
  ١٣٦/٣٥م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ يناير/ الثانيكانون  ٩  بعد المائة الثالثونو  السادسةالدورة 
    EB136/35  من جدول األعمال المؤقت ٣-١١البند 

  
  
  

  الميزانية حّيزالتخصيص االستراتيجي ل
  
  المديرة العامة منتقرير   
  
  

تتشــرف المــديرة العامــة بــأن تحيــل إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة التقريــر   
  ١الميزانية (انظر الملحق). حّيزالتخصيص االستراتيجي لالمقدم من رئيس الفريق العامل المعني ب

   

                                                           
المتعلقة بتقرير لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي بشـأن التقريـر المقـدم  ١٣٦/٣م تانظر الوثيقة    ١

 من الفريق العامل.
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  الملحق
  

  تقرير الفريق العامل المعني 
  الميزانية حّيزاالستراتيجي لالتخصيص ب

  
  

  معلومات أساسية
  
تمشــيًا مــع المقــرر اإلجرائــي الــذي الميزانيــة  حّيــزالتخصــيص االســتراتيجي لُأنِشــئ الفريــق العامــل المعنــي ب  -١

اتخــذه المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة. وقــّدم أعضــاء الفريــق العامــل التقريــر الــوارد فــي 
  أثناء عقد االجتماع العشرين للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة. EBPBAC20/5 الوثيقة

  
وعـــــرض الفريـــــق العامـــــل مداوالتـــــه األوليـــــة حـــــول نطـــــاق ومبـــــادئ ومعـــــايير منهجيـــــة جديـــــدة للتخصـــــيص   -٢

وتـدلي بتعليقاتهـا االستراتيجي للموارد، كما عرض معايير مقترحة للقطاعات التشـغيلية األربعـة لكـي تناقشـها اللجنـة 
  عليها.

  
وسّلم الفريق العامل بأن وضع منهجية جديدة للتخصيص االستراتيجي للموارد في منظمة الصحة العالمية   -٣

(المنظمة) أمر معقد جدًا ومرتبط بالكثير من مبادرات األخرى إلصـالح المنظمـة، والتـي يجـري حاليـًا تنفيـذها علـى 
خطـــيط مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة، وحســـاب تكـــاليف المخرجـــات والمنجـــزات قـــدم وســـاق، مـــن قبيـــل العمـــل بشـــأن الت

  واستعراض تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة.المستهدفة، وأدوار مستويات المنظمة الثالثة ووظائفها، 
  
أعضاء الفريق العامل الضوء على أهمية ضمان أن تكون منهجية التخصيص االستراتيجي للموارد وسّلط   -٤

بالعمـــل الـــذي تضـــطلع بـــه هـــذه المبـــادرات، والعكـــس بـــالعكس، كمـــا بـــّين أعضـــاء الفريـــق العامـــل أنـــه يلـــزم مســـتنيرة 
  االستمرار في هذا العمل نظرًا إلى تعقيده وارتباطه بعدد من مبادرات المنظمة الجاري تنفيذها على قدم وساق.

  
ت عـــن تقـــديرها لجهـــود الفريـــق الـــدول األعضـــاء بـــالتقرير، بمـــا فـــي ذلـــك خريطـــة الطريـــق، وأعربـــورّحبـــت   -٥

اتفقـــت الـــدول األعضـــاء أيضـــًا علـــى تغييـــر عنـــوان المبـــادرة مـــن "التخصـــيص االســـتراتيجي للمـــوارد" إلـــى العامـــل. و 
  الميزانية". حّيز"التخصيص االستراتيجي ل

  
ة وبعـــد أن نظـــر المجلـــس التنفيـــذي فـــي توصـــية لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة القاضـــية بإبقـــاء عضـــوي  -٦

  تغيير من أجل تسهيل استمراره في االضطالع بعمله، قام المجلس بما يلي:دون  العامل المذكورالفريق 

التخصـيص العامـل المعنـي بقرر على نحو استثنائي استبقاء عضوية البلـدان الحاليـة فـي الفريـق   )١(  
  وملديف والمكسيك؛وهي بلجيكا والكاميرون ومصر وماليزيا الميزانية، أال  حّيزاالستراتيجي ل

طلــــب مــــن لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة أن تقــــدم تقريــــرًا إلــــى المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه   )٢(  
التخصـيص االسـتراتيجي العامل المعني بالسادسة والثالثين بعد المائة، بما يشمل حصيلة مداوالت الفريق 

  .الميزانية حّيزل
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علــى  ٢٠١٤واتفقــت الــدول األعضــاء فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين المعقــودة بأيــار/ مــايو   -٧
وأّيـدت خريطـة الطريـق المرسـومة مـن أجـل أنه يلزم إجـراء المزيـد مـن التحلـيالت المتعمقـة والمناقشـات المستفيضـة، 

الميزانية لكي ينظر فيها المجلس التنفيـذي فـي كـانون الثـاني/  حّيزمنهجية مقترحة للتخصيص االستراتيجي لوضع 
  ٢٠١٥.١يناير 

  
بهــدف  ٢٠١٤تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٣و ١٢وعقــد الفريــق العامــل اجتماعــه الثــاني وجهــًا لوجــه يــومي   -٨

الميزانية، وتقديم توصـيات  حّيزيص االستراتيجي لالتوصل إلى اتفاق بشأن اتباع نهج ما في وضع منهجية للتخص
  إلى المجلس التنفيذي لكي ينظر فيها.

  
واسترشد الفريق العامل في مداوالته التي أجراها في اجتماعه الذي استغرق يومين اثنين بنصح أسدته إليه   -٩

أثنــاء عقــد اجتماعــات اللجــان الميزانيــة ُأجِريـت  حّيــزتعليقـات مســتمدة مــن مناقشــات حـول التخصــيص االســتراتيجي ل
  اإلقليمية مؤخرًا، وعروض قدمتها األمانة بشأن التخطيط والميزانية والتمويل، وتكاليف اإلدارة والتنظيم.

  
ويبّين هذا التقرير بإيجاز حصيلة مداوالت الفريق العامل ويسهب في تفاصيل المنهجية التي يقترحها لكي   -١٠

  ينظر فيها المجلس التنفيذي.
  

  الميزانية حّيزالتخصيص االستراتيجي ل منهجية
  

الفريق العامـل فـي تحديـد نهـج موضـوعي وشـفاف للبـت فـي موضـوع التخصـيص االسـتراتيجي تمّثل هدف   -١١
الميزانية على أساس المبادئ التوجيهية واالحتياجات واألولويات والنتـائج المحـددة بفضـل برنـامج العمـل العـام  حّيزل

  والتخطيط من القاعدة إلى القمة.
  

وأكّد الفريق العامل مجّددًا موافقته على التصنيف الحالي للقطاعات والمبادئ التوجيهية التي سبق وضعها   -١٢
الميزانية يجب أن  حّيزّدد الفريق العامل على أن المنهجية الجديدة للتخصيص االستراتيجي لبشأن هذه العملية. وش

تسترشد بالمبادرات الجاري تنفيذها حاليًا على قـدم وسـاق بشـأن إصـالح المنظمـة، والعكـس بـالعكس، وأن مـن شـأن 
  حسينه، حسب اللزوم.المنهجية المقترحة في نهاية المطاف أن تكون نموذجًا أوليًا يتعين تقييمه وت

  
الميزانيــة ينبغــي أن يتســم بالمرونــة  حّيــزوســّلط الفريــق العامــل الضــوء علــى أن التخصــيص االســتراتيجي ل  -١٣

وٕاعـــادة تخصيصـــه، وينبغـــي أن يســـتند إلـــى أفضـــل البيانـــات المتاحـــة.  حّيـــزإلتاحـــة المجـــال أمـــام تخصـــيص هـــذا ال
الميزانيـة فيمـا بـين  حّيـزستقبل بإعادة النظر في نسبة تخصيص وأوصى الفريق العامل أيضًا بضرورة القيام في الم

  القطاعات في سياق اإلصالحات الجارية بالمنظمة.
  

بوصـفها  ٢٠١٥-٢٠١٤وألغراض تنفيذ هـذه الممارسـة، اسـتعان الفريـق العامـل بتوزيـع الميزانيـة البرمجيـة   -١٤
قطاعـــات التشـــغيلية علـــى النحـــو المبـــين فـــي معلومـــات أساســـية يرتكـــز إليهـــا فـــي مناقشـــاته بشـــأن كـــل واحـــد مـــن ال

  أدناه. ١ الجدول
  
  
  
  

                                                           
، المحضـــر المـــوجز للجلســـة الثالثـــة للجنـــة "أ" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة ٣/ ســـجالت/ ٢٠١٤/ ٦٧ج ص عالوثيقـــة انظـــر    ١

 (باإلنكليزية). ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 
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  (٪) بحسب القطاع التشغيلي ومستوى المنظمة ٢٠١٥-٢٠١٤توزيع الميزانية البرمجية  –١الجدول 
  باالستناد إلى التكاليف المزمعة

  
  المجموع  المكاتب القطرية  المكاتب اإلقليمية  المقر الرئيسي  القطاعات التشغيلية

  ٢٣  ٢٣  صفر  صفر  القطري الصعيدالتعاون التقني على   -١
  ٣٣  صفر  ١٣  ٢٠  توفير السلع العالمية واإلقليمية  -٢
  ٢٢  ٥  ٦  ١١  التنظيم واإلدارة  -٣
االســـــــــتجابة ألحـــــــــداث الطـــــــــوارئ كاالســـــــــتجابة   -٤

  ٢٢  ٢٠  ١  ١  للفاشيات واألزمات
  ١٠٠  ٤٨  ٢٠  ٣٢  المجموع

  
  النطاق

  
االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات كــل مــن منهجيــة التخصــيص االســتراتيجي للمــوارد فــي تخصــيص ُتطّبــق   -١٥

  ).الميزانية البرمجية( الطوعية على نحو متكامل دعمًا لخطة العمل الواحدة والميزانية الواحدة للمنظمة
  

  المبادئ التوجيهية
  

، المنهجيـة الجديـدة للتخصـيص االسـتراتيجي للمـواردفـي وضـع التي اسُترِشد بهـا ة شاملالمبادئ الما يلي في  -١٦
  :والتي يمكن االستمرار في االسترشاد بها من أجل تنفيذ هذه المنهجية

  البلـدان الميزانيـة  حّيـزيـدعم التخصـيص االسـتراتيجي لينبغـي أن  :إلى االحتياجـات والبيِّنـاتاالستناد
نتائج البحـوث ها ما فيمتاحة، بالبيانات الأفضل التي تمس حاجتها إلى الموارد وينبغي أن يستند إلى 

 األسس المرجعية التي يمكن قياسها قياسًا موضوعيًا؛، فضًال عن والبيانات المثبتة علمياً 

 الميزانيـــة  حّيـــزالتخصـــيص االســـتراتيجي لينبغـــي أن يتضـــمن  :اإلدارة القائمـــة علـــى تحقيـــق النتـــائج
ـــًا ل اً مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة وتقـــدير  اً رصـــين اً تخطيطـــ تكـــاليف المخرجـــات والمنجـــزات المســـتهدفة واقعي

يتــواءم مــع األولويــات المحــددة فــي برنــامج العمــل العــام وعقــب مراعــاة كيفيــة تخصــيص المــوارد  بمــا
  ؛ومواضع تخصيصها على أفضل وجه من أجل تحقيق أعظم أثر وقيمة من االستثمارات الموظفة

 بين القطاعات الجغرافية الميزانية  حّيزالتخصيص االستراتيجي لُيجرى ينبغي أن  :افالعدالة واإلنص
 مطبقة على نحو متسق؛عمومًا و الوظيفية وفقًا لمعايير موضوعية ومقبولة  أو

 التخصـيص االسـتراتيجي و فـي صـميم التخطـيط ينـدرج هـذان المبـدآن ينبغـي أن  :المساءلة والشفافية
 ؛ الموارد استخداماإلبالغ عن و الميزانية  حّيزل

 وزيـعأن تدعم القرارات المتعلقـة بتينبغي على مستويات المنظمة الثالثة  :األدوار والوظائف الواضحة 
  وتعزز المساءلة؛ الميزانية  حّيزتخصيص المهام و 

 الميزانيــــة  حّيــــزالتخصــــيص االســــتراتيجي لنظــــر فيــــه عنــــد االضــــطالع بينبغــــي أن يُ  :تحســــين األداء
 .النتائج وٕانجاز الحصائلحقيق للتشجيع على ت
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  المعايير حسب القطاعات التشغيلية
  

 تـــم تحديـــدقـــد و  ١.تشـــغيلية إلـــى أربعـــة قطاعـــات الميزانيـــة حّيـــزتخصـــيص االســـتراتيجي لال منهجيـــة وتنقســـم  -١٧
المنهجيـــة  واللـــذان ســـيحددان نمـــوذج، تشـــغيلي لكـــل قطـــاع الميزانيـــة حّيـــزنهـــج للتخصـــيص االســـتراتيجي لمعـــايير و 
  .المقترحة

  
  الُقطري الصعيد: التعاون التقني على ١القطاع 

  
يتعلــق هــذا القطــاع بالوظــائف واألنشــطة علــى الصــعيد الُقطــري، حيــث تعــود الفائــدة علــى كــل آحــاد البلــدان   -١٨

سياســات، بشــكل مباشــر. وقــد تشــمل األنشــطة بنــاء القــدرات الُقطريــة، وتقــديم الــدعم التقنــي، وٕاجــراء الحــوار بشــأن ال
تصنيف أدناه  ٢ا وبثها. ويوضح الجدول وتكييف المبادئ التوجيهية، وتعزيز الُنظم من أجل جمع البيانات وتحليله

  .١ لقطاعل ٢٠١٥-٢٠١٤وتكاليف الموظفين في الميزانية البرمجية  األنشطة
  

  )٪(تكاليف الموظفين و  األنشطة تصنيف - ٢٠١٥-٢٠١٤: الميزانية البرمجية ١القطاع  -٢ الجدول
  
    ٢٠١٥-٢٠١٤ المزمعةميزانية ال

  ٦٥  األنشطة تكاليف
  ٣٥  تكاليف الموظفين

  
ــز مــن أجــل تحديــدوتــم اقتــراح خطــوتين   -١٩ ، علــى المســتوى القطــري للتعــاون التقنــيالمخصــص  الميزانيــة حّي

المنهجيـة  علـى أسـاس المسـتوى اإلقليمـي المجمعـة علـى الميزانيـة حّيـزتخصـيص  في تحديـد وتتمثل الخطوة األولى
 لــدعم التعــاون التقنــي الميزانيــة حّيــزالخطــوة الثانيــة فتعتمــد علــى تخصــيص أمــا  أدنــاه، ٢٥-٢٠ الفقــرات فــي المبينــة

، على النحو المبين المعايير الرئيسية مع مراعاة من القاعدة إلى القمة التخطيط على أساس على المستوى القطري
  .أدناه ٢٨ في الفقرة

  
هــذه  وتألفــت. علــى المســتوى اإلقليمــي التخصــيص لتحديــد مــن أربــع خطــواتتتــألف  عمليــةوتــم اســتخدام   -٢٠

 للبلـــدان؛ وضـــع أوزانج) ( ؛مجموعـــات عشـــرية البلـــدان فـــي تجميـــعب) ( لمؤشـــر؛) وضـــع مقيـــاس لأ( مـــن العمليـــة
  المتبعة.منهجية ال التذييلويوضح . المخصصات اإلقليمية توليد )(د
  

 مؤشـــر، وعيـــوب كـــل، ومزايـــا مختلفـــة مـــن المؤشـــرات بصـــيغ عـــدد مـــن النمـــاذجفـــي  الفريـــق العامـــلونظـــر   -٢١
  محل الدراسة ما يلي: وشملت المؤشرات. نموذجيةال والصيغة

  تعادل القوة الشرائية بالدوالر)؛( للفرد الناتج المحلي اإلجمالي  •
  ؛العمر المأمول  •
  ؛(الخناق والشاهوق والكزاز) تيريا والسعال الديكي والتيتانوسللدف المضاد باللقاح الثالثي تغطيةال  •
  ؛الوالدات التي ُتجرى تحت إشراف عاملين صحيين مهرة  •

                                                           
  .١٣٤/١٠م تنظر الوثيقة ا   ١
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 بســـبب األمـــراض ســـنوات العمـــر المصـــححة ؛للفـــرد المصـــححة باحتســـاب مـــدد العجـــز ســـنوات العمـــر  •
 ؛للفـردالتغذوية واألمراض فترة المحيطة بالوالدة وأمراض ال ؛واألمراض التي تصيب األمهات ؛السارية

  ؛للفرد واإلصابات األمراض غير السارية بسبب سنوات العمر المصححةو 
  رف العملة عند تعادل القوة الشرائية مقارنة بسعر صرف الدوالر األمريكي؛نسبة سعر ص  •
  ؛كثافة الطرق؛ الكثافة السكانية في المناطق الحضرية؛ السكان الذين يعيشون نسبة  •
  ؛درجات الحرارة القصوىللجفاف والفيضانات و  الذين تعرضواسكان النسبة المئوية لل  •
  )؛ ٢٠٠٥الدولية ( اللوائح الصحية تنفيذ  •
  .عدم المساواة في الدخلالخاص ب (Gini) معامل جيني  •

  
المؤشـــرات،  وعيـــوب مزايـــامنهجيـــة، بمـــا فـــي ذلــك لل أكثـــر تفصــيالً  إلـــى تفســـير التــذييل ويمكــن الرجـــوع فـــي  

  .صياغتهاالتي تمت  المركبةالنماذج و 
  

محــل  مركــب لكــل نمــوذج حســب اإلقلــيمب مخصصــاتالنســبة المئويــة لل لقطــة مــن أدنــاه ٣ الجــدولويقــدم   -٢٢
  .الفريق العامل دراسة

  
  )٪( الفريق العاملدراسة  مركب لكل نموذج حسب اإلقليمب مخصصات: النسبة المئوية لل١القطاع  -٣ الجدول

  

  إقليم المنظمة
 المزمعةالميزانية 
٢٠١٥-٢٠١٤  

المتوسط على 
 أساس آلية التحقق 

  ٢٠٠٦لعام 

النموذج 
  المركب

1(B)١  

النموذج 
  المركب

)2(S٢  

النموذج 
  المركب

3(T)٣  

النموذج 
  المركب

4(U)٤  

النموذج 
  المركب

5(V)٥  
  ٤٤,٨٧  ٤٤,٣١  ٤٥,٧٠  ٤٥,٠٠  ٤٢,٥٣  ٤٧,٦٧  ٤٣,٠٠  أفريقيا

  ١٠,١٦  ١٠,٧٨  ١٢,٤٨  ١٣,٣٥  ١١,١٥  ١٠,٢٤  ٨,٠٠  األمريكتان
  ١٣,٦٩  ١١,٦٧  ١٠,٢٢  ١٠,٩٧  ١٣,٩٦  ١٠,٤٥  ١٥,٠٠  شرق المتوسط

  ١٢,٥١  ١٦,٦٧  ١٤,٩١  ١٣,٦١  ١٠,٨١  ١١,٨٦  ٥,٠٠  أوروبا
  ١٠,٨٤  ٨,٦١  ٧,٧٤  ٧,٨٩  ١٢,٧٤  ١٠,٤٤  ١٦,٠٠  جنوب شرق آسيا

  ٧,٩٢  ٧,٩٦  ٨,٩٥  ٩,٩١  ٨,٨١  ٩,٣٤  ١٤,٠٠  ئالهاد المحيط غرب
؛ الـوالدات التـي ُتجـرى تحـت إشـراف عـاملين العمـر المـأمول؛ تعـادل القـوة الشـرائية بالـدوالرو  للفـرد الناتج المحلي اإلجمـالي :محل الدراسة مؤشراتال  ١

  للدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوسالتغطية باللقاح الثالثي المضاد ؛ صحيين مهرة
؛ الـوالدات التـي ُتجـرى تحـت إشـراف عـاملين صـحيين مهـرة ؛تعـادل القـوة الشـرائية بالـدوالرو  للفـرد اإلجمـاليالنـاتج المحلـي : محـل الدراسـة مؤشراتال  ٢

؛ إجمــالي ســنوات العمــر المصــححة باحتســاب مــدد العجــز؛ مســتوى األســعار؛ للــدفتيريا والســعال الــديكي والتيتــانوسالتغطيــة باللقــاح الثالثــي المضــاد 
  معامل جينيالكثافة السكانية؛ 

؛ الـوالدات التـي ُتجـرى تحـت إشـراف عـاملين صـحيين مهـرة ؛تعـادل القـوة الشـرائية بالـدوالرو  للفـرد النـاتج المحلـي اإلجمـالي: محـل الدراسـة مؤشراتال  ٣
؛ إجمــالي ســنوات العمــر المصــححة باحتســاب مــدد العجــز بســبب األمــراض للــدفتيريا والســعال الــديكي والتيتــانوسالتغطيــة باللقــاح الثالثــي المضــاد 

األمــراض غيــر  بســبب ســنوات العمــر المصــححةالتغذويــة؛ واألمــراض فتــرة المحيطــة بــالوالدة ، وأمــراض الالتــي تصــيب األمهــاتالســارية واألمــراض 
  واإلصابات؛ مستوى األسعار؛ الكثافة السكانية؛ معامل جيني السارية

؛ الـوالدات التـي ُتجـرى تحـت إشـراف عـاملين صـحيين مهـرة ؛تعـادل القـوة الشـرائية بالـدوالرو  للفـرد النـاتج المحلـي اإلجمـالي: محـل الدراسـة تمؤشراال  ٤
  ؛ إجمالي سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجزللدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوسالتغطية باللقاح الثالثي المضاد 

؛ الـوالدات التـي ُتجـرى تحـت إشـراف عـاملين صـحيين مهـرة ؛تعـادل القـوة الشـرائية بالـدوالرو  للفـرد النـاتج المحلـي اإلجمـالي: الدراسـةمحـل  مؤشراتال  ٥
  ؛ إجمالي سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز؛ الكثافة السكانيةللدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوسالتغطية باللقاح الثالثي المضاد 
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العديـد مـن  تضـمالتـي  مركبـةال نمـاذجال العامـل بدراسـة عـدد مـن قـام الفريـق كـل مؤشـر، مزايا وبعد مناقشة  -٢٣
 األكثـر اسـتقراراً  المعتمـدة علـى البيانـات المؤشـراتتلـك  يشـمل مركبـاً  نموذجاً  على ذلك بناءً  ثم حدد المؤشرات. هذه

  .١األنسب للقطاع النموذج  باعتباره على نطاق واسعإتاحة  واألكثر حصائيةاإل وقوة من الناحية
  

، والتي تتمثل مؤشراتهاستقرار توافر البيانات و  من منطلق ٥ مركبال النموذج الفريق العامل أعضاء حبذو   -٢٤
الـــوالدات التـــي ُتجـــرى تحـــت إشـــراف عـــاملين و  ؛تعـــادل القـــوة الشـــرائية بالـــدوالرو  للفـــرد النـــاتج المحلـــي اإلجمـــاليفـــي 

 للنمـاذج تفضـيلهمإلـى  عـدد قليـل مـن األعضـاء وأشـار. ؛ والكثافـة السـكانيةالتغطيـة باللقـاح الثالثـي؛ و صحيين مهرة
تخصـيص مـع  تناسـباً  أكثـر توزيعـاً  التي تضم عددًا أقـل مـن المؤشـرات وتـوفرو  ،(B)1 نموذج مثل خرى،األ مركبةال

  عبر األقاليم. الميزانية حّيز
  

 حّيـزتخصـيص  تحـول فـيال عن طريـق الحـد مـن النموذج المقترح لتنفيذ انتقاليةفترة  الفريق العامل يقترحو   -٢٥
فـــي  ١الميزانيـــة اإلقليميـــة للقطـــاع  حّيـــز، وذلـــك باســـتخدام مخصصـــات لكـــل ثنائيـــة ٪٢ علـــىبمـــا ال يزيـــد  الميزانيـــة

الوقـــت مـــع األقـــاليم علـــى المواءمـــة بمـــرور  وهـــذا ســـوف يســـاعد نقطـــة البدايـــة.ك ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجيـــة ميزانيـــةال
  الميزانية. حّيزتخصيص  من مستوى جديد

  
 حّيــزتخصــيص االســتراتيجي لال مداوالتــه بشــأن فــي نظــر فيهــا الفريــق العامــلالتــي  العوامــل الرئيســية ومــن  -٢٦

، ومســتويات التنميــة البلــدان تتفــاوت فــي ســياقاتها الفرديــةاالعتــراف بــأن الجــودة، و العاليــة  تــوافر البيانــات الميزانيــة،
  االحتياجات الصحية.و  الموارد،والقدرة على حشد 

  
بمــرور  اســتخدام المــوارد فــي تحســينات التــي تطــرأ علــى األداءال إظهــار بضــرورة الفريــق العامــلواعتــرف   -٢٧

الخدمات العالية الجـودة  فـي الوقـت  نوعية في إظهار بعض األقاليم التحديات التي تواجهها، ولكنه اعترف بالوقت
وتـم اقتـراح ضـرورة تشـارك األقـاليم فـي  الخـدمات.كافيـة مـن  كميـة فيـه مـن أجـل تقـديم أو إتاحـة تكـافح الذي التـزال

 تبــرربــرامج الحصــائل والوأن للتــدليل علــى انفــاق المــوارد بشــكل جيــد  تحســين األداء الممارســات فــي مجــال أفضــل
بـــين  المســـتوى العـــالمي ســـواء علـــىالميزانيـــة  حّيـــزل تخصـــيص االســـتراتيجيال ينبغـــي النظـــر فـــي ولـــذلك، التكـــاليف.
  داخل األقاليم.الرئيسية أو  المكاتب

  
، علـى المسـتوى القطـريدعم التعاون التقني المستوى اإلقليمي ل الميزانية من حّيزتخصيص لال لمزيد منول  -٢٨

  االعتبار: بعين يوصى بأخذ األمور التالية 
  ؛القاعدة إلى القمة من كجزء من التخطيط آحاد البلدان وأولويات احتياجات  •
  الوطنية لالستثمار؛الخطة و  التعاون القطري استراتيجية المواءمة مع  •
  لمنظمة؛ ل الميزة النسبية  •
  .العمل العام في برنامج األولويات المحددة المواءمة مع  •

  
  العالمية واإلقليمية توفير السلع :٢ القطاع

  
يغطي هذا القطاع الوظائف والبرامج التي يؤديها المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبهـا اإلقليميـة، كمـا ورد فـي   -٢٩

وتشـــمل األمثلـــة علـــى  بأكملهـــا.للمنظمـــة  دعمـــاً األعضـــاء و  جميـــع الـــدول لصـــالح، دســـتور المنظمـــة مـــن ٢المـــادة 
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ومبــادئ توجيهيــة، ومــا تجريــه مــن تحاليــل، المنجــزات المســتهدفة مــا تضــعه المنظمــة مــن قواعــد ومعــايير وسياســات 
  وٕادارة المعلومات الصحية وبثها.

  
 ٢٠١٥-٢٠١٤تكـــاليف المـــوظفين فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة و  األنشـــطة تصـــنيف أدنـــاه ٤ الجـــدول ويوضـــح  -٣٠

  .٢للقطاع 
  

  )٪(تكاليف الموظفين و  األنشطة تصنيف - ٢٠١٥-٢٠١٤: الميزانية البرمجية ٢القطاع  -٤ الجدول
  
    ٢٠١٥-٢٠١٤ المزمعةميزانية ال

  ٣٨  األنشطة تكاليف
  ٦٢  تكاليف الموظفين

  
 وااللتزامــات الدوليــة قــرارات األجهــزة الرئاســية إلــى حــد كبيــر علــى يســتند ٢أن القطــاع  الفريــق العامــل وأقــر  -٣١

مبـادرات  مـع وبمـا يتفـق، برنـامج العمـل العـام على النحو المبين فـي الدولية في مجال الصحة العمومية واألولويات
 الميزانيـــة حّيـــزتخصـــيص االســـتراتيجي ليتبـــع ال فمـــن المستحســـن أن ولـــذلك،. منظمـــة األخـــرى قيـــد التنفيـــذال إصـــالح

فـي ، مع األخذ العالمية واإلقليمية واألولويات الصحية الممارسات الحالية وأن يعتمد على تقييم وتحديد االحتياجات
  :المعايير التالية االعتبار

  ؛العمل العام في برنامج ألولويات المحددةا  •
  البلدان؛أولويات احتياجات و   •
  ؛األجهزة الرئاسية للمنظمة القرارات التي اعتمدتها  •
  ؛للمنظمة الميزة النسبية  •
  كفاءة والفعالية)؛إيالء االهتمام لل (معمنظمة المستويات الثالثة للوظائف أدوار و   •
  ؛المستهدفة والمنجزات للمخرجاتواقعية  تقدير تكاليف  •
  إدارة المشروع. نهج  •

  
  : التنظيم واإلدارة٣القطاع 

  
يتعلــق هــذا القطــاع بالوظــائف الالزمــة إلدارة المنظمــة. ويمكــن إدراج تكــاليف التنظــيم واإلدارة ضــمن فئتــين   -٣٢

  من الفئات العامة، أال وهما:
القوامــة وتصــريف الشــؤون: وتشــمل تكــاليف جميــع الخــدمات المؤسســية والوظــائف التمكينيــة، بمــا فــي   •

  ذلك القيادة واإلدارة العامة وتصريف الشؤون؛
البنـــى التحتيـــة والـــدعم التنظيمـــي: وتشـــمل تكـــاليف تشـــغيل خـــدمات المبـــاني، والصـــيانة، وتكنولوجيـــا   •

 ٦التنظيمي. وتندرج معظم هذه التكاليف ضمن الفئة  المعلومات، واألمن، وغيرها من خدمات الدعم
، ولكـــن بعضـــها ينـــدرج ضـــمن الفئـــات التقنيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤مـــن برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر 

  .٥إلى  ١ من
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ــــوفر  -٣٣ ــــاه ٥الجــــدول  ي ــــة األنشــــطةتصــــنيف  أدن ــــة البرمجي ــــي الميزاني  ٢٠١٥-٢٠١٤ وتكــــاليف المــــوظفين ف
  .٣ للقطاع

  
  )٪(تكاليف الموظفين و  األنشطة تصنيف - ٢٠١٥-٢٠١٤: الميزانية البرمجية ٣القطاع  -٥ الجدول

  
    ٢٠١٥-٢٠١٤ المزمعةميزانية ال

  ٢٥  األنشطة تكاليف
  ٧٥  تكاليف الموظفين

  
عنصــر التكلفــة  الخــاص بالقوامــة وتصــريف الشــؤون مــن ٣أقــر الفريــق العامــل بمــا ينطــوى عليــه القطــاع   -٣٤

على سبيل المثال تكاليف اجتماعات األجهزة الرئاسية وهياكل تصريف الشـؤون، أو الوظـائف العليـا الثابتة العالية (
المرتبطـة  ظـائفبالو  فيمـا يتعلـق وفعاليتها بإجراء قدر كبير من العمل لتنظيم مواءمة التكلفة وأقر كذلكبالمنظمة). 

  اإلدارة والتنظيم.ب
  

المرتبطــة  وظــائفلل ميزانيــةال حّيــزتخصــيص ل الــنهج الحــالي بالحفــاظ علــى يوصــي الفريــق العامــل لــذلك،  -٣٥
وتصـريف  القيـادةتقسـيم إيـالء االهتمـام إلـى  مـع، منظمـةال أن يـتم االنتهـاء مـن عمليـة إصـالح التنظيم واإلدارة إلىب

  . داخل القطاع فئات فرعية إلى، والتنظيم واإلدارة الشؤون
  

كنـوع مـن الممارسـات المسـتدامة  في النظـام كفاءة التكلفةلضمان  تدابير إنشاء يجب باإلضافة إلى ذلك،و   -٣٦
  منظمة لعائد على االستثمار وٕاظهاره.ال لضمان تحقيق عبر المنظمةينبغي إضفاء الطابع المؤسسي و 
  

الخاصـــة  بشـــأن التـــدابير واإلدارة البرنـــامج والميزانيـــةلجنـــة  تقـــديم تقـــارير منتظمـــة إلـــى ومـــن المقتـــرح أيضـــاً   -٣٧
  .وتحقيق الوفورات التكاليف كفاءةب
  

  : االستجابة ألحداث الطوارئ كاالستجابة للفاشيات واألزمات٤ القطاع
  

الفاشـية  انـدالع لطبيعـة ونظـراً واستئصـال شـلل األطفـال.  هذا القطاع االستجابة للفاشيات واألزمـاتيغطي   -٣٨
يصـعب التنبـؤ  وٕان كانكبيرة المطلوبة الموارد فعادة ما تكون  ،والتي تحكمها األحداث الحادة، واالستجابة لألزمات

العموميـة  للصـحة البرنامجيـة الطـوارئ من حالياً  استئصال شلل األطفال ويعتبر. التخطيط للميزانية أثناء عملية بها
ـــذا علـــى الصـــعيد العـــالمي، ـــة  ل ـــة لتلبي ـــة بصـــورة عاجل ــــادة الميزاني ــــل زيــ ــــن أجـ ــــة مــ فمـــن الضـــروري التحلـــي بالمرونــ

  احتياجات البرامج.
  

 ٢٠١٥-٢٠١٤ وتكــاليف المــوظفين فــي الميزانيــة البرمجيــة األنشــطة تصــنيف أدنــاه ٦ الجــدوليســتعرض   -٣٩
  .٤ لقطاعل
  

  )٪(تكاليف الموظفين و  األنشطة تصنيف - ٢٠١٥-٢٠١٤: الميزانية البرمجية ٤القطاع  -٦ الجدول
  
    ٢٠١٥-٢٠١٤ المزمعةميزانية ال

  ٧٨  األنشطة تكاليف
  ٢٢  تكاليف الموظفين
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الخطــة  بالفعــل مــن خــالل موجــودةستئصــال شــلل األطفــال منهجيــة ال الفريــق العامــل علــى أن هنــاكاتفــق   -٤٠
الفريـق  ومـن ثـم ال يوصـي. ٢٠١٨-٢٠١٣االستراتيجية للقضاء على شلل األطفال والشوط األخير من استئصـاله 

  شلل األطفال. الالزم الستئصال الميزانية حّيزتخصيص بتبني نهج جديد ل العامل
  

بعـين  مـع األخـذ، دوليـاً  التـي تثيـر قلقـاً  الطوارئ الصحية لمعالجة عالمي دائر إنشاء صندوق ومن المقترح  -٤١
صــناديق إقليميــة  إنشــاء ينبغــي أيضــاً و  المتحــدة. األمــم داخــل منظومــة اآلليــات الماليــة األخــرى الموجــودة االعتبــار

  .لالستجابة للطوارئ داخل كل إقليم
  

  :توصيات عامة
  

العديد من القضايا  ناقش الفريق العامل، الميزانية حّيزاالستراتيجي لتخصيص منهجية لل وضع وفي سياق  -٤٢
  .للنظر فيهاعلى المجلس  التوصيات التالية الفريق العامل، يقترح ونتيجة لذلك منظمة.ال بإصالح المتعلقة

بمــا فــي ذلــك ، القــائم علــى النتــائج ســبل التخطــيط وٕاعــداد الميزانيــة تعزيــزالعمــل علــى  تواصــل األمانــة  •
  والمساءلة. والكفاءة والفعالية الشفافية تحسين

ــــي إصــــالح تصــــريف الشــــؤون  • ــــد مــــن التقــــدم ف ــــق بتعريــــفســــيما ، والالمزي  ووظــــائف أدوار فيمــــا يتعل
ـــزتخصـــيص بـــين  تحســـين التوافـــق بغيـــة للمنظمـــة، المســـتويات الثالثـــة دوار ووظـــائف وأ الميزانيـــة حّي
  .الميزانية البرمجية بشكل أفضل لألولويات المحددة فيعلى االستجابة للمنظمة، و  المستويات الثالثة

  
 البرمجيـــة والتـــي تؤخـــذ بعـــين االعتبـــار فـــي ميزانيـــةالخاصـــة بال بشـــكل أفضـــل المعلومـــات األمانـــة توضـــح  -٤٣

  للمنظمة. االلتزامات العالمية القرارات وغيرها من، بما في ذلك ووضع الميزانيةعمليات التخطيط 
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  التذييل
  

  ١قطاع الميزانية لل حّيزتخصيص في  المنهجية المتبعة
  

. وتتبــع ١ للقطــاع الميزانيــة حّيــزتخصــيص  نمــاذج فــي إعــدادالمؤشــرات المســتخدمة المنهجيــة و  هــذا الملحــق يصــف
  .الموضحة أدناه الخطوات األربعالنماذج في إعداد  الرياضية المستخدمة منهجيةال
  

  وضع مؤشرات مقييسة :١الخطوة 
  
  مع بعضها البعض. مقارنتها بغرض) الجدولموضحة في وضع مؤشرات مقييسة مختارة (ال تم
  

  لكل بلد األداء العام تحديد :٢الخطوة 
  

  .في كل بلدلمؤشرات المختارة ل األداء العام من أجل تحديد لكل بلد مؤشراتمقياس ال متوسط يتم احتساب
  

  وضع أوزان ترجيحية لكل بلد :٣الخطوة 
  
التـي وقـع مؤشـرات لل وفقـاً  مجموعـات عشـرية وتجميعهـا فـي لمقيـاس المؤشـرة متوسطال للقيمة وفقاً  ترتيب الدول يتم

  عليها االختيار.
  

  تقسيم البلدان إلى مجموعات ووضع أوزان ترجيحية لها :٤الخطوة 
  

) فـي ٣الخطـوة نتائج ( مجموعة عشرية لكل االحتياجات منسب بضرب لكل بلد الوزن الترجيحي النسبي يتم تحديد
فـي المجموعـة  واألقل احتياجاً  ١العشرية في المجموعة  األشد احتياجاً  وتم وضع البلدان .عامل مقياس سكان البلد

 )١٠المجموعــة العشــرية و  ٩ العشــرية مجموعــةفــي ال( احتياجــاً  البلــدان األقــل مــن ٪٢٠. وتــم إعطــاء ١٠العشــرية 
ـــــدان، فأخـــــذت وظيفـــــة منســـــب لأمـــــا بالنســـــبة  .صـــــفري احتياجـــــات منســـــب  مؤشـــــر: الشـــــكل االحتياجـــــاتبقيـــــة البل

  . = االحتياجات
  

 التـي تـم اسـتخدامها) ALPS( المعـدل سـجل السـكان تربيـع في كل بلد هـو نفـس وظيفـة وكان عامل مقياس السكان
 للبلـدان مرتفـع وزن نسـبيإعطـاء وضـع المقـاييس هـو  وظيفـة وكـان الغـرض مـن. ٢٠٠٦التحقـق فـي عـام  في آليـة

 االختالفــات فــي االعتبــار مــع األخــذ، عــدد األكبــر مــن الســكانال البلــدان ذات بالمقارنــة مــع قــلاأل ذات عــدد الســكان
  .سكان البلدان في العامة

  
إقلـيم مـن أقـاليم  كل للبلدان في المخصصة النسبيةالترجيحية  األوزانتجميع هو  ٤الخطوة  الجزء األخير من وكان

  .المخصصات اإلقليمية للوصول إلى المنظمة
  

  في االعتبارالتي تم أخذها  المؤشرات الرئيسية
  

الخـدمات ، وسبل الوصول إلـى الخدمات الصحية، وتكلفة المراضة تحديد مؤشرات العامل إلى األمانة طلب الفريق
عـــدم المســـاواة و ، الصـــحية لحـــاالت الطـــوارئ، والتأهـــب البيئيـــة والطبيعيـــة والمخـــاطرالتعـــرض للكـــوارث الصـــحية، و 

  :ما يلي المؤشرات التي تم أخذها بعين االعتبارتشمل هذه . اإلجحافو 
  )؛تعادل القوة الشرائية بالدوالر( للفرد الناتج المحلي اإلجمالي  •
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  ؛العمر المأمول  •
  (الخناق والشاهوق والكزاز)؛للدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس  المضاد باللقاح الثالثي تغطيةال  •
  مهرة؛ صحيين عاملين إشراف تحت ُتجرى التي الوالدات  •
باحتساب مدد  المصححةسنوات العمر  ؛للفرد إجمالي سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز  •

فتــرة المحيطــة ، وأمــراض الواألمــراض التــي تصــيب األمهــات ،األمــراض الســارية بســببالعجــز للفــرد 
 بســــبب باحتســــاب مــــدد العجــــز للفــــرد ســــنوات العمــــر المصــــححة ؛للفــــردالتغذويــــة واألمــــراض بــــالوالدة 

  ؛واإلصابات األمراض غير السارية
  ؛نسبة سعر صرف العملة عند تعادل القوة الشرائية مقارنة بسعر صرف الدوالر األمريكي  •
  ؛كثافة الطرق الكثافة السكانية؛ في المناطق الحضرية؛ السكان الذين يعيشون نسبة  •
  درجات الحرارة القصوى؛للجفاف والفيضانات و  الذين تعرضواسكان النسبة المئوية لل  •
  )؛٢٠٠٥الدولية ( اللوائح الصحية تنفيذ  •
  .عدم المساواة في الدخلالخاص ب (Gini) معامل جيني  •

  
  كل مؤشر. وعيوب بما في ذلك مزايا العامل، نظر فيها الفريقالتي  للمؤشرات موجزاً  وصفاً  أدناه وتعتبر الجداول

  
  وعيوب كل منها بما في ذلك مزايا العامل، نظر فيها الفريقالتي  المؤشرات

  
  معدل المراضة

المؤشرات المحتملة بشأن استبدال متوسط 
  العيوب  المزايا  المأمولالعمر 

العمر المصححة باحتساب إجمالي سنوات 
  للفرد مدد العجز

مؤشر سليم من الناحيـة النظريـة يضـم   •
معــدل المراضــة ومعــدل الوفيــات علــى 

  حد سواء

إتاحة نقطتين فقط من نقـاط البيانـات علـى   •
ـــــــي عـــــــامي  ٢٠٠٠ المســـــــتوى القطـــــــري: ف

 ٢٠١٢و
تباين محدود في سنوات العمـر المصـححة   •

ـــى الفـــرد  باحتســـاب مـــدد العجـــز بالنســـبة إل
  على مستوى البلدان ككل 

ححة ر المص نوات العم دد  س اب م باحتس
رد  ز للف ببالعج ارية بس راض الس ، األم

ات يب األمھ ي تص راض الت ، واألم
راض ال الوالدة وأم ة ب رة المحيط فت

  التغذوية واألمراض 
ح ر المص نوات العم دد  حةس اب م باحتس

ر السارية بسبب العجز للفرد  األمراض غي
  واإلصابات

مؤشـــرات ســـليمة مـــن الناحيـــة النظريـــة   •
تضــم معــدل المراضــة ومعــدل الوفيــات 

 على حد سواء
قــــد تختلــــف تكــــاليف معالجــــة ســــنوات   •

العمـــــــر المصــــــــححة باحتســــــــاب مــــــــدد 
العجــــــــز بســــــــبب األمــــــــراض الســــــــارية 

  واألمراض غير السارية

نقطتين فقط من نقـاط البيانـات علـى إتاحة   •
ـــــــي عـــــــامي   ٢٠٠٠المســـــــتوى القطـــــــري: ف

  ٢٠١٢و
تباين محدود في سنوات العمـر المصـححة   •

ـــى الفـــرد  باحتســـاب مـــدد العجـــز بالنســـبة إل
 على مستوى البلدان ككل

يتـابين عبــر مختلــف البلــدان العــبء النــاجم   •
العمـــر المصـــححة باحتســـاب عـــن ســـنوات 

الســــــارية مــــــدد العجــــــز بســــــبب األمــــــراض 
واألمـــراض غيـــر الســـارية، ولكـــن الصـــياغة 

  تولي األهمية ذاتها لكليهما



  Annex          EB136/35    الملحق          ١٣٦/٣٥ت  م

13 

  مستوى األسعار
  العيوب  المزايا  اإلضافي المحتمل المؤشر

وة  ادل الق د تع ة عن نسبة سعر صرف العمل
دوالر  رف ال عر ص ة بس رائية مقارن الش

  األمريكي

إذا مؤشـــر ســـليم مـــن الناحيـــة النظريـــة   •
بالـــــــــدوالر  تـــــــــم تخصـــــــــيص الميزانيـــــــــة

األمريكــــي ولكــــن تــــم صــــرفها بالعملــــة 
  المحلية

ـــالغ عـــددها   • ـــدول األعضـــاء الب ـــاح لل مت
أو  ٢٠١٢دولــــــــــــة فــــــــــــي عــــــــــــام  ١٨٣
  ٢٠١٣  عام

التـي  بناًء على عوامل تعادل القوة الشرائية  •
ُتجمـــــــــــــع إال بصـــــــــــــورة دوريـــــــــــــة (فـــــــــــــي  ال

) يســـــتند ســـــعر ٢٠١١ وعـــــام ٢٠٠٥ عـــــام
صــــرف العملــــة الحــــالي عنــــد تعــــادل القــــوة 
الشـــــــــرائية إلـــــــــى العوامـــــــــل المحـــــــــددة فـــــــــي 

 ٢٠٠٥  عام
استنادًا إلى سعر صرف الـدوالر األمريكـي   •

الــذي قــد يشــهد تقلبــات كبيــرة مــن عــام إلــى 
    آخر

  إتاحة الخدمات الصحية
  العيوب  المزايا  ةالمحتمل ةاإلضافيالمؤشرات 

بة ون نس ذين يعيش كان ال اطق  الس ي المن ف
  الحضرية

عــددها  البــالغمتاحــة للــدول األعضــاء   •
  ٢٠١٣دولة في عام  ١٩١

مـــدى المالءمـــة علـــى افتـــراض أن مســـتوى   •
  اإلتاحة في المناطق الحضرية جيد

متاحــة للــدول األعضــاء البــالغ عــددها   •  الكثافة السكانية
  ٢٠١٣دولة في عام  ١٩٠

مـــدى المالءمـــة علـــى افتـــراض أن الكثافـــة   •
  السكانية العالية تعني مستوى إتاحة جيد

مؤشر سليم من الناحية النظريـة بشـأن   •  الطرقكثافة 
اإلتاحــــة فــــي المنــــاطق الجغرافيــــة فــــي 

  معظم البلدان
عــددها  البــالغمتاحــة للــدول األعضــاء   •

  دولة  ١٨٣

فقـــط  ٪٥٠ -بعـــض البيانـــات قديمـــة جـــدًا   •
 ٢٠١٠من نقـاط البيانـات اعتبـارًا مـن عـام 

  فصاعداً 
قـــــد ال يكـــــون مفيـــــدًا تحديـــــدًا فـــــي البلـــــدان   •

  كّونة من عدة جزرالم
  سرعة التأثر بالكوارث البيئية والطبيعية

  العيوب  المزايا  اإلضافي المحتملالمؤشر 
ة لل بة المئوي كان النس واس ذين تعرض  ال

انات و اف والفيض رارة للجف ات الح درج
وى ـــــرة  القص -١٩٩٠(المتوســـــط فـــــي الفت

٢٠٠٩(  

ــــــة   • ــــــة النظري مؤشــــــر ســــــليم مــــــن الناحي
النـــــاجم عـــــن ألغـــــراض تقيـــــيم الخطـــــر 

  أحداث طبيعية محددة
وضع مؤشر يبّدد بشكل فعـال احتمـال   •

  حدوث تغير مفاجئ في القيمة

البــالغ  تتــاح البيانــات فقــط للــدول األعضــاء  •
  ٢٠٠٩من عام  دولة، ابتداءً  ١٦٥عددها 

ــــة بســــالمة   • ال يضــــم كــــل المخــــاطر المحيق
  البيئة، مثل الهزات األرضية

  التأهب
  العيوب  المزايا  المحتملاإلضافي المؤشر 

يشــمل مجــاالت متعــددة تتعلــق بتأهــب   •  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  البلدان 

ــــــرتبط بهــــــدف رئيســــــي مــــــن أهــــــداف   • ي
  المنظمة

  ٢٠١٢إتاحة البيانات اعتبارًا من عام   •

 البـالغإتاحة البيانات فقط للـدول األعضـاء   •
  دولة  ١٣٩عددها 
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  اإلنصافعدم المساواة وعدم 
  العيوب  المزايا  اإلضافي المحتملالمؤشر 

عدم المساواة الخاص ب (Gini)معامل جيني 
  في الدخل

مؤشـــــر شـــــائع االســـــتخدام وســـــليم مـــــن   •
الناحيـــة النظريـــة بشـــأن عـــدم المســـاواة 
  بشكل وأوجه اإلجحاف الناجمة عنه

 البـالغإتاحة البيانات فقط للـدول األعضـاء   •
  دولة ١٤٨عددها 

فقـــط  ٪٥٠ -البيانـــات قديمـــة جـــدًا بعـــض   •
 ٢٠١٠من نقـاط البيانـات اعتبـارًا مـن عـام 

  فصاعداً 
  

متوســط العمــر ) و والربالــد القــوة الشــرائية تعــادل( النــاتج المحلــي اإلجمــالي للفــرد ٢٠٠٦عــام  اســتخدمت آليــة تحقــق
. واســـُتخِدم فـــي هـــذه العمليـــة إلعـــداد نمـــوذج أساســـي مؤشـــران إضـــافيان يعكســـان إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية المتوقـــع

 ومعـدل الـوالدات بحضـور الثالثـي الجرعـات المضـاد للـدفتيريا والتيتـانوس والخنـاق باللقاحاألساسية ومعدل التغطية 
ل المؤشــرات أو إضــافتها إلــى النمــوذج كمــا ُأِعــّدت نمــاذج مركبــة مختلفــة إمــا مــن خــالل اســتبدا .ن مهــرةيمتخصصــ

  المركب األساسي.
  

الفريـق العامـل  ، ووقـع اختيـارمؤشـرات التنميـة العالميـةموثوقـة، مـن مثـل  ستنباط المؤشـرات مـن قواعـد بيانـاتوتم ا
كبــة المر  علــى تلــك المؤشــرات اســتنادًا إلــى مــدى إتاحــة البيانــات واكتمالهــا وموثوقيتهــا ورصــانتها. وفيمــا يلــي النمــاذج

  ١.(V)5و (U)4و (T)3و(S)2  والتي جرى النظر فيها: الناشئة عن تلك العملية
  

هـــي أفضــل المؤشـــرات وأنســبها لتخصـــيص  (V)5وقــّرر الفريـــق العامــل أن المؤشـــرات المســتخدمة إلعـــداد النمــوذج 
  الميزانية. حّيز

  
من مدى رصانة النموذج  لتقييم (V)5أيضًا تحليل لمدى حساسية ترجيحات المؤشرات في النموذج المركب وُأجري 

ــرًا فــي تــرجيح كــل واحــد مــن المؤشــر  الناحيــة اإلحصــائية، وهــو تحليــل ات الــواردة فــي النمــوذج عنــد حســاب بــّين تغّي
متوسط المؤشرات المقيسة. وُمِنحت ترجيحات متكافئة للمؤشرات كافة في إطـار المنهجيـة األساسـية المبّينـة أعـاله. 

، مــــا أدى إلــــى حــــدوث ٪١٠نــــى الممنــــوح لكــــل مؤشــــر فــــي تحليــــل الحساســــية بنســــبة وكــــان التــــرجيح النســــبي األد
تلــك النتــائج إلــى أن النتــائج األصــلية المســتمدة مــن  فــي الجــدول المبــّين أدنــاه. وتشــير ُتلّخــص نتائجهــا تكــراراً  ٩٣٠

  رصينة بالنسبة إلى ترجيحات المؤشرات. (V)5النموذج المركب 
  

 (V)5تحليل حساسية ترجيحات المؤشرات في النموذج المركب 
  

تخصيص النموذج األصلي   اإلقليم
  )٪( (V)5المركب 

  )٪تحليل الحساسية (
  المتوسط  الحد الوسط  الحد األقصى  الحد األدنى

  ٤٤,٣٠  ٤٤,٨٣  ٤٦,٤٥  ٣٩,٩٣  ٤٤,٨٧  األفريقي
  ١٠,١٧  ١٠,١٥  ١١,٥٢  ٩,٣٠  ١٠,١٦  األمريكتين

  ١٣,٤٨  ١٣,٥٩  ١٤,١٠  ١٢,٦٥  ١٣,٦٩  المتوسطشرق 
  ١٣,٢٥  ١٣,٥٤  ١٧,٥٢  ٩,٩٤  ١٢,٥١  األوروبي

  ١٠,٧٧  ١٠,٦٩  ١٢,٧٥  ٩,٢١  ١٠,٨٤  جنوب شرق آسيا
  ٨,٠٣  ٧,٩٠  ٩,٥٩  ٦,٤٢  ٧,٩٢  غرب المحيط الهادئ

=     =     =  
                                                           

  من التقرير األساسي. ٣، الجدول ٢٢انظر الفقرة    ١


