
  
  
  

 
 
 
 
 

 

  ٤معلومات/ 
 ٢٠١٣ ناير

EB132/IN  

منظمـة تمويل 
مــن طلــب تن 
مزيـد مـن ب ٢

 علــىلمدخلــة 
لــنص المرفــق 

المقدرة راكات 

  تالية:

 /١٣٢م ت 
ين/ ثانيال ون

 NF./4

٢٠١  
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القــدم ر العــام ي

ال وهي االشترا

فئات الست التا

  

 رة.

كانو ١٧ 

٥-٢٠
المقدمة بشحات 

ديســمب األول/ 
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عــن لمعلومــات
المــدير يــه فــإن

أالر األموال، 

بين الفئزع فيما 

  

 ي

  دوالر أمريكي

  ؛ أمريكي

لميزانية واإلدارة

١٤حة 
مقترحالفي ت 

دة فــي كــانون 
س التنفيذي في
ة بأكملهــا، وبا

وعلي ١.األول 

جميع مصادر

لُتوّزع ٢٠١٥-

  ريكي

  ر أمريكي

 أمريكي دوالر 

  ي

دوالر أمريكي ×

د ×××××بلغ 

دوالر ×××××
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تثنائية المعقــود
إلدارة والمجلس
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دوالر ×××××
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دوالر أمريكي ×

×××××مبلغ 

بمبلف التمكينية 

×بمبلغ ميزانية 

 الصادرة عن لج

  

 مائة
 ل المؤقت

لبرمجية
،يزانية واإلدارة

ا االســتدورتهــ 
واج والميزانية 
ميزن اعتمــاد ال

فيمــا يتع منظمــة

ة البرمجية 
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للفترة ا الكلية 

×××ة بمبلغ 

بمبلغ لسارية 

بمبطيلة العمر 

×××××بمبلغ 

بم واالستجابة 
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طوارئ من الم
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يزانية ال
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أن الميزانية
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ج، وكذلك الم
××××مبلغ بة 

الفعليةميزانية 
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تأهب والترصد

دمات المؤسسخ

حاالت الططاع 
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لس التنفيذ
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لجنة قّررت 

(المة العالميــة 
زّودي العام أن 

مــات عــن مشــر
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  :من المصادر التاليةالميزانية ُتمّول  أن رتقرّ   -٣
  

ر الدخل غير المقدّ على أساس  ة، والمعّدلاألعضاءالدول االشتراكات المقدرة على صافي   )١(
  ؛الدولتلك المتوقع من 

  
  ؛المساهمات الطوعية  )٢(  

  
خفض المبلغ اإلجمالي لالشتراكات المقدرة علـى كـل دولـة مـن الـدول األعضـاء بمقـدار المبلـغ  تقرر أيضاً   -٤

المقيــد لصــالحها فــي صــندوق معادلــة الضــرائب؛ وأنــه يتعــين تعــديل هــذا الخفــض فــي حالــة الــدول األعضــاء التــي 
، وهــي لعالميــةتفــرض علــى المــوظفين دفــع ضــرائب الــدخل علــى المــدفوعات التــي يتقاضــونها مــن منظمــة الصــحة ا

دوالر  ×××××لـــغ بتقـــدر بم لمســـددةاالضـــرائب التـــي تســـددها المنظمـــة ألولئـــك المـــوظفين، وهـــذه المبـــالغ الضـــريبية 
  دوالر أمريكي؛ ××××× أمريكي، وبذلك يصبح إجمالي االشتراكات الصافية المقدرة على الدول األعضاء

  
اهمات الطوعيــة، رهنـًا بتـوافر المــوارد، علـى تمويــل للمـدير العــام بإنفـاق االشـتراكات المقــدرة مـع المسـ تـأذن  -٥

  ؛٢الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 
  
أعـاله علـى أال يتجـاوز  ٢للمدير العام بـإجراء التحـويالت بـين الفئـات السـت المبينـة فـي الفقـرة  تأذن كذلك  -٦

مـــن المبلـــغ المخصـــص للفئـــة التـــي يـــتم التحويـــل منهـــا، وذلـــك مـــع مراعـــاة شـــروط  ٪٥مبلـــغ هـــذه التحـــويالت نســـبة 
االتفاقات المبرمة مع الجهات المانحـة، ويجـب اإلبـالغ عـن اإلنفـاق الـذي يترتـب علـى أي مـن هـذه التحـويالت فـي 

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤التقرير المالي عن الفترة المالية 
  
المخصص لهذا  المبلغاع الطوارئ في الميزانية بما يتجاوز للمدير العام بتحمل النفقات في قط تأذن كذلك  -٧

القطـــاع، وذلـــك رهنـــًا بتـــوافر المـــوارد، وتطلـــب مـــن المـــدير العـــام أن يقـــدم تقريـــرًا إلـــى األجهـــزة الرئاســـية عـــن المـــوارد 
  المتاحة والنفقات في هذا القطاع؛

  
ســيره رئــيس لجنــة البرنــامج والميزانيــة إقامــة حــوار خــاص بالتمويــل يــدعو إليــه المــدير العــام ويتــولى تي تقــرر  -٨

  واإلدارة، على أن تكون أهدافه كما يلي:
  

  تحسين مواءمة االشتراكات على نطاق الميزانية البرمجية؛  )١(
  

  زيادة إمكانية التنبؤ بتمويل المنظمة قبل بداية تنفيذ الميزانية؛  )٢(
  

  متطلبات تمويل المنظمة وثغرات التمويل ذات الصلة؛ ضمان الشفافية بخصوص  )٣(
  
  تطلب من المدير العام ما يلي:  -٩
  

تقديم تقـارير منتظمـة، مـن خـالل المجلـس التنفيـذي ولجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه،   )١(
ئــة المــوارد نجــازات ومشــكالت الحــوار الخــاص بالتمويــل وتعبإ إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة عــن حصــيلة و 

  المنسقة؛
  

  تقديم تقدير أولي للحوار األول الخاص بالتمويل إلى األجهزة الرئاسية للمنظمة.  )٢(
  
  

=     =     =  


