
  
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  ٦٦/٣٢ج 
  ٢٠١٣رس 
 A66/32  

  

بــأن  ت مــؤخراً 
اجــه المنظمــة 
ق يـتم بالفرنـك 

-٢٠١٢ائية 
ن المســاهمات 
 عــدم التــوازن 
ن تحقيقـه عـن 

  .المقدرة

 عــدم التــوازن 
السويســري ك 

لقــرارات جعــة ا
وهنـاك ركات. 

ة اإلنفـاق فـي 

ع كبيــر علــى 
 ٪٣٤ بنســبة 

 وقـد حــدتي. 
التـي العالميـة 

ســعار صــرف 

وٕاذا ألمريكـي. 
 ولكــنمريكــي 

ســـعر صـــرف 

١٣٢/٤٣.  

/ مارآذار ٢٢

٢٠١٥
  ية

تماعــات ُعقــدت
وتوا ١.إنفاقهــا 

اإلنفـاقصافي 
ت المقدرة للثنا
نعلــى ذلــك فــإ

 الناجمــة عــن 
يمكـنذا األمـر 

ع االشتراكات ا

عيــة إلــى زيــادة 
 صــرف الفرنــك

لمراج ممتــازاً  ىً 
تقـدير االشـترا 

ى األقل بعملة

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

بالـدوالر األ اء
ض بالــدوالر األم

س وســـيكونري. 

م تو ١٣١/٢ت

 ٢

٢٠١-
األجنبيت 

ثالثــة اجتم فــي 
وعمــالت  ظمــة

صأن حيان عن 
الي االشتراكات

وعــالوة ع. كــي
مــن المخــاطر 

اإلنفاق. وهذت 
لجميعمقدرة أو 

ـاهمات الطوعي
يــرة فــي ســعر 
لمنظمــة منتــدى

فـي سـتخدامها 
الشتراكات على

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

دولهـا األعضـا 
تعــرض جماليــة

رنـــك السويســـري

م تو ١٣٠/٤ت

٤لفترة 
ف العمالت

  ألمانة

لــس التنفيــذي ف
دخــل المنظت 

 في أغلب األح
ٕاجماو ل ثنائية. 

الــدوالر األمريك
 آليــة للوقايــة م

وعمالت رادات
الشتراكات الم

مــول مــن المســا
ي اآلونــة األخي
ليــة إصــالح ال

يتعين اس التي 
اال در جزءًا من

نفــاق بالفرنــك 
القــدرة تراجعــت

الر األمريكـي،
ط الحـاد فـي قي
زنيــة واإلدارة إل

داشتراكات  ب
اإل ل الميزانيــة

بالفر ســـيحدَّدـا 

م ت في الوثائق 

 لستون

لل راكات
    

    عار صرف
األرير من 
  
  

ة التابعــة للمجل
بــين عمــالت ب

عمالت الناجم ف
ر أمريكي لكل

هــذا المبلــغ با 
أفضــل  وتتمثــل

اإليرا عمالت 
بعض االعملة ل

المم اإلنفــاقة 
دى التقلــب فــي
ة. وتتــيح عمل
ي تحدد العملة 

تقد  المنظمات

اإلند تقتضــي 
ت ٢٠١١و ٢٠

تشــغيلية بالـدوال
مريكـي والهبـوط
لبرنــامج والميزا

  رًا.

وحسابلمنظمة 
سويســري ســتظل
ـــاء أو جميعهـــا

مجلس التنفيذي

وال لسادسة
 ل المؤقت

ر االشتر
خاطر أسع

تقر

ميزانيــة واإلدارة
عــدم التناســبة 

لتوازن بين الع
مليون دوالر ١

ويحــددمريكــي 
وت. المختلفــةت 
التوفيق بين ي

كع السويسري 

دى تزايــد نســبة
 األجنبيــة، وأد
م هــذه المشــكلة

القرارات التي 
وسائر  متحدة

األمــد ةطويلــت 
٠٠٠ن عــامي 

ة التكـاليف الت
ف الـدوالر األم
فيــذي ولجنــة ال
معقودتين مؤخر

ميزانية ال عتماد
بالفرنــك الس يــاً 

لـــدول األعضــ

    
ا اللجنة إلى الم

ال العالمية 
جدول األعمال

ول تقدير
إدارة مخ

 البرنــامج والم
بل لتســويةاد ُســ

بسبب عدم ال 
٢٠٠دل نحو 

مليــون دوالر أم
د مــن العمــالت

فين العمالت 
لفرنكستخدام ا

قــد المنصــرم أد
ــرف العمــالت
يكــي إلــى تفــاقم

قبيل من، خذة
ظومة األمم الم

اشــتراطاتظمــة 
المنظمــة. وبــين
طــردة فـي قيمـة
ي أسـعار صـرف

المجلس التنفبــ
دورتيهما المي 

يتم اع الراهن 
جزئيــًا أو كلي ت

لمقـــدرة علـــى ا

                     

عنية التي قدمتها

ة الصحة 
من ج ٤-٢١

جدو

أقــرت لجنــة 
ــة يلزمهــا إيجــا

طويلة األمدر 
سري بمبلغ يعاد

م ٩٤٩ يبلــغ 
ــة تــرد بالعديــد

بين األمد هذا 
التحول إلى اس

وطــوال العقـ 
أســعار صــب ق

 الــدوالر األمريك
 الحاسمة المتخ
مماثلة في منظ

   الرئيسية. 

المنظ ولــدى 
فــي ا ن الماليــة

ى إلـى زيـادة مط
في القصوىت 

ب ٢٠١١  عــام
ت األجنبية في

وفي الوقت  
اتاالشــتراكير 

 االشـــتراكات ال

                     

رد التقارير المعن

جمعية 
١البند 

   
  
  
  

١- 
المنظمــ
مخاطر
السويس
٢٠١٣
الطوعيـ
الطويل
طريق 

  
٢- 

المتعلــق
مقابــل 
المالية 
أجهزة م
مقراتها

  
٣- 

الشــؤون
أدى امـ

التقلبات
حــدثت 
العمالت

  
٤- 

تــم تقــدي
بعـــض 

           

تر    ١
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السويسـري هـو سـعر الصـرف  االشـتراكات بالفرنـك والمستخدم فـي حسـابالفرنك السويسري مقابل الدوالر األمريكي 
  الفعلي في الوقت الذي تعتمد فيه الدول األعضاء الميزانية البرمجية. 

  
مـن اشـتراكات  ٪٥٠وهمـا: أن تقـدر نسـبة ، أال لتقدير االشتراكات بالفرنك السويسري وقد ُنظر في خيارين  -٥

االشـــــتراكات بالفرنـــــك مـــــن  ٪١٠٠نســـــبة أو أن تقـــــدر  ؛بالـــــدوالر األمريكـــــي ٪٥٠األعضـــــاء بالفرنـــــك السويســـــري و
  السويسري.

  
، وميـزة من االشتراكات بالفرنك السويسـري ٪٥٠إلى تقدير نسبة  ومن المقترح اتباع الخيار األول والتحول  -٦

وفي الوقت نفسه الدوالر األمريكي، وليس ببتلك العملة  هاالدول األعضاء الشتراكات اشتراط سدادالحد من هي  ذلك
ل مـن االشـتراكات المقـدرة فـي لعنصـر الممـوَّ الحماية لهذا المستوى من تقدير االشتراكات بالفرنك السويسري  سيوفر

  أسعار صرف العمالت.التقلبات الكبيرة في من مخاطر اإلجمالية ميزانية المنظمة 
  
ات المقــدرة علــى مــن االشــتراك ٪٥٠وفــي إطــار هــذا االقتــراح يــتم، عنــد اعتمــاد الميزانيــة البرمجيــة، تحديــد   -٧

بالفرنــك السويســري. وسُيحســب المبلــغ المحــدد بالفرنــك السويســري علــى  ٪٥٠الــدول األعضــاء بالــدوالر األمريكــي و
أسـاس سـعر الصــرف الـذي تنشــره األمـم المتحــدة ويكـون معمـوًال بــه عنـد اعتمــاد الميزانيـة البرمجيــة. وسيصـدر بيــان 

  غين ويشير إلى إجمالي االشتراكات المقدرة المعتمدة.افى به الدول األعضاء ويعرض كال المبلواحد تو 
  
ة مـن هـذا التقريـر تضـمنت ونظر المجلس التنفيذي أثناء دورته الثانية والثالثين بعد المائة في نسـخة سـابق  -٨

وُطرحــت ثــالث مســائل للحصــول علــى  ٢االقتــراح بتأييــد واســع. يوأثنــاء المناقشــات حظــ ١أعــاله. المــذكور االقتــراح
  من التوضيح، كما يلي:المزيد 

نظـــرًا ألن الفرنـــك السويســـري يتســـم اآلن بـــالقوة أمـــام الـــدوالر األمريكـــي قـــد ال يكـــون توقيـــت هـــذا   )١(
التغيير هو التوقيت األمثل. وجرى التوضيح بأنه ال يوجد توقيت سليم وتوقيت خـاطئ لتغييـر عملـة تقـدير 

ــ أن الهــدف لــيس تحقيــق "مكســب" مــن قــوة الفرنــك السويســري وٕانمــا الهــدف تقليــل مخــاطر االشــتراكات، وب
  بين عملة الدخل وعملة اإلنفاق.أسعار صرف العمالت من خالل المواءمة 

ــــــراء االستشــــــاريين المســــــتقلة فــــــي مجــــــال المراقبــــــة، فــــــي تقريرهــــــا الســــــنوي   )٢( وأوصــــــت لجنــــــة الخب
االشـتراكات بالفرنـك السويسـري باعتبـار ذلـك الـنهج األمثـل مـن  ٪١٠٠بالتحول إلـى تقـدير  ٢٠١٢،٣ لعام

لتقليل مخاطر أسعار صرف العمالت، في ظل عملة الدخل وعملـة اإلنفـاق فـي الوقـت الـراهن. ومـع ذلـك 
يشــكل مواءمــة جيــدة فيمــا يتعلــق بالنفقــات  ٪٥٠فــإذا نظرنــا إلــى االشــتراكات المقــدرة وحــدها نجــد أن تغييــر 

ادات فقط. وعالوة على ذلك فإن عمالت المسـاهمات الطوعيـة (والمصـروفات) قـد الممولة من هذه االعتم
تتغيــر بمــرور الوقــت مــع تغيــر أولويــات الجهــات المانحــة، ومــع إيجــاد نهــوج جديــدة إلدارة مخــاطر أســعار 
صــرف عمــالت المســاهمات الطوعيــة، مثــل ضــمان االســترداد الكامــل للتكــاليف، مــن خــالل تطبيــق أســعار 

  الفعلية في حساب تكاليف تنفيذ البرامج الممولة طوعيًا.صرف العمالت 

لــوحظ أن التغييــر قــد يشــكل صــعوبات إداريــة بالنســبة إلــى بعــض الــدول األعضــاء، ومــن ثــم فإنــه   )٣(
لضـــمان المرونـــة والعدالـــة للـــدول األعضـــاء كافـــة ُيقتـــرح اآلن أن يقتصـــر تطبيـــق هـــذا التـــدبير علـــى الـــدول 

دوالر أمريكــي فــي الســنة. وســوف  ٢٠٠ ٠٠٠ جموعــهما المقــدرة علــى مــا األعضــاء التــي تزيــد اشــتراكاته
                                                           

  .١إضافة  ١٣٢/٢٨م تالوثيقة     ١
  (باإلنكليزية). ١، المحضر الموجز للجلسة الثانية عشرة، الفرع ٢/ سجالت/١٣٢/٢٠١٣م تالوثيقة انظر     ٢
  .EBPBAC16/3انظر الوثيقة     ٣
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دولـة، بينمـا تسـتمر الـدول األعضـاء  ٦٥يخفض ذلك عدد الدول األعضاء التي يطبَّق عليهـا التغييـر إلـى 
وســـــيظل اســـــتبعاد دولـــــة فـــــي دفـــــع االشـــــتراكات بالـــــدوالر األمريكـــــي فقـــــط.  ١٢٩األخـــــرى والبـــــالغ عـــــددها 

من قيمة االشتراكات المقدرة تؤخذ فـي الحسـبان، ومـن  ٪٩٩ن هذه العتبة يضمن أن االشتراكات األدنى م
  ثم سيظل ذلك يحقق هدف المواءمة بين العمالت.

  
وٕاذا قــررت جمعيــة الصــحة اتبــاع االقتــراح المــذكور أعــاله ســيلزم تعــديل الالئحــة الماليــة لمنظمــة الصــحة   -٩

  ، وترد في الملحق.من الالئحة ٦-٦العالمية. وقد تم بناًء على ذلك تعديل المادة 
    

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  النظر في مشروع القرار التالي:جمعية الصحة مدعوة إلى   -١٠
  

  والستون،جمعية الصحة العالمية السادسة   
  

مــن الديباجــة   بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بــإدارة مخــاطر أســعار صــرف العمــالت  ١الفقــرة   
  ١األجنبية؛

  
مــن الديباجــة   وتســليمًا بضــرورة ضــمان المواءمــة فــي األمــد الطويــل بــين عملــة الــدخل  ٢الفقــرة   

  وعملة اإلنفاق،
  
  ما يلي:تقرر   -١

، بالــــدوالر األمريكــــي ٢٠١٤مــــن عــــام أن يحــــدد نصــــف االشــــتراكات المقــــدرة، اعتبــــارًا   )١(
ونصفها بالفرنك السويسري، وأن ُيحسب ذلك فـي وقـت اعتمـاد الميزانيـة البرمجيـة ومبلـغ الميزانيـة 

  البرمجية الذي يموَّل من االشتراكات المقدرة؛

إجمالي اشـتراكاتها السـنوية المقـدرة  أن يتعلق هذا التدبير بكل الدول األعضاء التي يبلغ  )٢(
دوالر أمريكي أو أكثر، على أن تقدَّر اشتراكات الدول األعضاء التي تقل اشتراكاتها  ٢٠٠ ٠٠٠

  دوالر أمريكي بعملة الدوالر األمريكي فقط؛ ٢٠٠ ٠٠٠السنوية المقدرة عن 
  
  من الالئحة المالية على النحو التالي: ٦-٦تعديل المادة  تقرر  -٢

دوالر  ٢٠٠ ٠٠٠إذا بلـــغ إجمـــالي االشـــتراكات الســـنوية المقـــدرة علـــى أيـــة دولـــة عضـــو   ٦-٦
 آلخــراأمريكــي أو أكثــر يقــدَّر نصــف اشــتراكات هــذه الدولــة العضــو بالــدوالر األمريكــي والنصــف 

ـــة دولـــة عضـــو عـــن  ٕاذاو بالفرنـــك السويســـري.  قـــل إجمـــالي االشـــتراكات الســـنوية المقـــدرة علـــى أي
تقـــدَّر اشـــتراكات هـــذه الدولـــة العضـــو بالـــدوالر األمريكـــي فقـــط. وتُـــدفع  دوالر أمريكـــي ٢٠٠ ٠٠٠

االشـــتراكات بالـــدوالر األمريكـــي أو اليـــورو أو الفرنـــك السويســـري أو بأيـــة عملـــة أخـــرى أو أكثـــر، 
  .حسبما يحدده المدير العام

  
وقــت اختتــام أن يبــدأ ســريان التعــديالت المــذكورة أعــاله لنظامهــا الــداخلي اعتبــارًا مــن  تقــرر كــذلك  -٣

  دورتها السادسة والستين.
                                                           

  .٦٦/٣٢جالوثيقة     ١
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  الملحق
  

  تعديالت الالئحة المالية
  

  النص الجديد  النص السابق
تقــدر االشــتراكات بالــدوالرات األمريكيــة، وتــدفع إمــا   ٦-٦

بالـــدوالرات األمريكيـــة أو بـــاليورو أو بالفرنكـــات السويســـرية أو 
  بعملة أو عمالت أخرى حسبما يحدده المدير العام.

إذا بلــــغ  تقــــدر االشــــتراكات بالــــدوالرات األمريكيــــة،  ٦-٦
إجمــالي االشــتراكات الســنوية المقـــدرة علــى أيــة دولـــة 

دوالر أمريكـي أو أكثـر يقـدَّر نصـف  ٢٠٠ ٠٠٠عضو 
اشــــتراكات هــــذه الدولــــة العضــــو بالــــدوالر األمريكــــي 

ــك السويســري.  ــل إجمــالي  وٕاذاوالنصــف األخــر بالفرن ق
ى أيـة دولـة عضـو عـن االشتراكات السنوية المقدرة علـ

دوالر أمريكي تقـدَّر اشـتراكات هـذه الدولـة  ٢٠٠ ٠٠٠
ـــدوالر األمريكـــي فقـــط. وتـــدفع إمـــا بالـــدوالرات  العضـــو بال

األمريكيــــة أو بــــاليورو أو بالفرنكــــات السويســــرية أو بعملــــة أو 
  عمالت أخرى حسبما يحدده المدير العام.
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