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  ٨الغرض االستراتيجي 
  

تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات مـن           
  حةأجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالص

  
  النطاق

يتمثل هدف هذا الغرض االستراتيجي في تقليل طائفة واسعة من المخاطر التقليدية الحديثـة والمـستجدة                
في مجاالت  قطاع الصحة   على االضطالع بدور قيادي قوي في       األنشطة   وستشجع. على الصحة والبيئة  

إرشادات للشركاء  تقديم  تراتيجي و الوقاية األولية من األمراض من خالل اإلدارة البيئية ودعم التوجه االس          
  .سياساتها واستثماراتها أيضاًاستفادة الصحة من  لضمان يقطاع الصحالغير األخرى قطاعات الفي 
 عـدم   ومنهـا  على تقدير وإدارة المخاطر الصحية البيئية والمهنية،         أيضاًسيركز العمل   في هذا الصدد    و

، وانتقال نواقل   أنواع الوقود الصلب  ء الداخلي واستعمال    مأمونية المياه وعدم كفاية اإلصحاح وتلوث الهوا      
المخاطر الصحية المتعلقة بالتغير فـي      : ويشمل نطاق هذا الغرض االستراتيجي أيضاً ما يلي       . األمراض

مثل (، واستحداث منتجات وتكنولوجيات جديدة      )مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي     (البيئة العالمية   
؛ واستهالك وإنتاج مصادر طاقة من تكنولوجيا جديدة، وزيادة عدد المـواد الكيميائيـة              )نوتكنولوجيا النا 

والتوسع في استعمالها؛ وكذلك المخاطر الصحية المتصلة بالتغييرات في أنماط الحياة والتوسع العمراني              
ب ممارسـات   مثل تحرير العمالة من القيود التنظيمية وتوسع القطاع غير النظامي، وجل          (وظروف العمل   

  ).عمل خطرة إلى البلدان الفقيرة
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية
حاالت الطـوارئ المتعلقـة       لمقتضيات واالستجابةترتبط جوانب التأهب    : ٥الغرض االستراتيجي     •

، بسائر جوانـب التـصدي      ٨بصحة البيئة، والتي ال يستغنى عنها في تحقيق الغرض االستراتيجي           
  .لطوارئلحاالت ا

سيسهم تعزيز قدرات النظم الصحية للتكيف مع اآلثار الصحية الناجمة عن           : ١لغرض االستراتيجي   ا  •
ألمـراض  مقتضيات اتغير المناخ من خالل تحسين قدرات اإلنذار المبكر وتعزيز قدرات االستجابة ل           

عد على التقليـل    سيساكما  السارية في الحد من التعرض لألخطار التي تحدق بأمن الصحة العمومية            
ألمـراض  وعـن ا  من اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية المحتملة الناجمة عن تغير المنـاخ            

  .السارية
لى أن إزالة األخطار البيئية على الـصحة يمكـن أن   بالنظر إ : ٤ إلى   ٢الستراتيجية من   األغراض ا   •

المضطلع بها فـي هـذا الـصدد        تؤمن الوقاية من ربع عبء المراضة في العالم، فستسهم األعمال           
لوقـايتهم مـن    ) ٤الغرض االستراتيجي   (إسهاماً خاصاً في تخفيض هذا العبء الواقع على األطفال          

الغـرض  (ومن األمراض غيـر الـسارية       ) ٢الغرض االستراتيجي   (األمراض المحمولة بالنواقل    
  ).٣االستراتيجي 

ة والبيئية جزءاً أساسياً من الوظيفة الوقائية       تشكل الخدمات الصحية المهني   : ١٠الغرض االستراتيجي     •
  .التي تؤديها الخدمات الصحية

يعتبر تأثير قطاعات االقتصاد في مـسألة الحـد مـن          : ١٢ و ٩ و ٧ و ٦ و ٥األغراض االستراتيجية     •
المخاطر وتعزيز الصحة من خالل توظيف استثماراتها واتخاذها قرارات سياسية في هذا المجال أمر 

األغـراض  (بة إلى األعمال المضطلع بها فيما يتعلق بالعوامـل المحـددة للـصحة              ضروري بالنس 
وإلى إقامة شراكات رامية إلى دفع عجلة برامج العمل الصحية العالمية           ) ٩ و ٧ و ٦ و ٥االستراتيجية  

  ).١٢الغرض االستراتيجي (إلى أمام 
  

 المنظمـة   على صعيد تائج المتوقعة   الشراكات الرئيسية والترتيبات التعاونية التي أسهمت في تحقيق الن        
  وأدرجت في وعاء الميزانية

  المحفل الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائية  •
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  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١-٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   ريكتاناألم  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٤٥,٨  ٥٠,٣  ١٣,٠  ١٦,٣  ٢٠,٢  ١٤,٩  ١٢,٠  ١٩,١  
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١-٢٠١٠توزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة 

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ١٤٥,٨  ٥٠,٣  ٤٥,٩  ٤٩,٦  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٣٤,٥  ٪٣١,٥  ٪٣٤,٠  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

اضطلعت عدد الدول األعضاء التي  ١-١-٨
التي تحدق المحددة البيئية بحساب بعض التهديدات 

مستعينة لعبء البيئي لألمراض بحساب ا بالصحة أو
 المنظمة خالل الثنائيةمن تقني في ذلك بدعم 

الجديدة  الدالئلمعايير أو القواعد أو العدد  ٢-١-٨
المنظمة بشأن مسائل الصحة أو المحدثة التي وضعتها 

  نشرت خالل الثنائيةوالوظيفية أو البيئية 
 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠  

 
١٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولداف التي يتعين تحقيقها األه

إجراء  ١-٨
تقديرات مسندة 

 ووضعبالبينات 
ومعايير قواعد 

بشأن المخاطر 
البيئية الرئيسية 

 صحةالمحدقة بال
من قبيل رداءة (

نوعية الهواء 
والمواد الكيميائية 

 توالمجاال
 ةالكهرومغنطيسي

وعنصر الرادون 
ورداءة نوعية مياه 

الشرب وإعادة 
استخدام المياه 

 المستعملة
 .)اوتحديثه

١٢ ١٢ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٧,٥  ١٦,٣  ٢,٦  ٧,٠  ٢,٩  ٣,٦  ٢,١  ٣,٠  
    

 لمؤشراتا
الدول األعضاء التي نفذت بدعم تقني من المنظمة تدخالت الوقاية األولية بغرض التقليل من  ددع ١-٢-٨

أماكن العمل أو المنازل أو المناطق :  واحدة من البيئات التالية على األقل الصحة فيالمخاطر البيئية على
 )الحضرية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٨  
 

  ٢٠١١عام  بحلول يتعين تحقيقها األهداف التي

 تقديم الدعم ٢-٨
التقني واإلرشادات 

نية إلى الدول التق
األعضاء لتنفيذ 
تدخالت الوقاية 
األولية التي تحد 

من المخاطر البيئية 
على الصحة، 
  وتعزز السالمة

 ١٢  والصحة العمومية،
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بما في ذلك تنفيذها 
في بيئات محددة 

مثل أماكن العمل (
أو أو المنازل 

 )الحضريةالمناطق 
وبين الفئات 

السكانية السريعة 
مثل (التأثر 
 .)األطفال

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٠,٨  ٥,٣  ٢,٠  ٢,٤  ٤,٤  ٥,٥  ٢,٢  ٩,٠  
  
  

 المؤشرات
سياسات علـى الـصعيد الـوطني        /خطط عمل بدعم من المنظمة    األعضاء التي نفذت     الدول عدد ١-٣-٨

-٢٠٠٨ (ة بصحة العمال   العمل العالمية المعني   إلدارة مخاطر الصحة المهنية، مثل تلك التي ترتبط بخطة        
٢٠١٧( 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥  
 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم ٣-٨
المساعدة التقنية 

والدعم التقني إلى 
 األعضاء الدول

نظم لتعزيز 
ووظائف وخدمات 

إدارة مخاطر 
الصحة المهنية 

على  والبيئية
 ١٠ .الصعيد الوطني

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٠,١  ٦,٣  ٢,٦  ٢,١  ٢,١  ١,٩  ٢,٥  ٢,٦  
  
  

 المؤشرات
ماد السياسات الصحية لسائر القطاعات أو اعتبعدد الدول األعضاء التي أعربت عن اهتمامها  ١-٤-٨

   األطر التي اقترحتها المنظمةاعتماد 
  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٣  
 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٤-٨
إرشادات وأدوات 

واتخاذ مبادرات من 
أجل دعم قطاع 

للتأثير في الصحة 
سياسات القطاعات 
األخرى بما يساعد 

واعتماد  تبينعلى 
السياسات التي من 

شأنها تحسين 
والبيئة الصحة 
 .والسالمة

٥ 

  )األمريكية الدوالرات بماليين( الميزانية

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

يط غرب المح  شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

١٥,٦  ٥,٦  ١,٣  ٢,٠  ٢,٠  ٠,٧  ٢,٥  ١,٥  
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 المؤشرات
الدراسات أو  عدد ١-٥-٨

 قضايا الصحة المهنية عنالتقارير 
والبيئية المستجدة والمعاودة 

للظهور التي نشرت أو شاركت 
 ي نشرهاالمنظمة ف

عدد التقارير التي نشرت  ٢-٥-٨
أو التي اشتركت المنظمة في 

نشرها بخصوص التقدم المحرز 
صوب تحقيق الغرضين المتعلقين 

 التنمية في ُأطربالمياه واإلصحاح 
الدولية الرئيسية مثل المرامي 

 اإلنمائية لأللفية 

المنتديات اإلقليمية  عدد ٣-٥-٨
يا رفيعة المستوى المعنية بقضاال

البيئة والصحة التي نظمت أو 
حظيت بدعم تقني من المنظمة 

 كل سنتين

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤ ٦ ٥ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تعزيز قيادة  ٥-٨
قطاع الصحة لتهيئة 

بيئة أصح وتغيير 
السياسات في كل 

القطاعات بغية 
معالجة األسباب 

الجذرية لألخطار 
البيئية المحدقة 

بالصحة باللجوء 
إلى وسائل من قبيل 
االستجابة للتبعات 

معاودة المستجدة وال
التي تترتب للظهور 

أنشطة التنمية على 
 صحة البيئة، في

وتغير أنماط 
اإلنتاج  واالستهالك

واآلثار المدمرة 
للتكنولوجيات 

 .المتطورة

٥ ٨ ٧ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  لهادئا
  المجموع  المقر الرئيسي

١٩,٦  ٦,٣  ١,٣  ٢,١  ٥,٨  ٠,٧  ١,٧  ١,٧  
  
  

 لمؤشراتا
 تغير آثارالدراسات أو التقارير عن  عدد ١-٦-٨

 التي نشرت أو ، الصحة العموميةعلىالمناخ 
 شاركت المنظمة في نشرها

عدد البلدان التي نفذت خططاً لتمكين القطاع  ٢-٦-٨
 الصحي من التكيف مع اآلثار الصحية لتغير المناخ

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠ ٢٥ 

  ٢٠١١ عام بحلولتي يتعين تحقيقها األهداف ال

 رسم ٦- ٨
السياسات المسندة 
بالبينات ووضع 
االستراتيجيات 

والتوصيات وتقديم 
الدعم التقني إلى 
الدول األعضاء 

للتعرف على 
مشكالت الصحة 
العمومية الناجمة 
عن تغير المناخ 
والحيلولة دون 
  .قيامها ومعالجتها

٣٠ ٣٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٢,٢  ١٠,٥  ٣,٢  ٠,٧  ٣,٠  ٢,٥  ١,٠  ١,٣  
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  ٩الغرض االستراتيجي 
  

   واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامةتحسين التغذية والسالمة
  

  النطاق

جودة الجوانـب التغذويـة     : تركز األنشطة المضطلع بها في إطار هذا الغرض االستراتيجي على ما يلي           
بـدأ  لألغذية وسالمتها؛ والتشجيع على اتباع ممارسات صحية بشأن النظام الغذائي طوال العمر، حيث ت             

بالحوامل والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية الكافية، ودراسة األمراض المزمنة الناجمة عن اخـتالل             
النظام الغذائي؛ والوقاية من االضطرابات التغذوية ومكافحتها، بما فيها حاالت نقص المغذيات الدقيقـة،              

 على حاالت الطوارئ، وفي سياق مكافحة       والسيما بين الشرائح الضعيفة بيولوجياً واجتماعياً، مع التركيز       
وباء األيدز والعدوى بفيروسه؛ والوقاية من األمراض الحيوانية المنشأ واألمراض غير الحيوانية المنـشأ              
المنقولة بواسطة الغذاء؛ والحث على اتخاذ إجراءات مشتركة بين القطاعات لرفع مستوى إنتاج األغذيـة               

واستهالك هذه األغذية والحصول عليها؛ والتشجيع على رفع مستويات         التي تتسم بجودة وسالمة كافيتين      
االستثمار في مجال التغذية والسالمة واألمن الغذائيين على الـصعيدين العـالمي واإلقليمـي والـصعيد                

  .الوطني
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

ل مع سائر األغراض االسـتراتيجية،      يتطلب تحقيق الغرض االستراتيجي إقامة روابط متينة وتعاون فعا        
  :وخصوصاً الواردة منها أدناه

  .فيما يتعلق بالوقاية من األمراض الحيوانية المنشأ وتلك المنقولة باألغذية: ١الغرض االستراتيجي   •
خصوصاً فيما يتصل بتوسيع وتحسين التدخالت الخاصة بالوقاية والعـالج        : ٢الغرض االستراتيجي     •

  .م فيما يتعلق باأليدز والعدوى بفيروسهوالرعاية والدع
فيما يتعلق بالتدخالت الصحية العمومية الخاصة بصحة األم والوليد والطفل    : ٤الغرض االستراتيجي     •

  .والمراهق
فيما يتعلق بالتقليل إلى أقصى الحدود من أثر حاالت الطوارئ على حالـة             : ٥الغرض االستراتيجي     •

  .السكان التغذوية
فيما يتعلق بالتشجيع على اتباع ممارسات صحية في النظام الغذائي طوال           : ٦ستراتيجي  الغرض اال   •

  .العمر
  .فيما يتعلق بالمخاطر الصحية البيئية: ٨الغرض االستراتيجي   •

شراكات منظمة الصحة العالمية وترتيبات تعاونها الرئيسية التي تُسهم في تحقيق النتائج المتوقعة على              
  لمدرجة في مخصصات الميزانيةصعيد المنظمة، وا

  هيئة الدستور الغذائي  •
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  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
يط غرب المح  شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٢٢,٢  ٢٩,٩  ١٣,٩  ٩,٠  ٥,٨  ١١,٠  ١٢,٥  ٤٠,١  
  
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١-٢٠١٠توزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة 

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ١٢٢,٢  ٢٩,٩  ٤٣,٥  ٤٨,٨  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٢٤,٥  ٪٣٥,٦  ٪٣٩,٩  بة المئوية حسب مستوى التخصيصالنس
  
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

 لديهاعدد الدول األعضاء التي  ١-١-٩
لة وتتسم بطابع مؤسسي آليات تنسيق عام

المناهج واإلجراءات المتعددة لتشجيع 
القطاعات في مجال السالمة أو األمن 

 الغذائيين أو التغذية

 التي قامت بإدراج األنشطة الدول األعضاءعدد  ٢-١-٩
تمويل هذه لوآلية المتعلقة بالتغذية والسالمة واألمن الغذائيين 

 في أولتي تتبعها  في النهج القطاعية الشاملة ااألنشطة
 ورقات استراتيجية الحد من الفقر

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥٥ ٥٥ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

إقامة  ١-٩
شراكات 

وتحالفات، وبناء 
التنسيق و القيادات

والتنظيم عبر 
الشبكات مع 

أصحاب المصلحة 
كافة على 

الصعيدين القطري 
واإلقليمي والصعيد 

 من ذلكالعالمي، و
التشجيع على أجل 

الدعوة والتواصل، 
 على اتخاذ والحفز

إجراءات مشتركة 
بين القطاعات، 

وزيادة 
 فياالستثمارات 

التدخالت المتعلقة 
بالتغذية والسالمة 
واألمن الغذائيين، 

ووضع برنامج 
عمل معني 

 .ودعمهبالبحوث 

٧٠ ٧٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  سيالمقر الرئي

١٨,٨  ٢,٨  ١,٧  ٢,٧  ٠,٧  ٣,٢  ٢,٣  ٥,٤  
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 المؤشرات
 أدلة التدريب أو الدالئل أوعدد المعايير  ١-٢-٩

الجديدة المتعلقة بالتغذية والسالمة الغذائية التي 
والمجتمع  الدول األعضاءأعدت وعممت على 

 يالدول

عدد القواعد والمعايير واألدلة والوسائل  ٢-٢-٩
ومواد التدريب الجديدة المتعلقة بتوقي وتدبير األمراض 

الحيوانية المنشأ واألمراض غير الحيوانية المنشأ 
 المنقولة بواسطة الغذاء

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
 ٣ ) من مواصفات هيئة الدستور الغذائي١٠٥(+ ١٥

  ٢٠١١عام  بحلولتعين تحقيقها األهداف التي ي

وضع  ٢-٩
 بما فيها -القواعد

المراجع 
والمتطلبات 

واألولويات المتعلقة 
 والدالئلبالبحوث 

وأدلة التدريب 
والمعايير، وتعميمها 

على الدول 
 لتوسيعاألعضاء 

قدرتها على تقييم 
جميع أشكال سوء 
التغذية واألمراض 

 أالحيوانية المنش
واألمراض غير 
 الحيوانية المنشأ

المنقولة بواسطة 
الغذاء والتصدي 

لها، والتشجيع على 
أنظمة غذائية اتباع 
 .صحية

  ٥ ) من مواصفات هيئة الدستور الغذائي٢٠٠ (+٢٠

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٨,٢  ١٤,٧  ١,٥  ١,٨  ٠,٦  ١,٧  ١,٧  ٦,٢  
  
  

 المؤشرات
لتي اعتمدت  االدول األعضاءعدد  ١-٣-٩

 ونفذت معايير نمو الطفل الصادرة عن المنظمة
 التي لديها بيانات رصد الدول األعضاءعدد  ٢-٣-٩

ممثلة على الصعيد الوطني عن األشكال الرئيسية لسوء 
 التغذية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠٠ ٥٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تعزيز  ٣-٩
جوانب رصد 

االحتياجات 
وترصدها وتقييم 

وتقدير االستجابات 
في مجال األمراض 

المزمنة المتصلة 
بالتغذية والنظام 

الغذائي ورفع 
مستوى القدرة على 

تحديد أفضل 
الخيارات المتعلقة 
بالسياسة العامة، 

وذلك في الحاالت 
المستقرة وحاالت 

 .الطوارئ

١٢٠ ٧٠ 

  )ماليين الدوالرات األمريكيةب(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٧,٣  ٢,٣  ٣,٢  ١,١  ١,٢  ٠,٦  ١,٦  ٧,٣  
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 المؤشرات
عدد الدول  ١-٤-٩

األعضاء التي نفذت 
ثالثة إجراءات على 
األقل من اإلجراءات 
العالية األولوية التي 

أوصت بها 
االستراتيجية العالمية 

لتغذية الرضع 
  األطفالوصغار

عدد  ٢-٤-٩
ألعضاء الدول ا

 التي نفذت
استراتيجيات ترمي 

إلى الوقاية من 
سوء التغذية الناجم 
عن نقص المغذيات 

 الدقيقة ومكافحته

عدد   ٣-٤-٩
الدول األعضاء التي 
نفذت استراتيجيات 
ترمي إلى تشجيع 
اتباع ممارسات 
النظام الغذائي 

للوقاية من الصحية 
األمراض المزمنة 

جمة عن اختالل النا
  الغذائيالنظام

عدد  ٤-٤-٩
الدول األعضاء 

التي أدرجت 
موضوع التغذية 

في استجاباتها 
الشاملة 

مرض لمقتضيات 
األيدز والعدوى 

 هبفيروس

عدد  ٥-٤-٩
الدول األعضاء 
التي لديها خطط 

للتأهب على 
الصعيد الوطني 
لمواجهة حاالت 

الطوارئ المتعلقة 
 والتصديبالتغذية 

 لها

  ٢٠١٠ معطيات األساسيةال
٤٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٩٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

بناء القدرات  ٤-٩
وتقديم الدعم للدول 
األعضاء المستهدفة 

من أجل وضع 
وتعزيز وتنفيذ 

الخطط والسياسات 
رامج المتعلقة والب

بالتغذية والرامية 
إلى تحسين جوانب 
التغذية طوال العمر 

في الحاالت 
المستقرة وحاالت 

 .الطوارئ

٥٠ ٧٠ ٧٥ ٧٥ ١٠٥ 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

٢١,٣  ١,٨  ١٢,  ٢,٤  ١,٣  ١,٩  ٢,٨  ٩,٠  
    

 المؤشرات
 عززت  أو التي أقامتالدول األعضاءعدد  ١-٥-٩

التعاون فيما بين القطاعات من أجل الوقاية من 
 ومكافحتها المنقولة باألغذية الحيوانية المنشأاألمراض 
 ورصدها

 شرعت في  التيالدول األعضاءعدد  ٢-٥-٩
مرض  بةتنفيذ خطة رامية إلى الحد من اإلصاب

الحيوانية رئيسي واحد على األقل من األمراض 
  المنقولة باألغذيةالمنشأ

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٦٠ ٣٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تعزيز نظم  ٥-٩
رصد األمراض 
الحيوانية المنشأ 
وغير الحيوانية 
المنشأ المنقولة 
بالغذاء والوقاية 
منها ومكافحتها 

وإعداد برامج تُعنى 
برصد وتقييم 

األخطار المتعلقة 
باألغذية ودمج هذه 

البرامج في نظم 
الرصد الوطنية 
القائمة وتعميم 

النتائج المتحققة 
 على جميع

األطراف الفاعلة 
 .األساسية

٨٠ ٤٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
 المحيط غرب  شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٦,٨  ٢,٢  ٢,٧  ٠,٣  ٠,٥  ٢,٠  ١,٨  ٧,٣  
    

 المؤشرات
 المنتقاة التي الدول األعضاءعدد  ١-٦-٩

تتلقى الدعم للمشاركة في أنشطة وضع 
المعايير الدولية المتعلقة باألغذية، مثل تلك 

 يئة الدستور الغذائيالخاصة به

 المنتقاة التي قامت بإنشاء الدول األعضاءعدد  ٢-٦-٩
تربطها صالت بنُظم نظم وطنية تُعنى بالسالمة الغذائية و

 الطوارئ

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

بناء القدرات  ٦-٩
للدول وتقديم الدعم 

، بما في األعضاء
ذلك مشاركتها في 

وضع المعايير 
الدولية لرفع 

 ٤٠ ٩٠مستوى قدرتها على 
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تقييم المخاطر في   ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
مجال األمراض 
 الحيوانية المنشأ

واألمراض غير 
 لمنشأالحيوانية ا

والمنقولة بالغذاء 
ومجال السالمة 

الغذائية، واستحداث 
وتطبيق نُظم وطنية 

لمراقبة األغذية 
 مع نظم بالترابط

 .طوارئ دولية

٦٠ ٩٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٩,٨  ٦,١  ٢,٧  ٠,٧  ١,٥  ١,٦  ٢,٣  ٤,٩  
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  ١٠الغرض االستراتيجي 
  

 ، واإلدارةتحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف
  الميسرةوباالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة 

  
  النطاق

يستهدف العمل في إطار هذا الغرض تحسين إدارة وتنظيم تقديم الخدمات الصحية، وهو يعكس مبـادئ                
الرعاية الصحية األولية المتكاملة، وذلك بغية تعزيز التغطية بالخدمات الصحية وتعزيز اإلنصاف فيهـا              

وسيسفر العمل عن تحسين القدرات الوطنية المتعلقـة بتـصريف          . ا، وتحسين الحصائل الصحية   وجودته
التـي  ) بما فيها المساعدة المقدمة من الجهات المانحـة       (الشؤون والقيادة، وتحسين مختلف آليات التنسيق       

عزيـز نُظـم    وسيسهم العمل في ت   . تدعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق األهداف الوطنية         
. المعلومات الصحية القطرية وفي تحسين المعارف والبينات الالزمة التخاذ القرارات الخاصة بالـصحة            

وسيشمل ذلك العمل على المستويين العالمي واإلقليمي من أجل إعداد اإلحـصاءات والبينـات الـصحية               
اإلدارة الوطنية للمعارف الخاصة    وسيعزز العمل   . المستقاة من البحوث وإجراء تحليل مقارن لها وتوليفها       

وسيتم تعزيز قاعـدة    . بالبحوث الصحية، وسياسات الصحة اإللكترونية فيما يتعلق بتطوير النُظم الصحية         
المعلومات والمعارف الخاصة بالقوى العاملة الصحية، وسيتم تقديم الدعم التقني إلى الـدول األعـضاء               

وسيتم تحسين تمويل النُظم    . وعة مهاراتها، وكذلك استبقاؤها   لتحسين إعداد قواها العاملة وتوزيعها ومجم     
الصحية عن طريق السياسات والقواعد والمعايير المسندة بالبينات، وما يتصل بها من أدوات قياس ودعم               
تقني، األمر الذي يفضي إلى زيادة توافر األموال، وتعزيز الحماية االجتماعية والحماية مـن المخـاطر                

ـ . نصاف، وتحسين إتاحة الخدمات وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد     المالية، واإل  ات ووستُتخذ أيضاً خط
  .من أجل الدعوة إلى تقديم أموال إضافية من أجل الصحة، عند اللزوم

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

ـ                • راض جميع األغراض االستراتيجية المتصلة بتحقيق حـصائل صـحية محـددة، والسـيما األغ
  .٤ إلى ١االستراتيجية من 

يشكل العمل قاعدة للتعاون الوثيق مع : جميع األغراض االستراتيجية ذات الصلة بالصحة واألمراض   •
  .العنصر الخاص بالبينات

  .الذي يكمل الظروف الخاصة لتقديم الخدمات في الدول الهشة: ٥الغرض االستراتيجي   •
تصل بالمساواة والسياسات الصحية المناصرة للفقراء وإعمال وخاصة فيما ي: ٧الغرض االستراتيجي   •

  . تقديم الخدماتإلىالحق في الصحة تدريجياً، ويترجم العمل اإلنجازات في هذا المجال، 
 وتشجيعوخاصة العمل المتعلق باالضطالع بدور قيادي وتعزيز اإلدارة         : ١٢الغرض االستراتيجي     •

  . الشراكات والتعاون بمشاركة البلدان
  

 المنظمـة   على صعيد الشراكات الرئيسية والترتيبات التعاونية التي أسهمت في تحقيق النتائج المتوقعة           
  وأدرجت في وعاء الميزانية

  لبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشريلالبرنامج الخاص   •
  التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى  •
  معني بالنظم والسياسات الصحيةالمرصد األوروبي ال  •
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  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  جموعالم  المقر الرئيسي

٥٥٩,٤  ١٤٥,٧  ٤٦,٩  ٧٤,٢  ٥١,٩  ٦٠,٧  ٣٨,٥  ١٤١,٥  
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠توزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة 

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ٥٥٩,٤  ١٤٥,٧  ١٥٠,٠  ٢٦٣,٧  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٢٦,٠  ٪٢٦,٨  ٪٤٧,٢  التخصيصالنسبة المئوية حسب مستوى 
  

  وقعمالميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب ال
 المؤشرات

عدد الدول األعضاء  ١-١-١٠
التي حققت زيادة في عدد 

وتوزيع الوحدات الصحية ونقاط 
   نسمة١٠ ٠٠٠الخدمة لكل 

الدول  عدد ٢-١-١٠
 ي ازداد فيها عددالتاألعضاء 
  العيادات الخارجيةزيارات

 نسمة في السنة، ١٠ ٠٠٠لكل 
مع تقسيمها حسب المواقع 
الريفية والمواقع الحضرية 

  والجنسين

 عدد الدول األعضاء التي ٣-١-١٠
سجلت زيادة في زيارات العيادات 
الخارجية من جانب األطفال دون 

الخامسة، حسب االقتضاء، مع تقسيمها 
اقع الريفية والمواقع حسب المو

  الحضرية والجنسين

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

١٤ ١٤ ٢٩ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تحقيق ١-١٠
تكامل اإلدارة 

والتنظيم، وتحسين 
إيتاء الخدمات 

الصحية السكانية 
عن طريق القائمين 
على إيتاء الخدمات 

في القطاع العام 
والخاص وتحسين 

الشبكات، بما يعكس 
لرعاية ستراتيجية اا

الصحية األولية 
عزيز مستوى وت

 التغطية والعدالة
وجودة وسالمة 

صحة الخدمات 
الشخصية 

  وتحسين،يةالسكانو
 الحصائل الصحية

٢١ ٢١ ٤٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  لمجموعا  المقر الرئيسي

١٢٩,١  ١٠,٩  ٧,٠  ٣٣,٦  ١٥,٧  ١٨,٥  ٤,٥  ٣٨,٩  
  

 تحسين ٢-١٠ المؤشرات
القدرات الوطنية في 

مجال القيادة 
وتصريف الشؤون 

إقامة من خالل 
 بشأن حوار

 المسندةالسياسات 
البينات وبناء ب

عدد الدول  ١-٢-١٠
األعضاء التي وضعت أو 

حدثت في السنوات 
الخمس الماضية خطة 
صحية وطنية شاملة 

بالتشاور مع أصحاب 
  المصلحة

عدد الدول  ٢-٢-١٠
األعضاء التي أجرت 

 دورياً تقييماً منتظماً أو
للتقدم المحرز، بما في 

ذلك التقدم في تنفيذ 
خطتها الصحية الوطنية، 

وذلك بناء على معايير 
مشتركة متفق عليها ألداء 

  نُظمها الصحية
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  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٤٥ ٨٨   

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

القدرات المؤسسية 
في مجال تحليل 

، ورسمهاالسياسات 
وتقييم أداء النظم 
الصحية القائمة 

على 
، جياتاالستراتي

وزيادة الشفافية 
والمساءلة في األداء 

وزيادة فعالية 
التعاون بين 
 القطاعات

٥٦ ١٠٣   

  )مريكيةبماليين الدوالرات األ(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥٦,٦  ٩,٧  ٣,٩  ٥,٢  ١١,٨  ٥,٧  ٤,٦  ١٥,٧  
  
  

 المؤشرات

 التي يجري فيها تنسيق إسهامات الجهات المؤثرة الرئيسية مـع الـسياسات             الدول األعضاء  عدد   ١-٣-١٠
  وفقاً إلعالن باريس بشأن فعالية المساعداتمحسوباًالوطنية، 

  ٢٠١٠ سيةالمعطيات األسا

١٦ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تحسين  ٣-١٠
شتى بين تنسيق ال

بما فيها (اآلليات 
مساعدات الجهات 

التي تقدم ) المانحة
الدعم للدول 

األعضاء في تنفيذ 
من أجل جهودها 

بلوغ األهداف 
الوطنية في مجال 

تطوير النظم 
الصحية والمرامي 
 .الصحية العالمية

٢٣ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٩,٨  ٣,٨  ٢,٤  ٠,٧  ٠,٤  ٣,٩  ٢,٤  ٦,٢  
  
  

 المؤشرات

رصد توات الصحية نسبة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تملك ما يكفي من اإلحصاء ١-٤-١٠
  وتفي بالمعايير المتفق عليهااإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةمدى بلوغ المرامي 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٣٥٪ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز نظم ٤-١٠
ات الصحية المعلوم

القطرية التي تتيح 
االستفادة من 

المعلومات العالية 
الجودة في الوقت 
المناسب من أجل 
التخطيط الصحي 

التقدم ورصد 
المحرز في بلوغ 
المرامي الوطنية 
والمرامي الدولية 

 .الهامة

٤٥٪ 
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  اأوروب

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٠,٢  ٦,٣  ٣,٠  ٣,١  ١,١  ٤,٣  ٢,٨  ٩,٦  

  
  

 المؤشرات
سبة البلدان التي ن ١-٥-١٠

يمكنها الحصول على 
الجودة العالية مواصفات ال
اإلحصاءات الصحية الرئيسية و

المتاحة من قواعد البيانات 
  للعموم

دي  عدد البلدان التي تؤ٢-٥-١٠
فيها المنظمة دوراً رئيسياً في دعم 

إيجاد واستعمال المعلومات 
التجميع والمعارف، بما في ذلك 

دراسات الاألولي للبيانات من خالل 
نظم التسجيل المدني، ، واالستقصائية

أو تحسين بيانات المرافق الصحية 
السياسات والتخطيط ب في ما يتعلق

  أو تحليلها وتجميعها

 فعالة  وضع آليات٣-٥-١٠
 والتوجيهلتنسيق البحث الصحي 

والمحافظة عليها على المستويين 
  العالمي واإلقليمي

  

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

آليات تعمل على المستوى العالمي  ٣٠ ٪٨٠
 وعلى مستوى األقاليم جميعها

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تحسين ٥-١٠
المعارف وتأمين 

توافر البينات 
لصنع القرارات 
الخاصة بالصحة 
من خالل تعزيز 

البينات القائمة 
ونشرها، وتيسير 

 المعارف في إتاحة
المجاالت ذات 

األولوية والقيادة 
لمية في مجال العا

سياسات البحث 
الصحي والتنسيق، 

 في ذلكبما 
التنسيق فيما يخص 

السلوكيات 
 .األخالقية

لمي آليات تعمل على المستوى العا     ٣٥ ٪٨٥
 وعلى مستوى األقاليم جميعها

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٤٥,٤  ٢٢,٨  ٢,٢  ٢,٦  ٦,٠  ٢,١  ٢,٧  ٧,٠  

  
  

 المؤشرات
 نسبة البلدان المنخفضة والمتوسطة ١-٦-١٠

الدخل التي تفي نظمها الوطنية للبحوث الصحية 
   المتفق بشأنها دولياً بالمعايير الدنيا

 الممتثلة للتوصية الدول األعضاء عدد ٢-٦-١٠
 على األقل من ميزانيتها المخصصة ٪٢ر باستثما

اللجنة المعنية بالبحوث (للصحة في مجال البحوث 
  )١٩٩٠الصحية ألغراض التنمية، 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٪ بالمقارنة بالمعطيات األساسية ١٠زيادة بنسبة  ٪٢٥

 ٢٠٠٨ لعام

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز ٦-١٠
البحث على 

المستوى الوطني 
من أجل تطوير 

م الصحية في النظ
إطار البحث على 
المستوى اإلقليمي 
والدولي وإشراك 
 .المجتمع المدني

٪ بالمقارنة مع المعطيـات األساسـية       ٨ة  زيادة بنسب  ٪٣٣
 ٢٠٠٩ لعام

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٠,٠  ٤,١  ١,٧  ٢,٥  ٢,٤  ١,٣  ٢,٣  ٥,٧  
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 المؤشرات
الدول األعضاء عدد  ١-٧-١٠

إدارة  بشأن  سياساتالتي تعتمد
المعارف من أجل تضييق 

 "والتطبيقالفجوة بين المعرفة "
 تضييقإلى منها السيما الرامية 
  الفجوة الرقمية

 التي الدول األعضاء عدد ٢-٧-١٠
المجالت لها الحصول على يتاح 

 ومحفوظاتالعلمية الدولية اإللكترونية 
على النحو الذي الصحة علوم معارف 

بشأن  العالمي  المنظمة مرصدحدده
 الصحة اإللكترونية مسح عنإعداد 

  مرة كل سنتين

لدول األعضاء ا نسبة ٣-٧-١٠
 سياسات واستراتيجيات لديهاالتي 

وأطر تنظيمية في مجال الصحة 
 على النحو الذي حددهترونية اإللك

بشأن العالمي المنظمة مرصد 
 الصحة مسح عنإعداد 

  مرة كل سنتيناإللكترونية 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٣٠ ٩٠ ٣٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 إدارة ٧-١٠
المعارف وسياسات 

ونية الصحة االلكتر
ووضع وتنفيذ 
االستراتيجيات 
الرامية لتعزيز 
 .النظم الصحية

٥٠ ١٠٠ ٤٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
رق جنوب ش  األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٠,٤  ١٤,٢  ٠,٢  ٣,٧  ٠,٧  ١,٦  ٢,٤  ٧,٦  

  
  

 المؤشرات
أو  معلومتين  عنأبلغت التي البلدان عدد ١-٨-١٠

الموارد التي ترتبط ب الوطنية المعلوماتأكثر من 
الخمس سنوات الالبشرية من أجل الصحة خالل 

 األطلس العالمي للقوى التي ُأبلغ بها، والماضية
  العاملة الصحية

 سياسات لديهاعدد الدول األعضاء التي  ٢-٨-١٠
لموارد البشرية من في مجال ا ووحدة تخطيط وطنية

  أجل الصحة 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٥٠ ٧٥ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز ٨-١٠
قاعدة المعلومات 
والمعارف بشأن 

القوى العاملة 
الصحية وبناء 

قدرات البلدان في 
مجال تحليل 

السياسات 
وتخطيطها وتنفيذها 
وتبادل المعلومات 

 ٥٥ ٨٥ .وثونتائج البح

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  رئيسيالمقر ال

٤٥,١  ٨,٣  ٦,٢  ٦,٢  ٣,٢  ٥,٥  ٦,٥  ٩,٢  

  
  

 المؤشرات

 تعاني من من البلدان التي ٥٧النسبة من  ١-٩-١٠
على نحو العاملة الصحية اها في قو فادح نقص
 ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم، بينه  ما

  متعددة السنواتالوخطة الموارد البشرية الصحية 

 من البلدان التي تعاني من ٥٧النسبة من  ٢-٩-١٠
على نحو ما بينه  العاملة الصحية  قواهانقص فادح في

 والتي ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم، 
 خطة استثمار لتوسيع نطاق تدريب العاملين لديها

  الصحيين وتثقيفهم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

 تقديم الدعم ٩-١٠
التقني إلى الدول 

األعضاء، مع 
التركيز على الدول 

التي تواجه 
 كبرىصعوبات 

 بالقوى يتعلقفيما 
العاملة الصحية 

  ٪ على األقل١٠  ٪ على األقل١٠بغية تحسين إيجاد 
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وتوزيع قواها   ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
العاملة الصحية 

نسب وتأمين 
 المهارات الالزمة

 .ظ بهالها واالحتفا

  على األقل٪ ٢٠  ٪ على األقل٢٠

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٦٣,٩  ٩,٣  ١١,٨  ١٠,٣  ٢,٤  ٦,٤  ٣,٤  ٢٠,٣  

  
 المؤشرات

 التي تتلقى الدعم  الدول األعضاءعدد ١-١٠-١٠
التقني والدعم في مجال السياسات الخاصة بما يلزم 

والحد من المصاعب  للصحة؛ لحشد أموال إضافية
المالية التي تحول دون االستفادة ووقوع الكوارث 

النفقات المالية والتردي في وهدة الفقر نتيجة لسداد 
تحسين الحماية االجتماعية  أو الخاصة بالصحة

في االستفادة من وكفاءة استثمار الموارد والمساواة 
  .االستثمار

أن عدد الملخصات اإلعالمية بش ٢-١٠-١٠
السياسات التي يتم إعدادها وتوزيعها ودعم استعمالها، 

والتي توثق أفضل الممارسات في حشد األموال، 
والتجميع والشراء، بما في ذلك التعاقد، وتوفير 

التدخالت والخدمات، ومعالجة تفكك النظم المرتبط 
   وتدفق األموال الدولية إلى الداخلالرأسيةبالبرامج 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

  ملخصاً تقنيا١٢ً ٤٠

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تزويد ١٠-١٠
الدول األعضاء 

المسندة بالسياسات 
 والدعم من بالبينات

 تمويل أجل تحسين
النظم الصحية من 

حيث توافر 
األموال وتوقي 

المخاطر 
االجتماعية والمالية 

وتحقيق المساواة 
في الحصول على 
الخدمات وكفاءة 
  .استثمار الموارد

  ملخصاً تقنيا١٦ً ٧٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٢,٦  ٤,٢  ٥,٢  ٢,٧  ٤,٧  ٢,٨  ٣,٧  ٩,٣  
  
  

 المؤشرات

سائل والقواعد والمعايير إعداد أهم الو ١-١١-١٠
الالزمة لتوجيه وضع السياسات وتنفيذها، ودعم 
نشرها واستعمالها وفقاً لالحتياجات المعبر عنها، 

ويشمل ذلك تتبع الموارد وتخصيصها وإعداد 
الميزانيات، واإلدارة المالية، والعواقب االقتصادية 

للمرض والتهميش االجتماعي، وتنظيم إيتاء 
 خدمات في ذلك كفاءتها، بما الخدمات وتحقيق

والتردي في وهدة وقوع الكوارث المالية   أوالتعاقد
   الفقر

 التي تتلقى الدعم الدول األعضاء عدد ٢-١١-١٠
من أجل استعمال الوسائل التي تعدها المنظمة لتتبع 

وتقييم مدى مالءمة استثمار األموال، وتقييم 
رصد االحتياجات المالية في المستقبل، وإلدارة و

 لتتبع أثر سياسة التمويل على أو األموال المتاحة
  األسر 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

 وإمكانية اإلضافةوضع وسائل إضافية لتتبع الموارد 
وتنقيح الوسائل القائمة عند . وتتبع العبء االقتصادي

  ورسم إطار لصياغة سياسة التمويل. اللزوم

٣٠  

  ٢٠١١ عام لولبحاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ١١-١٠
القواعد والمعايير 

وأدوات القياس 
الالزمة لتتبع 

الموارد، وتقدير 
العواقب 

االقتصادية 
، لألمراض

وتكاليف وآثار 
التدخالت 

والكوارث المالية 
والتردي في وهدة 

 والتهميش الفقر
االجتماعي ودعم 

استعمال تلك 
  .االوسائل ورصده

 

  ٤٠  تعديل الوسائل واألطر وتحديثها ونشرها عند اللزوم
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٩,٧  ٦,٢  ١,١  ١,١  ١,٩  ١,٢  ٣,٢  ٥,٠  
    

 المؤشرات

ي وجود المنظمة وموقعها القيادي ف ١-١٢-١٠
الشراكات الدولية واإلقليمية والوطنية واستعمال 
بيناتها من أجل زيادة تمويل الصحة في البلدان 

لبلدان في مجال إلى اتقديم الدعم  أو المنخفضة الدخل
 الحد من الفقر، اتتصميم ورصد ورقات استراتيجي

والنهج الشامل للقطاعات، وأطر اإلنفاق المتوسطة 
 لتمويل الطويل األجلاألجل، وغيرها من آليات ا

 توفير الحماية الصحية االجتماعية التي بوسعها
  تساوق مع الرعاية الصحية األوليةي بما

 التي تحظى بالدعم الدول األعضاءعدد  ٢-١٢-١٠
لبناء القدرات في مجال صياغة سياسات 

واستراتيجيات التمويل الصحي وتفسير المعطيات 
ن النفقات استخدام أهم المعلومات ع أو المالية

والتمويل والفعالية والكفاءة في مجال الصحة في 
  توجيه العملية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

انضمام المنظمة إلى أربع شراكات؛ وتقديم الدعم 
لستة عشر بلداً في مجال خيارات التمويل الطويل 

  األجل 

 بلداً، وأحدث المعلومات ٥٥تقديم الدعم التقني إلى 
فقات الصحية في جميع الدول السنوية عن الن

األعضاء، مع معلومات جديدة عن حاالت النفقات 
   بلدا٩٠ًالباهظة في 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 اتخاذ ١٢-١٠
 الالزمة الخطوات
لتخصيص للدعوة 
 من األموال المزيد

للمجال الصحي 
حيثما يلزم؛ وبناء 
القدرات في مجال 

وضع أطر 
سياسات التمويل 
الصحي وتفسير 

المعلومات المالية 
واستخدامها؛ وحفز 

إيجاد المعارف 
وترجمتها من أجل 

دعم وضع 
 .السياسات

 شـراكات؛ وتقـديم الـدعم       ٦انضمام المنظمة إلى    
لثمانية وعشرين بلداً في مجال خيـارات التمويـل         

  الطويل األجل

 بلداً، وأحدث المعلومات ٧٥ تقديم الدعم التقني إلى
السنوية عن النفقات الصحية في جميع الدول 

األعضاء، مع معلومات جديدة عن حاالت النفقات 
   بلدا٢٠ًالباهظة في 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٣,٢  ٨,٢  ١,٢  ١,١  ١,٦  ٥,١  ٠,٠  ٦,٠  
    

 المؤشرات

األدوات والقواعد والمعايير  توزيع ١-١٣-١٠
 وقياسها وتنفيذها ،سم السياساتالرئيسية لتوجيه ر
  ودعم استخدامها

عدد الدول األعضاء المشاركة في  ٢-١٣-١٠
 سالمة التي تواجهتحديات العالمية التصدي لل

المبادرات العالمية بشأن السالمة في وضى، المر
  في ذلك البحوث والقياسات بما

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

ئل داعمة  وسا١٠ للسالمة وعالميمعيار واحد 
  رئيسية

٣٠  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 القواعد ١٣-٠١
والمعايير وأدوات 

القياس المسندة 
بالبينات التي 

طُورت بغرض 
مساعدة الدول 
األعضاء على 
قياس مستوى 

الرعاية الصحية 
غير المأمونة 

  ٤٥   وسيلة داعمة رئيسية٢٠معياران عالميان للسالمة و .وخفضه

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٤٣,٤  ٣٧,٧  ١,٠  ١,٤  ٠,٠  ٢,٣  ٠,٠  ١,٠  
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  ١١الغرض االستراتيجي 
  

  ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها
  

  النطاق

تشمل المنتجات الطبية األدوية الكيميائية والبيولوجية واللقاحات؛ والدم ومـشتقاته والخاليـا واألنـسجة              
. نتجات التكنولوجيا الحيوية؛ واألدوية التقليديـة واألجهـزة الطبيـة         البشرية المنشأ في الغالب األعم؛ وم     

وسـيتركز  . وتشمل التكنولوجيات فيما تشمله االختبارات التشخيصية، والتصوير، والتحاليل المختبريـة         
النشاط الجاري في إطار هذا الغرض االستراتيجي على تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيـات الطبيـة              

المقيسة حسب المتاحية   ( الجودة المضمونة والمأمونية والنجاعة والمردودية، إتاحة منصفة         األساسية ذات 
ويركز االستعمال السليم   . عالوة على استخدامها على نحو سليم وعالي المردودية       ) والسعر ويسر التكلفة  

 البينات؛ والمعلومـات    للمنتجات والتكنولوجيات على بناء األجهزة التنظيمية المناسبة واالنتقاء القائم على         
عن القائمين بعملية تصدير الوصفات والمرضى؛ واإلجـراءات التشخيـصية، والـسريرية والجراحيـة              

وتشمل . الصحيحة؛ وسياسات التطعيم؛ ونظم اإلمداد، وسالمة صرف األدوية والحقن؛ وعمليات نقل الدم           
ن المنتجات والترويج لهـا علـى نحـو         المعلومات الدالئل اإلرشادية السريرية، والمعلومات المستقلة ع      

وسيسهم العمل المبين أعاله في تنفيذ اإلجراءات المحددة التي تقودها المنظمـة والتـي تخـص          .أخالقي
وباإلضافة إلـى   . االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية         

 الحكومية الدولية المعنية، بما في ذلك المنظمة العالميـة للملكيـة      ذلك سيتم، بالتعاون مع سائر المنظمات     
الفكرية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد، اتخاذ إجراءات محددة بخـصوص تطبيـق وإدارة شـؤون               

  .الملكية الفكرية لدعم االبتكار المتعلق بالصحة ولتعزيز الصحة العمومية
  

  ةالروابط مع سائر األغراض االستراتيجي

ال يمكن تحقيـق أي واحـد مـن هـذه           ): الحصائل الصحية  (٥ إلى   ١من  األغراض االستراتيجية     •
. األغراض االستراتيجية دون توافر المنتجات الطبية األساسية واألدوية والتكنولوجيـات الـصحية           

مـن  " األفقيـة "وفيما يتعلق باإلتاحة فسيركز العمل في إطار هذا الغرض االستراتيجي على القضايا             
وفيما يخـص ضـمان     . قبيل نظم اإلمدادات الشاملة، ومسوحات التسعير وسياسات التسعير الوطنية        

وستركز األنشطة . الجودة والدعم التنظيمي فإن عمل المنظمة برمته يغطيه هذا الغرض االستراتيجي     
نولوجيات الطبية  المتعلقة باالستخدام الرشيد على الجوانب العامة مثل انتقاء األدوية والمنتجات والتك          

 وسالمة المرضى، واالمتثال    والتيقظ الدوائي  األساسية استناداً إلى البينات، ووضع الدالئل السريرية،      
  .ألنظمة المعالجة الطويلة األمد واحتواء مقاومة مضادات المكروبات

دام ، والتمويـل المـست  سيسهم العمل أيضاً في إيتاء الخـدمات الـصحية       : ١٠الغرض االستراتيجي     •
وسوف يروج التباع نهج متكامـل بـشأن        . للمنتجات والتكنولوجيات التي تعتمد عليها اإلتاحة أيضاً      

  .النظم الصحية دعماً للرعاية الصحية األولية
  .حسن تصريف الشؤون: ٧الغرض االستراتيجي   •
  .السياسة العامة العالمية: ١٢الغرض االستراتيجي   •
االستراتيجية وخطة العمل العالميتـان بـشأن الـصحة العموميـة           : ٢ و ١الغرضان االستراتيجيان     •

  .واالبتكار والملكية الفكرية
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  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  اآسي
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٦٢,٥  ٧٦,٩  ١٤,٩  ١٧,٥  ٦,٥  ١٤,٦  ٩,١  ٢٣,٠  
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١-٢٠١٠توزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة 

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  

  ١٦٢,٥  ٧٦,٩  ٢٧,٦  ٥٨,٠  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 
    ٪٤٧,٣  ٪١٧,٠  ٪٣٥,٧  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص

  
  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع

 المؤشرات

الدول  عدد ١-١-١١
 التي تتلقى الدعم األعضاء
 سياسات  وتنفيذلوضع

رسمية وطنية بشأن إتاحة 
 وجودة واستعمال المنتجات 

التكنولوجيات الطبية أو 
 األساسية

الدول  عدد ٢-١-١١
 التي تتلقى األعضاء

 أو لتصميمالدعم 
دعيم نظم وطنية ت

أو شاملة للمشتريات 
 اإلمدادات

الدول  عدد ٣-١-١١
 التي تتلقى األعضاء

تنفيذ أو / الدعم لوضع و
 وآليات استراتيجيات

 وطنية بشأن تنظيمية
أو ومنتجاته مأمونية الدم 

  بهمكافحة العدوى

 نشر التقرير ٤-١-١١
العالمي الثنائي السنوات 

عن أسعار األدوية 
، وتوفرها ويسر تكلفتها

باالستناد إلى جميع 
ة التقارير اإلقليمي
 والوطنية المتاحة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

 تم نشر تقرير ٥٢ ٢٥ ٦٨

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تأييد ودعم ١-١١
صياغة ورصد 

السياسات الوطنية 
الشاملة المتعلقة 
بإتاحة وجودة 

واستعمال 
المنتجات 

والتكنولوجيات 
 . سيةالطبية األسا

 تم نشر تقرير ٥٨ ٣٠ ٧٣

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  رئيسيالمقر ال

٦٥,٨  ٢٦,٧  ٧,٤  ٧,٧  ٣,٨  ٥,٢  ٢,٧  ١٢,٣  
  
  

 المؤشرات

ما ينتج حديثاً أو دد ع ١-٢-١١
 ينقح من معايير الجودة العالمية

 والدالئلوالمستحضرات 
 تحسين توفير المرجعية من أجل

المنتجات والتكنولوجيات الطبية 
أو استعمالها أو إدارتها أو 

 فعالية تنظيمهاأو جودتها 

عدد  ٢-٢-١١
األسماء الدولية غير 
المسجلة الملكية التي 

أعطيت للمنتجات 
 الطبية

عدد األدوية  ٣-٢-١١
واللقاحات وأدوات 

المعدات بنود التشخيص و
التي تم إثبات صالحيتها 
المسبقة لتشتريها األمم 

 المتحدة

عدد  ٤-٢-١١
الدول األعضاء 

 أداء حظيالتي 
سلطاتها التنظيمية 

 بالتقييم أو الوطنية
  الدعم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

 ٣٠ ٢٥٠ ٩١٠٠  إضافياًمنتجاً ٣٠

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 وضع ٢-١١
قواعد ومعايير 

ودالئل دولية بشأن 
جودة المنتجات 
والتكنولوجيات 

الطبية ومأمونيتها 
ونجاعتها 

ومردوديتها 
والدعوة إلى تنفيذها 

على المستوى 
الوطني أو المستوى 
اإلقليمي أو كليهما 

 .ودعمها

 ٥٥ ٣٧٥ ٩٣٠٠  منتجاً إضافيا٤٥ً
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٧١,٣  ٤٠,٨  ٣,٧  ٧,٧  ١,٩  ٥,٩  ٤,٦  ٦,٧  
  
  

 المؤشرات

البرامج الوطنية أو اإلقليمية عدد  ١-٣-١١
 تعزيز استعمال التي تتلقى الدعم من أجل

التكنولوجيات الطبية على نحو  أوالمنتجات 
 سليم علمياً وعالي المردودية

 قائمة وطنية تستخدمالتي الدول األعضاء عدد  ٢-٣-١١
 األساسية، تم تحديثها التكنولوجيات أو اللقاحات أوباألدوية 

عمليات ل والمخصصةلخمس الماضية خالل السنوات ا
  استرداد التكاليف المتصلة بذلكأوالشراء الرسمية 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٩٠ ١٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

اد  اإلرش٣-١١
القائم على البينات 

في مجال السياسات 
الرامية إلى تعزيز 
استخدام المنتجات 

والتكنولوجيات 
الطبية على نحو 

سليم علمياً وعالي 
المردودية من قبل 
العاملين الصحيين 

والمستهلكين، والتي 
تم وضعها ودعمها 

في األمانة، 
والبرامج اإلقليمية 

 .والوطنية

٩٥ ١٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٥,٤  ٩,٤  ٣,٨  ٢,١  ٠,٨  ٣,٥  ١,٨  ٤,٠  
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  ١٢الغرض االستراتيجي 

ومنظومة األمم  االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان            
ة منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل         من أجل أداء والي   المتحدة وسائر أصحاب المصلحة     

  الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنامج العمل العام الحادي عشر
  

  النطاق

ييسر هذا الغرض االستراتيجي عمل منظمة الصحة العالمية على بلوغ جميع األغـراض االسـتراتيجية               
مج العمل العـام الحـادي عـشر، يـسلِّم الغـرض            ومع االستجابة لألولويات الواردة في برنا     . األخرى

ويشمل نطاق هذا الغرض ثالثة مجـاالت       . االستراتيجي بأن سياق الصحة الدولية قد تغير تغيراً ملحوظاً        
قيادة المنظمة وتصريف شؤونها؛ ودعم المنظمة لمختلـف الـدول          : عامة يكمل بعضها بعضاً، أال وهي     

 المنظمة في استخدام الطاقات والخبرات الجماعية التي لـدى          األعضاء ووجودها فيها ومشاركتها؛ ودور    
الدول األعضاء واألطراف الفاعلة األخرى من أجل التركيز على القضايا الصحية ذات األهمية العالميـة               

  .واإلقليمية

واالبتكار الرئيسي الذي ينطوي عليه هذا الغرض هو السعي إلى االستفادة من خبرة المنظمـة الكبيـرة                 
سعة النطاق على الصعيد القطري للتأثير في المداوالت العالمية واإلقليمية، ومن ثم التأثير اإليجابي              والوا

في البيئة التي يعمل فيها واضعو السياسات الوطنية، والمساهمة في بلوغ المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة                 
  .المتعلقة بالصحة وسائر المرامي ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

يرتبط هذا الغرض االستراتيجي ارتباطاً وثيقاً بجميع األغراض األخرى، إذ إنه يستند إلى كامل أعمـال                
تطوير منظمة الصحة   "، أي   ١٣وبهذا فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغرض االستراتيجي        . المنظمة ويدعمها 

بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيـد مـن الكفـاءة             العالمية ودعمها كمنظمة تتسم     
 أكثر توجهاً نحو الداخل حيث يتطرق إلى المسائل التنظيمية واإلدارية،           ١٣والغرض  . ، ويكمله "والفعالية

 أكثر توجهاً نحو الخارج حيث يركز على القضايا الخاصة بقيـادة            ١٢  االستراتيجي في حين أن الغرض   
، بما في ذلك منظومة     ظمة وتصريف شؤونها وعلى العمل في الدول األعضاء والتعاون مع الشركاء          المن

  . على كل من المستوى العالمي واإلقليمي والقطرياألمم المتحدة،
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  )ةبماليين الدوالرات األمريكي (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٦٥,٩  ٩٥,٥  ١٥,١  ٣١,٨  ٣٦,٤  ١٦,٤  ١٦,٧  ٥٤,٠  

  
  

  )رات األمريكيةبماليين الدوال (٢٠١١-٢٠١٠توزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة 

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ٢٦٥,٩  ٩٥,٥  ٧٦,٣  ٩٤,١  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٣٥,٩  ٪٢٨,٧  ٪٣٥,٤  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع

 المؤشرات
 نسبة الوثائق المقدمة إلى األجهزة ١-١-١٢

الرئاسية في غضون المهل المحددة في الدستور 
 وباللغات الرسمية الست للمنظمة

 مستوى فهم أصحاب المصلحة الرئيسيين ٢-١-١٢
ظمة وأولوياتها ورسائلها الرئيسية على النحو لدور المن

 الوارد في استقصاء متعلق بأصحاب المصلحة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
ملم للغايـة بـأدوار     / ٪ من أصحاب المصلحة ملم      ٨٦ ٪٧٥

 المنظمة وأولوياتها

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ممارسة  ١-١٢
المنظمة للقيادة 

فعال والتوجيه ال
من خالل تعزيز 
تصريف شؤون 
المنظمة وتحقيق 

االتساق والمساءلة 
والتآزر في 

 .أعمالها
م للغايـة بـأدوار     مل/ ٪ من أصحاب المصلحة ملم      ٩٦  ٪٨٥

  المنظمة وأولوياتها

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٧٣,٧  ٥٣,٤  ١٣,٣  ٢٢,٠  ٢٧,٣  ١١,٧  ٥,٨  ٤٠,٢  
  
  

 المؤشرات
التي تعكف  الدول األعضاءعدد  ١-٢-١٢

استراتيجيات التعاون  ى تنسيقفيها المنظمة عل
مع الدورة الخاصة بأولويات البلدان القطري 

 مع وتنميتها وعلى مواءمة أنشطة المنظمة
ألمم المتحدة والشركاء اآلخرين  اأنشطة

 مثل ضمن األطر ذات الصلة المعنيين بالتنمية
 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 والنهج فقراستراتيجية الحد من الات رقوو
 المتعددة القطاعات

المكاتب نسبة  ٢-٢-١٢
لمنظمة ل القطرية التابعة

التي قامت باستعراض 
وتعديل قدراتها األساسية 
وفقاً الستراتيجية التعاون 

 هالتي تتبعالقطري ا

 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤٠ ٨٠٪  

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ترسيخ ٢-١٢
 المنظمة وجود

 ١في البلدانالفعال 
لتنفيذ استراتيجيات 

المنظمة للتعاون مع 
 الدول األعضاء،

والتي تتماشي مع 
برامج عمل الدول 

 بشأن األعضاء
الصحة والتنمية 

 مع الفريق وتتواءم
القطري التابع لألمم 

والشركاء المتحدة 
 اآلخرين المعنيين

 .بالتنمية
٦٠ ١١٥٪  
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(يزانية الم
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٩,٦  ٧,٤  ٠,٢  ١,٩  ٢,٣  ١,٢  ٧,٢  ٩,٤  

ج العمل الصحي العالمي قُـدماً         يعد حضور المنظمة في البلدان أرضية صالحة للتعاون الفعال مع البلدان من أجل دفع عجلة برنام                  ١
  .واإلسهام في االستراتيجيات الوطنية وإدراج الحقائق واآلراء القطرية ضمن السياسات واألولويات العالمية

  
 المؤشرات

 الشراكات عدد ١-٣-١٢
الصحية التي تشارك فيها 

المنظمة وتعمل وفقاً لمبادئ 
لشراكات اأفضل ممارسات 
 الصحية العالمية

نسبة الشراكات  ٢-٣-١٢
  المنظمةتديرهاالصحية التي 

 الصحية للسياساتوتمتثل 
التي تتبعها المنظمة في إقامة 

 الشراكات

نسبة البلدان التي تضطلع فيها  ٣-٣-١٢
المنظمة بدور قيادي أو تشارك مشاركة 

فعالة في شراكات الصحة والتنمية 
 بما في ذلك) الرسمية وغير الرسمية(

عملية إصالح  في سياق القيام بهذا
  األمم المتحدةمنظومة

  ٢٠١٠ عطيات األساسيةالم
 ٪٥٠أكثر من  ٪١٤ ١٠

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

إنشاء آليات  ٣-١٢
عالمية للصحة 

والتنمية من أجل 
تزويد مجال الصحة 
بموارد تقنية ومالية 

أكثر استدامة 
ويمكن التنبؤ بها 
ى بصورة أكبر، عل

 برنامج عمل أساس
صحي مشترك يلبي 

احتياجات الدول 
ويستجيب األعضاء 
 مجال في ألولوياتها
 .الصحة

٧٠ ٪٥٠ ٣٠٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٠,٧  ١٦,٥  ١,١  ١,٧  ٥,٢  ٢,١  ١,٢  ٢,٩  

  
  

 المؤشرات
/ متوسط عدد الصفحات المطّلع عليها ١-٤-١٢

 لمواقع مقر المنظمة الزيارات في كل شهر
 الرئيسي على اإلنترنت

عدد الصفحات المتعددة اللغات بغير اللغة  ٢-٤-١٢
اإلنكليزية المتاحة على موقع المكاتب القطرية 
 واإلقليمية ومقر المنظمة الرئيسي على اإلنترنت

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
 ٢٢ ٠٠٠  ماليين٥/  مليونا٤٨ً

  ٢٠١١ عام بحلولقها األهداف التي يتعين تحقي

إتاحة  ٤-١٢
المواد المعرفية 

والدعوية األساسية 
والمتعددة اللغات 
 الخاصة بالصحة
  للدول األعضاء 

والشركاء الصحيين 
وسائر أصحاب 
المصلحة عن 
طريق تبادل 

 وتقاسمهاالمعارف 
 .على نحو فعال

  ٣٠ ٠٠٠   ماليين٦/  مليونا٦٥ً

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣١,٩  ١٨,٢  ٠,٥  ٦,٢  ١,٦  ١,٤  ٢,٥  ١,٥  
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  ١٣الغرض االستراتيجي 

الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع الـتعلم لتمكينهـا مـن الوفـاء               تطوير منظمة   
  بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  
  النطاق

يشمل نطاق هذا الغرض الوظائف التي تدعم األنشطة التي تضطلع بها أمانـة المنظمـة فـي البلـدان                   
وتُنـسق  .  تمكن من االضطالع بهـذه األنـشطة       والمكاتب اإلقليمية وفي المقر الرئيسي، والوظائف التي      

إطار اإلدارة وعملياتها، ككل، القائمـة علـى        : األنشطة المضطلع بها في إطار هذا الغرض وفقاً لما يلي         
تحقيق النتائج، والتي تتراوح من جوانب التخطيط والميزنة االستراتيجية والتنفيذيـة إلـى رصـد األداء                

ية من خالل رصدها وحشدها وتنسيقها على صعيد المنظمة، لضمان فعالية           وتقييمه؛ وإدارة الموارد المال   
تدفق ما هو متاح منها على مستوى المنظمة ككل؛ وإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك وضـع الخطـط        
الخاصة بهذه الموارد، والتعيـين، وتطـوير المـوظفين وتعلـيمهم، وإدارة األداء، وشـروط الخدمـة                 

ير الدعم التنفيذي، الذي يتراوح بين إدارة البنى التحتيـة واللوجـستيات، وخـدمات              واالستحقاقات، وتوف 
اللغات، وأمن الموظفين والمباني، وتزويد الموظفين بالخدمات الطبية، إلى إدارة تكنولوجيا المعلومـات؛             

  .ووضع آليات مالئمة للمساءلة واإلدارة تشمل جميع المجاالت

تيجي إصالحاً شامالً للمؤسسات يكفـل مواصـلة تعزيـز الوظـائف            ويشمل أيضاً هذا الغرض االسترا    
ويـرتبط هـذا اإلصـالح    . المذكورة أعاله ويتمكن من تقديم دعم أفضل وأكثر كفاءة ومردودية للمنظمة        

ارتباطاً وثيقاً بجوانب اإلصالح األوسع نطاقاً التي تندرج ضمن نطاق منظومـة األمـم المتحـدة علـى           
  .مي على حد سواءالصعيدين القطري والعال

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

ينبغي أال ينظر إلى هذا الغرض بمعزل عن سائر األغراض االستراتيجية، ألن نطاقه يجسد احتياجـات                
، وهو  ١٢وينبغي، تحديداً، أن يقرأ هذا الغرض بالتزامن مع الغرض االستراتيجي           . المنظمة ككل ويلبيها  

يادية وتعزيز اإلدارة وتشجيع الشراكات والتعاون في التشارك مـع البلـدان وتمكـين              توفير القدرات الق  
وعلى الرغم مـن أن     . المنظمة من الوفاء بواليتها في المضي قُدماً بوضع برنامج العمل الصحي العالمي           

ة، فإن   يتسم بطابع التوجه الداخلي نحو التطرق إلى المسائل التنظيمية واإلداري          ١٣الغرض االستراتيجي   
 يتسم بطابع أكثر توجهاً نحو الخارج، إذ يركز على القضايا المتعلقة بالجوانب             ١٢الغرض االستراتيجي   

 كل من الصعيد  القيادية واإلدارية في المنظمة، وعلى تعاون المنظمة مع الدول األعضاء والشركاء على             
  .القطريوالعالمي واإلقليمي 
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  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة سب الموقع للغرض الميزانية اإلجمالية ح

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥٣٩,٥  ٢٢٩,٢  ٣٤,١  ٠,٣١  ٤٧,٥  ٤٥,٠  ٢٩,٨  ١٢٢,٩  
  
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١-٢٠١٠وزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة ت

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ٥٣٩,٥  ٢٢٩,٢  ١٩٤,٧  ١١٥,٦  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٤٢,٥  ٪٣٦,١  ٪٢١,٤  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقعالميزانية حسب النتيجة 

 المؤشرات
نسبة خطط العمل القطرية التي  ١-١-١٣

استعرض النظراء جودتها التقنية وتضمنت الدروس 
 المستفادة وعبرت عن االحتياجات القطرية

النتائج المتوقعة على مستوى كل مكتب  ٢-١-١٣
وتم تحديث حالة تقدمها في األطر الزمنية للتبليغ 

 الدوري

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٨٠ ٪٧٥٪ 

  ٢٠١١ عام بحلوليتعين تحقيقها األهداف التي 

 القيام، ١-١٣
على صعيد 

المنظمة ككل، 
بإعداد أنشطتها 

التي تسترشد 
بخطط استراتيجية 
وتنفيذية تستند إلى 
الدروس المستفادة 
وتجسد احتياجات 
البلدان واالستفادة 

منها في رصد 
األداء وتقييم 

النتائج المترتبة 
 .على ذلك

٨٥ ٪٩٠٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٧,٥  ٤,٨  ٧,٤  ٢,٧  ٥,٧  ٤,٨  ٢,٠  ١٠,١  
  
  

 المؤشرات

 مدى تقيد المنظمة بتطبيق المعايير ١-٢-١٣
 الدولية لمحاسبة القطاع العام

همات الطوعية التي صنفت بوصفها المسا قيمة ٢-٢-١٣
 كاملة ومرنة للغاية طوعية اتمساهم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

  مليون دوالر أمريكي٢٠٠ تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 اتباع ٢-١٣
ممارسات مالية 

سليمة وإدارة 
 المالية الموارد

بكفاءة من خالل 
االستمرار في 

رصدها وحشدها 
بغية ضمان 
مواءمتها مع 

الميزانيات 
 .البرمجية

  مليون دوالر أمريكي٣٠٠  غير متوافرة
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٧٣,٠  ٢٤,٣  ٣,٤  ٦,٢  ٤,٨  ١١,١  ٥,١  ١٨,١  
  
  

 المؤشرات
 نسبة المكاتب التي ١-٣-١٣

لديها خطط معتمدة بشأن الموارد 
 البشرية في ثنائية معينة

 عدد الموظفين الذين ٢-٣-١٣
يتسلمون مقاليد مناصب جديدة أو 

الموظفين المنقولين إلى موقع 
أرجئت ( جديد خالل ثنائية معينة

 )٢٠١١- ٢٠١٠إلى الثنائية 

لموظفين الذين نسبة ا ٣-٣-١٣
يتقيدون بدورة نظام تطوير إدارة 

 األداء 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٧٥ ٣٠٠ ٪٧٥٪ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 وضع ٣-١٣
سياسات وممارسات 

متعلقة بالموارد 
البشرية موضع 

التنفيذ الستقطاب 
المواهب المتميزة 

والحفاظ عليها، 
والتشجيع على 
التعلم والتطوير 
المهني، وإدارة 
األداء وتعزيز 

 .سلوك األخالقيال
٨٥ ٣٠٠ ٪٨٥٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  لهادئا
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٩,٣  ١٤,٠  ٢,٣  ٢,٢  ٤,٣  ٣,٩  ٣,٢  ٩,٤  
  
  

 المؤشرات
 عدد تخصصات تكنولوجيا المعلومات ١-٤-١٣

لمعايير المرجعية لالمنفذة على صعيد المنظمة وفقاً 
 ة الصناعيالدوائرألفضل الممارسات المتبعة في 

 نسبة المكاتب التي تستخدم معلومات ٢-٤-١٣
 متساوقة لإلدارة في الوقت الحقيقي

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
سي وخمسة مكاتب إقليمية والمكاتب المقر الرئي ٣

 القطرية ذات الصلة

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٤-١٣
استراتيجيات 

وسياسات 
وممارسات معينة 

موضع التنفيذ 
إلدارة نظم 

المعلومات بحيث 
تكفل إيجاد حلول 
موثوقة ومأمونة 
وعالية المردود، 

والعمل في الوقت 
ذاته على تلبية 

االحتياجات 
 .المتغيرة للمنظمة

المقر الرئيسي وخمسة مكاتب إقليمية والمكاتب   ٥
 القطرية ذات الصلة

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
 المحيط غرب  شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٢٠,١  ٦٦,١  ٤,٦  ٧,٦  ١٠,٩  ٨,٧  ٧,٧  ١٤,٥  
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 المؤشرات
المنصوص عليها في   وفقاً للمعايير المركز العالمي للخدمات العالميالتي يقدمها  نسبة الخدمات ١-٥-١٣

 اتفاقات مستوى الخدمات

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤٠٪ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم  ٥-١٣
يلزم من  ما

 دعم ١خدمات
تنظيمية وإدارية 
لتؤدي المنظمة 

عملها بكفاءة، وذلك 
وفقاً التفاقات 

مستوى الخدمات 
التي تؤكد جانبي 
 .الجودة والتجاوب

٧٥٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  وباأور

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٢٩,٩  ٧١,٤  ٢,٤  ٠,٨  ٥,١  ٢,٧  ٦,١  ٤١,٤  
  
  

 المؤشرات

 التي المعتزمةنسبة المشاريع  ١-٦-١٣
  ليةالخطة الرئيسية لألصول الرأسماتتضمنها 

 . ثنائية معينةالمنجزة في

بالمعايير الدنيا لألمن  تتقيد نسبة المواقع التي ٢-٦-١٣
  التشغيلي

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

١٠٠ ٪١٠٠٪ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تهيئة بيئة  ٦-١٣
 تساعد على عمل

تحقيق عافية 
الموظفين وسالمتهم 

 .في جميع المواقع

١٠٠ ٪١٠٠٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٣٩,٧  ٤٨,٦  ١٤,٠  ١١,٥  ١٦,٧  ١٣,٨  ٥,٧  ٢٩,٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .، وخدمات اللغاتواإلمدادات منها خدمات مقدمة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والموارد المالية،    ١
  
  



  

 

  
  
  




