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  ٦٢/٤٤ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٦  من جدول األعمال المؤقت  ١-١٧البند 

  A62/44   
  
  
  

  التقرير المالي المبدئي غير المراجع
  ٢٠٠٨عن حسابات المنظمة لعام 

  
  

  التقرير الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  إلى المقدم ،للمجلس التنفيذي التابعة

   الثانية والستينجمعية الصحة العالمية
  
  
  

 برئاسة ٢٠٠٩مايو /  أيار١٤عقدت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة اجتماعها العاشر في جنيف في   -١
  ١).جزر البهاما(ريغس  -داهل . الدكتور م
  

 المالي المبدئي غيـر المراجـع عـن الفتـرة           في التقرير وأحاطت اللجنة علماً بأبرز النقاط الواردة         -٢
٢٠٠٨.٢  

  
 المحاسـبية   بالمعـايير  التـام    التقيـد شكل التصميم الجديد لنسق التقرير خطوة هامـة نحـو             •

وسـيتيح  . ٢٠١٠للقطاع العام، والمخطط أن يتم في الفترة المالية التي تبدأ فـي عـام                الدولية
من شأنها أن تحسن المساءلة والشفافية وتصريف       اعتماد هذه المعايير إعداد تقارير مالية أفضل        

  .الشؤون
  
 اختالفات تحدث مـرة     ٢٠٠٨ في تقرير عام     وردتالمالي الجديدة    التبليغ   آلياتنتيجة استخدام     •

 التغيير الطارئ علـى الـسياسة   إلىوتعزى هذه اآلثار أساساً . راداتيواحدة فيما يتعلق بقيد اإل   
 زيادة كبيرة لمرة واحدة في      إلى وأدت   ٢٠٠٧بدأ سريانها في عام     الخاصة بقيد اإليرادات والتي     

أحد أسباب ترحيل مبلغ أكبر من المعتاد       هو  وهذا التغيير   . اإليرادات المبلغة في الثنائية السابقة    
  .٢٠٠٨في بداية عام 

  
 مليـون دوالر    ١٧٣٤,٩  بلـغ  ٢٠٠٨إجمالي إيرادات أنشطة بـرامج المنظمـة فـي عـام              •

 ٣٤,٧أما الفائض النهـائي البـالغ       .  مليون دوالر أمريكي تقريباً    ١٧٣٥اإلنفاق  وبلغ   أمريكي،

                                                           
  .، الملحق٦٢/٤٣لالطالع على قائمة المشاركين انظر الوثيقة ج     ١
  .١ تصويب٦٢/٢٨ وج٦٢/٢٨انظر الوثيقتان ج     ٢
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 مليـون   ٣٤,٨ حد بعيد لإليراد المـالي البـالغ         إلىمليون دوالر أمريكي في هذه السنة فيعزى        
  .دوالر أمريكي

  
ر  مليـون دوال   ٦١,٥على الرغم من صعوبة األسواق المالية حققت األمانة عائداً بسيطاً مقداره              •

 يمكن عزوهمـا إلـى    وهذا العائد اإليجابي والحفاظ على رأس المال        . ٢٠٠٨في عام   أمريكي  
  .الرصد الوثيق من قبل لجنة االستثمار وسياسة االستثمار المحافظة

  
 المقـدرة   االشـتراكات مازالت الدول األعضاء تشكل أكبر مصدر إليرادات المنظمة من خالل             •

 مـن إجمـالي     ٪٤٦ أسهمت الدول األعـضاء بنحـو        ٢٠٠٨وفي عام   . والمساهمات الطوعية 
األمم المتحدة ومنظمات حكومية دوليـة       منظومة   منوأسهمت منظمات أخرى    . إيرادات الفترة 

 إلـى  كبير من هذا التمويل      قدر من إجمالي اإليرادات، ولكن يمكن أن يعزى أيضاً          ٪٢٨بنسبة  
  .االتالدول األعضاء التي كانت المانح األصلي في معظم الح

  
 المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام،         بالمعـايير  التام   التقيدطرحت اللجنة أسئلة بخصوص توقيت        -٣

 حتى على الرغم من أنـه غيـر مـشمول بـالتطبيق     سيتقيد بالمعاييروبخصوص ما إذا كان إقليم األمريكتين     
 مـن عـام     يد تقيداً تاماً بالمعايير بدءاً    ستتقوذكرت األمانة أن المنظمة     .  لنظام اإلدارة العالمي    حالياً المخطط له 

  .، وأن البيانات الخاصة بإقليم األمريكتين تم إدراجها٢٠١٠
  
بدا أن تكاليف السفر ستشهد زيادة      و. ٢٠٠٨نفقات السفر في عام     وأثيرت هواجس بخصوص مستوى       -٤

وأوضحت األمانة أن الزيادة    . ٢٠٠٨ إذا استمر االتجاه الذي كان سائداً في عام          ٢٠٠٩كبيرة بحلول نهاية عام     
ناتجة أساساً عن زيادة عدد الرحالت التي قام بها الموظفون وأعضاء الوفود وعن الزيادة في تكاليف الـسفر                  

وكانت المديرة العامة قد وضعت بالفعل خططاً لخفض تكاليف الـسفر عـن طريـق               . ٢٠٠٨الجوي في عام    
 علـى   يشجع مديرو البرامج، حيثمـا أمكـن،       ذلك   إلىفة   وباإلضا .الشراء المسبق للتذاكر  استخدام خصومات   

  . بعض االجتماعات بغية خفض تكاليف السفرفي عقداستخدام مؤتمرات الفيديو 
  
 مليون دوالر أمريكي لتمويل التزامات      ١٠٠٠ ما يقدر بمبلغ   ترحيل   إلىولوحظ أن المنظمة في حاجة        -٥

 كـانون   ٣١وكان المبلغ اإلجمالي الفعلي المرحل في       . رامجمعروفة فيما يتعلق بتكاليف الموظفين وأنشطة الب      
 اعتمـادات كبيـرة     وبسبب رصد  التساوي في توزيع المبالغ المرحلة        بسبب عدم   أعلى ٢٠٠٨ ديسمبر/ األول

  .إلنفاقها على مدى عدة سنوات
  
 منها في    أعلى بكثير في المقر الرئيسي     بدتوأفادت اللجنة في تعليقاتها بأن النفقات المتعلقة بالبحوث           -٦

وأوضحت األمانة أن جزءاً كبيراً من اإلنفاق على البحوث يتعلق بالبرنامج الخاص للبحوث             . المكاتب اإلقليمية 
 المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك         المداريةالمناطق  أمراض  والتدريب في مجال    

 والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب لبحوثلالدولي ومنظمة الصحة العالمية والبرنامج الخاص 
البشري المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالميـة               

المكتـب الـذي يـصدر       من هذين البرنامجين من المقر الرئيسي، وتقيد النفقات في           كلويدار  . والبنك الدولي 
  . في البلد الذي يجرى فيه البحثيساالعتماد ول
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   جمعية الصحةإلىالتوصية المقدمة 
  
توصي اللجنة، بعد أن قامت نيابة عن المجلس التنفيذي بالنظر في التقريـر المـالي المبـدئي غيـر                     -٧

بأن تعتمد جمعية الصحة العالمية      ١مراجع الحسابات الخارجي،  ل وفي التقرير المبدئي     ٢٠٠٨المراجع عن عام    
  :لثانية والستون مشروع القرار التاليا
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،
  

  ٢؛٢٠٠٨بعد النظر في التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن عام 
  

وبعد أن أحاطت علماً بالتقرير الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس              
  ٣؛ة العالمية الثانية والستين جمعية الصحإلىالتنفيذي المقدم 

  
  .٢٠٠٨ عن عام ة العامة التقرير المالي المبدئي غير المراجع المقدم من المديرتقبل

  
  
  

=     =     =  

                                                           
  .٦٢/٢٩الوثيقة جانظر      ١
  .١ تصويب٦٢/٢٨ وج٦٢/٢٨انظر الوثيقتان ج     ٢
  .٦٢/٤٤الوثيقة جانظر      ٣


