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  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦قرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية  ٤- ٥٨ع ص ج
  

   والخمسونالثامنةالعالمية جمعية الصحة 
  
 دوالر أمريكي فـي إطـار       ٩٩٥ ٣١٥ ٠٠٠ بمبلغ   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ المالية   للفترة فتح اعتماد    تقرر  - ١

  :الميزانية العادية على النحو التالي
  

  باب
  غرض االعتماد  االعتماد

  المبلغ
       بالدوالرات األمريكية 

  ٢٣٨ ٣٤٣ ٠٠٠  التدخالت الصحية األساسية  - ١  
  ١٦٤ ٩١٣ ٠٠٠  لسياسات والنظم والمنتجات الصحيةا  - ٢  
  ٩٦ ١٥٦ ٠٠٠  محددات الصحة  - ٣  
  ٢٥١ ٧٧٠ ٠٠٠  تنفيذ برامج التمكين  - ٤  
  ١٢٨ ٦٢٤ ٠٠٠  حضور المنظمة األساسي في البلدان  - ٥  
  ٣٥ ٥٠٩ ٠٠٠  مسائل أخرى  - ٦  
  ٩١٥ ٣١٥ ٠٠٠  ميزانية العمل الفعلية    
  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠   معادلة الضرائبالمبلغ المحول إلى صندوق  - ٧  
  ٩٩٥ ٣١٥ ٠٠٠  المجموع  

  
  : على النحو التالي٢٠٠٧- ٢٠٠٦ تمويل الميزانية العادية للمدة المالية تقرر  - ٢
  

  المبلغ  مصدر التمويل

  بالدوالرات األمريكية
  ٢٢ ٢٠٠ ٠٠٠   المقدرةاإليرادات المتنوعة

  ٨٩٣ ١١٥ ٠٠٠   ١لميزانية العاديةاالشتراكات الصافية المقدرة على الدول األعضاء في ا
  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  المبلغ المحول إلى صندوق معادلة الضرائب

  ٩٩٥ ٣١٥ ٠٠٠  المجموع
  
   :تقرر أيضاً  - ٣
  

 من الالئحة المالية، يرخص للمدير العام بإجراء        ٣- ٤أنه بصرف النظر عن أحكام المادة         )١(
٪ من المبلغ المخصص لباب     ١٠لغ ال يتجاوز    تحويالت بين أبواب اعتماد ميزانية العمل الفعلية بمب       

االعتماد الذي يتم التحويل منه، ويجب أن يتم اإلبالغ عن كل هذه التحويالت في التقريـر المـالي                  
، وإذا اقتضى األمر إجراء أية تحويالت أخرى فيجب أن تتم ويبلـغ             ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ المالية   للفترة  

  الية؛  من الالئحة الم٣- ٤عنها طبقاً ألحكام المادة 
  
 لـسداد   ١ بموجب الفقـرة     التي يتم التصويت عليها   أن تتاح مبالغ ال تتجاوز المخصصات         )٢(

 كـانون   ٣١ حتى   ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١ المالية من    الفترةااللتزامات التي يتم تحملها خالل      
الحاليـة،   وفقاً ألحكام الالئحة المالية، وبصرف النظر عن أحكـام الفقـرة             ٢٠٠٧ديسمبر  / األول

أبواب  فـي   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ الماليـة   الفترةيحصر المدير العام االلتزامات التي سيتم تحملها خالل         
  ؛٦إلى   ١ مـن االعتماد

                                                            
 ).٣(٣انظر أيضاً الفقرة    ١
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، بمقـدار المبلـغ المقيـد        دفعهـا   آحاد األعضاء  التي يتعين على   مبالغ االشتراكات    خفض  )٣(
 الدول األعـضاء    لخفض في حالة  إال أنه يتعين تعديل ذلك ا     لصالحها في صندوق معادلة الضرائب      

الرواتب التي يتقاضونها مـن     التي تفرض على موظفي منظمة الصحة العالمية دفع ضرائب على           
 إجمالي مبلغ التعويض عن     المنظمة وهي ضرائب تعيدها المنظمة إلى الموظفين المذكورين، ويقدر        

غ إجمالي مقدر على الـدول      ، مما يؤدي إلى مبل     دوالراً أمريكياً  ٩ ١١٤ ٠٨٠هذه الضرائب بمبلغ    
   دوالراً أمريكياً؛٩٠٢ ٢٢٩ ٠٨٠األعضاء قدره 

  
  :تقرر  - ٤
  

 مـن   ١- ٥صرف النظر عن أحكـام المـادة         وب ٣٤- ٥٦ع ص ج، باإلشارة إلى القرار     أنه  ) ١(
 دوالر أمريكي مباشرة من حساب اإليرادات المتنوعة ٨ ٦٥٥ ٠٠٠الالئحة المالية سيتم تمويل مبلغ 

تسوية لصالح الدول األعضاء التي ستشهد زيادة في معدل اشـتراكاتها المقـدرة بـين                آليةإلتاحة  
 الفتـرة  وذلك المعدل المنطبق بالنسبة إلى       ٢٠٠١- ٢٠٠٠ المالية   الفترةالمعدل المنطبق بالنسبة إلى     

   التسوية؛آلية، وتخطر المنظمة بأنها ترغب في االستفادة من ٢٠٠٧- ٢٠٠٦المالية 
  
 وعام  ٢٠٠٦ المبلغ الالزم لسداد الدفعات بموجب مخطط الحوافز المالية لعام           أن يتم تمويل    )٢(

 دوالر أمريكـي،    ١ ٠٠٠ ٠٠٠ من الالئحة المالية والمقدر بــ        ٥- ٦، وفقاً ألحكام المادة     ٢٠٠٧
  مباشرة من حساب اإليرادات المتنوعة؛

  
 أمريكي، مثلما  دوالر٣١ ٠٠٠ ٠٠٠أن يظل مستوى صندوق رأس المال العامل عند مبلغ   )٣(

  ؛٣٢- ٥٦ج ص عتقرر سابقاً بموجب القرار 
  
 والتي سيتم تمويلها من ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ بأن النفقات المدرجة في الميزانية البرمجية للمدة    تحيط علماً   - ٥

 دوالر أمريكي، مما يسفر عن ميزانية فعليـة         ٢ ٣٩٨ ١٢٦ ٠٠٠مصادر غير الميزانية العادية تقدر بمبلغ       
  ؛ دوالر أمريكي٣ ٣١٣ ٤٤١ ٠٠٠ كل مصادر األموال، تبلغ إجمالية، في إطار

  
 العام المزيد من التقدم في تنفيذ إطار لإلدارة يقوم على تحقيـق النتـائج،               إحراز المدير تثني على     - ٦

وتدعيم االستعراض المنهجي لجميع السياسات والعمليات التنظيمية واإلدارية الجوهرية للمنظمـة بغـرض             
يقة التي تعمل بها المنظمة بهدف إحداث أثر أعظم مع الحفاظ على العمليـات الزهيـدة                تبسيط وتغيير الطر  

  التكلفة؛
  
  :المدير العام القيام بما يليتطلب إلى   - ٧
  

مـع مراعـاة   وتقديم تقرير، اعتباراً من دورة المجلس التنفيذي السادسة عشرة بعد المائة،            )١(  
 ١٣ والمـادة    -  ترتب عليها مصروفات  ت القرارات التي    - المادة الخامسة عشرة من الالئحة المالية       

، عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة علـى أي قـرار            العالمية من النظام الداخلي لجمعية الصحة    
يطرح على المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة العتماده وضمان تقديم ذلك التقرير قبل النظر فـي                

   الذي يجري طرحه؛القرار
  

صلة التمسك باالنضباط المالي الصارم من خالل شفافية الموارد المخصـصة للمقـر             موا  )٢(  
  الرئيسي واألنشطة العالمية واألقاليم والبلدان، والقضاء على أي تداخل في الوظائف داخل المنظمة؛
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تنفيذ مشاريع الكفاءة المزمع االضطالع بها والمبينة في الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة                )٣(  
، ووضع أهداف واضحة وقابلة للقياس فيما يتعلق بالكفاءة فيما يخص هذه الميزانية             ٢٠٠٧- ٢٠٠٦

  والميزانيات القادمة؛
  

ضمان تنفيذ التوصيات المعلقة الخاصة بالمراجعة المالية في وقت مبكر، وطرح اقتـراح               )٤(  
امج لتتبع التوصيات   على المجلس التنفيذي، في دورته السابعة عشرة بعد المائة، يقضي بإنشاء برن           
  المنبثقة عن المراجعة المالية الخارجية والداخلية يتضمن جداول زمنية للتنفيذ؛

  
تحقيق التزامه القوي بزيادة تعزيز أداء المنظمـة والسـيما علـى الـصعيدين اإلقليمـي                  )٥(  

  والقطري؛
  

  وعية؛ أولويات المنظمة النسبية عند طلب المساهمات الطبشأنتوفير اإلرشاد   )٦(  
  

تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الستين، عن طريق المجلس التنفيذي، بشأن التقـدم                )٧(  
  .المحرز في تنفيذ هذا القرار

  
  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٣، الثامنةالجلسة العامة (  
  )، التقرير الرابع"أ" اللجنة   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




