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  A58/27   
  
  
  
  

  عنمراجع الالمبدئي غير المالي التقرير 
   وتعليقات٢٠٠٤لعام  حسابات المنظمة

  اإلدارة عليهلجنة البرنامج والميزانية و
  
  

  التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة
  المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسينو للمجلس التنفيذي

  
  
 برئاسة  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٤انعقد االجتماع الثاني للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف في             -١

 وترد في ملحق هذه الوثيقة قائمة بأسماء المشاركين، وقد أقرت اللجنة جـدول              ).ملديف(يوسف  . أ. الدكتور أ 
  ١.األعمال المؤقت

  
  ٢٠٠٤عن حسابات المنظمة لعام مراجع ال المالي المبدئي غير التقرير

  
  ٢. المبدئي الماليأحاطت اللجنة علماً بأبرز النقاط الواردة في التقرير  -٢
  
يرها لألمانة للتحسينات التي أدخلت على العرض التحليلي للمعلومات المالية،          وأعربت اللجنة عن تقد     -٣

وقدمت عدداً من االقتراحات بشأن التقارير القادمة، والحظت أن المزيد مـن التحـسينات سـيتحقق بفـضل                  
 يتعلـق   وأشارت اللجنة إلى أنه تم إحراز تقدم ذي شأن فيمـا          . التحديثات المدخلة حالياً على النظم المستخدمة     

بتصريف الشؤون والمساءلة واالتجاهات السائدة فيما يخص اإليرادات والنفقات وكـذلك االسـتقرار المـالي               
  .اإلجمالي للمنظمة

  
  :والحظت اللجنة، في معرض الرد على األسئلة والتعليقات المطروحة ما يلي  -٤
  

ثلة على ذلـك، أن معـدل        ومن األم  ٣.أن معدالت التنفيذ، حسب مجال العمل، تباينت بشكل هام          •
٪ فـإن   ٢٤‚٩التنفيذ فيما يتعلق بمجال العمل الخاص باأليدز والعدوى بفيروسه لم يبلـغ سـوى               

-٢٠٠٢ مليون دوالر أمريكي وفي المقابل فإنه بلغ، في الثنائية           ٥٤ بلغ   ٢٠٠٤اإلنفاق في عام    
، ٢٠٠٥مـارس   / ارإال أن اإلنفاق ارتفع، بحلول آذ     .  مليون دوالر أمريكي   ٥٦ بأكملها،   ٢٠٠٣
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 مليون دوالر أمريكي هي المـوارد المتاحـة         ١٣٣ مليون دوالر أمريكي، بالمقارنة مع       ٧٣إلى  
. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مليون دوالر أمريكي مخصصة في إطار الميزانيـة البرمجيـة            ٢٠٠أصل   من
فقـد  فيما يتعلق بمجال العمل الخاص بالتأهب لمواجهة الطوارئ واالسـتجابة لمقتـضياتها              أما
حت األمانة بأن من الصعب التعرف مسبقاً على المطالب التي ستحدث نظراً لطبيعة العمـل               صر

  ؛المضطلع به
  

أشارت األمانة إلى الحاجة إلى وضع خطة تمويلية طويلة األجل للمنظمة من شأنها التركيز أيضاً                 •
 الخاصـة   على تحديد البارمترات الخاصة بالتمويل الكفء والفعال من جميع المصادر وكـذلك           

  ؛بالنفقات
  

 من التقرير المالي تتعلق، أساساً، بالخسائر التي        ٣٠أن المبالغ المشطوبة المذكورة في المالحظة         •
 وهي خسائر لم يغطها التـأمين بـالنظر إلـى           ١تم تكبدها في الممتلكات في أفغانستان والعراق      

  .األوضاع السائدة في هذين البلدين
  

   الصحةالتوصية المرفوعة إلى جمعية
  
توصي اللجنة، بعد دراستها للتقرير المالي المبدئي، نيابة عن المجلس التنفيذي، جمعية الصحة العالمية   -٥

  :باعتماد مشروع القرار التاليالثامنة والخمسين 
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين،  
  

  ٢؛٢٠٠٤بعد دراستها للتقرير المالي المبدئي غير المراجع لعام   
  

وإذ أحاطت علماً بالتقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي               
  ٣والمقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين،

  
  .٢٠٠٤ التقرير المالي المبدئي غير المراجع للمدير العام لعام تقّر
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  الملحق
  

  قائمة بأسماء المشاركين
  
  

  اء والبدالء والمستشاروناألعض
  

  ملديف
  

  )رئيساً(يوسف . أ. الدكتور أ
  

  أستراليا
  

  )نائب الرئيس(هالتون . السيدة ج
  

  )مستشار(هالبرت . السيدة ك
  

  )مستشار (سويرز. السيد م
  

  البحرين
  

  )بديالً للدكتورة ندى عباس حفاظ(الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 
  

  كندا
  

  )شوغارت. يالً للسيد إبد(ماكفي . السيد د
  

  )مستشار(سترافشينسكي . السيد د
  

  الصين
  

  الدكتور ين لي
  

  )مستشار(الدكتور كي كينغدونغ 

  )مستشار(السيدة دنغ هونغمي 

  )مستشار(السيدة هو ميكي 

  )مستشار( كسياوكون يانغالسيد 
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  )مستشار(السيد كسو جيان 

  )مستشار(الدكتور دنغ باوغيو 

  )مستشار(السيد آن ني 

  )مستشار(السيد زهانغ زي 
  

  الجمهورية التشيكية
  

  فيشر. األستاذ ب
  

  )مستشار(بوتشيك . السيد م
  

  فرنسا
  

  )هوسين. بديالً لألستاذ د(برونيه . ب. الدكتور ج
  

  )مستشار(لوغوفيل . السيدة أ
  

  غينيا
  

  كامارا. الدكتور م
  

  أيسلندا
  

  غونارسون. أ. السيد د
  

  )ارمستش(أوتوسدوتير . هالسيدة 
  

  )مستشار(كنوتسدوتير . السيدة أ
  

  ليسوتو
  

  فوكو. الدكتور م
  

  )مستشار(راموتسواري . ج. السيد ت

  )مستشار(ماتالنيان . أ. السيدة م

  )مستشار(نيان . الدكتور ل

  )مستشار(إيكوثاتسو . السيدة م
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  نيبال
  

  أشاريا. ن. هالدكتور 
  

  تايلند
  

  )ستاذ سوشاي تشاروإنراتاناكولبديالً لأل (رتالدكتور سويت ويبولبولبراسي
  

  الواليات المتحدة األمريكية
  

  )ستايغر. ر. بديالً عن الدكتور و(بالكوود . السيدة أ
  

  )بديالً(هوهمان . إي. السيد د
  
  

  أعضاء المجلس التنفيذي والبدالء والمستشارون اآلخرون
  

  )االتحاد الروسي(كوتشيكتوف . السيد م
  
  

   في المجلس التنفيذيالدول األعضاء غير الممثلة
  

  )جورجيا(شفيلي نغيديفا . السيد ك
  

  )اليابان(إينوي . هالدكتور 

  )اليابان(ساتو . الدكتور أ

  )اليابان(تسوجيساكا . السيدة ت
  

  )مولدوفاجمهورية (كراوتور . دالسيد 
  
  
  

=     =     =  


