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 اإليرادات المتنوعة
 

 تقرير من األمانة
 
 
 

 معلومات عامة
 
ق ترتيب             -1 ق بمخطط الحوافز          أشير على جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين بتطبي ا يتعل الي فيم انتق

ى      12-41ج ص ع  المالية، وبتطبيق الحكم الوارد في القرار        ة لتشجيع      "، والذي ينص عل وضع مخطط حوافز مالي
ام            "دفع االشتراآات المقدرة على األعضاء في وقتها       درة عن ع د دخل آل      . 2001، على دفع االشتراآات المق وق

ذ في                  من النظام المالي المنقح والالئح     ز التنفي ة، حي دًا للحوافز المالي ة المالية المنقحة، اللذين يتضمنان مخططًا جدي
ام          . 2001يناير  / آانون الثاني  ة السابق في ع  2001بيد أنه، آتدبير انتقالي، استمر العمل بمخطط الحوافز المالي

ام   وسيتم تطبيق مخطط الحواف2001.1فيما يتعلق بدفع االشتراآات المقدرة عن عام     ز المالية الجديد اعتبارا من ع
 .2002 فيما يتعلق بدفع االشتراآات المقدرة عن عام 2002

 
اني               -2 انون الث اير   / والحظ المجلس التنفيذي في دورته التاسعة بعد المائة المعقودة في آ ا     2002ين ه، طبق  أن

ام         12-41للقرار ج ص ع    ابات ا     2001 تسجل الفوائد المحصلة في ع دة      بالموجب في حس دول األعضاء في الم ل
دة  . 2004-2005 ي الم دول األعضاء ف ابات ال ي حس رح أن تضاف إل د 2003-2002واقُت ن الفوائ  حصصها م

ام   ي ع لة ف ة   2001المحص ى الثنائي ار حت ن االنتظ دال م ى   . 2005-2004 ب ال إل يح االنتق ك أن يت أن ذل ن ش وم
 .المخطط الجديد بأسرع ما يمكن

 
ذي  19ق109م توفي القرار   -3 اد          أوصى المجلس التنفي ة الخامسة والخمسين باعتم ة الصحة العالمي جمعي

غ نحو                    . هذا االقتراح  ة يبل وأحيط المجلس علمًا بأن المبلغ المقدر للفوائد المحصلة والمتاحة لمخطط الحوافز المالي
ا15 000 000 ي تقريب ة والخم  .  دوالر أمريك ة الخامس ة الصحة العالمي ى أن جمعي ار إل ًا  وأش تحاط علم ين س س

ة                          دة المالي ة عن الم الي للمنظم ر الم ى التقري رة عل د وضع اللمسات األخي د  . 2001-2000بالمبلغ الفعلي بع ويزي
 . دوالرا أمريكيا21 976 333الرقم الفعلي آثيرا جدا على الرقم المقدر، ويبلغ الرقم الفعلي 
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 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 
ة     . 19ق109م ت دعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار          جمعية الصحة م   -4 وقد ترغب الجمعي

 :آذلك في إدراج الفقرة اإلضافية التالية
 

دة           تقرر   976 333، 2003-2002 أن يكون المبلغ اإلجمالي المقسم على الدول األعضاء في الم
 . دوالرا أمريكيا21

 
 
 

=     =     = 


