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  تقرير المدير العام
  
  مقدمة

  
 ٣٤وفقـًا للمـادة  ٢٠١٢كـانون األول/ ديسـمبر  ٣١أن أقدم التقرير المالي عن السنة المنتهية فـي  يشرفني  -١

من دستور منظمة الصحة العالمية وللمادة الثالثة عشرة من الئحتها المالية. وقد ُأعّدت البيانات المالية والسياسات 
ير المحاســــبية الدوليــــة للقطــــاع العــــام (المعــــايير المحاســــبية والمالحظــــات علــــى البيانــــات الماليــــة باالمتثــــال للمعــــاي

المحاســـبية الدوليـــة) والالئحـــة الماليـــة للمنظمـــة ونظامهـــا المـــالي، فيمـــا خضـــعت العناصـــر النظاميـــة للتقريـــر المـــالي 
ـــدور المراجـــع الخـــارجي لحســـابات  ـــة الفلبـــين المضـــطلعة ب ـــة مراجعـــة الحســـابات بجمهوري للمراجعـــة مـــن جانـــب لجن

 أيها بهذه الصفة في التقرير المالي.المنظمة والوارد ر 
 
كـــان أول عـــام ُتعـــّد فيـــه البيانـــات الماليـــة للمنظمـــة  ٢٠١٢ومـــن دواعـــي ســـروري الكبيـــر أن أعلـــن أن عـــام   -٢

بموجــب أســس المحاســبة التــي تنطــوي عليهــا المعــايير المحاســبية الدوليــة، وهــو إنجــاز كبيــر يحقــق قــدرًا أكبــر مــن 
ى إلعداد التقارير المالية. وقد أضفت فرعًا إلى هذا التقرير يبّين التغييرات الرئيسية الشفافية والمساءلة ومستوى أعل

 الطارئة نتيجة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية والمنافع التي تجنيها المنظمة من تطبيق هذه المعايير.
 
وتيسـر تنفيـذ المعــايير المحاسـبية الدوليـة بــدوره بفضـل تنفيـذ نظــام اإلدارة العـالمي الـذي ارتقــى ارتقـاء كبيــرًا   -٣

بدقــة البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر وبتقــديمها فــي الوقــت المناســب. وٕاضــافة إلــى ذلــك تتــاح للمــديرين علــى جميــع 
 مستوى التنفيذ على أساس الميزانية البرمجية.  مستويات المنظمة مجموعة متسقة من البيانات التي تتابع

 
مليـــون  ٢٢٩٤. وبلــغ مجمــوع إيراداتهــا ٢٠١٢وشــهدت المنظمــة فتــرة توحيـــد لشــؤونها الماليــة خــالل عـــام   -٤

مليـون دوالر أمريكـي.  ٢١٤مليون دوالر أمريكي مما حقق فائضـًا قـدره  ٢٠٨٠دوالر أمريكي ومجموع مصروفاتها 
ائرة علـــى الطريـــق القـــويم لبلـــوغ غاياتهـــا المتصـــلة بـــاإليرادات والمصـــروفات المحـــددة فـــي وعمومـــًا فـــإن المنظمـــة ســـ

الميزانيــة البرمجيــة. ويــرد اســتعراض لمســتويات اإليــرادات والمصــروفات واتجاهاتهــا فــي الفــروع التاليــة مــن التقريــر. 
زانيــة يعــاني مــن نقــص علــى أنــه ال يــزال هنــاك فــي ظــل هــذا التحســن للوضــع المــالي العــام بعــض مــن محــاور المي

التمويل بسبب عدم تطابق خطط اإلنفاق والمـوارد الفعليـة المحصـلة. وهـذا الوضـع هـو فـي عـداد القضـايا المحوريـة 
 التي تتناولها إصالحات تمويل المنظمة الجارية على قدم وساق.

 
كات المقـدرة والمسـاهمات وتشمل البيانات المالية مجموع الميزانية الفعلية من كل مصادر األموال (االشترا  -٥

مليــون دوالر أمريكــي، وفقــًا لمــا أحاطــت بــه علمــًا جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة والســتون  ٣٩٥٩الطوعيــة) البــالغ 
. وعلى الرغم من أن المنظمة اعتمـدت وضـع التقـارير ٣-٦٤ج ص عضمن القرار  ٢٠١١المعقودة في أيار/ مايو 

ص عليــه فــي المــادة الثالثــة عشــرة مــن الالئحــة الماليــة المعدلــة فــإن الفتــرة الماليــة بصــفة ســنوية علــى النحــو المنصــو 
المالية للميزانية ال تزال تستغرق عامين (المادة الثانية من الالئحة المالية). لذا يجب أن تُقارن ميزانية فتـرة السـنتين 

التفاصـيل الخاصـة بتحليـل اسـتخدام  بالمصروفات السنوية ألغراض مقارنة المبالغ الفعلية بالميزانية. ويرد مزيد مـن
: التقريــر المبــدئي" التــي تبــّين ٢٠١٣-٢٠١٢المعنونــة "تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة للفتــرة  ٦٦/٥األمــوال فــي الوثيقــة ج

 والنتائج المحققة. ٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية 
 
ان مـن الصـناديق األخـرى ملخصـتان وٕالى جانب الصندوق العـام الـذي يشـمل الميزانيـة البرمجيـة هنـاك فئتـ  -٦

ضمن البيانات الماليـة همـا فئـة صـناديق "الـدول األعضـاء وغيرهـا" وفئـة الصـندوق االئتمـاني. وتضـم فئـة صـناديق 
"الــدول األعضــاء وغيرهــا" الصــندوق المشــترك (الــذي يبــين التغييــرات الطارئــة علــى حســابات األصــول والخصــوم) 

ًا من أنشطة الشراء المنفَّذة بالنيابـة عـن الـدول األعضـاء وصـندوق المبيعـات وصندوق المشاريع (الذي يتألف أساس
الــدوارة) وصــندوق األغــراض الخاصــة (مــن قبيــل صــندوق العقــارات وصــندوق األمــن اللــذين ُيحــتفظ بهمــا ألغــراض 
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لمصــروفات تمويــل التكــاليف األطــول أجــًال). أمــا الصــندوق االئتمــاني فيســتخدم عنــدما تــدير المنظمــة اإليــرادات وا
باألصالة عن الكيانات األخرى الموحدة ضمن البيانـات الماليـة للمنظمـة. ويمكـن االطـالع علـى تفاصـيل اإليـرادات 
والمصــروفات فيمــا يخــص كــل فئــة مــن هــذه الفئــات الرئيســية الــثالث للصــناديق فــي الجــدول البيــاني األول مــن هــذا 

توضيح عناصر الميزانيـة البرمجيـة وسـواها مـن العناصـر غيـر التقرير. وتسهب األرقام المبينة في هذه المقدمة في 
المدرجة في الميزانية البرمجية. وباإلضافة إلى ذلك، تقدم المنظمة خدمات إلى ستة كيانـات أخـرى هـي: الصـندوق 

لبحـوث االستئماني لبرنامج األمم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز والمرفـق الـدولي لشـراء األدويـة والوكالـة الدوليـة 
الســـرطان والمركـــز الـــدولي للحســـاب اإللكترونـــي والبرنـــامج األفريقـــي لمكافحـــة داء كالبيـــة الـــذنب والتـــأمين الصـــحي 
للمــوظفين. وتعــد بيانــات ماليــة منفصــلة لكــل واحــد مــن هــذه الكيانــات وتخضــع الســتعراض خــارجي مســتقل لمراجعــة 

 الحسابات الخاصة بها.
 
وخصــومها وصــافي أصــولها وأســهمها إلــى جانــب المعلومــات عــن  وتســلط األضــواء علــى أصــول المنظمــة  -٧

إدارة التـــدفقات النقديـــة والســـيولة واالســـتثمارات مـــن أجـــل إعطـــاء صـــورة كاملـــة عـــن وضـــع المنظمـــة المـــالي لغايـــة 
، فقــد أبــرزت بعــض المخــاطر الماليــة التــي تواجههــا المنظمــة والتــدابير . وأخيــراً ٢٠١٢كــانون األول/ ديســمبر  ٣١

 إلدارتها.المتخذة 
  
  لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاما
 
إلـى زيـادة فـرص رفـع  ٢٠١٢يفضي التطبيق الكامـل للمعـايير المحاسـبية الدوليـة فـي المنظمـة خـالل عـام   -٨

مستوى إعداد التقارير المالية للمنظمة. وتشكل التقارير المالية عنصرًا حاسمًا من مجـالي تصـريف الشـؤون واإلدارة 
مة اللـذين يكتسـي تحسـينهما أهميـة فـي إطـار عمليــة إصـالح المنظمـة. ويسـتدعي تطبيـق هـذه المعـايير تعزيــز السـلي

الشفافية التي تسمح بتحسين فهم أداء المنظمـة وسـالمتها مـن الناحيـة الماليـة. وتعّضـد المعلومـات الماليـة المحسـنة 
اســتلزم االمتثــال للمعــايير المحاســبية أيضــًا تصــريف الشــؤون وٕادارة األصــول والخصــوم وتســّهل صــنع القــرار. وقــد 

 إقامة نظام معّزز للرقابة الداخلية دعمًا للمتطلبات اإلضافية لإلبالغ المالي.
 
وأود أن أسلط الضوء على التغييرات الهامة التاليـة التـي طـرأت بفعـل التطبيـق الكامـل للمعـايير المحاسـبية   -٩

 .٢٠١٢الدولية في إعداد البيانات المالية لعام 
 

. انتهــاء الخدمــةفقــد ُقيِّــد فــي حســاباتنا ألول مــرة التقيــيم االكتــواري الكامــل لتكــاليف التــأمين الصــحي بعــد   -١٠
ويشمل هـذا التقيـيم التكـاليف المقـدرة فـي المسـتقبل لخـدمات التـأمين الصـحي المقدمـة إلـى كـادر المـوظفين العـاملين 

مليـــون  ١٣٢٩مـــا مجموعــه  ٢٠١٢ديســمبر  كــانون األول/ ٣١والمتقاعــدين. وبلغــت قيمـــة الخصــوم المقــدرة حتـــى 
مليـون دوالر أمريكـي.  ٨٢٣ماليين دوالر أمريكي ومبلغ غير ممول قـدره  ٥٠٦دوالر أمريكي منه مبلغ ممول قدره 

ويبيَّن الرصيد غير الممول في الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين الطويلة األجل. وتوجد خطـة تمويـل تعتمـد 
دة المساهمات لتمويل هـذه الحصـة غيـر الممولـة مـن الخصـوم غيـر أن المنظمـة لـن تُـؤمن التمويـل الكامـل على زيا

اسـتنادًا إلـى التوقعـات االكتواريـة. وباإلضـافة إلـى ذلـك، ُيقّيـد أيضـًا التقيـيم االكتـواري الكامـل  ٢٠٤٢إال بحلول عام 
فــــي حــــاالت الوفــــاة والعجــــز نوية والتعــــويض لســــائر اســــتحقاقات المــــوظفين كــــالمتراكم مــــن رصــــيد اإلجــــازات الســــ

واستحقاقات نهاية الخدمة من قبيل منحة السفر للعـودة إلـى الـوطن وغيرهـا مـن المـنح كخصـوم فـي الحسـابات يبلـغ 
 مليون دوالر أمريكي. ١٦٠مجموعها 

 
ات واإلمــدادات وتُقّيــد المخزونــات اآلن كأصــول فــي البيانــات الماليــة للمنظمــة. وتتكــون مــن األدويــة واللقاحــ  -١١

اإلنســـانية والمنشـــورات وتُقّيـــد كأصـــول حتـــى تُبـــاع أو تُـــوّزع أو تنتهـــي مـــدة صـــالحيتها. وقـــد أجـــرت المنظمـــة فـــي 
موقعـًا وبلـغ مجمـوع  ٨٠شمل نحـو ع ما لديها من مخزونات ماديًا لجمي إحصاءً  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١

ريكي. وبفضل تسجيل المخزونات، تتحسن قدرة المنظمة على مليون دوالر أم ٦٧قيمة المخزونات في هذه المواقع 
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استعراض نطاق المخزونات المحتفظ بها وأماكن االحتفاظ بها مما يؤدي إلى تحسين اإلشراف على شؤون اإلمـداد 
 وٕادارتها.

 
ة واللوازم وتقيد "الممتلكات والمنشآت والمعدات" التي تشمل المباني واألراضي والمركبات والتجهيزات الثابت  -١٢

والمعدات كأصول وُتستهلك على مدى عمرها اإلنتاجي بموجب المعايير المحاسبية الدولية. ولكن نظرًا إلـى الوقـت 
الــالزم للحصــول علــى تقيــيم لهــذه الموجــودات وتحديــد المتبقــي مــن عمرهــا اإلنتــاجي، لــن يبّلــغ عــن قيمتهــا الكاملــة 

ليـــة تصـــل إلـــى خمـــس ســـنوات حســـبما تســـمح بـــه المعـــايير المحاســـبية واســـتهالكها المتـــراكم إال بعـــد مـــرور فتـــرة انتقا
الدولية. وسعيًا إلى االستعداد الستيفاء هذا الشرط يجّمع سجل كامل بكل ترتيبات ملكية المقتنيات في جميع مواقع 

اسـتثناء مكانـًا فـي جميـع أرجـاء المعمـورة ب ٣١٣المنظمة. وتباشر المنظمـة أعمالهـا فـي الوقـت الحـالي انطالقـًا مـن 
موقعـًا مـن تلـك المواقـع غيـر أن مـا تبقــى  ٢٩منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة. وتملـك المنظمـة  إقلـيم األمـريكتين/

 منها يشمل مواقع مستأجرة أو ممنوحة من الدول األعضاء.
 

ع وتقضـــي المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة بتطبيـــق مبـــدأ المحاســـبة علـــى أســـاس االســـتحقاق بحيـــث تُقّيـــد جميـــ  -١٣
اإليرادات والمصروفات في البيانات المالية عـن الفتـرة التـي تتعلـق بهـا. وبالنسـبة إلـى المسـاهمات الطوعيـة، تسـجل 

ــــذ عــــام  ــــد (يتواصــــل تطبيــــق هــــذا اإلجــــراء من ــــد تحصــــيل النق ــــاق ال عن ــــرام االتف ــــد إب ــــرادات عن ــــد ٢٠٠٨اإلي ). وتقي
 كـــانون األول/ ٣١ت أو تســـديد المبـــالغ. وفـــي المصـــروفات عنـــد تســـلم الســـلع والخـــدمات ولـــيس عنـــد قطـــع االلتزامـــا

 مليون دوالر أمريكي لتسجيل سلع وردت ولم ُيسّدد ثمنها بعد. ١٨، ُقدِّم استحقاق قيمته ٢٠١٢ديسمبر 
 

يلها". "للحسـابات المدينـة المشـكوك فـي تحصـوثمة تغييـر هـام آخـر طـرأ علـى سياسـة تقـدير المخصصـات   -١٤
كاملـة ألي مبـالغ ال ُتسـدد فـي نهايـة العـام فيمـا يخـص االشـتراكات المقـدرة ففي الماضي كانت تخصص اعتمادات 

مما أفضـى إلـى حسـاب اإليـرادات الخاصـة بتلـك االشـتراكات علـى أسـاس نقـدي (أي كانـت تقيـد اإليـرادات المتعلقـة 
وليـة نّقحـت تلـك علـى سـجالت المـدفوعات السـابقة ومتطلبـات المعـايير المحاسـبية الد ءً بالمبالغ المسـّددة فقـط). وبنـا

المخصصـــات لتقييـــد االعتمـــادات المخصصـــة للمبـــالغ المشـــكوك فـــي تحصـــيلها فقـــط. وتقـــّرر باالتفـــاق مـــع المراجـــع 
الخــارجي للحســابات أن تشــمل تلــك المخصصــات أي مبــالغ مســتحقة مضــى عليهــا أكثــر مــن ســنتين أو أي مبــالغ 

مليـون دوالر أمريكـي فـي رصـيد أمـوال  ٦٣ة قـدرها أعيدت جـدولتها. وحقـق هـذا التعـديل االفتتـاحي زيـادة لمـرة واحـد
 الميزانية العادية". –"الدول األعضاء 

 
وال يؤثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية حاليًا في إعداد الميزانية البرمجية التي ما انفكت ُتعرض علـى   -١٥

البيانات المالية، فإن المقارنـة  أساس نقدي. وٕاذ يختلف هذا األساس عن أساس االستحقاق المحاسبي المطبق على
بين األرقام المستخدمة في الميزانيـة البرمجيـة والنتـائج الفعليـة أمـر يتطلـب مزيـدًا مـن التوضـيح. وعـالوة علـى ذلـك، 

 تجدر اإلشارة إلى تواصل إعداد الميزانية البرمجية كل عامين، بينما يعد تقرير عن المصروفات كل عام.
  

  أبرز الجوانب المالية
  

  ملخص
  

مليون دوالر أمريكي  ٢٢٩٤من جميع المصادر  ٢٠١٢بلغ مجموع اإليرادات المحصلة في عام   -١٦
مليون دوالر  ٢١٤مليون دوالر أمريكي، مما حقق فائضًا قدره  ٢٠٨٠ومجموع المصروفات في العام نفسه 

. وتمشيًا ٢٠١١قارنة بعام م ٢٠١٢أدناه أبرز الجوانب المالية المسجلة خالل عام  ١أمريكي. ويتضمن الجدول 
مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية في ضوء اعتمادها للسنة األولى، ال يعاد بيان األرقام المقارنة لعام 

أو يرد عرضها في البيانات المالية، بل تعرض األرقام المعاد بيانها ضمن هذه المقدمة الستعراض  ٢٠١١
 االتجاهات العامة.



  A66/29  ٦٦/٢٩ج

5 

  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١١و ٢٠١٢كل الصناديق،  -لجوانب المالية أبرز ا -١الجدول 
  

المجموع في عام     الميزانية البرمجية
٢٠١٢  

المجموع في عام   
٢٠١١  

  ٤٧٢  ٤٧٥    االشتراكات المقدرة 
  ١ ٤٢٤  ١ ٥٣٩    ةالمساهمات الطوعي

  ٣٤٢  ٥٦    المساهمات العينية وفي شكل خدمات
  ٢ ٢٣٨  ٢ ٠٧٠     لكل ميزانية برمجيةمجموع المساهمات 

        
  ١٠٠  ١١٢    اإليرادات غير المدرجة في الميزانية البرمجية

  ٤١  ٦٢    المشتريات المستردة القيمة
  )٣٣(  )٣(    يلهاللحسابات المدينة المشكوك في تحصالزيادة في االعتمادات المخصصة 

  ٧  ١٠    المساهمات العينية وفي شكل خدمات
  ٥٣  ٤٣    اإليرادات المالية 

  ٢ ٤٠٦  ٢ ٢٩٤    مجموع اإليرادات (جميع المصادر)
        

  ٢ ٥١٥  ٢ ٠٨٠    مجموع المصروفات
        

  )١٠٩(  ٢١٤    (العجز) صافي الفائض/
  

مليـون دوالر أمريكـي  ٢٠٧٠أعـاله بلـغ مجمـوع المسـاهمات للميزانيـة البرمجيـة  ١وكما يتبين مـن الجـدول   -١٧
مليــون دوالر  ٤٧٥) وتشــّكل مــن مبلــغ قــدره ٢٠١١مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٢٢٣٨(مقابــل  ٢٠١٢فــي عــام 

مليون دوالر أمريكـي مـن المسـاهمات الطوعيـة.  ١٥٣٩أمريكي من االشتراكات المقدرة للدول األعضاء ومبلغ قدره 
ــغ عــن قيمــة المســاهمات العينيــة وفــي شــكل خــدمات بصــورة منفصــلة ( مليــون دوالر أمريكــي فــي الميزانيــة  ٥٦ويبّل

). وُتحّصل اإليرادات غير المدرجة ٢٠١٢ماليين دوالر أمريكي خارج إطار الميزانية البرمجية لعام  ١٠البرمجية و
لبرمجية والمقّيدة بالنسبة إلى صندوق األغراض الخاصة وصندوق المشاريع والصندوق االئتماني من في الميزانية ا

المســاهمات الطوعيــة فــي المقــام األول بموجــب شــراكات ال تنــدرج فــي نطــاق الميزانيــة البرمجيــة مــن قبيــل صــندوق 
 مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل وصندوق شراكة دحر المالريا.

 
مليون دوالر أمريكي مما يقل بشكل ملحوظ  ٢٠٨٠ما مجموعه  ٢٠١٢وبلغت قيمة المصروفات في عام   -١٨

ذلــك وفــي حــال اســتثناء  مليــون دوالر أمريكــي والمشــار إليــه أعــاله. ومــع ٢٥١٥البــالغ  ٢٠١١عــن مجموعهــا لعــام 
مليــــون دوالر  ٢١٦٦يصــــبح مقــــداره  ٢٠١١المصــــروفات العينيــــة وفــــي شــــكل خــــدمات فــــإن المبلــــغ المســــجل لعــــام 

أمريكي. وتفوق قيمة المصروفات في السنة الثانية من الثنائية عمومًا قيمة المصروفات في السنة األولى منها بعد 
مهـم آخـر يفسـر المسـتوى األدنـى للمصـروفات ويتمثـل فـي التـدابير ضمان التمويـل والتخطـيط للتنفيـذ. وهنـاك سـبب 

لتحقيـــق الوفـــورات فـــي التكـــاليف تصـــديًا لحـــاالت االرتيـــاب المـــالي المواجهـــة فـــي  ٢٠١١التـــي اتخـــذت خـــالل عـــام 
 المنظمة على مدى العامين الماضيين.

  
علومـات حسـب الغـرض االسـتراتيجي. ويعرض البيان الخامس أي بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعليـة الم  -١٩

التـي  ٦٦/٥فـي الوثيقـة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ويرد تحليل إضافي الستخدام األموال في إطار الميزانيـة البرمجيـة للفتـرة 
تتضمن تقريرًا مبدئيًا عن تنفيذ الميزانية والنتائج المحققة. ويرد ملخص يبين مصدر تمويل الميزانية البرمجيـة للفتـرة 

 .٢ضمن الجدول  ٢٠١٢ة باستخدام األموال في عام مقارن ٢٠١٣-٢٠١٢
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 (بماليين ٢٠١٢باالستخدام الفعلي لألموال في عام  ٢٠١٣- ٢٠١٢مقارنة الميزانية البرمجية  -٢الجدول 
  الدوالرات األمريكية)

  
  

الميزانية البرمجية 
٢٠١٣-٢٠١٢    

االستخدام 
الفعلي لألموال 

في عام 
٢٠١٢    

النسبة المئوية 
ستهدفة (النسبة الم

في سنة  ٪٥٠هي 
  واحدة)

            مصدر التمويل:
  ٪٥٠    ٤٧٥    ٩٤٤  االشتراكات المقدرة

  ٪٢٩    ١١٦    ٤٠٠  األساسية –المساهمات الطوعية  –التمويل العالي المرونة 
  ٪٤    ١٤    ٤٠٠  األساسية –المساهمات الطوعية  –التمويل المتوسط المرونة 

  ٪٦٤    ١ ٤٠٩    ٢ ٢١٥  المحددة -المساهمات الطوعية  -التمويل المحدد 
  ٪٥١    ١ ٥٣٩    ٣ ٠١٥  مجموع المساهمات الطوعية

  ٪٥١    ٢ ٠١٤    ٣ ٩٥٩  مجموع تمويل الميزانية البرمجية
      ٥٦      المساهمات العينية وفي شكل خدمات

      ٢ ٠٧٠      مجموع اإليرادات
            استخدام األموال:

  ٪٤٣    ١ ٦٩٤    ٣ ٩٥٩  النقدية – ٢٠١٣- ٢٠١٢مصروفات الميزانية البرمجية 
      ٤٤      العينية وفي شكل خدمات – ٢٠١٣- ٢٠١٢مصروفات الميزانية البرمجية 

      ١ ٧٣٨      المجموع
      ١٢٥      ٢٠١٣-٢٠١٢المصروفات في الفترة  –خطط العمل للثنائيات السابقة 

الضرائب والمصروفات األخرى غير المدرجة  مصروفات صندوق معادلة
      ٢٢      في الميزانية البرمجية
      ١ ٨٨٥      مجموع المصروفات

      ١٨٥      الميزانية البرمجية –صافي الفائض 
  
  

وعلـــى الـــرغم مـــن توافـــق مجمـــوع اإليـــرادات ومجمـــوع المصـــروفات مـــع التوقعـــات فجـــدير بالـــذكر فـــي ذلـــك   -٢٠
الســياق أن مســتوى التمويــل المــرن كــان أدنــى مــن المتوقــع فــي األصــل وأن مســتوى التمويــل المحــدد كــان أعلــى مــن 

بينمـا بلـغ صـافي  ٢٠١٢ام مليون دوالر أمريكي فـي عـ ١٨٨٥المتوقع. وبلغ مجموع مصروفات الميزانية البرمجية 
 مليون دوالر أمريكي. ١٨٥الفائض في الصندوق العام 

  
  األسهم صافي األصول/

 
ألســهم معلومــات عــن أرصــدة األمــوال فــي ا يعــرض البيــان الثالــث أي بيــان التغيــرات فــي صــافي األصــول/  -٢١

واألرصـدة االفتتاحيـة  ٢٠١٢وحركـة األمـوال خـالل عـام  ٢٠١٢ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١جميع الصـناديق لغايـة 
مليون  ١١٥٩األسهم (المرّحل)  . وقد بلغ مجموع صافي األصول/٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١المعاد بيانها في 

 .٣مبين في الجدول  والتوزيع. ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١دوالر أمريكي في 
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  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١٢عام  األسهم في ملخص صافي األصول/ -٣الجدول 
  

  
كانون األول/  ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
(العجز)  الفائض/
    ٢٠١٢في عام 

 كانون الثاني/ ١
 ٢٠١٢يناير 

  (إعادة بيان)
            الصندوق العام

  ٦٦    ١٨    ٨٤  الميزانية العادية –مجموع الدول األعضاء 
  ١ ٤٨١    ١٦١    ١ ٦٤٢  مجموع الصناديق الطوعية
  ١ ٥٤٧    ١٧٩    ١ ٧٢٦  مجموع الصندوق العام 

  )٧٤٣(    ٢٨    )٧١٥(  مجموع صناديق الدول األعضاء وغيرها
  ١١٨    ٣٠    ١٤٨  مجموع الصندوق االئتماني

  ٩٢٢    ٢٣٧    ١ ١٥٩  األسهم مجموع صافي األصول/
 

الميزانيـة العاديـة"  –األسـهم فـي "الـدول األعضـاء  وارتفع الرصيد االفتتاحي المعاد بيانه لصافي األصـول/  -٢٢
يلها" "الحسـابات المدينـة المشـكوك فـي تحصـمليون دوالر أمريكي نتيجة للتغيير الطـارئ علـى مخصصـات  ٦٦إلى 

إلـى االنخفـاض الطفيـف فـي مسـتوى  ٢٠١٢أعـاله). وُتعـزى الزيـادة األخـرى المسـجلة خـالل عـام  ١٤(انظر الفقـرة 
 تنفيذ البرامج في السنة األولى من الثنائية.

 
مليـــون دوالر  ١٦٤٢مليـــون إلـــى  ١٤٨١األســـهم فـــي الصـــناديق الطوعيـــة مـــن  وارتفـــع صـــافي األصـــول/  -٢٣

مبلـغ  . وتمثل هذه الصناديق اتفاقـات لتقـديم المسـاهمات سـجلت ولـم تُنفـق بعـد. وثمـة٢٠١٢أمريكي في نهاية عام 
ماليين دوالر أمريكي وسُيستخدم لتسوية االلتزامات التي قطعت في عام  ١١٠مرهون من هذا الرصيد تناهز قيمته 

. ومن الُمزمع استخدام ما تبقى من هذا الرصيد لدعم األعمال فـي عـام ٢٠١٣وستُقّيد مصروفاتها في عام  ٢٠١٢
التـي سـجلت فـي السـنة األولـى مـن الثنائيـة وسـتنفذ فـي السـنة  وما بعده. وُتعزى الزيادة أساسًا إلى االتفاقات ٢٠١٣

 الثانية منها.
 

مليــون دوالر أمريكــي والخــاص بفئــة  ٧١٥األسـهم البالغــة قيمتــه  أمـا الرصــيد الســلبي فــي صــافي األصــول/  -٢٤
تــأمين صــناديق "الــدول األعضــاء وغيرهــا" فهــو ناشــئ أساســًا عــن الخصــوم غيــر الممولــة فــي المســتقبل والمتصــلة بال

 أعاله). ١٠الصحي بعد انتهاء الخدمة (انظر الفقرة 
 

  اإليرادات
  

ماليـين دوالر أمريكـي  ٢٤٠٦(مقابـل  ٢٠١٢مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام  ٢٢٩٤بلغ مجموع اإليـرادات   -٢٥
 ٢٠١٢أدنـــاه المســـاهمات الطوعيـــة فـــي عـــامي  ٤أعـــاله. ويلخـــص الجـــدول  ١انظـــر الجـــدول  –) ٢٠١١فـــي عـــام 

 .٢٠١١و
  

  (بماليين الدوالرات األمريكية) ٢٠١١و ٢٠١٢إيرادات المساهمات الطوعية في عامي  -٤الجدول 
  

  النسبة المئوية    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ٪١٠٤    ١٢٥    ١٣٠  األساسية -المساهمات الطوعية 
  ٪١٠٨    ١ ٢٩٩    ١ ٤٠٩  المحددة -المساهمات الطوعية 
  ٪١٢١    ٨٠    ٩٧  الصندوق االئتماني –المساهمات الطوعية 

  ٪١٠٩    ١ ٥٠٤    ١ ٦٣٦  مجموع المساهمات الطوعية
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همات الطوعيـ
صـــندوق االئتم

٢٠١.  

. و٢٠١٢عــام 
ميزانيــة المســـاه

٪٢٣ الدوليـة 
ت القطـاع الخ
لنسـب المسـجل
ي نســـبتي مســـاه

 

ية تختلف متط
 ١إضافة  ٢٩

م ١٣٠٤درة) 
اه بيان أهم الج
اليين دوالر أم
مساهمات الط

٪)٥١ضاء (

 مجمـوع المسـا
 فخصـــص للص

١١ها في عام 

طوعيــة فــي ع
 مــن إجمــالي م
مات الحكوميـة
سـتأثرت تبرعـا
مئوية مماثلة لل
ادة طفيفـــة فـــي

  

فردي بمشاريع 
٦٦/٩لوثيقة ج

المقدشتراكات 
درة). ويرد أدنا

مال ١٠٠٥عه 
من مجموع الم

  الخاص قطاع
)١(٪ 

الدول األعض

 أمريكـي مـن 
قـــي المحصـــل 
ل من مجموعه

لمســاهمات الط
٪ ٥١ بنســبة 

متحدة والمنظم
٪، فيمـا اس٥ى 

وهذه النسب الم
ألعضـــاء وزيـــا

ة فيما يتصل
ة. وتتضمن ال

  

 الطوعية واالش
شتراكات المقد
ت بما مجموع

م ٪٤٨نسبة 

لقا

8 

مليـون دوالر 
المبلـــغ المتبقـ 
أكثر بقليل ٢٠

ــف مصــادر ال
عيــة إذ تســهم 
ة من األمم الم
سسـات األخـرى
ى المنظمة. وه
همات الـــدول األ

٢٠  

  

  
همات الطوعية
يزانية البرمجية

 .٢٠١٢ عام 

 (المساهمات
 الطوعية واالش
ت هذه الجهات
 األعضاء ون

١٥٣٩غ قـدره 
 أمريكـــي. أمـــا

٠١٢ في عام 

لخاصــة بمختلــ
الطوعســاهمات 

يرادات المتأتية
حكوميـة والمؤس
قية المقدمة إلى
ي نســـبة مســـاه

١٢في عام  

ديد من المساه
توقعة في الميز
 المسجلة في 

دول األعضاء
وع المساهمات

ء. وقد أسهمت
ولت من الد

حكومية 
 ٪)٥ى (

 البرمجية مبلـغ
مليـــون دوالر  

همات الطوعية

دنــاه النســب ال
م مصــدر للمس
لغت نسبة اإلي
ظمات غير الح
الطوعية المتبق
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خصص قدر 
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 المتحدة والمنظ
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وٕاجماًال كان م
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وفات المتكبدة 
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ريكي في عام 
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 المصروفات 
 إضافية عن 
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راكات المقدرة و

جموع المصرو
١كي في عام 

يين دوالر أمري
٤٤غة قيمتها 

قتصر تحليل
وترد تفاصيل
 البيانية من ال

١ة بعام مقارن
٪٦٤قاليم من 

شرق المتوسط 
ما يسجل مستو
 الثنائية نظرًا
روفات بفعل 
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، االشترا٢٠١

. وبلغ مج٢٠١
ن دوالر أمريكي

الييم ٢٠٠٤ 
وق العام البالغ

). ويق٢٠١١ 
كل خدمات. و
 في الجداول 

مصروفات. وم
في حصة األق
باستثناء إقليم 

. وغالبًا م٪٥ 
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٢اء في عام 

١٢ي في عام 
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كي في عام 
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الدول األعضا

ن دوالر أمريكي
مريكي (مقابل
٢كي في عام 

ي شكل خدمات
ن دوالر أمريك

صروفات العم
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وارتف ٪٣٤لى 
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يع المكاتب ف
ئية. وٕاضافة 
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 المصروفات 
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) نتيجة الستث

٢ي في عام 
ي على الميزان
روفات حسب ف
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ية وفي شكل 

فاقات الخدمة ال

ميزانية البرمجي

 شكل خدمات

٨٠٠ 

٧٠٠ 

٦٠٠ 

٥٠٠ 

٤٠٠ 

٣٠٠ 

٢٠٠ 

١٠٠ 

 صفر
 يسي

٧ 

٣٪ 

١٢٠٠

١٠٠٠
٨٠٠ 

٦٠٠ 

٤٠٠ 

٢٠٠ 

 صفر
موظفين
 من 
 ين

٩٧

صروفات العينية
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  ة.
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ت 
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٧٧
٨٨٧ 

٧ 

٢٪
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 ية
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٦

10 
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من مجموع المصروفات المتكبدة في  ٪٤٨فئة المرتبات بأكبر حصة من المصروفات وشكلت  واستأثرت  -٣٣
. ومثلت مجموع تكاليف الموظفين التي تشمل الرسوم المقتطعة من النفقات ٢٠١٢الميزانية البرمجية في عام 

المنظمة (مثل  الخاصة بالمرتب األساسي وتسوية مقر العمل وأي أنواع أخرى من االستحقاقات التي تدفعها
  المعاشات التقاعدية ومبالغ التأمين). وتبيَّن تكاليف اتفاقات الخدمة الخاصة في فئة الخدمات التعاقدية.

  
. ونجم ذلك عن إجراءات تخفيض عدد ٢٠١١مقارنة بعام  ٪٩وانخفض مجموع تكاليف المرتبات بنسبة   -٣٤

. وسجل أهم انخفاض في المقر الرئيسي ٢٠١٢م وفي أوائل عا ٢٠١١) التي اتخذت خالل عام ٩٣٧الموظفين (
  واإلقليم األفريقي.

  
). وهي تمثل تكاليف ٪١٦أما فئة الخدمات التعاقدية فاستأثرت بثاني أكبر حصة من المصروفات (  -٣٥

العقود الممنوحة للخبراء ومقدمي الخدمات الذين دعموا المنظمة في إطار تحقيق أغراضها المتوقعة. وتكونت 
من تكاليف اتفاقات أداء العمل أو العقود االستشارية وعقود الخدمة الخاصة التي منحت لألفراد لالضطالع أساسًا 

بأنشطة نيابة عن المنظمة. وتشمل الخدمات التعاقدية أيضًا أنشطة البحوث الطبية. وسجل انخفاض إجمالي 
سية ما عدا إقليم جنوب شرق آسيا حيث في تكاليف الخدمات التعاقدية على مستوى كل المكاتب الرئي ٪١٣بنسبة 

تعزى الزيادة إلى إعادة تصنيف عقود الخدمة الخاصة من فئة تكاليف المرتبات إلى فئة تكاليف الخدمات 
  التعاقدية (وتفسر إعادة التصنيف هذه أيضًا االنخفاض في تكاليف المرتبات المسجلة في ذلك اإلقليم).

  
ة فيما يتصل بعقود الخدمة الخاصة (اتفاقات الخدمة الخاصة) في عام وبلغت قيمة المصروفات المتكبد  -٣٦

أهمها أقاليم أفريقيا وشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا.  خّص مليون دوالر أمريكي و  ٤٠ما مجموعه  ٢٠١٢
شر مع نهذه األقاليم موظف إضافي للعمل في إطار برامج المنظمة في  ٣٢٠٠ويفسر ذلك نتيجة لتوظيف حوالي 

  د منهم في سياق المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.العدي
  

من إجمالي المصروفات وسجلت أعلى مستوياتها في  ٪١٢ومثلت التحويالت والمنح للجهات النظيرة   -٣٧
مع الجهات النظيرة الوطنية (وزارات الصحة  إقليمي أفريقيا وشرق المتوسط. واتصلت هذه التكاليف بعقود أبرمت

تحويل األموال إلى الشريك  لدىأساسًا) ألداء أنشطة تتمشى مع الميزانية البرمجية. وسجل استخدام األموال 
  المتعاقد.

  
مليون دوالر أمريكي  ١٤٥من مجموع مصروفات المنظمة إذ بلغت قيمتها  ٪٨وشكلت تكاليف السفر   -٣٨

) في الصندوق العام. وهذه السنة هي السنة ٢٠١١مليون دوالر أمريكي في عام  ١٤٧بل (مقا ٢٠١٢في عام 
انخفاض قيمة اإلنفاق  تواصلالثانية المتتالية التي تشهد انخفاضًا في مصروفات السفر. ويبين التحليل الدقيق 

 ٢٠١٢هاية عام من مجموع تكاليف السفر في ن ٪٤٣على أسفار الموظفين إذ مثلت تكاليف سفر الموظفين 
وشاملة التكاليف المتصلة بسفر المشاركين في االجتماعات  ٢٠١١المسجلة في عام  ٪٤٨منخفضة من نسبة 

والخبراء االستشاريين (من مندوبي الدول األعضاء وغير الموظفين في األمانة). وتشمل مصروفات السفر تكاليف 
تكاليف السفر حسب  ٥المتصلة بالسفر. ويبين الشكل السفر بالطائرة وبدل المعيشة اليومي وسائر التكاليف 

  المكتب الرئيسي.
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  الحسابات المدينة
  

يشمل رصيد "الحسابات المدينة" مبالغ مستحقة التحصيل من الدول األعضاء بالنسبة إلى االشتراكات   -٤٢
ة إلى المساهمات المقدرة ومبالغ مستحقة التحصيل من الدول األعضاء والجهات المساهمة األخرى بالنسب

المدفوعات المعاد ذلك  بما في االشتراكات المقدرةمن المستحقة التحصيل المبالغ وقد بلغ مجموع الطوعية. 
مليون دوالر أمريكي من المتأخرات المعاد جدولتها مما  ٣٩ مبلغ قدره ماليين دوالر أمريكي منه ١٠٤جدولتها 

لماضية. وكان معدل التحصيل الجيد المتواصل عامًال مساهمًا في على مدى السنة امحرزًا يمثل تحسنًا إضافيًا 
مادات المخصصة للحسابات المدينة المشكوك في تفي االع ١٤االنخفاض المشار إليه أعاله ضمن الفقرة 

  .٦٦/٣٠في الوثيقة ج ٢٠١٢المقدرة لعام  تحصيلها. وترد معلومات إضافية عن تحصيل االشتراكات
  

مساهمات الطوعية كان مجموع الحسابات المدينة مماثًال للمجموع المسجل في نهاية عام وفيما يتعلق بال  -٤٣
ماليين دوالر أمريكي مستحق في السنوات  ٢١٠مليون دوالر أمريكي منه مبلغ قدره  ٨٥٢وبلغت قيمته  ٢٠١١

 تعزيزسبية الدولية إلى المقبلة. وأدى تسجيل هذه المبالغ المستحقة في المستقبل عمًال بمتطلبات المعايير المحا
توضيح وضع المنظمة  زادوضوح قيمة اإليرادات المحتملة مما ساهم في تخطيط إيرادات المنظمة اإلجمالية و 
ل إلى إيرادات الفترة الجارية المالي العام. وٕاذ تصبح مبالغ هذه اإليرادات اآلجلة والمؤجلة مستحقة الدفع، تحوّ 

كامل التفاصيل عن جميع المساهمات الطوعية بما فيها المبالغ المستحقة وتتاح لتحمل المصروفات. وترد 
  .١إضافة  ٦٦/٢٩التحصيل حسب الجهة المساهمة في الوثيقة ج

  
  األصول األخرى

  
  أعاله). ١١قيدت المخزونات للمرة األولى بموجب المعايير المحاسبية الدولية (انظر الفقرة   -٤٤
  

  الخصوم
  

  المتصلة بالموظفين الخصوم
  

مليون دوالر  ٧٢بلغ المجموع المطلوب لتسوية الخصوم الحالية فيما يتصل باستحقاقات الموظفين   -٤٥
أمريكي استنادًا إلى أحدث التوقعات االكتوارية. وبلغت قيمة المبلغ اإلضافي المقدر للخصوم المتصلة بالموظفين 

هذه الخصوم التكاليف المتوقعة لإلجازات السنوية المتراكمة  مليون دوالر أمريكي. وتشمل ٩١٢في المستقبل 
والمنح المتراكمة للعودة إلى الوطن وتكاليف السفر وتكاليف شحن أمتعة الموظفين لدى انتهاء الخدمة في 

  المستقبل وتكاليف نظام الرعاية الصحية في الوقت الحالي وفي المستقبل.
  

نظام الرعاية الصحية قيمة التكاليف الطبية للموظفين العاملين والمتقاعدين ولمن يعولونهم طبقًا  ويردّ   -٤٦
مليون دوالر  ٨٢٣لقواعد وحدود صارمة. وقد بلغت القيمة االكتوارية المقدرة لخصوم المنظمة في المستقبل 

تكاليف الرعاية الصحية في المستقبل . واستند هذا التقييم االكتواري إلى تقديرات ٢٠١٢أمريكي في نهاية عام 
والتوقعات المتصلة بالموظفين المتقاعدين ومجموعة من االفتراضات االجتماعية واالقتصادية. وتشمل تغطية نظام 

سيما منظمة الصحة للبلدان األمريكية وبرنامج األمم المتحدة المشترك  التأمين الصحي للموظفين كيانات أخرى وال
المرفق الدولي لشراء األدوية والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب والوكالة الدولية لبحوث لمكافحة األيدز و 

السرطان والمركز الدولي للحساب اإللكتروني. وتُبيَّن حصة هذه الكيانات من الخصوم المتصلة بالموظفين في 
صندوق التأمين الصحي للموظفين في  المستقبل ضمن البيانات المالية الخاصة بكل واحد منها. وتبين أصول

بياناته المالية التي تخضع اآلن لمراجعة كاملة منفصلة ومستقلة وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية. وسعيًا إلى إنشاء 
اعتماد طويل األجل لضمان التمويل الكامل لهذه الخصوم تمت الموافقة على إدخال تغييرات على معدل 
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مما يؤثر في المنظمة وفي المشتركين في نظام  ٢٠١١لصحي للموظفين خالل عام المساهمة في التأمين ا
  التأمين على حد سواء ويشمل جميع الكيانات.

  
  المخاطر المالية

  
يجب على المنظمة إدارة عدد من المخاطر المالية التي تستعرضها لجنة الخبراء المستقلين االستشارية   -٤٧

  ظمًا في الوقت الحالي وترد أدناه تفاصيل إضافية عنها.في مجال المراقبة استعراضًا منت
  

  مخاطر االستثمار
  

تتعرض المنظمة لمخاطر مالية تشمل مخاطر االئتمان ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر أسعار صرف   -٤٨
العمالت األجنبية ومخاطر أسعار االستثمارات وتستخدم الصكوك المالية المشتقة للتحوط من بعض المخاطر 

تتعرض لها. ويجوز استثمار األموال التي ال تلزم لسداد مدفوعات عاجلة عمًال بالالئحة المالية. وتنجز كل  التي
االستثمارات في إطار سياسات االستثمار التي يعتمدها المدير العام. ويتولى إدارة بعض حوافظ االستثمارات 

ويض محدد. وتستعرض لجنة االستثمار االستشارية على تف ءً مديرون خارجيون تعينهم المنظمة إلدارة األموال بنا
بانتظام سياسات االستثمار وأداء االستثمارات والمخاطر المرتبطة بكل حافظة من حوافظ االستثمارات. وتضم هذه 

  اللجنة خبراء استثمار خارجيين ويمكنها تقديم التوصيات إلى المدير العام.
  

ن األطراف األخرى المستثمرة التي تقلص مخاطر االئتمان وتوظف االستثمارات لدى طائفة كبيرة م  -٤٩
بتطبيق متطلبات ائتمانية دنيا وحدود قصوى لمخاطر االستثمار المتعرض لها حسب  إلى أدنى حدالمتصلة بها 

الطرف اآلخر المستثمر وحسب مجموعات األطراف األخرى المستثمرة ذات الصلة. وتعرض هذه الشروط في 
  متفق عليها. تفويضات لالستثمار

  
  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

  
المنظمة االشتراكات وتسدد المدفوعات بعمالت غير الدوالر األمريكي وتتعرض لمخاطر أسعار  تحّصل  -٥٠

صرف العمالت األجنبية الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف. وتحّول قيمة المعامالت التي تجرى بعمالت أخرى 
دة عند إجراء المعاملة. وتحّول إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أسعار الصرف التشغيلية المعمول بها في األمم المتح

قيمة األصول والخصوم المحسوبة بالعمالت األجنبية باالستناد إلى أسعار الصرف التشغيلية المعمول بها في 
األمم المتحدة في نهاية كل شهر. وتبرم العقود اآلجلة ألسعار صرف العمالت األجنبية بغرض التحوط من 

بية وٕادارة التدفقات النقدية القصيرة األجل. وتقيَّد في بيان األداء المالي مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجن
  المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة الناجمة عن تسوية المعامالت بالعمالت األجنبية وٕاعادة تقييمها.

  
 تقبل:التحوط من مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية في تكاليف كشوف المرتبات في المس  -٥١

من وقع  ٢٠١٣وفرت الحماية لقيمة المصروفات بعمالت غير الدوالر األمريكي مقابل الدوالر األمريكي في عام 
 .٢٠١٢تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل إبرام عقود آجلة ألسعار صرف العمالت خالل عام 

  .٢-٤الصرف في المالحظة وترد كامل التفاصيل عن جميع عقود التحوط من مخاطر تقلب أسعار 
  

  المخاطر المرتبطة بتمويل الموظفين
  

يبين هذا التقرير التحسن المحرز في الوضع المالي العام في المنظمة غير أن هناك مصاعب ما زالت   -٥٢
تصادف فيما يتصل ببعض محاور الميزانية لضمان االستقرار الكافي في تمويل تكاليف المرتبات. وقد اعتمد 
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على المساهمات الطوعية التي تألف معظمها من مساهمات  ٢٠١٢من مرتبات الموظفين في عام  ٪٥٩تمويل 
محددة. وهناك فرص محتملة محدودة لنقل األموال بين محاور الميزانية من أجل ضمان االتساق في تمويل 

العمل  المرتبات على كل مستويات المنظمة. وتخضع هذه المخاطر لرصد وثيق من خالل استعراض خطط
  الخاصة بالموظفين والمطابقة بين هذه الخطط ومصادر األموال.

  
  مخاطر عدم تحصيل األموال ("الحسابات المدينة المشكوك في تحصيلها")

  
هناك مبالغ طائلة مستحقة التحصيل للمنظمة من الجهات المساهمة والدول األعضاء وهي عبارة عن   -٥٣

أعاله. وتشمل هذه المبالغ المستحقة  ٤٢التزامات مقطوعة بتوفير األموال حسبما ترد اإلشارة إليه في الفقرة 
يد المنظمة اإليرادات عند إبرام . وتق٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  تحّصلاالشتراكات المقدرة التي لم 

االتفاقات أو اعتماد االشتراكات المقدرة مما يسمح بقطع التزامات خاصة بالمشاريع وتحمل المصروفات. وتسجل 
المنظمة رقمًا قياسيًا جيدًا جدًا في تحصيل جميع المبالغ المستحقة إال أن هناك بعض المخاطر القائمة. وسعيًا 

ذه المخاطر تعد تقارير شهرية عن جميع المشاريع التي تنطوي على مصروفات متكبدة إلى التخفيف من وطأة ه
تفوق المبالغ النقدية المحصلة وتجرى عمليات منتظمة للتحقق من وضع المبالغ المستحقة التحصيل. وفي حاالت 

وال. وقد قليلة تخصص اعتمادات على أساس اإليرادات بحيث ال يمكن تحمل المصروفات ما لم تحصل األم
خفضت قيمة هذه المخصصات بالنسبة إلى االشتراكات المقدرة لدى اعتماد المعايير المحاسبية الدولية نتيجة 

مليون دوالر أمريكي في  ٦٣للتعديل المحاسبي الذي طرأ وفقًا لما ورد ذكره أعاله وحقق زيادة لمرة واحدة قدرها 
ليون دوالر أمريكي لالشتراكات المقدرة ومبلغ قدره م ٤٤رصيد األموال االفتتاحي. وخصص مبلغ مجموعه 

  .٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١مليون دوالر أمريكي للمساهمات الطوعية في  ١١
  

  المخاطر المرتبطة بالخصوم الطويلة األجل
  

تباشر المنظمة عملها على أساس ميزانية تستغرق دورتها عامين. وتتأتى ثالثة أرباع إيراداتها من   -٥٤
لتمويل الطوعي وهذا وضع قد ال يكون قابًال لالستمرار في األمد الطويل على أن المنظمة لديها التزامات مالية ا

على عقود  ءً طويلة األجل بشأن الخصوم المستقبلية المتصلة بالموظفين نظرًا إلى تعيين أغلبية الموظفين بنا
بتعيينهم. ويتمثل أهم هذه االلتزامات في التكاليف طويلة المدة وتمتعهم باالستحقاقات المستقبلية المرتبطة 

المستقبلية الستحقاقات الموظفين الصحية التي تقدم إلى الموظفين والمعالين وٕالى من يظل مؤهًال من الموظفين 
المتقاعدين. وٕاذ تدفع مرتبات حوالي ثلثي الموظفين من الصناديق الطوعية، يحتمل التعرض لخطر عدم كفاية 

لمرصودة مقابل هذه المبالغ القصيرة األجل المخصصة للخصوم الطويلة األجل التي يجب تلبيتها. األموال ا
وتكلف المنظمة اآلن بإجراء تقييم اكتواري سنوي لجميع الخصوم المستقبلية المتصلة بالموظفين بهدف التخفيف 

ألخيرة نتيجة لهذه التقارير من وطأة هذه المخاطر. وقد أدخلت تعديالت على معدالت التمويل في اآلونة ا
لجنة الخبراء االكتوارية. وستقدم تقارير إضافية منتظمة عن هذه الخصوم الطويلة األجل وخطط التمويل إلى 

  المستقلين االستشارية في مجال المراقبة.
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  الفلبينجمهورية 
  لجنة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines 
                          

  
  ماريا غراسيا م. بوليدو تان

  الرئيسة
  
  

  خطاب إحالة
  
  

  ٢٠١٣أبريل  نيسان/ ١٢
  

  سيدي، سيدتي/
  تحية طيبة وبعد،

  
أن أقدم إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين تقرير المراجع الخارجي للحسابات ورأيه بشأن  يشرفني

  .٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية للسنة المالية المنتهية في 
  

جي لحسابات المنظمة وكياناتها غير وأوجه شكري إلى جمعية الصحة العالمية إذ شرفتنا بأداء دور المراجع الخار 
  الموحدة وخصتنا بهذا االمتياز.

  
  مع وافر التحية والتقدير

  
  

  ماريا غراسيا م. بوليدو تان
  رئيسة لجنة مراجعة الحسابات

  جمهورية الفلبين
  المراجع الخارجي للحسابات

  
  

  رئيس جمعية الصحة العالمية السادسة والستين
  منظمة الصحة العالمية

     سويسراجنيف، 
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  رأي مراجع الحسابات الخارجي
  

  جمهورية الفلبين
  لجنة مراجعة الحسابات

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines 
  

  
  تقرير مراجع الحسابات المستقل

  
  

  إلى جمعية الصحة العالمية
  

  تقرير عن البيانات المالية
  

 كانون األول/ ٣١العالمية التي تضم بيان الوضع المالي لغاية لقد راجعنا البيانات المالية المرفقة لمنظمة الصحة 
األسهم وبيان التدفقات النقدية وبيان  وبيان األداء المالي وبيان التغيرات في صافي األصول/ ٢٠١٢ديسمبر 

  مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية للسنة المنتهية آنذاك والمالحظات على البيانات المالية.
  

  اإلدارة عن البيانات الماليةمسؤولية 
  

ة الدولية للقطاع العام. ـاإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بنزاهة وفقًا للمعايير المحاسبي
وتنطوي هذه المسؤولية على ما يلي: التصميم والتنفيذ والمراقبة الداخلية المستمرة فيما يتصل بإعداد البيانات 

نزاهة وضمان خلوها من أي أخطاء مادية سواء أكانت نتيجة غش أم غلط؛ واختيار السياسات المالية وعرضها ب
  تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف السائدة. وٕاعدادالمحاسبية المالئمة وتطبيقها؛ 

  
  مسؤولية مراجع الحسابات

  
اجعتنا للحسابات. وقد أجرينا مراجعتنا على مر  ءً تقع على عاتقنا مسؤولية إبداء رأي في هذه البيانات المالية بنا

للحسابات وفقًا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات الصادرة عن المجلس الدولي المعني بتدقيق الحسابات ومعايير 
الضمان. وتقضي تلك المعايير بأن نمتثل للشروط األخالقية والخطة الموضوعة ونجري مراجعة الحسابات للتأكد 

  خلو البيانات المالية من أي أخطاء مادية. بصورة معقولة من
  

بّينات تستند إليها المراجعة وتثبت صحة المبالغ  على وتنطوي مراجعة الحسابات على تطبيق إجراءات للحصول
المالية. ويختار مراجع الحسابات اإلجراءات حسب تقديره، بما في ذلك تقييم  في البيانات الواردة والكشوفات
مادية في البيانات المالية سواء أكانت نتيجة غش أم غلط. وفي إطار تقييم تلك المخاطر  وجود أخطاء مخاطر

يأخذ مراجع الحسابات في االعتبار المراقبة الداخلية فيما يتصل بإعداد الكيان المعني للبيانات المالية وعرضه لها 
السائدة ولكن ليس بغرض  الظروف ظل في المالئم النحو على تصميم إجراءات مراجعة الحسابات بنزاهة بغية

 تقييم وتشمل مراجعة الحسابات أيضاً  .المعني الكيان يمارسها التي المراقبة الداخلية التعبير عن رأي بشأن فعالية
اإلدارة فضًال عن تقييم  أعدتها التي المتبعة ومدى وجاهة التقديرات المحاسبية السياسات المحاسبية مدى مالءمة

  المالية العام. اتالبيان عرض طريقة
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  ونعتقد أن بينات المراجعة التي حصلنا عليها تشكل أساسًا كافيًا ومناسبًا لتكوين رأينا الخاص بمراجعة الحسابات.
  

  الرأي
  

نرى أن هذه البيانات المالية تعرض بنزاهة من جميع النواحي المادية الوضع المالي لمنظمة الصحة العالمية لغاية 
أسهمها وتدفقاتها النقدية ومقارنة  وأداءها المالي والتغيرات في صافي أصولها/ ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١

  ميزانيتها بالمبالغ الفعلية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
  

  تقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى
  

كذلك أن معامالت منظمة الصحة العالمية التي اطلعنا عليها أو التي فحصناها في إطار مراجعتنا للحسابات  نرى
  قد نفذت من جميع الجوانب الجوهرية وفقًا لالئحة المالية للمنظمة.

  
  لالئحة المالية.وأصدرنا أيضًا تقريرًا مطوًال عن مراجعتنا لحسابات المنظمة عمًال بأحكام المادة الرابعة عشرة من ا

  
  

  ماريا غراسيا م. بوليدو تان
  رئيسة لجنة مراجعة الحسابات

  جمهورية الفلبين
  المراجع الخارجي للحسابات

  
  
  

  مدينة كويزون، الفلبين
  ٢٠١٣مارس  آذار/ ٢٧في 
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  البيانات المالية
  منظمة الصحة العالمية

  البيان األول: بيان الوضع المالي
  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في 

  (بالدوالر األمريكي)
كانون األول/ ديسمبر  ٣١  المالحظات  األصول

٢٠١٢  
يناير كانون الثاني/  ١  

  (إعادة بيان) ٢٠١٢
          األصول المتداولة

  ٦٤٣ ٥١٦ ٥٢٨    ١ ١٨٤ ٣٥٨ ٤١٦  ١- ٤  النقدية والمكافئاتالنقدية 
  ٢ ٢٥٣ ٣٠٣ ٨٠٧    ١ ٣٦٩ ٥٣١ ١٤٠  ٢- ٤  القصيرة األجل االستثمارات

  ٧٢٩ ٢٢٩ ٢١٧    ٦٩٥ ٠٥٤ ٦٣٧  ٣- ٤  صافي الحسابات المدينة الجارية
  ١٦ ٧١٠ ٨٩٠    ١٢ ٢٦٣ ٩٣٧  ٤- ٤  المبالغ المستحقة للموظفين

  ٦٤ ١٤٩ ٢٣٠    ٦٧ ٤٥٨ ٣٢٣  ٥- ٤  المخزونات
  ١ ٥٦٧ ٩١٠    ١ ٢٩٩ ٨٣٨  ٦- ٤  مقدماً  المدفوعةالمبالغ 

  ٢٢ ٨٦٤ ٥٤٥    ١٢ ١٩١ ٤٧٢  ٧- ٤  األصول المتداولة األخرى
  ٣ ٧٣١ ٣٤٢ ١٢٧    ٣ ٣٤٢ ١٥٧ ٧٦٣    مجموع األصول المتداولة
          األصول غير المتداولة

  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٤    ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  ٣- ٤  الحسابات المدينة غير الجاريةصافي 
  ٣٤ ٨٣٣ ٤٣٨    ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١  ٢- ٤  االستثمارات الطويلة األجل

  ٣٦٢ ٣٠٣    ٣٠٩ ١٤٨  ٦- ٤  الودائع
  ٤٢ ٢٩٧ ٠٧٧    ٤١ ١٨٠ ٨٧٨  ٨- ٤  صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات

  ٣٠٢ ٣٨٨ ٩١٢    ٥١٨ ٠٩٠ ٧٤٣    مجموع األصول غير المتداولة
  ٤ ٠٣٣ ٧٣١ ٠٣٩    ٣ ٨٦٠ ٢٤٨ ٥٠٦    مجموع األصول

          الخصوم
          الخصوم المتداولة

  ١٠٠ ٧٢٨ ٥٥١    ٨٦ ٣٢٩ ٨٧٩  ١٠- ٤  مقدماً المحصلة االشتراكات 
  ٣٢ ٢٨٧ ١٤٣    ٢٤ ٩٨٣ ٨٩٩  ١١- ٤  الحسابات الدائنة

  ٧ ١٤٣ ٤٤٠    ٤ ٣٦٦ ٠١٥  ١٢- ٤   المبالغ المستحقة الدفع للموظفين
  ٧٤ ١٨٧ ٥٦٢    ٧١ ٧٣٥ ٠٩٩  ١٣- ٤  الموظفين الجاريةاستحقاقات 

  ٤٥٧ ٦٤٠ ٧٨٥    ٣١٧ ٠٣٤ ٧١٠  ١٤- ٤  اإليرادات المؤجلة
  ٣٣١ ٠٧٦ ٩٢٣    ٢١ ٤٠٣ ٤٢٧  ٢- ٤  الخصوم المالية

  ٤٦ ٠٨٠ ٧٨٢    ٤١ ٤٤٢ ٢٤١  ١٥- ٤  الخصوم المتداولة األخرى
  ٩٣٣ ٣٩٦ ٨٦٣    ٩٨٩ ٨١٠ ١٣٨  ١٦- ٤  الخصوم المشتركة بين الكيانات

  ١ ٩٨٢ ٥٤٢ ٠٤٩    ١ ٥٥٧ ١٠٥ ٤٠٨    مجموع الخصوم المتداولة
          الخصوم غير المتداولة

  ٢٢ ٧٢٥ ٢٠٤    ٢١ ٩١٢ ٢٣١  ١٧- ٤  االقتراض الطويل األجل
  ٨٨٠ ٩٠٠ ٣٨٨    ٩١١ ٥٣٢ ١٣١  ١٣- ٤  استحقاقات الموظفين غير الجارية

  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣    ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  ١٤- ٤  اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  ١ ١٢٨ ٥٢١ ٦٨٥    ١ ١٤٣ ٧٢١ ٤٩٨    مجموع الخصوم غير المتداولة

  ٣ ١١١ ٠٦٣ ٧٣٤    ٢ ٧٠٠ ٨٢٦ ٩٠٦    مجموع الخصوم
          صافي األصول/ األسهم
  ٦٦ ٤٤٩ ٩٨١    ٨٤ ١٢١ ٧٣٢    الميزانية العادية –الدول األعضاء 

  ١ ٤٨١ ٠٦٧ ٢٥٨    ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩    الصناديق الطوعية
  )٧٤٣ ٠٢٦ ٣٨٣(    )٧١٥ ١٨٥ ٧٢٥(    وغيرهاصناديق الدول األعضاء 

  ١١٨ ١٧٦ ٤٤٩    ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤    الصندوق االئتماني
  ٩٢٢ ٦٦٧ ٣٠٥    ١ ١٥٩ ٤٢١ ٦٠٠    مجموع صافي األصول/ األسهم

  ٤ ٠٣٣ ٧٣١ ٠٣٩    ٣ ٨٦٠ ٢٤٨ ٥٠٦    مجموع الخصوم وصافي األصول/ األسهم

  مالحظات جزءًا من البيانات المالية.يشكل بيان السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من 
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  منظمة الصحة العالمية
  البيان الثاني: بيان األداء المالي

  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

  
  ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ٣١  المالحظات  

    ١-٥  اإليرادات
  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠    اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

 الزيادة في االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشكوك
  في تحصيلها

  )٣ ٣٢١ ٤٠٤(  

  ١ ٦٣٦ ٥٥٢ ٨١٥    المساهمات الطوعية
  ٦٦ ٤٦٨ ٤٣٩    المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات

  ٦٢ ٤٥٩ ٩٧٢    المشتريات المستردة القيمة
  ١٣ ٩٨١ ٧٧٧    إيرادات التشغيل األخرى

  ٤٣ ١١٦ ٠٤٥    اإليرادات المالية
  ٢ ٢٩٣ ٨٦٦ ٧٩٤    مجموع اإليرادات

    ٢-٥  المصروفات
  ٩١٢ ٤٣٩ ٣٧١    تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ١٩٩ ٥٦٧ ٩٤١    اإلمدادات والمواد الطبية
  ٣٢٤ ٦٤٥ ٥٢٨    الخدمات التعاقدية

  ٢١٥ ٨٨٩ ٨٠٢    التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ١٥٢ ٧٧٠ ٤٨٦    السفر

  ٢٣٥ ٦٥٤ ٩٧٩    مصروفات التشغيل العامة
  ٣٢ ٠٢٥ ٥٢٤    المعدات والمركبات واألثاث

  ١ ١١٦ ١٩٩    استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسة
  ٥ ٨٥٣ ٥٧٥    التكاليف المالية
  ٢ ٠٧٩ ٩٦٣ ٤٠٥    مجموع المصروفات

  ٢١٣ ٩٠٣ ٣٨٩    مجموع الفائض خالل السنة
  
  
  
  
  

توفر معلومات عن المقارنة بالسنة الماضية حسبما هو مسموح به في ضوء اعتماد المعايير المحاسبية الدولية لم 
  للسنة األولى.

  
  يشكل بيان السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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  منظمة الصحة العالمية
  األسهم صافي األصول/البيان الثالث: بيان التغيرات في 

  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

 كانون األول/ ٣١  المالحظات  
  ٢٠١٢ديسمبر 

(العجز) في  الفائض/  
  ٢٠١٢عام 

يناير  كانون الثاني/ ١    التعديالت األخرى  
  (إعادة بيان) ٢٠١٢

                  الصندوق العام
                ١-٦  الميزانية العادية –الدول األعضاء 

صندوق اشتراكات الدول األعضاء 
  المقدرة

  ١٩ ٦٦٨ ١٩٣        ٣٥ ٥٥٠ ٠٧٢    ٥٥ ٢١٨ ٢٦٥  

صندوق الدخل غير المقدر المتأتي من 
  الدول األعضاء

  ٢٣ ٨٥٥ ٣٩١        )١٣ ٥٣٣ ٨٨٠(    ١٠ ٣٢١ ٥١١  

  )٨ ٠٧٣ ٦٠٣(        )٤ ٣٤٤ ٤٤١(    )١٢ ٤١٨ ٠٤٤(    صندوق معادلة الضرائب
  ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠        -    ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠    صندوق رأس المال العامل
الميزانية  –مجموع الدول األعضاء 

  العادية
  

٦٦ ٤٤٩ ٩٨١    -    ١٧ ٦٧١ ٧٥١    ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  
                  الصناديق الطوعية

صندوق المساهمات الطوعية 
  األساسي

  ٢٥٤ ٦٧٤ ٠١٨        )٨ ٩٠٥ ٣٩٦(    ٢٤٥ ٧٦٨ ٦٢٢  

الطوعية صندوق المساهمات 
  المحدد

  ٧٧١ ١٠٤ ٥٣٨        ٢١٦ ٦١٩ ١٢٨    ٩٨٧ ٧٢٣ ٦٦٦  

 الصندوق االستئماني للبرنامج
 في والتدريب للبحوث الخاص
  ١المدارية المناطق أمراض مجال

  ٩ ٦٠٠ ٣١٦        ٣ ٦٤٢ ٩٠١    ١٣ ٢٤٣ ٢١٧  

الصندوق االستئماني للبرنامج 
الخاص للبحوث والتطوير 

والتدريب على البحوث في مجال 
  ٢اإلنجاب البشري

  ١٦ ٨٥٥ ٨١٨        ١٠ ٢٢٥ ١٣٤    ٢٧ ٠٨٠ ٩٥٢  

  ٦٠ ١٣٨ ٢٠٥        )٩٨٣ ٧٦٧(    ٥٩ ١٥٤ ٤٣٨    صندوق الشراكة لدحر السل
صندوق البرامج الخاصة والترتيبات 

  التعاونية
  ٢٠٠ ٨٤٢ ٠١٥        )٥٩ ٢٣٧ ٦٩١(    ١٤١ ٦٠٤ ٣٢٤  

  )٣٢٩ ٧١٧(        ٣٢٩ ٧١٧    -    صندوق الشراكات األخرى
الخاص لصندوق تكاليف  الحساب

  الخدمات
١١١ ١٨٣ ٩٨١        ٣٨ ٩٤٢ ٨٥٠    ١٥٠ ١٢٦ ٨٣١  ٢-٦  

صندوق التصدي للفاشيات 
  واألزمات

  ٥٦ ٩٩٨ ٠٨٤        )٣٩ ٦٩١ ٦٦٥(    ١٧ ٣٠٦ ٤١٩  

  ١ ٤٨١ ٠٦٧ ٢٥٨    -    ١٦٠ ٩٤١ ٢١١    ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩    مجموع الصناديق الطوعية
  ١ ٥٤٧ ٥١٧ ٢٣٩    -    ١٧٨ ٦١٢ ٩٦٢    ١ ٧٢٦ ١٣٠ ٢٠١    مجموع الصندوق العام

                  صناديق الدول األعضاء وغيرها
  ٦٠ ٧١٩ ٥٩٨    ٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦     ٢٤ ١٠٩ ٢٠٧    ١٠٧ ٦٧٩ ٧١١  ١-٣  الصندوق المشترك
                  صندوق المشاريع

  ٤ ٥٤٥ ٢٦٣        )٥٦٩ ٣٢٦(    ٣ ٩٧٥ ٩٣٧    صندوق المبيعات الدوارة
  ٢ ٧٢١ ٦٢٩        )٣٩٥ ٨٢٠(    ٢ ٣٢٥ ٨٠٩    صندوق االمتيازات

  ٥٦٩ ١٣٤        ٣٤٣ ٦٩٥    ٩١٢ ٨٢٩    صندوق وثائق التأمين

                                    
 بـين اليونيسـف المشـترك المداريـة المنـاطق أمراض مجال في والتدريب للبحوث الخاص للبرنامج الصندوق االستئماني    ١

  .العالمية الصحة ومنظمة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج
االستئماني للبرنامج الخاص للبحوث والتطـوير والتـدريب علـى البحـوث فـي مجـال اإلنجـاب البشـري المشـترك الصندوق     ٢

  .بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي
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 كانون األول/ ٣١  المالحظات  
  ٢٠١٢ديسمبر 

(العجز) في  الفائض/  
  ٢٠١٢عام 

يناير  كانون الثاني/ ١    التعديالت األخرى  
  (إعادة بيان) ٢٠١٢

مواقف  صندوق استئجار المكاتب/
  السيارات

  ١ ٨٣٣ ٩٣٢        )٤٦٢ ٠١٧(    ١ ٣٧١ ٩١٥  

مركز المؤتمرات الخاص بصندوق ال
 تونسفي العالمي والتدريب 

  العاصمة

  

٩٩١ ٤٦٩    ٩٩١ ٤٦٩        -  
  ٩ ٦٦٩ ٩٥٨    -    )٩١ ٩٩٩(    ٩ ٥٧٧ ٩٥٩    مجموع صندوق المشاريع

                  صندوق األغراض الخاصة
  ١٨ ١٢٠ ٥٨٠        ٩٧٥ ٠٢٠    ١٩ ٠٩٥ ٦٠٠  ٣-٦  صندوق العقارات
  ٤ ٦٥٠ ٤٥٥        )٢١٤ ١٨٥(    ٤ ٤٣٦ ٢٧٠    صندوق األمن

  ١١٧ ٠٠٦        )٢٤١ ٤٥٩(    )١٢٤ ٤٥٣(    صندوق تكنولوجيا المعلومات
الصندوق الدوار لمعدات التعليم 

  والمختبرات
  ٤٩ ٩٤٦        )٣٣ ٤٢٦(    ١٦ ٥٢٠  

الصندوق الخاص للتعويض عن 
  األضرار

  )٦ ١٣٦ ٠٧٣(        ٤٢٤ ٥٣٨    )٥ ٧١١ ٥٣٥(  

  )٩٤ ٣٨٨ ٨٢٤(        ٦ ٣٨٥ ٣١٦    )٨٨ ٠٠٣ ٥٠٨(    مدفوعات نهاية الخدمةصندوق 
صندوق استحقاقات الموظفين غير 

  المقيدة في كشوف المرتبات
  ٣٢ ٥٤٩ ١٨٤        )٣ ٧١٢ ٢٦٢(    ٢٨ ٨٣٦ ٩٢٢  

صندوق الرسوم المقتطعة من نفقات 
  المناصب المشغولة

  ٢٢ ٧٤٤ ١٥٨        ٨ ٠٢٥ ٣٧٥    ٣٠ ٧٦٩ ٥٣٣  

صندوق استرداد تكاليف الخدمات 
  الداخلية

  ٨٠٣ ٩٢٣        ٤٢٠ ٥١٨    ١ ٢٢٤ ٤٤١  

صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء 
  الخدمة

  )٧٩١ ٩٢٦ ٢٩٤(        )٣١ ٠٥٦ ٨٩١(    )٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥(  

  )٨١٣ ٤١٥ ٩٣٩(    -    )١٩ ٠٢٧ ٤٥٦(    )٨٣٢ ٤٤٣ ٣٩٥(    مجموع صندوق األغراض الخاصة
صناديق الدول األعضاء مجموع 
  وغيرها

  )٧٤٣ ٠٢٦ ٣٨٣(    ٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦    ٤ ٩٨٩ ٧٥٢    )٧١٥ ١٨٥ ٧٢٥(  

                  الصندوق االئتماني
  ١٢ ٢٤٩        )١٢ ٢٤٩(    -    الصناديق االئتمانية األخرى

 منظمة الصحة العالمية اتفاقية
  التبغ مكافحة بشأن اإلطارية

  ٧٠ ٤٠٤        ٥ ٢٥١ ٣٣٤    ٥ ٣٢١ ٧٣٨  

صندوق مرفق األدوية العالمي 
  التابع لشراكة دحر السل

  ١٠٣ ٣٧٦ ٤٦٣        )١٢ ٦٤٢ ٤٥٤(    ٩٠ ٧٣٤ ٠٠٩  

  ٣ ٣١٠ ١٤٦        ٤ ٠٢٣ ٧٦٨    ٧ ٣٣٣ ٩١٤    صندوق شراكة دحر المالريا
  ٨ ٨٠٤ ٦١٨        )٣ ٦٠٠ ٧٢١(    ٥ ٢٠٣ ٨٩٧    الصحيةصندوق شبكة القياسات 

صندوق الشراكة من أجل صحة 
  األم والوليد والطفل

  ٢ ٢٠٢ ١٠٥        ٨ ٣٢١ ٣٠٤    ١٠ ٥٢٣ ٤٠٩  

صندوق اللجنة الدائمة التابعة 
لمنظومة األمم المتحدة والمعنية 

  بالتغذية

  ٤٠٠ ٤٦٤        ٦٦ ٢٥٣    ٤٦٦ ٧١٧  

صندوق التحالف من أجل بحوث 
  السياسات والنظم الصحية

  ٢٦ ٥٤٠ ٧١١    ٢٦ ٥٤٠ ٧١١        -  

صندوق التحالف العالمي للقوى 
  العاملة الصحية

  ٢ ٣٥٢ ٧٢٩    ٢ ٣٥٢ ٧٢٩        -  

  ١١٨ ١٧٦ ٤٤٩    -    ٣٠ ٣٠٠ ٦٧٥    ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤    مجموع الصندوق االئتماني
                  

  ٩٢٢ ٦٦٧ ٣٠٥    ٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦    ٢١٣ ٩٠٣ ٣٨٩    ١ ١٥٩ ٤٢١ ٦٠٠    األسهم مجموع صافي األصول/

  
  

  يشكل بيان السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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 منظمة الصحة العالمية
  البيان الرابع: بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٢ديسمبر 

    التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل
  ٢١٣ ٩٠٣ ٣٨٩  مجموع الفائض خالل السنة

  ١ ١١٦ ١٩٩  استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسة
  ٣٤ ١٧٤ ٥٨٠  (الزيادة)/االنخفاض في صافي الحسابات المدينة الجارية

  ٤ ٤٤٦ ٩٥٣  المستحقة للموظفين(الزيادة)/االنخفاض في المبالغ 
  )٣ ٣٠٩ ٠٩٣(  (الزيادة)/االنخفاض في المخزونات

  ٢٦٨ ٠٧٢  (الزيادة)/االنخفاض في المبالغ المدفوعة مقدماً 
  ١٠ ٦٧٣ ٠٧٣  (الزيادة)/االنخفاض في األصول المتداولة األخرى

  ١٤ ٦١٨ ٩٥٨  (الزيادة)/االنخفاض في صافي الحسابات المدينة غير الجارية
  ٥٣ ١٥٥  (الزيادة)/االنخفاض في الودائع

  )١٤ ٣٩٨ ٦٧٢(  االشتراكات المحصلة مقدماً الزيادة/(االنخفاض) في 
  )٧ ٣٠٣ ٢٤٤(  الزيادة/(االنخفاض) في الحسابات الدائنة

  )٢ ٧٧٧ ٤٢٥(  الزيادة/(االنخفاض) في المبالغ المستحقة الدفع للموظفين
  )٢ ٤٥٢ ٤٦٣(  الموظفين الجاريةالزيادة/(االنخفاض) في استحقاقات 

  )١٤٠ ٦٠٦ ٠٧٥(  الزيادة/(االنخفاض) في اإليرادات المؤجلة
  )٤ ٦٣٨ ٥٤١(  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المتداولة األخرى

  ٥٦ ٤١٣ ٢٧٥  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المشتركة بين الكيانات
  ٣٠ ٦٣١ ٧٤٣  الجاريةالزيادة/(االنخفاض) في استحقاقات الموظفين غير 

  )١٤ ٦١٨ ٩٥٧(  الزيادة/(االنخفاض) في اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  ١٧٦ ١٩٤ ٩٢٧  صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التشغيل

    التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار
  ٨٨٣ ٧٧٢ ٦٦٧  (الزيادة)/االنخفاض في االستثمارات القصيرة األجل
  )٢٣١ ٤٩٠ ١٤٣(  (الزيادة)/االنخفاض في االستثمارات الطويلة األجل

  )٣٠٩ ٦٧٣ ٤٩٦(  الزيادة/(االنخفاض) في الخصوم المالية
  ٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦  لخسائر غير المحققة نتيجة لسعر صرف العمالت األجنبيةالخاص باعكس التعديل االفتتاحي 

  ٣٦٥ ٤٥٩ ٩٣٤  االستثمارصافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة 
    التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

  )٨١٢ ٩٧٣(  الزيادة/(االنخفاض) في االقتراض الطويل األجل
  )٨١٢ ٩٧٣(  صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل

  ٥٤٠ ٨٤١ ٨٨٨    النقدية والمكافئات النقدية صافي الزيادة/(االنخفاض) في
  ٦٤٣ ٥١٦ ٥٢٨  النقدية والمكافئات النقدية في بداية السنة
  ١ ١٨٤ ٣٥٨ ٤١٦  النقدية والمكافئات النقدية في نهاية السنة

  
  يشكل بيان السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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  منظمة الصحة العالمية
  بالمبالغ الفعليةالبيان الخامس: بيان مقارنة الميزانية 

  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

  
الميزانية البرمجية   

  ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
استخدام الميزانية   

البرمجية في عام 
٢٠١٢  

النسبة     الرصيد المتبقي  
المئوية 
  للتنفيذ

                األغراض االستراتيجية
  ٪٤٨    ٦٦٤ ١٣٨ ٣٨٦    ٦١٣ ٩٩١ ٦١٤    ١ ٢٧٨ ١٣٠ ٠٠٠  األمراض السارية  - ١
  ٪٣٤    ٣٥٨ ٥٨٢ ٧٥٩    ١٨١ ٧١٥ ٢٤١    ٥٤٠ ٢٩٨ ٠٠٠  األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  - ٢
  ٪٤٢    ٦٦ ٣٢٦ ٢٨١    ٤٧ ٤٣٦ ٧١٩    ١١٣ ٧٦٣ ٠٠٠  الحاالت المرضية غير السارية المزمنة  - ٣
  صحة الطفل والمراهق واألم والصحة الجنسية   - ٤

  واإلنجابية والشيخوخة  
٤٥    ١٢٠ ٦٥٦ ٧٥٢    ٩٧ ٦٤٩ ٢٤٨    ٢١٨ ٣٠٦ ٠٠٠٪  

  ٪٣٨    ٢٣٧ ٨٦٥ ٢٣٠    ١٤٤ ١٦٢ ٧٧٠    ٣٨٢ ٠٢٨ ٠٠٠  الطوارئ والكوارث  - ٥
  ٪٣٧    ٧٧ ٤٧١ ٣٦٥    ٤٤ ٧٨٣ ٦٣٥    ١٢٢ ٢٥٥ ٠٠٠  عوامل الخطر المحدقة بالصحة  - ٦
  ٪٣٩    ٢٥ ٩٤٣ ٧٥٥    ١٦ ٨٤٥ ٢٤٥    ٤٢ ٧٨٩ ٠٠٠  المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  - ٧
  ٪٤٥    ٤٧ ٩٧٠ ٣١٢    ٣٨ ٨٥٤ ٦٨٨    ٨٦ ٨٢٥ ٠٠٠  البيئة األصح  - ٨
  ٪٤٩    ٢٧ ٧٤٣ ٤٣٥    ٢٧ ١٥٤ ٥٦٥    ٥٤ ٨٩٨ ٠٠٠  التغذية والسالمة الغذائية واألمن الغذائي  - ٩
  ٪٣٩    ٢١٣ ٢٤٥ ٥٤٦    ١٣٤ ٨٤٧ ٤٥٤    ٣٤٨ ٠٩٣ ٠٠٠  الُنظم والخدمات الصحية  -١٠
  ٪٤٥    ٧٥ ٣٧٣ ٠٧١    ٦١ ٩٠٩ ٩٢٩    ١٣٧ ٢٨٣ ٠٠٠  والتكنولوجيات الطبيةالمنتجات   -١١
  ٪٤٨    ١٣٣ ٢٤٤ ٣٤٦    ١٢٤ ٣٢٥ ٦٥٤    ٢٥٧ ٥٧٠ ٠٠٠  قيادة المنظمة وتصريف شؤونها وشراكاتها  -١٢
  ٪٤٢    ٢١٦ ٧٣٧ ٣٩٩    ١٦٠ ٠٠٣ ٦٠١    ٣٧٦ ٧٤١ ٠٠٠  وظائف التمكين والدعم  -١٣

  ٪٤٣    ٢ ٢٦٥ ٢٩٨ ٦٣٧    ١ ٦٩٣ ٦٨٠ ٣٦٣    ٣ ٩٥٨ ٩٧٩ ٠٠٠  المجموع
                

                أوجه االختالف حسب األساس
          ٤٤ ٦٨١ ٥٠٦      في شكل خدمات المصروفات العينية/  
          ١٤ ٥٣٣ ٥٩١      مصروفات صندوق معادلة الضرائب  
          ٦ ٦٠١ ٨٨٥    المصروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية البرمجية  
          ٣٦٥ ١٠٢      أنشطة الصندوق المشترك  

          ٦٦ ١٨٢ ٠٨٤      مجموع أوجه االختالف حسب األساس
                

                أوجه االختالف حسب التوقيت
          ١٢٥ ١٥٣ ٥٨١      مصروفات الميزانية البرمجية للفترات السابقة  

          ١٢٥ ١٥٣ ٥٨١      مجموع أوجه االختالف حسب التوقيت
                

          ١ ٨٨٥ ٠١٦ ٠٢٨    العام والصندوق المشتركمجموع المصروفات في الصندوق 
                

                أوجه االختالف حسب الكيان
المصروفات في صندوق المشاريع وصندوق األغراض الخاصة والصندوق 

  االئتماني
  

١٩٤ ٩٤٧ ٣٧٧  
        

          ١٩٤ ٩٤٧ ٣٧٧      مجموع أوجه االختالف حسب الكيان
                

          ٢ ٠٧٩ ٩٦٣ ٤٠٥    األداء المالي (البيان الثاني)بيان  مجموع المصروفات في
  

  يشكل بيان السياسات المحاسبية المهمة وما يصحبه من مالحظات جزءًا من البيانات المالية.
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  مالحظات على البيانات الماليةال
  
  أساس اإلعداد والعرض  -١
  

المعـايير المحاسـبية ( المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـاممعـايير للأعدت البيانات المالية لمنظمة الصحة العالمية وفقـًا 
) باســـتخدام أســـلوب التكلفـــة التاريخيـــة (الفعليـــة) باســـتثناء االســـتثمارات والقـــروض التـــي تقيـــد بالقيمـــة العادلـــة الدوليـــة

بية المعـــايير المحاســـ. وطبقـــت المعـــايير الدوليـــة لإلبـــالغ المـــالي المالئمـــة عنـــد عـــدم انطبـــاق بتكلفـــة االســـتهالك أو
  على مسألة معينة. الدولية

  
. وقـد تطلّـب لمعـايير المحاسـبية الدوليـةوهذه المجموعة من البيانـات الماليـة هـي المجموعـة األولـى التـي تعـد طبقـًا ل

اعتماد هذه المعايير إدخال تعديالت على السياسات المحاسبية المتبعة سابقًا في المنظمة. وتشـمل هـذه التعـديالت 
المالية سنويًا. وأدت السياسات المحاسبية الجديدة في إطار المعـايير المحاسـبية الدوليـة إلـى تغيـرات إعداد البيانات 

علــى ذلــك، يبّلــغ عــن بيــان الوضــع المــالي  ءً طــرأت علــى األصــول والخصــوم المقيــدة فــي بيــان الوضــع المــالي. وبنــا
جــة عنــه فــي بيــان التغيــرات فــي صــافي والتغيــرات النات ٢٠١١ديســمبر  كــانون األول/ ٣١المراجــع األخيــر المــؤرخ 

ديســمبر  كــانون األول/ ٣١. ويــرد وصــف بيــان الوضــع المــالي المــنقح والمــؤرخ ١-٣األســهم والمالحظــة  األصــول/
(إعادة بيان). وقد نّم  ٢٠١٢كانون الثاني/يناير  ١في هذه البيانات المالية على أنه الرصيد االفتتاحي في  ٢٠١١

ة عــن اعتمــاد المعــايير المحاســبية الدوليــة فــي بيــان الوضــع المــالي عــن انخفــاض فــي صــافي أثــر التغيــرات الناجمــ
  مليون دوالر أمريكي. ٩٥١األسهم قدره  صافي األصول/

  
  المعايير المحاسبية الدولية. في سنة اعتمادلم توفر معلومات عن المقارنة بالسنة الماضية حسبما هو مسموح به و 
  

على أساس افتراض أن المنظمة تمـارس نشـاطها وستواصـل ممارسـة نشـاطها وتفـي وقد أعدت هذه البيانات المالية 
  .من المعايير المحاسبية الدولية) ١(المعيار  بمهمتها في المستقبل المنظور

  
  عملة المتعامل بها وتحويل العمالت األجنبيةال
  

  وتقاريرها.معامالتها في المنظمة هو العملة التي تستخدمها الدوالر األمريكي 
  

السـائدة إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أسعار الصرف التشغيلية  أجنبيةوتحّول قيمة المعامالت التي تجرى بعمالت 
 أسعار الصرف التشـغيليةت. وتحدد عند إجراء المعامالالتي تقارب أسعار الصرف المعمول بها في األمم المتحدة 

ع فـــي منتصـــف الشـــهر إن كانـــت هنـــاك تقلبـــات ذات بـــال فـــي ســـعر صـــرف كـــل عملـــة مـــن مـــرة فـــي الشـــهر وتراجـــ
  العمالت.

  
أسـعار الصـرف التشـغيلية  بتطبيـقالـدوالر األمريكـي إلـى  أخـرىوتحّول قيمة األصول والخصوم المحسوبة بعمـالت 

ة فــي تجــكاســب والخســائر النا. وتقيَّــد المالتــالي شــهرال اليــوم األول مــنالمعمــول بهــا فــي األمــم المتحــدة فــي والســائدة 
  .بيان األداء المالي

  
بتطبيــق الــدوالر األمريكــي المحســوبة بعمــالت أخــرى إلــى حــوافظ االســتثمارات فــي  الخصــومو  األصــولوتحــول قيمــة 

  سعر اإلقفال الذي يستخدمه أمين االستثمارات في نهاية الشهر.
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  واستخدام التقييمات والتقديرات ١األهمية المادية
  

األهميــة الماديـــة هـــي مفهـــوم محـــوري فـــي البيانـــات الماليـــة للمنظمـــة. فعمليـــة المنظمـــة الســـتعراض األهميـــة الماديـــة 
المحاسبية عبارة عن أسلوب منهجي لتحديد القرارات المتخذة فيمـا يخـص األهميـة الماديـة للمعلومـات الشـاملة لعـدد 

  تعراضها الدوري.من المجاالت المحاسبية وتحليلها وتقييمها واعتمادها واس
  

وترد في البيانات المالية مبالغ مبنية على تقييمات اإلدارة وتقديراتها وافتراضاتها. وتبين التغيـرات فـي التقـديرات فـي 
  الفترة التي تصبح معلومة خاللها.

  
  البيانات المالية

  
  الدولية على النحو التالي:من المعايير المحاسبية  ١أعدت مجموعة كاملة من البيانات المالية وفقًا للمعيار 

  
 بيان الوضع المالي؛ 
  بيان األداء المالي؛ 
 /األسهم؛ بيان التغيرات في صافي األصول 
 بيان التدفقات النقدية؛ 
 بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية؛ 
 المالحظات على البيانات المالية التي تشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية المهمة ومعلومـات وجيهـة 

  أخرى.
  

  تطبيق األحكام االنتقالية واعتماد السياسات المحاسبية المبكر
  

  طبقت األحكام االنتقالية وفقًا لما يسمح به التطبيق األولي للمعايير المحاسبية الدولية في المجاالت التالية:
  

  ؛١لم ترد معلومات مقارنة في بيان األداء المالي وبيان التدفقات النقدية (المعيار( 
 ؛١٧قت األحكام االنتقالية في التقييد األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات (المعيار طب( 
  ٣١طبقت األحكام االنتقالية في التقييد األولي لألصول غير الملموسة (المعيار.( 

  
  :٢٠١٣ يناير واعتمدت المعايير المحاسبية التالي ذكرها قبل تاريخ تنفيذها المطلوب في األول من كانون الثاني/

  
  الصكوك المالية: العرض؛٢٨المعيار : 
  الصكوك المالية: التقييد والقياس؛٢٩المعيار : 
  الصكوك المالية: اإلفصاح.٣٠المعيار : 

  
  (الصكوك المالية: اإلفصاح والعرض). ١٥وتحل هذه المعايير محل المعيار 

                                    
ماديـــة فـــي حـــال احتمـــال تأثيرهـــا علـــى أســـاس فـــردي أو ذات أهميـــة البيانـــات بنـــود أوجـــه اإلغفـــال أو الخطـــأ فـــي  كـــونت    ١

 جماعي في قرارات المستخدمين أو تقديراتهم المستندة إلى البيانات المالية.



 A66/29  ٦٦/٢٩ج

29 

  سياسات محاسبية مهمة  -٢
  
  النقدية والمكافئات النقدية  ١- ٢
  

النقديـة تحـت الطلـب والنقديـة المودعـة فـي المصـارف تتـألف مـن بالقيمـة االسـمية و  النقدية والمكافئات النقديـةتحفظ 
واألذونـات والسـندات القصـيرة األجـل. وتـدرج  صـناديق األسـواق النقديـةواألوراق التجاريـة و والودائع بضمان إضافي 

النقديـة والمكافئـات في  أو أقل اعتبارًا من تاريخ الشراءذات مواعيد االستحقاق لمدة ثالثة أشهر  االستثماراتجميع 
 خـارجيون مـديرونالتـي يـديرها  االسـتثمارات فـي حـوافظالتـي تحفـظ النقديـة والمكافئـات النقديـة . ويشمل ذلـك النقدية

  معنيون باالستثمارات.
  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢- ٢
  

فـي أحكـام الصـكوك التعاقديـة وحتـى تنتهـي مـدة حقـوق تحصـيل  تقيد عندما تصـبح المنظمـة طرفـاً  الصكوك المالية
التــدفقات النقديــة مــن تلــك األصــول أو تُنقــل هــذه الحقــوق وتنقــل المنظمــة بشــكل ملحــوظ جميــع المخــاطر والمكافــآت 

أصول مالية أو خصوم مالية محددة بالقيمة العادلـة  )١(المرتبطة بالملكية. ويمكن تصنيف االستثمارات على أنها 
أو اســـتثمارات متـــوفرة  )٣(؛ محـــتفظ بهـــا حتــى تـــاريخ اســتحقاقهاأو اســتثمارات  )٢(؛ مــن خـــالل الفــائض أو العجـــز

أو ودائــع مصــرفية وحســابات مدينــة أخــرى. وتقيــد كــل عمليــات شــراء االســتثمارات وبيعهــا علــى أســاس  )٤(للبيــع؛ 
  تاريخ تداولها.

  
هـي صـكوك  بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الفـائض أو العجـزاألصول المالية أو الخصوم المالية المحددة 

تعــين مـن جانــب الكيــان  )٢(؛ أو ألغــراض التـداوليحــتفظ بهـا  )١(ماليـة تســتوفي أحـد الشــرطين التـاليين: 
  .القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزالمعني لدى التقييد األولي على أنها صكوك محددة ب

  
الفئة بالقيمة العادلة وتحسب أي مكاسب أو خسائر تنشأ عن التغيرات  وتقاس الصكوك المالية ضمن هذه

فــي القيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو العجــز وتــدرج فــي بيــان األداء المــالي فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا. 
اآلجلـــة ألســـعار صـــرف أو الخيـــارات العقـــود و عقـــود المقايضـــة مثـــل  صـــكوك المشـــتقاتوتصـــنف جميـــع 

ا صــكوك محــتفظ بهــا ألغــراض التــداول مــا عــدا الصــكوك المعينــة والفعليــة للتحــوط مــن علــى أنهــالعمــالت 
  من المعايير المحاسبية الدولية. ٢٩مخاطر تقلب أسعار الصرف حسبما يحدده المعيار 

  
هـي أصـول ماليـة غيـر مشـتقة تنطـوي علـى مـدفوعات  المحـتفظ بهـا حتـى تـاريخ اسـتحقاقهااالستثمارات 

ديد وتكون مواعيد استحقاقها ثابتة وتعتـزم المنظمـة االحتفـاظ بهـا حتـى تـاريخ اسـتحقاقها ثابتة أو قابلة للتح
وتتمتع بالقدرة على ذلك. وتحدد هذه االسـتثمارات بتكلفـة االسـتهالك باسـتخدام طريقـة سـعر الفائـدة الفعلـي 

  وتقيد إيرادات سعر الفائدة على أساس المردود الفعلي في بيان األداء المالي.
  

هي استثمارات تصنف علـى هـذا النحـو عنـدما ال تعينهـا المنظمـة كاسـتثمارات  تثمارات المتوفرة للبيعاالس
يحتفظ بهـا ألغـراض التـداول أو حتـى تـاريخ اسـتحقاقها. وتحـدد االسـتثمارات المتـوفرة للبيـع بالقيمـة العادلـة 

ة) وتقيـد تغيـرات القيمـة فـي (بما في ذلك تكاليف المعـامالت التـي تنسـب مباشـرة إلـى شـراء األصـول الماليـ
األســهم. وتقيــد رســوم انخفــاض القيمــة وأســعار الفائــدة المحســوبة باســتخدام طريقــة ســعر  صــافي األصــول/

الفائدة الفعلي في بيان األداء المالي. ولم تكن هناك أي أصول مالية متوفرة للبيع محتفظ بها في المنظمة 
  .٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في 
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هي أصول مالية غير مشتقة منطوية علـى مـدفوعات ثابتـة لمصرفية والحسابات المدينة األخرى الودائع ا
المتصـلة بالفائـدة  اإليـرادات المتراكمـةأو قابلة للتحديد وغير متداولة في سوق نشطة. وتدرج في هذه الفئة 

دائـــع المصـــرفية وحصـــص األربـــاح والمبـــالغ النقديـــة المســـتحقة التـــي تحّصـــل مـــن االســـتثمارات. وتحـــدد الو 
والحســابات المدينــة األخــرى بتكلفــة االســتهالك التــي تحســب باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي ويطــرح 
منهـــا أي انخفـــاض فـــي القيمـــة. وتقيـــد إيـــرادات ســـعر الفائـــدة باالســـتناد إلـــى ســـعر الفائـــدة الفعلـــي باســـتثناء 

  لخاصة بها أمرًا غير ذي بال.الحسابات المدينة القصيرة األجل التي يكون تقييد الفائدة ا
  

المتصــلة باالســتثمارات وتقيــد فــي البدايــة بالقيمــة  الحســابات الدائنــة واالســتحقاقاتتشــمل  الخصــوم الماليــة األخــرى
العادلــة ثــم تقــاس بتكلفــة االســتهالك باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي باســتثناء الخصــوم القصــيرة األجــل التــي 

  يكون تقييد الفائدة الخاصة بها أمرًا غير ذي بال.
  
  الحسابات المدينة  ٣-٢
  

شـتقة منطويــة علــى مـدفوعات ثابتــة أو قابلـة للتحديــد وغيـر متداولــة فــي الحسـابات المدينــة هـي أصــول ماليـة غيــر م
شــهرًا مــن تــاريخ التبليــغ فــي  ١٢ســوق نشــطة. والحســابات المدينــة الجاريــة هــي مبــالغ مســتحقة التحصــيل فــي حــدود 
غ عـن شهرًا من تاريخ التبلي ١٢حين أن الحسابات المدينة غير الجارية هي مبالغ مستحقة التحصيل منذ أكثر من 

  البيانات المالية.
  

على اتفـاق ملـزم بـين المنظمـة والجهـة المسـاهمة. أمـا  ءً بنا حسابات المساهمات الطوعية المستحقة التحصيلوتقيد 
حسابات االشتراكات المقدرة المستحقة التحصيل فتقيد سنويًا في بداية السنة كما فـي حـال االشـتراكات المقـدرة التـي 

جل الحسابات المدينة بصـافي قيمتهـا القابلـة للتحقيـق المقـدرة وال تخصـم إذ يعتبـر أثـر تعتمدها جمعية الصحة. وتس
  الخصم غير ذي بال.

  
عندما يكون هناك خطر احتمـال انخفـاض  في تحصيلها للحسابات المدينة المشكوكوتقيد االعتمادات المخصصة 

سـابات المدينـة المشـكوك فـي تحصـيلها فـي قيمة الحسابات المدينة. وتقيد التغيرات في االعتمـادات المخصصـة للح
  بيان األداء المالي.

  
  المخزونات  ٤-٢
  

األدويــة مخزونــات قــّيم تو كجــزء مــن مخزوناتهــا.  األدويــة واللقاحــات واإلمــدادات اإلنســانية والمنشــوراتتقيــد المنظمــة 
صافي القيمة القابلة للتحقيق باستخدام  )٢(للتكلفة أو  )١(عن طريق أدنى مستوى  واللقاحات واإلمدادات اإلنسانية

  بتكلفة المبيعات الصافية.. أما قيمة مخزونات المنشورات فتحدد معدل التكلفة المرجح
  

(أي المخزونــات المتبــرع بهــا فــي شــكل مســاهمات  قائمــة علــى التبــادلغيــر معــامالت وعنــد اقتنــاء المخزونــات عبــر 
  لقيمة العادلة للسلع المتبرع بها لدى اقتنائها.عينية) تحدد قيمة المخزونات باإلشارة إلى ا

  
  وفي حال بيع المخزونات أو تبادلها أو توزيعها، تقيد قيمتها الدفترية في المصروفات.

  
  والودائع المبالغ المدفوعة مقدماً   ٥-٢
  

  الخدمات.أو السلع الحصول على الخدمات قبل أو السلع  مورديل تدفعهي مبالغ  المبالغ المدفوعة مقدماً 
  



 A66/29  ٦٦/٢٩ج

31 

  .أماكن العمل إيجارمبالغ مدفوعة في شكل كفالة أما الودائع فهي 
  

بسـعر التكلفـة. وتصـنف الودائـع كأصـول غيـر جاريـة ألنهـا تـدفع وتحفـظ فـي  المبالغ المدفوعـة مقـدماً و وتقيد الودائع 
  حساب مع المؤجِّر طوال فترة عقد اإليجار.

  
  الممتلكات والمنشآت والمعدات  ٦-٢
  

دوالر أمريكــي كأصــول غيــر جاريــة فــي بيــان  ٥٠٠٠ممتلكــات والمنشــآت والمعــدات التــي تربــو قيمتهــا علــى تقيــد ال
الوضع المالي. وتقيد بداية بسعر التكلفة ما لم تقتن عبر معـامالت غيـر قائمـة علـى التبـادل. وتقيـد فـي هـذا الحـال 

  بالقيمة العادلة عند اقتنائها.
  

والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة وتطــرح منهــا تكلفــة االســتهالك المتــراكم وأي خســائر وتحــدد قيمــة الممتلكــات والمنشــآت 
  ناتجة عن انخفاض القيمة. وتعتبر المنظمة كل األصول من هذا القبيل أصوًال غير مولدة للنقد.

  
باســتثناء األراضــي التــي  الثابتــة علــى مــدى عمرهــا اإلنتــاجيويحســب اســتهالك هــذه األصــول علــى أســاس النســبة 

تخضع لالستهالك. وتستعرض الممتلكات والمنشآت والمعدات سنويًا من حيث انخفاض قيمتها لضـمان تواصـل  ال
العمـر اإلنتـاجي المقـدر لفئـات األصـول المكونـة مـن  فـي الجـدول أدنـاهاعتبار قيمتها الدفترية قابلة لالسترداد. ويرد 

  الممتلكات والمنشآت والمعدات.
  

 فئة األصول السنوات)العمر اإلنتاجي المقدر (ب
 األراضي غير منطبق

 الدائمة –المباني  ٦٠
 المتنقلة –المباني  ٥
 التجهيزات الثابتة واللوازم ٥
 المركبات والنقل ٥
 المعدات المكتبية ٣
 معدات االتصاالت ٣
 المعدات السمعية والبصرية ٣
 المعدات الحاسوبية ٣
 المعدات الشبكية ٣
 معدات األمن ٣
 المعدات األخرى ٣

  
في إطار التقييد األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات التي تم شراؤها أو التبرع بها قبل  أحكام انتقاليةوقد طبقت 

. وستقيد فئات األصول المكونة من األراضي والمباني حسب الموقع اعتبارًا ٢٠١٢يناير  األول من كانون الثاني/
حتى نهاية الفترة االنتقالية. وحسبت نفقة أصول أخرى في شكل  ٢٠١٢يناير  من األول من كانون الثاني/

في تاريخ شرائها ولم تقيد كأصول  ٢٠١٢يناير  ممتلكات ومنشآت ومعدات تم شراؤها قبل األول من كانون الثاني/
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د االفتتاحي . ويبين أثر التقييد األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات كتعديل مدخل على الرصي٢٠١٢في عام 
  للفائض أو العجز المتراكم.

  
  األصول غير الملموسة  ٧- ٢
  

دوالر أمريكي بالتكلفة  ١٠٠ ٠٠٠تحدد األصول غير الملموسة التي تفوق قيمة العتبة المحددة مسبقًا والبالغة 
ك هذه التاريخية وتطرح منها تكلفة االستهالك المتراكم وأي خسائر ناتجة عن انخفاض القيمة. ويحسب استهال

. ويرد الثابتةالمقدر باستخدام طريقة حساب االستهالك على أساس النسبة  على مدى عمرها اإلنتاجياألصول 
  فيما يلي العمر اإلنتاجي المقدر لفئات األصول غير الملموسة.

  
العمر اإلنتاجي المقدر (بالسنوات)  فئة األصول

 البرامج الحاسوبية التي تشترى خارجياً  ٣-١
 البرامج الحاسوبية التي تطّور داخلياً  ٣-١
 التراخيص والحقوق ٦-٢
 حقوق المؤلف ١٠-٣

  
ويفترض أن أصول المنظمة غير الملموسة هي أصول ذات قيمة متبقية صفرية ألن األصول غير الملموسة 

  قيمتها.تباع أو تنقل في نهاية عمرها اإلنتاجي. وتستعرض هذه األصول سنويًا من حيث انخفاض  ال
  

من المعايير المحاسبية الدولية على أساس استباقي عمًال باألحكام االنتقالية التي  ٣١وقد طبقت متطلبات المعيار 
ينص عليها هذا المعيار. ولن تدخل أي تعديالت على سجالت المنظمة المالية المتصلة ببنود سبق أن حسبت 

  نفقتها وينطبق عليها تعريف األصول غير الملموسة.
  
  اإليجارعقود   ٨- ٢
  

عقد اإليجار هو اتفاق يمنح المؤجِّر بموجبه المستأجر (المنظمة) الحق في استخدام أصل لفترة زمنية متفق عليها 
مقابل دفع مبلغ أو سلسلة من المبالغ. ويستعرض كل عقد إيجار لتحديد ما إذا كان يعد عقدًا ماليًا أو تشغيليًا. 

  على ذلك. ءً المحاسبية الالزمة بنا وتجرى عمليات القيد واإلفصاح
  

رة، تقيد إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية في اإليرادات على  وعندما تكون المنظمة هي الجهة المؤجِّ
أساس النسبة الثابتة طوال مدة عقود اإليجار بينما تقيد جميع التكاليف المرتبطة باألصل والمتكبدة لتحصيل 

  جار بما فيها تكلفة االستهالك في المصروفات.إيرادات عقود اإلي
  
  االشتراكات المحّصلة مقدماً   ٩- ٢
  

هي اشتراكات تحصل مسبقًا من المبالغ المعنية المستحقة للمنظمة بناء على اتفاقات  االشتراكات المحّصلة مقدماً 
نظمات الدولية والمؤسسات ملزمة قانونًا مبرمة بين المنظمة والجهات المساهمة فيها التي تضم الحكومات والم

  العامة والخاصة.
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  والخصوم المتراكمة الحسابات الدائنة  ١٠- ٢
  

الحسابات الدائنة هي خصوم مالية مرتبطة بسلع أو خدمات حصلت عليها المنظمة دون تسديد المبالغ الخاصة 
  بها.

  
دون أن تسدَّد المبالغ  والخصوم المتراكمة هي خصوم مالية مرتبطة بسلع أو خدمات حصلت عليها المنظمة

  الخاصة بها وتقدَّم الفواتير الناشئة عنها إلى المنظمة.
  

  وتقيد الحسابات الدائنة والخصوم المتراكمة بسعر التكلفة إذ يعتبر أثر الخصم غير ذي بال.
  
  استحقاقات الموظفين  ١١- ٢
  

  تقيد المنظمة فئات استحقاقات الموظفين التالية:
  

شهرًا من تاريخ انتهاء الفترة  ١٢القصيرة األجل المستحقة بالكامل في غضون  استحقاقات الموظفين  •
 المحاسبية التي يقدم الموظفون خاللها الخدمات ذات الصلة

 االستحقاقات الممنوحة بعد التعيين  •
 استحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجل  •
  مدفوعات نهاية الخدمة  •

  
الذي أنشأته  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةوالمنظمة هي عضو مشترك في 

الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتعلق بها من استحقاقات إلى 
مل وتوفر الموظفين. وصندوق المعاشات التقاعدية هو عبارة عن خطة ممولة يشارك فيها العديد من أرباب الع

للوكاالت المتخصصة وألي منظمة  صندوق المعاشات التقاعديةاستحقاقات محددة. ويفتح باب العضوية في 
وسائر شروط الخدمة في األمم المتحدة  نظام الموحد للمرتبات والبدالتدولية وحكومية دولية أخرى مشاركة في ال

  .للصندوق النظام األساسي(ب) من ٣والوكاالت المتخصصة وفقًا لما تنص عليه المادة 
  

وتعرض الخطة المنظمات المشتركة لمخاطر اكتوارية مرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين في منظمات أخرى 
مشتركة في الصندوق مما يفضي إلى عدم وجود أي أساس متسق وموثوق به لتوزيع االلتزامات وأصول الخطة 

دوق المعاشات التقاعدية على غرار والتكاليف على كل منظمة من المنظمات المشتركة في الخطة. والمنظمة وصن
المنظمات األخرى المشتركة في الصندوق ليسا في وضع يمكنهما من تحديد حصة المنظمة المتناسبة من 

وأصول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بقدر كاف من الموثوقية ألغراض  التزامات االستحقاقات المحددة
هذه الخطة كما لو أنها خطة اشتراكات محددة تمشيًا مع متطلبات المحاسبة. ولهذا السبب، اعتبرت المنظمة 

من المعايير المحاسبية الدولية. وتقيد اشتراكات المنظمة في الخطة خالل الفترة المالية كمصروفات  ٢٥المعيار 
  في بيان األداء المالي.

  
  االعتمادات والخصوم المحتملة  ١٢- ٢
  

عندما يقع على المنظمة التزام آني قانوني أو حكمي  يةوالرسوم المستقبلتقيد االعتمادات المخصصة للخصوم 
  بهذا االلتزام.األمر من المنظمة الوفاء  يتطلبويحتمل أن  أحداث سابقةناتج عن 
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ويفصح عن التزامات أخرى ال تفي بمعايير تقييد الخصوم كخصوم محتملة ضمن المالحظات على البيانات 
نتيجة لظهور أو عدم ظهور حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية غير إال يثبت وجودها ال المالية عندما 

  المؤكدة التي ال تتحكم المنظمة فيها تحكمًا تامًا.
  
  األصول المحتملة  ١٣- ٢
  

أو الخدمات المحتملة  و/ للفوائد االقتصاديةيفصح عن األصول المحتملة عندما يفضي حدث إلى تدفق محتمل 
  ومات كافية لتقييم احتمال تدفق الفوائد االقتصادية أو الخدمات المحتملة.وتتوفر معل

  
  اإليرادات المؤجلة  ١٤- ٢
  

تتأتى اإليرادات المؤجلة من اتفاقات ملزمة قانونًا مبرمة بين المنظمة والجهات المساهمة فيها التي تضم 
  اإليرادات في الحالتين التاليتين:الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة والخاصة. وتقيد هذه 

  
 عند تأكيد اتفاق تعاقدي خطيًا من قبل المنظمة والجهة المساهمة على السواء؛  •
  عند تخصيص األموال واستحقاقها في فترة زمنية في المستقبل.  •

  
  .معامالت قائمة على التبادلوتشمل اإليرادات المؤجلة أيضًا أي سلف منبثقة عن 

  
اإليرادات المؤجلة باعتبارها إيرادات غير جارية إذا كانت اإليرادات مستحقة بعد سنة واحدة أو أكثر من وتعرض 

  تاريخ التبليغ.
  
  اإليرادات  ١٥- ٢
  

أو الخدمات المحتملة المحصلة والمستحقة التحصيل  تتكون اإليرادات من إجمالي تدفقات الفوائد االقتصادية و/
األسهم. وتقيد المنظمة اإليرادات تبعًا  مما يمثل زيادة في صافي األصول/ من جانب المنظمة خالل السنة

(اإليرادات المتأتية من  ٢٣(اإليرادات المتأتية من المعامالت القائمة على التبادل) و ٩للمعيارين المعتمدين 
  المعامالت غير القائمة على التبادل) من المعايير المحاسبية الدولية.

  
  رئيسية إليرادات المنظمة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:وتشمل المصادر ال

  
  اإليرادات غير التبادلية

  
 تسجل اإليرادات من اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء  .اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  المنتسبة سنويًا في مطلع السنة وفقًا لالشتراكات المقدرة التي تعتمدها جمعية الصحة.
 تسجل اإليرادات من المساهمات الطوعية لدى إبرام اتفاق ملزم بين المنظمة  .ساهمات الطوعيةالم

والجهة المساهمة. وترى المنظمة على الرغم من وجود قيود مفروضة على استخدام المساهمات أن 
يير من المعا ٢٣هذه القيود ال تشكل شروطًا بشأن األصول المحّولة حسبما يرد تحديده في المعيار 

  المحاسبية الدولية.
 تسجل المساهمات العينية وفي شكل خدمات التي تحصل  .المساهمات العينية وفي شكل خدمات

عليها المنظمة لدى الحصول عليها من الجهة المساهمة بمبلغ يساوي قيمتها السوقية العادلة 
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كأصول بما يقابلها في المحددة وقت اقتنائها. وتقيد الممتلكات والمنشآت والمعدات المتبرع بها 
 اإليرادات. وتقيد المساهمات العينية أو في شكل خدمات كإيرادات بما يقابلها في المصروفات.

  
  اإليرادات التبادلية

  
 تسجل اإليرادات من المشتريات المستردة  .المشتريات المستردة القيمة واالمتيازات والمبيعات الدوارة

القيمة باسم الدول األعضاء أو من مبيعات السلع أو الخدمات على أساس االستحقاق بالقيمة 
أو الخدمات  العادلة باعتبارها محصلة أو قابلة للتحصيل عندما يحتمل تدفق الفوائد االقتصادية و/

  تلك الفوائد بشكل موثوق به.المحتملة في المستقبل إلى المنظمة ويمكن قياس 
  
  المصروفات  ١٦- ٢
  

تمثل المصروفات انخفاضًا في الفوائد االقتصادية أو الخدمات المحتملة خالل فترة التبليغ في شكل تدفقات 
األسهم. وتقيد المنظمة  إلى انخفاض في صافي األصول/ مستهلكة أو خصوم متكبدة مما يؤديخارجية أو أصول 
  تسلَّم السلع أو تقدَّم الخدمات (مبدأ اإلنجاز) وليس عندما تسدد المبالغ النقدية أو مكافئاتها.المصروفات عندما 

  
  المحاسبة حسب الصناديق  ١٧- ٢
  

يقسم الموارد إلى فئات (أي صناديق) لتحديد مصادر الصناديق  يالمحاسبة حسب الصناديق هي أسلوب محاسب
 ستخدماإليرادات والمصروفات. ويعن تبليغ العلى ضمان تحسين  يساعد إنشاء هذه الصناديقو استخدامها. سبل و 

بين المالئم ضمان الفصل ل يصندوق االئتمانالالصندوق العام وصندوق األغراض الخاصة وصندوق المشاريع و 
تحويالت بين الصناديق تؤدي إلى االزدواجية في وتستبعد خالل عملية التوحيد أي  اإليرادات والمصروفات.

التحويالت داخل الصناديق مثل تكاليف دعم البرامج داخل الصندوق . كما تستبعد أو المصروفات ت و/اإليرادا
  العام.

  
  الصندوق العام

  
  يشمل هذا الصندوق الحسابات التي تدعم تنفيذ الميزانية البرمجية ويضم الحسابات التالية:

  
  يوحد هذا الصندوق اإليرادات والمصروفات الناشئة عن  .اشتراكات الدول األعضاء المقدرةصندوق

  االشتراكات المقدرة للدول األعضاء.
 يوحد هذا الصندوق (الذي كان يدعى  .صندوق الدخل غير المقدر المتأتي من الدول األعضاء

 سابقًا صندوق اإليرادات المتنوعة) كل مصادر اإليرادات المتأتية من الدول األعضاء والمختلفة عن
  االشتراكات المقدرة للفترة الجارية. ويحقق الصندوق إيراداته من الفوائد وٕايرادات متنوعة أخرى.

 اتتخفض االشتراكات المقدرة على جميع الدول األعضاء بمقدار اإليراد .صندوق معادلة الضرائب 
الذي أنشئ  ١٠-٢١ع  ص  جلقرار لوفقًا  خطة االقتطاع اإللزامي من مرتبات الموظفين اي تدرهتال

قيمة تخفيض االشتراكات المقدرة الذي ُيطبق على الدول ل اً وتحديد بموجبه صندوق معادلة الضرائب.
األعضاء المعنية تقيد في حساب صندوق معادلة الضرائب اإليرادات المتأتية من خطة االقتطاع 

عضاء بالتناسب المبالغ المضافة بأسماء مختلف الدول األ وتسجلاإللزامي من مرتبات الموظفين 
الدول األعضاء التي تفرض  وبالنسبة إلىعليها عن الثنائية المعنية.  ةالمقدر  اتمع قيمة االشتراك

أو غيرهم ممن يخضعون  هذه الدول مواطنومن المنظمة ضريبة الدخل على المرتبات التي يقبضها 
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فين قيمة المبلغ المقدر لهذه الضريبة، ُتخصم من رصيد خطة االقتطاع اإللزامي من مرتبات الموظ
وتستخدم المنظمة بدورها هذه المبالغ المخصومة لترد إلى  .الذي تجبيه تلك الدول األعضاء

 .١٠-٢١ع  ص  جلقرار با عمالً الموظفين المعنيين قيمة ضريبة الدخل التي دفعوها 
 
 أنشئ الصندوق لتنفيذ الميزانية البرمجية فيما يخص أي متأخرات في  .صندوق رأس المال العامل

تنفيذ جواز تمويل  من الالئحة المالية على السابعةالمادة تحصيل االشتراكات المقدرة. وتنص 
لمنظمة النقدي اثم باالقتراض الداخلي من احتياطي  الميزانية العادية من صندوق رأس المال العامل

المبالغ قيمة وتسدد . االشتراكات المقدرة تحصلريثما ستئمانية لصناديق االباستثناء االمتاح 
في المقام  مستحق اقتراض داخليأي رد ب المحصلةاالشتراكات المقدرة متأخرات المقترضة من 

  مقترضة من صندوق رأس المال العامل.مستحقة مبالغ أي ثم  ولاأل
  توحد هذه الصناديق اإليرادات والمصروفات  .والشراكات)الصناديق الطوعية (األساسية والمحددة

  .الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدماتالمساهمات الطوعية وتشمل  الناشئة عن
  

  صناديق الدول األعضاء وغيرها
  

  تشمل صناديق الدول األعضاء وغيرها الحسابات التالية:
  

 يعكس هذا الصندوق الحركة في حسابات األصول والخصوم في المنظمة  .الصندوق المشترك
الناتجة عن التغيرات الطارئة على بنود مثل المخزونات واالستهالك والمكاسب والخسائر غير 

  لصرف العمالت.المحققة نتيجة 
 يضم هذا الصندوق حسابات تدر إيرادات ذاتية التمويل. وال يشمل التبليغ  .صندوق المشاريع

الخاص بالميزانية البرمجية اإليرادات والمصروفات المندرجة في هذا الصندوق. ويشمل صندوق 
  :المشاريع الحسابات التالية

 ١صندوق المبيعات الدوارة  -
 صندوق االمتيازات  -
 صندوق وثائق التأمين  -
 مواقف السيارات صندوق استئجار المكاتب/  -
 صندوق المشتريات المستردة القيمة  -
   الصندوق الخاص بمركز المؤتمرات العالمي والتدريب في تونس العاصمة  -

 الحسابات المندرجة في هذا الصندوق هي عبارة عن تحويالت  .صندوق األغراض الخاصة
الصندوق العام أو أبواب اعتماد تفتحها جمعية الصحة. وال يشمل التبليغ الخاص بالميزانية  من

المندرجة في هذا الصندوق. ويضم صندوق األغراض الخاصة البرمجية اإليرادات والمصروفات 
   الحسابات التالية:

 صندوق العقارات  -
 صندوق األمن  -
 صندوق تكنولوجيا المعلومات  -

                                    
يــديو وأقــراص الفيــديو تقيَّــد فــي حســاب الصــندوق حصــائل بيــع المنشــورات وشــهادات التطعــيم الدوليــة واألفــالم وأشــرطة الف   ١

. وتخصــم مــن ٩-٥٥ع  ص  جو ٨-٢٢ع  ص  ج) وغيــر ذلــك مــن المــواد اإلعالميــة عمــًال بقــراري جمعيــة الصــحة DVDالرقميــة (
  ذات الصلة. حساب الصندوق تكاليف اإلنتاج والطبع
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 الصندوق الدوار لمعدات التعليم والمختبرات  -
 الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار  -
 مدفوعات نهاية الخدمةصندوق   -
 موظفين غير المقيدة في كشوف المرتباتصندوق استحقاقات ال  -
 صندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة  -
 صندوق استرداد تكاليف الخدمات الداخلية  -
  صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  -

  
  الصندوق االئتماني

  
كيانات أخرى وال يمكن استخدامها باسم أصول تحتفظ بها المنظمة بصفة أمين أو وكيل من هذا الصندوق  تكوني

على نحو منظمة وال تعتمد جمعية الصحة ميزانياتها. و ال هار يالصندوق شراكات تد شمللدعم برامج المنظمة. وي
ال يتاح و هذا الصندوق.  عبرلمنظمة الطويلة األجل اة بتمويل خصوم صلتدار األنشطة المالية المت ،ثلامم

  :. ويضم الحسابات التالية٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة لميزانية البرمجيةالصندوق للعمليات وال يسهم في ا
  

 الصناديق االئتمانية األخرى  •
 التبغ مكافحة بشأن اإلطارية منظمة الصحة العالمية اتفاقية  •
 صندوق مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل  •
 صندوق شراكة دحر المالريا  •
 صندوق شبكة القياسات الصحية  •
 صندوق الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  •
 صندوق اللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بالتغذية  •
 صندوق التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية  •
  صندوق التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية  •

  
  التبليغ حسب القطاعات  ١٨- ٢
  

في إطار التبليغ حسب القطاعات على هيكلها اإلقليمي وفقًا لما تقتضيه المعايير المحاسبية تعتمد المنظمة 
الدولية. فيبلغ عن اإليرادات والمصروفات واألصول والخصوم حسب كل مكتب رئيسي (إقليم). ويتمشى استخدام 

ارات بشأن تخصيص الموارد المكاتب الرئيسية مع الطريقة التي تتبعها الدول األعضاء واإلدارة التخاذ القر 
للمنظمة. وتعرض الميزانية البرمجية للمنظمة حسب المكتب الرئيسي مما يدعم استخدام المكاتب الرئيسية 
كقطاعات الميزانية. وعالوة على ذلك، تقع على عاتق رئيس كل مكتب من المكاتب اإلقليمية مسؤولية المساءلة 

  عن النتائج وٕادارة األصول والخصوم.
  
  بيان التدفقات النقدية  ١٩- ٢
  

  يعد بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة.
  
  مقارنة الميزانيات  ٢٠- ٢
  

تختلف أسس إعداد الميزانيات والمحاسبة في المنظمة. فُتعتمد الميزانيات ضمن المنظمة على أساس نقدي معدل 
الذي تنص عليه المعايير المحاسبية الدولية. وفضًال عن ذلك، تعد  على أساس االستحقاق الكاملوليس 

  الميزانيات كل عامين.



 A66/29  ٦٦/٢٩ج

38 

وتغطي البيانات المالية للمنظمة جميع أنشطة المنظمة بينما ُتعتمد الميزانيات للصندوق العام فقط. وال ُتعتمد أي 
  ظام المالي.ميزانيات لصناديق أخرى. وتدار كل الصناديق وفقًا لالئحة المالية والن

  
التسوية بين المبالغ الفعلية المقدمة بمقارنتها  ىمن المعايير المحاسبية الدولية، تجر  ٢٤وعمًال بمتطلبات المعيار 

بالميزانية عندما ال تعد البيانات المالية والميزانية على أساس المقارنة وبين المبالغ الفعلية المقدمة في البيانات 
وقد تختلف أيضًا  والكيان بشكل منفصل.والعرض  والتوقيتاختالف حسب األساس المالية بتحديد أي أوجه 

  الصيغ ونظم التصنيف المعتمدة لعرض البيانات المالية والميزانية.
  

. وينطوي بيان ٣-٦٤ع  ص  جفي القرار  ٢٠١٣-٢٠١٢وقد اعتمدت جمعية الصحة الميزانية البرمجية للفترة 
المحسوبة  الميزانية النهائية والمبالغ الفعليةالمنظمة الخامس عن مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية على مقارنة بين 

على أساس مماثل لألساس الذي استند إليه حساب مبالغ الميزانية المقابلة. وٕاذ تختلف األسس المستخدمة إلعداد 
في البيان الخامس والمبالغ  ةقدمتسوية بين المبالغ الفعلية الم ٧الية، ترد في المالحظة الميزانية والبيانات الم

  البيان الرابع.في  ةقدمالمالفعلية 
  
  الكيانات الموحدة وغير الموحدة  ٢١- ٢
  

  الكيانات غير الموحدة
  
وعة كاملة من البيانات كل كيان من هذه الكيانات مجم يعدم المنظمة خدمات إدارية إلى عدد من الكيانات. و دتق

رقابة تحت ع قأجهزتها الرئاسية وهي ال ت التالي ذكرهاة تحسابات. وللكيانات السللمراجعة منفصلة لالمالية تخضع 
  :جمعية الصحة

  
 الصندوق االستئماني لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز  •
 المرفق الدولي لشراء األدوية  •
 لبحوث السرطانالوكالة الدولية   •
 المركز الدولي للحساب اإللكتروني  •
 ١البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب  •
  التأمين الصحي للموظفين  •

  
  الكيانات الموحدة

  
من الشراكات الصحية العالمية أو تشارك في عدد كبير منها وتحافظ على بعض البرامج  اً كبير  اً عدد منظمةدير الت

في الميزانية وقد تم بيانها من هذا المنطلق  تحقيق أغراض المنظمةالتي تسهم في  الخاصة والترتيبات التعاونية
 وُوحِّدت بات التعاونية.بالبرامج الخاصة والترتي متصلقطاع الميزانية ال ضمن ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة البرمجية

 متصلقطاع الميزانية ال التي يشملهاألنشطة افيما يلي ترد األنشطة التي تنفذها المنظمة في الصندوق العام. و 
  :٢٠١٢بالبرامج الخاصة والترتيبات التعاونية بعد استعراضها في مطلع عام 

  
 هيئة الدستور الغذائي  •
 الصحيةلنظم والسياسات لالمرصد األوروبي   •

                                    
 .الخاصة بالبرنامج السابق لمكافحة داء كالبية الذنبالمتبقية يشمل القيم    ١
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 التعاون مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع  •
 المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  •
 خدمة تتبع الصحة والتغذية  •
 المحفل الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائية  •
 بين اليونيسف لمشتركا المدارية المناطق أمراض مجال في والتدريب للبحوث الخاص لبرنامجا  •

 العالمية الصحة ومنظمة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج
لبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري المشترك بين ا  •

والبنك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية 
 الدولي

 مبادرة لقاح فيروس العوز المناعي البشري (بما في ذلك برنامج لقاحات األيدز األفريقي)  •
 بحوث اللقاحات شراكات  •
 ةهملشراكة مكافحة األمراض المدارية الم  •
البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة بشأن االختبار المسبق لصالحية   •

 األدوية
االتفاق المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة الدولية لصحة   •

 الحيوان بشأن السيطرة على أنفلونزا الطيور واألمراض المستجدة األخرى
 )كوبي(في مركز منظمة الصحة العالمية للتنمية الصحية   •
 التحالف العالمي لسالمة المرضى  •
 السل بما في ذلك لجنة الضوء األخضر ومبادرة المختبرات العالميةشراكة دحر   •

  
غير مدرجة ولكنها  ولذا، فهي مجمعةفي الميزانية البرمجية.  ذكرها الشراكات التالي ال تندرج ،وٕاضافة إلى ذلك

  .الميزانية البرمجية والصندوق العام في
  

 التبغ مكافحة بشأن اإلطارية منظمة الصحة العالمية اتفاقية  •
 مرفق األدوية العالمي التابع لشراكة دحر السل  •
 شراكة دحر المالريا  •
 شبكة القياسات الصحية  •
 الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  •
 اللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمعنية بالتغذية  •
 التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية  •
  العالمي للقوى العاملة الصحية التحالف  •

 
 
 
 
 
 



 A66/29  ٦٦/٢٩ج

40 

  المالحظة بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية والتعديالت المدخلة على األرصدة االفتتاحية  -٣
  

 ُأِعدتهي أول بيانات مالية تمتثل لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية. وقد  ٢٠١٢البيانات المالية للفترة المالية 
رضت على أساس البيانات المالية للمنظمة للثنائية السابقة باالمتثال للمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة وعُ 

  نقدي معدل.
  

الذي أعيد بيانه إلدراج التعديالت  ٢٠١١وتمثل األرصدة االفتتاحية البيان المراجع للوضع المالي في عام 
يناير  كانون الثاني/ ١السياسات المحاسبية والتعديالت األخرى المدخلة في المدخلة نتيجة للتغيرات الطارئة على 

  نتيجة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية. ٢٠١٢
  

  تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية والتعديالت المدخلة على األرصدة االفتتاحية (بالدوالر األمريكي)
  
  

 كانون األول/ ٣١
 ٢٠١١ديسمبر 

    الرصيد الختامي

التأمين الصحي 
للموظفين ككيان 

    مستقل

 كانون الثاني/ ١
الرصيد  ٢٠١٢يناير 

    التغيرات التخطيطية    االفتتاحي

التعديالت بناء على 
المعايير المحاسبية 

المالحظة  الدولية
١- ٣    

 كانون الثاني/ ١
  ٢٠١٢يناير 

  (إعادة بيان)
                        األصول

                        األصول المتداولة
  ٦٤٣ ٥١٦ ٥٢٨    ٣٩٥ ٢٢١ ٣٩٣    -     ٢٤٨ ٢٩٥ ١٣٥    -     ٢٤٨ ٢٩٥ ١٣٥  النقدية والمكافئات النقدية
  ٢ ٢٥٣ ٣٠٣ ٨٠٧    )١٢٢ ٧٤١ ٢٥٣(    ٢ ٠١٧ ٧٢٨    ٢ ٣٧٤ ٠٢٧ ٣٣٢    )٣٣٩ ٨٠٦ ٤٦٩(    ٢ ٧١٣ ٨٣٣ ٨٠١  االستثمارات القصيرة األجل
صافي الحسابات المدينة 

  ٧٢٩ ٢٢٩ ٢١٧    ١٠١ ٥٤٠ ٤٧٣    )١١٩ ٩٢٣ ٨١٩(    ٧٤٧ ٦١٢ ٥٦٣    )١٩٩ ٤٥٩(    ٧٤٧ ٨١٢ ٠٢٢  الجارية
  ١٦ ٧١٠ ٨٩٠    ٧ ٢٠٤ ٠٩٣    -     ٩ ٥٠٦ ٧٩٧    )٢٩٨ ٨٤٠(    ٩ ٨٠٥ ٦٣٧  المبالغ المستحقة للموظفين

  ٦٤ ١٤٩ ٢٣٠    ٦٤ ١٤٩ ٢٣٠    -     -     -     -   المخزونات
  ١ ٥٦٧ ٩١٠    -     -     ١ ٥٦٧ ٩١٠    -     ١ ٥٦٧ ٩١٠  المبالغ المدفوعة مقدماً 

  -     -     )٢ ٠١٧ ٧٢٩(    ٢ ٠١٧ ٧٢٩    -     ٢ ٠١٧ ٧٢٩  الفوائد المستحقة التحصيل
  ٢٢ ٨٦٤ ٥٤٥    -     ٢٢ ٨٦٤ ٥٤٥    -     -     -   األصول المتداولة األخرى
  ٣ ٧٣١ ٣٤٢ ١٢٧    ٤٤٥ ٣٧٣ ٩٣٦    )٩٧ ٠٥٩ ٢٧٥(    ٣ ٣٨٣ ٠٢٧ ٤٦٦    )٣٤٠ ٣٠٤ ٧٦٨(    ٣ ٧٢٣ ٣٣٢ ٢٣٤  مجموع األصول المتداولة
                        األصول غير المتداولة

 صافي الحسابات المدينة
  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٤    )٤٠ ٤٣٦ ٠٩٧(    -     ٢٦٥ ٣٣٢ ١٩١    -     ٢٦٥ ٣٣٢ ١٩١  غير الجارية  

  ٣٤ ٨٣٣ ٤٣٨    ٣٤ ٨٣٣ ٤٣٨    -     -     -     -   االستثمارات الطويلة األجل
  ٣٦٢ ٣٠٣    -     -     ٣٦٢ ٣٠٣    -     ٣٦٢ ٣٠٣  الودائع

 صافي الممتلكات والمنشآت 
  ٤٢ ٢٩٧ ٠٧٧    )٥٥ ٦٥٣ ٣٤٣(    -     ٩٧ ٩٥٠ ٤٢٠    -     ٩٧ ٩٥٠ ٤٢٠  والمعدات  

  ٣٠٢ ٣٨٨ ٩١٢    )٦١ ٢٥٦ ٠٠٢(    -    ٣٦٣ ٦٤٤ ٩١٤    -    ٣٦٣ ٦٤٤ ٩١٤  مجموع األصول غير المتداولة
  ٤ ٠٣٣ ٧٣١ ٠٣٩    ٣٨٤ ١١٧ ٩٣٤    )٩٧ ٠٥٩ ٢٧٥(    ٣ ٧٤٦ ٦٧٢ ٣٨٠    )٣٤٠ ٣٠٤ ٧٦٨(    ٤ ٠٨٦ ٩٧٧ ١٤٨  مجموع األصول

                        الخصوم
                        الخصوم المتداولة

  ١٠٠ ٧٢٨ ٥٥١    -     -     ١٠٠ ٧٢٨ ٥٥١    -     ١٠٠ ٧٢٨ ٥٥١  االشتراكات المحصلة مقدماً 
  ٣٢ ٢٨٧ ١٤٣    -     -     ٣٢ ٢٨٧ ١٤٣    -     ٣٢ ٢٨٧ ١٤٣  الحسابات الدائنة

  المبالغ المستحقة الدفع 
  ٧ ١٤٣ ٤٤٠    -     ٧ ١٣٧ ٩٧٢    ٥ ٤٦٨    ٥ ٤٦٨    -   للموظفين  

  استحقاقات الموظفين 
  ٧٤ ١٨٧ ٥٦٢    ٤٨ ٨٤٢ ٤٧٢    ٢٥ ٣٤٥ ٠٩٠    -     -     -   الجارية  

  ٤٥٧ ٦٤٠ ٧٨٥    ١٣٦ ٢٤٣ ٠١٠    -     ٣٢١ ٣٩٧ ٧٧٥    -     ٣٢١ ٣٩٧ ٧٧٥  اإليرادات المؤجلة
  االعتمادات المخصصة 

  ة ــــــــات المدينـــــــللحساب  
  -     -     )١١٩ ٩٢٣ ٨١٨(    ١١٩ ٩٢٣ ٨١٨    -     ١١٩ ٩٢٣ ٨١٨  في تحصيلها المشكوك  

  ٣٣١ ٠٧٦ ٩٢٣    ٣٣١ ٠٧٦ ٩٢٣    -     -     -     -   الخصوم المالية
  ٤٦ ٠٨٠ ٧٨٢    -     )١٧٧ ٩٦٦ ١٣١(    ٢٢٤ ٠٤٦ ٩١٣    ١٨٧ ٥٠٨ ٠١٣    ٣٦ ٥٣٨ ٩٠٠  الخصوم المتداولة األخرى

المشتركة بين الخصوم 
  ٩٣٣ ٣٩٦ ٨٦٣    )٩١٢ ٤٣٩(    ١٨٧ ٥٨٦ ٢٢١    ٧٤٦ ٧٢٣ ٠٨١    -     ٧٤٦ ٧٢٣ ٠٨١  الكيانات

  ١ ٩٨٢ ٥٤٢ ٠٤٩    ٥١٥ ٢٤٩ ٩٦٦    )٧٧ ٨٢٠ ٦٦٦(    ١ ٥٤٥ ١١٢ ٧٤٩    ١٨٧ ٥١٣ ٤٨١    ١ ٣٥٧ ٥٩٩ ٢٦٨  مجموع الخصوم المتداولة
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 كانون األول/ ٣١

 ٢٠١١ديسمبر 
    الرصيد الختامي

التأمين الصحي 
للموظفين ككيان 

    مستقل

 كانون الثاني/ ١
الرصيد  ٢٠١٢يناير 

    التغيرات التخطيطية    االفتتاحي

التعديالت بناء على 
المعايير المحاسبية 

المالحظة  الدولية
١- ٣    

 كانون الثاني/ ١
  ٢٠١٢يناير 

  (إعادة بيان)
                        الخصوم غير المتداولة
  ٢٢ ٧٢٥ ٢٠٤    ١ ٧١٧ ٧٨٣        ٢١ ٠٠٧ ٤٢١    -     ٢١ ٠٠٧ ٤٢١  االقتراض الطويل األجل

استحقاقات الموظفين غير 
  ٨٨٠ ٩٠٠ ٣٨٨    ٨١٨ ٢٦٣ ٦٢٨    )١٩ ٢٣٨ ٦٠٦(    ٨١ ٨٧٥ ٣٦٦    -     ٨١ ٨٧٥ ٣٦٦  الجارية

اإليرادات المؤجلة غير 
  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣            ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣    -     ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣  الجارية

  -             -     )٥٢٧ ٨١٨ ٢٥٠(    ٥٢٧ ٨١٨ ٢٥٠  التأمين الصحي للموظفين
مجموع الخصوم غير 

  ١ ١٢٨ ٥٢١ ٦٨٥    ٨١٩ ٩٨١ ٤١١    )١٩ ٢٣٨ ٦٠٦(    ٣٢٧ ٧٧٨ ٨٨٠    )٥٢٧ ٨١٨ ٢٥٠(    ٨٥٥ ٥٩٧ ١٣٠  المتداولة
  ٣ ١١١ ٠٦٣ ٧٣٤    ١ ٣٣٥ ٢٣١ ٣٧٧    )٩٧ ٠٥٩ ٢٧٢(    ١ ٨٧٢ ٨٩١ ٦٢٩    )٣٤٠ ٣٠٤ ٧٦٩(    ٢ ٢١٣ ١٩٦ ٣٩٨  مجموع الخصوم
                        األسهم صافي األصول/
الميزانية –الدول األعضاء 

  ٦٦ ٤٤٩ ٩٨١    ٦٢ ٦٠٢ ٨٥٨    -     ٣ ٨٤٧ ١٢٣    -     ٣ ٨٤٧ ١٢٣  العادية
 أسهم الدول األعضاء في 

  -     -     )٧٦ ٧٩٢ ٤٠٠(    ٧٦ ٧٩٢ ٤٠٠    -     ٧٦ ٧٩٢ ٤٠٠  األصول الرأسمالية
  ١ ٤٨١ ٠٦٧ ٢٥٨    )١ ٤٩٨ ٤٨٢(    -     ١ ٤٨٢ ٥٦٥ ٧٤٠    -     ١ ٤٨٢ ٥٦٥ ٧٤٠  الصناديق الطوعية

 صناديق الدول األعضاء 
  )٧٤٣ ٠٢٦ ٣٨٣(    )١ ٠١٢ ٢١٧ ٨١٩(    ٧٦ ٧٩٢ ٤٠٠    ١٩٢ ٣٩٩ ٠٣٦    -     ١٩٢ ٣٩٩ ٠٣٦  وغيرها

  ١١٨ ١٧٦ ٤٤٩    -     -     ١١٨ ١٧٦ ٤٤٩    -     ١١٨ ١٧٦ ٤٤٩  الصندوق االئتماني
 مجموع صافي األصول/

  ٩٢٢ ٦٦٧ ٣٠٥    )٩٥١ ١١٣ ٤٤٣(    -    ١ ٨٧٣ ٧٨٠ ٧٤٨    -    ١ ٨٧٣ ٧٨٠ ٧٤٨  األسهم
مجموع الخصوم وصافي 

  ٤ ٠٣٣ ٧٣١ ٠٣٩    ٣٨٤ ١١٧ ٩٣٤    )٩٧ ٠٥٩ ٢٧٢(    ٣ ٧٤٦ ٦٧٢ ٣٧٧    )٣٤٠ ٣٠٤ ٧٦٩(    ٤ ٠٨٦ ٩٧٧ ١٤٦  األسهم األصول/
  

  

  األسهم التعديالت المدخلة على صافي األصول/  ١- ٣
  

إدخال تعديالت على األرصدة  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١استلزم إعداد األرصدة االفتتاحية وعرضها في 
ضمن بيان الوضع المالي بهدف االمتثال للمعايير المحاسبية  ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١المبينة في 

نتيجة  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١لى صافي األصول/األسهم في المنظمة في الدولية. وطرأت تغيرات ع
للتغيرات الطارئة على السياسات المحاسبية لدى اعتماد المعايير المحاسبية الدولية ونتيجة ألخذ التأمين الصحي 

ريكي حسبما يرد مليون دوالر أم ٩٥١للموظفين في االعتبار ككيان مستقل. وبلغت قيمة التعديالت ما مجموعه 
  بيانه أدناه.
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  األسهم (بالدوالر األمريكي) التعديالت المدخلة على صافي األصول/
  
  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١  

  ١ ٨٧٣ ٧٨٠ ٧٤٨  الرصيد االفتتاحي لصافي األصول/ األسهم
  ٦٤ ١٤٩ ٢٣٠  تقييد المخزونات

  )٢٩ ٩٧٨ ٤٣٨(  التعديل الخاص باألراضي والمباني
االســـــتهالك المتـــــراكم فـــــي المقـــــر  –التعـــــديل الخـــــاص باألراضـــــي والمبـــــاني 

  الرئيسي
)٢٥ ٦٧٤ ٩٠٥(  

ــــات المقايضــــة  ــــة وعملي التعــــديل الخــــاص بأســــعار صــــرف العمــــالت األجنبي
غيـر المحققـة نتيجـة  خسـائرالوالتحوط من مخاطر تقلـب أسـعار الصـرف (

  )٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦(  )لسعر الصرف
باســتحقاقات المــوظفين (التــأمين الصــحي للمــوظفين تقييــد الخصــوم المتصــلة 

  )٧٩١ ٩٢٦ ٢٩٤(  بعد انتهاء الخدمة)
  )٩٤ ٣٨٨ ٨٢٤(  تقييد الخصوم المتصلة باستحقاقات الموظفين (مدفوعات نهاية الخدمة)

  ٢٦ ٤١٣ ١١١  التعديل الخاص باستحقاقات الموظفين
  )١ ٧١٧ ٧٨٣(  التعديل الخاص باالقتراض الطويل األجل
  )١ ٤٩٨ ٤٨٢(  التعديل الخاص بالحسابات المدينة األخرى

التعــديل الخــاص باالعتمــادات المخصصــة للحســابات المدينــة المشــكوك فــي 
  ٦٢ ٦٠٢ ٨٥٨  تحصيلها

  )١٣٦ ٢٤٣ ٠١٠(  التعديل الخاص باإليرادات المؤجلة المتصلة بالمشتريات المستردة القيمة
  )٩٥١ ١١٣ ٤٤٣(  األصول/ األسهمالتعديالت المدخلة على صافي مجموع 

  ٩٢٢ ٦٦٧ ٣٠٥  الرصيد االفتتاحي لصافي األصول/ األسهم (إعادة بيان)
  

امتثاًال  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١: تقيد المخزونات في بيان الوضع المالي للمرة األولى في تقييد المخزونات
  المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة.للمعايير المحاسبية الدولية. ولم تكن تقيد في إطار 

  
اعتمدت المنظمة األحكام االنتقالية بالنسبة إلى الممتلكات والمنشآت  التعديل الخاص باألراضي والمباني:

هي األراضي والمباني في المقر  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١والمعدات. وٕان فئة األصول الوحيدة المقيدة في 
نت األراضي والمباني في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية تدرج في البيانات المالية بموجب الرئيسي. وقد كا

المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة. وقيد تعديل خاص باالستهالك المتراكم للمباني في المقر الرئيسي 
 األسهم. كتعديل مدخل على صافي األصول/

  
الت األجنبية وعمليات المقايضة والتحوط من مخاطر تقلب أسعار الصرف التعديل الخاص بأسعار صرف العم

يفصح اآلن عن المكاسب والخسائر غير المحققة نتيجة لسعر  ):غير المحققة نتيجة لسعر الصرف خسائرال(
صرف العمالت األجنبية للتحوط من مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل منفصل كأصول أو 

(يحتفظ بها ألغراض التداول). وكان ُيفصح عن  من خالل الفائض أو العجزخصوم مالية محددة بالقيمة العادلة 
غير محققة نتيجة لسعر صرف العمالت األجنبية للتحوط من مخاطر تقلب أسعار الصرف  أي مكاسب وخسائر
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ضمن المالحظات على البيانات المالية ويجري تقييدها في البيانات المالية في الفترة المحاسبية التي تتحقق فيها 
، ُتعكس المعاملة ٢٠١٢في عام  عمًال بالمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة. ونظرًا إلى تحقق هذا المبلغ

  األصلية تجنبًا لتقييد المبلغ مرتين.
  

وفقًا  استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمةقيدت الخصوم المتعلقة بتقييد الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين: 
. وعدل تقييم ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١للتقييمات االكتوارية في البيانات المالية استنادًا إلى تقييمها في 

انتهاء مليون دوالر أمريكي. أما التقييم الذي يمثل التأمين الصحي بعد  ٩٤,٤مدفوعات نهاية الخدمة بما مقداره 
مليون دوالر أمريكي. وصنفت الخصوم المتعلقة باستحقاقات  ٧٩٢لموظفي المنظمة فقد عدل بما مقداره  الخدمة

  ير متداولة".الموظفين على أنها خصوم "متداولة" أو "غ
  

ال تقيد األرصدة الراهنة الستحقاقات الموظفين (المتصلة على سبيل التعديل الخاص باستحقاقات الموظفين: 
  األسهم. ) في صافي األصول/ٕاجازة زيارة الوطنو  التعليمالمثال بمنح 

  
 اً قرض ٢٠٠٣ديسمبر  كانون األول/في منح االتحاد السويسري التعديل الخاص باالقتراض الطويل األجل: 

في جنيف.  لمنظمةوابرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز لتشييد مبنى مشترك بين أمانة فائدة  بال
نصيب المنظمة منه  يساويمليون فرنك سويسري و  ٥٩‚٨ته تبلغ قيمالذي  ويمكن سداد القرض المشترك

. وقد عدل القرض من السنة األولى الستكمال المبنى اعتباراً  سنة ٥٠على مدى فترة  مليون فرنك سويسري ٢٩‚٩
سعر الفائدة الفعلي البالغ مليون دوالر أمريكي لبيان القرض بتكلفة االستهالك باستخدام  ١,٧بمقدار 
  سنة). ٣٠(سعر الفائدة المعمول به بين مصارف لندن (الليبور) بالفرنك السويسري لمدة  ٪١,٢٣

  
 ١,٥استلزم تعديل الرصيد االفتتاحي لصافي األصول/األسهم بمقدار  المدينة األخرى:التعديل الخاص بالحسابات 

مليون دوالر أمريكي بهدف عكس قيمة مبلغ مستحق التحصيل من جهة مساهمة سجِّل خطًأ في عملية التحويل 
  إلى نظام اإلدارة العالمي.

  
مليون  ٦٣سجل تعديل قدره  في تحصيلها: التعديل الخاص باالعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشكوك

دوالر أمريكي لبيان االنخفاض في االعتمادات المخصصة لالشتراكات المقدرة في مطلع السنة بهدف االمتثال 
  للمعايير المحاسبية الدولية.

  
استوجب تعديل الرصيد االفتتاحي  التعديل الخاص باإليرادات المؤجلة المتصلة بالمشتريات المستردة القيمة:

التي قيدت بالنسبة إلى  اإليراداتمليون دوالر أمريكي بغية إعادة تصنيف  ١٣٦األسهم بمقدار  لصافي األصول/
  .مؤجلةكإيرادات  ٢٠١١في عام المشتريات المستردة القيمة 
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  معلومات داعمة لبيان الوضع المالي  -٤
  

  النقديةالنقدية والمكافئات   ١- ٤
  

النقدية تحت الطلب والنقدية المودعة في المصارف واالستثمارات في صناديق تتألف النقدية والمكافئات النقدية من 
األسواق النقدية والودائع بضمان إضافي والودائع المصرفية واالستثمارات القصيرة األجل والعالية السيولة ذات 

  أشهر أو أقل اعتبارًا من تاريخ الشراء.مواعيد االستحقاق األصلية لمدة ثالثة 
  

وتحفظ النقدية والمكافئات النقدية باألحرى ألغراض الوفاء بمتطلبات المنظمة النقدية القصيرة األجل وليس 
ألغراض االستثمار األطول أجًال. وهي تحفظ باسم المنظمة، بما في ذلك الصندوق العام وصندوق األغراض 

الصندوق االئتماني والكيانات التي تديرها المنظمة من الكيانات غير التابعة لها. الخاصة وصندوق المشاريع و 
  المديرون المعنيون باالستثمارات.وتشمل األرقام ما يحفظ من النقدية والمكافئات النقدية في الحوافظ التي يديرها 

  

  المكتب الرئيسي
 كانون األول/ ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 

يناير  كانون الثاني/ ١
٢٠١٢   

  (إعادة بيان)
  ١٥٢ ٣١٢ ٢٩٠    ١٧١ ٠٢٣ ٤٥٥  المقر الرئيسي

  ٤٧ ٦٨٥ ٣٦٩    ٢٩ ١٢٦ ٣٥٩  أفريقيا
  ٣٧ ٤٨٩ ٤٩٦    ٢٣ ٣٨٩ ٨٧٩  شرق المتوسط

  ١ ١٦٣ ٧١٠    ١ ٥٣١ ٠٢٩  أوروبا
  ٦ ٦١٤ ٢٣٩    ٧ ٧٩٩ ٠٩١  جنوب شرق آسيا

  ٣ ٠٣٠ ٠٣١    ٥ ٥٩٦ ٢٣٤  غرب المحيط الهادئ
والحسـابات االسـتثمارية النقدية المودعـة فـي المصـارف 

  ٢٤٨ ٢٩٥ ١٣٥    ٢٣٨ ٤٦٦ ٠٤٧  والنقدية قيد اإليداع وتحت الطلب
  ٣٩٥ ٢٢١ ٣٩٣    ٩٤٥ ٨٩٢ ٣٦٩  المقر الرئيسي

النقديــة والمكافئــات النقديــة المحفوظــة حســب الحــوافظ 
  ٣٩٥ ٢٢١ ٣٩٣    ٩٤٥ ٨٩٢ ٣٦٩  االستثمارية

  ٦٤٣ ٥١٦ ٥٢٨    ١ ١٨٤ ٣٥٨ ٤١٦  مجموع النقدية والمكافئات النقدية
  
  االستثمارات والصكوك المالية  ٢- ٤
  

  .٢-٢ يرد وصف التفاصيل عن السياسات المحاسبية الخاصة باالستثمارات والصكوك المالية في المالحظة
  

  وتتمثل أغراض المنظمة االستثمارية الرئيسية حسب ترتيب األولويات التنازلي فيما يلي:
  
 الحفاظ على رأس المال؛  •
 بسيولة كافية لسداد الخصوم في الوقت المناسب؛ االحتفاظ  •
  توخي الحد األمثل لعائدات االستثمار.   •
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وتبين سياسة االستثمار المتبعة في المنظمة طبيعة أموال المنظمة التي يمكن االحتفاظ بها ألجل قصير ريثما تنفذ 
  ل.يالبرامج أو ألجل أطول لتلبية خصوم المنظمة في األجل الطو 

  
  أخرى. ستثمارات المنظمة أمواًال تدار لحساب كياناتوتشمل ا

   
  ويتضمن الجدول أدناه تحليًال الستثمارات المنظمة.
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  (بالدوالر األمريكي) االستثمارات والصكوك المالية
  
  األموال التي تدار داخلياً   

  األصول المتداولة
الودائع النقدية والودائع 

  ألجل محدد

حافظة االستثمارات   
المحتفظ بها حتى 
  تاريخ استحقاقها

  
حافظة االستثمارات 
  الطويلة األجل

  

  المجموع
  ٨٦٢ ١٥١ ٤٩١    ١ ٨٢٨ ١٤٩    ١٩١ ٨٨١    ٨٦٠ ١٣١ ٤٦١  النقدية واملكافئات النقدية

                االستثمارات القصرية األجل
خالل الفائض أو األصول املالية احملددة بالقيمة العادلة من 

ا ألغراض التداول –العجز    -   احملتفظ 
  

 -  
  

 -  
  

 -  
األصول املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو 

  -   لدى التقييد األويل –العجز 
  

 -  
  

 -  
  

 -  
  ٤٨ ٥٧٥ ٧٨٠    -     ٤٨ ٥٧٥ ٧٨٠    -   األصول املالية بتكلفة االستهالك

  ٣٠١ ٨٢٣ ٧٨٤    ٤٣٦ ٨٢١    ٢١٩ ٦٩٠    ٣٠١ ١٦٧ ٢٧٣  واحلسابات املدينة األخرىالودائــــــع املصرفيـــــــة 
  ٣٥٠ ٣٩٩ ٥٦٤    ٤٣٦ ٨٢١    ٤٨ ٧٩٥ ٤٧٠    ٣٠١ ١٦٧ ٢٧٣  مجموع االستثمارات القصيرة األجل

  ١ ٢١٢ ٥٥١ ٠٥٥    ٢ ٢٦٤ ٩٧٠    ٤٨ ٩٨٧ ٣٥١    ١ ١٦١ ٢٩٨ ٧٣٤  مجموع األصول المتداولة
                األصول غير المتداولة

                االستثمارات الطويلة األجل
األصول املالية احملددة بالقيمة العادلــــــــــــــة مـــــــن خالل الفائض أو 

  -   لدى التقييد األويل –العجز 
  

 -  
  

٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧  
  

٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧  
  ٢٣٠ ٤٧٨ ٦٩٤    -     ٢٣٠ ٤٧٨ ٦٩٤    -   األصول املالية بتكلفة االستهالك

  ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١    ٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧    ٢٣٠ ٤٧٨ ٦٩٤    -  الطويلة األجلمجموع االستثمارات 
  ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١    ٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧    ٢٣٠ ٤٧٨ ٦٩٤    -  مجموع األصول غير المتداولة

                الخصوم المتداولة
                اخلصوم املالية

اخلصوم املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو 
ا ألغراض  -العجز    -   التداولاحملتفظ 

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  -     -     -     -   احلسابات الدائنة واالستحقاقات
  -    -    -    -  مجموع الخصوم المالية

  -    -    -    -  مجموع الخصوم المتداولة
  ١ ٤٧٨ ٨٧٤ ٦٣٦    ٣٨ ١٠٩ ٨٥٧    ٢٧٩ ٤٦٦ ٠٤٥    ١ ١٦١ ٢٩٨ ٧٣٤  مجموع صافي االستثمارات
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    األموال التي تدار خارجياً 

مجموع العقود 
  واألموال المدارة

حافظة االستثمارات 
 القصيرة األجل ألف

حافظة   
االستثمارات 

 القصيرة األجل باء

  
حافظة االستثمارات 
  القصيرة األجل جيم

  
حافظة االستثمارات 
  القصيرة األجل دال

  

  المجموع

عقود التحوط من   
تقلبات أسعار صرف 
  العمالت األجنبية

  

٩٤٥ ٨٩٢ ٣٦٩    -     ٨٣ ٧٤٠ ٨٧٨    ٨ ٠٨١ ٣٩١    ١٣ ١٦٩ ٧٠١    ٦١ ٧٣٣ ٥٥٣    ٧٥٦ ٢٣٣  
                          

٢٣ ٨١٧ ٧٣١    ١٣ ١٨٢ ٣٣٧    ١٠ ٦٣٥ ٣٩٤    ١٢٦ ٨٠٠    -     -     ١٠ ٥٠٨ ٥٩٤  
  

٨٧٠ ٤٢٠ ٦٦١    -     ٨٧٠ ٤٢٠ ٦٦١    ٢٧٥ ٣٦٨ ٤٦٦    ٢٣٧ ٩٥٨ ٨١٦    ١٨٧ ٦٣٥ ٢١٢    ١٦٩ ٤٥٨ ١٦٧  
  

 -     -     -     -     -     -    ٤٨ ٥٧٥ ٧٨٠  
٤٢٦ ٧١٦ ٩٦٨    -     ١٢٤ ٨٩٣ ١٨٤    ٩٢٤ ٨٧٥    ٦٦٥ ٠٢٦    ٧٩٨ ٩٩٤    ١٢٢ ٥٠٤ ٢٨٩  
١ ٣٦٩ ٥٣١ ١٤٠    ١٣ ١٨٢ ٣٣٧    ١ ٠٠٥ ٩٤٩ ٢٣٩    ٢٧٦ ٤٢٠ ١٤١    ٢٣٨ ٦٢٣ ٨٤٢    ١٨٨ ٤٣٤ ٢٠٦    ٣٠٢ ٤٧١ ٠٥٠  
٢ ٣١٥ ٤٢٣ ٥٠٩    ١٣ ١٨٢ ٣٣٧    ١ ٠٨٩ ٦٩٠ ١١٧    ٢٨٤ ٥٠١ ٥٣٢    ٢٥١ ٧٩٣ ٥٤٣    ٢٥٠ ١٦٧ ٧٥٩    ٣٠٣ ٢٢٧ ٢٨٣  

                          
                          
 -     -     -     -     -     -    ٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧  

  
 -     -     -     -     -     -    ٢٣٠ ٤٧٨ ٦٩٤  
-    -    -    -    -    -    ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١  
-    -    -    -    -    -    ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١  
                          
                          

١٣ ٢٨٩ ٤٠٠    ٢ ٨٤٣ ٦٤٨    ١٠ ٤٤٥ ٧٥٢    ٦٦ ٨٥٦    -     -     ١٠ ٣٧٨ ٨٩٦  
  

٨ ١١٤ ٠٢٧    -     ٨ ١١٤ ٠٢٧    ٦٤٤    ٢٧٨    ٣٠    ٨ ١١٣ ٠٧٥  
٢١ ٤٠٣ ٤٢٧    ٢ ٨٤٣ ٦٤٨    ١٨ ٥٥٩ ٧٧٩    ٦٧ ٥٠٠    ٢٧٨    ٣٠    ١٨ ٤٩١ ٩٧١  
٢١ ٤٠٣ ٤٢٧    ٢ ٨٤٣ ٦٤٨    ١٨ ٥٥٩ ٧٧٩    ٦٧ ٥٠٠    ٢٧٨    ٣٠    ١٨ ٤٩١ ٩٧١  
٢ ٥٦٠ ٣٤٣ ٦٦٣    ١٠ ٣٣٨ ٦٨٩    ١ ٠٧١ ١٣٠ ٣٣٨    ٢٨٤ ٤٣٤ ٠٣٢    ٢٥١ ٧٩٣ ٢٦٥    ٢٥٠ ١٦٧ ٧٢٩    ٢٨٤ ٧٣٥ ٣١٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 A66/29  ٦٦/٢٩ج

48 

  االستثمارات القصيرة األجل
  

قصيرة توظف االستثمارات القصيرة األجل المتصلة باألموال المحتفظ بها ريثما تنفذ البرامج نقدًا وفي سندات قوية 
محدد حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات وودائع ألجل 

بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز"  المحددةتشمل االستثمارات المندرجة في "األصول المالية المعتمدة. و 
األوراق المالية ذات الدخل الثابت وصكوك المشتقات المحتفظ بها لتغطية الخصوم المتوقعة وأي متطلبات نقدية 

ة. أما االستثمارات في حافظة االستثمارات "المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها" ألقل من سنة واحدة غير متوقع
األخرى فتصنف كأصول متداولة ضمن فئة "األصول المالية بتكلفة االستهالك". وتضم الحسابات المدينة 

تثمارات التي تمت تسويتها بعد عام اإليرادات المتراكمة من االستثمارات والمبالغ المدينة المنبثقة عن بيع االس
٢٠١٢.  

  

  
 كانون األول/ ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
يناير  كانون الثاني/ ١

٢٠١٢   
  (إعادة بيان)

 بالقيمــــــــــــــة العادلــــــــــــــة مــــــــــــــن  المحــــــــــــــددةاألصــــــــــــــول الماليــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــائض أو العجـــــــــــــــــز   المحـــــــــــــــــتفظ بهـــــــــــــــــا  –خـــــــــــــــــالل الف

  ٦ ١٨٥ ١٤٤    ٢٣ ٨١٧ ٧٣١  ألغراض التداول
 بالقيمــــــــــــــة العادلــــــــــــــة مــــــــــــــن  المحــــــــــــــددةاألصــــــــــــــول الماليــــــــــــــة 

  ٦٦٠ ١٢٩ ٣٩٨    ٨٧٠ ٤٢٠ ٦٦١  لدى التقييد األولي –خالل الفائض أو العجز 
  ١٩٨ ٥٤٨ ٩٣٢    ٤٨ ٥٧٥ ٧٨٠  األصول المالية بتكلفة االستهالك

  ١ ٣٨٨ ٤٤٠ ٣٣٣    ٤٢٦ ٧١٦ ٩٦٨  األخرى الودائع المصرفية والحسابات المدينة
  ٢ ٢٥٣ ٣٠٣ ٨٠٧    ١ ٣٦٩ ٥٣١ ١٤٠  مجموع االستثمارات القصيرة األجل

  
  االستثمارات الطويلة األجل

  
حسبما يرد تحديده في سياسة توظف االستثمارات الطويلة األجل لحساب صندوق مدفوعات نهاية الخدمة 

متوسطة األجل وطويلة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات. وفي سندات قوية  االستثمار المعتمدة
المحتفظ بها يتجاوز تاريخ استحقاقها السنة الواحدة ويحتفظ بها في حافظة االستثمارات " االستثمارات التي أما

  بتكلفة االستهالك".فتدرج في فئة "األصول المالية حتى تاريخ استحقاقها" 
 

 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٢ديسمبر 

يناير  كانون الثاني/ ١  
٢٠١٢   

  (إعادة بيان)
العادلة من خالل الفائض بالقيمة  المحددةاألصول المالية 

  ٣٤ ٨٣٣ ٤٣٨    ٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧  لدى التقييد األولي –أو العجز 
  -    ٢٣٠ ٤٧٨ ٦٩٤  األصول المالية بتكلفة االستهالك
  ٣٤ ٨٣٣ ٤٣٨    ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١  مجموع االستثمارات الطويلة األجل

  
  الخصوم المالية

  
بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز  المحددةتشمل الخصوم المالية المبينة في فئة "الخصوم المالية 

المحتفظ بها ألغراض التداول" معامالت المشتقات مثل العقود اآلجلة للتحوط من تقلبات أسعار صرف العمالت 
األجنبية وعمليات المقايضة المتعلقة بأسعار الفائدة. أما الخصوم المالية المدرجة في "الحسابات الدائنة 

  واالستحقاقات" فتتصل بخصوم مالية أخرى ناشئة عن االستثمارات.
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وقد نفذت ثالثة تفويضات جديدة تتصل بحوافظ استثمارات قصيرة األجل وذات دخل ثابت مدارة خارجيًا وتنطوي 
وكان  ٢٠١١ديسمبر  مليون دوالر أمريكي من األموال المستثمرة في أواخر شهر كانون األول/ ٦٦٠على 

الخارجيون في صدد شراء األوراق المالية الجديدة في إطار هذه التفويضات الجديدة لالستثمار لدى  المديرون
. ونظرًا إلى طبيعة دورة التسوية السوقية التي تنقضي في إطارها فترة بين شراء األوراق ٢٠١١إقفال حسابات عام 

راق المالية التي تم شراؤها في إطار هذه وتسوية المدفوعات الخاصة بها فإن العديد من األو وبيعها المالية 
. وأدت مشتريات األوراق المالية غير ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١التفويضات الجديدة لم يسدد بعد في 

المسددة من هذا النمط إلى تضخم مؤقت في األرقام الخاصة باألصول المالية والخصوم المالية المعاد بيانها في 
مشتريات األوراق المالية و  مبيعات مليون دوالر أمريكي من ٢٩٧بمقدار  ٢٠١٢يناير  ي/األول من كانون الثان

غير المسددة. وسجل ذلك االرتفاع نتيجة لتوقيت تنفيذ حوافظ االستثمارات الجديدة التي تداخلت في نهاية عام 
  .٢٠١٢. ولم تكن هناك أي أنشطة ذات بال إلعادة توازن الحوافظ في منتهى عام ٢٠١١

 

  
 كانون األول/ ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 

يناير  كانون الثاني/ ١
٢٠١٢   

  (إعادة بيان)
بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل  المحـــددةالخصـــوم الماليـــة 
  ٣٠ ٠٢٥ ٠٢٥    ١٣ ٢٨٩ ٤٠٠  المحتفظ بها ألغراض التداول –الفائض أو العجز 

  ٣٠١ ٠٥١ ٨٩٨    ٨ ١١٤ ٠٢٧  الحسابات الدائنة واالستحقاقات
  ٣٣١ ٠٧٦ ٩٢٣    ٢١ ٤٠٣ ٤٢٧  الماليةمجموع الخصوم 

  
  الهيكل الهرمي للقيمة العادلة

  
يمثل الهيكل الهرمي للقيمة العادلة تصنيف أسعار السوق للداللة على السهولة النسبية إلمكانية إدراك قيمة 

  االستثمارات التي تحتفظ بها المنظمة.
  

ذات أسعار متداولة في األسواق النشطة تصنف في وأغلبية الصكوك المالية التي تحتفظ بها المنظمة هي صكوك 
إذ يمكن مالحظة قيمتها العادلة  ٢. وتصنف صكوك المشتقات "المتداولة خارج البورصة" في المستوى ١المستوى 

إما مباشرة عن طريق القيمة السعرية وٕاما بصورة غير مباشرة من خالل القيمة الناشئة عن األسعار. وتتكون 
لقياس القيمة العادلة من العقود اآلجلة للتحوط من تقلبات أسعار صرف  ٢في فئة المستوى الصكوك المبينة 

 ٣العمالت األجنبية وعقود المشتقات في حوافظ االستثمارات التي تدار خارجيًا. وتشمل تقييمات المستوى 
مكن مالحظتها. ولم تكن الصكوك المالية التي ال تعتمد القيمة العادلة الخاصة بها على بيانات سوقية من الم

ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  ٣هناك أي صكوك مالية محتفظ بها في المنظمة وقابلة للتصنيف في المستوى 
٢٠١٢.  
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  المجموع    ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى   

                االستثمارات القصيرة األجل
بالقيمــــــــة  المحــــــــددةاألصــــــــول الماليــــــــة 

العادلــــــــة مــــــــن خــــــــالل الفــــــــائض أو 
المحـــــتفظ بهـــــا ألغـــــراض  –العجـــــز 
  ٢٣ ٨١٧ ٧٣١    -  التداول

  

-  

  

٢٣ ٨١٧ ٧٣١  
بالقيمــــــــة  المحــــــــددةاألصــــــــول الماليــــــــة 

العادلــــــــة مــــــــن خــــــــالل الفــــــــائض أو 
  -    ٨٧٠ ٤٢٠ ٦٦١  لدى التقييد األولي –العجز 

  

-  

  

٨٧٠ ٤٢٠ ٦٦١  
                االستثمارات الطويلة األجل

بالقيمــــــــة  المحــــــــددةاألصــــــــول الماليــــــــة 
العادلــــــــة مــــــــن خــــــــالل الفــــــــائض أو 

  -    ٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧  لدى التقييد األولي –العجز 

  

-  

  

٣٥ ٨٤٤ ٨٨٧  
                الخصوم المالية

بالقيمــــــــة  المحــــــــددةالماليــــــــة  الخصـــــــوم
العادلــــــــة مــــــــن خــــــــالل الفــــــــائض أو 

المحـــــتفظ بهـــــا ألغـــــراض  –العجـــــز 
  )١٣ ٢٨٩ ٤٠٠(    -  التداول

  

-  

  

)١٣ ٢٨٩ ٤٠٠(  
  ٩١٦ ٧٩٣ ٨٧٩    -    ١٠ ٥٢٨ ٣٣١    ٩٠٦ ٢٦٥ ٥٤٨  المجموع

  
  إدارة المخاطر

  
تتعرض المنظمة لمخاطر مالية تشمل مخاطر االئتمان ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر أسعار صرف 

األجنبية ومخاطر أسعار االستثمارات. وتستخدم الصكوك المالية المشتقة للتحوط من بعض المخاطر  العمالت
التي تتعرض لها. ويجوز استثمار األموال التي ال تلزم لسداد مدفوعات عاجلة عمًال بالالئحة المالية للمنظمة. 
وتنجز كل االستثمارات في إطار سياسات االستثمار التي يعتمدها المدير العام. ويتولى إدارة بعض حوافظ 

على تفويض محدد. وتستعرض لجنة االستثمار  ءً بنااالستثمارات مديرون خارجيون تعينهم المنظمة إلدارة األموال 
االستشارية بانتظام سياسات االستثمار وأداء االستثمارات ومخاطر االستثمار بالنسبة إلى كل حافظة من حوافظ 
االستثمارات. وتضم هذه اللجنة خبراء استثمار خارجيين يمكنهم تقديم توصيات بشأن االستثمارات إلى المدير 

  العام.
  

  عة الصكوك الماليةطبي
  

  تصنف االستثمارات على النحو التالي:
  

توظف هذه االستثمارات نقدًا وفي سندات قوية قصيرة األجل تصدرها  االستثمارات القصيرة األجل:  •
 حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة.الحكومات والوكاالت والشركات 

تتكون هذه االستثمارات من أموال تدار لحساب صندوق مدفوعات  االستثمارات الطويلة األجل:  •
متوسطة وتوظف في سندات قوية حسبما يرد تحديده في سياسة االستثمار المعتمدة. نهاية الخدمة 

  األجل وطويلة األجل تصدرها الحكومات والوكاالت والشركات.
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  مخاطر االئتمان
  

من تعرضها لمخاطر االئتمان إزاء أي طرف آخر مستثمر. وتوظف  تتسم استثمارات المنظمة بتنوعها الشديد للحد
االستثمارات لدى طائفة كبيرة من األطراف األخرى المستثمرة باالستناد إلى حدود ائتمانية دنيا وحدود قصوى 
لمخاطر االئتمان المتعرض لها حسب الطرف اآلخر المستثمر (وحسب مجموعات األطراف األخرى المستثمرة 

لة) تحدد في تفويضات االستثمار. وتطبق هذه الحدود على حوافظ االستثمارات التي تدار داخليًا من ذات الص
وعلى حوافظ االستثمارات التي يديرها مديرون خارجيون معنيون باالستثمارات  للمنظمةجانب وحدة الخزانة التابعة 

ها إزاء األطراف األخرى المستثمرة بالنسبة على السواء. وترصد وحدة الخزانة مجموع مخاطر االئتمان المتعرض ل
إلى كل حوافظ االستثمارات التي تدار داخليًا وخارجيًا بهدف ضمان تعقب مجموع مخاطر االئتمان المتعرض لها 

  إزاء األطراف األخرى المستثمرة بالنسبة إلى كل حوافظ االستثمارات وٕادارة تلك المخاطر.
  

النقدية والمكافئات النقدية إلى أدنى حد بقصر توظيف السيولة فيما يتصل بوتُقلَّص مخاطر االئتمان ومخاطر 
على مؤسسات مالية كبرى حصلت على درجات لتقدير الجدارة االئتمانية تنم عن مستويات استثمارية االستثمارات 

ير الجدارة االئتمانية قوية من وكاالت رئيسية لتقدير الجدارة االئتمانية. وتستعرض وحدة الخزانة بانتظام درجات تقد
الخاصة باألطراف األخرى المالية المعتمدة وتتخذ إجراءات سريعة كلما خّفضت درجة تقدير الجدارة االئتمانية. 

  وتلخص االستثمارات ذات درجات تقدير الجدارة االئتمانية الطويلة األجل على النحو التالي.
  

  فئة درجة التقدير الدنيا
 مجموع قيمة األصول  

  (بالدوالر األمريكي)
AAA   ٣٧٠ ٠٥٨ ٠٨٠  
AA+    ٢٧٥ ٦٢٠ ٢٢٣  

AA    ١٩ ٤٥٣ ٠٩٤  
AA-    ٢٤٠ ٠٧١ ٤٦٠  
A+    ٤٦ ٤٠١ ٥٠٨  

A    ٣٤ ٩٨٠ ٨٣٠  
A-    ٤٠ ٢٩٩ ٧٦٧  

BBB+    ٦٥٢ ٣٠٩  
BBB    ٥ ٤٤٦ ٩٩٦  

    ١ ٠٣٢ ٩٨٤ ٢٦٧  
  

  مخاطر سعر الفائدة
  

الستثماراتها ذات الدخل الثابت القصيرة األجل والطويلة األجل. وٕان تتعرض المنظمة لمخاطر سعر الفائدة نتيجة 
مدة االستثمارات هي مقياس لمدى التأثر بالتغييرات الطارئة على أسعار الفائدة في السوق وقد كان متوسط المدة 

نسبة إلى سنوات بال ٢,٦سنوات بالنسبة إلى االستثمارات القصيرة األجل و ٠,٣الفعلية الستثمارات المنظمة 
  .٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١االستثمارات الطويلة األجل في 

  
ويمكن أن يستخدم المديرون الخارجيون المعنيون باالستثمارات صكوك المشتقات ذات الدخل الثابت إلدارة 

لفائدة على مبادئ توجيهية استثمارية صارمة. وتستخدم هذه الصكوك المرتبطة بسعر ا ءً مخاطر سعر الفائدة بنا
  إلدارة مدة حوافظ االستثمارات وتحديد وضع سعر الفائدة االستراتيجي.
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  مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
  

تحّصل المنظمة االشتراكات وتسدد المدفوعات بعمالت غير الدوالر األمريكي وتتعرض لمخاطر أسعار صرف 
سعار الصرف نتيجة ألوالخسائر  المكاسب عدلالصرف. وتالعمالت األجنبية الناشئة عن تقلبات أسعار 

شراء العمالت وبيعها وٕاعادة تقييم أرصدة دفاتر الصناديق وجميع فروق أسعار الصرف األخرى على ب يتصل فيما
أساس الصناديق والحسابات التي تستحق قبض الفوائد بموجب برنامج توزيع الحصص من الفوائد. وتحّول قيمة 

ت أخرى إلى الدوالر األمريكي بتطبيق أسعار الصرف التشغيلية المعمول بها في المعامالت التي تجرى بعمال
األمم المتحدة عند إجراء المعاملة. وتحّول قيمة األصول والخصوم المحسوبة بالعمالت األجنبية باالستناد إلى 

العمالت األجنبية  أسعار الصرف التشغيلية المعمول بها في نهاية كل شهر. وتبرم العقود اآلجلة ألسعار صرف
تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية وٕادارة التدفقات النقدية القصيرة األجل. وتقيَّد في مخاطر بغرض التحوط من 

بيان األداء المالي المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة الناجمة عن تسوية المعامالت بالعمالت األجنبية 
  وٕاعادة تقييمها.

  
 ُوفِّرت .تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية في تكاليف كشوف المرتبات في المستقبلمخاطر التحوط من 

من وقع تقلبات  ٢٠١٣الحماية لقيمة المصروفات بعمالت غير الدوالر األمريكي مقابل الدوالر األمريكي في عام 
 وُتلخَّص. ٢٠١٢ أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل إبرام عقود آجلة ألسعار صرف العمالت خالل عام

كانون  ٣١قيم هذه العقود اآلجلة للتحوط من تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية حسب العملة في 
  على النحو التالي. ٢٠١٢األول/ديسمبر 

  

  عمالت الشراء اآلجل

  
صافي مبلغ البيع 
  (بالدوالر األمريكي)

(الخسائر)  صافي المكاسب/  
  غير المحققة 

  (بالدوالر األمريكي)
  ٦ ٥٠٧ ٩٣١    ٣٤٢ ٢٨٠ ٧٨٣    ٣١٨ ٠٠٠ ٠٠٠    الفرنك السويسري
  ٥٢٣ ٦٩٤    ١٤ ٣٧٥ ٥٣٧    ١٠٢ ٠٠٠ ٠٠٠    الجنيه المصري

  ٢ ٣٠٥ ٤١٧    ١٠٧ ٠٥٨ ٨٤٥    ٨٢ ٨٠٠ ٠٠٠    اليورو
  ٢٧ ٥٠٣    ١٥ ٤٥٢ ٠٨٧    ٨٧٦ ٠٠٠ ٠٠٠    الروبية الهندية

  ١٢٠ ٦٣٧    ٩ ٢٠٠ ٢٠٨    ٢٧ ٩٦٠ ٠٠٠    الرنغيت الماليزي
  ٦٥١ ٣٦٩    ١٦ ٦٠٣ ٩١٨    ٧٠٤ ٤٠٠ ٠٠٠    الفلبينيالبيزو 
  ١٠ ١٣٦ ٥٥١    ٥٠٤ ٩٧١ ٣٧٨        المجموع

  
 كانون األول/ ٣١ماليين دوالر أمريكي في  ١٠,١وسجلت مكاسب صافية غير محققة في هذه العقود قدرها 

 من كانون الثاني/مليون دوالر أمريكي في األول  ٢١,٤(أما الخسائر غير المحققة فكانت قيمتها  ٢٠١٢ديسمبر 
). وستسجل المكاسب أو الخسائر المحققة في هذه العقود في تاريخ استحقاق قيمة العقود وتطبق ٢٠١٢يناير 

  .٢٠١٣خالل عام 
  

تنشأ مخاطر . أسعار صرف العمالت األجنبية في الحسابات المدينة والحسابات الدائنة تقلبمخاطر التحوط من 
أسعار صرف العمالت األجنبية التي تسجل فيها الحسابات المدينة تباين أسعار صرف العمالت عن 

وينفذ  الحسابات الدائنة وأسعار صرف العمالت التي تسجل فيها الحقًا المبالغ النقدية المحصلة أو المسددة. أو
س ويجري باستمرار على أسا برنامج شهري للتحوط من هذه المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

شهري حساب صافي قيمة تقلبات أسعار الصرف الخاصة بالمنح والحسابات المدينة والحسابات الدائنة حسب 
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العملة مع الشراء أو البيع اآلجل لصافي قيمة كل تقلب هام في أسعار صرف العملة األجنبية باستخدام عقد آجل 
  لسعر صرف يساوي صافي قيمة تقلب سعر العملة المعنية ويقابله.

  
التي تحددها األمم التشغيلية وتعاد موازنة قيم هذه التقلبات في نهاية كل شهر لمواءمتها مع أسعار الصرف 

المتحدة شهريًا. وتتطابق من خالل هذه العملية المكاسب أو الخسائر المحققة نتيجة لصرف العمالت في العقود 
مقابلة غير المحققة نتيجة لصرف العمالت في اآلجلة ألسعار صرف العمالت األجنبية مع الخسائر والمكاسب ال

عمليات التحويل المتصلة بصافي الحسابات المدينة والحسابات الدائنة. وقد كان مجموع قيم العقود اآلجلة للتحوط 
  كما يلي. ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١من تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية حسب العملة في 

  

  عمالت البيع اآلجل

  ة الشراء اآلجل قيم  
  (بالدوالر األمريكي)

 صافي المكاسب/  
(الخسائر) غير المحققة 

  (بالدوالر األمريكي)
  ٨٠٤ ١٧٩    ١٣٨ ٨٥٤ ١٢٢    ١٠٤ ٦٠٠ ٠٠٠    اليورو

  )٧٠ ٦٣٤(    ٢٨ ٦٥٥ ١٢٤    ٢٧ ٧٠٠ ٠٠٠    الدوالر األسترالي
  ٣٨٧ ٦٥٨    ١١٧ ٣٣٣ ٤١٩    ١١٦ ٥٠٠ ٠٠٠    الدوالر الكندي

  ٤٣ ٧٩٨    ٧ ١٢١ ٥٩٤    ٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠    الدانمركيةالكرونة 
  )١ ٠٠٣ ١٧١(    ١٦٩ ٥٠٩ ٨٤٨    ١٠٤ ٩٠٠ ٠٠٠    سترلينيالالجنيه ا

  ٣٢٨    ٢ ٠٦٦ ٣٦٩    ١١ ٥٠٠ ٠٠٠    الكرونة النرويجية
  ٦٦ ٢٥٩    ٢٤ ٣٤٧ ٢٤٧    ١٥٧ ٩٥٠ ٠٠٠    الكرونة السويدية

  ٢٢٨ ٤١٧    ٤٨٧ ٨٨٧ ٧٢٣        المجموع
  

 ديسمبر كانون األول/ ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٠,٢وسجلت مكاسب صافية غير محققة في هذه العقود قدرها 
 مليون دوالر أمريكي في األول من كانون الثاني/ ٢,٤أما الخسائر الصافية غير المحققة فكانت قيمتها ( ٢٠١٢
العقود في تاريخ استحقاق قيمة العقود وتطبق ). وستسجل المكاسب أو الخسائر المحققة في هذه ٢٠١٢يناير 

  .٢٠١٣خالل عام 
  

تستخدم العقود اآلجلة ألسعار  .العقود اآلجلة ألسعار الصرف الرامية إلى إدارة التدفقات النقدية التشغيلية
لى الصرف أيضًا بغرض إدارة التدفقات النقدية القصيرة األجل الخاصة باألرصدة من العمالت األجنبية سعيًا إ

تقليص المخاطر المتصلة بالمعامالت التي تجرى بالعمالت األجنبية إلى أدنى حد. وقد بلغت قيمة مجموع مبلغ 
مليون فرنك سويسري مقابل الدوالرات األسترالية والدوالرات الكندية والكرونات النرويجية والكرونات  ٢,١البيع 

خ استحقاق قيم هذه العقود اآلجلة ألسعار صرف . وحدد تاري٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١السويدية في 
. وبلغت قيمة الخسائر الصافية غير المحققة في هذه ٢٠١٣يناير  العمالت األجنبية في شهر كانون الثاني/

(أما المكاسب الصافية غير المحققة فكانت  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١دوالرًا أمريكيًا في  ٢٦ ٢٧٧العقود 
  ).٢٠١٢يناير  الرًا أمريكيًا في األول من كانون الثاني/دو  ٢٠ ١٤٢قيمتها 

  
يؤدي ارتفاع  .مدى تأثر العقود اآلجلة ألسعار صرف العمالت األجنبية بتقلبات القيمة النسبية للدوالر األمريكي

تقلبات أسعار مقابل قيمة العقود اآلجلة المذكورة أعاله للتحوط من  ٪١القيمة النسبية للدوالر األمريكي بنسبة 
ماليين دوالر أمريكي. أما  ١٠,٧غير المحققة قدرها الصافية صرف العمالت األجنبية إلى زيادة في المكاسب 

غير المحققة قدره الصافية فيؤدي إلى انخفاض في المكاسب  ٪١القيمة النسبية للدوالر األمريكي بنسبة انخفاض 
  دوالر أمريكي.ماليين  ١٠,٥
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ألسعار صرف العمالت األجنبية والصكوك المالية المشتقة األخرى المحتفظ بها في حوافظ العقود اآلجلة 
يستخدم المديرون الخارجيون المعنيون باالستثمارات العقود اآلجلة ألسعار صرف  .االستثمارات التي تدار خارجياً 

الفائدة بغرض إدارة مخاطر أسعار العمالت األجنبية وغيرها من العقود اآلجلة وعقود المقايضة المتعلقة بأسعار 
صرف العمالت ومخاطر سعر الفائدة الناتجة عن مجموعات األوراق المالية ضمن كل حافظة استثمارية وفقًا 
للمبادئ التوجيهية االستثمارية الموضوعة لكل حافظة من حوافظ االستثمارات التي تدار خارجيًا. ويسجل صافي 

وفقًا لتقييم أمين االستثمارات في المنظمة حسب حافظة  ٢٠١٢ديسمبر  ول/كانون األ ٣١قيم هذه الصكوك في 
المحتفظ بها ألغراض التداول" ويلخص و بالقيمة العادلة  المحددةالخصوم المالية  االستثمارات في إطار "األصول/

  أدناه. ولم تكن هناك أي عقود آجلة معلقة.
  

    صافي مبلغ البيع
(المبلغ المكافئ 

  مريكي)بالدوالر األ
  

  صافي مبلغ الشراء
(المبلغ المكافئ   

  بالدوالر األمريكي)

اليوان الرنمينبي     ٣ ١٧٩ ٢٠٧    ٣ ٠٦٤ ٠٠٠  الدوالر األسترالي
  الصيني

٥ ٧٤٤ ٨٢٦    ٣٦ ٧٤٩ ٧٦٨  

  ٢٥ ٧٦٦ ٠٥٣    ٢٥ ٧٦٦ ٠٥٣  الدوالر األمريكي    ٢٠ ٧٠٧ ٩٩٧   ١٤ ٨٧٧ ٠٠٠  اليورو
            ٦ ٧٢١ ٣٠١    ٤ ١٣٥ ٠٠٠  سترلينيالالجنيه ا

            ٢ ٣١٠ ٨٨٦   ١٩ ٩٨٠ ٠٠٠  الين الياباني
  ٣١ ٥١٠ ٨٧٩      المجموع    ٣٢ ٩١٩ ٣٩١      المجموع

  
مقابل قيمة العقود اآلجلة المذكورة أعاله للتحوط من  ٪١ويؤدي ارتفاع القيمة النسبية للدوالر األمريكي بنسبة 

مليون دوالر أمريكي.  ٠,٧تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية إلى انخفاض في المكاسب غير المحققة قدره 
 ٠,٧فيؤدي إلى زيادة في المكاسب غير المحققة قدرها  ٪١القيمة النسبية للدوالر األمريكي بنسبة أما انخفاض 

  دوالر أمريكي.مليون 
  

األجنبية للتحوط من مخاطر أسعار صرف العمالت ضمن حافظة العقود اآلجلة ألسعار صرف العمالت 
يجري التحوط التام من مخاطر أسعار صرف العمالت  :االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها

المتصلة باستثمار إلذن خزانة صادر عن الحكومة اليابانية محسوب بالين الياباني حتى تاريخ االستحقاق عن 
آجل ألسعار صرف العمالت األجنبية بغرض بيع الين الياباني وشراء الدوالر األمريكي. ويقّيم طريق إبرام عقد 

استثمار إذن الخزانة بتكلفة االستهالك بالدوالرات األمريكية ويشمل صك التحوط من تقلبات أسعار العمالت وفقًا 
  لحساب التحوط.

  
  الحسابات المدينةصافي   ٣- ٤
  

(مقابل  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١ماليين دوالر أمريكي في  ٩٠٥المدينة الحسابات  صافيمجموع بلغ 
الرصيد المستحق (إعادة بيان)). ويشمل  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/مليون دوالر أمريكي في األول من  ٩٥٤

إلى حسابات التحصيل مبالغ االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية غير المدفوعة. وتنقسم الحسابات المدينة 
  جارية وحسابات غير جارية وفقًا للتاريخ الذي تصبح فيه المبالغ مستحقة التحصيل.
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 كانون األول/ ٣١    
    ٢٠١٢ديسمبر 

 كانون الثاني/ ١
  ٢٠١٢يناير 

  (إعادة بيان)
      صافي الحسابات المدينة الجارية

اشــتراكات الــدول األعضــاء المقــدرة والمســتحقة التحصــيل 
  الثنائية الجاريةفي 

 
٦٥ ٢٤٦ ٢٧٩  

 
٦٤ ٢٣٥ ٢٣٧  

اشــتراكات الــدول األعضــاء المقــدرة والمســتحقة التحصــيل 
  في الثنائية السابقة

 
٤ ١٣٦ ٥٠١  

 
٦ ٧٣٩ ٨٢٨  

  ٦٧٢ ٢٧٩ ٢١٧   ٦٤١ ٨٥٠ ٩٥٣   المساهمات الطوعية المستحقة التحصيل
  ٧٨٤ ٣٣٠   ١ ٠٩٢ ٩٨٥   المستحقة التحصيل القيمة المستردة المشتريات

  ٢٨٩ ٦٨٦   ٣٨٨ ٧٤٨   المبيعات الدوارة المستحقة التحصيل
  ٣ ٤١٨ ١٥٩   ٢ ٦٩١ ٦٦٣   األخرىالحسابات المدينة 

 فـي مشـكوكاالعتمادات المخصصـة للحسـابات المدينـة ال
  تحصيلها

 
)٢٠ ٣٥٢ ٤٩٢(  

 
)١٨ ٥١٧ ٢٤٠(  

  ٧٢٩ ٢٢٩ ٢١٧    ٦٩٥ ٠٥٤ ٦٣٧    مجموع صافي الحسابات المدينة الجارية
        الحسابات المدينة غير الجارية صافي

االشـــتراكات المقـــدرة غيـــر المســـددة والمســـتحقة التحصـــيل 
  التي ُأعيدت جدولتها

 
٣٤ ٧٥٧ ٢٨٠  

 
٣٨ ٨٠٣ ٧٢٠  

  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٤   ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦   المساهمات الطوعية المستحقة التحصيل
 فـي مشـكوكاالعتمادات المخصصـة للحسـابات المدينـة ال

  تحصيلها
 

)٣٤ ٧٥٧ ٢٨٠(  
 )٣٨ ٨٠٣ ٧٢٠(  

  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٤    ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦    مجموع صافي الحسابات المدينة غير الجارية
  ٩٥٤ ١٢٥ ٣١١    ٩٠٥ ٣٣١ ٧٧٣    مجموع صافي الحسابات المدينة

  
مليون دوالر أمريكي (مقابل  ٥٥,١في تحصيلها  ويبلغ مجموع االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشكوك

(إعادة بيان)). ويتكون ذلك المجموع من  ٢٠١٢يناير  دوالر أمريكي في األول من كانون الثاني/ مليون ٥٧,٣
مليون دوالر أمريكي ومن مبلغ مخصص للمساهمات الطوعية  ٤٤,١مبلغ مخصص لالشتراكات المقدرة قيمته 

  مليون دوالر أمريكي. ١١قدره 
  

ة التحصيل المبالغ المستحقة التحصيل من أي دولة عضو وتشمل المبالغ المخصصة لالشتراكات المقدرة المستحق
والخاصة بالسنوات السابقة وجميع المبالغ المستحقة التحصيل التي ُأعيدت جدولتها وأي مبالغ جارية مستحقة 
التحصيل من الدول األعضاء من المتأخرات. وتستند المبالغ المخصصة للمساهمات الطوعية المستحقة التحصيل 

ض مفصل لجميع المبالغ المستحقة التحصيل والمتأخرة أكثر من سنة واحدة وٕالى استعراض للمبالغ إلى استعرا
  المستحقة التحصيل والمتأخرة أقل من سنة واحدة عندما يتضح أن تحصيل المبالغ أمر مستبعد.

  
ير الذي وافقت فيه على شطب المتأخرات غ ١٢-٦٥ع  ص  جالقرار  ٢٠١٢وقد اعتمدت جمعية الصحة عام 

ماليين دوالر  ٥,٥والبالغة قيمتها  ٢٠٠٠إلى سنة  ١٩٩١المسددة المستحقة على يوغوسالفيا السابقة من سنة 
  أمريكي.
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 كانون األول/ ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 

يناير  كانون الثاني/ ١
٢٠١٢  

  (إعادة بيان)
  ١٠٩ ٧٧٨ ٧٨٤  ٤٧ ١٧٥ ٩٢٦  االشتراكات المقدرة –الرصيد االفتتاحي 

المتأخرات غير المسددة المستحقة على يوغوسـالفيا شطب 
  السابقة

 
)٥ ٥٣٢ ٥٩٢(   -  

نخفـــــــــاض) فـــــــــي االعتمـــــــــادات المخصصـــــــــة اال( زيـــــــــادة/ال
  تحصيلها في مشكوكللحسابات المدينة ال

 
٦٢ ٦٠٢ ٨٥٨(   ٢ ٤٢٩ ٣٢٤(  

  ٤٧ ١٧٥ ٩٢٦    ٤٤ ٠٧٢ ٦٥٨    االشتراكات المقدرة -الرصيد الختامي 
  -   ١٠ ١٤٥ ٠٣٤   المساهمات الطوعية –الرصيد االفتتاحي 

زيـــــادة فـــــي االعتمـــــادات المخصصـــــة للحســـــابات المدينـــــة ال
  تحصيلها في مشكوكال

 
١٠ ١٤٥ ٠٣٤   ٨٩٢ ٠٨٠  

  ١٠ ١٤٥ ٠٣٤    ١١ ٠٣٧ ١١٤    المساهمات الطوعية -الرصيد الختامي 
ــــــة  مجمــــــوع االعتمــــــادات المخصصــــــة للحســــــابات المدين

  تحصيلها في مشكوكال
  

٥٧ ٣٢٠ ٩٦٠    ٥٥ ١٠٩ ٧٧٢  
 فــي مشــكوكاالعتمــادات المخصصــة للحســابات المدينــة ال

  تحصيلها
  

      
  ١٨ ٥١٧ ٢٤٠   ٢٠ ٣٥٢ ٤٩٢    االعتمادات المخصصة الجارية

  ٣٨ ٨٠٣ ٧٢٠   ٣٤ ٧٥٧ ٢٨٠    االعتمادات المخصصة غير الجارية
ــــــة  مجمــــــوع االعتمــــــادات المخصصــــــة للحســــــابات المدين

  تحصيلها في مشكوكال
  

٥٧ ٣٢٠ ٩٦٠    ٥٥ ١٠٩ ٧٧٢  
  
  المبالغ المستحقة للموظفين  ٤- ٤
  

يحق للموظفين الحصول على بعض السلف بما فيها سلف المرتبات والتعليم واالستئجار والسفر وفقًا لالئحة 
  في المنظمة. الموظفين والنظام األساسي للموظفين

  
ديسمبر  كانون األول/ ٣١مليون دوالر أمريكي في  ١٢,٣وقد بلغ مجموع رصيد المبالغ المستحقة للموظفين 

  .٢٠١٣-٢٠١٢. ويمثل رصيد منح التعليم السلف التي تمنح للموظفين للعام الدراسي ٢٠١٢
  

ديسمبر  كانون األول/ ٣١    
٢٠١٢    

  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١
  (إعادة بيان)

  ٥ ١٤١ ٢٦٨  ٢ ٤٦٥ ٩٧٩  المرتباتسلف 
  ٧ ٢٦٧ ٧٣٦  ٦ ٧٠٦ ١٧٢  سلف منح التعليم

  ١ ٤٥٤ ٦٨٤  ١ ٩٠٦ ٩٤٥  سلف استئجار المساكن
  ٢ ٢٦٤ ٨٤٦  ١ ٠١٣ ٧٠٩  المبالغ المستحقة للسفر

  ٥٨٢ ٣٥٦  ١٧١ ١٣٢  المبالغ األخرى المستحقة للموظفين
  ١٦ ٧١٠ ٨٩٠  ١٢ ٢٦٣ ٩٣٧  مجموع المبالغ المستحقة للموظفين
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  المخزونات  ٥- ٤
  

  .٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  مليون دوالر أمريكي ٦٧,٥ مخزوناتمجموع قيمة البلغ 
  

  واللقاحات واإلمدادات اإلنسانية والمنشورات) خالل السنة. (األدوية مخزوناتمواد الويبين الجدول التالي حركة 
  

  
 كانون الثاني/ ١

    ٢٠١٢يناير 
صافي التكاليف 

  اإلضافية 
صافي تكاليف   

  الشحن
صافي تكاليف   

    التصرف والشطب
 كانون األول/ ٣١

  ٢٠١٢ديسمبر 
األدوية واللقاحات 

  ٥٢ ٤٦٥ ١٢٠    ٥ ٠٧٧ ٤٢٨    ٤٢ ٦٢٨ ٣٥٨    ٤٦ ٨٦٠ ٧٠٣    ٥٣ ٣١٠ ٢٠٣  واإلمدادات اإلنسانية
  ١٤ ٩٩٣ ٢٠٣    ١ ٢٣٧ ٥٣٣    ٩ ٧٢٤ ١٢٨    ١٥ ١١٥ ٨٣٧    ١٠ ٨٣٩ ٠٢٧  المنشورات

  ٦٧ ٤٥٨ ٣٢٣    ٦ ٣١٤ ٩٦١    ٥٢ ٣٥٢ ٤٨٦    ٦١ ٩٧٦ ٥٤٠    ٦٤ ١٤٩ ٢٣٠  مخزوناتمجموع قيمة ال
  

وقد قّيمت األدوية واللقاحات واإلمدادات اإلنسانية باستخدام أسلوب معدل التكلفة المرجح وتم التحقق من صحة 
  .٢٠١٢ديسمبر  تقييمها بإجراء إحصاء للمخزون المادي في شهر كانون األول/

  
 ٢٠١٢ديسمبر  /وجرى التثبت من صحة تقييم المنشورات بإجراء إحصاء للمخزون المادي في شهر كانون األول

  وقّيمت األرصدة بتكلفة المبيعات الصافية.
  

تكاليف الشحن وصافي تكاليف التصرف صافي خالل الفترة ( بالمخزوناتالمتعلقة وبلغ مجموع المصروفات 
  .مليون دوالر أمريكي ٥٨,٧والشطب) 

  
  المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع  ٦- ٤
  

مليون دوالر أمريكي في  ١,٦مليون دوالر أمريكي (مقابل  ١,٣المدفوعة مقدمًا بلغت القيمة اإلجمالية للمبالغ 
وتمثل هذه المدفوعات مبالغ مدفوعة للموردين قبل تسلم السلع أو تلقي ). ٢٠١٢يناير  األول من كانون الثاني/

دعم أعمال وقد درجت العادة على أن يطلب متعهدو الخدمات التقنية دفع مبالغ مالية مسبقة ل الخدمات.

وتخصم منهم المبالغ المدفوعة مقدمًا وُتحمَّل على الحساب المناسب الذي صرفت منه عند تسليم السلع  المشاريع.
  أو أداء الخدمات.

  
  مليون دوالر أمريكي المبالغ المدفوعة في شكل كفالة لمؤجري أماكن العمل. ٠,٣وتمثل الودائع البالغة قيمتها 

  
  األخرىاألصول المتداولة   ٧- ٤
  

 ١٢,٢"األصول المتداولة األخرى" هي المبالغ المستحقة التحصيل من منظمة الصحة للبلدان األمريكية وقدرها 
). وتتصل ٢٠١٢يناير  مليون دوالر أمريكي في األول من كانون الثاني/ ٢٢,٩مليون دوالر أمريكي (مقابل 

تمولها المنظمة وتنفذها باسم منظمة الصحة للبلدان المبالغ المستحقة التحصيل المعنية أساسًا بالبرامج التي 
  األمريكية.
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  صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات  ٨- ٤
  

من المعايير المحاسبية الدولية وتسمح بمهلة  ١٧حكام االنتقالية التي ينص عليها المعيار األاستندت المنظمة إلى 
 كانون األول/ ٣١ت والمنشآت والمعدات. وقيدت في تصل إلى خمسة أعوام قبل فرض التقييد التام للممتلكا

األراضي والمباني في المقر الرئيسي فقط. أما جميع األصول األخرى فقد حسبت نفقتها لدى  ٢٠١٢ديسمبر 
شرائها. ويبلغ مجموع قيمة األراضي والمباني المقيدة في صافي االستهالك المتراكم للممتلكات والمنشآت والمعدات 

  دوالر أمريكي.مليون  ٤١,٢
  

 كانون األول/ ٣١  
  ٢٠١٢ديسمبر 

  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١  
  (إعادة بيان)

  ١ ٠٠٠ ٠٩٥  ١ ٠٠٠ ٠٩٥  األراضي
  ٦٦ ٩٧١ ٨٨٧  ٦٦ ٩٧١ ٨٨٧  المباني

  )٢٥ ٦٧٤ ٩٠٥(  )٢٦ ٧٩١ ١٠٤(  المباني -االستهالك المتراكم 
  ٤٢ ٢٩٧ ٠٧٧  ٤١ ١٨٠ ٨٧٨  صافي الممتلكات والمنشآت والمعداتمجموع 

  
وعندما يقيد االستهالك المتراكم للممتلكات والمنشآت والمعدات للمرة األولى، يشمل الحساب السنة بكاملها بصرف 

  النظر عن تاريخ بدء تشغيل األصول.
  

وسعيًا إلى ضمان التحكم في الممتلكات والمنشآت والمعدات وٕادارتها على نحو مناسب، سجلت األصول الراهنة 
األصول ضمن النظام اإللكتروني إال بالنسبة إلى اإلقليم األفريقي الذي ما زال يحتفظ بسجل األصول في سجل 

  دون إتاحته إلكترونيًا.
  

دوالر  ٥٠٠٠ممتلكات ومنشآت ومعدات (تفوق قيمة العتبة الخاصة بها  ٢٠١٢واشترت المنظمة خالل عام 
ألفريقي). ولم تقيد الممتلكات والمنشآت ا اإلقليمثناء مليون دوالر أمريكي (باست ١,٧أمريكي) تساوي قيمتها 

حكام االنتقالية المشار األإلى  ستناداالوالمعدات المعنية في بيانات المنظمة المالية خالل السنة الجارية نظرًا إلى 
  إليها أعاله. وترد التفاصيل عن الممتلكات والمنشآت والمعدات غير المقيدة كما يلي.

  
    المجموع  

  ٢٥ ١٦٦  التجهيزات الثابتة واللوازم
  ٦٤٥ ٧٩٤  المركبات والنقل
  ١٧ ١٧٢  المعدات المكتبية

  ٩ ٠١٧  معدات االتصاالت
  ١٠٨ ٩٥٥  المعدات الحاسوبية
  ٦٧٨ ٩٨١  المعدات الشبكية
  ١٨٢ ٦٣٧  المعدات األخرى

  ١ ٦٦٧ ٧٢٢  مجموع الممتلكات والمنشآت والمعدات باستثناء األراضي والمباني
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  األصول غير الملموسة  ٩- ٤
  

  ليست لدى المنظمة أي أصول غير ملموسة تبّلغ عنها.
  
  االشتراكات المحّصلة مقدماً   ١٠- ٤
  

مقابل  ٢٠١٢االشتراكات المحصلة مقدمًا أساسًا بالمدفوعات التي سددتها الدول األعضاء خالل عام يتعلق مبلغ 
رصيد المبالغ المدفوعة مقدمًا من المساهمات الطوعية فيعكس األموال . أما ٢٠١٣اشتراكاتها المقدرة لعام 

. واإليصاالت غير المطبقة وغير المحددة هي المبالغ المحصلة ٢٠١٣المحصلة على أساس اتفاقات تبدأ عام 
  .٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١التي لم تحدد بعد حسب مقابلها من المنح في  ٢٠١٢خالل عام 

  

  
 األول/كانون  ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١

  (إعادة بيان)
  ٧٠ ٢٧٦ ٩٥٧  ٦٠ ٣٦٣ ٠٩١  االشتراكات المقدرة المدفوعة مقدماً 

  ٢٦ ٧٤٠ ٣١٢  ١٩ ٣٢٧ ١٨٨  المساهمات الطوعية المدفوعة مقدماً 
  ٢ ٣٢٩ ٩٩٥  ٦ ٦٢٢ ٣٣٩  اإليصاالت غير المطبقة وغير المحددة

  ١ ٣٨١ ٢٨٧  ١٧ ٢٦١  مقدمًا األخرىالمبالغ المدفوعة 
  ١٠٠ ٧٢٨ ٥٥١  ٨٦ ٣٢٩ ٨٧٩  مجموع االشتراكات المحصلة مقدماً 

 
  الحسابات الدائنة  ١١- ٤
  

كانون  ٣١تمثل الحسابات الدائنة مجموع المبالغ المستحقة لموردي السلع والخدمات حسب المكتب الرئيسي في 
  .٢٠١٢ديسمبر  األول/

  

  المكتب الرئيسي
 األول/ كانون ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١

  (إعادة بيان)
  ١١ ٢٦٠ ٤٣٤  ٨ ٢٦٧ ٠٥١  المقر الرئيسي

  ٥ ٢١٠ ٣٩٦  ٥ ٤٩١ ٨٥٨  أفريقيا
  ٧ ٥٨٥ ١٢٧  ٦ ٧١٣ ٨٨٥  شرق المتوسط

  ١ ٢٧٦ ٥١٣  ١ ١٠٣ ٤٨٠  أوروبا
  ٢ ٩٣٨ ٢٤٩  ١ ٦٠٥ ٢٩٣  جنوب شرق آسيا

  ٤ ٠١٦ ٤٢٤  ١ ٨٠٢ ٣٣٢  غرب المحيط الهادئ
  ٣٢ ٢٨٧ ١٤٣  ٢٤ ٩٨٣ ٨٩٩  مجموع الحسابات الدائنة

  
  المبالغ المستحقة الدفع للموظفين  ١٢- ٤
  

ديسمبر  كانون األول/ ٣١يمثل رصيد المبالغ المستحقة الدفع للموظفين مجموع المبالغ المستحقة للموظفين في 
رهن إصدار شهادات براءة الذمة. والكشوف . والمرتبات المستحقة الدفع هي أرصدة مستحقة للموظفين ٢٠١٢

  المصرفية هي أرصدة مستحقة الدفع للموظفين رهن تسلم معلومات محدثة عن الحساب المصرفي.
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 كانون األول/ ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١

  (إعادة بيان)
  ١ ٠٨٢ ٧٧٣  ١ ٨٠٧ ٥٤٩  المرتبات المستحقة الدفع

  ٥ ٠٥١ ٠١٩  ١ ٤٩٤ ١٥٧  الكشوف المصرفية
  ١ ٠٠٩ ٦٤٨  ١ ٠٦٤ ٣٠٩  مطالبات تسوية تكاليف السفر المستحقة الدفع
  ٧ ١٤٣ ٤٤٠  ٤ ٣٦٦ ٠١٥  مجموع المبالغ المستحقة الدفع للموظفين

  
  استحقاقات الموظفين  ١٣- ٤
  

والخصوم الناشئة عن تشمل استحقاقات الموظفين مدفوعات نهاية الخدمة والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 
  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار).حاالت الوفاة أو العجز خالل الخدمة (

  

  
 كانون األول/ ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١

  (إعادة بيان)
      استحقاقات الموظفين الجارية

  ٧٣ ٨٢٠ ٠٥٩    ٧١ ٣٥٤ ٤٢٠  مدفوعات نهاية الخدمة
  ٣٦٧ ٥٠٣    ٣٨٠ ٦٧٩  للتعويض عن األضرارالصندوق الخاص 

  ٧٤ ١٨٧ ٥٦٢    ٧١ ٧٣٥ ٠٩٩  مجموع استحقاقات الموظفين الجارية
        استحقاقات الموظفين غير الجارية

  ٧٧ ٠٩٩ ٠٤١    ٧٥ ٧٩٨ ٨٨٥  مدفوعات نهاية الخدمة
  ١١ ٨٧٥ ٠٥٣    ١٢ ٧٥٠ ٠٦١  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار

  ٧٩١ ٩٢٦ ٢٩٤    ٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥  الخدمةالتأمين الصحي بعد انتهاء 
  ٨٨٠ ٩٠٠ ٣٨٨    ٩١١ ٥٣٢ ١٣١  مجموع استحقاقات الموظفين غير الجارية

        استحقاقات الموظفين
  ١٥٠ ٩١٩ ١٠٠    ١٤٧ ١٥٣ ٣٠٥  مدفوعات نهاية الخدمة

  ١٢ ٢٤٢ ٥٥٦    ١٣ ١٣٠ ٧٤٠  الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار
  ٧٩١ ٩٢٦ ٢٩٤    ٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

  ٩٥٥ ٠٨٧ ٩٥٠    ٩٨٣ ٢٦٧ ٢٣٠  مجموع استحقاقات الموظفين
  

  مدفوعات نهاية الخدمة
  

أنشئ صندوق مدفوعات نهاية الخدمة لتمويل استحقاقات الموظفين عند نهاية الخدمة بما فيها منح العودة إلى 
الوطن وشحن األمتعة لدى العودة إلى الوطن. وهو الوطن واإلجازات السنوية المتراكمة وتكاليف سفر العودة إلى 

  مخصص للمرتبات وتسوية مقر العمل. ٢٠١٣-٢٠١٢يمّول من اعتماد في الميزانية للثنائية 
  

ويحدد خبراء اكتواريون استشاريون مستقلون الخصوم الناشئة عن استحقاقات العودة إلى الوطن واإلجازات السنوية 
سب على أساس اإلخالء من االلتزامات أي كما لو أن جميع الموظفين أنهوا الخدمة إال أن اإلجازة المتراكمة تح

  على الفور مما يعني أنها ال تخصم.
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الكاملة الخاصة بمدفوعات  الخصومأن ) ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١وقدرت الدراسة االكتوارية األخيرة (في 
مليون  ٧٥,٨مليون دوالر أمريكي في األمد القصير و ٧١,٤مليون دوالر أمريكي ( ١٤٧,٢نهاية الخدمة تساوي 

على  ءً دوالر أمريكي في األمد الطويل). ولم تدرج في تلك الحسابات تكاليف منح انتهاء الخدمة وٕانهاء الخدمة بنا
مليون دوالر أمريكي  ٨٥,٣اتفاق متبادل بسبب إلغاء الوظيفة. وبلغت قيمة التزامات االستحقاقات المحددة 

مليون دوالر أمريكي لإلجازات السنوية المدرجة في الرصيد الحالي لمدفوعات  ٦١,٨اقات نهاية الخدمة والستحق
  نهاية الخدمة.

  
ماليين دوالر أمريكي كمصروفات في بيان األداء المالي (بلغ مجموع الخصوم  ٣,٧ويقيد انخفاض صافي قدره 

) وفقًا للدراسة ٢٠١١والر أمريكي في عام مليون د ١٥٠,٩و ٢٠١٢مليون دوالر أمريكي في عام  ١٤٧,٢
  االكتوارية. 

  
  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

  
تشترك المنظمة في نظام للتأمين الصحي. ويدار النظام ككيان منفصل وهو نظام التأمين الصحي للموظفين الذي 

والموظفون المتقاعدون من تكاليف الرعاية له إدارة خاصة به. ويرّد ما يتحمله الموظفون والمعالون المعترف بهم 
  الصحية المعترف بها طبيًا. ويمّول من االشتراكات التي يدفعها الموظفون والمنظمة.

  
ة. ــاء الخدمــد انتهــات ما بعــن استحقاقـــاق مــة كاستحقــاء الخدمــمسؤولة عن التأمين الصحي بعد انته والمنظمة

ة. وتقّيد فيما بعد ــمن المعايير المحاسبية الدولي ٢٥والخسائر لدى اعتماد المعيار وقد قّيدت كل المكاسب 
المكاسب والخسائر (التغييرات غير المتوقعة في الفائض أو العجز) مع مرور الوقت باستخدام نهج النطاق 

)corridor method(  من  ٪١٠ال تتجاوز نسبة  المبالغ التيبموجب هذا النهج لتحديد الخسائر والمكاسب. وال تقّيد
االستحقاقات المحددة مما يسمح بالمعادلة المحتملة والمعقولة بين المكاسب والخسائر مع مرور قيمة التزامات 

من قيمة التزامات االستحقاقات المحددة فتستهلك في  ٪١٠المكاسب والخسائر التي تتخطى نسبة الزمن. أما 
  العاملين الذين يتوقع حصولهم على كل استحقاق من االستحقاقات.متوسط المدة المتبقية لخدمة الموظفين 

  
 ءً بنا ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١وحدد خبراء اكتواريون محترفون قيمة التزامات االستحقاقات المحددة في 

التزامات االستحقاقات على بيانات الموظفين وسجالت المدفوعات الماضية التي أتاحتها المنظمة. وبلغت قيمة 
كانون  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٨٢٣غير الممولة الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة المحددة 

. ويمكن االطالع على تفاصيل إضافية عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في التقرير ٢٠١٢ديسمبر  األول/
مليون دوالر أمريكي  ٣١ويسجل استحقاق إضافي قدره  ء الخدمة.السنوي عن التأمين الصحي للموظفين بعد انتها

مليون  ٧٩٢و ٢٠١٢مليون دوالر أمريكي في عام  ٨٢٣على حساب تكاليف الموظفين (بلغ مجموع الخصوم 
  ) وفقًا للدراسة االكتوارية.٢٠١١دوالر أمريكي في عام 

  
مالية إذ لم تتجاوز قيمة المكسب أو الخسارة نسبة ولم يقيد أي مكسب اكتواري أو خسارة اكتوارية في البيانات ال

  االستحقاقات المحددة.من قيمة التزامات  ٪١٠
  

  الخاص للتعويض عن األضرارالصندوق 
  

يغطي الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار جميع تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات وغيرها من التكاليف 
الدفن في حالة وفاة أو عجز منسوبة إلى أداء الواجبات الرسمية  ذات الصلة المباشرة المعقولة ومصروفات

للموظف الذي يحق له ذلك. وعالوة على ذلك، يدفع الصندوق تعويضًا للموظف المصاب بالعجز (طوال فترة 
  عجزه) أو ألفراد أسرة الموظف المتوفى.
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والمنظمة مسؤولة عن الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار كاستحقاق من استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة. 
من المعايير المحاسبية الدولية. وتقّيد فيما بعد  ٢٥وقد قّيدت كل المكاسب والخسائر ما إن اعتمد المعيار 

مع مرور الوقت باستخدام نهج النطاق لتحديد  المكاسب والخسائر (التغييرات غير المتوقعة في الفائض أو العجز)
االستحقاقات من قيمة التزامات  ٪١٠المبالغ التي ال تتجاوز نسبة بموجب هذا النهج الخسائر والمكاسب. وال تقّيد 

المكاسب والخسائر المحددة مما يسمح بالمعادلة المحتملة والمعقولة بين المكاسب والخسائر مع مرور الزمن. أما 
من قيمة التزامات االستحقاقات المحددة فتستهلك في متوسط المدة المتبقية لخدمة  ٪١٠تخطى نسبة التي ت

الموظفين العاملين الذين يتوقع حصولهم على كل استحقاق من االستحقاقات. وتعتبر الخطة غير ممولة ألغراض 
  المحاسبة (ال تخفض قيمة الخصوم حسب أصول الخطة).

  
 ١٣,١مليون دوالر أمريكي حسب طبيعة المصروفات (بلغ مجموع الخصوم  ٠,٩دره وقّيد استحقاق إضافي ق

) في بيان األداء المالي وفقًا ٢٠١١مليون دوالر أمريكي في عام  ١٢,٢و ٢٠١٢مليون دوالر أمريكي في عام 
  للدراسة االكتوارية.

  
يتجاوز صافي القيمة التراكمية للمكسب  ولم يقيد أي مكسب اكتواري أو خسارة اكتوارية في البيانات المالية إذ لم

  االستحقاقات المحددة.من قيمة التزامات  ٪١٠أو الخسارة نسبة 
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الصندوق الخاص للتعويض الملخص االكتواري لمدفوعات نهاية الخدمة والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة و 
  (بالدوالر األمريكي) عن األضرار

  

    

مدفوعات نهاية 
الخدمة (غير 

    اإلجازات المتراكمة)
التأمين الصحي بعد 

    انتهاء الخدمة
الصندوق الخاص 
  للتعويض عن األضرار

              االستحقاقات المحددةتسوية التزامات 

  ١٢ ٢٤٢ ٥٥٦    ١ ٢٣٥ ٩٢٢ ١٣٤    ٨٦ ٨٦٦ ٧٢٩    ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١االستحقاقات المحددة في التزامات 
  ٨٩٢ ٢٤٧    ٥٦ ٣٨١ ٨٨٦    ١٠ ٨٨٩ ١٤٣    تكلفة الخدمة
  ٣٣٧ ٦١١    ٤٦ ٧٧٣ ٠٥٧    ٢ ٢٩٤ ٥٧٩    تكلفة الفائدة

  )٣٤١ ٦٧٤(    )٢٨ ٢٣٨ ٤٠٠(    )٧ ٣٩٢ ٩٠١(    ٢٠١٢مدفوعات االستحقاقات اإلجمالية الفعلية لعام 
  -    )٢ ٠٩٣ ٤٧٩(    -    المصروفات اإلدارية الفعلية
  -    ٧ ٥٧١ ٣٥٦    -    اشتراكات المشتركين الفعلية

  )١ ٤٧٤ ٤٤٢(    ٤٨ ٤٦٦ ٦٣٦    )٧ ٣٥٠ ٧٤٣(    الخسارة االكتوارية االكتواري)/(المكسب 
  ١١ ٦٥٦ ٢٩٨    ١ ٣٦٤ ٧٨٣ ١٩٠    ٨٥ ٣٠٦ ٨٠٧    ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١االستحقاقات المحددة في التزامات 

              تسوية أصول الخطة

  -    ٤٤٣ ٩٩٥ ٨٤٠    -    ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١األصول في 
  )٣٤١ ٦٧٤(    )٥٢ ٩٦٤ ٧٥٣(    )٧ ٣٩٢ ٩٠١(    ٢٠١٢مدفوعات االستحقاقات اإلجمالية الفعلية لعام 

  -    )٣ ٧٦٢ ٥٢٣(    -    المصروفات اإلدارية الفعلية
  ٣٤١ ٦٧٤    ٥٤ ٧٩٤ ٠٠٧    ٧ ٣٩٢ ٩٠١    ٢٠١٢اشتراكات المنظمة خالل عام 

  -    ٢٧ ٩٧٧ ٥٢٠    -    ٢٠١٢خالل عام اشتراكات المشتركين 
  من نظام  ١-٤٧٠الخصوم حسب المادة نخفاض في االزيادة/ال

  -    ٢٩ ٥٥٤    -    المنظمةالتأمين الصحي لموظفي    
  -    ٢٣ ٢٦٣ ٧٢٥    -    عائدات األصول المتوقعة

  -    ١٢ ٩٦٣ ٨٣٠    -    (خسارة) في األصول مكسب/
  -    ٥٠٦ ٢٩٧ ٢٠٠    -    ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في األصول 

              غير الممولةتسوية وضع االلتزامات 

              االستحقاقات المحددةالتزامات 
  ٤ ٠٦٣ ٣٢٧    ٦٨٨ ١٢٧ ٣٤٤    ٨٥ ٣٠٦ ٨٠٧    العاملة

  ٧ ٥٩٢ ٩٧١    ٦٧٦ ٦٥٥ ٨٤٦    -    غير العاملة
  ١١ ٦٥٦ ٢٩٨    ١ ٣٦٤ ٧٨٣ ١٩٠    ٨٥ ٣٠٦ ٨٠٧    االستحقاقات المحددةمجموع التزامات 

              أصول الخطة
  -    )٥٢٥ ١٩٤ ٩٩٥(    -    أصول الخطة اإلجمالية

من نظام التأمين الصحي  ١-٤٧٠الخصوم حسب المادة تعويض 
  -    ١٨ ٨٩٧ ٧٩٥    -    المنظمةلموظفي 

  -    )٥٠٦ ٢٩٧ ٢٠٠(    -    أصول الخطةمجموع 

  ١١ ٦٥٦ ٢٩٨    ٨٥٨ ٤٨٥ ٩٩٠    ٨٥ ٣٠٦ ٨٠٧    (الفائض) العجز/

  ١ ٤٧٤ ٤٤٢    )٣٥ ٥٠٢ ٨٠٥(    -    (خسارة غير مقيدة) مكسب غير مقيد/

  ١٣ ١٣٠ ٧٤٠    ٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥    ٨٥ ٣٠٦ ٨٠٧    (األصول) المقيدة في بيان الوضع المالي صافي الخصوم/

  ٣٨٠ ٦٧٩    -    ٩ ٥٠٧ ٩٢٢    الخصوم المتداولة
  ١٢ ٧٥٠ ٠٦١    ٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥    ٧٥ ٧٩٨ ٨٨٥    الخصوم غير المتداولة

  ١٣ ١٣٠ ٧٤٠    ٨٢٢ ٩٨٣ ١٨٥    ٨٥ ٣٠٦ ٨٠٧    الوضع المالي(األصول) المقيدة في بيان  صافي الخصوم/
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مدفوعات نهاية 
الخدمة (غير 

    اإلجازات المتراكمة)
التأمين الصحي بعد 

    انتهاء الخدمة
الصندوق الخاص 
  للتعويض عن األضرار

  ٢٠١٢مصروفات عام 
  ٨٩٢ ٢٤٧    ٥٦ ٣٨١ ٨٨٦    ١٠ ٨٨٩ ١٤٣    تكلفة الخدمة
  ٣٣٧ ٦١١    ٤٦ ٧٧٣ ٠٥٧    ٢ ٢٩٤ ٥٧٩    تكلفة الفائدة

  -    )٢٣ ٢٦٣ ٧٢٥(    -    عائدات األصول المتوقعة
  -    -    )٧ ٣٥٠ ٧٤٣(    الخسارة تقييد (المكسب)/

  ١ ٢٢٩ ٨٥٨    ٧٩ ٨٩١ ٢١٨    ٥ ٨٣٢ ٩٧٩    مجموع المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي

              ٢٠١٣االشتراكات المتوقعة خالل عام 
  ٣٨٦ ٣٤٦    ٤١ ٨٠٩ ٣٦٦    ٩ ٦٤٩ ٤٨٦    اشتراكات المنظمة

  -    ١٢ ٥٦٥ ٣٥٢    -    اشتراكات المشتركين
  ٣٨٦ ٣٤٦    ٥٤ ٣٧٤ ٧١٨    ٩ ٦٤٩ ٤٨٦    ٢٠١٣مجموع االشتراكات المتوقعة خالل عام 

  
  

   تحليل تأثر التكاليف الطبية في التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
  

    ٢٠١٢تكلفة الخدمة وتكلفة الفائدة خالل عام   
  ٧٢ ٣٥٦ ٠٠٠  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي ناقص 

  ١٠٣ ١٥٤ ٩٤٣  افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي
  ١٤٥ ٠٩٨ ٠٠٠  ٪١التكاليف الطبية الحالي زائد افتراض تضخم 

    ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١االستحقاقات المحددة في التزامات   
  ١ ٠٣٤ ٨٤٥ ٠٠٠  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي ناقص 

  ١ ٣٦٤ ٧٨٣ ١٨٩  افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي
  ١ ٧٩٦ ٠٦٣ ٠٠٠  ٪١افتراض تضخم التكاليف الطبية الحالي زائد 

  
  الطرق واالفتراضات االكتوارية

  
تحدد المنظمة وتختار سنويًا افتراضات وطرقًا يستخدمها الخبراء االكتواريون في تقييم نهاية السنة لتحديد 
المتطلبات من المصروفات واالشتراكات الخاصة باستحقاقات موظفي المنظمة. ويتعين اإلفصاح عن االفتراضات 

من المعايير المحاسبية الدولية. وٕاضافة إلى ذلك، يتحتم  ٢٥في البيانات المالية عمًال بالمعيار االكتوارية 
  اإلفصاح عن كل افتراض اكتواري بالقيمة المطلقة.
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      تاريخ التقدير
  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١    جميع الخطط:

      
      معدل الخصم

اإلجازات (غير  مدفوعات نهاية الخدمة
  المتراكمة):

. ويستند إلى مـدفوعات االسـتحقاقات ٪٣,٠يبلغ معدل الخصم المستخدم   
المتوقعــــة الموحــــدة بالنســـــبة إلــــى كلتـــــا الخطتــــين بـــــالترجيح بــــين منحنـــــى 

حســـب شــركة إي أو إن هويـــت  AAمجموعـــة الســندات مـــن الفئــة  مــردود
)Aon Hewitt(  ومنحنى المردود حسب البورصة السويسرية  ٪٧٥بنسبة
)SIX Swiss Exchange(  ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١فـي  ٪٢٥بنسـبة

. وقـد اسـتند ٪٠,١. ويقّرب معدل الخصـم النـاتج إلـى أقـرب نسـبة ٢٠١٢
معدل الخصم خالل العام الماضي إلى متوسط مـرّجح لمؤشـرات بلـومبرغ 

  في الواليات المتحدة األمريكية وسويسرا.
فـــي التقيـــيم الســـابق)  ٪٣,١ألوروبـــا (انخفـــاض مـــن  ٪٢,٦قيمـــة المعـــدل     التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:

 ٪٤,٥فـــي التقيـــيم الســـابق) و ٪٤,٧لألمـــريكتين (انخفـــاض مـــن  ٪٤,١و
فـــي التقيـــيم الســـابق). وفيمـــا يخـــص  ٪٤,٧لبلـــدان أخـــرى (انخفـــاض مـــن 

ديســمبر  كــانون األول/ ٣١أوروبــا، اعتمــدت المنظمــة انطالقــًا مــن تقيــيم 
نهجــًا قائمــًا علــى منحنــى المــردود لــيعكس نمــط التــدفقات النقديــة  ٢٠١٠

المتوقعة من المكتب الرئيسي األوروبي. والمعدل هو متوسـط مـرّجح بـين 
د حســـب البورصـــة السويســـرية الناشـــئة عـــن منحنـــى المـــردو  ٪٢,٠٥نســـبة 

الناشـــئة عـــن منحنـــى المـــردود فـــي منطقـــة اليـــورو حســـب  ٪٣,٧٩ونســـبة 
مؤشـــرات إي بـــوكس مـــع رجـــوح النســـبة األولـــى علـــى النســـبة الثانيـــة بمـــا 

  .٪٠,١٠يعادل الثلثين. ويقّرب المعدل الناتج إلى أقرب نسبة 
المنهجيــة وفيمــا يتصــل بــاألمريكتين وبلــدان أخــرى، تســتند المعــدالت إلــى     

ـــأمين  ـــة للت ـــدان األمريكي ـــيم منظمـــة الصـــحة للبل ذاتهـــا المســـتخدمة فـــي تقي
. وقـد ٢٠١٢ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١الصحي بعد انتهـاء الخدمـة فـي 

كــانون  ٣١اعتمــدت منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة انطالقــًا مــن تقيــيم 
نهجـــــًا قائمـــــًا علـــــى منحنـــــى المـــــردود باســـــتخدام  ٢٠١٢ديســـــمبر  األول/

حســب شــركة إي أو إن  AAنحنــى مــردود مجموعــة الســندات مــن الفئــة م
هويــت. وعليــه، يمكــن أن تختلــف المعــدالت الخاصــة بــاألمريكتين وبلــدان 
ـــــة المتوقعـــــة مـــــن تلـــــك  ـــــدفقات النقدي أخـــــرى نتيجـــــة الخـــــتالف أنمـــــاط الت

  المناطق.
إلــى مــدفوعات االســتحقاقات  . ويســتند٪٣يبلــغ معــدل الخصــم المســتخدم     الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:

المتوقعة الموحدة بالنسبة إلى كلتـا الخطتـين بـالترجيح بـين منحنـى مـردود 
حســـب شـــركة إي أو إن هويـــت بنســـبة  AAمجموعـــة الســـندات مـــن الفئـــة 

 ٣١فــي  ٪٢٥ومنحنــى المــردود حســب البورصــة السويســرية بنســبة  ٪٧٥
إلــى أقــرب . ويقــّرب معــدل الخصــم النــاتج ٢٠١٢ديســمبر  كــانون األول/

. وقد استند معدل الخصـم خـالل العـام الماضـي إلـى متوسـط ٪٠,١نسبة 
  مرّجح لمؤشرات بلومبرغ في الواليات المتحدة األمريكية وسويسرا.
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      معدل التضخم العام السنوي
(غير اإلجازات  مدفوعات نهاية الخدمة

  المتراكمة):
متوســـــط مـــــرّجح . ويســـــتند إلـــــى ٪٢,٢يبلـــــغ معـــــدل التضـــــخم المســـــتخدم   

 ٪١,٣للواليــــــات المتحــــــدة األمريكيــــــة و ٪٢,٥لمعــــــدالت التضــــــخم بــــــين 
علــــى التــــوالي. ويقــــّرب معــــدل  ٪٢٥و ٪٧٥لسويســــرا مــــع رجــــوح نســــبته 

  .٪٠,١التضخم الناتج إلى أقرب نسبة 
  لبلدان أخرى. ٪٢,٥لألمريكتين و ٪٢,٥ألوروبا و ٪١,٦قيمة المعدل     التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:

. ويســـــتند إلـــــى متوســـــط مـــــرّجح ٪٢,٢يبلـــــغ معـــــدل التضـــــخم المســـــتخدم     الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
 ٪١,٣للواليــــــات المتحــــــدة األمريكيــــــة و ٪٢,٥لمعــــــدالت التضــــــخم بــــــين 

علــــى التــــوالي. ويقــــّرب معــــدل  ٪٢٥و ٪٧٥لسويســــرا مــــع رجــــوح نســــبته 
  .٪٠,١التضخم الناتج إلى أقرب نسبة 

      
      السنويجدول المرتبات 
فــي  ٪٠,٥التضــخم العــام إضــافة إلــى الزيــادة المرتبطــة باإلنتاجيــة بنســبة     جميع الخطط:

الســـــنة وٕالـــــى الزيـــــادة المتصـــــلة بالجـــــدارة. وتحـــــدد قـــــيم الزيـــــادة المرتبطـــــة 
باإلنتاجيــة والجــدارة بمــا يســاوي قــيم الزيــادة المنبثقــة عــن تقيــيم الصــندوق 

كــــانون  ٣١المشـــترك للمعاشــــات التقاعديـــة لمــــوظفي األمـــم المتحــــدة فـــي 
  .٢٠١١ديسمبر  األول/

      
  األغراض باستثناء تكاليف المطالباتالتجمعات اإلقليمية من أجل جميع 

مدفوعات نهاية الخدمة (غير اإلجازات 
  المتراكمة):

  ال تنطبق  

باالســتناد إلــى مــا يلــي: التجمــع األوروبــي المؤلــف مــن المكتــب اإلقليمــي     التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:
ألوروبـــا والمقـــر الرئيســـي والمركـــز الـــدولي للحســـاب اإللكترونـــي والوكالـــة 
الدولية لبحوث السرطان وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحـة األيـدز 
والمرفق الدولي لشراء األدوية؛ والمكتب اإلقليمي لألمريكتين بالنسـبة إلـى 
منطقــة األمــريكتين؛ وتجمــع البلــدان األخــرى المؤلــف مــن اإلقلــيم األفريقــي 

بية الذنب وٕاقلـيم وٕاقليم شرق المتوسط والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كال
  جنوب شرق آسيا وٕاقليم غرب المحيط الهادئ.

  ال ينطبق    الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
      

  تكاليف سفر العودة إلى الوطن وشحن األمتعة لدى العودة إلى الوطن
(غير اإلجازات  مدفوعات نهاية الخدمة

  المتراكمة):
المســتحقة المتوقعـة حســب الوحــدة تحسـب باســتخدام طريقـة تقــدير المبـالغ   

القائمـــة علـــى خـــدمات موزعـــة بالتناســـب وفتـــرة محتســـبة منـــذ "تـــاريخ بـــدء 
  الخدمة" حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

  ال ينطبق    التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:
  ال ينطبق    الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
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  الخدمة والمنحة في حالة الوفاةمنحة العودة إلى الوطن وتعويض إنهاء 
(غير اإلجازات  مدفوعات نهاية الخدمة

  المتراكمة):
تســتخدم طريقــة تقــدير المبــالغ المســتحقة المتوقعــة حســب الوحــدة بــالتوزيع   

  التناسبي لمعدل االستحقاق.
  ال ينطبق    التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:

  ينطبقال     الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
      

      اإلجازة المتراكمة
(غير اإلجازات  مدفوعات نهاية الخدمة

  المتراكمة):
تحسب قيمة الخصوم على أساس اإلخالء من االلتزامات أي كمـا لـو أن   

  جميع الموظفين أنهوا الخدمة على الفور.
  ال ينطبق    التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:

  ال ينطبق    األضرار:الصندوق الخاص للتعويض عن 
      

  إلغاء الوظيفة ومنحة نهاية الخدمة وٕانهاء الخدمة بناء على اتفاق متبادل
(غير اإلجازات  مدفوعات نهاية الخدمة

  المتراكمة):
ـــة الخدمـــة بموجـــب    تعتبـــر هـــذه االســـتحقاقات فـــي عـــداد اســـتحقاقات نهاي

  بالتالي من التقييم.من المعايير المحاسبية الدولية وتستبعد  ٢٥المعيار 
  ال ينطبق    التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:

  ال ينطبق    الصندوق الخاص للتعويض عن األضرار:
  

  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
  

اكتواري على تقييم المعاشات التقاعدية أن يحصل مجلس صندوق تنص الئحة صندوق المعاشات التقاعدية على 
للصندوق يجريه الخبير االكتواري االستشاري مرة كل ثالث سنوات على األقل. وقد كانت الممارسة التي اتبعها 
مجلس الصندوق إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة المجموعة المفتوحة. والغرض األولي من التقييم 

  الية والتقديرية في المستقبل كافية لتلبية خصومه.االكتواري هو تحديد ما إذا كانت أصول الصندوق الح
  

ويتمثل التزام المنظمة المالي إزاء صندوق المعاشات التقاعدية في اشتراكاتها الواجبة المحددة وفقًا للمعدل الذي 
والمعدل الخاص بالمنظمات  ٪٧,٩تقرره الجمعية العامة لألمم المتحدة (يبلغ المعدل الخاص بالمشتركين 

في الوقت الحالي) وفي أي حصة لمساهمتها في أي مدفوعات لسد العجز االكتواري عمًال  ٪١٥,٨ء األعضا
من الئحة الصندوق. وال تصبح هذه المدفوعات الخاصة بسد العجز مستحقة إال إذا طبقت الجمعية  ٢٦بالمادة 

جز استنادًا إلى تقييم الكفاية بعد تحديد ضرورة أداء مدفوعات لسد الع ٢٦ العامة لألمم المتحدة أحكام المادة
االكتوارية للصندوق في تاريخ التقييم. وتساهم كل منظمة من المنظمات األعضاء في المدفوعات لسد ذلك العجز 
بدفع مبلغ يتناسب مع مجموع االشتراكات التي سددتها كل واحدة منها خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ 

  التقييم.
  

. وكشف التقييم عن عجز اكتواري بنسبة ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١الكتواري األخير في وقد أجري التقييم ا
) من األجور الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية مما يعني أن ٢٠٠٩في تقييم سنة  ٪٠,٣٨(مقابل  ٪١,٨٧

من  ٪٢٥,٥٧ن كا ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١معدل االشتراكات النظري المطلوب لتحقيق التوازن في 
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. وقد نجم العجز ٪٢٣,٧األجور الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية مقارنة بمعدل االشتراكات الفعلي البالغ 
  االكتواري أساسًا عن تجربة االستثمار دون المستوى المتوقع في السنوات األخيرة.

  
للمعاشات  تعديلرض عدم وجود أي االكتوارية على فوبلغت النسبة الممولة لألصول االكتوارية إلى الخصوم 

). ٢٠٠٩في تقييم سنة  ٪١٤٠(مقابل  ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١في  ٪١٣٠التقاعدية في المستقبل 
المعاشات  عديل) عندما أخذ النظام الحالي لت٢٠٠٩في تقييم سنة  ٪٩١(مقابل  ٪٨٦وكانت النسبة الممولة 
  التقاعدية في الحسبان.

  
االكتواري االستشاري بعد تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق إلى عدم وجود أي ضرورة في وخلص الخبير 

من الئحة الصندوق إذ تجاوزت  ٢٦ ألداء مدفوعات لسد العجز بموجب المادة ٢٠١١ديسمبر  كانون األول/ ٣١
فضًال عن ذلك، فاقت القيمة القيمة االكتوارية لألصول القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في الصندوق. و 

السوقية لألصول أيضًا القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المتراكمة في تاريخ التقييم. ولم تطبق الجمعية العامة 
حتى وقت إعداد هذا التقرير. وستستعرض األجور الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية عند  ٢٦أحكام المادة 

  .٢٠١٣ديسمبر  كانون األول/ ٣١بل في إجراء التقييم االكتواري المق
  

والحظ مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة في التقرير الخاص بدورته التاسعة 
أن رفع السن العادية  ١) والمقدم لتنظر فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠١٢يوليو  تموز/ ١١- ٣والخمسين (

عامًا أمر يتوقع أن يخفض تخفيضًا شديدًا قيمة العجز ويحتمل أن  ٦٥جدد في الصندوق إلى للتقاعد للمشتركين ال
الصادر في  ٦٧/٢٤٠. وأذنت الجمعية العامة في قرارها ٪١,٨٧يغطي نصف قيمة العجز الحالي البالغة نسبته 

للمشتركين الجدد في عامًا  ٦٥لمجلس الصندوق برفع السن العادية للتقاعد إلى  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/
رهنًا بقرار تتخذه الجمعية العامة لتحديد  ٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ١الصندوق مع سريان ذلك في موعد أقصاه 

  زيادة مقابلة في السن اإللزامية إلنهاء الخدمة.
  

مليون  ٢٣٢(مقابل  ٢٠١٢ماليين دوالر أمريكي خالل عام  ٢٠٦وبلغت قيمة االشتراكات المدفوعة للصندوق 
مليون  ٢١٦فتبلغ قيمتها  ٢٠١٣). أما االشتراكات المتوقعة المستحقة في عام ٢٠١١دوالر أمريكي في عام 

  دوالر أمريكي.
  

ويجري مجلس مراجعي الحسابات لألمم المتحدة مراجعة حسابات سنوية لعمليات الصندوق ويقدم تقريرًا عن 
الصندوق تقارير فصلية عن استثماراته تنشر على شبكة  مراجعة الحسابات إلى مجلس الصندوق سنويًا. ويصدر

  ٢اإلنترنت.
  
  اإليرادات المؤجلة  ١٤- ٤
  

غير أن تقييد  ٢٠١٢تمثل اإليرادات المؤجلة المتصلة بالمساهمات الطوعية اتفاقات لعدة سنوات مبرمة في عام 
إلى إيرادات مؤجلة جارية وٕايرادات إيراداتها أّجل إلى فترات مالية الحقة. وينقسم رصيد المساهمات الطوعية 

  مؤجلة غير جارية حسب فترة توفر األموال للمنظمة إلنفاقها.
  

                                    
  ).A/67/9(الوثيقة  ٩الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم    ١
 آذار/ ٢٢(المطلــع عليــه فــي  /http://www.unjspf.org/UNJSPF_Webالتقــارير متاحــة علــى العنــوان اإللكترونــي التــالي:    ٢

  ).٢٠١٣ مارس
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أما اإليرادات المؤجلة الخاصة بالمشتريات المستردة القيمة فترتبط بالمبالغ النقدية المحّصلة عندما ال تتاح 
إلى كون المشتريات المستردة القيمة  اإلمدادات أو الخدمات لألطراف التي تطلبها في نهاية السنة. ونظراً 

على التبادل، تسجل اإليرادات على أساس استحقاقها فضًال عن تسجيل أي إيرادات تحّصل قبل معامالت قائمة 
في اإليرادات المؤجلة. ومجموع اإليرادات المؤجلة الخاصة بالمشتريات المستردة القيمة هو مجموع  نجازموعد اإل

  جار.
  

  
 األول/كانون  ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١

  (إعادة بيان)
  ٣٢١ ٣٩٧ ٧٧٥  ٢٣٩ ١٦١ ٤١٥  المساهمات الطوعية

  ١٣٦ ٢٤٣ ٠١٠  ٧٧ ٨٧٣ ٢٩٥  القيمة المستردة المشتريات
  ٤٥٧ ٦٤٠ ٧٨٥  ٣١٧ ٠٣٤ ٧١٠  مجموع اإليرادات المؤجلة الجارية

  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  المساهمات الطوعية
  ٢٢٤ ٨٩٦ ٠٩٣  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  مجموع اإليرادات المؤجلة غير الجارية

  ٦٨٢ ٥٣٦ ٨٧٨  ٥٢٧ ٣١١ ٨٤٦  مجموع اإليرادات المؤجلة
  
  الخصوم المتداولة األخرى  ١٥- ٤
  

. ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي في  ٤١,٤بلغ مجموع رصيد الخصوم المتداولة األخرى 
المبالغ بخصوم مختلفة قصيرة األجل على النحو المفصل أدناه. أما المبالغ المستردة المستحقة الدفع وتتعلق هذه 

  فتخص رصيد األموال المستحقة للجهات المساهمة بعد تنفيذ البرامج.
  

  
 كانون األول/ ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١

  (إعادة بيان)
  ١٦ ١٨٣ ٧٩٨  ١٧ ٧٢٦ ٢٦١  الواردة في فواتيراستحقاقات السلع والخدمات غير 
  ١٢ ٦٧١ ١٢٩  ٣ ٩٠١ ٨٩٠  استحقاقات تكاليف إعادة الهيكلة

  ٢٧٣ ١٤٨  ٢٧٣ ١٤٨  المتوفيناستحقاقات ورثة الموظفين 
  -  ٥ ١١١ ٢٨٢  المبالغ المستردة المستحقة الدفع

  ٣ ٦٠٣ ٤٠١  ٢ ٤٨٧ ٣٠٥  المعاشات التقاعدية المستحقة الدفع
  ٢ ٧٥٣ ٧٧٩  ٣ ٧٦١ ٠١٨  التأمين المستحقة الدفعمبالغ 

  ٣ ٦٥١ ٦٩٧  ٣ ٥٦٧ ٧٧٤  المؤسسات
  ٦ ٩٤٣ ٨٣٠  ٤ ٦١٣ ٥٦٣  خرىاألخصوم ال

  ٤٦ ٠٨٠ ٧٨٢  ٤١ ٤٤٢ ٢٤١  مجموع الخصوم المتداولة األخرى
  

المالية ويتصل رصيد المؤسسات بأموال تحتفظ بها المنظمة في صناديق استئمانية وتكون مسؤولة عن إدارتها 
  كما يلي: ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١والتنظيمية. وكانت المؤسسات التي لديها صناديق استئمانية في 

  
 جائزة بحوث متالزمة داون في إقليم شرق المتوسط 
 جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة 
 جائزة الدكتور كومالن أ. أ. كوينوم 
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 جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة 
 منحة مؤسسة جاك باريزو 
 جائزة مؤسسة ليون برنارد 
 منحة األستاذ فرانشيسكو بوكياري الدراسية 
  جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية والسكري في إقليم شرق

 المتوسط
 جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة 
 تحدة للصحةجائزة مؤسسة اإلمارات العربية الم  

  
  الخصوم المشتركة بين الكيانات  ١٦- ٤
  

تستضيف المنظمة عددًا من الكيانات بموجب اتفاقات الخدمات اإلدارية. وٕاذ تدير المنظمة نقدية كل الكيانات، 
توجد خصوم تتعلق بهذه الكيانات وتخص أمواًال يحتفظ بها باسم الكيانات. ويرد فيما يلي مجموع المبالغ المستحقة 

  كيان. لكل
  

  
 كانون األول/ ٣١

    ٢٠١٢ديسمبر 
  ٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١

  (إعادة بيان)
  ١٨٧ ٥٨٦ ٢٢٠  ٢٠٧ ٩٠٣ ٠٤٥  التأمين الصحي للموظفين

  ١١ ٩٤٢ ٤٦٩  ١٦ ٥٦١ ٢٨٠  المركز الدولي للحساب اإللكتروني
  ٤٨٨ ٧٥٧ ٨٢٨  ٥٥٣ ٨٠٥ ٣٨٧  المرفق الدولي لشراء األدوية

  ٤ ٧٤٨ ٤٤٧  ٧ ٠١٨ ٩٢٥  لمكافحة داء كالبية الذنبالبرنامج األفريقي 
الصـــــندوق االســـــتئماني لبرنـــــامج األمـــــم المتحـــــدة المشـــــترك 

  ٢٤٠ ٣٦١ ٨٩٩  ٢٠٤ ٥٢١ ٥٠١  لمكافحة األيدز
  ٩٣٣ ٣٩٦ ٨٦٣  ٩٨٩ ٨١٠ ١٣٨  مجموع الخصوم المشتركة بين الكيانات

  
  االقتراض الطويل األجل  ١٧- ٤
  

للمدير العام بالمضي في تشييد مبنى جديد  ١٣-٥٦ع  ص  جو ٨-٥٥ع  ص  جأذنت جمعية الصحة في قراريها 
مليون  ٦٦للمنظمة ولبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز في المقر الرئيسي بتكلفة تبلغ قيمتها المقدرة 

على منح  مليون فرنك سويسري. ووافق االتحاد السويسري ٣٣فرنك سويسري وتساوي حصة المنظمة المقدرة منها 
مليون فرنك سويسري وقيمة نصيب المنظمة منه  ٥٩‚٨قرض بال فائدة للمنظمة والبرنامج المذكور تبلغ قيمته 

مليون فرنك سويسري. ووافقت جمعية الصحة أيضًا على استخدام صندوق العقارات لتسديد حصة المنظمة  ٢٩‚٩
السويسري اعتبارًا من السنة األولى الستكمال  سنة من القرض المذكور الذي يقدمه االتحاد ٥٠على مدى فترة 

  المبنى.
  

) مبّين بتكلفة ٢٠١١مليون دوالر أمريكي في عام  ٢٢,٧مليون دوالر أمريكي ( ٢١,٩والقرض الذي تبلغ قيمته 
(سعر الفائدة المعمول به بين مصارف لندن (الليبور)  ٪١,١٦االستهالك باستخدام سعر الفائدة الفعلي البالغ 

  سنة). ٣٠نك السويسري لمدة بالفر 
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  معلومات داعمة لبيان األداء المالي  -٥
  

  اإليرادات  ١- ٥
  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  
لفـتح أبـواب االعتمـاد للفتـرة الماليـة  قرارهـا ٢٠١١مـايو  أيـار/اعتمدت جمعية الصـحة العالميـة الرابعـة والسـتون فـي 

مليــون دوالر أمريكــي. وقــررت أيضــًا ضــمن القــرار  ٣٩٥٩ورحبــت فيــه بميزانيــة فعليــة مجموعهــا  ٢٠١٣١-٢٠١٢
-٢٠١٢مليون دوالر أمريكي للفترة المالية  ٩٤٩نفسه أن يصبح مجموع االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء 

االشــتراكات المقــدرة علــى وأدرج فــي  ٢٠١٢مليــون دوالر أمريكــي فــي إيــرادات ســنة  ٤٧٥. وقّيــد مبلــغ قيمتــه ٢٠١٣
. ٢٠١٢ماليـين دوالر أمريكـي إلـى صـندوق معادلـة الضـرائب فـي عـام  ١٠,٢وحـّول مبلـغ قـدره  ٢الدول األعضاء.

مليـون دوالر أمريكـي مـن صـندوق الـدخل  ١٥تمـت الموافقـة علـى تحويـل مبلـغ قيمتـه  ٣-٦٤ع  ص  جوعمًال بالقرار 
  ).١-٦ع إلى المالحظة غير المقدر المتأتي من الدول األعضاء (الرجو 

  
  في تحصيلها الزيادة في االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشكوك

  
غيـر  أمـراً فـي تحصـيلها حسـابات مدينـة يعتبـر تحصـيلها  تمثل االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة المشـكوك

ــــى الســــواء. وتت ــــة واالشــــتراكات المقــــدرة عل ــــى المســــاهمات الطوعي ــــادة فــــي االعتمــــادات مؤكــــد بالنســــبة إل كــــون الزي
ماليــين دوالر أمريكــي مــن زيــادة قــدرها  ٣,٣فــي تحصــيلها البالغــة قيمتهــا  المخصصـة للحســابات المدينــة المشــكوك

مليون دوالر أمريكي في االعتمادات المخصصة لحسابات االشتراكات المقدرة المستحقة التحصيل ومن زيـادة  ٢,٤
دوالر أمريكــي فــي االعتمــادات المخصصــة لحســابات المســاهمات الطوعيــة المســتحقة التحصــيل  مليــون ٠,٩قــدرها 

  ).٣-٤(الرجوع إلى المالحظة 
  

  المساهمات الطوعية
  

. وتمثـل هـذه ٢٠١٢مليون دوالر أمريكي خالل عام  ١٦٣٦بلغ مجموع المساهمات الطوعية المقدمة إلى المنظمة 
الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات والمنظمــات والهيئــات المســاهمات إيــرادات مقيــدة محصــلة مــن 

  ٣األخرى التابعة لألمم المتحدة والقطاع الخاص.
  

مليـــون دوالر أمريكـــي هـــو مجمـــوع محـــدد بعـــد اقتطـــاع  ١٦٣٦ومجمـــوع المســـاهمات الطوعيـــة المبلّـــغ عنـــه بقيمـــة 
والتخفيضــــات فــــي ) ٢(مليــــون دوالر أمريكــــي،  ١٧المبــــالغ المســــتردة المســــتحقة للجهــــات المســــاهمة وقيمتهــــا  )١(

اإليــرادات المقيــدة فــي الســنوات الســابقة نتيجــة لظهــور بينــات خــالل الســنة الجاريــة تــدل علــى عــدم تحصــيل المبــالغ 
  مليون دوالر أمريكي. ١٣وقيمتها 

  
  
  
  
  

                                    
  .٣-٦٤ع  ص  جالقرار     ١
 لالطالع على تفاصيل حالة تحصيل االشتراكات المقدرة. ٦٦/٣٠انظر الوثيقة ج    ٢

 لالطالع على التفاصيل حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة. ١إضافة  ٦٦/٢٩انظر الوثيقة ج    ٣
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  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل خدمات
  

 ٢٠١٢األعضاء وسائر الجهات المساهمة. وقد تلقت خالل عام تتلقى المنظمة مساهمات غير نقدية من الدول 
  ١مليون دوالر أمريكي. ٦٦,٥مساهمات عينية ومساهمات في شكل خدمات قيمتها 

  
    ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١    

    ٥١ ١٣٣ ٤٨٠    المساهمات الطوعية العينية

    ١٥ ٣٣٤ ٩٥٩    المساهمات الطوعية في شكل خدمات

    ٦٦ ٤٦٨ ٤٣٩    الطوعية العينية وفي شكل خدمات مجموع المساهمات

  
  المشتريات المستردة القيمة

  
تشتري المنظمة األدوية واللقاحات نيابة عن الدول األعضاء وسائر وكاالت األمم المتحدة. وقد بلغ مجموع 

دوالر أمريكي. مليون  ٦٢,٥والخاصة بالمشتريات المستردة القيمة  ٢٠١٢اإليرادات والمصروفات المقيدة لعام 
وتسجل األموال المحصلة مقدمًا بالنسبة إلى المشتريات المستردة القيمة كإيرادات مؤجلة. وتشكل اإليرادات 
والمصروفات المتصلة بالمشتريات المستردة القيمة جزءًا من صندوق المشاريع وال يبّلغ عنها في إطار الميزانية 

  البرمجية.
  

  إيرادات التشغيل األخرى
  

مليون دوالر أمريكي من استضافة كيانات أخرى مثل برنامج األمم  ١٤رسومًا قدرها  ٢٠١٢المنظمة عام  حّصلت
المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والمرفق الدولي لشراء األدوية والمركز الدولي للحساب اإللكتروني والبرنامج 

خرى أيضًا بيع المنشورات وٕاتاوات حقوق األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب. وشملت مصادر اإليرادات األ
  الملكية.

   

                                    
العينيـة والمسـاهمات فـي شـكل  ، لالطالع على تفاصيل جميـع المسـاهمات٥، الجدول ١إضافة  ٦٦/٢٩انظر الوثيقة ج   ١

  خدمات حسب الجهة المساهمة.



 A66/29  ٦٦/٢٩ج

73 

  اإليرادات المالية
  

  ما يلي اإليرادات الماليةتشمل 
    ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١    

    ١٩ ٠١٣ ٦٧٤    إيرادات االستثمار

 المكاســـــب المحققـــــة نتيجـــــة لصـــــرف العمـــــالت األجنبيـــــة فـــــي 
  المعامالت واألرصدة المصرفية   

  ١ ٨٠٩ ٦٨١    

 صـــــافي المكاســـــب غيـــــر المحققـــــة نتيجـــــة لصـــــرف العمـــــالت 
  مخاطرالللتحوط من األجنبية    

  ١٠ ٣٦٤ ٩٦٧    

 صـــــافي المكاســـــب غيـــــر المحققـــــة نتيجـــــة لصـــــرف العمـــــالت 
  بيان الميزانيةاألجنبية في عملية إعادة تقييم    

  ١٥ ٥٢٤ ٧٩٦    

 المكاســب االكتواريــة نتيجــة إلعــادة التقيــيم المتصــلة بصــندوق 
  مدفوعات نهاية الخدمة   

  ٧ ٣٥٠ ٧٤٣    

 إيــرادات االســتثمار والمكاســب والخســائر الناتجــة عــن صــرف 
  العمالت األجنبية الموزعة على كيانات أخرى   

  )١٠ ٩٤٧ ٨١٦(    

    ٤٣ ١١٦ ٠٤٥    مجموع اإليرادات المالية

  
  المصروفات  ٢- ٥
  

  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  

الموظفين العاملين في جميع المواقع وتشمل الرسوم تشكل تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين مجموع تكاليف 
المقتطعة من النفقات الخاصة بالمرتب األساسي وتسوية مقر العمل وأي أنواع أخرى من االستحقاقات (مثل 

تشمل تكاليف الموظفين حركة الخصوم االكتوارية المعاشات التقاعدية ومبالغ التأمين) التي تدفعها المنظمة. كما 
  للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة المقيدة في بيان األداء المالي.

  
  اإلمدادات والمواد الطبية

  
تتعلق غالبية رصيد اإلمدادات والمواد الطبية باإلمدادات الطبية التي تشتريها المنظمة وتوزعها من أجل أنشطة 

مليون دوالر أمريكي  ٣١يف اإلمدادات والمواد الطبية المصروفات العينية التي تبلغ قيمتها البرامج. وتشمل تكال
  مليون دوالر أمريكي. ٥٨والمصروفات المتصلة بالمشتريات المستردة القيمة التي تبلغ قيمتها 

  
  الخدمات التعاقدية

  
وتتكون أساسًا من المبالغ المدفوعة تمثل تكاليف الخدمات التعاقدية المصروفات الخاصة بمقدمي الخدمات. 

على اتفاقات ألداء العمل أو عقود استشارية. وتعتبر أنشطة  ءً لألفراد لالضطالع بأنشطة نيابة عن المنظمة بنا
البحوث الطبية وتكاليف اتفاقات الخدمة الخاصة والمنح الدراسية والمصروفات األمنية أيضًا في عداد مصروفات 

  الخدمات التعاقدية.
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  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  

تتصل التحويالت والمنح للجهات النظيرة بعقود غير تبادلية تبرم مع الجهات النظيرة الوطنية (وزارات الصحة 
أساسًا) ألداء أنشطة تتمشى مع الميزانية البرمجية للمنظمة. وتحتسب نفقة األموال عند تحويل األموال إلى الشريك 

  ون مشاركة المنظمة متواصلة. ويشار إلى هذه المصروفات أيضًا باسم "التعاون المالي المباشر".وال تك المتعاقد
  

  السفر
  

تندرج تكاليف السفر التي تدفعها المنظمة للمشاركين في االجتماعات من الموظفين وغير الموظفين في المنظمة 
يف السفر. وتشمل مصروفات السفر تكاليف وللخبراء االستشاريين وممثلي الدول األعضاء في رصيد مجموع تكال

السفر بالطائرة وبدل المعيشة اليومي وسائر التكاليف المتصلة بالسفر. وهذا المبلغ ال يشمل تكاليف السفر 
  النظامي في إطار إجازة زيارة الوطن والمنح الدراسية المحسوبة في تكاليف الموظفين.

  
  مصروفات التشغيل العامة

  
شغيل العامة تكاليف العمليات العامة لدعم المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي تمثل مصروفات الت

وتشمل المرافق واالتصاالت (مصروفات الهاتف األرضي والهاتف المحمول واإلنترنت والشبكة العالمية) 
  واإليجارات.

  
  المعدات والمركبات واألثاث

  
تحتسب  ،من المعايير المحاسبية الدولية ١٧االنتقالية التي ينص عليها المعيار حكام األإذ آثرت المنظمة تطبيق 

  المقر الرئيسي. ي فيمبانالكامل تكاليف المعدات والمركبات واألثاث عند تسلمها ما عدا 
  

  استهالك األصول المادية واستهالك األصول غير الملموسة
  

المنهجي لمبالغ استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات  تنجم مصروفات استهالك األصول المادية عن التوزيع
على مدى عمرها اإلنتاجي. ويتصل استهالك األصول المادية أساسًا بمباني المنظمة. أما مصروفات استهالك 
األصول غير الملموسة فتنجم عن التوزيع المنهجي لمبالغ استهالك األصول غير الملموسة على مدى عمرها 

  اإلنتاجي.
  
  كاليف الماليةالت
  

  ما يلي: التكاليف الماليةتشمل 
  

    ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١    
    ٢ ٢٤٢ ٢٥٨    الرسوم المصرفية ورسوم إدارة االستثمارات

 صــــــــافي الخســــــــائر المحققــــــــة نتيجــــــــة لصــــــــرف العمــــــــالت األجنبيــــــــة 
  بيان الميزانيةفي  للتحوط من المخاطر   

  ٩٧٩ ١٢٧  
  

 تكلفــــــــة الفائــــــــدة االكتواريــــــــة المرتبطــــــــة بتقيــــــــيم صــــــــندوق مــــــــدفوعات 
  نهاية الخدمة   

  ٢ ٦٣٢ ١٩٠  
  

    ٥ ٨٥٣ ٥٧٥    مجموع التكاليف المالية
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  األسهم معلومات داعمة لبيان التغيرات في صافي األصول/  -٦
  
  الميزانية العادية –الدول األعضاء   ١- ٦
  

من االشتراكات المقدرة إلى جانب االعتمادات  واإليراداتتتضمن هذه المالحظة معلومات مفصلة عن التمويل 
. وتبرز حالة الصناديق ٢٠١٢الممولة من صندوق الدخل غير المقدر المتأتي من الدول األعضاء خالل عام 

  العجز في الميزانية العادية للدول األعضاء. المتاحة صافي الفائض/
  

    

صندوق اشتراكات 
الدول األعضاء 

    المقدرة

صندوق الدخل غير 
المقدر المتأتي من 
    الدول األعضاء

صندوق معادلة 
    الضرائب

صندوق رأس 
  المجموع    المال العامل

 يناير  كانون الثاني/ ١الرصيد في 
   ٦٦ ٤٤٦ ٩٨١    ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠    )٨ ٠٧٣ ٦٠٣(    ٢٣ ٨٥٥ ٣٩١    ١٩ ٦٦٨ ١٩٣    ٢٠١٢  

                      والمصروفات البرمجيةاإليرادات 
  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠    -    -    -    ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠    اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  -    -    -    )١٥ ٠٠٠ ٠٠٠(    ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠    االعتمادات
  -    -    ١٠ ١٨٩ ١٥٠    -    )١٠ ١٨٩ ١٥٠(    المبالغ المسددة لمعادلة الضرائب

  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠    -    ١٠ ١٨٩ ١٥٠    )١٥ ٠٠٠ ٠٠٠(    ٤٧٩ ٤٢٠ ٠٠٠    الميزانية البرمجية الفعلية
 المصروفات البرمجية المتعلقة بالفترة 

   ٤٢٧ ٣١٠ ١٥٨(    -    -    -    )٤٢٧ ٣١٠ ١٥٨(    ٢٠١٣- ٢٠١٢(  
 المصروفات البرمجية المتعلقة بالفترة 

   ١٤ ١٣٠ ٤٤٦(    -    -    -    )١٤ ١٣٠ ٤٤٦(    ٢٠١١- ٢٠١٠(  
  المبالغ المسددة لرد قيمة الضرائب 

  )١٤ ٥٣٣ ٥٩١(    -    )١٤ ٥٣٣ ٥٩١(    -    -    المفروضة على الموظفين   
  ١٨ ٦٣٤ ٩٥٥    -    )٤ ٣٤٤ ٤٤١(    )١٥ ٠٠٠ ٠٠٠(    ٣٧ ٩٧٩ ٣٩٦    مجموع الفائض/ (العجز)

  االعتمادات المخصصة للحسابات 
                      في تحصيلها المدينة المشكوك   

  الزيادة في االعتمادات المخصصة 
  في  المدينة المشكوكللحسابات    
  )٢ ٤٢٩ ٣٢٤(    -    -    -    )٢ ٤٢٩ ٣٢٤(    تحصيلها   

  الدخل غير المقدر المتأتي من الدول 
                      األعضاء   

  ٤٥٢ ٩٣١    -    -    ٤٥٢ ٩٣١    -    الفوائد
  ١ ٠١٣ ١٨٩    -    -    ١ ٠١٣ ١٨٩    -    اإليرادات المتنوعة

  صافي الدخل غير المقدر المتأتي من 
  ١ ٤٦٦ ١٢٠    -    -    ١ ٤٦٦ ١٢٠    -    األعضاءالدول    

 ديسمبر  كانون األول/ ٣١الرصيد في 
   ٨٤ ١٢١ ٧٣٢    ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠    )١٢ ٤١٨ ٠٤٤(    ١٠ ٣٢١ ٥١١    ٥٥ ٢١٨ ٢٦٥    ٢٠١٢  
  

مليون دوالر أمريكي لتمويل الميزانية  ١٥تخصيص مبلغ قدره  ٣-٦٤ع  ص  جوقد قررت جمعية الصحة في قرارها 
  .٢٠١٣-٢٠١٢العادية للفترة المالية 

  
وعالوة على ذلك، قررت جمعية الصحة في القرار ذاته أن يظل صندوق رأس المال العامل عند مستواه الراهن 

  كي.مليون دوالر أمري ٣١وهو 
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  الحساب الخاص لصندوق تكاليف الخدمات  ٢- ٦
  

أنشئ هذا الصندوق لدعم تكاليف الخدمات التي تمّول من مصادر أخرى غير ميزانية االشتراكات المقدرة (أي من 
  المساهمات الطوعية).

  
  وتقّيد في حساب هذا الصندوق اإليرادات من المصادر التالية:

  
  ١٧-٣٤ع  ص  جالمبالغ الواردة من المصادر الطوعية لتمويل تكاليف دعم البرامج بموجب القرار 

 والمحسوبة بتطبيق نسبة مئوية ثابتة على مجموع المصروفات؛
 اتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخرى؛ 
  ١٢٢/٣ت  مالفوائد المحصلة من الصناديق الطوعية حسب الوثيقة.  

  
    المجموع  

  ١١١ ١٨٣ ٩٨١  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 
    اإليرادات

  ١١١ ٣٤٧ ٧٨٦  تكاليف دعم البرامج
  ٦ ٨٧٢ ٩٩٧  الفوائد

  ٤ ٨١٤ ٥٣٨  اتفاقات الخدمات اإلدارية المبرمة مع كيانات أخرى
  ٢ ١٥٤ ٤٣٣  سداد السلف (المالحظة أ)

  ١٢٥ ١٨٩ ٧٥٤  مجموع اإليرادات
    المصروفات

  ٣٦ ٢٢٠ ١٥٠  األنشطة العالمية واألنشطة المشتركة بين األقاليم
  ١٨ ٥٢٤ ٠٢٦  أفريقيا -الرئيسي المكتب 
  ٣ ٦١١ ٤٨٠  غرب المحيط الهادئ -الرئيسي المكتب 
  ٨ ٣٩٨ ٣٣٧  أوروبا -الرئيسي المكتب 
  ٤ ٩٨٦ ٢٩٢  جنوب شرق آسيا -الرئيسي المكتب 
  ٣ ٤٦٠ ١٥٤  ناألمريكتا -الرئيسي المكتب 
  ٧ ٣٩٨ ٦١٣  شرق المتوسط -الرئيسي المكتب 

  ٨٢ ٥٩٩ ٠٢٥  مجموع المصروفات
    يطرح منه:

 مشكوكالزيادة في االعتمادات المخصصة للحسابات المدينة ال
  ٨٩٢ ٠٨٠  المساهمات الطوعية (المالحظة ب) –تحصيلها  في
  ٢ ٧٥٥ ٧٧٢  خرى (المالحظة ج)األمصروفات ال

  ١٥٠ ١٢٦ ٨٣١  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١الرصيد في 
  

 أمـراض مجـال فـي والتـدريب للبحـوث الخـاص للبرنـامج اإلداريـة للخـدمات سـلف ٢٠١١قـدمت خـالل عـام  : المالحظـة أ
 تفاقيـةوالالعالميـة  الصـحة ومنظمـة الـدولي والبنـك اإلنمـائي المتحـدة األمـم وبرنـامج بين اليونيسف المشترك المدارية المناطق

مليـون  ٠,٥٤و ٣,٢٢ماليـين دوالر أمريكـي ( ٣,٨٠التبـغ بلـغ مجموعهـا  مكافحـة بشـأن اإلطاريـة منظمـة الصـحة العالميـة
مليــون دوالر أمريكــي) إضــافة  ١,٦١( ٢٠١٢دوالر أمريكــي علــى التــوالي). وســدد نصــف قيمــة الســلفة للبرنــامج الخــاص عــام 
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مليـون دوالر أمريكـي)  ٠,٥٤التبغ في العام نفسـه ( مكافحة بشأن طاريةاإل منظمة الصحة العالمية تفاقيةالإلى تسديد السلفة 
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٢٠ليبلغ مجموع السلف المسددة 

  
فـــي تحصـــيلها بالنســـبة إلـــى  تبلـــغ قيمـــة الزيـــادة فـــي االعتمـــادات المخصصـــة للحســـابات المدينـــة المشـــكوك المالحظـــة ب:

إلـى  ٢٠١١ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١ماليين دوالر أمريكي في  ١٠,١أمريكي (من مليون دوالر  ٠,٩المساهمات الطوعية 
للحصـــول علـــى  ٣-٤). ويرجـــى الرجـــوع إلـــى المالحظـــة ٢٠١٢ديســـمبر  كـــانون األول/ ٣١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي  ١١

  معلومات مفصلة عن رصيد الحسابات المدينة واالعتمادات المخصصة.
  

ماليــين دوالر أمريكــي فــي الحســاب الخــاص لصــندوق تكــاليف الخــدمات فــي نهايــة عــام  ٥,٨قّيــد مبلــغ قــدره  المالحظــة ج:
ـــــي رصـــــيد الصـــــندوق االفتتـــــاحي لعـــــام  ٢٠١١ مليـــــون دوالر أمريكـــــي لتغطيـــــة  ٢,٨. واســـــتلزم مبلـــــغ قيمتـــــه ٢٠١٢وأدرج ف

  المصروفات من هذا الرصيد وهو وارد في بيان األداء المالي.
  
  صندوق العقارات  ٣- ٦
  

. ويستخدم هذا الصندوق لدفع تكاليف تشييد ١٤-٢٣ع  ص  جعية الصحة هذا الصندوق بموجب القرار أنشأت جم
المباني أو توسيع المباني الراهنة وشراء األراضي حسب الضرورة والصرف على التصليحات والتغييرات المهمة 

ن. ومن الضروري الحصول على في مباني مكاتب المنظمة الراهنة وأماكن اإلقامة التي تؤجرها المنظمة للموظفي
  تصريح محدد من جمعية الصحة لشراء األراضي وتشييد المباني أو توسيعها.

  
    المجموع  

  ١٨ ١٢٠ ٥٨٠  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 
    اإليرادات

  ١١ ٧٦١ ٠٢١  إيرادات اإليجار
  ١٩٨ ٧٥٤  خرىاأليرادات اإل

  ٧ ٧٥٢ ٩١٧  اإليرادات العينية
  ١٩ ٧١٢ ٦٩٢  مجموع اإليرادات

    المصروفات
  ٧ ٧٥٢ ٩١٧  المصروفات العينية

  ٨ ٢٢٩ ٩٩٥  المقر الرئيسي -المكتب الرئيسي 
  ١ ٣٠٦ ٥٤٠  أفريقيا -المكتب الرئيسي 
  ١ ٤٨٦ ٢١١  شرق المتوسط -المكتب الرئيسي 
  )٣٧ ٩٩١(  أوروبا -المكتب الرئيسي 
  ١٨ ٧٣٧ ٦٧٢  مجموع المصروفات

  ١٩ ٠٩٥ ٦٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١الرصيد في 
  

  ها.متبرع بوتمثل اإليرادات والمصروفات العينية مساهمات من الدول األعضاء في شكل مكاتب 
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  مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية  -٧
  

-٢٠١٢للفتـرة الماليـة لفـتح أبـواب االعتمـاد  ٣-٦٤ع  ص  ج قرارهـا ٢٠١١مـايو  أيـار/اعتمدت جمعية الصـحة فـي 
مليـون دوالر أمريكـي. وتعتمـد جمعيـة الصـحة  ٣٩٥٩وأشارت فيه إلى الميزانية الفعلية التي يبلغ مجموعها  ٢٠١٣

. وٕاذ تســتند منهجيــة ٢٠١٣-٢٠١٢للفتــرة  ميزانيــة المنظمــة مــرة كــل ســنتين. ولــم يجــر أي تنقــيح للميزانيــة البرمجيــة
تـائج، تقـاس الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة علـى أسـاس المصـروفات المتكبـدة المنظمة إلـى إطـار قـائم علـى تحقيـق الن

  خالل الفترة التي تشملها الميزانية البرمجية.
  

وتعــــد ميزانيــــة المنظمــــة وبياناتهــــا الماليــــة باســــتخدام أســــس محاســــبية مختلفــــة. فيعــــد بيــــان الوضــــع المــــالي وبيــــان 
ســـــــــهم وبيـــــــــان التـــــــــدفقات النقديـــــــــة علـــــــــى أســـــــــاس األ المـــــــــالي وبيـــــــــان التغيـــــــــرات فـــــــــي صـــــــــافي األصـــــــــول/ األداء

معدل (أي تسـتخدم المصـروفات الفعليـة لقيـاس اسـتخدام  نقديبينما توضع الميزانية على أساس  الكامل االستحقاق
  الميزانية).

  
التسـوية بـين المبـالغ الفعليـة المقدمـة بمقارنتهـا  ُتجـرى، من المعايير المحاسبية الدولية ٢٤وعمًال بمتطلبات المعيار 

بالميزانيــة عنــدما ال تعــد البيانــات الماليــة والميزانيــة علــى أســاس المقارنــة وبــين المبــالغ الفعليــة المقدمــة فــي البيانــات 
والعـرض والكيـان بشـكل منفصـل. ويمثـل الصـندوق العـام والتوقيت المالية بتحديد أي أوجه اختالف حسب األساس 

نتـــائج الميزانيـــة البرمجيـــة مـــا عـــدا مصـــروفات صـــندوق معادلـــة الضـــرائب، والمصـــروفات  ١٧-٢ســـب المالحظـــة ح
فـي شـكل خـدمات التـي ال تشـملها نتـائج  األخرى غير المدرجـة فـي الميزانيـة البرمجيـة وجميـع المصـروفات العينيـة/

  الميزانية البرمجية.
  

التــي تصــف تنفيــذ  ٦٦/٥ة النهائيــة والمبــالغ الفعليــة فــي الوثيقــة جويــرد تفســير أوجــه االخــتالف الماديــة بــين الميزانيــ
  والنتائج المحققة. ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرمجية للفترة 

  
التسوية على أساس المقارنـة بـين المبـالغ الفعليـة حسـب تقـديمها فـي البيـان الخـامس والمبـالغ الفعليـة الـواردة  وُتجرى

والكيـان بشـكل منفصـل وفقـًا لمـا والعـرض اخـتالف حسـب األسـاس والتوقيـت  في الحسابات المالية بتحديد أي أوجه
  اآلنف الذكر. ٢٤يقتضيه المعيار 

  
وتظهــر أوجــه االخــتالف حســب األســاس عنــدما تســتخدم عناصــر الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة ألنشــطة أخــرى غيــر 

فـــــي شـــــكل خـــــدمات  العينيـــــة/تنفيـــــذ البـــــرامج التقنيـــــة مثـــــل مصـــــروفات صـــــندوق معادلـــــة الضـــــرائب والمصـــــروفات 
  والمصروفات األخرى غير المدرجة في الميزانية البرمجية وأنشطة الصندوق المشترك األخرى.

  
وتمثل أوجه االخـتالف حسـب التوقيـت إدراج مصـروفات الميزانيـة البرمجيـة خـالل فتـرات ماليـة أخـرى فـي حسـابات 

  المنظمة المالية.
  

إدراج فئــة صــناديق "الــدول األعضــاء وغيرهــا" وفئــة الصــندوق االئتمــاني أمــا أوجــه االخــتالف حســب الكيــان فتمثــل 
  اللتين ال تنطوي عليهما الميزانية البرمجية للمنظمة في حسابات المنظمة المالية.

  
باالتسـاق مـع "التمويـل"  وعنـوان "االسـتثمار" وعنـوان "التشـغيل" عنـوانوتلخص أوجـه االخـتالف حسـب العـرض فـي 

فيمـا يخـص أوجـه االخـتالف حسـب مبلـغ الـوارد فـي عنـوان التشـغيل الويبـين يان التدفقات النقدية. البيان الرابع أي ب
  العمليات واإليرادات غير المدرجة في الميزانية البرمجية أو البيان الخامس.من العرض التدفقات النقدية 
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ارنــة الميزانيــة بالمبــالغ الفعليــة (البيــان وتــرد أدنــاه التســوية بــين المبــالغ الفعليــة القائمــة علــى المقارنــة ضــمن بيــان مق
  .٢٠١٢الخامس) وبين المبالغ الفعلية ضمن بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) لعام 

  
  المجموع    التمويل    االستثمار    التشغيل    

ــــــى  ــــــائم عل ــــــي الق ــــــغ الفعل المبل
 )١ ٦٩٣ ٦٨٠ ٣٦٣(           )١ ٦٩٣ ٦٨٠ ٣٦٣(    (البيان الخامس) المقارنة 

  ٦٦ ١٨٢ ٠٨٤            ٦٦ ١٨٢ ٠٨٤    أوجه االختالف حسب األساس
  ١٢٥ ١٥٣ ٥٨١            ١٢٥ ١٥٣ ٥٨١    التوقيتأوجه االختالف حسب 

  ١٩٤ ٩٤٧ ٣٧٧            ١٩٤ ٩٤٧ ٣٧٧    أوجه االختالف حسب الكيان
  ١ ٨٤٨ ٢٣٩ ٢٠٩    )٨١٢ ٩٧٣(    ٣٦٥ ٤٥٩ ٩٣٤    ١ ٤٨٣ ٥٩٢ ٢٤٨    العرض أوجه االختالف حسب

الفعلــــــي ضــــــمن بيــــــان المبلــــــغ 
  ٥٤٠ ٨٤١ ٨٨٨    )٨١٢ ٩٧٣(   ٣٦٥ ٤٥٩ ٩٣٤    ١٧٦ ١٩٤ ٩٢٧    التدفقات النقدية (البيان الرابع)
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  التبليغ حسب القطاعات  -٨
  
  بيان الوضع المالي حسب القطاعات  ١- ٨

  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في 
  (بالدوالر األمريكي)

  
        
  المكتب اإلقليمي لألمريكتين  المكتب اإلقليمي ألفريقيا  الرئيسيالمقر   

        األصول
        األصول المتداولة

  -  ٢٩ ١٢٦ ٣٥٩  ١ ١١٦ ٩١٥ ٨٢٤  النقدية والمكافئات النقدية
  -  -  ١ ٣٦٩ ٥٣١ ١٤٠  االستثمارات القصيرة األجل

  ٧٩٠ ٤٤٠  ٢٠٢ ٤٣٦  ٦٩٣ ٦٠٩ ٤٢٢  صافي الحسابات المدينة الجارية
  -  ٢ ٢٩١ ١٣٩  ٦ ٤٥٨ ٢٩٩  المبالغ المستحقة للموظفين

  -  ١ ٧٣٧ ٦٩٥  ٤٦ ٩٨٠ ٦٠٤  المخزونات
  -  ٦٢١ ٦٣٤  ٢٨٨ ٠٧٥  المبالغ المدفوعة مقدماً 

  )٢٠٨ ٦٣٧ ٩٤١(  -  ٢٢٠ ٨٢٩ ٤١٣  األصول المتداولة األخرى
  )٢٠٧ ٨٤٧ ٥٠١(  ٣٣ ٩٧٩ ٢٦٣  ٣ ٤٥٤ ٦١٢ ٧٧٧  مجموع األصول المتداولة

        المتداولةاألصول غير 
  -  -  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  صافي الحسابات المدينة غير الجارية

  -  -  ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١  االستثمارات الطويلة األجل
  -  ٧ ٠٦١  -  الودائع

  -  -  ٤١ ١٨٠ ٨٧٨  صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات
  -  ٧ ٠٦١  ٥١٧ ٧٨١ ٥٩٥  مجموع األصول غير المتداولة

  )٢٠٧ ٨٤٧ ٥٠١(  ٣٣ ٩٨٦ ٣٢٤  ٣ ٩٧٢ ٣٩٤ ٣٧٢  مجموع األصول
        الخصوم

        الخصوم المتداولة
  -  -  ٨٦ ٢٦٠ ٢٨٣  االشتراكات المحصلة مقدماً 

  -  ٥ ٤٩١ ٨٥٨  ٨ ٢٦٧ ٠٥١  الحسابات الدائنة
  -  ١ ٠٢٦ ٤٨٢  ٢ ٠٥٣ ٦٠٩  المبالغ المستحقة الدفع للموظفين

  -  ١٧ ٥١٥ ٤٥٨  ٣٣ ٨٩٨ ٣١٣  استحقاقات الموظفين الجارية
  -  -  ٣١٧ ٠٣٤ ٧١٠  المؤجلةاإليرادات 

  -  -  ٢١ ٤٠٣ ٤٢٧  الخصوم المالية
  ١٥٣ ٢٨٢ ٣٦٣  ٢ ٥٩٧ ٩٠٤ ١٨٤  )٦ ١٤٥ ٢٥٣ ٩٤١(  الخصوم المتداولة األخرى

  -  -  ٩٨٩ ٨١٠ ١٣٨  الخصوم المشتركة بين الكيانات
  ١٥٣ ٢٨٢ ٣٦٣  ٢ ٦٢١ ٩٣٧ ٩٨٢  )٤ ٦٨٦ ٥٢٦ ٤١٠(  مجموع الخصوم المتداولة
        الخصوم غير المتداولة

  -  -  ٢١ ٩١٢ ٢٣١  االقتراض الطويل األجل
  -  ١٤٣ ٢٧٩ ٦٥٢  ٥٣١ ٤٥٠ ٣٠٩  استحقاقات الموظفين غير الجارية

  -  -  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  اإليرادات المؤجلة غير الجارية
  -  ١٤٣ ٢٧٩ ٦٥٢  ٧٦٣ ٦٣٩ ٦٧٦  مجموع الخصوم غير المتداولة

  ١٥٣ ٢٨٢ ٣٦٣  ٢ ٧٦٥ ٢١٧ ٦٣٤  )٣ ٩٢٢ ٨٨٦ ٧٣٤(  مجموع الخصوم
        األسهم صافي األصول/

  )١٩٨ ١٠٣ ١٤٤(  )٥٠٥ ٢٤٤ ٨٤٣(  ١ ٥٨٥ ٦٣٢ ٢٤٦  الميزانية العادية –الدول األعضاء 
  )١٥٦ ٣٠٦ ٢٤٢(  )٢ ٠٥٤ ٧١٨ ٦٣٩(  ٦ ٢٩٣ ٥٩٠ ٣٢٥  الصناديق الطوعية

  )٦ ٥٦٤ ٩٤٤(  )١٧٠ ٩٣٥ ٩٣٤(  )١٣٣ ٦٣١ ٠٦٣(  صناديق الدول األعضاء وغيرها
  )١٥٥ ٥٣٤(  )٣٣١ ٨٩٤(  ١٤٩ ٦٨٩ ٥٩٨  ق االئتمانيو الصند

  )٣٦١ ١٢٩ ٨٦٤(  )٢ ٧٣١ ٢٣١ ٣١٠(  ٧ ٨٩٥ ٢٨١ ١٠٦  األسهم مجموع صافي األصول/
  )٢٠٧ ٨٤٧ ٥٠١(  ٣٣ ٩٨٦ ٣٢٤  ٣ ٩٧٢ ٣٩٤ ٣٧٢  األسهم مجموع الخصوم وصافي األصول/
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المكتب اإلقليمي لشرق 
  المكتب اإلقليمي ألوروبا  المتوسط

لجنوب المكتب اإلقليمي 
  شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المجموع  المحيط الهادئ

          
          

١ ١٨٤ ٣٥٨ ٤١٦  ٥ ٥٩٦ ٢٣٤  ٧ ٧٩٩ ٠٩١  ١ ٥٣١ ٠٢٩  ٢٣ ٣٨٩ ٨٧٩  
-  -  -  -  ١ ٣٦٩ ٥٣١ ١٤٠  

٦٩٥ ٠٥٤ ٦٣٧  ١٧ ٩٧٥  ٧٩ ٦٨٧  ٢٦١ ٣١٢  ٩٣ ٣٦٥  
١٢ ٢٦٣ ٩٣٧  ١ ٨١٢ ٠٧١  ٨٥٠ ٥٤٨  ٢٧٦ ٧٦٧  ٥٧٥ ١١٣  
٦٧ ٤٥٨ ٣٢٣  ٤ ١٢٧ ٢٣٦  ٥ ١٦٧ ٢٣٥  -  ٩ ٤٤٥ ٥٥٣  

-  ١ ٢٩٩ ٨٣٨  ١٢٧ ٣١١  ٢٤٩ ٢٦٢  ١٣ ٥٥٦  
-  -  -  -  ١٢ ١٩١ ٤٧٢  

٣ ٣٤٢ ١٥٧ ٧٦٣  ١١ ٦٨٠ ٨٢٧  ١٤ ١٤٥ ٨٢٣  ٢ ٠٨٢ ٦٦٤  ٣٣ ٥٠٣ ٩١٠  
          
-  -  -  -  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  
-  -  -  -  ٢٦٦ ٣٢٣ ٥٨١  
-  ٣٠٩ ١٤٨  ٧٩ ٧٢٢  ٢٠٨ ٨٠٩  ١٣ ٥٥٦  
-  -  -  -  ٤١ ١٨٠ ٨٧٨  
-  ٥١٨ ٠٩٠ ٧٤٣  ٧٩ ٧٢٢  ٢٠٨ ٨٠٩  ١٣ ٥٥٦  

٣ ٨٦٠ ٢٤٨ ٥٠٦  ١١ ٧٦٠ ٥٤٩  ١٤ ٣٥٤ ٦٣٢  ٢ ٠٩٦ ٢٢٠  ٣٣ ٥٠٣ ٩١٠  
          
          

٨٦ ٣٢٩ ٨٧٩  -  -  ٣٩ ٥٩٦  ٣٠ ٠٠٠  
٢٤ ٩٨٣ ٨٩٩  ١ ٨٠٢ ٣٣٢  ١ ٦٠٥ ٢٩٣  ١ ١٠٣ ٤٨٠  ٦ ٧١٣ ٨٨٥  
٤ ٣٦٦ ٠١٥  ٢٣٩ ٩٩٩  ٢٥٤ ٧٧٨  ٣٠٠ ٧٩٤  ٤٩٠ ٣٥٣  
٧١ ٧٣٥ ٠٩٩  ٤ ٨٧١ ١٩٧  ٤ ٧٢٠ ٠١١  ٤ ٧٨١ ٩٤٣  ٥ ٩٤٨ ١٧٧  

-  -  -  -  ٣١٧ ٠٣٤ ٧١٠  
-  -  -  -  ٢١ ٤٠٣ ٤٢٧  

٤١ ٤٤٢ ٢٤١  ٦٣٦ ٨٤٨ ٤٣٣  ٨٨٦ ٨٥٨ ٥١٧  ٥١٩ ٨٠٤ ٢١٤  ١ ٣٩١ ٩٩٨ ٤٧١  
-  -  -  -  ٩٨٩ ٨١٠ ١٣٨  

١ ٥٥٧ ١٠٥ ٤٠٨  ٦٤٣ ٧٦١ ٩٦١  ٨٩٣ ٤٣٨ ٥٩٩  ٥٢٦ ٠٣٠ ٠٢٧  ١ ٤٠٥ ١٨٠ ٨٨٦  
          
-  -  -  -  ٢١ ٩١٢ ٢٣١  

٩١١ ٥٣٢ ١٣١  ٥٤ ٣٠٠ ٦٢٦  ٦٢ ٧٩٤ ٥٧٠  ٦٧ ٤٠٢ ٣١٦  ٥٢ ٣٠٤ ٦٥٨  
-  -  -  -  ٢١٠ ٢٧٧ ١٣٦  

١ ١٤٣ ٧٢١ ٤٩٨  ٥٤ ٣٠٠ ٦٢٦  ٦٢ ٧٩٤ ٥٧٠  ٦٧ ٤٠٢ ٣١٦  ٥٢ ٣٠٤ ٦٥٨  
٢ ٧٠٠ ٨٢٦ ٩٠٦  ٦٩٨ ٠٦٢ ٥٨٧  ٩٥٦ ٢٣٣ ١٦٩  ٥٩٣ ٤٣٢ ٣٤٣  ١ ٥٤٧ ٤٨٥ ٥٤٤  

          
)٨٤ ١٢١ ٧٣٢  )١٨٨ ١٦٠ ٧٤٧(  )٢٤٢ ٨٦٢ ٧٦٣(  )١٥٤ ٣٦٦ ٧١١(  )٢١٢ ٧٧٢ ٣٠٦  
)١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩  )٤١١ ٩٨٢ ٩٤٩(  )٦٢٣ ٠٩٢ ٣٦٠(  )٣٥٣ ٠٩٧ ٦٠٧(  )١ ٠٥٢ ٣٨٤ ٠٥٩  
)٧١٥ ١٨٥ ٧٢٥(  )٨٦ ٠٠٥ ٦٢٨(  )٧٥ ٦٢٠ ١٠١(  )٨٣ ٧٧٧ ٩٦١(  )١٥٨ ٦٥٠ ٠٩٤(  
)١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  )١٥٢ ٧١٤(  )٣٠٣ ٣١٣(  )٩٣ ٨٤٤(  )١٧٥ ١٧٥  
)١ ١٥٩ ٤٢١ ٦٠٠  )٦٨٦ ٣٠٢ ٠٣٨(  )٩٤١ ٨٧٨ ٥٣٧(  )٥٩١ ٣٣٦ ١٢٣(  )١ ٤٢٣ ٩٨١ ٦٣٤  

٣ ٨٦٠ ٢٤٨ ٥٠٦  ١١ ٧٦٠ ٥٤٩  ١٤ ٣٥٤ ٦٣٢  ٢ ٠٩٦ ٢٢٠  ٣٣ ٥٠٣ ٩١٠  
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  بيان األداء المالي حسب القطاعات  ٢- ٨
  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١ السنة المنتهية في في

  (بالدوالر األمريكي)
  
  

  المقر الرئيسي
المكتب اإلقليمي 

  ألفريقيا
المكتب اإلقليمي 

  لألمريكتين
        اإليرادات

  -  -  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة
الزيادة في االعتمادات المخصصة   

للحسابات المدينة المشكوك في 
  -  -  )٣ ٣٢١ ٤٠٤(  تحصيلها

  -  -  ١ ٦٣٦ ٤٩٩ ٠٣١  المساهمات الطوعية
 المساهمات الطوعية العينية وفي شكل

  -  -  ٦٦ ٤٦٨ ٤٣٩  خدمات
  -  -  ٦٢ ٤٥٩ ٩٧٢  المشتريات المستردة القيمة
  )٢ ٥٢٣ ٧١٩(  )٢ ٠٤٨ ٠١٢(  ١٩ ٥٧٥ ٨٢٧  إيرادات التشغيل األخرى

  -  ١ ٠٣٠ ٤٥٣  ٤٠ ٨٤٧ ٤٢٨  اإليرادات المالية
  )٢ ٥٢٣ ٧١٩(  )١ ٠١٧ ٥٥٩(  ٢ ٢٩٧ ١٣٨ ٤٤٣  مجموع اإليرادات

        المصروفات
  ٣١ ٦٨٤ ٦١٠  ١٩٨ ٩٨٢ ٤٦٦  ٤٢٨ ٥٤٦ ٨٧٥  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ١ ٣١٢ ٤٩٩  ٢٠ ٧٤٦ ١٧٠  ٥١ ٠٧٥ ٠٢٩  اإلمدادات والمواد الطبية
  ١٦ ٣٤٨ ٥٥١  ٣٦ ٦٨١ ٩٩٣  ١٢٣ ١٩٣ ٧٥٨  الخدمات التعاقدية

  ١ ٠٣٦ ١١٤  ١٠٢ ٥٦٩ ٥٨١  ٥ ٥١٩ ٦٩٢  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ٤ ٢٦٤ ٧١٤  ٣٨ ١٦٥ ٩٣٥  ٦٤ ٨٧٢ ٢٧٩  السفر

  ٢ ٦٢٥ ١٠٢  ١١٧ ٠٥٨ ٥١٢  ٥٩ ٨٨٠ ٤٢٥  مصروفات التشغيل العامة
  ٢ ٤٩٨ ٥٦٢  ١٠ ٢٥٢ ٣٣٦  ٤ ٠٠٣ ٢٩٦  المعدات والمركبات واألثاث

استهالك األصول المادية واستهالك 
  -  -  ١ ١١٦ ١٩٩  األصول غير الملموسة

  -  ٦٦٥ ٩٦٦  ٦ ٨٠٩ ٦٤٥  التكاليف المالية
  ٥٩ ٧٧٠ ١٥٢  ٥٢٥ ١٢٢ ٩٥٩  ٧٤٥ ٠١٧ ١٩٨  مجموع المصروفات

  )٦٢ ٢٩٣ ٨٧١(  )٥٢٦ ١٤٠ ٥١٨(  ١ ٥٥٢ ١٢١ ٢٤٥  خالل السنة(العجز)  مجموع الفائض/
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المكتب اإلقليمي 
  لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
  لجنوب شرق آسيا

المكتب اإلقليمي لغرب 
  المجموع  المحيط الهادئ

          
-  -  -  -  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠  
          
          
-  -  -  -  )٣ ٣٢١ ٤٠٤(  
-  ١ ٦٣٦ ٥٥٢ ٨١٥  -  -  ٥٣ ٧٨٤  
          
-  -  -  -  ٦٦ ٤٦٨ ٤٣٩  
-  -  -  -  ٦٢ ٤٥٩ ٩٧٢  

١٣ ٩٨١ ٧٧٧  )٢٨٣ ٣٥١(  ١٢٤ ٦٥٢  )٩٨٢ ٠٤٤(  ١١٨ ٤٢٤  
)٤٣ ١١٦ ٠٤٥  ٥٣٥ ٠٩٨  ١٤٦ ٦٦٧  ٨٦٨ ٤٨٦  )٣١٢ ٠٨٧  
)٢ ٢٩٣ ٨٦٦ ٧٩٤  ٢٥١ ٧٤٧  ٢٧١ ٣١٩  )٥٩ ٧٧٤(  )١٩٣ ٦٦٣  
          

٩١٢ ٤٣٩ ٣٧١  ٦٠ ٠٥٥ ٧٧٦  ٥٢ ٥٢٧ ٩٨٢  ٦٧ ٢١٢ ٢١٨  ٧٣ ٤٢٩ ٤٤٤  
١٩٩ ٥٦٧ ٩٤١  ٦ ٤٤٠ ١٢٥  ٣١ ١٧٥ ٤٤٦  ٤٠٧ ٤٦٣  ٨٨ ٤١١ ٢٠٩  
٣٢٤ ٦٤٥ ٥٢٨  ٢٥ ٠٠٧ ٢٣٨  ٤٧ ٢٠٥ ٧٧٧  ١٩ ٠٩٨ ٧٠٠  ٥٧ ١٠٩ ٥٥١  
٢١٥ ٨٨٩ ٨٠٢  ١٣ ٤٠١ ٣٩١  ١٥ ٠٢٧ ٨٦٤  ٥٢١ ٩٢٤  ٧٧ ٨١٣ ٢٣٦  
١٥٢ ٧٧٠ ٤٨٦  ١٠ ٥٣٢ ٨٠٣  ١١ ٣٩٦ ٦٥٢  ١٠ ٠٢٢ ٦١٣  ١٣ ٥١٥ ٤٩٠  
٢٣٥ ٦٥٤ ٩٧٩  ٧ ١٠٤ ٣٥٢  ٩ ٩٥٣ ٧٥١  ٩ ٣٧٣ ٥٢٣  ٢٩ ٦٥٩ ٣١٤  
٣٢ ٠٢٥ ٥٢٤  ٣ ٧٠٨ ٣٧٧  ٢ ٧١٤ ٢٩٤  ١ ٠٦١ ١٧٤  ٧ ٧٨٧ ٤٨٥  

          
-  -  -  -  ١ ١١٦ ١٩٩  
)٥ ٨٥٣ ٥٧٥  ٤٥٨ ٠٩١  )١١٦ ٦٠٦(  ١٥٧ ١٢٨  )٢ ١٢٠ ٦٤٩  

٢ ٠٧٩ ٩٦٣ ٤٠٥  ١٢٦ ٧٠٨ ١٥٣  ١٦٩ ٨٨٥ ١٦٠  ١٠٧ ٨٥٤ ٧٤٣  ٣٤٥ ٦٠٥ ٠٤٠  
)٢١٣ ٩٠٣ ٣٨٩  )١٢٦ ٤٥٦ ٤٠٦(  )١٦٩ ٦١٣ ٨٤١(  )١٠٧ ٩١٤ ٥١٧(  )٣٤٥ ٧٩٨ ٧٠٣  
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  اإلعفاءات اإلدارية والمبالغ المشطوبة واإلكراميات  -٩
  

. وفي المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا، بدا من المستحيل ٢٠١٢اعتمدت ثالثة إعفاءات إدارية خالل عام 
- ٢٠٠٦منحة للتعاون المالي المباشر في فترة السنتين  دوالرًا أمريكيًا قدم في إطار ٣٥٥٠استرداد مبلغ قدره 

إلى شركة "باتنا" المحلية (والية بيهار) في الهند. كما بدا من المستحيل في المكتب اإلقليمي ذاته استعادة  ٢٠٠٧
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالرًا أمريكيًا قدم في إطار منحتين للتعاون المالي المباشر في فترة السنتين  ١٨ ٧٢٣مبلغ قدره 

  إلى مدير الخدمات الصحية (والية ماهاراشترا) في الهند.
  

يتعلق بإفالس مصرف موجود في جمهورية  ٢٠١٢دوالرًا أمريكيًا خالل عام  ٢٢٥٠واعتمد شطب مبلغ مجموعه 
  الكونغو الديمقراطية.

  
  .٢٠١٢ولم تدفع أي إكراميات خالل عام 

  
  األطراف على مستوى اإلدارة العليااإلفصاح عن األطراف ذات العالقة وغيرها من   -١٠

  
يضم الموظفون المندرجون في فئة "موظفي اإلدارة الرئيسيين" المدير العام والمديرين اإلقليميين وجميع الموظفين 

  اآلخرين في الوظائف غير المصنفة في رتب.
  

ظائف خالل السنة وعن ويتضمن الجدول أدناه تفاصيل عن عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين الذين شغلوا تلك الو 
  األجر الكلي.

  
  موظفو اإلدارة الرئيسيون

  ١٩  عدد األفراد
  ٤ ٥٤٩ ٤٩٣  التعويض وتسوية مقر العمل

  ٦٠٥ ٦٠٧  االستحقاقات
  ١ ١٤٤ ١٣٥  المعاشات التقاعدية والخطط الصحية

  ٦ ٢٩٩ ٢٣٥  مجموع األجور
  ١٧٠ ٧٩٦  السلف غير المسددة مقابل االستحقاقات

  -  المستحقة (إضافة إلى االستحقاقات العادية إن وجدت)القروض 
  

ويشمل األجر الكلي الذي يدفع لموظفي اإلدارة الرئيسيين المرتبات الصافية وتسوية مقر العمل واستحقاقات مثل 
بدل التمثيل وبدالت أخرى ومنحة االنتداب ومنح أخرى وٕاعانات االستئجار وتكاليف شحن األمتعة الشخصية 

  واشتراكات رب العمل في المعاشات التقاعدية وفي التأمين الصحي الحالي.
  

ويحق لموظفي اإلدارة الرئيسيين أيضًا الحصول على استحقاقات لما بعد انتهاء الخدمة مساوية الستحقاقات سائر 
هم مشتركون  الموظفين. وال يمكن تحديد مقدار هذه االستحقاقات بشكل موثوق به. وموظفو اإلدارة الرئيسيون

  عاديون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.
  

والمدير اإلقليمي لألمريكتين هو في عداد موظفي اإلدارة الرئيسيين. وعلى الرغم من ذلك ونظرًا إلى حصول هذا 
االستحقاقات ضمن المدير على جميع االستحقاقات من منظمة الصحة للبلدان األمريكية، يفصح عن هذه 

  البيانات المالية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية وليس ضمن البيانات المالية للمنظمة.
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ولم تمنح خالل السنة أي قروض لموظفي اإلدارة الرئيسيين خارج إطار القروض المتاحة على نطاق واسع 
  للموظفين غير المنتمين إلى هذه الفئة.

  
  ليغاألحداث بعد تاريخ التب  -١١

  
. وفي تاريخ التوقيع على هذه الحسابات لم ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١إن تاريخ التبليغ في المنظمة هو 

تقع أي أحداث مادية إيجابية أو سلبية كان من شأنها التأثير في البيانات المالية بين تاريخ بيان الميزانية وتاريخ 
  التصريح بإصدار البيانات المالية.

  
  المحتملة وااللتزامات واألصول المحتملة الخصوم  -١٢

  
  الخصوم المحتملة

  
عدة قضايا قانونية معلقة يخص معظمها منازعات لم  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١كان لدى المنظمة في 

هناك أربع قضايا تنطوي على منازعات تعاقدية تدرج نظرًا إلى تبّين استبعاد احتمال سداد مبالغها. ومع ذلك، 
دوالر  ٩٥  ٠٠٠اعتبارها خصومًا محتملة ويبلغ مجموع تكاليفها المقدرة التي يحتمل أن تتكبدها المنظمة  ويمكن

  أمريكي.
  

  التزامات عقود اإليجار التشغيلية
  

الدنيا  المدفوعاتتبرم المنظمة عقود إيجار تشغيلية لتأجير المكاتب في مختلف المكاتب القطرية. وفيما يلي 
  ار في المستقبل للمدد التالي ذكرها:عقود اإليجالخاصة ب

  
  المجموع  

  ٣ ٣١٩ ٣١٣  أقل من سنة واحدة
  ٥ ١٨٣ ١٣٧  سنوات ٥من سنة إلى 

  ٣ ٨٣٨ ١١٤  سنوات ٥أكثر من 
  ١٢ ٣٤٠ ٥٦٤  مجموع التزامات عقود إيجار الممتلكات

  
  تاريخ التبليغ.ولم يكن لدى المنظمة أي عقود إيجار معلقة يمكن تصنيفها كعقود إيجار تمويلية في 

  
مليون دوالر أمريكي  ١,٢وأّجرت المنظمة مكاتب لستة مستأجرين. وبلغ مجموع اإليرادات من أنشطة التأجير 

  . وعقود اإليجار الحالية قابلة للتجديد سنويًا.٢٠١٢خالل عام 
  

  األصول المحتملة
  

 ١٩ائد االقتصادية عمًال بالمعيار يفصح عن األصول المحتملة في حاالت يؤدي فيها حدث إلى تدفق محتمل للفو 
 كانون األول/ ٣١من المعايير المحاسبية الدولية. ولم تكن هناك أي أصول محتملة مادية يفصح عنها في 

  . ٢٠١٢ديسمبر 
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 الجدول البياني األول: بيان األداء المالي حسب الصناديق الرئيسية
 

  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

  
  الصندوق العام  

  
 –الدول األعضاء 
  المجموع الفرعي  المبالغ المسقطة  الصندوق الطوعي  الميزانية العادية

          اإليرادات
  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠  -  -  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠  اشتراكات الدول األعضاء المقدرة

  الزيادة في االعتمادات المخصصة 
  في  للحسابات المدينة المشكوك   
  )٣ ٣٢١ ٤٠٤(  -  )٨٩٢ ٠٨٠(  )٢ ٤٢٩ ٣٢٤(  تحصيلها   

  ١ ٥٣٩ ٣٩٠ ١٢٧  )٣ ٠١٩ ٣٦٣(  ١ ٥٤٢ ٤٠٩ ٤٩٠  -  المساهمات الطوعية
  المساهمات الطوعية العينية وفي شكل 

  ٥٦ ٣٩٦ ٦٠٣  -  ٥٦ ٣٩٦ ٦٠٣  -  خدمات   
  -  -  -  -  المشتريات المستردة القيمة
  )٢١ ٩٩٢ ٠١٢(  )١١١ ٣٤٧ ٧٨٧(  ٨٨ ٣٤٢ ٥٨٦  ١ ٠١٣ ١٨٩  إيرادات التشغيل األخرى

  ٨ ٢٩٧ ٣٥٩  -  ٧ ٨٤٤ ٤٢٨  ٤٥٢ ٩٣١  اإليرادات المالية
  ٢ ٠٥٣ ٣٧٩ ٨٢٣  )١١٤ ٣٦٧ ١٥٠(  ١ ٦٩٤ ١٠١ ٠٢٧  ٤٧٣ ٦٤٥ ٩٤٦  مجموع إيرادات التشغيل

          المصروفات
  ٩٠١ ٣٦٦ ٣١٧  -  ٥٢٤ ٤٤٠ ٨٦٦  ٣٧٦ ٩٢٥ ٤٥١  تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ١٠٥ ١٩٩ ٢٨٢  -  ١٠٢ ٦١٦ ٣٥٧  ٢ ٥٨٢ ٩٢٥  والمواد الطبية اإلمدادات
  ٣٠١ ٠٣١ ٢٨٨  -  ٢٧٥ ١٥٣ ٨٩٦  ٢٥ ٨٧٧ ٣٩٢  الخدمات التعاقدية

  ٢١٣ ٧٩٤ ٢٣٣  )٢٦٥ ٤٨٧(  ٢٠٣ ٢٨٤ ٢٣٠  ١٠ ٧٧٥ ٤٩٠  التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ١٤٤ ٦٨٩ ٠٩٢  -  ١٣٠ ٤٩٥ ٦٩٥  ١٤ ١٩٣ ٣٩٧  السفر

  ١٩٠ ٢٢٨ ٠١٥  )١٠٤ ٢١٧ ٥٩٨(  ٢٧٣ ٥٢١ ٤٨٤  ٢٠ ٩٢٤ ١٢٩  مصروفات التشغيل العامة
  ٢٨ ٣٤٢ ٦٩٩  -  ٢٣ ٦٤٧ ٢٨٨  ٤ ٦٩٥ ٤١١  المعدات والمركبات واألثاث

  استهالك األصول المادية واستهالك 
  -  -  -  -  األصول غير الملموسة   

  -  -  -  -  التكاليف المالية
  ١ ٨٨٤ ٦٥٠ ٩٢٦  )١٠٤ ٤٨٣ ٠٨٥(  ١ ٥٣٣ ١٥٩ ٨١٦  ٤٥٥ ٩٧٤ ١٩٥  مجموع المصروفات

  ١٦٨ ٧٢٨ ٨٩٧  )٩ ٨٨٤ ٠٦٥(  ١٦٠ ٩٤١ ٢١١  ١٧ ٦٧١ ٧٥١  (العجز) خالل السنة مجموع الفائض/
   كانون الثاني/ ١رصيد الصناديق في 

  ١ ٥٤٧ ٥١٧ ٢٣٩    ١ ٤٨١ ٠٦٧ ٢٥٨  ٦٦ ٤٤٩ ٩٨١  ٢٠١٢يناير    
  المعايير  عكس التعديل االفتتاحي وفق

  المكاسب غير المحاسبية الدولية (   
          المحققة نتيجة لسعر الصرف)   

 كانون األول/ ٣١ رصيد الصناديق في
  ١ ٧١٦ ٢٤٦ ١٣٦  )٩ ٨٨٤ ٠٦٥(  ١ ٦٤٢ ٠٠٨ ٤٦٩  ٨٤ ١٢١ ٧٣٢  ٢٠١٢ديسمبر 
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    الصندوق االئتماني  صناديق الدول األعضاء وغيرها
الصندوق 
  المشترك

صندوق 
  المشاريع

صندوق األغراض 
  المجموع  المبالغ المسقطة  المجموع الفرعي الصندوق االئتماني  الخاصة

النسبة 
  المئوية

                
-  -  -  -  -   -  ٢١  ٤٧٤ ٦٠٩ ١٥٠٪  

  ٪صفر  )٣ ٣٢١ ٤٠٤( -  - - -  -  -
-  -  ٧١  ١ ٦٣٦ ٥٥٢ ٨١٥ )٣٦٠ ٤٨٧( ٩٧ ٥٢٣ ١٧٥ ٩٧ ٣٥٢ ٨٩٨ ١٧٠ ٢٧٧٪  

-  -  ٣  ٦٦ ٤٦٨ ٤٣٩  -   ١٠ ٠٧١ ٨٣٦  ٢ ٣١٨ ٩١٩  ٧ ٧٥٢ ٩١٧٪  
 -  ٣  ٦٢ ٤٥٩ ٩٧٢  -   ٦٢ ٤٥٩ ٩٧٢  -  -   ٦٢ ٤٥٩ ٩٧٢٪  
)١  ١٣ ٩٨١ ٧٧٧  )١٥١ ٧٠٤ ٤٣٣(  ١٨٧ ٦٧٨ ٢٢٢  ٢٥ ٠٥٠ ٧٨٠  ١٥٥ ٤٢٩ ٣٠١  ٧ ٦٢٥ ٦٦٧  )٤٢٧ ٥٢٦٪  

٢  ٤٣ ١١٦ ٠٤٥  -   ٣٤ ٨١٨ ٦٨٦  ٣٢٤ ٨٩٨  ٩ ٥٩١ ٩٥٣  -   ٢٤ ٩٠١ ٨٣٥٪  
١٠٠  ٢ ٢٩٣ ٨٦٦ ٧٩٤  )١٥٢ ٠٦٤ ٩٢٠(  ٣٩٢ ٥٥١ ٨٩١  ١٢٥ ٠٤٧ ٤٩٥  ١٧٢ ٩٤٤ ٤٤٨  ٧٠ ٠٨٥ ٦٣٩  ٢٤ ٤٧٤ ٣٠٩٪  

                
 -  ٤٤  ٩١٢ ٤٣٩ ٣٧١  )١٥١ ٤٧٧ ٢٩٢(  ١٦٢ ٥٥٠ ٣٤٦  ٢٥ ٢١٥ ٧١٢  ١٣٢ ٣٣١ ٣٤٣  ٥ ٠٠٣ ٢٩١٪  
)١٠  ١٩٩ ٥٦٧ ٩٤١  -   ٩٤ ٣٦٨ ٦٥٩  ٣٩ ١٥١ ١٩٣  ٧٨٦ ٣٦٣  ٥٧ ٧٤٠ ١٩٦  )٣ ٣٠٩ ٠٩٣٪  
 -  ١٦  ٣٢٤ ٦٤٥ ٥٢٨  )٧٩٧ ٥٩٥(  ٢٤ ٤١١ ٨٣٥  ١١ ٥٨٢ ٤٤٤  ١١ ٨٥٢ ٥٥٣  ٩٧٦ ٨٣٨٪  
 -  ١٠  ٢١٥ ٨٨٩ ٨٠٢  )٢ ٩٦١ ٣٩٧(  ٥ ٠٥٦ ٩٦٦  ٤ ٩٠٦ ٤٢٣  ١٤٧ ٥٧٢  ٢ ٩٧١٪  
 -  ٧  ١٥٢ ٧٧٠ ٤٨٦  )٣٦ ٥٧٢(  ٨ ١١٧ ٩٦٦  ٥ ٨٧٥ ٠٩٩  ٢ ١٣١ ٣٤٥  ١١١ ٥٢٢٪  
 -  ١١  ٢٣٥ ٦٥٤ ٩٧٩  )٦ ٦٧٦ ١٢٦(  ٥٢ ١٠٣ ٠٩٠  ٧ ٩٨٥ ٤٢٢  ٣٩ ٦٢٠ ٨٤٦  ٤ ٤٩٦ ٨٢٢٪  
)٢  ٣٢ ٠٢٥ ٥٢٤  )٣(  ٣ ٦٨٢ ٨٢٨  ٣٠ ٣٥٦  ٢ ٤٦٢ ٨٩٥  ١ ٨٤٥ ٩٩٨  )٦٥٦ ٤٢١٪  

  ٪صفر  ١ ١١٦ ١٩٩  -   ١ ١١٦ ١٩٩  -  -   -   ١ ١١٦ ١٩٩
  ٪صفر  ٥ ٨٥٣ ٥٧٥  -   ٥ ٨٥٣ ٥٧٥  ١٧١  ٢ ٦٣٨ ٩٨٧  -   ٣ ٢١٤ ٤١٧
١٠٠  ٢ ٠٧٩ ٩٦٣ ٤٠٥  )١٦١ ٩٤٨ ٩٨٥(  ٣٥٧ ٢٦١ ٤٦٤  ٩٤ ٧٤٦ ٨٢٠  ١٩١ ٩٧١ ٩٠٤  ٧٠ ١٧٧ ٦٣٨  ٣٦٥ ١٠٢٪  
٢١٣ ٩٠٣ ٣٨٩  ٩ ٨٨٤ ٠٦٥  ٣٥ ٢٩٠ ٤٢٧  ٣٠ ٣٠٠ ٦٧٥  )١٩ ٠٢٧ ٤٥٦(  )٩١ ٩٩٩(  ٢٤ ١٠٩ ٢٠٧    

٩٢٢ ٦٦٧ ٣٠٥  -   )٦٢٤ ٨٤٩ ٩٣٤(  ١١٨ ١٧٦ ٤٤٩  )٨١٣ ٤١٥ ٩٣٩(  ٩ ٦٦٩ ٩٥٨  ٦٠ ٧١٩ ٥٩٨    

٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦    ٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦        ٢٢ ٨٥٠ ٩٠٦    

١ ١٥٩ ٤٢١ ٦٠٠  ٩ ٨٨٤ ٠٦٥  )٥٦٦ ٧٠٨ ٦٠١(  ١٤٨ ٤٧٧ ١٢٤  )٨٣٢ ٤٤٣ ٣٩٥(  ٩ ٥٧٧ ٩٥٩  ١٠٧ ٦٧٩ ٧١١    
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  مصروفات الصندوق العامالجدول البياني الثاني: 
  

  ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

  
  ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة الميزانية البرمجية استخدام       
  االشتراكات       

  المقدرة
  

  الطوعية الصناديق
   الفترةمجموع ال  

٢٠١٣-٢٠١٢  
              األغراض االستراتيجية  
  ٦١٣ ٩٩١ ٦١٤    ٥٧٥ ٤٩٣ ٤٥٣    ٣٨ ٤٩٨ ١٦١    األمراض السارية  ١
  ١٨١ ٧١٥ ٢٤١    ١٦١ ٤٣٨ ٨٤٩    ٢٠ ٢٧٦ ٣٩٢    األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  ٢
  ٤٧ ٤٣٦ ٧١٩    ٢٨ ٩٢٩ ٣٤١    ١٨ ٥٠٧ ٣٧٨    غير السارية المزمنة الحاالت المرضية  ٣
ــــــلصــــــحة   ٤ والصــــــحة الجنســــــية  واألم والمراهــــــق الطف

  والشيخوخةواإلنجابية 
  

٧٥ ٠٧٧ ٩١٤    ٢٢ ٥٧١ ٣٣٤  
  

٩٧ ٦٤٩ ٢٤٨  
  ١٤٤ ١٦٢ ٧٧٠    ١٣٧ ٢٤٥ ٣٢٩    ٦ ٩١٧ ٤٤١    الطوارئ والكوارث  ٥
  ٤٤ ٧٨٣ ٦٣٥    ٣٠ ٦٧٠ ٠١٢    ١٤ ١١٣ ٦٢٣    المحدقة بالصحة الخطرعوامل   ٦
  ١٦ ٨٤٥ ٢٤٥    ٧ ٦٧١ ٨٣٧    ٩ ١٧٣ ٤٠٨    المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  ٧
  ٣٨ ٨٥٤ ٦٨٨    ٢٢ ٧٢٧ ١٠٨    ١٦ ١٢٧ ٥٨٠    البيئة األصح  ٨
  ٢٧ ١٥٤ ٥٦٥    ١٧ ٣٢٣ ١٩٥    ٩ ٨٣١ ٣٧٠    واألمن الغذائي التغذية والسالمة الغذائية  ٩

  ١٣٤ ٨٤٧ ٤٥٤    ٧٥ ٣١٤ ٧٢٩    ٥٩ ٥٣٢ ٧٢٥    الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ٦١ ٩٠٩ ٩٢٩    ٤٩ ٠٨٩ ١١١    ١٢ ٨٢٠ ٨١٨    المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
  ١٢٤ ٣٢٥ ٦٥٤    ٢٢ ٩٩٠ ٠١٦    ١٠١ ٣٣٥ ٦٣٨    المنظمة وتصريف شؤونها والشراكاتقيادة   ١٢
  ١٦٠ ٠٠٣ ٦٠١    ٦٢ ٤٠٠ ٣١٩    ٩٧ ٦٠٣ ٢٨٢    وظائف التمكين والدعم  ١٣

  ١ ٦٩٣ ٦٨٠ ٣٦٣    ١ ٢٦٦ ٣٧١ ٢١٣    ٤٢٧ ٣٠٩ ١٥٠    المجموع

              

              أوجه االختالف حسب األساس:

  خدماتالمصروفات العينية/ في شكل   
  صندوق معادلة الضرائبمصروفات 

            

المدرجــة فــي الميزانيــة المصــروفات األخــرى غيــر   
  البرمجية

            

              مجموع أوجه االختالف حسب األساس

              الصندوق العام – المصروفاتمجموع 

  
  
  
مليون  ١٣٨المخصصات البالغة مليون دوالر أمريكي من  ٦٢مصروفات الصندوق العام مبلغًا قدره رصيد شمل ي

دوالر أمريكي في الميزانية البرمجية المعتمدة لصندوق الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة يحّول إلى 
  مكرر. ١٣صندوق األغراض الخاصة لتمويل وظائف إضافية للتمكين والدعم في ظل الغرض االستراتيجي 
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  ق العاممجموع الصندو    الثنائيات السابقة
  االشتراكات 
    المقدرة

 الصناديق
    الطوعية

   مجموع الفترة
٢٠١٣-٢٠١٢  

  االشتراكات   
  المقدرة

  
  الطوعية الصناديق

  مجموع مصروفات  
  الصندوق العام

                      
٦٥٢ ٣٢٦ ٥٧٣    ٦١٣ ٠٩٤ ٧٠٠    ٣٩ ٢٣١ ٨٧٣    ٣٨ ٣٣٤ ٩٥٩    ٣٧ ٦٠١ ٢٤٧    ٧٣٣ ٧١٢  
٢٠١ ٠٧٥ ٦١٨    ١٧٩ ٧٦٩ ٤٣٠    ٢١ ٣٠٦ ١٨٨    ١٩ ٣٦٠ ٣٧٧    ١٨ ٣٣٠ ٥٨١    ١ ٠٢٩ ٧٩٦  
٤٩ ٢٦٨ ٢٤٦    ٣٠ ١١٨ ٩٢٨    ١٩ ١٤٩ ٣١٨    ١ ٨٣١ ٥٢٦    ١ ١٨٩ ٥٨٧    ٦٤١ ٩٣٩  

                      
١٠٤ ٢٣٠ ٧٩٥    ٨١ ٠٥٨ ٠٥٦    ٢٣ ١٧٢ ٧٣٩    ٦ ٥٨١ ٥٤٦    ٥ ٩٨٠ ١٤٢    ٦٠١ ٤٠٤  
١٧٠ ٦٧٣ ٤٣٤    ١٦٣ ٦٢٧ ٦٨٧    ٧ ٠٤٥ ٧٤٧    ٢٦ ٥١٠ ٦٦٤    ٢٦ ٣٨٢ ٣٥٨    ١٢٨ ٣٠٦  
٤٧ ٤٣٥ ٨٦١    ٣٢ ٧٦٣ ٥٢٨    ١٤ ٦٧٢ ٣٣٣    ٢ ٦٥٢ ٢٢٧    ٢ ٠٩٣ ٥١٦    ٥٥٨ ٧١١  
١٨ ٢٢٤ ٧٠٤    ٨ ٧٩٤ ٣٨٤    ٩ ٤٣٠ ٣٢٠    ١ ٣٧٩ ٤٥٩    ١ ١٢٢ ٥٤٧    ٢٥٦ ٩١٢  
٤١ ٢٤٠ ٨٧٠    ٢٤ ٤٧٢ ١٧٠    ١٦ ٧٦٨ ٧٠٠    ٢ ٣٨٦ ١٨٣    ١ ٧٤٥ ٠٦٢    ٦٤١ ١٢١  
٢٨ ٤٧٤ ٩٦٤    ١٨ ٣٨٥ ٧٠٠    ١٠ ٠٨٩ ٢٦٤    ١ ٣٢٠ ٣٩٩    ١ ٠٦٢ ٥٠٥    ٢٥٧ ٨٩٤  
١٤٤ ٤٥٣ ٨٥٠    ٨٢ ١٩٢ ٦٥٣    ٦٢ ٢٦١ ١٩٧    ٩ ٦٠٦ ٣٩٦    ٦ ٨٧٧ ٩٢٤    ٢ ٧٢٨ ٤٧٢  
٦٤ ٧٥١ ٠٧١    ٥١ ٤١٦ ٦٧١    ١٣ ٣٣٤ ٤٠٠    ٢ ٨٤١ ١٤٢    ٢ ٣٢٧ ٥٦٠    ٥١٣ ٥٨٢  
١٢٥ ٦٤٠ ١٦٢    ٢٣ ٢٨٩ ٢٧٨    ١٠٢ ٣٥٠ ٨٨٤    ١ ٣١٤ ٥٠٨    ٢٩٩ ٢٦٢    ١ ٠١٥ ٢٤٦  
١٧١ ٠٣٧ ٧٩٦    ٦٨ ٤١١ ١٦٣    ١٠٢ ٦٢٦ ٦٣٣    ١١ ٠٣٤ ١٩٥    ٦ ٠١٠ ٨٤٤    ٥ ٠٢٣ ٣٥١  

١ ٨١٨ ٨٣٣ ٩٤٤    ١ ٣٧٧ ٣٩٤ ٣٤٨    ٤٤١ ٤٣٩ ٥٩٦    ١٢٥ ١٥٣ ٥٨١    ١١١ ٠٢٣ ١٣٥    ١٤ ١٣٠ ٤٤٦  

                      

                      

                    ٤٤ ٦٨١ ٥٠٦  

                    ١٤ ٥٣٣ ٥٩١  

                    ٦ ٦٠١ ٨٨٥  

                    ٦٥ ٨١٦ ٩٨٢  

                    ١ ٨٨٤ ٦٥٠ ٩٢٦  
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  االشتراكات المقدرة – ٢٠١٣-٢٠١٢الجدول البياني الثالث: استخدام الميزانية البرمجية للفترة 
  

  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

  
        
        
  الميزانية      

  البرمجية
        
      األغراض االستراتيجية  
  ٧٩ ١٨٦ ٠٠٠    األمراض السارية  ١
  ٤٥ ٦٣٤ ٠٠٠    األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  ٢
  ٤٤ ٨٠٩ ٠٠٠    الحاالت المرضية غير السارية المزمنة  ٣
  ٥٥ ٧٥٤ ٠٠٠    صحة الطفل والمراهق واألم والصحة الجنسية واإلنجابية والشيخوخة  ٤
  ١٨ ٥٦٨ ٠٠٠    الطوارئ والكوارث  ٥
  ٣٧ ٧٣١ ٠٠٠    عوامل الخطر المحدقة بالصحة  ٦
  ١٨ ٧٥٣ ٠٠٠    المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة  ٧
  ٣٢ ٥٠٧ ٠٠٠    البيئة األصح  ٨
  ٢٢ ٣٥٩ ٠٠٠    التغذية والسالمة الغذائية واألمن الغذائي  ٩
  ١٤٥ ٤٢١ ٠٠٠    الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ٣٠ ٧٥١ ٠٠٠    المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
  ٢٠٢ ٤١٠ ٠٠٠    شؤونها وشراكاتهاقيادة المنظمة وتصريف   ١٢
  ٢٠٩ ٩٥٧ ٠٠٠    وظائف التمكين والدعم  ١٣

  ٩٤٣ ٨٤٠ ٠٠٠    المجموع  
  
  
  
  
  
  

المالحظة (أ): تمثل المبالغ المقتطعة للطوارئ المبالغ المقتطعة من الميزانية بسبب عدم سداد الدول األعضاء 
  الشتراكاتها المقدرة.
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استخدام الميزانية 
    الرصيد المتبقي    البرمجية

المبالغ المقتطعة 
(أ)للطوارئ المالحظة 

  
الرصيد بعد خصم 
المبالغ المقتطعة 

  للطوارئ

النسبة المئوية   
للتنفيذ باستثناء 
المبالغ المقتطعة 

  للطوارئ
                  

                  
٤٩    ٣٧ ٥١٨ ٨٣٩    ٣ ١٦٩ ٠٠٠    ٤٠ ٦٨٧ ٨٣٩    ٣٨ ٤٩٨ ١٦١٪  
٤٤    ٢٣ ٥١٣ ٦٠٨    ١ ٨٤٤ ٠٠٠    ٢٥ ٣٥٧ ٦٠٨    ٢٠ ٢٧٦ ٣٩٢٪  
٤١    ٢٤ ٤٨١ ٦٢٢    ١ ٨٢٠ ٠٠٠    ٢٦ ٣٠١ ٦٢٢    ١٨ ٥٠٧ ٣٧٨٪  
٤٠    ٣٠ ٨٣٤ ٦٦٦    ٢ ٣٤٨ ٠٠٠    ٣٣ ١٨٢ ٦٦٦    ٢٢ ٥٧١ ٣٣٤٪  
٣٧    ١٠ ٩١٤ ٥٥٩    ٧٣٦ ٠٠٠    ١١ ٦٥٠ ٥٥٩    ٦ ٩١٧ ٤٤١٪  
٣٧    ٢٢ ٠٣٣ ٣٧٧    ١ ٥٨٤ ٠٠٠    ٢٣ ٦١٧ ٣٧٧    ١٤ ١١٣ ٦٢٣٪  
٤٩    ٨ ٨١٢ ٥٩٢    ٧٦٧ ٠٠٠    ٩ ٥٧٩ ٥٩٢    ٩ ١٧٣ ٤٠٨٪  
٥٠    ١٥ ٠٦٥ ٤٢٠    ١ ٣١٤ ٠٠٠    ١٦ ٣٧٩ ٤٢٠    ١٦ ١٢٧ ٥٨٠٪  
٤٤    ١١ ٦٣٣ ٦٣٠    ٨٩٤ ٠٠٠    ١٢ ٥٢٧ ٦٣٠    ٩ ٨٣١ ٣٧٠٪  
٤١    ٧٩ ٩٠١ ٢٧٥    ٥ ٩٨٧ ٠٠٠    ٨٥ ٨٨٨ ٢٧٥    ٥٩ ٥٣٢ ٧٢٥٪  
٤٢    ١٦ ٦٩٦ ١٨٢    ١ ٢٣٤ ٠٠٠    ١٧ ٩٣٠ ١٨٢    ١٢ ٨٢٠ ٨١٨٪  
٥٠    ٩٧ ٧٢٠ ٣٦٢    ٣ ٣٥٤ ٠٠٠    ١٠١ ٠٧٤ ٣٦٢    ١٠١ ٣٣٥ ٦٣٨٪  
٤٦    ١٠٩ ٠٨٩ ٧١٨    ٣ ٢٦٤ ٠٠٠    ١١٢ ٣٥٣ ٧١٨    ٩٧ ٦٠٣ ٢٨٢٪  
٤٥    ٤٨٨ ٢١٥ ٨٥٠    ٢٨ ٣١٥ ٠٠٠   ٥١٦ ٥٣٠ ٨٥٠    ٤٢٧ ٣٠٩ ١٥٠٪  
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  المساهمات الطوعية – ٢٠١٣-٢٠١٢الجدول البياني الرابع: استخدام الميزانية البرمجية للفترة 
  

  ٢٠١٢ديسمبر  كانون األول/ ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

  

    الميزانية البرمجية      
استخدام الميزانية 

    الرصيد المتبقي    البرمجية

النسبة 
المئوية 
  للتنفيذ

                  األغراض االستراتيجية  
  ٪٤٨    ٦٢٣ ٤٥٠ ٥٤٧    ٥٧٥ ٤٩٣ ٤٥٣    ١ ١٩٨ ٩٤٤ ٠٠٠    األمراض السارية  ١
ــــــدز والعــــــدوى   ٢ بفيروســــــه والســــــل األي

  ٪٣٣    ٣٣٣ ٢٢٥ ١٥١    ١٦١ ٤٣٨ ٨٤٩    ٤٩٤ ٦٦٤ ٠٠٠    والمالريا
  ٪٤٢    ٤٠ ٠٢٤ ٦٥٩    ٢٨ ٩٢٩ ٣٤١    ٦٨ ٩٥٤ ٠٠٠    االعتالالت غير السارية المزمنة  ٣
صحة الطفـل والمراهـق واألم والصـحة   ٤

  ٪٤٦    ٨٧ ٤٧٤ ٠٨٦    ٧٥ ٠٧٧ ٩١٤    ١٦٢ ٥٥٢ ٠٠٠    الجنسية واإلنجابية والشيخوخة
  ٪٣٨    ٢٢٦ ٢١٤ ٦٧١    ١٣٧ ٢٤٥ ٣٢٩    ٣٦٣ ٤٦٠ ٠٠٠    الطوارئ والكوارث  ٥
  ٪٣٦    ٥٣ ٨٥٣ ٩٨٨    ٣٠ ٦٧٠ ٠١٢    ٨٤ ٥٢٤ ٠٠٠    عوامل الخطر المحدقة بالصحة  ٦
المحددات االجتماعية واالقتصادية   ٧

  ٪٣٢    ١٦ ٣٦٤ ١٦٣    ٧ ٦٧١ ٨٣٧    ٢٤ ٠٣٦ ٠٠٠    للصحة
  ٪٤٢    ٣١ ٥٩٠ ٨٩٢    ٢٢ ٧٢٧ ١٠٨    ٥٤ ٣١٨ ٠٠٠    البيئة األصح  ٨
التغذيــــة والســــالمة الغذائيــــة واألمــــن    ٩

  ٪٥٣    ١٥ ٢١٥ ٨٠٥    ١٧ ٣٢٣ ١٩٥    ٣٢ ٥٣٩ ٠٠٠    الغذائي
  ٪٣٧    ١٢٧ ٣٥٧ ٢٧١    ٧٥ ٣١٤ ٧٢٩    ٢٠٢ ٦٧٢ ٠٠٠    الُنظم والخدمات الصحية  ١٠
  ٪٤٦    ٥٧ ٤٤٢ ٨٨٩    ٤٩ ٠٨٩ ١١١    ١٠٦ ٥٣٢ ٠٠٠    المنتجات والتكنولوجيات الصحية  ١١
قيـــــادة المنظمـــــة وتصـــــريف شـــــؤونها   ١٢

  ٪٤٢    ٣٢ ١٦٩ ٩٨٤    ٢٢ ٩٩٠ ٠١٦    ٥٥ ١٦٠ ٠٠٠    وشراكاتها
  ٪٣٧    ١٠٤ ٣٨٣ ٦٨١    ٦٢ ٤٠٠ ٣١٩    ١٦٦ ٧٨٤ ٠٠٠    وظائف التمكين والدعم  ١٣

  ٪٤٢    ١ ٧٤٨ ٧٦٧ ٧٨٧    ١ ٢٦٦ ٣٧١ ٢١٣    ٣ ٠١٥ ١٣٩ ٠٠٠    المجموع
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  عن عمد أبقيت الصفحة بيضاء  
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  الصندوق العام فقط -الجدول البياني الخامس: المصروفات حسب المكتب الرئيسي 
  

  ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١في السنة المنتهية في 
  (بالدوالر األمريكي)

  
    المقر الرئيسي    

المكتب اإلقليمي 
    ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
  لألمريكتين

              المصروفات
  ٣٤ ٢٧٣ ٩٥٤   ١٩٥ ٥٣٠ ٠٨٥   ٤١٩ ٦٥٤ ٢٥٧    تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين  
  ١ ٣١١ ٨٧٤   ٢١ ٠١٨ ٨٦٤   ١٤ ٥٩٠ ٣١٣    اإلمدادات والمواد الطبية  
  ١٥ ٨٠١ ٨٢٩   ٣٤ ٤٨٣ ٣٩٩   ١٠٤ ٠٨٣ ٨٧٤    الخدمات التعاقدية  
  ١ ٠٣٦ ١١٤   ١٠٢ ٥٦٩ ٥٨١   ٣ ٤٢٤ ١٢٣    التحويالت والمنح للجهات النظيرة  
  ٤ ١٧٣ ٩٠٠   ٣٧ ١٢١ ٠٠٣   ٥٨ ٢٤٥ ١٣٧    السفر  
  ٢ ٠٤٦ ٦٤٣   ١١٣ ٧٣٢ ٨٤٠   ٢٧ ٨٤٧ ٤٥٥    مصروفات التشغيل العامة  
  ٢ ٤٩٨ ٥٦٢   ٨ ٥٨٤ ٩٥٣   ٤ ٤١٩ ٥٥٣    المعدات والمركبات واألثاث  

  ٦١ ١٤٢ ٨٧٦    ٥١٣ ٠٤٠ ٧٢٥    ٦٣٢ ٢٦٤ ٧١٢    مجموع المصروفات

  للمصروفات حسب نوع المصروفات في المكاتب الرئيسيةالنسبة المئوية 
  ٪٤    ٪٢٢    ٪٤٧    تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين

  ٪١    ٪٢٠    ٪١٤    اإلمدادات والمواد الطبية
  ٪٥    ٪١١    ٪٣٥    الخدمات التعاقدية

  ٪صفر    ٪٤٨    ٪٢    التحويالت والمنح للجهات النظيرة
  ٪٣    ٪٢٦    ٪٤٠    السفر

  ٪١    ٪٦٠    ٪١٥    مصروفات التشغيل العامة  
  ٪٩    ٪٣٠    ٪١٦    المعدات والمركبات واألثاث  

  ٪٣    ٪٢٧    ٪٣٤    مجموع النسبة المئوية
  النسبة المئوية للمصروفات حسب نوع المصروفات في كل مكتب رئيسي

  ٪٥٦    ٪٣٨    ٪٦٦    تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين
  ٪٢    ٪٤    ٪٢    اإلمدادات والمواد الطبية

  ٪٢٦    ٪٧    ٪١٦    الخدمات التعاقدية
  ٪٢    ٪٢٠    ٪١    التحويالت والمنح للجهات النظيرة

  ٪٧    ٪٧    ٪٩    السفر
  ٪٣    ٪٢٢    ٪٤    مصروفات التشغيل العامة  
  ٪٤    ٪٢    ٪١    المعدات والمركبات واألثاث  

  ٪١٠٠    ٪١٠٠    ٪١٠٠    مجموع النسبة المئوية
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المكتب اإلقليمي 
  شرق المتوسطل

المكتب اإلقليمي   
  ألوروبا

المكتب اإلقليمي   
  جنوب شرق آسيال

غرب المكتب اإلقليمي ل  
  المحيط الهادئ

  
  المجموع

                  
٩٠١ ٣٦٦ ٣١٧    ٦٠ ٢٦٤ ٩١٦    ٥٣ ٠٣٧ ٠٦٢    ٦٥ ١٣٩ ٦٥٧    ٧٣ ٤٦٦ ٣٨٦  
١٠٥ ١٩٩ ٢٨٢    ٣ ٩٦٦ ٠٩٦    ٣٠ ٤٢٦ ٠٧٤    ٤٠٥ ٨٠٠    ٣٣ ٤٨٠ ٢٦١  
٣٠١ ٠٣١ ٢٨٨    ٢٤ ٤٣٣ ٤٣٢    ٤٦ ٤١٥ ٢٩٦    ١٨ ٧٢٥ ٨٥٩    ٥٧ ٠٨٧ ٥٩٩  
٢١٣ ٧٩٤ ٢٣٣    ١٣ ٤٠١ ٣٩١    ١٥ ٠٢٧ ٨٦٤    ٥٢١ ٩٢٤    ٧٧ ٨١٣ ٢٣٦  
١٤٤ ٦٨٩ ٠٩٢    ١٠ ٥٢٣ ٧٦٧    ١١ ١٩٦ ٦٦٠    ١٠ ٠١٢ ٤٩٦    ١٣ ٤١٦ ١٢٩  
١٩٠ ٢٢٨ ٠١٥    ٥ ٦٣٤ ٠٢٦    ٩ ١٠١ ٦٠٨    ٤ ٩٠٢ ٩٧٤    ٢٦ ٩٦٢ ٤٦٩  
٢٨ ٣٤٢ ٦٩٩    ٢ ٠٩٦ ٩٠٥    ٢ ٤١٣ ٠٧٣    ١ ٠٥٩ ٧٢٠    ٧ ٢٦٩ ٩٣٣  
١ ٨٨٤ ٦٥٠ ٩٢٦    ١٢٠ ٣٢٠ ٥٣٣    ١٦٧ ٦١٧ ٦٣٧    ١٠٠ ٧٦٨ ٤٣٠    ٢٨٩ ٤٩٦ ٠١٣  

                  
١٠٠    ٪٧    ٪٦    ٪٧    ٪٨٪  
  ٪١٠٠    ٪٤    ٪٢٩    ٪صفر    ٪٣٢
١٠٠    ٪٨    ٪١٥    ٪٦    ٪١٩٪  
  ٪١٠٠    ٪٦    ٪٧    ٪صفر    ٪٣٦
١٠٠    ٪٧    ٪٨    ٪٧    ٪٩٪  
١٠٠    ٪٣    ٪٥    ٪٣    ٪١٤٪  
١٠٠    ٪٧    ٪٩    ٪٤    ٪٢٦٪  
١٠٠    ٪٦    ٪٩    ٪٥    ٪١٥٪  
                  
٤٨    ٪٥٠    ٪٣٢    ٪٦٥    ٪٢٥٪  
  ٪٦    ٪٣    ٪١٨    ٪صفر    ٪١٢
١٦    ٪٢٠    ٪٢٨    ٪١٩    ٪٢٠٪  
١١    ٪١١    ٪٩    ٪١    ٪٢٧٪  
٨    ٪٩    ٪٧    ٪١٠    ٪٥٪  
١٠    ٪٥    ٪٥    ٪٥    ٪٩٪  
٢    ٪٢    ٪١    ٪١    ٪٣٪  

١٠٠    ٪١٠٠    ٪١٠٠    ٪١٠٠    ٪١٠٠٪  
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