
  
  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ٦٦/٥٤ج 
  ٢٠١٣ مايو
 A66/54  

   

أيـــار/ مـــايو  

منظمـة يرها ال
ض الخاصـــة 

ات الطوعيــــة 
 تــزال قائمــة ال

دوالر أمريكـي 
 شــرحتو تــه. 

صـول/ األسـهم 
حظـــت اللجنـــة 
نتهـاء الخدمـة 

 

م وتســلّ ع العــام 
اســبية الدوليــة 
ت اللجنـــة عـــن 

م/ أيار ٢٠ 

  جعة 
٢٠   
٢٠  

س التنفيذي
  ن

١٧و ١٦ومي 

شـطة التـي تـدي
صـــندوق األغـــراض

دات المســــاهما
لشــواغل التــي 

مليـون د ٢١٤
فــي الوقــت ذات

األصع صـافي 
والح. ٢٠١٢ 

لصـحي بعـد ان
ضاء وغيرها".

لدوليــة للقطــاع
للمعــايير المحا

وأعربـــتقبلية. 
 إلصالح.

ية المراج
١٢ناير 
١٢ بر

ة للمجلس
ة والستين

فـــي جنيـــف يـــو
 ٢ل أعمالها.

ل بجميـع األنش
وص البرمجيـــة 

صــــلة عــــن إيــــراد
هنــاك بعــض ال
حسـابات قـدره 

ف كــامالً مــويًال 
وبينـت مجمـوع

ديســـمبر ألول/
يف التـأمين ال

ق الدول األعض

المحاســبية الر 
مان االمتثــال ل

المســـتقخصـــوم 
رئيسيين من اإل

ت المالي
ينا اني/

ديسمب /

التابعةدارة 
ة السادسة

زانيـــة واإلدارة ف
ت اللجنة جدول

مـا يتصـلخـص 
الميزانيـــة   فـــي

علومــــات مفص
أن هعلمــًا بــنــة 

فـي الحفـائض 
تم لــم تمــّوليــة 
و. ٢٠١٣-٢٠

كـــانون األ ٣١ 
تكـاليسيما ل وال
"صناديق ي ظل

معــاييرلتــام لال 
ة لضــمجّمــت 

ت وتســـجيل الخ
الن عنصرين ر

 لستون

والبيانات
نون الثا
ن األول/

  
  
يزانية واإلد

العالمية حة
  
  

برنـــامج والميزا
واعتمدت ١ن).

الـذي يلخ ٢٠١
ينـــدرج فمـــا  ـك
 .ةماني

 إذ يتضــــمن مع
األمانــ أحاطــت
ل فوسجّ ظمة. 

جــة فــي الميزاني
٠١٢ـام للفتـرة 

 أمريكـــي فـــي 
 الطويلة األجل

فيكي الر أمري

الحســابات ال 
ُطرحــت تحــديات
فـــي الحســـابات
زة اللذين يمثال

EBPBAC.  

وال لسادسة
 ل المؤقت

المالي و
كان ١ن 
كانون ٣

نامج والمي
معية الصح

عشـــر للجنـــة الب
ت ناشر (اليمن

١٢مـالي لعـام 
بمـــا فـــي ذلـــوم 
ق االئتميدالصن

تقرير المــــالي 
أو  ٣لتحصــيل.

لي العام للمنظ
جــاالت المندرج

التمويـل العـن 
مليـــون دوالر 

الخصوم ض 
مليون دوال ٧١

شــهد امتثــاعــام 
طقــد و حســابات. 

 والممتلكـــات ف
ز المالية المعزّ 

    
C18/DIV./1ثيقة 

ال العالمية 
جدول األعمال

لتقرير 
منلفترة 
٣١إلى 

لجنة البرن 
إلى جم

مـــاع الثـــامن ع
ور جمال ثابت

التقرير الممانة 
صـــول وخصـــو

الغيرهما من و 

الملحــــق بــــالتًا 
تحقة الــة المســ

ع الماالوض ن
ن بعــض المج
يشكل جـزءًا مـن

١١٥٩قيمتـــه  
ويل بسبب بعض

١٥بلغ صافيه 

أول ع ٢٠١٢ 
مــن مراجــع الح

المخزونـــاتج 
ن والشفافيةحسّ 

                     
 متاحة في الوث

EBPB. 

 .١إضافة  ٢

ة الصحة 
من ج ١-٢١

ال
لل

لتقرير 

عقـــد االجتم 
الدكتوبرئاسة  

وقدمت األم 
وٕانفـــاق وأص خـــل
المشاريع و وق 

وقــــدم أيضــــًا 
همات الطوعيــة

تحسنرغم من 
غيــر أن ٢٠١

يشأن الفائض  
ق منظمـــة البـــالغ

ًا في التموشديد
ى إلى عجز ب

وكــان عــام  
ون تحفظــات م
 األخـــص إدراج

للعرض المحس 
                     
ئمة المشاركين

BAC18/1وثيقة 

٦٦/٢٩وثيقة ج

جمعية 
١البند 

   
  
  
  

١-
٢٠١٣

 
٢-

مـــن دخ
وصندو

  
٣-

والمســاه
على الر

٢لعــام 
األمانة
فـــي الم
شنقصًا 
أدىمما 

  
٤-

دورأي 
وعلـــى 
تقديرها
           

قا    ١
الو    ٢
الو    ٣
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بـــّين حســـن تمويـــل  ٢٠١٣مـــارس  وقـــدمت األمانـــة استعراضـــًا عامـــًا لتمويـــل الميزانيـــة البرمجيـــة فـــي آذار/ -٥
ما زال ينطوي على مجاالت غير محدد أن معظم التمويل هو تمويل  غير ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرمجية للفترة 

فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤للفتـرة الصـناديق الطوعيـة  فـيمليـون دوالر أمريكـي  ٢٦٤وأحيط علمًا بتوفر مبلغ قدره ممولة. 
ــًا محــددًا. وطلبــت اللجنــة  ١٥٠إال أن هــذا المبلــغ ممثــل عبــر أكثــر مــن  ٢٠١٣مــارس  آذار/ الحصــول علــى اتفاق

 برنامج الميزانية في المستقبل. التمويل المتاح حسب محور/المزيد من التفاصيل عن 
  
األجـل. وسلطت األضواء على المخاطر الرئيسية المرتبطة باإلدارة المالية لالستثمارات والخصوم الطويلة  -٦

وسـاورها النقديـة المحـتفظ بـه فـي المنظمـة والزيـادة فـي االسـتثمارات الطويلـة األجـل. مسـتوى  إيضـاحوطلبت اللجنة 
ـــة البالغـــة قيمتهـــا إزاء القلـــق  ـــأمين  ٨٢٣الخصـــوم الطويلـــة األجـــل غيـــر الممول مليـــون دوالر أمريكـــي والخاصـــة بالت

هـذه الحالـة للتعـرض  وأفـادت األمانـة بتتبـعبطرح هـذه المسـألة علـى المجلـس التنفيـذي. الصحي للموظفين وأوصت 
بهــدف تغطيــة الخصــوم مــن خــالل المــوظفين الحــاليين الشــديد للمخــاطر عــن كثــب. ويتحــتم تمويــل هــذه الخصــوم 

طيـة هـذا المبلـغ إال األقسـاط التـي يـدفعها الموظفـون الحـاليون فـال يتوقـع تغوعلى الرغم من ارتفاع قيمة المستقبلية. 
 .٢٠٤٢بحلول عام 

  
أوصــي بتكييــف هــذه القانونيــة، للمتطلبــات تلبيــة وٕاذ ســّلم بإعــداد التقريــر المــالي والبيانــات الماليــة المراجعــة  -٧

وخصوصـًا بـالنظر إلـى دعوة جهـات مانحـة جديـدة واجتـذابها يعتمـد عليهـا لـاتصال التقارير واستخدامها أيضًا كأداة 
 من المساهمات في المنظمة. ٪٥٠تقدم حوالي أن الجهات الفاعلة من غير الدول 

  
المتوســط المرونــة التمويــل للــنقص الكبيــر فــي مســتوى التمويــل العــالي المرونــة و وأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا  -٨

غيـــر المســاهمات المســاهمات المخصصـــة و ســّجل اخـــتالل فــي التــوازن بـــين مقارنــة بالميزانيــة. وعـــالوة علــى ذلـــك، 
ـــم تمثـــل المســـاهمات غيـــر المخصصـــة إال المخصصـــة  ـــة المدرجـــة فـــي الميزانيـــة  ٪٨إذ ل مـــن المســـاهمات الطوعي

 البرمجية.
  
إظهــار مقارنــة الميزانيــة المجديــة بالنفقــات ضــمن البيــان الخــامس الــوارد فــي وشــددت اللجنــة علــى أهميــة  -٩

 التقرير المالي.
  

التوضيح  سعيًا إلىوأفادت األمانة مفصلة عن نفقات السفر. المعلومات مزيد من الالحصول على وُطلب  -١٠
مليـون دوالر أمريكـي  ١٤٥مليـون دوالر أمريكـي إلـى  ١٤٧ل فـي نفقـات السـفر مـن باالنخفاض الطفيـف الـذي سـجّ 

فـي  ٪٤٨ضـت النسـبة المئويـة لتكـاليف سـفر المـوظفين مـن وخفّ . ٢٠١٢نتيجة للتدابير الصارمة المعتمدة في عام 
ن فــي االجتماعــات يالمشــاركمــن ممــا جعــل تكــاليف ســفر غيــر المــوظفين ( ٢٠١٢فــي عــام  ٪٤٣إلــى  ٢٠١١عــام 

 تشكل أكبر عنصر من تكاليف السفر.ن) ين المؤقتين والخبراء االستشارييوالمستشار 
  

فــظ حُ مليــار دوالر أمريكــي هنــاك مليــار دوالر أمريكــي  ٢,٨ومــن مجمــوع النقديــة والمكافئــات النقديــة البــالغ  -١١
مليـار دوالر أمريكـي فقـد اتصـلت أساسـًا  ١,٨ومقـداره أمـا األمـوال الخاصـة بـالمبلغ المتبقـي لحساب كيانات أخـرى. 

تسـجيل وشـددت األمانـة علـى أهميـة ة. طاألمـوال قبـل تنفيـذ األنشـتـم الحصـول فـي إطارهـا علـى بمساهمات محددة 
 وهــي تكــاليفلثنائيــة معينــة إذ ينبغــي للمنظمــة أن تــتمكن مــن تغطيــة تكــاليف المــوظفين المقــدرة نقــدي ســليم فــائض 
 مليار دوالر أمريكي من المساهمات الطوعية). ١,٢مليارين من الدوالرات األمريكية (بقيمتها تقدر 

  
مليون دوالر أمريكي  ٢٤٩بلغت قيمته  ٢٠١١-٢٠١٠للثنائية المرن وشرحت األمانة أن مجموع التمويل  -١٢
المدرجــة فــي الميزانيــة البرمجيــة وأن األرقــام الــواردة فــي الميزانيــة والمقدمــة للفتــرة مــن المســاهمات الطوعيــة  ٪٩أي 
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مساهمات مرنة من الجهات الفاعلـة مـن وأثارت اللجنة مسألة عدم وجود تدعو إلى التفاؤل. كانت  ٢٠١٣-٢٠١٢
مـع الحـوار بشـأن التمويـل. وقـد أجريـت مناقشـات هـذه المسـألة فـي سـياق  وسـوف تبـرزام. غير الدول بشـكل شـبه تـ

 .يتسم بدرجة أكبر من المرونةالدول غير األعضاء بغية تشجيعها على تقديم تمويل 
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  

مشـروع والسـتين بـأن تعتمـد جمعية الصـحة العالميـة السادسـة  أوصت اللجنة بالنيابة عن المجلس التنفيذي  -١٣
  القرار التالي:

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  

  
 ٢٠١٢ ينـاير كانون الثاني/ ١وقد نظرت في التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة من   

  ١؛٢٠١٢ ديسمبر كانون األول/ ٣١إلى 
  

ريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي المقـــدم إلـــى بتقوٕاذ تحـــيط علمـــًا   
  ٢جمعية الصحة العالمية السادسة والستين؛

  
كـانون  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعـة المقدمـة مـن المـدير العـام عـن الفتـرة مـن  تقبل  

  .٢٠١٢ ديسمبر كانون األول/ ٣١إلى  ٢٠١٢ يناير الثاني/
  
  
  

=     =     =  
 

                                                           
 .٦٦/٢٩الوثيقة ج    ١

 .٦٦/٥٤الوثيقة ج    ٢


