
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١

  WHA60.12     من جدول األعمال٢-١١البند 
  
  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨قرار فتح االعتمادات للفترة المالية   
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  
 ٤ ٢٢٧ ٤٨٠ ٠٠٠لبالغـة    إلى الميزانية الفعلية اإلجمالية في إطار جميع مصادر التمويل وا          إذ تشير   -١

  دوالر أمريكي؛
  
 دوالر أمريكي، يمـول مـن   ١ ٠٣٨ ٨٤٠ ٠٠٠ بمبلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ فتح باب االعتماد للفترة     تقرر  -٢

 دوالر أمريكي، ومـن اإليـرادات       ٩٢٨ ٨٤٠ ٠٠٠االشتراكات الصافية المقدرة على الدول األعضاء بمبلغ        
 دوالر أمريكي إلـى     ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠يكي، ومن تحويل مبلغ      دوالر أمر  ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠المتنوعة المقدرة بمبلغ    

  :صندوق معادلة الضرائب، على النحو التالي
  

باب 
  غرض االعتماد  االعتماد

  أبواب االعتماد الممولة 
  من االشتراكات الصافية 
 المقدرة واإليرادات المتنوعة

  المبلغ بالدوالرات األمريكية

ـ        ١ صادي النـاجم عـن     تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقت
  األمراض السارية

٨٥ ٣٦٨ ٠٠٠  

  ٤٨ ٩٩٦ ٠٠٠  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا  ٢
توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكـرة بـسبب            ٣

االعتالالت غير السارية المزمنة واالضطرابات النفـسية والعنـف         
  واإلصابات وضعف البصر

٤٥ ٢١٥ ٠٠٠  

 معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحـل         خفض  ٤
العمر الرئيسية، بما في ذلك الحمل والوالدة وفترة الوالدة الحديثـة           
والطفولة والمراهقة، وتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيـز        

  تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

٥٥ ٩٠٩ ٠٠٠  

حية المترتبة على حاالت الطوارئ والكوارث      الحد من العواقب الص     ٥
واألزمات والنزاعات والتقليل من أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى        

  أقصى الحدود

١٧ ٦٣١ ٠٠٠  
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باب 
  غرض االعتماد  االعتماد

  أبواب االعتماد الممولة 
  من االشتراكات الصافية 

 المقدرة واإليرادات المتنوعة

  المبلغ بالدوالرات األمريكية

تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار أو الحد منها فيمـا             ٦
يتعلق باالعتالالت الصحية المرتبطـة بتعـاطي التبـغ والكحـول           
والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والـنُظم الغذائيـة غيـر           

  الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون

٣٩ ٠٧٧ ٠٠٠  

دات االجتماعية واالقتصادية األساسية للـصحة مـن        معالجة المحد   ٧
خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة في مجال الـصحة وتحقـق           
التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألسـاليب التـي تراعـي           

  الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان

١٤ ٤٢٧ ٠٠٠  

يـة والتـأثير علـى      تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األول        ٨
السياسات العمومية في كل القطاعات من أجل معالجـة األسـباب            

  الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

٣٢ ٧٣٦ ٠٠٠  

تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بمـا يـدعم             ٩
  الصحة العمومية والتنمية المستدامة

٢٣ ٠٥٤ ٠٠٠  

دخال تحسينات على جوانـب تـصريف   تحسين الخدمات الصحية بإ   ١٠
الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة، باالعتمـاد علـى البينـات          

  والبحوث الموثوقة والميسرة

١٣٩ ٦٣٠ ٠٠٠  

ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيـات الطبيـة وجودتهـا            ١١
  واستخدامها

٣١ ٢٤٤ ٠٠٠  

تدعيم الشراكة  االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون و        ١٢
والتعاون مع البلدان ومنظومة األمـم المتحـدة وسـائر أصـحاب            
المصلحة من أجل أداء والية منظمة الصحة العالمية في التقدم فـي            
برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنامج العمل            

  العام الحادي عشر

١٣٩ ٤٤٨ ٠٠٠  

كمنظمـة تتـسم بالمرونـة      تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها        ١٣
  وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

٢٨٦ ١٠٥ ٠٠٠  

  ٩٥٨ ٨٤٠ ٠٠٠ ميزانية العمل الفعلية  
  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  المبلغ المحول إلى صندوق معادلة الضرائب  ١٤
  ١ ٠٣٨ ٨٤٠ ٠٠٠ المجموع  
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  :تقرر أيضاً  -٣
  

 من الالئحة المالية، يرخص للمدير العام بـإجراء         ٣-٤ عن أحكام المادة     أنه بصرف النظر    )١(
٪ من المبلغ المخصص لبـاب      ١٠تحويالت بين أبواب اعتماد ميزانية العمل الفعلية بمبلغ ال يتجاوز           

 للفترة االعتماد الذي يتم التحويل منه، ويجب أن يتم اإلبالغ عن كل هذه التحويالت في التقرير المالي                 
، وإذا اقتضى األمر إجراء أية تحويالت أخرى فيجب أن تتم ويبلغ عنها طبقـاً               ٢٠٠٩-٢٠٠٨لية  الما

   من الالئحة المالية؛ ٣-٤ألحكام المادة 
  

 لـسداد   ١ بموجـب الفقـرة      التي يتم التصويت عليها   أن تتاح مبالغ ال تتجاوز المخصصات         )٢(
 كـانون   ٣١ حتـى    ٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ١ المالية من    الفترةااللتزامات التي يتم تحملها خالل      

 وفقاً ألحكام الالئحة المالية، وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الحالية، يحصر            ٢٠٠٩ديسمبر  / األول
 أبواب االعتمـاد   فـي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الماليـة   الفترةالمدير العام االلتزامات التي سيتم تحملها خالل        

  ؛١٣إلى  ١مـن 
  

، بمقـدار المبلـغ المقيـد     دفعها آحاد األعضاء  التي يتعين على   مبالغ االشتراكات    يخفَّضأن    )٣(
 الـدول األعـضاء     إال أنه يتعين تعديل ذلك الخفض في حالة        ،لصالحها في صندوق معادلة الضرائب    

الرواتب التي يتقاضونها من    على  دخل  التي تفرض على موظفي منظمة الصحة العالمية دفع ضرائب          
 التعويض عن هذه الضرائب     ة، وهي ضرائب تعيدها المنظمة إلى الموظفين المذكورين، ويقدر        المنظم
دوالرات أمريكية، مما يؤدي إلى مبلغ إجمالي مقدر علـى الـدول األعـضاء               ١١ ٢٨٤ ٣١٠بمبلغ  
   دوالرات أمريكية؛٩٤٠ ١٢٤ ٣١٠ قدره

  
  :تقرر  -٤
  

 دوالر أمريكي، مثلما    ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠غ  أن يظل مستوى صندوق رأس المال العامل عند مبل          )١(
  ؛٣٢-٥٦ج ص عتقرر سابقاً بموجب القرار 

  
والتي سـيتم تمويلهـا مـن       ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بأن النفقات المدرجة في الميزانية البرمجية        تحيط علماً   -٥

  :على النحو التالي دوالر أمريكي، ٣ ٢٦٨ ٦٤٠ ٠٠٠تقدر بمبلغ المساهمات الطوعية، 
  

  الغرض  
  المبلغ 

  والرات األمريكيةبالد

  ٨٠٨ ٦٧٥ ٠٠٠  تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية  ١

  ٦٥٧ ٩٣٦ ٠٠٠  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا  ٢

توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بـسبب االعـتالالت             ٣
 وضـعف  بات النفسية والعنـف واإلصـابات  غير السارية المزمنة واالضطرا  

  البصر

١١٢ ٨٨٩ ٠٠٠  

خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خـالل مراحـل العمـر              ٤
الرئيسية، بما في ذلك الحمل والـوالدة وفتـرة الـوالدة الحديثـة والطفولـة               
والمراهقة، وتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع األفـراد           

٣٠٣ ٩٢٤ ٠٠٠  
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  والصحة في مرحلة الشيخوخةبالنشاط 

  الغرض  
  المبلغ 

  بالدوالرات األمريكية

الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات            ٥
  والنزاعات والتقليل من أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود

٢٠٠ ٧٨٢ ٠٠٠  

ل االختطار أو الحد منهـا فيمـا يتعلـق          تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوام      ٦
باالعتالالت الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر         
المواد النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة          

  الجنس بشكل غير مأمون

١٢٢ ٩٨٠ ٠٠٠  

سية للصحة من خالل سياسات     معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األسا      ٧
وبرامج تعزز المساواة في مجال الصحة وتحقـق التكامـل بـين األسـاليب              
المناصرة للفقراء واألساليب التي تراعي الجنسين واألساليب المـستندة إلـى           

  حقوق اإلنسان

٥١ ٤٧٨ ٠٠٠  

تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األوليـة والتـأثير علـى الـسياسات             ٨
ة في كل القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئيـة    العمومي

  المحدقة بالصحة

٩٧ ٧٢٠ ٠٠٠  

تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بمـا يـدعم الـصحة               ٩
  العمومية والتنمية المستدامة

١٠٣ ٨٨٠ ٠٠٠  

ـ            ١٠ شؤون تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تـصريف ال
والتمويل والتوظيف واإلدارة، باالعتماد على البينـات والبحـوث الموثوقـة           

  والميسرة

٣٧٤ ٤٢٤ ٠٠٠  

  ١٠٢ ٧٨٩ ٠٠٠  ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها  ١١

االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون           ١٢
دان ومنظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة مـن أجـل أداء            مع البل 

والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً            
  لما هو محدد في برنامج العمل العام الحادي عشر

٧٤ ٨٩٦ ٠٠٠  

لم تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع الـتع            ١٣
  لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

٢٥٦ ٢٦٧ ٠٠٠  

  ٣ ٢٦٨ ٦٤٠ ٠٠٠ المجموع  
  
  

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩/حرفيةالمحاضر ال/٦٠ج  
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