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  تعديالت على الالئحة المالية
  والنظام المالي

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

  مقدمة
  
لتحديث النظم التشغيلية واإلدارية األساسية من أجل دعم إطار اإلدارة  شامل في مسعى شرعت األمانة     -١

 هام يتم اآلن من أجل تحديث النظم المستخدمة         استثماروثمة  . ةتلتزم به المنظم   النتائج الذي    تحقيقالقائمة على   
. ارد البـشرية   والمو ، والشراء ،المرتبات، وكشوف    والتخطيط والرصد  ،فيما يتعلق بالميزانية والشؤون المالية    

جرى على نطـاق منظومـة األمـم المتحـدة          يوبالتوازي مع تحديثات النظم تشارك المنظمة في استعراض         
للسياسات واإلجراءات المالية بغية ضمان تطبيق أفضل الممارسات في اإلدارة المالية لمنظمات القطاع العـام               

  .الدولية على نطاق المنظومة
  
يقضي، رهناً بموافقة األجهزة الرئاسية المعنية، باالستعاضة قرار خاذ اتوتمخض هذا االستعراض عن   -٢

عن المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطـاق منظومـة                
  .٢٠١٠األمم المتحدة بحلول عام 

  
 في األخذ  األمم المتحدة األخرى     وتخطط منظمة الصحة العالمية للسير على غرار مؤسسات منظومة          -٣

وسيلزم تعديل بعض مواد    .  اعتمادها من قبل أجهزتها الرئاسية     ، بمجرد بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    
عرض هذه التعديالت على االجتماعات القادمة لألجهـزة        تُالالئحة المالية والنظام المالي لتنفيذ هذا القرار، وس       

 مواصلة إعداد االشتراطات الخاصة بالمعايير المحاسـبية الدوليـة          عمل مازال جارياً على   حيث إن ال  الرئاسية  
 لتتـيح األخـذ تـدريجياً       ١ المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة     عدلتوفي الوقت الحالي    . للقطاع العام 

  .٢٠١٠م في عام  حين التنفيذ التام للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاإلىبمختلف المعايير 
  
وسيحقق األخذ بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام االتساق بين منظمة الصحة العالميـة وبـين                 -٤

 ذلك فإن التحول    إلىوباإلضافة  . أفضل الممارسات المعترف بها في المحاسبة والتبليغ الماليين في القطاع العام          
 من  ،سيعزز إطار اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج      النطاق   تحظى باعتراف واسع  حديثة   معايير محاسبية    إلى

  .شفافية عن الوضع المالي للمنظمةأكمل وأكثر خالل إتاحة معلومات 
  

                                                            
 . انظر الملحق األول   ١
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 الحصول على موافقة األجهزة الرئاسية على األخذ بالمعـايير المحاسـبية            إلى السعي   إلىوباإلضافة    -٥
  :ما يليقترح يالدولية للقطاع العام 

  
   عمل مرفق أسعار الصرف؛تبين على نحو أدق من الالئحة المالية لكي ٤-٤ المادة تنقيح •

 تمتد حتى الثنائية التالية متاحاً لفترة من الالئحة المالية لضمان أن يظل التمويل ٥-٤تعديل المادة   •
   بعد؛تُقدم لم  قانوناً بها، قبل نهاية الثنائية، ولكنهاالتُزممن أجل دفع مقابل السلع والخدمات التي 

 من النظام المالي لوقف العمـل       ٢-١٠٤ من الالئحة المالية والمادة      ٢-٨ و ٥-٦حذف المادتين     •
 المقدرة على الدول األعضاء، والذي لم تثبت فعاليتـه فـي            لالشتراكاتبمخطط الحوافز المالية    

  .التشجيع على اإلسراع بالسداد
  
لقطـاع  ل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية ٦٠/٢٨٣ قرارها وأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في    -٦

 الجمعية العامة بشأن المعايير المحاسبية      إلىويرد في الملحق الثاني التقرير المقدم       . العام، مع الموارد الالزمة   
  .بمجلسهاالدولية للقطاع العام، بما في ذلك المعلومات الخاصة 

  
المعـايير المحاسـبية    (المعايير الدولية    على استخدام     الرئيسية المترتبة  والفوائداآلثار  

  )الدولية للقطاع العام
  
اق قعلى أساس االسـتح    المحاسبة   إلى األخذ بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التحول         عسيستتب  -٧

يتعامل و. المعدل المحاسبة على أساس االستحقاق   و المحاسبة بطريقة القيود النقدية      الكامل، بدالً من الجمع بين    
تماماً  )يصرف(حسب  يفعلى سبيل المثال يمكن أن      . النظام الحالي مع االلتزامات كمصروفات في وقت االلتزام       

وتـسجل  . أي عقد يدوم أكثر من ثنائية في فترة مالية واحدة، حتى وإن كان العمل سيستمر في الثنائية التاليـة           
وفي المثـال الـسالف     . لمالية التي تتم خالل الفترة التي تتعلق بها       المحاسبة على أساس االستحقاق المعامالت ا     

يتمثل تأثير ذلك في تسجيل     و. حسب نسبة العقد التي تم الوفاء بها في كل فترة كمصروفات لتلك الفترة            تُالذكر  
 التنفيـذ   ونتيجة لهذا يتحسن تنسيق التبليغ عن     .  بدالً من تسجيلها في وقت االلتزام      التنفيذالمصروفات في وقت    

، على سبيل المثال في وقت توقيع اتفـاق ملـزم           استحقاقهاسجل عند   تُيرادات س إلوبالمثل فإن ا  . والمصروفات
  .وسيتيح ذلك التخطيط مبكراً لتنفيذ البرامج.  المبالغ النقديةتلقيقانوناً مع جهة مانحة، بدالً من تسجيلها عند 

  
الثابتة بتفاصـيل    العام ستعرض البيانات المالية األصول       وبموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع      -٨

 على القيم الحاليـة السـتثماراتها       االطالعن ذلك الدول األعضاء من      كّوسيم.  مقارنة بما يتم حالياً    أكثر بكثير، 
ل جميـع   ج الحالي تـس   الوقتوفي  . األطول أمداً، على سبيل المثال في مباني المنظمة والمركبات التابعة لها          

  . ضمن اعتماد واحد لألصول الرأسمالية في البيانات الماليةوتدرجلبنود الرأسمالية بسعر الشراء األصلي ا
  
 في األمد الطويل، مثل تكلفة االلتزام بتزويد        التزامات المنظمة وستبرز البيانات المالية بوضوح أيضاً        -٩

ض المأخوذ من الحكومة السويسرية إلقامة      الموظفين بخدمات التأمين الصحي بعد الخروج من الخدمة، أو القر         
  .مبنى جديد في المقر الرئيسي
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النتائج المالية وإمكانية مقارنتها على  ومن شأن استخدام معايير محاسبية مقبولة دولياً أن يحسن تساوق    -١٠
المقارنة ما  د  وإلى ح نطاق منظومة األمم المتحدة، وأن يتيح المقارنة مع سائر منظمات وكيانات القطاع العام،              

  .منظمات وكيانات القطاع الخاصمع 
  
 المعـايير المحاسـبية الدوليـة       إلىويؤيد فريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة التحول           -١١

  . من خالل عملية مستقلة ودقيقةموضوعةللقطاع العام، ألنها 
  
يل الفـروق الرئيـسية بـين المعـايير         وأقيم مشروع في إطار إرشادات المراقب المالي من أجل تحل           -١٢

 تعديالت على الالئحة المالية     واقتُرح إدخال المحاسبية لألمم المتحدة والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،         
وسيكفل المشروع توفير النظم والمواد     . والنظام المالي لتيسير االمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام        

  . الالزمة قبل تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالتدريبية
  

 ضمن الميزانية   والترحيلتعديالت على الالئحة المالية تتعلق بمرفق أسعار الصرف         
  العادية ومخطط الحوافز المالية لالشتراكات المقدرة على الدول األعضاء

  
 من الالئحة المالية، والـواردة فـي الملحـق          ٤-٤إن التعديالت الطفيفة المقترح إدخالها على المادة          -١٣

الخسارة الناجمة عـن    "  من الحماية"سعار الصرف، والذي يتمثل هدفه في        بدقة أكبر عمل مرفق أ     تبينالثالث،  
ويتم ذلك من خالل العمليـات الخاصـة        . هذه الخسائر " تغطية" وليس   العمالت األجنبية تقلبات أسعار صرف    

 وتوضـح التعـديالت   . خصص لها اعتماد في الميزانية العادية     يار الصرف والتي    تقلبات أسع مخاطر  بتغطية  
 ستدون بالموجب في حـساب اإليـرادات        الباب من أبواب االعتماد    أن أية مبالغ غير مستخدمة من هذا         أيضاً

  .المتنوعة
  
ـ               -١٤ ادات الميزانيـة   ومع بيان المصروفات على أساس التنفيذ ال االلتزام القانوني ستتم إعادة أبواب اعتم

اإليرادات المتنوعة، حتى إذا التـزم قانونيـاً بتقـديم          العادية غير المنفقة بالكامل في نهاية الثنائية إلى حساب          
ولكي ال يحدث اضطراب في العمل الجاري والذي يشكل جزءاً ال يتجزأ من تنفيذ النتائج المتوقعة في      . األموال

 ثنائية تالية من    إلىب ترحيل أموال كافية من الميزانية العادية من ثنائية          الثنائية، ولكي ال يلغى هذا العمل، يج      
وعلى سبيل المثال قد    . ةهلت ولم تكتمل قبل نهاية الثنائية، وذلك ألغراض التشغيل العادي         تُأجل األنشطة التي اس   

 ثم يكـون مـن       ومن .طلبيات متأخرة بسبب مشاكل في الصنع أو الشحن ال يمكن التنبؤ بها           ال من   تصل طلبية 
 والتـي يوجـد     ،إجراء ترحيل محدود لكي يتسنى سداد المبـالغ الالزمـة للمـوردين           النص على   الضروري  

 تعـديل نـص     ، لذا فإن  وكان هذا األمر منصوصاً علية أيضاً في الماضي       . في نهاية الثنائية  بها  قانوني   التزام
  .فقط هو التعريف المحاسبي الجديد للمصروفات إال لسبب واحديقترح اآلن لم  من الالئحة المالية ٥-٤المادة 

  
 التالية فيما يخص تلـك      ثنائية إلى الثنائية  زيادة الشفافية، سيجري عرض مبلغ التمويل المرحل من         ول  -١٥

االلتزامات بصورة منفصلة في بيانات المنظمة المالية، ولن يتم تسجيل النفقات إلى أن يـتم تـسليم الـسلع أو                    
تحسين تطابق التنفيذ مع النفقات، وتمكن المنظمة من التقيد بمتطلبات          :  مزدوجة فائدةمارسة  ولهذه الم . الخدمات

ويتوقـع أن   . ٢٠١٠التقرير بشأن النفقات للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قبل الموعد النهائي في عام              
 التي تعقبها، كما سـيزداد وضـوح        ئيةثنائية واحدة إلى الثنا   يؤدي ذلك إلى تقليص المبالغ المالية المرحلة من         

وستتيح زيادة الشفافية اتخاذ إجراء تصحيحي في حـاالت انخفـاض           . عرض أسلوب استخدام المبالغ المرحلة    
  .التنفيذمعدل تنفيذ البرنامج بالنظر لتأخر 
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اب لدول األعضاء، وذلـك ألسـب     ل الخاص باالشتراكات المقدرة  يقترح إنهاء مخطط الحوافز المالية      و  -١٦
. تتعلق بسالسة اإلدارة وفعاليتها، وبالنظر أيضاً إلخفاقه في تحسين تقيد الدول األعضاء بمواعيد السداد المحددة
 /ويتيح المخطط في الوقت الراهن ائتمانات للدول األعضاء التي سددت اشتراكاتها المقدرة قبل شـهر نيـسان                

ثر ملحوظ في أنماط السداد، وسيؤدي إنهاؤه       أمخطط أي   ليس لهذا ال  و. أبريل من السنة التي يتوجب السداد فيها      
وبغية . إلى وفورات تتراوح بين مليون إلى مليوني دوالر أمريكي سنوياً، ستعاد إلى حساب اإليرادات المتنوعة

 من النظام المالي كمـا      ٢-١٠٤ من الالئحة المالية والمادة      ٢-٨ و   ٥-٦إنهاء المخطط، يقترح إلغاء المادتين      
  . في الملحق الثالثهو موضح

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  : القرار التاليمشروعالمجلس التنفيذي مدعو للنظر في   -١٧

  المجلس التنفيذي،

وقد درس تقرير المدير العام عن التعديالت المقترح إدخالها على الالئحة الماليـة والنظـام               
  ١دولية للقطاع العام،المالي، واالقتراح بتطبيق المعايير المحاسبية ال

  : جمعية الصحة العالمية الستين بأن تعتمد القرار التالييوصي

  جمعية الصحة العالمية الستون،

تطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام         ب الخاصوقد نظرت في التقرير     
عام واعتمـدها   وتعديالت الالئحة المالية والنظام المالي المتصلة به، والتي اقترحها المدير ال          

  المجلس التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة؛

  ؛ تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتقر  -١

 على المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحـدة        دخلت بالتعديالت التي أ   تحيط علماً   -٢
  م بصورة تدريجية؛التي ستتيح للمنظمة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا

 أن المدير العام سيقدم إلى األجهزة الرئاسـية فـي دوراتهـا المقبلـة               تالحظ أيضاً   -٣
التعديالت المقترحة على الالئحة المالية والنظام المالي والناتجـة عـن اعتمـاد المعـايير               

  المحاسبية الدولية للقطاع العام؛

لتوضيح عمل مرفق أسعار الصرف،      من الالئحة المالية     ٤-٤ تعديالت المادة    تعتمد  -٤
 للسماح بترحيل موارد    ٥-٤؛ والمادة   ٢٠٠٨يناير   / كانون الثاني  ١والذي سيبدأ اعتباراً من     

الميزانية العادية إلى الفترات المالية الالحقة لسداد االلتزامات التي خصصت قبل نهاية الفترة             
  لمالية السابقة؛المالية والتي قطعت قبل نهاية السنة األولى من الفترة ا

                                                            
 .١٢٠/٢١م تالوثيقة    ١
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خطة الحـوافز   العمل ب  إنهاء   بهدف من الالئحة المالية     ٢-٨ و   ٥-٦ المادتين   حذفت  -٥
المالية التي أخفقت في تشجيع الدول األعضاء على سداد االشتراكات المقدرة في مواعيـدها              

  ؛ ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني١المحددة، وذلك اعتباراً من 

 من النظام المالي    ٢-١٠٤من الالئحة المالية، إلغاء المادة       ٣-١٦، وفقاً للمادة    تؤكد  -٦
المتعلقة بخطة الحوافز المالية، والذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من التاريخ الذي تلغي فيـه               

  .  من الالئحة المالية٢-٨ و ٥-٦جمعية الصحة المادتين 
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  الملحق األول
  

   من المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة٣تعديل الفقرة 
  

  اعتمدته اللجنة الرفيعة المستوى المعنية باإلدارة باإلجماع في
  ٢٠٠٦أكتوبر /  تشرين األول١سبتمبر إلى /  أيلول٣٠دورتها الثانية عشرة، روما من 

  
  
  

 في هذه المعايير، عليها     وإذا وجدت المنظمات أن الضرورة تقتضي الخروج عن الممارسات المنصوص عليها          
  .أن تبين أسباب ذلك في بيان سياسات المحاسبة الهامة الذي تورده في بياناتها المالية
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 الملحق الثاني
  

  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
  

  )١المرفق األول بتقرير الجمعية العامة لألمم المتحدة(
  
 هنـاك معاييــر     تكـن   المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة في البداية، لـم         ضعتو عندما  - ١

 الخارجيين  المراجعين لذلك الفراغ، أوصى فريق      اًونظر.  دولية للمنظمات التي ال تسعى إلى الربح       محاسبية
 المعـايير    الفترة الالحقة وضـع    وشهدت. للحسابات بوضع معايير محاسبية خاصة بمنظومة األمم المتحدة       

وتتـألف تلــك    .  إلى الـربح   تسعى  العام التي ال   القطاعالمحاسبية الدولية للقطاع العام من أجل منظمات        
وتتطلب هذه المعايير إجراء المحاسبة علـى       .  مستقلة عاليـة الجودة   محاسبيةالمعايير من مجموعة معايير     

 أفـضل ن نظام التسوية الكاملة للحسابات هو       وترى المنظمات الدولية أ   . " للحسابات الكاملةالتسويـة  "أساس  
 مفـصلة   توجيهية ومبادئ   اًوتشمل هـذه المعايـير شروط   . ممارسة محاسبية في القطاعين العام والخاص     

وهـي المعـايير    . للمقارنــة  من الدعم من أجل تحقيق اتساق البيانات المالية وقابليتهـا            اً كبير اًتتيح قدر 
  . المنظمات التي ال تسعى إلى الربحوباقيي تطبق على القطاع العام المحاسبية الدولية الوحيدة الت

 العـام  الدولية للقطاع العام يضعهـا مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع           المحاسبية والمعايير  - ٢
 مؤسـسة مهنيـة     ١٦٣ من االتحاد الدولي للمحاسبين، وهي المنظمة الدولية التي تمثـل            اًالذي يشكل جزء  

 في المـوارد البـشرية      اً هام اًاستثمارويتطلب وضع معايير محاسبية جديدة      . اً مختلف اً بلد ١٢٠سبة من   للمحا
 للقطاع العام هـو هيئة دوليـة مـستقلة مخصـصة           الدوليةومجلس المعايير المحاسبية    . ومن حيث الوقت  

شارة الرأي العام وعقـد      تتبع إجراءات صحيحة ومكثفة، بما في ذلك است        الدولية،لوضع المعايير المحاسبية    
 تقـوم بإعـداد     التي لمصلحة المنظمات    اًوفقـ  للمصلحة العامة ال   اًويتصرف المجلس وفق  .  عامة اجتماعات

 الرشيدة للقطـاع العـام، وهـي        والحكومـةالبيانات المالية، ويتيح تحقيق فوائـد من خالل اإلدارة المالية          
ـُـتوقـع أن تنشأ نتيجة وجود معايـيـر   . دولية عالية الجودة في القطاع العاممحاسبية فوائـد ي

 ممثلين مـن كـل مـن األرجنتـين          اً المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حالي      مجلس ويضـم  - ٣
 لبريطانيـا العظمـى   المتحدة وإسرائيل وجنوب أفريقيا وفرنسا وكندا وماليزيا والمكسيك والمملكة      وأستراليا

ويراعي المجلس  .  المتحدة األمريكية واليابان   والوالياتج ونيوزيلندا والهند وهولندا     يرلندا الشمالية والنروي  أو
وتشغل أمانـتــان مـن     .  المسائل المتعلقة بمنظومة األمم المتحدة     المحاسبيةخالل عملية وضع المعايـير     

.  المجلـس فـي اقب مركز مر) األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( األمم المتحدة منظومةأمانات  
 االجتماعات في نفـس     ورقاتويشارك المراقبون لدى المجلس مشاركة كاملة في المناقشات ويتلقون جميع           

  ." التكلمفيكامل الحقوق "ولديهم . وقت حصـول باقي أعضاء المجلس عليها

لمعاييــر   المجلس على أن تكون المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام مماثلـة ل             سياسة وتقوم  - ٤
ـُسمى سابق   ( للتقارير الماليـة    الدولية  لم تتوافر أسباب واضحة     ما)  المعايير المحاسبية الدولية   اًالتي كانت ت

وتتماشى هذه السياسة مع مبدأ     .  الربح إلى تسعى تثبت وجود اختالفات بين القطاع العام والمنظمات التي ال        
، المتمثلـة   اًالسياسة باالقتران مع الممارسة المقبولة عموم      هذهوينتج عن تطبيق    . تقارب المعايير المحاسبية  

 دولية  محاسبيةالمعايير الدولية للتقارير المالية حيثما ال توجد معايير          / الدولية المحاسبيةفي تطبيق المعايير    

                                                            
  .A/60/846/Add.3 الوثيقة    ١
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الدوليـة   اعتماد المعايير المحاسـبية      ظل في   اًللقطاع العام معادلـة لهـا، أن ثلثي المعايير المحاسبية تقريب        
المعايير الدوليـة للتقـارير      / المعايير المحاسبية الدولية   اعتمادللقطاع العام هي نفسها التي تنطبق في ظل         

 أن االختالفات المرتبطة بالمنظمات التي ال تسعى إلى الربح في الثلث اآلخر مـن               منوعلى الرغم   . المالية
 لنظيرتهـا فـي     مماثلـة  تظل   اييراطات في هذه المع    المنطبقة اختالفات هامة، فـإن أغلبية االشتر      المعايير

ويعنـي ذلـك أن اإلرشــادات       .  لهـا المعادلةالمعايير الدولية للتقارير المالية      /المعايير المحاسبية الدولية  
المعـايير   / المستنـدة إلى المعايير المحاسبية الدوليـة      المحاسبةوالبرامج الحاسوبية التي ُأعـدت من أجل       

 العام يمكن أن تطبق على المحاسبة التي تستند إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع              الماليةرير  الدولية للتقا 
 والمعايير المطبقة مفهومة    المنتجةويعني ذلك أيضا أن المعلومات المالية       . دون الحاجة إلى أي تعديل يذكر     

ـُّل      . لخاص العام وا  القطاعينوقابلة للمقارنة على نطاق واسع فيما بين منظمات          وهو ما من شأنه تسهيل تنق
  .القطاعينالخبرة المحاسبية بين 

أو هـي   العام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الًالثالثين عدد البلدان التي اعتمدت فع على ويزيد -٥
إضافة إلى  .  جزء منها  يعدهاأو   العامةالمالية التي تعـدها كافة قطاعاتها       بصدد اعتمادها ألغراض التقارير   

األوروبية ومنظمة حلف شمال  والجماعة في الميدان االقتصادي والتنميةذلك، قامت كل من منظمة التعاون 
وعندما تعمل . تُعدهاللقطاع العام ألغراض التقارير المالية التي  الدوليةاألطلسي باعتماد المعايير المحاسبية 

للقطاع العام مـن   الدوليةطلب نظام المعايير المحاسبية من منظمات القطاع العام كمؤسسة مالية، يت منظمة
 لهذا الشرط، تطبــق  الًوامتثا. للتقارير المالية الدوليةالمعايير  /المنظمة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة،          البنكالمصارف اإلنمائية، من قبيل     
  .المالية المعايير الدولية للتقارير /الدولية المحاسبيةعايير الم
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  الملحق الثالث
  
  

  الالئحة المالية
  

  النص المعدل المقترح  النص الحالي

في الوقت ذاته الذي يجـري فيـه اعتمـاد            ٤-٤
 الميزانية، تنشئ جمعية الـصحة مرفقـاً        مقترحات

 الحد األقصى الـذي     ألسعار الصرف ليتولى تعيين   
يجوز إتاحته لتغطية الخسائر الناجمة عـن صـرف         

والغرض من المرفق هـو إتاحـة إمكانيـة          .العملة
المحافظة على مستوى الميزانية كيمـا يـتم تنفيـذ          
األنشطة المبينة في الميزانية والتي تعتمدها جمعيـة        
الصحة بصرف النظر عن األثر المترتب علـى أي         

 مقابل الـدوالر األمريكـي      تقلب في قيمة العمالت   
بأسعار الصرف الرسمية المعمول بها فـي األمـم         

وتودع في اإليرادات المتنوعة أو تـسحب       . المتحدة
منها أي أرباح أو خسائر قد تتحقـق أثنـاء فتـرة            

  .السنتين

في الوقت ذاته الذي يجري فيـه اعتمـاد            ٤-٤
مقترحات الميزانية، تنشئ جمعية الصحة مرفقـاً       

صرف ليتولى تعيين الحد األقصى الذي      ألسعار ال 
 الخسائر الناجمة عـن     لتغطية لتوقي يجوز إتاحته 

والغرض من المرفق هو إتاحـة       .صرف العملة 
إمكانية المحافظة على مستوى الميزانية كيما يـتم        
تنفيذ األنشطة المبينة في الميزانية والتي تعتمدها        
جمعية الصحة بصرف النظر عن األثر المترتب       

ي تقلب في قيمة العمالت مقابـل الـدوالر         على أ 
األمريكي بأسعار الصرف الرسمية المعمول بهـا       

وتودع في اإليرادات المتنوعة    . في األمم المتحدة  
أرباح أو   مبالغ غير مستخدمة  أو تسحب منها أي     

  . أثناء فترة السنتين قد تتحققخسائر

فيما يخص الميزانية العادية، يجوز إبقـاء         ٥-٤
ت من الفترة المالية الجارية متاحة للفتـرة        االعتمادا

تراكم الحسابات الدائنة   المالية التالية للسماح بترحيل     
التـي  من أجل سداد ثمن جميع الـسلع والخـدمات          

يصبح تقديمها مستحقاً بموجب العقود المبرمة قبـل        
  .نهاية الفترة المالية

فيما يخص الميزانية العادية، يجوز إبقاء         ٥-٤
ات من الفترة المالية الجارية متاحة للفترة       االعتماد

تـراكم الحـسابات     للسماح بترحيل المالية التالية   
سداد ثمن جميع السلع والخـدمات       من أجل الدائنة  
التي يصبح تقديمها مستحقاً بموجب العقود       المقدمة

الناتجـة عـن    .المبرمة قبل نهاية الفترة الماليـة     
ل نهاية الفتـرة    التزامات قانونية تم التعهد بها قب     

 .المالية، لغرض إكمالها في السنة التالية
  

وتوفر حوافز مالية لمكافأة الدول األعضاء        ٥-٦
التي تسدد كامل اشتراكاتها ضمن الفترة التي يحددها        

وتكون هذه المكافأة حـسماً مـساوياً       . النظام المالي 
لقيمة الفائدة المحسوبة اعتباراً من تاريخ السداد وفقاً        

ل العطاءات المشترك لمصارف لنـدن للفتـرة        لمعد
  .المعنية

وتوفر حوافز مالية لمكافأة الدول األعضاء       ٥-٦
التي تسدد كامل اشتراكاتها ضمن الفتـرة التـي         

وتكون هذه المكافأة حـسماً     . يحددها النظام المالي  
مساوياً لقيمة الفائدة المحسوبة اعتباراً من تـاريخ        

 المشترك لمـصارف    السداد وفقاً لمعدل العطاءات   
  .لندن للفترة المعنية

تخصص االعتمـادات المـستحقة للـدول         ٢-٨
، لمقابلة االشتراكات   ٥-٦األعضاء، بموجب المادة    

المقدرة على الدول األعضاء ويـتم تمويلهـا مـن          
  .اإليرادات المتنوعة

تخصص االعتمادات المـستحقة للـدول         ٢-٨
ــادة   ــب الم ــضاء، بموج ــة ٥-٦األع ، لمقابل

شتراكات المقدرة على الدول األعـضاء ويـتم        اال
  .تمويلها من اإليرادات المتنوعة
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  النظام المالي
  

  النص المعدل المقترح  النص الحالي

   توفير األموال–المادة الرابعة    توفير األموال-المادة الرابعة 

 مـن   ٥-٦  المهلة المنطبقة بموجب المادة      ٢-١٠٤
  .ريلأب/  نيسان٣٠النظام المالي هي 

 ٥-٦المهلة المنطبقة بموجب المـادة          ٢-١٠٤
  .أبريل/  نيسان٣٠من النظام المالي هي 

  
  
  

=     =     =  


