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  ةـمقدم
  

 النتائج المتوقعة واحتياجات الميزانيـة    ٢٠١١-٢٠١٠تعرض مسودة الميزانية البرمجية المقترحة للمنظمة للثنائية        
-٢٠٠٨ في اإلطار األوسع للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للسنوات الست            ٢٠١١-٢٠١٠للثنائية  
جية للمنظمة، وتبين بالتفصيل النتائج المتوقعة من األمانة        وتحدد الخطة االستراتيجية األغراض االستراتي    . ٢٠١٣

ويرد وصف األولويات الصحية الشاملة في برنامج العمل العام الحادي          . على صعيد المنظمة في الفترة المذكورة     
 الذي يبين أيضاً المزايا النسبية للمنظمة ووظائفهـا األساسـية والتحـديات             ٢٠١٥-٢٠٠٦عشر للمنظمة للحقبة    

  .ئيسية التي تواجهها والفرص المتاحة أمامها في المستقبلالر
  

، ٢٠١٣-٢٠٠٨ونظراً ألن الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل تحدد التوجه االستراتيجي للمنظمة في السنوات             
يـة   ال تختلف كثيراً عن النتائج المتوقعة للثنائ       ٢٠١١-٢٠١٠فإن النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة في الثنائية         

 تشمل بعض التغييرات في مجاالت التركيـز،        ٢٠١١-٢٠١٠غير أن الميزانية البرمجية للثنائية      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
. وهي تغييرات تعزى إلى تطور الحالة الصحية في العالم وما جرته من تغييرات ضرورية في أعمال المنظمـة                 

  تتعلق بتغير المناخ وآثاره على الـصحة       ومن األمثلة على ذلك أن هناك نتيجة متوقعة جديدة على صعيد المنظمة           
 وهي تتسق مع ضرورة قيام المنظمة بتوسيع نطاق أنشطتها فـي هـذا              ٨في العالم ضمن الغرض االستراتيجي      

وقد جاءت الخطط المبينة في إطار هذا الغرض االستراتيجي ثمرة للمناقشات التـي             . المجال الذي تتعاظم أهميته   
 وهناك نتيجة متوقعة أخـرى علـى         ١.جمعية الصحة العالمية الحادية والستين    دارت حول هذا الموضوع خالل      

 وهي تتعلق بسالمة المرضى وهـي مـسألة نوقـشت فـي             ١٠ترد ضمن الغرض االستراتيجي     صعيد المنظمة   
. ماجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة ويعترف بها كمجال البد من إيالئه المزيد من األهمية في جميع أنحاء العال                

 في الصيغة المعدلة للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل وصف للتغيرات التي اسـتجدت علـى مجـاالت                 ويرد
  .التركيز الواردة في بعض األغراض االستراتيجية

  
وقد أثبتت نتائج استعراض خارجي لمؤشرات الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل حاجة إلى تحـسين الجهـود                

   ٢. وأكثر جدوى للقياسشرات أكثر قابليةالرامية إلى جعل المؤ
  

  اآلثار المالية المترتبة على الشراكات والتصدي للفاشيات واألزمات
  

  الشراكات
  

أسفرت المناقشات التي دارت مؤخراً في اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة عن تسليط الضوء على مدى أهمية                
يما الشراكات والحاجة إلى االهتمام بالتنسيق والتنظيم بين مختلف         بنية الصحة العالمية ومدى تعقيدها أيضاً، والس      

 ذكر لبعض الشراكات، ولكن قائمة هـذه الـشراكات          ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقد ورد في الميزانية البرمجية      . األطراف
ت ولما كان للشراكات الكبرى آليا. ليست شاملة، ولم يحدد إسهامها في تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة       

  .إدارية مستقلة، فإن تغير مستويات ميزانياتها سيؤثر على الميزانية البرمجية اإلجمالية للمنظمة بطريقة لم تتضح
  

وتوخياً لزيادة شفافية الشراكات المندرجة في اإلطار اإلداري العام للمنظمة والذي يشمل تدبير شؤون ميزانياتها،               
وبينت النتائج أن هذه المجموعة شديدة التفاوت في ما         . باتها التعاونية وترتيأجرت المنظمة تحليالً لجميع شراكاتها      

بينها، ألنها تتراوح بين شراكات كبيرة تتمتع بدرجة كبيرة من االستقاللية وتستضيفها المنظمة إدارياً، وكيانـات                
  .أخرى لها خصائص أفرقة الخبراء الداخلية أو ترتيبات الدعوة

                                                           
النص ( وهي ماثلة للطباعة ٢، الفرع "أ"، المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة ٣/سجالت/ ٦١/٢٠٠٨ع ص ج الوثيقة   ١

 .)اإلنكليزي
سيتم تحسين المؤشرات تدريجياً، وقد يرد المزيد من التنقيح في الصيغ الالحقة من مسودة الميزانية البرمجية المقترحة    ٢

 . ٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
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مل مجموعة فرعية واضحة تشمل شراكات كبرى وترتيبات تعاونية يمكن تقـسيمها       وتوجد ضمن هذا التجميع الكا    
شراكات تُسهم مباشرة في تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة وتتبع البنية ) ١: (عموماً إلى الفئتين التاليتين

اكات تندرج بالكامل ضمن وعـاء      الهرمية المحددة لهذه النتائج في الميزانية البرمجية للمنظمة، وتعتبر بالتالي شر          
وبرغم التـسليم   .  هذه البنية الهرمية ولكن لها رباطاً قوياً بالمنظمة        تتسق مع وشراكات ال   ) ٢(الميزانية البرمجية؛   

بأهمية هذه الشراكات األخيرة في بلوغ األغراض االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل              
  .٢٠١١-٢٠١٠وعاء الميزانية البرمجية للمنظمة للثنائية  ت خارجنقلفإن ميزانياتها 

  
 شراكة وترتيباً تعاونيـاً خـارج    من الشراكات والترتيبات التعاونية التي تقع  ١٠ قائمة بأسماء    ١وترد في الملحق    

لترتيبـات   أيضاً توضيحاً لألساليب االستراتيجية لهـذه الـشراكات وا         ١ شمل الملحق يو. وعاء الميزانية البرمجية  
وهذه القائمة ليست شاملة جامعة      ٢٠١١.١-٢٠١٠ونطاق أعمالها وأوجه تكافلها وتنسيقها مع المنظمة في الثنائية          

إذ إن المنظمة تتعاون بشكل وثيق مع عدد كبير من الكيانات منها، على سبيل المثال، الصندوق العالمي لمكافحـة                   
غير أن القائمة تـشتمل بالفعـل علـى كـل           . كة الصحية العالمية  األيدز والسل والمالريا، كما تتعاون مع الشرا      

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الشراكات التي ذكرت بالتحديد في الميزانية البرمجية 
  

وجدير بالذكر أن الشراكات والترتيبات التعاونية التي تعتبر ضمن وعاء الميزانية البرمجية للمنظمـة قـد زادت                 
 به أن من الضروري اتباع نهج مستقل إزاءها في إدارة الميزانيـة وقـد               حصتها في الميزانية الكلية، ومن المسلّم     

تبين خالل الثنائيات الماضية أن التنبؤ بنمو ميزانية هذه الشراكات كان صعباً وأن إسهامها الكلـي فـي إجمـالي           
  .ميزانية المنظمة لم يكن واضحاً

  
  التصدي للفاشيات واألزمات

  
 األهمية في التصدي للفاشيات واألزمات، ومازال التنبؤ باألنشطة المطلوبـة           دأبت المنظمة على أداء دور متزايد     

وقد أدى هذا أيضاً إلى زيادات في الميزانية لم تُميز بالكامل عن غيرهـا              . وبآثارها المالية مستحيالً بحكم طبيعتها    
  .من الزيادات

  
ـ     واعترافاً باالعتبارات المالية المذكورة أعاله تم تقسيم مسودة الم         .  قطاعـات  ةيزانية البرمجية المقترحة إلى ثالث

وفيمـا يلـي قطاعـات      . وينطبق هذا التقسيم على العرض األولي للميزانية وعلى إدارة الميزانية طوال الثنائيـة            
  :الميزانية الثالثة

   برامج المنظمة-

   الشراكات والترتيبات التعاونية-

  التصدي للفاشيات واألزمات -
  

لشفافية وتحسين رصد أداء المنظمة وإدارة وتنفيذ الميزانية البرمجية فـإن القـسم المتعلـق               ولتوفير المزيد من ا   
بالتصدي للفاشيات واألزمات والقسم المتعلق بالشراكات والترتيبات التعاونية سيوضعان موضع المتابعة المـستقلة          

نفيذ التـام اعتبـاراً مـن الثنائيـة          إلى حين الت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وستقدم عنهما تقارير على حدة اعتباراً من الثنائية         
٢٠١١-٢٠١٠.  

  
 ثالثـة فهنـاك   . هذا التقسيم آثاراً متفاوتة من حيث التعقيد على مختلف األغراض االسـتراتيجية التقنيـة             ويخلف  

مؤلفة من برامج المنظمة وحدها وتخلو من أي مكونـات تتعلـق بالـشراكات    ) ١١ و٧ و ٣(أغراض استراتيجية   

                                                           
مازالت المناقشات جارية لتحديد أي الشراكات ينبغي إدراجها ضمن وعاء الميزانية البرمجية للمنظمة وأي الـشراكات     ١
 . ينبغي إدراجها فيه ال
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وعلى النقيض من ذلك    . للفاشيات واألزمات ؛ بل وال تتأثر هذه األغراض بموضوع التصدي         والترتيبات التعاونية 
  . يشمالن جميع قطاعات الميزانية الثالثة٥ و١فإن الغرضين 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠مستوى مسودة الميزانية البرمجية المقترحة 

  
 مليـون دوالر    ١٨٠٠د ارتفعت مـن     ازدادت ميزانيات المنظمة باستمرار على مدى الثنائيات األربع الماضية، فق         

وهناك اعتراف  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر أمريكي في الثنائية       ٤٢٠٠ إلى   ٢٠٠٣-٢٠٠٢أمريكي في الثنائية    
متزايد بحاجة المنظمة إلى توحيد مستوى نموها وإلى تعزيز قدراتها التنفيذية، وبضرورة العمـل علـى ضـمان                  

ا المنطلق تم في البداية إعداد مسودة الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة             ومن هذ . التركيز باستمرار على األولويات   
 فـي   بـرامج المنظمـة    الذي يشمل    للقسم مطابقة لقيمة المعطيات األساسية      بقيمة اسمية  ٢٠١١-٢٠١٠للثنائية  

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المنقحة للثنائية 
  

ـ  التطورات المستجدة وازد   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة للثنائية    جسدت الخطط التشغيلي   ٢٠٠٧ديسمبر  / وفي كانون األول   اد ي
وتجلـى ذلـك    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الطلب بعد تصديق جمعية الصحة العالمية الستين على الميزانية البرمجية للثنائية            

  . الخاص ببرامج المنظمةالقسم الخاص بالشراكات، كما تجلى أيضاً إلى مدى أقل في القسمتحديداً في 
  

 في مـسودة الميزانيـة البرمجيـة        الخاص ببرامج المنظمة   القسملتحليل تم مبدئياً تحديد قيمة      واستناداً إلى هذا ا   
 مليون دوالر أمريكي، أي بدون زيادة على الخطط التشغيلية للثنائية           ٣٨٨٨ بمبلغ   ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة للثنائية   

. ان عليه في اعتمادات الميزانية    وظل توزيع األموال على المقر الرئيسي وعلى األقاليم على ما ك          . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
ويتمشى هذا القرار االستراتيجي مع التزام المديرة العامة بالحفاظ على االنضباط المالي والتقيد بما يالئم قـدرات                 

  .المنظمة على النهوض بمستوى التنفيذ
  

) يـة والمقـر الرئيـسي     المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليم   (هذا الوعاء المالي العام أعدت المنظمة       وبدون تجاوز   
 القـسم الخـاص  وتصل قيمة .  غرضا١٣ًاالقتراحات المالية الالزمة لجميع األغراض االستراتيجية البالغ عددها     

؛ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر أمريكي في الثنائية ٧٤٧ في الميزانية البرمجية إلى الشراكات والترتيبات التعاونيةب
  .٢٠١١-٢٠١٠ر أمريكي للثنائية  مليون دوال١٠٧٦ونمت هذه القيمة إلى 

  
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨بالمقارنة مع مسودة في الثنائية       أيضاً   ه ارتفع فإن،   للفاشيات واألزمات  القسم الخاص بالتصدي  أما  

 ولكن هذا الرقم إرشادي ال غير نظـراً       مليون دوالر أمريكي     ٤١٩وتم تقدير الميزانية الخاصة بذلك القسم بمبلغ        
 وعموماً سيتم إطالع األجهزة الرئاسية على فترات منتظمة على ما يستجد مـن              .المعنيةجات  باالحتيالتعذر التنبؤ   

  .تطورات تتعلق بميزانية قطاع التصدي للفاشيات واألزمات
  

 مليون دوالر أمريكي في إطـار       ١٢٧ قدرها   ٥والجدير بالذكر أن هناك ميزانية مخصصة للغرض االستراتيجي         
شطة ذات الصلة بالمقاييس والمعايير وبناء القدرات والتأهب لمواجهة الطوارئ على           برامج المنظمة الخاصة باألن   

  .الصعيد الوطني
  

 المشاكل المتعلقة بالتنبؤ في وقت مبكر بما فيه الكفاية بأنشطة التصدي للفاشـيات واألزمـات                ١ويوضح الجدول   
واليزال اإلبهام الذي يكتنف قيمة اإلسـهام       . نيةوالزيادة الثابتة في قيمة ميزانية قطاع الشراكات والترتيبات التعاو        

المالي الكامل للشراكات في الميزانية البرمجية يعرقل إلى يومنا هذا اكتمال إجراءات وضع الميزانية في صورتها                
وأصبح من الصعب مقارنة ميزانيات الشراكات على مدى الثنائيات ألن هذه الميزانيات لـم تحـدد فـي                  . الكاملة

  .ن الميزانية تتغير كلما استجدت شراكات وأفل نجم شراكات أخرىالسابق وأل
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 ونفقات الميزانيـة    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ والثنائية   ٢٠٠٧-٢٠٠٦نفقات الميزانيتين البرمجيتين للثنائية     : ١الجدول  
  . حسب قطاعات الميزانية٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المقترحة للثنائية 

  
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  الميزانيةقطاعات 
المبلغ الفعلي 

  للثنائية
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

الميزانية 
  المعتمدة

الميزانية 
  المنقحة

٢٠١١-٢٠١٠  
قبل تصحيح أسعار (

  )العمالت

  ٣٨٨٨‚٠  ٣٨٨٨‚٤  ٣٧٤١,٦  ٢١٠٣‚٢  برامج المنظمة
الشراكات والترتيبات التعاونية المندرجة    

  ٧٤,١٠٧٥  ٧٤٧‚٠  ٣٦٩‚٩  ٧٠٥‚٠  في وعاء الميزانية
  ٤١٩,٠  ٣١٦‚٢  ١١٥‚٩  ٢٩٠‚٠  التصدي للفاشيات واألزمات

  ٧٤,٥٣٨٢  ٤٩٥١‚٦  ٤٢٢٧‚٤  ٣٠٩٨‚٢  المجموع الكلي
  

وأكبر مكـون قـائم     . وتسهم الشراكات والترتيبات التعاونية إسهاماً أكبر في تحقيق بعض األغراض االستراتيجية          
ئصال شلل األطفـال ألن احتياجاتهـا الماليـة          يتعلق بالمبادرة العالمية الست    ١بذاته ضمن الغرض االستراتيجي     

ويمكن االطالع على تفاصـيل بعـض الـشراكات فـي الجـدولين المـاليين               .  مليون دوالر أمريكي   ٣٨٩ تبلغ
  .٥و ٤ الموجزين

  
موزعـة علـى    ( حسب الغرض االستراتيجي     ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية     : ٢الجدول  

  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨نة بالميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية قطاعات الميزانية ومقار
  

-٢٠٠٨الميزانية البرمجية 
٢٠٠٩  

  )برامج المنظمة(
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة 
  )قبل تصحيح أسعار العمالت(

األغراض 
  االستراتيجية

البرامج 
المعتمدة 
  للمنظمة 

٢٠٠٩-٢٠٠٨

امج البر
المنقحة 
  للمنظمة 

٢٠٠٩-٢٠٠٨

البرامج 
المقترحة 
  للمنظمة 

٢٠١١-٢٠١٠*

النسبة من 
مجموع برامج
  المنظمة
٪  

تغير الميزانية 
البرمجية 
  المعتمدة 

٢٠٠٩-٢٠٠٨
٪  

الشراكات 
والترتيبات 
  *التعاونية

التصدي 
للفاشيات 
  *واألزمات

الميزانية 
البرمجية 
  الكلية 

٢٠١١-٢٠١٠*

١٦٨٩,٤  ١٥١,٢  ٨٨٠,١  ٣,٥  ١٧,٠  ٦٥٨,١  ٦٧٧‚٢  ٦٢٥‚٢  ١  
  ٧٣٠,٩  غير متاح  ٧٨  ٢,٩  ١٦,٨  ٢٦٥‚٩  ٦٥٨‚٠  ٦٣٤‚٦  ٢
  ١٦٥,٠  غير متاح  -  ٤,٤  ٤,٢  ١٦٥,٠  ١٥٧‚١  ١٥٨‚١  ٣
  ٣٤٩,٥  غير متاح  ٤٠‚٥  ٣,٢-  ٧,٩  ٣٠٩,٠  ٣١٤‚١  ٣١٩‚٢  ٤
٤٠٠,٠  ٢٦٧,٨  ٥  ٥,١-  ٣,٣  ١٢٧,٢  ١٣٤‚١  ١٣٤‚٠  ٥  
  ١٧٩,٣  ير متاحغ  ١٣  ٢,٦  ٤,٣  ١٦٦,٣  ١٦٧‚٩  ١٦٢‚١  ٦
  ٧٣,٣  غير متاح  -  ١١,٢  ١,٩  ٧٣,٣  ٦٦‚٦  ٦٥‚٩  ٧
  ١٤٥,٨  غير متاح  ١‚٢  ١٠,٨  ٣,٧  ١٤٤,٦  ١٣٦‚٦  ١٣٠‚٥  ٨
  ١٢٢,٢  غير متاح  ٤  ٦‚٧-  ٣,٠  ١١٨,٢  ١٢١‚٤  ١٢٦‚٧  ٩
  ٥٥٩,٤  غير متاح  ٥٣,٩  ٢,٢  ١٣,٠  ٥٠٥,٥  ٥٠٦‚٨  ٤٩٤‚٦  ١٠
  ١٦٢,٥  غير متاح  -  ٢١,٣  ٤,٢  ١٦٢,٥  ١٦١‚٩  ١٣٤‚٠  ١١
  ٢٦٥,٩  غير متاح  -  ٢٤,١  ٦,٨  ٢٦٥,٩  ٢٤٤‚٣  ٢١٤‚٣  ١٢
  ٥٣٩,٥  غير متاح  -  ٠,٥-  ١٣,٩  ٥٣٩,٥  ٥٤٢‚٤  ٥٤٢‚٤  ١٣
  ٥٣٨٢,٧  ٤١٩,٠  ١٠٧٥,٧  ٣‚٩  ١٠٠,٠  ٣٨٨٨‚٠  ٣٨٨٨‚٤  ٣٧٤١‚٦  المجموع

  .بماليين الدوالرات األمريكية*   
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، فإن  ٢٠١١-٢٠١٠ والثنائية   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وبرغم عدم تغيير القيمة االسمية لقطاع برامج المنظمة بين الثنائية           
 يبين أن بعض التعديالت أدخلت على بعض األغراض االستراتيجية لتجسيد ازديـاد التركيـز علـى                 ٢الجدول  

  :يلي ما
  

، نتيجة تأييد جمعية الصحة العالمية الحادية والـستين لخطـة عمـل      ٦ و ٣الغرضان االستراتيجيان     •
  ١ير السارية ومكافحتهااالستراتيجية العالمية لتوقي األمراض غ

  ، استجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة٧الغرض االستراتيجي   •
  ، من أجل استيعاب التركيز اإلضافي على موضوع تغير المناخ٨الغرض االستراتيجي   •
ولية التي هي   لدعم جهود المنظمة الرامية إلى تنشيط الرعاية الصحية األ        ،  ١٠الغرض االستراتيجي     •

  ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم، محور تركيز 
 واألنـشطة  ، لدعم التحقق المسبق من صالحية األدوية ومراقبة جودتهـا         ١١الغرض االستراتيجي     •

  المضطلع بها فيما يتعلق بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  اجتماعات األجهزة الرئاسية وازدياد حضور البلدان   ، الستيعاب ازدياد عدد   ١٢الغرض االستراتيجي     •

  .وتفعيل اإلصالحات المدخلة على األمم المتحدة على الصعيد القطري
  

وعمالً باستراتيجية المنظمة الرامية إلى تعزيز تقديم دعم الخط األول إلى البلدان، وتوفيراً لالحتياط الكافي علـى                 
 الجزء األكبر من الميزانية البرمجية في األقاليم والبلدان بدون المـساس            الصعيدين اإلقليمي والعالمي، سوف ينفق    

البلدان والمقر الرئيسي تسترشد تماماً بمبـدأ       / ومازالت عملية توزيع الموارد بين األقاليم     . بوظائف المقر الرئيسي  
رامجها حسب طبيعـة    ، مع التسليم بوجود أوجه تفاوت بين األغراض االستراتيجية وب         "٪٣٠-٪٧٠"التوزيع بنسبة   

 على قطاع برامج المنظمة على األقاليم، فهو يجسد االحتياجات اإلقليميـة            ميزانيةالولم يتغير توزيع    . هذه البرامج 
بما يتمشى مع النطاقات المستمدة من آلية التحقق من تخصيص الموارد االستراتيجية والتي استعرضها المجلـس                

  ).١انظر الشكل  (٢التنفيذي
  

 الرئيـسية، موزعـة علـى       المكاتب حسب   ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية      )أ(٣الجدول  
  .قطاعات الميزانية

  )بماليين الدوالرات األمريكية(
  

  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة   
  قبل تصيح أسعار العمالت(

المكتب ( الموقع 
  الرئيسي

إجمالي الميزانية 
البرمجية المعتمدة 

٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

الشراكات   برامج المنظمة  المجموع
والترتيبات 
  التعاونية

التصدي 
للفاشيات 
  واألزمات

  ٩٢,٠  ٤٢٦,٠  ١٠٢٥,٠  ١٥٤٣,٠  ١١٩٣‚٩  أفريقيا
  ٩,٠  ٥,٠  ٢٧٢,٠  ٢٨٦,٠  ٢٧٨‚٥  األمريكتان

  ٥٩,٠  ١١١,٣  ٤٥٦,٧  ٦٢٧,٠  ٤٩١‚٥  جنوب شرق آسيا
  ٩,١  ١٩,٩  ٢٦٨,٠  ٢٩٧,٠  ٢٧٤‚٨  أوروبا

  ٨٥,٧  ٥٣,٨  ٤٣٣,٠  ٥٧٢,٥  ٤٦٥‚٠  طشرق المتوس
  ٩,١  ٢٧,٤  ٣٢٢,٠  ٣٥٨,٥  ٣٤٧‚٩  غرب المحيط الهادئ

  ١٥٥,١  ٤٣٢,٣  ١١١١,٣  ١٦٩٨,٧  ١١٧٥‚٩  المقر الرئيسي
  ٤١٩,٠  ١٠٧٥,٧  ٣٨٨٨,٠  ٥٣٨٢,٧  ٤٢٢٧‚٥  المجموع

                                                           
 . ١٤-٦١ج ص عالقرار    ١
 ).كليزيالنص اإلن (٤، المحضر الموجز للجلسة الرابعة، الفرع ١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦م ت-م ت د إانظر الوثيقة    ٢



6  
    ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحة البرمجيةمسودة الميزانية

 

-٢٠١٠ثنائيـة   في الميزانية على األقاليم والمقر الرئيسي في البرامج المنظمـة ب القسم الخاص توزيع :١الشكل  
  )باستثناء الشراكات والترتيبات التعاونية والتصدي للفاشيات واألزمات (٢٠١١

  

  
  
  

تختلف النسبة المئوية إلجمالي الميزانية البرمجية المقترحة المتعلق بالشراكات والتـصدي للفاشـيات واألزمـات             
  .أدناه) ب(٣اختالفاً هاماً بين األقاليم كما يمكن تبينه من الجدول 

  
نسبة الميزانية المخصصة للمكاتب الرئيسية حسب      : ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية المقترحة للثنائية    ): ب(٣الجدول  

  قطاع الميزانية
  
  

  برامج المنظمة
الشراكات 

 والترتيبات التعاونية
التصدي للفاشيات 

  المجموع  واألزمات

  ١٠٠,٠  ٦,٠  ٢٧,٦  ٦٦,٤  أفريقيا

  ٠,١٠٠  ٣,١  ١,٧  ٩٥,٢  األمريكتان

  ١٠٠,٠  ٩,٤  ١٧,٨  ٧٢,٨  جنوب شرق آسيا

  ١٠٠,٠  ٣,١  ٦,٧  ٩٠,٢  أوروبا

  ١٠٠,٠  ١٥,٠  ٩,٤  ٧٥,٦  شرق المتوسط

  ١٠٠,٠  ٢,٥  ٧,٦  ٨٩,٩  غرب المحيط الهادئ

  ١٠٠,٠  ٩,١  ٢٥,٤  ٦٥,٥  المقر الرئيسي

  ١٠٠,٠  ٧,٨  ٢٠,٠  ٧٢,٢  المجموع
  
  

  أفريقيا
  المقر الرئيسي ٪٢٦‚٤

٢٨‚٦٪ 

  غرب المحيط الهادئ
٨‚٣٪ 

  شرق المتوسط
  أوروبا ٪١١‚١

٦‚٩٪ 

  جنوب شرق آسيا
١١‚٧٪ 

  األمريكتان
٧‚٠٪  
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  ٢٠١١-٢٠١٠آليات تمويل الميزانية البرمجية للثنائية 
  
 من االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية، لكن المساهمات الطوعية         ١١ إلى   ١ول األغراض االستراتيجية    تُم

  .أصبحت تستأثر بحصة آخذة في الزيادة في التمويل الكلي
  

وتختلف المساهمات الطوعية التي تتلقاها المنظمة اختالفاً كبيراً من حيث درجـة تخصيـصها ألنـشطة محـددة                
ومن الواضح أن المساهمات الطوعية األقل تخصيـصاً ألنـشطة محـددة            . تنبؤ بها وتوقيت وصولها   وإمكانية ال 

واألعلى مستوى من حيث إمكانية التنبؤ بها هي األسهل على المنظمة تنـسيقها وفقـاً ألولوياتهـا واحتياجاتهـا                   
التي تواجهها المنظمة فـي     وكلما كثر تخصيص المساهمات الطوعية ألنشطة محددة، تفاقمت الصعوبة          . التمويلية

كما أن بعض األغراض االستراتيجية معرض لمخـاطر عـدم تلقـي            ،  تمويل جميع جوانب أعمالها تمويالً كامالً     
  .التمويل الكافي

  
 قد ازداد منـذ عـام       يقدمون مساهمات تامة المرونة وعالية المرونة     ومن األمور المشجعة أن عدد المانحين الذين        

لى أن يستمر هذا االتجاه كلما ازدادت إدارة هذه الموارد دقة وازدادت ثقة المانحين فـي                واألمل معقود ع  . ٢٠٠٦
  .األسلوب اإلداري الذي تنتهجه المنظمة وهو أسلوب اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج

  
  الفريق االستشاري المعني بالموارد المالية

  
د من الخطوات الرامية إلى تحـسين اتـساق المـساهمات            تم اتخاذ عد   ٢٠٠٦بناء على الخبرة المكتسبة منذ عام       

وتم إنشاء فريق استشاري يعنى بالموارد الماليـة مهمتـه االضـطالع       . الطوعية مع الميزانية البرمجية المقترحة    
والفريق يرأسـه المـدير العـام     . بالمراقبة وإصدار التوصيات بشأن التمويل المؤسسي وتزويد المديرة العامة بها         

 وهو مكلف برصد عملية التنفيذ المالي والتقني ورصد توافر الموارد والثغرات المالية فيما بين األغراض                المساعد
ومن شأن تطبيق نظام اإلدارة العالمي على صعيد المنظمة أن يعزز مـن قـدرة               . االستراتيجية ومختلف المواقع  

  .كثب على جميع مستويات المنظمةالفريق االستشاري على رصد عملية التنفيذ واالحتياجات المالية عن 
  

  المساهمات الطوعية األساسية
  

 وهـذا الحـساب سـيدير       .حساب المساهمات الطوعية األساسـية    أنشئت آلية مهمة للتمويل واإلدارة، أال وهي        
المخصـصة علـى     لبلوغ األغراض االستراتيجية   العالية المرونة المساهمات الطوعية األساسية التامة المرونة أو       

وسيساعد هذا الحساب على ضمان توافر األمـوال الالزمـة لتنفيـذ الميزانيـة              . ى األغراض االستراتيجية  مستو
وتحسين . البرمجية كيما يتسنى الحفاظ على سالمة األغراض االستراتيجية والنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة            

الفريق االستشاري المعني بالموارد الماليـة      ويتولى  . التنفيذ البرمجي لمجمل الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل      
وتبين من المناقشات التي عقدت مع كبار المانحين        . مسؤولية اإلشراف على حساب المساهمات الطوعية األساسية      

 مليون دوالر   ٣٠٠والشركاء أن الدعم المقدم لهذه اآللية آخذ في النمو، علماً بأن القصد هو ضمان الحصول على                 
  .٢٠١١-٢٠١٠العالية المرونة للثنائية  التامة المرونة أو من هذه األموال أمريكي تقريباً

  
/ المكاتب الرئيسية /  لتحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة      المخصصةوتسمى المساهمات الطوعية األساسية     

ت التقنية على    وتصرف هذه األموال على البرامج والشبكا      ".المساهمات الطوعية األساسية المخصصة   " المواضيع
وتُقدر قيمة المساهمات الطوعيـة     . صعيد المنظمة ضماناً لتحقيق النتائج المتوقعة بشكل فعال وفي الوقت المناسب          

  .٢٠١١-٢٠١٠ مليون دوالر أمريكي في الثنائية ٤٠٠األساسية المخصصة بمبلغ 
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  المساهمات الطوعية األخرى
  

 ٣٧٥٤ مليون دوالر أمريكي، من المتوقع جمـع         ٧٠٠لغ مجموعها   عالوة على المساهمات الطوعية األساسية البا     
والمتوقع أن تتمكن المنظمة من حشد      ). ٥الجدول  (مليون دوالر أمريكي تقريباً في شكل مساهمات محددة الوجهة          

  .المساهمات الطوعية بهذا المستوى المقترح، وهذا التوقع تسوغه االتجاهات الراهنة
  

  ١٣ و١٢الغرضان االستراتيجيان 
  

يتطلب النجاح في تنفيذ الميزانية البرمجيـة للمنظمـة آليـات للتمويـل والبـرامج والبنيـة التحتيـة والرصـد                
ويحمل مباشرة جزء من تكاليف تشغيل هذه اآلليات على البرامج ونتائجها المتوقعة، وبالتـالي فـإن                 .والمساءلة

غيـر أن هنـاك وظـائف أخـرى         . يين المعنيـين  التكاليف تشكل جزءاً من ميزانيتي الغرضين االستراتيج       هذه
وتشمل هذه الوظـائف    .  أن تُنسب مباشرة إلى البرامج التقنية      من حيث طبيعتها،  ،  باإلدارة والتدبير ال يمكن    تتعلق

سية التي تتنوع    آليات إدارة المنظمة، بما فيها مختلف اجتماعات األجهزة الرئا         ١٢في حالة الغرض االستراتيجي     
 وتدرج أيضاً في ميزانية .ة بموجب دستور المنظمة واجتماعات مستجدة للنظر في قضايا جديدةمقربين اجتماعات 

هذا الغرض االستراتيجي وظائف أخرى مثل الخدمات القانونية ومهام أمين المظالم ومكتب مراجـع الحـسابات                
  .الداخلي

  
 وما يقترن بها     المنظمة يع مستويات على جم  كبار موظفي األمانة     وظائف أيضاً   ١٢ الغرض االستراتيجي    ويشمل

ومن بينهم ممثلو البلدان ومديرو األقاليم ومديرو إدارة البرامج ومساعدو المديرة العامة ومكتب المدير . من تكاليف
  .العام

  
 فيشمل تكاليف اإلدارة المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والمـوارد البـشرية، وإدارة            ١٣أما الغرض االستراتيجي    

  .ريات والتخطيط واألداء، وإدارة المباني والبنية التحتية، وتطوير وتعليم الموظفين، واألمنالمشت
  

. وأدى نمو المنظمة وميزانيتها خالل السنوات الماضية إلى ازدياد الضغوط على وظائف الدعم التنظيمي واإلداري
 الجهود في هذا المضمار خالل الثنائية       وإزاء هذه الضغوط توخت المنظمة الكفاءة في التكاليف وستبذل المزيد من          

  في الموارد المتاحة ألداء الوظائف اإلدارية      ومع ذلك فإن من الواضح أن أي مزيد من التخفيض         . ٢٠١١-٢٠١٠
  .سيقوض قدرة المنظمة على تحقيق أغراضها التقنية

  
 وتمويل  ف غير المباشرة لتنفيذ   التكالي وتستخدم لتغطية    "تكاليف دعم البرامج  "وفي المساهمات الطوعية نسبة تسمى      

ووفقاً للـسلطة   . خدمات الدعم اإلداري الالزمة للتحقيق الفعال للنتائج المتوقعة من جميع األغراض االستراتيجية           
٪ مـن   ١٣الممنوحة للمدير العام في الالئحة المالية وقرارات جمعية الصحة، تسترد تكاليف دعم البرامج بنـسبة                

ومع ذلك فقد ثبـت فـي الواقـع         . ١٣ و ١٢االحتياجات المالية للغرضين االستراتيجيين     أجل المساعدة على تلبية     
وذلك بسبب كثرة التوقعات، ومن بينها تخفيض التكلفة المعيارية المخفضة . ٪ مستحيل١٣العملي أن استرداد نسبة 

تعرض لـه منظومـة     لحاالت الطوارئ واألزمات وبرنامج مكافحة شلل األطفال، إلى جانب الضغط العام الذي ت            
وال يبلـغ المتوسـط الحـالي لمعـدل         . األمم المتحدة لتقليل الرسوم التي تفرضها السترداد تكاليف دعم البرامج         

في  متعاظمةوقد أدى هذا المعدل الضئيل إلى إحداث ثغرة         . ٪ من إجمالي المساهمات الطوعية    ٧االسترداد سوى   
  .١٣ و١٢تمويل الغرضين االستراتيجيين 
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وتفاقمـت هـذه    . المنظمةتكاليف تقديم الخدمات اإلدارية آخذة في الزيادة نتيجة الرتفاع مستوى عمليات            تزال  وال
الزيادة بسبب انهيار قيمة الدوالر فأثرت بطريقة حرجة على وجه الخصوص في تمويل خدمات الدعم ألن شـقاً                  

وتوجد حاالت مماثلة في عدة مكاتب إقليمية . يكبيراً من تكاليف المقر الرئيسي في سويسرا يدفع بالفرنك السويسر
 تشغيل الوسيلتين المذكورتين أدناه من      ٢٠١١-٢٠١٠ونظراً لما تقدم سيتم خالل الثنائية       . ولكنها بدرجات متفاوتة  
  .أجل سد فجوة التمويل

  
وينبغـي فـي    .  نسبة متزايدة من االشتراكات المقدرة     ١٣ و ١٢ستخصص للغرضين االستراتيجيين      •

 ٪ على األقل من ميزانيتي هـذين الغرضـين االسـتراتيجيين          ٦٠ السعي إلى تمويل   المواقع   جميع
  .بواسطة االشتراكات المقدرة

  
٪ علـى   ٢,٥(وستتم زيادة القيمة المبدئية لآلليـة       .  آلية لتمويل التكاليف اإلدارية المشتركة     تم إنشاء   •

 مخصـصات  في إطار    الذي يندرج  ي هذا المصدر المال   وسوف يستخدم  )األقل من تكاليف الموظفين   
الرسـوم المـشتركة    : األغراض االستراتيجية لتمويل الوظائف المؤسسية التنظيمية واإلدارية التالية       

لألمم المتحدة، بما فيها تكاليف األمن؛ والمباني، والتحوط ألسـعار الـصرف؛ ومركـز الخـدمات               
  .العالمي؛ وتكاليف التأمين، وتكنولوجيا المعلومات الشاملة

  
، تحليل واستكشاف الخيارات المتاحة فيمـا يتعلـق بـسد العجـز        ٢٠٠٩-٢٠٠٨وستتولى األمانة، خالل الثنائية     

 من خالل تحقيق المزيد من الوفورات من حيث الكفاءة ومن           ١٣ و ١٢التمويلي في إطار الغرضين االستراتيجيين      
لمشاركة في األنشطة التي تنفـذها منظومـة        وعالوة على ذلك تواصل المنظمة ا     . اتباع طرائق تمويل بديلة   خالل  

  .األمم المتحدة في إطار مشاوراتها بشأن استرداد التكاليف
  

  تسوية تقلبات أسعار العمالت
  

ما لم تتغير النفقات الممولة باإليرادات الدوالرية سيتعين تعديل هذه اإليرادات بالزيادة حتى يتسنى االستمرار في                
فالمنظمة تدفع نفقاتها بعدة عمالت، والقدر الممول مـن هـذه النفقـات             . ت المحلية شراء نفس المقدار من العمال    

االشتراكات المقدرة والمـساهمات الطوعيـة بـدوالر الواليـات     (باإليرادات الواردة بدوالرات الواليات المتحدة     
اه اتـضح جليـاً     وهذا اتج . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ عما كان عليه في الثنائية       ٢٠١١-٢٠١٠سيزداد في الثنائية    ) المتحدة

  .خالل الثنائيات الثالث الماضية
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 مقارنة بأسعار الصرف    ٢٠١١-٢٠١٠ األثر التقديري لتغير أسعار الصرف على الميزانية البرمجية          :٤الجدول  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨المتبعة في إعداد الميزانية البرمجية 

  
سعر الصرف 

/ الساري في أيار
  ٢٠٠٦مايو 

أثر تغير 
أسعار 

  لصرفا

سعر الصرف الساري 
يونيو / في حزيران

٢٠٠٨  

  

  الدوالراتبماليين (
  )األمريكية

عنصر الميزانية اإلجمالية الممـول بالـدوالرات       
  األمريكية

      

      ٩٢٩  االشتراكات المقدرة
      ١٠٧٧  المساهمات الطوعية

  ١ ٢٣٠٧  ٣٠١  ٢٠٠٦  المجموع الفرعي الممول بالدوالرات األمريكية

  ٣٣٧٧    ٣٣٧٧  ممولة بعمالت أخرىالعناصر ال

  ٥٦٨٤    ٥٣٨٣  إجمالي الميزانية البرمجية

  ٢٪١٥  انخفاض الدوالر األمريكي بالقياس إلى المتوسط المرجح للتدفقات النقدية في المنظمة
  

  : ما يلي٤وتبين الحسابات الواردة في الجدول 
  
لمتحدة من إجمالي الميزانية البرمجية حـسب       المكون اإلجمالي لإليرادات المحسوبة بدوالرات الواليات ا        )١(

المستوى المقترح لالشتراكات المقدرة، واألموال المتوقعة من االتفاقات المعقودة مع المانحين بدوالرات الواليات             
  .المتحدة

  
 مقارنة بعملة اإلنفاق المتداولة في كـل مـن المواقـع            الدوالر األمريكي المتوسط المرجح النهيار قيمة       )٢(

إعداد الميزانيـة   لدى   أسعار الصرف المطبقة لهذا الغرض هي األسعار التي كانت سائدة            -ئيسية في المنظمة    الر
ويفترض على هـذا األسـاس أن       . ٢٠٠٨يونيو  /  واألسعار السائدة في حزيران    ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرمجية للثنائية   

-٢٠١٠التي ستسري خالل الثنائية      ستكون أقرب إلى األسعار      ٢٠٠٨يونيو  / أسعار الصرف السائدة في حزيران    
 المزيد من التقلب سيعتري أسعار الصرف، وسيتعذر التنبؤ بدقة بأسعار الصرف في المستقبل،              وحيث إن ؛  ٢٠١١
وبعد ذلك سيتم تقديم الميزانيـة البرمجيـة        . ٢٠٠٩في مطلع عام      المقترح إعادة النظر في هذه الحسابات      فإن من 

  .٢٠٠٩مايو / اللمسات األخيرة عليها إلى جمعية الصحة في أيار بعد إدخال ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 
  
تم ترجيح تغيرات أسعار الصرف التي تخص كل موقع وفقاً لتوزيع الميزانية العام بالنسب المئوية علـى           )٣(

  .المكاتب

                                                           
تأثير سعر الصرف ال يشمل سوى اإليرادات المحسوبة بدوالر الواليات المتحدة والتي ينفق فيها كـل موقـع رئيـسي       ١

فالمخصص مثالً للمقر الرئيسي مـن اإليـرادات المـسجلة بالـدوالر            . بعملته، وذلك بالتناسب مع توزيع الميزانية إجماالً      
وتُستخدم هذه األمـوال    .  ماليين دوالر أمريكي   ٢٠٠٦دوالر أمريكي من مجموع      مليون   ٥٧٢٪، أي   ٢٨‚٥األمريكي يبلغ   

 ).مثل مرتبات موظفي الفئة المهنية(لدفع النفقات المحددة بالفرنك السويسري، أو النفقات المقابلة للفرنك السويسري 
ـ  - ٢٠٠٦مايو / انهيار أسعار العملة محسوب من أيار   ٢   ولغايـة  - ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة  عند تحضير الميزانيـة البرمجي

وال يشمل هذا التحليل احتمال تقلب أسعار الصرف المقترنة بانهيار سعر صرف العمالت المهمـة               . ٢٠٠٨يونيو  / حزيران
 .األخرى بعمالت اإلنفاق، والسيما الجنيه اإلسترليني
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للنفقـات  ) االسـمية ( مليون دوالر أمريكي أصبح مطلوباً لكي تظل القيم المطلقة           ٣٠١ أن مبلغ    ٤ويبين الجدول   
 قبلوهذا المبلغ مطلوب    .  لجميع المواقع  ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالعمالت المحلية مطابقة للقيم المحددة في ميزانية الثنائية         

  . مراعاة أي تضخم يؤثر على زيادة تكاليف األنشطة أو زيادة المرتبات
  

  ٢٠١١-٢٠١٠إسقاطات إيرادات الميزانية البرمجية للثنائية 
  

رهناً بأي تعديل يدخل قبل تقديم الميزانية إلى        ( مليون دوالر أمريكي     ٣٠١وقدرها  لزيادة  من المقترح تطبيق هذه ا    
بنفس النسبة على االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية حفاظاً على نفس التناسب بين             )جمعية الصحة العالمية  

 دوالر أمريكي إلـى االشـتراكات        مليون ٩٥١,وتعني هذه الزيادة إضافة     . هذين المصدرين التمويليين المختلفين   
  .المقدرة

  
 مليـون دوالر    ٩٨٠,٧ بمبلـغ    ٢٠١١-٢٠١٠ومن المقترح أن تكون القيمة االسمية لالشتراكات المقدرة للثنائية          

 من المساهمات الطوعية، وبذلك      مليون دوالر أمريكي   ٤٧٠٢,٩، وهذا يقتضي تحصيل مبلغ إضافي قدره        أمريكي
  . مليون دوالر أمريكي٣,٦٥٦٨تصبح الميزانية الكلية 

  
 من أجل توفير الدعم وفقاً لالشتراكات المقدرة غير أن من المقترح أن تتم             اإليرادات المتنوعة  وسيتواصل استخدام 

من إيرادات أسـعار     ،وتستمد اإليرادات المتنوعة، بالدرجة األولى    . ميزنة األموال المعنية في فترة زمنية مختلفة      
 المقدرة، ومن تحصيل المتأخر من االشتراكات المقدرة، ومن االشتراكات المقدرة غيـر             الفائدة على االشتراكات  
وبالنظر إلى عدم اليقين الذي يكتنف الدخل الذي تولده اإليرادات المتنوعـة فـإن هـذه                . المنفقة في نهاية الثنائية   

ألعضاء تخصيص هذه اإليرادات     بل ستتولى الدول ا    األموال لن تدرج في الميزانية منذ اآلن في مرحلة التخطيط،         
وبهذا التغيير تتسق ممارسـات المنظمـة مـع         . على حدة حسب قيمتها الفعلية المتاحة في السنة الالحقة لتدوينها         

  .المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
  

لفعلية في الثنائيـة    مقارنة بين التمويل والنفقات ا    : ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية      :٥الجدول  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  للثنائية والميزانية البرمجية المعتمدة٢٠٠٧-٢٠٠٦

  
  النفقات الفعلية 

٢٠٠٧-٢٠٠٦  
الميزانية البرمجية 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨المعتمدة 
الميزانية البرمجية 

٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 
الميزانية البرمجية 

٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 
)ةبعد تصحيح أسعار العمل(

  در اإليراداتمص

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

    ٩٨٠,٧    ٩٢٨‚٨    ٩٢٨‚٨    ٨٦٣‚٣  االشتراكات المقدرة

    ٠‚٠    ٠‚٠    ٣٠‚٠    ٣٥‚٣  اإليرادات المتنوعة

  ١٧,٣  ٩٨٠,٧  ١٧,٣  ٩٢٨‚٨  ٢٢‚٧  ٩٥٨‚٨  ٢٩‚٠  ٨٩٨‚٦  مجموع االشتراكات المقدرة

المساهمات الطوعية األساسـية    
    ٣٠٠‚٠    ٣٠٠‚٠    ٢٠٠,٠    ١٥٠‚٠  والعالية المرونةالتامة 

المساهمات الطوعية األساسـية    
    ٤٠٠‚٠    ٤٠٠‚٠    ٤٠٠,٠    ٢٢٠‚٠  المخصصة

المساهمات الطوعيـة المحـددة     
    ٤٠٠٢,٩    ٣٧٥٣,٩    ٢٦٦٨‚٧    ١٨٢٩‚٦  الوجهة

  ٨٢,٧  ٤٧٠٢,٩  ٨٢,٧  ٤٤٥٣,٩  ٧٧‚٣  ٣٢٦٨‚٧  ٧١‚٠  ٢١٩٩‚٦  الطوعيةمجموع المساهمات 

 ١٠٠‚٠  ٥٦٨٣,٦ ١٠٠‚٠  ٥٣٨٢,٧ ١٠٠‚٠  ٤٢٢٧‚٥ ١٠٠‚٠  ٣٠٩٨‚٢  مجموع التمويل
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وسيوزع مجموع تصحيح أسعار صرف العملة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية في موعد أقرب لموعد التنفيذ 
  .موقع المعنيلمراعاة تقلبات أسعار العملة في ال

  
 المخـصص فـي الميزانيـة للـشراكات         مليون دوالر أمريكي   ١٠٧٦ويتضمن إجمالي احتياجات التمويل مبلغ      

  ).١انظر الجدول (والترتيبات التعاونية المتوقع تمويلها من المساهمات الطوعية المحددة الوجهة 
  

  رصد أداء الميزانية البرمجية
  

وتنوير عملية تنقـيح    على النحو السليم     الميزانية البرمجية    إدارةيمه من أجل    ال غنى عن رصد أداء الميزانية وتقي      
 وتقييمها عمليتين شاملتين للمنظمة بأسرها       واستعراضها  رصد الميزانية البرمجية   ويتم. السياسات واالستراتيجيات 

  ). داء الميزانية البرمجيةتقييم أ( الثنائية وعند انتهاء) استعراض منتصف المدة( شهراً ١٢ بعد مضيوتجريان مرة 
  

 هو تتبع وتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق النتائج المتوقعة، وتسهيل اتخاذ            استعراض منتصف المدة  والقصد من   
وتُحدد لكـل مـن األغـراض       . اإلجراءات التصحيحية وإعادة برمجة الموارد وإعادة تخصيصها في أثناء التنفيذ         

تبين مدى التقدم المحرز في تحقيق النتائج المتوقعة في         ) أو أصفر أو أخضر   أحمر  (االستراتيجية تصنيفات ملونة    
 اإلجراءات الالزمة   باإلضافة إلى العوائق والمشاكل والمخاطر،     ويحلل هذا االستعراض    ديحدكما  . منتصف المدة 

  .إلنجاز النتائج المتوقعة
  

 شامل ألداء كل مستوى تنظيمي فـي المنظمـة وأداء            فهو تقييم  تقييم أداء الميزانية البرمجية في نهاية الثنائية      أما  
ويركز هذا التقيـيم علـى      . المنظمة ككل، وهو يشمل تقييم مدى بلوغ األهداف المحددة لمؤشرات النتائج المتوقعة           

. مقارنة المنجزات بالنتائج المعتزمة، وعلى الدروس المستفادة، وذلك من أجل تعزيز عملية تخطيط الثنائية الالحقة
ر نتائج هذا التقييم المعلومات الضرورية إلعداد الميزانيات البرمجية الالحقة ولعمليات التنقيح الممكن للخطة              وتوف

 إلى الدروس المـستفادة، وتـم علـى         ٢٠٠٧-٢٠٠٦وقد أشار تقييم أداء الثنائية      . االستراتيجية المتوسطة األجل  
  .٢٠١١-٢٠١٠ية أساسها إعداد مسودة الميزانية البرمجية المقترحة للثنائ

  
وقد وضعت مؤشرات النتائج المتوقع تحقيقها على صعيد المنظمة في الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل                 

وقـد  .  موضع استعراض دقيق ومنهجي بقصد تحسين الوضوح وتسهيل القياس وإعداد التقـارير            ٢٠١٣-٢٠٠٨
 عاجزة عن قياس النتائج المـذكورة كمـا         نُقحت معظم المؤشرات؛ واستعيض عن بعضها اآلخر عندما رئي أنها         

ويمثل تنقيح المؤشرات وتتبعها على جميع مستويات المنظمة عملية إضافية، وسوف تؤدي أعمـال هـذه                . ينبغي
  .٢٠١١-٢٠١٠الثنائية إلى تحسين عمليات ووسائل الثنائية 

  
ة صدور وثيقتين تقدم كل واحـدة       ومن نتائج االستعراض في منتصف المدة وعمليات تقييم أداء الميزانية البرمجي          

وقد تم بالفعل النظر في تحديد جدول زمني جديد إلصدار هاتين الوثيقتين            . منهما إلى األجهزة الرئاسية للنظر فيها     
مايو بعد انتهاء السنة األولى من      /  وسيتاح االستعراض لجمعية الصحة في أيار      ٢٠٠٩-٢٠٠٨فيما يتعلق بالثنائية    
  .مايو من السنة الثانية/ تقييم على الجهاز نفسه في أيارالثنائية، وسيطرح ال

  




