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  الملحق  
  

  تقرير الفريق العامل المعني 
  بالتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية

  
 
 ،)٥(١٣٦ت م اإلجرائــي بمقــرره يتعلــق فيمــا المائــة، بعــد والثالثــون السادســة التنفيــذي المجلــس دورة نظــرت -١
الميزانيــة، وأعربــت عــن تقــديرها ألعضــاء الفريــق  لحيــز االســتراتيجي بالتخصــيص المعنــي العامــل الفريــق تقريــر فــي

 وأيـدت المبـادئ التوجيهيـة الموصـى ١نظرًا الجتهادهم في وضع المنهجية بطريقة موضوعية وفي الوقـت المناسـب.
(التعــاون التقنــي علــى الصــعيد الُقطــري)،  ١بهــا، وطلبــت مــن الفريــق العامــل أن يواصــل إعــداد القطــاع التشــغيلي 

مراعــاة المســائل المطروحــة أثنــاء دورة المجلــس التنفيــذي السادســة والثالثــين بعــد المائــة فيمــا يتعلــق بالمنهجيــة  مــع
المقدمــة مــن الــدول األعضــاء، وتقريــر المجلــس المكتوبــة ت واختيــار المؤشــرات المالئمــة وتــوافر البيانــات والتعليقــا

. كما قررت أن توسع عضوية الفريق العامل ٢٠١٥التنفيذي في دورته السابعة والثالثين بعد المائة في أيار/ مايو 
 لتشمل دولتين عضوين من كل إقليم.

 
عامـــل بعـــد دورة المجلـــس ويعـــرض الجـــزء الـــوارد أدنـــاه مـــوجزًا لحصـــيلة االجتماعـــات التـــي عقـــدها الفريـــق ال -٢

 التنفيذي السادسة والثالثين بعد المائة، ويتناول التوصيات التي تمخضت عنها والخطوات التالية المقترحة.
 
 ٢،للترحيــب باألعضــاء الجــدد ٢٠١٥وعقــد الفريــق العامــل مــؤتمرًا عــن ُبعــد فــي الســادس مــن آذار/ مــارس  -٣

لعقد اجتماع وجهًا لوجه. واتُفق علـى أن تقـوم األمانـة قبـل واستعراض االختصاصات وتنقيحها، ومناقشة التحضير 
االجتمـــاع الـــذي ســـيعَقد وجهـــاً لوجـــه بتزويـــد أعضـــاء الفريـــق العامـــل بتجميـــع لالقتراحـــات المتلقـــاة، وكـــذلك جميـــع 

 النصوص المفردة المقدمة من األعضاء.
 
عقد الفريق العامل اجتماعه الثالـث وجهـًا لوجـه، واعتمـد االختصاصـات  ٢٠١٥ نيسان/ أبريل ٩و ٨وفي  -٤

). وأكــد الفريــق العامــل مجــددًا علــى موافقتــه علــى التوزيــع الحــالي للقطاعــات ١ المنقحــة بتعــديالت طفيفــة (التــذييل
تتسم به دى ما لق بالمهمة التي أمامهم وموالمبادئ التوجيهية. ومع ذلك فقد أعرب األعضاء عن توقعاتهم فيما يتع

 من أهمية وتعقيد.
 
واتفـــق األعضـــاء علـــى أن المفتـــاح إلعـــداد نمـــوذج فعـــال هـــو االتفـــاق علـــى عـــدد محـــدود مـــن المؤشـــرات،  -٥

 ومنهجية الضبط السكاني، ومجموعة من الحصائل الممكنة بغية توفير المرونة.
 
الســكاني. واتُفــق علــى  يجوعقــد الفريــق العامــل مناقشــات مستفيضــة بشــأن منهجيــات تصــنيف البلــدان والتــدر  -٦

داعي إلى تصنيف البلـدان فـي شـرائح عشـرية، وأنـه سـيكون مـن المالئـم تطبيـع المؤشـرات بالطريقـة التـي يـتم  أنه ال
بها ذلك في دليل التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. واتفق الفريق أيضًا علـى أن مـن الضـروري القيـام 

تخدمها مختلــف المؤسســات تحــري ومقارنــة مختلــف أســاليب التــدريج الســكاني التــي تســبالمزيــد مــن العمــل مــن أجــل 
ونــاقش أعضــاء الفريــق  مثــل مصــرف التنميــة األفريقــي ومجلــس األمــم المتحــدة االقتصــادي واالجتمــاعي.العالميــة 
 أساليب التسوية السكانية، واقُترحت بضعة أساليب للنظر فيها. باستفاضة

                                                           
  ).٥(١٣٦م تالمقرر اإلجرائي    ١
كـــاميرون والصــين ومصــر وفنلنـــدا والهنــد وماليزيــا ولبنـــان والمكســيك وناميبيــا وبـــاراغواي التضــم العضــوية اآلن بلجيكــا و    ٢

  وتايلند.
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أيضـًا مختلـف المؤشـرات ونسـبة القـيم الناقصـة لكـل منهـا. ووافـق أعضـاء الفريـق وناقش الفريق باستفاضـة  -٧
علــى ضــرورة أن تشــمل المعــايير الرئيســية الختيــار المؤشــرات تــوافر البيانــات ونوعيــة البيانــات ومصــدر المعلومــات 

العجز للفرد  سنوات العمر المصححة باحتساب مددووجاهة البيانات. واتُفق على ضرورة استبعاد مؤشرات مجموع 
ونســبة الــوالدات بمســاعدة أخصــائيي التوليــد المهــرة والكثافــة الســكانية مــن مجموعــة المؤشــرات المســتخدمة فــي إطــار 

  مجموعة الحسابات القادمة. 
 
وطلــب الفريــق العامــل مــن األمانــة اإلشــراف علــى مختلــف الحســابات باســتخدام أفضــل المؤشــرات المتاحــة  -٨

أيــــار/  ٢١فــــي الفريــــق العامــــل  اجتمــــعو والبيانــــات المتفــــق عليهــــا إلــــى جانــــب مختلــــف أســــاليب التــــدريج الســــكاني. 
ـــــة ٢٠١٥ مـــــايو ـــــى هـــــامش جمعيـــــة الصـــــحة العالمي ـــــارات ،عل ـــــة  الســـــتعراض مختلـــــف الخي التـــــي عرضـــــتها األمان

 .)٢ (التذييل
 

 )ALP_minاألدنـــــــى  معـــــــدلال الســـــــكان لوغـــــــاريتم ( "يم"جـــــــوأوصـــــــى الفريـــــــق العامـــــــل باتبـــــــاع النمـــــــوذج  -٩
 مع مراعاة االحتياجات والشواغل المختلفة لألقاليم المختلفة. لبينات العلميةلقاعدة ك
 
لتالفـــــــي حـــــــدوث  تـــــــدريجياً  "يم"جـــــــلنمـــــــوذج وفقـــــــًا ل تخصـــــــيصلاوأقـــــــر الفريـــــــق العامـــــــل بضـــــــرورة تنفيـــــــذ  -١٠

 حاد في أي إقليم.انخفاض 
 
ـــــات،  -١١ وأوصـــــى الفريـــــق العامـــــل المـــــديرة العامـــــة بتنفيـــــذ النمـــــوذج الموصـــــى بـــــه فـــــي غضـــــون ثـــــالث ثنائي

بالتشــــــاور مــــــع المــــــديرين اإلقليميــــــين، وباســــــتخدام التخصــــــيص الحــــــالي للتعــــــاون التقنــــــي علــــــى الصــــــعيد الُقطــــــري 
 .ايةكنقطة بد

 
 لتخصـــــــيصلبضـــــــرورة الرصـــــــد والتبليـــــــغ بانتظـــــــام عـــــــن تنفيـــــــذ النمـــــــوذج الجديـــــــد  وأقـــــــر الفريـــــــق العامـــــــل -١٢

 من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة. الميزانية لحيز االستراتيجي
 
 التــــــاليبســــــيؤثر أن ذلــــــك وأقــــــر الفريــــــق العامــــــل بــــــأن احتياجــــــات البلــــــدان قــــــد تتغيــــــر بمــــــرور الوقــــــت، و  -١٣

باســــــتعراض النمــــــوذج  الفريــــــق باالســــــتناد إلــــــى النمــــــوذج، ولــــــذا فقــــــد أوصــــــى المقــــــدرةعلــــــى الحافظــــــات اإلقليميــــــة 
  دوريًا كل ست سنوات على األقل.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
أدنـــــاه، بمـــــا يتماشـــــى مـــــع  واردالمقـــــرر اإلجرائـــــي الـــــمشـــــروع ُيرجـــــى مـــــن المجلـــــس التنفيـــــذي النظـــــر فـــــي  -١٤

  التوصيات المقترحة في هذه الوثيقة.
  

 ١،الميزانيـة لحيـز االسـتراتيجي بالتخصـيص المعنـيبعد النظر في تقرير الفريق العامل المجلس التنفيذي، 
  قرر ما يلي:

الترحيـــــب بتقريـــــر الفريـــــق العامـــــل المعنـــــي بالتخصـــــيص االســـــتراتيجي لحيـــــز الميزانيـــــة،  )١(
ســابق لا ها فــي اســتعراض العمــلو عــن تقــديره ألعضــاء الفريــق العامــل للعنايــة التــي بــذل اإلعــرابو 

 ح على نحو موضوعي ومالئم التوقيت؛وفي وضع نموذج منق
                                                           

 ، الملحق.١٣٧/٦م تالوثيقة    ١
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المقتــــــرح الــــــذي أوصــــــى بــــــه الفريــــــق العامــــــل المعنــــــي بالتخصــــــيص  اعتمــــــاد النمــــــوذج )٢(
 االستراتيجي لحيز الميزانية؛

 
 ما يلي فيما يتعلق بالنموذج المعتمد:إجراء يطلب من المدير العام  )٣(

بـــــــه فـــــــي غضـــــــون ثـــــــالث ثنائيـــــــات، بالتشـــــــاور مـــــــع  تنفيـــــــذ النمـــــــوذج الموصـــــــى  )أ (
نــــــــــي علــــــــــى التخصــــــــــيص الحــــــــــالي للتعــــــــــاون التقالمــــــــــديرين اإلقليميــــــــــين، وباســــــــــتخدام 

 ؛ايةالصعيد الُقطري كنقطة بد

تبليــــــغ المجلــــــس التنفيــــــذي بانتظــــــام عــــــن تنفيــــــذ النمــــــوذج الجديــــــد بــــــالتزامن مــــــع   )ب (
نـــــامج والميزانيـــــة التقـــــارير الخاصـــــة بالميزانيـــــة البرمجيـــــة، وذلـــــك مـــــن خـــــالل لجنـــــة البر 

 واإلدارة؛

ض كـــــــل ســـــــت ســـــــنوات علـــــــى األقـــــــل مـــــــن أجـــــــل تقيـــــــيم مـــــــدى اإجـــــــراء اســـــــتعر   )ج (
  مالءمة النموذج لالحتياجات الُقطرية وأثره على حافظات الميزانية اإلقليمية.
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  ١ التذييل
    
  العامل المعني بالتخصيص االختصاصات المنقحة للفريق 

  الميزانية االستراتيجي لحيز
  
  

  معلومات أساسية
  

االسـتراتيجي تخصـيص بالتقرير الفريـق العامـل المعنـي ب بعد المائة السادسة والثالثونلمجلس التنفيذي ا بت دورةرحّ 
فـــي وضـــع منهجيـــة بطريقـــة موضـــوعية م الجتهـــادهوأعربـــت عـــن تقـــديرها ألعضـــاء الفريـــق العامـــل لحيـــز الميزانيـــة، 

مــن  توطلبــ ،المبــادئ التوجيهيــة التــي أوصــى بهــا الفريــق العامــلدورة المجلــس التنفيــذي أيــدت ة التوقيــت. و ومناســب
(تــوفير الســلع العالميــة واإلقليميــة)  ٢بالقطــاع التشــغيلي تطبيــق توصــيات الفريــق العامــل فيمــا يتعلــق ة العامــ ةالمــدير 

ث الطــوارئ، كاالســتجابة للفاشــيات (االســتجابة ألحــدا ٤(التنظــيم واإلدارة) والقطــاع التشــغيلي  ٣والقطــاع التشــغيلي 
  ).٢٠١٧-٢٠١٦داد الميزانية البرمجية إع إطار فيواألزمات 

  
مــن الفريــق العامــل المعنــي بالتخصــيص االســتراتيجي  بعــد المائــة دورة المجلــس التنفيــذي السادســة والثالثــونوطلبـت 

(التعاون التقني على الصعيد الُقطري)، مع مراعاة ما ُأثير في  ١القطاع التشغيلي إعداد  لحيز الميزانية أن يواصل
المنهجيـــة المقترحـــة واختيـــار المؤشـــرات تتعلـــق بقضـــايا مـــن  بعـــد المائـــة دورة المجلـــس التنفيـــذي السادســـة والثالثـــين

السابعة والثالثين بعد المائة فـي  قرير إلى المجلس التنفيذي في دورته. ومن المقّرر تقديم توتوافر البياناتالمناسبة 
  .٢٠١٥ مايوأيار/ 

  
زيـــادة عـــدد أعضـــاء الفريـــق العامـــل المعنـــي بالتخصـــيص االســـتراتيجي لحيـــز  تقـــرر أيضـــاً فقـــد هـــذا الطلـــب، ل تلبيـــةً و 

  .الميزانية، بواقع عضوين لكل إقليم
  

  :الهدف
  

(التعاون التقني على الصعيد الُقطري)، مع مراعاة المبادئ التـي أيـدها المجلـس  ١القطاع التشغيلي مواصلة إعداد 
، والعمــل التقنــي المنهجيــة المقترحــةتتعلــق بقضــايا مــن  بعــد المائــة دورتــه السادســة والثالثــينالتنفيــذي ومــا ُأثيــر فــي 

  لتوصيات الفريق العامل. الُمنجز دعماً 
  

  :توقعةالحصيلة الم
  

ــــــى توصــــــية تقــــــديم   ١القطــــــاع التشــــــغيلي بشــــــأن التخصــــــيص االســــــتراتيجي لحيــــــز ميزانيــــــة المجلــــــس التنفيــــــذي إل
  .التقني على الصعيد الُقطري) (التعاون

  
  :المتوقعةالمنجزات المستهدفة 

  
ثـة عـن التقـدم الُمحـرز إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه السـابعة والثالثـين يضم معلومات محدّ تقرير تقديم   •

  .٢٠١٥بعد المائة في أيار/ مايو 

 .توصيات إلى المجلس التنفيذييضم تقرير تقديم   •
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  :األدوار والمسؤوليات
  

  يتوقع من أعضاء الفريق العامل ما يلي:

  بديل إذا اقتضى األمر تعيينحضور جميع االجتماعات أو   •

االلتزام بالمبادئ اإلرشادية للتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية الذي اعتمده المجلس التنفيذي فـي دورتـه   •
  والثالثين بعد المائة السادسة

  الحفاظ على التركيز على المجال والحصائل المتوقعة  •

  ل للنظر فيهاالمشاركة بفعالية في المناقشات بما فيها تقديم االقتراحات ألعضاء الفريق العام  •

، مـع األخـذ بعـين االعتبـار الهـدف العـام المتمثـل فـي إيجـاد الخيـار األكثـر موضـوعية األعضاء تمثيل أقاليم  •
  وشفافية وٕانصافًا، وكذلك مراعاة التحديات التي تجابه األقاليم األخرى

  المعنية بشكل دوري أحدث المعلومات عن التقدم المحرز، والتشاور مع الدول األعضاء في أقاليمهم يمدتق  •

  اآلراء توافقعلى  اتخاذ القرارات استنادًا إلى البينات الموضوعية وبناءً   •

  عن رفع التقارير عن عمل هذا الفريق لألجهزة الرئاسية مسؤوالً اختيار مقرر يكون   •

  وستقوم أمانة المنظمة بما يلي:  •

  االضطالع بدور األمانة للفريق العامل  -

الخبيـــر بشـــأن تقـــديم النصـــيحة والـــدعم التقنـــي وتحديـــدًا بشـــأن إعـــداد النمـــاذج حســـب االضـــطالع بـــدور   -
  االقتضاء وعند الطلب

  تقديم المعلومات والنصائح بشأن عمليات التخطيط وٕاعداد الميزانية حسب االقتضاء وعند الطلب  -
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    ٢ التذييل
  

  : الميزانية لحيز االستراتيجي بالتخصيص المعني العامل الفريق تقرير
  ١ للقطاع الجديدة الحسابات

  
  

  مقدمة
  
قـــــدم الفريـــــق العامـــــل المعنـــــي بالتخصـــــيص االســـــتراتيجي لحيـــــز الميزانيـــــة فـــــي اجتماعـــــه الـــــذي ُعقـــــد فـــــي  -١
يـود التـي بشأن النماذج الجديـدة  خبيرها االستشاري، عددًا من االقتراحات إلى األمانة و ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٩و ٨

نظــر فــي هــذه النتــائج فــي اجتمــاع ُيعقــد علــى هــامش واقتــرح الفريــق العامــل أن يُ . ١تعلــق بالقطــاع ي أن يتبعاهــا فيمــا
 .٢٠١٥جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو 

 
وكانــت النمــاذج الســابقة التــي تســتند إلــى األســاليب التــي وضــعتها جمعيــة الصــحة العالميــة واعتمــدتها فــي  -٢

الفريــــق العامــــل إدخــــال تعــــديالت علـــى بعــــض هــــذه الخطــــوات. وتــــرد خطــــوات واقتـــرح  ٦، قــــد اتبعــــت ٢٠٠٦ عـــام
 الخطوات األصلية فيما يلي لتيسير شرح التعديالت:

المتغيــرات (المؤشــرات) الســتخدامها فــي تحديــد االحتياجــات الُقطريــة، والتعبيــر  عريــفت :١ الخطــوة  -أ 
يمكـن مقارنتهـا مـن صـفر إلـى واحـد حتـى وتـدريجها عنها على أساس نصيب الفـرد عنـد االقتضـاء، 

 اعتماد متوسط حسابي للحصول على درجة مركبة.بالوحدات نفسها، و 

 تقدير نموذج نصيب الفرد من االحتياجات الُقطرية باالستناد إلى هذه الدرجة المركبة. :٢ الخطوة  - ب 

حتـى ال يحصـل البلـدان األقـل احتياجـًا علـى أي تخصـيص.  شـرائحي ف البلدان تصنيف: ٣ الخطوة  -ج 
 شــرائحفــي العمــل الــذي أعدتــه األمانــة ســابقًا لينظــر فيــه الفريــق العامــل، إلــى وقــد صــنفت البلــدان 

المجموعتــــان العشــــريتان األقــــل احتياجــــًا تحصــــل  ، بحيــــث الفــــي المائــــة مــــن البلــــدان) ١٠عشــــرية (
تحصـل . و ١أي تخصـيص للقطـاع األقـل احتياجـًا) علـى مـن البلـدان العشرين فـي المائـة  نسبة (أي
عشــرية تاليــة  شــريحةتحصــل كــل للفــرد؛ و كنصــيب  ١ بدرجــة علــى تخصــيص ٨العشــرية  يحةشــر ال

العشـرية  شـريحةاحتياجاتها المقدرة أعلى. وتحصل ال إذ تكونترجيحية أعلى الحتياجاتها قيمة على 
أضـعاف نصـيب الفـرد مقارنـة  ٦أكثر بقليل مـن على  األشد احتياجًا، شريحة، وهي الللبلداناألولى 
. ويحصـل كـل بلـد واقـع ٢٠٠٦الترجيح من نموذج عام هذا بس . وقد اقتُ ٨العشرية  شريحةالببلدان 
  .لكل فرد ٢٠٠٦عشرية محددة على التخصيص الذي ُحدد في عام  شريحةضمن 

حجـــم لـــتعكس  االحتياجـــات المقـــدرة للفـــردرفـــع قيمـــة الـــذي ســـيتبع فـــي  ســـلوباأل تحديـــد: ٤الخطـــوة   -د 
، أعـــدت األمانـــة ثالثـــة أســـاليب وناقشـــتها مـــع الفريـــق ٢٠٠٦م لســـكان. وفـــي الـــنهج المتبـــع فـــي عـــاا

العامل، ويفترض كل أسلوب درجة ما من وفورات الحجم أي أن االحتياجات للفـرد تتراجـع كلمـا زاد 
  السكان:

، ويحقـــق أقـــل للســـكان الفعلـــي التوزيـــع إلـــى أقـــرب هـــو –الجـــذر التربيعـــي للســـكان   )١(
  للبلدان الكبيرة مقارنة بالبلدان الصغيرة؛ضغط للسكان بحيث يقدم مخصصات أكبر 
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فهــو حــدث المزيــد مــن الضــغط مقارنــة بالجــذر التربيعــي لــذا يُ  –الســكان  لوغــاريتم  )٢(
ذات التعــداد األقــل مقارنــة بالبلــدان ذات التعــداد يقــدم مخصصــات أكبــر نســبيًا إلــى البلــدان 

  األكبر.

وسـط بـين لوغـاريتم السـكان  حـل وهـو – المعـدل لوغاريتم السكانالجذر التربيعي ل  )٣(
  والجذر التربيعي.

  
ـــــة االفتراضـــــية مـــــن مجمـــــوع المخصصـــــات  :٥الخطـــــوة   -هـ ضـــــرب منســـــب  –تقـــــدير النســـــبة القطري

، مقســـومًا علـــى مجمـــوع كـــل االحتياجـــات يالســـكانالتـــدريج االحتياجـــات للفـــرد لكـــل بلـــد فـــي عامـــل 
  السكانية القطرية المعدلة مما يحدد حصة كل بلد.

إن مجمـــوع الحصـــص الســـكانية  –: تقـــدير النســـب اإلقليميـــة مـــن مجمـــوع المخصصـــات ٦ ةالخطـــو   -و
  المعدلة لكل بلد في اإلقليم يحدد الحصة اإلقليمية من مجموع المخصصات.

  
  وترد فيما يلي التعديالت المطلوبة من الفريق العامل وفقًا لترتيب الخطوات الواردة أعاله:  -٣

ســنوات العمــر المصــححة باحتســاب مــدد العجــز للفــرد ونســبة وع مجمــ: إســقاط مؤشــرات االحتياجــات  - أ
  واستخدام المؤشرات والمجاالت التالية: الوالدات بمساعدة أخصائيي التوليد المهرة والكثافة السكانية

  الصحي الوضع  •
 متوسط العمر المتوقع -

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة -

مؤشـرات تشـمل معـدل انتشـار األمراض غير السارية (ينبغي استكشاف عدة  -
 تعاطي التبغ والوفاة المبكرة بسبب األمراض غير السارية)

  االقتصادية المتغيرات  •
 الدخل القومي اإلجمالي للفرد محسوبًا على أساس تعادل القوة الشرائية -

دوالر فــي اليــوم كنســبة مئويــة مــن  ١,٢٥نســبة عــدد الفقــراء المعتمــدين علــى  -
 السكان

  اإلتاحة  •
 القوى العاملة الصحيةكثافة  -

انعدام االستقرار السياسي (ينبغـي استكشـاف عـدة مؤشـرات تشـمل المؤشـرات  -
 الدولي) التي يستخدمها البنك

  الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكيالتغطية باللقاح الثالثي ضد  -
 

األمــم اعتمـاد األسـلوب الـذي يسـتخدمه برنـامج : ١تغييـر أسـلوب مؤشـرات التـدريج مـن صـفر إلـى   -  ب
 .٢٠٠٦المتحدة اإلنمائي في التقرير عن التنمية البشرية بدًال من استخدام أسلوب عام 
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أوصــى الفريــق العامــل بعــدم تقسـيم البلــدان إلــى شــرائح عشــرية  :٣إســقاط الجــزء األول مــن الخطــوة   -ج
وتطبيـق االحتياجــات نفسـها علــى جميـع البلــدان فــي كـل شــريحة عشـرية. وقــرر أيضـًا عــدم اســتخدام 

الحصـــيلة المركبـــة الفعليـــة (متوســـط المؤشـــرات الثمانيـــة). منســـب احتياجـــات منفصـــل بـــل اســـتخدام 
أو استخدام طريقة  احتياجاً األقل ٪ من البلدان ٢٠تنحية ذلك، أوصى الفريق العامل بمواصلة  ومع

  "صفر" ("انعدام االحتياجات") ألفضل البلدان أداًء.درجة أخرى لتخصيص 
  
حيث أثرها علـى المخصصـات النهائيـة، من ومقارنتها  يالسكانللتدريج استكشاف عوامل مختلفة   -د

والعوامل التي تستخدمها مؤسسـات مثـل مصـرف بما في ذلك العوامل الثالثة المستخدمة حتى اآلن 
  .التنمية األفريقي ومجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي

  
  نقص البيانات

  
  مستوى نقص البيانات لكل متغيرة من المتغيرات التي أوصى الفريق العامل بها. ١يبين الجدول   -٤
  
مـن البلـدان بيانـات عـن أحـدث السـنوات  ٪٥٣,٦ وتتصل المشكلة الرئيسية بمؤشـر الفقـر إذ ال تتـوفر لـدى  -٥

، ٢٠٠٠). وٕاذا تغاضينا عن متطلبات البيانات الحديثة وأخذنا أي منطلق بيانات اعتبارًا من عـام ٢٠١٠(بعد عام 
  .٪٢٨,٩يظل مستوى نقص البيانات يساوي 

  
لــدان فــي اإلقلــيم التــي وبالنســبة إلــى جميــع المؤشــرات باســتثناء مؤشــر الفقــر، اســتخدمنا ببســاطة متوســط الب  -٦

  توفرت بشأنها البيانات الحتساب القيم الناقصة.
  
وبالنسبة إلى الفقر، سيؤدي هذا النهج إلى نتائج غير متوقعة بسبب مستويات التنمية االقتصـادية الشـديدة   -٧

بـي، واإلمـارات االختالف بـين البلـدان فـي اإلقلـيم نفسـه (علـى سـبيل المثـال سويسـرا وطاجيكسـتان فـي اإلقلـيم األورو 
العربيــة المتحــدة وأفغانســتان فــي إقلــيم شــرق المتوســط وٕالــى آخــره). واخترنــا بالتــالي احتســاب القــيم باســتخدام متوســط 
البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة على النحو المـدلول عليـه مـن قبـل البنـك الـدولي فـي تصـنيفه الحـالي للبلـدان 

ـــدخل  البلـــدان ذات الـــدخل المرتفـــعأي  ـــدنيا مـــن ال وبلـــدان الشـــريحة العليـــا مـــن الـــدخل المتوســـط وبلـــدان الشـــريحة ال
  .المتوسط والبلدان ذات الدخل المنخفض
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  توقيتها ومصدرهاحسن البيانات و  نقص: ١الجدول 
  
  مجالال

  الصحي
نقص  ٪  المؤشر

  البيانات
  المصدر  السنة

العالمي  المرصد الصحي  ٢٠١٢  صفر  متوسط العمر المتوقع  
  التابع للمنظمة

 ١ ٠٠٠معــــدل الوفيـــــات دون ســــن الخامســـــة (لكـــــل   
مؤشرات التنمية العالمية وفقًا   ٢٠١٣  ١,٦  حي)مولود 

  للبنك الدولي
مؤشرات التنمية العالمية وفقًا   ٢٠١٣  ١,٦  حي)مولود  ١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع (لكل   

  للبنك الدولي
ــــــغ التــــــدخين الحــــــالي ألي منــــــتج مــــــن منتجــــــات    التب

المرصد الصحي العالمي   ٢٠١١  ٢٩,٩  السكان)  ٪(
  التابع للمنظمة

والناجمـة عـن  حسب السـنمعدالت الوفيات الموحدة   
المرصد الصحي العالمي   ٢٠١٢  ١١,٩  نسمة) ١٠٠ ٠٠٠األمراض غير السارية (لكل 

  التابع للمنظمة
        المجال االقتصادي

تعـــادل علـــى أســـاس الـــدخل القـــومي اإلجمـــالي للفـــرد   
خر البيانات المتاحة آ  ٧,٢  القوة الشرائية بالدوالر

  ٢٠١٣-٢٠١٠بين 
مؤشرات التنمية العالمية وفقًا 

  للبنك الدولي
دوالر  ١,٢٥المعتمــــــدين علــــــى نســــــبة عــــــدد الفقــــــراء   

 (على أساس تعـادل القـوة الشـرائية) أمريكي في اليوم
  نسمة) ٪(

البيانات المتاحة آخر   ٥٣,٦
  ٢٠١٣-٢٠١٠بين 

مؤشرات التنمية العالمية وفقًا 
  للبنك الدولي

دوالر  ١,٢٥ علـــى المعتمـــديننســـبة عـــدد الفقـــراء   
 القــــوة تعــــادل أســــاس علــــى(أمريكــــي فــــي اليــــوم 

  نسمة) ٪( )الشرائية
البيانات المتاحة آخر   ٢٨,٩

  ٢٠١٤-٢٠٠٠بين 
مؤشرات التنمية العالمية وفقًا 

  للبنك الدولي

          اإلتاحة
المرصد الصحي العالمي   ٢٠١٣  صفر  اللقاح الثالثي  

  التابع للمنظمة
ــــــابالت مجتمعــــــين لكــــــل    ــــــاء والممرضــــــات/ الق األطب

البيانات المتاحة آخر   ٣,٦  نسمة ١  ٠٠٠
  ٢٠١٣-٢٠١٠بين 

مؤشرات التنمية العالمية وفقًا 
  للبنك الدولي

االستقرار السياسـي وغيـاب العنـف/ اإلرهـاب (فعاليـة   
العالمية لتصريف  المؤشرات  ٢٠١٣  ١,٠  الحكومة)

  الشؤون وفقًا للبنك الدولي
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  يالسكان التدريج
  
ثنــين اأضــفنا الثالثــة المــذكورة أعــاله، و  التــدريج الســكانيلقــد قمنــا بتقــدير جميــع النمــاذج باســتخدام أســاليب   -٨
  خرين.آ
 
ــــة اآلســــيوي (حجــــم الســــكان أس   -٩ ــــل بنــــك التنمي الجــــذر التربيعــــي  - ٠,٦يســــتخدم األســــلوب األول مــــن قب

مــن  قــلأ) لهــذا فــإن مــنهج بنــك التنميــة اآلســيوي يضــغط الســكان ٠,٥المســتخدم أعــاله يزيــد حجــم الســكان إلــى أس 
 لجــذر التربيعــي للوغــاريتم الســكانالســكان)، و لالتربيعــي ( الجــذرو لســكان )، للوغــاريتم (الالخيــارات الثالثــة األصــلية: 

  . المعدل
 

حتى احتياج إلى  تأما األسلوب الثاني فقد اقترحته أستراليا في تعليقاتها على األساليب السابقة. وقد أشار   -١٠
 ضـمنينـوع مـن تواجـد المنظمـة سـواء فـي المكتـب القطـري أو فـي المكتـب دون اإلقليمـي، بمـا إلـى الصغيرة  بلدانال

من التخصيص لكل بلد بغض النظر عن مدى صغر حجمه. وبعد استعراض المناهج األخرى القائمة الحد األدنى 
أنهــا المعرفــة علــى اســتخدام تعريــف البنــك الــدولي للــدول الصــغيرة  هــذه المســألة، اقترحــت أســتراليا أيضــاً المتعلقــة ب

المعــدل الجــذر التربيعــي للوغــاريتم الســكان قيمــة بلــغ تمليــون نســمة أو أقــل. و  ١,٥البلــدان التــي يبلــغ عــدد ســكانها 
طبـق وعلـى هـذا األسـاس ، ٠,٤٧(على سـبيل المثـال الغـابون) نسمة مليون  ١,٥عددهم  بالنسبة إلى السكان البالغ

 .نسمة مليون ١,٥هذا العامل على جميع البلدان التي يقل عدد سكانها كذلك عن 
  

  ملاالع لفريقاالنتائج مع المتغيرات واألساليب التي اقترحها 
 
مــل ولكــن باســتخدام االع الفريــقالــذي يشــمل جميــع المؤشــرات المقترحــة مــن  لــفالنمــوذج أ ٢ يبــين الجــدول  -١١

مــنح أيــة ت فــي هــذا النمــوذج، النســبة المــدخنين البــالغين كمؤشــر لالحتياجــات المرتبطــة بــاألمراض غيــر الســارية. و 
البعـــــد عـــــن  كـــــل تبعـــــد. فمعظـــــم المخصصـــــات اإلقليميـــــة احتياجـــــاً األقـــــل ٪ مـــــن البلـــــدان ٢٠مخصصـــــات لنســـــبة 

  فريقي واإلقليم األوروبي.سيما بالنسبة لإلقليم األالمخصصات الحالية، وال
  

  لف: النموذج أ٢الجدول 
  

 اللوغاريتم  اإلقليم
  (للسكان)

الجذر 
  التربيعي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم 

  المعدل السكان
بنك التنمية 
  اآلسيوي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم السكان 
المعدل األدنى 

)ALPS_min( 

  ٣٥,٤  ٣١,٦  ٣٦,٦  ٣٤,٠  ٣٩,٠  اإلقليم األفريقي
  ١٢,٩  ١٠,٩  ١٢,٦  ١١,٦  ١٣,٣  تين إقليم األمريك

  ١٣,٣  ١٤,٤  ١٣,٩  ١٤,٧  ١٤,٥  إقليم شرق المتوسط
  ١٣,١  ١١,١  ١٣,٦  ١٢,١  ١٤,٥  اإلقليم األوروبي

  ١٢,١  ١٩,٢  ١٢,٥  ١٦,٢  ٩,٦  إقليم جنوب شرق آسيا
  ١٣,٢  ١٢,٨  ١٠,٩  ١١,٣  ٩,١  إقليم غرب المحيط الهادئ

ـــالغين،  معـــدل الوفيـــات دون ســـن الخامســـة،و (المؤشـــرات: متوســـط العمـــر المتوقـــع،  ـــدخل وومعـــدل تـــدخين الب ال
 نسـبة عـدد الفقـراء ممـن يقـل دخلهـم عـنو ، القومي اإلجمالي للفرد محسوبًا على أساس تعادل القـوة الشـرائية

  االستقرار السياسي)و كثافة العاملين الصحيين، و اللقاح الثالثي، و  دوالر أمريكي، ١,٢٥
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حســب معــدالت الوفيــات الموحــدة ، ولكــن باســتخدام لــفيعيــد النمــوذج أ اء، فــإن النمــوذج بــ٣وفــي الجــدول   -١٢
مــن التــدخين. وســوف يحصــل اإلقلــيم األفريقــي علــى مخصصــات  بــدالً  والناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية الســن

يحصــل يــزال الكبيــرة، فــي حــين يحصــل اإلقلــيم األوروبــي علــى مخصصــات أقــل، وٕان كــان مكتــب اإلقلــيم األفريقــي 
  باستثناء أسلوب واحد. يالسكان التدريججميع أساليب  باستخدام ٪٤٠على أقل من 

  
  اء: النموذج ب٣الجدول 

  

 اللوغاريتم  اإلقليم
  (للسكان)

الجذر 
  التربيعي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم 

  المعدل السكان
بنك التنمية 
  اآلسيوي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم السكان 
المعدل األدنى 

)ALPS_min(  
  ٣٧,٦  ٣٣,٦  ٣٨,٨  ٣٦,٢  ٤١,٣  اإلقليم األفريقي
  ١٣,١  ١٠,٦  ١٢,٥  ١١,٣  ١٣,٢  تين إقليم األمريك

  ١٤,٠  ١٥,١  ١٤,٦  ١٥,٥  ١٥,٢  إقليم شرق المتوسط
  ١١,٠  ٩,٤  ١١,٦  ١٠,٢  ١٢,٤  اإلقليم األوروبي

  ١٢,١  ١٩,٥  ١٢,٥  ١٦,٤  ٩,٥  إقليم جنوب شرق آسيا
  ١٢,١  ١١,٩  ١٠,٠  ١٠,٤  ٨,٣  إقليم غرب المحيط الهادئ

السـن الوفيـات الموحـدة حسـب  تومعـدال معدل الوفيات دون سن الخامسة،و (المؤشرات: متوسط العمر المتوقع، 
الــدخل القــومي اإلجمــالي للفــرد محســوبًا علــى أســاس تعــادل القــوة و، والناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية

كثافـة العـاملين الصـحيين، و اللقـاح الثالثـي، و  دوالر أمريكـي، ١,٢٥عدد الفقراء ممـن يقـل دخلهـم عـن و ، الشرائية
  ١االستقرار السياسي)و 

  
الصـــين فـــي تعليقاتهـــا علـــى النمـــوذج الـــذي قدمتـــه  حاقتـــر االإلدمـــاج  اءالنمـــوذج بـــ تكييـــفبوقمنـــا بعـــد ذلـــك   -١٣

مـن  حتياجـات البلـدان. وبـدالً المخصصـات ال تحديـد) يغيـر بشـكل طفيـف طريقـة ٤جدول ال( يمالسابق. فالنموذج ج
مركبــة، اقترحــت الصــين مــا يلــي: الدرجــة الأداء علــى أســاس األحســن ٪ مــن البلــدان ٢٠ لنســبة صــفردرجــة  إعطــاء
 هنفسهذا المؤشر إذا كان أداؤه على المستوى  بخصوصصفر درجة  على بلدال يحصلشر من المؤشرات، لكل مؤ 

. فعلــى ســبيل المثــال، يبلــع فــي الميــدان االقتصــادي والتنميــة التعــاون منظمــة حددتــه الــذيأو أعلــى مــن المتوســط 
. وبالتـالي، فـإن عاماً  ٨١االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدان  حسب ميالدال عند المتوقع العمرمتوسط 
ة درجـالصفر لهذا المؤشر فـي درجة حصل على تأو أكثر  عاماً  ٨١متوسط العمر المتوقع  ايكون فيه يتالالبلدان 
  المركبة.

  
إيجابيــة فــي ة درجــولكنهــا تحصــل علــى  اتمؤشــر أحــد ال بخصــوصوقــد تحصــل البلــدان علــى درجــة صــفر   -١٤

 جميـع. ويصـف متوسـط كـل المؤشـراتإيجابية فـي ة درج، أو كل المؤشرات فيصفر درجة المؤشرات األخرى، أو 
أعلــى درجــة مالحظــة أن البلــدان ذات الــدخل المرتفــع التــي تســجل وجــدير بالاالحتياجــات الكليــة للبلــدان.  المؤشــرات

أيـــة  جميـــع المؤشـــرات ال تتلقـــى بخصـــوصمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي  حســـب مـــن المتوســـط

                                                           
ضـــئيًال جـــدًا فـــي المخصصـــات اإلقليميـــة " يحـــدث فارقـــًا الـــوالدات بمســـاعدة أخصـــائيي التوليـــد المهـــرة إدراج مؤشـــر "إن    ١

  .اءوب لفللنماذج أ
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المتغيــرات علــى أســاس أســلوب برنــامج  تــدريجميزانيــة. وجميــع الخطــوات األخــرى، بمــا فــي ذلــك مــن المخصصــات 
  .كانت عليهكما  ظلاألمم المتحدة اإلنمائي، ت

  
). والعمود األخير يوضح النتائج يمالمخصصات على أساس هذا النموذج (النموذج ج ٤ويبين الجدول   -١٥

  .بما يسمح بالمقارنة ٢٠١٥- ٢٠١٤ة للثنائية قرر الميزانية المبالنسبة لمخصصات 
  

التــي مؤشــرات بالنســبة إلــى ال انعــدام االحتياجــات: نمــوذج يقــوم علــى أســاس يمنمــوذج جــال: ٤الجــدول 
  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديحسب تتجاوز المتوسط 

  

  اإلقليم
  اللوغاريتم
  (للسكان)

الجذر 
  التربيعي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم 

  المعدل السكان

بنك 
التنمية 
  اآلسيوي

الجذر التربيعي 
للوغاريتم 

المعدل السكان 
األدنى 

)ALPS_min(

الميزانية المقررة 
للثنائية 

٢٠١٥- ٢٠١٤  
  ٤٢,٣  ٤٣,٤  ٣٨,٣  ٤٤,٥  ٤١,٢  ٤٧,٤  اإلقليم األفريقي
  ٨,٤  ١١,٣  ٩,٢  ١١,١  ٩,٩  ١١,٧  تين إقليم األمريك

  ١٤,٣  ١٤,٢  ١٥,٤  ١٤,٧  ١٥,٧  ١٥,٣  شرق المتوسطإقليم 
  ٤,٥  ٦,٤  ٥,٥  ٦,٤  ٥,٩  ٦,٨  اإلقليم األوروبي

  ١٥,٧  ١٤,١  ٢٢,٣  ١٤,٥  ١٨,٧  ١٠,٩  إقليم جنوب شرق آسيا
  ١٤,٨  ١٠,٦  ٩,٣  ٨,٨  ٨,٦  ٧,٨  إقليم غرب المحيط الهادئ

  
  

=     =     =  
 


