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    حسب الغرض االستراتيجيالبرمجية المقترحة  الميزانية: ١  الموجزالجدول
  بماليين الدوالرات األمريكية  

  )قبل تصحيح قيمة العمالت(

  جنوب شرق آسيا  ناألمريكتا  أفريقيا  الغرض االستراتيجي
 تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتـصادي النـاجم         -١

  ١٢,٤٢  ٣٧,٢  ٦٢٤,٩  عن األمراض السارية
  ١٠٤,٥  ٤٨,١  ٢٤١,٧   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكـرة         -٣

بسبب االعتالالت غير السارية المزمنة واالضطرابات النفسية       
  ١٦,٣  ١١,٩  ٢٠,٧   وضعف البصروالعنف واإلصابات

 وتحسين الصحة خالل     خفض معدالت المراضة والوفيات    -٤
مراحل العمر الرئيسية، بما في ذلك الحمل والـوالدة وفتـرة           

تحسين الصحة الجنـسية    والوالدة الحديثة والطفولة والمراهقة،     
واإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط والـصحة فـي          

  ٤١,١  ٢٧,٦  ١١٤,٦  مرحلة الشيخوخة
االت الطـوارئ    الحد من العواقب الصحية المترتبة على ح       -٥

والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل من أثرها االجتماعي       
  ٦٨,١  ٢٢,٠  ١٠٥,٧  واالقتصادي إلى أقصى الحدود

الحـد   وأ تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار        -٦
المرتبطة بتعاطي التبـغ    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت     

نفسانية التـأثير والـنُظم     والكحول والمخدرات وسائر المواد ال    
الغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس بـشكل         

  ١٧,٢  ١٣,٨  ٢٥,٧  غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة  -٧

من خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة في مجـال الـصحة           
األساليب التي  وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء و      

  ٤,٨  ٦,٨  ٩,١  تراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتـأثير          -٨

على السياسات العمومية في كل القطاعات من أجـل معالجـة           
  ١٤,٩  ١٢,٠  ١٩,١  األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما        تحسين   -٩
  ١١,٠  ١٢,٥  ٤٠,١  يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانـب         -١٠
تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة، باالعتماد على       

  ٦٠,٧  ٣٨,٥  ١٤١,٥  البينات والبحوث الموثوقة والميسرة
 ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيـات الطبيـة         -١١

  ١٤,٦  ٩,١  ٢٣,٠  وجودتها واستخدامها
 االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تـصريف الـشؤون         -١٢

 ومنظومة األمم المتحـدة     وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان    
 من أجل أداء والية منظمة الـصحة        وسائر أصحاب المصلحة  

ي التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لمـا          العالمية ف 
  ١٦,٤  ١٦,٧  ٥٤,٠  هو محدد في برنامج العمل العام الحادي عشر

 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة تتـسم          -١٣
بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد مـن          

  ٤٥,٠  ٨٢٩,  ١٢٢,٩  الكفاءة والفعالية
  ٦٢٧,٠  ٢٨٦,٠  ١٥٤٣,٠ عالمجمو
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    ) الدوالرات األمريكيةبماليين (٢٠١١-٢٠١٠، والمواقع الرئيسية
  
  

  المجموع  المقر الرئيسي  المحيط الهادئغرب   شرق المتوسط  أوروبا
  

١٦٨٩,٤  ٥٢٧,٢  ٩١,٠  ١٦٠,٧  ٣٦,٠  
٧٣٠,٩  ٢٠٠,٩  ٥٣,١  ٥٢,١  ٣٠‚٥  
  
  
١٦٥,٠  ٦٥,١  ١٧,١  ١٩,٠  ١٤‚٩  
  
  
  
  
٣٤٩,٥  ٥٩٤,  ٢٤,٩  ٣٥,١  ١١‚٧  
  
  
٤٠٠,٠  ٨٧,٨  ٧,٥  ٩١,٧  ١٧‚٢  
  
  
  
  
١٧٩,٣  ٦٦,٠  ٢٥,٠  ٢٠,٨  ١٠‚٨  
  
  
  

٧٣,٣  ٢٩,٧  ٢,٠  ١٣,٣  ٧,٦  
  
  
١٤٥,٨  ٥٠,٣  ١٣,٠  ١٦,٣  ٢٠‚٢  
  
١٢٢,٢  ٢٩,٩  ١٣,٩  ٩,٠  ٥‚٨  
  
  
٥٥٩,٤  ١٤٥,٧  ٤٦,٩  ٧٤,٢  ٥١‚٩  
  
١٦٢,٥  ٧٦,٩  ١٤,٩  ١٧,٥  ٦‚٥  
  
  
  
  
٢٦٥,٩  ٩٥,٥  ١٥,١  ٣١,٨  ٣٦‚٤  
  
  
٥٣٩,٥  ٢٢٩,٢  ٣٤,١  ٣١,٠  ٤٧‚٥  

٥٣٨٢,٧  ١٦٩٨,٧  ٣٥٨,٥  ٥٧٢,٥  ٢٩٧,٠  
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  ،والمستوى التنظيمي حسب الغرض االستراتيجي  البرمجية المقترحةالميزانية: ٢  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين (٢٠١١-٢٠١٠ ومصدر التمويل

  
  األقاليم

المستوى   المجموع الكلي
  القطري

المستوى 
  اإلقليمي

المقر 
  الرئيسي

  الغرض االستراتيجي
االشتراكات 
   المقدرة

مساهمات ال
  الطوعية

مجمل 
  التمويل

مجمل 
  التمويل

مجمل 
  التمويل

مجمل 
  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
  ٥٢٧,٢  ٧١٨,٢  ٤٤٤,٠  ١٦٨٩,٤  ١٦١٦,٢  ٧٣,٢  الناجم عن األمراض السارية

  ٢٠٠,٩  ١٨١,٤  ٣٤٨,٦  ٧٣٠,٩  ٦٩٠,٧  ٤٠,٢   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٦٥,١  ٣٨,٩  ٦١,٠  ١٦٥,٠  ١٢٧,٥  ٣٧,٥  البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

 الحمـل  خالل مراحل العمر الرئيسية، بمـا فـي ذلـك         
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولـة والمراهقـة،        

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
  ٩٤,٥  ٩٠,٦  ١٦٤,٤  ٣٤٩,٥  ٣٠٤,١  ٤٥,٤  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

 الحد من العواقب الصحية المترتبة علـى حـاالت          -٥
نزاعات والتقليل مـن    الطوارئ والكوارث واألزمات وال   

  ٨٧,٨  ٤٥,٨  ٢٦٦,٤  ٤٠٠,٠  ٣٨٤,٥  ١٥,٥  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
المرتبطـة  الصحية   منها فيما يتعلق باالعتالالت      الحد وأ

بتعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد          
النُظم الغذائية غير الصحية والخمـول      النفسانية التأثير و  

  ٦٦,٠  ٤٦,٤  ٦٦,٩  ١٧٩,٣  ١٤٨,١  ٣١,٢  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

للصحة من خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة فـي         
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األسـاليب المناصـرة       

األساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب        للفقراء و 
  ٢٩,٧  ١٧,٤  ٢٦,٢  ٧٣,٣  ٥٩,٤  ١٣,٩  المستندة إلى حقوق اإلنسان

 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨
والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات مـن         
أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة        

  ٥٠,٣  ٤٥,٩  ٤٩,٦  ١٤٥,٨  ٦,٠١١  ٢٩,٨  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٢٩,٩  ٤٣,٥  ٤٨,٨  ١٢٢,٢  ١٠٣,٦  ١٨,٦  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
  ١٤٥,٧  ١٥٠,٠  ٢٦٣,٧  ٥٥٩,٤  ٤٣٠,٣  ١٢٩,١   على البينات والبحوث الموثوقة والميسرةباالعتماد

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٧٦,٩  ٢٧,٦  ٥٨,٠  ١٦٢,٥  ١٣٥,٤  ٢٧,١  الطبية وجودتها واستخدامها

 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -١٢
 ومنظومـة   البلدانالشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع      
 مـن أجـل أداء      األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    

والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل         
الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنـامج العمـل           

  ٩٥,٥  ٧٦,٣  ٩٤,١  ٢٦٥,٩  ٧٣,٧  ١٩٢,٢  العام الحادي عشر
ـ       -١٣ ة  تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظم

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ٢٢٩,٢  ١٩٤,٧  ١١٥,٦  ٥٣٩,٥  ٢٦٤,٤  ١٢٧٥,  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٦٩٨,٧  ١٦٧٦,٧  ٢٠٠٧,٣  ٥٣٨٢,٧  ٤٤٥٣,٩  ٩٢٨,٨  المجموع
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    الرئيسيوالموقعحسب الغرض االستراتيجي البرمجية المقترحة  الميزانية: ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  أفريقيا

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
  ٥١٢,٧  ١١٢,٢  ٦٢٤,٩  ٦٠٨,٢  ١٦,٧  ن األمراض الساريةالناجم ع

  ٩٨,١  ١٤٣,٦  ٢٤١,٧  ٢٣٢,٤  ٩,٣   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٨,٩  ١١,٨  ٢٠,٧  ١٢,٥  ٨,٢  البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

خالل مراحل العمر الرئيسية، بمـا فـي ذلـك الحمـل           
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولـة والمراهقـة،        

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
  ٤٨,٥  ٦٦,١  ١١٤,٦  ٩٩,١  ١٥,٥  خةاألفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخو

 الحد من العواقب الصحية المترتبة علـى حـاالت          -٥
الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل مـن       

  ٢٥,٤  ٨٠,٣  ١٠٥,٧  ١٠٢,٣  ٣,٤  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية يتعلق باالعتالالت  منها فيما    الحد أو

بتعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد          
النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمـول        

  ١١,٩  ١٣,٨  ٢٥,٧  ١٧,٣  ٨,٤  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

ل سياسات وبرامج تعزز المساواة فـي       للصحة من خال  
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األسـاليب المناصـرة       
للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         

  ٤,١  ٥,٠  ٩,١  ٤,٠  ٥,١  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

ل القطاعات مـن    والتأثير على السياسات العمومية في ك     
أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة        

  ٩,٧  ٩,٤  ١٩,١  ١٤,٢  ٤,٩  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٢٢,٠  ١٨,١  ٤٠,١  ٣٥,٨  ٤,٣  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 علـى    تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات     -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
  ٥٧,٤  ٨٤,١  ١٤١,٥  ١٢٢,٥  ١٩,٠   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٩,٤  ١٣,٦  ٢٣,٠  ١٧,٧  ٥,٣  الطبية وجودتها واستخدامها

زيـز تـصريف     االضطالع بالدور القيـادي وتع     -١٢
 ومنظومـة   الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان     

 مـن أجـل أداء      األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    
والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل         
الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنـامج العمـل           

  ١٦,٦  ٣٧,٤  ٥٤,٠  ١٠,٨  ٤٣,٢  العام الحادي عشر
وير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        تط -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ٨٠,٠  ٤٢,٩  ١٢٢,٩  ٥٩,٩  ٦٣,٠  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ٩٠٤,٧  ٦٣٨,٣  ١٥٤٣,٠  ١٣٣٦,٧  ٢٠٦,٣  المجموع
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    الرئيسي والموقعحسب الغرض االستراتيجيالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  األمريكتان

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

ي واالقتـصادي    تخفيف العبء الصحي واالجتمـاع     -١
  ١٩,٠  ١٨,٢  ٣٧,٢  ٢٨,٦  ٨,٦  الناجم عن األمراض السارية

  ١٦,٨  ٣١,٣  ٤٨,١  ٤٥,٣  ٢,٨   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   إلصـابات واالضطرابات النفسية والعنف وا   

  ٤,٢  ٧,٧  ١١,٩  ٨,٥  ٣,٤  البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

خالل مراحل العمر الرئيسية، بمـا فـي ذلـك الحمـل           
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولـة والمراهقـة،        

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
  ٩,٣  ١٨,٣  ٢٧,٦  ٢١,١  ٦,٥  رحلة الشيخوخةاألفراد بالنشاط والصحة في م

 الحد من العواقب الصحية المترتبة علـى حـاالت          -٥
الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل مـن       

  ٣,٩  ١٨,١  ٢٢,٠  ٢٠,٥  ١,٥  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية فيما يتعلق باالعتالالت   منها   الحد أو

بتعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد          
النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمـول        

  ٤,٦  ٩,٢  ١٣,٨  ١٠,٩  ٢,٩  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة فـي       للصحة من   
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األسـاليب المناصـرة       
للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         

  ١,٦  ٥,٢  ٦,٨  ٥,٥  ١,٣  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

ي كل القطاعات مـن     والتأثير على السياسات العمومية ف    
أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة        

  ٣,٢  ٨,٨  ١٢,٠  ٧,٠  ٥,٠  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٦,٠  ٦,٥  ١٢,٥  ١٠,٥  ٢,٠  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 علـى    تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات     -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
  ١٤,٩  ٢٣,٦  ٣٨,٥  ٢٢,٤  ١٦,١   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٣,٠  ٦,١  ٩,١  ٧,٧  ١,٤  الطبية وجودتها واستخدامها

ـ        -١٢ صريف  االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز ت
 ومنظومـة   الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان     

 مـن أجـل أداء      األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    
والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل         
الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنـامج العمـل           

  ٦,٢  ١٠,٥  ١٦,٧  ٣,٤  ١٣,٣  العام الحادي عشر
مة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة       تطوير منظ  -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ١٩,١  ١٠,٧  ٢٩,٨  ١٥,٢  ١٤,٦  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١١١,٨  ١٧٤,٢  ٢٨٦,٠  ٢٠٦,٦  ٧٩,٤  المجموع
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  الجداول المالية
 

   رئيسي الحسب الغرض االستراتيجي والموقعالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  جنوب شرق آسيا

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

ـ       -١ صادي  تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقت
  ٦١,٩  ١٥٠,٥  ٢١٢,٤  ٢٠٥,١  ٧,٣  الناجم عن األمراض السارية

  ١٧,٠  ٨٧,٥  ١٠٤,٥  ٩٨,١  ٦,٤   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   باتواالضطرابات النفسية والعنف واإلصـا    

  ٤,٠  ١٢,٣  ١٦,٣  ٩,٨  ٦,٥  البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

خالل مراحل العمر الرئيسية، بمـا فـي ذلـك الحمـل           
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولـة والمراهقـة،        

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
  ٩,١  ٣٢,٠  ٤١,١  ٣٣,٥  ٧,٦  ة الشيخوخةاألفراد بالنشاط والصحة في مرحل

 الحد من العواقب الصحية المترتبة علـى حـاالت          -٥
الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل مـن       

  ٨,٨  ٥٩,٣  ٦٨,١  ٦٤,٣  ٣,٨  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية ا يتعلق باالعتالالت   منها فيم  الحد أو

بتعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد          
النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمـول        

  ٦,٣  ١٠,٩  ١٧,٢  ١٣,٣  ٣,٩  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

ل سياسات وبرامج تعزز المساواة فـي       للصحة من خال  
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األسـاليب المناصـرة       
للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         

  ٢,٧  ٢,١  ٤,٨  ٣,٧  ١,١  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

كل القطاعات مـن    والتأثير على السياسات العمومية في      
أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة        

  ٥,٦  ٩,٣  ١٤,٩  ٩,٥  ٥,٤  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٣,٥  ٧,٥  ١١,٠  ٨,٩  ٢,١  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
ـ       -١٠ ى  تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات عل

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
  ١٧,٩  ٤٢,٨  ٦٠,٧  ٣٩,٧  ٢١,٠   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٣,٠  ١١,٦  ١٤,٦  ١١,٣  ٣,٣  الطبية وجودتها واستخدامها

ـ        -١٢ صريف  االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز ت
 ومنظومـة   الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان     

 مـن أجـل أداء      األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    
والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل         
الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنـامج العمـل           

  ٨,٤  ٨,٠  ١٦,٤  ٦,٣  ١٠,١  العام الحادي عشر
ة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة       تطوير منظم  -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ٢٣,٧  ٢١,٣  ٤٥,٠  ٢٢,٨  ٢٢,٢  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٧١,٩  ٤٥٥,١  ٦٢٧,٠  ٥٢٦,٣  ١٠٠,٧  المجموع
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   رئيسي الحسب الغرض االستراتيجي والموقعالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  أوروبا

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
  ١٣,٨  ٢٢,٢  ٣٦,٠  ٣٤,٤  ١,٦  ناجم عن األمراض الساريةال
  ١٢,٥  ١٨,٠  ٣٠,٥  ٢٨,٩  ١,٦   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٨,٢  ٦,٧  ١٤,٩  ١٢,٩  ٢,٠  بصرال
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

خالل مراحل العمر الرئيسية، بمـا فـي ذلـك الحمـل           
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولـة والمراهقـة،        

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
  ٤,٧  ٧,٠  ١١,٧  ٩,٩  ١,٨  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

 الحد من العواقب الصحية المترتبة علـى حـاالت          -٥
الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل مـن       

  ١,٩  ١٥,٣  ١٧,٢  ١٥,٣  ١,٩  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت    الحد أو

بتعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد          
النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمـول        

  ٥,٥  ٥,٣  ١٠,٨  ٩,٩  ٠,٩  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

ة من خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة فـي         للصح
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األسـاليب المناصـرة       
للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         

  ٤,٤  ٣,٢  ٧,٦  ٧,١  ٠,٥  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

مية في كل القطاعات مـن      والتأثير على السياسات العمو   
أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة        

  ١٣,٢  ٧,٠  ٢٠,٢  ١٩,١  ١,١  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٢,٩  ٢,٩  ٥,٨  ٥,٣  ٠,٥  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
سينات علـى    تحسين الخدمات الصحية بإدخال تح     -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
  ٢١,٠  ٣٠,٩  ٥١,٩  ٤٤,٨  ٧,١   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٢,٠  ٤,٥  ٦,٥  ٥,٩  ٠,٦  الطبية وجودتها واستخدامها

يـز تـصريف     االضطالع بالدور القيـادي وتعز     -١٢
 ومنظومـة   الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان     

 مـن أجـل أداء      األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    
والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل         
الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنـامج العمـل           

  ١٩,٧  ١٦,٧  ٣٦,٤  ٢١,٣  ١٥,١  العام الحادي عشر
ير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        تطو -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ٣٤,٢  ١٣,٣  ٤٧,٥  ٢١,٢  ٢٦,٣  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٤٤,٠  ١٥٣,٠  ٢٩٧,٠  ٢٣٦,٠  ٦١,٠  المجموع
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  الجداول المالية
 

    الرئيسيوقعحسب الغرض االستراتيجي والمالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  شرق المتوسط

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

القتـصادي   تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي وا      -١
  ٧٧,٠  ٨٣,٧  ١٦٠,٧  ١٥٤,٢  ٦,٥  الناجم عن األمراض السارية

  ١٥,٧  ٣٦,٤  ٥٢,١  ٤٨,٤  ٣,٧   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   صـابات واالضطرابات النفسية والعنف واإل   

  ٦,٧  ١٢,٣  ١٩,٠  ١٦,٢  ٢,٨  البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

خالل مراحل العمر الرئيسية، بمـا فـي ذلـك الحمـل           
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولـة والمراهقـة،        

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
  ٨,٩  ٢٦,٢  ٣٥,١  ٣٢,٢  ٢,٩  رحلة الشيخوخةاألفراد بالنشاط والصحة في م

 الحد من العواقب الصحية المترتبة علـى حـاالت          -٥
الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل مـن       

  ٣,٩  ٨٧,٨  ٩١,٧  ٩٠,٢  ١,٥  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية فيما يتعلق باالعتالالت   منها   الحد أو

بتعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد          
النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمـول        

  ٨,٢  ١٢,٦  ٢٠,٨  ١٧,٠  ٣,٨  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

 خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة فـي        للصحة من 
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األسـاليب المناصـرة       
للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         

  ٣,٨  ٩,٥  ١٣,٣  ١١,١  ٢,٢  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

ة في كل القطاعات مـن      والتأثير على السياسات العمومي   
أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة        

  ٩,٢  ٧,١  ١٦,٣  ١٣,٥  ٢,٨  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٣,٤  ٥,٦  ٩,٠  ٧,٤  ١,٦  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
ات علـى    تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسين     -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
  ١٩,٩  ٥٤,٣  ٧٤,٢  ٥١,٤  ٢٢,٨   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٤,٢  ١٣,٣  ١٧,٥  ١٤,٢  ٣,٣  الطبية وجودتها واستخدامها

زيـز تـصريف     االضطالع بالدور القيـادي وتع     -١٢
 ومنظومـة   الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان     

 مـن أجـل أداء      األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    
والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل         
الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنـامج العمـل           

  ٢٠,٣  ١١,٥  ٣١,٨  ٨,٤  ٢٣,٤  العام الحادي عشر
ير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        تطو -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ١٨,٥  ١٢,٥  ٣١,٠  ١٩,٢  ١١,٨  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٩٩,٧  ٣٧٢,٨  ٥٧٢,٥  ٤,٤٨٣  ٨٩,١  المجموع
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    الرئيسيوقعحسب الغرض االستراتيجي والمالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  غرب المحيط الهادئ

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

ـ     -١ اعي واالقتـصادي    تخفيف العبء الصحي واالجتم
  ٣٣,٨  ٥٧,٢  ٩١,٠  ٨٤,٢  ٦,٨  الناجم عن األمراض السارية

  ٢١,٣  ٣١,٨  ٥٣,١  ٤٨,٤  ٤,٧   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واإلصـابات واالضطرابات النفسية والعنف    

  ٦,٩  ١٠,٢  ١٧,١  ١٢,٣  ٤,٨  البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

خالل مراحل العمر الرئيسية، بمـا فـي ذلـك الحمـل           
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولـة والمراهقـة،        

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
  ١٠,١  ١٤,٨  ٢٤,٩  ٢١,١  ٣,٨  في مرحلة الشيخوخةاألفراد بالنشاط والصحة 

 الحد من العواقب الصحية المترتبة علـى حـاالت          -٥
الطوارئ والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل مـن       

  ١,٩  ٥,٦  ٧,٥  ٦,٣  ١,٢  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية ا فيما يتعلق باالعتالالت    منه الحد أو

بتعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد          
النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمـول        

  ٩,٩  ١٥,١  ٢٥,٠  ٢١,٤  ٣,٦  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

من خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة فـي        للصحة  
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األسـاليب المناصـرة       
للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         

  ٠,٨  ١,٢  ٢,٠  ١,٨  ٠,٢  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

ة في كل القطاعات مـن      والتأثير على السياسات العمومي   
أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة        

  ٥,٠  ٨,٠  ١٣,٠  ١٠,٥  ٢,٥  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٥,٧  ٨,٢  ١٣,٩  ١١,٧  ٢,٢  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
ينات علـى    تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحس     -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
  ١٨,٩  ٢٨,٠  ٤٦,٩  ٣١,٦  ١٥,٣   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٦,٠  ٨,٩  ١٤,٩  ١١,٩  ٣,٠  الطبية وجودتها واستخدامها

عزيـز تـصريف     االضطالع بالدور القيـادي وت     -١٢
 ومنظومـة   الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان     

 مـن أجـل أداء      األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    
والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل         
الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنـامج العمـل           

  ٥,١  ١٠,٠  ١٥,١  ٤,٥  ١٠,٦  العام الحادي عشر
ير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        تطو -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ١٩,٢  ١٤,٩  ٣٤,١  ١٥,٣  ١٨,٨  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٤٤,٦  ١٢٣,٩  ٣٥٨,٥  ٢٨١,٠  ٧٧,٥  المجموع
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    الرئيسيوقعحسب الغرض االستراتيجي والمالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  المقر الرئيسي

  الغرض االستراتيجي  المجموع 
االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  التمويل

  ٥٢٧,٢  ٥٠١,٥  ٢٥,٧   تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية-١

  ٢٠٠,٩  ١٨٩,٢  ١١,٧  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا -٢

 توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بـسبب االعـتالالت غيـر              -٣
  ٦٥,١  ٥٥,٣  ٩,٨   وضعف البصرالسارية المزمنة واالضطرابات النفسية والعنف واإلصابات

صحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما       خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين ال      -٤
تحـسين الـصحة    وفي ذلك الحمل والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقـة،           

  ٩٤,٥  ٨٧,٢  ٧,٣  الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

 والكـوارث واألزمـات    الحد من العواقب الصحية المترتبة على حـاالت الطـوارئ        -٥
  ٨٧,٨  ٦٨٥,  ٢,٢  والنزاعات والتقليل من أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود

 منها فيما يتعلق بـاالعتالالت      أو الحد  تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار        -٦
ر والنُظم  المرتبطة بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثي        الصحية  

  ٦٦,٠  ٥٨,٣  ٧,٧  الغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون

 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة من خالل سياسات وبرامج   -٧
تعزز المساواة في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألساليب            

  ٢٩,٧  ٢٦,٢  ٣,٥  راعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسانالتي ت

 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية فـي              -٨
  ٥٠,٣  ٤٢,٢  ٨,١  كل القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

مة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الـصحة العموميـة            تحسين التغذية والسال   -٩
  ٢٩,٩  ٢٤,٠  ٥,٩  والتنمية المستدامة

 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويـل            -١٠
  ١٤٥,٧  ١١٧,٩  ٢٧,٨   والتوظيف واإلدارة، باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  ٧٦,٩  ٦٦,٧  ١٠,٢  ن تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها ضما-١١

 االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مـع            -١٢
 من أجل أداء والية منظمة الصحة  ومنظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحةالبلدان

برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنامج العمـل            العالمية في التقدم في     
  ٩٥,٥  ١٩,٠  ٧٦,٥  العام الحادي عشر

 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها            -١٣
  ٢٢٩,٢  ١١٠,٨  ١١٨,٤  من الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٦٩٨,٧  ٨٣,٩١٣  ٣١٤,٨  المجموع
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  بعض الشراكات والترتيبات التعاونية المدرجة في الميزانية البرمجية المقترحة: ٤  الموجزالجدول
  ٢٠١١-٢٠١٠حسب الغرض االستراتيجي، 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(
  

  الشراكات والترتيبات التعاونية/ الغرض االستراتيجي

  المجموع
 مريكيةبماليين الدوالرات األ

قبل تصحيح أسعار (
  )العمالت

  ١الغرض االستراتيجي 

التعاون الفعال مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للتعجيـل              
  ٢٥٤,٦  باستحداث لقاحات مضادة ألمراض الطفولة

  ٣٨٨,٩  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  ٤٦,٠  المدارية المنسيةشراكة مكافحة أمراض المناطق 

التعاون الفعال مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للترصـد              
  ٢٠,٥  المتكامل

البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المـشترك بـين             
  ٧٥,١   الصحة العالميةاليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة

  ٣,٠  شراكات بحوث اللقاحات

التعاون الفعال مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للتعجيـل              
  ٦٢,٠  باستحداث لقاحات مضادة لألمراض التي يحتمل أن تتحول إلى أوبئة

 الدوليـة لزراعة والمنظمة   االتفاق المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية وا        
  ٣٠,٠  لصحة الحيوان بشأن السيطرة على أنفلونزا الطيور واألمراض المستجدة األخرى

  ٨٨٠,١  المجموع
    

    ٢الغرض االستراتيجي 

مبادرة لقاح فيروس العوز المناعي البشري المشتركة بين منظمة الصحة العالمية وبرنامج            
  ٣,٠  )شاملة البرنامج األفريقي للقاح مرض األيدز(دز األمم المتحدة المشترك لمكافحة األي

  ٢,٠  لبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشريلالبرنامج الخاص 

البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المـشترك بـين             
  ٧٣,٠  لي ومنظمة الصحة العالميةاليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدو

  ٧٨,٠  المجموع
    

    ٤الغرض االستراتيجي 

 والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البـشري،          البرنامج الخاص للبحوث  
المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحـدة للـسكان ومنظمـة              

  ٤٠,٥  الصحة العالمية والبنك الدولي

  ٤٠,٥  المجموع
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  الشراكات والترتيبات التعاونية/ الغرض االستراتيجي

  المجموع
 مريكيةبماليين الدوالرات األ

قبل تصحيح أسعار (
  )العمالت

    ٥الغرض االستراتيجي 

  ٥,٠  خدمة تتبع الصحة والتغذية

  ٥,٠  المجموع
    

    ٦الغرض االستراتيجي 

 والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البـشري،          البرنامج الخاص للبحوث  
ظمـة  المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحـدة للـسكان ومن            

  ٢,٠  الصحة العالمية والبنك الدولي

  ١١,٠  )في كوبي(مركز منظمة الصحة العالمية للتنمية الصحية 

  ١٣,٠  المجموع
    

    ٨الغرض االستراتيجي 

  ١,٢   الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائيةالمحفل

  ١,٢  المجموع
    

    ٩الغرض االستراتيجي 

  ٤,٠  هيئة الدستور الغذائي

  ٤,٠  موعالمج
    

    ١٠الغرض االستراتيجي 

 والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البـشري،          البرنامج الخاص للبحوث  
المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحـدة للـسكان ومنظمـة              

  ١,٠  الصحة العالمية والبنك الدولي

  ٩,٨  اسات الصحية والسيالمعني بالنظمالمرصد األوروبي 

  ٤٣,١  التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى

  ٥٣,٩  المجموع

  ١٠٧٥,٧  المجموع العام
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   التغيرات- الشراكات والترتيبات التعاونية : ٥الجدول الموجز 
  ٢٠١١-٢٠١٠ والثنائية ٢٠٠٩-٢٠٠٨بين الثنائية 

  

  الشراكات والترتيبات التعاونية  االسم
  )ت األمريكيةبماليين الدوالرا(

الميزانية   
البرمجة 
المعتمدة 
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية 
البرمجية 
المنقحة 
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية البرمجية 
-٢٠٠٨المنقحة 
 خالصة من ٢٠٠٩

الشراكات 
والترتيبات التعاونية 
المرحلة إلى الثنائية 

٢٠١١- ٢٠١٠  

الميزانية البرمجية 
المقترحة للشراكات 
والترتيبات التعاونية 

٢٠١١- ٢٠١٠  
قبل تصحيح أسعار (

  )العمالت

  -  -  ٧‚٧  -  التحالف من أجل بحوث السياسات والنُظم الصحية

  -  -  ١١‚٨  ٧‚٥  تحالف القوى العاملة الصحية في العالم

  ٥,٠  ٣‚٠  ٣‚٠  -  خدمة تتبع الصحة والتغذية

  -  -  ٢٧‚٢  ٥‚٠  شبكة القياسات الصحية

  ١,٢  ١‚٢  ١‚٢  -   الحكومي الدولي للسالمة الكيميائيةالمحفل

  -  -  ١٣‚١  -  شراكة صحة األم والوليد والطفل

  -  -  ١٨‚٧  ١٣‚٦  شراكة دحر المالريا

البرنامج الخاص للبحوث والتـدريب فـي مجـال         
أمراض المناطق المدارية المشترك بين اليونيـسيف       
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي والبنـك الـدولي         

  ومنظمة الصحة العالمية

١٤٨,١  ١٠٠‚٩  ١٠٠‚٩  ٧٩‚٣  

 والتطوير والتدريب علـى     البرنامج الخاص للبحوث  
البحوث في مجال اإلنجاب البشري، المشترك بـين        
برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي وصـندوق األمـم         
المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالميـة والبنـك        

  الدولي

٤٥,٥  ٤٢‚٨  ٤٢‚٨  ٤٠‚٥  

  -  -  ٢٧‚٥  ١٨‚٧  شراكة دحر السل

  -  -  ٧‚٣  ٠‚٢  متحدة الدائمة المعنية بالتغذيةلجنة األمم ال

  -  -  ٣٥‚٨  -  المجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح

شـاملة  (مبادرة لقاح فيروس العوز المناعي البشري       
  )البرنامج األفريقي للقاح مرض األيدز

٠,٣  ١‚٣  ١‚٣  ١‚٣  

  ٩٣٨٨,  ٣٩٩‚٦  ٣٩٩‚٦  ١٩٦‚٥  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  ٤٣,١  ٣٤‚٧  ٣٤‚٧  ٧‚٠  التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى

  ٣,٠  ٠‚٣  ٠‚٣  ٠‚٣  شراكات بحوث اللقاحات
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  الشراكات والترتيبات التعاونية  االسم
  )ت األمريكيةبماليين الدوالرا(

الميزانية   
البرمجة 
المعتمدة 
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية 
البرمجية 
المنقحة 
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية البرمجية 
-٢٠٠٨المنقحة 
 خالصة من ٢٠٠٩

الشراكات 
والترتيبات التعاونية 
المرحلة إلى الثنائية 

٢٠١١- ٢٠١٠  

الميزانية البرمجية 
المقترحة للشراكات 
والترتيبات التعاونية 

٢٠١١- ٢٠١٠  
قبل تصحيح أسعار (

  )العمالت

االتفاق المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة       
 لصحة الحيوان   الدوليةاألغذية والزراعة والمنظمة    

بشأن السيطرة على أنفلونزا الطيـور واألمـراض        
  المستجدة األخرى

-  ٣٠,٠  ١٤‚٠  ١٤‚٠  

  ١١,٠  -  -  -  مركز منظمة الصحة العالمية للتنمية الصحية

التعاون الفعال مع شركاء التحالف العالمي من أجل        
  اللقاحات والتمنيع

-  -  -  ٣٣٧,١  

المرصد األوروبـي المعنـي بـالنظم والـسياسات         
  الصحية

-  -  -  ٩,٨  

  ٤,٠  -  -  -  هيئة الدستور الغذائي

  ٤٦,٠  -  -  -  ناطق المدارية المنسيةشراكة مكافحة أمراض الم

  ١٠٧٥,٧  ٥٩٧‚٨ ٧٤٦‚٩  ٣٦٩‚٩  المجموع

  
  
  
  
  





  
  




