  )تابع( ١ -البيان األول 
  

  
  
  

  صندوق
تكنولوجيا 
  المعلومات

)٣٥المالحظة(

الحساب 
الخاص 
لتكاليف 
 ةالخدم

  )٨الجدول (

  صندوق 
  معادلة 

  الضرائب 
 )٣ ةالمالحظ(

حساب 
مدفوعات 

نهاية 
  الخدمة 

  )١٠الجدول (
  المجاميع

٢٠٠٣-٢٠٠٢     ٢٠٠٥-٢٠٠٤    

  :اإليرادات            
  :  االشتراكات المقدرة            
  )٢٠٠٥-٢٠٠٤( لميزانية العمل الفعلية   ٢ ٦٦٧  ٤ ٦٢٦    ٤ ٦٢٦    

          ٤  
ي لـم تكـن     ـاألعضاء الت الدول  الدول األعضاء الجديدة و   

  عاملة
              
  مجموع االشتراكات المقدرة    ٢ ٦٧١  ٤ ٦٢٦    ٤ ٦٢٦    
                            
  : إيرادات أخرى            
        

  ٥ ٤٧٨  
ـ        ـ  ـالدول األعضاء المتنازلـة عـن تخفي ا ـض اشتراكاته

  درة ـالمق
  أنشطة مدرة لإليرادات  ٦ ٦٢١  ٨ ١٦٠        
  ةإيرادات من خدمات مقدم  ١٣٤ ٠٣٢  ١٦٤ ٨١٨  ١٥ ١٢٠    ١٤٩ ٦٩٨  

   الفوائد- :إيرادات الفوائد  ٢٧ ١٦٢  ١٥ ٩٧٢  ٢ ٢٨٠    ٤ ٦٧٥  ٩١٩
  تقاسم فروق أسعار الصرف -                 )٨٥٩(  ٣٢٠        

          ٢ ٩٧٢  
عمليات تغطيـة مخـاطر تقلبـات أسـعار         ) خسائر(أرباح  

  الصرف
  إيرادات أخرى  ١٥ ٧٣٠  ٥٦ ٧٩٠        ٢٩ ٧٠٠

              
    مجموع اإليرادات  ١٩٣ ٨٠٧  ٢٥٠ ٦٨٦  ١٧ ٤٠٠  ٤ ٦٢٦  ١٥٤ ٣٧٣  ٣٠ ٦١٩

              

  :المصروفات            
  لمنظمةل برامجية تابعةأنشطة   ١٣٩ ٥٣٥  ٢٣٧ ١٠٠      ١٩٨ ٢٠٩  ١٣ ٢٢٣

   غير تابعة للمنظمةيةأنشطة برامج  ٢٥ ٠٧٩  ٣٢ ٣٨٥  ١٣ ٩٠٢  ٩ ١٠٩    
              

    مجموع المصروفات  ١٦٤ ٦١٤  ٢٦٩ ٤٨٥  ١٣ ٩٠٢  ٩ ١٠٩  ١٩٨ ٢٠٩  ١٣ ٢٢٣
              

  اإليرادات بالنسبة للمصروفات) نقص(زيادة   ٢٩ ١٩٣  )١٨ ٧٩٩(  ٣ ٤٩٨  )٤ ٤٨٣(  )٤٣ ٨٣٦(  ١٧ ٣٩٦
              
        

٣ ٤١٦  ١٢ ٢٠٤  
  تسديد اشتراكات مقــدرة عــن سنوات

  سابقة  
   مدد مالية سابقة التزامات تصفيةوفورات   ٨ ٧٠٥  ٥ ٩٩٢        
  يقتحويالت بين الصناد  )٧٧ ٧٣٦(  )٣٥ ٥٧٤(        
              

  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق  )٣٦ ٤٢٢(  )٣٦ ١٧٧(  ٣ ٤٩٨  )٤ ٤٨٣(  )٤٣ ٨٣٦(  ١٧ ٣٩٦

٢٥٢ ٣٢٥  ٢١٥ ٩٠٣  ٥٢ ٩١١  ١ ٧٧٧  ١٣٦ ١٠٣  ١ ٩٥٠  
  يناير/  كانـون الثانـي١ -أرصدة الصناديـق 

   ٢٠٠٤  
              

٢١٥ ٩٠٣  ١٧٩ ٧٢٦  ٥٦ ٤٠٩  )٢ ٧٠٦(  ٩٢ ٢٦٧  ١٩ ٣٤٦  
  ديسمبر/  كانـون األول٣١ –أرصدة الصناديق 

  ٢٠٠٥                
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 Statement I.2  ٢ -البيان األول 
  

   بين المنظمات الترتيبات المشتركة-ئتمانية االصناديق ال
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المدة المالية

  )الدوالرات األمريكيةآالف ب( 
  
  
  التعاون التقني    

  

  
  
  

  المرجع

  
  برنامج
   األمم

   المتحدة اإلنمائي

  قصندو
   األمم
   المتحدة
   للسكان

  برنامج 
  األمم

   المتحدة 
  للبيئة

برنامج األمم 
المتحدة الدولي 

لمكافحة 
  المخدرات

            :اإليرادات
            

            :إيرادات أخرى
صناديق بموجب ترتيبات مشتركة بين   

  ٢٠٧  ٧٧١  ٨ ٥٣٢  ٦٣٢  ١٣المالحظة   المنظمات
            إيرادات الفوائد  

      ٨  ٨    إيرادات أخرى  
            

  ٢٠٧  ٧٧١  ٨ ٥٤٠  ٦٤٠    مجموع اإليرادات
            
            

          ٩ ةالمالحظ  :المصروفات
  ٣٧  ٧٧١  ٩ ٨٩٣  ١ ٤٤١       للمنظمةبرامجية تابعة أنشطة   

            
  ٣٧  ٧٧١  ٩ ٨٩٣  ١ ٤٤١    مجموع المصروفات  

            
  اإليرادات بالنسبة) نقص(زيادة 

  ١٧٠    )١ ٣٥٣(  )٨٠١(    للمصروفات  
            

مالية مدد  التزامات في تصفيةوفورات 
  ٢٠    ٦٧  ٢٥    سابقة

            تحويالت بين الصناديق
        ٥ ٥٠٠  ٣٣المالحظة   تسوية ألرصدة الصناديق

            
  ١٩٠    )١ ٢٨٦(  ٤ ٧٢٤  البيان األول  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق

            
يناير /  كانون الثاني١ -أرصدة الصناديق 

  )١٧٠(  ٢٠  )١ ٧٠٣(  )٢ ٧٠٤(  البيان الثاني  ٢٠٠٤
            

ديسمبر /  كانون األول٣١- أرصدة الصناديق 
  ٢٠  ٢٠  )٢ ٩٨٩(  ٢ ٠٢٠  البيان الثاني  ٢٠٠٥

            
  

  .الماليةالمالحظات والجداول المرافقة تعد جزءاً مكمالً للبيانات 
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  Statement I.2 (continued)  )تابع( ٢ -البيان األول 
  

  
  
  
  
  

      خدمات اإلمدادات  يالتعاون التقن
برنامج األمم المتحدة
  الخاص بالعراق

قرار مجلس األمن 
٩٨٦  

  
  صناديق

أخرى لألمم 
  المتحدة 

  
  منظمات
  األمم

  المتحدة األخرى

  
  

   المجاميع
٢٠٠٣-٢٠٠٢        ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

  

  :اإليرادات          
            
  :إيرادات أخرى          

١٣٤ ٣٠٠  ٢٩ ٣٠٦  ٨ ٢٣٨  ٢ ١٣٠  ٨ ٧٩٦  
صناديق بموجب ترتيبات مشتركة بين 

  المنظمات
  إيرادات الفوائد  ١ ٦٠٦  ٣٢      ٣٢

  إيرادات أخرى  )١ ٣٢٩(  )٢٠٨(      )٢٢٤(
            

  مجموع اإليرادات  ١٣٤ ٥٧٧  ٢٩ ١٣٠  ٨ ٢٣٨  ٢ ١٣٠  ٨ ٦٠٤
            
            
  :المصروفات          

  ة تابعة للمنظمةبرامجيأنشطة   ١٥٠ ٥٤٤  ٢٦ ٩٢٣  ١١ ٠٦٧  ٢ ٢٧٠  ١ ٤٤٤
            

  مجموع المصروفات  ١٥٠ ٥٤٤  ٢٦ ٩٢٣  ١١ ٠٦٧  ٢ ٢٧٠  ١ ٤٤٤
            

١٥ ٩٦٧(  ٢ ٢٠٧  )٢ ٨٢٩(  )١٤٠(  ٧ ١٦٠(  
ــادة  ــص(زي ــسبة ) نق ــرادات بالن اإلي

  للمصروفات
            

٥٠٦  ٦ ٣٣٥    ٧٨  ٦ ١٤٥  
مالية مدد  التزامات في تصفيةوفورات 
  سابقة

   بين الصناديقتحويالت  ٥٥٢  )١ ٤٤٤(    )١ ٤٤٤(  
  تسوية ألرصدة الصناديق    ٥ ٥٠٠      
            

  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق  )١٤ ٩٠٩(  ١٢ ٥٩٨  )٢ ٨٢٩(  )١ ٥٠٦(  ١٣ ٣٠٥
            

)٣ ٩٣٣  )١٠ ٩٧٦(  ٤ ٥٤٦  ٢ ٣٤٠  )١٣ ٣٠٥  
/  كـانون الثـاني    ١ -أرصدة الصناديق   

  ٢٠٠٤يناير 
            

  ١٠ ٩٧٦(  ١ ٦٢٢  ١ ٧١٧  ٨٣٤(  
/  كانون األول٣١-الصناديق  أرصدة 

  ٢٠٠٥ديسمبر 
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  Statement I.3  ٣ -البيان األول 
  

  برامجية تابعة للمنظمة أنشطة -ئتمانية االصناديق ال
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )الدوالرات األمريكيةآالف ب( 

  
  التعاون التقني

  
  

  المرجع

  البرنامج 
  العالمي 

  لمكافحة األيدز

كافحة برنامج م
داء كالبية الذنب 

  أ)األنكوسركية(

البرنامج 
األفريقي 

لمكافحة داء 
كالبية الذنب 

  أ)األنكوسركية(

صندوق 
ائتمانات 
ساساكاوا 
  أ الصحي

  
  
  

 الصندوق
 االئتماني
 للبرنامج 

الخاص للبحوث 
والتدريب في 
مجال أمراض 

  المناطق 
  أ  المدارية

              :اإليرادات

              :  المساهمات الطوعية
  ٦٣ ٠٠٩  ٥ ٣٠٤  ٢٢ ٤٧٠      أنشطة برامج المنظمة                         

              :  إيرادات أخرى

        ٥    ٥ ةالمالحظ            أنشطة مدرة لإليرادات                
  ٩٨٢  ٤٠٤  ٣٩٨  ٨٣  ٦  إيرادات الفوائد                              
  )٦٧٩(    ١٤٤  ١٨      إيرادات أخرى  

  ٦٣ ٣١٢  ٥ ٧٠٨  ٢٣ ٠١٢  ١٠٦  ٦      مجموع اإليرادات

            ٩ ةالمالحظ  :المصروفات

  ٦٥ ٦٩٩  ٩ ٣١١  ٢٦ ١٥٩             أنشطة برامجية تابعة للمنظمة  

  ٦٥ ٦٩٩  ٩ ٣١١  ٢٦ ١٥٩        مجموع المصروفات  

  )٢ ٣٨٧(  )٣ ٦٠٣(  )٣ ١٤٧(  ١٠٦  ٦    اإليرادات بالنسبة للمصروفات) نقص(زيادة 

  ١ ٥٩٤  ٤٨٢  ٤ ٦٩٢  ٣١١            مدد مالية سابقة التزامات تصفية فيوفورات   
  ٢ ٢٨٠        )٢٩١(   ١الملحق   تحويالت بين الصناديق  

  ١ ٤٨٧  )٣ ١٢١(  ١ ٥٤٥  ٤١٧  )٢٨٥(  البيان األول  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق

  ١٧ ٣٠٩  ١٠ ١٣١  ٢ ٢٧٨  ١ ٨٥١  ٢٨٥  البيان الثاني  ٢٠٠٤يناير /  كانون الثاني١ -أرصدة الصناديق 

  ١٨ ٧٩٦  ٧ ٠١٠  ٣ ٨٢٣  ٢ ٢٦٨    البيان الثاني ٢٠٠٥ديسمبر / كانون األول٣١-أرصدة الصناديق

  
  .الماليةالمالحظات والجداول المرافقة تعد جزءاً مكمالً للبيانات 

__________________  
وثيقة باإلنكليزية والفرنسية واألسـبانية     ترد ال  (لإلطالع على البيانات المالية التفصيلية    ) ١ إضافة   ٥٩/٢٨ ج ةالوثيق(أ    انظر الملحق       

  .)فقط
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  Statement I.3 (continued)  )تابع( ٣ -البيان األول 
  
  

  

  
  

  خدمات اإلمدادات         التعاون التقني
  
 االئتمانيصندوق ال

 الخاص للبرنامج
للبحوث  والتطوير 
والتدريب على البحوث
في مجال اإلنجاب 

البشري المشترك بين 
مم المتحدة برنامج األ

اإلنمائي وصندوق 
األمم المتحدة للسكان 

والمنظمة والبنك 
  أ الدولي

 الموظفون
المهنيون 
  المشاركون

صناديق 
التعاون التقني 

  األخرى

دوائر الصحة 
الوطنية 

  ومؤسساتها 

  
  
  المجاميع

٢٠٠٣-٢٠٠٢      ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  

  :اإليرادات            

  :  المساهمات الطوعية            
      أنشطة برامج المنظمة  ١٨٣ ٧٩١  ٢٦٩ ٢٢٨  ٨٩ ٧٤١  ٦١ ٥٤٠  ٦ ٤٦٨  ٢٠ ٦٩٦

  :  إيرادات أخرى            

  نشطة مدرة لإليراداتأ      ٦٨١  ٤٩        ٤٤
      إيرادات الفوائد  ٤ ١٠٨  ٢ ٢٠٣    ٦  ٤٥  ٢٧٩

      إيرادات أخرى  )٣٩(  )٥٢٦(        )٩(

  دات  مجموع اإليرا  ١٨٨ ٥٤١  ٢٧٠ ٩٥٤  ٨٩ ٧٤١  ٦١ ٥٤٦  ٦ ٥١٣  ٢١ ٠١٠

  :المصروفات            
  برامجية تابعة للمنظمةأنشطة       ١٨٠ ٧٢٠  ٢٧٣ ٦٨٩  ٨٤ ٥٢٨  ٥٥ ٢٩٥  ٦ ٥٨٤  ٢٦ ١١٣

   مجموع المصروفات      ١٨٠ ٧٢٠  ٢٧٣ ٦٨٩  ٨٤ ٥٢٨  ٥٥ ٢٩٥  ٦ ٥٨٤  ٢٦ ١١٣

  اإليرادات بالنسبة للمصروفات) نقص(زيادة   ٧ ٨٢١  )٢ ٧٣٥(  ٥ ٢١٣  ٦ ٢٥١  )٧١(  )٥ ١٠٣(
  مدد مالية سابقة التزامات في تصفية وفورات      ١١ ٣٥٦  ٧ ٨٤٠        ٧٦١
  تحويالت بين الصناديق      ١ ١٠٤  ٢ ٨٤١        ٨٥٢

  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق  ٢٠ ٢٨١  ٧ ٩٤٦  ٥ ٢١٣  ٦ ٢٥١  )٧١(  )٣ ٤٩٠(

  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١-أرصدة الصناديق  ٤٩ ٧١٧  ٦٩ ٩٩٨  ٢ ٨٧٩  ٢٣ ٨٤٨  ٣ ٢٩٥  ٨ ١٢٢

  ٢٠٠٥ديسمبر / كانون األول٣١-أرصدة الصناديق  ٦٩ ٩٩٨  ٧٧ ٩٤٤  ٨ ٠٩٢  ٣٠ ٠٩٩  ٣ ٢٢٤  ٤ ٦٣٢
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   Statement I.4  ٤ -البيان األول 

  
  ئتمانية وكيانات مشاركة أخرىاالصناديق ال

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 
  )الدوالرات األمريكيةآالف ب (

  
    

  
  
  
  
  
  

  المرجع

الصندوق 
االئتماني التابع 

 األمم لبرنامج
المتحدة المشترك 
لمكافحة األيدز 

والعدوى 
بفيروسه 

  )١٤المالحظة (

  
  
  
  

الوكالة الدولية 
لبحوث 
  السرطان

  )١٤المالحظة (

  
  
  
  

المركز الدولي 
  للحساب
  اإللكتروني

  )١٤المالحظة (

  
  
  

التأمين 
الصحي 
  للموظفين

  المالحظتان(
  )١٥ و١٤

  
  

الصندوق 
العالمي 
لمكافحة 

األيدز والسل 
  رياوالمال

 )١٤المالحظة (

              :اإليرادات
              :  المساهمات الطوعية

  ١٠٠ ٠٠٠      ٦٠ ٦٣٥  ٣٦٩ ٥٦٤     غير تابعة للمنظمةيةبرامجأنشطة   

              :إيرادات أخرى
    ١٩ ١٢٤      ٥ ٨١٢    إيرادات الفوائد  
    ١١١ ٠٦٩  ٦٢ ٩٥٠    ١ ٣٣٩    إيرادات أخرى  

  ١٠٠ ٠٠٠  ١٣٠ ١٩٣  ٦٢ ٩٥٠  ٦٠ ٦٣٥  ٣٧٦ ٧١٥    مجموع اإليرادات

            ٩ ةالمالحظ  :المصروفات
  ١٠٠ ١١٧  ٨٧ ١٠٩  ٥٥ ٨٤٩  ٦٠ ١٠٢  ٣١٥ ٨٥٣    غير تابعة للمنظمةيةأنشطة برامج

  ١٠٠ ١١٧  ٨٧ ١٠٩  ٥٥ ٨٤٩  ٦٠ ١٠٢  ٣١٥ ٨٥٣    مجموع المصروفات

اإليـرادات بالنـسبة    ) نقص(زيادة  
  للمصروفات

  
١١٧(  ٤٣ ٠٨٤  ٧ ١٠١  ٥٣٣  ٦٠ ٨٦٢(  

مـدد   التزامـات     تصفية فيوفورات  
  ٣٤٣  ٢٨٦  ٣ ٢٧٤     مالية سابقة

  
٢ ٧٧٦  

          ٩١٤  ١الملحق    تحويالت بين الصناديق
        ٥٣١    ٣٦المالحظة    تسويات بشأن أرصدة الصناديق

مجمــوع التغيــرات فــي أرصــدة 
  ٢ ٦٥٩  ٤٣ ٠٨٤  ٧ ٤٤٤  ١ ٣٥٠  ٦٥ ٠٥٠  البيان األول  الصناديق

ــصناديق  ــدة ال ــانون ١ -أرص  ك
  ١٢ ٧٩٨  ٢٦٧ ٦١٦  ٣ ٠٧٣  ٢٢ ٥٩٦  ١٣٤ ١٠٢  البيان الثاني  ٢٠٠٤ يناير /الثاني

 كــانون ٣١-أرصــدة الــصناديق 
  ١٥ ٤٥٧  ٣١٠ ٧٠٠  ١٠ ٥١٧  ٢٣ ٩٤٦  ١٩٩ ١٥٢  البيان الثاني  ٢٠٠٥ديسمبر /األول

              
  

  .الماليةالمالحظات والجداول المرافقة تعد جزءاً مكمالً للبيانات 
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  Statement I.4 (continued)  )تابع (٤ -البيان األول 

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

   صناديق أخرى
  )١٦المالحظة (

  
  
  
  
  
  

  مؤسسات
  )١٧المالحظة (

  
  
  
  
  
  

  المجاميع
٢٠٠٣- ٢٠٠٢     ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  

  :اإليرادات        
  :  المساهمات الطوعية        

   غير تابعة للمنظمةيةبرامجأنشطة     ٣٨٨ ٨٦١  ٥٣٥ ٩٥١  ١ ٢٩٨  ٤ ٤٥٤

  : أخرىإيرادات          
  إيرادات الفوائد    ٣١ ٠٠٦  ٢٥ ٢٠٠  ١١٣  ١٥١

  إيرادات أخرى    ١٢٦ ٢٦٠  ١٧٥ ٣٥٨    

  مجموع اإليرادات    ٥٤٦ ١٢٧  ٧٣٦ ٥٠٩  ١ ٤١١  ٤ ٦٠٥

  :المصروفات        
   غير تابعة للمنظمةيةأنشطة برامج    ٤١٥ ٦١٥  ٦٢٢ ٧٩٦  ١٤١  ٣ ٦٢٥

  مجموع المصروفات    ٤١٥ ٦١٥  ٦٢٢ ٧٩٦  ١٤١  ٣ ٦٢٥

١٣٠ ٥١٢  ١١٣ ٧١٣  ١ ٢٧٠  ٩٨٠  
ــادة  ــص(زي ــسبة ) نق ـــرادات بالن اإلي

  للمصروفات
  

  ٥ ٦٧٧  ٦ ٦٧٩  
مـدد ماليـة     التزامات   في تصفية وفورات    

   سابقة  
  تحويالت بين الصناديق      ٩١٤    
  قتسويات بشأن أرصدة الصنادي      ٥٣١    
          

  مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق  ١٣٦ ١٨٩  ١٢١ ٨٣٧  ١ ٢٧٠  ٩٨٠

٣١١ ٤٢١  ٤٤٧ ٦١٠  ٢ ١٧٢  ٥ ٢٥٣  
يناير /  كانون الثاني  ١ -أرصدة الصناديق   

٢٠٠٤  

٤٤٧ ٦١٠  ٥٦٩ ٤٤٧  ٣ ٤٤٢  ٦ ٢٣٣  
ــصناديق  ــدة الـ ــانون ٣١-أرصـ  كـ

  ٢٠٠٥ديسمبر /األول
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  Statement I, Annex 1  ١البيان األول، الملحق 
  

  أ تحويالت بين الصناديقال
  ) األمريكيةبآالف الدوالرات (

  
  

  ديقالصنا

المبالغ المخصصة 
لميزانية العمل الفعلية 

٢٠٠٥- ٢٠٠٤ 
الالئحة المالية، المادة (

   والقرار٥-٦
  المجموع  تحويالت البرامج األخرى  )٣٢-٥٦ج ص ع

الميزانية العادية وصندوق رأس المـال      
  )٣٥ ٥٧٤(            )٣٥ ٥٧٤(  العامل 

  ٣٥ ٥٧٤            ٣٥ ٥٧٤  اإليرادات المتنوعة

  ٢ ٣١٠  ٢ ٢٨٠  ٦٢٣  )١ ٤٤٤(  ٨٥٢      لنهوض بالصحةالصندوق الطوعي ل

 الخاص للبحوث والتدريب في     البرنامج
  )٢ ٢٨٠( )٢ ٢٨٠(            مجال أمراض المناطق المدارية 

ـ    ث والتطـوير   والبرنامج الخاص للبح
والتدريب على البحـوث فـي مجـال        

  )٨٥٢(        )٨٥٢(      اإلنجاب البشري 

  ٢٩١          ٢٩١    البرنامج العالمي لمكافحة األيدز

برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة     
  )٩١٤(    )٦٢٣(      )٢٩١(    األيدز

  ١ ٤٤٤      ١ ٤٤٤        صناديق األمم المتحدة األخرى

                  -  -  -  -  -  -  -  صافي التحويالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
ت البرامج األخرى تمت وفقـاً للممارسـات المحاسـبية          أجريت هذه التحويالت بين الصناديق تنفيذاً لمقررات جمعية الصحة، كما أن تحويال           أ        

  .الراسخة، وتشير األرقام الواردة بين قوسين إلى الصندوق المتلقي وبدون أقواس إلى الصندوق المحول منه
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  Statement I, Annex 2  ٢البيان األول، الملحق 
  

  المستبعدةالمبالغ 
  )الدوالرات األمريكيةآالف ب(

  
  اإليرادات  الصندوق المتلقي    المصروفات  الصندوق المحول منه

  ٢ ٠٠٩   العاديةالميزانية
الصندوق االئتماني لبرنامج البحوث والتدريب       

  ٢ ٠٠٩  في مجال أمراض المناطق المدارية 
  

٥٠  
البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الـذنب         

  ٥٠  )األنكوسركية(
  ٥ ٨٢٠  صندوق العقارات    ٥ ٨٢٠  
  ٢ ٩١٠  منصندوق األ    ٢ ٩١٠  
  ٩ ٧٠٠  صندوق تكنولوجيا المعلومات    ٩ ٧٠٠  

  ٣ ١٨٠  صندوق األمم المتحدة للسكان
ث والتطوير والتـدريب علـى      وبرنامج البح   

  ٣ ١٨٠  البحوث في مجال اإلنجاب البشري 

برنامج البحوث والتدريب في مجال أمـراض       
  ٢ ٣٩٣  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة    ٢ ٣٩٣  المناطق المدارية 

البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الـذنب       
  ١ ١٩٠  )األنكوسركية(

برنامج البحوث والتدريب في مجال أمـراض         
  ١ ١٩٠  المناطق المدارية 

  ٣٠٠  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة    ٣٠٠  

 الـصندوق االئتمـاني     -خدمات اإلمـدادات    
  ٣ ٧٤٠  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة    ٣ ٧٤٠  للعراق

امج العالمي لمكافحـة األيـدز والـسل        البرن
  ٢ ٠٦٩  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة    ٢ ٠٦٩  والمالريا

  ٢٢٢  الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة
برنامج البحوث والتدريب في مجال أمـراض         

  ٢٢٢  المناطق المدارية 

  ٥٠٥  برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز
ير والتدريب  البرنامج الخاص للبحوث والتطو     

  ٥٠٥  على البحوث في مجال اإلنجاب البشري
  ٢٤ ٩٩٣  الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة    ٢٤ ٩٩٣  
  ٣ ٥٠١  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة    ٣ ٥٠١  

  ٨٦٣  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة     ٨٦٣  المركز الدولي للحساب اإللكتروني

  ١٥ ١٢٠  مةحساب مدفوعات نهاية الخد    ١٥ ١٢٠  جميع الصناديق
  ٧٩ ٠٨٣  التأمين الصحي للموظفين    ٧٩ ٠٨٣  
  ١٠ ٢٢٤  التطوير الوظيفي    ١٠ ٢٢٤  

  ٦ ٠٠٠  صندوق األمن    ٦ ٠٠٠  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة
  ٢٠ ٠٠٠  صندوق تكنولوجيا المعلومات    ٢٠ ٠٠٠  

ــصحة  ــوض بال ــوعي للنه ــصندوق الط ال
  ١٣٦ ٨٣٢  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة    ١٣٦ ٨٣٢   تكاليف دعم البرامج–والصناديق األخرى 

            ٣٣٠ ٧٠٤  مجموع المبالغ المستبعدة من اإليرادات    ٣٣٠ ٧٠٤  مجموع المبالغ المستبعدة من المصروفات
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   Statement II  البيان الثاني

  
  ألصول والخصوم وأرصدة الصناديقابيان 
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  )يكيةالدوالرات األمرآالف ب(
  

  ٢٠٠٣    ٢٠٠٥   المرجع    
              األصول

في البنوك وقيد التحويل وتحت األموال النقدية 
  اليد

  
                ١١٩ ١٢٨    ٩٦ ١٨٦    ١٨، المالحظة ١الجدول 

  ١ ٣٤٢ ٥٣٠    ١ ٧٠١ ٢٥١    ١الجدول     ودائع وسندات مالية

              مدينةحسابات 

  ١٣٧ ٥٢٦    ١٤٥ ٥٥٩    ٤الجدول      الدول األعضاء  مستحقة علىاشتراكات
 مواجهـة  مرصود ل  مخصص: مطروحاً منها 

ــصيل    ــي تح ــأخير ف الت
  االشتراكات المقدرة

  

  

  

)١٤٥ ٥٥٩(  

  

)١٣٧ ٥٢٦(                
                -    -        صافي االشتراكات المقدرة

                ٥٦ ٢٦٦    ٦٣ ٩٥٥    ٢٠المالحظة      مختلفونمدينون
  ٥٦ ٢٦٦    ٦٣ ٩٥٥        المدينةمجموع الحسابات 

  ١ ٣٦٥    ١٦ ٦٢٣    ٢١المالحظة     مصروفات مدفوعة مقدماً
  ٤ ٩٢٩    ١٧ ٧١٨    ١٨المالحظة     فوائد مستحقة

  ٢ ٨٩٠    ٢٦ ٥١٠    ٢٧المالحظة     مبان قيد اإلنشاء
                ٦٧ ١٢٧    ٧٦ ٣٠٧    ٢٢المالحظة     أصول رأسمالية 

                                            ١ ٥٩٤ ٢٣٥    ١ ٩٩٨ ٥٥٠        مجموع األصول
              الخصوم وأرصدة الصناديق

              الخصوم
  ٤٦ ٦٨٦    ٥٠ ٣٢٨    ٢٤المالحظة     المسددة مقدماًًاشتراكات الدول األعضاء 

  ٢٤٧ ٢٥٠    ٤٣٤ ٢٠٩    ٢٥ ةالمالحظ    غير مسددةالتزامات 
  ٥٣ ٦٦٣    ٤٢ ٥١٧    ٢٦المالحظة     حسابات مدينة 

                ٢ ٨٣٢    ٢٩ ٨٢٩    ٣٢ و٢٧المالحظتان     قروض واجبة التسديد
  ٣٥٠ ٤٣١    ٥٥٦ ٨٨٣        مجموع الخصوم

              
              أرصدة الصناديق

 ٣- واألول٢-البيان األول    الصناديق االئتمانية
  ٤-واألول 

  
٥٠٦ ٦٣٣    ٦٤٩ ٠١٣  

  ٤٥٥ ٨٨٥    ٥٥٣ ٨٤٧    البيان األول    الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة
  )١ ٧٤٤(    )١٣ ٠٣٣(    البيان األول    الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل

  ٢١٥ ٩٠٣    ١٧٩ ٧٢٦    ١-  البيان األول    صناديق المنظمة األخرى
  ٦٧ ١٢٧    ٧٢ ١١٤    البيان األول    أسهم األعضاء في األصول الرأسمالية

  ١ ٢٤٣ ٨٠٤    ١ ٤٤١ ٦٦٧        مجموع أرصدة الصناديق
                ١ ٥٩٤ ٢٣٥    ١ ٩٩٨ ٥٥٠        مجموع الخصوم وأرصدة الصناديق

  .فقة تعد جزءاً مكمالً للبيانات الماليةاالمالحظات والجداول المر
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  Statement III  البيان الثالث
  

    النقديةاتتدفقالبيان 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤للمدة المالية 

  )الدوالرات األمريكيةبآالف ( 
  

      ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  )٣٧انظر المالحظة (    ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

                شغيليةتدفقات النقدية من األنشطة التال
  ١٢٣ ٩٩٤    ١٩٧ ٨٦٣  )البيان األول(مجموع التغيرات في أرصدة الصناديق 

  )١٠ ٧٠٥(    )٧ ٦٨٩(  مدينون مختلفون – المدينةالنقص في الحسابات )/ الزيادة(
  ٢٥٠    )١٥ ٢٥٨(  المصروفات المدفوعة مقدماًالنقص في )/ الزيادة(

  ١١ ٥١٧    ٣ ٦٤٢  قدماً مالمسددةفي االشتراكات ) النقص/ (الزيادة
  )١٠٣ ٢٩٨(    ١٨٦ ٩٥٩   تصفيتهاتتمالتي لم في االلتزامات ) النقص/ (الزيادة
  ١٥ ٠٩١    )١١ ١٤٦(   دائنةفي الحسابات ال) النقص/ (الزيادة

  )٨٣ ١١٥(    )٦٨ ٣٧٣(   الفوائد المدرجة في أرصدة الصناديقإيرادات :مطروحا منها
        

  )٤٦ ٢٦٦(    ٢٨٥ ٩٩٨  نشطة التشغيلية النقدية من األالتدفقاتصافي 
        

                أنشطة االستثمار والتمويلالتدفقات النقدية من 
  )٥٩ ٠٦٦(    )٣٥٨ ٧٢١(  النقص في الودائع والسندات المالية)/ الزيادة(

  ٢ ٨٣٢    ٢٦ ٩٩٧  القروض الواجبة التسديد  في )النقص(/ الزيادة
  ٨٣ ١١٥    ٦٨ ٣٧٣  درجة في أرصدة الصناديق اإليرادات من الفوائد الم:مضافاً إليها

  ١١ ٤٦١    )١٢ ٧٨٩(   الفائدة قيد التحصيل:مطروحاً منها
        

  ٣٨ ٣٤٢    )٢٧٦ ١٤٠(  التمويلصافي األموال النقدية من أنشطة االستثمار و
        

        التدفقات النقدية من مصادر أخرى
        

  )٢٤٠(    )٩ ١٨٠(  النقص في األراضي والمباني)/ الزيادة(
  )٢ ٨٩٠(    )٢٣ ٦٢٠(  المباني قيد اإلنشاءالنقص في )/ الزيادة(
        

  )٣ ١٣٠(    )٣٢ ٨٠٠(  صافي األموال النقدية من مصادر أخرى
        

  )١١ ٠٥٤(    )٢٢ ٩٤٢(  النقص في األموال النقدية/ )الزيادة(صافي 
        

  ١٣٠ ١٨٢    ١١٩ ١٢٨  ٢٠٠٢و ٢٠٠٤يناير /  كانون الثاني١األموال النقدية في 
        

          ١١٩ ١٢٨    ٩٦ ١٨٦  ٢٠٠٣و ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١األموال النقدية في 
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  Statement IV  البيان الرابع
  

  االعتمادات بيان 
   ٢٠٠٥-٢٠٠٤للمدة المالية 

  )الدوالرات األمريكيةآالف ب(
  
  
  
  

  باب االعتماد

المبالغ المقررة 
  بالقرار 

  ٣٢-٥٦ج ص ع

 التحويالت التي
أجراها المدير 
العام بين أبواب 
  االعتمادات

  )٣٨المالحظة (

التحويالت بين 
أبواب االعتمادات 
كنسب مئوية من 
 االعتمادات المقررة

االعتمادات 
  الفعلية

  المصروفات
  )٣٨المالحظة (

رصيد 
االعتماد غير 
  الملتزم به 

  )٣٨المالحظة (

  ١ ٢٤٨  ٩٢ ٧٣٤  ٩٣ ٩٨٢  ١,٠٣  ٩٥٧  ٩٣ ٠٢٥  األمراض السارية   - ١

والصحة األمراض غير السارية   - ٢
  ٦٣٣  ٦٤ ٩٧٣  ٦٥ ٦٠٦  )٥,٧٦(  )٤ ٠١٠(  ٦٩ ٦١٦  النفسية

  ٦٠٥  ٥٣ ٧٠١  ٥٤ ٣٠٦  )١٠,٠٠(  )٦ ٠٣٤(  ٦٠ ٣٤٠  صحة األسرة والمجتمع  - ٣

  ٨٧٩  ٧٥ ٥٥٣  ٧٦ ٤٣٢  )٦,٥٦(  )٥ ٣٧٠(  ٨١ ٨٠٢  التنمية المستدامة والبيئات الصحية  - ٤

مستحضرات التكنولوجيا الصحية وال    -٥
  ٣٢٥  ٤٥ ٦٢٧  ٤٥ ٩٥٢  )٧,٥٩(  )٣ ٧٧٦(  ٤٩ ٧٢٨  الصيدالنية 

 والمعلومات الداعمة البينات  - ٦
  ١ ٦٥٦  ١٦٩ ٢٥٨  ١٧٠ ٩١٤  )٢,٥٩(  )٤ ٥٣٧(  ١٧٥ ٤٥١  للسياسات 

العالقات الخارجية واألجهزة   - ٧
  ٣٩٠  ٤٢ ٨١١  ٤٣ ٢٠١  )١,٩٤(  )٨٥٤(  ٤٤ ٠٥٥  الرئاسية 

  ١ ٥١٠  ١٣٥ ١٦٨  ١٣٦ ٦٧٨  )١,٨٨(  )٢ ٦١٦(  ١٣٩ ٢٩٤  اإلدارة العامة   - ٨

المدير العام والمديرون اإلقليميـون       -٩
  ٢٤٨  ٢٤ ٠٩٢  ٢٤ ٣٤٠  ١٢,٣٢  ٢ ٦٧٠  ٢١ ٦٧٠  والوظائف المستقلة 

  ١ ١١٤  ١٣٤ ٢٦٦  ١٣٥ ٣٨٠  ٢١,٨٢  ٢٤ ٢٥٠  ١١١ ١٣٠  في البلدانالمنظمة حضور   -١٠

  ٣٤٠  ٣٢ ٩٨٠  ٣٣ ٣٢٠  )٢,٠٠(  )٦٨٠(  ٣٤ ٠٠٠  نفقات متنوعة  -١١

  ٨ ٩٤٨  ٨٧١ ١٦٣ ٨٨٠ ١١١      ٨٨٠ ١١١  ميزانية العمل الفعلية

    ٨٠ ٠٠٠  ٨٠ ٠٠٠      ٨٠ ٠٠٠  تحويل إلى صندوق معادلة الضرائب   -١٢

                ٨ ٩٤٨  ٩٥١ ١٦٣ ٩٦٠ ١١١      ٩٦٠ ١١١  المجموع
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  مالحظات على الحسابات
  
  
  بيان باألهداف  -١
  

تبلغ جميع الشعوب   " من دستورها هو أن      ١والوارد في المادة    مية،  الهدف الذي تتوخاه منظمة الصحة العال       ١-١
  ".أرفع مستوى صحي ممكن

  
  . من الدستور٢ في المادة واردة المنظمة وهي وظائفولبلوغ هذه الغاية تم تحديد   ٢-١
  
عتمد بموجب قرار جمعيـة الـصحة العالميـة         الذي اُ و،  ٢٠٠٥-٢٠٠٢ للفترةويوفر برنامج العمل العام       ٣-١

  .٢٠٠٥-٢٠٠٤، إطار السياسة العامة للميزانية البرمجية ١-٥٤ع ص ج
  
ميزانية ) ٣٢-٥٦ع ص ج (٢٠٠٣مايو  /  في أيار   والخمسون السادسةوقد خصصت جمعية الصحة العالمية        ٤-١

 جمعية الصحة علماً    أحاطتكذلك  و .٢٠٠٥-٢٠٠٤ المالية   للفترة مليون دوالر    ٨٨٠‚١عمل فعلية قدرها    
دل هذا الرقم فـي     وقد ع .  من مصادر أخرى   والمقرر تمويلها   مليون دوالر  ١٨٢٥ رة بمبلغ بالنفقات المقد 

دورة المجلس التنفيذي الثالثة عشرة      به علماً    أحاطت، حسبما    مليون دوالر  ١٩٤٤ إلى   وقت الحق بزيادته  
  .٢٠٠٤يناير /  في كانون الثانيبعد المائة

  
  بيان بالسياسات المحاسبية  -٢
  

  محاسبة العامةسياسات ال  ١-٢

 الماليـة  الئحتهـا تستند سياسات المحاسبة وممارسات إعداد التقارير المالية المطبقة في منظمة الصحة العالمية إلى         
تُطبق  النظام المالي،    ال في  في الالئحة المالية و    في الحاالت التي لم ترد بشأنها نصوص صريحة       وونظامها المالي،   

 البيانات المالية، وما يـصحبها مـن        عدتقد أُ  و .ل بها في منظومة األمم المتحدة      المعايير المحاسبية المعمو   شروط
  . فيهاالمحددةضعت في األنساق لمنظومة األمم المتحدة وولمعايير المحاسبية لمالحظات وجداول، وفقا 

  
  البيانات الماليةعرض   ٢-٢

ـ . بالـدوالرات األمريكيـة   والجداول المالية وما يصحبها من جداول       والمالحظات   البيانات   تعرض   درج جميـع   وتُ
   . مجموعة واحدة في دفاتر حسابات المنظمةضمن،  والدائنةاألصول والخصوم، بما فيها الحسابات المدينة

  
  تحويل العمالت األجنبية   ٣-٢

فـي   المحاسبي المعمول به   الدوالر األمريكي بسعر الصرف       إلى أخرى التي تجرى بعمالت     المعامالت تحول قيمة   
بـسعر  في الحـساب     حساب السلف المستديمة تقيد       الصرف من   أن عمليات  بيد. المعاملةألمم المتحدة عند إجراء     ا

  . المعمول به في تاريخ تسجيل المصروفات في الحسابات الرئيسية المحاسبيالصرف

ألمريكـي بـسعر     إلى الـدوالر ا    السنة األصول والخصوم المدونة بالعمالت األخرى في نهاية          قيمة  أيضاً وتحول  
 أنه في حالة    بيد. ديسمبر من السنة الختامية   /  في شهر كانون األول     في األمم المتحدة    المعمول به  المحاسبيالصرف  

/  كـانون األول   ٣١فـي   "، تكون األسعار التي تـستخدم       السنة في أسعار الصرف في نهاية       ة كبير اتحدوث تغير 
 ، في الفترة المالية الحالية،    ولم يحدث . يناير من السنة التالية   / ثاني كانون ال  ١ هي األسعار المعمول بها في       "ديسمبر

 كانون ١ في وأسعار الصرف المعمول بها ٢٠٠٥سنة  في نهاية   المعمول بها  أسعار الصرف     بين شأنأي تغير ذي    
  .٢٠٠٦يناير / الثاني
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   في الحسبانق أسعار الصرفو فرأخذ  ٤-٢

 أرصدة دفـاتر الـصناديق    عن إعادة تقييم    وناجمة عن شراء وبيع العمالت،      خسائر سعر الصرف ال    أرباح و  تسوى  
 في توزيع الفائدة بموجب خطة االستثمار المشاركة الصناديق والحسابات  في،وجميع فروق أسعار الصرف األخرى

  . العامة للمنظمة
  

  االشتراكات المقدرة  ٥-٢

 للفتـرة  العمل الفعليـة     في ميزانية  والدول األعضاء المنتسبة      الدول األعضاء  التي تسددها إيرادات االشتراكات    تُقيد  
وريثما تـسدد االشـتراكات     . ها جمعية الصحة العالمية   عتمد التي ت  ، على أساس االشتراكات المقدرة    ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 ،عامـل  تمويل تنفيذ الميزانية العادية من صندوق رأس المال ال          من الالئحة المالية،   ١-٧، وفقاً للمادة    المقدرة يمكن 
 احتياطيات المنظمة النقدية المتاحـة، باسـتثناء الـصناديق          حسببعد ذلك عن طريق االقتراض الداخلي       تمويلها  و

 من االشتراكات المقدرة غير     ٪١٠٠ في تحصيل االشتراكات بنسبة       لمواجهة أي تأخير   ويرصد تخصيص . االئتمانية
 تسددوعندما  . ٤ في الجدول    التخصيصاإلجمالي لهذا   ويرد المبلغ   . ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ حتىالمسددة  

 أي اقتراض إلى حسابثم  أي اقتراض داخلي مستحق، إلى حساب المبالغ أوالً المتأخرة تضافاالشتراكات المقدرة 
إليرادات المتنوعـة أي مبـالغ      تُقيد في ا  من الالئحة المالية،    ) ح(١-٨ ووفقاً للمادة    .من صندوق رأس المال العامل    

التي ليست مطالبة بسداد المبالغ المقترضة داخلياً  المستحقة على الدول األعضاء  المتأخرة االشتراكاتوعة لسدادمدف
  .ومن صندوق رأس المال العامل

  
  غير العاملة سابقاًالدول الدول األعضاء الجديدة و  ٦-٢

 مـن   ١٢-٦ لعاملة سـابقاً للمـادة    غير ا الدول  إيرادات االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء الجديدة و       تخضع  
  .إليرادات المتنوعةوتُقيد في ا )لدى تسلمهاأي ( دون هذه اإليرادات على أساس نقديوت. الالئحة المالية

  
  صندوق معادلة الضرائب  ٧-٢  

، الذي أنشئ بموجبه صندوق معادلة الضرائب، يتم تخفيض االشتراكات          ١٠-٢١ص ع  جقرار جمعية الصحة    وفقاً ل 
ولتحديد .  الموظفين رواتب من   اإللزامي الدخل الذي تدره خطة االقتطاع       مقدار على جميع الدول األعضاء ب     المقدرة

 صندوق معادلـة الـضرائب      تُقيد في  الدول األعضاء المعنية،     الذي يطبق على  مبالغ تخفيض االشتراكات المقدرة،     
 الدول  تدون المبالغ المضافة بأسماء آحاد    ، حيث   يناإللزامي من رواتب الموظف   اإليرادات المتأتية من خطة االقتطاع      

وفيما يتعلق بالدول األعضاء التـي      .  المالية المعنية  عن الفترة  عليهااألعضاء بما يتناسب ومقدار االشتراك المقدر       
ة،  أو غيرهم ممن يخضعون لهـذه الـضريب        ، من المنظمة   مواطنوها تفرض ضريبة على الدخل الذي يحصل عليه      

 التي تحصلها تلك    المقدرة، الضريبة   اإللزامي من رواتب الموظفين    المتأتي من خطة االقتطاع      ،صيدتخصم من الر  
ة لترد إلى الموظفين المعنيين ضريبة الدخل التي        م بدورها، هذه المبالغ المخصو    ،وتستخدم المنظمة . الدول األعضاء 

  .دفعوها
  

   الطوعيةالمساهمات  ٨-٢  

  . ة المنظمة البرمجية على أساس نقدينشطأل المساهمات الطوعية سجلتُ  

نفقات فـي   ككدخل و  تعامل و . لدى استالمها   خدمات تتلقاها المنظمة   التي تقدم عينياً أو في شكل      المساهمات   سجلوتُ
 بقيمة عادلة استناداً إلى التقـديرات التـي توفرهـا الجهـة              حيث يتم تسجيلها   الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة   

  .المانحة
  

  ت االعتمادخطابا  ٩-٢  

 تسحب عندما   كإيرادات في حسابات المنظمة     ، هذه التسهيالت   في إطار  ،التي تتيحها الجهات المانحة    األموال   تسجل  
   .فعالً حسب متطلبات البرامج
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  خرىاألئتمانية االصناديق ال  ١٠-٢  

 وتسجل ؛المنظمة البرمجية تدير منظمة الصحة العالمية صناديق ائتمانية وكيانات أخرى ال تشكّل جزءاً من أنشطة              
  . بهذه الصناديق االئتمانية والكيانات على أساس نقدي أيضاًالخاصةالمساهمات 

  
  األنشطة المدرة لإليرادات  ١١-٢

  .نقدي اإليرادات على أساس سجلتُ
  
   الفوائدإيرادات  ١٢-٢

 الـصناديق والحـسابات      بين ،معمج المستثمرة على أساس      والحسابات  األموال المكتسبة على الفوائد  شهرياً  زع  وَّت  
 لـصناديق   تجـرى التي   االستثمارات   وتُقيد مباشرة أرباح  . في نهاية كل شهر   و رأس ماله    حسب نسبة  كل   ،المعنية

 العمليـات الخاصـة      الناجمة عـن   لفروق أسعار الصرف  وتعدل الفوائد وفقاً    . حساب الصناديق المعنية  في  محددة    
  .تقييمهاوإعادة  بالعمالت

لمنظمـة والـصناديق   من حـسابات ا  المالية على حسابات محددة   الفترةتوزع خالل   المكتسبة التي   بالفوائد  ويحتفظ    
  . لتستخدم ضمن تلك الحسابات والصناديق،االئتمانية وعلى الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة

  
  المصروفات  ١٣-٢

يرها المنظمة للمساعدة التقنيـة وخـدمات        التي تتم في إطار كل الصناديق التي تد        )االلتزامات (تدون المصروفات   
  . للمنظمة على أساس االستحقاق التابعةاإلمدادات والبرامج األخرى

كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق ( وجب ترتيبات مشتركة بين الوكاالت األنشطة الممولة بم بعضوباستثناء
 )عالمية بدور الوكالة المنفذة لهـا     تي تقوم منظمة الصحة ال    ، ال  األخرى  األمم المتحدة  ومنظماتاألمم المتحدة للسكان    

 تتاح المصروفات وحيثما  .  وفق المادة الرابعة من الالئحة المالية والمادة السادسة من النظام المالي           المصروفات تتم
ـ    تحدد وتحفظ  المصروفات الصناديق المذكورة آنفاً بموجب ترتيبات مشتركة بين الوكاالت فإن           من وائح  وفـق الل

لة المعنيةالمالية للوكاالت الممو.  
وبالنسبة إلى سائر الصناديق االئتمانية والكيانات التي تديرها المنظمة، والتي ال تشكل جزءاً من أنـشطة المنظمـة                  

  .على أساس االستحقاقتسجل النفقات البرمجية، 
ها ترد في الحساب الختامي كالتزامات غيـر        فإن) أي االلتزامات المستحقة  (أما أجزاء االلتزامات التي لم تسدد بعد        

  .مسددة
  

  المتعلقة بااللتزامات غير المسددة الخاصة بفترات سابقةالوفورات   ١٤-٢

 . من الالئحة الماليـة    ٥-٤ المالية الحالية وفقاً للمادة      فترة مالية سابقة خالل ال    بفتراتالمتعلقة  تتم تسوية االلتزامات    
   . منهتخصم الصندوق المعني أو حسابفي  ،التصفية الفوارق، عند تُقيدو

  
  المبالغ المسقطة  ١٥-٢

 مـصادر   ضـمن  في إطار الميزانية العادية وتلك التي تنـدرج          البرمجية المندرجة نشطة  األتضم حسابات المنظمة      
 عمليـات   سـالمة وللحفاظ علـى    . التمويل الخارجة عن الميزانية، وصناديق المنظمة والكيانات المشاركة األخرى        

ويمكن أن تحول إيرادات مـن      .  وتوخياً للشفافية، تسجل اإليرادات والمصروفات لكل صندوق على حدة         ،الصناديق
 الصناديق المحول منها وكـإيرادات فـي        اتصندوق إلى آخر، وفي هذه الحالة تقيد المبالغ كمصروفات في حساب          

ع أيضاً في حسابات المنظمة وبياناتها الماليـة        بيد أن اإليرادات والمصروفات تجم    . المحول إليها  الصناديق   اتحساب
وفي هـذه   .  وأنشطة الكيانات األخرى التي تديرها المنظمة       البرمجية إلعطاء صورة شاملة لتكاليف أنشطة المنظمة     

بيـان صـافي تكـاليف تنفيـذ        ل إسقاطهلمصروفات يتعين   إلى ازدواج في اإليرادات وا     هذا التجميع    األحوال يؤدي 
  .البرامج

ل تكاليف دعم البرامج كإيرادات وكمصروفات بقيدها في حسابات الصناديق الخارجة عن الميزانيـة وفـي                 سجتُو
  .الخدمات، مما يؤدي إلى ازدواج عند التجميع يتعين إسقاطه هو اآلخرالحساب الخاص لتكاليف 
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  ل الموجودة في الخزينة  واألمواطريقها لإليداع، واألموال التي في المصارفاألموال النقدية المودعة في   ١٦-٢

وذلـك   ، فقـط  ٢٠٠٥نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٣٠تعكس أرصدة حسابات السلف المستديمة المدفوعات المدونة حتى         
ديـسمبر  / كـانون األول سابها فـي  تحاأما المدفوعات التي لم يتم    .  المنظمة نطاقلضمان تساوق التخفيضات على     

  .٢٠٠٦ومن األرصدة المصرفية في عام ) االلتزامات(لة فستحتسب بطرحها من المصروفات ذات الص ٢٠٠٥
  
  الودائع والسندات المالية  ١٧-٢

لسعر الصرف   طبقاً    األمريكية  بما يعادلها من الدوالرات    الدوالر األمريكي غير   بعمالت   الموجودةاحتسبت األموال   
 القيمة الـسوقية    تتحددو .لسوقية الحالية  السندات المالية بقيمتها ا    واحتسبت.  في األمم المتحدة   المحاسبي المعمول به  

 مـن الالئحـة     ١-١١وطبقاً للمـادة    .  المعين في آخر يوم من أيام العمل في السنة          المالي  سعر السوق للسند   حسب
وتجرى جميع االستثمارات في إطـار سياسـات        .  ال تلزم لسداد مدفوعات عاجلة     أموالالمالية، يجوز استثمار أي     

ل اللجنة االستـشارية لالسـتثمار      بوتستعرض هذه السياسات بانتظام من قِ     . عليها المدير العام  االستثمار التي يوافق    
ترى  توصيات إلى المدير العام عندما        ما تراه من   وتقدم اللجنة .  االستثمار مجال أخصائيين خارجيين في     تضمالتي  و

 االحتفاظ بها ألجل قصير، انتظاراً لتنفيذ       يجوزوتعكس سياسة االستثمار طبيعة أموال المنظمة التي        . ضرورة لذلك 
لتزامات في إطار صندوق التأمين الصحي للموظفين وصناديق المنظمة األخرى          الاللوفاء ب البرنامج، أو ألجل أطول     

 . وتسجل إيرادات االستثمارات على أساس االستحقاق      ،وتسجل االستثمارات بقيمتها السوقية الحالية    . الطويلة األجل 
ج االستثمار المهيكل التي لن يجر حساب سعر فائدتها حتى نهاية فترة الفائدة يـتم تمييـز                 يما يخص نوات  ومع ذلك ف  

  .اإليرادات على أساس نقدي وال يتم تسجيل الفائدة المستحقة
  
  األصول الرأسمالية وأسهم الدول األعضاء في األصول الرأسمالية  ١٨-٢

لحيازة أو اإلنشاء، أو تمثل في حالة الممتلكات المتبرع بها، القيمة التي            تمثل قيمة األصول الرأسمالية تكلفتها وقت ا      
  .وال تجرى أي تعديالت مقابل استهالك األصول. تحددها الجهة المتبرعة

 أو   تكـاليف   أية بدون مواقع المكاتب اإلقليمية تشغل المنظمة مقار يوفرها لها البلد المضيف المعني، إما               بعض فيو
فإنها ال تسجل بوصفها  ، المنظمةفي هذه المقار على نفقةكاليف التحسينات أو التوسعات التي تجرى  تباإليجار، أما 

  .تسجل باعتبارها مصروفات وإنما  رأسمالية في حسابات المنظمةأصوالً
  
  المعدات المعمرة  ١٩-٢

سيب وغيرها من المعدات المكتبية     بما فيها األثاث والحوا   ( المحاسبية المقررة تقيد المعدات المعمرة       بالسياساتعمالً  
 قيمتهـا فـي هـذه       االحتفاظ بقائمة جرد للمعدات المعمرة وتذكر      ويتم   .لمصروفات بسعر التكلفة  ا في   )والمركبات
 دوالر أمريكي أو أكثر، في حين       ٢٥٠٠ وألغراض إعداد التقارير ال تُدرج إال البنود التي تبلغ تكلفتها            .المالحظات

  . أمريكي فأكثر دوالر٥٠٠السابقة كل البنود التي تبلغ تكلفتها ُأدرجت في الثنائيات 
  
  صندوق رأس المال العامل واالقتراض الداخلي  ٢٠-٢

عن تمويله  يتم تلقي االشتراكات المقدرة، يمكن تمويل تنفيذ الميزانية العادية من صندوق رأس المال العامل ثم ريثما
وتـسدد المبـالغ    . قدية المتاحة للمنظمة، فيما عدا الصناديق االئتمانية      طريق االقتراض الداخلي من االحتياطيات الن     

ثم  ، أوالً أي اقتراض داخلي لم يسدد بعد       ها ب التي يسدد و االشتراكات المقدرة،     من متأخراتال تحصيلالمقترضة من   
  .يسدد بعدلم  أي اقتراض من صندوق رأس المال العامل

  
   أسعار الصرفتغطية المخاطر الناجمة عن تقلبات  ٢١-٢

 الغرض من إنشاء مرفق لتغطية المخاطر الناجمة عن تقلبـات أسـعار             يتمثل،  المالية من الالئحة    ٤-٤وفقاً للمادة   
 إتاحة إمكانية المحافظة على مستوى الميزانية، بصرف النظر عن األثر المترتب على أي تقلـب فـي                  فيالصرف  

 لتغطية المخاطر الناجمة عن التي تتاحمعية الصحة العالمية المبالغ  جوتعتمد. قيمة العمالت مقابل الدوالر األمريكي
وفقـاً لـسياسة    المخاطر  الفعلي المتبع في تغطية     األسلوب  يحدد  و. المعنية المالية   الفترة فيتقلبات أسعار الصرف    

 عقود  أي:ر الصرف أسعاالناجمة عن تقلباتمخاطر ال التي تحدد األدوات المسموح بها فيما يتعلق بتغطية االستثمار
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كما تؤخذ في الحسبان أسعار الـصرف       .  وعقود الخيارات  الخاصة بأسعار صرف العمالت األجنبية     الشراء اآلجلة 
عند  ة األجنبي العمالت خيارات   شراءالتكاليف المتصلة ب   تسجلو.  السوق  السائدة في  ظروفالو حمايتها   يرادالتي  

وأية أرباح تتأتى مـن       بالعقود اآلجلة   المتعلقة )الخسائر( األرباح   أما. الشراء وتصرف من الميزانية التي تخصها     
  . عند حلول أجل استحقاق العقود)أو المصروفات (عقود الخيارات فتحسب في اإليرادات

  
  صندوق معادلة الضرائب  -٣

  :يحساب صندوق معادلة الضرائب على النحو التالتأتت اإليرادات المقيدة في ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤في الثنائية   
  

  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤  
  )بالدوالرات األمريكية(

٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  )بالدوالرات األمريكية(

البيان الرابـع، بـاب    ( من رواتب الموظفين     إلزاميةاقتطاعات  
  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  )١٢االعتماد 

  ٧٧ ٣٣٣ ٢٢٠  ٧٥ ٣٧٤ ١١٠   مبالغ مسجلة لحساب الدول األعضاء:امطروحا منه

        ٢ ٦٦٦ ٧٨٠  ٤ ٦٢٥ ٨٩٠  المجموع
  

  بالسلع أو الخدمات العينيةالمساهمات   -٤
 مليون دوالر أمريكـي     ٥١‚٧تشمل المساهمات الطوعية المساهمات بالسلع أو الخدمات العينية، والتي بلغت قيمتها            

  ).٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليون دوالر أمريكي في الثنائية ٨٠‚٨ (٢٠٠٥-٢٠٠٤للثنائية 
  

  األنشطة المدرة لإليرادات  -٥
  :رادات ما يليتشمل اإلي

   صندوق العقارات؛وتقيد فيإيجار أماكن سكن الموظفين   - 

 الحساب الخاص المتيازات استخدام تسهيالت      وتقيد في إيجارات أصحاب عقود االمتياز في المقر الرئيسي،          - 
  المقر الرئيسي؛

عائدات التأليف، وتقيد   حقوق و  من    المتأتية  من المواد الترويجية؛ واإليرادات    وغيرهابيع مطبوعات المنظمة      - 
  ؛في حساب صندوق المبيعات الدوار

  .البراءات من سياسة المتأتية الحساب الخاص لإليرادات وتقيد في  ،البراءات من سياسة المتأتيةاإليرادات   - 
  

  المتأتية من تقديم الخدماتيرادات اإل  -٦
تحصَّل كمصروفات برمجية في إطـار األنـشطة         من تكاليف دعم البرامج التي       يتصل هذا البند باإليرادات المتأتية    

المحققة  اإليرادات   تقيدو. كيانات أخرى إلى   تحصل لقاء تقديم خدمات إدارية       وبأتعاب،  الممولة من خارج الميزانية   
  . تحت هذا العنوان التحويالت إلى حساب مدفوعات نهاية الخدمةترد كما . الحساب الخاص لتكاليف الخدمةفي
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائية  في صرف العمالت األجنبية تقلبات أسعار المخاطر الناجمة عنة عمليات تغطي  -٧
المتأتية من عقود تغطية المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية في             بلغت أرباح سعر الصرف     

-٢٠٠٢ي في الثنائيـة      مليون دوالر أمريك   ٤٠‚٩( مليون دوالر أمريكي     ٢٩‚٦ مبلغاً وقدره    ٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائية  
  .وسجلت جميعها في الميزانية العادية) ٢٠٠٣

فيما يتعلق بعقود تغطية المخاطر فـي        (٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ملخص الخيارات التي لم يبت فيها حتى        
  )٢٠٠٧-٢٠٠٦الثنائية 
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  :لدى المنظمة خيار بيع
          بالدوالر األمريكي

   فرنك سويسري١‚٣٠ =  دوالر أمريكي١‚٠٠بسعر   ١‚٣٠٠٠  ية إذا كان سعر السوق أقل منوشراء فرنكات سويسر   ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠

   فرنك سويسري١‚١٧٥ =  دوالر أمريكي١‚٠٠بسعر   ١‚١٧٥٠  وشراء فرنكات سويسرية إذا كان سعر السوق أقل من  ١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠

   يورو١‚٠٠ = ر أمريكي دوال١‚٣٠بسعر   ١‚٣٠٠٠  وشراء يورو إذا كان سعر السوق أعلى من  ٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠

   يورو١‚٠٠ =  دوالر أمريكي١‚١٨٥بسعر   ١‚١٨٥٠  وشراء يورو إذا كان سعر السوق أعلى من   ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠
  

  :المنظمة ملزمة ببيع
          بالدوالر األمريكي

  فرنك سويسري ١‚٢٧٥ =  دوالر أمريكي١‚٠٠بسعر   ١‚٢٧٥٠  وشراء فرنكات سويسرية إذا كان سعر السوق أعلى من   ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

   فرنك سويسري١‚٣٠ =  دوالر أمريكي١‚٠٠بسعر   ١‚٣٥٠٥  وشراء فرنكات سويسرية إذا كان سعر السوق أعلى من   ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠

   فرنك سويسري١‚٢٧٥ =  دوالر أمريكي١‚٠٠بسعر   ١‚٤٠٥٠  وشراء فرنكات سويسرية إذا كان سعر السوق أعلى من   ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

  
  )٢٠٠٧-٢٠٠٦فيما يتعلق بعقود تغطية المخاطر في الثنائية  (٢٠٠٥ديسمبر / ون األول كان٣١العقود اآلجلة في 

 ١‚٠٠ مليون دوالر أمريكي وشراء فرنكات سويسرية بسعر         ١٢٠باإلضافة إلى ذلك لدى المنظمة عقود آجلة لبيع         
 دوالر  ١‚٢١٣ مليون دوالر أمريكي وشـراء يـورو بـسعر           ٣٠ فرنك سويسري، وبيع     ١‚٢٧١= دوالر أمريكي 

  . يورو١‚٠٠= أمريكي

وتشكل عقود الخيارات السالفة الذكر، والتي يجوز بموجبها إلزام المنظمة بالبيع، سيناريو تخييرياً مع العقود التـي                 
ويعني ذلك أن المنظمة، عندما يحين موعد استحقاق العقود، ستمارس الخيار أو            . يتاح بموجبها للمنظمة خيار البيع    

  . وفقاً لسعر السوقستلزم بالبيع، وذلك

 مليون دوالر أمريكـي، كمـصروفات       ١٦‚١ويتم تسجيل سداد األقساط الصافية في إطار تلك العقود، والتي بلغت            
ديـسمبر  /  كـانون األول   ٣١ مليون دوالر أمريكي في      ١‚٠ (٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١مدفوعة مسبقاً في    

٢٠٠٣.(  

 كانون  ٣١ من الدوالرات األمريكية في      ٣ ٠٢٠ ٣٢٧إطار هذه العقود    وبلغت الخسائر الصافية التي لم تحدث في        
ديـسمبر  /  كانون األول  ٣١ مليون دوالر أمريكي في      ١٣‚١المكاسب الصافية غير المحققة      (٢٠٠٥ديسمبر  / األول
٢٠٠٣.(  

ي الثنائيـة   وستسجل المكاسب أو الخسائر غير المحققة في إطار هذه العقود في تاريخ استحقاق العقود، وستطبق ف               
٢٠٠٧-٢٠٠٦.  
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   إيرادات أخرى-المتنوعة يرادات اإل  -٨
  :اإليرادات هشمل هذت
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
  )بالدوالرات األمريكية(

٢٠٠٣-٢٠٠٢  
  )بالدوالرات األمريكية(

  ٨٥٠ ٣٨٧  ٦٠٢ ٢١١  وتخفيضاتمبالغ مستردة 
  ١ ٢١٤ ٣٧٢  ٩٨٨ ٢٣١  فروق أسعار الصرف

  ٢٥٤ ٥١٩  ١٦٧ ١٢٠  بيع معدات ومواد

  ٢٣    إيرادات من سلطات البريد السويسرية
  ٧٨١ ٩٣٧  ٣٠٧ ٦٣٧  عمليات موقف السيارات تحت األرض

    )٢٠ ١٥١(  تسوية الدخل الطارئ المخصص للبرامج ذات األولوية

  ٣ ١٠١ ٢٣٨  ٢ ٠٤٥ ٠٤٨  المجموع
      

  
  المصروفات  -٩

  .خدمات اإلمداداتمنظمة التعاون التقني ومصروفات أنشطة برامج ال تشمل

 تتولى المنظمة مـسؤوليات      التي كياناتالصناديق أو   الفتتعلق ب  غير التابعة للمنظمة     أنشطة البرامج  مصروفات   أما
  .التي تربطها بها عالقة أخرىإدارية عنها أو 

  
   سنوات سابقةعنتسديد االشتراكات المقدرة   -١٠

 عن فترات مالية سابقة علـى النحـو         ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الثنائية   تم تطبيق متأخرات االشتراكات المقدَّرة المحصلة في      
  :التالي

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  )بالدوالرات األمريكية(
٢٠٠٣-٢٠٠٢  

  )بالدوالرات األمريكية(

 كـانون  ١ لم تسدد حتـى   تسديد مبالغ مقترضة داخلياً   
  ٢٤ ٦٢٨ ٣٠٧  ١ ٧٤٣ ٩٦٨  ٢٠٠٢ وعام ٢٠٠٤يناير / الثاني

 فـي   المال العامل تسديد مبالغ مستحقة لصندوق رأس      
  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٢ وعام ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني ١

  ٥٥ ٦٢٨ ٣٠٧  ٣٢ ٧٤٣ ٩٦٨   تسديد المبالغ المقترضةمدفوعاتمجموع 

  ٣ ٤١٦ ٤٧٣  ١٢ ٢٠٣ ٨٤٨  أضيف إلى اإليرادات المتنوعة

 من متأخرات االشـتراكات     المبالغ المحصلة مجموع  
        ٥٩ ٠٤٤ ٧٨٠  ٤٤ ٩٤٧ ٨١٦  المقدرة

  
  صندوق المبيعات الدوار  -١١

 إيـراد بيـع      هذا الصندوق   حساب يضاف إلى ،  ٩-٥٥ع ص جو ٨-٢٢ج ص ع    جمعية الصحة العالمية   يوفقاً لقرار 
وغير ذلك من    "دي في دي  "  الفيديو الرقمية   وأقراص  الدولية واألفالم وأشرطة الفيديو    التطعيمالمنشورات وشهادات   

  . وطبعها هذه المواد هذا الصندوق تكاليف إنتاجويحمل. المواد اإلعالمية
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  الحساب الخاص المتيازات استخدام تسهيالت المقر الرئيسي  -١٢
 المبالغ التي يدفعها الحاصـلون      كل بموجب أحكام الالئحة المالية،      ، المدير العام  تضاف إلى هذا الحساب الذي أنشأه     

ويتحمـل الحـساب تكـاليف      .  المنظمة تتيحهات األخرى التي    على امتيازات استخدام األمكنة والمعدات والتسهيال     
  . المعدات واستبدالهااإلصالحات والمنافع وأعمال صيانة

  
  الصناديق المنشأة بترتيبات مشتركة بين المنظمات  -١٣

نامج  المسحوبات النقدية من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبر            الصناديقتمثل هذه   
، والمؤسسات والهيئات األخرى التابعة لمنظومـة       ٩٨٦األمم المتحدة للعراق المنشأ بموجب قرار مجلس األمن رقم          

 لتمويل األنشطة التي تمولها هذه الوكاالت والتي تقوم فيها منظمة الصحة            وتستعمل هذه المسحوبات   .األمم المتحدة 
  . العالمية بدور الوكالة المنفذة أو المشاركة

  
  لمنظمةاً من أنشطة برامج اءليست جزالصناديق االئتمانية ألنشطة   -١٤

مختلـف البـرامج    الخاصـة ب   صناديق ائتمانية لقيد العمليات المالية       ، عمالً بأحكام الالئحة المالية    ،أنشأ المدير العام  
   : ما يلي هذه الصناديقشملوت.  المنظمةأنشطة برامجعتبر جزءاً من والكيانات التي ال تُ

   األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز الصندوق االئتماني لبرنامج  -
  الوكالة الدولية لبحوث السرطان  -
  المركز الدولي للحساب اإللكتروني  -
  . مراجع الحسابات الخارجي للمنظمةيدققها ،ة مفصلةرير ماليا تق صندوق من هذه الصناديقصدر لكلوت
  

 تشكل جزءاً من أنشطة برامج المنظمة، تشمل أيضاً صندوق التأمين الصحي لموظفي             والصناديق االئتمانية، التي ال   
  .المنظمة والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا

  
  التأمين الصحي للموظفين  -١٥

التـي يـسدد    (تتألف إيرادات صندوق التأمين الصحي للموظفين من اشتراكات الموظفين العـاملين والمتقاعـدين              
وتُحتَجز سنوياً نسبة مئويـة ثابتـة       .  من االستثمارات  المكتسبةوكذلك من الفوائد    ) لمشتركون ثلثها والمنظمة ثلثيها   ا
 المتقاعـدين فـي     لمطالبـات المـوظفين   من اشتراكات الموظفين العاملين لضمان توفير تمويل كاف         ) ٪ حالياً ٢٥(

 وكـان .  الجارية للموظفين العاملين   المطالبات لتغطية   الزمةفهي  ٪ المتبقية من االشتراكات     ٧٥أما نسبة   . المستقبل
 للوفـاء    يحـتفظ بـه     مليـون دوالر   ٣١٠‚٧مبلغاً وقدره   ،  ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١رصيد الصندوق في    

  :باالحتياطيات النظامية كما يلي
  

/  كانون األول٣١  
  ٢٠٠٥ديسمبر 

  )بالدوالرات األمريكية(

/  كانون األول٣١
  ٢٠٠٣ديسمبر 

  )بالدوالرات األمريكية(

 من الئحـة التـأمين      ١-٤٧٠المادة  (تسوية المطالبات المستحقة    
  ١١ ٤٤١ ٠٢٥  ١٤ ٦٧٦ ٦٧٨  )الصحي للموظفين

 مـن   ٢-٤٧٠المـادة   (لمتقاعدين  ا المستقبلية للموظفين التكاليف  
  ٢١٨ ٠٢٠ ٠٠٠  ٢٧٢ ٠٣١ ٠٠٠  أ)الئحة التأمين الصحي للموظفين

المـادة  (ئيسية وتكاليف إعـادة التـأمين       احتياطي للمطالبات الر  
  ٣٨ ١٥٤ ٨٤٢  ٢٣ ٩٩٢ ٦٢٣  ) من الئحة التأمين الصحي للموظفين٣-٤٧٠

        ٢٦٧ ٦١٥ ٨٦٧  ٣١٠ ٧٠٠ ٣٠١  المجموع
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
اللتزامـات المتجمعـة    ا ،٢٠٠٤ يوليو/ تموز المؤرخ    لتكاليف الموظفين المتقاعدين في المستقبل،     ر آخر التقييمات االكتوارية    يقد    أ

  .)٢٠٠٠ يونيو /حزيرانفي  مليون دوالر ٢٢٤‚٥(  مليون دوالر٣٧٠‚٠  المتقاعدين بمبلغ الموظفينالستحقاقات
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   أخرى ائتمانيةصناديق  -١٦
  الصندوق الخاص للتعويضات

  للموظفين دورية التي تمنح   أحكام الالئحة المالية من أجل تسديد اإلعانات ال        بموجبأنشأ المدير العام هذا الصندوق      
ويموَّل . التي يتعرض لها الموظفون أثناء العمل واألمراضبموجب قواعد المنظمة الخاصة بالتعويض عن الحوادث 

، ومن المستحقات المالية المستَلمة من  المخصصة لتغطية تكاليف استخدام الموظف المعنيهذا الصندوق من األموال
  .مكتسبةفوائد أي ادث والمرض المبرم لهذه الغاية، ومن عقد التأمين التجاري ضد الحو

  مستحقات ورثة الموظفين المتوفين
 حسابات موظفي المنظمة المتوفين في انتظار استكمال إجـراءات    في المبالغ المستحقة     أرصدة المستحقات هذه   تمثل

  . من اإلجراءاتالميراث القانونية وغيرها
  منظمةصناديق ائتمانية أخرى تحتفظ بها ال

ـ         رى تتألف هذه الصناديق من األرصدة التي تحتفظ بها المنظمة نيابة عن كيانات مشتركة بين الوكاالت وكيانات أخ
  .تتولى المنظمة إدارتها بصفة وصي

  
   الوقفيةالمؤسسات  -١٧

ـ بصناديق ائتمانية لها وتضطلع بمسؤولية       المنظمة   تحتفظ يشمل هذا البند المؤسسات الوقفية التي       المـالي   اتنظيمه
  :التالية المؤسسات ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١بتاريخ شملت هذه المؤسسات  و.واإلداري

  مؤسسة دارلنغ
  جائزة بحوث متالزمة داون في إقليم شرق المتوسط

   توفيق شوشةعليمؤسسة الدكتور 
  كوينوم. أ. جائزة الدكتور كومالن أ

  مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة
  يزومؤسسة جاك بار

  مؤسسة ليون برنارد
  منحة فرانشيسكو بوكياري الدراسية

  ائرة دولة الكويت لمكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية والسكري في إقليم شرق المتوسطج
   الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحةةجائزة دول

  مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة
  

  السندات الماليةوالودائع واألموال النقدية   -١٨
 بما في ذلـك الـصندوق الطـوعي         ، المنظمة نيابة عن يجرى االحتفاظ باألموال النقدية والودائع والسندات المالية        

 والكيانات المختلفـة التـي تتـولى         الوقفية للنهوض بالصحة، وحساباتها الخاصة والصناديق االئتمانية والمؤسسات      
  .المنظمة إدارتها
  تحت اليداألموال التي في الطريق واألموال التي  وعة في المصارفالموداألموال النقدية 

بما فيها األموال النقدية والحسابات المصرفية واألمـوال التـي فـي            (يمثل هذا البند جميع الموارد السائلة للمنظمة        
 كانون  ٣١ مليون دوالر في     ١١٩‚١ (٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١  مليون دوالر في   ٩٦‚٢وقد بلغت   ) الطريق
 ويشمل هذا المبلغ مدفوعات حساب السلف المستديمة، التي لم تسو فـي الفتـرة الماليـة                 .)٢٠٠٣ديسمبر  / األول

وستحتسب هذه المدفوعات ). ٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول٣١ مليون دوالر في    ٤١‚٦( مليون دوالر    ٥٨‚٣وقدرها  
  .٢٠٠٦ك في عام بسداد االلتزامات المالئمة غير المسددة ومن أرصدة البنو

   القصيرة األجل بالدوالرات األمريكيةاإليرادات الثابتة
 حـسبما   أموال نقدية وفي سندات عالية الجودة قصيرة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات           تستثمر في   

  .هو محدد في السياسة المعتمدة لالستثمار
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  ية الطويلة األجل بالدوالرات األمريكاإليرادات الثابتة
تمثل األموال   و .عالية الجودة متوسطة وطويلة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات        تستثمر في سندات    

التي تدار لحساب صندوق التأمين الصحي للموظفين وحساب مدفوعات نهاية الخدمة، حسبما هو محدد في سياسـة                 
  .االستثمار المعتمدة

  يةاالستثمارات في أسهم بالدوالرات األمريك
  . تدار لحساب صندوق التأمين الصحي للموظفيناألموال التي، تمثل هذه الحافظة لسياسة االستثمار المعتمدةوفقاً 

  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١مجموع األموال النقدية والودائع والسندات المالية في 

 )٢٠٠٣ديـسمبر   /  كـانون األول   ٣١ مليون دوالر في     ٤٧٨‚٢( مليون دوالر    ٦٣٦‚١مبلغاً وقدره   يشمل هذا الرقم    
المشترك لمكافحة األيدز والوكالة الدوليـة لبحـوث الـسرطان،          تحتفظ به المنظمة نيابة عن برنامج األمم المتحدة         

والمركز الدولي للحساب اإللكتروني والتأمين الصحي للموظفين، والصندوق العـالمي لمكافحـة األيـدز والـسل                
مبلغ الفوائد المستحقة المعروض في البيان الثاني هو مبلغ الفوائد المتأتيـة مـن               و . الوقفية والمالريا، والمؤسسات 

  .االستثمارات المباشرة للمنظمة، وأساساً الودائع ألجل

 مبلغـاً  ٢٠٠٥-٢٠٠٤األموال النقدية والودائع والسندات الماليـة للثنائيـة      وقد بلغ مجموع اإليرادات المكتسبة من       
وذلك بعد أخذ خـسارة فـروق سـعر         ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليون دوالر في الثنائية      ٨٤‚٠( مليون دوالر    ٦٨‚١وقدره  

-٢٠٠٢ مليون دوالر فـي الثنائيـة        ٩‚٢(ومن إجمالي اإليرادات    .  مليون دوالر في الحسبان    ٨‚١الصرف البالغة   
  . ماليين دوالر بالميزانية العادية وقد أضيف إلى اإليرادات المتنوعة٨‚٠يتعلق مبلغ ) ٢٠٠٣

  
  طابات االعتمادخ  -١٩

 خطابـات   بموجـب  ، بلغ مجموع األرصدة غير المسحوبة     تحت اليد باإلضافة إلى الموارد النقدية الفعلية الموجودة       
 كـانون   ٣١ فـي     مليون دوالر  ١٣٩‚٧ مبلغاً وقدره    الضمان التي تسلمتها المنظمة من الواليات المتحدة األمريكية       

وتتعلـق هـذه الخطابـات      ). ٢٠٠٣ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ي   ف  مليون دوالر  ١١١‚٧(،  ٢٠٠٥ديسمبر  / األول
  :بتمويل األنشطة التالية

  
/  كانون األول٣١  

  ٢٠٠٥ديسمبر 
  )بالدوالر األمريكي(

/  كانون األول٣١
  ٢٠٠٣ديسمبر 

  )بالدوالر األمريكي(
      وكالة الواليات المتحدة األمريكية للتنمية الدولية
  ٩٩ ١٣١ ١٦٤  ١٢٥ ٩٣٩ ٨٢١   بالصحةفي إطار الصندوق الطوعي للنهوض

في إطار الصندوق االئتماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك        
  ٩ ٨٤٠ ٠٠٠  ١٢ ١٥٠ ٠٠٠  لمكافحة األيدز

      وكالة الواليات المتحدة األمريكية لحماية البيئة
  ٢ ٧٦١ ٢٣٨  ١ ٥٦٧ ١٦٩  الطوعي للنهوض بالصحةفي إطار الصندوق 

        ١١١ ٧٣٢ ٤٠٢  ١٣٩ ٦٥٦ ٩٩٠  المجموع
  
  

  مدينون متنوعون  -٢٠
 المدفوعات المستحقة على منظمات دولية أخـرى، والـسلف          يشمل هذا البند المبين أدناه، أي المدينون المتنوعون،       

يشمل هذا البند بعض    كما  . آخرين ومدينين   ودائع الضمان المقدمة للموظفين وفقاً ألنظمة ولوائح المنظمة، وحسابات        
 لاللتزامات غير المسددة، أو غير ذلـك مـن الحـسابات            المخصصة ات من االحتياطي  ستستقطع التي   المصروفات

  .٢٠٠٦ في عام المناسبة
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/  كانون األول٣١  

  ٢٠٠٥ديسمبر 
  )بالدوالرات األمريكية(

/  كانون األول٣١
  ٢٠٠٣ديسمبر 

  )بالدوالرات األمريكية(
  ١٧ ٩٧٦ ٢١١  ٢٤ ٢٦٤ ٦٧٢   سلف–حسابات شخصية لموظفي المنظمة 

 ووكاالت األمم المتحدة ومؤسسات وحكومـات       منظماتمستحقات من   
ووزارات ومنشآت وشركات وكيانات أخرى لقاء سـلع وخـدمات          

  ٢٥ ١١٩ ٦٨٩  ١٥ ١٦٤ ٠٨٢  مقدمة
    ٥ ٥١٢ ٠١٢  حسابات المقاصة

حسابات المقاصة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم         
  ١٢ ٥٢٦ ٧٠٧  ١٧ ١٢٤ ١٠٢  حة األيدز لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمتحدة المشترك لمكاف

  ٥٠٧ ٥٩٦  ١ ٦٣٥ ٠٨٨  مدينون آخرون
  ١٣٥ ٤١٢  ٢٥٤ ٧٠٧  ودائع ضمان

        ٥٦ ٢٦٥ ٦١٥  ٦٣ ٩٥٤ ٦٦٣  المجموع
  

  المصروفات المدفوعة مقدماً  -٢١
 مصروفات تمـت فيمـا      )٢٠٠٣ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ في    مليون دوالر  ١‚٤ ( مليون دوالر  ١٦‚٦يمثل مبلغ   

  .الفترة في تلك كمصروفات المالية القادمة وستقيد للفترةيتعلق بالتزامات 

  األصول الرأسمالية   -٢٢
. المكاتب اإلقليمية مواقع  في   في المقر الرئيسي و     والصناديق االئتمانية األخرى   ممتلكات المنظمة  هذه األصول    تمثل

 إما   فهي  األراضي المقامة عليها المباني    أما .كتبرعات ا أو تلقته  الممتلكات أو شيدتها  وقد قامت المنظمة بشراء هذه      
  أو بإيجـار سـنوي     مقابـل  سواء بال    ، المعني  لها البلد المضيف   وفرها وإما   الصندوق االئتماني / مملوكة للمنظمة 

   .رمزي

  : تكاليف األراضي والمباني في مختلف المواقع كما يليوتشمل
  

٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  

/ ألول كانون ا٣١
  ٢٠٠٣ديسمبر 

  )بالدوالرات األمريكية(
المبالغ 
  المضافة

المبالغ 
  المطروحة

  
/  كانون األول٣١

  ٢٠٠٥ديسمبر 
  )بالدوالرات األمريكية(

          مكاتب المنظمة
  ٤٢ ٣٥٨ ٥٣٨    ٧٦١ ١٦٨  ٤١ ٥٩٧ ٣٧٠  المقر الرئيسي  
          المكتب اإلقليمي ألفريقيا  

  ٧ ٥٣٣ ٣٣٨    ٥٢١ ٢٣٢  ٧ ٠١٢ ١٠٦  يالمكتب اإلقليم  
  ١ ٢٤٩ ٦٣٤      ١ ٢٤٩ ٦٣٤   مشاريع أخرى– اإلقليم األفريقي  

  ٨ ٧٨٢ ٩٧٢    ٥٢١ ٢٣٢  ٨ ٢٦١ ٧٤٠  المكتب اإلقليمي ألفريقيا: المجموع  
  ١ ٤٨٣ ٢٩٥      ١ ٤٨٣ ٢٩٥  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  
  ١٢ ٠٨٨ ٢٠٣      ١٢ ٠٨٨ ٢٠٣  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط  
  ٧ ٤٠٠ ٧٥٨    ٣ ٧٠٤ ٤٢٢  ٣ ٦٩٦ ٣٣٦  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  

  ٧٢ ١١٣ ٧٦٦    ٤ ٩٨٦ ٨٢٢  ٦٧ ١٢٦ ٩٤٤  مجموع المنظمة

 -الوكالة الدولية لبحـوث الـسرطان       
  ٤ ١٩٣ ٥٠٤    ٤ ١٩٣ ٥٠٤    )٣٦المالحظة (ليون 

            ٧٦ ٣٠٧ ٢٧٠    ٩ ١٨٠ ٣٢٦  ٦٧ ١٢٦ ٩٤٤  المجموع
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  عدات المعمرةالم  -٢٣
 مليـون دوالر    ٨٠‚١ يبلـغ  ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ قيمة المعدات المعمرة بسعر التكلفة في        إجماليكان  

  ).٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول٣١ مليون دوالر في ١٢٥‚٧(
  

  اشتراكات الدول األعضاء الواردة مقدماً  -٢٤
في الميزانية العادية   عضاء قد سددت مقدماً اشتراكاتها      ، كانت بعض الدول األ    ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١في  

مبالغ  بعض الدول األعضاء     إلى حساب أضيفت  وباإلضافة إلى ذلك،    . قادمةولسنوات   ٢٠٠٦ لعام   جزئياًبالكامل أو   
كات  االشـترا   إجمـاالً  بلغتو.  االشتراكات المقدرة المقبلة    من ستعوض و ، الحالية للثنائية االشتراكات المقدرة    مقابل

 كـانون   ٣١ مليون دوالر فـي      ٤٦‚٧ ( مليون دوالر  ٥٠‚٣ ،٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١في   المدفوعة مقدماً 
  .)٢٠٠٣ديسمبر / األول

  
  االلتزامات غير المسددة  -٢٥

  أنشطة البرامج

/  كانون األول٣١
  ٢٠٠٥ديسمبر 

  )بالدوالرات األمريكية(

/  كانون األول٣١
  ٢٠٠٣ديسمبر 

نظر اذكرت مجدداً، (
  )٣٧المالحظة 

  )بالدوالرات األمريكية(

      أنشطة برامج المنظمة
  ٥٠ ٨٦٢ ٦٨٦  ٤٣ ٥٣٩ ١٨٧  الميزانية العادية

  ١١ ٨٧٦ ٢٦٨  ١٨ ٦٠٥ ٧٠٩  صناديق أخرى تابعة للمنظمة
  ١٠٧ ٢١٩ ٩٠٧  ٢٠٥ ٥٧٤ ٥٠٩  الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة

  ١١ ٦٢٦ ٣٠٢  ٧ ٦٥٩ ٢٣٧  مات بموجب ترتيبات مشتركة بين المنظالترتيبات المتخذة
  ٣٥ ٠٢٦ ٩٧٨  ٨٧ ٩٣٣ ١٥٠  الصناديق االئتمانية

  ٢١٦ ٦١٢ ١٤١  ٣٦٣ ٣١١ ٧٩٢  أنشطة برامج المنظمة –مجموع االلتزامات غير المسددة 
       غير التابعة للمنظمةأنشطة البرامج

الصندوق االئتماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة       
  ١٥ ٩٣٧ ٢٦٤  ٣٩ ٩٢٦ ٢٨٤  األيدز

  ٢ ٤٩٤ ٧٧٦  ٢ ٥٧٤ ٣٨٩  المركز الدولي للحساب اإللكتروني
  ١١ ٨٤٦ ٦٥٧  ٢٣ ٤٦٣ ٩٢٩  الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا

  ٣٥٩ ٤٠٤  ٤ ٩٣٢ ١٠٩  الصناديق االئتمانية والمؤسسات الوقفية والصناديق األخرى
ر التابعة   غي أنشطة البرامج  - مجموع االلتزامات غير المسددة   

        ٣٠ ٦٣٨ ١٠١  ٧٠ ٨٩٦ ٧١١  للمنظمة
        ٢٤٧ ٢٥٠ ٢٤٢  ٤٣٤ ٢٠٨ ٥٠٣  المجموع
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   الدائنةالحسابات   -٢٦
  

    
  

/  كانون األول٣١
  ٢٠٠٥ديسمبر 

  بالدوالرات األمريكية(
  

/  كانون األول٣١
  ٢٠٠٣ديسمبر 

  )بالدوالرات األمريكية(

      الدائنةالحسابات 
 حصيلة المطالبـات    –لموظفي المنظمة   حسابات شخصية   

  ٣ ٥٢٢ ٣٠٤  ٤ ٢٨٠ ٦٩٣  ومبالغ أخرى مستحقة
 األمم المتحدة ووكاالتهـا األخـرى       لمنظماتمستحق  مبلغ  

وللمؤسسات والوزارات والمنشآت والـشركات وسـائر       
  ٥ ٤٧٩ ٤٠٣  ١٠ ١٣٨ ٤٨٩  الكيانات لقاء سلع موردة وخدمات مقدمة

لمعاشـات التقاعديـة    مستحق للصندوق المـشترك ل    مبلغ  
لقاء اشتراكات ومدفوعات أخـرى     لموظفي األمم المتحدة    

  ١ ٠٦٣ ٦٠٧  ١٧ ٣٥٤ ٣٢٨  غير مسددة
صندوق التشغيل المشترك بين برنـامج األمـم المتحـدة           

  ١٢ ٥١٤ ٩٦٤  ٥ ٦٥٢ ٨٣٤   وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي األيدزالمشترك لمكافحة 
  ٣١ ٠٨٢ ٥٤١  ٥ ٠٩٠ ٨٨٥  حسابات المقاصة 

        
  ٥٣ ٦٦٢ ٨١٥    ٤٢ ٥١٧ ٢٢٩  مجموع ال
      

  
  وقرض االتحاد السويسري لمباني قيد اإلنشاءا  -٢٧

 بأن يواصل أعمال تشييد     ،١٣-٥٦ع ص ج  و ٨-٥٥ع ص جها  ي، في قرار  للمدير العام أذنت جمعية الصحة العالمية       
 تقـدر بمبلـغ    بتكلفـة    ، المشترك لمكافحة األيدز   في المقر الرئيسي للمنظمة ومقر برنامج األمم المتحدة       مبنى جديد   

وقد وافق االتحاد  . سويسري فرنك٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠ حصة المنظمة منها بمبلغ     وتقدر  فرنك سويسري  ٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠
 ٥٩ ٨٠٠ ٠٠٠ بمبلغ    قرضاً حسناً   وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز      إقراض المنظمة السويسري على   

 أيـضاً علـى     جمعية الـصحة  ووافقت  .  سويسري  فرنك ٢٩ ٩٠٠ ٠٠٠يب المنظمة منه    سويسري يبلغ نص  فرنك  
استخدام صندوق العقارات في تسديد نصيب المنظمة من القرض الحسن المقدم من االتحاد السويسري على مـدى                 

  . المبنىالسنة األولى الستكمال عاماً اعتباراً من ٥٠
  

، ويمثل القـرض    ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١روفات البناء حتى    ويمثل المبلغ الخاص بالمبني قيد اإلنشاء مص      
  . مبلغ القرض المستلم من االتحاد السويسري حتى اآلن٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١المستحق السداد في 

  
   تابعة للمنظمةصناديق أخرى  -٢٨
  

/  كانون األول٣١  
  ٢٠٠٥ديسمبر 

  )بالدوالرات األمريكية(

/  كانون األول٣١
  ٢٠٠٣مبر ديس

  )بالدوالرات األمريكية(
  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  الصندوق الدوار لمعدات التعليم والمختبرات

  ٤ ٠٣٦ ١٨٦  ٢ ٨١٧ ٥٩١   الرئيسيالحساب الخاص المتيازات استخدام تسهيالت المقر
  ٣ ٩١٠  ٤ ٠٦٠   من سياسة البراءاتالمتأتيالحساب الخاص للدخل 

    ٢ ٧٣٤ ٧٢١  تنمية قدرات الموظفينصندوق 

  ٤ ٤٤٠ ٠٩٦  ٥ ٩٥٦ ٣٧٢  مجموع ال
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  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  -٢٩
منظمة الصحة العالمية منظمة عضو مشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمـم المتحـدة                  

. وما يرتبط بها من اسـتحقاقات     ت التقاعد والوفاة والعجز     الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتوفير استحقاقا       
    للمنظمة تجاه الـصندوق      االلتزام المالي  ويتمثل. محددةيوفر استحقاقات   ل  والصندوق المشترك للمعاشات نظام ممو 

ت  حصتها من أي مـدفوعا     وكذلكها الجمعية العامة لألمم المتحدة      قررت المحددة وفق المعدالت التي      ا اشتراكاته في
تطبـق الجمعيـة    ى هذه المدفوعات إال حيثما      وال تؤدَّ .  من الئحة الصندوق   ٢٦لسد العجز االكتواري عمالً بالمادة      

االكتواري استناداً إلى تقييم  ضرورة أداء مدفوعات لسد العجز أن تقرر، بعد ٢٦العامة لألمم المتحدة حكم المادة 
 العامـة لألمـم      الجمعيـة  تطبق لم   وحتى وقت إعداد هذا التقرير    . الكفاية االكتوارية للصندوق في تاريخ التقييم     

  .المتحدة هذا الحكم
  

   واإلكرامياتاالحتيال وحاالت المشطوبة والمبالغ اإلعفاءات اإلدارية  -٣٠
وإحدى وعشرون حالة شطب بلغ  اً دوالر١٤ ٤٨٨ كان هناك إعفاء إداري واحد بمبلغ ٢٠٠٥-٢٠٠٤الثنائية خالل   

 دوالراً يتعلق بحروب وقالقل مدنيـة فـي         ٢ ٨٠٣ ٣٥٨ بما في ذلك مبلغ وقدره        دوالراً ٣ ٢٠٣ ٨٨٦مجموعها  
 دوالر، وثالث حاالت احتيال     ٣٥٨ ٤٠٠أفغانستان والعراق وليبيريا، وأربع حاالت ثبت فيها االحتيال بلغ إجماليها           

وباإلضافة إلى ذلك جـرى     . راً دوال ١٧١ ٥٦٣ دوالراً، وإكراميتان بلغ مجموعهما      ١٦ ٣٣٦مفترض بلغ إجماليها    
  .اإلبالغ عن حاالت أخرى يجري التحري عنها

  
  الطارئةااللتزامات   -٣١

حادث لمركبة تابعـة    : بما يلي  قائمة ضد المنظمة تتعلق      ى، كانت هناك دعاو   ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١في    
ديان مزعومان، ومشكلة خاصة باالحتيال     للمنظمة ومشكلة خاصة باإليجار في أحد مكاتب المنظمة، والتزامان تعاق         

وباإلضافة إلى ذلك هناك عدة     .  موظفاً سابقاً بصورة غير قانونية     ٢٨ بالوقود، وحاالت مزعومة لفصل      االتجارفي  
تجري معالجتها اآلن وتتضمن أربعة التزامات تعاقدية مزعومة والتزاماً مزعوماً يخص أحـد المـوظفين               مطالبات  

ق بضرر إيكولوجي نتج عن تشييد المبنى المشترك بين المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك              السابقين وحالة تتعل  
 تخـص المـوظفين    معلقةوكانت هناك، أخيراً، مسائل  .  وهذه االدعاءات ال تعتبر ذات أهمية مادية       .لمكافحة األيدز 

ولـم تتقـدم اإلجـراءات      .  بمعارضتها وتقوم المنظمة اآلن  . معروضة على المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية      
  .القانونية بدرجة تكفي لتحديد مدى أي التزام على المنظمة بأي درجة من اليقين

  
 Compass Group SA )سويسرا(االتفاق مع مجموعة كومباس   -٣٢

 "Compass Group SA ")سويـسرا ( عقدت المنظمة اتفاقاً مع مجموعة كومبـاس  ٢٠٠٠نوفمبر / في تشرين الثاني
وبمقتضى أحكام هذا االتفاق، مولت مجموعـة كومبـاس         . بجنيفالرئيسيي   في المقر     القائم  المطعم لتوسعة وتعديل 
   ). مليون دوالر١‚١( مليون فرنك سويسري ١‚٢في المنظمة في شكل قرض للمنظمة يبلغ  عملية التوسعة

  
، الـذي    تسديد القرض  وتم بالكامل  .٪٤بسعر   فائدة   طُبقتوبمقتضى شروط القرض المقدم من مجموعة كومباس،        

 وتـستقطع . ٢٠٠٥ فـي عـام      ،٢٠٠١  عـام   في بدأت على مدى تسع سنوات      كان من المقرر في األصل تسديده     
وقد بلـغ رصـيد     . الفوائد ورأس المال من الحساب الخاص المتيازات استخدام تسهيالت المقر الرئيسي          مدفوعات  

وبلغت حصة المصروفات الرأسمالية . ٢٠٠٥ديسمبر / انون األول ك٣١في  القرض صفراً من الفرنكات السويسرية
  . مليون دوالر، وهي مدرجة ضمن األصول الرأسمالية للمنظمة٠‚٨الخاصة بالتوسعة 

  
  تسوية رصيد الصندوق - اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة   -٣٣

نـامج األمـم المتحـدة      بربة األيدز    المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافح      تستعينعلى الصعيد القطري،    
إلـى   األمـوال ولتمويل هذه األنشطة، تحول المنظمة      . لسداد المدفوعات وتقديم الخدمات والدعم اإلداري     اإلنمائي  

وبرنـامج األمـم المتحـدة       أنشطة المنظمـة     اندرجتوفي السنوات السابقة    . اًبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي شهري    
 أرصـدة   ترد اآلن ولتوفير مزيد من الشفافية     . ٢- ضمن أرصدة الصناديق في البيان األول      المشترك لمكافحة األيدز  

حسابات المقاصة بين المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز من ناحية وبرنامج األمـم المتحـدة                 
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لحـسابات المـستحقة واألرقـام      ، وال تتعلـق ا    "مدينون متنوعون "البند المعنون   اإلنمائي من الناحية األخرى تحت      
 المنظمـة   تستـضيفها  إال بأنشطة البرامج التـي       ٢-المندرجة تحت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البيان األول        

  .بصفتها وكالة منفذة
  

  صندوق األمن  -٣٤
 مـن   ٣-٩فقاً للمادة    لألمن و  اًتوفير األمن لموظفي المنظمة، أنشأ المدير العام صندوق       المتزايدة ل بالنظر إلى األهمية    

 المنظمة حصة لتسجيل اإليرادات والمصروفات المتعلقة بتنسيق خدمات األمن من خالل تسديد  وذلكالالئحة المالية،
ويمكن تمويل هذا الصندوق عن طريق تخصيص       . التكاليف المتصلة باألمانة  من تكاليف نُظم األمم المتحدة وكذلك       
وتتعلق التكاليف بتوفير   . ادر أخرى، من بينها الحساب الخاص لتكاليف الخدمة       مبالغ من الميزانية العادية ومن مص     

  . بأعمال تمول من الميزانية العادية ومن مصادر أخرى ممن يقومونخدمات األمن للموظفين في جميع المواقع
  

  صندوق تكنولوجيا المعلومات  -٣٥
 من الالئحـة الماليـة،    ٣-٩، وفقاً للمادة    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الثنائية  المدير العام صندوق تكنولوجيا المعلومات في      أنشأ
ويمكن تمويل هـذا الـصندوق عـن طريـق          .  متطلبات المنظمة من المعلومات اإلدارية الحالية والمستقبلية       لتلبية

وهذا التمويل  . تخصيص مبالغ من الميزانية العادية ومن مصادر أخرى، من بينها الحساب الخاص لتكاليف الخدمة             
أن النظم ستدعم إدارة البرامج الممولة من الميزانية العادية وكذلك من المـساهمات الخارجـة عـن                 يعكس حقيقة   

  .الميزانية
  

   تسوية رصيد الصندوق-الوكالة الدولية لبحوث السرطان   -٣٦
  جمعت البيانات المالية للوكالة الدولية لبحوث السرطان على أساس نقدي في الثنائيـات الـسابقة، وهـي مجمَّعـة                   

ويمثـل مبلـغ    . اآلن على أساس االستحقاق، طبقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في منظومـة األمـم المتحـدة               
دوالراً تسوية مجراة مرة واحدة لتبين االلتزامات غير المسددة واألصول الرأسمالية فيما يتعلق بالوكالة               ٥٣٠ ٦٧٠
  .٢٠٠٤يناير /  كانون الثاني١حتى 

  
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ المقارنة للثنائية تذكير باألرقام  -٣٧

-٢٠٠٢ صار من الضروري التذكير باألرقام ذات الصلة للثنائيـة           ٢٠٠٥-٢٠٠٤مع عرض بعض أرقام الثنائية      
  . ألغراض المقارنة٢٠٠٣

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  الماليةأبواب االعتماد للفترة  -٣٨

  التحويالت من الميزانية العادية

 مليون دوالر إلى البرنامج الخاص      ٢‚٠ويالت من الميزانية العادية بمبلغ      تشمل أرقام المصروفات في هذه الفترة تح      
للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي                

حـة داء كالبيـة      مليون دوالر إلى البرنامج األفريقـي لمكاف       ٠‚٠٥والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ وبمبلغ       
 ٩‚٧ مليون دوالر إلى صندوق األمن؛ وبمبلغ        ٢‚٩ مليون دوالر إلى صندوق العقارات؛ وبمبلغ        ٥‚٨الذنب؛ وبمبلغ   

  .مليون دوالر إلى صندوق تكنولوجيا المعلومات

  رصيد أبواب االعتماد غير الملتزم به

دية في نهاية الفترة المالية يمكن أن يمول كليـاً          إن تمويل رصيد أبواب االعتمادات غير الملتزم به في الميزانية العا          
ويضاف أي جزء غير ممول مـن رصـيد         . أال يمول البتة حسب درجة تحصيل االشتراكات المقدرة       أو جزئياً أو    

أما الجزء غير الممـول مـن       . أبواب االعتماد غير الملتزم به في الميزانية العادية إلى حساب اإليرادات المتنوعة           
اب االعتماد غير الملتزم به في الميزانية العادية فيمثل المقدار الذي لم يمكن تنفيذه من ميزانيـة العمـل                   رصيد أبو 

وال يضاف الجزء غير الممول إلى حساب اإليرادات المتنوعة إال بعـد تحـصيل االشـتراكات المقـدرة                  . الفعلية
/  كانون األول  ٣١ اعتماد الميزانية العادية في      ولم يمول أي جزء من الرصيد غير الملتزم به من أبواب          . المستحقة
  . مليون دوالر٨‚٩ والبالغ ٢٠٠٥ديسمبر 
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  التحويالت بين أبواب قرار فتح أبواب االعتماد

: يلي على ما) ٣٢-٥٦ج ص عالقرار  (٢٠٠٥-٢٠٠٤ من قرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية       ١-٣تنص الفقرة   
إجراء تحـويالت أبـواب اعتمـاد       بلمدير العام   ل من الالئحة المالية يرخص      ٣-٤بصرف النظر عن أحكام المادة      "

٪ من المبلغ المخصص لباب االعتماد الذي يجري التحويل منه، ويجب أن ١٠ميزانية العمل الفعلية بمبلغ ال يتجاوز 
 األمر إجراء أيـة     ، وإذا اقتضى  ٢٠٠٥-٢٠٠٤يتم اإلبالغ عن كل هذه التحويالت في التقرير المالي للفترة المالية            

  ". من الالئحة المالية٣-٤تحويالت أخرى فيجب أن تتم ويبلّغ عنها طبقاً ألحكام المادة 

 ضـمن حـدود     ٢٠٠٣-٢٠٠٢وكانت جميع التحويالت التي أجراها المدير العام بين أبواب االعتماد خالل الثنائية             
بيد أنه قد يـتم     .  لتلبية المتطلبات البرمجية المتغيرة    االترخيص الذي منحه إياه قرار فتح أبواب االعتماد، وتم تنفيذه         

مراراً وتكراراً التعويض عن أي متطلب إضافي في أي مبلغ مخصص بموجب أحد أبواب االعتماد بتخفيض مقدار                 
متطلب من المتطلبات في إطار مبلغ مخصص آخر في باب االعتماد ذاته، وهو األمر الذي يتفادى الحاجـة إلـى                    

لتحويالت المجراة في الميزانية العادية في إطـار تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة              لوفيما يلي ملخص    . لإجراء التحوي 
٢٠٠٥-٢٠٠٤:  

  
    ٢٠٠٥- ٢٠٠٤  

  )بالدوالر األمريكي(
     األمراض السارية- ١باب االعتماد 

      :الزيادة
  ٣٦٥ ٠٠٠  تباينات التنفيذ والبرامج ذات األولوية  اإلقليم األفريقي

  ٨٢٩ ٠٠٠  األولويات اإلقليمية وزيادة تكاليف الموظفين   شرق آسياإقليم جنوب
أنفلونزا الطيور واألنشطة الجديدة في مجال تـوقي ومكافحـة            إقليم غرب المحيط الهادئ

  ٥٨٦ ٠٠٠  األمراض السارية، والمالريا والسل
      :التخفيض

  )٣٥٣ ٠٠٠(  إعادة التخصيص على أساس االستعراض اإلقليمي  اإلقليم األوروبي
إعادة التخصيص نتيجة التغير التنظيمي والتغيـرات البرمجيـة           إقليم شرق المتوسط

  )٣٥٤ ٠٠٠(  على المستوى القطري
التعــويض الجزئــي لخفــض تمويــل الخــدمات المــشتركة   المستويان العالمي واألقاليمي

واالجتماعات النظامية لألمم المتحـدة مـن الزيـادة الخاصـة           
  )١١٦ ٠٠٠(  أنفلونزا الطيورباألنشطة ذات الصلة ب

  ٩٥٧ ٠٠٠    الزيادة الصافية

     األمراض غير السارية والصحة النفسية- ٢باب االعتماد 
      :الزيادة

  ٤٦١ ٠٠٠  دعم األولويات اإلقليمية واألنشطة على النطاق اإلقليمي  إقليم شرق المتوسط
  ١٥ ٠٠٠  تعديالت طفيفة  المستويان العالمي واألقاليمي

      :ضالتخفي
إعادة التخصيص لألولويات البرمجية، بما في ذلك تعزيز وجود           اإلقليم األفريقي

  )٢ ٥٠٣ ٠٠٠(  المنظمة في البلدان 
التحويل لتعزيز المكاتب اإلقليمية واألولويات اإلقليمية وتغطيـة          إقليم جنوب شرق آسيا

  )١ ٢٧٦ ٠٠٠(  تباينات التنفيذ
  )٥٥٧ ٠٠٠(   أساس االستعراض اإلقليميإعادة التخصيص على  اإلقليم األوروبي

  )١٥٠ ٠٠٠(  التحويل للبرامج ذات األولوية  إقليم غرب المحيط الهادئ
  )٤ ٠١٠ ٠٠٠(    فيالتخفيض الصا
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    ٢٠٠٥- ٢٠٠٤  

  )بالدوالر األمريكي(
    صحة األسرة والمجتمع - ٣باب االعتماد 

      :الزيادة
  ٦٢٠ ٠٠٠   برامج المستوى القطري ذات األولويةزيادة المتطلبات في  إقليم غرب المحيط الهادئ

األنشطة ذات األولوية والدعم اإلضافي فيما يخـص فيـروس            المستويان العالمي واألقاليمي
  ٤١٨ ٠٠٠  األيدز

      :التخفيض
التحويل للبرامج ذات األولوية وتغطية الزيادات في الوجود في           اإلقليم األفريقي 

  )٤ ٦٨٢ ٠٠٠(  البلدان
  )٨٣٠ ٠٠٠(  إعادة التخصيص لألولويات اإلقليمية وتعزيز المكاتب القطرية  نوب شرق آسياإقليم ج

  )٥٢٧ ٠٠٠(  إعادة التخصيص على أساس االستعراض اإلقليمي  اإلقليم األوروبي
التغييرات التنظيمية والتحويل لألنشطة على النطـاق اإلقليمـي           إقليم شرق المتوسط

  )١ ٠٣٣ ٠٠٠(  وتباينات التنفيذ

  )٦ ٠٣٤ ٠٠٠(    التخفيض الصافي

    التنمية المستدامة والبيئات الصحية - ٤باب االعتماد 
      :الزيادة

  ١ ٦٢٣ ٠٠٠  التغييرات التنظيمية وتعزيز األنشطة ذات األولوية  المستويان العالمي واألقاليمي
      :التخفيض

الوجود فـي   إعادة التخصيص لتلبية احتياجات البرامج وتعزيز         اإلقليم األفريقي
  )٦ ٠٠٩ ٠٠٠(  البلدان

  )٤٠٦ ٠٠٠(  التحويل لألولويات اإلقليمية  إقليم جنوب شرق آسيا
  )٢٩١ ٠٠٠(  استعراض نصف المدةإعادة التخصيص على أساس   اإلقليم األوروبي

  )٢٨٧ ٠٠٠(  التغييرات التنظيمية ودعم المجاالت ذات األولوية  إقليم شرق المتوسط

  )٥ ٣٧٠ ٠٠٠(    التخفيض الصافي

    التكنولوجيا الصحية والمستحضرات الصيدالنية - ٥باب االعتماد 
      :الزيادة

  ٦٥٤ ٠٠٠  إعادة التخصيص على أساس االستعراض اإلقليمي  اإلقليم األوروبي
  ٥٧٢ ٠٠٠  زيادة متطلبات البرامج وأنشطة التمنيع التكميلية في الصين  إقليم غرب المحيط الهادئ

  ٢٠٩ ٠٠٠  التغييرات التنظيمية   واألقاليميالمستويان العالمي 
      :التخفيض

إعادة التخصيص على أساس احتياجات البرامج من أجل البرامج         اإلقليم األفريقي
  )٢ ٩٦٢ ٠٠٠(  ذات األولوية وتعزيز الوجود في البلدان

  )٨٢٠ ٠٠٠(  التحويل لألولويات اإلقليمية وتعزيز المكاتب القطرية  إقليم جنوب شرق آسيا
  )١ ٤٢٩ ٠٠٠(  التغييرات التنظيمية والتحويل لألولويات اإلقليمية  إقليم شرق المتوسط

  )٣ ٧٧٦ ٠٠٠(    التخفيض الصافي
  
  



  A59/28    ٥٩/٢٨ج

48 

  
    ٢٠٠٥- ٢٠٠٤  

  )بالدوالر األمريكي(
    البينات والمعلومات الداعمة للسياسات - ٦باب االعتماد 

      :الزيادة
  ٢٠٠ ٠٠٠  ض اإلقليميالزيادة على أساس االستعرا  اإلقليم األوروبي

الزيادة الناتجة جزئياً عـن التغييـرات التنظيميـة والطـوارئ             إقليم شرق المتوسط
  ٧٩٢ ٠٠٠  اإلقليمية وتباينات التنفيذ

      :التخفيض
  )٢ ٣٨٢ ٠٠٠(  التحويل لتعزيز وجود المنظمة في البلدان والبرامج ذات األولوية  اإلقليم األفريقي 

  )٢٣٠ ٠٠٠(  حويل لدعم المكاتب القطرية واألولويات اإلقليميةالت  إقليم جنوب شرق آسيا
إعادة التخصيص على المستوى القطري من أجل البـرامج ذات            إقليم غرب المحيط الهادئ

  )٢ ٠١٩ ٠٠٠(  األولوية
  )٨٩٨ ٠٠٠(  التغيير التنظيمي واألموال اإلضافية لالجتماعات النظامية  المستويان العالمي واألقاليمي

  )٤ ٥٣٧ ٠٠٠(    يض الصافيالتخف

    العالقات الخارجية واألجهزة الرئاسية - ٧باب االعتماد 
      :الزيادة

  ٣٧٠ ٠٠٠  التحويل للبرامج ذات األولوية  اإلقليم األفريقي
التغييرات التنظيمية والتحويل لألنشطة على النطـاق اإلقليمـي           إقليم شرق المتوسط

  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠  واالجتماعات البلدانية
      :تخفيضال

  )١ ٠٦٩ ٠٠٠(  إعادة التخصيص لألولويات اإلقليمية وتغطية تباينات التكاليف  إقليم جنوب شرق آسيا
  )٦٣٩ ٠٠٠(  التغييرات التنظيمية والتحويل لألولويات اإلقليمية  اإلقليم األوروبي

  )١ ١٩٥ ٠٠٠(  إعادة تخصيص وفورات التكاليف للبرامج ذات األولوية  إقليم غرب المحيط الهادئ
  )٨٢١ ٠٠٠(  التغييرات التنظيمية، بما في ذلك التعاون القطري  المستويان العالمي واألقاليمي

  )٨٥٤ ٠٠٠(    التخفيض الصافي

    اإلدارة العامة - ٨باب االعتماد 
      :الزيادة

  ١ ٨٧٨ ٠٠٠  الزيادات من أجل تغطية تباينات التنفيذ  اإلقليم األفريقي
      :التخفيض

  )٦٢٩ ٠٠٠(  وتغطية تباينات التكاليفالتحويل لألولويات اإلقليمية    شرق آسياإقليم جنوب
  )٤٠ ٠٠٠(  إعادة التخصيص لألولويات اإلقليمية  اإلقليم األوروبي

  )١ ٠٥٩ ٠٠٠(  التغييرات التنظيمية وإعادة التخصيص لتباينات التكاليف  إقليم شرق المتوسط
مكاسب المتأتية من صرف العمالت للبـرامج       إعادة تخصيص ال    إقليم غرب المحيط الهادئ

  )٣٨٨ ٠٠٠(  ذات األولوية
  )٢ ٣٧٨ ٠٠٠(  التغييرات التنظيمية وتعزيز األنشطة ذات األولوية  المستويان العالمي واألقاليمي

  )٢ ٦١٦ ٠٠٠(    التخفيض الصافي
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    ٢٠٠٥- ٢٠٠٤  

  )بالدوالر األمريكي(
     اإلقليميون والوظائف المستقلةالمدير العام والمديرون - ٩باب االعتماد 

      :الزيادة
  ٧٢٣ ٠٠٠  التحويل لألولويات اإلقليمية وتغطية تباينات التكاليف  إقليم جنوب شرق آسيا

  ١٣٥ ٠٠٠  إعادة التخصيص على أساس االستعراض اإلقليمي لحالة الموارد  اإلقليم األوروبي
  ١ ٣٣٩ ٠٠٠   النطاق اإلقليميالتغييرات التنظيمية لألنشطة على  إقليم شرق المتوسط

  ٥٩٥ ٠٠٠  التغييرات التنظيمية  المستويان العالمي واألقاليمي
      :التخفيض

  )١٠ ٠٠٠(  تعديالت طفيفة  اإلقليم األفريقي 
  )١١٢ ٠٠٠(  وفورات التكاليف  إقليم غرب المحيط الهادئ

  ٢ ٦٧٠ ٠٠٠    الزيادة الصافية

    لدانوجود المنظمة في الب - ١٠باب االعتماد 
      :الزيادة

تعزيز وجود المنظمة في البلدان وزيادة التكاليف على المستوى           اإلقليم األفريقي
  ١٥ ٩٣٥ ٠٠٠  القطري

  ٣ ٧٠٨ ٠٠٠  إعادة التخصيص لتعزيز المكاتب القطرية  إقليم جنوب شرق آسيا
  ١ ٤١٨ ٠٠٠  التغييرات التنظيمية المرتبطة بالوجود في البلدان  اإلقليم األوروبي

  ٢ ١٢٦ ٠٠٠  التمويل اإلضافي للمكاتب القطرية  إقليم غرب المحيط الهادئ
  ١ ٩٩٣ ٠٠  التغيير التنظيمي  المستويان العالمي واألقاليمي

      :التخفيض
وتغييرات البرامج على المستوى القطـري      التغييرات التنظيمية     إقليم شرق المتوسط

  )٩٣٠ ٠٠٠(  والتحويل لألنشطة على النطاق اإلقليمي

  ٢٤ ٢٥٠ ٠٠٠    الزيادة الصافية

    متنوعات - ١١باب االعتماد 
      :التخفيض

  )٦٨٠ ٠٠٠(  التحويل للبرامج ذات األولوية  المستويان العالمي واألقاليمي

  )٦٨٠ ٠٠٠(    التخفيض الصافي

  -    إجمالي التحويالت الصافية
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  األموال النقدية والودائع والسندات المالية
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  
  ) األمريكيةبآالف الدوالرات(
  
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

      األموال النقدية في المصارف، وقيد التحويل وتحت اليد

  ٥٤ ٣١٣  ١٥ ٥٤٩  المقر الرئيسي  

  ٦٤ ٨١٥  ٨٠ ٦٣٧  ة والقطريالمكاتب اإلقليمية  
  ١١٩ ١٢٨  ٩٦ ١٨٦   وقيد التحويل وتحت اليدمجموع األموال النقدية في المصارف  

     

            الودائع
  ٦٣٩ ٩٠٢  ٩٣٤ ٨٥٦  الودائع والحسابات تحت الطلب بالدوالر األمريكي  
  ٦٣٩ ٩٠٢  ٩٣٤ ٨٥٦  مجموع الودائع  

      
      السندات المالية

      
  ٥١٧ ٤٦٠  ٤٧٤ ٣١٣  ة األجل ثابتة الدخل بالدوالر األمريكيالحوافظ المالية القصير    
  ١٧٦ ٠٥٩  ٢٣٧ ٧٥٠  الحوافظ المالية الطويلة األجل ثابتة الدخل بالدوالر األمريكي    
  ٩ ١٠٩  ٥٤ ٣٣٢  حوافظ أسهم بالدوالر األمريكي    
  ٧٠٢ ٦٢٨  ٧٦٦ ٣٩٥  مجموع السندات المالية    
  ١ ٣٤٢ ٥٣٠  ١ ٧٠١ ٢٥١  مجموع الودائع والسندات المالية    

/  كـانون األول   ٣١الـسندات الماليـة فـي       األموال النقدية والودائع و   مجموع  
        ١ ٤٦١ ٦٥٨  ١ ٧٩٧ ٤٣٧  )١٨المالحظة  (٢٠٠٣ديسمبر / كانون األول ٣١ و٢٠٠٥ ديسمبر
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  المالياألموال النقدية والودائع والسندات المالية بحسب المصدر 
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  )الدوالرات األمريكيةآالف ب(
    

٢٠٠٥  

  ٢٠٠٣  
انظر ذكرت مجدداً، (

  )٣٧المالحظة 
          االلتزامات غير المسددة

  ١١ ٦٢٦    ٧ ٩٥٩    ترتيبات مشتركة بين المنظمات
  ٢٠٤ ٩٨٦    ٣٥٥ ٦٥٣    أنشطة برمجية تابعة للمنظمة
  ٣٠ ٦٣٨    ٧٠ ٨٩٧    مؤسسات وصناديق أخرى  - صناديق ائتمانية -نظمةأنشطة برمجية غير تابعة للم

          
  ٢٤٧ ٢٥٠    ٤٣٤ ٢٠٩  مجموع االلتزامات غير المسددة

  )١ ٧٤٤(    )١٣ ٠٣٤(     الميزانية العادية-االقتراض الداخلي 

  ٤٥٥ ٨٨٥    ٥٥٣ ٨٤٧    الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة

          أموال أخرى للمنظمة

  ٩ ٨٠٠    ٢ ٤٣٢    دات المتنوعةحساب اإليرا
  )٥٨(        حساب الدخل الطارئ

  ١ ٠٣٨    ١ ١٤٢    صندوق العقارات
  ١ ٤٦٧    ٢٢٩    صندوق األمن

  ٤٠٠    ٤٠٠    الصندوق الدوار لمعدات التعليم والمختبرات الالزمة للتعليم والتدريب الطبي
  ٤ ٠٣٦    ٢ ٨١٨    الحساب الخاص المتيازات استخدام تسهيالت المقر الرئيسي

  ٤    ٤    الصندوق الخاص لإليرادات الناجمة عن السياسات الخاصة ببراءات االختراع
      ٢ ٧٣٥    صندوق تنمية الموظفين
  ٦ ٤٧٤    ٤ ٦٥٠    الصندوق الدوار للمبيعات

  ١ ٩٥٠    ١٩ ٣٤٦    صندوق تكنولوجيا المعلومات
  ١٣٦ ١٠٣    ٩٢ ٢٦٧    الحساب الخاص لتكاليف الخدمة

  ١ ٧٧٨    )٢ ٧٠٦(    ئبصندوق معادلة الضرا
  ٥٢ ٩١١    ٥٦ ٤٠٩    حساب مدفوعات نهاية الخدمة

  ٢١٥ ٩٠٣    ١٧٩ ٧٢٦    مجموع األموال األخرى للمنظمة

          الصناديق االئتمانية
  )١٠ ٩٧٦(    ١ ٦٢١    ترتيبات مشتركة بين المنظمات
  ٦٩ ٩٩٩    ٧٧ ٩٤٤    أنشطة برمجية تابعة للمنظمة

  ٤٤٧ ٦١٠    ٥٦٩ ٤٤٨    أنشطة برمجية غير تابعة للمنظمة
  ٥٠٦ ٦٣٣    ٦٤٩ ٠١٣    مجموع الصناديق االئتمانية

          الحسابات الدائنة والمدينة
  ٥٣ ٦٦٣    ٤٢ ٥١٧    الحسابات الدائنة واإليرادات المؤجلة
  )٦٢ ٥٦٠(    )٩٨ ٢٩٥(    مقدماًالحسابات المدينة والنفقات المدفوعة 
  )٨ ٨٩٧(    )٥٥ ٧٧٨(    مجموع الحسابات الدائنة والمدينة

  )٢ ٨٩٠(    )٢٦ ٥١٠(    المباني قيد اإلنشاء

      )٤ ١٩٣(    األصول الرأسمالية للوكالة الدولية لبحوث السرطان
  ٤٦ ٦٨٥    ٥٠ ٣٢٨    مسبقاًاشتراكات الدول األعضاء المستلمة 

  ٢ ٨٣٢    ٢٩ ٨٢٩    المبالغ المقترضة الواجبة السداد بعد عام واحد

  ١ ٤٦١ ٦٥٧    ١ ٧٩٧ ٤٣٧    يةوالسندات المالمجموع األموال النقدية والودائع 
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإليرادات والمصروفات الخاصة بميزانية العمل العادية الفعلية في المدة 
  )الدوالرات األمريكيةآالف ب(

  
  الرقم الفعلي  

  رقم الميزانية  ٢٠٠٥-٢٠٠٤
      :اإليرادات

  ٨٦٣ ١٠١  ٨٦٣ ١٠١  )٤ل الجدو(األعضاء صافى االشتراكات المقدرة على الدول 
    ٥٢ ٩٨١  أ)٤الجدول ( مبلغ الترتيب الموازي للتأخر في تحصيل االشتراكات المقدرة  : منهامطروحاً

  ٨٦٣ ١٠١  ٨١٠ ١٢٠  االشتراكات المحصلة
      ) من الالئحة المالية٥-٦ المادة - المالية الحوافزبما في ذلك المبالغ المرصودة في إطار مخطط (

  ٤ ٦٢٦  ٤ ٦٢٦   ب  المبالغ المحولة إلى صندوق معادلة الضرائب : منهامطروحاً
  ٨٥٨ ٤٧٥  ٨٠٥ ٤٩٤    االشتراكات المحصلة لميزانية العمل الفعلية

      : االعتمادات المخصصة لجمعية الصحة العالمية : إليهامضافاً
  ٢١ ٦٣٦  ٢١ ٦٣٦   اإليرادات المتنوعة٣٢-٥٦ع ص جالقرار   

  ٨٨٠ ١١١  ٨٢٧ ١٣٠  ج  اإليرادات لميزانية العمل الفعلية  مجموع
      :المصروفات

  ٨٨٠ ١١١  ٨٧١ ١٦٣  د )١١ إلى ١البيان الرابع، أبواب االعتمادات من (المصروفات من أجل ميزانية العمل الفعلية 
    ٤٤ ٠٣٣  مبلغ الزيادة في المصروفات على اإليرادات

        ٣١ ٠٠٠  امل   صندوق رأس المال الع-   : منمموالً
                        ٤٤ ٠٣٣    ١٣ ٠٣٣    االقتراض الداخلي-   

              
  ٪١٠٠‚٠٠  ٨٦٣ ١٠١      ٢٠٠٥- ٢٠٠٤االشتراكات المقدرة للمدة )  أ (

          :االشتراكات المحصلة
  ٪٥٠‚٥٩      ٤٣٦ ٦٥٢  ٢٠٠٤في عام 
            ٪٤٣‚٢٧      ٣٧٣ ٤٦٨  ٢٠٠٥في عام 

            ٪٩٣‚٨٦  ٨١٠ ١٢٠      )٤الجدول (المجموع 
            ٪٦‚١٤  ٥٢ ٩٨١      ٢٠٠٥-٢٠٠٤العجز في تحصيل اشتراكات المدة 

      ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
  ٨٠ ٠٠٠  ٨٠ ٠٠٠      )١٢باب االعتماد (تحويالت إلى صندوق معادلة الضرائب )  ب(

            ٧٧ ٣٣٣  ٧٥ ٣٧٤       المبالغ المقيدة لحساب الدول األعضاء: منهامطروحاً
            ٢ ٦٦٧  ٤ ٦٢٦      حولة إلى صندوق معادلة الضرائب لتغطية تسديدات ضريبة الدخلالمبالغ الم

          الميزانية المعتمدة والتمويل المخطط)  ج(
  ٨٥٥ ٦٥٤  ٨٨٠ ١١١      )البيان الرابع(مجموع الميزانية المعتمدة 

          :يمول كالتالي
  ٧٩٢ ٥٢٦  ٨٥٨ ٤٧٥      يزانية العمل الفعليةاالشتراكات المقدرة التي تدفعها الدول األعضاء من أجل م

  ٥٠٠        استرداد تكاليف دعم البرامج
  ٤٩ ٧٣٢  ٢١ ٦٣٦      اإليرادات المتنوعة المخصصة

  ١٢ ٨٩٦        الدخل الطارئ المخصص
            ٨٥٥ ٦٥٤  ٨٨٠ ١١١      مجموع تمويل الميزانية 

          الحصيلة المالية للميزانية)  د(
  ٨٥٥ ٦٥٤  ٨٨٠ ١١١      دةمجموع الميزانية المعتم

  ٨٣٠ ٤٠١  ٨٧١ ١٦٣       مجموع المصروفات المتحملة:مطروحاً منه
 يصبح أمواالً نقدية تُقيد في حساب اإليرادات رصيد االعتمادات غير الملتزم به

  المتنوعة عندما يتم تلقي االشتراكات المستحقة
    

٢٥ ٢٥٣  ٨ ٩٤٨            
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ -رة االشتراكات المقد
  والمدد المالية السابقة

  )بالدوالرات األمريكية(
  

    اشتراكات المدد المالية السابقة  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤اشتراكات   

  الدول األعضاء بما فيها الدول
  األعضاء المنتسبة

صافي 
  االشتراكات

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الرصيد غير
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

الرصيد غير 
المسدد في 

١/١/٢٠٠٤  

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الرصيد غير 
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

مجموع 
  االشتراكات
  غير المسددة

الدول األعضاء التـي قـدرت      
  اشتراكاتها

              

            ٩ ٧٨٩ ٦٢٠  ٩ ٧٨٩ ٦٢٠  االتحاد الروسي
            ٣٣ ٩١٠  ٣٣ ٩١٠  إثيوبيا
  ٣ ٧٩٤ ٢٧٣  ٣ ٧٩٤ ٢٧٣  ٢١٦ ٨٤٢  ٤ ٠١١ ١١٥    ٣٨ ٢٠٠  ٣٨ ٢٠٠  نآذربيجا

  ٣٠ ٨٠٠ ٤٨٤  ٢١ ٩٦١ ٦٢٤    ٢١ ٩٦١ ٦٢٤  ٨ ٨٣٨ ٨٦٠  ١١٧ ١٨٠  ٨ ٩٥٦ ٠٤٠  األرجنتين
            ٨١ ١٣٠  ٨١ ١٣٠  األردن
  ٢ ٤٤٦ ١٥٠  ٢ ٤٢٨ ٩٧٠  ٦٧ ١٨٠  ٢ ٤٩٦ ١٥٠  ١٧ ١٨٠    ١٧ ١٨٠  أرمينيا
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  إريتريا
            ٢١ ٤٥٤ ٥٨٠  ٢١ ٤٥٤ ٥٨٠  أسبانيا
            ١٣ ٧٠٥ ١٢٠  ١٣ ٧٠٥ ١٢٠  أستراليا
            ٩٣ ٥٨٠  ٩٣ ٥٨٠  إستونيا
  ٦٥١ ٩٣٤    ٦٢ ٩٦٥  ٦٢ ٩٦٥  ٦٥١ ٩٣٤  ٣ ١٠٥ ١٨٦  ٣ ٧٥٧ ١٢٠  إسرائيل
  ٣٠٦ ٦٦٥  ٢٥٩ ٨٧٥    ٢٥٩ ٨٧٥  ٤٦ ٧٩٠    ٤٦ ٧٩٠  أفغانستان
            ١٨٧ ١٥٠  ١٨٧ ١٥٠  إكوادور
            ٣٤ ٣٤٠  ٣٤ ٣٤٠  ألبانيا

            ٧٨ ٤٤٠ ١٥٠  ٧٨ ٤٤٠ ١٥٠  ألمانيا
            ١ ٨٦١ ٦١٠  ١ ٨٦١ ٦١٠  اإلمارات العربية المتحدة

  ١٧٤ ٠٦٤  ١٥٢ ٥٩٤  ٦٣ ٥٠٤  ٢١٦ ٠٩٨  ٢١ ٤٧٠    ٢١ ٤٧٠  أنتيغوا وبربودا
            ٣٨ ٢٠٠  ٣٨ ٢٠٠  أندورا

            ١ ٤٥٤ ٢٦٠  ١ ٤٥٤ ٢٦٠  إندونيسيا
            ١٢ ٨٨٠  ١٢ ٨٨٠  أنغوال

  ٩٣٧ ٥١٩  ٣٩٥ ٢٨٠  ١٩٧ ٦١٠  ٥٩٢ ٨٩٠  ٥٤٢ ٢٣٩  ١ ٦٠١  ٥٤٣ ٨٤٠  أوروغواي
  ٤٠ ٤٢١    ٤٠ ٣٩٦  ٤٠ ٣٩٦  ٤٠ ٤٢١  ٦٦ ٠٢٩  ١٠٦ ٤٥٠  أوزبكستان

            ٤٦ ٣٠٠  ٤٦ ٣٠٠  أوغندا
  ٣٢ ٣٠٩ ٤٣٨  ٣٢ ٣٠٩ ٤٣٨    ٣٢ ٣٠٩ ٤٣٨    ٣٩١ ٠٣٠  ٣٩١ ٠٣٠  أوكرانيا
            ٢ ٧٤٤ ١١٠  ٢ ٧٤٤ ١١٠  أيرلندا
            ٢٨٥ ٤٤٠  ٢٨٥ ٤٤٠  أيسلندا
      ٤٣٧ ٣٧٩  ٤٣٧ ٣٧٩    ٤٢ ٣٥٩ ٣٠٠  ٤٢ ٣٥٩ ٣٠٠  إيطاليا

  ٦٠ ٣٧٩  ٢٢ ١٦٩    ٢٢ ١٦٩  ٣٨ ٢١٠    ٣٨ ٢١٠  بابوا غينيا الجديدة
  ١٠٧ ٢٩٦    ١٧٨ ٣٩٨  ١٧٨ ٣٩٨  ١٠٧ ٢٩٦  ١١ ٦٠٤  ١١٨ ٩٠٠  باراغواي
  ٢٥٠ ٠٣١    ٢٤٠ ٠٧٩  ٢٤٠ ٠٧٩  ٢٥٠ ٠٣١  ٢٤٣ ٥٨٩  ٤٩٣ ٦٢٠  باكستان
  ٨ ٢٣٦        ٨ ٢٣٦  ٣٤٤  ٨ ٥٨٠  باالو

            ٢٠٤ ٧٥٠  ٢٠٤ ٧٥٠  البحرين
  ٦ ٤٦٥ ٦٠٤    ٩ ٧٢٠ ٨٠٥  ٩ ٧٢٠ ٨٠٥  ٦ ٤٦٥ ٦٠٤  ١٠ ١٦٥ ٦٣٦  ١٦ ٦٣١ ٢٤٠  البرازيل
            ٨١ ١٢٠  ٨١ ١٢٠  بربادوس
            ٣ ٩٦٨ ٧٣٠  ٣ ٩٦٨ ٧٣٠  البرتغال

            ٢٨٥ ٤٤٠  ٢٨٥ ٤٤٠  بروني دار السالم
            ٩ ٣٥٦ ٥٠  ٩ ٣٥٦ ٩٥٠  بلجيكا
            ١٢٧ ٩١٠  ١٢٧ ٩١٠  بلغاريا
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    اشتراكات المدد المالية السابقة  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤اشتراكات   

  الدول األعضاء بما فيها الدول
  األعضاء المنتسبة

صافي 
  االشتراكات

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الرصيد غير
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

ر الرصيد غي
المسدد في 

١/١/٢٠٠٤  

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الرصيد غير 
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

مجموع 
  االشتراكات
  غير المسددة

  ٣٨١        ٣٨١  ٨ ١٩٩  ٨ ٥٨٠  بليز
            ٨٤ ٩٩٠  ٨٤ ٩٩٠  بنغالديش

  ٤٩ ٥٤٠    ٤٨ ١٦٦  ٤٨ ١٦٦  ٤٩ ٥٤٠  ١٠٨ ٠٠٠  ١٥٧ ٥٤٠  بنما
            ١٧ ١٨٠  ١٧ ١٨٠  بنن

            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  بوتان
            ٩٣ ٨٠  ٩٣ ٥٨٠  بوتسوانا

  ٨ ٥٨٠    ٨ ٤٢١  ٨ ٤٢١  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  بورتوريكو
            ١٧ ١٨٠  ١٧ ١٨٠  بوركينا فاصو

      ٩ ١٤٦  ٩ ١٤٦    ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  بوروندي
            ٢٩ ٦٢٠  ٢٩ ٦٢٠  البوسنة والهرسك

      ١٥٥ ٠٩٣  ١٥٥ ٠٩٣    ٣ ٥٧٥ ١٢٠  ٣ ٥٧٥ ١٢٠  بولندا
  ١٠١ ٠٣٨  ٢٨ ٤٩٨    ٢٨ ٤٩٨  ٧٢ ٥٤٠    ٧٢ ٥٤٠  فيابولي
  ١ ٢٥٩ ١٩٥  ٤١٥ ١٤٥  ٨٢٦ ٠٠٠  ١ ٢٤١ ١٤٥  ٨٤٤ ٠٥٠  ٤٩ ١٩٠  ٨٩٣ ٢٤٠  بيرو

  ٢٣٧ ٥٣٠  ٨٠ ٠٠٠  ٣١٥ ٤٧٥  ٣٩٥ ٤٧٥  ١٥٧ ٥٣٠    ١٥٧ ٥٣٠  بيالروس
            ٢ ١٣٨ ٨٩٠  ٢ ١٣٨ ٨٩٠  تايلند

  ١ ٢٥٩ ٠١٤  ١ ٢٢٤ ٦٧٤    ١ ٢٢٤ ٦٧٤  ٣٤ ٣٤٠    ٣٤ ٣٤٠  تركمانستان
            ٣ ٤٥٢ ١٥٠  ٣ ٤٥٢ ١٥٠  تركيا

            ١٦١ ٨٢٠  ١٦١ ٨٢٠  ترينيداد وتوباغو
      ٢٢٥ ٠٧٣  ٢٢٥ ٠٧٣    ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  تشاد
  ١ ٠٢٩    ١٧ ٩٨٥  ١٧ ٩٨٥  ١ ٠٢٩  ٧ ٥٥١  ٨ ٥٨٠  توغو
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  توفالو
  ٤ ٣٩٠        ٤ ٣٩٠  ٤ ١٩٠  ٨ ٥٨٠  توكيالو
            ٢٦٣ ٩٩٠  ٢٦٣ ٩٩٠  تونس
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  تونغا

            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠   لستي-تيمور 
            ٥١ ٠٨٠  ٥١ ٠٨٠  جامايكا
            ٦٢١ ٩٦٠  ٦٢١ ٩٦٠  الجزائر

            ١٠٦ ٤٥٠  ١٠٦ ٤٥٠  جزر البهاما
  ٤ ٢٩٠    ١١ ٥٧١  ١١ ٥٧١  ٤ ٢٩٠  ٤ ٢٩٠  ٨ ٥٨٠  جزر سليمان
  ٤٤٤ ٤٢٧  ٤٣٥ ٨٤٧  ٩ ٦١٥  ٤٤٥ ٤٦٢  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  جزر القمر

            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  كوكجزر 
  ٨ ٥٠٧        ٨ ٥٠٧  ٧٣  ٨ ٥٨٠  جزر مارشال

  ٦١٢ ٧٩١    ٧٠ ٥٤٨  ٧٠ ٥٤٨  ٦١٢ ٧٩١  ٢٣٦ ٦٦٩  ٨٤٩ ٤٦٠  الجماهيرية العربية الليبية
  ١٦٤ ٨٤١  ١٥٦ ٢٦١    ١٥٦ ٢٦١  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٨٦٢ ٢٨٢    ٧٦٨ ٤٦٥  ٧٦٨ ٤٦٥  ٨٦٢ ٢٨٢  ٩٦٠ ٢٥٨  ١ ٨٢٢ ٥٤٠  جمهورية إيران اإلسالمية

            ١ ٦٤٢ ٦٩٠  ١ ٦٤٢ ٦٩٠  الجمهورية التشيكية
            ٤١ ٦٦٠  ٤١ ٦٦٠  جمهورية تنزانيا المتحدة
  ١ ٠١٩ ٥٧٢  ٨٢٣ ٩٧٩  ٢٦٨ ٧٥٠  ١ ٠٩٢ ٧٢٩  ١٩٥ ٥٩٣  ٥١ ٦٤٧  ٢٤٧ ٢٤٠  الجمهورية الدومينيكية

            ٥٠٠ ٩٢٠  ٥٠٠ ٩٢٠  الجمهورية العربية السورية
  ٢٩ ٨٣٥  ٢١٥    ٢١٥  ٢٩ ٦٢٠    ٢٩ ٦٢٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٤ ٦٠٩ ١١٠        ٤ ٦٠٩ ١١٠  ١٠ ٩١٧ ٧٠٠  ١٥ ٥٢٦ ٨١٠  جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الديمقراطيـة    

  ١١٥        ١١٥  ٨١ ٠٠٥  ٨١ ١٢٠  الشعبية
ــة  ــة الو الديمقراطي جمهوري

            ١٤ ٨٨٠  ١٤ ٨٨٠  الشعبية
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  Schedule 4 (continued)  )تابع (٤الجدول 
  
  

    اشتراكات المدد المالية السابقة  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤اشتراكات   

  الدول األعضاء بما فيها الدول
  األعضاء المنتسبة

صافي 
  االشتراكات

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الرصيد غير
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

الرصيد غير 
المسدد في 

١/١/٢٠٠٤  

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 غير الرصيد
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

مجموع 
  االشتراكات
  غير المسددة

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية   
  ٢٥ ٧٦٠    ١٧ ٨٨٥  ١٧ ٨٨٥  ٢٥ ٧٦٠  ٢٥ ٣٣٠  ٥١ ٠٩٠  السابقة

  ٢ ٩٥٠ ٠٢٣  ٢ ٩٣٧ ١٤٣  ٤ ٢٩٠  ٢ ٩٤١ ٤٣٣  ١٢ ٨٨٠    ١٢ ٨٨٠  جمهورية مولدوفا
            ٢ ٩٩٨ ٩٣٠  ٢ ٩٩٨ ٩٣٠  جنوب أفريقيا

  ٤ ٤٣٩ ١٦٣  ٤ ٤٠٥ ٢٥٣  ٢٣ ٤٣٣  ٤ ٤٢٨ ٦٨٦  ٣٣ ٩١٠    ٣٣ ٩١٠  جورجيا
  ٤ ٢٩٠    ٣٧ ٦١٠  ٣٧ ٦١٠  ٤ ٢٩٠  ٤ ٢٩٠  ٨ ٥٨٠  جيبوتي
            ٦ ٢٤٥ ٤١٠  ٦ ٢٤٥ ٤١٠  الدانمرك
  ١٢ ٢٦٠  ٣ ٦٨٠    ٣ ٦٨٠  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  دومينيكا

  ٨ ٥٣٣        ٨ ٥٣٣  ٤٧  ٨ ٥٨٠  الرأس األخضر
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  رواندا
            ٥٠٢ ٦٣٠  ٥٠٢ ٦٣٠  رومانيا
            ١٧ ١٨٠  ١٧ ١٨٠  زامبيا

            ٦٣ ٦٤٠  ٦٣ ٦٤٠  زمبابوي
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  ساموا

            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  سانت فنسنت وغرينادين
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  سانت كيتس ونيفيس

  ١٢ ٢٢٠    ١٦ ٨٤٤  ١٦ ٨٤٤  ١٢ ٢٢٠  ٤ ٩٦٠  ١٧ ١٨٠  سانت لوسيا
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  سان تومي وبرينسيبي

            ٢١ ٤٧٠  ٢١ ٤٧٠  ن مارينوسا
            ١٤٠ ٣٦٠  ١٤٠ ٣٦٠  سري النكا
            ١٧٠ ٤١٠  ١٧٠ ٤١٠  السلفادور
            ٤٠٠ ٤٨٠  ٤٠٠ ٤٨٠  سلوفاكيا
            ٦٩٤ ٠٨٠  ٦٩٤ ٠٨٠  سلوفينيا
            ٣ ٣٢٥ ٣٠٠  ٣ ٣٢٥ ٣٠٠  سنغافورة
            ٤٢ ٤٩٠  ٤٢ ٤٩٠  السنغال
            ١٧ ١٨٠  ١٧ ١٨٠  سوازيلند
  ٣٠ ١٥٠    ٢٣ ٧٣٠  ٢٣ ٧٣٠  ٣٠ ١٥٠  ٢٩ ٥٢٠  ٥٩ ٦٧٠  السودان
  ١١٢ ٢٩٢  ٩٩ ٤١٢  ٨ ٤٢٢  ١٠٧ ٨٣٤  ١٢ ٨٨٠    ١٢ ٨٨٠  سورينام
            ٨ ٦٢٠ ٣٨٠  ٨ ٦٢٠ ٣٨٠  السويد
            ١٠ ٥١٨ ٤٦٠  ١٠ ٥١٨ ٤٦٠  سويسرا
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  سيراليون
            ١٧ ١٨٠  ١٧ ١٨٠  سيشيل
  ١ ١٨٤ ٧٤٩    ٢٤٩ ٠٣٩  ٢٤٩ ٠٣٩  ١ ١٨٤ ٧٤٩  ٦٦٧ ٨٤١  ١ ٨٥٢ ٥٩٠  شيلي

  ٨١ ٥٦٠    ٨٤ ٢١٣  ٨٤ ٢١٣  ٨١ ٥٦٠  ٨٤ ٥٦٠  ١٦٦ ١٢٠  صربيا والجبل األسود
  ٤٠٠ ٢٢٤  ٣٩١ ٦٤٤    ٣٩١ ٦٤٤  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  الصومال
            ١٥ ٢٨٢ ٥٨٠  ١٥ ٢٨٢ ٥٨٠  الصين

  ٤٦٩ ٠٧٤  ٤٦٠ ٤٩٤  ١٥٤ ٥٣٠  ٦١٥ ٠٢٤  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  طاجيكستان
  ٦ ٣٩٨ ٨٠١  ٥ ٧٥٥ ٨٠١    ٥ ٧٥٥ ٨٠١  ٦٤٣ ٠٠٠    ٦٤٣ ٠٠٠  العراق
            ٥٥٨ ٠١٠  ٥٥٨ ٠١٠  ُعمان
      ٥٣ ١٥٥  ٥٣ ١٥٥    ٩٧ ٨٦٠  ٩٧ ٨٦٠  غابون
  ١٠ ٦٦٣  ٢ ٠٨٣  )٢ ٠٨٣(    ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  غامبيا
            ٣٨ ٢٠٠  ٣٨ ٢٠٠  غانا

  ٤ ٢٩٠        ٤ ٢٩٠  ٤ ٢٩٠  ٨ ٥٨٠  غرينادا
            ٢٤٢ ٩٥٠  ٢٤٢ ٩٥٠  غواتيماال

            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  غيانا
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  Schedule 4 (continued)  )تابع (٤ل الجدو
  
  

    اشتراكات المدد المالية السابقة  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤اشتراكات   

  الدول األعضاء بما فيها الدول
  األعضاء المنتسبة

صافي 
  االشتراكات

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الرصيد غير
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

الرصيد غير 
المسدد في 

١/١/٢٠٠٤  

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الرصيد غير 
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

مجموع 
  االشتراكات
  غير المسددة

  ٢٥ ٧٦٠    ٢٥ ٢٦٤  ٢٥ ٢٦٤  ٢٥ ٧٦٠    ٢٥ ٧٦٠  غينيا
  ٨ ٠١٩        ٨ ٠١٩  ٤ ٨٦١  ١٢ ٨٨٠  غينيا االستوائية

  ٢٢٢ ٥٩٠  ٢١٤ ٠١٠    ٢١٤ ٠١٠  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠   بيساو-غينيا 
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  نواتوفا

            ٥٤ ٤٣٨ ٧٢٠  ٥٤ ٤٣٨ ٧٢٠  فرنسا
  ٣٦٨ ٥٥٩    ٢٤٠ ٣٥٥  ٢٤٠ ٣٥٥  ٣٦٨ ٥٥٩  ٤٦١ ٥٩١  ٨٣٠ ١٥٠  الفلبين
  ٧٣٤ ٠٠٠    ١ ٣٥٩ ٢٧٩  ١ ٣٥٩ ٢٧٩  ٧٣٤ ٠٠٠  ٨٧٨ ٦٥٠  ١ ٦١٢ ٦٥٠  فنزويال
            ٤ ٤٩٢ ٤٠٠  ٤ ٤٩٢ ٤٠٠  فنلندا
            ٣٣ ٩١٠  ٣٣ ٩١٠  فيجي

            ١٥٧ ٥٣٠  ١٥٧ ٥٣٠  فييت نام
            ٣٢٧ ٩٣٠  ٣٢٧ ٩٣٠  قبرص
            ٤١٨ ٠٨٠  ٤١٨ ٠٨٠  قطر

  ١ ٢٣٣ ٤١٢  ١ ٢٢٤ ٨٣٢  ٤ ٢٢٦  ١ ٢٢٩ ٠٥٨  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  قيرغيزستان
  ٣ ٨٩٠ ٤٨٨  ٣ ٨٩٠ ٤٨٨  ٧٢٤ ٧٦٥  ٤ ٦١٥ ٢٥٣    ٢٢٥ ٣٥٠  ٢٢٥ ٣٥٠  كازاخستان
  ٣٥ ١٨٠    ١٠ ٠٤٨  ١٠ ٠٤٨  ٣٥ ١٨٠  ٣٧ ٣٦٠  ٧٢ ٥٤٠  الكاميرون
            ٣٢٣ ٦٥٠  ٣٢٣ ٦٥٠  كرواتيا
            ١٧ ١٨٠  ١٧ ١٨٠  كمبوديا
            ٢٢ ٨٧٧ ٢٥٠  ٢٢ ٨٧٧ ٢٥٠  كندا
  ٢٦ ٣٣٤         ٢٦ ٣٣٤  ٢٨٤ ٨٦٦  ٣١١ ٢٠٠  كوبا

  ٨١ ١٢٠        ٨١ ١٢٠    ٨١ ١٢٠  كوت ديفوار
  ١٠٢ ٥٨٨    ٦٧ ٦٩٣  ٦٧ ٦٩٣  ١٠٢ ٥٨٨  ١١٠ ٧٤٢  ٢١٣ ٣٣٠  كوستاريكا
  ٤٩١ ٧٧٣    ٨٣٩ ٢٥٣  ٨٣٩ ٢٥٣  ٤٩١ ٧٧٣  ١ ٠٢٢ ٥٧٧  ١ ٥١٤ ٣٥٠  كولومبيا

            ٨ ١١٠  ٨ ١١٠  الكونغو
            ١ ٣١٦ ٠٥٠  ١ ٣١٦ ٠٥٠  الكويت
  ٤ ٢٩٠    ٧ ٩٥١  ٧ ٩٥١  ٤ ٢٩٠  ٤ ٢٩٠  ٨ ٥٨٠  كيريباتي

            ٧٢ ٥٤٠  ٧٢ ٥٤٠  كينيا
      ٣٤٦ ٦٠٠  ٣٤٦ ٦٠٠    ١٠٦ ٤٦٠  ١٠٦ ٤٦٠  التفيا
  ٤١ ٣٣٩    ٢ ١٦٦  ٢ ١٦٦  ٤١ ٣٣٩  ١١٢ ٣٣١  ١٥٣ ٦٧٠  لبنان

            ٦٦٨ ٣٢٠  ٦٦٨ ٣٢٠  لكسمبرغ
  ٣١٨ ٦٨٣  ٣١٠ ١٠٣  ٣٠ ٠٠٠  ٣٤٠ ١٠٣  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  ليبيريا
  ١٠٣ ٠٢٠    ١٣٨  ١٣٨  ١٠٣ ٠٢٠  ٧١ ٦٨٠  ١٧٤ ٧٠٠  ليتوانيا
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  ليسوتو

            ١٢٣ ٦٢٠  ١٢٣ ٦٢٠  مالطة
            ١٧ ١٨٠  ١٧ ١٨٠  مالي

            ١ ٨٦٣ ٧٥٠  ١ ٨٦٣ ٧٥٠  ماليزيا
            ٢٥ ٧٦٠  ٢٥ ٧٦٠  مدغشقر
            ٨٥٧ ٩٠  ٨٥٧ ١٩٠  مصر

            ٣٨٧ ٦٠٠  ٣٨٧ ٦٠٠  المغرب
  ٢ ٢٣٤ ١٤٦        ٢ ٢٣٤ ١٤٦  ١٠ ٤٣٤ ٧٩٤  ١٢ ٦٦٨ ٩٤٠  المكسيك
  ٤ ٢٩٠        ٤ ٢٩٠  ٨ ٥٩٠  ١٢ ٨٨٠  مالوي
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  ملديف

            ٥ ٤٠٠ ٢٣٠  ٥ ٤٠٠ ٢٣٠  المملكة العربية السعودية
ــا  المملكــة المتحــدة لبريطاني

  ظمى وأيرلندا الشماليةالع
٤٩ ٦٨٠ ٨١٠  ٤٩ ٦٨٠ ٨١٠            

            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  منغوليا
  ١ ٩٨١        ١ ٩٨١  ٦ ٥٩٩  ٨ ٥٨٠  موريتانيا
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    اشتراكات المدد المالية السابقة  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤اشتراكات   

  الدول األعضاء بما فيها الدول
  األعضاء المنتسبة

صافي 
  االشتراكات

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الرصيد غير
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

الرصيد غير 
المسدد في 

١/١/٢٠٠٤  

االشتراكات 
 المحصلة أو

المعدلة خالل 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الرصيد غير 
المسدد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 

مجموع 
  االشتراكات
  غير المسددة

            ٩٣ ٥٨٠  ٩٣ ٥٨٠  موريشيوس

            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  موزامبيق
            ٢٩ ٦٢٠  ٢٩ ٦٢٠  موناكو
            ٨٤ ٩٩٠  ٨٤ ٩٩٠  ميانمار
            ٥٥ ٣٨٠  ٥٥ ٣٨٠  ناميبيا
  ١٠٣ ٨٢١  ٩٥ ٢٤١    ٩٥ ٢٤١  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  ناورو
            ٥ ٦٤٢ ٧٥٠  ٥ ٦٤٢ ٧٥٠  النرويج
      ٢ ٠٤٦ ٤٣٩  ٢ ٠٤٦ ٤٣٩    ٧ ٦٨٦ ٧٩٠  ٧ ٦٨٦ ٧٩٠  النمسا
            ٣٣ ٩١٠  ٣٣ ٩١٠  نيبال
  ١٣٧ ٨١٢  ١٢٩ ٢٣٢  ٩٤ ٧٩٨  ٢٢٤ ٠٣٠  ٨ ٥٨٠    ٨ ٥٨٠  النيجر
      ٢٣ ٨٨٠  ٢٣ ٨٨٠    ٤٦٧ ٤٤٠  ٤٦٧ ٤٤٠  نيجيريا

            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  نيكاراغوا
            ١ ٩٦٦ ٣٤٠  ١ ٩٦٦ ٣٤٠  نيوزيلندا
  ٤ ٢٧٦        ٤ ٢٧٦  ٤ ٣٠٤  ٨ ٥٨٠  نيووي
            ٢١ ٤٧٠  ٢١ ٤٧٠  هايتي
  ١٤ ٤٥٤        ١٤ ٤٥٤  ٣ ٢٣٢ ٧٢٦  ٣ ٢٤٧ ١٨٠  الهند

            ٤٢ ٤٩٠  ٤٢ ٤٩٠  هندوراس
            ١ ٠٤٧ ٧٧٠  ١ ٠٤٧ ٧٧٠  هنغاريا
            ١٤ ٥٩٤ ٥٠٠  ١٤ ٥٩٤ ٥٠٠  هولندا

  ٢٢ ٠٢٨ ٦٢٦    ٢١ ٦٤١ ٢٨٦  ٢١ ٦٤١ ٢٨٦  ٢٢ ٠٢٨ ٦٢٦  ١٧٠ ١٩٢ ٠٥٤  ١٩٢ ٢٢٠ ٦٨٠  الواليات المتحدة األمريكية
            ٨ ٥٨٠  ٨ ٥٨٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

            ١٦٥ ٩٨٨ ٢٨٠  ١٦٥ ٩٨٨ ٢٨٠  ليابانا
            ٥٠ ٧٣٠  ٥٠ ٧٣٠  اليمن
                            ٤ ٥٥١ ٢١٠  ٤ ٥٥١ ٢١٠  اليونان

الدول األعضاء التي   -المجموع
١٣٧ ٣٨٩ ٥٧٤  ٨٤ ٤٠٨ ٢٥٨  ٤٢ ٠٩٤ ٦٧٥  ١٢٦ ٥٠٢ ٩٣٣  ٥٢ ٩٨١ ٣١٦  ٨١٠ ١١٩ ٥٧٤ ٨٦٣ ١٠٠ ٨٩٠  قدرت اشتراكاتها                  

                
ــدول  ــدة  ال ــضاء الجدي األع

                واألعضاء التي لم تكن عاملة
  ٣٦٣ ٣٤٤  ٣٦٣ ٣٤٤  ٢٤٣ ١٩٥  ٦٠٦ ٥٣٩        )أ(بيالروس  

ــة  ــورجمهوري ــستي -تيم  ل
      ٩٧٦  ٩٧٦        الديمقراطية

                  ٢ ٢٧٣ ٦٨٠  ٢ ٢٧٣ ٦٨٠  ٢ ٦٠٨ ٩٧٠  ٤ ٨٨٢ ٦٥٠        )أ(أوكرانيا  
 الـدول األعـضاء     -المجموع  

 لـم   الجديدة واألعضاء التي  
                  ٢ ٦٣٧ ٠٢٤  ٢ ٦٣٧ ٠٢٤  ٢ ٨٥٣ ١٤١  ٥ ٤٩٠ ١٦٥        تكن عاملة

                سابقاًالدول األعضاء 
ــالفيا  ــام (يوغوس ــى ع حت

٥ ٥٣٢ ٥٩٢  ٥ ٥٣٢ ٥٩٢    ٥ ٥٣٢ ٥٩٢        )٢٠٠١  

ــوع  ــدول -المجم ــع ال  جمي
١٤٥ ٥٥٩ ١٩٠  ٩٢ ٥٧٧ ٨٧٤  ٤٤ ٩٤٧ ٨١٦  ١٣٧ ٥٢٥ ٦٩٠  ٥٢ ٩٨١ ٣١٦  ٨١٠ ١١٩ ٥٧٤ ٨٦٣ ١٠٠ ٨٩٠  األعضاء                   

  ــــــــــــــــــــــ
الدول األعضاء الجديدة واألعضاء    "إضافة إلى المبالغ غير المدرجة في الميزانية المستحقة على بيالروس وأوكرانيا المبينة تحت عنوان                 )أ( 

الدول األعـضاء   " كما يتضح  من هذا الجدول تحت عنوان           باشتراكات مدرجة في الميزانية،    اً أيض مدينتان، فإن هاتين الدولتين     "التي لم تكن عاملة   
  ".التي قدرت اشتراكاتها
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وقد وافقت بعض الدول األعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها المقدرة للسنوات السابقة على خطط للسداد تتعهد بموجبها الـدول                   
وتم اعتمـاد هـذه     .  المتأخرات من اشتراكاتها باإلضافة إلى اشتراكها المقدر للسنة الحالية         األطراف المعنية بأن تسدد سنوياً    

الترتيبات الخاصة بقرارات اتخذتها جمعية الصحة العالمية، وهي تحدد عدد السنوات التي يتوجب على الدولـة العـضو أن                   
  .تسدد خاللها اشتراكاتها غير المسددة

  
نظمة، سيجري وقف امتيازات التصويت للدول األطراف المعنية في حالة عدم وفائهـا بالحـد                من دستور الم   ٧ووفقاً للمادة   

  .األدنى للمدفوعات المبين في الخطة المتفق عليها
  

  :وترد، أدناه، قائمة بالدول األعضاء المعنية، مع بعض المعلومات الموجزة بشأن خطط السداد المتفق بشأنها
  
  

  سدادمدة ال  القرار  الدول األعضاء
خالل المبلغ المسدد 

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة 
الرصيد غير 

  أ المسدد
  ٣ ٧٩٤ ٢٧٣  ١٠٠ ٠٠٠  ٢٠١١-٢٠٠٣  ٥-٥٥ع ص ج  آذربيجان
  ٣٦٣ ٣٤٤  ٩٠ ٨٣٦  ٢٠٠٦-١٩٩٧  ٢٣-٤٥ع ص ج  بيالروس

  ب٨٢٣ ٩٧٩  ١٣٤ ٠٠٩  ٢٠١١-٢٠٠٢  ٦-٥٥ع ص ج  الجمهورية الدومينيكة
  ٤ ٤٣٩ ١٦٣  ٢٣ ٤٣٣  ٢٠٢٠-٢٠٠٦  ٨-٥٨ع ص ج  جورجيا
  ٦ ٣٩٨ ٨٠١    ٢٠٢٠-٢٠٠٦  ٩-٥٨ع ص ج  العراق

  ٣ ٨٩٠ ٤٨٨  ٧٢٤ ٧٦٥  ٢٠١٢-٢٠٠٣  ١١-٥٦ع ص ج  كازاخستان
  ب٢٨٥ ٣٤٦  ٢٩ ٥١٦  ٢٠٠٤-١٩٩٩  ٣-٥٢ع ص ج  ليبيريا

  ٢ ٩٥٠ ٠٢٣    ٢٠٢٠-٢٠٠٦  ١٠-٥٨ع ص ج  جمهورية مولدوفا
  ٤٦٩ ٠٧٤  ١٥٤ ٥٣٠  ٢٠١٥-٢٠٠٦  ١١-٥٨ع ص ج  طاجيكستان
  ٣٤ ٥٨٣ ١١٨  ٢ ٦٠٨ ٩٧٠  ٢٠١٨-٢٠٠٤  ٦-٥٧ع ص ج  أوكرانيا

          
  ٥٧ ٩٩٧ ٦٠٩  ٣ ٨٦٦ ٠٥٩      المجموع

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
أ    باإلضافة إلى سداد الحد األدنى من المبالغ السنوية فيما يخص المتأخرات، يجب على الدول األعضاء المعنية أن تسدد أيضاً اشتراكاتها المقدرة                         

  .ةللسنة الحالي
  .ب   لم تتمكن الجمهورية الدومينيكية وليبيريا من التقيد بشروط خطتيهما للسداد، وبالتالي فقد أوقفت امتيازاتهما في التصويت
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  صندوق رأس المال العامل واالقتراض الداخلي
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  )الدوالرات األمريكيةآالف ب(
  

 من الالئحة المالية، تنفيذ الميزانية العادية من صندوق رأس          ٧يثما يتم  تلقي االشتراكات المقدرة، وفقاً للمادة         من الممكن، ر  
  .المال العامل ثم عن طريق االقتراض الداخلي على أساس االحتياطيات النقدية المتاحة للمنظمة، فيما عدا الصناديق االئتمانية

  
 االشتراكات المقدرة، وتضاف أوالً مقابل أي اقتراض داخلي لم يسدد بعد، ثم              متأخرات والمبالغ المقترضة تسدد من تحصيل    

  .تضاف مقابل أي اقتراض، من صندوق رأس المال العامل، لم يسدد بعد
  

  . دوالر أمريكي٣١ ٠٠٠ ٠٠٠ مستوى صندوق رأس المال العامل عند ٢١-٤٨ع ص جوقد حدد القرار 
  
  

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
 رأس صندوق  

  المال العامل
االقتراض 
  الداخلي

صندوق رأس 
  المال العامل

االقتراض 
  الداخلي

  :الرصيد االفتتاحي في
ينـاير  /  كانون الثاني  ١ و ٢٠٠٤يناير  /  كانون الثاني  ١

٢٤ ٦٢٨(    )١ ٧٤٤(    ٢٠٠٢(            
          

          المبالغ المسددة
            ٢٤ ٦٢٨  ٣١ ٠٠٠  ١ ٧٤٤  ٣١ ٠٠٠  تحصيل متأخرات االشتراكات المقدرة

          
    ٣١ ٠٠٠    ٣١ ٠٠٠  المجموع الفرعي

          المسحوبات
تمويل الميزانية العادية في انتظـار تلقـي االشـتراكات          

                      ١ ٧٤٤  ٣١ ٠٠٠  ١٣ ٠٣٣  ٣١ ٠٠٠  المقدرة

          :الرصيد في
/ كـانون األول  ٣١و ٢٠٠٥ديـسمبر   /  كانون األول  ٣١

                      )١ ٧٤٤(  صفر  )١٣ ٠٣٣(  فرص  )البيان األول (٢٠٠٣ديسمبر 

          

  :االقتراض في
/  كـانون األول ٣١و ٢٠٠٥ديـسمبر   /  كانون األول  ٣١

          ٢٠٠٣ديسمبر 

  ٣١ ٠٠٠  ٣١ ٠٠٠  صندوق رأس المال العامل  

  ١ ٧٤٤  ١٣ ٠٣٣  االقتراض الداخلي  
  ــــــــــ  ــــــــــ      ــــــــــ    ــــــــــ    ٣٢ ٧٤٤  ٤٤ ٠٣٣  مجموع االقتراض  
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  حساب اإليرادات المتنوعة
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  ) األمريكيةبآالف الدوالرات(
  

   من الالئحة المالية، تقيد اإليرادات الناتجة عن عدد من المصادر في حساب اإليرادات المتنوعة٨وفقاً للمادة 
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  ٩ ٨٠٠  ٢٠٠٤يناير / نون الثاني كا١الرصيد في 
  ٢٨ ٢٠٦  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ المدةاإليرادات في 

  ٣٨ ٠٠٦  المجموع الفرعي  
    

    :مطروحاً منها
    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ فتح أبواب االعتماد للفترة المالية - ٣٢-٥٦ع ص جالقرار 

  ٢١ ٦٣٦  تمويل الميزانية العادية  
  ١٢ ٣٦٤  آلية التسوية  
  ١ ٥٧٤  مخطط الحوافز المالية  
  ٣٥ ٥٧٤  المجموع الفرعي  

    

      ٢ ٤٣٢  )١ -البيان األول  (٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١الرصيد في 
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  جميع األموال الخارجة عن الميزانية
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة ملخص إيرادات ومصروفات 

  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  ) األمريكيةالراتبآالف الدو(
  

  
الرصيد في 

/كانون الثاني ١
  ٢٠٠٤يناير 

  أاإليرادات 
  بالتعديالت ٢٠٠٥-٢٠٠٤

  المصروفات
٢٠٠٥-٢٠٠٤

الرصيد في 
كانون  ٣١
ديسمبر / األول

٢٠٠٥  

  ٥٥٣ ٨٤٧  ١ ٦٢٣ ١٦٠  )٢ ٣١٠(  ١ ٧٢٣ ٤٣٢  ٤٥٥ ٨٨٥  )البيان األول (الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة
            

            )٣- واألول٢-البيانان األول (ئتمانية الصناديق اال
            

            صناديق التعاون التقني

  ٢ ٠٢٠  ١ ٤٤١  ٥ ٥٢٥  ٦٤٠  )٢ ٧٠٤(  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  )٢ ٩٨٩(  ٩ ٨٩٣  ٦٧  ٨ ٥٤٠  )١ ٧٠٣(  صندوق األمم المتحدة للسكان
  ٢٠  ٧٧١    ٧٧١  ٢٠  برنامج األمم المتحدة للبيئة

  ٢٠  ٣٧  ٢٠  ٢٠٧  )١٧٠(  المتحدة للمراقبة الدولية للمخدراتبرنامج األمم 
    ١ ٤٤٤  ٦ ١٤٥  ٨ ٦٠٤  )١٣ ٣٠٥(  )٩٨٦قرار مجلس األمن (برنامج األمم المتحدة الخاص بالعراق 

        )٦٣(  ٦٣  صندوق األمم المتحدة االستئماني لحاالت الطوارئ في أفغانستان
  ٨٣٤  ٢ ٢٧٠  )١ ٣٦٦(  ٢ ١٩٣  ٢ ٢٧٧  اليونيسيف

      )٢٩١(  ٦  ٢٨٥  نامج العالمي لمكافحة األيدزالبر
  ٢ ٢٦٨    ٣١١  ١٠٦  ١ ٨٥١  )األنكوسركية( برنامج مكافحة داء كالبية الذنب

  ٣ ٨٢٣  ٢٦ ١٥٩  ٤ ٦٩٢  ٢٣ ٠١٢  ٢ ٢٧٨  )األنكوسركية(البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب 
  ٧ ٠١٠  ٩ ٣١١  ٤٨٢  ٥ ٧٠٨  ١٠ ١٣١  صندوق ساساكاوا االئتماني للصحة

الصندوق االئتماني للبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال        
أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيـسيف وبرنـامج         

  ١٨ ٧٩٦  ٦٥ ٦٩٩  ٣ ٨٧٤  ٦٣ ٣١٢  ١٧ ٣٠٩  األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية
ر والتدريب  الصندوق االئتماني للبرنامج الخاص للبحوث والتطوي     

 في مجال اإلنجاب البشري المشترك بـين        ، البحوث  إجراء على
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للـسكان         

  ٤ ٦٣٢  ٢٦ ١١٣  ١ ٦١٣  ٢١ ٠١٠  ٨ ١٢٢  ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي
  ٣ ٢٢٤  ٦ ٥٨٤    ٦ ٥١٣  ٣ ٢٩٥  الموظفون المهنيون المنتسبون

قرار مجلس (  برنامج العراق - يق االئتمانية األخرىسائر الصناد
  )٧٦(  ٣ ٧٣٣    )٥ ٤١٢(  ٩ ٠٦٩  )١٤٧٦ و١٤٧٢األمن 

  ٣٠ ١٧٤  ٥١ ٥٦٢    ٦٦ ٩٥٧  ١٤ ٧٧٩    سائر الصناديق -            
            

            خدمات اإلمداداتصناديق 
  )١(  ٣ ١١٣    )٦١٧(  ٣ ٧٢٩  )١٤٧٦ و ١٤٧٢قرار مجلس األمن (برنامج العراق 

  )١٢٧(  ١ ٩٢١    ١ ١٠٧  ٦٨٧  نامج األمم المتحدة اإلنمائيبر
        )٣١(  ٣١  صندوق األمم المتحدة للسكان

        ١  )١(  )األنكوسركية(برنامج مكافحة داء كالبية الذنب 
  ١ ٨٤٤  ٦ ٠٣٤    ٧ ٧٧٧  ١٠١  البنك الدولي

  ٧ ٨٩٦  ٨٣ ٩٢١    ٨٩ ١١٠  ٢ ٧٠٧  بلدان ومنظمات غير حكومية
يم والتدريب ومعدات المختبـرات للتعلـيم       الصندوق الدوار للتعل  

  ١٩٨  ٦٠٦    ٦٣٢  ١٧٢  الطبي
  ٧٩ ٥٦٦  ٣٠٠ ٦١٢  ٢١ ٠٧٢  ٣٠٠ ٠٨٣  ٥٩ ٠٢٣  )٣- واألول١-البيانان األول(  الصناديق االئتمانية-المجموع 

  ٦٣٣ ٤١٣  ١ ٩٢٣ ٧٧٢  ١٨ ٧٦٢  ٢ ٠٢٣ ٥١٥  ٥١٤ ٩٠٨   األموال الخارجة عن الميزانية-المجموع 
            
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .أ   تشمل اإلسهامات والمبالغ المستردة والفوائد وسائر اإليرادات األخرى

  . في المدة السابقةالمسددةب  تشمل التحويالت المالية بين الصناديق والوفورات من االلتزامات غير 
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  Schedule 8  ٨الجدول 
  

   الخاص لتكاليف الخدمةالحساب
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  ) األمريكيةبآالف الدوالرات(
  

 تكاليف خدمة األنشطة التـي      اًأنشئ هذا الحساب لتيسير وضع الميزانية وحساب االعتمادات التي تقدم للمنظمة لتغطي جزئي            
    ).أي من كل الموارد األخرى الخارجة عن الميزانية(تمول من مصادر من غير الميزانية العادية 

  :مستمدة من المصادر التاليةوترصد في الحساب اإليرادات ال
    

المبالغ المتلقاة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وسائر مؤسسات وهيئات منظومة                 )١(
    .األمم المتحدة لتغطية تكاليف الدعم

المصادر األخرى الخارجة  من دعم البرامج،  من أجل تكاليف ١٧-٣٤ع ص جاالعتمادات التي ترد، بموجب القرار   )٢(
عن الميزانية، بما في ذلك ترتيبات صناديق االئتمانات مع الحكومات والكيانات األخرى، وفـي إطـار الـصندوق                  

    الطوعي للنهوض بالصحة؛
    الفوائد المحصلة على أرصدة األموال المودعة في الحساب الخاص لتكاليف الخدمة؛  )٣(
ناجمة عن عمليات تغطية المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف فيما يتعلق بهذا خسائر القطع األجنبي ال/أرباح  )٤(

    .الحساب
  اإليرادات والمصروفات

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
  ١٤٠ ٧٩٧    ١٣٦ ١٠٣    ٢٠٠٢يناير /  كانون الثاني١ و٢٠٠٤يناير /  كانون الثاني١ في الرصيد

          اإليرادات
    ٤٣١    ٣٤٥  برامج األمم المتحدة

    ٣٣٥      تكاليف الدعم للوكاالت المتعاقدة من الباطن 
    ١١٠ ٢٢١  ١٤٨ ٩٤٩  تكاليف دعم البرامج

المبالغ المحصلة من صناديق االئتمانات وسائر الترتيبات األخرى مقابل تـأجير           
  المكاتب في المقر الرئيسي

١ ١٧٩    ٤٠٤    

    ١٠ ٠٧٢    ٤ ٦٧٥  الفوائد
    ٢ ٩٧٢      مليات تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرففيما يتعلق بع) الخسائر(األرباح 

  ١٢٥ ٢١٠    ١٥٤ ٣٧٣    مجموع اإليرادات
  ٢٦٦ ٠٠٧    ٢٩٠ ٤٧٦    الرصيد

          التحويالت
  )٧ ٩٢٧(        ٩-٥٥ع ص جإلى الصندوق الدوار للمبيعات وفقاً للقرار 

  ٢٥٨ ٠٨٠    ٢٩٠ ٤٧٦    الرصيد

          المصروفات
    ٢٥ ٥٥٢    ٢٦ ٨٠٥  اإلقليم األفريقي
    ١ ٣٩٩    ٨٦٩  إقليم األمريكتين

    ٥ ٨٦٠    ٦ ٩١٠  إقليم جنوب شرق آسيا
    ٣ ٩٧٦    ١٤ ١٠١  اإلقليم األوروبي

    ٤ ٠٣٨    ١٨ ١١٠  إقليم شرق المتوسط
    ١ ٩٥٣    ١٠ ٢١٩  إقليم غرب المحيط الهادئ
    ٧٩ ١٩٩  ١٢١ ١٩٥  أنشطة عالمية وأقاليمية
  ١٢١ ٩٧٧    ١٩٨ ٢٠٩    مجموع المصروفات

            ١٣٦ ١٠٣    ٩٢ ٢٦٧    ٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول٣١ و٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١ في صيدالر
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  Schedule 9  ٩الجدول 
  

  صندوق العقارات
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

    ) األمريكيةبآالف الدوالرات(
  .١٤-٢٣ع ص جأنشئ هذا الصندوق بقرار جمعية الصحة العالمية الثالثة والعشرين 

كما ترصـد   . يتم تمويل أنشطة صندوق العقارات، بموجب الالئحة المالية الجديدة والنظام المالي الجديد، من اعتمادات الميزانية العادية               
غير إيجار المكاتب وإيجارات مواقف السيارات والـدخل النـاجم عـن            (في ذلك الصندوق المبالغ التي تحصل من إيجارات العقارات          

  .والفوائد المحصلة على أرصدة الصندوق) تسهيالت المقر الرئيسيعمليات االنتفاع ب
ولتغطيـة تكـاليف    ويستخدم هذا الصندوق لتغطية تكاليف إنشاء المباني والتوسعات بالمباني الحالية وشراء ما قد يلزم من األراضي،                 

 التي تؤجرهـا    صالحات والتعديالت للمساكن  اإلصالحات الكبرى والتعديالت بمباني المكاتب الحالية للمنظمة وتكاليف الصيانة واإل         
والبد من الحصول على ترخيص محدد من قبل جمعية الصحة من أجل حيـازة األراضـي وإنـشاء المبـاني أو                     . المنظمة للموظفين 

  أ.توسعتها
  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤  

  ١ ٠٣٨  ٢٠٠٤يناير /  كانون الثاني١الرصيد في 

    اإليرادات
  ٥ ٨٢٠  ةمبلغ مخصص من الميزانية العادي

  ٦٩٨  اإليجارات المحصلة
  ١٥٩  الفوائد

  ٦ ٦٧٧  مجموع اإليرادات
  

    المصروفات
  

    :المقر الرئيسي
  ٩٦٩  صيانة وإصالحات وتعديالت المباني الحالية

    :المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٢٧٣  صيانة وإصالحات وتغييرات أدخلت على بيوت الموظفين

  ٢  إمدادات مياه موصلة بمبان
  ٥٣  شراء وتركيب أنوار لها عالقة باألمن

  ٢٨  تحسين نظام اإلضاءة الخارجية
  ٤  تجديد وتحسين التركيبات الكهربائية

  ١٢١  ١٤-٥٦ج ص ع -إنشاء قاعة اجتماعات جديدة وأماكن للمكاتب 
  ١٤  ١٤-٥٦ج ص ع -إنشاء مرافق سكنية جديدة 

  ١٥١  حنفيات إطفاء الحرائق وثقب حفر جديدة
  ٢٣٣  صعد جديدشراء م

  ٣٨  شبكة لصرف المياه
  ٥٦  تجديد األسطح

    اإلقليمي لألمريكتينالمكتب 
  ٩٧  إعادة تشكيل ثالث قاعات لالجتماعات وترميم األماكن القائمة

    :المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ٥٠  صيانة مساكن الموظفين

  ٢٣  نظام مراقبة الدخول وإدارة الشؤون األمنية
    :يمي ألوروباالمكتب اإلقل
  ٢٩١  المكتب اإلقليميتجديد 

    :المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
  ٤٦٦  تجديد وصيانة وإصالح المباني الكائنة

    : لغرب المحيط الهادئاإلقليميالمكتب 
  ٣ ٧٠٤  ٨-٥٥ع ص ج -توسيع المبنى وإنشاء مبنى جديد 

  ٦ ٥٧٣  المصروفاتمجموع 
      ١ ١٤٢  ب٢٠٠٥مبر ديس/  كانون األول٣١الرصيد في 

  ــــــــــــــــــــــ
  . فيما يتعلق بإنشاء مبنى جديد بالمقر الرئيسي٢٧انظر المالحظة  أ   

  .ب  خصص هذا الرصيد لمشاريع تم التخطيط لها
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  Schedule 10  ١٠الجدول 
  

  حساب مدفوعات نهاية الخدمة
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  )بالدوالرات األمريكية(
  
  

أنشئ هذا الحساب بغية تمويل استحقاقات الموظفين عند نهاية الخدمة، بما في ذلك بدالت عودتهم إلى أوطانهم وما يستحقونه       
ويمول . مقابل إجازاتهم المتجمعة وتكاليف سفرهم وشحن أمتعتهم إلى أوطانهم، وغير ذلك من التعويضات عند إنهاء الخدمة               

 المعينـين    من صافي مرتبـات المـوظفين      ٪٢‚٥ بمقدار   ٢٠٠٥-٢٠٠٤انية السنتين   هذا الحساب باعتماد رصيد له في ميز      
 بمـن فـيهم      الـدائمين  ويطبق هذا الحساب على جميع المـوظفين      .  وتسويات مقر العمل للموظفين المهنيين     دةلفترات محد 

والمركـز الـدولي    ث الـسرطان     والوكالة الدولية لبحو   األيدزالمندوبون للعمل لدى برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة         
 والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والـسل  )األنكوسركية(والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب   للحساب اإللكتروني   

 باستثناء الموظفين الذين تدفع أجورهم من أموال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمـوظفين المعينـين بموجـب                  ،والمالريا
وبذلك يضمن أن يتحمل كل مصدر مالي مشارك في النظام نصيبه المناسـب مـن               .  المسؤولين المهنيين المشاركين   برنامج

.  الحساب تقيد في ذلك  كما أن الفوائد التي يدرها توظيف هذه المدفوعات         . التعويضات المدفوعة للموظفين عند نهاية الخدمة     
، على المدى الطويل، عن تعويـضات نهايـة          والكيانات األخرى  ظمةيمثل كامل مسؤولية المن    على أن الحساب المذكور ال    

/  كانون األول٣١ دوالر في   ماليين ١٠٤بمبلغ  الخدمة التي يستحقها الموظفون، والتي قدرت قيمتها الحالية على أساس جار            
  .٢٠٠٥ديسمبر 

  
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢    ٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  ٣٨ ٥٧٩    ٥٢ ٩١١  ٢٠٠٢يناير / ي كانون الثان١ و٢٠٠٤يناير /  كانون الثاني١الرصيد في 
        

        اإليرادات
  ٢١ ٨٦٥    ١٥ ١٢٠  اعتماد لتغطية مدفوعات نهاية الخدمة

          ٦ ٤٣١    ٢ ٢٨٠  فوائد
  ٢٨ ٢٩٦    ١٧ ٤٠٠  مجموع اإليرادات

        
        المصروفات

  ٥ ٠١٣    ٥ ٠٦١  منحة العودة إلى الوطن
  ٤ ٢٨٥    ٤ ٨٤٩  اإلجازات السنوية المتجمعة

  ١ ٢٧٤    ١ ٣٣٢  يف السفر عند العودة إلى الوطنتكال
  ٥٨١    ٩٨٥  شحن األمتعة عند العودة إلى الوطن

  ٤٩٩    ١٩٤  منحة نهاية الخدمة
  ١ ٦٠٢    ٨٠٤  إلغاء الوظائف

  ٦٢٣    ٥٨٢  ترك الخدمة بالتراضي
  ٨٧    ٩٥  إنهاء الخدمة ألسباب صحية

          ١٣ ٩٦٤    ١٣ ٩٠٢  المصروفاتمجموع 
  ٥٢ ٩١١    ٥٦ ٤٠٩  ٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول٣١ و٢٠٠٥ديسمبر / نون األول كا٣١الرصيد في 
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  Schedule 11  ١١الجدول 
  

  )الصناديق االئتمانية(أموال خدمات اإلمدادات 
  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  )بالدوالرات األمريكية(
  
  
  
مؤسسات، بالعمالت المحلية عادة، كي تقوم نيابة عنها بشراء        تشمل هذه األموال ما يودع لدى المنظمة من قبل الحكومات وال          

وتقبل العمالت المحلية بالقدر الذي تستطيع المنظمة أن تستخدمه في عملياتها وأنشطتها            . إمدادات ومعدات ومطبوعات طبية   
مة األمم المتحدة كما تـوفر       من الوكاالت األخرى التابعة لمنظو     اًويتم تلقي أموال أيض   . اليومية خالل فترة معقولة من الوقت     

  .لها اإلمدادات الستعمالها في النواحي الصحية المتعلقة بأنشطة وعمليات الطوارئ
  
  

  
الرصيد في 

١/١/٢٠٠٤  
اإليرادات 

٢٠٠٥-٢٠٠٤  
المصروفات 

٢٠٠٥-٢٠٠٤  
الرصيد في 

٣١/١٢/٢٠٠٥ 
          

  ٧ ٨٩٦  ٨٣ ٩٢١  ٨٩ ١١٠  ٢ ٧٠٧  البلدان
          

          مصادر األمم المتحدة
  )١(  ٣ ١١٣  )٦١٧(  ٣ ٧٢٩  )٩٨٦قرار مجلس األمن (العراق 

  ١ ٧١٨  ٧ ٩٥٤  ٨ ٨٥٥  ٨١٧     مصادر أخرى

  ١ ٧١٧  ١١ ٠٦٧  ٨ ٢٣٨  ٤ ٥٤٦    مصادر األمم المتحدة-  الفرعيالمجموع

                      ٩ ٦١٣  ٩٤ ٩٨٨  ٩٧ ٣٤٨  ٧ ٢٥٣  المجموع 
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  البرمجية للمنظمة التنفيذ المالي المبدئي للميزانية 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤للمدة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 وتقـدم   .٢٠٠٥-٢٠٠٤بالمقارنة مع الميزانية البرمجية المعتمـدة للمـدة         يبين هذا الجزء من التقرير المالي التنفيذ المالي         
ولكـل  ) المقر الرئيـسي  (على المستوى التنظيمي والعالمي     المعلومات للميزانية العادية ولسائر المصادر حسب مجال العمل         

  .ويبين أيضاً التنفيذ حسب فئات اإلنفاق. مكتب من المكاتب اإلقليمية
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 عمد عن بيضاء أبقيت الصفحة هذه
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  Table 1  ١الجدول 
  

  ملخص الميزانية والمصروفات
  نظيمي ومجموع المصادر األخرىالميزانية العادية حسب المستوى الت

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  
  

الميزانية 
  البرمجية 

التحويالت التي 
أجريت 
 غير واألرصدة
  المصروفات   أ ميزانية العمل  ةالمخصص

 ج معدل التنفيذ
كنسبة مئوية 

ميزانية من 
العمل

            العاديةالميزانية 
  ١٠٠‚٠  ٣٣٠ ٥٨٤  ٣٣٠ ٥٨٩  )٦ ٤٠٢(  ٣٣٦ ٩٩١  البلدان
  ١٠٠‚٠  ٢٣٣ ٥٨٧  ٢٣٣ ٥٩٦  ٣ ٠٠٤  ٢٣٠ ٥٩٢  األقاليم

المقر  (المستوى العالمي
  ١٠٠‚٠  ٢٧٤ ٠١٢  ٢٧٤ ١٤٥  )٤ ٣٨٣(  ٢٧٨ ٥٢٨   )الرئيسي

            
 مجـاالت   - الفرعي   المجموع

  ١٠٠‚٠  ٨٣٨ ١٨٣  ٨٣٨ ٣٣٠  )٧ ٧٨١(  ٨٤٦ ١١١  العمل الموضوعية
  ١٠٠‚٠  ٣٢ ٩٨٠  ٣٢ ٩٨٠  )١ ٠٢٠(  ٣٤ ٠٠٠  اإليرادات المتنوعة 

            
  ١٠٠‚٠  ٨٧١ ١٦٣  ٨٧١ ٣١٠  )٨ ٨٠١(  ٨٨٠ ١١١  مجموع الميزانية العادية

  ١١١‚٢  ٢ ١٦٠ ٧٩٣  ١ ٩٤٤ ٠٠٠    ب١ ٩٤٤ ٠٠٠  المصادر األخرى
            

              ١٠٧‚٧  ٣ ٠٣١ ٩٥٦  ٢ ٨١٥ ٣١٠  )٨ ٨٠١(  ٢ ٨٢٤ ١١١  المجموع 
  
  

      :تالمطابقة مع مجموع المصروفا

      :امضافاً إليه
    ٧٩  تكاليف دعم البرنامج المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان

        
    ٣ ٠٣٢ ٠٣٥    

      :امطروحاً منه
    ٣٠٣ ٣٦٥   البيان األول- مسقطةالمبالغ ال
        

 أنشطة برنـامج    -مجموع        
 منظمــة الــصحة العالميــة

  ٩٦‚٦    ٢ ٧٢٨ ٦٧٠    ٢ ٨٢٤ ١١١  البيان األول
  
  

  ــــــــــــــــــــ

تمثل ميزانية العمل ذلك الجزء من الميزانية البرمجية الذي جرى تخصيصه، وتسويته من التحويالت بين أبواب االعتمـاد المخصـصة                      )أ(
  .أو المكاتب /و
  .١ إضافة ١١٣/٤٢ت مالمصادر األخرى كما أشير إليها في الوثيقة   )ب(
المعدل باالسـتناد إلـى الميزانيـة       ذلك   ٤ و ٣ و ٢، بينما تبين الجداول     كما وردت في هذا الجدول    ة العمل   يستند معدل التنفيذ إلى ميزاني      )ج(

  .١ إضافة ١١٣/٤٢ت م والوثيقة ٣٢-٥٦ع ص جالبرمجية المعتمدة في القرار 
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  Table 2  ٢الجدول 
  

   جميع المكاتب- ملخص الميزانية والمصروفات حسب مجال العمل
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  
  المجموع    مصادر أخرى    الميزانية العادية  

  مجال العمل
الميزانية 
   ٪المصروفات   البرمجية 

الميزانية   
  ٪المصروفات   البرمجية 

الميزانية   
   ٪المصروفات   البرمجية 

  ١٠٦‚٧  ١٠٠ ٩٦١  ٩٤ ٦٠٠      ٦٤ ٦٥٠  ٥٨ ٠٠٠      ٣٦ ٣١١  ٣٦ ٦٠٠  ترصد األمراض السارية
الوقاية مـن األمـراض الـسارية       

  ٧٥‚٠  ١٠٠ ٧٦٩  ١٣٤ ٢٨٦      ٨٠ ١٩٦  ١١٠ ٥٠٠      ٢٠ ٥٧٣  ٢٣ ٧٨٦  واستئصالها ومكافحتها

 المنتجات فـي    واستحداثالبحوث  
  ٦٤‚٨  ٧٤ ١٨٦  ١١٤ ٤٦٨      ٧٠ ٨٣٦  ١١١ ٠٠٠      ٣ ٣٥٠  ٣ ٤٦٨  مجال األمراض السارية

  ١٢٤‚٢  ١٥٦ ٦٦٩  ١٢٦ ١٤٠      ١٣٧ ٢٠٠  ١٠٩ ٠٠٠      ١٩ ٤٦٩  ١٧ ١٤٠  المالريا

  ١٢٢‚٥  ١٥٢ ٤٩٢  ١٢٤ ٥٣١      ١٣٩ ٤٦٥  ١١٢ ٥٠٠      ١٣ ٠٢٧  ١٢ ٠٣١  السل
ترصد وتـوقي األمـراض غيـر       

  ١٨ ٥٥٣  ١٤ ٠٠٠      ٢٢ ٨٠٢  ٢٣ ٤٨٠  السارية وتدبيرها العالجي
  

  ١١٠‚٣  ٤١ ٣٥٥  ٣٧ ٤٨٠  

  ٨٦‚٥  ١٧ ٧١٥  ٢٠ ٤٨٣      ٨ ٩٠٣  ١٠ ٥٠٠      ٨ ٨١٢  ٩ ٩٨٣  التبغ
  ٨٢‚٩  ٣٩ ٩٣٣  ٤٨ ١٦٤      ٢٢ ٨٢٣  ٣١ ٥٠٠      ١٧ ١١٠  ١٦ ٦٦٤  تعزيز الصحة

  ٧٥‚٠  ١٣ ٢٢٧  ١٧ ٦٣٣      ٨ ٨٧٤  ١٢ ٥٠٠      ٤ ٣٥٤  ٥ ١٣٣  اإلصابات والعجز
  ٨٦‚٧  ٢٠ ٦٧٥  ٢٣ ٨٥٦      ٨ ٧٨٢  ٩ ٥٠٠      ١١ ٨٩٣  ١٤ ٣٥٦  الصحة النفسية واإلدمان

  ٨٠‚٢  ٥٤ ٠٣٢  ٦٧ ٣٤٩      ٣٨ ٦٧٦  ٥١ ٥٠٠      ١٥ ٣٥٥  ١٥ ٨٤٩  صحة األطفال والمراهقين
البحث وتطوير البرامج في مجـال      

  ٥٥ ٠٨١  ٥٨ ٠٠٠      ٧ ٢١٨  ٩ ٠٧٠  الصحة اإلنجابية
  

  ٩٢‚٩  ٦٢ ٢٩٩  ٦٧ ٠٧٠  

  ٥٩‚١  ٢٢ ٨٧٣  ٣٨ ٧١١      ١٠ ٥٠٣  ٢٥ ٥٠٠      ١٢ ٣٧٠  ١٣ ٢١١  تعزيز مأمونية الحمل
  ٥٦‚٩  ٨ ٥٨٣  ١٥ ٠٩٤      ٥ ٢٨٣  ١١ ٠٠٠      ٣ ٣٠١  ٤ ٠٩٤  صحة المرأة

  ٥٧‚٨  ١٢٦ ١٠٦  ٢١٨ ١١٦      ١١٠ ٦٤٤  ٢٠٠ ٠٠٠      ١٥ ٤٦٢  ١٨ ١١٦  األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٠٧‚٥  ٣١ ٠٠٨  ٢٨ ٨٤٠      ١٥ ٨٦٤  ١٤ ٠٠٠      ١٥ ١٤٤  ١٤ ٨٤٠  التنمية المستدامة

  ٨٤‚٨  ١٧ ٤٠٧  ٢٠ ٥٢٦      ٩ ٢٧٢  ١١ ٠٠٠      ٨ ١٣٤  ٩ ٥٢٦  التغذية
  ٨٩‚٣  ٧٧ ٦٢٥  ٨٦ ٩٤٦      ٤٢ ٤٩٢  ٤٧ ٠٠٠      ٣٥ ١٣٣  ٣٩ ٩٤٦  الصحة والبيئة

  ٦٢‚٦  ١٤ ٠٥٩  ٢٢ ٤٥٣      ٥ ٤٩٤  ١٣ ٠٠٠      ٨ ٥٦٥  ٩ ٤٥٣  لغذائيةالسالمة ا
التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة    

  ٢٣٨ ٨٠٠  ١١١ ٠٠٠      ٨ ٥٧٤  ٨ ٠٣٧  لمقتضياتها
  

  ٢٠٧‚٨  ٢٤٧ ٣٧٥  ١١٩ ٠٣٧  

الحصول عليهـا   : األدوية األساسية 
وجودتها واستعمالها علـى نحـو      

  ٣٣ ٧٣٩  ٣٢ ٥٠٠      ١٦ ٢١٧  ١٨ ٩٤٧  رشيد

  

  ٩٧‚١  ٤٩ ٩٥٦  ٥١ ٤٤٧  
  ١٥٧‚٤  ٦٨٨ ٢٥٥  ٤٣٧ ١٤٦      ٦٧١ ٨٢٤  ٤٢٠ ٥٠٠      ١٦ ٤٣١  ١٦ ٦٤٦   اللقاحاتواستحداثالتمنيع 

  ٩٠‚٢  ٢٢ ٢٢٨  ٢٤ ٦٣٥      ٩ ٢٤٨  ١٠ ٥٠٠      ١٢ ٩٨٠  ١٤ ١٣٥  مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية
  ٧٣‚٤  ٥٩ ١٦٧  ٨٠ ٦٠٦      ٢٩ ٩١٥  ٥٠ ٥٠٠      ٢٩ ٢٥٢  ٣٠ ١٠٦  القرائن الداعمة للسياسات الصحية

  ١٠٦‚٨  ٤٩ ٣٠٢  ٤٦ ١٦٢      ١٨ ٧٥٨  ١٧ ٥٠٠      ٣٠ ٥٤٤  ٢٨ ٦٦٢  إدارة المعلومات الصحية ونشرها
  ٦٩‚٠  ١٣ ٩٤٣  ٢٠ ٢١٧      ٥ ٩١٩  ١١ ٠٠٠      ٨ ٠٢٤  ٩ ٢١٧  السياسة البحثية وتعزيز البحوث

  ٩١‚٢  ١٤٥ ٩٣٥  ١٥٩ ٩٦٦      ٤٤ ٤٩٤  ٥٢ ٥٠٠      ١٠١ ٤٤٠  ١٠٧ ٤٦٦  تنظيم الخدمات الصحية
  ١٠٢‚١  ٢٨ ٣٦٢  ٢٧ ٧٩١      ٤ ٥٦٨  ٦ ٠٠٠      ٢٣ ٧٩٤  ٢١ ٧٩١  زة الرئاسيةاألجه

حشد الموارد والتعـاون الخـارجي     
  ٩ ٧٢٠  ١٦ ٠٠٠      ١٩ ٠١٦  ٢٢ ٢٦٤  والشراكات

  
  ٧٥‚١  ٢٨ ٧٣٦  ٣٨ ٢٦٤  
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  Table 2 (continued)  )تابع (٢الجدول 
  

  
  
  
  

  المجموع    مصادر أخرى    الميزانية العادية  

  مجال العمل

الميزانية 
البرمجية 

٢٠٠٥-٢٠٠٤
المصروفات 
٢٠٠٤  ٪   

الميزانية   
البرمجية 

٢٠٠٥-٢٠٠٤
المصروفات 
٢٠٠٤  ٪  

الميزانية   
البرمجية 

٢٠٠٥-٢٠٠٤
المصروفات 
٢٠٠٤  ٪   

  ٩٢‚١  ١٠ ٤٣١  ١١ ٣٢٦      ٤ ١٨٧  ٤ ٥٠٠      ٦ ٢٤٤  ٦ ٨٢٦  التخطيط البرمجي والترصد والتقييم

  ١٠٨‚٥  ٣٧ ٨٨١  ٣٤ ٩١٢      ٢١ ٢٣٣  ١٨ ٥٠٠      ١٦ ٦٤٧  ١٦ ٤١٢  تنمية الموارد البشرية
  ٩٩‚٦  ٤٣ ٦٥٩  ٤٣ ٨٤١      ٢٢ ٢٩٦  ٢١ ٥٠٠      ٢١ ٣٦٣  ٢٢ ٣٤١  إدارة الميزانية والمالية

  ١٠٨‚٨  ١٩٠ ١٤٧  ١٧٤ ٧١٥      ٩٩ ٢٣٢  ٨١ ٠٠٠      ٩٠ ٩١٥  ٩٣ ٧١٥خدمات المعلوميات والبنى األساسية 
المدير العام والمديرون اإلقليميـون     

  ١١ ٥٢١  ٧ ٠٠٠      ٢٤ ٠٩٢  ٢١ ٦٧٠  والوظائف المستقلة
  

  ١٢٤‚٢  ٣٥ ٦١٣  ٢٨ ٦٧٠  
  ١٠٨‚٦  ١٦١ ٤٣٤  ١٤٨ ٦٣٠      ٢٧ ١٦٧  ٣٧ ٥٠٠      ١٣٤ ٢٦٧  ١١١ ١٣٠  وجود المنظمة في البلدان

  ١٠٦‚٩ ٢ ٩٤٤ ٣٩٧  ٢ ٧٥٤ ١١١     ٢ ١٠٦ ٢١٤ ١ ٩٠٨ ٠٠٠      ٨٣٨ ١٨٣  ٨٤٦ ١١١ مجموع -مجاالت العمل الموضوعية

                        اإليرادات المتنوعة
تغطية مخاطر تقلبات أسعار 

  ١٤ ٥٥٠  ٢٠ ٠٠٠      صفر  ٥ ٠٠٠      ١٤ ٥٥٠  ١٥ ٠٠٠  الصرف
  

    أ١١ ٨٥١  ٦ ٠٠٠      ٦ ٠٣١  صفر      ٥ ٨٢٠  ٦ ٠٠٠  صندوق العقارات
    أ٤١ ٩٤٣  ٣٥ ٠٠٠      ٣٢ ٢٤٣  ٢٥ ٠٠٠      ٩ ٧٠٠  ١٠ ٠٠٠  صندوق تكنولوجيا المعلومات

    أ١٩ ٢١٥  ٩ ٠٠٠      ١٦ ٣٠٥  ٦ ٠٠٠      ٢ ٩١٠  ٣ ٠٠٠  صندوق األمن

                            ٨٧ ٥٥٩  ٧٠ ٠٠٠      ٥٤ ٥٧٩  ٣٦ ٠٠٠      ٣٢ ٩٨٠  ٣٤ ٠٠٠  مجموع اإليرادات المتنوعة
  ١٠٧‚٣٤ ٠٣١ ٢٩٥٦ ٨٢٤ ١١١   ١١١‚٢٢ ١٦٠ ٧٩٣ ١ ٩٤٤ ٠٠٠    ٩٩‚٠  ٨٧١ ١٦٣  ٨٨٠ ١١١   جميع المكاتب-المجموع 

                        
                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
واعتبرت المبالغ  . أ   حولّت األموال من الميزانية العادية ومن الحساب الخاص لخدمة التكاليف إلى صندوق تكنولوجيا المعلومات وصندوق األمن                  

تكنولوجيا واعتبرت المبالغ المحولة أيضاً كإيرادات في صندوق        . المحولة كمصروفات في إطار الميزانية العادية والحساب الخاص لخدمة التكاليف         
وهذه االعتبارات ضرورية للمحافظة على سالمة الـصناديق        . المعلومات وصندوق األمن ومن ثم كمصروفات لألنشطة المنفذة في هذين المجالين          

  .كل على حدة وإن أدت إلى ازدواجية المصروفات في عمود المجموع
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  Table 3  ٣الجدول 
  

  المكاتب حسب - ملخص الميزانية والمصروفات
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  
  
  
  الميزانية العادية  

    مجموع الميزانية العادية    األقاليم    البلدان  
الميزانية   

 المصروفات   البرمجية 
الميزانية   

 المصروفات   البرمجية 
الميزانية   

  ٪ فات المصرو  البرمجية 

  ٩٩‚٤  ١٩٠ ٥٢٦  ١٩١ ٧٣٥    ٧٠ ٣٢٤  ٦٩ ٤٠٢    ١٢٠ ٢٠٢  ١٢٢ ٣٣٣  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٩٩‚١  ٧٢ ٥٣٧  ٧٣ ٢٢٧    ٣٢ ١١٨  ٣٢ ٤٠٩    ٤٠ ٤١٩  ٤٠ ٨١٨  المكتب اإلقليمي لألمريكتين

  ٩٩‚٧  ٩٣ ١٥٢  ٩٣ ٤٥٤    ٢٤ ٠٩٠  ٢٣ ٧٣٥    ٦٩ ٠٦٢  ٦٩ ٧١٩  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  ٩٩‚٨  ٥٤ ٦٤٩  ٥٤ ٧٨٢    ٤١ ٢٥٦  ٤١ ٢٨٩    ١٣ ٣٩٣  ١٣ ٤٩٣  ليمي ألوروباالمكتب اإلق

  ٩٩‚٤  ٨١ ٨٧١  ٨٢ ٣٤٩    ٣٤ ٥١٠  ٣١ ٧٧٣    ٤٧ ٣٦١  ٥٠ ٥٧٦  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ٩٩‚٢  ٧١ ٤٣٦  ٧٢ ٠٣٦    ٣١ ٢٨٩  ٣١ ٩٨٤    ٤٠ ١٤٧  ٤٠ ٠٥٢  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  ٩٩‚٤  ٥٦٤ ١٧١  ٥٦٧ ٥٨٣    ٢٣٣ ٥٨٧  ٢٣٠ ٥٩٢    ٣٣٠ ٥٨٤  ٣٣٦ ٩٩١  قليميةلمكاتب اإلا  - المجموع الفرعي

  ٩٨‚٢  ٣٠٦ ٩٩٢  ٣١٢ ٥٢٨              )المقر الرئيسي (المستوى العالمي

  ٩٩‚٠  ٨٧١ ١٦٣  ٨٨٠ ١١١    ٢٣٣ ٥٨٧  ٢٣٠ ٥٩٢    ٣٣٠ ٥٨٤  ٣٣٦ ٩٩١  المجموع
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  Table 3 (continued)  )تابع (٣الجدول 
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  المصادر األخرى
        مجموع المصادر األخرى    األقاليم    البلدان

الميزانية 
  المصروفات   البرمجية 

الميزانية   
  المصروفات   البرمجية 

الميزانية   
  ٪  المصروفات   البرمجية 

الميزانية 
  ٪  المصروفات   البرمجية 

١٠٢‚٨  ٧٦٥ ٥٤٦  ٧٤٤ ٧٣٥  ١٠٤‚٠  ٥٧٥ ٠٢٠  ٥٥٣ ٠٠٠    ٣٢٦ ٥٨١  ١٩٤ ٥٠٠    ٢٤٨ ٤٣٩  ٣٥٨ ٥٠٠  

٥٨‚٦  ٩٨ ٠٤٧  ١٦٧ ٢٢٧  ٢٧‚١  ٢٥ ٥١٠  ٩٤ ٠٠٠    ١٧ ٠٦٦  ٣٠ ٠٠٠    ٨ ٤٤٤  ٦٤ ٠٠٠  

١٠٤‚٩  ٢٩٨ ٩٠١  ٢٨٤ ٩٥٤ ١٠٧‚٤  ٢٠٥ ٧٤٩  ١٩١ ٥٠٠    ٤٣ ٤٩٨  ٦٣ ٥٠٠    ١٦٢ ٢٥١  ١٢٨ ٠٠٠ 

٩٨‚٢  ١٥٥ ٣٩٥  ١٥٨ ٢٨٢  ٩٧‚٣  ١٠٠ ٧٤٦  ١٠٣ ٥٠٠    ٧٤ ٨٣٦  ٤٣ ٥٠٠    ٢٥ ٩١٠  ٦٠ ٠٠٠  

١٣٧‚٣  ٣٩٠ ٣٥١  ٢٨٤ ٣٤٩ ١٥٢‚٧  ٣٠٨ ٤٨٠  ٢٠٢ ٠٠٠    ٦٩ ٩١٠  ٥٢ ٥٠٠    ٢٣٨ ٥٧٠  ١٤٩ ٥٠٠ 

٨٨‚٩  ١٧٢ ١٤٦  ١٩٣ ٥٣٦  ٨٢‚٩  ١٠٠ ٧١٠  ١٢١ ٥٠٠    ٥٣ ٥١١  ٥١ ٥٠٠    ٤٧ ١٩٩  ٧٠ ٠٠٠  

١ ٨٨٠ ٣٨٦  ١ ٨٣٣ ٠٨٣    ١ ٣١٦ ٢١٥  ١ ٢٦٥ ٥٠٠    ٥٨٥ ٤٠٢  ٤٣٥ ٥٠٠    ٧٣٠ ٨١٣  ٨٣٠ ٠٠٠    

            ١١٦‚٢  ١ ١٥١ ٥٧٠  ٩٩١ ٠٢٨ ١٢٤‚٥  ٨٤٤ ٥٧٨  ٦٧٨ ٥٠٠ 

١٠٧‚٤  ٣ ٠٣١ ٩٥٦  ٢ ٨٢٤ ١١١ ١١١‚٢  ٢ ١٦٠ ٧٩٣  ١ ٩٤٤ ٠٠٠    ٥٨٥ ٤٠٢  ٤٣٥ ٥٠٠    ٧٣٠ ٨١٣  ٨٣٠ ٠٠٠ 
                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A59/28    ٥٩/٢٨ج

74 

   Table 4  ٤الجدول 
  

  المكاتب حسب - حسب مجال العململخص الميزانية والمصروفات
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  

  الميزانية العادية    )المقر الرئيسي (مستوى العالميال
  ٪  المصروفات   الميزانية البرمجية    مجال العمل    

    ١٤ ٧٥١  ١٧ ١٢٨    ترصد األمراض السارية
    ٧ ٦٠٧  ٧ ١٤٣    الوقاية من األمراض السارية واستئصالها ومكافحتها

    ٢ ٩٨٤  ٢ ٧٥٢     المنتجات في مجال األمراض الساريةواستحداثالبحوث 
    ٥ ٦١٣  ٥ ٨٦٨    المالريا
    ٢ ٣٣٩  ٢ ٥٤٦    السل

    ٧ ٩٩١  ٧ ٧٥٧    ترصد وتوقي األمراض غير السارية وتدبيرها العالجي
    ٣ ٦٣٣  ٣ ٨٧٧    التبغ

    ٢ ٩٣٧  ٣ ٠٥٨    تعزيز الصحة
    ٢ ٢١١  ٢ ١٤٥    اإلصابات والعجز

    ٤ ٥٤٠  ٤ ٦٠٨    الصحة النفسية واإلدمان
    ٤ ٨٤٤  ٤ ٦٦٤    صحة األطفال والمراهقين

    ٣ ٢٦٣  ٣ ٤٣٣    البحث وتطوير البرامج في مجال الصحة اإلنجابية
    ١ ٣٠٧  ١ ٥٩٣    تعزيز مأمونية الحمل

    ١ ٤٦٠  ١ ٥٣٥    صحة المرأة
    ٤ ٩٢٣  ٥ ٠٧٣    األيدز والعدوى بفيروسه

    ٤ ٦٢٧  ٣ ٢٩٠    التنمية المستدامة
    ٣ ٠٩٠  ٣ ١٧٢    التغذية

    ١٠ ١٢٠  ١٠ ٨٥٨    الصحة والبيئة
    ٣ ٦٧٠  ٣ ٤٧٠    السالمة الغذائية

    ٢ ٣١٥  ١ ٦٩١    التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لمقتضياتها
    ٦ ٨٣٤  ٧ ٠٩١    الحصول عليها وجودتها واستعمالها على نحو رشيد: األدوية األساسية

    ٧ ٧٠٧  ٧ ٣٢٣     اللقاحاتواستحداثالتمنيع 
    ٥ ٢٢٧  ٥ ١٦٦    مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية
    ١١ ٧٣٥  ١٣ ٤٢٤    القرائن الداعمة للسياسات الصحية
    ١٣ ٢٨٢  ١٣ ١٢٨    إدارة المعلومات الصحية ونشرها
    ٣ ٤٧٦  ٤ ٢٢١    السياسة البحثية وتعزيز البحوث

    ١٠ ٣١٩  ٩ ٢٧٧    تنظيم الخدمات الصحية
    ١٩ ٧٨٧  ١٨ ٥١٢    األجهزة الرئاسية

    ١٠ ٤٣٩  ١٢ ٧٩٨    حشد الموارد والتعاون الخارجي والشراكات
    ٢ ٣٦٠  ٢ ٥٦٢    التخطيط البرمجي والترصد والتقييم

    ٨ ٩٦٥  ٨ ٥٧٠    تنمية الموارد البشرية
    ١١ ٦٦٦  ١٢ ٣٣٠    إدارة الميزانية والمالية

    ٥٢ ٥٠٨  ٥٥ ٣١٨    خدمات البنى التحتية والمعلوميات
    ١٢ ٥٣٦  ١٢ ١٨٢    المدير العام والمديرون اإلقليميون والوظائف المستقلة

    ٢ ٩٤٦  ٩٦٥    وجود المنظمة في البلدان
    ٢٧٤ ٠١٢  ٢٧٨ ٥٢٨     المجموع-مجاالت العمل الموضوعية 

          اإليرادات المتنوعة
    ١٤ ٥٥٠  ١٥ ٠٠٠    تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف

    ٥ ٨٢٠  ٦ ٠٠٠    صندوق العقارات
    ٩ ٧٠٠  ١٠ ٠٠٠    صندوق تكنولوجيا المعلومات

    ٢ ٩١٠  ٣ ٠٠٠    صندوق األمن 
    ٣٢ ٩٨٠  ٣٤ ٠٠٠    اإليرادات المتنوعةمجموع 

            ٩٨‚٢  ٣٠٦ ٩٩٢  ٣١٢ ٥٢٨    )المقر الرئيسي( المستوى العالمي -المجموع 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢الجدول ) أ(انظر الحاشية أ   
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  Table 4 (Continued)  )تابع (٤الجدول 
  
  
  
  
  

  المجموع    مصادر أخرى
  ٪  المصروفات  الميزانية البرمجية     ٪  المصروفات  برمجية الميزانية ال

١٥١‚٢  ٥٣ ١١١  ٣٥ ١٢٨      ٣٨ ٣٦٠  ١٨ ٠٠٠  
٦٠‚٦  ٢٦ ١٢٨  ٤٣ ١٤٣      ١٨ ٥٢١  ٣٦ ٠٠٠  
٧٠‚٩  ٧٢ ٨٠٢  ١٠٢ ٧٥٢      ٦٩ ٨١٨  ١٠٠ ٠٠٠  
٢١٦‚٨  ٧٩ ٩٢٤  ٣٦ ٨٦٨      ٧٤ ٣١١ ٣١ ٠٠٠  
٢٤٩‚٨  ٦٨ ٨١٠  ٢٧ ٥٤٦      ٦٦ ٤٧١  ٢٥ ٠٠٠  
١٢٥‚٩  ٢١ ٠٩٣  ١٦ ٧٥٧      ١٣ ١٠٢  ٩ ٠٠٠  
١١١‚١  ٧ ٦٤٢  ٦ ٨٧٧      ٤ ٠٠٩  ٣ ٠٠٠  
٩٣‚٣  ٢٣ ٣٧٢  ٢٥ ٠٥٨      ٢٠ ٤٣٥  ٢٢ ٠٠٠  
٩١‚٠  ٨ ٣٢٤  ٩ ١٤٥      ٦ ١١٤  ٧ ٠٠٠  
١١٧‚٦  ٨ ٣٦٢  ٧ ١٠٨      ٣ ٨٢٢  ٢ ٥٠٠  
١٠٣‚١  ٢٤ ٣٩٢  ٢٣ ٦٦٤      ١٩ ٥٤٧  ١٩ ٠٠٠  
١٠٣‚٤  ٥١ ١١٤  ٤٩ ٤٣٣      ٤٧ ٨٥١  ٤٦ ٠٠٠  
٧٠‚٠  ٨ ٨١٦  ١٢ ٥٩٣      ٧ ٥٠٩  ١١ ٠٠٠  
٦٧‚٩  ٥ ٧٩٧  ٨ ٥٣٥      ٤ ٣٣٨  ٧ ٠٠٠  
١٦٠‚٢  ٤٤ ٩٧٦  ٢٨ ٠٧٣      ٤٠ ٠٥٣  ٢٣ ٠٠٠  
١٣٠‚٤  ١٢ ١١٠  ٩ ٢٩٠      ٧ ٤٨٣  ٦ ٠٠٠  
٩٦‚٧  ٩ ٨٣٨  ١٠ ١٧٢      ٦ ٧٤٧  ٧ ٠٠٠  
١٢١‚١  ٣٤ ٩٥٧  ٢٨ ٨٥٨      ٢٤ ٨٣٧  ١٨ ٠٠٠  
١١٩‚٥  ٨ ٣٣٠  ٦ ٩٧٠      ٤ ٦٦٠  ٣ ٥٠٠  
٤٨٧‚٨  ٣٧ ٥١٩  ٧ ٦٩١      ٣٥ ٢٠٣  ٦ ٠٠٠  
٩٩‚١  ٢٨ ٨٣٤  ٢٩ ٠٩١      ٢٢ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠  
١٣١‚٢  ٩٢ ٢٤٢  ٧٠ ٣٢٣      ٨٤ ٥٣٥  ٦٣ ٠٠٠  
٨٤‚٥  ١٠ ٦٩٩  ١٢ ٦٦٦      ٥ ٤٧٢  ٧ ٥٠٠  
١٠٣‚٨  ٣٠ ٥٤٣  ٢٩ ٤٢٤      ١٨ ٨٠٨  ١٦ ٠٠٠  
١١٧‚١  ٢٩ ٤٣٦  ٢٥ ١٢٨      ١٦ ١٥٤  ١٢ ٠٠٠  
٨٣‚١  ٦ ٨٣٣  ٨ ٢٢١      ٣ ٣٥٧  ٤ ٠٠٠  
١٠١‚٩  ٢٦ ٧٧٣  ٢٦ ٢٧٧      ١٦ ٤٥٣  ١٧ ٠٠٠  
٩٧‚٤  ٢٣ ٨٧١  ٢٤ ٥١٢      ٤ ٠٨٤  ٦ ٠٠٠  
٨١‚٥  ١٤ ٥١٢  ١٧ ٧٩٨      ٤ ٠٧٣  ٥ ٠٠٠  
٩٢‚٧  ٥ ١٥٧  ٥ ٥٦٢      ٢ ٧٩٧  ٣ ٠٠٠  
١٠٨‚٢  ٢٢ ٢٦٧  ٢٠ ٥٧٠      ١٣ ٣٠١  ١٢ ٠٠٠  
٩٩‚٤  ٢٦ ١٧٢  ٢٦ ٣٣٠      ١٤ ٥٠٦  ١٤ ٠٠٠  
١٠٩‚٤  ١١٦ ٣٥٤  ١٠٦ ٣١٨      ٦٣ ٨٤٦  ٥١ ٠٠٠  
١١٩‚٦  ٢٢ ٩٣٤  ١٩ ١٨٢      ١٠ ٣٩٨  ٧ ٠٠٠  
١٥١‚٣  ٥ ٩٩٩  ٣ ٩٦٥      ٣ ٠٥٣  ٣ ٠٠٠  
١١٦‚٢  ١ ٠٧٠ ٠٤٢  ٩٢١ ٠٢٨      ٧٩٦ ٠٣٠  ٦٤٢ ٥٠٠  

              
١٤ ٥٥٠  ٢٠ ٠٠٠        ٥ ٠٠٠    

    أ ٥ ٨٢٠  ٦ ٠٠٠        
    أ ٤١ ٩٤٣  ٣٥ ٠٠٠      ٣٢ ٢٤٣  ٢٥ ٠٠٠
    أ ١٩ ٢١٥  ٩ ٠٠٠      ١٦ ٣٠٥  ٦ ٠٠٠
٨١ ٥٢٨  ٧٠ ٠٠٠      ٤٨ ٥٤٨  ٣٦ ٠٠٠    
١١٦‚٢  ١ ١٥١ ٥٧٠  ٩٩١ ٠٢٨    ١٢٤‚٥  ٨٤٤ ٥٧٨  ٦٧٨ ٥٠٠                
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  Table 4 (Continued)  )تابع (٤الجدول 
  

   حسب المكاتب- ملخص الميزانية والمصروفات حسب مجال العمل
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية (

  الميزانية العادية    المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  مجموع الميزانية العادية    الميزانية اإلقليمية    البلد    

المصروفات   الميزانية البرمجية    المصروفات   الميزانية البرمجية     المصروفات   الميزانية البرمجية     عملمجال ال
  ٩ ٦٢٩  ٧ ٦٠١    ٣ ٧١٠  ٢ ٢٧٧    ٥ ٩١٩  ٥ ٣٢٤   ترصد األمراض السارية

الوقايــة مــن األمــراض الــسارية 
  واستئصالها ومكافحتها

 
١ ٦٦١  ١ ١٣٢    ٢ ٥٣٢  ٣ ١٨٤  

  
٤ ١٩٣  ٤ ٣١٦  

 المنتجـات فـي     واستحداث البحوث
  مجال األمراض السارية

 
٣٦٠  ٥٨٥    ٣٣٩  ٣٧٧    ٢١  ٢٠٨  

  ٢ ٧٨١  ٣ ١٤٠    ٩٩٤  ١ ١٢٢    ١ ٧٨٧  ٢ ٠١٨   المالريا
  ١ ٦٧٣  ٢ ٥١١    ٦٤٤  ٩٧٣    ١ ٠٢٩  ١ ٥٣٨    السل

ترصد وتوقي األمراض غير السارية     
  وتدبيرها العالجي

 
٣ ٦١٧  ٤ ٩٠٥    ٢ ٣٤٨  ٢ ٤٣٨    ١ ٢٦٩  ٢ ٤٦٧  

  ٩٨٣  ٩٤٩    ٨٦٣  ٦٩٦    ١٢٠  ٢٥٣   التبغ
  ٥ ١٩٩  ٥ ٥١٢    ٥٨١  ٦٨٧    ٤ ٦١٨  ٤ ٨٢٥   تعزيز الصحة

  ٧٩٢  ٤٧٤    ٦٦٢  ٢٧٣    ١٣٠  ٢٠١   اإلصابات والعجز
  ١ ٣٤٩  ٢ ٧٥١    ٧٢٣  ١ ٣٤١    ٦٢٦  ١ ٤١٠   الصحة النفسية واإلدمان

  ٢ ٣٦٤  ٤ ٢٤٠    ١ ٠٨٦  ١ ٢١٢    ١ ٢٧٨  ٣ ٠٢٨   صحة األطفال والمراهقين
مج فـي مجـال     البحث وتطوير البرا  
  الصحة اإلنجابية

 
٣ ١٠٧  ٣ ٠٩٩    ١ ٩٦٠  ١ ٦٥٣    ١ ١٤٧  ١ ٤٤٦  

  ٤ ٠٩٨  ٥ ١٢٦    ١ ٣٢٩  ٢ ٠٨٢    ٢ ٧٦٩  ٣ ٠٤٤   تعزيز مأمونية الحمل
  ٩٦٠  ١ ٣٩٧    ٥٧٩  ٨٥٥    ٣٨١  ٥٤٢   صحة المرأة

  ٤ ٨٠٨  ٥ ٩٣٩    ٢ ٦٨٣  ٢ ٩٩٤    ٢ ١٢٥  ٢ ٩٤٥   األيدز والعدوى بفيروسه
  ٢ ٤٤٤  ٣ ٦١٦    ١ ٤٦٨  ١ ٦١٩    ٩٧٦  ١ ٩٩٧   التنمية المستدامة

  ١ ٠٢٧  ٢ ٧٩١    ٥٧٣  ٩٢٥    ٤٥٤  ١ ٨٦٦   التغذية
  ٤ ٥٣٦  ٦ ٥٧٨    ١ ٧٦٤  ٢ ٢٣٧    ٢ ٧٧٢  ٤ ٣٤١   الصحة والبيئة
  ٨١٠  ١ ٦٨٩    ٥٢٥  ٣٩٧    ٢٨٥  ١ ٢٩٢   السالمة الغذائية

التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة    
  لمقتضياتها

 
٢ ٩٦٢  ٣ ٢٩٦    ١ ٣١٠  ١ ٢١٦    ١ ٦٥٢  ٢ ٠٨٠  

الحـصول عليهـا    : األدوية األساسية 
 وجودتها واستعمالها على نحو رشيد

 
٢ ٤٠٤  ٣ ٧٦٧    ١ ٤٤٠  ١ ٥٩٧    ٩٦٤  ٢ ١٧٠  

  ١ ٠٧٤  ١ ٩٥٦    ٤٤٩  ٤١٢    ٦٢٥  ١ ٥٤٤    اللقاحاتواستحداثالتمنيع 
  ٢ ٢٩٨  ٣ ١٠٣    ١ ٣٧٤  ١ ٨٦٠    ٩٢٤  ١ ٢٤٣   مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية

  ١ ٩٥٤  ٢ ١٨٧    ١ ٦٩٨  ١ ٤٩٣    ٢٥٦  ٦٩٤   سياسات الصحيةالقرائن الداعمة لل
  ٤ ٦٠٣  ٣ ٩٤٤    ٤ ٢٣٤  ٣ ٦٤٩    ٣٦٩  ٢٩٥   إدارة المعلومات الصحية ونشرها
  ٦٩٨  ٩١٥    ٦٤٠  ٧١١    ٥٨  ٢٠٤   السياسة البحثية وتعزيز البحوث

  ٢٥ ٠٩٣  ٢٨ ٠٣٥    ٧ ٠٠٦  ٧ ٤٥٤    ١٨ ٠٨٧  ٢٠ ٥٨١   تنظيم الخدمات الصحية
  ١ ٩٩٣  ١ ٣٦٣    ١ ٩٩٣  ١ ٣٦٣         األجهزة الرئاسية

حشد الموارد والتعـاون الخـارجي      
  والشراكات

 
٢ ٠٩٢  ٢ ٣٩١    ٢ ٠٥٦  ١ ٩٩٦    ٣٦  ٣٩٥  

  ٦٢٥  ٨٠١    ٦٢٥  ٨٠١         التخطيط البرامجي والترصد والتقييم
  ٢ ٢٧٧  ٢ ٤٢٣    ٢ ٢٧٧  ٢ ٤٢٣         تنمية الموارد البشرية
  ٣ ٤٥١  ٣ ٥٧٢    ٣ ٤٥١  ٣ ٥٧٢         إدارة الميزانية والمالية

  ١٤ ٩٠٢  ١٢ ٧٧٨    ١٤ ٩٠٢  ١٢ ٧٧٨         خدمات البنى التحتية والمعلوميات
المدير العام والمـديرون اإلقليميـون      

  والوظائف المستقلة
 

      ١ ٦٧٤  ١ ٧٠١    ١ ٦٧٤  ١ ٧٠١  
  ٦٧ ٦٩٦  ٥٢ ٢٨٤    ٧٠٣  ١ ٠٨٦    ٦٦ ٩٩٣  ٥١ ١٩٨   وجود المنظمة في البلدان

١٩٠ ٥٢٦  ١٩١ ٧٣٥    ٧٠ ٣٢٤  ٦٩ ٤٠٢    ١٢٠ ٢٠٢  ١٢٢ ٣٣٣    أفريقيا-المجموع                     
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  المجموع    الموارد األخرى

      مجموع الموارد األخرى    الميزانية اإلقليمية    البلد

  ٪المصروفات الميزانية البرمجية ات المصروفالميزانية البرمجية المصروفات الميزانية البرمجية   المصروفات الميزانية البرمجية 
٨٢‚٣  ٢١ ٠٧٣  ٢٥ ٦٠١    ١١ ٤٤٤  ١٨ ٠٠٠    ٧ ١٥٥  ١٤ ٠٠٠    ٤ ٢٨٩  ٤ ٠٠٠  

  
١٠٠‚٤  ٤٦ ٤٨١  ٤٦ ٣١٦    ٤٢ ٢٨٨  ٤٢ ٠٠٠    ٣٨ ٦٠٦  ٢٤ ٠٠٠    ٣ ٦٨٢  ١٨ ٠٠٠

  
٨‚٠  ٥٢٩  ٦ ٥٨٥    ١٦٩  ٦ ٠٠٠    ٩٨  ٣ ٠٠٠    ٧١  ٣ ٠٠٠  
٨٨‚٤  ٣٨ ١٣٦  ٤٣ ١٤٠    ٣٥ ٣٥٥  ٤٠ ٠٠٠    ٢٣ ٠١٧  ٣٣ ٠٠٠    ١٢ ٣٣٨  ٧ ٠٠٠  
٤٨‚٩  ١٠ ٥٢٥  ٢١ ٥١١    ٨ ٨٥٢  ١٩ ٠٠٠    ٣ ٥٣١  ٤ ٠٠٠    ٥ ٣٢١  ١٥ ٠٠٠  

  
  ٨٠‚١  ٤ ٧٢٩  ٥ ٩٠٥    ١ ١١٢  ١ ٠٠٠    ١ ٠٧٢  ١ ٠٠٠    ٤٠  

٧٢‚٨  ١ ٧٨٢  ٢ ٤٤٩    ٧٩٩  ١ ٥٠٠    ٦٦١  ١ ٠٠٠    ١٣٨  ٥٠٠  
٨٣‚٨  ٥ ٤٥٤  ٦ ٥١٢    ٢٥٥  ١ ٠٠٠    ٢٢٠  ٥٠٠    ٣٥  ٥٠٠  
١٨٩‚٧  ١ ٨٤٨  ٩٧٤    ١ ٠٥٦  ٥٠٠    ١٩٥      ٨٦١  ٥٠٠
٣٤‚٥  ١ ٤٦٥  ٤ ٢٥١    ١١٦  ١ ٥٠٠    ١٠٥  ٥٠٠    ١١  ١ ٠٠٠  
٩١‚٩  ١٤ ٩١٩  ١٦ ٢٤٠    ١٢ ٥٥٥  ١٢ ٠٠٠    ١٠ ٤٥٩  ٩ ٠٠٠    ٢ ٠٩٦  ٣ ٠٠٠  

  
١٠٥‚٧  ٥ ٣٩٢  ٥ ٠٩٩    ٢ ٢٨٥  ٢ ٠٠٠    ١ ١٧٣  ١ ٠٠٠    ١ ١١٢  ١ ٠٠٠
٣٨‚٥  ٤ ٨٦١  ١٢ ٦٢٦    ٧٦٣  ٧ ٥٠٠    ٦٦٨  ٥٠٠    ٩٥  ٧ ٠٠٠  
٤٨‚٦  ١ ١٦٦  ٢ ٣٩٧    ٢٠٦  ١ ٠٠٠    ١٦٤  ٥٠٠    ٤٢  ٥٠٠  
٣٠‚٢  ٣٦ ٥٨٤  ١٢٠ ٩٣٩    ٣١ ٧٧٦  ١١٥ ٠٠٠    ٩ ٧١٥  ٢٣ ٠٠٠    ٢٢ ٠٦١  ٩٢ ٠٠٠  
٦٧‚١  ٤ ١٠٤  ٦ ١١٦    ١ ٦٦٠  ٢ ٥٠٠    ٧٠٣  ٥٠٠    ٩٥٧  ٢ ٠٠٠  

        ٣٨‚٠  ١ ٠٦٠  ٢ ٧٩١    ٣٣      ٣٣  
  ٧٥‚٠  ٥ ٦٨٣  ٧ ٥٧٨    ١ ١٤٧  ١ ٠٠٠    ٣٠٣  ١ ٠٠٠    ٨٤٤  

٢٨‚٣  ٩٠٤  ٣ ١٨٩    ٩٤  ١ ٥٠٠    ٩٤  ٥٠٠      ١ ٠٠٠  
  

٥٤‚٨  ٢٢ ٠٧٢  ٤٠ ٢٩٦    ١٩ ١١٠  ٣٧ ٠٠٠    ٣ ٣٠١  ٤ ٠٠٠    ١٥ ٨٠٩  ٣٣ ٠٠٠  
  
  ٦٦‚٩  ٧ ٨٧٧  ١١ ٧٦٧    ٥ ٤٧٣  ٨ ٠٠٠    ٢ ٧٨٣  ٨ ٠٠٠    ٢ ٦٩٠  

١٩٦‚٣ ٣٥٩ ٢٣٣  ١٨٢ ٩٥٦   ٣٥٨ ١٥٩  ١٨١ ٠٠٠   ١٩٢ ٢٨١  ٤٤ ٠٠٠   ١٦٥ ٨٧٨  ١٣٧ ٠٠٠
٧٥‚٦  ٣ ١٠٠  ٤ ١٠٣    ٨٠٢  ١ ٠٠٠    ٧٣٢  ٥٠٠    ٧٠  ٥٠٠  
٢٥‚٦  ٣ ١٢١  ١٢ ١٨٧    ١ ١٦٧  ١٠ ٠٠٠    ٦٩١  ٣ ٠٠٠    ٤٧٦  ٧ ٠٠٠  

  ١٢٧‚١  ٥ ٠١٣  ٣ ٩٤٤    ٤١٠      ٣٦١      ٤٩
١٨‚٧  ٨٢٦  ٤ ٤١٥    ١٢٨  ٣ ٥٠٠    ١٢٨  ٥٠٠      ٣ ٠٠٠  
٨٧‚٢  ٣٤ ٠٤٩  ٣٩ ٠٣٥    ٨ ٩٥٦  ١١ ٠٠٠    ١ ٨٦٦  ٣ ٠٠٠    ٧ ٠٩٠  ٨ ٠٠٠  

                  ١٤٦‚٢  ١ ٩٩٣  ١ ٣٦٣
  
        ١٦٨‚٥  ٤ ٠٢٨  ٢ ٣٩١    ١ ٩٣٦      ١ ٩٣٦
      ١٢٦‚٥  ١ ٦٤٦  ١ ٣٠١    ١ ٠٢١  ٥٠٠    ١ ٠٢١  ٥٠٠
      ١٠٨‚٤  ٥ ٨٧٦  ٥ ٤٢٣    ٣ ٥٩٩  ٣ ٠٠٠    ٣ ٥٩٩  ٣ ٠٠٠
      ١٠٩‚٠  ٩ ٣٤٢  ٨ ٥٧٢    ٥ ٨٩١  ٥ ٠٠٠    ٥ ٨٩١  ٥ ٠٠٠

١٤٦‚١  ٢٥ ٩٧٢  ١٧ ٧٧٨    ١١ ٠٧٠  ٥ ٠٠٠    ١١ ٠٧٠  ٣ ٠٠٠      ٢ ٠٠٠
  
                  ٩٨‚٤  ١ ٦٧٤  ١ ٧٠١  

١٠٨‚٥  ٧٣ ٠٢٩  ٦٧ ٢٨٤    ٥ ٣٣٣  ١٥ ٠٠٠    ٢ ٩٤٩  ٣ ٠٠٠    ٢ ٣٨٤  ١٢ ٠٠٠

١٠٢‚٨ ٧٦٥ ٥٤٦  ٧٤٤ ٧٣٥   ٥٧٥ ٠٢٠  ٥٥٣ ٠٠٠   ٣٢٦ ٥٨١  ١٩٤ ٥٠٠   ٢٤٨ ٤٣٩  ٣٥٨ ٥٠٠                         
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   حسب المكاتب- ملخص الميزانية والمصروفات حسب مجال العمل
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية (

  الميزانية العادية    المكتب اإلقليمي لألمريكتين

  مجموع الميزانية العادية    الميزانية اإلقليمية    البلد    

المصروفات   الميزانية البرمجية    المصروفات   الميزانية البرمجية     المصروفات   الميزانية البرمجية     مجال العمل
  ٢٤٢  ١ ٩٤٤    ٢٤٢  ١ ٦٠٤      ٣٤٠   ترصد األمراض السارية

الوقايــة مــن األمــراض الــسارية 
  واستئصالها ومكافحتها

 
٢ ٦٦٢  ٣ ٨٨٠    ١ ٢١٨  ٤ ١٩٨  

  
٣ ٨٨٠  ٨ ٠٧٨  

 المنتجـات فـي     واستحداثالبحوث  
  مجال األمراض السارية

 
                

  ٣ ٢٤٣  ٥٣٦    ٢ ٠٧٩  ٤٩٣    ١ ١٦٤  ٤٣   المالريا
  ٣ ٥٢١  ٤٣٩    ١ ٣٦٨  ٤٣٩    ٢ ١٥٣      السل

رية ترصد وتوقي األمراض غير السا    
  وتدبيرها العالجي

 
١ ٧٥٣  ١ ٩٣٩    ٦٤٣  ٥٢٤    ١ ١١٠  ١ ٤١٥  

  ٥٤٦  ٣٩٧    ٥٤٦  ٣٩٧         التبغ
  ٢ ٠١٤  ٢ ١٢٦    ٣١٨  ٤٧٤    ١ ٦٩٦  ١ ٦٥٢   تعزيز الصحة

                   اإلصابات والعجز
  ١ ٧١٦  ١ ٦٢٨    ١ ٣٨٢  ١ ٥٢٤    ٣٣٤  ١٠٤   الصحة النفسية واإلدمان

  ١ ٠٣٤  ٦٠٩    ٢٦٦  ٥٧١    ٧٦٨  ٣٨   صحة األطفال والمراهقين
البحث وتطوير البرامج فـي مجـال       

  الصحة اإلنجابية
 

١ ٥٩٣            ١ ٥٩٣    
  ١ ٥٣٦  ٣٠٥    ٥٨٨  ٣٠٥    ٩٤٨     تعزيز مأمونية الحمل

    ٣٦            ٣٦   صحة المرأة
  ٥٩٣  ٦٠٢    ٥٤٦  ٤٩٨    ٤٧  ١٠٤   األيدز والعدوى بفيروسه

  ١ ١١٨  ١ ٧٥٤    ٤٨٠  ٧٦٤    ٦٣٨  ٩٩٠   التنمية المستدامة
  ١ ١٦٩  ١ ١٨٢    ١ ٠٩٨  ١ ١١١    ٧١  ٧١   يةالتغذ

  ٦ ٥٣٩  ٦ ٣٥٤    ١ ٧٩٢  ١ ٧٢٨    ٤ ٧٤٧  ٤ ٦٢٦   الصحة والبيئة
  ١ ١٨٨  ٩٠٩    ٦٤٩  ٤٥٩    ٥٣٩  ٤٥٠   السالمة الغذائية

التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة    
  لمقتضياتها

 
  ٨٠            ٨٠  

الحـصول عليهـا    : األدوية األساسية 
 يدوجودتها واستعمالها على نحو رش

 
٧٧٩  ٦٤٣    ٣٥٠  ٢٥٥    ٤٢٩  ٣٨٨  

  ١ ٤٧٨  ١ ٦٥٠    ١ ١٧٤  ١ ٣٢٨    ٣٠٤  ٣٢٢    اللقاحاتواستحداثالتمنيع 
  ٦٦٣  ٦٦٠    ٦٤٦  ٦١٢    ١٧  ٤٨   مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية
  ٤ ٦٠٦  ٤ ١٦٧    ١ ٢٤٩  ١ ٣٦٥    ٣ ٣٥٧  ٢ ٨٠٢   القرائن الداعمة للسياسات الصحية
  ١ ٧٠٠  ٢ ١٤٥    ١ ٧٠٠  ٢ ١٤٥         إدارة المعلومات الصحية ونشرها
    ٣٩٩      ٣٩٩         السياسة البحثية وتعزيز البحوث

  ١٦ ٥٥٩  ١٦ ٣٨٥    ٥ ٣١١  ٤ ٤٣٤    ١١ ٢٤٨  ١١ ٩٥١   تنظيم الخدمات الصحية
  ٢١٨  ٢٧٨    ٢١٨  ٢٧٨         األجهزة الرئاسية

حشد الموارد والتعـاون الخـارجي      
  والشراكات

 
      ١ ١٨٥  ١ ١٣٩    ١ ١٨٥  ١ ١٣٩  

                    البرامجي والترصد والتقييمالتخطيط
  ٥٩٤  ٦٣٤    ٥٩٤  ٦٣٤         تنمية الموارد البشرية
  ١ ٤١٩  ١ ٦٠٤    ١ ٤١٩  ١ ٦٠٤         إدارة الميزانية والمالية

  ٢ ٨٥٦  ٢ ٦٨٠    ٢ ٨٥٦  ٢ ٦٨٠         خدمات البنى التحتية والمعلوميات
المدير العام والمـديرون اإلقليميـون      

  والوظائف المستقلة
 

      ٧٥٧  ٧٦٥    ٧٥٧  ٧٦٥  
  ٩ ٥٥١  ٩ ٦٤٧          ٩ ٥٥١  ٩ ٦٤٧   وجود المنظمة في البلدان

                     ٧٢ ٥٣٧  ٧٣ ٢٢٧    ٣٢ ١١٨  ٣٢ ٤٠٩    ٤٠ ٤١٩  ٤٠ ٨١٨   األمريكتان -المجموع 
  



  A59/28    ٥٩/٢٨ج

79 

  Table 4 (Continued)  )تابع (٤الجدول 
  
  
  
  

  المجموع    الموارد األخرى

      األخرىمجموع الموارد     الميزانية اإلقليمية    البلد

  ٪المصروفات الميزانية البرمجية المصروفات الميزانية البرمجية المصروفات الميزانية البرمجية   المصروفات الميزانية البرمجية 
٤‚٥  ٣١٥  ٦ ٩٤٤    ٧٣  ٥ ٠٠٠    ٧٣  ٢ ٠٠٠      ٣ ٠٠٠  

  
٤٧‚٢  ٦ ١٦٧  ١٣ ٠٧٨    ٢ ٢٨٧  ٥ ٠٠٠    ١ ٥٧٦  ٣ ٠٠٠    ٧١١  ٢ ٠٠٠  

  
      ١٣‚١  ٣٩٤  ٣ ٠٠٠    ٣٩٤  ٣ ٠٠٠    ٣٩٤  ٣ ٠٠٠  

٥٢‚٠  ٣ ٩٢١  ٧ ٥٣٦    ٦٧٨  ٧ ٠٠٠    ٦٥٨  ٢ ٠٠٠    ٢٠  ٥ ٠٠٠  
٢٣٣‚٠  ٦ ٨٤٩  ٢ ٩٣٩    ٣ ٣٢٨  ٢ ٥٠٠    ١ ١٣٢  ٥٠٠    ٢ ١٩٦  ٢ ٠٠٠ 

  
      ٩٩‚٥  ٢ ٤٢٨  ٢ ٤٣٩    ٦٧٥  ٥٠٠    ٦٧٥  ٥٠٠  
  )١١٥‚٦  ١ ٠٣٧  ٨٩٧    ٤٩١  ٥٠٠    ٤٩٤  ٥٠٠    )٣ 

٥٦‚٥  ٢ ٠٥٠  ٣ ٦٢٦    ٣٦  ١ ٥٠٠    ٣٦  ٥٠٠      ١ ٠٠٠  
  ٢٧٨      ٢٧٨      ١٤٢      ١٣٦    

٨٢‚٣  ٢ ١٦٢  ٢ ٦٢٨    ٤٤٦  ١ ٠٠٠    ٤٤٦  ٥٠٠      ٥٠٠  
٦٧‚٥  ٣ ٤٤٩  ٥ ١٠٩    ٢ ٤١٥  ٤ ٥٠٠    ١ ٧٠٧  ٥٠٠    ٧٠٨  ٤ ٠٠٠  

  
٥٠٠    ١٨٩  ٥٠٠    

  
٧‚٣  ١٨٩  ٢ ٥٩٣    ١٨٩  ١ ٠٠٠  

٧٨‚٢  ١ ٨٠٢  ٢ ٣٠٥    ٢٦٦  ٢ ٠٠٠    ٢١٦      ٥٠  ٢ ٠٠٠  
٢٦‚٣  ٢٧٢  ١ ٠٣٦    ٢٧٢  ١ ٠٠٠    ٦٩      ٢٠٣  ١ ٠٠٠  
٣٧‚٢  ٤ ٦٩٣  ١٢ ٦٠٢    ٤ ١٠٠  ١٢ ٠٠٠    ١ ٧٢٧  ٤ ٠٠٠    ٢ ٣٧٣  ٨ ٠٠٠  
٥٠‚٤  ١ ٦٤١  ٣ ٢٥٤    ٥٢٣  ١ ٥٠٠    ١٧٨  ٥٠٠    ٣٤٥  ١ ٠٠٠  
٧٦‚٣  ١ ٦٦٥  ٢ ١٨٢    ٤٩٦  ١ ٠٠٠    ٤٩٦  ٥٠٠      ٥٠٠  
٦٢‚٦  ٦ ٧٩٢  ١٠ ٨٥٤    ٢٥٣  ٤ ٥٠٠    ١٢٨  ٥٠٠    ١٢٥  ٤ ٠٠٠  
٤٩‚٦  ١ ٤٤٣  ٢ ٩٠٩    ٢٥٥  ٢ ٠٠٠    ٢٥٥  ١ ٠٠٠      ١ ٠٠٠  

  
٣٨٥  ٢ ٠٠٠      ١٥ ٠٠٠  

  
٢‚٧  ٤٦٥  ١٧ ٠٠٠    ٣٨٥  ١٧ ٠٠٠  

  
  ٤٩٥  ٥٠٠    ١١١  

  
١٢١‚٢  ١ ٣٨٥  ١ ١٤٣    ٦٠٦  ٥٠٠ 

٩٠‚٩  ٣ ٧٧٢  ٤ ١٥٠    ٢ ٢٩٤  ٢ ٥٠٠    ٢ ١٥٧  ٥٠٠    ١٣٧  ٢ ٠٠٠  
  ١٧٣‚٨  ١ ١٤٧  ٦٦٠    ٤٨٤      ٤٤٩      ٣٥ 

٦٠‚٢  ٤ ٩١٩  ٨ ١٦٧    ٣١٣  ٤ ٠٠٠    ٢٥٨  ١ ٠٠٠    ٥٥  ٣ ٠٠٠  
        ٨٢‚٣  ١ ٧٦٦  ٢ ١٤٥    ٦٦      ٦٦  
  ٦‚٨  ٦١  ٨٩٩    ٦١  ٥٠٠    ٣٦  ٥٠٠    ٢٥  

٨٢‚٨  ١٧ ٢٩١  ٢٠ ٨٨٥    ٧٣٢  ٤ ٥٠٠    ٧١٧  ١ ٥٠٠    ١٥  ٣ ٠٠٠  
                  ٧٨‚٤  ٢١٨  ٢٧٨  
  
        ١١٧‚٥  ١ ٣٣٨  ١ ١٣٩    ١٥٣      ١٥٣ 
        ٥٠      ٥٠      ٥٠    

٩٥‚٨  ١ ٥٦٦  ١ ٦٣٤    ٩٧٢  ١ ٠٠٠    ٩٧٢  ٥٠٠      ٥٠٠  
        ٩٨‚٨  ١ ٥٨٤  ١ ٦٠٤    ١٦٥      ١٦٥  

٣٧‚٢  ٢ ٨٥٦  ٧ ٦٨٠      ٥ ٠٠٠      ٣ ٠٠٠      ٢ ٠٠٠  
  
        ٩٩‚١  ٧٥٨  ٧٦٥    ١      ١  

٨٦‚١  ١١ ٣٢٤  ١٣ ١٤٧    ١ ٧٧٣  ٣ ٥٠٠    ٧٦٠  ٥٠٠    ١ ٠١٣  ٣ ٠٠٠  

٥٨‚٦  ٩٨ ٠٤٧  ١٦٧ ٢٢٧    ٢٥ ٥١٠  ٩٤ ٠٠٠    ١٧ ٠٦٦  ٣٠ ٠٠٠    ٨ ٤٤٤  ٦٤ ٠٠٠                          
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   حسب المكاتب- ملخص الميزانية والمصروفات حسب مجال العمل
   ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية (

  الميزانية العادية  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  مجموع الميزانية العادية    الميزانية اإلقليمية    البلد  

المصروفات   الميزانية البرمجية    المصروفات   الميزانية البرمجية     المصروفات   الميزانية البرمجية    العملمجال
  ٤ ٢٢٤  ٣ ٣٥١    ١ ٨٥٢  ١ ٢٨٧    ٢ ٣٧٢  ٢ ٠٦٤  ترصد األمراض السارية

ــسارية   ــراض ال ــن األم ــة م الوقاي
  ٢٩٩  ٣٣٠    ١ ٦٤٠  ١ ٣٠٥  واستئصالها ومكافحتها

    
١ ٩٣٩  ١ ٦٣٥  

 المنتجات في مجال    واستحداث البحوث
    ٢٥    ٦  ١٠٦  األمراض السارية

    
٦  ١٣١  

  ٢ ٧٧٥  ٢ ٧١٩    ٩٠٥  ٧٠٢    ١ ٨٧٠  ٢ ٠١٧  المالريا
  ٢ ٠٢٨  ١ ٩٥٠    ١٤  ٣٨٠    ٢ ٠١٤  ١ ٥٧٠   السل

ترصد وتوقي األمراض غير الـسارية      
  ٣٩٥  ٣٨٠    ٣ ٦٣٤  ٣ ١٢٤  وتدبيرها العالجي

    
٤ ٠٢٩  ٣ ٥٠٤  

  ١ ٦٣٨  ٢ ٣٤٧    ٤٨٠  ٤٣١    ١ ١٥٨  ١ ٩١٦  التبغ
  ١ ٥٩٨  ١ ٨٦٦    ٧٨٣  ٣٣٣    ٨١٥  ١ ٥٣٣  تعزيز الصحة

  ٧٠٧  ١ ٣٢٢    ٢٢٠  ٣٥٣    ٤٨٧  ٩٦٩  اإلصابات والعجز
  ١ ٤٠٠  ١ ٧١٨    ٣٥٥  ٣٩٠    ١ ٠٤٥  ١ ٣٢٨  الصحة النفسية واإلدمان

  ٣ ١٨٣  ٢ ٩٠٤    ٦٨٩  ٧٩١    ٢ ٤٩٤  ٢ ١١٣  صحة األطفال والمراهقين
ـ        ال البحث وتطوير البـرامج فـي مج

    ٥٠    ١٩٨  ٦٣١  الصحة اإلنجابية
    

١٩٨  ٦٨١  
  ٢ ٨٠٥  ٢ ٩٧٧    ٣٦٨  ٥١٩    ٢ ٤٣٧  ٢ ٤٥٨  تعزيز مأمونية الحمل

  ٧٠٥  ٦٨٧    ٣١٩  ٣٣٠    ٣٨٦  ٣٥٧  صحة المرأة
  ٢ ١٨٩  ٢ ٦٦٩    ٧٣٩  ٧٠٣    ١ ٤٥٠  ١ ٩٦٦  األيدز والعدوى بفيروسه

  ٢ ٥٠١  ١ ٩٠٧    ٨٩٥  ٧٥١    ١ ٦٠٦  ١ ١٥٦  التنمية المستدامة
  ٩٥١  ٨٩٥    ٣٤٣  ٣٣٠    ٦٠٨  ٥٦٥  ذيةالتغ

  ٤ ٤٧٢  ٥ ٠٦٥    ١ ٢٧٥  ١ ٠١٦    ٣ ١٩٧  ٤ ٠٤٩  الصحة والبيئة
  ٦٤٤  ١ ٢٣٣    ٢٥  ٢٩٦    ٦١٩  ٩٣٧  السالمة الغذائية

التأهب لحاالت الطوارئ واالسـتجابة     
  ٣٧٨  ٣٣٠    ١ ٠٣١  ١ ٠٥٨  لمقتضياتها

    
١ ٤٠٩  ١ ٣٨٨  

الحـصول عليهـا    : األدوية األساسـية  
  ٣٧٣  ٤٣٠    ٢ ٠٦١  ٢ ٧٤٤  عمالها على نحو رشيدوجودتها واست

    
٢ ٤٣٤  ٣ ١٧٤  

  ٢ ٠٤١  ١ ٧٥٧    ٥١٩  ٤٤٢    ١ ٥٢٢  ١ ٣١٥   اللقاحاتواستحداثالتمنيع 
  ١ ٢٥٣  ١ ٦٨٣    ٣٠٤  ٤٦٥    ٩٤٩  ١ ٢١٨  مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية
  ٢ ٨٤٣  ٢ ٧٧٩    ١ ٠٩٧  ١ ١٨٠    ١ ٧٤٦  ١ ٥٩٩  القرائن الداعمة للسياسات الصحية
  ١ ٠٥٩  ٩٧٤    ١ ٠٥٩  ٨٨١      ٩٣  إدارة المعلومات الصحية ونشرها
  ١ ٦٧٥  ١ ٢٧٤    ٩٠٤  ٤٧٩    ٧٧١  ٧٩٥  السياسة البحثية وتعزيز البحوث

  ١٤ ٥٩٥  ١٥ ٥٨٢    ٢ ٠١٦  ٢ ٨٣٩    ١٢ ٥٧٩  ١٢ ٧٤٣  تنظيم الخدمات الصحية
  ٣٠٦  ٢٩٨    ٣٠٦  ٢٩٨        األجهزة الرئاسية

 حشد المـوارد والتعـاون الخـارجي      
  ٥٣  ٣٥٨      ٧٨٦  والشراكات

    
٥٣  ١ ١٤٤  

  ١ ٠٢٨  ١ ١٩٧    ١ ٠٢٨  ٨٢٠      ٣٧٧  التخطيط البرامجي والترصد والتقييم
  ٨٦١  ٧١٢    ٨٦١  ٧١٢        تنمية الموارد البشرية
  ٩٧٢  ٨٤٢    ٩٧٢  ٨٤٢        إدارة الميزانية والمالية

  ٢ ٠٨٢  ٢ ٨٧٧    ٢ ٠٨٢  ٢ ٨٧٧        خدمات البنى التحتية والمعلوميات
لمدير العام والمـديرون اإلقليميـون      ا

  ٢ ١٨٢  ١ ٣٨٥        والوظائف المستقلة
    

٢ ١٨٢  ١ ٣٨٥  
  ٢٠ ٣٦٧  ١٦ ٨٢٧          ٢٠ ٣٦٧  ١٦ ٨٢٧  وجود المنظمة في البلدان

                  اإليرادات المتنوعة
                  صندوق العقارات

                    ٩٣ ١٥٢  ٩٣ ٤٥٤    ٢٤ ٠٩٠  ٢٣ ٧٣٥    ٦٩ ٠٦٢  ٦٩ ٧١٩   جنوب شرق آسيا-المجموع 
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  المجموع    الموارد األخرى

      مجموع الموارد األخرى    الميزانية اإلقليمية    البلد

  ٪روفات المصالميزانية البرمجية المصروفات الميزانية البرمجية المصروفات الميزانية البرمجية   المصروفات الميزانية البرمجية 
٨٥‚٣  ٧ ١٢٠  ٨ ٣٥١    ٢ ٨٩٦  ٥ ٠٠٠    ١١٨  ٤ ٠٠٠    ٢ ٧٧٨  ١ ٠٠٠  

  
٥ ٨٧٤  ١٥ ٠٠٠    ٤ ٧٢٠  ٣ ٠٠٠  

  
  

  
١٠ ٥٩٤  ١٨ ٠٠٠  

    
٦٣‚٨  ١٢ ٥٣٣  ١٩ ٦٣٥  

  ١٠٠  ٥٠٠    ٢٣  
    

١٢٣  ٥٠٠    
  

٢٠‚٤  ١٢٩  ٦٣١  
٤٨‚٤  ٥ ١٨٩  ١٠ ٧١٩    ٢ ٤١٤  ٨ ٠٠٠    ١ ٠٤٠  ٦ ٠٠٠    ١ ٣٧٤  ٢ ٠٠٠  
٩٤‚٢  ٣١ ٩٧١  ٣٣ ٩٥٠    ٢٩ ٩٤٣  ٣٢ ٠٠٠    ٣ ٤٩١  ١ ٠٠٠    ٢٦ ٤٥٢  ٣١ ٠٠٠  

  
      ٦٤٥  ٥٠٠    ٦٤٥  ٥٠٠    

  
١١٦‚٧  ٤ ٦٧٤  ٤ ٠٠٤ 

٥٤‚٤  ٢ ٠٩٤  ٣ ٨٤٧    ٤٥٦  ١ ٥٠٠    ٤١٨  ١ ٠٠٠    ٣٨  ٥٠٠  
٧٤‚١  ٢ ١٢٣  ٢ ٨٦٦    ٥٢٥  ١ ٠٠٠    ٥٢٥        ١ ٠٠٠  

      ٤٠‚٧  ٧٤٢  ١ ٨٢٢    ٣٥  ٥٠٠    ٣٥  ٥٠٠  
٦٨‚٧  ١ ٥٢٤  ٢ ٢١٨    ١٢٤  ٥٠٠    ١٠٤      ٢٠  ٥٠٠  
٦٥‚٥  ٣ ٨٦٧  ٥ ٩٠٤    ٦٨٤  ٣ ٠٠٠    ٦٣٦  ٢ ٠٠٠    ٤٨  ١ ٠٠٠  

  
٤٧٥      ١ ٨٥٤  ٣ ٠٠٠  

  
٦٨‚٦  ٢ ٥٢٧  ٣ ٦٨١    ٢ ٣٢٩  ٣ ٠٠٠  

٧٨‚٠  ٣ ٤٩١  ٤ ٤٧٧    ٦٨٦  ١ ٥٠٠    ٥٨٨  ٥٠٠    ٩٨  ١ ٠٠٠  
      ٦٦‚٠  ٧٨٣  ١ ١٨٧    ٧٨  ٥٠٠    ٧٨  ٥٠٠  

٥٩‚٩  ١٢ ٣٧٨  ٢٠ ٦٦٩    ١٠ ١٨٩  ١٨ ٠٠٠    ٢ ٢٧٣  ٥ ٠٠٠    ٧ ٩١٦  ١٣ ٠٠٠  
٩٧‚٩  ٣ ٣٣٥  ٣ ٤٠٧    ٨٣٤  ١ ٥٠٠    ١٤٠  ٥٠٠    ٦٩٤  ١ ٠٠٠  

      ٧١‚٠  ٩٩٠  ١ ٣٩٥    ٣٩  ٥٠٠    ٣٩  ٥٠٠  
٨٠‚٤  ٥ ٢٨١  ٦ ٥٦٥    ٨٠٩  ١ ٥٠٠    ١٦٦  ٥٠٠    ٦٤٣  ١ ٠٠٠  
٢٣‚٦  ٦٤٤  ٢ ٧٣٣      ١ ٥٠٠      ٥٠٠      ١ ٠٠٠  

  
١٠ ٠٨٩  ١ ٠٠٠    ٣٨ ٢٠٩  ٥ ٠٠٠  

  
٦٧٢‚٨  ٤٩ ٧٠٧  ٧ ٣٨٨    ٤٨ ٢٩٨  ٦ ٠٠٠ 

  
   ٦٦٢      ١٤٣    

  
  ٨٠٥    

  
١٠٢‚٠  ٣ ٢٣٩  ٣ ١٧٤ 

١٢٨‚٥  ٨٥ ٨٠٦  ٦٦ ٧٥٧    ٨٣ ٧٦٥  ٦٥ ٠٠٠    ٧ ٥٩٤  ١٦ ٠٠٠    ٧٦ ١٧١  ٤٩ ٠٠٠ 
٦٨‚٧  ١ ٥٠٠  ٢ ١٨٣    ٢٤٧  ٥٠٠    ٢٨      ٢١٩  ٥٠٠  
٣٦‚٨  ٣ ٢٣٤  ٨ ٧٧٩    ٣٩١  ٦ ٠٠٠    ٢٠٢  ٢ ٠٠٠    ١٨٩  ٤ ٠٠٠  
٦٣‚٣  ١ ٢٥٠  ١ ٩٧٤    ١٩١  ١ ٠٠٠    ٥٩  ٥٠٠    ١٣٢  ٥٠٠  

  ١٤١‚٨  ١ ٨٠٧  ١ ٢٧٤    ١٣٢      ١١٤      ١٨ 
٧٢‚٩  ١٥ ٠١٤  ٢٠ ٥٨٢    ٤١٩  ٥ ٠٠٠    ١٣٠  ١ ٠٠٠    ٢٨٩  ٤ ٠٠٠  

                  ١٠٢‚٧  ٣٠٦  ٢٩٨ 
  
  ٧٠٩      ١٠٢  

    
٧٥‚٥  ٨٦٤  ١ ١٤٤    ٨١١  

        ٨٨‚٢  ١ ٠٥٦  ١ ١٩٧    ٢٨      ٢٨  
      ١٣٥‚٤  ١ ٦٤١  ١ ٢١٢    ٧٨٠  ٥٠٠    ٧٨٠  ٥٠٠ 
      ١٠٨‚٦  ١ ٤٥٨  ١ ٣٤٢    ٤٨٦  ٥٠٠    ٤٨٦  ٥٠٠ 

٨٠‚٤  ٦ ٣٣١  ٧ ٨٧٧    ٤ ٢٤٩  ٥ ٠٠٠    ٤ ٢٤٩  ٣ ٠٠٠      ٢ ٠٠٠  
  
        ١٦٨‚٥  ٢ ٣٣٤  ١ ٣٨٥    ١٥٢      ١٥٢ 

١٠٧‚٩  ٢١ ٩٣١  ٢٠ ٣٢٧    ١ ٥٦٤  ٣ ٥٠٠    ١ ٤٤٣  ٥٠٠    ١٢١  ٣ ٠٠٠ 
                        
        ٢٨      ٢٨      ٢٨    

١٠٤‚٩  ٢٩٨ ٩٠١  ٢٨٤ ٩٥٤    ٢٠٥ ٧٤٩  ١٩١ ٥٠٠    ٤٣ ٤٩٨  ٦٣ ٥٠٠    ١٦٢ ٢٥١  ١٢٨ ٠٠٠                         
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   حسب المكاتب- ملخص الميزانية والمصروفات حسب مجال العمل
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية (

  الميزانية العادية    المكتب اإلقليمي ألوروبا

  مجموع الميزانية العادية    الميزانية اإلقليمية    البلد    

المصروفات   الميزانية البرمجية    المصروفات   الميزانية البرمجية     المصروفات   الميزانية البرمجية     مجال العمل
  ١ ٤٢١  ١ ١١٨    ١ ١٤٦  ٨٤١    ٢٧٥  ٢٧٧    ترصد األمراض السارية

الوقايــة مــن األمــراض الــسارية 
  واستئصالها ومكافحتها

  
      ٥٠    

    
٥٠  

  

 المنتجـات فـي     واستحداثالبحوث  
  لساريةمجال األمراض ا

  
          

      

  ٢٣٢  ١٥١    ٢٠  ٥٠    ٢١٢  ١٠١    المالريا
  ٧٥٠  ١ ١٦٢    ٤٦٤  ٨٢٢    ٢٨٦  ٣٤٠    السل

ترصد وتوقي األمراض غير السارية     
  وتدبيرها العالجي

  
٩٧٦  ٨٤٠    ٢٧٧  ٥١٩  

    
١ ٢٥٣  ١ ٣٥٩  

  ٥٢٠  ٧٢٤    ٣٥٧  ٤٧٤    ١٦٣  ٢٥٠    التبغ
  ٦٦٣  ٧٤٨    ٥٢١  ٤٦٦    ١٤٢  ٢٨٢    تعزيز الصحة

  ١٢٤  ٩١    ٥٩  ٥٠    ٦٥  ٤١    زاإلصابات والعج
  ١ ١٨٣  ١ ٤٢٢    ٨٤٠  ٨٠٢    ٣٤٣  ٦٢٠    الصحة النفسية واإلدمان

  ٧٨٥  ٧٣٦    ٤٧٨  ٥٢٤    ٣٠٧  ٢١٢    صحة األطفال والمراهقين
البحث وتطوير البرامج فـي مجـال       

  الصحة اإلنجابية
  

٢٠      ٨٢  ١٠١  
    

١٠٢  ١٠١  
  ٩٢٧  ٨١٨    ٦٤٤  ٥٥٤    ٢٨٣  ٢٦٤    تعزيز مأمونية الحمل

  ٦٨  ٧١    ٤٩  ٥٠    ١٩  ٢١    أةصحة المر
  ٦٨٢  ١ ٣١٩    ٤٤٤  ١ ١١٩    ٢٣٨  ٢٠٠    األيدز والعدوى بفيروسه

  ٥٥٦  ٧٤٩    ٥٠٦  ٦١١    ٥٠  ١٣٨    التنمية المستدامة
  ٥٧٤  ٥٤٧    ٤٧٥  ٤٧٤    ٩٩  ٧٣    التغذية

  ٢ ٧٥١  ٢ ٩٦٨    ٢ ٤٥٤  ٢ ٦٨٥    ٢٩٧  ٢٨٣    الصحة والبيئة
  ٤٩٤  ٥٢١    ٣٥٢  ٤٤٥    ١٤٢  ٧٦    السالمة الغذائية

أهب لحاالت الطوارئ واالستجابة    الت
  لمقتضياتها

  
٤٥٤  ٤٨٦    ١٧٧  ٨٠  

    
٦٣١  ٥٦٦  

الحـصول عليهـا    : األدوية األساسية 
 وجودتها واستعمالها على نحو رشيد

  
٦٤٨  ٤٧٤    ٤٢٨  ٢٣٩  

    
١ ٠٧٦  ٧١٣  

  ١ ٠١٨  ٧٣٤    ٧٨٧  ٥٧٤    ٢٣١  ١٦٠     اللقاحاتواستحداثالتمنيع 
  ٣٨١  ٣٩٢    ٣٢٦  ٣٢٦    ٥٥  ٦٦    مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية
  ٤ ٩٨٢  ٤ ٣٠٩    ٤ ١٤٩  ٣ ٧٥٢    ٨٣٣  ٥٥٧    القرائن الداعمة للسياسات الصحية
  ٤ ٠٨٧  ٤ ٨٣٣    ٥ ٠٧٨  ٤ ٧٦٢    ٩  ٧١    إدارة المعلومات الصحية ونشرها
  ٣٥٥  ٢٨٨    ٣٥٥  ٢٨٨          السياسة البحثية وتعزيز البحوث

  ٣ ٥٢٥  ٤ ٤١٨    ٢ ٦٢٧  ٢ ٩٠٤    ٨٩٨  ١ ٥١٤    تنظيم الخدمات الصحية
  ٦٢٦  ٦٥١    ٦٢٦  ٦٥١          األجهزة الرئاسية

حشد الموارد والتعـاون الخـارجي      
  والشراكات

  
٤٥٦  ٥٢٤      ٥٦٣  

    
٤٥٦  ١ ٠٨٧  

  ٨٠٣  ١ ٣١٨    ٨٠٣  ١ ٣١٨          التخطيط البرامجي والترصد والتقييم
  ٢ ٥١٩  ٢ ٢٥٤    ٢ ٥١٩  ٢ ٢٥٤          تنمية الموارد البشرية
  ١ ٧٤٨  ١ ٥١٦    ١ ٧٤٨  ١ ٥١٦          إدارة الميزانية والمالية

  ٨ ٤٧٧  ٨ ٦٣٧    ٨ ٤٧٧  ٨ ٦٣٧          خدمات البنى التحتية والمعلوميات
المدير العام والمـديرون اإلقليميـون      

  والوظائف المستقلة
  

      ١ ٣٠٩  ١ ١٨٦  
    

١ ٣٠٩  ١ ١٨٦  
  ٨ ٥٧١  ٧ ٢٢٥    ١ ٠٨٩  ٧٨٠    ٧ ٤٨٢  ٦ ٤٤٥    وجود المنظمة في البلدان

                      ٥٤ ٦٤٩  ٥٤ ٧٨٢    ٤١ ٢٥٦  ٤١ ٢٨٩    ١٣ ٣٩٣  ١٣ ٤٩٣     أوروبا-المجموع 
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  المجموع    الموارد األخرى

      مجموع الموارد األخرى    الميزانية اإلقليمية    البلد

  ٪المصروفاتالميزانية البرمجية مصروفات الالميزانية البرمجية المصروفات الميزانية البرمجية   المصروفات الميزانية البرمجية 
٧٩‚١  ٢ ٤٦٦  ٣ ١١٨    ١ ٠٤٥  ٢ ٠٠٠    ٩٤٦  ١ ٠٠٠    ٩٩  ١ ٠٠٠  

  
٩٦        ٥٠٠  

  
١٧‚٥  ٩٦  ٥٥٠    ٩٦  ٥٠٠  

  
          

              

٥٦‚٤  ١ ٧٧٦  ٣ ١٥١    ١ ٥٤٤  ٣ ٠٠٠    ١ ٢٢٦  ٢ ٠٠٠    ٣١٨  ١ ٠٠٠  
١٠٧‚٥  ٩ ٨٤٨  ٩ ١٦٢    ٩ ٠٩٨  ٨ ٠٠٠    ٢ ١٠٠  ٢ ٠٠٠    ٦ ٩٩٨  ٦ ٠٠٠ 

  
٤٣١  ١ ٠٠٠      ٥٠٠  

  
٤٣١  ١ ٥٠٠  

    
٥٨‚٩  ١ ٦٨٤  ٢ ٨٥٩  

١٠٨‚٤  ١ ٨٦٩  ١ ٧٢٤    ١ ٣٤٩  ١ ٠٠٠    ١ ١٢٤  ٥٠٠    ٢٢٥  ٥٠٠ 
٣٥‚٣  ١ ٦٧٦  ٤ ٧٤٨    ١ ٠١٣  ٤ ٠٠٠    ٩٦٥  ٣ ٠٠٠    ٤٨  ١ ٠٠٠  
٤٥‚٠  ٤٩١  ١ ٠٩١    ٣٦٧  ١ ٠٠٠    ٣٢٩  ٥٠٠    ٣٨  ٥٠٠  
١٢٩‚٠  ٤ ٤١٥  ٣ ٤٢٢    ٣ ٢٣٢  ٢ ٠٠٠    ٢ ٦١٩  ١ ٠٠٠    ٦١٣  ١ ٠٠٠ 
٤٩‚٧  ١ ٨٥٧  ٣ ٧٣٦    ١ ٠٧٢  ٣ ٠٠٠    ٨٠٣  ٢ ٠٠٠    ٢٦٩  ١ ٠٠٠  

  
٣٤٢  ٥٠٠    ١١٧  ٣ ٠٠٠  

    
٤٥٩  ٣ ٥٠٠  

    
١٥‚٦  ٥٦١  ٣ ٦٠١  

٧٩‚٨  ١ ٤٥١  ١ ٨١٨    ٥٢٤  ١ ٠٠٠    ٥١١      ١٣  ١ ٠٠٠  
٣٩‚٠  ٤١٨  ١ ٠٧١    ٣٥٠  ١ ٠٠٠    ٣٥٠  ٥٠٠      ٥٠٠  
٦٢‚٦  ٧ ٠٩١  ١١ ٣١٩    ٦ ٤٠٩  ١٠ ٠٠٠    ٤ ٤٥٢  ٣ ٠٠٠    ١ ٩٥٧  ٧ ٠٠٠  
٣٢٠‚٩  ٤ ٠٠٨  ١ ٢٤٩    ٣ ٤٥٢  ٥٠٠    ٣ ٣٨٦      ٦٦  ٥٠٠ 
٣٦‚٥  ٩٣٠  ٢ ٥٤٧    ٣٥٦  ٢ ٠٠٠    ٢٧١  ٥٠٠    ٨٥  ١ ٥٠٠  
٩٠‚١  ١٦ ١٨٩  ١٧ ٩٦٨    ١٣ ٤٣٨  ١٥ ٠٠٠    ١٣ ٣٤٠  ١٢ ٠٠٠    ٩٨  ٣ ٠٠٠  
٢٧‚٠  ٥٤٦  ٢ ٠٢١    ٥٢  ١ ٥٠٠    ٥٢  ٥٠٠      ١ ٠٠٠  

  
١ ٧٩٦  ١ ٠٠٠    ٩ ٢٠١  ٤ ٠٠٠  

  
٢٠٨‚٩  ١١ ٦٢٨  ٥ ٥٦٦    ١٠ ٩٩٧  ٥ ٠٠٠ 

  
  ٨٨٤  ٥٠٠    ١١٣  

    
٩٩٧  ٥٠٠  

    
١٧٠‚٩  ٢ ٠٧٣  ١ ٢١٣ 

٦٧‚٢  ١١ ٢٤٣  ١٦ ٧٣٤    ١٠ ٢٢٥  ١٦ ٠٠٠    ٩ ٤٣٤  ٤ ٠٠٠    ٧٩١  ١٢ ٠٠٠  
٨٩‚٠  ٧٩٤  ٨٩٢    ٤١٣  ٥٠٠    ٣٠٣      ١١٠  ٥٠٠  
١٣٣‚٥  ١٢ ٤٣١  ٩ ٣٠٩    ٧ ٤٤٩  ٥ ٠٠٠    ٧ ٣٨٦  ٢ ٠٠٠    ٦٣  ٣ ٠٠٠ 
٩٨‚١  ٦ ٢١٥  ٦ ٣٣٣    ١ ١٢٨  ١ ٥٠٠    ١ ١٢٨  ٥٠٠      ١ ٠٠٠  

        ٨٣٧‚٥  ٢ ٤١٢  ٢٨٨    ٢ ٠٥٧      ٢ ٠٥٧ 
١٤٣‚١  ١٢ ٠٤٦  ٨ ٤١٨    ٨ ٥٢١  ٤ ٠٠٠    ٤ ٣٣٤  ١ ٠٠٠    ٤ ١٨٧  ٣ ٠٠٠ 

        ١٠٨‚٦  ٧٠٧  ٦٥١    ٨١      ٨١ 
  
        ١٥٠  

  
  ٥٥‚٧  ٦٠٦  ١ ٠٨٧    ١٥٠  

        ٧٨‚٨  ١ ٠٣٩  ١ ٣١٨    ٢٣٦      ٢٣٦  
      ١٣٥‚٦  ٣ ٧٣٥  ٢ ٧٥٤    ١ ٢١٦  ٥٠٠    ١ ٢١٦  ٥٠٠ 
      ١٢٠‚٥  ٤٣٠  ٢ ٠١٦    ٦٨٢  ٥٠٠    ٦٨٢  ٥٠٠ 

١٣٠‚٧  ١٧ ٨٢١  ١٣ ٦٣٧    ٩ ٣٤٤  ٥ ٠٠٠    ٩ ٣٤٤  ٣ ٠٠٠      ٢ ٠٠٠ 
  
        ٩١٥  

    
٩١٥  

    
١٨٧‚٥  ٢ ٢٢٤  ١ ١٨٦ 

٩٠‚٦  ١٠ ٦١٩  ١١ ٧٢٥    ٢ ٠٤٨  ٤ ٥٠٠    ١ ٥٤٧  ٥٠٠    ٥٠١  ٤ ٠٠٠  
٩٨‚٢  ١٥٥ ٣٩٥  ١٥٨ ٢٨٢    ١٠٠ ٧٤٦  ١٠٣ ٥٠٠    ٧٤ ٨٣٦  ٤٣ ٥٠٠    ٢٥ ٩١٠  ٦٠ ٠٠٠                          
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   حسب المكاتب- ملخص الميزانية والمصروفات حسب مجال العمل
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية (

  الميزانية العادية    المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  مجموع الميزانية العادية    الميزانية اإلقليمية    البلد    

المصروفات   الميزانية البرمجية    المصروفات   الميزانية البرمجية     المصروفات   الميزانية البرمجية     عملمجال ال
  ٣ ١٠٢  ٢ ٧٧٦    ١ ٠٣٣  ٩٤٠    ٢ ٠٦٩  ١ ٨٣٦   ترصد األمراض السارية

الوقايــة مــن األمــراض الــسارية 
  واستئصالها ومكافحتها

 
١ ٢٥٤  ٦٤٥    ٦٧٧  ٧٨٣  

    
١ ٩٣١  ١ ٤٢٨  

اط المنتجات في مجال البحوث واستنب
  األمراض السارية

 
          

    
    

  ١ ٧٣٧  ٢ ٢٣٤    ٢٧٩  ٦٣٥    ١ ٤٥٨  ١ ٥٩٩   المالريا
  ١ ١٦٠  ١ ٦٢٧    ٣٠٦  ٤٣٠    ٨٥٤  ١ ١٩٧    السل

ترصد وتوقي األمراض غير السارية     
  وتدبيرها العالجي

 
٤٣٠  ٤٧٦    ١ ٦٥٥  ١ ٢١٣  

    
٢ ٠٨٥  ١ ٦٨٩  

  ٥١٩  ٧٠١    ٣٥٠  ٤١٤    ١٦٩  ٢٨٧   التبغ
  ٣ ٠٠١  ٢ ٠٨٢    ١ ٥٦٧  ٦٩٥    ١ ٤٣٤  ١ ٣٨٧   الصحةتعزيز 

  ٢٥٧  ٦٤٩    ٩  ٣٥٤    ٢٤٨  ٢٩٥   اإلصابات والعجز
  ٦٦٨  ١ ٠٠٩    ١٠٧  ٤٦٨    ٥٦١  ٥٤١   الصحة النفسية واإلدمان

  ١ ٤٧٩  ١ ٥٦٥    ١١٦  ٣٨٤    ١ ٣٦٣  ١ ١٨١   صحة األطفال والمراهقين
البحث وتطوير البرامج فـي مجـال       

  الصحة اإلنجابية
 

      ٥٧    
    

٥٧  
  

  ١ ٠٥٩  ١ ٣٦٣    ٣٤٧  ٥٧٦    ٧١٢  ٧٨٧   تعزيز مأمونية الحمل
  ٣٦  ٣٢٨      ٢٩٣    ٣٦  ٣٥   صحة المرأة

  ١ ٠٥٤  ١ ٣٤٩    ٢١١  ٥٦٣    ٨٤٣  ٧٨٦   األيدز والعدوى بفيروسه
  ٣ ٨٩٨  ٣ ٥٢٤    ٦٣٥  ٥٠٤    ٣ ٢٦٣  ٣ ٠٢٠   التنمية المستدامة

  ٦٤٢  ٤٣٢    ٣٣٠  ٢٥٩    ٣١٢  ١٧٣   التغذية
  ٣ ٣٨٢  ٤ ٢٢٤    ٢ ٤٩٠  ١ ٥٠٩    ٨٩٢  ٢ ٧١٥   الصحة والبيئة
  ٥٧٨  ٧٦٣    ٣٤٤  ٣٦٩    ٢٣٤  ٣٩٤   السالمة الغذائية

التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة    
  لمقتضياتها

 
٢٦٥  ٢٦٣    ٧٥٣  ٦٩٩  

    
١ ٠١٨  ٩٦٢  

الحـصول عليهـا    : األدوية األساسية 
 وجودتها واستعمالها على نحو رشيد

 
١٩٦  ٥١٣    ٧٥٧  ١ ٢٠٤  

    
٩٥٣  ١ ٧١٧  

  ١ ٠٤٨  ١ ٦٠٣    ٤١١  ٤٤٦    ٦٣٧  ١ ١٥٧   نباط اللقاحاتالتمنيع واست
  ١ ٩٨٩  ٢ ١٥٤    ٣٧٣  ٦٥٠    ١ ٦١٦  ١ ٥٠٤   مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية
  ١ ٣٧٢  ١ ٩١٧    ٦٥٨  ٩٥٢    ٧١٤  ٩٦٥   القرائن الداعمة للسياسات الصحية
  ٣ ٢٦٣  ٢ ٠٠١    ٢ ٢٢٣  ١ ٣٣٨    ١ ٠٤٠  ٦٦٣   إدارة المعلومات الصحية ونشرها

  ١ ٥٢٢  ١ ٨٠٨    ١ ٢٩٥  ٤٥٠    ٢٢٧  ١ ٣٥٨   سة البحثية وتعزيز البحوثالسيا
  ١٨ ٣٨٧  ١٨ ٢٦٥    ٤ ٥٢٦  ٥ ٦٨٨    ١٣ ٨٦١  ١٢ ٥٧٧   تنظيم الخدمات الصحية

  ٣٩٣  ٢٢٨    ٣٩٣  ٢٢٨         األجهزة الرئاسية
حشد الموارد والتعـاون الخـارجي      

  والشراكات
 

٣ ٢٥٦  ٧٣٩      ١٩٤  
    

٣ ٢٥٦  ٩٣٣  
  ١ ٠١٥  ٦٨٥    ١ ٠١٥  ٦٨٥         صد والتقييمالتخطيط البرامجي والتر
  ٨٠٩  ١ ٠٤٣    ٨٠٩  ١ ٠٤٣         تنمية الموارد البشرية
  ١ ٠٧٧  ١ ٣٣١    ١ ٠٧٧  ١ ٣٣١         إدارة الميزانية والمالية

  ٤ ٣٤٣  ٥ ٣٢٨    ٤ ٣٤٣  ٥ ٣٢٨         خدمات البنى التحتية والمعلوميات
المدير العام والمـديرون اإلقليميـون      

  والوظائف المستقلة
 

      ٣ ٨٦٢  ٢ ٥٤٨  
    

٣ ٨٦٢  ٢ ٥٤٨  
  ١٠ ٩٧٦  ١٢ ٠٢٦          ١٠ ٩٧٦  ١٢ ٠٢٦   وجود المنظمة في البلدان

                      ٨١ ٨٧١  ٨٢ ٣٤٩    ٣٤ ٥١٠  ٣١ ٧٧٣    ٤٧ ٣٦١  ٥٠ ٥٧٦    شرق المتوسط-المجموع 
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  المجموع    الموارد األخرى

      مجموع الموارد األخرى    ميةالميزانية اإلقلي    البلد

  ٪المصروفات الميزانية البرمجية المصروفات الميزانية البرمجية المصروفات الميزانية البرمجية   المصروفات الميزانية البرمجية 
٤٠‚٩  ٣ ٥٨٨  ٨ ٧٧٦    ٤٨٦  ٦ ٠٠٠    ٣٥  ٤ ٠٠٠    ٤٥١  ٢ ٠٠٠  

  
٨٢٨  ١ ٠٠٠    ٦٣٤  ٣ ٠٠٠  

  
  

  
١ ٤٦٢  ٤ ٠٠٠    

  
٦٢‚٥  ٣ ٣٩٣  ٥ ٤٢٨  

٢٣١  ١ ٠٠٠      ٥٠٠  
    

٢٣١  ١ ٥٠٠  
    

١٥‚٤  ٢٣١  ١ ٥٠٠  
٨١‚٩  ١١ ٦٥٣  ١٤ ٢٣٤    ٩ ٩١٦  ١٢ ٠٠٠    ١ ٧٠٢  ٥ ٠٠٠    ٨ ٢١٤  ٧ ٠٠٠  
٨٥‚٢  ١٣ ٣٠٩  ١٥ ٦٢٧    ١٢ ١٤٩  ١٤ ٠٠٠    ١ ٠٥٥  ١ ٠٠٠    ١١ ٠٩٤  ١٣ ٠٠٠  

  
٩٧٦  ٥٠٠    ٣٠٢  ٥٠٠  

  
١ ٢٧٨  ١ ٠٠٠  

    
١٢٥‚١  ٣ ٣٦٣  ٢ ٦٨٩ 

٤٩‚٣  ١ ٠٨٥  ٢ ٢٠١    ٥٦٦  ١ ٥٠٠    ٤٩٧  ١ ٠٠٠    ٦٩  ٥٠٠  
١٢٢‚٤  ٣ ١٦١  ٢ ٥٨٢    ١٦٠  ٥٠٠    ١٢٨      ٣٢  ٥٠٠ 
٤٠‚٤  ٦٦٦  ١ ٦٤٩    ٤٠٩  ١ ٠٠٠    ٤١٧  ٥٠٠    )٨(  ٥٠٠  
٤٣‚٩  ١ ١٠١  ٢ ٥٠٩    ٤٣٣  ١ ٥٠٠    ٣٦٠  ٥٠٠    ٧٣  ١ ٠٠٠  
٣٧‚٠  ٢ ٤٢٩  ٦ ٥٦٥    ٩٥٠  ٥ ٠٠٠    ٩٠٤  ٢ ٠٠٠    ٤٦  ٣ ٠٠٠  

  
٢٨٥  ٥٠٠    ٦٠٧  ٥٠٠  

  
٨٤‚٤  ٨٩٢  ١ ٠٥٧    ٨٩٢  ١ ٠٠٠  

٥٤‚٣  ١ ٢٨٢  ٢ ٣٦٣    ٢٢٣  ١ ٠٠٠    ٢٢٣        ١ ٠٠٠  
٦‚٩  ٥٧  ٨٢٨    ٢١  ٥٠٠    ١٧      ٤  ٥٠٠  
٥٧‚١  ٦ ٤٨٤  ١١ ٣٤٩    ٥ ٤٣٠  ١٠ ٠٠٠    ١ ٩٨٧  ٣ ٠٠٠    ٣ ٤٤٣  ٧ ٠٠٠  
١٢٠‚٦  ٤ ٨٥١  ٤ ٠٢٤    ٩٥٣  ٥٠٠    ٥٣٨      ٤١٥  ٥٠٠ 

  ٣٤٦‚٣  ١ ٤٩٦  ٤٣٢    ٨٥٤      ٥٦٣      ٢٩١ 
٧٥‚٦  ٣ ٩٤٨  ٥ ٢٢٤    ٥٦٦  ١ ٠٠٠    ٥٠٣  ٥٠٠    ٦٣  ٥٠٠  
٢٦‚٥  ٥٩٩  ٢ ٢٦٣    ٢١  ١ ٥٠٠    ٢١  ٥٠٠      ١ ٠٠٠  

  
٧ ٦٥١  ٢ ٠٠٠    ١١٥ ٢٢٤  ٣٣ ٠٠٠  

  
٣٤٤‚٥  ١٢٣ ٨٩٣  ٣٥ ٩٦٢    ١٢٢ ٨٧٥  ٣٥ ٠٠٠ 

  
   ٥٠٥  ٥٠٠    ١ ١٥٥  

    
١ ٦٦٠  ٥٠٠  

    
١١٧‚٩  ٢ ٦١٣  ٢ ٢١٧ 

١٥١‚٩  ١٢٠ ٩١٤  ٧٩ ٦٠٣    ١١٩ ٨٦٦  ٧٨ ٠٠٠    ٣٦ ١٩٤  ١٩ ٠٠٠    ٨٣ ٦٧٢  ٥٩ ٠٠٠ 
٨١‚٣  ٢ ١٥٨  ٢ ٦٥٤    ١٦٩  ٥٠٠    ٦٧      ١٠٢  ٥٠٠  
٣٥‚٥  ٢ ٢٧٩  ٦ ٤١٧    ٩٠٧  ٤ ٥٠٠    ٩٠٧  ٢ ٠٠٠      ٢ ٥٠٠  
١٠١‚٠  ٤ ٠٤٣  ٤ ٠٠١    ٧٨٠  ٢ ٠٠٠    ٣٠٥  ١ ٠٠٠    ٤٧٥  ١ ٠٠٠ 
٤٧‚١  ١ ٥٥٩  ٣ ٣٠٨    ٣٧  ١ ٥٠٠    ١٧  ٥٠٠    ٢٠  ١ ٠٠٠  
٩٤‚١  ٢١ ٨٨٢  ٢٣ ٢٦٥    ٣ ٤٩٥  ٥ ٠٠٠    ٥٢٧  ١ ٠٠٠    ٢ ٩٦٨  ٤ ٠٠٠  

  
          

    
  

    
١٧٢‚٤  ٣٩٣  ٢٢٨ 

        ٤٤٩‚٤  ٤ ١٩٣  ٩٣٣    ٩٣٧      ٩٣٧ 
      ٦٢‚٤  ١ ٠٥٢  ١ ٦٨٥    ٣٧  ١ ٠٠٠    ٣٧  ١ ٠٠٠  
      ١٠٣‚٠  ١ ٥٨٩  ١ ٥٤٣    ٧٨٠  ٥٠٠    ٧٨٠  ٥٠٠ 
      ٦٨‚٤  ١ ٢٥٣  ١ ٨٣١    ١٧٦  ٥٠٠    ١٧٦  ٥٠٠  

١٣٤‚٣  ١٣ ٨٧٢  ١٠ ٣٢٨    ٩ ٥٢٩  ٥ ٠٠٠    ٩ ٥٢٩  ٣ ٠٠٠      ٢ ٠٠٠ 
  
  )٥٦      )١  

  
  ١٥٣‚٧  ٣ ٩١٧  ٢ ٥٤٨    ٥٥ 

١٢٨‚٠  ٢١ ١٥٣  ١٦ ٥٢٦    ١٠ ١٧٧  ٤ ٥٠٠    ٩٥٢  ٥٠٠    ٩ ٢٢٥  ٤ ٠٠٠ 
١٣٧‚٣  ٣٩٠ ٣٥١  ٢٨٤ ٣٤٩    ٣٠٨ ٤٨٠  ٢٠٢ ٠٠٠    ٦٩ ٩١٠  ٥٢ ٥٠٠    ٢٣٨ ٥٧٠  ١٤٩ ٥٠٠                         
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  Table 4 (Continued)  )تابع (٤الجدول 
  

   حسب المكاتب- ملخص الميزانية والمصروفات حسب مجال العمل
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )مريكيةبآالف الدوالرات األ (

  الميزانية العادية  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  مجموع الميزانية العادية    الميزانية اإلقليمية    البلد    

المصروفات   الميزانية البرمجية    المصروفات   الميزانية البرمجية     المصروفات الميزانية البرمجية     مجال العمل
  ٢ ٩٤٢  ٢ ٦٨٢    ١ ٦٩٣  ١ ٣٥٨    ١ ٢٤٩  ١ ٣٢٤    ترصد األمراض السارية

ــسارية  ــراض ال ــن األم ــة م الوقاي
  واستئصالها ومكافحتها

    
١ ٠٢٣  ١ ١٣٦    ١٨٢  ١٩٧    ٨٤١  ٩٣٩  

 المنتجات في مجال    واستحداثالبحوث  
  األمراض السارية

    
  

              

  ٣ ٠٨٨  ٢ ٤٩٢    ٢ ٠١٣  ١ ١٦٢    ١ ٠٧٥  ١ ٣٣٠    المالريا
  ١ ٥٥٦  ١ ٧٩٦    ١ ١٦٥  ٩٨٩    ٣٩١  ٨٠٧    السل

ترصد وتوقي األمراض غير السارية     
  وتدبيرها العالجي

    
٢ ٠٧٤  ٢ ٣٢٧    ٧٨١  ٩٣٠    ١ ٢٩٣  ١ ٣٩٧  

  ٩٧٣  ٩٨٨    ٦٨٣  ٥٢٤    ٢٩٠  ٤٦٤    التبغ
  ١ ٦٩٨  ١ ٢٧٢    ٣٦٣  ٤٢٩    ١ ٣٣٥  ٨٤٣    تعزيز الصحة

  ٢٦٣  ٤٥٢    ٨٢  ١٢٩    ١٨١  ٣٢٣    اإلصابات والعجز
  ١ ٠٣٧  ١ ٢٢٠    ٤٧٩  ٥٥٧    ٥٥٨  ٦٦٣    الصحة النفسية واإلدمان

  ١ ٦٦٦  ١ ١٣١    ٤١٨  ٥٤٠    ١ ٢٤٨  ٥٩١    صحة األطفال والمراهقين
البحث وتطوير البرامج فـي مجـال       

  الصحة اإلنجابية
    

٥٤٨  ١٠٦    ٤٩  ٥٢    ٤٩٩  ٥٤  
  ٦٣٨  ١ ٠٢٩    ٥٣٢  ٦٤١    ١٠٦  ٣٨٨    تعزيز مأمونية الحمل

  ٧٢  ٤٠    ٢٩  ٤٠    ٤٣      صحة المرأة
  ١ ٢١٣  ١ ١٦٥    ٦١١  ٦٦١    ٦٠٢  ٥٠٤    األيدز والعدوى بفيروسه

                    التنمية المستدامة
  ٦٨١  ٥٠٧    ٣٣٤  ٢٨٢    ٣٤٧  ٢٢٥    التغذية

  ٣ ٣٣٣  ٣ ٨٩٩    ٢ ١٥١  ٢ ١٣٣    ١ ١٨٢  ١ ٧٦٦    الصحة والبيئة
  ١ ١٨١  ٨٦٨    ٤٨٤  ٣٦٤    ٦٩٧  ٥٠٤    السالمة الغذائية

التأهب لحاالت الطوارئ واالسـتجابة     
  لمقتضياتها

    
١٥٩  ١٣٤    ١٠١  ١٠٧    ٥٨  ٢٧  

الحـصول عليهـا    : ألدوية األساسية ا
  وجودتها واستعمالها على نحو رشيد

    
١ ٧٣٧  ١ ٨٤٢    ٨٣٣  ٨٣٢    ٩٠٤  ١ ٠١٠  

  ٢ ٠٦٥  ١ ٦٢٣    ٩٣٠  ٩٣٩    ١ ١٣٥  ٦٨٤     اللقاحاتواستحداثالتمنيع 
  ١ ١٦٩  ٩٧٧    ٢٢٢  ٢٣٣    ٩٤٧  ٧٤٤    مأمونية الدم والتكنولوجيا السريرية
  ١ ٧٦٠  ١ ٣٢٣    ٩٢١  ٨٧١    ٨٣٩  ٤٥٢    القرائن الداعمة للسياسات الصحية
  ١ ٥٥٠  ١ ٦٣٧    ١ ٥٥٠  ١ ٦٢٧      ١٠    إدارة المعلومات الصحية ونشرها
  ٢٩٨  ٣١٢    ١٩٦  ٢٥٣    ١٠٢  ٥٩    السياسة البحثية وتعزيز البحوث

  ١٢ ٩٦٢  ١٥ ٥٠٤    ٣ ٣٨٦  ٣ ٥٧٤    ٩ ٥٧٦  ١١ ٩٣٠    تنظيم الخدمات الصحية
  ٤٧١  ٤٦١    ٤٧١  ٤٦١          األجهزة الرئاسية

المـوارد والتعـاون الخـارجي      حشد  
  والشراكات

    
١ ٥٣٥  ٢ ٧٧٢    ١ ٥٣٥  ١ ٧٦٦      ١ ٠٠٦  

  ٤١٣  ٢٦٣    ٢٨٣  ٢٦٣    ١٣٠      التخطيط البرامجي والترصد والتقييم
  ٦٢٢  ٧٧٦    ٦٢٢  ٧٧٦          تنمية الموارد البشرية
  ١ ٠٣٠  ١ ١٤٦    ١ ٠٣٠  ١ ١٤٦          إدارة الميزانية والمالية

  ٥ ٧٤٧  ٦ ٠٩٧    ٥ ٧٤٧  ٦ ٠٩٧          مياتخدمات البنى التحتية والمعلو
المدير العام والمـديرون اإلقليميـون      

  والوظائف المستقلة
    

  ١ ٣٤٦  ١ ٩٠٣    ٤٢٦  
  

١ ٧٧٢  ١ ٩٠٣  
  ١٤ ١٦٠  ١٢ ١٥٦    ٦٧  ١٤٨    ١٤ ٠٩٣  ١٢ ٠٠٨    وجود المنظمة في البلدان

                    اإليرادات المتنوعة
                    صندوق العقارات

                      ٧١ ٤٣٦  ٧٢ ٠٣٦    ٣١ ٢٨٩  ٣١ ٩٨٤    ٤٠ ١٤٧  ٤٠ ٠٥٢    يط الهادئ غرب المح-المجموع 
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  المجموع    الموارد األخرى

      مجموع الموارد األخرى    الميزانية اإلقليمية    البلد

  ٪المصروفاتالميزانية البرمجية المصروفات ية البرمجية الميزانالمصروفات الميزانية البرمجية   المصروفات الميزانية البرمجية 
١٩٨‚٩  ١٣ ٢٨٨  ٦ ٦٨٢    ١٠ ٣٤٦  ٤ ٠٠٠    ٣ ٩٥٥  ٢ ٠٠٠    ٦ ٣٩١  ٢ ٠٠٠  

  
٣ ٢٨٤  ٢ ٠٠٠    ١ ٦٦٤  ٣ ٠٠٠  

  
٩٧‚٣  ٥ ٩٧١  ٦ ١٣٦    ٤ ٩٤٨  ٥ ٠٠٠  

        ١٠١  
    

  ١٠١  
    

  ١٠١    
١٥٣‚٢  ١٦ ٠٧٠  ١٠ ٤٩٢    ١٢ ٩٨٢  ٨ ٠٠٠    ٢ ٨٨٧  ٤ ٠٠٠    ١٠ ٠٩٥  ٤ ٠٠٠  
٨١‚٠  ١١ ١٨٠  ١٣ ٧٩٦    ٩ ٦٢٤  ١٢ ٠٠٠    ٥ ٣٥٨  ٥ ٠٠٠    ٤ ٢٦٦  ٧ ٠٠٠  

  
  ١ ٠٤٣  ٥٠٠    ٢٦٧  

  
١ ٣١٠  ٥٠٠  

  
١١٩‚٧  ٣ ٣٨٤  ٢ ٨٢٧  

٨٨‚٧  ٢ ٢٠٦  ٢ ٤٨٨    ١ ٢٣٣  ١ ٥٠٠    ٩٩٣  ١ ٠٠٠    ٢٤٠  ٥٠٠  
٧٥‚٦  ٢ ٠٩٧  ٢ ٧٧٢    ٣٩٩  ١ ٥٠٠    ١٣٨  ٥٠٠    ٢٦١  ١ ٠٠٠  
٢٩‚٧  ٨٧٨  ٢ ٩٥٢    ٦١٥  ٢ ٥٠٠    ٥١١  ٥٠٠    ١٠٤  ٢ ٠٠٠  
٩٥‚٧  ١ ٦٤٦  ١ ٧٢٠    ٦٠٩  ٥٠٠    ٥٦٤      ٤٥  ٥٠٠  
٥٠‚٩  ٣ ١١٩  ٦ ١٣١    ١ ٤٥٣  ٥ ٠٠٠    ٩٥٠  ٣ ٠٠٠    ٥٠٣  ٢ ٠٠٠  

  
٣٧٩  ٥٠٠    ٦٩٧  ١ ٠٠٠  

    
١٠١‚١  ١ ٦٢٤  ١ ٦٠٦    ١ ٠٧٦  ١ ٥٠٠  

٤٦‚٣  ١ ١٧٠  ٢ ٥٢٩    ٥٣٢  ١ ٥٠٠    ٥٣٢  ٥٠٠      ١ ٠٠٠  
        ٢٢٥‚٠  ٩٠  ٤٠    ١٨      ١٨  

١٠٥‚٦  ١٣ ٩٠٠  ١٣ ١٦٥    ١٢ ٦٨٧  ١٢ ٠٠٠    ٤ ٣٤٧  ٣ ٠٠٠    ٨ ٣٤٠  ٩ ٠٠٠  
٦٣‚٩  ٩٥٩  ١ ٥٠٠    ٩٥٩  ١ ٥٠٠    ١٩٢  ٥٠٠    ٧٦٧  ١ ٠٠٠  
١٤١‚٨  ١ ٤٢٨  ١ ٠٠٧    ٧٤٧  ٥٠٠    ٥٠٥      ٢٤٢  ٥٠٠  
٤٨‚٢  ٤ ٧٧٥  ٩ ٨٩٩    ١ ٤٤٢  ٦ ٠٠٠    ١ ١٦١  ٢ ٠٠٠    ٢٨١  ٤ ٠٠٠  
٦٧‚٣  ١ ٥٩٣  ٢ ٣٦٨    ٤١٢  ١ ٥٠٠    ٢٤٨  ٥٠٠    ١٦٤  ١ ٠٠٠  

  
١ ١٦٦  ١ ٠٠٠    ٧٦٦  ٤ ٠٠٠  

  
٤٠‚٧  ٢ ٠٩١  ٥ ١٣٤    ١ ٩٣٢  ٥ ٠٠٠  

  
  ١ ٩٥٠  ١ ٠٠٠    ٢٤٨  

    
٢ ١٩٨  ١ ٠٠٠      

١٣٨‚٥  ٣ ٩٣٥  ٢ ٨٤٢  
٩٠‚٥  ١٥ ٠٤٥  ١٦ ٦٢٣    ١٢ ٩٨٠  ١٥ ٠٠٠    ٨ ٢٩٤  ٤ ٠٠٠    ٤ ٦٨٦  ١١ ٠٠٠  
١٩١‚٦  ٢ ٨٣٠  ١ ٤٧٧    ١ ٦٦١  ٥٠٠    ٣٣٠      ١ ٣٣١  ٥٠٠  
٤١‚٨  ٢ ٦٤٠  ٦ ٣٢٣    ٨٨٠  ٥ ٠٠٠    ٦٣٧  ٢ ٠٠٠    ٢٤٣  ٣ ٠٠٠  
٥٩‚٩  ١ ٥٧٩  ٢ ٦٣٧    ٢٩  ١ ٠٠٠    ٢٩  ٥٠٠      ٥٠٠  
٢٤‚٦  ٤٤٥  ١ ٨١٢    ١٤٧  ١ ٥٠٠    ١٤٧  ٥٠٠      ١ ٠٠٠  
٨٧‚٨  ١٨ ٨٨٠  ٢١ ٥٠٤    ٥ ٩١٨  ٦ ٠٠٠    ٣ ٣٢٦  ١ ٠٠٠    ٢ ٥٩٢  ٥ ٠٠٠  

        ١٨٩‚٦  ٨٧٤  ٤٦١    ٤٠٣      ٤٠٣  
  
      ١ ٦٦٠  ١١ ٠٠٠  

  
٢٣‚٢  ٣ ١٩٥  ١٣ ٧٧٢    ١ ٦٦٠  ١١ ٠٠٠  

        ١٦٣‚٩  ٤٣١  ٢٦٣    ١٨      ١٨  
٦٨‚٠  ١ ٢٠٧  ١ ٧٧٦    ٥٨٥  ١ ٠٠٠    ٥٨٥  ٥٠٠      ٥٠٠  

      ٦٦‚٢  ١ ٤٢٠  ٢ ١٤٦    ٣٩٠  ١ ٠٠٠    ٣٩٠  ١ ٠٠٠  
٦٢‚٥  ٦ ٩٤١  ١١ ٠٩٧    ١ ١٩٤  ٥ ٠٠٠    ١ ١٩٤  ٣ ٠٠٠      ٢ ٠٠٠  

  
          

          
٩٣‚١  ١ ٧٧٢  ١ ٩٠٣  

١١١‚٠  ١٧ ٣٧٩  ١٥ ٦٥٦    ٣ ٢١٩  ٣ ٥٠٠    ٢١٣  ٥٠٠    ٣ ٠٠٦  ٣ ٠٠٠  
                        
        ٦ ٠٠٣      ٦ ٠٠٣      ٦ ٠٠٣    

٨٨‚٩  ١٧٢ ١٤٦  ١٩٣ ٥٣٦    ١٠٠ ٧١٠  ١٢١ ٥٠٠    ٥٣ ٥١١  ٥١ ٥٠٠    ٤٧ ١٩٩  ٧٠ ٠٠٠                          
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  اإلنفاق حسب المصدر المالي
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 

  )بآالف الدوالرات األمريكية (
  
    ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٪    ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٪  
                  

  ٣٥‚٧    ٨٢٧ ٤٠١    ٢٨‚٧    ٨٧١ ١٦٣    الميزانية العادية
                

                :مصادر أخرى
  ٤٣‚٩    ١ ٠١٦ ٥٥٩    ٥٣‚٦    ١ ٦٢٣ ١٦٠    الصندوق الطوعي للنهوض بالصحة

  ٥‚٣    ١٢١ ٩٧٧    ٦‚٥    ١٩٨ ٢٠٩    الحساب الخاص لتكاليف الخدمة
                  صناديق ائتمانات خدمات اإلمداد

  ٠‚١    ٢ ١٧٩    ٣‚٠    ٩١ ٨٧٥      جميع البرامج األخرى
  ٠‚٨    ١٨ ٥٢٤    ٠‚١    ٣ ١١٣    )١٤٧٦ و١٤٧٢قرار مجلس األمن رقم (عراق لا  برنامج 

صندوق ائتمانات البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال        
  أمراض المناطق المدارية

  
٢‚٧    ٦١ ٤١٨    ٢‚٢    ٦٥ ٦٩٩  

  ١‚٨    ٤٢ ٠٨٥    ١‚٧    ٥١ ٥٦٣    خرىاألئتمانية االصناديق جميع ال  
  ٠‚٩    ٢٠ ٤١٤    ٠‚٩    ٢٦ ١٥٩    )األنكوسركية(اء كالبية الذنب البرنامج األفريقي لمكافحة د

صندوق ائتمانات البرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب       
على البحوث في مجال اإلنجاب البـشري، المـشترك بـين           
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصـندوق األمـم المتحـدة          

  للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

  

١‚٢    ٢٧ ٤١٠    ٠‚٩    ٢٦ ١١٣  
      ٤٨٢    ٠‚٤    ١٣ ٢٢٣    صندوق تكنولوجيا المعلومات

  ٠‚٣    ٦ ٩٦١    ٠‚٣    ١٠ ٣٠٣    صندوق األمن
  ٠‚٤    ١٠ ٢٦٨    ٠‚٣    ٩ ٣١١    صندوق ائتمانات ساساكاوا الصحي

  ٠‚٣    ٧ ٥٣٥    ٠‚٣    ٧ ٨٤٣    الصندوق الدوار للمبيعات
          ٠‚٣    ٧ ٥٣٦    صندوق تنمية الموظفين

  ٠‚٣    ٦ ٢٣١    ٠‚٢    ٦ ٥٨٤    ظفون المهنيون المشاركونالمو
              ٦٠٦    الصندوق الدوار لمعدات التعليم والمختبرات
  ٠‚١    ٢ ٥٣١        )١٤(    البرامج الممولة باعتمادات من الدخل الطارئ

  ٠‚٥    ١٢ ٥٨٠            )األنكوسركية(برنامج مكافحة داء كالبية الذنب 
      ١٠٠            ن سياسة البراءات مالمستمدالحساب الخاص للدخل 

      )٥١(            الحساب الخاص لصندوق تجديد المنظمة
      )٣٣(            صندوق ائتمانات البرنامج العالمي لمكافحة األيدز

                  مصادر األمم المتحدة
  ٠‚٤    ٩ ٥٥٢    ٠‚٤    ٩ ٨٩٣      صندوق األمم المتحدة للسكان

      ٣٤٧    ٠‚١    ٣ ٧٣٣    )١٤٧٦ و١٤٧٢قرار مجلس األمن رقم (لعراق ا  برنامج 
  ٠‚٢    ٥ ٣٢٦    ٠‚١    ٢ ٢٧٠    اليونيسيف  

  ٤‚٧    ١٠٨ ٤٧٤        ١ ٤٤٤     ٩٨٦  برنامج األمم المتحدة للعراق قرار مجلس األمن رقم 
  ٠‚٢    ٤ ٧٣٣        ١ ٤٤١      برنامج األمم المتحدة االنمائي
      ٩٦٨        ٧٧١      برنامج األمم المتحدة للبيئة

      ٧٨٠        ٣٧    األمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات  برنامج 
      ٨              صندوق ائتمانات األمم المتحدة للطوارئ في أفغانستان

                  
  ٦٤‚٣    ١ ٤٨٧ ٣٥٨    ٧١‚٣    ٢ ١٦٠ ٨٧٢     مصادر أخرى-المجموع 

  ١٠٠‚٠    ٢ ٣١٤ ٧٥٩    ١٠٠‚٠    ٣ ٠٣٢ ٠٣٥    المجموع الفرعي

    )٢٦٧ ١٢٥(        )٣٠٣ ٣٦٥(    )٢، الملحق انظر البيان األول(سقطة المبالغ الم:  منهمطروحاً
    ٢ ٠٤٧ ٦٣٤        ٢ ٧٢٨ ٦٧٠     األنشطة البرامجية للمنظمة-المجموع 
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  Table 6  ٦الجدول 
  

  التنفيذ المالي بحسب فئة اإلنفاق 
   والمصادر المالية

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤المدة المالية 
   )بآالف الدوالرات األمريكية (

  
ادر الماليةالمص  

الميزانية العادية  فئة اإلنفاق
  الصندوق الطوعي
للنهوض بالصحة

الحساب الخاص 
لتكاليف الخدمة

 أخرى بما أموال
فيها مصادر 
األمم المتحدة

المجموع

  ٪٪٪٪٪
المرتبات والتكـاليف المـشتركة     

  ٢٥‚٩  ٧٨٣ ٦٤٦  ١٥‚٥  ٥٣ ٠٨٢  ٣٣‚٢  ٦٥ ٨٠٧  ٩‚٧  ١٥٧ ٠٢٤  ٥٨‚٢  ٥٠٧ ٧٣٣  للموظفين
  ١٤‚٤  ٤٣٨ ١١٣  ٨‚٣  ٢٨ ١٤٢  ١٩‚٦  ٣٨ ٩٢٩  ١٧‚٢  ٢٧٩ ٥٠٨  ١٠‚٥  ٩١ ٥٣٤  موظفون لمدد قصيرة

  ١‚٦  ٤٨ ٤٠٦  ٠‚٥  ١ ٧٦٩  ٠‚٤  ٧١٩  ٢‚٥  ٤٠ ٨٧٩  ٠‚٦  ٥ ٠٣٩  مستشارون
  ٢‚١  ٦٤ ١٥٨  ٢‚٦  ٨ ٩٠٠  ٠‚٣  ٦٤٥  ٢‚٩  ٤٧ ٤٧٧  ٠‚٨  ٧ ١٣٦  خبراء استشاريون مؤقتون

ــراء  ــان الخبـ ــضاء لجـ أعـ
ــة ومجموعـــــات ال دراسـ
    ١ ١٣١    ٣  ٠‚١  ١١٩    ٢٣٤  ٠‚١  ٧٧٥  والمجموعات العلمية

    ٤٤٤      ٠‚١  ١٠٠    ٥    ٣٣٩  مندوبو وأعضاء األجهزة الرئاسية
  ٣‚٠  ٩١ ٧٥٣  ٢‚١  ٧ ٠١٦  ٢‚٤  ٤ ٧٤٠  ٣‚٦  ٥٨ ٢٠٨  ٢‚٥  ٢١ ٧٨٩  السفر في مهمات رسمية

  ١‚٨  ٥٤ ٩٠٩  ٨‚٤  ٢٨ ٦٧٦    ٨٦  ١‚٦  ٢٥ ٤٢٠  ٠‚١  ٧٢٧  عقود البحوث
عاقديـــة للترجمـة    الخدمات الت 

والطباعـة ومعالجة المعلومـات    
  ١١‚٠  ٣٣٢ ٢٩٧  ٨‚٩  ٣٠ ٢٩١  ٨‚٨  ١٧ ٤٢٤  ١٣‚٥  ٢١٨ ٦٦٢  ٧‚٦  ٦٥ ٩٢٠  وأغراض أخرى

ــتئجار  ــواد، اس ــدادات والم اإلم
وصيانــة المباني والمعـدات،    
  ١٥‚٨  ٤٨٠ ٠٢١  ٣٤‚٢  ١١٦ ٦١١  ١٦‚٧  ٣٣ ٠١٨  ١٦‚٢  ٢٦٢ ٦١٥  ٧‚٨  ٦٧ ٧٧٧  القرطاسية، المنافع واالتصاالت

  ١‚٧  ٥١ ٧٣١          ٣‚٢  ٥١ ٧٣١       العينيةوالخدماتاإلمدادات 

  ٣‚٥  ١٠٥ ١٣٩  ٢‚٣  ٧ ٨٠٩  ٧‚٠  ١٣ ٨٥٩  ٤‚٢  ٦٨ ٠٦٧  ١‚٨  ١٥ ٤٠٤  اقتناء األثاث والمعدات

  ٠‚٤  ١١ ٩٨١  ٠‚٢  ٥٣٣  ١‚٥  ٢ ٨٧٦  ٠‚٥  ٨ ٣١٧    ٢٥٥  حيازة المباني وتحسينها
المـنح الدراســية وغيرهــا مــن  

  ٢‚٣  ٦٩ ٣٣٠  ٢‚٦  ٨ ٧٩٠  ٠‚٣  ٥١١  ١‚٨  ٢٨ ٨٠٤  ٣‚٦  ٣١ ٢٢٥  األنشطــة التعليمية
  ١٤‚١  ٤٢٧ ٤٠٣  ٦‚٨  ٢٣ ٠٤٧  ٠‚٥  ١ ٠٢٢  ٢٢‚٥  ٣٦٥ ٧٧٣  ٤‚٣  ٣٧ ٥٦١  لتكاليف المحليةدعم اإعانات ل

  تكاليف عامة للمشاريع 
  ١‚٥  ٤٤ ٥٢٤  ٠‚٧  ٢ ٢٩٢  ٠‚٢  ٣٦٢  ١‚١  ١٨ ٥١٥  ٢‚٧  ٢٣ ٣٥٥   إقليم األمريكتين-       

  )٢‚٩(  )٨٨ ٩٢٥(          )٥‚٥(  )٨٨ ٩٢٥(      خرى أقاليم أ-        
عمليات تغطية مخاطر تقلب أسعار     

  )١‚٠(  )٢٩ ٦٢٣(              )٣‚٤(  )٢٩ ٦٢٣(  الصرف
مصروفات أخرى، بما فيها تكاليف     
دعم البرنامج واألنشطة المشتركة    

  ٤‚٨  ١٤٥ ٥٩٧  ٦‚٦  ٢٢ ٥٤٢  ٩‚١  ١٧ ٩٩٢  ٥‚٠  ٨٠ ٨٤٦  ٢‚٨  ٢٤ ٢١٧  مع األمم المتحدة
  ١٠٠‚٣٠ ٠٣٢ ٠٣٥  ١٠٠‚٠  ٣٣٩ ٥٠٣  ١٠٠‚٠  ١٩٨ ٢٠٩  ١٠٠‚١٠ ٦٢٣ ١٦٠  ١٠٠‚٠  ٨٧١ ١٦٣   الفرعيالمجموع

  

  )٣٠٣ ٣٦٥(  )انظر البيان األول(المبالغ المسقطة 
      ٢ ٧٢٨ ٦٧٠  لمنظمة لاألنشطة البرامجية  –المجموع 
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٤مسرد مصطلحات الميزانية والمصطلحات المالية 
  
طي مسرد مصطلحات الميزانية والمصطلحات المالية هذا تفسيراً للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في الـوثيقتين اللتـين                يع

وتقرر جمعية الصحة الميزانية البرمجية التي تمثل من حيث البرمجة والمصروفات خطة            . تعرضان اإلطار المالي للمنظمة   
 معلومات عن المصروفات الفعلية للمنظمة، كمـا        كل عامين لمالي الذي ُيراجع    ويقدم التقرير ا  . لعمل المنظمة خالل الثنائية   

 الـدول   يمكّنويقدم تقرير مراجع الحسابات الخارجي مع التقرير المالي، وهو          . كل عام يبين أصولها وخصومها عند نهاية      
 لحسابات المنظمة، وعلـى مـا إذا      على حدوث مراجعة مستقلة فعلياً      من االطالع  األعضاء وغيرها من قراء التقرير المالي     

ويعرض مراجع الحسابات الخارجي رأيه أيضاً بشأن ما إذا كان التقرير المالي            . كانت هناك أية مسائل هامة تتطلب االهتمام      
  . يعرض كافة جوانب الوضع المالي للمنظمة عرضاً أميناً للثنائية

  
بوحـدات   أو المصروفات حيث يشار إلى نتائج المعامالت          سجل رسمي يتضمن األصول وااللتزامات واإليرادات      :الحساب

  .قياس نقدية أو بغيرها
  

 طريقة لتسجيل المعامالت يجري فيها تسجيل اإليرادات والمصروفات والتكاليف األخرى علـى             :األساس النقدي للمحاسبة  
  .أساس األموال النقدية التي تم فعالً جمعها أو صرفها في مدة زمنية ما

  
 وهو طريقة القيود الحسابية على أساس االستحقاق لإليرادات في كل مدة مالية، والمقصود بذلك هو أن اإلقرار                  :االستحقاق

أما المقصود بالحساب التراكمي للمصروفات في      . باإليرادات يتم عندما تكون تلك اإليرادات مستحقة وليس عند تسلمها فعالً          
  .ند حدوث االلتزامات أو التعرض للمسؤوليات وليس عند سداد المدفوعاتكل مدة مالية فهو أن اإلقرار بالتكاليف يتم ع

  
 مبلغ تصوت عليه جمعية الصحة لتحقيق غرض معين أثناء مدة مالية معينة ويمكـن مقابلـه تحمـل التزامـات                     :االعتماد

 أية تحويالت يـؤذن للمـدير       ويمثل مبلغ االعتماد الذي يأخذ في االعتبار      : االعتماد الفعلي . تتجاوز المبلغ المصوت عليه    ال
  .العام بإجرائها بين أبواب االعتماد

  
كما .  قرار تتخذه جمعية الصحة إلقرار توزيع اعتمادات الميزانية العادية لمدة مالية ما وأسلوب تمويلها              :قرار فتح االعتماد  

  .له من مصادر أخرىيشير قرار فتح االعتماد إلى مبلغ المصروفات في الميزانية البرمجية الذي سيجري تموي
  

 جدول تضعه جمعية الصحة لتحديد االشتراكات المستحقة علـى الـدول األعـضاء والتـي يـتم                  :جدول تقدير االشتراكات  
  .تخصيصها وفقاً للمبلغ الالزم لصافي ميزانية المنظمة العادية لمدة مالية معينة

  
وتركز الميزانية البرمجية على األنشطة المزمـع       .  محددة  خطة مالية توضع لتنفيذ برنامج األنشطة في مدة مالية         :الميزانية

وهي تؤكد على الغايات المطلوب تحقيقها مع ترجمتها إلـى التكـاليف            : القيام بها واألهداف المتوخاة من تنفيذ تلك األنشطة       
  .قيقهاوتتعلق القرارات المتخذة بمستويات الموارد والتمويل الالزم والنتائج المرجو تح. الالزمة للتنفيذ

  
   .باإلنفاقتمثل ميزانية العمل الفعلية الميزانية العادية المعتمدة التي يرخـص للمدير العام بموجبها  :ميزانية العمل الفعلية

  
تشمل ميزانية العمل المخصصات المستقاة من الميزانية العادية وسائر المصادر وتمثل ذلـك الجـزء مـن                  :ميزانية العمل 

  .أو المكاتب/ ذي تم تخصيصه على النحو الذي تتم تسويته عن طريق التحويالت بين أبواب االعتماد والميزانية البرمجية ال
  

  . وهي المبالغ النقدية المسددة:المدفوعات
  

الغرض من هذه اآللية السماح بالمحافظة على مستوى الميزانيـة لكـي             :تغطية المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الصرف      
الميزانية المعتمدة من قبل جمعية الصحة بغض النظر عن األثر الناجم عن أي تقلب فـي                 الممثلة في    يتسنى تنفيذ األنشطة  

  .أسعار العمالت بالمقارنة بالدوالر األمريكي
  

 مجموع المصروفات وااللتزامات غير المسددة       وهذا الرقم يمثل   مدة مالية ما، هو مجموع االلتزامات     خالل  اإلنفاق   :اإلنفاق
  . المصادر األخرىعتمادات أواالقابل المتحملة م

  
نهج محاسبي يحافظ كل صندوق بموجبه على كيانه المالي والمحاسبي وينطوي على مجموعـة               :الصناديقحسب  محاسبة  

  .منفصلة من الحسابات التي تتوازن تلقائيا
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وتستخدم . ي محدد سلفاً   تضخ فيه األموال بشكل دوري للحفاظ على رصيد نقد         صندوق أو حساب  : حساب السلف المستديمة  
  .حسابات السلف المستديمة، بوجه عام، للسداد في المكاتب القطرية

  
هو اآللية التي تستخدم من خاللها األموال األخرى المتاحة بعد استخدام صـندوق رأس المـال العامـل       :االقتراض الداخلي 

خليا عندما تسدد الـدول     وتسترد األموال المقترضة دا   . مقدرةبالكامل لتمويل تنفيذ الميزانية العادية ريثما تُدفع االشتراكات ال        
  .متأخرات االشتراكات المقدرة عليهااألعضاء 

  
  .  التزام راهن ينشأ عن أحداث سابقة يتوقع أن يترتب على تسويته تدفق للموارد من المنظمة:التبعة

  
  :وتشمل هذه الموارد ما يلي

  ؛ سلفاً تسلمهاتماشتراكات أو مدفوعات   )١(
   في غضون عام واحد؛واجبة السدادقروض   )٢(
  التزامات غير مسددة؛  )٣(
  حسابات دائنة، بما فيها أرصدة دفع مشتركة بين الصناديق والحسابات الدائنة األخرى؛  )٤(
  سائر الصناديق والحسابات الخاصة؛  )٥(
  تبعات أخرى؛  )٦(
  . بعد عام واحدواجبة السدادقروض   )٧(

  
  . أموال من موارد الميزانيةنشوء تبعة قانونية باقتطاع تعهدات تؤدي إلى  وهي:االلتزامات

  
  . هي ذلك الجزء من االلتزامات التي لم تسدد، أي أنها التزامات مالية قائمة:االلتزامات غير المسددة

  
ف تلك األنشطة ويتم فـي      صندوق ُينشأ للسماح باستخدام اإليرادات الناجمة عن أنشطة محددة لتغطية تكالي           :الصندوق الدّوار 

  .إطاره اإلبالغ عن اإليرادات واإلنفاق في البيانات المالية ويمكن ترحيل أي فائض إلى مدة مقبلة
  

 الرصيد المتبقي من االلتزامات غير المسددة بعد تسديد جميع الخصوم التي تتضمنها هذه              :وفورات االلتزامات غير المسددة   
  .االلتزامات

  
  : من مرتبات الموظفين وتصرف أمواله فياإللزامية صندوق يمول من االقتطاعات :ئبصندوق معادلة الضرا

  
  تعويضات الموظفين الذين تجبى الضرائب من مرتباتهم؛  )١(
اعتمادات مقابل االشتراكات المقدرة للدول األعضاء وبالتناسب مع تلك االشتراكات بعد أن تطرح               )٢(

لمرتبات التي يحصل عليها من المنظمة مواطنـو تلـك          منها قيم ضرائب الدخل المفروضة على ا      
 .الدول أو غيرهم من الخاضعين لتلك الضرائب

  
 رصـيد   تمويـل إن  . الجزء غير الملتزم به من االعتمادات أو االشتراكات أو المخصـصات          ذلك   :رصيد غير الملتزم به   ال

 تحصيل  مدى علىاً أو كلياً يتوقف جزئيـتمويلهة أو عدم اعتمادات الميزانية العادية غير الملتزم بــه في نهاية المدة المالي
.  غير ملتزم به من اعتمادات الميزانية العادية في حساب اإليرادات المتنوعة           ممولويسجل أي رصيد    . االشتراكات المقدرة 

تمادات الميزانية التـي    فإنه يمثل مبلغ اع   أما الجزء غير الممول من الرصيد غير الملتزم به من اعتمادات الميزانية العادية              
  .يسجل في اإليرادات المتنوعة إال بعد جمع االشتراكات المقدرة المستحقةال  وهو. يمكن تنفيذها ال
  

 تنفيذ الميزانية العادية في انتظـار تـسلّم االشـتراكات           من أجل صندوق أنشأته جمعية الصحة      :صندوق رأس المال العامل   
ن الصندوق عندما تسدد الدول األعضاء، في نهاية المطـاف، متـأخرات االشـتراكات    وتسترد المبالغ المسحوبة م  . المقدرة

 .المقدرة المستحقة عليها
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مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة العالمية عن العمليـات           تقرير
/  كانون الثـاني   ١المالية لمنظمة الصحة العالمية للفترة المالية الممتدة من         

  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١ إلى ٢٠٠٤يناير 
  
 كُلف المراقب المالي ومراجع     ، الصادر عن جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين       ،٨-٥٦ج ص ع  بموجب القرار     -١

  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠٥-٢٠٠٤لهند بمراجعة حسابات منظمة الصحة العالمية للفترتين الماليتين لالحسابات العام 
  
 الحسابات في كل المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة، باإلضافة         مراجعات ُأجريت   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل الفترة المالية      -٢

 الحسابات المجراة في السنة األولـى   مراجعاتوأحيل التقرير المبدئي، المحتوي على نتائج       . إلى مكاتب قطرية معينة   
وخالل السنة الثانية من الفتـرة  . ٥٨/٢٨يقة جمن الفترة المالية، إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين في الوث    

حسابات المكتب اإلقليمي لجنوب وروجعت .  الحسابات على مختلف مستويات المنظمةمراجعاتالمالية واصلنا إجراء 
  .روجعت أيضاً حسابات ثالثة مكاتب قطريةو. شرق آسيا والمكتب اإلقليمي ألوروبا

  
استعراضان متعمقان فـي    أيضاً  جراة في المكاتب اإلقليمية والقطرية نُفذ        الحسابات الم  مراجعاتوبصرف النظر عن      -٣

وبحث هذان االستعراضان، اللذان ترد مناقشتهما الحقاً في هذا التقرير، أداء وحدة خـدمات              . المقر الرئيسي للمنظمة  
تلف اإلدارات التقنية في المقـر      التعاقد والشراء في المقر الرئيسي، وإبرام وإدارة اتفاقات الخدمات التقنية من قبل مخ            

ولـدى  .  إدارية رسائل المعنية من خالل     هيئات اإلدارة  الحسابات إلى    مراجعاتوأرسلت نتائج كل    . الرئيسي للمنظمة 
  .  الحسابات تلك، التي ُجمعت على نحو مناسبمراجعاتخذت في الحسبان نتائج إعداد هذا التقرير ُأ

  
ع المادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية ومع الصالحيات اإلضافية التـي تحكـم               نطاق مراجعة الحسابات م    ويتسق  -٤

وطبقاً لهذه الصالحيات يبدي مراجع الحسابات رأياً بشأن البيانات المالية     . المرفقة بها والمراجعة الخارجية للحسابات،    
  . ئل األخرى المحددة في هذه الصالحياتالخاصة بالفترة المالية، ويقدم تقريراً عن العمليات المالية ومختلف المسا

  
التي يضعها فريق المـراجعين الخـارجيين       ووأجريت مراجعة الحسابات طبقاً للمعايير الموحدة لمراجعة الحسابات           -٥

وجاء األسلوب الذي اتبع في مراجعـة       . لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية        
  . والقيمة المضافةباالمتثالشامالً وتضمن الجوانب المالية والجوانب الخاصة الحسابات 

  
وقد أبديت رأياً دون تحفـظ بـشأن        ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مراجعة البيانات المالية الخاصة بالفترة المالية        االنتهاء من وتم    -٦

  .٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١ المالية للفترة المالية المنتهية في البيانات
  
ومما ساعد علـى تجنـب      . وظلت عالقة العمل مع األمانة عالقة بناءة، وجرى التعاون الالزم معي في أداء مهامي               -٧

وتم االعتماد علـى    .  مكتب خدمات المراقبة الداخلية    تم مع ازدواجية األنشطة وتداخلها التنسيق الفعال والمنتظم الذي        
مراجعة المحددة لعملية   اليتعلق بأهداف   األمر   كان   طالمالداخلية  العمل المضطلع به من قبل وحدة مراجعة الحسابات ا        

  .المراجعة الخارجية للحسابات
  
 يتضمن هذا التقرير، الـذي يتنـاول الفتـرة          من قبل  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة قد أوصت به         ا كانت ووفقاً لم   -٨

وقـد  .  الصادرة عن مراجع الحـسابات الخـارجي       ، جدوالً يبين حالة تنفيذ التوصيات الهامة      ٢٠٠٥-٢٠٠٤المالية  
وضعت األمانة أيضاً برنامجاً لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن كل من مراجع الحسابات الخارجي ومكتب خدمات                

ومن شـأن الرصـد     . رض البرنامج على المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة          المراقبة الداخلية، وعُ  
  . تلك التوصيات أن يساعد على تعزيز المساءلة داخل المنظمةالدوري لتنفيذ

  
لمساءلة يسعى إلى تجميع مختلف جوانب خاص با إطار ونشروأشير في هذا الصدد أيضاً إلى أن األمانة قامت بإعداد         -٩

المـساءلة   فإنوينطوي إلغاء المركزية على تفويض المسؤوليات والسلطات، ومن ثم          . المسؤولية والسلطة والمساءلة  
 أن يشكل جزءاً مـن       هو المساءلةب اإلطار الخاص والهدف من   .  تتطلب أيضاً تحديداً واضحاً    المتخذةعن اإلجراءات   

  .اإلدارة المؤسسية العامة وإطار المراقبة في المنظمة
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قي لمكافحـة داء    لبرنامج األفري المنفصلة الخاصة با  حصت أيضاً الحسابات    وباإلضافة إلى مراجعة حسابات المنظمة فُ       -١٠
ث والتدريب فـي مجـال أمـراض المنـاطق المداريـة            ولبحلكالبية الذنب، والصندوق االئتماني للبرنامج الخاص       

والصندوق االئتماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز، والمركز الدولي للحساب اإللكتروني، والوكالـة              
جعة الحسابات، كل على حدة، إلى األجهزة الرئاسية أو اللجان اإلداريـة             مرا آراءوأحيلت  . الدولية لبحوث السرطان  

  .التابعة لهذه الهيئات
  

  المسائل المالية
  
٪، وهو المعدل نفسه المسجل في الفترة       ٩٤ بلغ معدل تحصيل االشتراكات المقدرة       ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل الفترة المالية      -١١

  .المالية السابقة
  
 كانت الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة لم تسدد بعد مبلغاً وقـدره             ٢٠٠٥يسمبر  د/  كانون األول  ٣١وحتى    -١٢

 ١٩٨٧لفترة الممتدة من عـام      با مليون دوالر أمريكي     ٢٩‚٧٥  منه مبلغ وقدره    مليون دوالر أمريكي، يتعلق    ٨٢‚٠٣
لسداد مـن قبـل الـدول     مليون دوالر أمريكي مستحق ا٥٨وفضالً عن ذلك كان هناك مبلغ وقدره    . ٢٠٠٣إلى عام   

 في إطار الترتيبات الخاصة التي أذنت بها        ،٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ فياألعضاء والدول األعضاء المنتسبة     
 مليـون   ١٤٠‚٠٣ المستحقة بلغ إجمالي االشتراكات     ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١وحتى  . جمعية الصحة العالمية  

  . مليون دوالر أمريكي١٣٧‚٢٥لمقابل، في نهاية الفترة المالية السابقة، دوالر أمريكي، في حين بلغ الرصيد ا
  
وإلى أن يتم تلقي االشتراكات المقدرة يمكن تمويل تنفيذ الميزانية العادية من صندوق رأس المال العامل، وبعد ذلـك                     -١٣

وفـي  . اء الـصناديق االئتمانيـة  ات النقدية المتاحة للمنظمة، باسـتثن    يمن القروض الداخلية التي تُسحب من االحتياط      
 مليـون دوالر    ٣٢‚٧٤ مليون دوالر أمريكي مقابـل       ٤٤‚٠٣ بلغ إجمالي القروض     ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول  ٣١

  .٢٠٠٣-٢٠٠٢أمريكي في نهاية الفترة المالية 
  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤رة المالية وخالل الفت. ذي تتلقاه المنظمة مستوى مرتفعاًويعتبر مستوى التمويل الخارج عن الميزانية ال  -١٤

 مليـار دوالر    ١‚١٤ مقابـل  مليار دوالر أمريكـي،      ١‚٩٤ أنشطة برامج المنظمة     لتمويلبلغ إجمالي المبالغ المتلقاة     
  .٢٠٠٣-٢٠٠٢أمريكي في الفترة المالية 

  
ية وأعمال الدعم، األعمال اإلدارالمزيد من ، يقتضيلتمويل الخارج عن الميزانية، ل المستوى المتزايد ومن الواضح أن  -١٥

ونظراً ألن التمويل الخارج عـن الميزانيـة        .  من الميزانية العادية ومن خالل تكاليف دعم البرامج        وهي أعمال تمول  
البد من استخدام نسبة أكبر من الميزانية العادية في دعم األنـشطة            فمازال يتزايد بوتيرة أسرع من الميزانية العادية        

ة مسألة ذات صلة بهذا األمر هي استخدام تكاليف دعم البرامج، والتي تخـصص حاليـاً                وثم. الخارجة عن الميزانية  
وقد ذكرت األمانة أن السياسة العامة المتعلقة بتكاليف دعم البرامج تخـضع اآلن             . للمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية   

 يتعين تطبيقها على تكـاليف دعـم         التكاليف والمعدالت التي   باسترداد، بما في ذلك المسائل ذات الصلة        لالستعراض
  . المتأتية من تكاليف دعم البرامجللعائداتالبرامج وما يلي ذلك من عمليات تخصيص واستخدام 

  
 تستند إلى معايير توجيهيةوكانت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون قد طلبت إلى المدير العام أن يضع مبادئ   -١٦

، مع مراعاة العدالة والكفاءة واألداء وتقديم الدعم إلـى          المصادرال من جميع    موضوعية وتطبق في تخصيص األمو    
 للتخـصيص   التوجيهيةومن الجدير بالذكر أن األمانة وضعت المبادئ        . أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقل البلدان نمواً      

ئج، وقد خضعت للمناقشة مـن قبـل        االستراتيجي للموارد، والمتصلة بإطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتا         
وتم أيضاً وضع آلية تحقق تعطي مؤشراً نـسبياً للمـوارد يتـسم بالموضـوعية               . المجلس التنفيذي واللجان اإلقليمية   

وناقش المجلس التنفيذي في دورتـه الـسابعة        . والشفافية في المقر الرئيسي واألقاليم فيما يتعلق بكل مصادر األموال         
وتقرر أيضاً أن   .  المبادئ التوجيهية وآلية التحقق    ، كالً من  ٢٠٠٦يناير  / المعقودة في كانون الثاني    ،عشرة بعد المائة  

مواصلة النظر فيه مـن قبـل المجلـس         ليحال هذا البند إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في اجتماعها التالي،            
  .التنفيذي في دورته الثامنة عشرة بعد المائة
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  إلجراءاتالسياسات وا
  
لقد أشارت التقارير السابقة لمراجع الحسابات الخارجي إلى المجاالت التي ينبغي فيها العمل على وضـع سياسـات                    -١٧

شامل لتفويض السلطات وإطار منع االحتيال ل من بينها سياسة أموراًويشمل ذلك . رسميوإجراءات محددة ذات طابع  
  .وسياسة بيئية

  
التي جرى تعميمها على نطاق المنظمة،      وألمانة أصدرت منذ ذلك الحين سياسة منع االحتيال،          أن ا  أالحظويسرني أن     -١٨

ستخدم جنباً إلى جنب    من المقرر أن تُ   ووباإلضافة إلى ذلك تم أيضاً إعداد وإصدار مبادئ توجيهية للتوعية باالحتيال،            
المديرين والموظفين بما يلزم مـن معلومـات        والهدف من تلك المبادئ التوجيهية هو تزويد        . مع سياسة منع االحتيال   

 في  التي يتعين اتباعها   تقدير المخاطر والظروف التي تشجع على أنشطة االحتيال والتدابير واإلجراءات الوقائية             بشأن
وستسهم سياسة منع االحتيـال،     . فهم المديرين والموظفين لهذه األمور    كشف عن حدوث احتيال، وكذلك تعزيز       الحالة  

 بها، في التوعية والتقليل إلى أبعد حد من تعرض المنظمـة للعواقـب ذات الـصلة                 المتصلةبادئ التوجيهية   هي والم 
  . بأنشطة االحتيال

  
ويـستهدف اإلطـار تحديـد      .  أن األمانة تعمل على وضع إطار تفصيلي لتفويض المـسؤوليات والـسلطات            وأدرك  -١٩

 إليهم المدير العـام الـسلطات، بمـن فـيهم           يفوض على عاتق من     المسؤوليات اإلدارية والتنظيمية والمالية التي تقع     
 نظاماً لخطابات   الخاص بالمساءلة ويتوخى أيضاً إطار المنظمة     . المديرون العامون المساعدون والمديرون اإلقليميون    

المستويات األدنى  ن والمديرين العامين المساعدين نزوالً إلى       يحصل عليها من المديرين اإلقليمي     التي يُ  ية السنو التمثيل
فـويض المـسؤوليات    اإلطار الخاص بت  ومن المتوقع االنتهاء من إعداد      . للموظفين الذين تفوض إليهم سلطات مالية     

  .والسلطات في المستقبل القريب
  
وستوضـع نُظـم   . وقد ذكرت في تقريري المبدئي أنه تم إعداد مسودة سياسة بيئية تخضع اآلن لالستعراض التقنـي              -٢٠

مـع مراعـاة الظـروف      وذلك  اعتمادها على نطاق المنظمة،     على  بيئية لكل موقع بعد موافقة المدير العام        ال ةلإلدار
بلغت بأن العمل الخاص بالسياسة البيئية مازال جارياً، ولم يتم بعد االنتهاء من صـياغتها               وقد أُ . والتشريعات المحلية 

  .وإصدارها
  

  ب اإلقليمي ألفريقياوحدة الميزانية والشؤون المالية في المكت
  
ولمعالجة القضايا الناتجة عن    . إن عمليات المكتب اإلقليمي ألفريقيا موزعة بين موقعين، أال وهما برازافيل وهراري             -٢١

في عـام   الصعوبات في تشغيل نظام مراقبة الميزانية والمحاسبة المالية في الموقعين كُلفت شركة استشارات خارجية               
. ٢٠٠٤مايو  / وأصدرت شركة االستشارات تقريرها في أيار     . الميزانية والشؤون المالية  باستعراض وظائف    ٢٠٠٤
ومع ذلك لم يتسن اتخاذ   . قترحت مجموعة من اإلجراءات على اإلدارة العليا       توصياتها في المكتب اإلقليمي، واُ     وُبحثت

  . ٢٠٠٤أي إجراء بشأن التوصيات في عام 
  
 رؤية استراتيجية جديدة لإلقليم، تركز على تعزيز أداء المنظمة علـى الـصعيد               إعداد ٢٠٠٥وعقب ذلك تم في عام        -٢٢

 شعبة اإلدارة والشؤون المالية في      فيوتشمل هذه الرؤية االستراتيجية دمج وحدة الميزانية والشؤون المالية          . القطري
 في الالمركزية مـع      الكبير عوالهدف من ذلك هو تعزيز المكاتب القطرية، من خالل عدة أمور منها التوس            . برازافيل

توخي إعادة إنشاء ما يتراوح عدده بين أربع أفرقة بلدانية وخمسة أفرقة بلدانية، تقدم الـدعم التقنـي واإلداري إلـى                     
 على إلغاء مركزية شعبة الحقاًوسينطوي هذا النهج .  بين ثمانية بلدان واثني عشر بلداًا عددهمجموعات بلدان يتراوح 

.  األفرقة القطرية واألفرقة البلدانيـة  مستوى كل من   المالية من أجل تقديم الدعم اإلداري الالزم على          اإلدارة والشؤون 
م ومع ذلك يرى المكتب اإلقليمي أن إلغاء مركزية وحدة الميزانية والشؤون المالية سيقتضي إحداث تغييرات في نظا                

 إللغاء المركزية المخطط إال بعد تنفيذ نظام اإلدارة العالمي،          يتعين أال يتم التنفيذ الكامل    و. تكنولوجيا المعلومات القائم  
  . في نظام اإلدارة والشؤون المالية القائم في المكتب اإلقليميعالية المردودإال إذا تسنى إجراء تعديالت 
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ات بين المـوقعين     والشؤون المالية ستستمر دائماً الصعوبات المرتبطة بتوزع العملي        الميزانيةوإلى أن يتم دمج وحدة        -٢٣
 والضوابط الداخلية التي ذكرها المستشارون الخارجيون        المباشر  يتصل بذلك من أثر بالنسبة إلى اإلشراف       فضالً عما 
  .٢٠٠٤مايو / في أيار

  
  عقود الخدمات

  
ل اتفاقـات   عقود الخدمات القصيرة األمد أو الخدمات التقنية المتنوعة مع الشركات أو األفراد من خـال              رسمياً  تُبرم    -٢٤

 فيما يتعلق بالعقود التي تبلغ قيمتها       بإسناد األعمال ويشترط في هذا الصدد تقديم التقارير الخاصة        . خاصة بأداء العمل  
 موضوعية ونزاهة اإلجراءات المتبعة على دوالر أمريكي فأكثر، وذلك للبرهنة بطريقة موضوعية ومفصلة ١٥ ٠٠٠

إسناد  لم يتم فيها إعداد تقارير       الحاالت التي في تقريري المبدئي الضوء على      وقد ركزت   . المتعاقدفي اختيار الشريك    
  .األعمال

  
 إسناد األعمـال،   الحاالت التي لم يتم فيها إعداد تقارير         اإلشارة إلى  الحسابات التي أجريناها واصلنا      مراجعاتوأثناء    -٢٥

الحاالت لم تقدم التقارير التقنية والمالية على       وفي بعض   .  دوالر أمريكي  ١٥ ٠٠٠على الرغم من تجاوز قيمة العقود       
يجعل عدم وجود تقارير من هذا القبيل من الصعب تقـدير مـا إذا كـان الـشركاء                  و. الرغم من انقضاء مدد التعاقد    

 الجهودوينبغي أن تواصل األمانة بذل      . المتعاقدون قد قدموا الخدمات المطلوبة على النحو الذي يرضي المنظمة أم ال           
  .جل ضمان االمتثال للشروط األساسية لهذه العقود الخاصة بالخدماتمن أ

  
  اإلعانات الخاصة بتغطية التكاليف المحلية 

  
إن اإلعانات الخاصة بتغطية التكاليف المحلية هي مبالغ تدفعها المنظمة لتغطية تكاليف البنود التي تتحملها الحكومات                  -٢٦

التعاون التقني في إطار  التنمية الصحية أو الوفاء بالتزاماتها علىعزيز قدرتها  المنظمة، وذلك من أجل تتتحملهاإذا لم 
وتقدم األموال الخاصة بأنشطة تغطية التكاليف المحلية على سـبيل الـُسلف بعـد    . مع المنظمة على الصعيد القطري    

ويتعين تقديم تقارير   .  بها التكاليف وفئات المصروفات المسموح   حساب  التفاقات التي تشمل تفاصيل     اإلبرام الرسمي ل  
 على أن المصروفات تمت على النحو المقبـول         يشهدمالية من الحكومات إلى مسؤول المنظمة المعني الذي عليه أن           

  .وبما يتسق مع أهداف االتفاقات المبرمة
  
كر عنية، وقد ذُتتأتى من الحكومات المعلى أن  بالعائدات المالية المنصوص فيما يتصلبعض الصعوبات جهت وووقد   -٢٧

عد هذه العائدات المالية جزءاً ال يتجزأ من عملية المساءلة، وهي وتُ. ذلك في تقارير سابقة لمراجع الحسابات الخارجي
  . البرامج أم الألهداف طبقاً تتمضرورية لتقييم ما إذا كانت األنشطة وما يرتبط بها من مصروفات 

  
 موضوع السياسة واإلجراءات العامة التي يتعين اتباعها فيما يتعلـق بمـسألة             تتناول ٢٠٠١ومافتئت األمانة منذ عام       -٢٨

التعـاون  أنهـا   بوتعرف اإلعانات الخاصة بتغطية التكاليف المحلية اآلن        . اإلعانات الخاصة بتغطية التكاليف المحلية    
لبلدان، وبدأ سريانها منذ كانون      المقدم إلى ا    المالي سياسة منقحة تحدد مبادئ الدعم    رسمياً   وقد صيغت    المالي المباشر، 

  . ٢٠٠٦يناير / الثاني
  
 إطار اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج، وهي تشدد على التقارير التقنيـة             باالستناد إلى ضعت السياسة المنقحة    وقد وُ   -٢٩

 بالمصروفات يشهد   اًوعلى الرغم من أن التقارير التقنية يجب أن تتضمن بياناً ملخص          . التي تتناول الحصائل البرمجية   
. عليه المسؤول الحكومي المعني فإن السياسة المنقحة تسعى إلى تحويل التركيز من التبليغ المالي إلى التبليغ التقنـي                 

ولما كانت اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج تقتضي إعداد ميزانية متكاملة فإن األسقف المالية القائمة الخاصة بتغطية                 
ومن المتوقع أن ييسر ذلك عمـل المـديرين         .  لم يعد لها أي داعٍ ألنها تنطبق على الميزانية العادية          التكاليف المحلية 

اإلقليميين في تقدير مستوى الدعم المالي المباشر المقدم إلى الحكومات والضروري مـن أجـل تحقيـق الحـصائل                   
عمل معتمدة، وسيلزم إضفاء الطـابع       الدعم المالي من المنظمة بخطط        الحصول على  وسيتعين ربط طلبات  . المرجوة

  .تفاقاتالالرسمي عليها من خالل إبرام ا
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 بشأن مبـالغ     بعد وتشير السياسة المنقحة إلى أنه في بعض الحاالت مازالت هناك بيانات بالمصروفات لم يتم تقديمها                -٣٠
 لم تتمكن بعض الحكومـات مـن        وعلى الرغم من أعمال المتابعة    . ُدفعت مقدماً في الماضي لتغطية التكاليف المحلية      

وقد تقرر اآلن أن يجري كل مكتب إقليمي تحلـيالً          . البياناتتلك  إعداد سجالت تتعلق بهذا التأخر الطويل في إصدار         
 تكتب إلـى  وعلى هذه المكاتب أن     . شامالً للمبالغ المعنية والفترات التي لم يتم تقديم بيانات بالمصروفات الخاصة بها           

 وتطلب منها إما إعادة تمويل األرصدة وإما تقديم بيانات بالمصروفات واإلشهاد على أن األمـوال                الحكومات المعنية 
شهادة الحكومـات موافقتهـا علـى االلتـزام بالمبـادئ           لومن شروط قبول المنظمة     . ألغراض المنشودة في ا ُأنفقت  

لى تلك المعلومات سيكون على كـل       وبناء ع . ألنشطة الحكومات واإلجراءات المنطبقة على مواصلة تمويل المنظمة       
ويمكن أيضاً . مدير إقليمي أن يكتب إلى المراقب المالي طالباً إعفاءه من تقديم تقرير عن بيانات المصروفات المتأخرة

أيـة   طرأ على الحكومة أو     تغير أيلسلطات الوطنية التي يتعذر عليها اإلشهاد على أنشطة سابقة بسبب           لمنح اإلعفاء   
  . القبيلمن هذاظروف 

  
متأتية مـن   ال في المائة من المصروفات      ١٤‚١وبلغت اإلعانات الخاصة بتغطية التكاليف المحلية نسبة كبيرة مقدارها            -٣١

. ومن ثم فالبد من ضمان المساءلة عن اسـتخدام المـوارد          . ٢٠٠٥-٢٠٠٤جميع المصادر المالية في الفترة المالية       
مانة راضية عن كون التحليل المجرى فـي المكاتـب اإلقليميـة للمبـالغ              وقبل منح أي إعفاء من المهم أن تكون األ        

وينبغي أال تمنح   .  تحليالً شامالً وتاماً   المستخدمةالمدفوعة مقدماً وبيانات المصروفات المعلقة وتفاصيل األرصدة غير         
علـى   المنقحة أيـضاً      اإلجراءات وتنص. اإلعفاءات إال بعد استنفاد كل إمكانيات الحصول على بيانات بالمصروفات         

لـشركاء  ل مقـدماً    عدم دفـع المبـالغ    ، كما تنص على     المستخدمةاإلشهاد على المصروفات وتفاصيل األرصدة غير       
وينبغي رصد االمتثال لهذه الشروط رصداً وثيقاً، واتخاذ        . المتعاقدين الذين يفوت موعد تقديم تقاريرهم التقنية والمالية       

من شأن ذلك أن يتيح تجنب احتمال نشوء أوضاع من هذا القبيل في             و. سب االقتضاء ما يلزم من تدابير تصحيحية، ح     
  .المستقبل

  
  سلف السفر

  
كر فيه أن المعلومات الكاملة عن سلف السفر الممنوحة قبل           في تقريري المبدئي، وذُ    المعلقةنوقشت مسألة سلف السفر       -٣٢

سة السفر المنقحة، لم تكن متاحـة بـسهولة فـي المقـر           ، أي في تاريخ إدخال سيا     ٢٠٠٤أكتوبر  /  تشرين األول  ١٥
وفـي  . ٢٠٠٥وكان من المقرر االنتهاء من معالجة سلف السفر المتراكمة بحلـول نهايـة عـام                . الرئيسي للمنظمة 

ومـن هـذه    .  أطول مـن عـام     لم يتم االنتهاء منها لمدة     معاملة   ٦٤٠ كانت هناك    ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول  ٣١
. للتكاليف من الموظفين   دوالر أمريكي، وتتعلق باسترداد      ٦٣٥ ٠٠٠حالة يبلغ إجمالي مبالغها      ٤٦٦المعامالت هناك   

وتشجع األمانة  . ٢٠٠٦يوليو  /  حالة بحلول تموز   ٤٦٦  هذه الحاالت البالغ عددها    وتتوقع المنظمة االنتهاء من معالجة    
  .في هذا الصدد على مواصلة تركيز االهتمام على هذه المسألة

  
 كشف اسـتعراض ُسـلف      ، أجريت في أحد المكاتب القطرية في اإلقليم األفريقي        ،حساباتللبالمثل فإنه في مراجعة     و  -٣٣

لم يتم فيها    حالة   ٤١٤ وعن وجود    ، عامين لم يتم فيها االنتهاء من الُسلف لمدة أطول من         حالة   ٢٥٦ المعلقة عن السفر  
منذ ذلك الحين أصدر المكتب القطري تعليماته بمعالجة مشكلة         و.  لفترات تتراوح بين عام وعامين     االنتهاء من الُسلف  

، وسيكون من الضروري رصد التقدم عن كثب في هذا الصدد لضمان تسوية كل ُسـلف الـسفر                  المعلقةُسلف السفر   
  .  تسوية مالئمةالمعلقة

  
  خدمات التعاقد والشراء في المقر الرئيسي

  
 والشراء في المقر الرئيسي بهدف استعراض اإلجـراءات والممارسـات   أجريت دراسة مفصلة لوحدة خدمات التعاقد     -٣٤

عتبر شراء السلع مجاالً تعتريه     وُي. المتبعة فيما يتصل بشراء السلع، وبحث ما إذا كانت متسقة أم ال مع دليل المنظمة              
واسـتندت  . خـاطر  للحد من هـذه الم     المطبقة الضوابط   فائدةالمخاطر، وتستهدف مراجعة الحسابات أيضاً التأكد من        

 وشملت استعراض أوامر الشراء العالية القيمة المعتمـدة مـن قبـل لجنـة               ؛لمخاطرمراجعة الحسابات إلى تحليل ا    
أصـدرت  وبعد االنتهاء من إجراء مراجعـة الحـسابات         . استعراض العقود، والمشتريات المتعلقة بحاالت الطوارئ     

  . لها في الفقرات التالية مناقشة تلك التوصيات واستجابات األمانةوترد.  توصيات محددةاألمانة رسالة إدارية تتضمن
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 يتولى رئاسة وحدة خدمات التعاقد والشراء منسق شؤون وحدة خدمات التعاقد والشراء، وتعمل الوحدة :عملية الشراء  -٣٥
 مـع مختلـف   وهناك خمس وحدات للـشراء تتعامـل  . تحت إشراف مدير إدارة خدمات البنى التحتية واللوجيستيات   

اإلمدادات الحاسوبية والمكتبية، واألدوية والمواد البيولوجية، والمشتريات       : وهذه الوحدات هي  . المنتجات واإلمدادات 
وهناك وحدة مستقلة مسؤولة عن نظام الـشراء  . البيئية والطبية، ومعدات المستشفيات والتدريس وإمدادات المختبرات    

  ".WebBuy"اإللكتروني 
  
 وتسليمها فـي الوقـت      ، عملية الشراء في المنظمة الحصول على السلع المناسبة للغرض الذي تستخدم فيه            وتستهدف  -٣٦

بتفـويض  كـذلك   إجراء عمليات شراء تتعلق بأقاليمها المعنيـة، و       بويؤذن للمكاتب اإلقليمية    . الالزم وبأرخص تكلفة  
. لى المستوى اإلقليمي فتحال إلى المقر الرئيسي       ع شراؤهاأما البنود التي ال يمكن      .  معينة تكاليفالسلطات في حدود    

  .وتتولى وحدة خدمات التعاقد والشراء مسؤولية معالجة طلبات الشراء اإلقليمية وكذلك المشتريات في المقر الرئيسي
  
عد يها ب التي ترسل إل  ووتتولى وحدة خدمات التعاقد والشراء معالجة كل طلبات الشراء، والمعروفة باسم ُأذون الشراء،                -٣٧

.  التحقق من توافر األموال لتغطية عملية الشراء المقترحة والحصول على الموافقـات المعنيـة              المسؤولونأن يتولى   
لجنة استعراض العقود في حالة المشتريات العاليـة   إلى إسناد األعمال وتقدمهاوتطرح الوحدة العطاءات وتعد تقارير     

 الشراء، إلـى    أمرويشكل  .  الشراء للموردين  أوامروبعد ذلك تصدر    .  دوالر أمريكي  ١٥٠ ٠٠٠القيمة التي تتجاوز    
  .جانب إقرار المورد باستالمه، عقداً قانونياً

  
 تولـت الوحـدة معالجـة       ٢٠٠٥سـبتمبر   /  أيلـول  ٣٠ إلى   ٢٠٠٤يناير  /  كانون الثاني  ١وخالل الفترة الممتدة من       -٣٨

  .كي مليون دوالر أمري١٥٣‚٣٩بلغ مجموعها أمر شراء،  ٩٧١٣
  
وعلى الـرغم مـن     .  وتحسين النظام القائم إلدارة ملفات العقود      تبسيط لوحظ أن من الضروري      :إدارة ملفات العقود    -٣٩

وفي الحاالت  .  بملفات مستقلة لكل طلب شراء يترتب على إذن الشراء         احتفظ لكل إذن شراء     بالملف األصلي االحتفاظ  
فات غير كاملة من حيث إن دعوات تقديم العطاءات لم تكن متاحة في             إلى لجنة استعراض العقود كانت المل      تحالالتي  

 أوامـر / بعض الملفات، ولم تكن وثائق العطاءات الواردة من الموردين متاحة في الملفات الخاصة بـإذون الـشراء                
 لـوحظ أن    ومع ذلك فقد  .  أي ملف من الملفات الوثائق المتعلقة ببداية طرح العطاءات على المأل           يتضمنالشراء، ولم   

وتستتبع إجراءات الشراء آثاراً مالية كبيرة، ومن .  في الوحدة محفوظة مختلفة    وإخبارات هذه الوثائق متاحة في ملفات    
يرسـخ مراجعـة    ومن شأن ذلك أن     . الضروري االحتفاظ بكل الوثائق حتى اتخاذ قرار الشراء على نحو منتظم معاً           

  .ا بعدمستقلة فيم ويتيح إجراء استعراضات الحسابات
  
 بإجراء تغييرات مناسبة لضمان الصيانة المنظمة لملفات العقود، والتي يمكن أن تعزز الشفافية وتسهل إنجاز                وأوصي  -٤٠

 بـشأن    نـصاً   دليل المنظمـة   تضمينوينبغي إعطاء اإلرشادات المؤسسية عن طريق       . إجراءات مراجعة الحسابات  
  .عقدملف أي الطريقة التي يتعين بها إدارة 

  
وقد قبلت األمانة التوصية وذكرت أنه يجري إعداد التعليمات وكذلك اإلرشادات المؤسسية لكي تنفـذ اعتبـاراً مـن                     -٤١

 فـي المـستقبل     ،كما ذكرت أن وحدة خدمات العقود والشراء تعتزم إطالق مـشروع          . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١
  . كل الوثائق ذات الصلة بالشراء إلنشاء نظام لحفظ الملفات إلكترونياً فيما يتعلق ب،القريب

  
 تحقيق وفورات كبيرة مـن عمليـة الـشراء          من المتوقع  ينص دليل المنظمة على أنه حيثما ال يكون          : الشراء أوامر  -٤٢

  أوامر الشراء البـالغ عـددها      أجري تحليل شمل  و. المركزية ينبغي اإلذن للمستخدمين بالشراء مباشرة من الموردين       
 ٢٠٠٤ينـاير   /  كانون الثاني  ١ادرة عن وحدة خدمات العقود والشراء في الفترة الممتدة من           الصأمر شراء، و   ٩٧١٣
.  أمر شراء نيابة عن المكاتـب اإلقليميـة        ٦٥٩١  صدر ومن بين أوامر الشراء تلك    . ٢٠٠٥سبتمبر  /  أيلول ٣٠حتى  

٪ من أوامر الشراء كان     ٣٣ دوالر أمريكي، وأن     ٥٠٠٠٪ من أوامر الشراء كان بمبالغ أقل من         ٦٩ولوحظ أيضاً أن    
٪ ٦‚٥ دوالر أمريكـي إال      ٥٠٠٠ولم تشكل قيمة أوامر الشراء بمبالغ أقل من         .  دوالر أمريكي  ١٠٠٠بمبالغ أقل من    

ويدل ارتفاع نسبة أوامر الشراء المنخفضة القيمة علـى أن هنـاك            . من إجمالي قيمة المشتريات خالل الفترة المعنية      
  . ررةك والمالمجزأة الطلبات تجميع المتطلبات بدالً من، وذلك عن طريق الشراءعمليات مجاالً لتحسين تخطيط 
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تخطـيط  وإذا تـم    .  دوالر أمريكي  ٥٠٠٠بمبالغ أقل من    ٪ من أذون الشراء     ٢٦ولوحظ أن المكاتب اإلقليمية شكلت        -٤٣
ـ  المعـامالت و   شراء البنود المنخفضة القيمة على نحو سليم على المستوى اإلقليمي ستقل تكاليف           عمليات   ينخفض س

الوقت الذي تستغرقه إجراءات الشراء وستوفر موارد في المقر الرئيسي للتركيز على جوانب أكثر استراتيجية فـي                 
  .لشراءتخطيط عمليات ا

  
، بالتشاور مع المكاتب اإلقليميـة، وذلـك لـضمان          المسألة بأن تستعرض وحدة خدمات العقود والشراء هذه         وأوصي  -٤٤

  .مقر الرئيسيتحيلها إلى اليم في قيمة أذون الشراء التي التوازن السل
  
وأشارت األمانة، على الرغم من موافقتها على التوصية، إلى أنها ستعمل مع المكاتب اإلقليمية على زيادة حجم البنود                    -٤٥

لية في وحدة خـدمات     ومن شأن ذلك أن يحسن الكفاءة والفعا      . المكاتب اإلقليمية بنفسها  المنخفضة القيمة التي تشتريها     
  .العقود والشراء

  
 لما كان طلب الشراء إلى جانب إقرار المورد باالستالم أو قبول الطلبات يشكل عقـداً                :إقرارات الموردين باالستالم    -٤٦

تسليمها فإنه ينبغي الحصول على موافقة المورد       تم   إذا كانت السلع قد      السدادقانونياً يجوز للمورد بمقتضاه أن يطلب       
وترسل وحدة خدمات العقود والشراء نسخة من إقرار االسـتالم مـشفوعة            . إذا دعت الحاجة إلى إلغاء العملية     ابياً  كت

ومع ذلك  .  الشراء مع ذكر تاريخ التسليم، وشروط السداد والتسليم، وغير ذلك من الشروط واألحكام العامة للعقد               بأمر
  . التوقيع عليها وإعادتها من قبل المورديني حاالت عديدة ف لم يتم باالستالمفقد لوحظ أن استمارات اإلقرار

  
ويمكن أيضاً إدراج هذا الشرط في أي نموذج معلوماتي .  الشراءأمر بإبالغ الموردين بحتمية اإلقرار باستالم وأوصي  -٤٧

  .مقترح لعملية الشراء
  
، وذلك "WebBuy"ي إطار نظام الشراء اإللكتروني ومع قبول التوصية ذكرت األمانة أنه تم إنشاء نظام للتحقق السليم ف  -٤٨

  .  الشراء من قبل الموردينأوامرلضمان اإلقرار باستالم كل 
  
الشراء في المنظمة عن طريق الدعوة إلى تقديم العطاءات من قبل قائمة مختـارة مـن                 يتم   :البائعينقاعدة معطيات     -٤٩

.  المحتملين لمختلف البنود غير المسجلة الملكيـة       البائعين لقائمة   ومن ثم فمن الضروري التحديث المستمر     . الموردين
  .، وأن يعزز المنافسةالبائعين من أوسعومن شأن ذلك أن يسهل الدعوة إلى تقديم العطاءات من قاعدة 

  
يـة   من خالل الحضور في المعارض الطب     البائعين على االضطالع بتحديد      اآلن وتعكف وحدة خدمات العقود والشراء      -٥٠

مع دوائر الصناعة، والتي تنظمهـا وزارات الـصحة أو إدارات التجـارة             " التواصلأيام  "الرئيسية، والمشاركة في    
والصناعة في مختلف البلدان، وإصدار إعالنات دولية عن االهتمام بمنتجات مختلفة من أجل تحديد وتقييم مـوردين                 

  .جدد ومصادر جديدة
  
 الجدد المحددين خالل العامين     بالبائعينتستمد منه المعطيات واإلحصاءات الخاصة      ن  أوال يوجد اآلن أي نظام يمكن         -٥١

 نظـام اإلدارة    متطلبات يشكل جزءاً من     البائعينوذكرت الوحدة أن تحليل أداء      . البائعينولم يتم تقييم أداء     . الماضيين
األمـر   في المستقبل،    مختلف بنود المشتريات  بوتم أيضاً توخي إبرام اتفاقات أطول أجالً فيما يتعلق          . العالمي المقترح 

  .الذي يحتمل معه تقليص قاعدة البائعين اإلجمالية
  
ومن شأن وجود قاعدة معطيـات      .  مركزية معطياتفي قاعدة    المحتملين   الخاصة بالبائعين تفاصيل  ال بتوثيق   أوصيو  -٥٢

وينبغـي  . تصل بإبرام االتفاقات الطويلة األجـل  ويعزز المنافسة حتى فيما يأكبر أن يتيح اختياراً البائعينأوسع تضم   
، مما يسهل التحول إلى نظام اإلدارة العـالمي، عنـدما يـتم             البائعين في تقييم أداء     االنتقاليةأيضاً النظر خالل الفترة     

  .إنجازه
  
داء فيما يخص االتفاقـات   وستبدأ تحديداً بتقييم األ   . وتجاوباً مع ذلك ذكرت األمانة أنها ستعمل على تنفيذ هذه التوصية            -٥٣

 مع التركيز على المعايير المرتبطة بتوقيـت التـسليم والجوانـب             وذلك ،البائعينالطويلة األجل التي تم إبرامها مع       
  .الخاصة بالجودة



  A59/28    ٥٩/٢٨ج

99 

الن حـاالت الطـوارئ،      ينص دليل المنظمة على أن بإمكان المدير العام أو المديرين اإلقليميين إع            :الطوارئحاالت    -٥٤
الطوارئ يفوض منسق وحدة خـدمات العقـود    حاالت  أثناء  و. ها أيضاً، بعد إجراءات مشاورات محددة     ن انتهائ وإعال

  .  مبلغ المخصصات الصادرةبما ال يتجاوزوالشراء في الموافقة على المشتريات 
  
شـراء بلـغ     أمر ١٣٥ أصدر منسق الوحدة     ،٢٠٠٥سبتمبر  /  أيلول ٣٠، وحتى   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل الفترة المالية      -٥٥

وأظهر استعراض ملفات أذون    . ، في إطار هذه النصوص من دليل المنظمة       اً أمريكي اً دوالر ١٣ ٨٨٦ ٣٨٧مجموعها  
 الصادرة عن المدير العام أو المديرين اإلقليميين، أو عن أي           األوامر/  الشراء أن المذكرات اإلعالمية    وأوامرالشراء  

  .ل في الملفاتن الطوارئ، لم تسجَّ، إلعالالصالحياتمسؤول آخر فوضت إليه هذه 
  
 المحدد إلعالن حالة الطوارئ، حيث إن ذلـك         األمر/  الشراء المذكرة اإلعالمية المحددة    أوامر بأن تُذكر في     وأوصي  -٥٦

 إعـالن حالـة     إنهاء/ وينبغي أن يتم بشكل رسمي ودوري رصد استمرار       . ينطوي على تفويض الصالحيات المالية    
  .ع السلطات المعنية داخل المنظمةالطوارئ، بالتشاور م

  
 فـي   ، فـي حالـة إصـداره،      وقبلت األمانة هذه التوصية، وذكرت أن اإلعالن الكتابي لحاالت الطوارئ سيحتفظ به             -٥٧

  .السجالت بما يتسق مع النصوص الواردة في دليل المنظمة
  
وفيما يتعلق بالمشتريات الفرديـة التـي       . ةوينص دليل المنظمة على أن تتم عملية الشراء في إطار منافسة تامة وحر              -٥٨

 دوالر أمريكي يتعين الحصول على عروض من ثالثة موردين من خـالل إصـدار دعـوة           ١٥ ٠٠٠  قيمتها تتجاوز
عطاءات في مظاريف مغلقة عندما يكون من المقدر أن تتجاوز الوتتم الدعوة إلى تقديم   .  العطاءات لتقديمكتابية رسمية   

وعلى الرغم من السماح ببعض االستثناءات في هذا الـصدد ال يـنص             . دوالر أمريكي  ١٥٠ ٠٠٠المشتريات  قيمة  
 مغلقة من أجل الـشراء فـي حـاالت          مظاريفتقديم العطاءات في    الخاص ب جراء  اإل إعفاء عام من      أي الدليل على 
وعلى الرغم من   . متساوقالطوارئ لوحظ عدم اتباع أسلوب      حاالت   الخاصة ب  المشترياتولدى استعراض   . الطوارئ

الطـوارئ  حاالت   المشتريات الخاصة ب   فيما يتعلق ببعض   مغلقة   مظاريفاتباع اإلجراء الخاص بتقديم العروض في       
حاالت  في حاالت أخرى للشراء في        لم يتبع   هذا اإلجراء  وضة على لجنة استعراض العقود فإن     الحاالت المعر بعض  و

 العطـاءات وفي بعض الحاالت لم يتم الحصول علـى         . عقود لجنة استعراض ال   عرضت الحاالت على  الطوارئ وال   
  .الثالثة

  
الدعوة إلـى تقـديم العـروض فـي         بخصوص   باستعراض اإلجراءات القائمة المتبعة في حاالت الطوارئ         وأوصي  -٥٩

 الذي يتعين الحصول عليه، وذلك لضمان االتساق في الـنهج المتبـع             عروض األسعار  مغلقة، وكذلك عدد     مظاريف
  . دليل المنظمةنصوصاق مع واالتس

  
سيتم ضمان أن يبـين     أنه  وذكرت األمانة، مع اإلحاطة علماً بالتوصية، أن دليل المنظمة يخضع حالياً لالستعراض، و              -٦٠

  .الطوارئحاالت ، اإلجراءات التي يتعين اتباعها في النحو المالئمنص األحكام المحددة في الدليل، على 
  
على أن لوحدة خـدمات الـشراء        )٣٧٠-١-الدليل، سادساً  ( ينص دليل المنظمة   : التقديرات المشتريات القائمة على    -٦١

أن تعد تقديرات األسعار والتسليم بناء على سجالت الشراء المركزية لمساعدة المكاتب اإلقليمية على تحديـد                والعقود  
 طلب تقديم عروض األسعار   ص الدليل على    وال ين . ألية مشتريات مقترحة  " تكلفة معقولة  "تُعتبرالتكلفة التي يمكن أن     

  .من أجل إعداد تقديرات األسعار
  
 دوالراً  ٦١٩ ٩٩٧ ثالجة من ثالجـات المختبـرات بقيمـة          ٢٩٨التي تم فيها شراء     وولوحظ أنه في إحدى الحاالت        -٦٢

ريات تجـاوزت   ونظراً ألن قيمـة المـشت     . أمريكياً تم إصدار أمر الشراء على أساس األسعار المقدمة من الموردين          
ومع ذلك لم يتم    .  مغلقة مظاريف كان ينبغي اتباع اإلجراء الخاص بتقديم العروض في           فقد دوالر أمريكي  ١٥٠ ٠٠٠

د التزو المكتب الذي طلب الشراء طلب، حيث "طلب تقدير أسعار"وُعلم أن هذه الحالة كانت حالة . تطبيق هذا اإلجراء
تكون الممارسة المتبعة هي حصول وحدة خدمات الشراء والعقـود علـى            وفي هذه الحاالت    . معلومات عن األسعار  ب

 مختلفين، ثم ترسل تقديرات األسعار هذه إلى المكتب الذي يطلب الشراء، والذي يقرر شراء المنتج بائعيناألسعار من 
 الـشراء    إذن شراء لوحـدة خـدمات       المكتب يصدروبعد ذلك   .  الخاصة وتوافر األموال   متطلباته، على أساس    أم ال 
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 إلى الـدعوة إلـى تقـديم        ال تلجأ  متاحة بالفعل فإن الوحدة      البائعينولما كانت األسعار الحالية المقدمة من       . والعقود
  .  أمر الشراء على أساس األسعار المتاحةتصدر مغلقة، ولكنها مظاريفالعروض في 

  
وال يمكن أن تحل عملية الشراء      . ات األسعار ومع ذلك فليس هناك أي نص محدد في دليل المنظمة يتعلق بطلب تقدير              -٦٣

 مغلقة حيث إن هذا اإلجراء ينطوي       مظاريففي  القائمة على تقديرات األسعار محل اإلجراء الخاص بتقديم العروض          
وفي الحالة المذكورة لم تكن هناك عروض مقدمة في ظروف مغلقة ولم يتم مـا يترتـب                 . ضمناً على ضوابط معينة   

 لتقديم العطاءات، ولم يحدد أي موعد نهائي لتقديم األسعار، وإنما كانـت             المأل فتح الباب على     على هذه العروض من   
فيمـا  أيـضاً   ولم يـذكر    .  مراجعة األسعار  ا بعد تقديم أسعارهم األصلية، تمت بناء عليه       البائعينهناك مراسالت مع    

  . مغلقة لم يتبعظاريفمعروض في ال لجنة استعراض العقود أن اإلجراء الخاص بتقديم ُعرض على
  
 باستعراض ممارسة إنجاز إجراءات الشراء على أساس األسعار الواردة استجابة لطلب تقديرات األسـعار،               وأوصي  -٦٤

وقـد تـم    .  مغلقـة  مظاريفلدعوة إلى تقديم العروض في      الخاص با  على نحو فعال محل اإلجراء المحدد      ألنها تحل 
 العطاءات، مما أسفر عن مخاطر محتملة في قرارات       تقديمالمتأصلة في عملية     عن الضوابط    ، بناء على ذلك،   التجاوز
من طلبات  تطلب الشراء   التي   المكاتب   ما ترسله وينبغي أن تنظر وحدة خدمات العقود والشراء في الرد على           . الشراء

  .  األسعار على النحو المحدد في دليل المنظمةللتزود بالمعلومات عن
  
 النـصوص أنها أحاطت علماً بهذه التعليقات، وأنه سيتم ضمان بيان          استجابتها للتوصية،    في معرض    وذكرت األمانة،   -٦٥

. المتعلقة بطلب تقديرات األسعار في الفرع الخاص بالشراء في دليل المنظمة، والذي يخـضع حاليـاً لالسـتعراض                 
  .األسعارعن معلومات التزود بالة طلبات مع تلبي )٣٧٠-١-الدليل، سادساً ( الدليلنصوص األمانة أيضاً اتباع كفلوست

  
 من المجاالت المنطوية على مخاطر محتملة فإننا نولي تلك التوصيات أولوية شديدة، وسنقوم              الشراءولما كان مجال      -٦٦

  .برصد تنفيذها عن كثب، بما في ذلك رصدها من خالل استعراض المتابعة في الوقت المناسب
  

   للمنظمةالمقر الرئيسياتفاقات الخدمات التقنية في 
  
استعراض اإلجراءات والضوابط التي تحكم إبرام وإدارة       هدف  أجريت مراجعة حسابات في المقر الرئيسي للمنظمة ب         -٦٧

 تعاونية مـن    بحوث أي اتفاق تقدم بموجبه خدمات       "اتفاقات الخدمات التقنية  "ويعني مصطلح   . اتفاقات الخدمات التقنية  
  . مبرمحة العالمية بمقتضى عقدأية مؤسسة إلى منظمة الص

  
لبحوث والتدريب فـي    لوأجريت مراجعة الحسابات في مختلف الدوائر في المقر الرئيسي، وشملت البرنامج الخاص               -٦٨

 واألمراض  ؛ وصحة األسرة والمجتمع   ؛ واأليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا     ؛مجال أمراض المناطق المدارية   
التـي  رسلت االسـتنتاجات والتوصـيات      وُأ.  والبينات والمعلومات الداعمة للسياسات    ؛سيةغير السارية والصحة النف   

وترد في الفقرات التالية أيضاً مناقشة استجابة       . ة إداري رسالةتمخضت عنها مراجعة الحسابات إلى األمانة من خالل         
  .األمانة للتوصيات

  
وفي . ة في المقر الرئيسي الموظف المسؤول تقنياً ومدير البرنامج         يتولى إبرام اتفاقات الخدمات التقني     :الشروط العامة   -٦٩

 المسؤول عن المشروع البحثـي وكـذلك        كبير الباحثين  التقنية   الخدمات يشترط أن يوقّع على اتفاق       المؤسسة المعنية 
تي تتجاوز قيمتهـا    وفيما يتعلق باالتفاقات البحثية ال    . موظف آخر له صالحية إبرام اتفاقات تعاقدية نيابة عن المؤسسة         

 دوالر أمريكي ينبغي أن تكون لدى المؤسسات المعنية هياكل إدارية قادرة على اإلدارة والمحاسبة فيمـا                 ١٠٠ ٠٠٠
  . يخص األموال، وفقاً للمعايير المقبولة للرقابة الداخلية

  
. دات الخاصة بالمؤسسات  أو المع صالح المباني والمختبرات    تمويل صيانة وإ  تستخدم اتفاقات الخدمات التقنية في      وال    -٧٠

  من موظفي المؤسسات المعنية كما ُيشترط أال تُستخدم األموال الخاصـة باتفاقـات             كبار الباحثين وُيشترط أن يكون    
وُيشترط أن تقدم المؤسسات تقارير تقنية ومالية إلـى منظمـة           . الباحثيندعم دفع رواتب هؤالء     الخدمات التقنية في    
 بعض الشروط الهامة التي تحكم تمويـل  وتلك. مرة واحدة كل سنة على األقل  أو  يتصل باالتفاق   الصحة العالمية فيما    

  .اتفاقات الخدمات التقنية
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 لوحظ في حاالت عديدة أن خدمات االتفاقات التقنية تم التوقيع           :العقودإنهاء اإلجراءات الرسمية الخاصة ب    التأخر في     -٧١
  . بدء سريان العقودعليها من قبل المؤسسات المعنية بعد

  
د، حيث إن اتفاقات الخدمات التقنية تُشكل       واالتفاقات قبل بدء سريان العق    بإنهاء اإلجراءات الرسمية الخاصة ب     وأوصي  -٧٢

  .التزامات قانونية وتعاقدية على المنظمة
  
غيرها من العمليـات، فـي      وعلى الرغم من موافقة األمانة على التوصية فإنها ذكرت أن مختلف العمليات اإلدارية و               -٧٣

ويتعين بذل المزيد من الجهود     . تأخيراتالمنظمة وفي المؤسسات المتعاقدة على السواء، تؤدي في بعض األحيان إلى            
وفي الحاالت التي .  عاديكأمرلمعالجة هذه المسألة حيث إنه قد اتفق على أن هذه الممارسة ليست بالممارسة المقبولة 

  . تسوغها، حسب االقتضاء المستقبل يتعين أن تصحب هذه االستثناءات مبررات تعطى فيها استثناءات في
  
 ينص النظام المالي لمنظمة الصحة العالمية على أن تخضع المبالغ المدفوعـة مقـدماً ألداء                :المبالغ المدفوعة مقدماً    -٧٤

ضرورة إلى دفع مبالغ مقدماً فإن الممارسة       وإذا دعت ال  .  المبالغ المدفوعة مقدماً كتابياً    تبريرويتعين  . الخدمات للتنظيم 
ولوحظ . ٪ مقدماً ١٠٠وُسمح تحديداً لبعض اإلدارات بدفع      . ٪٥٠الموصى بها هي إتاحة سداد مبلغ أولي بحد أقصى          

  . بعض اإلدارات األخرىفي أن المبالغ المدفوعة مقدماً قد سددت دون تبريرها كتابياً 
  
  .وافقت األمانة على التوصيةو. شرط تقديم مذكرات كتابية في كل الحاالتباالمتثال، دون تفرقة، ل وأوصي  -٧٥
  
 على المؤسسات أن تقدم تقارير تقنية ومالية عن عملها إلى منظمة الصحة العالميـة،               :إعداد التقارير التقنية والمالية     -٧٦

على الرغم من مـرور موعـد    وفي بعض الحاالت لم تقدم هذه التقارير        . حسب االقتضاء أو مرة كل عام على األقل       
  .نات تدل على المتابعةوفي حاالت معينة لم تُتح أي بي. تقديمها

  
  . بأن يتم على نحو مناسب تعزيز الرصد لضمان تلقي التقارير التقنية والماليةوأوصي  -٧٧
  
 عقبات إدارية غيـر     وذُكر أن المؤسسات تواجه في بعض األحيان      . وذكرت األمانة أنها وافقت على التوصية ونفذتها        -٧٨

  .متوقعة تجعل من الصعب القيام بالرصد
  
لتزامـات  اال أو أكثـر مـن       التزاميحظى بالدعم من    و،  قائماً بذاته ويعتبر كل اتفاق من اتفاقات الخدمات التقنية عقداً           -٧٩

 كل اتفـاق مـن هـذا        وُيشترط أن تقوم المؤسسات بتقديم تقاريرها التقنية والمالية عن        . الميزانيةالمتعهد بها بموجب    
 العقود البحثية  حاالتوفي بعض. القبيل، وذلك لضمان المحاسبة السليمة عن األموال المنفقة قبل توقيع العقود الالحقة      

المتعددة السنوات لوحظ أن اتفاقات الخدمات التقنية الالحقة تم التوقيع عليها على الرغم من عدم تلقي التقارير المالية                  
  .الخدمات التقنية السابقةالخاصة باتفاقات 

  
، ألن كـل اتفـاق مـن        الحقة بالحصول على التقارير المالية السابقة ووضعها في الحسبان قبل إبرام عقود             وأوصي  -٨٠

  .ووافقت األمانة على التوصية. اتفاقات الخدمات التقنية يغطي فترة تعاقد مستقلة
  
 كبار البـاحثين   تستخدم لتغطية دعم رواتب       ال يجب أن    المتعاقدة  إن األموال التي تتاح للمؤسسات     : بالشروط اإلخالل  -٨١

 بهذه الشروط اإلخاللوهناك حاالت لوحظ فيها .  القائمة أو تعديل المباني أو المقار  تغيير جديدة أو    يد مبانٍ وال في تشي  
  . بهذه الشروطولم تفوض لإلدارات المعنية سلطة اإلذن بعدم التقيد. استُخدمت فيها األموال لهذه األغراضو

  
 بأن تتولى لجنة استعراض العقود فحص الحاالت التي حدث فيها إخالل بالشروط العامة التي تـستند إليهـا                   وأوصي  -٨٢

 إبرام هـذه العقـود       لدى  المتبعة على نطاق المنظمة    ة لضمان توحيد الممارس   مناسبةينبغي إعطاء تعليمات    و. العقود
 اإلداراتبدأ على ذلك، وذكرت أن هذه الحاالت تشكل استثناءات، وسمحت بها            ووافقت األمانة من حيث الم    . البحثية

  . المعنية ألسباب تقنية قوية
  
ولما كانـت   .  أي عنصر بحثي   تشملتمويل أنشطة ال    خدمت في   وبالمثل فقد لوحظ أن اتفاقات الخدمات التقنية قد استُ          -٨٣

 بأن تستعرض المنظمـة كـون هـذه         أوصي التعاونية فإنني    اتفاقات الخدمات التقنية تستهدف تحديداً إجراء البحوث      
  .ووافقت األمانة على التوصية من حيث المبدأ. االتفاقات أدوات مناسبة أم ال لتمويل تلك األنشطة
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وبعد صدور هذه التوصيات يسرني أن ُأالحظ أن األمانة أصدرت، بعد عملية االستعراض، تعليمات محـددة بـشأن                    -٨٤
أما التفويضات واألذون الحالية، بما في ذلك ما يخص المبالغ التي تُدفع مقدماً فيمـا يتعلـق                 . فع مقدماً المبالغ التي تد  

إلـى  وإذا ما احتاجت إدارات معينـة  . ٢٠٠٦مارس /  آذار٣١باتفاقات الخدمات التقنية، فقد ظلت معلقة اعتباراً من      
 التقنية فسيكون عليها أن تطلب موافقـة شـاملة مـرة           لحصول على إذن بدفع مبالغ مقدماً من أجل اتفاقات الخدمات         ا

 وسـيلزم . واحدة على كل اتفاقاتها الخاصة بالخدمات التقنية، وسيلزم تجديد هذه الموافقة الشاملة في بداية كل ثنائيـة                
اعيـد   مو كـون  البرهنة على    وستلزمتقديم مبررات كاملة في حالة العقود التي تستدعي سداد المبالغ بالكامل مقدماً،             

 المراقب المالي على كل هـذه       الحصول على موافقة  وسيكون من الضروري    .  المنظمة لمصلحةالسداد هذه ضرورية    
وتم أيضاً تذكير اإلدارات بضرورة احترام الشروط التي تحكم اتفاقات الخدمات التقنية، وبأنه ال ينبغـي                . االستثناءات

 فيمـا    المختبـرات وال   /ل أعمال الصيانة أو اإلصالح في المباني       أو تموي  دفع رواتب كبار الباحثين   استخدامها لدعم   
  . المعداتيخص

  
وتحظى التوصيات المذكورة أعاله فيما يتعلق بإدارة اتفاقات الخدمات التقنية بأولوية متوسـطة، وينبغـي أن تعمـل                    -٨٥

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦المنظمة بجد على تنفيذها في الفترة المالية 
  

  شكر وتقدير
  
أسجل تقديري لما لقيته من تعاون من قبل المدير العام والمديرين اإلقليميين والعاملين فـي منظمـة الـصحة                أود أن     -٨٦

  .العالمية أثناء قيامي بعمليات مراجعة الحسابات
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كول. فيجايندرا ن
  لهندلالمالي ومراجع الحسابات العام المراقب 

  مراجع الحسابات الخارجي
  ٢٠٠٦أبريل /  نيسان٥
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 ANNEX  المرفق
  

، بأن يقدم مراجع الحسابات الخارجي تقريراً عن الثنائية يـشمل           ٢٠٠٥مايو  / لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي أوصت، في اجتماعها الثاني المعقود في أيار             
  . يعرض البيان الوارد أدناه بإيجاز الحالة الراهنة لتنفيذ التوصيات الهامة للمراجعة الخارجية للحساباتوبناء على ذلك. بين حالة تنفيذ التوصيات الهامةجدوالً ي

  
  

  حالة تنفيذ توصيات المراجعة الخارجية للحسابات
  

   التنفيذحالة  التوصيات

    وضع السياسات واإلجراءات  -ألف

  .ادئ التوجيهية للتوعية باالحتيالالمبوتم وضع ونشر سياسة منع االحتيال   سياسة منع االحتيال

  .وسيتم رصد التقدم المحرز.  التقنيتخضع حالياً مسّودة السياسة البيئية لالستعراض  السياسة البيئية

وتم إعداد مسّودة اإلطـار     . ٢٠٠٦يناير  / المساءلة في كانون الثاني   ب اإلطار الخاص صدر    اإلطار الخاص بتفويض السلطات
  .يجري إنجازهوست، الخاص بتفويض السلطا

ُأنشئ فريق عامل لتوجيه العمل المتعلق بتنقيح دليل المنظمة، وتنسيق عملية إعداد الدليل               تنقيح دليل المنظمة
  .وسيجري رصد التقدم المحرز. اإللكتروني الجديد

  . االنتهاء من وضع اللمسات األخيرة على السياسة بعدلم يتم  وضع سياسة شاملة بشأن األخالقيات

  :اإلعانات الخاصة بتغطية التكاليف المحلية  -باء

تمت التوصية بأن تتضمن السياسة المنقحة المقترحة بشأن التكاليف المحلية ضمانات كافيـة             
  .لتأمين المساءلة عن استخدام الموارد

صدرت سياسة جديدة بشأن اإلعانات الخاصة بتغطية التكاليف المحلية، ويطلق عليها اآلن            
وسـيتم  . ٢٠٠٦يناير  / وبدء سريانها اعتباراً من  كانون الثاني      " مالي المباشر التعاون ال "

  .رصد تنفيذها

     واإلنفاقالمخصصاتمراقبة   -جيم

تمت التوصية بأن تتخذ المنظمة ما يلزم من تدابير لضمان احترام المخصـصات ورصـد               
  . هذه االلتزاماتالحاجة إلىااللتزامات غير المسددة لضمان استمرار 

وسيواصل مراجع الحسابات الخارجي استعراض التقدم المحرز       . جاريةهذه العملية عملية    
  .في هذا الصدد
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    سلف الموظفين  -دال

الجهود التي تبذلها من أجل استعراض وتـسوية ُسـلف          تمت التوصية بأن تواصل المنظمة      
  .السفر والرواتب على وجه السرعة، امتثاالً لإلجراءات المنصوص عليها

ولوحظـت  .  وسيتم رصدها بانتظام من ِقَبل مراجع الحسابات الخارجي        جاريةهذه العملية   
  .مناسبةالجراءات اإلالتخاذ  ووجهت عناية المنظمة إليها المعلقةحاالت من السلف 

    وحدة الميزانية والشؤون المالية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  -هاء

واعيد لكي تنفذ فيما يتصل بإعادة تشكيل العمليات        تمت التوصية بوضع خطة عمل محددة الم      
  .والشؤون الماليةالتجارية واستعراض وظائف الميزانية 

وسيتم رصد التقـدم    .  والشؤون المالية في برازافيل    الميزانية وحدة   دمجمن المقترح اآلن    
  .المحرز

    :المعدات المعمرة  -واو

مجموعة كاملة ومتساوقة من سجالت قـوائم       تمت التوصية باتخاذ ما يلزم من تدابير إلعداد         
  .الجرد

 بسجالت قوائم الجرد خالل الزيارات التي تتم إلى المكاتب اإلقليمية           رصد االحتفاظ سيستمر  
 االنتهاء من حساب قوائم الجرد في المقـر         ٢٠٠٥ومنذ ذلك الحين تم في عام       . والقطرية
  .الرئيسي

    عقود الخدمات  -زاي

المتثال لإلجراءات المنصوص عليها والتي تحكم االتفاقـات الخاصـة           ا بإنفاذتمت التوصية   
  .بأداء العمل

، إسـناد األعمـال   لشروط المحددة فيما يتصل بتقـارير       للوحظت حاالت من عدم االمتثال      
  .ووجهت عناية المنظمة إليها

  
  




