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  المنتهية المراجعة للسنةالتقرير المالي والبيانات المالية 
      ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 

  اقتراح يتعلق بتمويل تكميلي للعقارات
      الخاصة بالموظفين والخصوم الطويلة األجل
  األمانةتقرير من 

  
  
نظر المجلس التنفيذي، أثناء دورته الرابعة والثالثين بعد المائة، في تقرير  ٢٠١٤في كانون الثاني/ يناير   -١

وقد أشار التقرير إلى انخفاض مسـتوى تمويـل صـندوق  ١.التكاليف اإلدارية والتنظيمية مقدم من األمانة عن تمويل
العقـارات. وتقتـرح هــذه الوثيقـة حـًال يعــالج مشـكلة نقـص تمويــل الخصـوم بواسـطة صــندوق االشـتراكات المقـدرة علــى 

  الدول األعضاء.
  
المصروفات المتأتيـة مـن االشـتراكات ويجمع صندوق االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء اإليرادات و   -٢

المقدرة التي تدفعها الدول األعضـاء. وُتسـجل االشـتراكات المقـدرة كـإيرادات علـى أسـاس إجمـالي المبلـغ الـذي أقرتـه 
وفـــي بعـــض الحــاالت تكـــون إمكانيـــة تحصـــيلها وفـــي بعــض األحيـــان تُـــدفع االشـــتراكات متــأخرة،  ٢.جمعيــة الصـــحة

عـن االشـتراكات المتـأخرة فـي التقريـر الخـاص بحالـة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة،  موضع شك: يـتم اإلبـالغ سـنوياً 
وفي  ٣من الدستور. ٧بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

ات متنوعـة، وهـي اآلن تجمَّـع فـي الماضي كانت األموال التي ترد بعد نهاية فترة الميزانية المعنية ُيشار إليها كإيراد
  صندوق الدخل غير المقدر المتأتي من الدول األعضاء.

  
كــان رصــيد صــندوق االشــتراكات المقــدرة علــى الــدول األعضــاء  ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٣١وفــي   -٣
ت المقـدرة تم تحصيل مبالغ كافيـة مـن االشـتراكا ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي. ومنذ  ٥٧

مليـون دوالر أمريكـي. ومـن المقتـرح أن ُيسـتخدم هـذا المبلـغ  ٤٠غير المسددة كي يتسنى االلتزام بإنفاق مبلغ وقـدره 
  في سد النقص في تمويل الخصوم، وذلك على النحو التالي تحديدًا:

ويـــل مليـــون دوالر أمريكـــي لصـــندوق العقـــارات مـــن أجـــل تكـــوين االحتيـــاطي الـــالزم للتم ٢٥مبلـــغ   (أ)
  ٤الرأسمالي؛

                                                           
فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة، الجلسـة . وانظر أيضًا المحاضر الموجزة للمجلـس التنفيـذي ١٣٤/١١ت  مالوثيقة    ١

  (باإلنكليزية). ٢السادسة، الفرع 
  .٢-٦٦ع  ص  جانظر القرار    ٢
  .٦٧/٤٤الوثيقة جانظر    ٣
  .٦٧/٥٢لالطالع على أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف انظر الوثيقة ج   ٤
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ـــالموظفين (تكـــاليف انتهـــاء  ١٥مبلـــغ   (ب) ـــة األجـــل الخاصـــة ب مليـــون دوالر أمريكـــي للخصـــوم الطويل
كان النقص في تمويل الخصوم الخاصة بالموظفين في  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١الخدمة). وفي 

  مليون دوالر أمريكي. ٧٤صندوق مدفوعات نهاية  الخدمة يبلغ 
  

ذنت جمعيـة الصـحة بممارسـة االسـتخدام الظرفـي ألي فـائض مـن صـندوق االشـتراكات المقـدرة وسبق أن أ  -٤
 ٧-٦٣ع  ص  جو ٦-٦١ع  ص  جعلى الدول األعضاء من أجـل هـذه االلتزامـات الطويلـة األجـل، وذلـك فـي القـرارين 

األعضــاء. كمــا أن المتعلقــين، علــى التــوالي، بــاإليرادات المتنوعــة وصــندوق الــدخل غيــر المقــدر المتــأتي مــن الــدول 
   هناك منظمات أخرى في منظومة األمم المتحدة تتبع هذه الممارسة.

  
ومــن شــأن تكــوين االحتياطيــات اآلن أن يقلــل مخــاطر نقــص التمويــل فــي المســتقبل، ولكــن ســيزداد اعتمــاد   -٥

كل من صندوق العقارات وتمويل االلتزامات الخاصة بالموظفين على المبالغ التي تحمَّل على الصناديق الطوعية، 
  والتي قد ال تتسنى دائمًا. 

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  جمعية الصحة مدعوة إلى أن تنظر في مشروع القرار التالي وتعتمده:  -٦

  
  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  

  
كــانون األول/  ٣١المنتهيــة فــي  للســنةبعــد النظــر فــي التقريــر المــالي والبيانــات الماليــة المراجعــة   
  ٢٠١٣،١ديسمبر 

  
مليون دوالر أمريكي من رصيد صـندوق االشـتراكات المقـدرة علـى  ٤٠استخدام مبلغ  توافق على  -١

 ، وذلك على النحو التالي:٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٣١الدول األعضاء في 
  

مليـــون دوالر أمريكـــي لصـــندوق العقـــارات مــن أجـــل تكـــوين االحتيـــاطي الـــالزم  ٢٥مبلــغ   (أ)
  للتمويل الرأسمالي؛

  
ن دوالر أمريكــي لتغطيــة االلتزامــات الطويلــة األجــل الخاصــة بــالموظفين مليــو  ١٥مبلــغ   (ب)

  (من أجل تكاليف انتهاء الخدمة)؛
  
المـــدير العـــام أن يقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين وٕالـــى جمعيـــات تطلـــب مـــن   -٢

يانــات الماليــة المراجعــة، عــن اســتخدام هــذه األمــوال، مــن خــالل التقــارير الماليــة والب تقريــراً  الصــحة الالحقــة
  .٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١بدءًا من التقرير الخاص بالسنة المنتهية في 

=     =     =  

                                                           
  .١إضافة  ٦٧/٤٣وج ٦٧/٤٣الوثيقتان ج   ١


