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  EB117/17   من جدول األعمال المؤقت ٢-٥البند 
  
  
  
  

  وجيهية بشأن التخصيص االستراتيجيالمبادئ الت
  للموارد، بما في ذلك آلية التحقق

  
  

 موجز
  
شـهراً   للموارد خالل فترة الثمانية عـشر        وجيهية بشأن التخصيص االستراتيجي    الت وضعت المبادئ   -١

وتستند هذه الوثيقة إلى النُسخ السابقة التي تم تقاسمها وإبداء التعليقات           . الماضية بناء على طلب جمعية الصحة     
مجلس التنفيذي، وأخيـراً     ال أثناء انعقاد عليها من خالل مشاورة ُأجريت عن طريق اإلنترنت، ومناقشتين دارتا           

  .٢٠٠٥في اللجان اإلقليمية في عام 
  
وتؤكد المبادئ التوجيهية ضرورة أن تكون عملية تخصيص الموارد ضاربة الجذور في مبادئ العدالة                -٢

 عمليـة    أيـضاً   بوضـوح  المبادئوباالتساق مع ذلك تضع     .  والسيما أقلها نمواً   ،وأن تدعم أشد البلدان احتياجاً    
  .الستراتيجي للموارد في سياق إطار المنظمة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائجالتخصيص ا

  
وتحدد هذه الوثيقة السياق الذي تم فيه إعداد المبادئ التوجيهية، وتشدد على المبادئ التوجيهية السبعة،                 -٣

على تحقيق النتـائج،    وتبحث كيفية التخصيص االستراتيجي للموارد في إطار عملية الميزنة والتخطيط القائمة            
  .وتعرض بإيجاز بارمترات آلية التحقق

  
 في المقر الرئيسي    ،)نطاق(عد مؤشراً نسبياً للموارد يتسم بالموضوعية والشفافية        وآلية التحقق، التي تُ     -٤

ية إنها أداة للتحقق من حصيلة عمل     : ما يفهم من اسمها    فيما يتعلق بكل مصادر األموال، هي بالتحديد         ،يمواألقال
ولن يتم استخدامها لتحديد المخصصات األولية من الموارد فـي          . الميزنة والتخطيط القائمة على تحقيق النتائج     

  . وحصيلتهاوثمة ملحق يعرض تفاصيل منهجية هذه اآللية. المنظمة
  

  مقدمة
  
خمسون ، طلبت جمعية الصحة العالمية السابعة وال      ٣١-٥١ج ص ع  بناء على تقرير األمانة عن القرار         -٥
 المدير العام أن يضع مبادئ إرشادية ومعايير للتخصيص االستراتيجي للموارد في المنظمة، ويقدمها إلـى                إلى

  :وفيما يلي نص المقرر اإلجرائي. المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة
  

 اإلحاطة علمـاً    بعد النظر في التقرير المتعلق بمخصصات األقاليم من الميزانية العادية، ومع          
، قررت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون أن تطلب إلـى           ٢١بالتوصيات الواردة في الفقرة     

المدير العام أن يضع، بالتشاور مع الدول األعضاء واألقاليم، مبادئ إرشادية تـستند إلـى معـايير                 
 والكفـاءة واألداء    ، مع مراعاة العدالـة    المصادرموضوعية وتطبق في تخصيص األموال من جميع        

وتقديم الدعم إلى أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقل البلدان نمواً، لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته  
  )٢٠٠٤مايو /  أيار٢٢) ١٠(٥٧ع ص جالمقرر اإلجرائي  (.الخامسة عشرة بعد المائة
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 التقدم المحرز في إعداد المبـادئ       استعرض المجلس التنفيذي، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة،        و  -٦
 وأن تقـدم    عمليـة التـشاور   وطلب إلى األمانة أن تواصل      . تخصيص االستراتيجي للموارد  بشأن ال التوجيهية  

بإسهاب مجدداً   وقد نوقشت المسودة     ١.مسودة جديدة إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة عشرة بعد المائة          
 حيث تم االتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول األعضاء عن طريق            ،مائةفي الدورة السادسة عشرة بعد ال     

 على المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد         لتُعرض جديدة   نسخةومن ثم سيتم إعداد     . اللجان اإلقليمية 
 بخصوص قترح كذلك أن تعتمد جمعية الصحة قراراً       واُ ٢٠٠٦.٢يناير  / المائة المزمع عقدها في كانون الثاني     

  .تخصيص االستراتيجي للمواردبشأن الالمبادئ التوجيهية 
  
وبناء على التعليقات التي أدلت بها اللجان اإلقليمية، وعلى ما قامت به األمانة من أعمال أخرى فـي                    -٧

 تبحث هذه الوثيقة بإسهاب منهجية وعملية التخصيص االستراتيجي للموارد في سـياق إطـار               ،هذا المضمار 
كما تعرض في ملحقها تفاصيل آلية التحقق التي من شأنها أن تكفل          . ة لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج     المنظم
  بوضـوح   أعربت عنه  حسبما نمواً،   أقل البلدان  توجيه الموارد إلى أشد البلدان احتياجاً، والسيما         وتكفلالعدالة  

  ٣.جمعية الصحة العالمية
  

  مة على تحقيق النتائجإلدارة القائلتجديد إطار المنظمة 
  
استناداً إلى الخبرة المكتسبة على مدى الثنائيات الماضية تم وضع إطار مجدد لإلدارة القائمـة علـى                   -٨

العمليـات  تحقيق النتائج، بغرض تحقيق أسلوب أكثر استراتيجية يتبع في عملية التخطيط وبغـرض تبـسيط                
ورة المجلس التنفيذي السادسة عشرة بعد المائـة فـي           وتم بحث هذا اإلطار على نحو مشترك في د         .الرئيسية

 ويضم هذا اإلطار خطة استراتيجية متوسطة األجل على نطاق المنظمة برمتها مستلهمة من .٢٠٠٥مايو / أيار
  ٤. وقرارات األجهزة الرئاسيةالقطريبرنامج العمل العام الحادي عشر واستراتيجيات التعاون 

  
كما أنهـا   . ة المتوسطة األجل التوجه الالزم للمنظمة على مدى ست سنوات         توفّر الخطة االستراتيجي  و  -٩

تشكّل األغراض االستراتيجية لُـب     و.  وتعززها وتؤمن لها االستمرارية    ستدعم ثالث ميزانيات برمجية ثنائية    
عـضاء  تمثل االلتزامات التي ستأخذها على عاتقها الـدول األ        الستراتيجية المتوسطة األجل حيث إنها      الخطة ا 

ـ فتـرة   ل المنظمة    على نطاق   األغراض االستراتيجية مجدداً إلى نتائج متوقعة      وتقسم. وأمانة المنظمة   سنواتال
 من ميزانيات   بذلكوستتضمن الميزانية البرمجية الثنائية الناجمة عن ذلك أهدافاً تحدد لسنتين وما يرتبط             . الست

 تقرير منفـصل مـع       ويجري تقاسم  .تيجية المتوسطة األجل  لتحقيق النتائج المتوقعة المبينة في الخطة االسترا      
، يعرض أحدث التطورات الخاصة بالخطـة االسـتراتيجية         االجتماع الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة     

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨، والميزانية البرمجية ٢٠١٣-٢٠٠٨المتوسطة األجل األولى للمدة 
  
ارة القائمة على تحقيق النتائج القدرة على رصـد األداء عبـر            ومن العناصر األساسية ألي إطار لإلد       -١٠

 المجـدد وسيجري تعزيز قدرة المنظمة على الرصد والمساءلة عن طريق اإلطـار            . الزمن وتقييم أثر البرامج   
 التخطيط مما سيؤدي إلى إعداد الميزانية البرمجية علـى نحـو يتـسم              عمليات إيضاح   يزيد، حيث س  المقترح

علـى    ال ومكاتبهـا  برامج المنظمـة  ب في هذا الصدد     يتعلقوينبغي التوكيد على أن األداء      . فاءةبالمزيد من الك  
ضمان أداء قوي فـي    ما في الوسع من أجل      إنجازات الدول األعضاء، كل على حدة، مما يكفل، مع ذلك، بذل            

  . نمواً والسيما أقل البلدان،أشد البلدان احتياجاً

                                                      
 ).النص اإلنكليزي (،١ للجلسة العاشرة، الفرع ، المحضر الموجز٢/سجالت/ ٢٠٠٥/ ١١٥ت م   انظر الوثيقة ١
 . للجلسة الثالثة، المحضر الموجز١/سجالت/ ٢٠٠٥/ ١١٦ت مانظر الوثيقة    ٢
 ).النص اإلنكليزي (،الجلسة الثالثة": ب"ة ، المحضر الموجز للجن٣/سجالت/ ٢٠٠٤/ ٥٧ج ص عالوثيقة    ٣
  .EBABFC3/5انظر الوثيقة    ٤
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  :المجددرد أدناه اإلطار ويبين الرسم البياني الوا  -١١
  

  
  
  

  المبادئ التوجيهية: التخصيص االستراتيجي للموارد
  
أسـلوب  فرصة سانحة لزيادة تعزيز     تخصيص االستراتيجي للموارد    بشأن ال  المبادئ التوجيهية    تُعتبر  -١٢

لوب القائم على المـوارد، حيـث       من األس  فنحن ننتقل .  الذي تنتهجه المنظمة   اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج    
 حيـث نقـرر أوالً     ، على تحقيق النتـائج    قائم إلى أسلوب    ،كانت الموارد تُرصد أوالً ثم توضع الخطط بشأنها       

ينبغي لنا عمله ثم نستمد من ذلك اآلثار المترتبة من حيث التكاليف والمتطلبات من الموارد لبلوغ األغراض                  ما
 حيث إن األغراض والموارد المرتبطة بها ، مع األسلوب القائم على االحتياجات  وهذا يتسق تماماً  . المتفق عليها 

  .تهدف، منطقياً، إلى التصدي للمجاالت التي تكون فيها االحتياجات على أشدها
  
  ١. المبادئ التوجيهية السبعةمسودةترد أدناه و  -١٣
  

  األولالمبدأ 
  

  إلـى  ، أوالً وقبل كـل شـيء،       للموارد يستند التنسيق والتخصيص االستراتيجيان   ينبغي أن     
 على أن تحدد النتائج المتوقعة بعد إجـراء         ،التخطيط االستراتيجي والميزنة القائمة على تحقيق النتائج      

أن تعد الميزانيات على نحو متدرج مـن أدنـى          ينبغي  عملية التخطيط على نطاق المنظمة برمتها، و      
 ووصوالً إلى تحقيق تلـك النتـائج        من الموارد  ت المقدرة المتطلباالمستويات إلى أعالها انطالقاً من      

  .المتوقعة
  
  

                                                      
 .١/وثيقة استشارية/ ١١٥ت مانظر الوثيقة    ١

مؤشر الموارد المرتكز
المنطلقات البرمجية  على

  والوظيفية والتنظيمية

التحقق من حصيلة الميزنة
القائمة على تحقيق النتائج 

ات ـالمنطلقعلى أساس 
  الثالثة

 التخصيص االستراتيجي للموارد
  التخطيط االستراتيجي

الخطة 
  االستراتيجية

 العناصر المدرجة
ي برنامج العمل ف

  العام

جهزة الرئاسية األ
استراتيجيات التعاون 

  القطري
رصد األداء 
  والتقييم

رصد 
  األداء

الميزنة القائمة على 
  تحقيق النتائج

  التخطيط التنفيذي

الميزانية البرمجية 
  الثنائية 

الخطط 
  التنفيذية

 ،برنامج العمل العام
٢٠١٥- ٢٠٠٦  



   EB117/17    ١١٧/١٧ت م

4 

  المبدأ الثاني
  

 ،ينبغي أن تكون عمليات التخصيص االستراتيجي للموارد ضاربة الجذور في مبادئ العدالة             
  . نمواًد البلدان احتياجاً والسيما أقل البلدانكما ينبغي أن تدعم أش

  
  المبدأ الثالث

  
وينبغي النظر إلى المتطلبات من الموارد . الميزانية كل موارد المنظمة الماليةينبغي أن تشمل   

 بما في ذلك اإليرادات المتأتية من جميع المصادر المالية وكل ذلـك فـي إطـار                 ،على نحو متكامل  
  .ميزانية واحدة تشمل المنظمة برمتها

  
  المبدأ الرابع

  
ارد كامل فترة التخطيط االسـتراتيجي      ينبغي أن تشمل عمليات التخصيص االستراتيجي للمو      

غير أن مؤشرات الموارد ينبغي أن تكون عامة بشكل كاف وأن تميل إلى المرونة              . وهي ست سنوات  
  .ال إلى الجمود

  
  المبدأ الخامس

  
ويجب االعتراف بالبرامج أو    . ينبغي مراعاة إنجازات برامج أو مكاتب بعينها في هذه العملية         

أمـا  .  كما يجب تعميم تجاربها على أنها أفضل الممارسات في هـذا الـصدد             ،ءالمكاتب الجيدة األدا  
البرامج أو المكاتب التي لم تتمكن من تحقيق النتائج المتوقعة فيجب إيالؤها ما تستحقه من عناية لفهم                 

  . من إحراز تقدم سريعلكي تتمكن كما ينبغي تقديم الدعم الكافي لها ، أفضلمواطن قصورها فهماً
  

  بدأ السادسالم
  

  :االحتياجات من المواردينبغي النظر في ثالثة منطلقات متكاملة عند تحديد 
  

وفيـه  . ، وهو يجسد أولويات المنظمة فيما يتعلق بإنجاز البـرامج         المنطلق البرمجي   )أ(
وتنبع هذه  ".  التي تريد المنظمة بلوغها؟     والنتائج ما هي األغراض  : "إجابة على السؤال التالي   

 من برنامج العمل العام، ومن قرارات المجلس التنفيذي وجمعية الصحة،           والنتائج األغراض
ومن االلتزامات العالميـة األخـرى مثـل        ومن نتائج تحليل استراتيجيات التعاون القطري،       

  . اإلنمائية لأللفيةالمرامي
  

ـ كيف يتسنى للمنظمـة أن      : " وفيه إجابة على السؤال التالي     ،المنطلق الوظيفي   )ب(  غتبل
 ويتعلق ذلك بوظائف المنظمة األساسية وبكيفية     ".  أفضل وجه ممكن؟    على  ونتائجها أغراضها

  .تحقيق التوازن بين هذه الوظائف حتى تحقق أغراضها االستراتيجية بأكبر قدر من الكفاءة
  

. يتعلق بمكاتب المنظمة في البلدان واألقاليم والمقر الرئيـسي        و ،المنطلق التنظيمي   )ج(
أين يتم إنجاز العمل على أفضل وأفعل وجـه ممكـن فـي             : "ة على السؤال التالي   وفيه إجاب 
وينبغي توجيه الموارد إلى المجاالت التي يتم العمل فيها، ممـا يكفـل العدالـة               ". المنظمة؟

  .والتركيز على أشد البلدان احتياجاً
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  المبدأ السابع
  

القائمـة علـى تحقيـق النتـائج        ينبغي تقدير حصيلة عملية التخطيط االستراتيجي والميزنة        
 وذلك من شأنه أن يوفر نطاقات إرشادية للموارد للمقر الرئيـسي            ،وتبريرها على أساس آلية للتحقق    

  .ولكل إقليم
  

وعلى  . النطاقات المستهدفة  وسيتم، بشكل دوري رصد التخصيص الفعلي للموارد على أساس        
لفعلية عن األهداف المنشودة في أجزاء       المخصصات ا   في  تفاوت أو انحراف   حدوث احتمال الرغم من 

 وفي حالة   . بأكملها  التوازن في ذلك على مدى الفترة      ينبغي إقامة من دورة التخطيط االستراتيجي فإنه      
ظهور تفاوتات كبيرة يمكن تنقيح النطاقات المستهدفة بحيث تعكس التغيرات االستثنائية الطـابع فـي               

  .الظروف السائدة
  

  للموارد حسب المنطلقات الثالثةالتخصيص االستراتيجي 
  
يقتضي تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات عملية اتباع أسلوب مزدوج يتكامل في إطاره كل جانب من                  -١٤

أمـا  . ويتعلق األسلوب األول بعملية التخطيط والمنطلقات الثالثة المبيَّنة بإيجاز في المبـدأ الـسادس             . جانبيه
 وذلـك   ، قائمة على معايير تكفل العدالة والتركيز على أشد البلدان احتياجـاً           األسلوب الثاني فيتعلق بآلية تحقق    

  . سيرد بالتفصيل في الفرع التالي ما
  
راعي االعتبارات التالية   وستُ. عملية التخطيط  نقطة االنطالق في      هي ستكون األغراض االستراتيجية  و  -١٥

  ١:ة األغراض االستراتيجيتحديدعند 
  

   كما هو مبين في برنامج العمل العام؛ العالمي،برنامج العمل الصحي  •

 والمسوحات  القطرياحتياجات الدول األعضاء التي يتم تحديدها من خالل استراتيجيات التعاون             •
  الوبائية وعبء المرض؛

مثلما يتحدد فـي     ، على المستويين العالمي واإلقليمي    الهامة والمالئمة التحديات الصحية الكبرى      •
  ؛  ومقرراتها اإلجرائية وقراراتها الصحة واللجان اإلقليميةمناقشات جمعية

   نمواً؛والسيما أقل البلدانالعدالة والكفاءة واألداء، ودعم أشد البلدان احتياجاً،   •

   ووظائفها األساسية؛أغراضهاالميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة على أساس   •

  .ة التخطيط االستراتيجي المتوسط األجلاآلثار المحتملة القابلة للقياس خالل فتر  •
  
ألغراض االستراتيجية خالل دورات الميزنـة البرمجيـة الثنائيـة          الموارد الالزمة ل  ويمكن مراجعة     -١٦

 ولـضمان بقـاء     ، وألخذ االحتياجات المستجدة في الحسبان     المتغيرة لمراعاة الظروف    ، وذلك السنوات الالحقة 
 استخدام الموارد على نحو     سبلوعالوة على ذلك فإن من      . حتياجات القطرية المنظمة قادرة على االستجابة لال    

 أغراض المنظمـة    جميعليتسم بالكفاءة والفعالية إيجاد التوازن المالئم لضمان إمكانية توفير الموارد المالئمة              
 الموارد  م كفاية عدتعويضاً عن   برنامج  ي   تخصيص قدر كبير من الموارد أل       يعتبر وال ينبغي أن  . االستراتيجية

  .أخرىالمخصصة لبرامج 
                                                      

تحديـد   ،EBPDC3/7  الوثيقـة  ؛١٣، الفقـرة    ٦، الصفحة   ٢٠٠٥-٢٠٠٢برنامج العمل العام للفترة      على    ذلك يقوم   ١
 ،EUR/RC43/4الوثيقـة   ؛  ٦-٤، الفقـرات    ٣-٢، الصفحتان   ١٩٩٦ نوفمبر/  تشرين الثاني  ٢٠،  األولويات في المنظمة  

  .١٣ الفقرة ،٤-٣، الصفحتان ١٩٩٧-١٩٩٦أولويات الميزانية البرمجية 
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وباالستناد .  الالزمة لبلوغ األغراض االستراتيجية عملية تكرارية       من الموارد  المتطلبات تحديد   ويعتبر  -١٧
إلى األهداف المنشودة واألساليب االستراتيجية المحددة لكل غرض استراتيجي سيعطى مؤشر نسبي للمـوارد              

يق تقسيمها إلى فئة تقتضي مستوى عالياً من الموارد أو فئة تقتضي مستوى             عن طر وذلك   ، األغراض  كل في
وينبغي اعتبار هـذه    . متوسطاً من الموارد أو فئة تقتضي مستوى منخفضاً من الموارد، قياساً ببعضها البعض            

 ق البرمجـي  ويتعلق بـالمنطل   على السياسة العامة     يقومعلى نطاق المنظمة    استراتيجياً   مؤشراً    األولى الخطوة
 بـشكل  األغراض االستراتيجية ومن شأن ذلك أن يوجه وضع .المبين في المبدأ السادس من المبادئ التوجيهية  

 فضالً عن التحقق من حـصيلة الميزنـة         النتائج المتوقعة على نحو أكثر تفصيالً،     أفضل وتقدير تكاليف بلوغ     
  .القائمة على تحقيق النتائج

  
 التحليل األولي الرفيع المستوى ومؤشر الموارد في الحسبان سيجرى تقدير           ، مع وضع  الثانية الخطوة  -١٨

أكثر تفصيالً لتكاليف األغراض االستراتيجية انطالقاً من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى، علـى جميـع          
غـراض  وسيتم ذلك انطالقاً من النتائج المتوقعة على نطاق المنظمة والالزمـة لبلـوغ األ             . مستويات المنظمة 

 مع المنطلقين الوظيفي والتنظيمي، مثلما ورد في المبدأ         إجراء تحليل مفصل بما يتسق    وسيشمل  . االستراتيجية
  .السادس من المبادئ التوجيهية

  
 حصيلة تقدير التكاليف انطالقاً من المستوى األدنى إلى المـستوى            سيجري التحقق من   ،الثالثة الخطوة  -١٩

وستتضمن .  وقد يقتضي ذلك تكرار العمليات عدة مرات       ، االستراتيجية األولية  راتالمؤشاألعلى بالمقارنة مع    
وارد الالزمة  لمل مؤشراًعرض على األجهزة الرئاسية للبت فيها،       الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، التي ستُ     

زنة القائمـة    وبين حصيلة المي    الموصوف في الخطوة واحد    يالمؤشر األول فق بين   وِّعلى مدى ست سنوات، ي    
  .٢ والموصوفة في الخطوة على تحقيق النتائج

  
وستفضي حصيلة عملية التخطيط والميزنة القائمة على تحقيق النتائج إلى إظهار الميزانية البرمجيـة                -٢٠

 حـسب المقـر الرئيـسي       تقسيمها والتي سيتم    ،سنتين لمدة    من الموارد،   المحددة لمتطلبات المنظمة المقترحة  
المكاتب اإلقليميـة والبـرامج     أي  ( داخل األقاليم    التقسيم بالخصوصيات اإلقليمية، سيختلف     اعترافاًو. واألقاليم
 حسب السياسات اإلقليمية المعنية التي تضعها اللجان اإلقليمية، وبما          من إقليم إلقليم  )  القطرية والبرامجالبلدانية  

  .يتسق مع رؤية المنظمة وسياساتها العامة
  
نقوم بالعمل المناسب بالطريقة المناسبة وفي المكان       "ه العملية التكرارية هو ضمان أننا       والهدف من هذ    -٢١

ستتم تكملتها بآلية للتحقـق     بيد أنه   . ارة القائمة على تحقيق النتائج    ، كما أن هذه العملية هي محور اإلد       "المناسب
 محـور   ، نمواً  والسيما أقل البلدان   ،ضمان أن يكون تحقيق العدالة والتركيز على أشد البلدان احتياجاً         من أجل   

  . وعلى أساس معايير موضوعية،االهتمام في األقاليم كافة
  

  آلية التحقق
  
 والميزانيـات   خطة االستراتيجية المتوسطة األجـل    الستخدم آلية تحقق لتقييم وتحليل حصيلة إعداد        ستُ  -٢٢

 وسـتعرض   .بق على كل المصادر الماليـة      كما ستنط  ، وبذا فإنها ستشمل المنظمة برمتها     .البرمجية المقترحة 
وعلى الرغم مـن   . على مدى فترة التخطيط بأكملها ، إجماالً، كل إقليم للمقر الرئيسي و  لنطاقات بالنسب المئوية    

 . المـوارد   الفعلية مـن   مخصصاتال أداة مرجعية هامة وشفافة فإنها لن تحدد          ينبغي أن تُعتبر    آلية التحقق  أن
 من الموارد على أسـاس تحقيـق النتـائج          المتطلباتتوفر المعلومات الالزمة لتحديد      س ،ولكنها، بدالً من ذلك   
  عملية وضع الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل وما يرتبط بها مـن            في إطار  المتطلباتوستتحقق من هذه    

  .برمجيةالميزانيات ال مسودات
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  :تقوم اآللية على دراسة ثالثة عناصر هيو  -٢٣
  

،  ويشمل الوظائف التي يجب االضطالع بها في مختلف مستويات المنظمـة           ،بتالثاالعنصر    )أ(
 من خالل  الثابتويمكن تأمين تمويل العنصر     . والوظائف النظامية ) التقعيدية(مثل الوظائف التقييسية    

  الميزانية العادية والمساهمات الطوعية؛
  
تكلفتها حسب عدد البلـدان التـي        وهو يجسد الوظائف اإلقليمية التي تختلف        عنصر االلتزام،   )ب(

 بصرف  ،تقدم لها الخدمة، بما في ذلك التكلفة التنظيمية لاللتزام مع كل الدول األعضاء في إقليم معين               
  ؛ النسبيةالنظر عن أوضاعها الصحية واالجتماعية االقتصادية

  
 باإلضافة إلى    وهو يجسد الحالة الصحية واالجتماعية االقتصادية النسبية       عنصر االحتياجات،   )ج(

  . اإلجمالية المواردمجموعة أكبر جزء منعامل السكان، وسيشكل 
  
  . ومنهجيتها وحصيلتها الجاري بحثهاويصف الملحق بالتفصيل بارامترات آلية التحقق  -٢٤
  
 هذه اآللية هي نطاق يعطي مؤشراً للموارد من أجل التحقـق مـن               حصيلة ومن المهم التأكيد على أن      -٢٥

وال ينبغي أن يفسر ذلـك علـى أنـه يعبـر عـن              . نة القائمة على تحقيق النتائج، وليس العكس      حصيلة الميز 
قائمـة علـى    المخصصات الفعلية من الموارد في المنظمة، ألن هذا يعني إبطال المقدمات المنطقية لإلدارة ال             

امـل مـع الظـروف      يتيح اتباع أسلوب مرن، على سبيل المثال من أجـل التع          لن   ذلك كما أن . تحقيق النتائج 
االستثنائية، كحاالت الطوارئ واألزمات التي تمر بها البلدان، وهي ظروف ال يمكن التعامـل معهـا بـشكل                  
معقول من خالل أي نوع من اآلليات دون المساس ببساطة اآللية وموضوعيتها وإمكانيـة تطبيقهـا مـراراً                  

  .وتكراراً
  
 عدة مـرات لـضمان كـون        العملياتلضرورة تكرار   وفي إطار عملية التخطيط العادية قد تقتضي ا         -٢٦

حصيلة الميزنة القائمة على تحقيق النتائج تندرج ضمن نطاقات الموارد اإلرشادية التي تعطيها آلية التحقق، أو                
  .لضمان وجود مبررات محددة وواضحة لالنحرافات الحادثة

  
  عملية التخصيص االستراتيجي للموارد

  
اتيجي للموارد، كما جرى التركيز عليه منذ بداية هذه الوثيقة، جزءاً ال يتجزأ             يعتبر التخصيص االستر    -٢٧

  .من العمليات اإلدارية التي تضطلع بها المنظمة، وهي عمليات يرد فيما يلي بيان ألطرها الزمنية العامة
  
ـ     . )٢٠١٥-٢٠٠٦(برنامج العمل العام الحادى عشر        -٢٨ ل العـام   تُعرض المسودة النهائية لبرنامج العم

وسيعرض برنامج العمل العام الحادي . الحادي عشر على المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة          
  .عشر، بعد مناقشته في المجلس، على جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين إلقراره

  
دة برنامج العمـل العـام       باالستناد إلى مسو   ).٢٠١٣-٢٠٠٨(الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       -٢٩

يجري إعداد مسودة خطة استراتيجية متوسطة األجل، بما في ذلك مؤشرات الموارد االستراتيجية، حسبما تـم                
ويعرض تقرير مرحلي على االجتماع الثالث للجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة           . بيانه في طيات هذه الوثيقة    

وبعد ذلك سيتم عرض التقريـر      . ٢٠٠٦يناير  / ة في كانون الثاني   وعلى دورة المجلس السابعة عشر بعد المائ      
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 ودورة المجلس التنفيذي التاسعة عشرة بعد المائـة فـي كـانون             ٢٠٠٦على كل من اللجان اإلقليمية في عام        
  .  ثم على جمعية الصحة العالمية الستين٢٠٠٧يناير / الثاني

  
ستناد إلى مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة       باال ).٢٠٠٩-٢٠٠٨(الميزانية البرمجية المقترحة      -٣٠

وستُعرض مع الخطة االستراتيجية المتوسـطة      . األجل يجري أيضاً، إعداد الميزانية البرمجية الثنائية المقترحة       
 ودورة المجلس التنفيذي التاسعة عشرة بعد المائة ٢٠٠٦سبتمبر / األجل على كل من اللجان اإلقليمية في أيلول      

  .٢٠٠٧مايو /  وجمعية الصحة العالمية الستين في أيار٢٠٠٧يناير /  الثانيفي كانون
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 في هذه    المقترحة المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في األسلوب المقترح والمبادئ التوجيهية الواردة            -٣١

 مما سيعرض بعد ذلـك علـى جمعيـة          ،ل في الملحق  الوثيقة، وإلى النظر في آلية التحقق المعروضة بالتفصي       
  .الصحة إلقراره
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  الملحق
  

  المبادئ التوجيهية بشأن التخصيص االستراتيجي للموارد
  آلية التحقق

  
  

  ةـمقدم
  
تقدير ينبغي  "ينص المبدأ السابع من المبادئ التوجيهية بشأن التخصيص االستراتيجي للموارد على أنه               -١

ـ       حصيلة عملية التخطيط االستراتيجي والميزنة القائمة على تحقيق النتا          ،قئج وتبريرها على أساس آليـة للتحق
ويعرض هذا الملحق بالتفـصيل     ". وذلك من شأنه أن يوفر نطاقات إرشادية للموارد للمقر الرئيسي ولكل إقليم           

  .حقق، كما يعرض حصيلتها آلية التتقوم عليهاالبارامترات والمنهجية المقترحة التي 
  

  البارامترات والمنهجية المقترحة
  
كما ذُكر في الوثيقة الرئيسية ستُستخدم آلية التحقق لتقييم وتحليل حصيلة إعداد الخطة االسـتراتيجية                 -٢

مـصادر  ال كما ستنطبق على كـل       بأسرها وستشمل المنظمة    .المتوسطة األجل والميزانية البرمجية المقترحة    
وعلى . ، على مدى فترة التخطيط بأكملها     إجماالً ،كل إقليم للمقر الرئيسي و  للنسب  باوستعرض نطاقات    المالية،

 أداة مرجعية هامة وشفافة فإنها لن تحدد المخصصات الفعليـة مـن              ينبغي أن تُعتبر    آلية التحقق  الرغم من أن  
لبات من الموارد على أسـاس تحقيـق        بدالً من ذلك، ستوفر المعلومات الالزمة لتحديد المتط       ولكنها،  . الموارد

ط بها  النتائج وستتحقق من هذه المتطلبات في إطار عملية وضع الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل وما يرتب              
 وما البيانات المرجعية لتوزيع الموارد التي يتم على أساسها تطبيق تلك اآلليـة              .من ميزانيات برمجية مقترحة   

 بالصيغة التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون فـي           ،٢٠٠٧-٢٠٠٦إال الميزانية البرمجية    
  .٢٠٠٥مايو / أيار

  
ويعرض هذا الفرع تفاصيل مختلف عناصر اآللية، ويورد مختلف الخيارات التي خضعت للنقـاش،                -٣

  :وفيما يلي، للتذكرة، بيان مختلف تلك العناصر. ومختلف الخيارات الجاري اقتراحها
  

.  ويشمل الوظائف التي يجب االضطالع بها في مختلف مستويات المنظمـة           العنصر الثابت،   )أ(
   الميزانية العادية والمساهمات الطوعية؛من خاللويمكن تأمين تمويل العنصر الثابت 

  
 وهو يجسد الوظائف اإلقليمية التي تختلف تكلفتها حسب عدد البلـدان التـي              عنصر االلتزام،   )ب(

 بصرف  ،دمة، بما في ذلك التكلفة التنظيمية لاللتزام مع كل الدول األعضاء في إقليم معين             تقدم لها الخ  
  النظر عن أوضاعها الصحية واالجتماعية االقتصادية النسبية؛

  
 وهو يجسد الحالة الصحية واالجتماعية االقتصادية النسبية باإلضافة إلى          عنصر االحتياجات،   )ج(

  . الموارد اإلجماليةزء األكبر منالجعامل السكان، وسيشكل ذلك 
  
ـ . ومن المهم ذكر أن حاالت الطوارئ ال تُعتبر مندرجة ضمن إطار آلية التحقق              -٤ " طـوارئ ال"ذكر  فب

أي مـن    وأوضاع األزمات التي ال يمكن إظهارها مـن خـالل            المنتظرة حاالت الطوارئ الحديثة غير      تُقصد
  .المؤشرات المستخدمة في آلية التحقق
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  نصر الثابتالع  :ألف
  
  .تتوخى اآللية عنصراً ثابتاً للمقر الرئيسي، وعنصراً ثابتاً لألقاليم  -٥
  
 تقدير قائم على المعلومات يستند إلـى تحليـل          وهذا.  مشمول تماماً بالعنصر الثابت    المقر الرئيسي و  -٦

ـ      الوظائف الحاسمة لبلوغ األغراض االستراتيجية، وتحليل        در مـن الكفـاءة     أين يمكن االضطالع بها بأكبر ق
 وتحليـل   ؛ومن هذه الوظائف وضع السياسات والمقاييس والمعايير والمبادئ التوجيهيـة العالميـة           . والفعالية

 والعمل مع الشركاء الرئيسيين على الصعيد ؛ وتصريف الشؤون؛المعلومات الصحية العالمية وإدارتها وتعميمها
 اإلدارية التي تتيح تنفيذ بـرامج المنظمـة       و التنظيمية  وكذلك النهوض على نطاق المنظمة بالوظائف      ؛الدولي
  .بكفاءة

  
. وسيعتمد مؤشر الموارد المالئم للمقر الرئيسي اعتماداً شديداً على طبيعة األغـراض االسـتراتيجية               -٧

تبلور خالل الشهور القادمة في إطار وضع الخطـة االسـتراتيجية المتوسـطة             وهي مازالت قيد النقاش، وست    
 توازن العمل المضطلع به على      إظهارون من االعتبارات الرئيسية أيضاً الجهود الجارية من أجل          وسيك. األجل

 الذي تقوم به المنظمة على الصعيد        والحاسم ويقتضي الحفاظ على الدور القوي    . مستويات المنظمة الثالثة كافة   
 رصد نـسبة    ،العمومية في العالم   في مجال الصحة     والمقاييس باعتبارها المنظمة التي تضع المعايير       ،العالمي

 تقريباً المستوى الذي خصص له      وتساوي٪ من إجمالي الموارد     ٣٠٪ و ٢٥واقعية للمقر الرئيسي تتراوح بين      
  .٪٢٨وألغراض تتعلق بالنمذجة حددت قيمة هذه النسبة بمقدار . ٢٠٠٧-٢٠٠٦في المدة 

  
 ال تختلف كثيراً حسب عدد البلدان التي تقدَّم          بالوظائف األساسية التي   اإلقليميالعنصر الثابت   ويتعلق    -٨

وتشمل، على سبيل المثـال، تكييـف الـسياسات والمقـاييس           . لها الخدمة أو االحتياجات النسبية لتلك البلدان      
والمعايير والمبادئ التوجيهية العالمية مع خصوصيات اإلقليم واألقاليم الفرعية، وتحليل الخبرة اإلقليمية وإبداء             

ت عليها على المستوى العالمي بهدف زيادة التحسين؛ وتحليل وإدارة المعلومات الصحية اإلقليمية فيمـا            التعليقا
يتعلق بآثار السياسات على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ وتحديد الشراكات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة               

ي مجال الصحة العمومية؛ والتكاليف      المشترك ف  البرنامجوالتفاوض بشأنها والحرص على استمرارها لتعزيز       
 التـي   واإلداريةالنهوض بالوظائف التنظيميةكذلك الثابتة لخدمة آليات التشاور اإلقليمية مع الدول األعضاء؛ و        

ع بتلك الوظائف انطالقاً من المكتـب       ويمكن االضطال .  على الصعيد اإلقليمي    بكفاءة تتيح تنفيذ برامج المنظمة   
  .القطرية أو المكاتب اإلقليمي

  
وحسب المبلغ الذي تنفقه المنظمة، في المتوسط، على هذه المجاالت في كل إقليم يمكـن أن يتـراوح                    -٩

ويبـين  . ٪ تقريباً لكل إقليم   ٣٪ و ٢٪ من إجمالي الموارد، أو بين       ٢٠٪ و ١٥المؤشر الواقعي لهذا العنصر بين      
لغ األهمية الذي تقوم به األقاليم سـواء أكـان علـى         والنظامي البا ) التقعيدي(هذا المبلغ الكبير الدور التقييسي      

هـذه النـسبة   ألغراض تتعلق بالنمذجـة حـددت   و. مستوى المكتب اإلقليمي أم على مستوى المكتب القطري 
  .٪١٥ بمقدار

  
  عنصر االلتزام  :باء
  
لى سـبيل   وهو يعكس، ع  .  مبلغاً متساوياً بالدوالر لكل دولة من الدول األعضاء        عنصر االلتزام يرصد    -١٠

المثال، تكاليف االضطالع بالوظائف األساسية مع جميع الدول األعضاء، بصرف النظـر عـن احتياجاتهـا                
  .النسبية، مثل االلتزام السياسي مع جميع الدول األعضاء، وتحفيز التعاون التقني بين البلدان
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ولكنه، بـاألحرى،   .  القطرية عمليات المكاتب تكاليف المرتبطة ب  وال ينبغي أن يعكس عنصر االلتزام ال        -١١
وعلـى  .  للتدليل على كون منظمة الصحة العالمية منظمة عالمية بحق تخدم الدول األعضاء كافـة              يحددمبلغ  

إضافة عامل مرجح من حيـث      ارية فإن   يقصد، أساساً، أن يرتبط بالوظائف اإلد     الرغم من أن هذا العنصر ال       
. ع التكاليف اإلدارية في األقاليم التي تضم عدداً أكبر من البلـدان  البلدان تعكس حقيقة ارتفاالموارد حسب عدد  

 التي يمثلها العنصر الثابت أو عنصر االحتياجات فإنه مفيد النسبة أقل بكثير من نسبةوعلى الرغم من أنه يمثل 
  .في بيان حقيقة ما تقوم به المنظمة من عمل، على المستوى اإلقليمي الكلي

  
وسـيتم  .  األقاليم أراضٍ ومناطق تدخل في نطاق الوالية القضائية للدول األعضاء           عدد من  وتوجد في   -١٢

٪ تقريبـاً   ٢وسيشكل عنصر االلتزام، إجماالً،     .  كل دولة عضو   بشأن٪  ٥٠إدراجها في عنصر االلتزام بنسبة      
  .من الموارد اإلجمالية

  
  عنصر االحتياجات  :جيم

  
ن التخـصيص   لمبدأ الثاني من المبادئ التوجيهيـة بـشأ        عنصر االحتياجات، الذي ينطبق على ا      يمثل  -١٣

وفي الواقع أنه بعد طرح العنصر الثابت وعنصر االلتـزام مـن            . أكبر نسبة من اآللية   االستراتيجي للموارد،   
  .٪ من إجمالي الموارد٦٠٪ و٥٥ تتبقى لعنصر االحتياجات نسبة تتراوح بين الكليةالموارد 

  
اآللية موضوعية وعادلة وشفافة باالستناد إلى مبادئ العدالة، ودعـم أشـد            بقاء  إلوتُبذل جهود كبيرة      -١٤

مقياس االحتياجات الذي يأخذ في     : ويتألف عنصر االحتياجات من عدة عوامل ستُبحث بدورها       . البلدان احتياجاً 
  . السكان وعامل؛ وتجمعات البلدان، وتحديد ثقل المقياس؛االقتصاديةان المؤشرات الصحية واالجتماعية الحسب

  
  مقياس االحتياجات

  
وتم اإلبقاء على متوسـط     . تم تقييم عدد من المؤشرات الصحية المحتملة أو المؤشرات غير المباشرة            -١٥

على الرغم من أن هذا المؤشر غير كامـل فإنـه       : العمر المأمول عند الميالد من أجل هذه اآللية ولعدة أسباب         
 ويوجد تالزم شديد بين كل المؤشـرات        ؛اكتماالً على الصعيد القطري   يتضمن أكثر البيانات المتاحة موثوقية و     

 متاح لـصحة    معيار قياسي موجز   ويعتبر أفضل    ؛األخرى المتعلقة بمعدل الوفيات وبين متوسط العمر المأمول       
التقرير الخاص بالصحة فـي العـالم       ، كما هي منشورة في      ٢٠٠٣والمصدر المستخدم هو أرقام عام      . السكان
٢٠٠٥.١  

  
ومن المؤشرات الممكنة التي تمت دراستها معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، والتغطية الخاصة                -١٦

بمعـدل  (بالحصبة، والتغطية بأخصائيي التوليد المهرة عند الوالدة، وسنوات العمر المفقودة، وعبء المرض             
في حين أن هذه    و ).تمتع بالصحة متوسط العمر المأمول مع ال    سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز أو        

المؤشرات قد تكون أكثر اتساقاً مع المرامي اإلنمائية لأللفية، على سبيل المثال، أو تبين بشكل أوضح الثغرات                 
وعالوة على ذلك   .  البلدان تكون أيضاً أقل عبر    إمكانية الركون إليها ومقارنتها وإتاحتها       فإنالصحية الحقيقية،   

  .  مع متوسط العمر المأمول عند الميالدالقوةزماً بالغ فإن معظمها يبرز تال
  
وفيما يتعلق بالمؤشر االجتماعي االقتصادي رئي أن نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي،         -١٧

مصححاً بحساب تعادل القوة الشرائية، يجسد على نحو أفضل مستويات المعيشة، وأنه المؤشـر االقتـصادي                

                                                      
جنيف، منظمـة الـصحة   . ال تبخسوا أماً وال طفالً مكانتهما في المجتمع: ٢٠٠٥التقرير الخاص بالصحة في العالم    ١

 .١لجدول ا: الملحق اإلحصائي. ٢٠٠٥العالمية، 



  EB117/17           Annex    الملحق               ١١٧/١٧ت م

12 

، التـي أعـدتها     ٢٠٠٣والمصدر المستخدم هو أرقام عام      . الدول األعضاء في المنظمة   الوحيد المتاح لجميع    
  .، الجاري إعداده٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم المنظمة لصياغة 

  
وتم أيضاً النظر في الدخل القومي اإلجمالي حيث إنه يمكن أن يبين الموارد المحتملة المتاحـة علـى                    -١٨

ومـن  . و أفضل مما يبينه الناتج المحلي اإلجمالي، ولكن مجموعة البيانات غير كاملة           مستوى األسرة على نح   
أي مرتفعة الدخل ومتوسـطة الـدخل       ( تصنيف البنك الدولي للبلدان      النظر فيها الخيارات األخرى التي جرى     
 يظهرنه ال   متاحة بسهولة فإ  وعلى الرغم من أن ذلك يوفر معلومات معيارية         و.). ومنخفضة الدخل، وغير ذلك   

تعادل القدرة الشرائية، كما أنه ُأعد في سياق األهلية للحصول على القروض، وهو أمر مختلف إلى حد بعيـد                   
  . منظمة الصحة العالمية، وسيكون من الصعب الجمع بينه وبين مؤشرات أخرىإطارعن 

  
 أثـر   هذا العامل لف. لتعليموفي سياق االرتكاز على االحتياجات البد من النظر في مسألة إدراج عامل ا              -١٩

كبير على الحصائل الصحية، وهو يعتبر مؤشراً جيداً غير مباشر يدل على االحتياجات الصحية، وقـد قُبـل                  
مواتاة  بأنه يزيد الدفعويمكن أيضاً . ١٩٩٨ في عام ٣١-٥١ج ص عكعامل يصلح النظر فيه عند اعتماد القرار 

ومن الناحية األخرى يعتبـر     .  نسبياً أدنىتعليم  ا نموذجياً مستويات    يهسجل ف المقياس ألقل البلدان نمواً، حيث ت     
  . لوالية المنظمةأساسي، ويمكن المحاجاة بأنه غير  فحسبالتعليم أحد المحددات االجتماعية العديدة للصحة

  
النظـر   هو االقتصار على     والخيار األول . والخالصة أن هناك خيارين مقترحين لمقياس االحتياجات        -٢٠
 الناتج المحلـي اإلجمـالي      متوسط العمر المأمول عند الميالد، ونصيب الفرد من       :  مؤشرين فقط، أال وهما    في

فهو إضافة عامل التعليم إلـى      أما الخيار الثاني    .  ولكل منهما ثقل مماثل    حساب تعادل القوة الشرائية   مصححاً ب 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حيث إنه يحظى         التنمية البشرية  دليل وفي هذه الحالة يقترح استعمال       .المقياس

بقبول واسع النطاق كمقياس صالح من مقاييس االحتياجات الصحية واالحتياجات االجتماعية االقتصادية، وقـد   
وهو يضيف عامالً خاصاً بالتعليم، يجمـع       . ، ويتضمن بالفعل أول مؤشرين    ٣١-٥١ج ص ع  خدم في القرار    استُ

اللتحـاق بالمـدارس االبتدائيـة والثانويـة        لة اإلجمالية   ءة والكتابة بين البالغين والنسب    قرابين معدل اإللمام بال   
، مثلمـا   ٢٠٠٣والمصدر المستخدم هو أرقام برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي لعـام            . التعليم العالي مؤسسات  و

  ١.نُشرت على موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على اإلنترنت
  

  إلى مجموعات وتحديد الثقلن  البلداتقسيم  
  
سينطوي مقياس االحتياجات، أي كان المقياس المختار، على درجة ما من عدم اليقين ترتبط بطبيعـة                  -٢١

ويجيء ذلك غالباً في غير صالح البلدان الشحيحة الموارد التي تكـون            . البيانات المتاحة على الصعيد القطري    
ولهذا السبب، ولتفادي   . ر من األحيان إلى بخس تقدير احتياجاتها الفعلية       بياناتها أقل موثوقية، مما يؤدي في كثي      

 إلـى    البلـدان  تقسيمالدخول في نقاشات مطولة بشأن دقة البيانات فيما يخص أي بلد من البلدان، من المقترح                
  . حسب احتياجاتها النسبية مثلما يدل عليها مقياس االحتياجاتمجموعات

  
 مقارنـة   إلحـدى المجموعـات    إمكانية إعطاء ثقل أكبر      لتقسيم إلى مجموعات  اويتيح األخذ بأسلوب      -٢٢

 إلعطاء أهمية ويمكن اتباع هذه المنهجية     . بغيرها، وبعبارة أخرى يعني ذلك تعديل تدرجية مقياس االحتياجات        
  .أكبر للمجموعات التي تضم أشد البلدان احتياجاً

  
شيرات خاصة باالحتياجات الـصحية، أي نـسبة        اج ع وألغراض تتعلق بآلية التحقق من المقترح إدر        -٢٣

ويوفر .  النسبية احتياجاتها، حسب مقياس     تقريباً ضم كل منها عشرين بلداً    يالبلدان إلى عشر مجموعات مختلفة      

                                                      
  .http://hdr.undp.org/reports/global/2003 : متاح على عنوان اإلنترنت.٢٠٠٣تقرير التنمية البشرية    ١
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 ينطوي ضمناً على تباينات أكبر بـين        المجموعاتشيرات توازناً بين وجود عدد ضئيل للغاية من         استخدام الع 
 يخل بغرضـه    مما ،المجموعاتة من المجموعات من جهة، وبين وجود عدد كبير للغاية من            بلدان أية مجموع  

 أشـد البلـدان احتياجـاً،       "١"، حيث يمثل الرقم     "١٠" إلى   "١"والعشيرات مرتبة في آلية التحقق من       . المنشود
  . أقل البلدان احتياجاً"١٠"ويشكل الرقم 

  
  ١الجدول 
  

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   الُعشير
  ٠‚٠  ٠‚٠  ١‚٠  ١‚٢  ١‚٤  ١‚٧  ٢‚١  ٢‚٥  ٣‚٠  ٣‚٦  ٪٢٠:نسبة التدرجية

٠‚٠  ٠‚٠  ١‚٠  ١‚٣  ١‚٧  ٢‚٢  ٢‚٩  ٣‚٧  ٤‚٨  ٦‚٣  ٪٣٠  
  
بيد . ٪ من عشير آلخر٢٠ ا مقدارهإلى نسبة تدرجية مجموعة لكل المتوالية الهندسية في النظر ويشير  -٢٤

 األفريقي، تضم عدداً أكبر من أقل البلدان نمواً، مقارنة          أن هذه التدرجية ثبت أنها أقل مواتاة ألقاليم مثل اإلقليم         
 التركيز على أشد البلـدان       زيادة ومن أجل . ٢٠٠٧-٢٠٠٦توزيع الموارد المحسوب في الميزانية حالياً للمدة        ب

وتندرج غالبية البلـدان    . ه أثر ١ الجدول   ويبين في ٪،  ٣٠ مقداره   ة األخذ بمعدل تدرجي   ، من ثم  ،احتياجاً يقترح 
لها  ولهذا يعطى ،  البلدان احتياجاً  الخاصة بأكثر     الثالث  ضمن العشيرات  ، حسب تصنيف البنك الدولي    ،متقدمةال

  .ثقل إضافي
  
متوسط العمر المأمول     عشيرين، وهما يمثالن البلدان ذات أعلى مستويات        آخر وعالوة على ذلك فإن     -٢٥

 هنـاك تـسعة     ،وهكذا، ففي الواقع  . ل يساوي صفراً  ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، أعطي لهما ثق        
  .وثالثون بلداً لم توضع في الحسبان في عنصر االحتياجات الخاص بآلية التحقق

  
  عامل السكان  

  
تتمثل الخطوة النهائية في إعداد عنصر االحتياجات في إدخال عامل خاص بالسكان لكي تعطى األقاليم   -٢٦

تعطى لها إذا كان عدد سكانها      كانت س  التي   النسبة من الموارد أكبر من      نسبةبر  اً عدد سكانها أك   انالتي تضم بلد  
 على األرقام الخاصـة بالـسكان، حيـث إن          ة اإلحصائي التسويةومع ذلك يجب تطبيق طريقة من طرق        . أقل

عـدد  الموارد التي تحتاج المنظمة إلى التعاون بشأنها على نحو فعال مع البلدان ال تتناسب بشكل مباشر مـع                   
  ٢٠٠٣.١لسكان المقيمين لعام لوالمصدر المستخدم هو تقديرات شعبة السكان باألمم المتحدة . السكان

  
ومن المنطلق النظري فإنه كلما زادت وفورات الحجم المحتملة زادت ضرورة ضغط عامل السكان،                -٢٧

وهناك عدد  . رنامج من البرامج  ألن عدد السكان يصبح أقل أهمية في تحديد مقدار الموارد الالزمة لتنفيذ أي ب             
مهما، ا يشيع استخد  قياسيتانوهناك طريقتان   .  أثر عدد السكان   أقل بقدر أكبر أو     تضغط التي   التسويةمن طرق   

وألغراض نمذجة حصيلة اآللية تم اإلبقاء . مربع لوغاريتم السكان المعدلطريقة  الجذر التربيعي و طريقةوهما
  . على كلتا المنهجيتين

  
ـ وهكذا  . منهجية الجذر التربيعي، ببساطة، هذه الدالة على عدد السكان         تطبق  • إذا حـدث فـي     ف

، ٦٥ ٠٠٠ :١،صين، على سبيل المثال، كطرفي نقيض     الظروف العادية وكانت نسبة باالو إلى ال      
  .٢٢٠:١فإن تطبيق منهجية الجذر التربيعي تخفض هذه النسبة إلى 

                                                      
نيويورك، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم . ٢٠٠٤أضواء على تنقيح عام : التوقعات السكانية العالمية   ١

  ).باإلنكليزي (.٢٠٠٥ السكان، شعبةالمتحدة، 
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المثـال   ناأخذوإذا  . أكثر من منهجية الجذر التربيعي    ط  يزيد مربع لوغاريتم السكان المعدل الضغ       •
مربع لوغاريتم السكان   وتعطي منهجية   . ٦٧:١ فإن النسبة بين باالو والصين ستخفض إلى         هنفس

.  منهجية الجذر التربيعي   أقل من الثقل الذي تعطيه إياها      لبلدان أكثر اكتظاظاً بالسكان      المعدل ثقالً 
  .٣١-٥١ج ص عمت في الصيغة التي أسفرت عن القرار وهذه هي المنهجية التي استخد

  
  حصيلة آلية التحقق

  
  :ألغراض النمذجة تم اإلبقاء على النسب الواردة أدناه لمختلف عناصر اآللية  -٢٨
  

  ٪٢٨  :العنصر الثابت للمقر الرئيسي  •

  ٪١٥    :العنصر الثابت لألقاليم  •

  ٪٢      :عنصر االلتزام  •

  ٪٥٥      :عنصر االحتياجات  •
  
وتطبق منهجية عنصر االحتياجات، الموصوفة في      . وتظهر حصيلة آلية التحقق في كل هذه العناصر         -٢٩

٪، بعد طرح نسبتي العنـصر الثابـت        ٥٥الفرع السابق، على النسبة المتبقية من الموارد اإلجمالية، والبالغة          
 مـن  ويعطى كل مؤشـر      وتخصص لكل بلد قيمة منسبية على أساس مؤشرات االحتياجات،        . وعنصر االلتزام 

 علـى   ويعطى ثقالً محـدداً    نفسه، وعندئذ ينسب كل بلد إلى عشير من العشيرات،           الثقلمؤشرات االحتياجات   
المحـسوب   في عامل االحتياجات     المسوَّى٪، وبعد ذلك يضرب عامل السكان       ٣٠ اهرانسبة تدرجية مقد  أساس  
لعالقات النسبية من حيث عنصر االحتياجات في مؤشرات        ويتم تجميع بلدان كل إقليم مع بيان ا       .  لكل بلد  الثقل

  .ويرد أدناه نموذج توضيحي. الموارد اإلقليمية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

٠‚٢٣٧‚٢٠ ٠‚٧١ ٠‚٥٥٠ ٠‚٠٧٦‚٣٢ 

 عنصر  لمقياستعطى القيمة النهائية    
 االحتياجات لكل بلـد، وبعـد ذلـك       

تضاف إلى بعضها لتعطـي القيمـة       
الخاصة لجميع بلدان اإلقليم، مع بيان    
العالقات النسبية فيما يخص عنصر     

  ةـاالحتياجات في اآللي

 

تطبق منهجية الجذر التربيعي أو     
منهجية تسوية مربع لوغـاريتم     

  المعدلالسكان

 االحتياجـات   مقيـاس عشيرات  
المحسوبة للدول األعضاء فـي     

 ١٩٢لغ عـددها    المنظمة والبـا  
ويتراوح ذلك بين   . دولة عضواً 

) االحتيـاج الـشديد    (١العشير  
  )االحتياج القليل (١٠والعشير 

حساب اللوغاريتم الطبيعي لنـصيب     
ثم . الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي    

 بـين    الدرجة تراوحلتحساب  اليعاد  
ــى أســاس القيمــة ١صــفر و  عل
 والقيمة العظمى المرصودة    الصغرى

الدول األعضاء فـي المنظمـة      بين  
   دولة عضوا١٩٢ًوالبالغ عددها 

المـيالد محـسوباً    متوسط العمر المأمول عند     
 على أساس   ١ بين صفر و   بحيث تتراوح درجته  

متوسط العمر  لالقيمة الصغرى والقيمة العظمى     
المأمول عند الميالد في الدول األعـضاء فـي         

   دولة عضوا١٩٢ًالمنظمة والبالغ عددها 

باً  االحتياجــات محــسومقيــاس
يساوي (بطرح المتوسط الحسابي    

  للمؤشرين ) الثقل

. لتمويل المحدد لكل عشير   لاالحتياجات النسبية   قيم ثقل   
ـشيرين    اًعطى ثقل يساوي صفر   ييعطـي  . ١٠ و ٩ للع

 ثقالً أعلـى    ويعطى كل عشير تالٍ   . ٨ للعشير   ١الثقل  
  .٪ من العشير السابق له٣٠بنسبة 

ستعاض عـن    باستخدام دليل التنمية البشرية ي     في االنحراف الناتج  
) دليل التنمية البـشرية    -١(الخطوات الثالث األول بأخذ الصيغة      

  االحتياجاتمقياسلتمثيل 

  اإلقليم
 

  البلد
 

 ص س

 متوسـط   درجة
العمر المأمول  

  عند الميالد

 نــصيب درجــة
الفرد من الناتج   
المحلي اإلجمالي

 مقياس لوغاريتم
الُعشير  االحتياجات

 ُعشيرمعامل
  االحتياجات 

انعنصر السك
  المسوى

ثقل االحتياجات
   عنصر ×

 المسوىالسكان 
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 العنصر الثابت ومجموع عنصر االلتزام إلى عنصر االحتياجات إلعطاء المؤشـر اإلجمـالي              يجمع  -٣٠
  .ارد أدناه حصيلة ذلك حسب أربع تباديل ممكنةويعرض الجدول الو. للموارد اإلقليمية

  

  : االحتياجاتمقياسخيارات 

 المأمولمتوسط العمر 
ونصيب الفرد من الناتج 

  المحلي اإلجمالي

  

  دليل التنمية البشرية

  :السكانب  الخاصةتسويةالخيارات 
الجذر 
  التربيعي

مربع 
لوغاريتم 
السكان 
    المعدل

الجذر 
  التربيعي

مربع 
لوغاريتم 

سكان ال
  المعدل

  ٤  ٣  ٢  ١     ٠٧-٠٦البيانات المرجعية   
المـستوى  / الرئيسي المقر

  ٢٨‚٠  ٢٨‚٠  ٢٨‚٠  ٢٨‚٠    ٣٠‚٠  *العالمي
  ٢٨‚٣  ٢٦‚٤  ٢٨‚٩  ٢٧‚٠    ٢٨‚٧  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٨‚١  ٧‚٤  ٨‚٢  ٧‚٦    ٦‚٠  المكتب اإلقليمي لألمريكتين
المكتب اإلقليمـي لجنـوب     

  ١٠‚٠  ١٢‚١  ٩‚٥  ١١‚٨    ١٠‚٨  شرق آسيا
  ٧‚٥  ٧‚١  ٨‚٦  ٨‚١    ٦‚١  المكتب اإلقليمي ألوروبا

المكتب اإلقليمـي لـشرق     
  ١٠‚٣  ١٠‚٨  ٩‚٢  ٩‚٩    ١١‚٥  المتوسط

المكتب اإلقليمـي لغـرب     
  ٧‚٨  ٨‚١  ٧‚٦  ٧‚٧    ٧‚٠  المحيط الهادئ

                ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠  ١٠٠‚٠    ١٠٠‚٠  المجموع
ريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمـم             البرنامج الخاص للبحوث والتد    بما في ذلك  *  

 والبرنامج  ؛، كوبي، اليابان  الصحية ومركز منظمة الصحة العالمية للتنمية       ؛المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية      
؛ وصـندوق    الصرف أسعار وتغطية مخاطر تقلبات     ؛يالخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشر         

  )٪ من الميزانية اإلجمالية٥~( وصندوق األمن ؛ وصندوق العقارات؛ المعلوماتتكنولوجيا
  
 االحتياجـات   مقيـاس وكما يبينه الجدول فإن الفروق بين التباديل األربعة، التي يتحدد على أساسـها                -٣١

ومن الواضح أيـضاً أن مختلـف       . ، ليست فروقاً هائلة   خاصة بالسكان  ال تسوية المستخدمة الالمستخدم ومنهجية   
إن اإلقليم األوروبي وإقليم شرق المتوسط أكثر حساسية        ففعلى سبيل المثال    . األقاليم تتأثر بمختلف االنحرافات   

ا يتـأثر إقلـيم     اإلقليم األوروبي يتأثر سلباً بإدراج عامل التعليم، بينم       : بكثير لعامل التعليم من األقاليم األخرى     
وبالنسبة إلى اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا فـإن العامـل            . شرق المتوسط إيجاباً بإدراج هذا العامل     

السكان، حيث إن إقليم جنوب شرق آسيا، الذي يضم بلداناً أقـل            الخاصة ب تسوية  الالرئيسي المحدد هو طريقة     
 ،ادة من منهجية الجذر التربيعي، في حين أن اإلقليم األفريقـي  عدداً ولكنها أكبر حجماً، في وضع يؤهله لالستف       

ويشير هذا التحليل   .  يستفيد من منهجية مربع لوغاريتم السكان المعدل       ،الذي يضم العديد من البلدان األقل سكاناً      
خالل  المنظمة من    على نطاق  إلى الصعوبات المتأصلة التي ينطوي عليها ضمان العدالة وتوافق اآلراء            البسيط

  . هذه النماذج
  
ويعتبر العمـل بالنطاقـات     . نطاقاً إرشادياً بيد أنه مثلما ذُكر في المبادئ التوجيهية فإن اآللية ستعطي             -٣٢

لن تستخدم كنموذج للمخصصات الفعليـة  وستخدم كأداة تحقق فحسب ن هذه اآللية ستُ أ:  هي معقوالً لعدة أسباب  
 للغاية، كما أنها مازالـت تخـدم        مناقشات خالفية  هذه النماذج من     من الموارد؛ ويمكن أن تتجنب ما قد تسببه       

 البلدان احتياجـاً،    لضمان العدالة وتقديم الدعم إلى أشد     ) ١٠(٥٧ج ص ع  الغايات المحددة في المقرر اإلجرائي      
  . نمواًوالسيما أقل البلدان
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ربعة، وتطبيق نطـاق نـسبي      وهكذا فمن المقترح أخذ متوسط مؤشر الموارد النسبي لهذه التباديل األ            -٣٣
ومن شـأن تطبيـق     . ٪ على هذا المتوسط، مثلما هو مبين في الجدول الوارد أدناه          ١٠-٪ و ١٠+يتراوح بين   

نطاق نسبي أن يكفل أن تندرج كل األقاليم، بصرف النظر عن حجمها، ضمن اإلطار النسبي ذاته المتـراوح                  
  .بين القيم الصغرى والعظمى

  
أن تندرج المخصصات الفعلية من الموارد، خالل فترة التخطيط االسـتراتيجي           وسيقتضي ذلك ضمناً      -٣٤

على سبيل المثال   (تساق مبررات مالئمة إذا لم تندرج ضمنها        ست سنوات، ضمن هذه النطاقات، أو أن        البالغة  
  .)تغيير كبير في الظروف السائدة في إقليم أو آخرتعلق األمر بإذا 
  

  ست سنواتمؤشرات الموارد النسبية ل      
البيانات   

  المرجعية
القيمة   المتوسط  

  الصغرى
القيمة 
  العظمى

  ٣٠‚٨  ٢٥‚٢  ٢٨‚٠    ٣٠‚٠  *المستوى العالمي/ المقر الرئيسي
  ٣٠‚٤  ٢٤‚٩  ٢٧‚٧    ٢٨‚٧  المكتب اإلقليمي ألفريقيا

  ٨‚٦  ٧‚٠  ٧‚٨    ٦‚٠  المكتب اإلقليمي لألمريكتين
  ١١‚٩  ٩‚٨  ١٠‚٩    ١٠‚٨  المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا

  ٨‚٦  ٧‚٠  ٧‚٨    ٦‚١  المكتب اإلقليمي ألوروبا
  ١١‚١  ٩‚٠  ١٠‚١    ١١‚٥  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

  ٨‚٦  ٧‚٠  ٧‚٨    ٧‚٠  المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

امج  البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرن             بما في ذلك  *  
، كـوبي،   الـصحية  ومركز منظمة الصحة العالمية للتنمية       ؛األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية       

 وتغطية مخاطر تقلبـات     ؛ والبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري           ؛اليابان
  )٪ من الميزانية اإلجمالية٥~( وصندوق األمن ؛ وصندوق العقارات؛ت المعلوما؛ وصندوق تكنولوجيا الصرفأسعار

  
عدت من خالل أسلوب الميزنـة      ، والتي أُ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦راً عن ميزانية المدة     كثيلف الحصيلة   توال تخ   -٣٥

ويبرهن ذلك على أن المخصصات الحالية من الموارد تركز بصورة أكبر بالفعـل             . القائمة على تحقيق النتائج   
  .قل البلدان نمواًعلى أ

  
  
  

=     =     =  


