
 
 

 
 

“Œ¿Œº≥‚A “ƒVºªA 9EM/RC52/ 
°mÃNùA ∂j_rª ¬ t/G æ52/9 

 
 —iÀfªA√BRªA∆Ãn¿àAÀ “Œ LE/oÒn´C 2005 

 
 fƒJªA10æB¿ßfiA æÀfU ≈ø  ΩufiA :“ÕlŒº∏√‚BI 

 
 

 
eiAÃ¿ºª œVŒMA m‹A wŒvbNºª “ÕeBqi‚A ŸeBJùA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 منظمـة الصحـة العالميـة

 RC/2005/1 اللجان اإلقليمية
 2005يونيو /  حزيران1 

 
 
 
 

 المبادئ اإلرشادية للتخصيص 
 االستراتيجي للموارد

 
 
 

 مقدمـة
 
ـ                -1 ة طلبت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون إلى المدير العام، بناء على تقرير أمانـة المنظم

، وضع مبادئ إرشادية ومعايير للتخصيص االستراتيجي للمـوارد علـى جميـع             31-51ع ص ج القرار حول
وفيما يلي نص المقـرر     . مستويات المنظمة، لرفْعها إلى المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المئة           

 :اإلجرائي
 

ة العادية، ومع اإلحاطة علماً     بعد النظر في التقرير المتعلق بمخصصات األقاليم من الميزاني        "
، قررت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون أن تطلب إلـى           21بالتوصيات الواردة في الفقرة     

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

وتقديم الدعم إلى أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقل البلدان نمواً، لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته     
 )2004مايو /  أيار22) 10(57ع ص جالمقرر اإلجرائي  (."الخامسة عشرة بعد المئة

 
سة عشرة بعد المئة، التقدم المحرز في إعداد المبادئ         وقد استعرض المجلس التنفيذي، في دورته الخام       -2

وطلب إلى األمانة أن تواصل العملية التشاورية، وأن تقدم مسودة          . التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد   
 وقد نوقشت المسودة مرة أخرى في الدورة        1.جديدة إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة عشرة بعد المئة         

السادسة عشرة بعد المئة، حيث تم االتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول األعضاء عن طريـق اللجـان                  
ومن المزمع عندئذ إعداد صيغة جديدة للمسودة تُعرض على المجلس التنفيذي في دورتـه الـسابعة                . اإلقليمية

اقتُرح أيضاً أن تعتمد جمعية الصحة      و. 2006يناير  / عشرة بعد المئة، التي من المقرر عقدها في كانون الثاني         
 .العالمية قراراً بشأن المبادئ اإلرشادية للتخصيص االستراتيجي للموارد

 
وتُفيض هذه الوثيقة في عرض المنهجية المتبعة وعملية التخصيص االستراتيجي للموارد، في سـياق               -3

 تعرض بالتفصيل آلية التوثيق التـي مـن         كما أنها . اإلطار الذي وضعته المنظمة لإلدارة تأسيساً على النتائج       
شأنها ضمان زيادة العدالة، وتوجيه الموارد إلى أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقلها نمواً، على نحو ما أعربت                 

 .عنه بوضوح جمعية الصحة العالمية
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 تجديد إطار المنظمة لإلدارة تأسيساً على النتائج
 
لى مدى الثنائيات الماضية، تم وضع إطار جديد لإلدارة تأسيساً علـى            استناداً إلى الخبرة المكتسبة ع     -4

ويـضم هـذا    . النتائج، بغرض تحقيق أسلوب أكثر استراتيجيةً للتخطيط، وبغرض تبسيط العمليات الرئيـسية           
اإلطار خطة استراتيجية متوسطة األمد على نطاق المنظمة، تعتمد على برنامج العمل العام الحـادي عـشر،                 

 .يجيات التعاون القُطرية، وقرارات األجهزة الرئاسيةواسترات
 
وسوف يكون من شأن هذه الخطة االستراتيجية المتوسطة األمد، توجيه المنظمة علـى مـدى سـت                  -5

وسوف تـشكّل   ... كما أنها سوف تدعم ثالث ميزانيات برمجية ثنائية وتعززها وتؤمن لها االستمرار           . سنوات
لُب الخطة االستراتيجية المتوسطة األمد، ممثِّلةً االلتزامات التي على الدول األعـضاء            األغراض االستراتيجية   

كما سوف تشمل الخطة التوقعات المتعلقة بتخصيص الموارد لمختلف األغراض االستراتيجية           . وأمانة المنظمة 
عة على صعيد المنظمـة     وسوف يتم تقسيم األغراض االستراتيجية إلى نتائج متوق       . على مدى الثنائيات الثالث   

كما سوف تتضمن الميزانية البرمجية الثنائية السنوات، المنبثقة عن ذلك، أهـدافاً شـاملة             . لمدة السنوات الست  
لمدة سنتين اثنتَين، وما تتطلبه من ميزانيات لتحقيق النتائج المتوقعة، المبينة في الخطة االستراتيجية المتوسطة               

 .األمد
 
ساسية ألي إطار لإلدارة تأسيساً على النتائج، القدرة على رصد األداء في المستقبل،             ومن العناصر األ   -6

وسيجري تعزيز قدرة المنظمة على الرصد، وخضوعها للمساءلة، عـن طريـق اإلطـار    . وتقييم أثر البرامج  
ية البرمجية  الجديد المقترح، إذ سوف يتم تجديد عمليات التخطيط بوضوح أكبر، مما سيؤدي إلى إعداد الميزان              

وينبغي التوكيد على أن األداء ينسحب في هذا الصدد على برامج ومكاتب            . على نحو يتَّسم بالمزيد من الكفاءة     
وعلى أي حال، البد من بذل أقصى ما في المستطاع لـضمان أن يكـون               . المنظمة، ال على البلدان بحد ذاتها     

 .ها نمواًاألداء قوياً في أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقل
 
 .ويبين الرسم البياني الوارد أدناه اإلطار الجديد -7
 

 
 
 

مؤشر الموارد المرتكز 
المنظورات البرنامجية  على

 والوظيفية والتنظيمية

توثيق حصيلة الميزنة
تأسيساً على النتائج على 
 أساس المنظورات الثالثة

التخصيص االستراتيجي للموارد
التخطيط االستراتيجي

الخطة
 االستراتيجية

العناصر المدرجة في 
 برنامج العمل العام

 األجهزة الرئاسية
 استراتيجيات التعاون القُطرية

رصد األداء 
 وتقيـيمه

 رصد األداء

الميزنة تأسيساً على
 النتائج

يط التنفيذيالتخط

الميزانية البرمجية 
 الثنائية 

الخطط 
 التنفيذية

    برنامج العمل العام،
2006-2015 
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 المبادئ التوجيهية: التخصيص االستراتيجي للموارد
 
تمثِّل المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد، فرصةً سانحة لزيادة تقوية أسلوب المنظمة             -8

نحن نتحول عن األسلوب القائم على الموارد، حيث كان يتم تخصيص المـوارد             ف. لإلدارة تأسيساً على النتائج   
أوالً، ثم توضع الخطط بشأنها، إلى أسلوب قائم على النتائج، حيث نبدأ أوالً بتقرير ما ينبغي لنا عمله، ثم نحدد                    

. ض المتفـق عليهـا    في ضوئه اآلثار المترتبة عليه من حيث التكاليف والمتطلبات من الموارد لتحقيق األغرا            
وينسجم هذا تماماً مع األسلوب القائم على االحتياجات، إذ إن األغراض والموارد المرتبطة بها، تهدف منطقياً                

 .إلى التصدي للمجاالت التي تكون فيها االحتياجات أشد ما تكون
 
 1.وفي ما يلي عرض مسودة المبادئ التوجيهية السبعة -9
 

 المبدأ األول
 

يستند التنسيق والتخصيص االستراتيجيـان للموارد، أوالً وقبل كل شـيء، إلـى            ينبغي أن    
التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانية تأسيساً على النتائج، على أن تُحدد النتائج المتوقعة بعد إجراء              

تويات إلـى   عملية التخطيط على نطاق المنظمة، وأن تُعد الميزانيات على نحو متدرج من أدنى المس             
 .أعالها، استناداً إلى االحتياجات المقدرة من الموارد الالزمة لتحقيق تلك النتائج المتوقعة

 
 المبدأ الثاني

 
ينبغي أن تقوم عمليات التخصيص االستراتيجي للموارد، على أساس متين من مبادئ العدالة،              

 .وأن تدعم أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقلها نمواً
 

 دأ الثالثالمب
 

وينبغي النظر إلـى المتطلبـات مـن        . ينبغي أن تشمل الميزانية كلَّ الموارد المالية للمنظمة        
الموارد على نحو متكامل، بما في ذلك اإليرادات المتأتِّية من جميع المصادر المالية، في إطار ميزانية                

 .واحدة للمنظمة برمتها
 

 المبدأ الرابع
 

صيص االستراتيجي للموارد كامَل حقبة التخطيط االسـتراتيجي        ينبغي أن تشمل عمليات التخ    
                   الممتدة لست سنوات؛ ولو أنه ينبغي لمؤشرات الموارد أن تكون عامة بما فيـه الكفايـة، وأن تُـْؤِثر

 .المرونةَ على التصلُّب
 

 المبدأ الخامس
 

ن اإلشادة بـالبرامج    وتتعي. ينبغي أن تُراعى في هذه العملية إنجازات برامج أو مكاتب بعينها          
أو المكاتب الجيدة األداء، كما يتوجب تبادل خبرتها مع سائر البـرامج أو المكاتـب بوصـفها مـن                   

أما البرامج أو المكاتب التي ال تتمكن من تحقيق النتائج المتوقعة، فيجب إيالؤها             . الممارسات الـمثْلَى 

                                                            
 .EB115/CD/1انظر الوثيقة    1
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، أوجه القصور التي تعانيها، كما ينبغي تقديم الدعم         االهتمام الالزم من أجل أن تَتَفهم على نحو أفضل        
 .الكافي لها، لتمكينها من إحراز تقدم سريع

 
 المبدأ السادس

 
 :ينبغي، عند تحديد االحتياجات من الموارد، النظر في ثالثة منظورات متكاملة، هي

 
ويمثِّـل  . مج، ويعكس أولويات المنظمة فيما يتعلق بإنجاز البـرا        المنظور البرنامجي  )أ(

إن هـذه   ". ما هي المرامي واألغراض التي تريد المنظمة تحقيقها؟       : "رداً على السؤال التالي   
المرامي واألغراض تنبع من برنامج العمل العام، ومن قرارات المجلس التنفيـذي وجمعيـة              

 .الصحة العالمية، ومن سائر االلتزامات العالمية، مثل المرامي اإلنمائية لأللفية
 
كيف يتـسنى للمنظمـة أن تحقـق        : "، ويجيب عن السؤال التالي    المنظور الوظيفي  )ب(

وهو يشير إلى الوظائف األساسية للمنظمـة،       ". مراميها وأغراضها على أفضل وجه ممكن؟     
وإلى الكيفية التي ينبغي بها للمنظمة تحقيق التوازن بين هذه الوظائف حتى تحقق أغراضـها               

 .لكفاءةاالستراتيجية بأكبر قدر من ا
 
 وهو يتعلق بمكاتب المنظمة فـي البلـدان، واألقـاليم، والمقـر       المنظور التنظيمي،  )ج(

أين يتم إنجاز العمل على أفْضِل وأفْعِل وجه ممكن         : "وهو يجيب عن السؤال التالي    . الرئيسي
لـة  وينبغي توجيه الموارد إلى المجاالت التي يتم العمل فيها، بما يكفـل العدا            ". في المنظمة؟ 

 .والتركيز على أشد البلدان احتياجاً
 

 المبدأ السابع
 

ينبغي تقيـيم حصيلة عملية التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانية تأسيساً علـى النتـائج،             
 للمـوارد    يستأنس بهـا   rangesوتبريرها على أساس آلية للتوثيق، وهو ما من شأنه تحديد مجاالت            

 .الالزمة للمقر الرئيسي ولكل إقليم
 

وعلى . وسوف يتم، دورياً، رصد التخصيص الفعلي للموارد على أساس المجاالت المستهدفة          
الرغم من أن المخصصات الفعلية قد تختلف أو تنحرف عن األهداف المنشودة في أجزاء مـن دورة                 

وفي حالة حدوث اخـتالف     . التخطيط االستراتيجي، فإن من شأنها أن تتوازن على مدى الحقبة كاملة          
 .وهري يمكن تنقيح المجاالت المستهدفة، بحيث تعكس التغيرات االستثنائية في الظروفج

 
 التخصيص االستراتيجي للموارد حسب المنظورات الثالثة

 
أما أولهما، فيتعلـق    . تقتضي ترجمة هذه المبادئ إلى ممارسات، األخذ بأسلوب مزدوج يتكامل جزآه           -10

وأما الثاني، فيتعلق بآلية توثيقية . منظورات الثالثة الـمجملة في المبدأ السادسبعملية التخطيط االستراتيجي وال
قائمة على معايير تكفل العدالة، وبوضع أشد البلدان احتياجاً في بؤرة االهتمام، وهو ما سيرد بالتفـصيل فـي                   

 . القسم التالي
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ينة في الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة       أما من المنظور البرنامجي، فإن األغراض االستراتيجية المب        -11
 :1وسوف تراعى، لدى تحديد األغراض االستراتيجية، االعتباراتُ التالية . األمد، تمثِّل نقطة االنطالق

 
 التوجه االستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية على نحو ما هو مبين في برنامج العمل العام؛ •

يدها من خالل استراتيجيات التعاون القُطرية والمسوحات       احتياجات الدول األعضاء التي يتم تحد      •
 الوبائية، وعبء المرض؛

التحديات الصحية الكبرى المهمة والمالئمة على الصعيدين العالمي واإلقليمي، على النَّحو الـذي              •
تم تحديده من خالل مناقشات الدول األعضاء في جمعية الصحة العالميـة واللجـان اإلقليميـة،                

 رات تلك الدول وقراراتها؛ ومقر

 العدالة والكفاءة واألداء، ودعم أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقلها نمواً؛ •

 الميزة النسبية التي تتمتع بها المنظمة بناء على األغراض التي تتوخاها ووظائفها األساسية؛ •

 . المتوسط األمداآلثار المحتملة القابلة للقياس خالل حقبة التخطيط االستراتيجي •

 
ويمكن مراجعة األغراض االستراتيجية خالل دورات إعداد الميزانية البرمجيـة الثنائيـة الالحقـة،               -12

لمراعاة تغير الظروف، وألخذ االحتياجات المستجدة في الحسبان، ولضمان بقاء المنظمة قادرة على االستجابة              
سائل الرئيسية الستخدام الموارد على نحو يتسم بالكفاءة        وعالوة على ذلك، فإن إحدى الو     . لالحتياجات القطرية 

والفعالية، تتمثَّل في إيجاد التوازن المطلوب لضمان إمكانية تـوفير المـوارد المالئمـة لجميـع األغـراض                  
وال ينبغي أن ينْظَر إلى تخصيص قدر كبير من الموارد لبرنامج ما، على أنه تعـويٌض                . االستراتيجية للمنظمة 

 .لموارد المتاحة لبرنامج آخرعن قلة ا
 

ويجدر بالمالحظة أن تحديد االحتياجات من الموارد الالزمة لبلوغ األغراض االستراتيجية هو عملية              -13
 في تقديم مؤشِّرات واضحة من منظور استراتيجي للمنظمة ككّل، مـن شـأنه              األولى الخطوةوتتمثل  . متكررة

وذلك من شأنه أن يوجه عملية إعـداد النتـائج          . رها الصحيح وضع مختلف األغراض االستراتيجية في منظو     
المتوقعة توجيهاً أفضل، وتقدير تكاليف تحقيق األغراض االستراتيجية تقديراً أكثر تفصيالً، والتحقُّق عن طريق    

 :ويشمل ذلك ما يلي. مختلف المصادر من حصيلة إعداد الميزانية تأسيساً على النتائج
 

رض استراتيجي، تنبغي اإلشارة إلى مناط االهتمام فيما يتعلق بالوظـائف           بالنسبة إلى كل غ    )أ(
ويعد المنظور الوظيفي أمراً أساسـياً لـضمان        . األساسية، على النحو المبين في برنامج العمل العام       

ويفترض، في هـذا الـصدد، أن اخـتالف طبيعـة األغـراض             ". بالطريقة المناسبة "إنجاز األشياء   
 .األساليب المتَّبعة، والوظائف ذات الصلة، قد يؤدي إلى آثار مختلفة من حيث التكاليفاالستراتيجية و

 
المقر : منظور تنظيمي اإلشارة إلى المكان الذي يتم فيه إنجاز العمل على أفضل الوجوه، من              )ب(

ـ    . الرئيسي، أو مكتب إقليمي، أو مكتب قُطري       ي فالمنظور التنظيمي يضمن قيامنا بالعمل المناسـب ف
وفـي حـين    . ، مع االستفادة من مواطن القوة التكاملية في مستويات المنظمة الثالثة          "المكان المناسب "

يمكن االضطالع بجميع الوظائف األساسية على جميع مستويات المنظمة، فإن االهتمام بوظيفة معينة             

                                                            
، تحديد EBPDC3/7؛ 13، الفقرة 6، الصفحة 2005 - 2002   تقوم هذه االعتبارات على برنامج العمل العام للحقبة 1

، EUR/RC43/4؛ والوثيقة 6-4، الفقرات 3-2، الصفحتان 1996نوفمبر / شرين الثاني ت20األولويات في المنظمة، 
 .13 الفقرة 4-3، الصفحتان 1997-1996أولويات الميزانية البرمجية 
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ن غرض استراتيجي   وقد يتفاوت االهتمام م   . قد يكون أكبر على أحد المستويات منه على مستوى آخر         
 .إلى آخر

 
التوقعات النسبية فيما يتعلق بالموارد المكرسة لكل غرض استراتيجي والتي تدلُّ، من الناحية              )ج(

النوعية، على التطور المتوقع لالحتياجات من الموارد، على مدى حقبة التخطيط االستراتيجي بكاملها،          
كالزيادة المهمة، فاالستقرار، فالزيـادة األوليـة،        (مع مراعاة االستثمارات التي يجري توظيفها حالياً      

 ).فإمكان حدوث انخفاض، وما إلى ذلك
 
بمجرد إنجاز ذلك فيما يتعلق بجميع األغراض االستراتيجية، يعطى مؤشِّر نسبي للموارد التي  )د(

راتيجية ويستند ذلك المؤشر إلى األهداف المتوخاة واألساليب االسـت        . يتعين رصدها لجملة األغراض   
ويقترح تصنيفها إلى فئات بحسب تكاليفها المتوقعـة، وهـل هـي            . وإلى التحليل الوظيفي والتنظيمي   
 .مرتفعة أم متوسطة أم منخفضة

 
، القيام، استناداً إلى هذا التحليل األولي الرفيع المستوى، بإجراء تقدير مفصل لتكـاليف     الخطوة الثانية  -14

ومن المنتظر أن يستند ذلـك      . نى إلى األعلى، على جميع مستويات المنظمة      األغراض االستراتيجية، من األد   
 .إلى النتائج المتوقعة على نطاق المنظمة كَكُلِّ، والالزمة لبلوغ األغراض االستراتيجية

 
، التحقق، عن طريق مختلف المصادر، من حصيلة التقدير الشامل للتكاليف في ضـوء              الخطوة الثالثة  -15

وسـوف تتـضمن الخطـة      . راتيجية المسبقة، وقد يقتضي ذلك تكرار العمليات عدة مـرات         المؤشرات االست 
االستراتيجية المتوسطة األمد، التي ستعرض على األجهزة الرئاسية للبت فيها، مؤشراً للموارد الالزمة علـى               

وبـين  ) انيـة الخطوتان األولى والث  (مدى ست سنوات، يوفق بين المؤشر االستراتيجي المسبق المذكور أعاله           
 .حصيلة إعداد الميزانية تأسيساً على النتائج

 
وتُفضي حصيلة عملية التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانية تأسيساً على النتائج، إلى بيان متطلبات              -16

ونظراً . المنظمة من الموارد لمدة سنتين، في الميزانية البرمجية التي يتم تقسيمها على المقر الرئيسي واألقاليم              
أي المكاتـب اإلقليميـة، والبـرامج    (للطبيعة الخاصة لكل إقليم، فمن الطبيعي أن يختلف التقسيم داخل األقاليم           

، وفقاً للسياسة التي يتبعها اإلقليم المعني والتي تضعها لجنته اإلقليمية، وبما ينسجم             )البلدانية، والمكاتب القطرية  
 .مع رؤية المنظمة وسياساتها عموماً

 
قيامنا بالعمل المناسب بالطريقة المناسبة وفي المكـان         ((والغاية من هذه العملية المتكررة، هي ضمان         -17

ولو أن هذه العملية سوف تتم تكملتهـا        . ، كما أن هذه العملية هي جوهر اإلدارة تأسيساً على النتائج          )) المناسب
يز على أشد البلدان احتياجاً، والسيما أقلها نمواً، فـي          بآلية توثيقية لضمان إيالء االهتمام لتحقيق العدالة والترك       

 .األقاليم كافة، بناء على معايير موضوعية
 

 آلية التوثيق
 

سوف تُستخدم آلية توثيقية لتقييم وتحليل حصيلة إعداد خطة العمل االستراتيجية المتوسـطة األمـد،                -18
وسـوف  . وف تنطبق على كل المـصادر الماليـة       وعلى ذلك، فإنها سوف تشمل المنظمة برمتها، كما أنها س         

 بالنسب المئوية للمقر الرئيسي ولكل إقليم، على مدى حقبـة التخطـيط              معبراً عنها  rangesتعرض المجاالت   
وعلى حين أنه ينبغي النظـر إلـى آليـة          . االستراتيجي بأكملها، ولو أنها لن تورد المجاالت الخاصة بكل بلد         

جعية مهمة وشفافة، فإنها لن تحدد المخصصات الفعلية من الموارد، وإنمـا سـوف              التوثيق على أنها نقطة مر    
يستعان بها في تقدير وتوثيق المتطلبات من الموارد، تأسيساً على النتائج، في إطار إعداد الخطة االستراتيجية                

 .المتوسطة األمد، وما يرتبط بها من ميزانيات برمجية
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يير الرئيسية واألسلوب المقترح انتهاجه، ولو أنها ال تخوض في تفاصـيل            وتبين الفقرات التالية المعا    -19
ومـن  .  وغيرها من المسائل التي يتعـين تطبيقهـا        ،thresholds، والعتَبات   indexesالمؤشرات، والمنَاِسب   

في هـذا   الضروري اتخاذ المزيد من اإلجراءات وإجراء المزيد من المشاورات، علماً بأنه سوف يقدم اقتراح،               
 .2006يناير / الشأن، إلى المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المئة في كانون الثاني

 
 :وتقوم هذه اآللية على ثالثة عناصر، هي -20
 

 يشمل الوظائف األساسية التي يتعين االضطالع بها في مختلـف مـستويات     عنصر أساسـي،   )أ(
ساسي من كلٍّ مـن الميزانيـة العاديـة والمـساهمات           ويمكن تمويل هذا العنصر األ    . المنظمة
 الطوعية؛

 
 يجسد الوظائف اإلقليمية األساسية التي تتفاوت تكلفتها بحسب عدد البلـدان      وعنصر التزامـي،   )ب(

التي تقدم لها الخدمة، بما في ذلك التكلفة التنظيمية لاللتزام تجاه كل دولة من الدول األعـضاء                 
 لنظر عن أوضاعها الصحية واالجتماعية االقتصادية؛في إقليم معين، بصرف ا

 
 االقتـصادية النـسبية،   - يجسد الحالة الصحية واالجتماعيـة   وعنصر مبني على االحتياجات،    )ج(

 .إضافةً إلى عامل السكان، وهو يشكل معظم إجمالي الغطاء المالي
 

ف يعد تقدير مدروس، مبني على سياسة       وسو.  فهو قوام المقر الرئيسي بالكامل     العنصر األساسي، أما   -21
الالمركزية، وسيجرى تحليل للوظائف المحورية لتحقيق األغراض االستراتيجية، وتحديد الموقع الذي يمكـن             

إعـداد الـسياسات،    : ويشمل العنصر األساسي في شـكله اَألمثَـل       . فيه تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية      
الدالئل اإلرشادية العالمية؛ وتحليل المعلومات الصحية العالميـة وإدارتهـا ونـشرها؛            والقواعد، والمعايير، و  

 .والعمل مع الشركاء الرئيسيين على الصعيد العالمي
 

أما على الصعيد اإلقليمي، فسوف يوضع في االعتبار كل من العنصر االلتزامي والعنصر المبني على       -22
علماً بأن احتياجات كل إقليم من الموارد سوف تتشكَّل من جملـة            . ري إضافةً إلى العنصر المحو    االحتياجات،

 .هذه االعتبارات الثالثة، مع تغليب العامل المبني على االحتياجات
 

 بالوظائف األساسية التي ال تتفاوت كثيراً مع عدد البلدان التـي تقـدم لهـا                العنصر األساسي ويتعلق   -23
تكييف السياسات، والقواعـد، والمعـايير،      : ويشمل ذلك، مثالً  . ة لتلك البلدان  الخدمة أو مع االحتياجات النسبي    

والدالئل اإلرشادية العالمية بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة لإلقليم المعني واألقاليم الفرعية، وتحليـل الخبـرة        
ات الصحية اإلقليمية فيما    اإلقليمية والتعقيب عليها على المستوى العالمي بهدف تنقيحها؛ وتحليل وإدارة المعلوم          

يتعلق بآثار السياسات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ وتحديد الشراكات اإلقليمية ودون اإلقليمية والتفاوض بـشأنها              
وإدامتها لتعزيز جدول األعمال المشترك في مجال الصحة العمومية؛ والتكاليف الثابتة لخدمة آليات التـشاور               

ويتمثل عامل الترجيح في نسبة مئوية مقدرة من الموارد تسري بالتساوي علـى             . اإلقليمية مع الدول األعضاء   
 .كل األقاليم

 
وهو يعكس التكـاليف    .  نفس المبلغ بالدوالر لكل دولة من الدول األعضاء        العنصر االلتزامي ويرصد   -24

من البلدان، مثل االلتزام،    اإلضافية لالضطالع بالوظائف األساسية، والتي تتحملها األقاليم التي تخدم عدداً أكبر            
على الصعيد السياسي، مع جميع الدول األعضاء، بصرف النظر عن احتياجاتها النسبية، ومثل تحفيز التعاون               

ويمكن تحميل التكاليف الفعلية على المكتب اإلقليمي أو البلدان، على أن يتم، فـي النهايـة،         . التقني بين البلدان  
ومع أن هذا العنصر ال يتعلق في المقام األول         . ، تبعاً لظروف اإلقليم المعني    تخصيصها على أي من المستويين    

بالوظائف اإلدارية، فإن عامل الترجيح في ما يتعلق بالموارد بحسب عدد البلدان، يعكس أيضاً االرتفاع النسبي                



 RC/2005/2          Annex  الملحقاللجان اإلقليمية         

مل ترجيح أقل بكثير ممـا      ومع أن لهذا العنصر عا    . للتكاليف اإلدارية في أي إقليم يضم عدداً أكبر من البلدان         
للعنصر األساسي أو العنصر المبني على االحتياجات، فإنّه يفيد في إظهار عمل المنظمة على مستوى األقـاليم    

 .مجتمعةً
 

 إلى مؤشرات موضوعية غير مباشرة فيما يتعلق باالحتياجات         العنصر المبني على االحتياجات   ويستند   -25
ولكي تكون النتائج موضوعية ومناسبة، يتعـين أن تكـون      . صادية النسبية للبلدان   االقت -الصحية واالجتماعية   

اإلحصاءات المستخدمة التي تقوم عليها تلك النتائج متاحة من جميع البلدان، وأن تكون مكينة، نسبياً، وأن يـتم         
سيطة أن تحد كثيراً من     ومن شأن تلك المعايير الب    . تحديثها بانتظام، وأن تتعلق بأغراض المنظمة االستراتيجية      

 .اختيار المؤشرات
 

 weighting االقتصادية، تجري مراجحتُهـا      –ومتى تم اختيار مؤشرات الحالة الصحية واالجتماعية         -26
وأياً ما كانت المؤشرات المختارة، فـإن درجـة االسـتيثاق           . من أجل استنباط منْسب مبني على االحتياجات      

confidence  وعليه، فلن يعتمد تخصيص الموارد اعتماداً مباشراً على الحساب المضبوط          .  متفاوتة  فيها تكون
للمنْسب، ولكن يمكن، بدالً من ذلك، استخدام المنْسب في تقسيم البلدان إلى مجموعات على أساس االحتياجات                

ريجي، بحيث تحصل أشد البلدان     وتتلقى كل مجموعة، تَراجيح مختلفةً للموارد بحسب سلَّم تد        . النسبية لكل منها  
وتتم مراجحةُ الطلب المبني على االحتياجات من الموارد باسـتخدام عامـل   . احتياجاً على ترجيحة أكبر فأكبر  

سكاني، بحيث تحصل األقاليم التي تضم بلداناً ذات عدد أكبر من السكان، على حصة من الموارد أكبـر ممـا                    
 smoothingغير أنه ينبغي تطبيق طريقة للتَّوثير       . ها لَو كان عدد سكانها أقل     يمكن أن تحصل عليه البلدان ذات     

اإلحصائي على أعداد السكان، نظراً ألن الموارد التي تحتاجها المنظمة، لكي تتعاون بفعالية مـع البلـدان، ال                  
ى االحتياجات، يـتم    ومتى تم حساب الحصة النسبية للموارد المبنية عل       . تتناسب بشكل مباشر مع حجم السكان     

بحسب األقاليم، بغية تحديد الحصص اإلقليمية النـسبية للتمويـل المبنـي علـى              ) البيانات(تجميع المعطيات   
 .االحتياجات

 
والبد من اتباع أسلوب مرن، والسيما في استخدام المساهمات الطوعية، نظراً لجوانب التعقيـد فـي                 -27

وتكون المرونة ضرورية على    . دة وبين البرامج المتكاملة غير الممولة     المواءمة بين المساهمات الطوعية المحد    
األخَص في الظروف االستثنائية، كحاالت الطوارئ واألزمات التي تمر بها البلدان، والتي ال يمكن التـصدي                

 .لها من دون االنتقاص من بساطة اآللية وموضوعيتها وقابليتها للتعميم
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 خصيص االستراتيجي للمواردعملية الت
 

يعتبر التخصيص االستراتيجي للموارد، على نحو ما تم التركيز عليه من بدايـة هذه الوثيقـة، جزءاً                -28
 .ال يتجزأ من العمليات اإلدارية للمنظمة، التي يرد فيما يلي بيان الخطوط العريضة لجداولها الزمنية

 
ومـن  . عد برنامج العمل العام الحادي عشر نقطة االنطـالق        ي. )2015-2006(برنامج العمل العام     -29

، ثم المجلس التنفيذي في     2005المقرر أن تتم مناقشة مسودته األولى من ِقبل كل من اللجان اإلقليمية في عام               
 إلى جمعية   ، ثم يرفَع مشروع برنامج العمل العام      2006يناير  / دورته السابعة عشرة بعد المئة في كانون الثاني       

 . إلقرارها2006مايو / الصحة العالمية التاسعة والخمسين في أيار
 

 استناداً إلى مشروع برنامج العمل العام، سيتم        ).2013-2008(الخطة االستراتيجية المتوسطة األمد      -30
رد ، بما في ذلك مؤشـرات المـوا       2005إعداد خطة استراتيجية متوسطة األمد خالل الجزء األخير من عام           

وسوف يقدم تقرير مرحلي إلـى االجتمـاع الثالـث للجنـة            . االستراتيجية وفقاً لألسس المبينة في هذه الوثيقة      
ومن شأن ذلـك أن يمكّـن أمانـة    . 2006يناير من عام / البرنامج والميزانية واإلدارة، في شهر كانون الثاني   

فضل، وقد يفضي هذا إلى إجراء تعـديالت  وجهات نظر الدول األعضاء على نحو أ       المنظمة من الوقوف على   
 ثـم دورة    2006ثم يرفَع التقرير إلى كل من اللجان اإلقليمية فـي عـام             . االستراتيجي على عملية التخطيط  

، وجمعيـة الـصحة     2007يناير من عـام     / المجلس التنفيذي التاسعة عشرة بعد المئة في شهر كانون الثاني         
 .2007 مايو من عام /العالمية الستين في شهر أيار

 
 يتم إعداد الميزانية البرمجية الثنائية، استناداً إلى مشروع الخطة          ).2009-2008(الميزانية البرمجية    -31

االستراتيجية المتوسطة األمد، ثم تُرفَع هذه الميزانية بالتَّوازي مع الخطة االستراتيجية المتوسطة األمد، إلى كل               
 ثم إلى دورة المجلس التنفيذي التاسعة عشرة بعـد          2006سبتمبر من عام    /  شهر أيلول  من اللجان اإلقليمية في   

مـايو  / ، ثم إلى جمعية الصحة العالمية الستين في شهر أيار         2007يناير من عام    / المئة في شهر كانون الثاني    
 .2007من عام 

 المقر الرئيسي
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 عمليـة التخطـيط    سوف تُستخدم هذه اآللية على أنهـا جـزء مـن    .validationآلية المـصادقة     -32
وسوف تُعرض التقديرات اإلرشادية للموارد، المنبثقة عن هذه        . االستراتيجي وعملية إعداد الميزانية البرمجية    

اآللية، على لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ثم تُرفَع إلى المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المئة                 
 .2006من عام يناير / في شهر كانون الثاني

 
 

 اإلجراء الـمرجو اتِّخاذه من ِقبل اللجان اإلقليمية
 

اللجان اإلقليمية مرجوةٌ أن تتفضل بإبداء رأيها وإدخال ما ترى إدخاله على األسلوب المقترح المبـين                 -33
ـ             ة فيمـا يتعلـق بآليـة       في هذه الوثيقة، مع التركيز بصورة خاصة على المبادئ التوجيهية والمعايير المقترح

فمن شأن ذلك أن يزود أمانة المنظمة بالمزيد من التوجيهات واإلرشادات الالزمة لإلعداد للمناقشات       . المصادقة
التي ستدور في إطار لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، ودورة المجلس التنفيذي السابعة عشرة بعد المئة فـي      

 .2006يناير من عام / شهر كانون الثاني
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