
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  ١إضافة  ٢
  ٢٠١٢ مبر

EB132/28  

بـــأن المنظمـــة 
ظمــة مخــاطر 
 يـــتم بالفرنـــك 
مقــــدرة للثنائيــــة 
ن ـــى ذلـــك فـــإ

جمـة عـن عـدم 
يمكــن  األمــر 

 عــدم التــوازن 
ك السويســري 

لقــرارات جعــة ا
وهنـاك ركات. 

ة اإلنفـاق فـي 

ع كبيــر علــى 
 ٪٣٤ بنســبة 

 وقـد حــدتي. 
التـي العالميـة 

ســعار صــرف 

 وٕاذاألمريكـي. 
راكات المقـدرة 

، المحضـــر ١/
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 8 Add.1

٢٠  
  ية

هـــا األخيـــرين ب
وتواجــه المنظ ١

اإلنفـــاقصـــافي 
الشــــتراكات المق

. وعـــالوة علــي
لمخـاطر الناج

. وهــذا إلنفــاق
  كلها.و 

عيــة إلــى زيــادة 
 صــرف الفرنــك

لمراج ممتــازاً  ىً 
تقـدير االشـترا 

ى األقل بعملة

كــان لــذلك وقــع
والر األمريكــي
 المقـر الرئيسـي
ألزمـة الماليـة ا
لــى مخــاطر أس

بالـدوالر األ اء
بعـض االشـتر 

ســـجالت/ /٢٠

 
كانون ١٤ 

١٥- ٢
ت األجنبي

 فـــي اجتماعيه
١.إنفاقهــاالت 

صأن ان عـــن 
ٕاجمــــالي االو . 

والر األمريكـــي
 للوقاية مـن ال

اوعمــالت  ت
كات المقدرة أو

ـاهمات الطوعي
يــرة فــي ســعر 

منظمــة منتــدىل
فـي سـتخدامها 

الشتراكات على

السويســري، وك
ة الشــرائية للــدوال
 وخاصـة فــي 
قيمتـه خـالل األ
لــى التركيــز عل

دولهـا األعضـا 
 ولكـنألمريكـي 

١٣١/١٢م تة 

٠١٤ت 
ف العمالت

  ألمانة

جلـــس التنفيـــذي
وعمــال المنظمــة

 أغلـــب األحيـــا
ي لكــــل ثنائيــــة
ـــدو ا المبلـــغ بال

أفضل آلية ثل
إليــراداتامــالت 

بعض االشترا 

مــول مــن المســا
ي اآلونــة األخي
ليــة إصــالح ال

يتعين اس التي 
اال در جزءًا من

نفــاق بالفرنــك 
القــدرة تراجعــت

الر األمريكـي،
ط الحـاد فـي قي

ة واإلدارة إلزنيــ

داشتراكات  ب
ر األض بالـدوال

ــذي فـــي الوثيقـــة

شتراكات
  
صرف سعار  
  
قرير من األ  
  
  

رة التابعـــة للمج
دخــل اعمــالت 

ت النـــاجم فـــي 
 دوالر أمريكــــي

ـــدرجـي  هـــذ وُي
وتتمث. لمختلفة

توفيــق بــين عم
لسويسري في 

المم اإلنفــاقة 
دى التقلــب فــي
ة. وتتــيح عمل

العملة ي تحدد 
تقد  المنظمات

اإلند تقتضــي 
ت ٢٠١١و ٢٠

تشــغيلية بالـدوال
مريكـي والهبـوط
لبرنــامج والميزا

  رًا.

وحسابلمنظمة 
الميزانية تعرض

 المجلـــس التنفيـــ
  

  

 مائة
 ل المؤقت

قدير االش
أسخاطر 

تق

ميزانيـــة واإلدارة
بــين ع تناســب

 بـــين العمـــالت
مليــــون  ١ ٢٠

ن دوالر أمريكـــ
المالت من الع

الت يفــعمــالت 
تخدام الفرنك ال

دى تزايــد نســبة
 األجنبيــة، وأد
م هــذه المشــكلة

القرارات التي 
متحدة وسائر 

األمــد ةطويلــت 
٠٠٠ن عــامي 

ة التكـاليف الت
ف الـدوالر األم
فيــذي ولجنــة ال
معقودتين مؤخر

ميزانية ال عتماد
يسري ستظل ا

    
ي أشـــار إليهـــا 
.ص اإلنكليزي)

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

جدول تق
إدارة مخ

ة البرنـــامج والم
عــدم التتســوية 

 عـــدم التـــوازن
٠عــــادل نحــــو 

مليـــون ٩٤٩ غ
 ترد بالعديد م

بــين العــد هــذا 
تحول إلى است

قــد المنصــرم أد
ــرف العمــالت
يكــي إلــى تفــاقم

قبيل من، خذة
ظومة األمم الم

اتطاشــتراظمــة 
المنظمــة. وبــين
طــردة فـي قيمـة
ي أسـعار صـرف

المجلس التنفبــ
دورتيهما المي 

يتم اع الراهن 
 بالفرنك السوي
                     

، التـــي١٣١/٢ت
(النص ٤الفرع ى، 

لس التنفيذ
الثانية والثال 

من ج ١-١٢

ج

لجنـــة أقـــرت 
 إيجــاد ســبل لت

بســـبب  األمـــد
ســــري بمبلــــغ يع

ـــغ ٢٠١٣- يبل
مات الطوعية

الطويــل األمــد 
الت عن طريق 

وطــوال العقـ 
أســعار صــب ق

 الــدوالر األمريك
 الحاسمة المتخ
مماثلة في منظ

  يسية.  الرئ

المنظ ولــدى 
فــي ا ن الماليــة

ى إلـى زيـادة مط
في القصوىت 

ب ٢٠١١  عــام
ت األجنبية في

وفي الوقت  
االشتراكاتر 

                     

م تظـــر الوثيقـــة 
 للجلسة األولى

 

المجل  
الدورة 
٢البند    

  
  
  

١- 
يلزمهــا 
طويلـــة 
السويس
٢٠١٢
المساهم
التــوازن
تحقيقه 

  
٢- 

المتعلــق
مقابــل 
المالية 
أجهزة م
مقراتها

  
٣- 

الشــؤون
أدى امـ

التقلبات
حــدثت 
العمالت

  
٤- 

تم تقدير
           

انظ    ١
الموجز
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سعر صـرف الفرنـك السويسـري مقابـل الـدوالر  وسيكونبالفرنك السويسري.  سُيدفععلى الدول األعضاء أو جميعها 
االشتراكات بالفرنك السويسري هو سعر الصرف الفعلي في الوقت الذي تعتمد فيه  والمستخدم في حساباألمريكي 

  نية البرمجية. الدول األعضاء الميزا
  
مـن اشـتراكات  ٪٥٠وهما: أن تقدر نسـبة ، أال وثمة خياران رئيسيان لتقدير االشتراكات بالفرنك السويسري  -٥

االشــتراكات بالفرنــك مــن  ٪١٠٠نســبة بالــدوالر األمريكــي أو أن تقــدر  ٪٥٠جميــع األعضــاء بالفرنــك السويســري و
  السويسري.

  
الـدول  اشـتراط سـدادالحـد مـن هـي من االشتراكات بالفرنك السويسـري  ٪٥٠التحول إلى تقدير نسبة  وميزة  -٦

الدوالر األمريكي، ومن شأن هذا المسـتوى مـن تقـدير االشـتراكات بالفرنـك وليس ببتلك العملة  هااألعضاء الشتراكات
أســعار مــن مخــاطر اإلجماليــة السويســري أن يحمــي العنصــر الممــول مــن االشــتراكات المقــدرة فــي ميزانيــة المنظمــة 

  صرف العمالت األجنبية.
  
فــي الطويــل األمــد عــدم التــوازن  فســينتفياالشــتراكات بالفرنــك السويســري  مــن ٪١٠٠وٕاذا تــم تقــدير نســبة   -٧

إعـادة حسـابها  ومـن االضـطرار إلـىفـي الميزانيـة  العجـزا سيقلل من مخاطر مالمنظمة بالفرنك السويسري، م إنفاق
بهــذا  ١أوصــت لجنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي مجــال المراقبــة . وقــدســعار الصــرف الضــارةأحركــة بســبب 
أسـعار صـرف عمالتهـا كـون تاإلقلـيم األوروبـي قـد  فيالدول األعضاء فإنه فيما يخص إلى ذلك  وباإلضافةالحل. 

ــاً  يزيــد  أن شــأن هــذا الحــل أيضــاً  فمــنمقابــل الــدوالر األمريكــي. ومــع ذلــك منهــا مقابــل الفرنــك السويســري  أقــل تقلب
مخــاطر لالفرنــك السويســري ارتباطهــا بعــرض الــدول األعضــاء التــي تــرتبط عمالتهــا بالــدوالر األمريكــي أكثــر مــن ت

  .صرف العمالت األجنبيةأسعار 
  
مـن االشـتراكات بالفرنـك السويسـري ألن ذلـك  ٪٥٠التحـول إلـى تقـدير  بـالنظر فـيوتوصي المـديرة العامـة   -٨

أســعار صــرف هــذه العملــة لمخــاطر الطويــل  فــي األمــدتعــرض المنظمــة ممكــن إلــى أقصــى حــد  مــن شــأنه أن يقلــل
بالنسبة إلى الميزانية الممولة من االشتراكات المقدرة. وللتخفيف مـن آثـار سـائر مخـاطر أسـعار الصـرف فـي الجـزء 

ء لضـمان المسـاهمات الطوعيـة توصـي المـديرة العامـة ببـذل المزيـد مـن الجهـود مـع الشـركافي الميزانية مـن الممول 
اقتراحـــات الميزانيـــة تـــدابير  تُـــدرج ضـــمنأو أن  اســـتخدامها فـــي اإلنفـــاق المعتـــزمالمســـاهمات بـــالعمالت  ُتحســـبأن 

  بخصوص أسعار صرف العمالت األجنبية. احتياطية
  
موقـع المنظمـة  فـيواإلجابات عنها متكررة" "أسئلة  بعنوانُنِشرت قائمة فقد ألن هذا الموضوع معقد  ونظراً   -٩
      ٢.كترونياإلل

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

بهــذا التقريــر وأن ينظــر فــي إمكانيــة اقتــراح مشــروع قــرار عــن المســألة  المجلــس مــدعو إلــى أن يحــيط علمــاً   -١٠
بشــأن عملــة تقــدير االشــتراكات ليعــرض علــى جمعيــة الصــحة العالميــة فــي دورتهــا السادســة  ٨المطروحــة فــي الفقــرة 

  والستين.
  

     ==     =  
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