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  ٢٠١١-٢٠١٠ البرمجية المقترحة الميزانية  

 

 

  ةـمقدم
  

، ٢٠١١-٢٠١٠ النتائج المتوقعة واالحتياجات المالية للثنائية       ٢٠١١-٢٠١٠تعرض الميزانية البرمجية المقترحة     
-٢٠٠٨ المنظمة االستراتيجية المتوسطة األجل للسنوات الست        وذلك من منطلق اإلطار األوسع المحدد في خطة       

فقد حدد الخطة االستراتيجية األغراض االستراتيجية للمنظمة وتفاصيل النتائج المتوقعة من األمانة علـى              . ٢٠١٣
 وصف األولويات   ٢٠١٥-٢٠٠٦ الحادي عشر     العام وقد ورد في برنامج العمل    . صعيد المنظمة طوال تلك الفترة    

  .ملة، والمزايا النسبية المنشودة للمنظمة، والوظائف األساسية والتحديات الرئيسية وفرص المستقبلالشا
  

 الـذي   – إلى حد كبير     – نفس االتجاه    ٢٠١١-٢٠١٠وقد اتخذت النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة في الثنائية          
-٢٠١٠لتركيز في الميزانيـة البرمجيـة       ، لكن مجاالت ا   ٢٠٠٩-٢٠٠٨اتخذته النتائج التي كانت متوقعة للثنائية       

 تغيرت لتعبر عن تطور األوضاع الصحية العالمية وتستوعب ما جرته هذه األوضاع من تغييرات ينبغـي         ٢٠١١
 نتيجة متوقعة على صعيد المنظمة فـي  ٨فقد أدرجت مثالً في الغرض االستراتيجي . إدخالها على أعمال المنظمة 

، تتمشى مع ما تقتضيه من توسيع في أعمال المنظمة فـي هـذا              العموميةصحة  مجال تغير المناخ ووقعه على ال     
وقد استنرنا في وصف الخطط الواردة في هذا الغرض االستراتيجي بنتائج المحادثات            . المجال الذي تزداد أهميته   

 وأدرجـت فـي الغـرض       ١.التي جرت حول هذا الموضوع في جمعية الـصحة العالميـة الحاديـة والـستين              
 نتيجة أخرى متوقعة على صعيد المنظمة بشأن سالمة المرضى، وكان هذا الموضوع قد نوقش               ١٠ اتيجياالستر

  .في اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة، واعتبر مجاالً يستحق انتباهاً أكبر في جميع أنحاء العالم
  

سين الجهود الرامية إلى وأسفر استعراض خارجي لمؤشرات الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل عن ضرورة تح
ولذلك أصبح العمل على تشذيب المؤشرات واألهداف عمالً        . جعل هذه المؤشرات أكثر قابلية للقياس وأكثر مغزى       
  .مطرداً، ومن المتوقع إدخال المزيد من التغييرات عليه

  
قة لم توضح مختلـف     ، قد عرضت بطري   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانيات البرمجية السابقة، لغاية ميزانية الثنائية       وكانت  

 وإلـى   أجزاء الميزانية وكان هناك اتجاه إلى اإلفراط في رصد األموال لبعض          .  مختلف أجزائها  سمات وتطورات 
هذا فضالً عن أن بعض مجاالت الميزانية تدار بالتعاون مع شركاء خارجيين، في             . التقليل منها في أجزاء غيرها    

وقد أدت هذه األوضاع إلى صعوبات جمة فـي         . أحداث خارجية حين ترتهن إدارة مجاالت أخرى إلى حد كبير ب        
  .إدارة وتنفيذ الميزانية، وإلى التقليل من شفافية الميزانية البرنامجية والتقارير المرتبطة بها

  
 مقسمة إلـى    ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحة وتوخياً لتسهيل إدارة الميزانية وزيادة شفافيتها، أصبحت الميزانية البرمجية        

  :عات هيثالثة قطا
  

 وهي البرامج التي تسيطر المنظمة بمفردها، استراتيجياً وتـشغيلياً، علـى حجـم              – البرامج األساسية   •
 ضمان التوزان في نمو مختلف       المنظمة  وتستطيع .كيفية ومكان وتوقيت تنفيذها   على اختيار   أنشطتها و 

ع أنشطتها على مختلف المكاتب     توزيتستطيع  وبل   الصحة العامة،    وفقاً ألولويات أغراضها االستراتيجية   
  . مليون دوالر أمريكي٣ ٣٦٨ مقترحة بمبلغ اعتماداتوهذا القطاع له . الرئيسية

  
وهي األنشطة التي تدخل بكاملها في نطاق النسق الهرمي لنتائج  ٢البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية،  •

 تضطلع بهذه األنشطة بالتعاون مع      لمنظمةأن ا غير  .  وتمارس المنظمة عليها السلطة التنفيذية     المنظمة،
 رهناً بطبيعتها الخاصة وبالقرارات االسـتراتيجية التـي         حجم العمليات  أخرى، بما يجعل تحديد      جهات

                                                           
 ).النص اإلنكليزي(، ٢، الفرع "أ"، المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة ٣/سجالت/ ٦١/٢٠٠٨ع ص ج الوثيقة   ١
 هذه الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة     مشروع عند عرضالذي استخدم" الشراكات والترتيبات التعاونية" تغير العنوان   ٢

ينـاير  /  في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، المعقودة فـي كـانون الثـاني              على نظر المجلس التنفيذي    ٢٠١١-٢٠١٠
  الميزانية البرمجية ولهـا هياكـل إداريـة        الخارجة عن الشراكات  و  هذه الترتيبات  وهذا التغيير يفرق بوضوح بين    . ٢٠٠٩

 .مستقلة وال تدعم بالكامل هيكل أنشطة المنظمة الذي يعمل على تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة
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 مليون دوالر   ٨٢٢وتقدر اعتمادات هذا القطاع بنحو      . تتخذها المنظمة باالشتراك مع الجهات المتعاونة     
 ولالطالع على قائمـة جميـع البـرامج         . السابقة مدى الثنائية  لمراعاة النمو الذي شوهد على       أمريكي

  .٤ انظر أيضاً الجدول الموجز واعتماداتهاالخاصة والترتيبات التعاونية 
  
 عادة أمواالً   وهو يقتضي . يرتبط بأنشطة تتحكم فيها أحداث خارجية حادة       ،التصدي للفاشيات واألزمات    •

 من الريبـة،    كبيراحتسابها في الميزانية ينطوي على قدر       ضخمة يصعب تقديرها مسبقاً، وبالتالي فإن       
 ، مليون دوالر أمريكي لمكافحة الفاشيات الحـادة       ١٠٠ مبلغ   ٢٠١١-٢٠١٠وقد رصد لها في ميزانية      

  .مليون دوالر أمريكي للتصرف إزاء األزمات ٢٥٠ومبلغ 
  

 التـصدي   أنشطة قطاع ية، سوف تكون    ولتوخي المزيد من الشفافية وتحسين رصد وإدارة وتنفيذ الميزانية البرمج         
البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية، موضع تتبع مستقل وستقدم تقاريرها قطاع للفاشيات واألزمات، هي وأنشطة 

  .٢٠١١-٢٠١٠ وسيصل هذا العمل إلى أقصاه في الثنائية ٢٠٠٩-٢٠٠٨على حدة، وذلك بدءاً من أنشطة الثنائية 
  

ذلك ألن  . لى هذه القطاعات على تعقيدات متفاوتة حسب تفاوت األغراض االستراتيجية         وينطوي تقسيم الميزانية إ   
تتكون حصراً من برامج أساسية وليس فيها بـرامج خاصـة         ) ١١ و ٧ و ٣رقم  (ثالثة من األغراض االستراتيجية     

 الغرضـين   وعلى العكـس نجـد    .  التصدي للفاشيات واألزمات   وال تتأثر بأنشطة قطاع   ترتيبات تعاونية، بل     وال
  . الثالثةالميزانية يحتويان أنشطة من جميع قطاعات ٥ و١االستراتيجيين 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠مستوى الميزانية البرمجية المقترحة 

  
 والميزانيـة البرمجيـة المقترحـة       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ والثنائية   ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقسيم نفقات الثنائية    : ١الجدول  
  .)الرات األمريكيةبماليين الدو( حسب قطاعات الميزانية ٢٠١١-٢٠١٠

  
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  قطاعات الميزانية
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

الميزانية   النفقات
  المعتمدة

 النفقات
  ١التقديرية

٢٠١١-٢٠١٠  

  الميزانية المقترحة

  ٣ ٣٦٨  ٢ ٤٨٥  ٣ ٧٤٢  ٢ ١٠٣  البرامج األساسية
  ٨٢٢  ٧٥٠  ٣٧٠  ٧٠٥  البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية 

  ٣٥٠  ٢٥١  ١١٦  ٢٩٠  التصدي للفاشيات واألزمات
  ٤ ٥٤٠  ٣ ٤٨٥  ٤ ٢٢٧  ٣ ٠٩٨  العامالمجموع 

  
  .٢٠٠٨ عن طريق مضاعفة أرقام التنفيذ الفعلي لعام ٢٠٠٩-٢٠٠٨تم تقدير األرقام الخاصة بنفقات الثنائية    ١

  
الر  مليـون دو   ١٨٠٠ تباعاً على مدى الثنائيات األربع الماضية، فقد ارتفعت مـن            البرمجيةميزانيات  الوقد نمت   

وكانت ميزانية الثنائيـة    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر في الثنائية      ٤٢٢٧ إلى   ٢٠٠٣-٢٠٠٢أمريكي في الثنائية    
 مليون دوالر لقطاع البرامج األساسية،      ٣٨٨٨ مليون دوالر، منه     ٥٣٨٣ قد اقترحت مبدئياً بمبلغ      ٢٠١١-٢٠١٠

موها وتعزيز قدرتها علـى تنفيـذ أنـشطتها،         وذلك على الرغم من ازدياد االعتراف بحاجة المنظمة إلى توطيد ن          
  .واستمرارها في التركيز في الوقت ذاته على أولوياتها
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 لكي يتسنى الوقت الالزم للحـصول       ٢٠٠٨ في منتصف عام     ٢٠١١-٢٠١٠وقد بدأ تحضير الميزانية البرمجية      
 المجلـس   مجيـة المقترحـة علـى     عرضت الميزانية البر  وعندما  . على آراء اللجان اإلقليمية قبل نهاية ذلك العام       

 صـورة   بانت للمنظمـة   ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني   دورته الرابعة والعشرين بعد المائة المعقودة في       التنفيذي في 
 وبعـد   ١بتعليقات المجلـس،  علماً  وبعد اإلحاطة   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ شهراً من الثنائية     ١٢أوضح عن التنفيذ في أول      

 قطـاع   السنة األولى من الثنائية، قررت المديرة العامة إدخال تسويات علـى          تحليل التنفيذ في عموم المنظمة في       
 بنـسبة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ميزانيـة    منه فـي   لجعله أقل    ٢٠١١-٢٠١٠لميزانية البرمجية للثنائية    ل البرامج األساسية 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ كبير لتحقيق نمو يربو على ما حققته النفقات التقديرية للثنائية ، ومع ذلك ظل فيها متسع٪١٠
  

مقسمة حسب قطاعات   ( حسب األغراض االستراتيجية     ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة    : ٢الجدول  
  .)٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية ومقارنة بالميزانية البرمجية المعتمدة 

  
  

حسب قطاعات  (المعطيات األساسية
  )الميزانية

  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية المقترحة 
  )ات الميزانيةحسب قطاع(

الميزانية البرمجية المعتمدة 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

الغرض 
  االستراتيجي

نفقات 
٢٠٠٦-
١ ٢٠٠٧  

  
جميع (المجموع 

  )القطاعات
  البرامج
  يةاألساس

البرامج 
  األساسية

٪  
 من الميزانية
البرمجية 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

البرامج 
الخاصة 

والترتيبات 
  التعاونية

التصدي 
للفاشيات 
  واألزمات

   ٪  المجموع
من 

المجموع 
  العام

٢٧‚٩  ١ ٢٦٨  ١٠٠  ٦٢٦  ١٣‚٣-  ٥٤٢  ٦٢٥  ٨٩٤  ٨٦٣  ١  
  ١٤‚٠  ٦٣٤  صفر  ٧٨  ١٢‚٤-  ٥٥٦  ٦٣٥  ٧٠٧  ٤٨٨  ٢
  ٣‚٢  ١٤٦  صفر  صفر  ٧‚٧-  ١٤٦  ١٥٨  ١٥٨  ٧٠  ٣
  ٧‚٣  ٣٣٣  صفر  ٤١  ٨‚٥-  ٢٩٢  ٣١٩  ٣٦٠  ١٣٢  ٤
٨‚٠  ٣٦٤  ٢٥٠  ٥  ١٨‚٧-  ١٠٩  ١٣٤  ٢١٨  ٢٩٥  ٥  
  ٣‚٦  ١٦٢  صفر  ١٣  ٨‚٣-  ١٤٩  ١٦٢  ١٦٢  ٦٥  ٦
  ١‚٤  ٦٣  صفر  صفر  ٤‚٩-  ٦٣  ٦٦  ٦٦  ١٩  ٧
  ٢‚٥  ١١٤  صفر  ١  ١٣‚٢-  ١١٣  ١٣٠  ١٣٠  ٥٦  ٨
  ٢‚٧  ١٢٠  صفر  ٤  ٨‚٢-  ١١٦  ١٢٧  ١٢٧  ٣٦  ٩
  ١٠‚٤  ٤٧٤  صفر  ٥٤  ١٥‚٠-  ٤٢٠  ٤٩٥  ٥١٤  ٢٨٠  ١٠
  ٢‚٥  ١١٥  صفر  صفر  ١٤‚١-  ١١٥  ١٣٤  ١٣٤  ١٢٤  ١١

:المجموع الفرعي
٨٣‚٦  ٣ ٧٩٣  ٣٥٠  ٨٢٢  ١٢‚٢-  ٢ ٦٢١  ٢ ٩٨٥  ٣ ٤٧١  ٢ ٤٢٨  ١١-١  

٤‚٩  ٢٢٣      ٣‚٩    ٢٢٣  ٢١٤  ٢١٤  ١٩٣  ١٢  
١١‚٥  ٥٢٤      ٣‚٤-  ٥٢٤  ٥٤٢  ٥٤٢  ٤٧٧  ١٣  

:المجموع الفرعي
١٦‚٤  ٧٤٧      ١‚٣-  ٧٤٧  ٧٥٧  ٧٥٧  ٦٧٠  ١٣- ١٢  

  ١٠٠‚٠  ٤ ٥٤٠  ٣٥٠  ٨٢٢  ١٠‚٠-  ٣ ٣٦٨  ٣ ٧٤٢  ٤ ٢٢٧  ٣ ٠٩٨  المجموع العام

  
  .تها حسب هيكل الميزانية الراهنةولذلك أعيد حساب نفقا.  مختلفا٢٠٠٧ً-٢٠٠٦كان هيكل ميزانية    ١
  

  البرامج األساسية
  

 المعتمـدة   ٪ عموماً عن قيمة الميزانية البرمجية     ١٠الميزانية بنسبة   قطاع البرامج األساسية في     عندما تم تخفيض    
، وضعنا في الحسبان التوجيهات العامة التي أصدرها المجلس التنفيذي بشأن زيادة التركيز             ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية

                                                           
  ).النص اإلنكليزي(، ١، المحضر الموجز للجلسة السادسة، الفرع ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مانظر الوثيقة      ١
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األغراض االستراتيجية التقنية الخمسة وبذلك خفضنا . لى أغراض استراتيجية معينة، وراعينا التغايرات اإلقليميةع
  :٪١٠  بأقل من متوسط نسبة التخفيض وهوالتالية

، ألن جمعية الصحة العالمية الحادية والستين أيدت خطة العمل لتنفيـذ            ٦ و ٣الغرضان االستراتيجيان     •
  ١عالمية لتوقي ومكافحة األمراض غير الساريةاالستراتيجية ال

 الجهود الرامية إلى بلوغ المرامي اإلنمائية الخاصـة         تعجيل، من أجل    ٩ و ٤الغرضان االستراتيجيان     •
  بصحة الطفل واألم

  ٢، تلبية لتوصيات اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة٧الغرض االستراتيجي   •
  

امة المذكورة أعاله لألغراض االستراتيجية الستة المتبقية على أن هذه أقل أهمية، ألن             وال تدل نسبة التخفيض الع    
 زيادة عـن مـستويات تـشغيلها         تقريباً  يمثل لجميع األغراض االستراتيجية    ٢٠١١-٢٠١٠  الثنائية وعاء ميزانية 

  :وفيما يلي التركيز الخاص في كل غرض استراتيجي. الراهنة

  استعياب المزيد من التركيز على الصحة وتغير المناخ: ٨في الغرض االستراتيجي   •

دعم الجهود التي تبذلها المنظمة لتنشيط الرعاية الصحية األولية التـي           : ١٠في الغرض االستراتيجي      •
  ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم كانت موضوع 

دتهـا، واألعمـال الخاصـة    دعم االعتماد المسبق لألدوية ومراقبة جو : ١١الغرض االستراتيجي   في    •
   بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
 يدعمان ويسهالن تنفيذ جميع قطاعات الميزانية، بمعنى أنهما         ١٣ و ١٢ وجدير بالذكر أن الغرضين االستراتيجيين    

ـ  الحقيق  ماليين دوالر خفضاً بالقيمة    ١٠بمبلغ  معاً  ويمثل تخفيضهما   . ال يقتصران على البرامج األساسية     ة عـن   ي
  .أما تقليصهما أكثر من ذلك فسيحد بشدة من قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها التقنية. مستوى التشغيل الراهن

  
 البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية

 
الترابط بين مختلف األطراف الفاعلة فـي       أبرزت المناقشات التي أجرتها مؤخراً األجهزة الرئاسية للمنظمة أهمية          

 وضرورة قيام مختلف األطراف بالنظر في التنسيق والمواءمـة          –  ومدى تعقيده أيضاً   – لصحة العمومية العالمية  ا
 عدداً من الشراكات دون تحديد إسهامهم في تحقيق النتـائج           ٢٠٠٩-٢٠٠٨فقد احتوت الميزانية البرمجية     . بينهم

ليات إدارية مستقلة، لم يتضح أيضاً وقع تغيـر         بآتتمتع  ولما كانت شراكات كثيرة     . المتوقعة على صعيد المنظمة   
  .مستويات ميزانيات هذه الشراكات على مجمل الميزانية البرمجية للمنظمة

  
 أجرينا تحليالً لجميع الترتيبات التعاونية المعقودة مع المنظمة وتبـين  إدارة المنظمة وتوخياً للمزيد من الشفافية في      

تستضيفها المنظمة إدارياً    تفاوتت من شراكات كبيرة      ألنهاإلى حد كبير،    لنا أن بعضها مختلف عن بعضها اآلخر        
ومن كـل   .  إلى كيانات لها سمات أفرقة الخبراء أو مجموعات الدعوة         ولكن لها أجهزتها اإلدارية المستقلة تماماً،     

  : تنطوي على تعاون رئيسي ويمكن تقسيمها إلى مجموعتينةهذه الفئات ظهرت فئة فرعية محدد
  

                                                           
 .١٤-٦١ج ص عالقرار    ١
العدالة واإلنصاف فـي المجـال   : تضييق الفجوة في غضون جيل واحدعية للصحة، اللجنة المعنية بالمحددات االجتما   ٢

 . ٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . الصحي بفضل اتخاذ إجراءات حول المحددات االجتماعية للصحة
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جهات تسهم مباشرة في إنجاز النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة وتلتزم بالنـسق الهرمـي للنتـائج،                   -١
فـي قطـاع    المذكور في الميزانية البرمجية للمنظمة، وتعد بالتالي في داخل وعاء الميزانية البرمجية وبالتحديـد               

  ؛البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية
  

ليست ملتزمة تماماً   اض هذه الوثيقة، وهي تتمتع بأجهزتها اإلدارية الخاصة         ألغر" شراكات"تسمى  جهات    -٢
بالنسق الهرمي للنتائج ولكن لها رباطاً قوياً بالمنظمة وتسهم إسهاماً واضحاً في تحقيق األغـراض االسـتراتيجية                 

يزانيـة البرمجيـة    المحددة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل ولكن ميزانياتها غير مدرجة في وعـاء الم             
  .٢٠١١-٢٠١٠للمنظمة للثنائية 

 
  .خارج وعاء الميزانية البرمجية التفاصيل الحركية ٥ويبين الجدول الموجز 

  
 مليـون   ٧٥٠ بمبلغ من الميزانية البرمجية نفقات تقديرية       البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية    قطاعوقد تضمن   

وتسهم . ٢٠١١-٢٠١٠ مليون دوالر في الثنائية      ٨٢٢ع أن يتضمن    ، ومن المتوق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر في الثنائية    
البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية في تحقيق بعض األغراض االستراتيجية أكثر مـن أغـراض اسـتراتيجية                

 مثالً يتكون نصف مجموع النفقات مـن بنـود تخـص البـرامج الخاصـة                ١ففي الغرض االستراتيجي    . أخرى
ية، وأكبر مكون قائم بذاته يخص المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفـال بميزانيـة قـدرها                والترتيبات التعاون 

 لالطالع على المعلومات المالية التي تخص البرامج الخاصـة          ٤انظر أيضاً الجدول الموجز     . مليون دوالر  ٣٨٩
  .والترتيبات التعاونية

  
  التصدي للفاشيات واألزمات

  
 متزايد األهمية في التصدي للفاشيات واألزمات وممارسـة األنـشطة ذات الـصلة،            دأبت المنظمة على أداء دور    

وأدى هذا األمر إلى زيادات في      . يمكن تقدير احتياجاتها المالية مسبقاً ألن الفاشيات واألزمات مفاجئة بطبيعتها          وال
  .الميزانية غير مميزة تماماً عن الزيادات األخرى

  
، حيـث   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ عما كان عليه فـي الثنائيـة         لتصدي للفاشيات واألزمات  قطاع ا وقد ارتفع مستوى نفقات     

وسنواظب عموماً  .  مليون دوالر، لكن هذه الزيادة مجرد إشارة إلى تعذر التنبؤ باحتياجات هذا القطاع             ٣٥٠أصبح  
  . واألزمات بتطورات االحتياجات المالية للتصدي للفاشيات– على فترات منتظمة –على إفادة األجهزة الرئاسية 

  
،  البـرامج األساسـية    في قطاع  اعتمادات مالية    مازالت لهما  ٥ و ١وجدير بالمالحظة أن الغرضين االستراتيجيين      

  . بوضع األحكام والمعايير وبناء القدرات الوطنية للتصدي للفاشيات والتأهب للطوارئلتمويل أنشطتهما المتعلقة
  

  يسيةتوزيع االعتمادات المالية على المكاتب الرئ
  

تنفيذاً الستراتيجية المنظمة في مجال تعزيز دعم عالج الخط األول الذي تقدمه إلى البلدان التي لديها قدر واف من                  
 الرئيسية من الميزانية البرمجيـة فـي األقـاليم          الشريحةاالحتياطي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، ستصرف       

يوجـه توزيـع    " ٪٣٠٪ مقابل   ٧٠"وسيظل مبدأ   .  المقر الرئيسي  والبلدان مع المحافظة في الوقت ذاته على مهام       
الموارد بين األقاليم والبلدان من جهة والمقر الرئيسي من جهة أخرى، على أن التغـايرات سـتظل قائمـة بـين                     

  .األغراض االستراتيجية وبرامجها األساسية حسب طبيعة هذه البرامج
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 في قطـاع البـرامج      ٢٠٠٩-٢٠٠٨عما كان عليه في الثنائية       يتغير   أما توزيع الميزانية على مختلف األقاليم فلم      
األساسية، وظل يعبر عن االحتياجات اإلقليمية في نطاق آليات اعتماد المخصصات االستراتيجية التي يستعرضها              

  ).٣انظر الجدول  (١المجلس التنفيذي
  

  الرئيسية حسب قطاعات الميزانيةأنصبة المكاتب : ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة : ٣الجدول 
  

جميع قطاعات (المعطيات األساسية 
  )الميزانية

  )حسب قطاعات الميزانية( ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة البرمجية الميزانية 

الميزانية البرمجية المعتمدة 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

المكتب 
  الرئيسي

  نفقات 
٢٠٠٦-  
٢٠٠٧  
  

جميع (المجموع 
  )القطاعات

البرامج 
  األساسية

البرامج 
  األساسية

٪  
من البرامج 
  األساسية

البرامج 
اصة الخ

والترتيبات 
  التعاونية

التصدي 
للفاشيات 
  واألزمات

  ٪  المجموع
من 

المجموع 
  العام

  ٢٧‚٨  ١ ٢٦٣  ٨١  ٢٥٦  ٢٧‚٥  ٩٢٦  ١ ٠٢٩  ١ ١٩٤  ٧٦٧  أفريقيا

  ٥‚٦  ٢٥٦  ٨  ٤  ٧‚٣  ٢٤٥  ٢٧٢  ٢٧٩  ١١٥  األمريكتان

جنوب شـرق   
  ١٢‚٠  ٥٤٥  ٥٣  ٩٨  ١١‚٧  ٣٩٤  ٤٣٨  ٤٩٢  ٣١٨  آسيا

  ٥‚٨  ٢٦٢  ٨  ١٥  ٧‚١  ٢٣٩  ٢٦٤  ٢٧٥  ١٨٠  أوروبا

  ١١‚٣  ٥١٥  ٧٩  ٤٥  ١١‚٦  ٣٩١  ٤٣٣  ٤٦٥  ٤٣٥  شرق المتوسط

غرب المحـيط   
  ٦‚٨  ٣١٠  ٧  ١١  ٨‚٧  ٢٩٣  ٣٢٥  ٣٤٨  ١٧٦  الهادئ

  ٣٠‚٦  ١ ٣٨٩  ١١٤  ٣٩٤  ٢٦‚٢  ٨٨١  ٩٧٩  ١ ١٧٦  ١ ١٠٦  المقر الرئيسي

  ١٠٠‚٠  ٤ ٥٤٠  ٣٥٠  ٨٢٢  ١٠٠‚٠  ٣ ٣٦٨  ٣ ٧٤٢  ٤ ٢٢٧  ٣ ٠٩٨  المجموع العام

  
 أعاله أن نسب اعتمادات قطاع البرامج الرئيسية وقطـاع البـرامج الخاصـة والترتيبـات                ٣ويتبين من الجدول    

التعاونية وقطاع التصدي للفاشيات واألزمات تتفاوت تفاوتاً كبيراً من إقليم إلى آخر، ألن التوزيـع يـتم حـسب                   
 البـرامج   رى منها مثالً المواقع الجغرافية للمكاتب الرئيسية، ومجـال عمليـات          المتفاوتة وعوامل أخ  االحتياجات  

  .الخاصة والترتيبات التعاونية
  

  ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحةتمويل الميزانية البرمجية
  

 من االشتراكات المقدرة ومن المساهمات الطوعية التي أصبحت      ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة  تمول الميزانية البرمجية    
  .ايدة من التمويل الكليتشكل حصة متز

  
وتتفاوت المساهمات الطوعية التي تتلقاها المنظمة تفاوتاً كبيراً من حيث مدى اشتراط تخصيصها ألنشطة محددة،               

وطبيعي أن تكون المساهمات األقـل تخصيـصاً        . وإمكانية الحصول عليها بالقدر المتوقع لها، وتوقيت استالمها       
إذ كلما  . ات هي األسهل استعماالً لصالح أولويات المنظمة واحتياجاتها التمويلية        والمساهمات األكثر تصديقاً للتنبؤ   

ازدادت شروط تخصيص المساهمات ازدادت على المنظمة صعوبة تمويل جميع جوانب أعمالها تمـويالً تامـاً،                
  .مناسبوتعرضت أغراضها االستراتيجية الحتمال وصول التمويل بمقادير غير كافية أو في غير التوقيت ال

  
ومن األمور المشجعة أن عدد المانحين الذين يقدمون مساهمات مرنة تماماً ومساهمات شديدة المرونة قد ازداد منذ 

واألمل معقود على أن يستمر هذا االتجاه كلما تحسنت إدارة هذه األموال وازدادت ثقة المانحين فـي           . ٢٠٠٦عام  
، اتخـذنا   ٢٠٠٦وبناء على الخبرة المكتسبة منذ عام       . تبعه المنظمة الذي ت " اإلدارة من أجل تحقيق النتائج    "أسلوب  

                                                           
 ). كليزيالنص اإلن (٤، المحضر الموجز للجلسة الرابعة، الفرع ١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦م ت -م ت د إانظر الوثيقة    ١
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فقد أنـشأت األمانـة فريقـاً       . عدة خطوات لتحسين العالقة بين المساهمات الطوعية والميزانية البرمجية المعتمدة         
 بـشأن التمويـل     استشارياً ليعنى بالموارد المالية، وكلفته بممارسة المراقبة وتقديم التوصيات إلى المديرة العامـة            

ويرأس هذا الفريق نائب للمديرة العامة، ويتولى هذا الفريق رصد التنفيذ المالي والتقني ومدى تـوافر                . المؤسسي
نظـام   "عـزز بالفعـل   وقد  . الموارد وفجوات التمويل في جميع األغراض االستراتيجية وجميع المكاتب الرئيسية         

وسيستمر هذا التحسن . حتياجات التنفيذ واالحتياجات المالية عن كثبقدرة هذا الفريق على رصد ا" اإلدارة العالمي
  . في جميع أنحاء المنظمةبفضل تنفيذ هذا النظام

  
  المساهمات الطوعية األساسية

  
وهو حساب يدير المـساهمات     . حساب المساهمات الطوعية األساسية   تم إنشاء آلية تمويلية وإدارية مهمة اسمها        

والقصد من هـذه األخيـرة أنهـا مخصـصة ألي غـرض             (نة تماماً أو الشديدة المرونة      الطوعية األساسية المر  
وهذا الحساب يضمن توافر األموال الالزمة لتنفيذ الميزانية البرمجية بمـا يحـافظ علـى اكتمـال                 ). استراتيجي

حسين تنفيذ جميع   وتضمن هذه اآللية أيضاً ت    . األغراض االستراتيجية وتحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة       
.  وفـي المكاتـب الرئيـسية      ١١ إلى   ١البرامج المدرجة في قطاع البرامج األساسية لألغراض االستراتيجية من          

 ١٢تستعمل أموال حساب المساهمات الطوعية األساسية لتمويل التكاليف اإلدارية للغرضـين االسـتراتيجيين       وال
وقد تبين من المحادثات التي أجريت      . معني بالموارد المالية  ويشرف على هذا الحساب الفريق االستشاري ال      . ١٣و

 مليـون دوالر أمريكـي      ٣٠٠والهدف المنشود هو ضمان     . مع كبار المانحين والشركاء ازدياد دعمهم لهذه اآللية       
  .٢٠١١-٢٠١٠تقريباً من المساهمات الطوعية المرنة تماماً والمساهمات الطوعية الشديدة المرونة للثنائية 

  
مى المساهمات الطوعية المخصصة للنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة والمكاتـب الرئيـسية والمواضـيع               وتس

وتدار هذه األموال من خالل البرامج التقنيـة فـي المنظمـة بأسـرها              . "عية األساسية المعينة  المساهمات الطو "
األموال ألي مـن القطاعـات      ستخدام هذه   ويمكن ا . والشبكات بما يضمن التنفيذ الفعال والموقوت للنتائج المتوقعة       

ويقدر هذا النوع من المساهمات الطوعية بحـوالى        .  حسب التعيين  ١٣الثالثة في الميزانية وللغرض االستراتيجي      
  .٢٠١١-٢٠١٠ مليون دوالر أمريكي للثنائية ٤٠٠

  
  المساهمات الطوعية األخرى

  
 مليون دوالر أمريكي، من المتوقع الحصول على        ٧٠٠باإلضافة إلى مجموع المساهمات الطوعية األساسية، وهو        

ومن المتوقع أن تتمكن المنظمة من حـشد      ). ٤الجدول  ( مليون دوالر أمريكي على شكل مساهمات محددة         ٢٨٩٦
 بعنايـة    الوضع المستوى المقترح من المساهمات الطوعية، وهذا التوقع له مسوغاته اآلن ولكن المنظمة سترصد            

  .طوال الثنائية
  
  شتراكات المقدرةاال
  

 مليون  ٩٢٨‚٨، أي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨من المقترح أن يظل مستوى االشتراكات المقدرة على ما كان عليه في الثنائية              
 تدعم الميزانية حسب مقدار االشتراكات المقدرة، ألن اإليرادات النثرية تحـصل            اإليرادات النثرية وستظل  . دوالر

ات المقدرة واالشتراكات المتأخرة واالشتراكات التي لم تكن قد صرفت في           أساساً من أسعار الفائدة على االشتراك     
وفي ظل األوضاع المالية العالمية الحالية تكتنف الريبة بشدة مستوى اإليرادات النثرية التي سيتم              . نهاية كل ثنائية  

  أمريكـي  مليـون دوالر   ١٥تحصيلها، علماً بأن أفضل التقديرات الراهنة تدل على أن اإليرادات النثرية سـتبلغ              
  .فإذا ازدادت الموارد فإن الدول األعضاء ستخصص هذه األموال حسب القيمة الفعلية لإليرادات. للثنائية

  
  



16  
    ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحة البرمجيةالميزانية

 

-٢٠٠٦ بالمقارنة بالنفقات الفعلية في الثنائية       ٢٠١١-٢٠١٠ تمويل الميزانية البرمجية المقترحة      :٤الجدول  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وبالميزانية البرمجية المعتمدة ٢٠٠٧

  
  الميزانية البرمجية المقترحة  الميزانية البرمجية المعتمدة  النفقات الفعلية

٢٠١١-٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  

  مصدر اإليرادات

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

    ٩٢٨‚٨    ٩٢٨‚٨    ٨٦٣‚٣  االشتراكات المقدرة
    ١٥‚٠    ٣٠‚٠    ٣٥‚٣  اإليرادات النثرية

  ٢٠‚٨  ٩٤٣‚٨  ٢٢‚٧  ٩٥٨‚٨  ٢٩‚٠  ٨٩٨‚٦  مجموع االشتراكات المقدرة
المساهمات الطوعية المرنة تمامـاً     

  والشديدة المرونة
٣٠٠‚٠    ٢٠٠‚٠    ١٥٠‚٠    

    ٤٠٠‚٠    ٤٠٠‚٠    ٢٢٠‚٠  المساهمات الطوعية المعينة
    ٢٨٩٦‚١    ٢٦٦٨‚٧    ١٨٢٩‚٦  المساهمات الطوعية المحددة
  ٧٩‚٢  ٣٥٩٦‚١  ٧٧‚٣  ٣٢٦٨‚٧  ٧١‚٠  ٢١٩٩‚٦  مجموع المساهمات الطوعية

  ١٠٠‚٠  ٤٥٣٩‚٩  ١٠٠‚٠  ٤٢٢٧‚٥  ١٠٠‚٠  ٣٠٩٨‚٢  مجموع التمويل

  
٪ فقط منها هو الذي نتوقع أن       ٤٥  إلى ٪٤٠ إن الميزانية البرمجية تعرض وتدار بالدوالر األمريكي، لكن حوالى        

أي االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية المدفوعة بالدوالر       (مصادر اإليرادات   يمول بالدوالر األمريكي من     
هذا فضالً عن أن المنظمة تتحمل نفقات بعمالت مختلفة وهي عرضة بالتالي لتقلبات أسعار الصرف               ). األمريكي

ة حسب االقتضاء تحوطاً    ولذلك ستغتنم إمكانيات السوق المالي    . مثلما كانت عرضة لها في األعوام القليلة الماضية       
 فالبد من استيعابها مـن      هذه التقلبات وإذا ظهرت   . لهذه التقلبات، ولكن هذا التحوط ال يلغي تماماً جميع المخاطر         

  .الميزانية، مثلها كمثل وقع أي تضخم على النفقات
  

  دعم البرامج
  

ة والبـرامج والبنيـة التحتيـة والرصـد         يقتضي النجاح في تنفيذ الميزانية البرمجية آليات رشيدة لإلدارة والمالي         
الدعم  مهاموقد أدى نمو المنظمة وميزانياتها في األعوام القليلة الماضية إلى مزيد من الضغوط على               . والمساءلة

 التي تمارسها المنظمة، ولذلك حققنا بعض مكاسب اإلنتاجية، ومن المعتزم أن تتواصل هـذه               التنظيمي واإلداري 
 قـدرة المنظمـة     فإن الميزانية والموارد المتاحة ألداء هذه المهام        فوما لم تك  . ٢٠١١-٢٠١٠الجهود في الثنائية    

  . ستضعفعلى تنفيذ برامجها التقنية
  

-٢٠١٠ مليـون دوالر للثنائيـة     ٨٠٦‚٨ويقدر مجموع التكاليف الالزمة ألداء مهام الدعم بالتنظيم واإلدارة بنحو           
 الذي يتألف إلى حد كبير من تكـاليف ثابتـة غيـر    ١٢ستراتيجي  للغرض اال  مليون دوالر    ٢٢٤‚٧، منها   ٢٠١١

 الذي يتألف إلى حد كبير من تكاليف متغيـرة غيـر مباشـرة       ١٣للغرض االستراتيجي    دوالر   ٥٨٢‚١مباشرة، و 
:  على شـقين   ٦ وهذه التكاليف معروضة في الجدول الموجز     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يختلف عن مستواه في الثنائية       وال

، والشق اآلخـر    ١٣ و ١٢يف التي أدرجت مباشرة في الميزانية البرمجية للغرضين االسترتيجيين          شق منهما للتكال  
 وقد أدرجت تكاليف هذين الشقين مع النتائج المتوقعة علـى           .لتكاليف الخدمات العالمية التي تمول من آلية مستقلة       

  .صعيد المنظمة التي يدعمانها
  

لتكاليف المؤسسية، مثل تـشغيل مركـز الخـدمات العـالمي، وتنميـة      وتتكون هذه الخدمات العالمية أساساً من ا    
وقد دأبنا على تمويل هذه     ). األمنمثل تكاليف   (الموظفين، ومساهمات المنظمة في تكاليف األمم المتحدة المشتركة         
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 تحمل على اعتمادات تكاليف الموظفين في المنظمة بأسـرها وفـي           من رسوم    ٢٠٠٨الخدمات العالمية منذ عام     
ولما كانت هذه . جميع األغراض االستراتيجية، وكذلك من فئات أخرى من التحويالت المالية أو من التمويل الذاتي

، )ألن الرواتب مدرجة فيها جميعـاً     ( للميزانية البرمجية    األغراض االستراتيجية جميع  التكاليف مدرجة بالفعل في     
  .لحسابها مرتان  تفاديا١٣ً و١٢الغرضين االستراتيجيين م نقيدها في لف
  

 بسبب نمو التكنولوجيات وازدياد التحديات األمنية       ٢٠٠٣-٢٠٠٢وقد بدأ نمو عمليات المنظمة يتسارع في الثنائية         
التي اعترضت سبيل المنظمة، فازداد اتساع الفجوة بين تكلفة تقديم الدعم إلى البرامج وبين المـوارد التـي تـم                    

 وشملت هذه السياسات قيد تكـاليف       ،غيرنا السياسات لدعم استمرار التمويل     ولذلك. تحصيلها لتمويل هذه التكاليف   
  .دعم البرامج عند تحصيلها واللجوء إلى االحتياطي

  
ولذلك اتخـذنا عـدداً مـن       . ٢٠١١-٢٠١٠ نتوقع فجوة مالية في الثنائية       لكننا استنفدنا هذا الخيار اآلن وأصبحنا     

  :يليالتدابير لتصحيح هذه األوضاع، ومنها ما 
  

 ١٣ و ١٢حددت المديرة العامة حداً أقصى لنمو الميزانية بالقيمة االسمية في الغرضين االستراتيجيين               •
ـ وهذا يعني، في ظل التضخم وارتفاع التكاليف، نقصاً كبيراً بالقيمة الحقيق          . ٢٠١١-٢٠١٠للثنائية   ة ي

  .مة عن مكاسب اإلنتاجيةفي تمويل هذين الغرضين االستراتيجيين ال يعوضه إال الوفورات الناج

أمـا فـي    . ١٣ و ١٢ف جزء متزايد من االشتراكات المقدرة على الغرضين االسـتراتيجيين           سيصر  •
٪ من اعتمادات هذين الغرضين االستراتيجيين سـيمول مـن          ٦٠المكاتب الرئيسية فإن ما يقرب من       

  .االشتراكات المقدرة

ت، المذكورة أعاله، وهذا يعنـي زيـادة الرسـم          قد يقتضي األمر استغالل آلية رسوم جدول المرتبا         •
  .٪ من تكاليف الموظفين٢‚٥المبدئي المشترك بنسبة 

تم إنشاء فريق عامل في المنظمة لتحليل الخيارات المستدامة للمعايير المشتركة للميزانيات، واحتواء               •
سيقدم هـذا الفريـق     و. التكاليف، وزيادة الموارد وتخصيص الموارد لمهام الدعم التنظيمي واإلداري        

  .٢٠٠٩توصياته إلى المديرة العامة في مجرى عام 
  

مسألة وعالوة على ذلك تواصل المنظمة مشاركتها النشطة في المشاورات الجارية في منظومة األمم المتحدة حول 
  .استرداد التكاليف

  
 مليون دوالر   ٨٩ فتقدر بنحو    ، أساساً  بشدة ناقصة التمويل ، وهي   ٢٠١١-٢٠١٠ للثنائية   ١أما الميزانية الرأسمالية  

 التـي تـصرف     وهي بالذات األموال  ويشمل هذا المبلغ القيم التي تستثمر في المباني،         . للمكاتب الرئيسية السبعة  
خصيصاً على مشاريع السالمة واألمن، واألعمال الرئيسية لتجديد المباني، وتكاليف بناء بعض المبـاني الجديـدة        

علـى الـصعيد    " توحيد مباني األمـم المتحـدة     "في إطار   ي تكلفة المباني المشتركة     بما في ذلك حصة المنظمة ف     (
، باإلضافة إلى استثمارات السالمة واألمن غير المتعلقة بالمبـاني          ) حيثما كانت هذه االستثمارات مطلوبة     القطري،

ت العاليـة جـداً، وأجهـزة        العالية والترددا  االستثمارات المرتبطة باألجهزة الراديوية التي تعمل على الترددات       (
 التي حددتها األمم المتحدة ألمن المطلوبة للوفاء بأدنى معايير التشغيل) ٤×٤المصفحة ركبات ملالهاتف الساتلي، وا

 حصتها في النفقات األمنية المشتركة لمنظومـة        تمول المنظمة سوى   لن   ١٣وفي الغرض االستراتيجي    . الموظفين
 أما جميـع     ماليين دوالر أمريكي تقريباً لمشاريع السالمة واألمن الحرجة؛        ١٠قدره  اعتماد  األمم المتحدة، ولديها    

  .المتطلبات األخرى المذكورة أعاله فال أموال لها
  

                                                           
 .  مزيداً من المعلومات التفصيلية١ إضافة ٦٢/٤تتضمن الوثيقة ج   ١
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  رصد الميزانية البرمجية
  

ال غنى عن رصد وتقييم األداء للوصول إلى الطريقة الـسليمة إلدارة الميزانيـة البرمجيـة وتنقـيح الـسياسات         
مرة في نهاية االثني عشر شهراً األولى       ولذلك سينفذ رصد واستعراض وتقييم الميزانية البرمجية        . ياتواالستراتيج
  .) أداء الميزانية البرمجية تقييم( ومرة في نهاية الثنائية) استعراض منتصف الثنائية(من الثنائية 

  
 النتائج المتوقعـة، ويـسهل اتخـاذ        وذلك ألن استعراض منتصف الثنائية يتتبع ويقيم التقدم المحرز صوب إنجاز          

ونـضع فـي هـذا      . صحيحية وإعادة البرمجة وإعادة تخصيص الموارد في مجرى تنفيذ الميزانية         تاإلجراءات ال 
يدل على مدى التقدم في إنجاز النتائج المتوقعة من كل غرض           ) األحمر أو األصفر أو األخضر    (االستعراض لونا   

ا االستعراض يحدد ويحلل أيضاً العوائق والمخاطر التي اعترضت التنفيـذ،           وهذ. استراتيجي عند منتصف الثنائية   
  .واإلجراءات المطلوبة لضمان إنجاز النتائج المتوقعة

  
أما تقييم أداء الميزانية البرمجية في ختام الثنائية فهو تقييم شامل ألداء كل مستوى تنظيمي وأداء المنظمة ككـل،                   

ويركز هذا التقييم على المنجزات ويقارنها      . عة لمؤشرات قياس النتائج المتوقعة    بما في ذلك تقييم األهداف الموضو     
وستشكل نتائج هذا التقييم معلومـات      . بالنتائج المتوقعة، وعلى الدروس المستفادة لتحسين التخطيط للثنائية الالحقة        

وقد سجل تقيـيم    . المتوسطة األجل أساسية للميزانيات البرمجية الالحقة وستمهد السبيل لتنقيح الخطة االستراتيجية          
 الدروس المستفادة، واستنارت بها األمانة في إعداد الميزانية البرمجيـة المقترحـة             ٢٠٠٧-٢٠٠٦األداء للثنائية   

٢٠١١-٢٠١٠.  
  

وكانت مجموعة المؤشرات التي تقاس بها النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة في الخطة االستراتيجية المتوسطة               
.  موضع استعراض حذر ومنهجي بهدف تحسين الوضوح وتسهيل القياس وتقديم التقـارير            ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل  

ويمثـل  .  عن توفير قياس مناسب للنتائج المقررة      كلما رأيناه عاجزاً  وتم تشذيب معظم المؤشرات، وتبديل بعضها       
ك فـإن األعمـال     تشذيب وتتبع المؤشرات واألهداف الموضوعة لجميع مستويات المنظمة عملية مطردة، ولـذل           

  .٢٠١١-٢٠١٠الجارية في الثنائية الحالية ستفضي إلى تحسين العمليات والوسائل الالزمة للثنائية 
  

وسـيقدم  . تقريـر ة تقييم أداء الميزانية البرمجية عـن        ، وعملي منتصف الثنائية وستسفر كل من عملية استعراض      
 منذ اآلن إصدار هاتين الوثيقتين في غـضون الثنائيـة           ومن المزمع . لنظر فيهما ل إلى األجهزة الرئاسية     التقريران
 للسنة  منتصف الثنائية على أول جمعية صحة الحقة      عرض استعراض   :  في موعدين محددين هما    ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  . للسنة الثانية من الثنائيةجمعية الصحة في أول دورة لها الحقةاألولى من الثنائية، وعرض تقييم األداء على 
  
  
  
  
  




