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ـــ  -٥ ه مـــن هـــذا التحليـــل هـــو تأكيـــد الطـــابع الـــواقعي للميزانيـــة البرمجيـــة وهنـــاك اســـتنتاج هـــام يمكـــن الخـــروج ب
، وهــــي متوائمــــة بصــــورة أكبــــر بكثيــــر مــــع إســــقاطات الــــدخل واإلنفــــاق مقارنــــة بالميزانيــــة البرمجيــــة ٢٠١٣-٢٠١٢
. ومع ذلك التزال هناك ثغرات فيما يتعلق باألغراض االستراتيجية والمكاتب الرئيسية: تبرز مواطن ٢٠١١-٢٠١٠

  المشاكل الحالية التي يسببها ارتفاع مستويات األموال المخصصة وانخفاض مستويات التمويل المرن.جز الع
  
 نائـب المـديرولتحسين هذا الوضـع أنشـأت األمانـة فرقـة عمـل لتعبئـة المـوارد يتشـارك فـي رئاسـتها كـل مـن   -٦

لي بطريقـــة منســـقة علـــى نطـــاق والمـــدير اإلقليمـــي ألوروبـــا بغيـــة اســـتعراض ومعالجـــة مـــواطن العجـــز التمـــوي العـــام
  المنظمة. وسيتم كذلك دعم هذه الجهود بسياسة محسنة إلدارة الموارد.

  
الجــدول: بيــان ثغــرات التمويــل لكــل قطاعــات الميزانيــة، حســب المكتــب الرئيســي والغــرض االســتراتيجي، 

  ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرمجية 
  

  ٢٠١٢آذار/ مارس  ٣١الوضع في 
الغرض 
االستراتيجي

  قليم اإل
 األفريقي

  إقليم 
 األمريكتين

إقليم جنوب 
 شرق آسيا

  اإلقليم 
 األوروبي

  إقليم 
 شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط 
 المجموع المقر الرئيسي الھادئ

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        
         

 
 من الميزانية البرمجية المعتمدة ٪٥٠ثغرة التمويل أكبر من  

 
 من الميزانية البرمجية المعتمدة ٪٥٠و ٪٣٠ثغرة التمويل تتراوح بين 

  
  ٢٠١٢أيلول/ سبتمبر  ٣٠الوضع في 
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االستراتيجي
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 شرق آسيا

  اإلقليم 
 األوروبي

  إقليم 
 شرق المتوسط

إقليم غرب المحيط 
 المجموع المقر الرئيسي الھادئ

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        
         

 
 من الميزانية البرمجية المعتمدة ٪٥٠ثغرة التمويل أكبر من  

 
 من الميزانية البرمجية المعتمدة ٪٥٠و ٪٣٠ثغرة التمويل تتراوح بين 
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  ٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ البرامج في الميزانية البرمجية 
  
مــــن الميزانيــــة  ٪٣٤مليــــون دوالر أمريكــــي، أو  ١٣٥٣بلــــغ  ٢٠١٢أيلــــول/ ســــبتمبر  ٣٠حتــــى  اإلنفــــاق  -٧

مـن المجمـوع)؛ والبحـوث واالستشـارات  ٪٤٩البرمجية المعتمـدة. ويتـوزع هـذا اإلنفـاق كمـا يلـي: مرتبـات المـوظفين (
)؛ ٪٤)؛ واإلمــــــدادات الطبيــــــة (٪٨)؛ والســــــفر (٪١١)؛ والتعــــــاون المــــــالي المباشــــــر (الــــــدعم فــــــي البلــــــدان) (٪١٥(

  ).٪١٣والمصروفات األخرى (
  
حتـى  ،) للتمويـل المتـاح والتنفيـذ بنـاًء علـى الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة١خرى (الشكل وتبين التحليالت األ  -٨
أن معــدالت التنفيــذ لقطــاع البــرامج األساســية تتماشــى مــع التوقعــات. وكثيــرًا مــا يتــأثر  ٢٠١٢أيلــول/ ســبتمبر  ٣٠

تلــف الترتيبــات التعاونيــة فيمــا تمويــل قطــاع البــرامج الخاصــة والترتيبــات التعاونيــة بالعمــل مــع الشــركاء فــي إطــار مخ
يتعلـــق باألنشـــطة التـــي تحقـــق أغـــراض المنظمـــة، وهـــي أنشـــطة قـــد تحركهـــا عوامـــل تخـــرج عـــن الســـيطرة المباشـــرة 
للمنظمة. ويظهر التمويل الذي يتجاوز الميزانية البرمجية في هذا القطاع أساسًا في مجال استئصـال شـلل األطفـال 

التمويــل والتنفيــذ فــي قطــاع التصــدي للفاشــيات واألزمــات فتحركهمــا أساســًا . أمــا ١فــي إطــار الغــرض االســتراتيجي 
الطوارئ واألوبئة. ويعكس انخفاض مستويات التمويـل والتنفيـذ فـي هـذا القطـاع انخفـاض عـدد الطـوارئ الكبـرى هـذا 

  العام.
  

  : الميزانية البرمجية العالمية، حسب القطاع (بماليين الدوالرات األمريكية)١الشكل 
  

3000

2000

1000

   البرامج 
 األساسية

لخاصةاالبرامج   
والترتيبات التعاونية   

 التصدي للفاشيات 
 واألزمات

 

  الميزانية البرمجية
 المعتمدة

2 627  863  469 

 

   األموال المتاحة 2 310  891  210 

 

   التنفيذ 817  417  120 
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أيلـول/  ٣٠رامج األساسية في الميزانية البرمجية حسب الغرض االسـتراتيجي فـي قطاع الب ٢ويبين الشكل   -٩
. وتتراوح نسبة التمويل بين ٪٧٩. ويبلغ متوسط نسبة التمويل المتاح لجميع األغراض االستراتيجية ٢٠١٢سبتمبر 

ًء علـى الميزانيـة . ويبلغ متوسط معدل التنفيذ بنا٩للغرض االستراتيجي  ٪١٠٠وبين  ٢للغرض االستراتيجي  ٪٦٠
 ٥للغــرض االســتراتيجي  ٪٢٣لجميــع األغــراض االســتراتيجية، حيــث تتــراوح المعــدالت الفرديــة بــين  ٪٣١البرمجيــة 

  .٩للغرض االستراتيجي  ٪٣٩وبين 
  

  : قطاع البرامج األساسية العالمي حسب الغرض االستراتيجي (بآالف الدوالرات األمريكية)٢الشكل 
  

  1  2  3  4 5 6 7 8 9 10  11  12 13

 

 
الميزانية البرمجية
 المعتمدة

446 058  446 448  113 763 186 306 64 613  111 129 42 328  86 825  51 080  322 343  121 558  257 570 376 741

 

   األموال المتاحة 345 604  269 575  103 207 166 729 44 008  78 185 35 770  74 599  51 001  271 117  113 586  241 026 291 696

 

   التنفيذ 144 012  111 504  37 127 62 982 14 956  31 106 13 591  29 703  19 763  91 972  34 340  94 969 130 773

  
التوزيــع لقطــاع البــرامج األساســية حســب المكتــب الرئيســي. ويبلــغ متوســط مســتوى التمويــل  ٣ويبـين الشــكل   -١٠

للمكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين وبـين  ٪٦١فردي للتمويـل المتـاح بـين ، ويتراوح المعدل ال٪٨٠المتاح لجميع المكاتب 
للمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ. ويبلــغ المعــدل المتوســط للتنفيــذ بنــاًء علــى الميزانيــة البرمجيــة فيمــا  ٪٩٦

يمــي للمكتـب اإلقل ٪٢٥لجميـع المكاتـب، حيــث تتـراوح المعـدالت الفرديـة بـين  ٪٣١يخـص قطـاع البـرامج األساسـية 
  للمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، حيث يتعلق السبب الرئيسي للتفاوت بإتاحة األموال. ٪٣٩وبين  ألفريقيا
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- 
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  : قطاع البرامج األساسية العالمي، حسب المكتب الرئيسي (بآالف الدوالرات األمريكية)٣الشكل 
  

  المكتب اإلقليمي 
 ألفريقيا

المكتب اإلقليمي 
تينلألمريك  

المكتب اإلقليمي 
لجنوب شرق 

 آسيا

المكتب اإلقليمي 
 ألوروبا

المكتب اإلقليمي 
 لشرق المتوسط

المكتب اإلقليمي 
لغرب المحيط 

 الهادئ

 المقر الرئيسي

 

 
الميزانية البرمجية
 المعتمدة

640 250  161 483  278 550  191 800  232 477  222 190  900 012 

 

   األموال المتاحة 416 995  98 560  185 614  153 228  216 637  214 353  805 941 

 

   التنفيذ 162 645  41 494  68 920  66 258  68 474  86 168  322 841 

  
  ويبرز تحليل البيانات عدة نقاط:  -١١

، التـــي تســـتند بصـــورة وثيقـــة إلـــى ٢٠١٣-٢٠١٢يؤكـــد التحليـــل الطـــابع الـــواقعي للميزانيـــة البرمجيـــة   •
  إسقاطات الدخل واإلنفاق للفترة المالية.

  بصورة كاملة. ٢٠١٣-٢٠١٢من المتوقع أن يتم تمويل الميزانية البرمجية   •

أن هـذا االسـتنتاج يمكـن بيـد . ٢٠١٣-٢٠١٢هناك حاليًا نقص طفيف في تمويـل الميزانيـة البرمجيـة   •
اســتمرت  ٢٠١١-٢٠١٠شــرحه كمــا يلــي: إن التــدابير المتخــذة مــن أجــل تــوفير التكــاليف فــي الثنائيــة 

ـــة ( ة لخفـــض عـــدد المـــوظفين بمـــا فـــي ذلـــك خفـــض اإلنفـــاق علـــى المرتبـــات نتيجـــفـــي الثنائيـــة الحالي
  سائد.ولوفورات الكفاءة)، ويتحفظ المديرون في اإلنفاق في ظل المناخ المالي ال

  باإلضافة إلى ذلك ُرصد تسريع معتاد لمعدل التنفيذ في السنة الثانية من الثنائية.  •

وقـــد اليـــزال التمويـــل غيـــر متـــوائم علـــى نطـــاق المنظمـــة، وذلـــك بســـبب طبيعـــة التمويـــل المخصـــص.   •
وضــعت األمانــة تــدابير للحــد مــن عــدم المواءمــة هــذا خــالل المــدة المتبقيــة مــن الثنائيــة، بمــا فــي ذلــك 

والتخطــيط إلدخــال سياســة خاصــة بــإدارة المــوارد فــي عــام  إنشــاء فرقــة العمــل المعنيــة بتعبئــة المــوارد
٢٠١٣.  
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فــي اجتماعهــا الثــامن عشــر الــذي وســيقدَّم إلــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي   -١٢
وتحــديث للمعلومــات  ٢٠١٣-٢٠١٢تحليــل أكثــر تفصــيًال لتنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٣ســيعقد فــي أيــار/ مــايو 

المعتـزم أن يشـمل هـذا ومـن إلجراءات الجاري اقتراحها في إطار االستجابة اإلداريـة لبرنـامج عمـل اإلصـالح. اعن 
  .٢٠١٢التقرير استعراضًا للتقرير المالي المراجع عن حسابات المنظمة لسنة 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير  -١٣
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