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  تقرير المدير العام
  
. ويــــزود التقريــــر الــــدول األعضــــاء والشــــركاء ٢٠١١-٢٠١٠يســــرني أن أقــــدم التقريــــر المــــالي عــــن الفتــــرة  -١

اآلخــرين بالمعلومــات عــن مصــادر المــوارد الماليــة وتخصيصــها واســتخداماتها، ويغطــي الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 
إلدارة المنظمــــة. ويشــــمل التقريــــر إجمــــالي الميزانيــــة الفعليــــة المندرجــــة ضــــمن كــــل والصــــناديق األخــــرى الخاضــــعة 

مليـون دوالر أمريكـي مثلمـا أحاطـت بـه  ٤٥٤٠المصادر الماليـة واالشـتراكات المقـدرة والمسـاهمات الطوعيـة، ويبلـغ 
صـيل الخاصـة بتحليـل . ويرد المزيد مـن التفا٩-٦٢ع  ص  جعلمًا جمعية الصحة العالمية الثانية والستون في القرار 

التــي تصــف " ٢٠١١-٢٠١٠تقيــيم أداء الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة المعنونــة " ٦٥/٢٨اســتخدام األمــوال فــي الوثيقــة ج
 والنتائج المحققة. ٢٠١١-٢٠١٠تنفيذ الميزانية البرمجية 

 
صـــوم وتســـلط هـــذه المقدمـــة الضـــوء علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بـــاإليرادات، والمصـــروفات، واألصـــول والخ -٢

المحاســبية المدرجــة بصــورة مفصــلة فــي البيانــات، والمــذكرات، والجــداول البيانيــة الالحقــة، ويرســي الوضــع المــالي 
 الراهن للمنظمة ضمن سياقه.

  
وٕالــى جانــب الصــندوق العــام، الــذي يمثــل الميزانيــة البرمجيــة، فــإن التقريــر المــالي يتضــمن تفاصــيل تتعلــق  -٣

 الميزانية البرمجية هي التالية: غير المندرجة في صناديقالالصناديق. و  بثالثة صناديق أخرى أو مجموعات من
  

 صندوق المشاريع الذي يتألف أساسًا من أنشطة الشراء المنفَّذة بالنيابة عن الدول األعضاء؛ )١(

الصــندوق االئتمــاني، الــذي تــدير المنظمــة فــي إطــاره اإليــرادات والمصــروفات، نيابــة عــن الكيانــات  )٢(
 ضمن البيانات المالية للمنظمة؛األخرى الموحدة 

صـــندوق األغـــراض الخاصـــة، وهـــو يشـــمل الصـــناديق األخـــرى مثـــل صـــندوق العقـــارات، وصـــندوق  )٣(
 األمن، والذي يهدف إلى تمويل هذه التكاليف طويلة األجل.

  
 على تفاصيل اإليرادات والمصروفات لكل صندوق من الصناديق األربعة. ١ويحتوي الجدول البياني  -٤
  
تفاصيل أصول المنظمة وخصومها المحاسبية وكذلك التدفقات النقدية واألسهم إلعطـاء صـورة  وترد أيضاً  -٥

 .٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١كاملة عن الوضع المالي للمنظمة في 
  
كما كان التنفيذ الكامل لنظام اإلدارة العالمي عامًال تمكينيًا مهمًا في التطبيـق الشـامل للمعـايير المحاسـبية  -٦

. ٢٠١٢ة للقطــاع العــام. وســُتعد البيانــات الماليــة الممتثلــة تمامــًا للمعــايير المــذكورة فيمــا يتصــل بــالفترة الماليــة الدوليــ
وأتاح نظام اإلدارة العالمي أيضًا تحسين البيانات المعروضة فـي هـذا التقريـر مـن حيـث الدقـة وحسـن التوقيـت. ولـم 

القطريـة، واإلقليميـة، ومكاتـب المقـر الرئيسـي، حيـث أن القيـود تعد هناك حـاالت تـأخير لرفـع التقـارير بـين المكاتـب 
ُتســجل اآلن فــي نظــام أوحــد فــي الوقــت الحقيقــي. وبمقــدور المــدراء فــي مختلــف أرجــاء المنظمــة النفــاذ إلــى مجموعــة 

  متسقة من البيانات التي تتعقب التنفيذ بالمقارنة مع الميزانية البرمجية.
  
مــن الدســتور وللمــادة الثالثــة عشــرة مــن الالئحــة الماليــة. وتــم إعــداد  ٣٤مــادة والتقريــر المــالي مقــدم وفقــًا لل -٧

البيانــات الماليــة والسياســات المحاســبية والمالحظــات علــى الحســابات طبقــًا لالئحــة الماليــة والنظــام المــالي للمنظمــة 
ر المــالي للمراجعــة مــن وطبقــًا للمعــايير المحاســبية لمنظومــة األمــم المتحــدة. وقــد خضــعت العناصــر النظاميــة للتقريــ

  جانب المراجع الخارجي لحسابات المنظمة الذي يرد رأيه في التقرير.
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  أبرز الجوانب المالية
  
  ملخص

  
مليــــون دوالر أمريكــــي علــــى نحــــو مــــا هــــو  ٤٨٤٨بلــــغ  ٢٠١١-٢٠١٠إن مجمــــوع اإليــــرادات فــــي الفتــــرة  -٨

ن دوالر أمريكــي). وتشــمل إيــرادات مليــو  ٣٨٥٩: ٢٠٠٩-٢٠٠٨(الــرقم الخــاص بالثنائيــة  ١معــروض فــي الجــدول 
التشــغيل المجمعــة اإليــرادات غيــر المندرجــة فــي الميزانيــة البرمجيــة والمســجلة لحســاب صــندوق األغــراض الخاصــة، 

مليون دوالر أمريكي للمشـتريات  ١٧٩وصندوق المشاريع، والصندوق االئتماني. وتتضمن المكونات الرئيسية مبلغ 
رادات مـن الشــراكات غيـر المندرجـة ضــمن الميزانيـة البرمجيـة مثــل شـراكة دحـر الســل، المسـتردة القيمـة، وكــذلك اإليـ

ومرفق األدوية العالمي، ودحر المالريا، وشبكة القياسات الصحية. كما أن مجموع اإليـرادات يشـمل أثـر التحركـات 
 على حد سواء. الطوعيةالمساهمات المقدرة و  لالشتراكاتفي االعتمادات المخصصة لعدم التحصيل المحتمل 

 
مليـون دوالر  ٤٨٥ والمسـاهمات العينيـة البالغـةووصل مجموع المصروفات، بما فـي ذلـك كـل الصـناديق،  -٩

 مليون دوالر أمريكي. ٤٥٩٣مسجلة أدناه كمصروفات، إلى الأمريكي 
  
  

  : أبرز الجوانب المالية: كل الصناديق١الجدول 
  (بماليين الدوالرات األمريكية)

  
  رمجيةالميزانية الب    

٢٠١١-٢٠١٠  
  الميزانية البرمجية

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
  ٣ ٥٥٩  ٣ ٨٤٤    مساهمات الميزانية البرمجيةاشتراكات/ 

  ١٢٦  ٤٨٥    المساهمات العينية
  ٣ ٦٨٥  ٤ ٣٢٩    اشتراكات/ مساهمات الميزانية البرمجيةمجموع 

  ٥٤  ١٧٩    المشتريات المستردة القيمة
  ٧١  ٢١٦    رمجيةاإليرادات غير المندرجة في الميزانية الب

  )٥١(  ٧١    المساهماتاالشتراكات/ التغير في اعتماد تحصيل 
  ١٠٠  ٥٣    اإليرادات المالية

  ٣٨٥٩  ٤٨٤٨    مجموع اإليرادات، جميع المصادر
  ٣٩٦٠  ٤٥٩٣    مجموع المصروفات

  )١٠١(  ٢٥٥    (العجز) صافي الفائض/
  

 ٣٨٤٤بلــغ  ٢٠١١-٢٠١٠يــة فــي الفتــرة فــإن مجمــوع المســاهمات للميزانيــة البرمج ٢وكمــا يبــين الجــدول  -١٠
 ٩٤٥ل مـــن مليـــون دوالر أمريكـــي)، وتشـــكَّ  ٣٥٥٩: ٢٠٠٩-٢٠٠٨مليـــون دوالر أمريكـــي (الـــرقم الخـــاص بالثنائيـــة 

مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن المســـاهمات  ٢٨٩٩المقـــررة للـــدول األعضـــاء، و االشـــتراكاتمليـــون دوالر أمريكـــي مـــن 
ينيـــة الطوعيـــة (هبـــات لقاحـــات فـــي المقـــام األول)، والمســـجلة كمقـــادير الطوعيـــة. وال يتضـــمن ذلـــك المســـاهمات الع

 متساوية في اإليرادات والمصروفات سواء بسواء.
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مليـون دوالر أمريكـي  ٣٨٦٦إلـى  ٢٠١١-٢٠١٠ووصل مجموع مصروفات الميزانية البرمجيـة فـي الفتـرة  -١١
مليـــون دوالر أمريكـــي إلـــى  ٣٢وعـــه (مـــع اســـتبعاد المســـاهمات العينيـــة أيضـــًا). وجـــرى تحويـــل مقـــدار إضـــافي مجم

علــى التــوالي.  ٧-٦٣ع  ص  جو  ٦-٦٣ع  ص  جصــندوقي األمــن والعقــارات بموجــب قــراري جمعيــة الصــحة العالميــة 
 مليون دوالر أمريكي. ٥٤وعلى هذا فإن صافي العجز القائم بين إيرادات الميزانية البرمجية ومصروفاتها بلغ 

  
  ميزانية البرمجية: أبرز الجوانب المالية: ال٢الجدول 

  (بماليين الدوالرات األمريكية)
  
  الميزانية البرمجية    

٢٠١١-٢٠١٠  
  الميزانية البرمجية

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
  ٩٤٠  ٩٤٥    االشتراكات المقدرة

  ٢ ٦١٩  ٢ ٨٩٩    المساهمات الطوعية
  ٣ ٥٥٩  ٣ ٨٤٤    مساهمات الميزانية البرمجية*اشتراكات/ 

  ٣ ٧٧٤  ٣ ٨٦٦    مجموع استخدام الميزانية*
  )٢١٥(  )٢٢(    (عجز) الميزانية البرمجية صافي فائض/

  صفر  ٣٢-    العقاراتصندوق التحويالت لصندوقي األمن و 
  )٢١٥(  )٥٤(    بما في ذلك التحويالت الناتج الصافي

        
  * ال يشمل ذلك المساهمات العينية

  .٦٠ البرمجية، الصفحةعلى المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ الميزانية  ٢يحتوي الجدول البياني 
  

  أرصدة الصناديق
  

األســهم معلومــات عــن أرصــدة الصــناديق فــي نهايــة  يــوفر بيــان التغيــرات الطارئــة علــى صــافي األصــول/ -١٢
لـة". وتتسـق المصـطلحات وطريقـة العـرض اآلن  الفترة الماليـة، والتـي كـان ُيشـار إليهـا قـبًال علـى أنهـا "المبـالغ المرحَّ

دوليــة للقطــاع العــام. ويعــرض البيــان أرصــدة الصــناديق المتعلقــة بالميزانيــة البرمجيــة فــي مــع المعــايير المحاســبية ال
ولـم يتغيـر  مليـون دوالر أمريكـي للصـناديق الطوعيـة ١٤٨٣، بمـا فـي ذلـك مبلـغ ٢٠١١ديسـمبر  كانون األول/ ٣١

. ٢٠٠٩نهايــة عــام مليــون دوالر أمريكــي إال بقــدر قليــل جــدًا عــن المبلــغ المســجل فــي  ١٤٣٢هــذا الرصــيد وقــدره 
، ٢٠١٣-٢٠١٢، لالسـتخدام فـي الفتـرة ٢٠١١-٢٠١٠وتمثل هذه الصناديق اتفاقات مساهمات مسـجلة فـي الفتـرة 

مليون دوالر أمريكي مـن هـذا الرصـيد لتسـوية  ١٣١وفي الثنائية الالحقة لذلك في بعض األحيان. وسُيستخدم مبلغ 
. ومـــن ٢٠١٢ي سُتســـجل مصـــروفاتها ضـــمن الفتـــرة الماليـــة ، والتـــ٢٠١١-٢٠١٠االلتزامـــات المقدمـــة خـــالل الفتـــرة 

. علـى أن المقـدار ٢٠١٣-٢٠١٢المزمع االستفادة من المبلغ المتبقي من هـذا الرصـيد لتمويـل خطـط العمـل للفتـرة 
مليــون دوالر أمريكـي، وهــو مـا يمثــل  ٩٠٠المخصـص للبــرامج األساسـية للمنظمــة فـي إطــار الميزانيـة البرمجيــة بلـغ 

. ٢٠٠٩ديســمبر  كــانون األول/ ٣١مليــون دوالر أمريكــي بالمقارنــة بمــا كــان عليــه الحــال فــي  ٣٠٠نحــو انخفاضــًا ب
ــل لصــالح الشــراكات والبــرامج الخاصــة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة قــد زاد.  إال أن مكــون الصــناديق الطوعيــة الــذي رحِّ

تكــافئ، كمــا أنــه ال يــرتبط علــى النحــو وممــا يثيــر القلــق أن توزيــع األمــوال المتاحــة ضــمن المنظمــة مــا يــزال غيــر م
 األمثل دومًا مع االحتياجات ضمن الميزانية البرمجية.
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فقــد شــملت  ٢٠١١ / ديســمبركــانون األول ٣١وبالنســبة لألرصــدة األخــرى ضــمن األمــوال المتراكمــة فــي  -١٣
العقـارات  مليون دوالر أمريكي المحتفظ به لصـالح صـندوق األغـراض الخاصـة، والمخصـص السـتثمارات ٤٦مبلغ 

مليون دوالر أمريكي للمشتريات المستردة القيمة، وهي مشتريات ستتم أساسـًا بالنيابـة  ١٤٦والشؤون األمنية، ومبلغ 
مليون دوالر أمريكي المحتفظ به لصالح الشراكات غير المندرجة في إطار الميزانيـة  ١١٨عن حكومة ليبيا، ومبلغ 

  البرمجية.
  

   ٢٠١١-٢٠١٠اإليرادات في الفترة 
  

مليـــون دوالر أمريكـــي للميزانيـــة  ٢٨٩٩، منهـــا مليـــون دوالر أمريكـــي ٣٠٦٩بلغـــت المســـاهمات الطوعيـــة  -١٤
مليـون دوالر أمريكـي علـى شـكل مسـاهمات عينيـة  ٤٨٨البرمجية (الصندوق العام). وباإلضافة إلى ذلك ورد مبلـغ 

 ٪١٧فـــي المســـاهما الطوعيـــة بنســـبة وخـــدمات. وعنـــد اســـتبعاد المســـاهمات العينيـــة فقـــد كانـــت هنـــاك زيـــادة أساســـية 
ظلت الدول األعضاء تشكل أكبر مصدر للمساهمات الطوعية حيث أسهمت . و ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالمقارنة مع الفترة 

٪ مـــن مجمـــوع الجـــزء (الطـــوعي) غيـــر المقـــدر مـــن الميزانيـــة. وشـــكل الـــدخل المتـــأتي مـــن األمـــم المتحـــدة ٥٤بنســـبة 
المنظمـة مـن المؤسسـات الوقفيـة  بقية المساهمات الطوعية المقدمة إلى ووردت٪. ٢١والمنظمات الحكومية الدولية 

وجـاءت المسـاهمات الطوعيـة  ٪.١٪) والقطاع الخـاص ٦٪) والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األخرى (١٨(
للقطــاع الخــاص مــن مجموعــة كــوبي (لصــالح مركــز منظمــة الصــحة العالميــة فــي كــوبي)، ومــن بعــض الشــركات 

  غية مساندة توزيع مساهماتها العينية.الصيدالنية، ب
  

  : مصادر المساهمات الطوعية١الشكل 
  

 
 

 
  
  

متطلبــات بوغالبــًا مــا توجــه لمشــروعات فرديــة وتكــون  -محــددة للغايــة  الطوعيــة والعديــد مــن المســاهمات -١٥
) التفاصــيل ١ضــافة إ ٦٥/٢٩ج. ويشــمل الملحــق (الوثيقــة ةنتــائج المخططــال إطــار ضــمنمختلفــة إلعــداد التقــارير 

  .٢٠١١-٢٠١٠ الفترةالكاملة لجميع المساهمات الطوعية المسجلة في 
  

مليـون دوالر  ٢٥٦٨ويبلغ إجمالي مساهمات الدول األعضاء (المساهمات الطوعية واالشتراكات المقـدرة)  -١٦
أكبـر  رد أدنـاهويعـرض الشـكل الـوا. من مجموع المسـاهمات الطوعيـة واالشـتراكات المقـدرة) ٪٦٤(أي نسبة  أمريكي

  مساهمين من الدول األعضاء. ١٠
  

 ٪)١القطاع الخاص (

 المنظمات غير
الحكومية والمؤسسات 

 ٪)٦(ألخرى ا

 المؤسسات الوقفية
)١٨(٪ 

األمم المتحدة والمنظمات 
 الحكومية الدولية

)٢١(٪ 

 الدول األعضاء
)٥٤(٪ 



 A65/29  ٦٥/٢٩ج

6 

  
  

  
  

جمعيـة  واعتمـدتمليـون دوالر أمريكـي.  ١٥٠مـن الـدول األعضـاء  ةالمتأتيـ ةغير المقـدر  اإليرادات توبلغ -١٧
(القــرار  مليــون دوالر أمريكــي للميزانيــة العاديــة ١٥الصــحة المبــالغ التاليــة مــن هــذا التمويــل للفتــرة الماليــة الراهنــة: 

دوالر  ماليــــــين ١٠)؛ و٧-٦٣ع  ص  جمليــــــون دوالر أمريكــــــي لصــــــندوق العقــــــارات (القــــــرار  ٢٢)؛ و٩-٦٢ع  ص  ج
ســداد االقتــراض مــن رأس المــال العامــل هــذه االعتمــادات و ). وبعــد ٦-٦٣ع  ص  جأمريكــي لصــندوق األمــن (القــرار 

دوالر أمريكـــي (انظـــر  ماليـــين ٨غ هنـــاك حركـــة ســـالبة صـــافية علـــى هـــذا الحســـاب بمبلـــ تالـــداخلي كانـــ واالقتـــراض
لالطــالع علــى المزيـــد مــن التفاصــيل). وكـــان أهــم مصــدر لهــذا الـــدخل هــو تحصــيل االشـــتراكات  ٢-٦المالحظــة 

 ٣١فـي المقدرة التي تأخر سدادها، وأضافت للمعدل الجيد المستمر لتحصيل االشتراكات المقـدرة للثنائيـة الراهنـة. و 
  مليون دوالر أمريكي. ٢٤لرصيد الختامي لهذا الحساب بلغ ا ٢٠١١ديسمبر / كانون األول

  
   ٢٠١١-٢٠١٠في  المصروفات

  
. ووصل مجموع النفقات المتكبدة فـي تنفيـذ الميزانيـة مليون دوالر أمريكي ٤٥٩٣ المصروفاتبلغ إجمالي  -١٨

يعرض الشكل مليون دوالر أمريكي، مع استبعاد المصروفات  المسجلة للمساهمات العينية. و  ٣٨٦٦البرمجية إلى 
هــذه المعلومــات بحســب المكاتــب الرئيســية. وتــوفر  ٤معلومــات مــوجزة بحســب فئــة التكلفــة، بينمــا يوضــح الشــكل  ٣

المدرجـة فـي هـذا التقريـر المزيـد مـن التفاصـيل عـن المصـروفات بحسـب فئـة التكلفـة  ٤إلـى  ١الجداول البيانيـة مـن 
 والمكاتب الرئيسية، وبحسب األهداف االستراتيجية.

  
 

الميزانيــة ٪ مــن إجمــالي ٤٦ وشــكلت نســبة للمصــروفاتالمرتبــات أكبــر فئــة  كانــتوعلــى مســتوى العــالم   -١٩
، وهــو مــا يرجــع ٪ ٤٩ بلغــتحيــث  قلــيالً نســبة اإلنفــاق علــى المرتبــات فــي المقــر الرئيســي أعلــى  وكانــت. البرمجيــة

اإلجماليــة السـتخدام المــوظفين بمــا وتمثــل مصــروفات المرتبـات التكلفــة  الفرنــك السويسـري. عمومـًا إلــى ارتفـاع قيمــة
فـــي ذلـــك مصـــروفات األجـــر األساســـي، وتســـوية مقـــر العمـــل، واألنـــواع األخـــرى مـــن االســـتحقاقات (مثـــل المرتبـــات 

 التقاعدية والتأمينات) التي تدفعها المنظمة. كما أن تكاليف المنح الدراسية تندرج ضمن تكاليف الموظفين.
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د المبرمـة مـع 
نـات الرئيسـية 
ظمــة. كمــا أن 

ير كانـت مـن 
  المبرمــة مــع

كبيرة مـن هـذه 

-٢٠١٠فتـرة 
فر المشاركين 
روفات الســفر 
ـك مسـتحقات 

نظمـــة. وكـــان 
 المصــــروفات 

سـائر تكـاليف 
ب فحســ ٪٢ن 

 تبات 

تكـاليف العقـود
 وتألفـت المكون

ن المنظابــة عــ

أضـخم المقـادي
ير إلــى العقــود
علقت حصة ك

الفمريكـي فـي 
٪ بتكاليف سفر
وشــملت مصــر
وال يتضـمن ذلـك

ي تشـــتريها المنظ
ي زيــــادة هــــذه 

لـك المرافـق وس
سـبة تقــرب مـن

  

المرت لمنح 
 

) وتمثل ت٪١٤
فها المعتمـدة. و
 بأنشــطة بالنيا

ق علمـًا بـأن أ
ع هــذه المقــادير
 البرمجية. وتع

مليـون دوالر أم
٪٥٢لعاملين و

وـي األمانــة). 
فر. وبطة بالس

  ف الموظفين.

ت الطبيـــة التـــي
ــواردة دور فــــي

ظمـة بمـا فـي ذل
ت، واألثـاث نس

 حسب الفئات

التحويالت وال
للنظراء

 

٤لمصروفات (
 لتحقيـق أهـداف
 األفــراد للقيــام 

 مجمـوع اإلنفـا
). وترجــع٤ني 

ق مع الميزانية

م ٢٩٥ث بلـغ 
 المبلغ بسفر ال
ــر العــاملين فــي
 األخرى المرتب
 ضمن تكاليف

ى باإلمـــدادات
قاحــــات الـــن الل

 الجاريـة للمنظ
ات، والمركبــات

  ة.

 البرمجية بح
   األمريكية)

الخدمات
 التعاقدية
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ة في قائمة الم
مة في سـعيها 
 المبرمــة مــع 

 تعاقدية.

مـن  ٪٢١سـبة 
 الجــدول البيــان
 بأنشطة تتسق

  ي. 

المنظمـة حيـث 
قريبًا من هذا 
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ة التي تندرج ض
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٪) التكـاليف 
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ات الميزانية 
يين الدوالرات 

 المصروفات
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٥غيل العامة (
و كل أساســي.

قل بكثير في 

: مصروفا٣ 
(بمالي

 السفر

دمات التعاقدية
دمات الذين يس
عمــل، أو العقــو
ية تندرج ضمن

تحويالت والمن
يــا وشــرق المت
زارات الصحة 
قدرات على الم

٪ مـن٧ نسـبة ر
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زة العودة إلى ا

مـــدادات، والس
٤٥٨ البالغــــة 

  لسابقة.
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ساهمات العيني

٤إلضــافة إلــى 
جـل فـي المقـام 
جًال في أوراق 
متـاح ألنشـطة ب

نقـــدمحـــتفظ بـــه 
نــامج األمــم الم
) بمقتضــى اتف
ة بصــندوق الت
ن المعلومــات 

لي صـاف قـدر
نظــرًا إلــى أن ا
 إلى ضمان ال
خفــاض الشــدي
ـاد فـي قيمـة ال
  مطبقة فعال.

 المقر الرئيسي

35% 36% 

ستبعاد المسا

ر أمريكــي باإل
ي قصـيرة األج
صوم األطول أج
ات النقديـة الم
والر أمريكـــي م
ة الــذنب، وبرن
ب اإللكترونـي
تثمارات خاصــة
علــى مزيــد مــن

تحقق عائد مال
ــالل الثنائيــة نظ
حذرة للمنظمة 
رية نتيجــة االنخ
ن الهبـوط الحـا
ة واألسعار الم

 أفريقيا

27% 27% 

رئيسية (مع اس
  كية)

مليــون دوالر ٢
سـتثمارات فهـي
خاصة بالخص
نقديـة والمكافئـا

مليـــون دوال ٧٤
فحــة داء كالبيــة
الـدولي للحســاب

نقديــة واســته ك
لالطــالع ع مــة.

معنية، حيث ت
ر األمريكــي خــ
ة االستثمار الح
وائــد االســتثمار
جمة أساسـًا عـن

محاسبيةرض ال

 ألمريكتان

4% 4%

8 

 المكاتب الرئ
والرات األمريك

٤٨ايــة الفتــرة 
مارات. أمـا االس
ض األموال الخ
ـالي رصـيد الن
٤٧ مبلـــغ وقـــدره

ألفريقــي لمكافح
يـة، والمركــز ا

احــتفظ بــهكــي 
ألخــرى للمنظمــ

المد في الفترة 
ر فائــدة الــدوالر
وتسعى سياسة
لــى هبــوط العو
 الصرف الناج
دمة في األغرا

األ  لمتوسط

% 

14% 

مجية بحسب
دو(بماليين ال

النقديــة فــي نها
ي شـكل اسـتثم

. وُتستثمر بعض
رية. وبلـغ إجمـ
وكـــان هنـــاك م
رى (البرنــامج ا
ي لشــراء األدوي
ون دوالر أمريك

األ لاللتزامــات 

نخفاض الشديد
خفــاض أســعار
صعبة للغاية. و
محــافظ أدى إل
خسائر أسعار
صرف المستخد

شرق ال  با

12% 

5%

لميزانية البرم

ة والمكافئــات ا
الحتفـاظ بهـا فـي

.على الفور ج
ثمار االستشار
الر أمريكـــي. و
ن كيانــات أخــرى
والمرفــق الـدولي

مليــو ٥٢٨ـدره 
 حتفــاظ بالبقيــة

الستثمارية باالن
 مــا يعكــس انخ
يئة استثمار ص
 هــذا الــنهج الم
من هذا الرقم خ
بين أسعار الص

أوروب  
 ا

% 5% 
1

 مصروفات ال

مجمــوع النقديــة
مريكي يـتم االح
 الالزمة للبرامج
ت لجنة االستث

مليـــون دوال ١٣
ظمــة نيابــة عــن
فحــة األيـدز، و
مبلــغ آخــر وقــد

االح ظفين مــع
١. 

مت العوائد اال
مريكــي، وهــو 
ة قادت إلى بي
ـال، غيــر أن 
 وُأدرجت ضم
وارق الالحقة ب

جنوب
شرق آسيا  

10% 9% 

 ٦٥/٢٩ج

: ٤الشكل 

  

  
  
  

  األصول
  

بلــغ م -٢٥
مليون دوالر أم

ن النقدية لتأمي
حسب توصيات

٣٢٥المنظمـــة 
حســابات المنظ
المشـترك لمكاف

وثمــة مإداريــة. 
الصــحي للمــوظ

-٥المالحظة 
  

واتسم -٢٦
مليــون دوالر أم
المالية العالمية
لمــعلــى رأس ا

أسعار الفائدة.
األمريكي والفو

  

 غرب
المحيط الهادئ

6% 7% 

ج

ا
٥
م
ل
ح
ا
ح
ا
إ
ا
ا

م
ا
ع
أ
ا
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وتمثــل الحســابات المدينــة، المبــالغ المســتحقة علــى الــدول األعضــاء لســداد اشــتراكاتها المقــدرة والمســاهمات  -٢٧
ــــغ إجمــــالي الحســــاب المــــدين لالشــــتراكات المقــــدرة بمــــا فيهــــا المــــدفوعات  ــــى المــــانحين. وبل الطوعيــــة المســــتحقة عل

الـــذي كـــان المســـتوى  مـــا يمثـــل تحســـنًا كبيـــرًا بالمقارنـــة مـــعر أمريكـــي وهـــو دوال ماليـــين ١١٠جـــدولتها  ُأعيـــدت التـــي
معــدل تحصــيل االشــتراكات  وكــان. مليــون دوالر أمريكــي ١٩١وقــدره  ٢٠٠٩ديســمبر / كــانون األول ٣١ فــي قائمــاً 

 (للمزيـد مـن التفاصـيلبرمتهـا  ٢٠١١-٢٠١٠للثنائيـة ٪ ٩٣ككـل قويـًا حيـث بلـغ  ٢٠١١-٢٠١٠ الفتـرةالمقدرة فـي 
  ).١إضافة  ٦٥/٢٩يمكن الرجوع إلى الوثيقة ج

 
كانت هناك زيادة ضخمة في المبلغ المدين اإلجمالي، حيث وصلت قيمته  وبالنسبة للمساهمات الطوعية، -٢٨
 ٣١ فـيمليـون دوالر أمريكـي  ٤٠٤مقابـل  ٢٠١١كانون األول/ ديسـمبر  ٣١حتى  مليون دوالر أمريكي ٨٩٨إلى 

-٢٠١٠اءت هــذه الزيــادة نتيجــة التســجيل الجديــد لالتفاقــات المبرمــة فــي الفتــرة وجــ .٢٠٠٩كــانون األول/ ديســمبر 
مليـــون دوالر أمريكـــي. وتـــم  ٥٤٦المشـــتملة علـــى مبـــالغ مدينـــة فـــي الثنائيـــات المقبلـــة بقيمـــة إجماليـــة قـــدرها  ٢٠١١

ــم بــين الفئــات الجاريــة وغيــر ال جاريــة. ولــم يســبق تســجيل هــذا المقــدار علــى أنــه مبــالغ مدينــة وٕايــرادات مؤجلــة، وقسِّ
تســجيل هــذا المبلــغ أو اإلبــالغ عنــه قــط. ويــوفر تســجيل هــذه المقــادير صــورة واضــحة عــن اإليــرادات المقبلــة التــي 
ستتلقاها المنظمة، مما يسـاعدها علـى تخطـيط إيراداتهـا اإلجماليـة، ويلقـي بالمزيـد مـن الضـوء علـى وضـعها المـالي 

المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام. وعنــد حلــول أجــل تســديد هــذه  الكلــي، علمــًا بــأن ذلــك مطلــوب بموجــب المعــايير
اإليرادات المؤجلة فستُنقل من بند اإليرادات المؤجلة إلى بند إيرادات الفترة الجارية، وستُتاح السـتخدامها فـي تغطيـة 

يمـة المبــالغ مليـون دوالر أمريكـي مـن المبـالغ المدينـة فقـد انخفضـت ق ٥٤٦المصـروفات المتكبـدة. وبعـد حسـم مبلـغ 
ماليـــين  ٤٠٤مقابـــل  ٢٠١١-٢٠١٠مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي الفتـــرة  ٣٥١المدينـــة مـــن مســـتوى الثنائيـــة الســـابقة (

)، وهو ما يعكس جهود االسـتعراض والمتابعـة الوثيقـة التـي بـذلتها المنظمـة ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر أمريكي في الفترة 
 ٦٥/٢٩(الوثيقــة ج المــدرج فــي ملحــق التقريــر المــالي ٤ني بشــأن المبــالغ المدينــة المســتحقة. ويعــرض الجــدول البيــا

 تفاصيل المبالغ المدينة للمساهمات الطوعية. )١إضافة 
  

  الخصوم
  

  اإليرادات المؤجلة، والسلف، واعتمادات المبالغ المدينة المشكوك في تحصيلها
  

 ٢٥لمقبلــة (انظــر الفقــرة كــإيرادات للفتــرات ا مليــون دوالر أمريكــي ٥٤٦وقــدرها  ُتســجل اإليــرادات المؤجلــة -٢٩
إضــافة  ٦٥/٢٩(الوثيقــة ج مــن ملحــق التقريــر المــالي ٣بشــأن المبــالغ المدينــة فــي ظــل "األصــول" والجــدول البيــاني 

مليـــــون دوالر أمريكـــــي (انظـــــر  ٧٠بلغـــــت القيمـــــة اإلجماليـــــة الشـــــتراكات الـــــدول األعضـــــاء المدفوعـــــة مســـــبقًا . و )١
. وكما كان األمر عليه في الفترات ٢٠١٢في عام  كإيراداتلمسبقة ). وسُتحتسب هذه المدفوعات ا٨-٥المالحظة 

 المالية السابقة أنشـأت المنظمـة اعتمـادًا كـامًال يتعلـق بجميـع االشـتراكات المقـدرة التـي لـم تسـددها الـدول األعضـاء.
هــا إيــرادات كمــا قامــت المنظمــة، وألول مــرة، بإنشــاء اعتمــاد للمســاهمات الطوعيــة التــي كانــت ُتســجل قــبًال علــى أن

والمشــكوك فــي أمــر تحصــيلها. وفــي حــين أن ســجل الجهــات المانحــة فــي الماضــي بشــأن تســديد كــل المســاهمات 
الطوعيــة حــال إبــرام االتفاقــات كــان طيبــًا جــدًا، فقــد بــدا مــن الواضــح خــالل مجــرى الثنائيــة الحاليــة أنــه ربمــا يتعــذر 

 كي، ومن ثم فقد  أنشئ اعتماد لهذا المقدار.مليون دوالر أمري ١٠,١تحصيل مبالغ تصل في مجموعها إلى 
  

  خصوم الموظفين
  

لتســــوية كــــل التكــــاليف الحاليــــة فــــإن المبلــــغ اإلجمــــالي المطلــــوب واســــتنادًا إلــــى آخــــر إســــقاطات اكتواريــــة  -٣٠
مليــون دوالر أمريكــي. وهــذه الخصــوم المقبلــة ترمــي إلــى تســديد اســتحقاقات اإلجــازات  ١٥١يصــل إلــى  والمســتقبلية
متراكمة، وتكاليف السفر والمنح المتراكمة للعودة إلى الوطن، وتكاليف شحن األمتعة عند انتهاء الخدمـة. السنوية ال

مليون دوالر  ٨٢وصل مجموع المبلغ المتراكم لهذه الخصوم على المنظمة  ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١وفي 
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م تغطية العجز تدريجيًا على مدى السنوات معدالت تراكم االستحقاقات بحيث يتأمريكي. وقد تم وضع خطة لزيادة 
 األربع عشرة المقبلة.

 
كمــا أن علــى المنظمــة خصــوم تتعلــق بالمــدفوعات الجاريــة والمقبلــة المتعلقــة باســتحقاقات برنــامج التــأمين  -٣١

هم، الصحي للموظفين. ويقوم هذا البرنامج برد قيمة التكاليف الطبية للمـوظفين العـاملين والمتقاعـدين، ولمـن يعولـون
كتوارية للخصوم المقبلة في السنوات الماضية بحيـث وصـلت إلـى الالقيمة ا توفقًا لقواعد وحدود صارمة. وقد تزايد

. وترجع هذه الزيادة إلى تزايد تكاليف الرعاية الطبية وٕالـى العـدد ٢٠١١مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ١٢٣٧
مليــون  ٤٣٩المــوظفين العــاملين. وتمتلــك المنظمــة أمــواًال بقيمــة المتصــاعد مــن المــوظفين المتقاعــدين بالمقارنــة مــع 

مليـون  ٧٩٨دوالر أمريكي لتغطية هـذه الخصـوم المقبلـة، علمـًا بـأن مقـدار الخصـوم غيـر الممولـة حاليـًا يصـل إلـى 
دوالر أمريكــي. وبغيــة إنشــاء اعتمــاد طويــل األجــل لضــمان التمويــل الكامــل لهــذه الخصــوم فقــد تمــت الموافقــة عــام 

علـــى تغييـــرات فـــي معـــدل المســـاهمة فـــي التـــأمين الصـــحي للمـــوظفين، وهـــو مـــا يـــؤثر علـــى المنظمـــة وعلـــى  ٢٠١١
 المشاركين في البرنامج على حد سواء.

  
  مخاطر أسعار الصرف

  
بســــبب ارتفــــاع قيمــــة الفرنــــك  ٢٠١١-٢٠١٠تضــــررت القــــوة الشــــرائية للميزانيــــة البرمجيــــة المعتمــــدة للفتــــرة  -٣٢

اتجاهــًا طويــل األجــل وجــرت اإلشــارة إليــه فــي تقــارير ســابقة. وُأبرمــت عقــود عمــالت آجلــة السويســري. ويعتبــر ذلــك 
من أي ارتفاع جديد في قيمة الفرنك السويسري، غير أن ذلك  ٢٠١٣-٢٠١٢لحماية قيمة الميزانية البرمجية للفترة 

حيـــث أن غالبيـــة المســـاهمات  ال يمكـــن لـــه أن يعـــالج األثـــر الطويـــل األجـــل لتآكـــل القـــوة الشـــرائية للـــدوالر األمريكـــي
المقدمــة إلــى المنظمــة (االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات الطوعيــة) علــى حــد ســواء محــددة بالعملــة المــذكورة. وفــي 

دعت الحاجة إلى بعض البرامج إلجراء تعديالت على الخطط بغية ضـمان الوفـاء بالتزامـات  ٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
 ٢٠١٣-٢٠١٢السويســري القـوي علـى تكــاليف المرتبـات المتوقعـة للفتــرة  المـوظفين بشـكل كامـل. وكــان أثـر الفرنـك

بما يكفل مراعاة أدق للميزانيات  ٢٠١١عامًال مساهمًا في عملية تقليص الحجم في المقر الرئيسي التي بدأت عام 
 المعتمدة للثنائية المقبلة.

  
  التكاليف اإلدارية

  
الـذي ُيعنـى بتـوفير خـدمات تمكينيـة  ١٣االسـتراتيجي  تندرج الوظائف اإلداريـة للمنظمـة فـي إطـار الغـرض -٣٣

ة أخرى، والسيما الخدمات القانونيـة، والمراجعـة الداخليـة، يلتيسير تنفيذ المنظمة لبرامجها. وثمة بضعة وظائف إدار 
 .١٢والترجمة، مدرجة في إطار الغرض االستراتيجي 

 
 اهن من أربعة مصادر هي:ويتوافر التمويل للتكاليف اإلدارية للمنظمة في الوقت الر  -٣٤

  
 الميزانية العادية للمنظمة (االشتراكات المقدرة)؛ -١

تكـــاليف دعـــم البـــرامج (رســـم علـــى المســـاهمات الطوعيـــة)، لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن الشـــرح انظـــر  -٢
 أدناه)؛

ـــدولي رفـــقرســـوم الخـــدمات اإلداريـــة للكيانـــات المستضـــافة (الم -٣  األمـــم برنـــامج ، واألدويـــة لشـــراء ال
 للحســــاب الــــدولي المركــــز، و األيــــدز /البشــــرية المناعــــة نقــــص بفيــــروس المعنــــي شــــتركالم المتحــــدة

المشـترك بـين  والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية ، والبرنامج الخاص للبحوثاإللكتروني
 )؛ ورنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةب

ة (رســـم مـــن خـــالل مرتبـــات المـــوظفين لكـــل مصـــادر األمـــوال، الرســـم المقتطـــع للمناصـــب المشـــغول -٤
 باستثناء الكيانات المستضافة التي لها ترتيبات أتعاب، انظر المزيد من الشرح أدناه).
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  تكاليف دعم البرامج
  

) ويــــتم ١٧-٣٤تكــــاليف دعــــم البــــرامج (القــــرار ج ص ع  ١٩٧٣أنشــــأت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة عــــام  -٣٥
علـــى المســـاهمات الطوعيـــة لتـــوفير التمويـــل الـــالزم لتغطيـــة التكـــاليف اإلداريـــة  ٪١٣بموجبهـــا تطبيـــق رســـم بنســـبة 

المتعلقة بتنفيـذ المشـروع الجـاري تمويلـه بالمسـاهمة المعنيـة. وعلـى نحـو مـا جـرت مالحظتـه أثنـاء مـداوالت إصـالح 
فقـد  ٢٠١١،١نـوفمبر  ي/المنظمة المتعلقة بتمويل التكاليف اإلدارية خالل الدورة الخاصة للمجلس فـي تشـرين الثـان

نتيجــــة العــــدد المتزايــــد مــــن الترتيبــــات  ٪٧انخفــــض المعــــدل المتوســــط المكتســــب لتكــــاليف دعــــم البــــرامج إلــــى نحــــو 
االستثنائية لتطبيق نسب مئوية أدنى (وذلك مثًال لشلل األطفال، وحاالت الطوارئ، وترتيبات المشتريات الخاصـة). 

 اإلدارية المتكبدة عند تنفيذ المساهمات الطوعية.وهذا المستوى غير كاف لتغطية التكاليف 
  

  الرسم المستقطع للمناصب المشغولة
  

بــالنظر إلــى انخفــاض معــدل تكــاليف دعــم البــرامج، المترافــق مــع األعبــاء المتزايــدة الموصــوفة أعــاله علــى  -٣٦
افي للتمويـل. وفـي بالحاجة إلى مصدر إضـ ٢٠٠٩-٢٠٠٨استخدام التكاليف المذكورة، فقد تم اإلقرار خالل الفترة 

) علـى كــل البـرامج والشــراكات، ٪٨,٥الوقـت الـراهن تحمَّــل نسـبة ثابتــة مـن التكــاليف اإلجماليـة لمرتبـات المــوظفين (
وحـل  ٢٠١٠ينـاير  وُيطلق عليها اسم الرسم المستقطع للمناصب المشـغولة. وسـرى مفعـول ذلـك فـي كـانون الثـاني/

لــ "صـندوق  ٪٢,٥وضًا لتمويل االحتياجات التدريبية للمـوظفين ونسـبة الذي كان مفر  ٪٢محل الرسم السابق البالغ 
التكـاليف المشـتركة" لتســديد حصـة المنظمــة مـن تكــاليف منظومـة األمـم المتحــدة. وقـد اســُتخدمت األمـوال المحصــلة 

م، أي تكـاليف على هذا النحو لتمويل التكاليف العمومية المباشرة المرتبطة ارتباطـًا وثيقـًا بشـغل المـوظفين لمناصـبه
المكاتــب، وصــيانة المبــاني، وتــوفير تكنولوجيــا المعلومــات، وتــدريب المــوظفين، وأمــن المــوظفين علمــًا بــأن تكــاليف 

 البند األخير قد زادت كثيرًا بفعل االرتفاع الشديد في تكاليف أمن النظام المشترك.
  

-٢٠١٠ للفتـــرة أمريكـــي دوالر يـــونمل ٥٧٠,٨ إلـــى اإلداريـــة للبنـــود المتكبـــدة المصـــروفات مجمـــوع ووصـــل  -٣٧
 مليون ١٤٨,٢ قدره إضافي مبلغ مع ،١٣ االستراتيجي للغرض أمريكي دوالر مليون ٤٢٢,٦ ذلك ويشمل. ٢٠١١
 للمرتبـــات اإلجماليــة التكـــاليف ضــمن الرســـم هــذا وُيـــدرج. المشــغولة للمناصـــب المســتقطع الرســـم مــن أمريكــي دوالر

 بغيــة ١٣ االســتراتيجي الغــرض تنفيــذ جــدول فــي مــذكور غيــر فإنــه ثــم مــنو  االســتراتيجية، األغــراض لكــل المســجلة
 المصـروفات قيمـة وصـلت ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتـرة وفـي). ب٩-٦ المالحظـة أيضـاً  انظـر( الحسـاب ازدواجيـة تفـادي

 أمريكـي دوالر مليـون ٥٨ قـدره إضـافي مبلـغ مع أمريكي دوالر ماليين ٥٠٨ إلى ١٣ االستراتيجي للغرض المتكبدة
 دراســـة فســـُتجرى ٢الخاصـــة، دورتـــه فـــي التنفيـــذي المجلـــس طلبـــه لمـــا واســـتجابة. المشـــتركة التكـــاليف دوقصـــن مـــن

  .المستدام للتمويل بديلة آليات والقتراح المنظمة وحدات مختلف في اإلدارية التكاليف من التحقق لمواصلة
  

  االستنتاج
  

 أنـــه غيـــر. ٢٠١١-٢٠١٠ ثنائيـــة يفـــ مســـبوق غيـــر مســـتوى إلـــى ومصـــروفاتها المنظمـــة إيـــرادات وصـــلت  -٣٨
 الميزانيـــة واحتياجـــات المصـــروفات مـــع بالمقارنـــة لإليـــرادات المتســـاوي غيـــر التوزيـــع إلـــى ترجـــع صـــعوبات نشـــأت

  .سواء حد على البرمجية
  

 التمويــل تــوفير إلــى تلقائيــاً  تــؤدي ال البرمجيــة الميزانيــة علــى فالموافقــة: معقــد مــالي بوضــع المنظمــة وتتســم  -٣٩
 هـذا ومثـل. معينـة ألغـراض كبيـر بشـكل مخصـص تمويـل هـو المنظمة تتلقاه الذي التمويل معظم أن كما بالكامل،

                                    
مجلــس فــي دورتــه الخاصــة فــي تشــرين الثــاني/ انظــر المحضــر المــوجز لالجتمــاعين الرابــع والخــامس مــن اجتماعــات ال    ١

 .٢٠١١نوفمبر 
 .EBSS2(3)  اإلجرائي المقرر انظر ٢
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  المصادقة على البيانات المالية

  
  
  
  
  

  يصادق على صحة البيانات المالية والمالحظات على البيانات والجداول البيانية الداعمة.
 
  
  
  

  الدكتورة مارغريت تشان  نيكوالس ر. جفريز
  المدير العام  مراقب الحسابات

  
  

  ٢٠١٢آذار/ مارس  ٨
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  المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند  رايفينود 

  
  

  IR/3-2011-1560الرقم 
  ٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٧

  
  ةــــالــاب إحــــخط

  
  

  الخامسة والستين العالمية الصحة جمعية رئيس
  العالمية الصحة منظمة
   جنيف
  سويسرا

  
  

  / سيدتي،سيدي
  

  وبعد، طيبة تحية
  

 الصحة لمنظمة المالية البياناتنسخة مصّدقة عن  الخامسة والستين ةالعالمي الصحة جمعية إلى أقدم أن يشرفني
  .، مرفقة برأيي فيها٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١للفترة المالية من  العالمية

    
  

  والتقدير الشكر وافر مع
  
  
  
  

  فينود راي
  المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند

  حسابات الخارجيمراجع ال
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  رأي مراجع الحسابات الخارجي
  

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
  

  إلى جمعية الصحة العالمية
  

  تقرير عن البيانات المالية
  

كــانون األول/  ٣١راجعنــا البيانــات الماليــة المرفقــة لمنظمــة الصــحة العالميــة والتــي تضــم بيــان الوضــع المــالي فــي 
ألداء المـــالي، وبيـــان التغيـــرات الطارئـــة علـــى صـــافي األصـــول/ األســـهم، وبيـــان التـــدفقات ، وبيـــان ا٢٠١١ديســـمبر 

الخاصــة  ٤إلــى  ١النقديــة وبيــان السياســات المحاســبية والمالحظــات علــى البيانــات الماليــة، والجــداول البيانيــة مــن 
  .٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١من بالفترة المالية 

  
  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

  
اإلدارة مسـؤولة عـن إعــداد هـذه البيانــات الماليـة وعرضــها بنزاهـة وفقـًا للمعــايير المحاسـبية لمنظومــة األمـم المتحــدة. 
وتشــمل هــذه المســؤولية مــا يلــي: التصــميم والتنفيــذ والمراقبــة الداخليــة المســتمرة فيمــا يتصــل بإعــداد البيانــات الماليــة 

رضــها بنزاهــة وضــمان خلوهــا مــن أيــة بيانــات ماديــة مغلوطــة بغــرض االحتيــال أو عــن طريــق الخطــأ؛ واختيــار وع
  السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقها؛ وٕاعداد تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف السائدة.

  
  مسؤولية مراجع الحسابات

  
يــة بنــاًء علــى المراجعــة التــي أجريناهــا طبقــًا للمعــايير الدوليــة تتمثــل مســؤوليتنا فــي إبــداء رأي فــي هــذه البيانــات المال

لمراجعــة الحســابات. وهــذه المعــايير تــنص علــى أن نمتثــل للشــروط األخالقيــة والخطــة الموضــوعة ونجــري المراجعــة 
  بهدف التأكد بصورة معقولة من خلو البيانات المالية من أية بيانات مادية مغلوطة.

  
طبيـــق إجـــراءات للحصـــول علـــى بّينـــات للمراجعـــة بشـــأن المبـــالغ والكشـــوفات الـــواردة فـــي وتشـــمل عمليـــة المراجعـــة ت

البيانات المالية. وقد اختيرت اإلجراءات حسب تقدير مراجع الحسابات وشـملت تقـدير مخـاطر وجـود بيانـات ماديـة 
اطر هــذه يعتبــر مغلوطــة فــي البيانــات الماليــة بغــرض االحتيــال أو عــن طريــق الخطــأ. ولــدى إعــداد تقــديرات المخــ

مراجع الحسابات أن المراقبة الداخلية مالئمة إلعداد البيانات المالية وعرضها بنزاهة من ِقَبل الكيان المعني، وذلك 
بغيـة تصــميم إجــراءات مراجعــة الحســابات علـى النحــو المالئــم فــي ظــل الظـروف الســائدة، ولكــن لــيس بغــرض إبــداء 

يطبقها الكيـان المعنـي. وتشـمل المراجعـة أيضـًا تقيـيم مـدى مالءمـة السياسـات رأي في فعالية المراقبة الداخلية التي 
المحاســـبية المتبعـــة ومـــدى معقوليـــة التقـــديرات المحاســـبية التـــي أعـــدتها اإلدارة، وكـــذلك تقيـــيم طريقـــة العـــرض العـــام 

  للبيانات المالية.
  

  سًا لرأينا الخاص بمراجعة الحسابات.ونعتقد أن بّينات المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أسا
  

  الرأي
  

نرى أن هذه البيانات المالية تعطي صورة نزيهة في جميع جوانبها المادية للوضـع المـالي لمنظمـة الصـحة العالميـة 
 ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١وألدائها المالي وتدفقاتها النقدية في الفترة من  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 
  طبقًا للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة. ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 
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  تقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى
  

نرى كذلك أن معامالت منظمة الصحة العالمية التي اطلعنا عليها أو التي فحصناها في إطـار مراجعتنـا قـد تمـت، 
  ائح المالية والنظام المالي للمنظمة.في جميع جوانبها المعنية، وفقًا للو 

  
وعمًال بأحكـام المـادة الرابعـة عشـرة مـن الالئحـة الماليـة أصـدرنا أيضـًا تقريـرًا مطـوًال عـن مراجعتنـا لحسـابات منظمـة 

  الصحة العالمية.
  

  
  

  
  فينود راي
  المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند
  مراجع الحسابات الخارجي
  نيودلهي، الهند

 
  ٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٧
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  البيانات المالية
  

  منظمة الصحة العالمية
  

  بيان األداء المالي
  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١المنتهية في  للثنائية

  (بالدوالرات األمريكية)
  

  ٢٠١١- ٢٠١٠  المالحظات  
  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨  
  

          يرادات اإل
  ٩٤٠ ١٢٤ ٣١٠    ٩٤٥ ١١٤ ٤٠٠  ٢-٤  ضاءاالشتراكات المقدرة على الدول األع
ـــــــــالغ المحّصـــــــــلة/ (اال عتمـــــــــادات) صـــــــــافي المب

  )٥١ ٢١٤ ١٣٩(    ٧١ ٢١٤ ٥١١  ١٠-٥  الخاصة بالمبالغ المستحقة المشكوك فيها
  ٢ ٦١٨ ٥٢٧ ٥٨٣    ٣ ٠٦٨ ٧٧٦ ٥٤٥  ٣-٤  المساهمات الطوعية

  ١٢٦ ٤٩٠ ٩٨١    ٤٨٧ ٥٩١ ٤٠٤  ٤-٤  بالخدماتو العينية  الطوعية المساهمات
  ٥٣ ٦٧٨ ٣٢١    ١٧٩ ٠٠٨ ١٥٣  ٥-٤  المشتريات المستردة القيمة
  ٧١ ٥٠١ ٦٩٤    ٤١ ٩٣٥ ٧٧٠  ٦-٤  إيرادات التشغيل األخرى

  ١٠٠ ٠٢٥ ٣٨٠    ٥٣ ٤٦٢ ٨٢٤  ٧-٤  اإليرادات المالية
  ٣ ٨٥٩ ١٣٤ ١٢٩    ٤ ٨٤٧ ١٠٣ ٦٠٧    يراداتاإلمجموع 

        ٨-٤  مصروفاتال
  ١ ٧٦٣ ٤٢٤ ١٣٤    ١ ٩٣٥ ١٠٨ ٥٠٨    رىتكاليف الموظفين وتكاليف العاملين األخ

  ٢١٤ ١٨٨ ٤٦٨    ٧٠٦ ٣٧٣ ٨٤٤    اإلمدادات والسلع األساسية والمواد
  ٦٥٧ ٧٠٧ ٩٣٩    ٦٥٠ ٢٥٨ ٧٩١    الخدمات التعاقدية

  ٥٢٥ ١٨٦ ٣٩٥    ٥١٤ ٤٥٢ ٧٧٠    التحويالت والمنح للنظراء
  ٢٥٥ ٥٩١ ٩١١    ٣١٧ ٩٩٨ ٨٦٩    السفر

  ٣١٧ ٦٤٥ ٧٩٠    ٣٤٥ ٣٢٤ ١٧٧    مصروفات التشغيل العامة
  ٢٠٧ ٨٠٧ ٢٥٠    ٩٣ ٧٦٠ ٥٤٣    المعدات والمركبات واألثاث

  ١٩ ٠٥٠ ٢٣٥    ٢٩ ٣٤٥ ٨٤٧  ٧-٤  التكاليف المالية
  ٣ ٩٦٠ ٦٠٢ ١٢١    ٤ ٥٩٢ ٦٢٣ ٣٤٩    مصروفاتالمجموع 

  )١٠١ ٤٦٧ ٩٩٢(    ٢٥٤ ٤٨٠ ٢٥٨    للفترةالفائض/ (العجز) مجموع 
  
  
  

  ية والمالحظات المصاحبة له جزءًا من البيانات المالية.يشكل بيان السياسات المحاسب
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    منظمة الصحة العالمية
  بيان الوضع المالي

  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 
  (بالدوالرات األمريكية)

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  المالحظات  
        ١٨-٥  األصول

          األصول المتداولة
  ٣٠٣ ٨٣٤ ٥٤٧    ٢٤٨ ٢٩٥ ١٣٦  ١-٥  النقدية وما ُيعادلها

  ٢ ١٠٩ ٠٧١ ٨٠١    ٢ ٧١٣ ٨٣٣ ٨٠١  أ١-٥  االستثمارات
  ٥٥٣ ٩٥٤ ٨٤٢    ٧٤٧ ٨١٢ ٠٢٢  ٢-٥  المتداولة -الحسابات المدينة 

  ١٨ ٤٨٩ ٨٣٨    ٩ ٨٠٥ ٦٣٧  ٣-٥  المبالغ المستحقة للموظفين
  ١٠ ٤٣٤ ٨٣٢    ١ ٥٦٧ ٩١٠  ٤-٥  المبالغ المسددة مقدماً 

  ٧ ٩٤٣ ٠٧٥    ٢ ٠١٧ ٧٢٩  ٥-٥  الفوائد المستحقة
  ٣ ٠٠٣ ٧٢٨ ٩٣٥    ٣ ٧٢٣ ٣٣٢ ٢٣٥    مجموع األصول المتداولة
          األصول غير المتداولة
  ٤٦ ٧٨٤ ٦٥٨    ٢٦٥ ٣٣٢ ١٩٠  ٢-٥  غير المتداولة -الحسابات المدينة 

  ٢٧٤ ٣٠٢    ٣٦٢ ٣٠٣  ٤-٥  الودائع
  ٩٧ ٩٥٠ ٤٢٠    ٩٧ ٩٥٠ ٤٢٠  ٦-٥  األراضي والمباني

  ١٤٥ ٠٠٩ ٣٨٠    ٣٦٣ ٦٤٤ ٩١٣    مجموع األصول غير المتداولة
  ٣ ١٤٨ ٧٣٨ ٣١٥    ٤ ٠٨٦ ٩٧٧ ١٤٨    مجموع األصول

          الخصوم
          الخصوم المتداولة

  ٨٦ ٤٨٠ ٩٧٠    ١٠٠ ٧٢٨ ٥٥١  ٨-٥  االشتراكات المتلقاة مسبقاً 
      ٣٢١ ٣٩٧ ٧٧٥  ٨-٥  المتداول -الدخل المؤجل 

  ٣٢ ٧٠٦ ١٩٦    ٣٢ ٢٨٧ ١٤٣  ٩-٥  الحسابات الدائنة 
  ١٩١ ١٣٨ ٣٢٩    ١١٩ ٩٢٣ ٨١٨  ١٠-٥  د الخاص بالمبالغ المستحقة المشكوك فيهااالعتما

  ١٨٦ ٢٩٨ ٤٣١    ٣٦ ٥٣٨ ٩٠١  ١١-٥  الخصوم المتداولة األخرى
  ٥١٣ ٠٩٩ ٧٤٤    ٧٤٦ ٧٢٣ ٠٨٢  ١٢-٥  الخصوم المشتركة بين الكيانات

  ١ ٠٠٩ ٧٢٣ ٦٧١    ١ ٣٥٧ ٥٩٩ ٢٧٠    مجموع الخصوم المتداولة
          لةالخصوم غير المتداو 

  ٢٢ ٥٤٢ ٠٧٩    ٢١ ٠٠٧ ٤٢١  ١٣-٥  االقتراض الطويل األجل
  ٤٧ ٦٥٠ ٠٣٢    ٨١ ٨٧٥ ٣٦٦  ١٤-٥  مستحقات الموظفين المتراكمة

  ٤٥٠ ٩٠٦ ١٠٣    ٥٢٧ ٨١٨ ٢٥٠  ١٥-٥  التأمين الصحي للموظفين
      ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣  ٨-٥  غير المتداول -الدخل المؤجل 

  ٥٢١ ٠٩٨ ٢١٣    ٨٥٥ ٥٩٧ ١٣٠    مجموع الخصوم غير المتداولة
  ١ ٥٣٠ ٨٢١ ٨٨٤    ٢ ٢١٣ ١٩٦ ٤٠٠    مجموع الخصوم
          ١ ٦١٧ ٩١٦ ٤٣٠    ١ ٨٧٣ ٧٨٠ ٧٤٨    صافي األصول

          صافي األصول/ األسهم
          صافي األصول/ االحتياطيات

  ٧٥ ٤٠٨ ٣٤١    ٧٦ ٧٩٢ ٤٠٠  أ١-٦  أسهم الدول األعضاء في األصول الرأسمالية
          الفائض/ (العجز) المتراكم

          غير المقيد (الدول األعضاء)
  )٥٥ ٤٠٩ ٧٣٣(    ٣ ٨٤٧ ١٢٤    الميزانية العادية –الدول األعضاء 
  ٥٧ ٧٧٧ ٤٨٥    ١٩٢ ٣٩٩ ٠٣٤    الصناديق األخرى –الدول األعضاء 

  ٢ ٣٦٧ ٧٥٢    ١٩٦ ٢٤٦ ١٥٨    المجموع غير المقيد (الدول األعضاء)
          المقيد

  ١ ٤٣٢ ٤٣٥ ٤٩٠    ١ ٤٨٢ ٥٦٥ ٧٤٢    الصناديق الطوعية
  ١٠٧ ٧٠٤ ٨٤٧    ١١٨ ١٧٦ ٤٤٨    الصندوق االئتماني
  ١ ٥٤٠ ١٤٠ ٣٣٧    ١ ٦٠٠ ٧٤٢ ١٩٠    المجموع المقيد

  ١ ٥٤٢ ٥٠٨ ٠٨٩    ١ ٧٩٦ ٩٨٨ ٣٤٨    مجموع الفائض/ (العجز) المتراكم    
  ١ ٦١٧ ٩١٦ ٤٣٠    ١ ٨٧٣ ٧٨٠ ٧٤٨    مجموع صافي األصول/ األسهم
  ٣ ١٤٨ ٧٣٨ ٣١٥    ٤ ٠٨٦ ٩٧٧ ١٤٨    ول/ األسهممجموع الخصوم وصافي األص

  يشكل بيان السياسات المحاسبية والمالحظات المصاحبة له جزءًا من البيانات المالية.



 A65/29  ٦٥/٢٩ج

19 

  منظمة الصحة العالمية
  

  بيان التغيرات الطارئة على صافي األصول/ األسهم
  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  مريكية)(بالدوالرات األ
  

  المالحظات  
  

  الرصيد االفتتاحي
  

التغيرات   
٢٠١١-٢٠١٠  

  الرصيد الختامي  

              
              صافي األصول/ (االحتياطي)

أســـــهم الـــــدول األعضـــــاء فـــــي األصـــــول 
  ٧٦ ٧٩٢ ٤٠٠    ١ ٣٨٤ ٠٥٩    ٧٥ ٤٠٨ ٣٤١  أ١-٦  الرأسمالية

                الفائض/ (العجز) المتراكم
              غير المقيد (الدول األعضاء)

              الميزانية العادية –الدول األعضاء 
  )٤٢ ٩٣٤ ٦٦٥(    ٦٨ ٤٥٩ ٤٥١    )١١١ ٣٩٤ ١١٦(    االشتراكات المقدرة

الـــــدخل غيــــــر المقـــــدر المتــــــأتي مــــــن 
  ٢٣ ٨٥٥ ٣٩١    )٨ ٣٤٧ ٥١٦(    ٣٢ ٢٠٢ ٩٠٧  ٢-٦  الدول األعضاء 

  )٨ ٠٧٣ ٦٠٢(    )٨٥٥ ٠٧٩(    )٧ ٢١٨ ٥٢٤(  ٣-٦  صندوق معادلة الضرائب
  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠        ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٤-٦  ندوق رأس المال العاملص

الميزانيــــة  –مجمــــوع الــــدول األعضــــاء 
  العادية

  
)٣ ٨٤٧ ١٢٤    ٥٩ ٢٥٦ ٨٥٦    )٥٥ ٤٠٩ ٧٣٣  

              الصناديق األخرى –الدول األعضاء 
  ٤٦ ٤٨٦ ٠٦٧    ١٧ ٦٥٨ ٦٥٠    ٢٨ ٨٢٧ ٤١٨  ٥-٦  صندوق األغراض الخاصة

  ١٤٥ ٩١٢ ٩٦٧    ١١٦ ٩٦٢ ٨٩٩    ٢٨ ٩٥٠ ٠٦٨  ٧-٦  صندوق المشاريع

المصـــادر  -مجمـــوع الـــدول األعضـــاء 
  األخرى

  
١٩٢ ٣٩٩ ٠٣٤    ١٣٤ ٦٢١ ٥٤٩    ٥٧ ٧٧٧ ٤٨٥  

  ١٩٦ ٢٤٦ ١٥٨    ١٩٣ ٨٧٨ ٤٠٥    ٢ ٣٦٧ ٧٥٢    المجموع غير المقيد (الدول األعضاء)

              المقيد
  ١ ٤٨٢ ٥٦٥ ٧٤٢    ٥٠ ١٣٠ ٢٥٢    ١ ٤٣٢ ٤٣٥ ٤٩٠    الصناديق الطوعية

  ١١٨ ١٧٦ ٤٤٨    ١٠ ٤٧١ ٦٠١    ١٠٧ ٧٠٤ ٨٤٧  ٨-٦  صندوق االئتمانيال
  ١ ٦٠٠ ٧٤٢ ١٩٠    ٦٠ ٦٠١ ٨٥٣    ١ ٥٤٠ ١٤٠ ٣٣٧    المجموع المقيد

  ١ ٧٩٦ ٩٨٨ ٣٤٨    ٢٥٤ ٤٨٠ ٢٥٨    ١ ٥٤٢ ٥٠٨ ٠٨٩    مجموع الفائض/ (العجز) المتراكم

  ١ ٨٧٣ ٧٨٠ ٧٤٨    ٢٥٥ ٨٦٤ ٣١٧    ١ ٦١٧ ٩١٦ ٤٣٠    صافي األصول/ األسهم في نهاية الفترة
  

  يشكل بيان السياسات المحاسبية والمالحظات المصاحبة له جزءًا من البيانات المالية.
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  منظمة الصحة العالمية
  

  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (بالدوالرات األمريكية)
  
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

          ة المتأتية من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدي
  )١٠١ ٤٦٧ ٩٩٢(    ٢٥٤ ٤٨٠ ٢٥٨    الفائض أو العجز

  ١ ٦٦٦ ٤٧٩    ١ ٣٨٤ ٠٥٩    أسهم الدول األعضاء في األصول الرأسمالية(االنخفاض) في الزيادة/   
          التحركات غير النقدية
  ٧ ٢٧٠ ٩٠٣    )١٩٣ ٨٥٧ ١٨٠(    في الحسابات المدينة (الزيادة)/ االنخفاض

  ١٦ ٦٠٧ ٤٣١    ٨ ٦٨٤ ٢٠١    (الزيادة)/ االنخفاض في الحسابات المستحقة للموظفين
  )٨١٩ ٩٨٧(    ٨ ٨٦٦ ٩٢٢    (الزيادة)/ االنخفاض في المصاريف المدفوعة مقدماً 

  )٢١ ٧٦٨ ٣٥٤(    )٢١٨ ٥٤٧ ٥٣٣(    (الزيادة)/ االنخفاض في الحسابات المدينة غير المتداولة
  )٢٧٤ ٣٠٢(    )٨٨ ٠٠٠(    الودائعالزيادة/ (االنخفاض) في 

  ٢٧ ١٨١ ٥٨٢    ١٤ ٢٤٧ ٥٨١    الزيادة/ (االنخفاض) في االشتراكات المتلقاة مقدماً 
      ٣٢١ ٣٩٧ ٧٧٥    المتداول -الدخل المؤجل  الزيادة/ (االنخفاض) في

  )٢٦٤ ٤٠٧ ٠٤٩(    )٤١٩ ٠٥٤(    الزيادة/ (االنخفاض) في الحسابات الدائنة
االعتمـاد الخـاص بالمبـالغ المسـتحقة المشـكوك  يفـ الزيادة/ (االنخفـاض)

  فيها
  

)٥١ ٢١٤ ١٣٩    )٧١ ٢١٤ ٥١١  
  ١٦٢ ٢١٩ ٦٥٣    )١٤٩ ٧٥٩ ٥٣١(    الزيادة/ (االنخفاض) في الخصوم األخرى

  )٧٣٤ ٠٥٨(    ٣٤ ٢٢٥ ٣٣٥    مستحقات الموظفين المتراكمةالزيادة/ (االنخفاض) في 
      ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣    المتداول غير -الدخل المؤجل  الزيادة/ (االنخفاض) في

  )١٢٤ ٩٧٨ ٠٣٣(    ٢٣٤ ٢٩٦ ٤١٦    صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل
          

          التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار
  ١٣٨ ١١٨ ٢٨٦    )٦٠٤ ٧٦٢ ٠٠٠(    شراء االستثمارات

  ١٦ ١٤٧ ٨٧٩    ٥ ٩٢٥ ٣٤٦    الفوائد المستحقة التحصيل
  ١٥٥ ٩٣٢ ٦٤٤    )٥٩٨ ٨٣٦ ٦٥٥(    في التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمارصا
          

          التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
  )١٣٢ ٢٦١ ٠٦٥(    ٢٣٣ ٦٢٣ ٣٣٨    الخصوم المشتركة بين الكيانات

  ٦٧ ٢٩٦ ٣٦٤    ٧٦ ٩١٢ ١٤٧    الخصوم الخاصة بالتأمين الصحي للموظفين
  )١ ٦٦٦ ٤٧٩(    )١ ٥٣٤ ٦٥٨(    القروض سداد

  )٦٦ ٦٣١ ١٨٠(    ٣٠٩ ٠٠٠ ٨٢٧    صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
          

  )٣٥ ٦٧٦ ٥٦٩(    )٥٥ ٥٣٩ ٤١٢(    وما يعادلهاصافي الزيادة/ (االنخفاض) في النقدية 
  ٣٣٩ ٥١١ ١١٦    ٣٠٣ ٨٣٤ ٥٤٧    في بداية الفترة وما يعادلهاالنقدية 
  ٣٠٣ ٨٣٤ ٥٤٧    ٢٤٨ ٢٩٥ ١٣٦    في نهاية الفترة وما يعادلهاالنقدية 

  يشكل بيان السياسات المحاسبية والمالحظات المصاحبة له جزءًا من البيانات المالية.
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  بيان السياسات المحاسبية
  

  أساس اإلعداد والعرض  ١-١

المالية والنظام المالي لمنظمة الصـحة  المطبقة إلى اللوائح الماليةممارسات التستند السياسات المحاسبية و 
وحيثمــــا كــــان كــــل مــــن اللــــوائح والنظــــام ال يتضــــمن أحكامــــًا قاطعــــة انطبقــــت شــــروط المعــــايير  ١العالميــــة.

المحاســـبية لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة. وقـــد ُأعـــدت البيانـــات الماليـــة والمالحظـــات المصـــاحبة لهـــا والجـــداول 
  ومة األمم المتحدة. البيانية طبقًا للمعايير المحاسبية لمنظ

وقد ُأعدت هذه البيانات المالية على أسـاس اسـتمرارية العمليـات وطبقـًا للتكلفـة التاريخيـة باسـتخدام أسـلوب 
  المحاسبة على أساس االستحقاق.

والعملــة المســتخدمة فــي عــرض البيانــات الماليــة والمالحظــات والجــداول البيانيــة والجــداول المصــاحبة هــي 
  .الدوالر األمريكي

  
لمعــــايير ، المراجعــــة الثامنــــة، بالتنفيــــذ التــــدريجي لالمعــــايير المحاســــبية لمنظومــــة األمــــم المتحــــدةوتســــمح 

المعــايير المحاســبية الدوليــة . ونتيجــة لــذلك عكفــت المنظمــة علــى اعتمــاد المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام
، ٢٠١١-٢٠١٠الل الفتـرة الماليـة . وخـ٢٠١٢مـن عـام  اً تدريجيا قبل تنفيذها بالكامـل اعتبـار  للقطاع العام

  التالية: المحاسبية الدولية للقطاع العام اعتمدت المنظمة بالكامل المعايير
  

  بيانات التدفق النقدي  ٢المعيار 
  آثار التغيرات على أسعار صرف العمالت األجنبية  ٤المعيار 
  اقبةالمحاسبة للكيانات الخاضعة للمر  -البيانات المالية الموحدة   ٦المعيار 
  األحداث بعد تاريخ التبليغ  ١٤المعيار 
  اإليراد المتأتي من المعامالت غير التبادلية (الضرائب والتحويالت)  ٢٣المعيار 

  
  أن المعايير التالية غير قابلة للتطبيق حاليا عليها: إلىوخلصت المنظمة 

  
  االستثمارات في المنشآت الزميلةالمحاسبة عن   ٧المعيار 
   الحصص في المشاريع المشتركيغ المالي عن التبل  ٨المعيار 
  التبليغ المالي في االقتصادات الفائقة التضخم  ١٠المعيار 
  عقود البناء  ١١المعيار 
  االستثمارات العقارية  ١٦المعيار 
  اإلفصاح عن المعلومات حول القطاع الحكومي العام  ٢٢المعيار 
  انخفاض قيمة األصول المولدة للنقد  ٢٦المعيار 
  الزراعة  ٢٧ار المعي

  
  
  

                                    
تــم تعــديل الالئحــة الماليــة والنظــام المــالي وُأعيــد ترقيمهمــا حســب  ٢٠١٠كــانون الثــاني/ ينــاير  ١مالحظــة: اعتبــارًا مــن    ١

 .٦-٦٢ج ص عالقرار 
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  تقييد اإليرادات (إيرادات التشغيل)  ٢-١

اإليــراد المتــأتي مــن اشــتراكات الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة لميزانيــة  – االشــتراكات المقــدرة
مســـجَّل علـــى أســـاس االســـتحقاق وحســـب جـــدول تقـــدير االشـــتراكات الـــذي   ٢٠١١-٢٠١٠العمـــل الفعليـــة 

مـــن الالئحـــة الماليـــة يجـــوز، فـــي انتظـــار تســـلم االشـــتراكات  ١-٧طبقـــًا للمـــادة اعتمدتـــه جمعيـــة الصـــحة. و 
المقدرة، تمويل تنفيذ الميزانية العادية من صندوق رأس المال العامل ثم عن طريق االقتـراض الـداخلي فـي 

رات فـي مقابل االحتياطيات النقدية للمنظمة باستثناء الصناديق االئتمانيـة. وُيرصـد اعتمـاد لمواجهـة التـأخي
كانون األول/ ديسـمبر  ٣١٪ من االشتراكات المقدرة التي لم تسدد حتى ١٠٠تحصيل االشتراكات بمقدار 

. ويعــرض بيــان األداء المــالي صــافي الزيــادة/ االنخفــاض فــي االعتمــاد الخــاص بالثنائيــة الجاريــة. ٢٠١١
ي قـرض داخلـي مسـتحق أوًال ومقابـل وعند سداد االشـتراكات المقـدرة المتـأخرة تقيـد المبـالغ أوًال فـي مقابـل أ

مـن الالئحـة الماليـة تقيـد فـي  ٣-٧أي قرض مستحق من صـندوق رأس المـال العامـل ثانيـًا. وطبقـًا للمـادة 
حساب دخل الدول األعضاء غير المقدر أية مبالغ تدفع لسداد االشتراكات المتأخرة المستحقة على الدول 

لداخليــة المســتحقة والقــروض المســتحقة مــن صــندوق رأس األعضــاء التــي ليســت مطالبــة بســداد القــروض ا
  المال العامل.

االشـــتراكات المقـــدرة علـــى الـــدول األعضـــاء الجـــدد  يخضـــع اإليـــراد المتـــأتي مـــن -الـــدول األعضـــاء الجـــدد 
  من الالئحة المالية. ١١-٦والدول األعضاء غير العاملة سابقًا ألحكام المادة 

  
مات الطوعية على أساس االسـتحقاق. وُيشـترط توقيـع الطـرفين علـى تسجَّل المساه -المساهمات الطوعية

ــــدما يســــتحق ســــداد  ــــة. وعن ــــالغ النقدي اتفاقــــات التمويــــل الرســــمية كــــي يــــتم قيــــدها كأصــــول قبــــل تلقــــي المب
وٕاذا  التمويل كله مقدمًا يتم قيد اإليراد المساوي للتمويل المحدد في االتفاق عند التوقيع على االتفاق. مبلغ

ـل ي األموال مشروطًا بموعد معين لم يحن بعـدكان تلق ، وكـان مـدعوما باتفـاق موقَّـع، ُيسـجل اإليـراد المؤجَّ
في الثنائيـة السـابقة أي بيـان ُيسـجل اإليـراد  ُيقيد. وال ٨-٥المالحظة  إلىُيرجع  -في بيان الوضع المالي 

المحاسـبية الدوليـة للقطـاع  ييرالمؤجل. وهذا التغيير فـي السياسـة العامـة ضـروري مـن أجـل االمتثـال للمعـا
المبـــالغ المدينـــة) والخصـــوم (اإليـــراد . ويتمثـــل أثـــر هـــذا التغييـــر علـــى الســـواء فـــي زيـــادة األصـــول (العـــام

  المؤجل).
  

علــــى أســــاس  اً ُيحقــــق الحســــاب الخــــاص لتكــــاليف الخدمــــة إيــــراد - الحســــاب الخــــاص لتكــــاليف الخدمــــة
، حسـبما يـرد ٢٠١١-٢٠١٠ة خـالل الفتـرة الماليـة المصروفات ذات الصلة في إطار المسـاهمات الطوعيـ

، تحقـــق اإليـــراد فـــي إطـــار الحســـاب الخـــاص ٢٠٠٩-٢٠٠٨. وفـــي الفتـــرة ١٧-٣٤فـــي القـــرار ج ص ع 
  لتكاليف الخدمة من اإليراد الذي تحقق بموجب المساهمات الطوعية. 

  
كـإيراد  اتلعينيـة أو بالخـدمما تتلقاه المنظمة مـن المسـاهمات ا ُيعامل – المساهمات العينية أو بالخدمات

  على السواء، وُيسجل بالقيمة السوقية. ومصروفات
  

يسجَّل اإليراد بالقيمة العادلة للعـوض المقبـوض.  – صندوق المبيعات الدوار – األنشطة المدرة لإليرادات
  ويظهر اإليراد تحت بند صندوق المشاريع.

  
  الحسابات المدينة  ٣-١

متهـــــا التقديريـــــة الممكنـــــة التحقيـــــق. ووفقـــــًا لالئحـــــة الماليـــــة والنظـــــام المـــــالي تســـــجَّل الحســـــابات المدينـــــة بقي
وُرصــــد فــــي المنظمــــة اعتمــــادًا لالشــــتراكات المقــــدرة التــــي تتــــأخر الــــدول األعضــــاء فــــي ســــدادها.  أنشــــأت

 إلــــىُيرجــــع  -اعتمــــاد للمســــاهمات الطوعيــــة المدينــــة المشــــكوك فيهــــا  ٢٠١١كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١
  .١٠-٥المالحظة 
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  المخصصات والتبعات االحتياطية  ٤-١

تحـــدد المنظمـــة مخصـــص لجميـــع االلتزامـــات الحاليـــة والتـــي تحتـــاج إلـــى تـــدفقات محتملـــة للمـــوارد لتســـوية 
االلتزامات والتي يمكن بشكل معقول تقدير قيمة االلتزامـات الخاصـة بهـا. ويـتم تسـجيل هـذه المخصصـات 

صــم خــاص بهــا فــي بيــان الوضــع المــالي. إال أن التبعــات كإنفــاق فــي الفتــرة التــي تــتم فيهــا ويــتم تســجيل خ
االحتياطية ترتبط بتدفقات محتملة فـي المسـتقبل ال تفـي بمعـايير المخصـص (أي أنهـا غيـر محتملـة أو ال 
يمكـــن تقـــديرها علـــى نحـــو معقـــول). وٕاذا لـــم تكـــن التبعـــات االحتياطيـــة بعيـــدة فيجـــب اإلفصـــاح عنهـــا فـــي 

  مالحظات التقارير المالية.
  
  الممتلكات والمعدات  ٥-١

تسجَّل األراضي والمباني بالتكلفة التاريخية دون حساب اإلهالك. أما المعدات فُتحتسب نفقتها الكاملة في 
دوالر  ٢٥٠٠الفتــرة الماليــة التــي تــم فيهــا شــراؤها. وُيحــتفظ بقائمــة جــرد للمعــدات التــي تبلــغ قيمــة تكلفتهــا 

ويجري تسجيل مكاسب أو خسائر التصـرف في المالحظات.  أمريكي أو أكثر وُيفصح عن قيمتها الكاملة
  في الممتلكات باعتبارها جزءا من إيراد التشغيل.

  
  ميزات الموظفين  ٦-١

يــتم قيــد ميــزات المــوظفين كمصــروفات علــى أســاس االســتحقاق. وبالمثــل ُتحتســب علــى أســاس االســتحقاق 
ا فـــي ذلـــك منحـــة العـــودة إلـــى الـــوطن نفقـــة كـــل مـــدفوعات نهايـــة الخدمـــة التـــي تـــؤدى إلـــى المـــوظفين، بمـــ

واإلجــازات الســنوية المتراكمــة وتكــاليف الســفر عنــد العــودة إلــى الــوطن وتكــاليف شــحن األمتعــة عنــد العــودة 
كتواريــة فــإن المبــالغ الحاليــة المســتحقة لميــزات المــوظفين ال تكفــي لتغطيــة ووفقــًا للتقييمــات األإلــى الــوطن. 

  كل التكاليف المستقبلية.
  
  وق المعاشات التقاعديةصند  ٧-١

إن منظمــة الصــحة العالميــة منظمــة عضــو مشــارك فــي الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي 
األمـــم المتحـــدة الـــذي أنشـــأته الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة لتـــوفير اســـتحقاقات التقاعـــد والوفـــاة والعجـــز 

لتقاعديــــة هــــو مخطــــط ممــــّول يــــوفر يــــرتبط بهــــا مــــن اســــتحقاقات للمــــوظفين. وصــــندوق المعاشــــات ا ومــــا
استحقاقات محددة. ويتمثل االلتزام المالي لمنظمة الصحة العالمية تجاه صندوق المعاشات في اشتراكاتها 
المحــددة وفــق المعــدالت التــي تقررهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وكــذلك أيــة حصــة لمســاهمتها فــي أي 

مـــن الئحـــة الصـــندوق. وال تصـــبح هـــذه المـــدفوعات  ٢٦ة مـــدفوعات لســـد العجـــز االكتـــواري عمـــًال بالمـــاد
، وبعــد أن ٢٦ الخاصــة بســد العجــز مســتحقة إال عنــدما تطبــق الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حكــم المــادة

تتحدد ضرورة أداء مدفوعات لسد العجز اسـتنادًا إلـى تقيـيم الكفايـة االكتواريـة للصـندوق فـي تـاريخ التقيـيم. 
  لتقرير لم تطبق الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا الحكم.وحتى وقت إعداد هذا ا

  
  المخاطر المالية  ٨-١

تتعرض المنظمة لبعض المخاطر المالية التي تشمل المخاطر المتعلقة بأسعار صـرف العمـالت األجنبيـة 
 وطبقــًا للمــادة وتســتخدم المنظمــة العقــود اآلجلــة للتحــوط مــن تقلبــات أســعار الصــرف. ومخــاطر االئتمــان.

مــــن الالئحــــة الماليــــة يجــــوز اســــتثمار األمــــوال التــــي ال تلــــزم لســــداد مــــدفوعات عاجلــــة. وتــــتم كــــل  ١-١١
االستثمارات فـي إطـار سياسـات االسـتثمار التـي يعتمـدها المـدير العـام. وتخضـع هـذه السياسـات للمراجعـة 

وتقدم اللجنـة توصـياتها المنتظمة من ِقَبل لجنة االستثمار االستشارية التي تضم خبراء استثمار خارجيين. 
  بانتظام إلى المدير العام. وفيما يلي مجموعة أنواع االستثمارات:
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يســتثمر هــذا نقــدًا وفــي ســندات قويــة  – الــدخل الثابــت القصــير األجــل بالــدوالر األمريكــي  •
قصــــيرة األجــــل تصــــدرها الحكومــــات والوكــــاالت والشــــركات، وذلــــك حســــبما تحــــدده سياســــة 

  االستثمار المعتمدة.
يســتثمر هــذا فــي ســندات قويــة متوســطة  – الــدخل الثابــت الطويــل األجــل بالــدوالر األمريكــي  •

األجــل وطويلــة األجــل تصــدرها الحكومــات والوكــاالت والشــركات. وهــي عبــارة عــن األمــوال 
التــي تــدار لحســاب صــندوق التــأمين الصــحي للمــوظفين وحســاب مــدفوعات نهايــة الخدمــة، 

  المعتمدة.حسبما تحدده سياسة االستثمار 
وفقــًا لسياســة االســتثمار المعتمــدة تمثــل هــذه  – االســتثمارات فــي األســهم بالــدوالر األمريكــي  •

  الحافظة األموال التي تدار لحساب صندوق التأمين الصحي للموظفين.
  

تتلقى المنظمـة مسـاهمات طوعيـة واشـتراكات مقـدرة  – المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية
دفوعات بعمــالت غيــر الــدوالر األمريكــي. وتتعــرض المنظمــة للمخــاطر المتعلقــة بأســعار صــرف وتســدد مــ

العمـــالت األجنبيـــة والناجمـــة عـــن تقلبـــات أســـعار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة. وتســـوى األربـــاح والخســـائر 
الناجمــة عــن شــراء العمــالت وبيعهــا وٕاعــادة تقيــيم أرصــدة دفــاتر الصــناديق وجميــع فــروق أســعار الصــرف 

خــرى علــى أســاس الصــناديق والحســابات التــي تســتحق قــبض الفوائــد بمقتضــى خطــة االســتثمار العامــة األ
  للمنظمة.

تطرقــت المالحظــة الــواردة أعــاله بخصــوص الحســابات المدينــة إلــى مخــاطر االئتمــان  – مخــاطر االئتمــان
  المرتبطة بالمساهمات المتلقاة من المانحين وسائر الحسابات المدينة. 

  غير معرضة لمخاطر شديدة تتعلق بالسيولة أو باألسعار.والمنظمة 
تحــول إلــى الــدوالر األمريكــي قيمــة المعــامالت التــي تجــرى بعمــالت أخــرى،  – تحويــل العمــالت األجنبيــة

ويطبــق فــي هــذا التحويــل ســعر الصــرف المحاســبي المعمــول بــه فــي األمــم المتحــدة عنــد إجــراء المعاملــة. 
مدونــة بــالعمالت األجنبيــة بســعر الصــرف المعمــول بــه فــي اليــوم األول وتحــول قيمــة األصــول والخصــوم ال

مـــن الشـــهر، وذلـــك ألغـــراض التبليـــغ. وتقيَّـــد فـــي بيـــان األداء المـــالي األربـــاح والخســـائر المتحققـــة/ غيـــر 
  المتحققة من تسوية المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية وٕاعادة تقييمها. 

  
  صندوق معادلة الضرائب  ٩-١

ـــة الضـــرائب، تخفـــض ١٠-٢١ج ص علقـــرار جمعيـــة الصـــحة  وفقـــاً  ـــه صـــندوق معادل ـــذي أنشـــئ بموجب ، ال
االشــتراكات المقــدرة علــى جميــع الــدول األعضــاء بمقــدار اإليــراد الــذي تــدره خطــة االقتطــاع اإللزامــي مــن 
 مرتبــات المــوظفين. ولتحديــد قيمــة التخفــيض الــذي ُيطبــق علــى االشــتراكات المقــدرة علــى الــدول األعضــاء

المعنيــة تقيــد فــي حســاب صــندوق معادلــة الضــرائب اإليــرادات المتأتيــة مــن خطــة االقتطــاع اإللزامــي مــن 
ـــدول األعضـــاء بالتناســـب مـــع قيمـــة  ـــالغ المضـــافة بأســـماء مختلـــف ال ـــد المب مرتبـــات المـــوظفين، حيـــث تقي

ضريبة الدخل على االشتراك المقدر عليها عن الثنائية المعنية. وفيما يتعلق بالدول األعضاء التي تفرض 
المرتبــات التــي يقبضــها مواطنوهــا العــاملون فــي المنظمــة أو علــى غيــرهم ممــن يخضــعون لهــذه الضــريبة، 
ُتخصـم مــن رصــيد خطــة االقتطــاع اإللزامــي مــن مرتبــات المــوظفين قيمــة المبلــغ المقــدر الــذي تجبيــه الــدول 

لتــرد إلــى المــوظفين المعنيــين قيمــة وتســتخدم المنظمــة بــدورها هــذه المبــالغ المخصــومة  المعنيــة. األعضــاء
  .١٠-٢١ع  ص  جضريبة الدخل التي دفعوها وفقًا للقرار 

  
  الوفورات المتأتية من االلتزامات غير المسددة عن فترات سابقة  ١٠-١
  

تسوى أثناء الفترة الماليـة الجاريـة، وفقـًا لالئحـة الماليـة، االلتزامـات غيـر المسـددة فيمـا يتعلـق بفتـرات ماليـة 
  . وتقيَّد فروق التسوية بالسالب/ بالموجب في الحساب المعني.سابقة
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  المحاسبة حسب الصناديق  ١١-١
المحاســبة حســب الصــناديق هــي أســلوب محاســبة يقســم المــوارد إلــى فئــات (أي صــناديق) لتحديــد مصــادر 

روفات. الصناديق واستخداماتها. وٕانشاء هذه الصناديق يساعد على ضمان تحسين تبليغ اإليرادات والمص
ويعمل الصندوق العام، وصندوق األغراض الخاصة وصـندوق المشـاريع وصـندوق االئتمـان علـى ضـمان 
الفصل بين الدخل واإلنفاق بشـكل مناسـب. وفـي عمليـة التوحيـد يـتم اسـتبعاد أيـة تحـويالت بـين الصـناديق 

ويالت التــي تــتم داخــل تــؤدي إلــى االزدواجيــة فــي اإليــرادات و/ أو المصــروفات. ويــتم أيضــًا اســتبعاد التحــ
الصناديق، مثل تكاليف دعم البرامج داخل الصندوق العام. ويرد أدناه المزيـد مـن الشـرح بخصـوص أنـواع 

  الصناديق األربعة.
  

هـذا الصـندوق يشـمل الحسـابات التـي تـدعم تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة. ويضـم الصـندوق  – الصندوق العـام
  العام الحسابات التالية:

  االشتراكات المقدرة -عضاء الدول األ  •
  الدخل غير المقدر  -الدول األعضاء   •
  صندوق معادلة الضرائب  •
  صندوق رأس المال العامل  •
  الصناديق الطوعية (األساسية والمحددة والشراكات)  •
  الحساب الخاص لتكاليف الخدمة (يسمى أيضًا تكاليف دعم البرامج)  •

مندرجــة ضـمن هــذا الصـندوق عبــارة عــن التحـويالت التــي تــتم الحســابات ال – صـندوق األغــراض الخاصــة
مــن الصــندوق العــام أو أبــواب االعتمــاد التــي تفتحهــا جمعيــة الصــحة. واإليــرادات والمصــروفات المندرجــة 
ضمن هذا الصندوق ال يشملها التبليغ الخاص بالميزانية البرمجيـة. ويتضـمن صـندوق األغـراض الخاصـة 

  الحسابات التالية:
  العقارات صندوق  •
  صندوق األمن  •
  صندوق تكنولوجيا المعلومات  •
  الصندوق الدوار لمعدات التعليم والمختبرات  •
  صندوق المناصب المشغولة  •

هـــذا الصـــندوق يشـــمل الحســـابات التـــي تولـــد إيـــرادات ذاتيـــة التمويـــل. واإليـــرادات  – صـــندوق المشـــاريع
بليـــغ الخـــاص بالميزانيـــة البرمجيـــة. ويتضـــمن والمصـــروفات المندرجـــة ضـــمن هـــذا الصـــندوق ال يشـــملها الت

  صندوق المشاريع الحسابات التالية:
  

  ١صندوق المبيعات الدوار  •
  حساب االمتيازات الخاص  •

                                    
تقيَّــد كحســاب دائــن فــي الصــندوق حصــيلة بيــع  ٩-٥٥ج ص عو ٨-٢٢ع ج صطبقــًا لقــراري جمعيــة الصــحة العالميــة     ١

المنشــورات وشــهادات التطعــيم الدوليــة واألفــالم وأشــرطة الفيــديو وأقــراص الفيــديو الرقميــة "دي فــي دي" وغيــر ذلــك مــن المــواد 
 اإلعالمية. وتحمَّل على هذا الصندوق التكاليف ذات الصلة الخاصة باإلنتاج والطبع.
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  حساب بواليص التأمين  •
  أنشطة الشراء  •
  أنشطة التمويل الذاتي األخرى  •

بصفة أمين أو وكيـل نيابـة هذا الصندوق يشمل األصول التي تحتفظ بها المنظمة  – الصندوق االئتماني
عن كيانات أخرى وال يمكـن اسـتخدامها لـدعم بـرامج المنظمـة. ويتضـمن الصـندوق شـراكات تـدار مـن قبـل 
منظمـــة الصـــحة العالميـــة، وال تعتمـــد ميزانياتهـــا مـــن قبـــل جمعيـــة الصـــحة. وبالمثـــل تـــدار األنشـــطة الماليـــة 

هـــذا الصـــندوق. وهـــذا الصـــندوق ال يتـــاح  المتعلقـــة بتمويـــل الخصـــوم الطويلـــة األجـــل للمنظمـــة مـــن خـــالل
  . ويتضمن الحساب االئتماني الحسابات التالية:٢٠١١-٢٠١٠للعمليات، وال يسهم في الميزانية البرمجية 

  
  التأمين الصحي للموظفين  •
  أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  •
  مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل  •
  اكة دحر المالرياأمانة شر   •
  شبكة القياسات الصحية  •
  الشراكة من أجل صحة األمهات والولدان واألطفال  •
  اللجنة الدائمة لألمم المتحدة المعنية بالتغذية  •

  
  مالحظات على البيانات المالية

  
  بيان األهداف  -٢

  
ا، هــو أن "تبلــغ مــن دســتوره ١الهــدف الــذي تتوخــاه منظمــة الصــحة العالميــة، والــوارد فــي المــادة   ١-٢

  جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن".
  
  من الدستور. ٢ولبلوغ هذا الهدف تم تحديد وظائف المنظمة في المادة   ٢-٢
  
، الـــذي اعتمـــد بموجـــب قـــرار ٢٠١٥-٢٠٠٦ويـــوفر برنـــامج العمـــل العـــام الحـــادي عشـــر للحقبـــة   ٣-٢

ار البرمجــــي للميزانيــــة ، إطــــار السياســــة العامــــة واإلطــــ٤-٥٩ج ص عجمعيــــة الصــــحة العالميــــة 
إطــار الخطــة االســتراتيجية المتوســطة  ١١-٦٢ج ص ع. ويبلــور القــرار ٢٠١١-٢٠١٠البرمجيــة 

  .، والميزانيات التي تقوم عليها٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 
  
  فــــي القــــرار ٢٠٠٩الســــتون فــــي أيــــار/ مــــايو الثانيــــة و وقــــد خصصــــت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة   ٤-٢

-٢٠١٠مليـــون دوالر أمريكـــي للفتـــرة الماليـــة  ٤٥٤٠ها ميزانيـــة عمـــل فعليـــة قـــدر  ٩-٦٢ج ص ع
. وكــــذلك أحاطــــت جمعيــــة الصــــحة علمــــًا بمبلــــغ المســــاهمات الطوعيــــة المطلوبــــة للوفــــاء ٢٠١١

 ٣٥٩٦يتم تمويلها مـن صـافي اشـتراكات الـدول األعضـاء والتـي تبلـغ  بالنفقات التقديرية والتي ال
  مليون دوالر أمريكي.
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  الموحدة والكيانات غير الموحدة اإلفصاح عن الكيانات  -٣
  
  الكيانات غير الموحدة  ١-٣

تقــوم المنظمــة بتقــديم خــدمات إداريــة إلــى عــدد مــن الكيانــات المســتقلة. ويقــوم كــل كيــان مــن هــذه الكيانــات 
بإعداد مجموعة كاملة من البيانات المالية، وهي تخضع لعملية مراجعة حسابات منفصلة. ولدى الكيانات 

  ة أدناه أجهزتها الرئاسية الخاصة، وهي ال تخضع لرقابة جمعية الصحة: الخمسة الوارد
  

  الصندوق االئتماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز  •
  المرفق الدولي لشراء األدوية  •
  الوكالة الدولية لبحوث السرطان  •
  المركز الدولي للحساب اإللكتروني  •
  ١داء كالبية الذنبالبرنامج األفريقي لمكافحة   •

  
  الكيانات الموحدة  ٢-٣
  

تتــولى منظمــة الصــحة العالميــة إدارة عــدد كبيــر مــن الشــراكات الصــحية العالميــة أو تشــارك فــي عــدد كبيــر 
منها وتحافظ علـى بعـض البـرامج الخاصـة والترتيبـات اإلداريـة. وهـذه الشـراكات تسـهم فـي تحقيـق أغـراض 

في ظل قطاع الميزانية الخاص بـالبرامج  ٢٠١١-٢٠١٠ية البرمجية المنظمة، لذا فقد انعكست في الميزان
الخاصــة والترتيبــات التعاونيــة فــي الميزانيــة. وتــم توحيــد األنشــطة التــي تنفــذها المنظمــة فــي التقريــر المــالي 
تحـــت الصـــندوق العـــام. وفيمـــا يلـــي عـــرض لألنشـــطة المنفـــذة فـــي ظـــل قطـــاع الميزانيـــة الخـــاص بـــالبرامج 

  :٢٠١٠ات التعاونية بعد استعراضها في مطلع عام الخاصة والترتيب

  التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث الُنظم  •
  دستور األغذية الدوليلجنة   •
  المرصد األوروبي المعني بالُنظم والسياسات الصحية  •
  التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيعالتعاون مع الشركاء في   •
  ى العاملة الصحيةالتحالف العالمي للقو   •
  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  •
  خدمة تتبع الصحة والتغذية  •
  المحفل الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائية  •
البرنـــــامج الخـــــاص للبحـــــوث والتـــــدريب فـــــي مجـــــال أمـــــراض المنـــــاطق المداريـــــة المشـــــترك بـــــين   •

  بنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةاليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وال
البرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري المشـترك   •

بــين برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة الصــحة العالميــة 
  والبنك الدولي

                                    
 ا تبقى من القيم الخاصة بالبرنامج السابق لمكافحة داء كالبية الذنب.يشمل م   ١
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  (بما في ذلك برنامج لقاحات األيدز األفريقي)مبادرة لقاح فيروس العوز المناعي البشري   •
  بحوث اللقاحات شراكات  •
  شراكة مكافحة األمراض المدارية المنسية  •
  من األدوية التحقق المسبقالمشترك بين منظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة بشأن  امجنبر ال  •
والزراعــة والمنظمــة العالميــة  االتفاقيــة الثالثيــة بــين منظمــة الصــحة العالميــة، ومنظمــة األغذيــة  •

  لصحة الحيوان حول معالجة أنفلونزا الطيور وغيرها من األمراض المستجدة
  مركز منظمة الصحة العالمية للتنمية الصحية في كوبي  •
  التحالف العالمي لسالمة المرضى  •
  شراكة دحر السل بما في ذلك لجنة الضوء األخضر ومبادرة المختبرات العالمية  •

  
ضـافة إلـى ذلـك فـإن الشـراكات التاليـة ليسـت مدرجـة فـي الميزانيـة البرمجيـة. وبالتـالي فإنهـا تجمـع فــي وباإل

  التقرير المالي ولكنها خارج الميزانية البرمجية والصندوق العام.

  أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  •
  مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل  •
  كة دحر المالرياأمانة شرا  •
  شبكة القياسات الصحية  •
  الشراكة من أجل صحة األمهات والولدان واألطفال  •
  اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية والتابعة لمنظومة األمم المتحدة  •

  
  معلومات داعمة لبيان األداء المالي  -٤

  
  لمحة عامة عن البيان  ١-٤
  

مصروفات المتعلقـة بجميـع األنشـطة المضـطلع بهـا علـى نطـاق يجمع بيان األداء المالي بين اإليرادات وال
ويــرد فــي الجــداول  .المنظمــة. ويفصــل البيــان أنشــطة التشــغيل عــن األنشــطة المنبثقــة مــن عمليــات التمويــل

  مزيد من التفاصيل حسب الصناديق والمكاتب الرئيسية. ٤و ٣و ٢و ١البيانية 
  
  االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء  ٢-٤
مليـــــــون دوالر  ٤٥٤٠ميزانيـــــــة قـــــــدرها  ٩-٦٢ج ص عتمـــــــدت جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة فـــــــي قرارهـــــــا اع

. ويمكــن االطــالع علــى التفاصــيل المتعلقــة بحالــة تحصــيل االشــتراكات فــي ٢٠١١-٢٠١٠للفتــرة  أمريكــي
 ،٢٠١١-٢٠١٠من االشتراكات المقدرة للثنائيـة  المقرر تمويلهاإجمالي الميزانية يبلغ و  .٦٥/٣٠الوثيقة ج

للفتـرة المنتهيـة فـي  كـإيرادوهـو مـا ُقيـد  مليون دوالر أمريكي، ٩٤٥، ٣-٣الفقرة  ٩-٦٢ج ص عوفقًا للقرار 
مليــون  ١٦مبلــغ وتــم تحويــل  وقــدِّر كاشــتراكات علــى الــدول األعضــاء. ٢٠١١ديســمبر  كــانون األول/ ٣١

هـذا،  إلـىوٕاضـافة  ).٣-٦المالحظـة  انظـر( ٢٠١٠عام  فيصندوق معادلة الضرائب  إلىدوالر أمريكي 
ويبلــغ  مــن الــدخل غيــر المقــدر المتــأتي مــن الــدول األعضــاء. مليــون دوالر أمريكــي ١٥تــم تحويــل مبلــغ 
  .)١-٦(انظر المالحظة  مليون دوالر أمريكي ٩٤٤للثنائية المتاح لميزانية البرنامج الرصيد الصافي 
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  المساهمات الطوعية  ٣-٤

مليــون دوالر  ٣٦١٥ ،٢٠١١-٢٠١٠ة إلــى المنظمــة فــي الفتــرة بلــغ مجمــوع المســاهمات الطوعيــة المقدمــ
المالحظـة  إلـىكـإيراد مؤجـل (ُيرجـع  مليون دوالر أمريكي ٥٤٦ومن هذا المبلغ، ُسجل مبلغ قدره  أمريكي.

وتمثـل ُسجل كـإيراد فـي الفتـرة الراهنـة.  مليون دوالر أمريكي ٣٠٦٩)، بحيث يتبقى مبلغ صاف قدره ٨-٥
دات مسجلة وردت من حكومات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات ومنظمـات أخـرى هذه المساهمات إيرا
  القطاع الخاص. وكيانات أخرى باإلضافة إلىتابعة لألمم المتحدة 

  
  المساهمات العينية وبالخدمات  ٤-٤

) مـن الـدول األعضـاء ومـن سـائر المـانحين. وفـي وبالخـدمات تتلقى المنظمة مساهمات غير نقدية (عينية
مليــون  ٤٨٧,٦، تلقــت المنظمــة مســاهمات عينيــة ومســاهمات بالخــدمات تصــل إلــى ٢٠١١-٢٠١٠ الفتــرة

وقـد حـدثت زيـادة ُيعتـد بهـا فـي  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨مليون دوالر أمريكي في الثنائية  ١٢٦,٥دوالر أمريكي (
تبـرع مقارنة بالثنائية السابقة بسبب اللقاحات التي تـم ال ٢٠١١-٢٠١٠في المساهمات العينية وبالخدمات 

بحسـب المسـاهمات العينيـة وبالخـدمات وتـرد تفاصـيل جميـع ). H1N1( ٢٠٠٩بها استجابة لجائحة عام 
  .١إضافة  ٦٥/٢٩بالوثيقة ج ٥المانح في الجدول البياني 

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

  ١٠٩ ٧١٣ ٤٦١    ٤٥٧ ٦٣٠ ٧٠٩  المساهمات العينية 
  ١٦ ٧٧٧ ٥٢٠    ٢٩ ٩٦٠ ٦٩٥  المساهمات بالخدمات

  ١٢٦ ٤٩٠ ٩٨١    ٤٨٧ ٥٩١ ٤٠٤  لمجموعا
  

  المشتريات المستردة القيمة  ٥-٤
تتولى المنظمة شراء األدوية واللقاحات نيابة عن الدول األعضاء وسـائر وكـاالت األمـم المتحـدة. وقـد بلـغ 

مليـــون دوالر  ١٧٩ باعتبـــاره مشـــتريات مســـتردة القيمـــة ٢٠١١-٢٠١٠ للفتـــرةمجمـــوع اإليـــرادات المســـجل 
. وتشــكل اإليــرادات والمصــروفات المتصــلة )٢٠٠٩-٢٠٠٨فــي الفتــرة  مليــون دوالر أمريكــي ٥٤( أمريكــي

بالمشـــتريات المســــتردة القيمــــة جــــزءًا مــــن صــــندوق المشــــاريع وال يجــــرى التبليــــغ عنهــــا فــــي إطــــار الميزانيــــة 
  البرمجية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إيرادات التشغيل األخرى  ٦-٤
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بتحصيل رسوم عن استضافة كيانـات أخـرى مثـل برنـامج قامت المنظمة  ٢٠١١-٢٠١٠الفترة المالية  في
األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والمرفق الدولي لشراء األدويـة (اليونيتيـد) والمركـز الـدولي للحسـاب 

ومن مصادر اإليرادات األخـرى بيـع المنشـورات  والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب.اإللكتروني 
   .يةوعائدات الملك

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١-٢٠١٠  

  ١٢ ٧٤٧ ٠٢٦  ١٢ ٨٧٠ ٣٣٧  المعقودة مع كيانات أخرى اتفاقات الخدمات اإلدارية
  ٣٦ ٠٢٩ ٢٧٦  ٩ ٦٢٦ ٧٥٧  وفورات التزامات الفترات السابقة
  ١١ ٠٦٩ ٠٨٢  ٦ ٥٨٥ ٣٣٠  إيرادات صندوق المبيعات الدوار

  ٣ ٣١٨ ٨٧٠  ٦ ٥٣٠ ٠٢٣  إيرادات اإليجار
  ٨ ١٧٠ ٢٩٨  ٦ ١٤١ ٩٣٥  أخرىإيرادات 

  ١٦٧ ١٤٣  ١٨١ ٣٨٨  المكاسب المتأتية من بيع األصول
  ٧١ ٥٠١ ٦٩٤  ٤١ ٩٣٥ ٧٧٠  إيرادات التشغيل األخرى مجموع

  
  والتكاليف الماليةاإليرادات   ٧-٤

 ٢٠١١-٢٠١٠مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي الثنائيـــة  ٥٣,٥لقـــد حقـــق إجمـــالي حصـــائل الفوائـــد الـــذي يبلـــغ 
مليــون دوالر  ٢٩,٣نــه الخســائر الناجمــة عــن الصــرف األجنبــي والخســائر األخــرى التــي تبلــغ مخصــومًا م

  مليون دوالر أمريكي. ٢٤,١أمريكي لنفس المدة، مكسبًا إجماليًا صافيًا يبلغ 
  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١-٢٠١٠  
      اإليرادات المالية

  ٤٥ ٧٨٠ ٧٣٢    ١٩ ٥٢٨ ٧٥٣  الفوائد على الودائع النقدية والمصرفية
  ٥٤ ٢٤٤ ٦٤٨    ٣٣ ٩٣٤ ٠٧١  الفوائد على االستثمارات

  ١٠٠ ٠٢٥ ٣٨٠    ٥٣ ٤٦٢ ٨٢٤  مجموع اإليرادات المالية
      التكاليف المالية

  )٣٠ ٣٨٨ ٣٨٣(  )١٧ ٩٣٦ ٧٧٩(  مكاسب/ (خسائر) الصرف األجنبي
  )١١ ٣٣٨ ١٤٨(  )١١ ٤٠٩ ٠٦٨(  نفقات أخرى

  )١٩ ٠٥٠ ٢٣٥(  )٢٩ ٣٤٥ ٨٤٧(  مجموع التكاليف المالية
  ٨٠ ٩٧٥ ١٤٥    ٢٤ ١١٦ ٩٧٧  صافي اإليرادات/ التكاليف المالية

  
  
  
  
  
  المصروفات  ٨-٤
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 اً أو التزامـــ اً تقــدر المنظمــة المصــروفات فــي وقـــت تســليم الســلعة أو الخدمــة. وتمثـــل األعبــاء الماليــة تعهــد
بيان األداء المـالي، لكنهـا بتقديم السلع والخدمات التي لم تسلم. وهذه االلتزامات ليست مسجلة في  صارماً 

  الخاصة باستخدام الميزانية البرمجية. ٢-٢إلى  ٢ترد في الجداول البيانية من 
  
يعادل هذا المبلغ إجمـالي تكلفـة المـوظفين العـاملين فـي  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين:  أ٨-٤

مقـر العمـل وأي أنـواع أخـرى جميع المواقـع. ويشـمل ذلـك المصـروفات المدفوعـة لألجـر األساسـي وتسـوية 
مــن االســتحقاقات (المعــاش والتأمينــات علــى ســبيل المثــال) تــدفعها المنظمــة. وتعتبــر أيضــًا تكــاليف المــنح 

  الدراسية بمثابة تكاليف موظفين.

تتعلق غالبية هذه التكاليف باإلمدادات الطبية التي تشتريها اإلمدادات والسلع األساسية والمواد:   ب٨-٤
توزعهــا. وتشــمل أيضــا المســاهمات العينيــة؛ وقــد زادت المصــروفات زيــادة كبيــرة وذلــك أساســا  المنظمــة أو

). ٤-٤مليــون دوالر أمريكـــي لشـــراء اللقاحـــات (انظـــر المالحظـــة  ٤٥٨بســبب تســـجيل مبلـــغ عينـــي قيمتـــه 
  وتشير هذه التسمية إلى اإلمدادات الطبية والمراجع الصادرة في العام السابق.

الخـــدمات. وتشـــمل العناصـــر الرئيســـية للخـــدمات نفقـــات مقـــدمي يمثـــل هـــذا  :عاقديـــةالخـــدمات الت  ج٨-٤
عمل أو العقـود االستشـارية المبرمـة مـع أفـراد لالضـطالع بأنشـطة نيابـة عـن على أداء تفاقات االالتعاقدية 

   المنظمة. وتشمل الخدمات التعاقدية أيضا أنشطة البحوث الطبية.

التحــوط مــن تقلبــات أســعار  بخــالف عقــوديمثــل هــذا العقــود األخــرى  :التحــويالت والمــنح للنظــراء  د٨-٤
يــتم توقيعهــا مــع النظــراء الــوطنيين (وزارات الصــحة بشــكل أساســي) ألداء أنشــطة تتفــق مــع  التــي، الصــرف

الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة. ويــتم احتســاب التمويــل كإنفــاق عنــد تحويــل األمــوال للشــريك المتعاقــد. ويشــار 
  ات أيضًا باسم "التعاون المالي المباشر".إلى هذه النفق

يشـــمل إجمـــالي تكـــاليف الســـفر الـــذي تقـــوم المنظمـــة بدفعـــه، تكلفـــة ســـفر المشـــاركين فـــي  الســـفر:  ھ٨-٤
االجتماعات من العاملين بالمنظمة، ومن غير العـاملين، والخبـراء االستشـاريين وممثلـي الـدول األعضـاء. 

ئرة وبـــدل المعيشـــة اليـــومي وغيـــره مـــن التكـــاليف المرتبطـــة وتشـــمل مصـــروفات الســـفر تكلفـــة الســـفر بالطـــا
  بالسفر، وال تشمل مصاريف إجازة زيارة الوطن والمنح الدراسية المحسوبة في تكاليف الموظفين.

ــات التشــغيلية العامــة:   و٨-٤ يمثــل هــذا المبلــغ النفقــات التشــغيلية العامــة لــدعم المكاتــب القطريــة النفق
الرئيسي. وهـي تتضـمن المرافـق واالتصـاالت (نفقـات الهـاتف األرضـي والهـاتف  والمكاتب اإلقليمية والمقر

  المحمول واإلنترنت والشبكة العالمية) واإليجارات.

ــــــة المعــــــدات والمركبــــــات  المعــــــدات والمركبــــــات واألثــــــاث:  ز٨-٤ تقــــــوم المنظمــــــة بتقييــــــد كامــــــل تكلف
للمعــــايير المحاســــبية لمنظومــــة األمــــم تســــلمها. وال يــــتم تقييــــد أي مصــــروفات لإلهــــالك وفقــــًا  عنــــد واألثــــاث

  لقلة المشتريات. عن تكاليف الثنائية السابقة نظراً  اً المتحدة. وتقل هذه التكاليف كثير 

  

  

  معلومات داعمة لبيان الوضع المالي  -٥
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تتنـــاول المالحظـــات الـــواردة فـــي هـــذا الفـــرع بمزيـــد مـــن التفصـــيل المعلومـــات المعروضـــة فـــي بيـــان الوضـــع 
  رات في رأس المال السهمي.المالي والتغي

  
  النقدية والمكاِفئات النقدية  ١-٥

باسم المنظمة، بما في ذلك الصندوق العـام وصـندوق األغـراض الخاصـة  والمكاِفئات النقديةتحفظ النقدية 
 .مــن الكيانــات غيــر التابعــة لهــا والكيانــات التــي تــديرها المنظمــة الصــندوق االئتمــانيوصــندوق المشــاريع، و 

. والمنظمــة لــيس لــديها ١٢-٥يل النقديــة التــي تحفظهــا كيانــات غيــر المنظمــة فــي المالحظــة وتــرد تفاصــ
  .٢٠١١ كانون األول/ ديسمبر ٣١حتى  مسحوبةمقترضة غير مبالغ 

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

النقديــة المودعــة فــي المصــارف والنقديــة قيــد اإليــداع 
  وتحت الطلب

      

  ٢٥٧ ٦٣٤ ٦٥٦    ١٥١ ٩٢٧ ٩١٤  المقر الرئيسي
  )٤٤ ٧٢٧ ٩٩٢(    ١١ ٦٧٢ ٠١٤  المكاتب اإلقليمية والقطرية

        الحسابات المصرفية للمكاتب القطرية
  ٥٣ ٤٦٥ ٢٢٤    ٤٢ ٧١٧ ٧٥٥  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ١٩ ٥٩٢ ٢٦٩    ٣٣ ١٩٥ ٥٦٥  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ١٠ ٥٧٢ ٥٠٩    ٤ ٧٣٥ ٣٦٢  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  ٦ ٣١٦ ٦٩٤    ٢ ٨٠٢ ٦٥٧  مكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئال
  ١ ٥٦٣ ٩٣٥    ٨٥٩ ٤٩٣  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  )٥٨٢ ٧٤٨(    ٣٨٤ ٣٧٦  المقر الرئيسي
  ٣٠٣ ٨٣٤ ٥٤٧    ٢٤٨ ٢٩٥ ١٣٦  مجموع النقدية والمكاِفئات النقدية

  
  االستثمارات  أ١-٥

ـــدوالر األمريكـــي بمـــا تقيـــد أمـــوال الصـــناديق الودائـــع واألوراق الماليـــة: يعادلهـــا  المفتوحـــة بعمـــالت غيـــر ال
وتقيــد األوراق الماليــة  بالــدوالر األمريكــي حســب ســعر الصــرف المحاســبي المعمــول بــه فــي األمــم المتحــدة.

بقيمتها السوقية الجاريـة. وتحـدد القيمـة السـوقية حسـب سـعر سـند مـالي مـا فـي السـوق فـي آخـر يـوم عمـل 
الستثمار طبيعة األموال التي يجوز للمنظمة االحتفاظ بهـا ألجـل قصـير ريثمـا في السنة. وتبين سياسات ا

في إطار صندوق التأمين الصحي للمـوظفين وصـناديق أخـرى  تنفَّذ البرامج أو ألجل أطول ألداء التزامات
خ طويلة األجل تابعة للمنظمة. وتسجل االسـتثمارات بقيمتهـا السـوقية الجاريـة وتسـجل إيراداتهـا حسـب تـاري

وتسجل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها بتكلفـة االسـتهالك إلـى أن يحـين ذلـك  االستحقاق.
  التاريخ. 

  
يستثمر هذا الدخل نقدًا وفي سندات قوية قصيرة األجل  – الدخل الثابت القصير األجل بالدوالر األمريكي

  ياسة االستثمار المعتمدة.تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات حسبما هو محدد في س
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يســتثمر هــذا الــدخل فــي ســندات قويــة متوســطة األجــل  – الــدخل الثابــت الطويــل األجــل بالــدوالر األمريكــي
والشـركات. وهـي تمثـل األمـوال التـي تـدار لحسـاب صـندوق  وطويلة األجل تصـدرها الحكومـات والوكـاالت

هـو مبـين فـي سياسـة االسـتثمار  التأمين الصحي للموظفين وحساب مدفوعات نهاية الخدمـة علـى نحـو مـا
  المعتمدة.

وفقًا لسياسة االستثمار المعتمدة، تمثل هذه الحافظـة األمـوال  – االستثمارات في األسهم بالدوالر األمريكي
  ر لحساب صندوق التأمين الصحي للموظفين.التي تدا

لسياسة االستثمار المعتمدة يقـوم المـؤتَمن بـإدارة برنـامج إلقـراض األوراق الماليـة. وتقـرض فـي إطـار  اً ووفق
هذا البرنامج األوراق المالية إلى المصارف والمؤسسات المالية ألجـل قصـير وبأسـعار فائـدة مرتفعـة، ويـتم 

مــن قيمــة األوراق الماليــة المقرضــة. وال يــؤثر برنــامج  ٪١٠٠ا يزيــد علــى الحصــول علــى ضــمان نقــدي لمــ
إقــراض األوراق الماليــة فــي أحقيــة المنظمــة غيــر المقيــدة فــي األوراق الماليــة المقرضــة التــي تشــملها أرقــام 

مبلــغ  ٢٠١١ كــانون األول/ ديســمبر ٣١االســتثمارات. وقــد ضــاهت قيمــة األوراق الماليــة المقرضــة حتــى 
  يون دوالر أمريكي.مل ٥٩,٢

  
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨    ٢٠١١-٢٠١٠  
      الودائع

  ١ ١٢٥ ١٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  الودائع المصرفية
  ١ ١٢٥ ١٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  مجموع الودائع
      األوراق المالية

  ٦٦١ ٣٨٢ ٧١٦  ١ ١١٣ ٤٧٠ ٦٦٢  الدخل الثابت القصير األجل 
  ٢٧٠ ٢٣٦ ٠٩٢  ٢٩٩ ٧٤٤ ٠٩٠  الدخل الثابت الطويل األجل 

  ٥٢ ٣٥٢ ٩٩٣  ٧٥ ٦١٩ ٠٤٩  االستثمارات في األسهم 
  ٩٨٣ ٩٧١ ٨٠١  ١ ٤٨٨ ٨٣٣ ٨٠١  مجموع األوراق المالية
  ٢ ١٠٩ ٠٧١ ٨٠١  ٢ ٧١٣ ٨٣٣ ٨٠١  مجموع االستثمارات

  
بلـــغ مجمـــوع أرصـــدة النقـــد واالســـتثمار  :أرصـــدة النقـــد واالســـتثمار المتاحـــة لألنشـــطة البرمجيـــة  ب١-٥

مليـون دوالر أمريكـي اسـتثمارات)،  ٢٧١٤مليون دوالر أمريكـي نقـدًا و ٢٤٨مليون دوالر أمريكي ( ٢٩٦٢
مليــون دوالر أمريكــي مــن هــذه األرصــدة متاحــًا لتمويــل أنشــطة المنظمــة البرمجيــة. أمــا  ١٣٢٥وكــان مبلــغ 

ضـــرورية بقيـــة األرصـــدة النقديـــة فهـــي أمـــوال منظمـــات أخـــرى فـــي عهـــدة منظمـــة الصـــحة العالميـــة وأمـــوال 
  لتسوية التزامات مرتبط عليها للمستقبل.

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ٢ ٤١٢ ٩٠٦ ٣٤٨  ٢ ٩٦٢ ١٢٨ ٩٣٧  مجموع أرصدة النقد واالستثمار 
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
      أرصدة النقد واالستثمار المقيدة

  ٥١٣ ٠٩٩ ٧٤٤  ٧٤٦ ٧٢٣ ٠٨٢  )١٢-٥صناديق لحساب كيانات أخرى (المالحظة 
  ٤٥٠ ٩٠٦ ١٠٣  ٥٢٧ ٨١٨ ٢٥٠  ظفينالتأمين الصحي للمو 

  ٢١٩ ٠٧٤ ٥٤١  ٢٨٠ ٨٣٢ ٨٦٩  الحسابات الدائنة واالعتمادات والخصوم األخرى
  ٤٧ ٦٥٠ ٠٣٢  ٨١ ٨٧٥ ٣٦٦  الفوائد المتراكمة

  ١ ٢٣٠ ٧٣٠ ٤٢٠  ١ ٦٣٧ ٢٤٩ ٥٦٧  مجموع النقد ومكافئات النقد المقيدة
  ١ ١٨٢ ١٧٥ ٩٢٨  ١ ٣٢٤ ٨٧٩ ٣٧٠  مجموع األرصدة المتاحة ألنشطة المنظمة البرمجية

  
وفـرت الحمايـة في تكـاليف كشـوف المرتبـات فـي المسـتقبل: التحوط من تقلبات أسعار الصرف   ج١-٥

مــن وقــع  ٢٠١٢ لقيمــة المصــروفات المتعلقــة بكشــوف المرتبــات بعمــالت غيــر الــدوالر األمريكــي فــي عــام
ذه الحمايــة مــن خـالل إبــرام عقــود آجلــة تقلبـات أســعار الصــرف فــي مقابـل الــدوالر األمريكــي. وقــد وفـرت هــ

كانــت قــيم  ٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ٣١. وفــي ٢٠١١للتحــوط مــن تقلبــات أســعار الصــرف فــي عــام 
  العقود اآلجلة للتحوط من تقلبات أسعار الصرف كما يلي حسب العملة:

عمالت الشراء 
  اآلجل

المبلغ المكافئ     المبلغ الصافي
  بالدوالر األمريكي

(الخسائر)  /األرباح  
  غير المحققة

  (بالدوالر األمريكي)
  )١٤ ٩٠٤ ٢٦١(    ٣٦٣ ١٧٤ ٦٠٣  ٣٤٣ ٢٠٠ ٠٠٠  الفرنك السويسري
  )٣٦١ ٨٨٦(    ١٥ ٧٧٣ ٧١٠  ٩٤ ٨٠٠ ٠٠٠  الجنيه المصري

  )٤ ٩٤٤ ٧٩٧(    ١٠٨ ٥٢٧ ١٣٢  ٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠  اليورو
  )٩٦٨ ٦٩٩(    ١٦ ٢٥٠ ٠٠٠  ٨٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠  الروبية الهندية

  )٤٨ ٣٣٢(    ٨ ٧٠٦ ٦٢٥  ٢٧ ٦٠٠ ٠٠٠  الماليزيالرينغيت 
  )١٨٣ ١٦٩(    ١٦ ٢٥٤ ٣١٩  ٧٠٥ ٦٠٠ ٠٠٠  البيسو الفلبيني

  )٢١ ٤١١ ١٤٤(    ٥٢٨ ٦٨٦ ٣٨٩      المجموع
  

كـــانون  ٣١مليـــون دوالر أمريكــي فـــي  ٢١,٤ســجلت خســـائر صــافية غيـــر محققـــة فــي هـــذه العقــود قيمتهـــا 
). ٢٠٠٩كــانون األول/ ديســمبر  ٣١هــذه الخســائر فــي  (وال تتــوفر معلومــات عــن ٢٠١١األول/ ديســمبر 

وستســجل األربــاح أو الخســائر الصــافية المحققــة فــي هــذه العقــود فــي تــاريخ اســتحقاق العقــود وســتطبق فــي 
  .٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية 

تنشــأ مخــاطر  التحــوط مــن تقلبــات أســعار الصــرف فــي الحســابات الدائنــة والحســابات المدينــة:  د١-٥
ملــة نتيجــة لتبــاين أســعار صـــرف العملــة التــي تســجل فيهــا الحســابات الدائنــة والمدينـــة، تقلبــات أســعار الع

برنامج شهري للتحوط من  ولذلك ينفذلتلقي أو سداد المبالغ النقدية.  اً ر صرف العملة المسجلة الحقاوأسع
حسـاب صـافي تقلبـات أسـعار الصـرف  تقلبات أسعار الصرف، حيث يجـري باسـتمرار علـى أسـاس شـهري

والحســابات الدائنــة والمدينــة بعمالتهــا مــع شــراء أو بيــع صــافي كــل تقلــب هــام فــي أســعار  نــود المســاهمةلب
الصــرف باســتخدام عقــد شــراء آجــل بســعر صــرف مســاٍو ومقابــل لصــافي تقلــب ســعر العملــة المعنيــة. ويــتم 

حـدة شـهريًا. جمع هذه التقلبات فـي نهايـة كـل شـهر لمواءمتهـا مـع أسـعار الصـرف التـي تحـددها األمـم المت
وبذلك تتماشى األرباح أو الخسائر الناجمة عن إبرام عقود الشراء اآلجـل مـع الخسـائر أو األربـاح المقابلـة 
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والحســــابات الدائنــــة  الناجمــــة عــــن صــــرف العملــــة فــــي عمليــــات التحويــــل المتصــــلة بصــــافي االشــــتراكات،
 كــانون األول/ ٣١ر الصــرف فــي للتحــوط مــن تقلبــات أســعاة عقــود اآلجلــالوالمدينــة. وكــان مجمــوع مبــالغ 

  يلي: كما ٢٠١١ديسمبر 

المبلغ المكافئ     المبلغ الصافي عمالت البيع اآلجل 
  بالدوالر األمريكي

(الخسائر)  األرباح/  
  غير المحققة

  (بالدوالر األمريكي)
  )١٢٨ ٨٤١(    ١٣ ٣١٩ ٨٧٩  ١٣ ٢٠٠ ٠٠٠  الدوالر األسترالي
  )٥٠٦ ١١١(    ٨٧ ٢٠٧ ٠٣١  ٨٩ ٣٠٠ ٠٠٠  الدوالر الكندي

  )٢٩ ٩٨٨(    ٥ ٢٩١ ٠٠٥  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  الفرنك السويسري
  )٤١٤ ٢٣٢(    ١٠٢ ٥٨٣ ٩٧٩  ٧٩ ٤٠٠ ٠٠٠  اليورو

  )١ ٢٦٣ ٢٣٩(    ٢٧٦ ٠٨٠ ٢٤٧  ١٧٨ ٩٠٠ ٠٠٠  الجنيه اإلسترليني
  )٢٩ ٩٣١(    ٤ ٣٥٧ ٥٦٦  ٣٠ ١٥٠ ٠٠٠  الكرونة السويدية

  )٢ ٣٧٢ ٣٤٢(    ٤٨٨ ٨٣٩ ٧٠٧      المجموع
  

كـانون األول/  ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ٢,٤سائر صافية غير محققة في هذه العقود بقيمـة سجلت خ
كـــانون  ٣١ماليـــين دوالر أمريكـــي فـــي  ٣,٣(ســـجلت خســـائر صـــافية غيـــر محققـــة بقيمـــة  ٢٠١١ديســـمبر 

). وستســـجل األربـــاح أو الخســـائر المحققـــة فـــي هـــذه العقـــود عنـــد تـــاريخ اســـتحقاق ٢٠٠٩األول/ ديســـمبر 
  .٢٠١٣-٢٠١٢ود وستطبق في الثنائية العق

أســعار الصـــرف لغـــرض إدارة التــدفقات النقديـــة الخاصـــة للتحــوط مـــن تقلبـــات عقــود اآلجلـــة ال  ھ١-٥
أسـعار الصـرف لغـرض إدارة التـدفقات النقديـة القصـيرة اآلجلة للتحوط من تقلبات عقود التستخدم  بالتنفيذ:

صـًا علـى تقلـيص المخـاطر المتصـلة بالمعـامالت التـي األمد الخاصة باألرصدة من العمـالت األجنبيـة حر 
لتحـوط مـن تقلبـات العقـود اآلجلـة ل كانـت قـيم ٢٠١١ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١تتم بعمالت أجنبية. وفي 

  أسعار الصرف مسجلة كما يلي حسب العملة:

    اآلجل مبلغ البيع    المبيعةالعملة     اآلجل مبلغ الشراء    العملة المشتراة

لخسائر) (ا األرباح/
  غير المحققة

  (بالدوالر األمريكي)

الفرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     ١ ٠٠٠ ٠٠٠    األستراليالدوالر 
  السويسري

  ١٥ ١٥١    ٩٤٥ ٦٠٠  

الفرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     ١ ٠٠٠ ٠٠٠    الدوالر الكندي
  السويسري

  ٧ ٠٤٣    ٩١٥ ٣٠٠  

الفرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     ١ ٧٠٠ ٠٠٠    الكرونة النرويجية
  السويسري

  ٣ ١٧٨(    ٢٦٩ ٦٤٨(  

الفرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     ١ ٠٠٠ ٠٠٠    السويديةالكرونة 
  السويسري

  ١ ١٢٦    ١٣٥ ٣٧٣  

  ٢٠ ١٤٢    ٢ ٢٦٥ ٩٢١            المجموع
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 ينـاير وشـباط/ وكانت مواعيد اسـتحقاق هـذه العقـود اآلجلـة ألسـعار الصـرف قـد حـددت فـي كـانون الثـاني/
كــانون األول/  ٣١دوالر أمريكــي فــي  ٢٠ ٠٠٠وســجلت أربــاح صــافية غيــر محققــة بقيمــة . ٢٠١٢فبرايــر 

كـانون األول/  ٣١مليون دوالر أمريكـي فـي  ١‚٨(سجلت أرباح صافية غير محققة بقيمة  ٢٠١١ديسمبر 
). وستســـجل األربـــاح أو الخســـائر الصـــافية فـــي هـــذه العقـــود عنـــد تـــاريخ اســـتحقاق العقـــود ٢٠٠٩ديســـمبر 

  .٢٠١٣-٢٠١٢وستطبق في الثنائية المالية 

  المدينةالحسابات   ٢-٥
مقابـل ( مليـون دوالر أمريكـي ١٠١٣ مجموع الحسابات المدينـة بلغ ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 
 التحصــيلالمســتحق  ). ويشــمل الرصـيد٢٠٠٩كــانون األول/ ديسـمبر  ٣١مليـون دوالر أمريكــي فـي  ٦٠٠

وتـــرد تفاصـــيل عـــن االشـــتراكات المقـــدرة  .المدفوعـــةمبـــالغ االشـــتراكات المقـــدرة والمســـاهمات الطوعيـــة غيـــر 
). وتــــرد ٦٥/٣٠(الوثيقــــة ج لحالــــة تحصــــيل االشــــتراكات المقــــدرةحــــق األول المســــتحقة التحصــــيل فــــي المل

فــي ملحــق التقريــر المــالي  ٤تفاصــيل عــن المســاهمات الطوعيــة المســتحقة التحصــيل فــي الجــدول البيــاني 
 دوالر أمريكـي ماليين ٥التحصيل وقدرها وتشمل المبالغ األخرى المستحقة ) ١إضافة  ٦٥/٢٩(الوثيقة ج
ــــى  )٢٠٠٩كــــانون األول/ ديســــمبر  ٣١يــــين دوالر أمريكــــي فــــي مال ٣‚٨(مقابــــل  مــــدفوعات مســــتحقة عل

  .منظمات دولية وجهات أخرى مدينة
  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
      الحسابات المدينة

ـــــــدول األعضـــــــاء والمســـــــتحقة  ـــــــدرة لل االشـــــــتراكات المق
  ٦٢ ٦٠٢ ٨٥٩  الثنائية الجاريةالتحصيل في 

  
١٣٠ ٨٨٠ ٠٩٣  

ـــــــ ـــــــدول األعضـــــــاء والمســـــــتحقة االشـــــــتراكات المق درة لل
  ٦ ٧٣٩ ٨٢٨  السابقةالتحصيل في الثنائية 

  
١٣ ٤٧٣ ٥٧٩  

ـــــــدول األعضـــــــاء والمســـــــتحقة  ـــــــدرة لل االشـــــــتراكات المق
  ٤٠ ٤٣٦ ٠٩٧  الثنائيات السابقةالتحصيل في 

  
٤٦ ٧٨٤ ٦٥٨  

  ١٩١ ١٣٨ ٣٣٠    ١٠٩ ٧٧٨ ٧٨٤  مجموع االشتراكات المقدرة المستحقة التحصيل
  ٤٠٣ ٩٨٠ ٦٨٦    ٦٧٣ ٠٦٣ ٥٤٧  الجارية - وعية المستحقة التحصيلالمساهمات الط

      ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣  السابقة -المساهمات الطوعية المستحقة التحصيل 
  ١ ٠٩٥ ٠٨٠    ٢٨٩ ٦٨٦  المبيعات الدوارة

  ٣ ٨٠١ ٥٩٢    ٥ ١١٦ ١٠٢  المبالغ األخرى المستحقة التحصيل
  ٦٠٠ ٠١٥ ٦٨٨    ١ ٠١٣ ١٤٤ ٢١٢  مجموع الحسابات المدينة

        والسابقةالجارية الحسابات المدينة 
  ٥٥٣ ٢٣١ ٠٣٠    ٧٤٧ ٨١٢ ٠٢٢  الحسابات المدينة الراهنة
  ٤٦ ٧٨٤ ٦٥٨    ٢٦٥ ٣٣٢ ١٩٠  الحسابات المدينة السابقة
  ٦٠٠ ٠١٥ ٦٨٨    ١ ٠١٣ ١٤٤ ٢١٢  والسابقة الجاريةمجموع الحسابات المدينة 
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  المبالغ المستحقة للموظفين  ٣-٥
كــــانون األول/  ٣١فــــي دوالر أمريكــــي  ماليــــين ٩‚٨ المســــتحقة للمـــوظفيناإلجمــــالي للمبــــالغ  الرصــــيدبلـــغ 

كــانون األول/  ٣١مليــون دوالر أمريكــي فــي  ١٨‚٥، بحيــث خفــض هــذا الرصــيد مــن مبلــغ ٢٠١١ديســمبر 
. ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي جــزء منــه إلــى تغييــر السياســات المحاســبية الخاصــة بــالمنح ٢٠٠٩ديســمبر 
ة وســـلف الســفر. وقبـــل تنفيــذ نظـــام اإلدارة العــالمي كانـــت بــدالت اإلقامـــة اليوميــة والمـــنح الدراســـية الدراســي

وكانــت تقيــد علــى أنهـــا مبــالغ مســتحقة. أمــا بعـــد تنفيــذ النظــام أضــحت المبـــالغ  تعتبــر مبــالغ مســددة ســـلفاً 
دأ تمـام التنفيـذ". المدفوعة للسفر والدراسـة تـدخل ضـمن النفقـات فـي وقـت سـدادها وهـو مـا يتماشـى مـع "مبـ

وعنــدما تتغيــر تكــاليف الســفر أو الدراســة الخاصــة بموظــف بشــكل يــؤدي إلــى اســتدانة أمــوال مــن المنظمــة 
  فتقيد هذه األموال على أنها مبالغ مستحقة. 

فــي مهمــة  عليهــا أو مســافراً  جــازة موافقــاً إفــي  ويســمح بــدفع ســلف المرتبــات عنــدما يكــون الموظــف غائبــاً 
علـى أسـاس اسـتثنائي فـي حـاالت الطـوارئ مثـل  د الراتب. ويجوز أيضا دفع مبلـغ سـلفاً رسمية في يوم سدا

وفـاة أحـد األقــارب مـن الدرجـة األولــى، أو تكبـد خسـائر نتيجــة لفيضـان أو حريـق أو ســداد إيجـار المســاكن 
ن أو فــي حــاالت الجــرائم التــي تلحــق خســائر ماليــة بــالموظف. ويتعــين أ مســبقا فــي حــاالت اســتثنائية جــداً 

  يوافق المدير اإلقليمي أو مدير الموارد البشرية على جميع سلف المرتبات.

 ٩٣٠ ٧٠٩ماليـــين دوالر أمريكـــي الخـــاص بســـلف المرتبـــات مبلـــغ  ٥‚١ويشـــمل الرصـــيد اإلجمـــالي البـــالغ 
  دوالرات أمريكية تتعلق بالمبالغ المستحقة على الموظفين السابقين التي بدأت متابعتها بالفعل.

 ٤٧٣ ٢٨٠علـــى شـــطب مبلـــغ  ٢٠١١-٢٠١٠ارة إلـــى أنـــه تمـــت الموافقـــة فـــي الفتـــرة الماليـــة وتجـــدر اإلشـــ
 ١٦-٥يتعلق بسلف المرتبات وغيرها من السلف التي ال يمكـن تحصـيلها (انظـر المالحظـة  أمريكياً  دوالراً 

  للحصول على مزيد من التفاصيل). وقد حذفت المبالغ المشطوبة من األرقام الواردة أدناه.

دد ســلف اســتئجار المســاكن إال فــي مراكــز العمــل الميدانيــة. ويجــوز أن يوافــق المــديرون اإلقليميــون وال تســ
. علــى هــذه الســلف للمــوظفين الــدوليين الــذين يلــزمهم الحصــول علــى أمــوال لســداد إيجــارات المســاكن ســلفاً 

علـى فتــرة  وتسـترجع بخصـمها مـن المرتبـات وتقتصـر هـذه السـلف علـى مـا يكـافئ إيجـار اثنـي عشـر شـهراً 
  . اثني عشر شهراً 

والمبـالغ بالمبـالغ المسـتحقة للتـأمين الصـحي للمـوظفين  وتتعلق المبالغ األخـرى المسـتحقة للمـوظفين أساسـاً 
   .التقاعدية المستردة لصناديق المعاشات

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ٤ ٣١٦ ٠٨٨  ٥ ١٤١ ٢٦٨  سلف المرتبات
  ٤ ٤٤٨ ٥٢٢  ٢ ٢٦٤ ٨٤٦  سلف السفر

  ١ ٩١٦ ٩٤٢  ١ ٤٥٤ ٦٨٣  استئجار المساكنسلف 
  ٢ ٨١٧ ١٧٢  ٨٨١ ١٩٧  المبالغ األخرى المستحقة للموظفين

  ٤ ٩٩١ ١١٤  ٦٣ ٦٤٣  المنح الدراسية
  ١٨ ٤٨٩ ٨٣٨  ٩ ٨٠٥ ٦٣٧  مجموع المبالغ المستحقة للموظفين
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  المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع  ٤-٥
ــــــالغ المدفوعــــــ ــــــدما بلغــــــت القيمــــــة اإلجماليــــــة للمب ــــــون  ١٠‚٤مليــــــون دوالر أمريكــــــي (مقابــــــل  ١‚٦ة مق ملي

قبل  للموردين مدفوعةتمثل هذه المدفوعات مبالغ و ). ٢٠٠٩كانون األول/ ديسمبر  ٣١أمريكي في  دوالر
التقنيــة مبــالغ ماليــة  . وقــد جــرى العــرف علــى أن يطلــب متعهــدو الخــدماتاســتالم الســلع أو تلقــي الخــدمات
أو أداء الخــدمات تخصــم  الســلع لــدعم أعمــال هــذه المشــاريع. وعنــد تســليممســبقة علــى حســاب مشــاريعهم 

  منهم المبالغ المدفوعة مقدمًا وُتحمَّل على الحساب الذي ُأنفقت منه.
  

ـــة (مقابـــل  ٣٦٢ ٣٠٣أمـــا الودائـــع التـــي قـــدرها  ـــًا فـــي  ٢٧٤ ٣٠٢دوالرات أمريكي كـــانون  ٣١دوالرًا أمريكي
  غ المدفوعة على هيئة كفالة لمؤجري أماكن العمل.) فهي تمثل المبال٢٠٠٩األول/ ديسمبر 

  
  الفوائد المستحقة  ٥-٥

 مليـوني ت قيمتهـا اإلجماليـةبلغـقد و  خالل فترة ما. الودائعهي مبالغ مستحقة على المصارف كفوائد على 
  .)٢٠٠٩كانون األول/ ديسمبر  ٣١ماليين دوالر أمريكي في  ٧‚٩(مقابل  دوالر أمريكي

  
  بانياألراضي والم  ٦-٥

تمثل هذه األصول ممتلكات المنظمة في المقر الرئيسي وفي مواقـع المكاتـب اإلقليميـة. وهـي ممتلكـات تـم 
 لكـــاً شـــراؤها أو تشـــييدها أو االرتفـــاق بهـــا باعتبارهـــا هبـــات. أمـــا األرض القائمـــة عليهـــا المبـــاني فهـــي إمـــا م

سـنوي لـألرض بقيمـة رمزيـة. وتشـمل  للمنظمة أو وفرها لهـا البلـد المضـيف المعنـي مجانـًا أو مقابـل إيجـار
 تكلفة األرض والمباني في كل موقع ما يلي:

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

  ٦٧ ٩٧١ ٩٨٢  ٦٧ ٩٧١ ٩٨٢  المقر الرئيسي
  ١٢ ٠٨٨ ٢٠٣  ١٢ ٠٨٨ ٢٠٣  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ٨ ٢٥٧ ١٨٢  ٨ ٢٥٧ ١٨٢  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ٨ ١٤٩ ٧٥٨  ٨ ١٤٩ ٧٥٨  محيط الهادئالمكتب اإلقليمي لغرب ال

  ١ ٤٨٣ ٢٩٥  ١ ٤٨٣ ٢٩٥  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
  ٩٧ ٩٥٠ ٤٢٠  ٩٧ ٩٥٠ ٤٢٠  مجموع األراضي والمباني

  
  المعدات المعمرة  ٧-٥

 ٢٠١١ كـــانون األول/ ديســـمبر ٣١فـــي مليـــون دوالر أمريكـــي  ٩٩‚٩المعـــدات المعمـــرة قيمـــة بلـــغ إجمـــالي 
ووفقـــًا للسياســـة المحاســـبية  ).٢٠٠٩كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١يـــون دوالر أمريكـــي فـــي مل ٧٥‚٣(مقابـــل 

المتبعـة تقيــد المعـدات المعمــرة (بمـا فيهــا األثــاث والحواسـيب وغيــر ذلـك مــن المعـدات المكتبيــة والمركبــات) 
مالحظات. في بنود اإلنفاق بسعر التكلفة ويحتفظ بقائمة جرد لتلك المعدات ويفصح عن قيمتها في هذه ال

دوالر أمريكـــي  ٢٥٠٠وألغـــراض التبليـــغ ال يـــدرج فـــي البيانـــات ســـوى األصـــناف التـــي يبلـــغ ســـعر تكلفتهـــا 
  فأكثر.
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  اإليرادات والسلف المؤجلة  ٨-٥

وُأجـل تقييـد إيراداتهـا إلـى  ٢٠١١-٢٠١٠تمثل اإليرادات المؤجلة اتفاقـات لعـدة سـنوات وقعـت فـي الثنائيـة 
عنــدما امتثلــت  ٢٠١١اإليــرادات المؤجلــة ألول مــرة فــي البيانــات الماليــة لعــام وقيــدت . الحقــة ماليــة فتــرات

المنظمة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ولم تكن اإليرادات المؤجلة تقيد قبل ذلك ألن الـدخل لـم 
كــانون  ٣١فــي يكــن يقيــد إال عنــد تــاريخ اســتحقاقه؛ وبالتــالي ال تتــوفر معلومــات للمقارنــة باألرقــام المســجلة 

 ٦٥/٢٩الــوارد فــي ملحــق التقريــر المــالي (الوثيقــة ج ٣. وتــرد فــي الجــدول البيــاني ٢٠٠٩األول/ ديســمبر 
  ) تفاصيل عن الدخل المؤجل بحسب الصندوق والجهة المانحة. ١إضافة 

  ٢٠١١- ٢٠١٠  
    اإليرادات المؤجلة

  ٣٢١ ٣٩٧ ٧٧٥  اإليرادات المؤجلة الراهنة
  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣  سابقةاإليرادات المؤجلة ال

  ٥٤٦ ٢٩٣ ٨٦٨  مجموع اإليرادات المؤجلة
  

اشــتراكاتها  ٢٠١١بالــدول األعضــاء التــي دفعــت مقــدمًا فــي عــام االشــتراكات المتلقــاة مقــدمًا  تتعلــق غالبيــة
وتـرد تفاصـيل عـن االشـتراكات  وأعـوام الحقـة لـه. ٢٠١٢كليًا أو جزئيـًا فـي مقابـل اشـتراكاتها المقـدرة لعـام 

بتقريــــر األمانــــة عــــن حالــــة تحصــــيل االشــــتراكات المقــــدرة (الوثيقــــة  ٣فــــي الملحــــق  المتلقــــاة مقــــدماً  المقــــدرة
بموجــب أمــا المبــالغ المدفوعــة مقــدمًا مــن المســاهمات الطوعيــة فهــي األمــوال التــي تــم تلقيهــا ). ٦٥/٣٠ج

 ٦لجـدول البيـاني في ا . وترد تفاصيل عن المساهمات الطوعية المتلقاة مقدماً ٢٠١٢اتفاقات تبدأ في عام 
). وتمثــل اإليصــاالت غيــر المطبقــة وغيــر ١إضــافة  ٦٥/٢٩الــوارد فــي ملحــق التقريــر المــالي (الوثيقــة ج

كـــانون األول/  ٣١التـــي لـــم تضـــبط بعـــد حســـب مقابلهـــا حتـــى  ٢٠١١ المحـــددة المبـــالغ المتلقـــاة فـــي عـــام
  .٢٠١١ديسمبر 

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

      االشتراكات المتلقاة مقدماً 
  ٥٤ ٨٢١ ١٠٨  ٧٠ ٢٧٦ ٩٥٧  االشتراكات المقدرة المتلقاة مقدماً 

  ٢٠ ٦٠٠ ٤٤٦  ٢٦ ٧٤٠ ٣١٢  المساهمات الطوعية المدفوعة مقدماً 
  ١٠ ٧٣٢ ٠٣٦  ٢ ٣٢٩ ٩٩٥  اإليصاالت غير المطبقة وغير المحددة

إلــــى أمانــــة اتفاقيــــة منظمــــة  المبــــالغ المدفوعــــة مقــــدماً 
  ٣٢٧ ٣٨٠  ١ ٣٨١ ٢٨٧  كافحة التبغالصحة العالمية اإلطارية بشأن م
  ٨٦ ٤٨٠ ٩٧٠  ١٠٠ ٧٢٨ ٥٥١  مجموع االشتراكات المتلقاة مقدماً 

 

  الحسابات الدائنة  ٩-٥

كــــــانون األول/  ٣١الســــــلع والخـــــدمات فــــــي  قــــــدميلم المبــــــالغ المســـــتحقةتمثـــــل هــــــذه الحســـــابات مجمــــــوع 
  حسب المكاتب الرئيسية.، مقسمة ٢٠١١ ديسمبر
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ٢٤ ٤٦٢ ١٠٢  ١١ ٢٦٠ ٤٣٤  المقر الرئيسي

  ١٥١ ٣٣٦  ٧ ٥٨٥ ١٢٧  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ١ ٠٢٧ ٢٨٦  ٥ ٢١٠ ٣٩٦  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٦ ١٨٦ ٠١٤  ٤ ٠١٦ ٤٢٤  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
  ٨٧١ ٨٤٧  ٢ ٩٣٨ ٢٤٩  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  ٧ ٦١٢  ١ ٢٧٦ ٥١٣  قليمي ألوروباالمكتب اإل
  ٣٢ ٧٠٦ ١٩٦  ٣٢ ٢٨٧ ١٤٣  مجموع الحسابات الدائنة

  
  (اعتمادات) الخاصة بالمبالغ المستحقة المشكوك فيها  صافي المبالغ المحصلة/  ١٠-٥

 ١١٩‚٩بلغ مجموع االعتمادات للمبالغ المستحقة المشكوك في تحصليها المقيـدة فـي بيـان الوضـع المـالي 
)، ٢٠٠٩كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١مليـون دوالر أمريكـي فـي  ١٩١‚١والر أمريكـي (مقابـل مبلـغ مليون د

ماليـــين دوالر  ١٠‚١ماليـــين دوالر أمريكـــي معتمـــد لالشـــتراكات المقـــدرة ومبلـــغ  ١٠٩‚٨وهـــي تشـــمل مبلـــغ 
  أمريكي للمساهمات الطوعية. 

كـــــــانون األول/  ٣١ة فـــــــي مـــــــن االشـــــــتراكات المقـــــــدرة غيـــــــر المحصـــــــل ٪١٠٠قيـــــــد اعتمـــــــاد لمـــــــا نســـــــبته 
 فــي بيــان األداء المــالي صــافي االنخفــاض فــي المبــالغ التــي ُتعــزى إلــى الفتــرة وقــد ســجل .٢٠١١ ديســمبر

 ١٠٩‚٨الرصـــيد البـــالغ ويشـــمل المجمـــوع الـــوارد أعـــاله مليـــون دوالر أمريكـــي.  ٨١‚٤الراهنـــة والتـــي تبلـــغ 
  .الخاص باالشتراكات المقدرة دوالر أمريكي ماليين

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨    ٢٠١١-٢٠١٠  

  ١٣٩ ٩٢٤ ١٩٠  ١٩١ ١٣٨ ٣٢٩  االشتراكات المقدرة - الرصيد االفتتاحي

ـــه: االشـــتراكات المقـــدرة غيـــر المحصـــلة  يضـــاف إلي
  ١٣٠ ٨٨٠ ٠٩٣  ٦٢ ٦٠٢ ٨٥٩  عن الثنائية الراهنة

  )٧٩ ٦٦٥ ٩٥٤(  )١٤٣ ٩٦٢ ٤٠٤(  يخصم منه: األموال المحصلة عن الثنائية السابقة
ـــالغ المح ـــادات  صـــلة)/(المب االشـــتراكات  -االعتم

  ٥١ ٢١٤ ١٣٩  )٨١ ٣٥٩ ٥٤٥(  المقدرة

  ١٩١ ١٣٨ ٣٢٩  ١٠٩ ٧٧٨ ٧٨٤  االشتراكات المقدرة -الرصيد الختامي 
يضاف إليه: اعتمادات المبـالغ المسـتحقة المشـكوك 

  المساهمات الطوعية -في تحصيلها 
١٠ ١٤٥ ٠٣٤  -  

  ١٩١ ١٣٨ ٣٢٩  ١١٩ ٩٢٣ ٨١٨  الرصيد الختامي
 

الحساب ماليين دوالر أمريكي لالشتراكات الطوعية في هذا العام مقابل صندوق  ١٠‚١وقيد اعتماد بمبلغ 
إلــى اســتعراض مفصــل  ). وقيــد هــذا االعتمــاد اســتناداً ١١-٦الخــاص لتكــاليف الخدمــة (انظــر المالحظــة 

تحقة مشــــكوك فــــي لجميــــع المبــــالغ المســــتحقة المتــــأخرة ألكثــــر مــــن عــــام لتقــــدير إن كانــــت أيــــة مبــــالغ مســــ
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ماليـين دوالر أمريكـي  ٩‚١تحصليها. ويتعلق الجزء األكبر من المبلغ بمستحقات متأخرة مـن إيطاليـا تبلـغ 
 .٢٠٠٩ بخصوص تشغيل مكتب المنظمة في روما. ولم يقيد أي اعتماد من هذا القبيل في عام

والمسـجلة  ٢٠١١-٢٠١٠ وبلغ صافي المبالغ المستحقة المشكوك في تحصيلها التي حصلت فـي الثنائيـة
مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٥١‚٢مليــون دوالر أمريكــي (خصــص مبلــغ  ٧١‚٣فــي تقريــر األداء المــالي 

 ١٠‚١مليــون دوالر أمريكــي مــن االشــتراكات المقــدرة ومبلــغ  ٨١‚٤)، بمــا فــي ذلــك تحصــيل مبلــغ ٢٠٠٩
  ماليين دوالر أمريكي من المساهمات الطوعية. 

  األخرى الخصوم الراهنة  ١١-٥

كــــانون األول/  ٣١مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي  ٣٦‚٥بلــــغ الرصــــيد اإلجمــــالي  للخصــــوم الراهنــــة األخــــرى 
). وتتعلـــق ٢٠٠٩كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ١٨٦‚٣(مقابـــل  ٢٠١١ديســـمبر 

إكتواريـة أجريـت هذه المبالغ بخصوم مختلفة قصيرة األجل على النحو المفصل أدناه. وتقدر أحدث دراسة 
مليـون دوالر أمريكـي فـي  ١٢الخصوم الكاملـة فـي المسـتقبل للحسـاب الخـاص لصـرف التعويضـات بمبلـغ 

نتيجـة  كبيـراً  . وقد انخفض الرصيد اإلجمالي للخصوم األخرى انخفاضاً ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١
قة. وتمت تسـوية هـذه االلتزامـات مـن شطب جميع االلتزامات المتبقية غير المسددة المتعلقة بالفترات الساب

 )٪٢٤تزال فعالة (لبنود المساهمة المعنية كانت ال ) أو المبالغ المستردة٪٦٩خالل المدفوعات للمورّدين (
)، أو ٪٦أو للـــدخل اآلخـــر المتـــأتي مـــن الـــدول األعضـــاء أو الحســـاب الخـــاص لتكـــاليف تقـــديم الخـــدمات (

   ).٪١أساس االستحقاق ( الضبط حسب الميزات الخاصة بالموظفين على
  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
    ١٦ ١٨٣ ٧٩٨  استحقاقات السلع والخدمات

    ١٢ ٦٧١ ١٣٠  استحقاقات تكاليف إعادة الهيكلة
  ١ ٨٩٢ ٤٣٨  ٧ ١٣٧ ٩٧٢  مستحقات الموظفين

    ٧ ٠٢٢ ٠٣٨  خصوم أخرى
  ٥ ٩٢٦ ٨٠٦  ٦ ١٠٦ ٤٨٣  الحساب الخاص لصرف التعويضات

  ٣ ٦٩٩ ٨٢١  ٣ ٦٥١ ٦٩٨  سات الوقفيةمستحقات المؤس
للصــندوق المشــترك للمعاشــات االشــتراكات المســتحقة 

  التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
١ ٧٣٠ ٧٨٣(  ٣ ٦٠٣ ٤٠١(  

  ٥ ٠٧٤ ٨٠٥  ٢ ٧٥٣ ٧٧٨  اشتراكات التأمين المستحقة الدفع
  ٢٧٦ ٤٦٣  ٢٧٣ ١٤٨  مستحقات ورثة الموظفين المتوفيين

  ١٥٧ ٢٠٥ ٩٤٣    دفوعةااللتزامات غير الم
  ١٣ ٩٥٢ ٩٣٧  )٢٢ ٨٦٤ ٥٤٥(  مستحقات منظمة الصحة للبلدان األمريكية

  ١٨٦ ٢٩٨ ٤٣١  ٣٦ ٥٣٨ ٩٠١  مجموع الخصوم الراهنة األخرى
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  الخصوم المشتركة بين الكيانات  ١٢-٥

ظمـة هـي التـي تستضيف المنظمة عددًا مـن الكيانـات بموجـب اتفاقـات الخـدمات اإلداريـة. ولمـا كانـت المن
تــدير نقديــة كــل مــا تستضــيفه مــن كيانــات توجــد خصــوم متعلقــة بهــذه الكيانــات تتصــل بــأموال محــتفظ بهــا 

  باسمها. وفيما يلي مجموع المبالغ المستحقة لكل كيان:
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨    ٢٠١١-٢٠١٠  
  ٢٢٤ ٧٤٩ ٨٦٤  ٤٨٩ ٥٤٠ ١١٢  المرفق الدولي لشراء األدوية

  ٢٧١ ٣٦٠ ٦٨٨  ٢٤٠ ٤٩٢ ٠٥٤  يدز والسل والمالرياالصندوق العالمي لمكافحة األ
  ١٣ ١٩٢ ٧٦٦  ١١ ٩٤٢ ٤٦٩  المركز الدولي للحساب اإللكتروني

  ٣ ٧١٣ ٠٩٣  ٤ ٧٤٨ ٤٤٧  البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب 
  ٨٣ ٣٣٤    التحويالت األخرى

  ٥١٣ ٠٩٩ ٧٤٤  ٧٤٦ ٧٢٣ ٠٨٢  مجموع الخصوم المشتركة بين الكيانات
 
  القروض الطويلة األجل  ١٣-٥

للمدير العـام بالمضـي فـي تشـييد مبنـًى  ١٣-٥٦ج ص عو ٨-٥٥ج ص عأذنت جمعية الصحة في قراريها 
للمنظمــة ولبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز فــي المقــر الرئيســي بتكلفــة تقــدر بمبلــغ  اً جديــد
مليــون فرنــك سويســري. وقــد وافــق االتحــاد  ٣٣مليــون فرنــك سويســري تقــدر حصــة المنظمــة فيــه بمبلــغ  ٦٦

مليـون فرنـك سويسـري  ٥٩‚٨قيمته  بدون الفوائد قرضاً السويسري على منح المنظمة والبرنامج آنف الذكر 
مليـــون فرنـــك سويســـري. ووافقـــت جمعيـــة الصـــحة أيضـــًا علـــى اســـتخدام  ٢٩‚٩يبلـــغ نصـــيب المنظمـــة منـــه 

الــذي ســيقدمه االتحــاد  المــذكورعامــًا مــن القــرض  ٥٠ مــدىحصــة المنظمــة علــى  لــدفعصــندوق العقــارات 
 ١ ٥٣٤ ٦٥٨ وقـد سـددت المنظمـة حصـتها البالغـة السويسري اعتبارًا مـن السـنة األولـى الكتمـال المبنـى.

-٢٠٠٨عــــــن الفتــــــرة دوالرًا أمريكيــــــًا  ١ ٦٦٦ ٤٧٩(مقابــــــل  ٢٠١١-٢٠١٠دوالرًا أمريكيــــــًا فــــــي الثنائيــــــة 
٢٠٠٩.(  

  
  استحقاقات الموظفين  ١٤-٥

يغطــــي هــــذا الحســــاب اســــتحقاقات  – حســــاب اســــتحقاقات المــــوظفين غيــــر المقيــــدة فــــي كشــــوف المرتبــــات
ومــنح الســفر  المــنح الدراســيةالمــوظفين غيــر المقيــدة فــي كشــوف المرتبــات. وتتمثــل تلــك االســتحقاقات فــي 

  تعة الشخصية.ن ولالنتداب ومنحة االنتداب ونقل األمي، وٕاجازة زيارة الوطن والسفر للتعيالدراسةألغراض 

الخدمــة،  أنشــئ هــذا الحســاب لتمويــل اســتحقاقات المــوظفين عنــد نهايــة –حســاب مــدفوعات نهايــة الخدمــة 
العـودة إلـى الـوطن وشـحن  ومن بينها مـنح العـودة إلـى الـوطن واإلجـازات السـنوية المتراكمـة وتكـاليف سـفر

بنســـبة  ٢٠١١ - ٢٠١٠للثنائيـــة الميزانيـــة  وهـــو يمـــول مـــن اعتمـــاد فـــي. األمتعـــة عنـــد العـــودة إلـــى الـــوطن
   .العاملين بعقود محددة ٪ من مرتبات جميع الموظفين٢‚٥
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ال يعكــس التزامــات المنظمــة الطويلــة األجــل التامــة إزاء اســتحقاقات  االســتحقاق وتجــدر المالحظــة أن هــذا
مليــون دوالر  ١٥١المــوظفين. وتقــدر الدراســة االكتواريــة األخيــرة أن االلتزامــات الكاملــة فــي المســتقبل تبلــغ 

منح انتهاء الخدمة، وال إنهاء . ولم تدرج في تلك الحسابات ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١أمريكي في 
  الخدمة بناًء على اتفاق متبادل بسبب إلغاء الوظيفة. 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ٥٠ ٢٠٧ ١٨٣  ٥٦ ٥٣٠ ٢٧٦  مدفوعات نهاية الخدمة

  )٢ ٥٥٧ ١٥١(  ٢٥ ٣٤٥ ٠٩٠  ة في كشوف المرتباتاستحقاقات الموظفين غير المقيد
  ٤٧ ٦٥٠ ٠٣٢  ٨١ ٨٧٥ ٣٦٦  مجموع استحقاقات الموظفين

  
  التأمين الصحي للموظفين  ١٥-٥

صندوق التأمين الصحي للموظفين من اشتراكات الموظفين العـاملين والمتقاعـدين (التـي يـدفع  دخل تألفي
فوائــد االســتثمارات. ولضــمان تــوافر التمويــل الكــافي لتســوية المشــتركون ثلثهــا وتــدفع المنظمــة ثلثيهــا) ومــن 

٪) مـــن ٢٥مطالبـــات المـــوظفين المتقاعـــدين فـــي المســـتقبل ُتحتجـــز ســـنويًا نســـبة مئويـــة ثابتـــة (تبلـــغ حاليـــًا 
٪ فهــي الزمــة لتغطيــة مطالبــات المــوظفين ٧٥اشــتراكات المــوظفين العــاملين. أمــا النســبة المتبقيــة البالغــة 

الترصـد لجنـة وتبلغ تفاصيل إضافية عن التأمين الصحي للموظفين بشكل منفصـل إلـى  .العاملين الجارية
  . التأمين الصحي للموظفينبالمعنية الرئيسي المقر في 

  
وجدير بالمالحظة أن رصيد صندوق التأمينات الصحية بعـد انتهـاء الخدمـة ال يكفـي لسـد جميـع التكـاليف 

يــدل تقــديريًا علــى أن  ٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ٣١فــي المســتقبل. وكــان آخــر حســاب إكتــواري فــي 
مليــون دوالر أمريكــي. وبلــغ صــافي الخصــوم الماليــة غيــر الممولــة  ١٢٣٦خصــوم المنظمــة الكاملــة بلغــت 

مليــون دوالر أمريكــي مطروحــة منهــا قيمــة األصــول التــي ُتعــزى إلــى  ١٢٣٦مليــون دوالر أمريكــي ( ٧٩٢
  مريكي).مليون دوالر أ ٤٤٤المنظمة وقيمتها 

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

  ٣٨٣ ٦٠٩ ٧٣٩  ٤٥٠ ٩٠٦ ١٠٣  كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 
      اإليرادات

  ١٦٩ ٦٨٨ ٥٥١  ٢٠٨ ٣٠٠ ٥٥٢  االشتراكات المحصلة
  ١٠ ٥٩٤ ٥٦٩  ٢٣ ٢٧٥ ١٤٠  إيرادات االستثمارات الثابتة

  ١٦ ٨٧٥ ١٥٩  ٤ ٩٩٥ ٠٨٦  الفوائد
  ١٩٧ ١٥٨ ٢٨٠  ٢٣٦ ٥٧٠ ٧٧٨  اإليراداتمجموع 

      المصروفات
  ١٢٦ ٠٨٥ ٦٠٣  ١٤٧ ٢٨٨ ٤٥٥  المطالبات المدفوعة
  ٣ ٧٧٦ ٣١٢  ١٢ ٣٧٠ ١٧٦  مصروفات التشغيل
  ١٢٩ ٨٦١ ٩١٥  ١٥٩ ٦٥٨ ٦٣١  مجموع المصروفات

  ٤٥٠ ٩٠٦ ١٠٣  ٥٢٧ ٨١٨ ٢٥٠  كانون األول/ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  المشطوبة واإلكرامياتاإلعفاءات اإلدارية والمبالغ   ١٦-٥

. وفـي المكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق ٢٠١١-٢٠١٠خـالل الثنائيـة  اعتمد الكثير من اإلعفاءات اإلدارية
حلية، في الحاالت التي بدا فيها من المسـتحيل لدعم تكاليف م أمريكياً  دوالراً  ٣٨١٩آسيا اعتمد مبلغ قدره 

ي المكتـب اإلقليمـي لغـرب المحـيط هـة المتلقيـة. وفـالحصول على تقرير عن استخدام أموال الـدعم مـن الج
بســـبب دخـــول موظـــف مســـؤول عـــن الســـفر فـــي  أمريكيـــاً  دوالراً  ٧٦٥٣الهـــادئ اعتمـــد إعفـــاء إداري بمبلـــغ 

لعدد من  أمريكياً  دوالراً  ٩٤ ٥٦٥بإجمالي  إدارياً  منازعة. وفي المقر الرئيسي اعتمد المراقب المالي إعفاءً 
يل األمــوال. وتعــود الحــاالت التــي تتعلــق بالمســتحقات المختلفــة المشــتركة بــين الحــاالت اســتبعد فيهــا تحصــ

  .٢٠٠٥الكيانات إلى عام 
  

وأذن المراقب المالي بدفع مبلغين لإلكراميات، تعلق المبلغ األول بحالة دخل فيها خبيـر مؤقـت المستشـفى 
. أما المبلغ الثـاني فكـان يسرياً سو  فرنكاً  ٦٢٦أثناء حضوره الجتماع تعقده المنظمة وتكبد مصاريف بقيمة 

  تيل عليه في إيجار المسكن.ع إلى موظف داخلي احدوالر أمريكي ودف ٢٥٠٠بقيمة 
  

ونفــذت عمليــة واســعة النطــاق لحــل بعــض المســائل المطروحــة منــذ أجــل طويــل فيمــا يتعلــق باســتحقاقات 
بســـلف المرتبـــات  لـــق أساســـاً ، يتعأمريكيـــاً  دوالراً  ٤٧٣ ٢٨٠المـــوظفين. واعتمـــد شـــطب مبلـــغ إجمـــالي قـــدره 

وٕايجار السكن ومنح السفر والمـنح الدراسـية للمـوظفين السـابقين فـي حـاالت اسـتبعد فيهـا اسـتعادة األمـوال. 
وفي بعض األحيان تعلقت المبالغ المشطوبة بموظفين توفوا منذ تاريخ اسـتحقاق المبـالغ، فـي حـين تعلقـت 

  لرغم من محاوالت االتصال بهم. تحديد أماكنهم على ا تعذرمبالغ أخرى بموظفين 
  
  الخصوم المحتملة  ١٧-٥

كــــــــان للمنظمــــــــة عــــــــدة قضــــــــايا قانونيــــــــة معلقــــــــة، ومعظمهــــــــا  ٢٠١١كــــــــانون األول/ ديســــــــمبر  ٣١فــــــــي 
لــم تــدرج ألن مــن المحتمــل دفــع مبالغهــا بعــد فتــرة مــن الــزمن. لكــن هنــاك ثــالث قضــايا  تعويضــات يخــص

 ١٣٨ ٠٠٠حتملة، ويقدر أن مجمـوع تكاليفهـا المحتملـة تخص نزاعات تعاقدية ويمكن اعتبارها خصومًا م
  دوالر أمريكي.

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨إعادة تصنيف األرقام القابلة للمقارنة والخاصة بالفترة   ١٨-٥

لتطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام، أدخـل  في مسعى لتحسين نسق البيانات المالية تحضيراً 
  حسابات الراهن في بيان األداء المالي وبيان الوضع المالي. عدد من التعديالت على هيكل ال

 أدرجـت االسـتثمارات فـي مبـالغ النقـد  ٢٠٠٩-٢٠٠٨: فـي البيانـات الماليـة للفتـرة الماليـة االستثمارات
إلــى تطبيــق  . وكجــزء مــن االنتقــال تــدريجياً أمريكيــاً  دوالراً  ٢ ٤١٢ ٩٠٦ ٣٤٨ومكافئــات النقــد وقــدرها 

ة الدوليــة للقطــاع العــام، تقــرر أنــه مــن األدق الفصــل بــين االســتثمارات والنقــد فــي المعــايير المحاســبي
، وبالتـــالي كـــان مـــن الضـــروري ماديـــاً  ألن االســـتثمارات تشـــكل رصـــيداً  نظـــراً  ٢٠١١-٢٠١٠الثنائيـــة 

 دوالراً  ٢ ١٠٩ ٠٧١ ٨٠١إجــراء التعــديل ذاتــه للفتــرة الماليــة الســابقة لفصــل مبلــغ االســتثمارات وقــدره 
 . أمريكياً  دوالراً  ٣٠٣ ٨٣٤ ٥٤٧عن األرصدة النقدية وقدرها  اً يأمريك

  ًأضــيف عمــود جديــد فــي إلــى جــدول البيانــات  ٢٠١١-٢٠١٠فــي الثنائيــة  :المبــالغ المدفوعــة مقــدما
أعيــد  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الماليـة يتضـمن مبــالغ الودائـع المتعلقــة بإيجـار العقــارات. وبالنسـبة إلــى الثنائيـة 

 يتعلق بهذه الودائع وتم نقله من المبالغ المدفوعة مقـدماً  أمريكياً  دوالراً  ٢٧٤ ٣٠٢تصنيف مبلغ قدره 
 إلى الودائع.
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  تتطلـــب المزيـــد مـــن  أمـــواالً  يـــة أي ثنائيـــة تتلقـــى المنظمـــة أحيانـــاً فـــي نها :مقـــدمااالشـــتراكات المتلقـــاة
عامـل مـع تـم الت ٢٠٠٩-٢٠٠٨المتابعة مع المصارف من أجل تحديد مصدرها. وفـي نهايـة الثنائيـة 

علــى أنهــا خصــوم ولــم تحســب علــى أنهــا  أمريكيــاً  دوالراً  ٦٩ ٩١٤هــذه األمــوال المعلقــة البــالغ قــدرها 
 .٢٠١١-٢٠١٠"اشتراكات متلقاة مقدما" نظرا ألنها وردت في الثنائية 

 واصــــلت المنظمــــة تحســــين تعريــــف رصــــيد  ٢٠١١-٢٠١٠أثنــــاء الفتــــرة الماليــــة  ة:الحســــابات الدائنــــ
لكــي ال تشــمل إال األرصــدة التــي تتعلــق بالخصــوم التــي تــدين بهــا لمقــدمي الســلع  الحســابات الدائنــة

والخـــدمات. أمـــا جميـــع الخصـــوم األخـــرى مـــن قبيـــل خصـــوم التـــأمين الصـــحي والمعاشـــات التقاعديـــة 
المســتحقة للمــوظفين وغيرهــا مــن مســتحقات المــوظفين فقــد أعيــد تصــنيفها وتــم نقلهــا مــن الحســابات 

 خــرى. وألغــراض المقارنــة كــان مــن الضــروري إجــراء إعــادة تصــنيف مشــابهةالدائنــة إلــى الخصــوم األ
  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨مسجل في الثنائية  أمريكياً  دوالراً  ١٧٢ ٥٧٠ ٨١٦لمبلغ قدره 

  
  المعلومات الداعمة لبيان التغيرات في صافي األصول/ األسهم  -٦

  
 االشتراكات المقدرة -الميزانية العادية للدول األعضاء   ١-٦

. وتـــوفر هـــذه المالحظـــة ٢٠١١-٢٠١٠هـــو قـــرار فــتح االعتمـــادات للفتـــرة الماليــة  ٢٩-٦٢ج ص ع القــرار
جانــب االعتمــادات  إلــىتفاصــيل النفقــات الماليــة الممولــة مــن االشــتراكات المقــدرة، والنفقــات ذات الصــلة، 

وتوضــح . ٢٠١١-٢٠١٠للفتــرة  الــدخل الــوارد مــن الــدول األعضــاء غيــر االشــتراكات المقــدرة الممولــة مــن
   (العجز) في الميزانية العادية للدول األعضاء. حالة الصناديق المتاحة صافي الفائض/
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االشتراكات   
  المقدرة

الدخل غير   
  االشتراكات المقدرة

  
  المجموع

  )٧٩ ١٩١ ٢٠٨(    ٣٢ ٢٠٢ ٩٠٧   )١١١ ٣٩٤ ١١٥(  ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 

            البرمجية اإليراد والمصروفات 
  ٩٤٥ ١١٤ ٤٠٠        ٩٤٥ ١١٤ ٤٠٠  صافي االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء

      )١٥ ٠٠٠ ٠٠٠(    ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  االعتمادات
  )١٦ ٢٧٤ ٤٠٠(        )١٦ ٢٧٤ ٤٠٠(  المبالغ المسددة لمعالة الضرائب

  ٩٢٨ ٨٤٠ ٠٠٠    )١٥ ٠٠٠ ٠٠٠(    ٩٤٣ ٨٤٠ ٠٠٠  الميزانية البرمجية الفعلية

  )٩١٧ ٥٨٧ ٩١٠(       )٩١٧ ٥٨٧ ٩١٠(  ٢٠١١-٢٠١٠صروفات البرمجية المتعلقة بالفترة الم
  )٦ ٥٨٣ ٨٩٦(        )٦ ٥٨٣ ٨٩٦(  ٢٠٠٩-٢٠٠٨المصروفات البرمجية المتعلقة بالفترة 

  ٤ ٦٦٨ ١٩٤    )١٥ ٠٠٠ ٠٠٠(    ١٩ ٦٦٨ ١٩٤  صافي الفائض/ (العجز)

               وما يتعلق بذلك من اعتمادات تحصيل االشتراكات
  )٦٢ ٦٠٢ ٨٥٩(        )٦٢ ٦٠٢ ٨٥٩(  االشتراكات المقدرة غير المسددة للثنائية الراهنة
  ١٤٣ ٩٦٢ ٤٠٤    ١٤٣ ٩٦٢ ٤٠٤      االشتراكات المتأخرة المتلقاة خالل الفترة الراهنة 

     )١١١ ٣٩٤ ١١٦(    ١١١ ٣٩٤ ١١٦  إعادة سداد االقتراض الداخلي
  ٨١ ٣٥٩ ٥٤٥    ٣٢ ٥٦٨ ٢٨٨    ٤٨ ٧٩١ ٢٥٧  ةصافي الزيادة/ (النقص) في المبالغ المحصل

            الدخل الوارد من الدول األعضاء غير االشتراكات المقدرة
  ١ ٠٠٤ ٥٤٥    ١ ٠٠٤ ٥٤٥      الفوائد

  ٥ ٠٧٩ ٦٥٠    ٥ ٠٧٩ ٦٥٠      الوفورات المحققة بشأن االلتزامات غير المصفاة
  )٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠(    )٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠(      صندوقي تكنولوجيا المعلومات واألمن إلىالتحويل 

  )٢٥ ٩١٥ ٨٠٥(    )٢٥ ٩١٥ ٨٠٥(      صافي الدخل غير االشتراكات المقدرة
: االشـــتراكات ٢٠١١كــانون األول/ ديســـمبر  ٣١الرصــيد فـــي 
  المقدرة وغيرها

)١٩ ٠٧٩ ٢٧٤(    ٢٣ ٨٥٥ ٣٩١    )٤٢ ٩٣٤ ٦٦٤(  

  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠          رصيد صندوق رأس المال العامل
  )٨ ٠٧٣ ٦٠٣(          رائبالعجز في صندوق معادلة الض

: مجمــــــوع ٢٠١١كــــــانون األول/ ديســــــمبر  ٣١الرصــــــيد فــــــي 
  الدول األعضاء -الميزانية العادية

        ٣ ٨٤٧ ١٢٣  

ُيطرح منه: االعتمادات الخاصة بااللتزامات األكيدة (األعباء) 
  )٢(انظر الجدول البياني 

        )١٨ ٤٦٥ ٣٥٦(  

  )١٤ ٦١٨ ٢٣٣(          )مجموع أموال الدول األعضاء المتاحة (العجز

  

  أسهم الدول األعضاء في األصول الرأسمالية  أ١-٦

أرصـدة الصـناديق  ُحسبت نفقة األصول الرأسمالية أثناء الفترة المالية حسب قيمة شرائها، وبهـذا انخفضـت
المخصصــة المعنيــة. وفــي نهايــة كــل فتــرة ماليــة يجــاز بنــد لرســملة األصــول وأســهم الــدول األعضــاء. وفــي 

مليـــون  ٧٦‚٨بلغـــت أســـهم الـــدول األعضـــاء فـــي األصـــول الرأســـمالية  ٢٠١١ديســـمبر  ون األول/كـــان ٣١
  دوالر أمريكي.

  
  الدخل الوارد من الدول األعضاء غير االشتراكات المقدرة  ٢-٦

ُيستخدم هذا الصندوق (الـذي كـان يسـمى حسـاب اإليـرادات المتنوعـة) لتوحيـد كـل مصـادر الـدخل المتـأتي 
بخالف االشتراكات المقدرة عن الفترة الجارية. ويحقق هذا الصندوق دخله من الفوائـد  من الدول األعضاء
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متنوعـة أخـرى.  وأرباح/ (خسائر) أسعار الصرف، ومن شطب التزامات الفترات السابقة، ومن أية إيـرادات
) ٧-٦٣ج ص ع(القــرار  العقــارات مليــون دوالر أمريكــي لصــندوق ٢٢وقــررت جمعيــة الصــحة تخصــيص 

مليــون دوالر  ١٥، و٢٠١٠) فــي عــام ٦-٦٣ع  ص  جماليــين دوالر أمريكــي لصــندوق األمــن (القــرار  ١٠و
  ).٩-٦٢ج ص ع(القرار  ٢٠١١-٢٠١٠أمريكي لتمويل الميزانية العادية في الفترة 

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

  ١٣ ٨٢١ ١٤٠  ٣٢ ٢٠٢ ٩٠٧  كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 

      اإليرادات
  ٧٩ ٦٦٥ ٩٥٤  ١٤٣ ٩٦٢ ٤٠٤  لوارد عن اشتراكات فترات سابقةالمبلغ ا

  ٨ ٨٠٠ ٣٧٣  ٥ ٠٧٩ ٦٥٠  الوفورات وااللتزامات غير المدفوعة
  ٣ ٩٢٩ ٢٤٥  ١ ٠٠٤ ٥٤٥  الفوائد

  ٣ ٧٩٦ ١١٥    اإليرادات األخرى
  ٩٦ ١٩١ ٦٨٧  ١٥٠ ٠٤٦ ٦٠٠  مجموع اإليرادات

      يطرح منه:
لعامل واالقتراض سداد مستحقات صندوق رأس المال ا

  ٣٢ ٨٠٩ ٩٢٠  ١١١ ٣٩٤ ١١٦  الداخلي
    ٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠  االعتماد المخصص لصندوق العقارات
  ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠  االعتماد المخصص للميزانية العادية
    ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  االعتماد المخصص لصندوق األمن

  ٧٧ ٨٠٩ ٩٢٠  ١٥٨ ٣٩٤ ١١٦  المجموع الفرعي
  ٣٢ ٢٠٢ ٩٠٧  ٢٣ ٨٥٥ ٣٩١  ألول/ ديسمبر كانون ا ٣١الرصيد في 

  
  صندوق معادلة الضرائب  ٣-٦

  تضمن بيان السياسات المحاسبية الوارد أعاله وصفًا كامًال إلدارة صندوق معادلة الضرائب.
  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
  )٤ ٩٢٦ ١٥٢(  )٧ ٢١٨ ٥٢٤(  كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 

  ١١ ٢٨٤ ٣١٠  ١٦ ٢٧٤ ٤٠٠  مرتبات الموظفينخطة االقتطاع اإللزامي من 
      يطرح منه:

  ١٣ ٥٧٦ ٦٨٢  ١٧ ١٢٩ ٤٧٨  )٩-٦٢ج ص ع(القرار  الضرائب المفروضة على الموظفين
  )٧ ٢١٨ ٥٢٤(  )٨ ٠٧٣ ٦٠٢(  كانون األول/ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  

  

 



 A65/29  ٦٥/٢٩ج

48 

  صندوق رأس المال العامل  ٤-٦

ريثمــا يـــتم اســتالم االشــتراكات المقـــدرة يجــوز تمويــل تنفيـــذ  مـــن الالئحــة الماليــة علـــى أنــه ٧نصــت المــادة 
الميزانية العاديـة مـن صـندوق رأس المـال العامـل، ثـم بـاالقتراض الـداخلي مـن االحتيـاطي النقـدي للمنظمـة 
باستثناء الصناديق االئتمانية. وتسدد المبالغ المقترضة بدفع قيمتها من االشتراكات المقدرة التي تصل بعد 

حقاقها، علــى أن يــتم هــذا الســداد أوًال لــرد االقتــراض الــداخلي ثــم إلعــادة المبــالغ المقترضــة مــن موعــد اســت
ظـل صـندوق رأس المـال العامـل عنـد مسـتوى  ٩-٦٢ج ص عصندوق رأس المال العامل. وبموجب القرار 

  مليون دوالر أمريكي. ٣١
  
  صندوق األغراض الخاصة  ٥-٦

ق العقــــارات علــــى إيراداتهمــــا مــــن أمــــوال تــــدفعها الــــدول يحصــــل صــــندوق تكنولوجيــــا المعلومــــات وصــــندو 
-٢٠١٠) فـــي الفتـــرة الماليـــة ٢-٦األعضـــاء باإلضـــافة إلـــى االشـــتراكات المقـــدرة لهـــا (انظـــر المالحظـــة 

. وقــد حــل صــندوق الرســوم المفروضــة علــى المناصــب المشــغولة محــل صــندوق الرســوم المشــتركة ٢٠١١
  .دول الوارد أدناه أرصدة هذه الحساباتوُيبين الج وصندوق تنمية قدرات الموظفين.

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

  ٢٢ ٣٠٤ ٨٠٤  ٢٢ ٧٤٤ ١٥٨  صندوق الرسوم المفروضة على المناصب المشغولة
  ٢ ٨١٨ ٧٢١  ١٨ ١٢٠ ٥٨٠  صندوق العقارات
  ١٦٢ ٤٥٩  ٤ ٦٥٠ ٤٥٥  صندوق األمن

    ٨٠٣ ٩٢٣  صندوق الخدمات الداخلية
  ٣ ٥٨٧ ٤٥٩  ١١٧ ٠٠٦  تصندوق تكنولوجيا المعلوما

  )٤٦ ٠٢٥(  ٤٩ ٩٤٥  الصندوق الدوار للتعليم والمعدات المختبرية
  ٢٨ ٨٢٧ ٤١٨  ٤٦ ٤٨٦ ٠٦٧  المجموع

  
  صندوق العقارات  ٦-٦

الصــــادر عــــن جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثالثــــة  ١٤-٢٣ج ص عأنشــــئ هــــذا الصــــندوق بموجــــب القــــرار 
ــــه فــــي  والعشــــرين. ويمــــول هــــذا الصــــندوق عــــادة باعتمــــادات تؤخــــذ مــــن الميزانيــــة العاديــــة. وخصصــــت ل

مليـون دوالر أمريكـي مـن أمـوال دفعتهـا الـدول األعضـاء باإلضـافة إلـى  ٢٢اعتمادات  قدرها  ٢٠١٠ عام
  ). وتودع في هذا الصندوق أيضًا إيرادات تأجير العقارات. ٢-٦اشتراكاتها المقدرة (انظر المالحظة 

  
شـــاء المبـــاني أو توســـيع المبـــاني الراهنـــة؛ وشـــراء األراضـــي حســـب ويســـتخدم هـــذا الصـــندوق لـــدفع تكلفـــة إن

الحاجـــة؛ والصـــرف علـــى التصـــليحات والتغييـــرات الالزمـــة لمبـــاني المكاتـــب الراهنـــة وأمـــاكن اإلقامـــة التـــي 
تؤجرها المنظمة لموظفيها. والبد مـن أخـذ تصـريح محـدد مـن جمعيـة الصـحة العالميـة قبـل شـراء األراضـي 

  لحقاتها.وٕانشاء المباني أو م
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ٤ ١٧٤ ٦٦٥  ٢ ٨١٨ ٧٢١  كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 
      اإليرادات

اعتمــادات مــن غيــر االشــتراكات المقــدرة علــى الــدول 
    ٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠  األعضاء

  ٤٨ ٣٩٧  ١ ٥٥٩ ٥٧٤  إيرادات أخرى
  ٧٧٤ ٧٢٢  ٢ ٧٦٦ ١٠٧  إيرادات التأجير
  ٨٢٣ ١١٩  ٢٦ ٣٢٥ ٦٨١  تمجموع اإليرادا

      المصروفات  
  )٢٦٧ ٠٠٦(  ٥ ٤٧٢ ٩٥٤  المقر الرئيسي

  ١ ٣١٦ ١٤٧  ٣ ٩٨٨ ٧٦٢  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
  ١ ٠٣٨ ٢٣٥  ٧٢٨ ٢٥٥  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

    ٥٤١ ٩١٤  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ
    ٢٩١ ٩٣٦  المكتب اإلقليمي ألوروبا

  ٩١ ٦٨٨    تب اإلقليمي لجنوب شرق آسياالمك
  ٢ ١٧٩ ٠٦٤  ١١ ٠٢٣ ٨٢٢  مجموع المصروفات

  ٢ ٨١٨ ٧٢١  ١٨ ١٢٠ ٥٨٠  كانون األول/ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 
  صندوق المشاريع  ٧-٦

 ١٠٠فيما يلي بيان أرصدة حسابات هذا الصندوق. وُتعزى الزيادة الكبيرة في أنشطة المشتريات إلى مبلغ 
  الر أمريكي تم تلقيها لشراء معدات طبية لحكومة ليبيا. مليون دو 

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  

  ١٧ ٨١٢ ٥١٤  ١٣٦ ٢٤٣ ٠١٠  أنشطة المشتريات
  ٨ ١٤٥ ٣٠٥  ٤ ٥٤٥ ٢٦٣  صندوق المبيعات الدوار

  ٢ ٤٤٤ ٣٦٥  ٢ ٧٢١ ٦٢٩  الحساب الخاص باالمتيازات
  ١ ٢٣٨ ٦٣٥  ١ ٨٣٣ ٩٣٢  تأجير مواقف السيارات

  )٦٩٥ ١٨٢(  ٥٦٩ ١٣٣  بوالص التأمين حساب
  ٤ ٤٣٠    إيرادات البراءات

  ٢٨ ٩٥٠ ٠٦٨  ١٤٥ ٩١٢ ٩٦٧  المجموع
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  الصندوق االئتماني  ٨-٦
يشــمل الصــندوق شــراكات تــديرها المنظمــة وال تعتمــد جمعيــة الصــحة ميزانياتهــا. وفيمــا يلــي بيــان أرصــدة 

  حسابات هذا الصندوق. 
  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ١٠٧ ٠٣٤ ٤٠٧  ١٠٣ ٣٧٦ ٤٦١  كة دحر السل ومرفق األدوية العالميشرا

    ٨ ٨٠٤ ٦١٨  شبكة القياسات الصحية 
  )١٠ ٣٥٦(  ٣ ٣١٠ ١٤٧  شراكة دحر المالريا

  )٣ ٥٩٨(  ٢ ٢٠٢ ١٠٥  شراكة صحة األم والوليد والطفل
اللجنـــــــة الدائمـــــــة لمنظومـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة المعنيـــــــة 

  بالتغذية
٤٠٠ ٤٦٥    

  ١ ١٤٨ ٦٥٩  ٧٠ ٤٠٤  االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغأمانة 
  )٤٦٤ ٢٦٥(  ١٢ ٢٤٨  الصناديق االئتمانية األخرى

  ١٠٧ ٧٠٤ ٨٤٧  ١١٨ ١٧٦ ٤٤٨  المجموع
  
  المبالغ المسقطة  ٩-٦

)، هــي ١، كمــا تــرد فــي بيــان األداء المــالي بحســب الصــناديق الرئيســية (الجــدول البيــاني المبــالغ المســقطة
محاسبية ُتستخدم ألغراض التوحيد من أجل إزالة أثر التحـويالت التـي تجـري بـين الصـناديق والتـي  بيانات

لــوال ذلــك لعّبــرت بشــكل مبــالغ فيــه عــن إيــرادات المنظمــة ونفقاتهــا. ولتيســير تســجيل هــذه البيانــات، اســُتخدم 
قــد تــم فصــل الفئــات صــندوق للمبــالغ المســقطة لضــمان تســجيل جميــع البيانــات فــي دفتــر األســتاذ العــام. و 

تلــك التــي تقــع داخــل الصــندوق العــام وتلــك  إلــى إســقاطهاالرئيســية للتحــويالت بــين الصــناديق التــي يتعــين 
  التي تقع بين الصناديق الرئيسية.

  المبالغ المسقطة من الصندوق العام  أ٩-٦

م وفقـــا ُيســـجَّل مبلـــغ مصـــروف مقابـــل كـــل مســـاهمة طوعيـــة فـــي تكـــاليف الـــدع - تكـــاليف دعـــم البرنـــامج
الحسـاب لالتفاقات المبرمة مع المانحين. وُيسجَّل اإليراد المناظر من الرسوم المتأتية من توفير الدعم فـي 

. ويجـــري إســـقاط اإليــراد والمصـــروفات علـــى الســواء فـــي نهايـــة الفتـــرة الخــاص لصـــندوق تكـــاليف الخــدمات
  المالية. 

  ٢٠١١- ٢٠١٠  اإليرادات
  ١٣١ ٤٠٠ ٥٠٢  تماالحساب الخاص لصندوق تكاليف الخد

    المصروفات
  ١٣١ ٤٠٠ ٥٠٢  المبلغ المسقط من الصندوق العام -الصندوق الطوعي 
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  المبالغ عبر الصناديق: إسقاط

علـى غـرار إسـقاط تكـاليف الـدعم التـي ُتحمَّـل علـى المسـاهمات الطوعيـة، يتعـين  - تكاليف دعم البرنـامج
ق بتكـاليف دعـم البرنـامج التـي تُفـرض علـى المسـاهمات أيضا تسـجيل بيـان بشـأن مبـالغ مسـقطة فيمـا يتعلـ

  المتلقاة في صندوق األغراض الخاصة وصندوق المشاريع والصندوق االئتماني. 

  ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ٩ ٤٦٢ ٦٤٢  اإليرادات

    المصروفات
  ٧ ٧٢٩ ٥٦٥  الصندوق االئتماني
  ١ ٧٣٠ ٦١٢  صندوق المشاريع

  ٢ ٤٦٥  صندوق األغراض الخاصة
  ٩ ٤٦٢ ٦٤٢  روفاتمجموع المص

  
وافقـــت المـــديرة العامـــة علـــى األخـــذ  - صـــندوق الرســـوم المفروضـــة علـــى المناصـــب المشـــغولة  ب٩-٦

. وُيطبــق ٢٠١٠مــن كــانون الثــاني/ ينــاير  بالرســوم المفروضــة علــى المناصــب المشــغولة اعتبــاراً 
ل علـى نحـو الرسم باعتباره من تكاليف الموظفين وُيستخدم لتمويل وظائف تمكينيـة وداعمـة تتصـ

مباشـــر تمامـــا بمســـتوى المـــالك الـــوظيفي، أال وهـــي أدارة وتنظـــيم المـــوارد البشـــرية وتنميـــة قـــدرات 
المـــوظفين وتعلـــيمهم وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال (البنيـــة التحتيـــة ودعـــم المســـتخدمين وٕادارة 

الفتــرة الماليــة،  التطبيقــات) وٕادارة المرتبــات وتكــاليف األمــن المشــتركة لألمــم المتحــدة. وفــي نهايــة
يتعين إسقاط مصروفات تكاليف الموظفين المتصلة بالرسوم المفروضة على المناصب المشغولة 

  جنب مع اإليراد المسجل في صندوق األغراض الخاصة.  إلى جنباً 

  ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ١٤٨ ١٧٢ ٥٧٠  اإليرادات

    المصروفات
  ١٤٨ ١٧٢ ٥٧٠  تكاليف الموظفين وغيرها من تكاليف العاملين

  
  التحويل من الشراكات  ج٩-٦

لدى عدد من الشراكات الُمدمجة في التقرير المالي للمنظمة اعتمادات في ميزانياتها تسمح لها بالمسـاهمة 
في الصـندوق الطـوعي للمنظمـة. وُتسـجَّل هـذه المسـاهمات كمبلـغ منصـرف لـدى الشـراكة فـي حـين ُيسـجَّل 

ويجــري إســقاط هــذه التحــويالت التــي تجــري بــين الصــناديق البيــان المنــاظر كــإيراد فــي الصــندوق الطــوعي. 
  في نهاية كل فترة مالية.
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  ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ٤ ١٩١ ٨٦٩  إيراد الصناديق الطوعية

    مصروفات الصندوق االستئماني
    التحويالت والمنح للنظراء

  ٣ ٥٤٦ ٣٧٦  شراكة دحر المالريا
  ٢١٥ ٤٩٣  شراكة دحر السل ومرفق األدوية العالمي

    خدمات التعاقديةال
  ٢٠٠ ٠٠٠  شراكة صحة األم والوليد والطفل

    مصروفات التشغيل العامة
  ٢٣٠ ٠٠٠  اللجنة الدائمة لمنظومة األمم المتحدة المعنية بالتغذية

  ٤ ١٩١ ٨٦٩  مجموع المصروفات
  

  عمليات النقل بين الصناديق  ١٠-٦
بـين الصـناديق. وتتعلـق أضـخم عمليـة نقـل عـددًا مـن عمليـات النقـل  ٢٠١١-٢٠١٠شـهدت الفتـرة الماليـة 

مليــون دوالر أمريكــي إلــى صــندوقي العقــارات واألمــن  ٣٢باالعتمــادات الــواردة مــن الميزانيــة العاديــة بقيمــة 
مليــون دوالر أمريكــي علــى التــوالي (لالطــالع علــى التفاصــيل انظــر  ١٠مليــون دوالر أمريكــي و ٢٢بقيمــة 

رت عمليـات نقـل نتيجـة إعـادة تصـنيف الشـراكات فـي الصـندوق ). وباإلضافة إلى ذلـك جـ٢-٦المالحظة 
دوالرًا أمريكيًا لنقل  ٦٢٠ ٢٩٨االئتماني وفقًا للميزانية البرمجية المعتمدة. ودعت الحاجة إلى تعديل بقيمة 

  األرصدة المتبقية في صندوق التحويل من عمليات التأمين إلى خارج الصندوق الطوعي.
  ٢٠١١- ٢٠١٠  

    لى الصندوق االئتماني من الصناديق الطوعيةعمليات نقل إ
  ١٠ ٢٦١ ٣٦٦  شبكة قياسات الصحة
  ٧ ٨٤٢ ٤٢٦  شراكة دحر المالريا

  ٥ ١٥١ ٠٣٩  لجنة األمم المتحدة الدائمة للتغذية
  ٥٠١ ١٨٤  شراكة صحة األم والوليد والطفل

  ٣٧٣ ٣٩٠  الصناديق االئتمانية األخرى
  ٢٤ ١٢٩ ٤٠٥  الئتمانيمجموع عمليات النقل إلى الصندوق ا

    عمليات النقل إلى صندوق المشاريع من الصناديق الطوعية
  ٦٢٠ ٢٩٨  حساب خطة التأمين

  ٢٤ ٧٤٩ ٧٠٣  مجموع عمليات النقل من الصناديق الطوعية
  
  الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات  ١١-٦

ر ميزانية االشتراكات المقدرة أنشئ هذا الصندوق لدعم تكاليف الخدمات التي تمول من مصادر أخرى غي
  (ومنها مثًال االشتراكات الطوعية). 
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  وتقيد في هذا الصندوق اإليرادات الواردة من المصادر التالية:
  
المبــالغ الــواردة لتكــاليف الــدعم مــن المصــادر الطوعيــة، بمــا فيهــا الترتيبــات االســتئمانية   )١(

  ق الطــــــوعي، وذلــــــك بموجــــــب القــــــرار المعقــــــودة مــــــع الحكومــــــات والكيانــــــات األخــــــرى، والصــــــندو 
. وتحســــب هــــذه المبــــالغ بفــــرض رســــم بنســــبة مئويــــة ثابتــــة علــــى مجمــــوع نفقــــات ١٧-٣٤ج ص ع
  المشروع؛

  
  اتفاقات الخدمات اإلدارية المعقودة مع كيانات أخرى؛  )٢(
  
  .١٢٢/٣م تالفوائد المحصلة عن الصناديق الطوعية، حسب الوثيقة   )٣(
  

طريقـــــة المحاســـــبة علـــــى إيـــــرادات تكـــــاليف الـــــدعم. فأصـــــبحت هـــــذه  نقحـــــت المنظمـــــة ٢٠١٠وفـــــي عـــــام 
دعـم  تحّصل على أساس النفقات البرمجية ذات الصلة، ال على أساس المواعيد. والتـزال تكـاليف اإليرادات

وهــذه السياســة  البــرامج تحمــل علــى المشــروع المعنــي ثــم تلغــي إيراداتهــا وال تســجل فــي بيــان األداء المــالي.
  خفضت الرصيد العام للحساب الخاص التابع لصندوق تكاليف الخدمات.األكثر تحفظًا 
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨    ٢٠١١- ٢٠١٠  
  ٤١ ٨٤٦ ٣٩٦  ٦٣ ٥٨٠ ٧٠٣  كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 
      اإليرادات

  ٢٢٤ ١٠٧ ٦٠٧  ٢٥١ ٣٩٠ ٠٣٠  تكاليف دعم البرامج
  ٢٩ ٣٥٦ ١٠٧  )٨ ٨٦٦ ١٠٩(  الفوائد

  ١٤ ٦٦٤ ٣٢٩  ١٢ ٨٧٠ ٣٣٧  اتفاقات الخدمات اإلدارية المعقودة مع كيانات أخرى
  ٢٢٦ ٥٢٥  ٨ ١٩٥ ٥٣٦  اإليرادات األخرى

اعتمــــــــــادات خصصــــــــــتها جمعيــــــــــة الصــــــــــحة العالميــــــــــة 
  ١٩ ٩٣٩ ٧٩٢    )٦-٦١ج ص عو ٨-٦٠ج ص ع(القراران 

  ٥ ١٩٥ ٧٠٦    عمليات التحوط
  ٢٩٣ ٤٩٠ ٠٦٦  ٢٦٣ ٥٨٩ ٧٩٤  اإليرادات مجموع

      المصروفات
  ١٣٢ ٤٧٨ ٧١٧  ٨١ ١٠٢ ٩٢٢  بين األقاليم األنشطة العالمية واألنشطة المشتركة

  ٤٩ ٤٣٣ ٩٦٤  ٤٤ ١١٣ ٥٧٥  المكتب اإلقليمي ألفريقيا
  ١٤ ٦٥٤ ٦٠٠  ١٥ ٤١٤ ٤٠٧  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  ١٩ ٧١٠ ٨٨٣  ١٥ ٢١٩ ٥٧٠  المكتب اإلقليمي ألوروبا
  ٢٤ ٥١٥ ٩٥٤  ١٤ ٣٥٩ ٤٥١  مكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسياال

  ٤ ٢٥٧ ٩١٤  ١٣ ٤٣٤ ٦٤٧  المكتب اإلقليمي لألمريكتين
  ٢٦ ٧٠٣ ٧٢٧  ١٢ ٢٥٨ ٠٠٤  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ٢٧١ ٧٥٥ ٧٥٩  ١٩٥ ٩٠٢ ٥٧٦  مجموع المصروفات
      يخصم منه:

    ١٤ ١٤٥ ٠٣٤  اعتمادات الديون المعدومة والرسوم األخرى
 للبرنــــــامج الخــــــاص للبحــــــوثســــــلف للخــــــدمات اإلداريــــــة 

المشترك  والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية
رنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي والبنـك بين اليونيسف وب

    ٣ ٢٢٨ ٨٦٧  الدولي ومنظمة الصحة العالمية
    ٢ ١٧٠ ٠٤٠  عمليات الشطب والمبالغ األخرى غير القابلة للتحصيل

سلف للخدمات اإلدارية ألمانة اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة 
    ٥٤٠ ٠٠٠  بشأن مكافحة التبغ

  ٦٣ ٥٨٠ ٧٠٣  ١١١ ١٨٣ ٩٨٠  كانون األول/ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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المشترك بين  والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية للبرنامج الخاص للبحوثسلف للخدمات اإلدارية 
البرنامج الخاص  عانى .ألمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةرنامج االيونيسف وب

من مصاعب مالية. ولم يكن مقدار المساهمات الواردة من الجهات الراعية  ٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة المالية 
ائية. وتم االتفاق على تأجيل المشتركة والجهات المانحة األخرى كافيًا لتغطية كل االلتزامات المالية المتكبدة للثن

المقادير المستحقة على منظمة الصحة العالمية للخدمات اإلدارية (اإليجارات والمصروفات العامة األخرى) حتى 
  . ولتغطية النقص تمت إتاحة األموال من الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمة.٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 

  
وبالمثل عانت أمانة االتفاقية  منظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.سلف للخدمات اإلدارية ألمانة اتفاقية ال

. كما أن األمانة لم تتمكن من أن تسدد للمنظمة تكاليف ٢٠١١-٢٠١٠اإلطارية من مصاعب مالية في الفترة 
ركة الخدمات اإلدارية (اإليجارات والمصروفات العامة) إذ لم تكن األموال المتوافرة من الجهات الراعية المشت

والمانحة كافية. وبغية تغطية النقص تمت إتاحة األموال من الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمة. وفي عام 
  تلقت األمانة تمويًال جديدًا وقد قامت بالفعل بتسديد المبالغ المتأخرة للمنظمة. ٢٠١٢

  
فقد دعت الحاجة إلى  ١٠-٥ على نحو ما أشارت إليه المالحظةاعتمادات الديون المعدومة والرسوم األخرى. 

مليون دوالر أمريكي لتغطية اعتماد للمبالغ المدينة المشكوك في تحصيلها. ويتعلق الجانب األعظم  ١٠,١مبلغ 
مليون دوالر أمريكي. وقد تم تسديد رسوم أخرى فيما  ٩,١من هذا االعتماد بحكومة إيطاليا حيث تصل قيمته إلى 

  .٢٠٠٨تحويلها خطأ وقت تنفيذ نظام اإلدارة العالمي عام  يتصل بأرصدة المساهمات التي جرى
  

ــالغ األخــرى غيــر القابلــة للتحصــيل. مليــون دوالر أمريكــي  ٢,١٧يشــمل هــذا المبلــغ وقــدره  عمليــات الشــطب والمب
دوالرًا أمريكيــًا تتعلــق بمبــالغ مســتحقة مــن المــوظفين علــى النحــو الموصــوف فــي  ٤٧٣ ٢٨٠عمليــات شــطب بقيمــة 

مليون دوالر أمريكي جـرى اعتبـاره علـى أن مـن المتعـذر تحصـيله  ١,٦٩٦. وثمة مبلغ آخر قدره ١٦-٥المالحظة 
  من االتحاد الروسي للتأهب للطوارئ، وهو مبلغ لم يكن في الحقيقة مزمعًا للمشروع.  
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  تنفيذ الميزانية البرمجية
  ١ الجدول البياني

  يسيةبيان األداء حسب الصناديق الرئ
  
    الصندوق العام    

  المجموع الفرعي
  الميزانية     

    العادية
  المساهمات 
  الشطب    الطوعية

  

                  اإليرادات
  ٩٤٥ ١١٤ ٤٠٠            ٩٤٥ ١١٤ ٤٠٠    اشتراكات الدول األعضاء

صـــــــــــــــــافي المبـــــــــــــــــالغ المحصـــــــــــــــــلة/ 
ـــــالغ  (االعتمـــــادات) الخاصـــــة بالمب

  المستحقة المشكوك فيها

  

٧١ ٢١٤ ٥١١        )١٠ ١٤٥ ٠٣٤(    ٨١ ٣٥٩ ٥٤٥  
  ٢ ٨٩٨ ٦١٢ ٦٣٨        ٢ ٨٩٨ ٦١٢ ٨٣٨        المساهمات الطوعية

المســــــــاهمات العينيــــــــة والمســــــــاهمات 
  بالخدمات

  
    ٤٨٥ ٢٩٦ ٩٦٥        ٤٨٥ ٢٩٦ ٩٦٥  

                  أنشطة المشتريات
  ٢٤ ٤١٧ ٣٠٤        ١٩ ٣٣٧ ٦٥٢    ٥ ٠٧٩ ٦٥١    إيرادات التشغيل األخرى

  ٩ ٤٦٢ ٦٤٢    )١٣١ ٤٠٠ ٥٠٢(    ١٤٠ ٨٦٣ ١٤٣        إيرادات تكاليف دعم البرامج
  ٥٢ ٤١٠ ٠٧١        ٥١ ٤٠٥ ٥٢٦    ١ ٠٠٤ ٥٤٥    اإليرادات المالية
  ٤ ٤٨٦ ٥٢٨ ٧٢٩   )١٣١ ٤٠٠ ٥٠٢(    ٣ ٥٨٥ ٣٧١ ٠٩٠  ١ ٠٣٢ ٥٥٨ ١٤١    مجموع اإليرادات

                  المصروفات
  ١ ٩٦٣ ١٣٦ ٠٩٩        ١ ٢١٣ ٨٦٦ ٨٠٥    ٧٤٩ ٢٦٩ ٢٩٤    تكاليف الموظفين والعاملين

  ٥٥٥ ٨٠٠ ٠٥٦        ٥٥١ ٩٠٤ ١٥٣    ٣ ٨٩٥ ٩٠٣    اإلمدادات والسلع األساسية والمواد
  ٥٩٠ ٦٦٦ ٠٤٤        ٥٢٦ ٠٨٤ ٩١٣    ٦٤ ٥٨١ ١٣١    الخدمات التعاقدية

  ٥١١ ٤٤٢ ٠٧٦        ٤٨٢ ٠٨٦ ٧٣١    ٢٩ ٣٥٥ ٣٤٥    التحويالت والمنح للنظراء
  ٢٩٥ ٢٥١ ١٤٦        ٢٦٤ ٤٣٥ ٩٦٩    ٣٠ ٨١٥ ١٧٦    السفر

  ٢٩٥ ٠٥٧ ٧٨٢        ٢٤٢ ٠٣٨ ٩٤٦    ٥٣ ٠١٨ ٨٣٦    مصروفات التشغيل العامة
  ٧٩ ٦٦٢ ٣٤٦        ٦٩ ٢٩٦ ٧٤٧    ١٠ ٣٦٥ ٥٩٩    المعدات والمركبات واألثاث

      ١٣١ ٤٠٠ ٥٠٢    ١٣١ ٤٠٠ ٥٠٢        تكاليف دعم البرامج
  ٢٩ ٣٤٥ ٨٤٧        ٢٩ ٣٤٥ ٨٤٧        التكاليف المالية

  ٤ ٣٢٠ ٣٦١ ٣٩٥    ١٣١ ٤٠٠ ٥٠٢    ٣ ٥١٠ ٤٦٠ ٦١٣    ٩٤١ ٣٠١ ٢٨٤      المصروفاتمجموع 
                  

  ١٦٦ ١٦٧ ٣٣٥    صفر    ٧٤ ٩١٠ ٤٧٧    ٩١ ٢٥٦ ٨٥٧    الفائض/ (العجز) 

  )٥٦ ٧٨٠ ٢٢٦(        )٢٤ ٧٨٠ ٢٢٦(    )٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠(    نقل األموال بين الصناديق

  ١٠٩ ٣٨٧ ١٠٩        ٥٠ ١٣٠ ٢٥١    ٥٩ ٢٥٦ ٨٥٧    مجموع الفائض/ (العجز) للفترة
كانون الثاني/  ١ في الصناديق رصيد

  ٢٠١١ يناير
  

)١ ٣٧٧ ٠٢٥ ٧٥٦        ١ ٤٣٢ ٤٣٥ ٤٩٠    )٥٥ ٤٠٩ ٧٣٤  
                  التعديالت على رصيد الصناديق

كـــــانون  ٣١رصـــــيد الصـــــناديق فـــــي 
  ٢٠١١األول/ ديسمبر 

  
١ ٤٨٦ ٤١٢ ٨٦٥        ١ ٤٨٢ ٥٦٥ ٧٤١    ٣ ٨٤٧ ١٢٤  
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Schedule 1 

  
  

                      
صندوق األغراض 

  خاصةال
صندوق   

    المشاريع
الصندوق 
    المجموع    الشطب    االئتماني

النسبة 
  المئوية

                     
               ٩٤٥ ١١٤ ٤٠٠      

  
  
  

 

            ٧١ ٢١٤ ٥١١  

    

٣ ٠٦٨ ٧٧٦ ٥٤٥    ٤ ١٩١ ٨٦٩    ١٧٣ ٩٣٠ ٤٢٦       ٤٢٥ ١٥١      
  
  

 
    ٤٨٧ ٥٩١ ٤٠٤        ٢ ٢٩٤ ٤٣٩      

   ١٧٩ ٠٠٨ ١٥٤            ١٧٩ ٠٠٨ ١٥٤      
٤١ ٩٣٥ ٧٧٠    ١٤٨ ١٧٢ ٥٧٠    ٥٤٠ ٠٠٠    ١١ ٨٢٢ ٩٧٧   ١٥٣ ٣٢٨ ٠٥٩      

      صفر    ٩ ٤٦٢ ٦٤٢           
٥٣ ٤٦٢ ٨٢٤        ٥٨٤ ٦١٠       ٤٦٨ ١٤٣      
٤ ٨٤٧ ١٠٣ ٦٠٧    ١٦١ ٨٢٧ ٠٨٠    ١٧٧ ٣٤٩ ٤٧٤    ١٩٠ ٨٣١ ١٣١   ١٥٤ ٢٢١ ٣٥٢      

                     
٤٢    ١ ٩٣٥ ١٠٨ ٥٠٨    ١٤٨ ١٧٢ ٥٧٠    ٤٢ ٠٧٣ ٤٢٠    ٨ ٩٦٥ ٤٥٩    ٦٩ ١٠٦ ١٠١٪  
١٥    ٧٠٦ ٣٧٣ ٨٤٤        ٩٥ ١٧٨ ٧٠٧    ٥٤ ٩٧٦ ٨٤٢   ٤١٨ ٢٣٩٪  
١٤    ٦٥٠ ٢٥٨ ٧٩١    ٢٠٠ ٠٠٠    ٢٣ ٥٣١ ٣٧٥    ١ ٨٤٧ ٠٤٣    ٣٤ ٤١٤ ٣٣٠٪  
١١    ٥١٤ ٤٥٢ ٧٧٠    ٣ ٧٦١ ٨٦٩    ٦ ٤٢٨ ٣٨٣    ٢٥ ٠٠٠   ٣١٩ ١٨٠٪  
٧    ٣١٧ ٩٩٨ ٨٦٩        ١٢ ٨٦٧ ٩٥١    ٢٢٥ ٤٩٢   ٩ ٦٥٤ ٢٨٠٪  
٨    ٣٤٥ ٣٢٤ ١٧٧    ٢٣٠ ٠٠٠    ٣ ١٥١ ٤٦٦    ٢ ٩٧٣ ٧٣٨   ٤٤ ٣٧١ ١٩١٪  
٢    ٩٣ ٧٦٠ ٥٤٣        ٧٦ ٩٣٥    ٣ ٧٤٤ ٣٤٥   ١٠ ٢٧٦ ٩١٧٪  
  ٪صفر    صفر    ٩ ٤٦٢ ٦٤٢    ١ ٧٢٩ ٥٦٤    ١ ٧٣٠ ٦١٢   ٢ ٤٦٥

               ٢٩ ٣٤٥ ٨٤٧      
١٠٠    ٤ ٥٩٢ ٦٢٣ ٣٤٩    ١٦١ ٨٢٧ ٠٨٠    ١٩١ ٠٣٧ ٨٠٢    ٧٤ ٤٨٨ ٥٣٠   ١٦٨ ٥٦٢ ٧٠٣٪  

                      
      ٢٥٤ ٤٨٠ ٢٥٨    صفر    )١٣ ٦٨٨ ٣٢٧(    ١١٦ ٣٤٢ ٦٠١   )١٤ ٣٤١ ٣٥١(

      صفر        ٢٤ ١٥٩ ٩٢٨    ٦٢٠ ٢٩٨   ٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠

٢٥٤ ٤٨٠ ٢٥٨        ١٠ ٤٧١ ٦٠١    ١١٦ ٩٦٢ ٨٩٩   ١٧ ٦٥٨ ٦٤٩      
  

٢٨ ٨٢٧ ٤١٨  
 

٢٨ ٩٥٠ ٠٦٨  
  

١ ٥٤٢ ٥٠٨ ٠٨٩        ١٠٧ ٧٠٤ ٨٤٧      
                     

  
٤٦ ٤٨٦ ٠٦٧  

 
١٤٥ ٩١٢ ٩٦٧  

  
١ ٧٩٦ ٩٨٨ ٣٤٧        ١١٨ ١٧٦ ٤٤٨      
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  ١-١ الجدول البياني
  الصندوق العام صروفاتم
  

  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية       
  االشتراكات       

  المقدرة
المساهمات   

  الطوعية
  مجموع من ال  

٢٠١١-٢٠١٠  
              األغراض االستراتيجية  
  ١ ٧٣٨ ٠١٢ ٥٧٤    ١ ٦٦٧ ٦٢٦ ٤٩٦    ٧٠ ٣٨٦ ٠٧٧    األمراض السارية  ١
  ٤٥٥ ٧٣٧ ٢٠٢    ٤١٥ ٤٩٥ ٦٧١    ٤٠ ٢٤١ ٥٣١    األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  ٢
  ٩٨ ١٤٩ ٣٢١    ٦١ ٣٩٠ ٤٦٩    ٣٦ ٧٥٨ ٨٥٢    االعتالالت غير السارية المزمنة  ٣
صـحة األطفــال والمــراهقين وصــحة األمومــة والصــحة   ٤

  الجنسية واإلنجابية والتشيخ
  

١٤٣ ١٤٦ ٨٠٨    ٤٨ ٨٢١ ٤١٢  
  

١٩١ ٩٦٨ ٢٢٠  
  ٣٢١ ٣٥٢ ٧٦١    ٣٠٦ ٠٢٥ ٢٣٧    ١٥ ٣٢٧ ٥٢٤    الطوارئ والكوارث  ٥
  ٩٦ ٥٦٨ ٨١٣    ٦٦ ٥٥٢ ٢٤٢    ٣٠ ٠١٦ ٥٧١    عوامل االختطار المحدقة بالصحة  ٦
  ٣٧ ٠٥٩ ١٠٥    ٢١ ٥٧٥ ٣٦٤    ١٥ ٤٨٣ ٧٤١    المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  ٧
  ٨٥ ٠٨٠ ١٣٠    ٥٤ ٩٧٠ ٢٧٠    ٣٠ ١٠٩ ٨٦٠    البيئة األصح  ٨
  ٦٢ ٢٩١ ٨٣٤    ٤٤ ٢٣٥ ٣٣١    ١٨ ٠٥٦ ٥٠٣    واألمن الغذائي التغذية والسالمة الغذائية  ٩

  ٢٩٨ ٨٥١ ٨٣٦    ١٧٧ ٨٣٣ ٨٤٩    ١٢١ ٠١٧ ٩٨٧    الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ١٣٧ ٧١٧ ١٤٧    ١١١ ٦٩٠ ٤١٢    ٢٦ ٠٢٦ ٧٣٥    المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
  ٢٦٤ ٨٥٠ ٩٩٣    ٦٨ ٤٤١ ٩٢٠    ١٩٦ ٤٠٩ ٠٧٤    شراكاتقيادة المنظمة وتصريف شؤونها وال  ١٢
  ٤١١ ٧٩٦ ٠١٣    ١٤٢ ٨٦٣ ٩٧٠    ٢٦٨ ٩٣٢ ٠٤٣    وظائف التمكين والدعم  ١٣

  ٤ ١٩٩ ٤٣٥ ٩٤٩    ٣ ٢٨١ ٨٤٨ ٠٣٩    ٩١٧ ٥٨٧ ٩١٠    المجموع

              

              استخدام األموال من خارج الميزانية البرمجية

              صندوق معادلة الضرائب  

              فات األخرى غير البرمجيةالمصرو   

              مجموع استخدام األموال من خارج الميزانية البرمجية

              التكاليف المالية

              الشطب إلى صناديق أخرى

              الصندوق العام – المصروفاتمجموع 
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Schedule 1-1 

  
  

  مجموع الصندوق العام    ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية 
  شتراكات اال

    المقدرة
المساهمات 
    الطوعية

  مجموع من ال
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  االشتراكات   
  المقدرة

المساهمات   
  الطوعية

  مجموع مصروفات  
  الصندوق العام

                      
١ ٧٥٩ ٣١٦ ٦١٩    ١ ٦٨٨ ٧٨٥ ٠٩٠    ٧٠ ٥٣١ ٥٣٠    ٢١ ٣٠٤ ٠٤٥    ٢١ ١٥٨ ٥٩٣    ١٤٥ ٤٥٢  
٤٦٥ ٤٠٣ ٥٨٤    ٤٢٥ ٠٣٧ ٩٢٠    ٤٠ ٣٦٥ ٦٦٤    ٩ ٦٦٦ ٣٨٢    ٩ ٥٤٢ ٢٤٨    ١٢٤ ١٣٤  
٩٩ ٤٣٠ ٩٢٨    ٦٢ ٢٥٤ ٥٧٦    ٣٧ ١٧٦ ٣٥٢    ١ ٢٨١ ٦٠٧    ٨٦٤ ١٠٧    ٤١٧ ٥٠٠  

  
١٩٨ ١١٦ ٦٧٣    ١٤٨ ٩٧٠ ٦٩٨    ٤٩ ١٤٥ ٩٧٤    ٦ ١٤٨ ٤٥٢    ٥ ٨٢٣ ٨٩١    ٣٢٤ ٥٦٢  
٣٢٢ ٨١٨ ٧٦٧    ٣٠٧ ٤١٣ ٨٩١    ١٥ ٤٠٤ ٨٧٦    ١ ٤٦٦ ٠٠٦    ١ ٣٨٨ ٦٥٤    ٧٧ ٣٥١  
١٠٠ ٠٦٧ ١٧٥    ٦٩ ٦٨٣ ٥٨٩    ٣٠ ٣٨٣ ٥٨٦    ٣ ٤٩٨ ٣٦٢    ٣ ١٣١ ٣٤٧    ٣٦٧ ٠١٥  
٣٧ ٥١٦ ٥٠٩    ٢١ ٩٧٦ ٢٢١    ١٥ ٥٤٠ ٢٨٩    ٤٥٧ ٤٠٤    ٤٠٠ ٨٥٧    ٥٦ ٥٤٨  
٨٦ ٤٣٣ ٢٢٦    ٥٦ ٢١٧ ٨٤٢    ٣٠ ٢١٥ ٣٨٤    ١ ٣٥٣ ٠٩٦    ١ ٢٤٧ ٥٧٢    ١٠٥ ٥٢٤  
٦٢ ٦٣٩ ١٧٦    ٤٤ ٥١٠ ٦٤٣    ١٨ ١٢٨ ٥٣٣    ٣٤٧ ٣٤٢    ٢٧٥ ٣١٢    ٧٢ ٠٣٠  
٣٠٨ ٦٧٠ ٨٥٨    ١٨٦ ٧٦٩ ٢١٣    ١٢١ ٩٠١ ٦٤٥    ٩ ٨١٩ ٠٢٣    ٨ ٩٣٥ ٣٦٤    ٨٨٣ ٦٥٩  
١٣٩ ٦٧٨ ٣١٨    ١١٣ ٤٤٢ ٦٩١    ٢٦ ٢٣٥ ٦٢٧    ١ ٩٦١ ١٧١    ١ ٧٥٢ ٢٧٩    ٢٠٨ ٨٩٣  
٢٦٧ ٤٩٨ ٣٥٤    ٧٠ ٠٥٣ ١٨٦    ١٩٧ ٤٤٥ ١٦٨    ٢ ٦٤٧ ٣٦١    ١ ٦١١ ٢٦٧    ١ ٠٣٦ ٠٩٤  
٤٢٥ ٨٩٧ ٢٩٧    ١٥٤ ٢٠٠ ١٢٠    ٢٧١ ٦٩٧ ١٧٧    ١٤ ١٠١ ٢٨٤    ١١ ٣٣٦ ١٥١    ٢ ٧٦٥ ١٣٣  

٤ ٢٧٣ ٤٨٧ ٤٨٥    ٣ ٣٤٩ ٣١٥ ٦٧٩    ٩٢٤ ١٧١ ٨٠٦    ٧٤ ٠٥١ ٥٣٦    ٦٧ ٤٦٧ ٦٤٠    ٦ ٥٨٣ ٨٩٦  

                      

                      

            ١٧ ١٢٩ ٤٧٨        ١٧ ١٢٩ ٤٧٨  

                ٣٩٨ ٥٨٥    ٣٩٨ ٥٨٥  

            ١٧ ٥٢٨ ٠٦٣    ٣٩٨ ٥٨٥    ١٧ ١٢٩ ٤٧٨  

                ٢٩ ٣٤٥ ٨٤٧    ٢٩ ٣٤٥ ٨٤٧  

                ١٣١ ٤٠٠ ٥٠٢      

            ٤ ٣٢٠ ٣٦١ ٣٩٥    ٣ ٥١٠ ٤٦٠ ٦١٣    ٩٤١ ٣٠١ ٢٨٤  
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  ٢ الجدول البياني
  الصندوق العام -٢٠١١-٢٠١٠استخدام الميزانية البرمجية

  
  الميزانية      

  البرمجية
        
      األغراض االستراتيجية  
  ١ ٢٦٨ ٣٥٣ ٠٠٠    األمراض السارية  ١
  ٦٣٣ ٨٨٠ ٠٠٠    يااأليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالر   ٢
  ١٤٥ ٩٤٩ ٠٠٠    االعتالالت غير السارية المزمنة  ٣
  ٣٣٢ ٦٩٨ ٠٠٠    صحة األطفال والمراهقين وصحة األمومة والصحة الجنسية واإلنجابية والتشيخ  ٤
  ٣٦٤ ٠٢٣ ٠٠٠    الطوارئ والكوارث  ٥
  ١٦١ ٦٨٠ ٠٠٠    عوامل االختطار المحدقة بالصحة  ٦
  ٦٢ ٦٤٧ ٠٠٠    تصادية للصحةالمحددات االجتماعية واالق  ٧
  ١١٤ ٣٦٤ ٠٠٠    البيئة األصح  ٨
  ١٢٠ ٣٨٥ ٠٠٠    واألمن الغذائي التغذية والسالمة الغذائية  ٩
  ٤٧٤ ٢٠٤ ٠٠٠    الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ١١٥ ١٢٧ ٠٠٠    المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
  ٢٢٢ ٧١٧ ٠٠٠    قيادة المنظمة وتصريف شؤونها والشراكات  ١٢
  ٥٢٣ ٨٨٧ ٠٠٠    بوظائف التمكين والدعم  ١٣

  ٤ ٥٣٩ ٩١٤ ٠٠٠    استخدام الميزانية البرمجية
  
  
  
  
  
  

  أ     يقصد بها التزامات أو ارتباطات ثابتة للحصول على سلع أو خدمات لم ُتسلم بعد.
لمشــغولة مليــون دوالر أمريكــي لصــندوق الرســوم المفروضــة علــى المناصــب ا ١٤٨تشــمل مصــروفات الصــندوق العــام ب   

مكــرر.  ١٣جــرى تحويلهــا إلــى صــندوق األغــراض الخاصــة لتمويــل وظــائف تمكــين ودعــم فــي إضــافية الهــدف االســتراتيجي 
  ب.٩-٦انظر المالحظة 

  
  
  
  



 A65/29  ٦٥/٢٩ج

61 

Schedule 2 

  
  

  استخدام الميزانية البرمجية
  

  الرصيد
النسبة المئوية   

  للتنفيذ
 الميزانية البرمجية    الميزانية البرمجية    المجموع    أااللتزامات    المصروفات

                  
١٤١    )٥١٨ ٧١٢ ٨٠٧(   ١ ٧٨٧ ٠٦٥ ٨٠٧    ٤٩ ٠٥٣ ٢٣٣   ١ ٧٣٨ ٠١٢ ٥٧٤٪  
٧٥    ١٥٦ ٩٠٠ ٤٣٢    ٤٧٦ ٩٧٩ ٥٦٨    ٢١ ٢٤٢ ٣٦٧    ٤٥٥ ٧٣٧ ٢٠٢٪  
٦٩    ٤٥ ٢٢٥ ٣٨٥    ١٠٠ ٧٢٣ ٦١٥    ٢ ٥٧٤ ٢٩٤    ٩٨ ١٤٩ ٣٢١٪  
٦٠    ١٣٣ ٣٦٨ ٦٩١    ١٩٩ ٣٢٩ ٣٠٩    ٧ ٣٦١ ٠٨٩    ١٩١ ٩٦٨ ٢٢٠٪  
٩٧    ١٢ ٤٠٦ ٣٢٤    ٣٥١ ٦١٦ ٦٧٦    ٣٠ ٢٦٣ ٩١٥    ٣٢١ ٣٥٢ ٧٦١٪  
٦٢    ٦٢ ٠٢٠ ٩٦٠    ٩٩ ٦٥٩ ٠٤٠    ٣ ٠٩٠ ٢٢٧    ٩٦ ٥٦٨ ٨١٣٪  
٦٢    ٢٣ ٦٤٧ ١٤٣    ٣٨ ٩٩٩ ٨٥٧    ١ ٩٤٠ ٧٥٢    ٣٧ ٠٥٩ ١٠٥٪  
٧٧    ٢٦ ٣٤٥ ٥٢٥    ٨٨ ٠١٨ ٤٧٥    ٢ ٩٣٨ ٣٤٥    ٨٥ ٠٨٠ ١٣٠٪  
٥٣    ٥٦ ٢٢٢ ٢٦٩    ٦٤ ١٦٢ ٧٣١    ١ ٨٧٠ ٨٩٧    ٦٢ ٢٩١ ٨٣٤٪  
٦٦    ١٦٢ ٩٤٥ ٣١١    ٣١١ ٢٥٨ ٦٨٩    ١٢ ٤٠٦ ٨٥٤    ٢٩٨ ٨٥١ ٨٣٦٪  
١٢٣    )٢٦ ٢٠٦ ٣٥٦(    ١٤١ ٣٣٣ ٣٥٦    ٣ ٦١٦ ٢٠٩    ١٣٧ ٧١٧ ١٤٧٪  
١٢٠    )٤٤ ١١٤ ٧٦٩(    ٢٦٦ ٨٣١ ٧٦٩    ١ ٩٨٠ ٧٧٥    ٢٦٤ ٨٥٠ ٩٩٣٪  
٨١    ١٠١ ٢٥٩ ٧٦٧    ٤٢٢ ٦٢٧ ٢٣٣    ١٠ ٨٣١ ٢٢٠    ٤١١ ٧٩٦ ٠١٣٪  
٩٦    ١٩١ ٣٠٧ ٨٧٤  ٤ ٣٤٨ ٦٠٦ ١٢٦   ١٤٩ ١٧٠ ١٧٧  ٤ ١٩٩ ٤٣٥ ٩٤٩٪  
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  ١-٢ البياني الجدول
  االشتراكات المقدرة – ٢٠١١-٢٠١٠استخدام الميزانية البرمجية 

  
        

  الميزانية البرمجية
    

  استخدام الميزانية البرمجية

  اإلجمالي    االلتزامات أ    المصروفات          
                  األغراض االستراتيجية  
  ٧١ ٢٧٦ ٥٨٨    ٨٩٠ ٥١٠    ٧٠ ٣٨٦ ٠٧٧    ٧٤ ٠٣٥ ٠٠٠    األمراض السارية  ١
  ٤١ ٥١٦ ٣٢٥    ١ ٢٧٤ ٧٩٤    ٤٠ ٢٤١ ٥٣١    ٤٠ ٧٦٢ ٠٠٠    األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  ٢
  ٣٧ ٧٥٩ ٥١٢    ١ ٠٠٠ ٦٦٠    ٣٦ ٧٥٨ ٨٥٢    ٣٨ ٠٣٨ ٠٠٠    االعتالالت غير السارية المزمنة  ٣
ن وصــحة األمومــة صــحة األطفــال والمــراهقي  ٤

  والصحة الجنسية واإلنجابية والتشيخ
  

٤٩ ٧٤٨ ٩٧٦    ٩٢٧ ٥٦٤    ٤٨ ٨٢١ ٤١٢    ٤٦ ٤٩٧ ٠٠٠  
  ١٥ ٥٥٧ ٨٨٦    ٢٣٠ ٣٦٢    ١٥ ٣٢٧ ٥٢٤    ١٦ ٠٩٠ ٠٠٠    الطوارئ والكوارث  ٥
  ٣١ ٠٢٦ ٦١٧    ١ ٠١٠ ٠٤٦    ٣٠ ٠١٦ ٥٧١    ٣١ ٣٦٨ ٠٠٠    عوامل االختطار المحدقة بالصحة  ٦
ماعيـــــــــــة واالقتصــــــــــــادية المحـــــــــــددات االجت  ٧

  للصحة
  

١٥ ٨٩٤ ٨٥١    ٤١١ ١١٠    ١٥ ٤٨٣ ٧٤١    ١٥ ٤٥٦ ٠٠٠  
  ٣٠ ٩٥١ ٤٧٢    ٨٤١ ٦١٢    ٣٠ ١٠٩ ٨٦٠    ٣٠ ١٩٨ ٠٠٠    البيئة األصح  ٨
  ١٨ ٢٦٢ ٦٦٨    ٢٠٦ ١٦٥    ١٨ ٠٥٦ ٥٠٣    ١٨ ٧٤٨ ٠٠٠    واألمن الغذائي التغذية والسالمة الغذائية  ٩

  ١٢٥ ٣٠٤ ٤٥٤    ٤ ٢٨٦ ٤٦٧    ١٢١ ٠١٧ ٩٨٧    ١٣٠ ٧٩٩ ٠٠٠    الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ٢٦ ٨٣٣ ٨١٣    ٨٠٧ ٠٧٩    ٢٦ ٠٢٦ ٧٣٥    ٢٧ ٦٣١ ٠٠٠    المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
قيــــــــــــادة المنظمــــــــــــة وتصــــــــــــريف شــــــــــــؤونها   ١٢

  والشراكات
  

١٩٨ ٠٢٢ ٥٦٢    ١ ٦١٣ ٤٨٨    ١٩٦ ٤٠٩ ٠٧٤    ١٧٩ ٥٥١ ٠٠٠  
  ٢٧٣ ٧٨٦ ٩٤٩    ٤ ٨٥٤ ٩٠٦    ٢٦٨ ٩٣٢ ٠٤٣    ٢٩٤ ٦٦٧ ٠٠٠    وظائف التمكين والدعم  ١٣

  ٩٣٥ ٩٤٢ ٦٧٣    ١٨ ٣٥٤ ٧٦٤    ٩١٧ ٥٨٧ ٩١٠    ٩٤٣ ٨٤٠ ٠٠٠    استخدام الميزانية البرمجية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يقصد بها التزامات أو ارتباطات ثابتة للحصول على سلع أو خدمات لم ُتسلم بعد.أ     

  ن الميزانية بسبب عدم سداد الدول األعضاء الشتراكاتها المقدرة.تمثل المبالغ المستقطعة للطوارئ المبالغ المستقطعة مب   
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Schedule 2.1 

  
  

  الرصيد
  مبالغ مستقطعة   

  بللطوارئ 
الرصيد بعد خصم المبالغ   

  المستقطعة للطوارئ
  النسبة المئوية   

  للتنفيذ

  جيةالميزانية البرم    الميزانية البرمجية    الميزانية البرمجية    الميزانية البرمجية
          

٩٧  ٢ ٣٦٤ ١٦٢  ٣٩٤ ٢٥٠    ٢ ٧٥٨ ٤١٢٪  
)١٠٢  )٩٧٢ ٨٢٥(  ٢١٨ ٥٠٠    )٧٥٤ ٣٢٥٪  

١٠٠  ٧٣ ٧٣٨  ٢٠٤ ٧٥٠    ٢٧٨ ٤٨٨٪  
  

)١٠٧  )٣ ٤٥٣ ٢٢٦(  ٢٠١ ٢٥٠    )٣ ٢٥١ ٩٧٦٪  
٩٧  ٤٤٢ ٦١٤  ٨٩ ٥٠٠    ٥٣٢ ١١٤٪  
٩٩  ١٨٠ ١٣٣  ١٦١ ٢٥٠    ٣٤١ ٣٨٣٪  

  
)١٠٣  )٥١٩ ٦٠١(  ٨٠ ٧٥٠    )٤٣٨ ٨٥١٪  
)١٠٣  )٩١١ ٢٢٢(  ١٥٧ ٧٥٠    )٧٥٣ ٤٧٢٪  

٩٨  ٣٨٨ ٠٨٢  ٩٧ ٢٥٠    ٤٨٥ ٣٣٢٪  
٩٦  ٤ ٧٤٤ ٧٩٦  ٧٤٩ ٧٥٠    ٥ ٤٩٤ ٥٤٦٪  
٩٨  ٦٥٤ ١٨٧  ١٤٣ ٠٠٠    ٧٩٧ ١٨٧٪  
  

)١١١  )١٩ ٣٠١ ٣١٢(  ٨٢٩ ٧٥٠    )١٨ ٤٧١ ٥٦٢٪  
٩٣  ١٩ ٤٨٨ ٥٥١  ١ ٣٩١ ٥٠٠    ٢٠ ٨٨٠ ٠٥١٪  

١٠٠  ٣ ١٧٨ ٠٧٧  ٤ ٧١٩ ٢٥٠    ٧ ٨٩٧ ٣٢٧٪  
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  ٢-٢ الجدول البياني
  الصناديق الطوعية -٢٠١١-٢٠١٠استخدام الميزانية البرمجية

  
  الميزانية      

  البرمجية
        
      األغراض االستراتيجية  
  ١ ١٩٤ ٣١٨ ٠٠٠    األمراض السارية  ١
  ٥٩٣ ١١٨ ٠٠٠    األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  ٢
  ١٠٧ ٩١١ ٠٠٠    السارية المزمنةاالعتالالت غير   ٣
  ٢٨٦ ٢٠١ ٠٠٠    صحة األطفال والمراهقين وصحة األمومة والصحة الجنسية واإلنجابية والتشيخ  ٤
  ٣٤٧ ٩٣٣ ٠٠٠    الطوارئ والكوارث  ٥
  ١٣٠ ٣١٢ ٠٠٠    عوامل االختطار المحدقة بالصحة  ٦
  ٤٧ ١٩١ ٠٠٠    المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  ٧
  ٨٤ ١٦٦ ٠٠٠    األصح البيئة  ٨
  ١٠١ ٦٣٧ ٠٠٠    التغذية والسالمة الغذائية واألمن الغذائي  ٩
  ٣٤٣ ٤٠٥ ٠٠٠    الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ٨٧ ٤٩٦ ٠٠٠    المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
  ٤٣ ١٦٦ ٠٠٠    قيادة المنظمة وتصريف شؤونها والشراكات  ١٢
  ٢٢٩ ٢٢٠ ٠٠٠    وظائف التمكين والدعم  ١٣
  ٣ ٥٩٦ ٠٧٤ ٠٠٠    ستخدام الميزانية البرمجيةا
  
  
  
  
  
  
  

  أ     يقصد بها التزامات أو ارتباطات ثابتة للحصول على سلع أو خدمات لم ُتسلم بعد.
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  استخدام الميزانية البرمجية
  

  الرصيد
النسبة المئوية   

  للتنفيذ
 الميزانية البرمجية    رمجيةالميزانية الب    المجموع    أااللتزامات    المصروفات

                  
١٤٤    )٥٢١ ٤٧١ ٢١٩(   ١ ٧١٥ ٧٨٩ ٢١٩    ٤٨ ١٦٢ ٧٢٣   ١ ٦٦٧ ٦٢٦ ٤٩٦٪  
٧٣    ١٥٧ ٦٥٤ ٧٥٦    ٤٣٥ ٤٦٣ ٢٤٤    ١٩ ٩٦٧ ٥٧٣    ٤١٥ ٤٩٥ ٦٧١٪  
٥٨    ٤٤ ٩٤٦ ٨٩٧    ٦٢ ٩٦٤ ١٠٣    ١ ٥٧٣ ٦٣٤    ٦١ ٣٩٠ ٤٦٩٪  
٥٢    ١٣٦ ٦٢٠ ٦٦٧    ١٤٩ ٥٨٠ ٣٣٣    ٦ ٤٣٣ ٥٢٦    ١٤٣ ١٤٦ ٨٠٨٪  
٩٧    ١١ ٨٧٤ ٢١٠    ٣٣٦ ٠٥٨ ٧٩٠    ٣٠ ٠٣٣ ٥٥٣    ٣٠٦ ٠٢٥ ٢٣٧٪  
٥٣    ٦١ ٦٧٩ ٥٧٧    ٦٨ ٦٣٢ ٤٢٣    ٢ ٠٨٠ ١٨١    ٦٦ ٥٥٢ ٢٤٢٪  
٤٩    ٢٤ ٠٨٥ ٩٩٤    ٢٣ ١٠٥ ٠٠٦    ١ ٥٢٩ ٦٤٢    ٢١ ٥٧٥ ٣٦٤٪  
٦٨    ٢٧ ٠٩٨ ٩٩٧    ٥٧ ٠٦٧ ٠٠٣    ٢ ٠٩٦ ٧٣٣    ٥٤ ٩٧٠ ٢٧٠٪  
٤٥    ٥٥ ٧٣٦ ٩٣٧    ٤٥ ٩٠٠ ٠٦٣    ١ ٦٦٤ ٧٣٢    ٤٤ ٢٣٥ ٣٣١٪  
٥٤    ١٥٧ ٤٥٠ ٧٦٥    ١٨٥ ٩٥٤ ٢٣٥    ٨ ١٢٠ ٣٨٦    ١٧٧ ٨٣٣ ٨٤٩٪  
١٣١    )٢٧ ٠٠٣ ٥٤٢(    ١١٤ ٤٩٩ ٥٤٢    ٢ ٨٠٩ ١٣٠    ١١١ ٦٩٠ ٤١٢٪  
١٥٩    )٢٥ ٦٤٣ ٢٠٦(    ٦٨ ٨٠٩ ٢٠٦    ٣٦٧ ٢٨٧    ٦٨ ٤٤١ ٩٢٠٪  
٦٥    ٨٠ ٣٧٩ ٧١٦    ١٤٨ ٨٤٠ ٢٨٤    ٥ ٩٧٦ ٣١٥    ١٤٢ ٨٦٣ ٩٧٠٪  
٩٥    ١٨٣ ٤١٠ ٥٤٨  ٣ ٤١٢ ٦٦٣ ٤٥٢   ١٣٠ ٨١٥ ٤١٤  ٣ ٢٨١ ٨٤٨ ٠٣٩٪  
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  ٣ البياني الجدول
  تسوية األعباء من االشتراكات المقدرة للثنائية السابقة

  
      

رصيد الميزانية 
  البرمجية 

٢٠٠٩-٢٠٠٨    
المبالغ المستقطعة 

    للطوارئ أ

رصيد الميزانية 
-٢٠٠٨البرمجية 
بعد خصم  ٢٠٠٩

المبالغ المستقطعة 
    رئللطوا

االلتزامات 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  اإلجمالي    االلتزامات أ    المصروفات          
                  األغراض االستراتيجية  
  ٦٢١ ٣٠٥    )١ ٢٢٦ ٤٤١(    ٦٦٠ ٠٠٠    )٥٦٦ ٤٤١(    األمراض السارية  ١
  ١٨٧ ٩٤٧    )٧٢٢ ٧٥٢(    ٣٤٦ ٠٠٠    )٣٧٦ ٧٥٢(    األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  ٢
  ٥٩٣ ٣٦٢    ١ ٨٥١ ٦٥١    ٤٥٤ ٠٠٠    ٢ ٣٠٥ ٦٥١    السارية المزمنة االعتالالت غير  ٣
صــحة األطفــال والمــراهقين وصــحة األمومــة   ٤

  والصحة الجنسية واإلنجابية والتشيخ
  

٤٥١ ٢٤٣    ٤ ٢٥٧ ٩٣٦    ٦٠٣ ٠٠٠    ٤ ٨٦٠ ٩٣٦  
  ١٥١ ٦٩٦    )١ ٥٣٩ ٦٣٤(    ٢٣١ ٥٠٠    )١ ٣٠٨ ١٣٤(    الطوارئ والكوارث  ٥
  ٤٨٩ ١٣٠    ٢ ٩٦٩ ٣٣٢    ٤٧٨ ٥٠٠    ٣ ٤٤٧ ٨٣٢    دقة بالصحةعوامل االختطار المح  ٦
المحـــــــــــددات االجتماعيـــــــــــة واالقتصــــــــــــادية   ٧

  للصحة
  

)٦٧ ٥٠٢    )٢ ٤٤٠ ٤٤٩(    ١٥٧ ٥٠٠    )٢ ٢٨٢ ٩٤٩  
  ٢٤٤ ١٣٠    )١ ٤٨٣ ٤٩٠(    ٣٩٢ ٠٠٠    )١ ٠٩١ ٤٩٠(    البيئة األصح  ٨
  ١٤٠ ٩٢٩    ١ ٧٧٤ ٠١٢    ٢٧٤ ٥٠٠    ٢ ٠٤٨ ٥١٢    واألمن الغذائي التغذية والسالمة الغذائية  ٩

  ١ ٣٢٥ ٧٩٥    )٧ ٤٠٧ ٩١٠(    ١ ٢٨٣ ٥٠٠    )٦ ١٢٤ ٤١٠(    الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ٣١٩ ٦٨٥    )٤١٣ ٢٢٠(    ٢٩٩ ٠٠٠    )١١٤ ٢٢٠(    المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
قيــــــــــــادة المنظمــــــــــــة وتصــــــــــــريف شــــــــــــؤونها   ١٢

  والشراكات
  

)١ ٣٧٢ ١٤٤    )٦ ٨٠٤ ١٦١(    ١ ٧٠٧ ٥٠٠    )٥ ٠٩٦ ٦٦١  
  ٣ ٤٠٦ ٠٧٤    ١١ ٧١١ ١٦٣    ٢ ٧٠٢ ٠٠٠    ١٤ ٤١٣ ١٦٣    وظائف التمكين والدعم  ١٣

  ٩ ٣٧٠ ٩٤٠    ٥٢٦ ٠٣٨    ٩ ٥٨٩ ٠٠٠    ١٠ ١١٥ ٠٣٨    استخدام الميزانية البرمجية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشتراكاتها المقدرة.تمثل المبالغ المستقطعة للطوارئ المبالغ المستقطعة من الميزانية بسبب عدم سداد الدول األعضاء أ     
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اإلجمالي المتاح 
٢٠١١-٢٠١٠  

  

المصروفات في 
    االلتزامات المتبقية    ٢٠١١-٢٠١٠

  الرصيد في 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  الميزانية البرمجية    الميزانية البرمجية    الميزانية البرمجية    الميزانية البرمجية
          
)٨٥٢ ٥٤٢(  ١٠١ ٩٥٤  ١٤٥ ٤٥٢    )٦٠٥ ١٣٦(  
)٦٥٨ ٨٤٩(  )٩٠(  ١٢٤ ١٣٤    )٥٣٤ ٨٠٥(  

٢ ٠٢٧ ١٠٨  ٤٠٤  ٤١٧ ٥٠٠    ٢ ٤٤٥ ٠١٣  
  

  ٤ ٣٨٤ ٦١٧  صفر  ٣٢٤ ٥٦٢    ٤ ٧٠٩ ١٧٩
)١ ٤٦٦ ١٥٧(  ٨٦٨  ٧٧ ٣٥١    )١ ٣٨٧ ٩٣٨(  

٣ ٠٩٤ ٣٧٥  )٢ ٩٢٨(  ٣٦٧ ٠١٥    ٣ ٤٥٨ ٤٦٢  
  

  )٢ ٤٢٩ ٤٩٥  (صفر)  ٥٦ ٥٤٨    )٢ ٣٧٢ ٩٤٧(
  )١ ٣٤٤ ٨٨٤(  صفر  ١٠٥ ٥٢٤    )١ ٢٣٩ ٣٦٠(

  ١ ٨٤٢ ٩١١  صفر  ٧٢ ٠٣٠    ١ ٩١٤ ٩٤١
)٦ ٩٦٦ ٧٦٨(  ٩٩٤  ٨٨٣ ٦٥٩    )٦ ٠٨٢ ١١٥(  
  )٣٠٢ ٤٢٨(  صفر  ٢٠٨ ٨٩٣    )٩٣ ٥٣٥(

  
)٦ ٤٧٨ ٩٢٦(  ١٠ ٨١٥  ١ ٠٣٦ ٠٩٤    )٥ ٤٣٢ ٠١٧(  

١٢ ٣٥٣ ٥٣٠  )١ ٤٢٥(  ٢ ٧٦٥ ١٣٣    ١٥ ١١٧ ٢٣٧  

٣ ٢٠٢ ٤٩٠  ١١٠ ٥٩٢  ٦ ٥٨٣ ٨٩٦    ٩ ٨٩٦ ٩٧٨  
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  ٤ الجدول البياني
  الصندوق العام –الرئيسية  المكاتببيان المصروفات حسب 

  
  األمريكتان    أفريقيا    المقر الرئيسي    

  ٧٩ ٧٨٨ ٩١٥    ٤٣٧ ٦٨٧ ٦٥٥    ٩٠٤ ٢٣٤ ٤٧٦    والعاملين تكاليف الموظفين
      ١٠ ١١٦ ٩٢٢    ٤٤٦ ٦٢٤ ٩٩٤    اإلمدادات والسلع األساسية والمواد

  ٤٣ ٦٦٨ ٠١٢    ٥٣ ١٩٦ ١٨٤    ٢٥٩ ٩٢٩ ٨١٣    لخدمات التعاقديةا
      ٣٣١ ٢٩٧ ٥٠٠    ١٩ ٥١٣ ٧٧٤    التحويالت والمنح للنظراء

  ٥ ٧٩٨ ٨٦٤    ٥٦ ٢٦٩ ٢٠٥    ١٣٠ ٢٦٤ ١٧٣    السفر
  ٨ ٥٩٩ ٣٨٤    ١٣١ ١٩٠ ٧٥٧    ٦٥ ٥٨٤ ٢٠١    تكاليف التشغيل العامة

  ٢٠ ١٣٤ ٢٣٤    ٢١ ٦٥٤ ١١٢    ٨ ١٣٤ ٥١١    المعدات والمركبات واألثاث
              التكاليف المالية

  ١٥٧ ٩٨٩ ٤١٠  ١ ٠٤١ ٤١٢ ٣٣٥  ١ ٨٣٤ ٢٨٥ ٩٤٢    المجموع
  

  المكاتب الرئيسية في النسب المئوية حسب نوع النفقات -مصروفات التشغيل 
  
  شرق المتوسط    األمريكتان    أفريقيا    المقر الرئيسي    

  ٪٨  ٪٤    ٪٢٢    ٪٤٦    تكاليف الموظفين والعاملين
  ٪٧      ٪٢    ٪٨٠    اإلمدادات والسلع األساسية والمواد

  ٪١٤  ٪٧    ٪٩    ٪٤٤    الخدمات التعاقدية
  ٪١٨      ٪٦٥    ٪٤    التحويالت والمنح للنظراء

  ٪٩  ٪٢    ٪١٩    ٪٤٤    السفر
  ٪١٢  ٪٣    ٪٤٤    ٪٢٢    تكاليف التشغيل العامة

  ٪١٣  ٪٢٥    ٪٢٧    ٪١٠    المعدات والمركبات واألثاث
  ٪١٠  ٪٤    ٪٢٤    ٪٤٣    المجموع

  
  النسب المئوية حسب بند اإلنفاق في كل مكتب رئيسي -مصروفات التشغيل 

  
  شرق المتوسط    األمريكتان    أفريقيا    المقر الرئيسي    

  ٪٣٥  ٪٥١    ٪٤٢    ٪٤٩    تكاليف الموظفين والعاملين
  ٪٩      ٪١    ٪٢٤    اإلمدادات والسلع األساسية والمواد

  ٪١٩  ٪٢٨    ٪٥    ٪١٤    الخدمات التعاقدية
  ٪٢١      ٪٣٢    ٪١    التحويالت والمنح للنظراء

  ٪٦  ٪٤    ٪٥    ٪٧    السفر
  ٪٨  ٪٥    ٪١٣    ٪٤    تكاليف التشغيل العامة

  ٪٢  ٪١٣    ٪٢        المعدات والمركبات واألثاث
  ٪١٠٠  ٪١٠٠    ٪١٠٠    ٪١٠٠    المجموع
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  العامالمجموع     لهادئغرب المحيط ا    جنوب شرق آسيا    أوروبا    شرق المتوسط
١ ٩٦٣ ١٣٦ ٠٩٩    ١٢٢ ٠٣١ ٦١٥    ١٤٠ ١٤٤ ٦١١   ١٢١ ٣٠١ ٥٤٦    ١٥٧ ٩٤٧ ٢٨٠  
٥٥٥ ٨٠٠ ٠٥٦    ١٠ ٩٢٦ ١٨٤    ٤٦ ٨٨٥ ٣٨٠    ٢ ٠٨٠ ٠٦٠    ٣٩ ١٦٦ ٥١٦  
٥٩٠ ٦٦٦ ٠٤٤    ٥٦ ٦٦٨ ٦٠١    ٥٧ ٣٤٢ ٠٩٤    ٣٦ ١٠٧ ١٨٧    ٨٣ ٧٥٤ ١٥٣  
٥١١ ٤٤٢ ٠٧٦    ٣٤ ٣١٤ ٠٢٤    ٣١ ٠٠٠ ٦٣١    ٧٥٦ ١٤٩    ٩٤ ٥٥٩ ٩٩٨  
٢٩٥ ٢٥١ ١٤٦    ٢٤ ٠٢٢ ٢٣٢    ٢٩ ٩٤٠ ٣٩٤    ٢١ ٥٧٧ ٠٢٥    ٢٧ ٣٧٩ ٢٥٢  
٢٩٥ ٠٥٧ ٧٨٢    ١٢ ٩٢٤ ٠٧٨    ٢٢ ٨٩٤ ٤٤١    ١٨ ٥٣٨ ٥٠١    ٣٥ ٣٢٦ ٤٢٠  
٧٩ ٦٦٢ ٣٤٦    ٧ ٠٤٨ ٢٨٠    ٨ ٨٧٣ ٢٨٩    ٣ ١٦٥ ١٨٣    ١٠ ٦٥٢ ٧٣٥  

                ٢٩ ٣٤٥ ٨٤٧  
٤ ٣٢٠ ٣٦١ ٣٩٥    ٢٦٧ ٩٣٥ ٠١٥    ٣٣٧ ٠٨٠ ٨٤٠  ٢٠٣ ٥٢٥ ٦٥١   ٤٤٨ ٧٨٦ ٣٥٥  

  
  
  

  المجموع العام    غرب المحيط الهادئ    جنوب شرق آسيا    أوروبا
١٠٠  ٪٦    ٪٧    ٪٦٪  
    ١٠٠  ٪٢    ٪٨٪  
١٠٠  ٪١٠    ٪١٠    ٪٦٪  
    ١٠٠  ٪٧    ٪٦٪  
١٠٠  ٪٨    ٪١٠    ٪٧٪  
١٠٠  ٪٤    ٪٨    ٪٦٪  
١٠٠  ٪٩    ٪١١    ٪٤٪  
١٠٠  ٪٦    ٪٨    ٪٥٪  

  
  
  

  المجموع العام    المحيط الهادئغرب     جنوب شرق آسيا    أوروبا
٤٦  ٪٤٦    ٪٤٢    ٪٦٠٪  
١٣  ٪٤    ٪١٤    ٪١٪  
١٤  ٪٢١    ٪١٧    ٪١٨٪  
    ١٢  ٪١٣    ٪٩٪  
٧  ٪٩    ٪٩    ٪١١٪  
٧  ٪٥    ٪٧    ٪٩٪  
٢  ٪٣    ٪٣    ٪٢٪  

١٠٠  ٪١٠٠    ٪١٠٠    ٪١٠٠٪  

=     =     =  


