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   ٦١/٤١ج  الحادية والستون    جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢١   من جدول األعمال ٢-١٤البند 

  A61/41    
  
  
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإليرادات المتنوعة 
  وثغرة التمويل الخاص بالغرضين

  ١٣ و١٢االستراتيجيين 
  
  
  
 مليـون دوالر أمريكـي      ٥٣،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفترة   بلغت اإليرادات المتنوعة التي تم تحصيلها، في        -١

ع األجنبي  عليها والمكاسب المتأتية من القط    وذلك بالنظر إلى االرتفاع االستثنائي في معدالت الفائدة المتحصل          
وعالوة على ذلك فقد استمر االتجاه الذي سجل في اآلونة األخيرة، صوب تحصيل             . في إطار الميزانية العادية   

-٢٠٠٦ونتيجة للحصائل االستثنائية فـي الفتـرة        . مقدرة التي لم تسدد والتي طال عليها العهد       االشتراكات ال 
 كـانون   ٣١ مليون دوالر أمريكي في حساب اإليرادات المتنوعة بتـاريخ           ١٤، ظل هناك فائض قدره      ٢٠٠٧
  ).لالطالع على التفاصيل انظر الجدول المرفق (٢٠٠٧ديسمبر / األول

  
ية ثنائية ما، التكهن بدقة بمستوى اإليرادات المتنوعة وذلك بسبب الشكوك التي            ومن الصعب، في بدا     -٢

  .تكتنف العديد من مكوناتها
  
 مليـون دوالر أمريكـي بموجـب        ٣٠ تم تخصيص مبلـغ      ٢٠٠٩-٢٠٠٨وفي الميزانية البرمجية      -٣

لحصائل فـي إطـار الثنائيـة       ونحن نتوقع أن المبلغ الالزم من ا      . اإليرادات المتنوعة لتمويل الميزانية العادية    
  . سيتحقق مع تسجيل فائض طفيف٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
 وهما يشمالن التنظيم    ١٣ و ١٢وهناك عجز خطير تم التفطن إليه في تمويل الغرضين االستراتيجيين             -٤

 .واإلدارة واألجهزة الرئاسية والتوجيه على مستوى المكاتب القطرية واإلقليمية وعلى مستوى المقر الرئيـسي             
   ١. مليون دوالر أمريكي٨٢ر هذا العجز بحوالى ويقد

  
 بما في ذلك الحد من التكاليف وتحديـد         ٢٠٠٩-٢٠٠٨وهناك تدابير تتخذ لسد ذلك العجز في الثنائية           -٥

والبد من إيجاد حل دائم أبعد مدى وذلك في إطار عملية التخطيط الخاصة بالثنائيـة               . المصادر المالية الجديدة  
٢٠١١-٢٠١٠.  

  
 مليـون  ١٥يقترح اآلن استخدام مبلغ إضافي قـدره    ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بين التدابير المتخذة للفترة      ومن  -٦

 يعد ذلك مخصصاً إضافياً مـن       وال. دوالر أمريكي من أصل الفائض الموجود في حساب اإليرادات المتنوعة         

                                                           
 مليـون دوالر أمريكـي،      ٢١٤،  ١٢يبلغ إجمالي ما تمت الموافقة عليه، بالنـسبة إلـى الغـرض االسـتراتيجي                  ١
 ويبلغ إجمالي اإليرادات المتوقعة بالنسبة إلى كـال         ؛١٣مليون دوالر أمريكي بالنسبة إلى الغرض االستراتيجي         ٥٤٣و

 مليون دوالر   ٨٢مليون دوالر أمريكي، وعليه فإن العجز فيما يتعلق بكال الغرضين يبلغ             ٦٧٥  االستراتيجيين الغرضين
  .أمريكي
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ي الميزانية وقد أحاطت     بل هو وسيلة للحد من العجز التمويلي وذلك من أجل سد النفقات المدرجة ف              ؛الميزانية
  ٢٠٠٩.١-٢٠٠٨جمعية الصحة علماً بتلك الوسيلة في قرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية 

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  :تنظر في مشروع القرار التاليجمعية الصحة مدعوة إلى أن   -٧
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  ؛)١٢-٦٠ج ص عالقرار  (٢٠٠٩-٢٠٠٨تذكر بقرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية إذ   
  

وإذ تدرك الثغرة المالية المتكهن بها فيما يتعلق بمواجهة الميزانية الفعلية اإلجمالية المعتمـدة                
 ٥٤٣ مليـون دوالر أمريكـي و      ٢١٤ ، على التوالي  ، من أبواب فتح االعتماد وهما     ١٣ و ١٢للبابين  

  يون دوالر أمريكي؛مل
  

  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦وبالنظر إلى تحقيق فائض استثنائي في اإليرادات المتنوعة في الفترة   
  
 مليون دوالر أمريكي من اإليرادات المتنوعة من أجل         ١٥ تخصيص مبلغ إضافي قدره      تقرر  -١

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨من الميزانية البرمجية  ١٣ و١٢تمويل بابي االعتماد 
  
ة العامة تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين عـن حالـة               المدير تطلب إلى   -٢

  .حساب اإليرادات المتنوعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٢-٦٠ج ص عالقرار    ١
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  الجدول
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإليرادات المتنوعة واإلنفاق 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨والتكهنات بالنسبة إلى الثنائية 

  
بماليين الدوالرات   

  األمريكية
بماليين   

الدوالرات 
  األمريكية

  ٢‚٤      ٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني١الرصيد في 

        ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدخل في الثنائية 
      ١١‚١  الشتراكات المقدرة للفترات السابقة  
      ٢٥‚٧  لفائدةا  
      ٥‚٣  مكاسب القطع األجنبي  
      ٦‚٩  توفيرات على التزامات غير مسددة سابقة  
      ٤‚٣  توفيرات أخرى  
  ٥٣‚٣      المجموع الفرعي  

        ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلنفاق في الثنائية 
        ٤-٥٨ج ص عالقرار   
      ٢٢‚٢  تمويل الميزانية العادية  
      ٨‚٧  آلية التسوية  
      ٤‚٠  مخطط الحوافز المالية  
        ٨-٦٠ج ص عالقرار   
      ٧‚٠  نظام اإلدارة العالمي  
  )٤١‚٩(      المجموع الفرعي  

  ١٣‚٨    موجب الحسابات المراجعة، ب٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول٣١الرصيد في 

  ٣٣‚٠      ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدخل المتوقع في الثنائية 

        ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلنفاق في الثنائية 
        ١٢-٦٠ج ص عالقرار   
  )٣٠‚٠(      تمويل الميزانية العادية  

  ٢٠٠٨ديسمبر /  كانون األول٣١الفائض المتوقع في 
    

١٦‚٨  

  ١٥‚٠      ٢٠٠٩-٢٠٠٨المخصص اإلضافي المقترح للفترة 
  
  

=     =     =  


