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مقارنـة  ٢٠١١-٢٠١٠والتمست اللجنة توضيحات بشأن زيادة مستوى المسـاهمات الطوعيـة للفتـرة الماليـة   -٦
تزال ال، وكذلك ارتفاع مستوى أرصدة الصناديق. وأوضحت األمانة أن المساهمات الطوعية ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالفترة 

زادت  ٢٠١١-٢٠١٠فقـــط منهـــا تعـــد أساســـية أو تامـــة المرونـــة. وفـــي الفتـــرة  ٪١٠ محـــددة للغايـــة؛ وأن مـــا نســـبته
 المساهمات المحـددة الـواردة مـن بعـض المـانحين ألنشـطة محـددة مثـل استئصـال شـلل األطفـال والعمليـات الطارئـة.

لختـــامي وبلــغ رصـــيد األمــوال ا وشــجعت اللجنــة المـــانحين علــى توجيــه مســـاهماتهم الطوعيــة إلــى أنشـــطة الميزانيــة.
مبلـــــغ ال، وينقســــم هـــــذا الرصــــيد إلــــى ٢٠١١مليـــــون دوالر أمريكــــي فــــي نهايـــــة عــــام  ١٤٨٣للمســــاهمات الطوعيــــة 

والرصــيد مليــون دوالر أمريكــي  ١٠٠٠وقيمتــه  ٢٠١٣-٢٠١٢ الماليــة مخصــص لألنشــطة التــي ســتنجز فــي الفتــرةال
  .٢٠١١-٢٠١٠في الفترة  ذها أصالً أموال األنشطة غير المنفذة التي كان يزمع تنفيالمرّحل، وهو عبارة عن 

  
وأعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء الطبيعـة المحـددة للمسـاهمات الـواردة مـن مصـادر خـالف الـدول األعضـاء.   -٧

وأشارت أيضًا إلى أهمية الـربط بـين إمكانيـة التنبـؤ بالتمويـل وأسـلوب تخصـيص األمـوال مـن ناحيـة واألولويـات مـن 
  اء على المساهمة بتمويل مرن.، وشجعت الدول األعضناحية أخرى

  
بالحسابات المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها في كل عام  خاصاً  والحظت اللجنة أن هناك اعتماداً   -٨

-٢٠١٠فـي الفتـرة الماليـة  ماليـين دوالر أمريكـي أيضـاً  ١٠عـن ذلـك جمـع مبلـغ قـدره  وفضـالً  .لالشتراكات المقـدرة
  ستحقة القبض التي قد ال تسدد.لتغطية المساهمات الطوعية الم ٢٠١١

  
فقـط مـن إجمـالي  ٪١٢وفيما يتعلق بالتعاون المالي المباشر، الحظت اللجنة أن نسبة هـذا التعـاون بلغـت   -٩

النفقات، ومع ذلك كان التزام المنظمة تجاه البلدان أكبر بكثير في الواقع لوجـود آليـات إضـافية لتخصـيص األمـوال 
  المنح، وتشمل هذه اآلليات الخدمات التعاقدية والسفر. للبلدان، بخالف التحويالت و 

  
 ٧٩٢وأبــدت اللجنــة قلقهــا إزاء مبلــغ الخصــوم الخــاص بالتــأمين الصــحي للمــوظفين غيــر الممــول والبــالغ   -١٠

على األجل الطويل ويتضمن العديد من االفتراضـات، منهـا معـدل  مليون دوالر أمريكي. ويمثل هذا المبلغ خصوماً 
لمخـاطر جمـة، كانـت تجـري  ل تعرضـاً عائدات صندوق التـأمين الصـحي للمـوظفين. وعلـى الـرغم مـن أن ذلـك يشـكّ 

  . ال فورياً  مستقبلياً  ل خصماً متابعته عن كثب، وشكّ 
  

ضـــطالع بأنشـــطة الميزانيـــة البرمجيـــة فـــي الفتـــرة وأعربـــت اللجنـــة عـــن قلقهـــا إزاء ارتفـــاع تكـــاليف الســـفر لال  -١١
مليــون دوالر  ٢٥١مليــون دوالر أمريكــي بعــد أن بلغــت  ٢٩٥مقارنــة بــالفترة الماليــة الســابقة، لتبلــغ  ٢٠١١-٢٠١٠

لخفــض  ٢٠١١ . وأوضــحت األمانــة أن تــدابير صــارمة للغايــة قــد نفــذت فــي عــام٢٠٠٩-٢٠٠٨أمريكــي فــي الفتــرة 
خالل الثنائية. وتجدر اإلشـارة إلـى أن نسـبة تكـاليف سـفر  ذه التدابير لم تظهر إال جزئياً تكاليف السفر، لكن آثار ه

مــن تكــاليف الســفر أمــا النســبة المتبقيــة فهــي عبــارة عــن تكــاليف ســفر المشــاركين فــي  ٪٥٠المــوظفين لــم تتخطــى 
مليـون دوالر  ١٣٥فر مـن أحداث المنظمة والمستشارين المؤقتين. وبالنسبة إلى المقر الرئيسي خفضت تكاليف الس

  .٢٠١١-٢٠١٠مليون دوالر أمريكي في الفترة  ١٣٠إلى  ٢٠٠٩-٢٠٠٨أمريكي في الفترة 
  

وأبـــــدت اللجنـــــة قلقهـــــا إزاء اســـــتخدام االشـــــتراكات المقـــــدرة لتغطيـــــة التكـــــاليف اإلداريـــــة لألنشـــــطة الممولـــــة   -١٢
ق هذه الممارسـة. والحظـت أن الغـرض بالمساهمات الطوعية، والتمست الحصول على مزيد من التفاصيل عن نطا

مـن المسـاهمات الطوعيـة، فـي حـين  ٪٤٠مـن االشـتراكات المقـدرة و تقريبـاً  ٪٦٠تـم تمويلـه بنسـبة  ١٣االسـتراتيجي 
 ٪٧٥مـن التمويـل العـام للمنظمـة، أمـا المسـاهمات الطوعيـة فتبلـغ نسـبتها  ٪٢٥أن االشتراكات المقدرة تشكل نسـبة 

  ورة أن تغطي المساهمات الطوعية جميع التكاليف المرتبطة باألنشطة المعنية. منه. وشددت اللجنة على ضر 
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بهــذا  ونوهــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء بعــض الخصــوم المــذكورة فــي التقريــر المــالي. وأحاطــت األمانــة علمــاً   -١٣
أمين الصــحي القلــق، وأوضــحت أنــه تــم إبــرام ترتيبــات ماليــة طويلــة األجــل لتتنــاول هــذه الخصــوم (مثــل تكــاليف التــ

الخصــوم الطويلــة األجــل  وخفضــت أيضــاً  للمــوظفين فــي المســتقبل) وأن هــذه الترتيبــات تخضــع للمراجعــة بانتظــام.
  الخاصة بالموظفين عقب إجراء استعراض استراتيجي الحتياجات الموظفين في المقر الرئيسي.

  
-٢٠٠٨المـــواد مـــن الفتـــرة الماليـــة والحظـــت اللجنـــة أن الزيـــادة فـــي النفقـــات الخاصـــة باإلمـــدادات والســـلع و   -١٤

مليـون دوالر  ٤٥٨يعزى إلى اعتماد مساهمات عينية كبرى بلغت قيمتها  ٢٠١١-٢٠١٠إلى الفترة المالية  ٢٠٠٩
. وباســــتبعاد ٢٠٠٩) H1N1أمريكــــي يتعلــــق جــــزء كبيــــر منهــــا باللقاحــــات المضــــادة لفيــــروس األنفلــــونزا الجائحــــة (

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨م في النفقات مقارنة بالفترة المساهمات العينية فقد سجل انخفاض عا
  

مـن إجمـالي  ٪٤٩، إال أنهـا تبلـغ ٪٤٦أن نسبة المرتبات فـي إجمـالي النفقـات تبلـغ  والحظت اللجنة أيضاً   -١٥
خفــض عــبء المرتبــات فــي المقــر لبل ُســ ورأت بعــض الوفــود أنــه ينبغــي لألمانــة إيجــادالنفقــات فــي المقــر الرئيســي. 
لبــرامج إلــى أمــاكن عمــل تقــل التكــاليف فيهــا، وٕاســناد وظــائف معينــة إلــى جهــات خارجيــة. الرئيســي عــن طريــق نقــل ا

والحظـــت األمانـــة أنـــه مـــع اعتمـــاد مركـــز الخـــدمات العـــالمي، تـــم نقـــل مجموعـــة كبيـــرة مـــن الوظـــائف اإلداريـــة إلـــى 
  كوااللمبور. 

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
 العالميـــة الخامســـة والســـتون تنفيـــذي، بـــأن تعتمـــد جمعيـــة الصـــحةاللجنـــة، بالنيابـــة عـــن المجلـــس ال توصـــي  -١٦

  :مشروع القرار التالي
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

 ٢٠١٠كانون الثاني/ ينـاير  ١والبيانات المالية المراجعة للفترة من وقد نظرت في التقرير المالي 
  ١؛٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 

  
للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة  لتابعـــةابتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة  وٕاذ تحـــيط علمـــاً 

  ٢الصحة العالمية الخامسة والستين؛
  

كـانون الثـاني/ ينـاير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدير العام عن الفترة من  تقبل
  .٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠

  
  
  

   =     =  =  

                                                           
  .٦٥/٢٩الوثيقة ج    ١
  .٦٥/٤٥الوثيقة ج    ٢


