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  ١ستراتيجي الغرض اال
  

  تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية
  

  النطاق

يركز العمل في إطار هذا الغرض االستراتيجي على تدابير الوقايـة واالكتـشاف المبكـر والتـشخيص           
 والعالج والمكافحة والتخلص واالستئصال لمجابهة األمراض السارية التـي تـؤثر علـى المجموعـات              

تقتـصر، علـى     واألمراض المستهدفة تشتمل، ولكنها ال    . السكانية الفقيرة والمهمشة تأثيراً غير متناسب     
األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وأمراض المناطق المدارية، واألمراض الحيوانيـة            : يلي ما

  .ى بفيروسه، والسل، والمالرياالمنشأ، واألمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة، باستثناء األيدز والعدو
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

فيما يتعلق بالمكافحة المتكاملة لألمـراض، والترصـد        : ٩ و ٦ و ٤ و ٣ و ٢األغراض االستراتيجية     •
  .ومواءمة المبادرات البحثية

  .من الصحيفيما يتعلق بالدعم المتبادل في العمليات الميدانية واأل: ٥الغرض االستراتيجي   •
  .فيما يتعلق باعتماد حلول مالئمة إلدارة مخلفات الرعاية الصحية: ٨الغرض االستراتيجي   •
  .فيما يتعلق بجوانب المياه واإلصحاح المتصلة باألمراض الحيوانية المنشأ: ٩الغرض االستراتيجي   •
 مستدامة مالياً فيما يتصل فيما يتعلق بتنفيذ البرامج من خالل اتباع أساليب: ١٠ االستراتيجي الغرض  •

  .بالنظم الصحية
فيما يتعلق بإتاحة اللقاحات واألدوية والتدخالت المأمونة والناجعة، وكذلك         : ١١الغرض االستراتيجي     •

  .ضمان جودة وسائل التشخيص وخدمات المختبرات
  

 علـى صـعيد   وقعة   الرئيسية والترتيبات التعاونية التي أسهمت في تحقيق النتائج المت         البرامج الخاصة 
  المنظمة وأدرجت في وعاء الميزانية

   (GAVI)التعاون الفعال مع شركاء التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع   •
  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  •
  الشراكة المعنية بمكافحة األمراض المدارية المنسية  •
  راض المناطق المداريةالبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أم  •
  الشراكات المعنية ببحوث اللقاحات  •
االتفاق الثالثي األطراف المعقود بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمـة               •

   لصحة الحيوان بشأن التدبير العالجي ألنفلونزا الطيور واألمراض األخرى المستجدةالدولية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



20  
    ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحة البرمجيةالميزانية

 

  
  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة جمالية حسب الموقع للغرض الميزانية اإل

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٢٦٨‚٤  ٤٢٢‚٠  ٤٨‚٥  ١٣٤‚٤  ٢٨‚٦  ١٨٠‚٤  ٣٠‚٥  ٤٢٤‚١  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ١٢٦٨‚٤  ٤٢٢‚٠  ٢٢٨‚٠  ٦١٨‚٤  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٣٣‚٣  ٪١٨‚٠  ٪٤٨‚٨  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  

  حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقعالميزانية 

 المؤشرات
  عدد الدول األعضاء التي ال يقل فيها ١-١-١

مستوى التغطية بالتطعيم على الصعيد الوطني 
 ) الشاهوق– الكزاز –الخناق (٪ ٩٠عن 

نسبة الدول األعضاء التي تستخدم لقاح شلل  ٢-٢-١
طاراً زمنياً األطفال الفموي الثالثي التكافؤ والتي وضعت إ

واستراتيجية لوقف استخدامه في نهاية المطاف في برامج 
 التمنيع الروتيني

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٣٥ ١٣٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم الدعم ١-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

الدول األعضاء 
لتحقيق أكبر قدر من 
المساواة في حصول 

الجميع على 
اللقاحات المضمونة 
الجودة، بما في ذلك 

منتجات 
وتكنولوجيات التمنيع 

الجديدة، ودمج 
 التدخالت األساسية
األخرى الخاصة 
بصحة الطفل مع 

 .التمنيع

١٥٠ ١٤٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   المتوسطشرق   أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٥٩‚٨  ٢٥‚٠  ٨‚٨  ٢٦‚١  ٥‚٠  ٣٦‚٤  ٥‚٦  ٥٣‚٠  
  
  

 المؤشرات
لنسبة المئوية من التقارير القطرية ا ١-٢-١

النهائية التي تكشف عن وقف سراية فيروس 
شلل األطفال البري واحتواء مخزونات فيروس 

شلل األطفال البري التي وافقت عليها اللجنة 
ئصال شلل اإلقليمية المعنية باإلشهاد على است

 األطفال

نسبة الدول األعضاء التي تستخدم لقاح شلل   ٢-٢-١
األطفال الفموي الثالثي التكافؤ والتي وضعت إطاراً زمنياً 
واستراتيجية لوقف استخدامه في نهاية المطاف في برامج 

 التمنيع الروتيني

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

 التنسيق ٢-١
الفعال وتقديم الدعم 
من أجل الوصول 
إلى اإلشهاد على 

استئصال شلل 
األطفال وتدمير 
فيروسات شلل 

األطفال أو احتوائها 
 صفر٪ ٪٧٥  على نحو مالئم، 
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مما يؤدي إلى   ٢٠١١عام ول بحلاألهداف التي يتعين تحقيقها 
الوقف المتزامن 

  عطاء لقاح شللإل
األطفال الفموي 

على الصعيد 
 .العالمي

٥٠ ٪٩٥٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٤٦٦‚٣  ١٠٨‚١  ٥‚٣  ٤٧‚١  ٤‚٧  ٧١‚٣  ٢‚١  ٢٢٧‚٨  
    

 المؤشرات
عدد الدول  ١-٣-١

 التي تم فيها األعضاء
اإلشهاد على استئصال 

 داء التنينات

دول عدد ال ٢-٣-١
األعضاء التي قضت 

على الجذام على 
المستويات دون 

 الوطنية

عدد حاالت  ٣-٣-١
 اإلصابة البشرية بداء
التي المثقبيات األفريقي 
تم التبليغ عنها في 

جميع البلدان التي 
 يتوطنها هذا المرض

الدول  عدد ٤-٣-١
األعضاء التي توصلت إلى 

تحقيق هدف التغطية 
الموصى به في ما يتعلق 

سكان المعرضين لمخاطر بال
اإلصابة بداء الفيالريات 

اللمفي والبلهارسية واألدواء 
الديدانية المنقولة عن طريق 

من خالل وذلك التربة 
المعالجة الكيميائية الوقائية 
الطاردة للديدان على نحو 

 منتظم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٥ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ١٨٦ 

  ٢٠١١عام ل بحلواألهداف التي يتعين تحقيقها 

 التنسيق ٣-١
الفعال وتقديم الدعم 
إلى الدول األعضاء 

 حصول كل إلتاحة
المجموعات 

السكانية على 
التدخالت الخاصة 

بالوقاية من أمراض 
المناطق المدارية 
المهملة، بما فيها 

األمراض الحيوانية 
، ومكافحتها المنشأ

والقضاء عليها 
 .واستئصالها

٢٠ ٨ ٥٠٠ ١٣ ١٩٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٥٢‚١  ٣٩‚٧  ٤‚٨  ٢٨‚٠  ٠‚٣  ١٨‚٩  ٥‚٤  ٥٥‚١  
    

 المؤشرات
الدول األعضاء التي لديها نظم  عدد ١-٤-١

 جميع األمراض بخصوصترصد وتدريب 
السارية التي تكتسي أهمية في مجال الصحة 

 العمومية بالنسبة إلى البلد

دول األعضاء التي ترد منها استمارات لعدد ا  ٢-٤-١
التبليغ المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 

 رصد التمنيع وترصده في الوقت المناسب  أنشطةبشأن
 على الصعيد العالمي وفقاً لألطر الزمنية المحددة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٣٥ ٨٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم الدعم ٤-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

لدول األعضاء ا
لتعزيز قدرتها على 
ترصد ورصد كل 
األمراض السارية 
ذات األهمية في 

مجال الصحة 
 .العمومية

١٥٠ ١٥٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٨٩‚٦  ٨‚٦  ٧‚٨  ١٤‚١  ٥‚٩  ٢٥‚٨  ٣‚٠  ٢٤‚٢    
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 المؤشرات
عدد األدوات الجديدة والمحسنة أو  ١-٥-١

استراتيجيات التنفيذ التي أسهمت منظمة 
عالمية إلى حد كبير في وضعها الصحة ال
  على األقل في بلد واحدالعام القطاع ونفذها

 من البلدان النامية

نسبة المنشورات التي يتم استعراضها على نحو  ٢-٥-١
جماعي باالستناد إلى البحوث المدعومة من المنظمة، 

حيثما كانت المؤسسة الرئيسية التي وضعت المنشور قائمة 
 ميةفي أحد البلدان النا

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥٠ ٤٪ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

استحداث  ٥-١
وإجازة معارف 
وأدوات تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة لتلبية 
اجات ذات االحتي

األولوية فيما يتعلق 
بالوقاية من 

األمراض السارية 
ومكافحتها، مع قيام 
العلماء القادمين من 
البلدان النامية بدور 

قيادي، على نحو 
متزايد، في هذا 
 .المجال البحثي

٥٥ ٩٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٠٩‚٦  ٩٢‚٤  ٠‚٥  ٣‚٢  ٠‚٨  ٥‚٣  ٢‚٢  ٥‚٤  
  
  

 ؤشراتالم
تقييم العدد الدول األعضاء التي استكملت  ١-٦-١

 القدرات األساسية لبناء خطة عمل وطنية ووضعت
في مجال الترصد واالستجابة بما يتسق مع 
 )٢٠٠٥(التزاماتها بمقتضى اللوائح الصحية الدولية 

شارك نظام عدد الدول األعضاء التي   ٢-٦-١
ى األقل من مختبراتها الوطني في برنامج واحد عل

البرامج الخارجية لمراقبة الجودة فيما يتعلق 
 باألمراض السارية التي يمكن أن تتسبب في أوبئة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠٠ ٩٥ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم الدعم  ٦-١
إلى الدول األعضاء 
لبلوغ الحد األدنى 

من القدرات 
األساسية الالزمة 
بمقتضى اللوائح 
الصحية الدولية 

فيما يتعلق ) ٢٠٠٥(
بإنشاء وتعزيز نظم 
اإلنذار واالستجابة 

الستخدامها في 
حاالت األوبئة 

وسائر الطوارئ 
الصحية العمومية 
 .التي تثير قلقاً دولياً

١٥٠ ١٦٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
 جنوب شرق  األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥٤‚٨  ١٨‚٧  ٣‚٠  ٥‚٩  ٧‚٠  ٥‚٤  ٤‚٤  ١٠‚٤  
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 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي  ١-٧-١

لديها خطط تأهب وطنية وإجراءات 
 للتأهب واالستجابة تشغيل معيارية

لمقتضيات أهم األمراض التي يمكن 
 أن تتسبب في أوبئة

عدد آليات التنسيق الدولية  ٢-٧-١
لتوفير اللقاحات واألدوية والمعدات 

األساسية بغرض استخدامها  في 
التدخالت الجماعية ضد أهم األمراض 

التي يمكن أن تتسبب في أوبئة 
 وجوائح

عدد األمراض  ٣-٧-١
المستجدة والمعاودة  الوخيمة

الظهور والتي ُأعدت لها 
استراتيجيات التوقي 
 والترصد والمكافحة

  ٢٠١٠المعطيات األساسية 
٦ ٧ ١٣٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

تجهيز الدول  ٧-١
األعضاء والمجتمع 
الدولي بما يلزم من 

أجل اكتشاف أهم 
األمراض التي 

يمكن أن تتسبب في 
  أوبئة وجوائح 

وتقديرها 
ومواجهتها 

مثل (والتصدي لها 
األنفلونزا والتهاب 

السحايا والحمى 
الصفراء والحمى 
النزفية والطاعون 

، من )والجدري
خالل استحداث 

وتنفيذ أدوات 
ومنهجيات 
وممارسات 

وشبكات وشراكات 
للوقاية واالكتشاف 
 .والتأهب والتدخل

٨ ٨ ١٦٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   متوسطشرق ال  أوروبا

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

  المجموع

٨٣‚٥  ٢٦‚٧  ١٠‚٣  ٣‚٨  ٠‚٩  ١١‚٨  ٢‚٢  ٢٧‚٨  
  
  

 المؤشرات
عدد مواقع منظمة الصحة العالمية التي تتمتع بنظام عالمي إلدارة األحداث من أجل دعم تنسيق  ١-٨-١

 تقدير المخاطر واالتصاالت والعمليات الميدانية في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطرية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٦٠ 

  ٢٠١١عام بحلول تحقيقها األهداف التي يتعين 

تنسيق  ٨-١
ليمية القدرات اإلق

والعالمية وإتاحتها 
 للدول بسرعة

األعضاء ألغراض 
اكتشاف األوبئة 
وسائر الطوارئ 

الصحية العمومية 
التي تثير قلقاً دولياً 

والتحقق منها 
 وتقدير مخاطرها

 .ومواجهتها

٩٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥٢‚٦  ٣٠‚٥  ٣‚٧  ٣‚٤  ٣‚٠  ١‚٤  ٣‚٧  ٦‚٩  
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 المؤشرات
نسبة طلبات المساعدة التي ترد من الدول األعضاء والتي أدت إلى تدخالت فعالـة فـي الوقـت                   ١-٩-١

فذت باتباع نهج األفرقة الشاملة لغرض توقي األوبئـة ومكافحتهـا وألغـراض           المناسب من قبل المنظمة ونُ    
 الطوارئ الصحية العمومية األخرى

  ٢٠١٠المعطيات األساسية 
٩٥٪  

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

اإلجراءات   ٩-١
االستجابة أنشطة و

الفعالة التي اضطلع 
ها كل من الدول ب

األعضاء والمجتمع 
الدولي لمجابهة 

حاالت الطوارئ 
المعلن عنها الناجمة 
عن األمراض التي 
يمكن أن تتسبب في 

 أوبئة أو جوائح

٩٩٪  

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٠٠‚٠  ٧٢‚٣  ٤‚٣  ٢‚٧  ١‚٠  ٤‚٢  ٢‚٠  ١٣‚٥  
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  ٢الغرض االستراتيجي 
  

  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا
  

  النطاق

وتحسين تدخالت الوقاية والعالج والرعاية     تعزيز  : سيركز العمل في إطار هذا الغرض االستراتيجي على       
والدعم فيما يتعلق باأليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا، من أجل إتاحة فـرص العـالج للجميـع                 
وخاصة للمصابين إصابات خطيرة من بين مختلف الفئات السكانية والفئات السريعة التأثر؛ وتحقيق تقدم              

ت التي تحول دون االستفادة من التدخالت واللجوء إليها واالنتفـاع           في البحوث ذات الصلة؛ وتذليل العقبا     
  .من جودتها؛ والمساهمة في تعزيز النظم الصحية بمعناه األوسع

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

العمل المتعلق على وجه الخصوص بتنفيذ التدخالت، وتعزيـز القـدرات           : ١الغرض االستراتيجي     •
ع إتاحة األدوات واالستراتيجيات الجديدة مثل اللقاحات، وتعزيز نظم رصد وترصـد            البحثية، وتوسي 

  .األمراض السارية
  .العمل المتعلق على وجه الخصوص بفيروس األيدز والصحة النفسية: ٣الغرض االستراتيجي   •
ـ           : ٤الغرض االستراتيجي     • ق الجهود المتعلقة على وجه الخصوص بدعم البحث والتطوير فيمـا يتعل

باألدوات والتدخالت الجديدة، وتلبية االحتياجات التي تخـص تحديـداً األطفـال إناثـاً وذكـوراً،                
والمراهقين والنساء في سن الحمل؛ وصياغة وتنفيذ تدخالت ناجعة تراعي الفروق بـين الجنـسين،               

  .ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً
التبغ وعالقته بالسل والوقاية من الجـنس  وهو يرتبط بشكل خاص بتعاطي  : ٦الغرض االستراتيجي     •

  .غير المأمون
العمل المتعلق على وجه الخصوص باألساليب التي تعزز المساواة وتناصر    : ٧الغرض االستراتيجي     •

  .الفقراء وتراعي الجنسين واألساليب األخالقية والمستندة إلى حقوق اإلنسان
  .حة البيئية وعالقتها بالمالرياوهو يرتبط بشكل خاص بالص: ٨الغرض االستراتيجي   •
العمل المتعلق على وجه الخصوص بمجال التغذيـة وعالقتهـا باأليـدز            : ٩الغرض االستراتيجي     •

  .والعدوى بفيروسه
، الجهود المتعلقة على وجه الخصوص بتنظيم الخدمات الصحية وإدارتها وتقديمها         : ١٠الغرض االستراتيجي     •

العمـل  ، و لبشرية، والتدريب المتكامل، وتوسيع شبكات مقـدمي الخـدمات        مجاالت تعزيز قدرات الموارد ا    و
المتعلق على وجه الخصوص بالتقليل إلى أدنى حد من احتمال حدوث كارثة مالية أو الوقوع في دائرة الفقر                  

  .بسبب اإلنفاق الصحي المباشر
 والمنتجـات   العمل المتعلق على وجه الخـصوص باألدويـة األساسـية         : ١١الغرض االستراتيجي     •

  .والتكنولوجيات الطبية المتصلة بالوقاية والعالج من األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا
 الصحية ومواد التوعيـة     متعلق على وجه الخصوص بالمعارف    العمل ال : ١٢الغرض االستراتيجي     •

  .المتاحة إلى الدول األعضاء
  

 علـى صـعيد   ة التي أسهمت في تحقيق النتائج المتوقعة         الرئيسية والترتيبات التعاوني   البرامج الخاصة 
  المنظمة وأدرجت في وعاء الميزانية

  )بما في ذلك البرنامج األفريقي الستحداث لقاح األيدز( الدولية الستحداث لقاح األيدز المبادرة  •
  البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال اإلنجاب البشري  •
  تدريب في مجال أمراض المناطق المداريةالبرنامج الخاص للبحوث وال  •
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  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠ للغرض االستراتيجي للفترة  حسب الموقعالميزانية اإلجمالية

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  يالمقر الرئيس

٦٣٣‚٩  ١٧٢‚٩  ٥٠‚٥  ٤٧‚٥  ٢٩‚٨  ٨٣‚٥  ٤١‚٤  ٢٠٨‚٢  
    

  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١-٢٠١٠توزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة 
  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  

  ٦٣٣‚٩  ١٧٢‚٩  ١٦٠‚٨  ٣٠٠‚١  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 
    ٪٢٧‚٣  ٪٢٥‚٤  ٪٤٧‚٣  مستوى التخصيصالنسبة المئوية حسب 

    
  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع

 المؤشرات
  عدد البلدان ١-١-٢

المنخفضة الدخل 
والبلدان المتوسطة 
 ٪٨٠الدخل التي حققت 

من التغطية في مجال 
المضادة العالجات 

وسات القهقرية للفير
وخدمات الوقاية من 

سراية فيروس األيدز 
 من األم إلى الطفل

  نسبة ٢-١-٢
البلدان التي 

يتوطنها 
المرض والتي 
حققت أهداف 

التدخالت 
الوطنية في ما 
 يتعلق بالمالريا

  عدد ٣-١-٢
الدول األعضاء 

توصلت التي 
الكشف عن إلى 
على  ٪٧٠

من األقل 
حاالت اإلصابة 

بالسل وبلغت 
نسبة نجاح 
العالج فيها 

٨٥٪  

  عدد ٤-١-٢
البلدان، من بين 

السبعة وعشرين بلداً 
ذات األولوية، التي 

تعاني من عبء فادح 
للسل المقاوم لألدوية 

المتعددة، والتي كشفت 
عن حاالت السل 
المقاوم لألدوية 

المتعددة وبادرت 
٪ على ٧٠بعالج 

األقل من الحاالت 
المقدرة بموجب النهج 

وصت به الذي أ
المنظمة للتدبير 
 العالجي المبرمج

 نسبة ٥-٤-١-٢
الدول األعضاء 
التي تعاني من 

عبء فادح والتي 
حققت األهداف 

المتعلقة بتشخيص 
من المصابين  ٪٧٠

باألمراض المنقولة 
جنسياً وعالجهم 

ونصحهم في 
مراكز الرعاية 

 األولية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥٢ ٣ ١٠٠ ٪٥٠ ٦٠٪ 

  ٢٠١١عام  بحلولاف التي يتعين تحقيقها األهد

 وضع ١-٢
الدالئل اإلرشادية 

والسياسات 
واالستراتيجيات 

وغيرها من 
األدوات الالزمة 
للوقاية وعالج 

ورعاية مرضى 
األيدز والعدوى 

بفيروسه، والسل، 
والمالريا، بما في 

ع أساليب ذلك اتبا
مبتكرة لزيادة 

التغطية بالتدخالت 
بين الفقراء 

والمجموعات 
السكانية التي 

يصعب الوصول 
إليها والمجموعات 
السكانية السريعة 

 .التأثر

٧٠ ١٥ ١٤٠ ٪٦٠ ٨٠٪ 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

١١٨‚٦  ٣٣‚٥  ١٠‚٦  ٣‚٢  ٥‚٧  ٩‚٤  ٨‚٤  ٤٧‚٧  
    

تقديم الدعم  ٢-٢ المؤشرات
لسياسات الخاص با

والدعم التقني إلى 
البلدان من أجل 
التوسع في تنفيذ 

التدخالت الخاصة 
 بالوقاية من األيدز
  العدوى بفيروسه،

عضاء عدد الدول األ  ١-٢-٢
المستهدفة التي لديها سياسات 

شاملة وخططا متوسطة األجل 
لمكافحة فيروس األيدز ومرض 

 السل والمالريا

نسبة البلدان التي   ٢-٢-٢
تعاني من عبء فادح والتي 
تقوم برصد أنشطة الفحص 

واالستشارات الخاصة بفيروس 
األيدز التي يبادر بها مقدمو 
الخدمات في إطار األمراض 

   جنسياً وتنظيم األسرةالمنقولة

 ٦٣عدد البلدان، من بين   ٣-٢-٢
بلداً يعاني من عبء فادح لأليدز 

والعدوى بفيروسه والسل، التي تنفذ 
مجموعة االثني عشر عنصراً سياسياً 
الخاصة بالمنظمة من أجل األنشطة 
التعاونية لمكافحة األيدز والعدوى 

 بفيروسه والسل
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  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
: أليدز والعدوى بفيروسها

١٣١/١٣١  
  ٨٧/٨٧: السل

 ٧٠/٧٠: المالريا

١٥ ٪٢٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

والسل، والمالريا؛ 
ورعاية وعالج 
مرضاها بما في 

ذلك التدريب 
وتقديم الخدمات 

على نحو متكامل 
وتوسيع شبكات 

مقدمي الخدمات، 
وتعزيز قدرات 

المختبرات، 
صالت وتحسين ال

مع سائر الخدمات 
الصحية، مثل 

خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية 
وصحة األم والوليد 

والطفل وعالج 
األمراض المنقولة 

جنسياً والتغذية 
وخدمات العالج 

من إدمان 
المخدرات 

والرعاية الخاصة 
بالجهاز التنفسي 

واألمراض المهملة 
 .والصحة البيئية

: األيدز والعدوى بفيروسه
١٣١/١٣١  
  ١١٨/١١٨: السل

 ٧٠/٧٠: المالريا

٣٠ ٪٥٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

  المجموع

١٩٩‚٤  ٢٠‚٤  ١٨‚٧  ٢٥‚٧  ١٢‚١  ٣٠‚٨  ١٠‚٤  ٨١‚٣  
  
  

 المؤشرات
عدد  ١-٣-٢

القواعد ومعايير 
الجودة العالمية 

الجديدة 
والمحدثة 

الخاصة بأدوية 
فيروس األيدز، 

والسل، 
والمالريا 
 وأدوات

 تشخيصها

عدد  ٢-٣-٢
ما تم تقييمه من 

أدوات و األدوية
 ذات التشخيص
األولوية 

والخاصة 
بفيروس األيدز، 

والسل، 
مالريا، وال

واختُبرت 
صالحيته مسبقاً 

لكي تشتريه 
 األمم المتحدة

عدد البلدان  ٣-٣-٢
تتلقى المستهدفة التي 

 لزيادة فرص الدعم
التوصل إلى األدوية 

األساسية الخاصة 
بعالج األيدز والعدوى 

بفيروسه والسل 
والمالريا والتي تم 
دمج إمداداتها في 

النظم الدوائية الوطنية 
 البلدان يتم تحديد عدد(

المستهدفة بالنسبة إلى 
 )فترة السنوات الست

عدد  ٤-٣-٢
الدول األعضاء 

التي تقوم 
بتحري دم 

جميع المتبرعين 
بحثاً عن 

فيروس األيدز 
بوسائل 

ةمضمونة الجود

عدد البلدان  ٥-٣-٢
  عملياتالتي توفر جميع

الحقن الطبية باستخدام 
محاقن معقمة وحيدة 

 االستعمال

  ٢٠١٠ اسيةالمعطيات األس
١٥٤ ١٣٤ ٢٠ ٢٢٥ ١٠ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم ٣-٢
اإلرشادات والدعم 

 على الصعيد التقني
 بشأن العالمي

السياسات والبرامج 
بهدف تعزيز 

المساواة في إتاحة 
األدوية األساسية 

وأدوات التشخيص 
 المضمونة الجودة
والتكنولوجيات 

والخاصة الصحية 
بالوقاية من األيدز 
والعدوى بفيروسه، 
والسل، والمالريا، 
وعالج مرضاها 
واستعمالها على 

نحو رشيد من قبل 
 الوصفات واضعي

  ،والمستهلكين
٪ من البلدان ٧٥ ٣٠٠ ١٥

 المستهدفة
١٧٠ ١٦١ 
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ولضمان إمدادات 
تنقطع من وسائل  ال

التشخيص والدم 
المأمون ومشتقاته 
والحقن المأمونة 
وما إلى ذلك من 

لوجيات التكنو
والسلع الصحية 

 .األساسية
  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

٨١‚٨  ٧‚٦  ٦‚١  ٣‚٠  ٢‚٦  ٢٧‚١  ٥‚٨  ٢٩‚٦  
  
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي تزود  ١-٤-٢

المنظمة كل عام بمعطيات عن الترصد والرصد 
المخصصات المالية، من أجل إدراجها في أو 

التقارير العالمية السنوية عن مكافحة األيدز 
بلوغ والمالريا، أو والعدوى بفيروسه، والسل، 

 األهداف

عدد الدول األعضاء التي تبلغ منظمة الصحة   ٢-٤-٢
العالمية بمعطيات عن ترصد مقاومة أدوية األيدز 

 السل أو المالرياووالعدوى بفيروسه، 
 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  ٦٥: األيدز والعدوى بفيروسه

  ١٩٢: السل
  ١٠٧: المالريا

  ٤٠: األيدز والعدوى بفيروسه
   ١٣٥: السل

  ١٠٧: المالريا

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تعزيز نظم  ٤-٢
ترصد والتقييم ال

والرصد العالمية 
واإلقليمية 
والوطنية، 

والتوسع فيها من 
 تتبع آثارأجل 

التقدم المحرز 
نحو بلوغ 
األهداف، 

ومخصصات 
الموارد المتعلقة 
بمكافحة األيدز 

والعدوى 
والسل، بفيروسه، 

والمالريا، إلى 
جانب رصد أثر 

ود المكافحة جه
وتقييم مقاومة 

 .األدوية

  ٧٥: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٩٢: السل

  ١٠٧: المالريا

  ٤٥: األيدز والعدوى بفيروسه
  ١٤٥: السل

  ١٠٧: المالريا

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  لهادئا
  المجموع  المقر الرئيسي

٨٠‚٦  ١٣‚١  ٧‚٦  ٦‚٤  ٤‚٥  ٩‚٩  ٨‚٥  ٣٠‚٦  
  
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي تمتلك  ١-٥-٢

آليات تنسيق عملية لمكافحة األيدز والعدوى 
 بفيروسه، والسل، والمالريا

عدد الدول األعضاء التي تشرك المجتمعات  ٢-٥-٢
المحلية والمصابين باألمراض والمجتمع المدني والقطاع 

عدوى بفيروسه، الخاص في تخطيط برامج األيدز وال
 والسل، والمالريا، وتصميمها وتنفيذها وتقييمها

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

استدامة  ٥-٢
االلتزام السياسي 

وضمان حشد 
الموارد من خالل 

الدعوة وتدعيم 
الشراكات المعنية 
باأليدز والعدوى 

، والسلبفيروسه، 
 على والمالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٧: السل

 ٥٠: المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٧: السل

 ٥٠: المالريا
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المستوى العالمي   ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
والمستويات 

؛ القطرية واإلقليمية
عم إلى وتقديم الد

البلدان، حسب 
 االقتضاء، لتطوير

 تعزيز وتنفيذ أو
آليات حشد الموارد 
واستخدامها وزيادة 

القدرة على 
استيعاب الموارد 
المتاحة؛ وزيادة 

إشراك المجتمعات 
المحلية واألشخاص 

المتضررين من 
أجل تحقيق أقصى 

قدر من التغطية 
   أداء برامجومن 

مكافحة األيدز 
والعدوى بفيروسه، 

 .والمالريا، السلو

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٧: السل

  ٧٠: المالريا

  ١٣١: األيدز والعدوى بفيروسه
  ٨٧: السل

  ٧٠: المالريا

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥١‚٠  ١٦‚٨  ٥‚١  ٥‚٩  ٣‚٥  ٣‚٥  ٢‚٤  ١٣‚٩  

  
 المؤشرات

أو لجديدة والمحسنة عدد األدوات ا ١-٦-٢
مكافحة األيدز والعدوى توقي واستراتيجيات تنفيذ 

، التي نفذها القطاع ، أو السل، أو المالريابفيروسه
 العام في بلد واحد على األقل من البلدان النامية

نسبة المنشورات التي يتم استعراضها على  ٢-٦-٢
نحو جماعي والصادرة عن بحوث مدعومة من المنظمة 

 أو المالريا، أليدز والعدوى بفيروسه، أو السلابشأن 
ينتمي إليها واضع الدراسة والتي توجد المؤسسة التي 

  في أحد البلدان الناميةالرئيسي

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥٠ ٢٪ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

د وإجازة إعدا ٦-٢
معارف وأدوات 

تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة تلبي 
االحتياجات ذات 

األولوية فيما يتعلق 
بتوقي ومكافحة 
األيدز والعدوى 

، والسل، بفيروسه
والمالريا، بمشاركة 

علماء من البلدان 
النامية يتولون على 

نحو متزايد دوراً 
رئيسياً في هذه 

 .البحوث

٥٥ ٦٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  ياأفريق

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٠٢‚٤  ٨١‚٦  ٢‚٥  ٣‚٤  ١‚٣  ٢‚٦  ٥‚٩  ٥‚١  
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  ٣الغرض االستراتيجي 
  

 غيـر الـسارية المزمنـة       األمـراض توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بـسبب          
   وضعف البصرإلصاباتواواالضطرابات النفسية والعنف 

  
  النطاق

وضع السياسات؛ وتنفيذ البرامج؛    : سيركز العمل في إطار هذا الغرض االستراتيجي على األنشطة التالية         
والرصد والتقييم؛ وتعزيز النظم والخدمات الصحية ونظم وخدمات التأهيل، وتنفيذ برامج الوقاية وأنشطة             

بما فيها األمراض القلبية الوعائيـة والـسرطان        (ة المزمنة    غير الساري  األمراضبناء القدرات في مجال     
واألمراض التنفسية المزمنة والسكري وضعف السمع والبصر، بما فيه العمى، واالضطرابات الوراثيـة             
وكذلك االضطرابات النفسية والسلوكية والعصبية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد ذات التـأثير             

لناجمة عن حوادث االصطدام على الطرق والغرق والحروق والتـسمم وحـاالت            النفساني، واإلصابات ا  
السقوط والعنف األسري أو المجتمعي أو العنف المتبادل بين المجموعات المنظمـة؛ وحـاالت العجـز                

  ).الناجمة عن جميع األسباب
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

ليب التي تركز على السكان برمتهم إزاء تعـاطي التبـغ           فيما يتعلق باألسا  : ٦الغرض االستراتيجي     •
والكحول والنظم الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني وعوامل االختطار؛ وفيما يتعلق بـالنهوج              
التي تركز على األفراد المعرضين لمخاطر كبرى بسبب عوامل االختطار هذه وكذلك فيما يتعلـق                

  . عواملبالنُهج الموجهة نحو توقي سائر 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
  موعالمج  المقر الرئيسي

١٤٥‚٩  ٤٨‚٢  ٢٠‚٣  ١٧‚٦  ١٤‚٧  ١٦‚٦  ٩‚٢  ١٩‚٤  
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١-٢٠١٠توزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة 
  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  

  ١٤٥‚٩  ٤٨‚٢  ٣٧‚٥  ٦٠‚٣  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 
    ٪٣٣‚٠  ٪٢٥‚٧  ٪٤١‚٣  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص

  
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

 عدد الدول ١-١-٣
األعضاء التي يوجد لدى 

وزارات الصحة فيها 
نقطة اتصال أو وحدة 

تعنى بالوقاية من 
اإلصابات والعنف وتملك 

 ميزانيتها الخاصة

التقرير  نشر ٢-١-٣
الخاص بالعجز 

 وبدء تنفيذ والتأهيل
مضامينه استجابة 

 ٢٣-٥٨ج ص ع للقرار

 عدد الدول ٣-١-٣
األعضاء التي لديها 

ميزانية خاصة بالصحة 
النفسية تزيد قيمتها على 

 من إجمالي ميزانية ٪١
 الصحة

 عدد الدول ٤-١-٣
األعضاء التي يوجد لدى 

وزارات الصحة فيها وحدة 
أو هيئة صحية وطنية 

مكافئة تستخدم موظفين 
وتتمتع بميزانية، وتعنى 

 غير مراضاألبالوقاية من 
 السارية المزمنة ومكافحتها

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
 ٩٠ ١٥٠ إعداد مسودة ١١٠

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 الدعوة ١-٣
وتقديم الدعم 

لتعزيز االلتزام 
السياسي والمالي 

الدول والتقني في 
 من أجل األعضاء
 األمراضمواجهة 

غير السارية 
المزمنة 

  واالضطرابات 
، والعصبيةالنفسية 
والعنف 

واإلصابات 
 االت العجزوح

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

 ١٢٢ ١٥٠ نُشر بست لغات ١٤٠

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
 المحيط غرب  شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٨‚٣  ٧‚٨  ٤‚١  ٦‚٧  ١‚٩  ٣‚٤  ١‚٤  ٣‚٠  

  
 المؤشرات

عدد الدول   ١-٢- ٣
األعضاء التي لديها 
خطط وطنية للوقاية 
من اإلصابات غير 
 المتعمدة أو العنف

عدد الدول   ٢-٢- ٣
األعضاء التي استهلت 
عملية وضع سياسات 
أو سن قوانين ترتبط 

 بالصحة النفسية

عدد الدول   ٣-٢- ٣
األعضاء التي 

 سياسات اعتمدت
وطنية متعددة 

القطاعات في ما 
 غير األمراضيتعلق ب

 السارية المزمنة

الدول  عدد  ٤-٢- ٣
األعضاء التي تقوم حالياً 

بتنفيذ خططً وطنية 
شاملة من أجل الوقاية 
من ضعف السمع أو 

  البصر

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٧٥ ٧٥ ٤٨ ٧٥ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم اإلرشاد  ٢-٣
للدول والدعم 
 من أجل األعضاء

وضع وتنفيذ 
السياسات 

واالستراتيجيات 
واللوائح الخاصة 

 غير األمراضب
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

 والعصبيةالنفسية 
والعنف واإلصابات 

 ١٠٠ ٩٠ ٥٠ ٧٨   زوحاالت العج
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وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٠‚٣  ٨‚٠  ٣‚٠  ٣‚١  ٣‚٧  ٥‚٢  ٢‚١  ٥‚٢  
    

 المؤشرات
عدد  ١-٣-٣

الدول األعضاء 
التي قدمت إلى 
منظمة الصحة 
العالمية خالل 
الثنائية تقييماً 

مستوفى عن حالة 
 الوقاية من

اإلصابات الناجمة 
عن حوادث السير 

 في الطرقات 

عدد  ٢-٣-٣
الدول األعضاء 

التي نشرت 
وثيقة تتضمن 
بيانات وطنية 

عن انتشار 
حاالت العجز 

 ووقوعها

عدد  ٣-٣-٣
الدول األعضاء 

المنخفضة 
والمتوسطة الدخل 
التي تعد مؤشرات 

أساسية عن الصحة 
النفسية وتقوم 

 بالتبليغ عنها سنوياً

عدد الدول  ٤-٣-٣
األعضاء التي 
وضعت نظاماً 
وطنياً للتبليغ 

الصحي وتقدم 
تقارير سنوية تحتوي 

على مؤشرات 
 األمراضخاصة ب

غير السارية 
 الرئيسية األربعة

عدد الدول  ٥-٣-٣
األعضاء التي تعد 
وثائق بشأن العبء 
الناجم عن ضعف 
السمع أو البصر 

استناداً إلى دراسات 
استقصائية تشمل 

  السكان

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٣٨ ١٢٠ ١٠٠ ٩٠ ١٣٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تحسين ٣-٣
الدول قدرات 
 على جمع األعضاء

وتحليل وبث 
واستخدام المعطيات 

ل جسامة حو
وأسباب وعواقب 

 غير األمراض
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

 والعصبيةالنفسية 
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 ٤٣ ١٣٦ ١١٠ ١١٥ ١٥٠ .بما في ذلك العمى

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٨‚٥  ٦‚٢  ٢‚٠  ١‚٨  ٠‚٩  ٢‚١  ١‚٣  ٤‚٢  
    

 المؤشرات
توافر إرشادات مسندة بالبينات عن فعالية   ١-٤-٣

التدخالت المتاحة على نطاق واسع من أجل التدبير 
العالجي الضطرابات نفسية وسلوكية أو عصبية مختارة، 
بما فيها االضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد النفسانية 

 التأثير

توافر إرشادات أو دالئل مسندة  ٢-٤-٣
مردودية التدخالت بالبينات عن فعالية أو 
 غير السارية األمراضالرامية إلى الوقاية من 

 المزمنة وإدارتها

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
 نشر وتوزيع بينات بشأن أربعة تدخالت  تدخالتأربعةنشر وتوزيع بينات بشأن 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

قيام المنظمة  ٤-٣
بجمع البينات 
المحسنة حول 

مردودية التدخالت 
الرامية إلى مواجهة 

 غير األمراض
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

والعصبية النفسية 
والناجمة عن 

 والعنف اإلدمان
واإلصابات وحاالت 

 وضعف العجز
البصر، بما في ذلك 

 .العمى

   تدخالتخمسةنشر وتوزيع بينات بشأن   تنشر وتوزيع بينات بشأن ثمانية تدخال

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٨‚٦  ٦‚٠  ٢‚٨  ٣‚١  ٢‚١  ٢‚٠  ١‚٣  ١‚٣  
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 المؤشرات
دالئل عدد من النشر   ١-٥-٣

حول التدخالت المتعددة 
القطاعات من أجل توقي العنف 

ابات غير العمد وبثها واإلص
 على نطاق واسع

 عدد الدول األعضاء التي  ٢-٥-٣
استهلت مشاريع مجتمعية خالل 
 الثنائية للحد من حاالت االنتحار

الدول األعضاء  عدد  ٣-٥-٣
التي تنفذ االستراتيجيات التي 
أوصت بها المنظمة من أجل 
الوقاية من ضعف السمع أو 

 البصر

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٧٥ ١٧ ١٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

توفير  ٥-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

يذ برامج إلعداد وتنف
متعددة القطاعات 
تركز على جميع 

السكان لتعزيز 
الصحة النفسية 

 والوقاية من
االضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 
ومن ضعف السمع 

والبصر، بما في 
 .ذلك العمى

١٠٠ ٢٢ ١٤ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٠‚٦  ٨‚١  ٢‚٣  ١‚٣  ١‚٧  ٢‚٨  ١‚٦  ٢‚٩  
  
  

 المؤشرات
عدد  ١-٦-٣

األعضاء الدول 
التي اتبعت دالئل 

ة منظمة الصح
العالمية بشأن 

المصابين بالرضوح 
وأدرجت في نُظم 
الرعاية الصحية 

التابعة لها خدمات 
رعاية ضحايا 

اإلصابات أو العنف 
 المصابين بالرضوح

عدد  ٢-٦-٣
الدول األعضاء 

التي نفذت برامج 
  التأهيل المجتمعية

عدد الدول  ٣-٦-٣
األعضاء المنخفضة 

والمتوسطة الدخل 
التي فرِغت من 

قييم لنظم إعداد ت
الصحة النفسية فيها 
باستخدام األدوات 

التي وضعتها 
المنظمة لتقييم نظم 

 الصحة النفسية

 عدد ٤-٦-٣
الدول األعضاء 

المنخفضة 
والمتوسطة الدخل 

التي تنفذ 
استراتيجيات 

الرعاية الصحية 
األولية لتحري 

مخاطر األمراض 
القلبية الوعائية 

والتدبير المتكامل 
  باستخداملعالجها

الدالئل اإلرشادية 
 للمنظمة

 عدد الدول ٥-٦-٣
األعضاء التي لديها 

خدمات للمساعدة 
على اإلقالع عن 
التدخين وتندرج 
ضمن الرعاية 

 ة األولية يالصح

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٣٧ ١٢ ٧٢ ١٠ ٨ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

توفير  ٦-٣
 والدعم اإلرشاد

 للدول األعضاء
لتعزيز قدرة نظمها 

الصحية 
واالجتماعية على 

 وعالجتوقي 
   غير األمراض

السارية المزمنة، 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

٤٠ ٢٦ ٨٠ ٢٥ ١٤ 
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

٢٩‚٦  ١٢‚٠  ٦‚١  ١‚٧  ٤‚٤  ١‚١  ١‚٦  ٢‚٨  
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  ٤الغرض االستراتيجي 
  

خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما فـي ذلـك               
تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية    ولحمل والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقة،        ا

  النشاط والصحة في مرحلة الشيخوخةوتعزيز تمتع جميع األفراد ب
  

  النطاق

سيركز العمل في إطار هذا الغرض االستراتيجي على اإلجراءات الخاصة بـضمان اإلتاحـة الـشاملة                
لعمومية الفعالة الرامية إلى تحسين صحة األم والوليد والطفل والمراهـق والـصحة             للتدخالت الصحية ا  

الجنسية واإلنجابية وتوفير التغطية بهذه التدخالت للجميع، مع التركيز على التصدي لعدم المساواة بـين               
ين الجنسين واإلجحاف في مجال الصحة؛ ووضع أساليب مستندة إلى البينات تراعي الفروق بين الجنـس              

وتتسم بالتنسيق والتساوق لتلبية االحتياجات في مراحل العمـر الرئيـسية وتحـسين الـصحة الجنـسية                 
واإلنجابية، باتباع أسلوب يمتد طيلة العمر؛ وتعزيز التآزر بين التدخالت الخاصة بـصحة األم والوليـد                

عم اإلجراءات الرامية   والطفل والمراهق والصحة الجنسية واإلنجابية وسائر برامج الصحة العمومية، ود         
فـي   إلى تعزيز النظم الصحية؛ وصوغ وتنفيذ سياسات وبرامج تعزز تمتع جميع األفراد بالصحة والنشاط   

  .مرحلة الشيخوخة
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال والمتكامـل لتـدخالت التمنيـع وسـائر            : ٢ و ١الغرضان االستراتيجيان     •
لتدخالت الخاصة بمكافحة األمراض المعدية الرئيسية، من خالل خدمات صحة األم والوليد والطفل             ا

  .والمراهق وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
ويلزم إيالء اهتمام كاف إلى : ٩ و٧ و٦، وخصوصاً األغراض   ٩ إلى   ٦األغراض االستراتيجية من      •

 الصحة والتي تحد من التقـدم نحـو بلـوغ الغـرض             المحددات االجتماعية والصحية العتالل   ) أ(
األساليب التـي تـستند إلـى       ) ج(عوامل االختطار الرئيسية، مثل سوء التغذية،       ) ب(االستراتيجي،  

  .حقوق اإلنسان وتراعي الجنسين لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الرئيسية
ى إجراءات محددة ضرورية من أجل تعزيز        مع إيالء االهتمام إل    :١١و ١٠ الغرضان االستراتيجيان   •

النظم الصحية لكي يتسنى لها اإلسراع في التوسع في إتاحة التدخالت الفعالة الخاصة بـصحة األم                
والوليد والطفل والمراهق والصحة الجنسية واإلنجابية، مع ضمان سلسلة متصلة من الرعاية علـى              

  . في ذلك المجتمع المحليمدى العمر وعلى مختلف مستويات النظام الصحي، بما
  

 الرئيسية والترتيبات التعاونية التي أسهمت في تحقيق النتائج المتوقعة علـى صـعيد              البرامج الخاصة 
  المنظمة وأدرجت في وعاء الميزانية

   والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشريوالتطويرلبحوث لالبرنامج الخاص   •
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  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة حسب الموقع للغرض الميزانية اإلجمالية 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٣٢‚٧  ٨٢‚٥  ٢٣‚٣  ٣٦‚١  ١٢‚٩  ٤٤‚٧  ٢٥‚٤  ١٠٧‚٧  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ٣٣٢‚٧  ٨٢‚٥  ٨٣‚٤  ١٦٦‚٨  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٢٤‚٨  ٪٢٥‚١  ٪٥٠‚١  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  متوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقعالميزانية حسب النتيجة ال
 المؤشرات

 عدد الدول األعضاء التي لديها سياسة متكاملة ١-١-٤
ت الفعالة لتحسين صحة لتحقيق اإلتاحة الشاملة للتدخال

 األم والوليد والطفل

 عدد الدول األعضاء التي وضعت بدعم ٢-١-٤
من المنظمة سياسات لتحقيق اإلتاحة الشاملة 

  لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٣٠ ٢٠ 
  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم الدعم ١-٤
إلى الدول 

األعضاء لصياغة 
سياسة وخطة 

واستراتيجية شاملة 
للتقدم نحو إتاحة 
التدخالت الفعالة 
للجميع، بالتعاون 

مع البرامج 
األخرى، ومع 

إيالء االهتمام للحد 
من عدم المساواة 
بين الجنسين ومن 

اإلجحاف في مجال 
توفير الصحة، و

سلسلة متصلة 
الحلقات من 

الرعاية طيلة 
العمر، وتحقيق 

التكامل في عملية 
تقديم الخدمات على 

مختلف مستويات 
النظام الصحي، 
وتعزيز التنسيق 

مع المجتمع المدني 
 .والقطاع الخاص

٤٠ ٤٠ 

  )ين الدوالرات األمريكيةبمالي(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٧‚٩  ٠‚٤  ٢‚٣  ٦‚٢  ٦‚٩  ٧‚١  ٢‚٠  ١٢‚٩  
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 المؤشرات
عدد مراكز  ١-٢-٤

البحوث التي تلقت منحة 
أولية من أجل التطوير 

والدعم المؤسسيين 
 الشاملين

عدد الدراسات  ٢-٢-٤
المنجزة بشأن القضايا ذات 
األولوية التي حظيت بدعم 

 المنظمة

عدد االستعراضات المنهجية الجديدة  ٣-٢-٤
أو المحدثة بشأن أفضل ممارسات الرعاية 

وسياساتها ومعاييرها لتحسين صحة األم والوليد 
وتعزيز تمتع جميع األفراد والطفل والمراهق 

مرحلة الشيخوخة أو والصحة في  بالنشاط
 تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٢٠ ١٦ ٨ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز ٢-٤
القدرات البحثية 
الوطنية حسب 

االقتضاء، وإتاحة 
بينات ومنتجات 

وتكنولوجيات 
وتدخالت وأساليب 

فيذ جديدة مناسبة تن
أو وطنياً، / عالمياً و

لتحسين صحة األم 
والوليد والطفل 

والمراهق، وتعزيز 
التمتع بالنشاط 

والصحة في مرحلة 
الشيخوخة، وتحسين 

الصحة الجنسية 
 .واإلنجابية

٤٠ ٢٨ ٨ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  الرئيسيالمقر 

٦٨‚٣  ٤٤‚٦  ٠‚٩  ٠‚٤  ٠‚١  ٢‚٩  ٣‚٨  ١٥‚٦  
  
  

 المؤشرات
 عدد الدول األعضاء التي تنفذ استراتيجيات لزيادة مستوى التغطية من الرعاية الحاذقة للوالدات ١-٣-٤

  ٢٠١٠ يةالمعطيات األساس
٢٥ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تطبيق  ٣-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين رعاية 
األمومة على 

المستوى القطري، 
بما في ذلك تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
أجل تكثيف العمل 

على تأمين الرعاية 
الماهرة لكل حامل 

 وليد، على وكل
مدى الوالدة وفترة 

النفاس وفترة ما 
بعد الوالدة، 

وخصوصاً من أجل 
المجموعات 

السكانية الفقيرة 
والمحرومة، مع 

رصد التقدم 
 .المحرز

٥٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٦٦‚٥  ٦‚٥  ٥‚٨  ٧‚٠  ١‚٢  ٩‚٨  ٤‚٢  ٣١‚٩    
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  المؤشرات
اء التي تنفذ استراتيجيات زيادة مستوى التغطية بالتدخالت لصالح صحة الولدان عدد الدول األعض ١-٤-٤

 وبقياهم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 الدالئل  تطبيق٤-٤
ادية اإلرش

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين بقاء الولدان 
على قيد الحياة 

وتحسين صحتهم، 
على المستوى 

القطري، مع تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
أجل تكثيف العمل 

 التغطية توفيرعلى 
التدخالت والشاملة، 

الناجعة ورصد 
 .التقدم المحرز

٥٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
رب المحيط غ  شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٠‚١  ٥‚٤  ١‚٩  ٥‚٤  ٠‚٨  ٣‚٧  ٥‚٠  ٨‚١  

  
 المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي تنفذ  ١-٥-٤
استراتيجيات لزيادة التغطية بالتدخالت الخاصة 

 الطفل ونموهبصحة 

 عدد الدول األعضاء التي وسعت التغطية ٢-٥-٤
للتدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة لتشمل أكثر 

 ٪ من المناطق المستهدفة٧٥من 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٣٠ ٤٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تطبيق ٥-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين صحة 
الطفل ونموه، على 
المستوى القطري، 

مع تقديم الدعم 
التقني إلى الدول 

األعضاء من أجل 
تكثيف العمل على 

 التغطية توفير
ة للسكان الشامل

بالتدخالت الناجعة، 
رصد التقدم و

المحرز، مع 
مراعاة القواعد 

والمعايير الدولية 
وقواعد ومعايير 

اإلنسان، حقوق 
 تلكوالسيما 

المنصوص عليها 
في اتفاقية حقوق 

 .الطفل

٤٥ ٤٠ 

  )ةبماليين الدوالرات األمريكي(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥٢‚٩  ٦‚٧  ٦‚٧  ٣‚٥  ١‚٧  ٨‚٦  ٢‚٩  ٢٢‚٨  
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 المؤشرات
  عدد الدول األعضاء التي لديها برنامج جيد األداء لصحة ونمو المراهقين ١-٦-٤

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم الدعم  ٦-٤
التقني إلى الدول 
األعضاء لتنفيذ 

سياسات 
واستراتيجيات 

مستندة إلى البينات 
بشأن صحة ونمو 

تعزيز والمراهقين، 
 يق مجموعة منتطب

تدخالت الوقاية 
 ،والعالج والرعاية

وفقاً للمعايير 
 .الموضوعة

٥٠ 

  )دوالرات األمريكيةبماليين ال(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٩‚٧  ٤‚٨  ٢‚٩  ٤‚٢  ٠‚٧  ٦‚١  ٢‚٧  ٨‚٢  
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي تنفذ استراتيجية  ١-٧-٤

منظمة الصحة العالمية للصحة اإلنجابية من أجل 
تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية 

لموافقة الدولية المتعلقة بالصحة اإلنجابية التي تمت ا
 ١٩٩٤المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام عليها في 

ومؤتمر قمة األلفية واستعراضه لكل خمس سنوات 
 ٢٠٠٧والجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

عدد الدول األعضاء التي استعرضت  ٢-٧-٤
قوانينها أو لوائحها أو سياساتها الوطنية القائمة فيما 

 إلنجابيةيتعلق بالصحة الجنسية وا

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٨ ٣٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

تزويد الدول  ٧-٤
ئل األعضاء بالدال

اإلرشادية واألساليب 
، إلى واألدوات

، جانب الدعم التقني
لتسريع العمل على 

استراتيجية  تنفيذ
تسريع التقدم نحو 

بلوغ المرامي 
والغايات اإلنمائية 

المتعلقة الدولية 
 ،بالصحة اإلنجابية
مع التركيز بوجه 
خاص على تأمين 

المساواة في 
الحصول على 

الجيدة خدمات ال
الخاصة بالصحة 
، الجنسية واإلنجابية

والسيما في 
المجاالت التي توجد 
فيها احتياجات غير 

ما يتعلق ملباة، وفي
بحقوق اإلنسان من 

حيث صلتها بالصحة 
 .الجنسية واإلنجابية

١٢ ٤٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٤٠‚٤  ١٣‚٠  ٢‚٥  ٨‚١  ١‚١  ٥‚٧  ٣‚٥  ٦‚٥  
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 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي لديها برنامج عملي بشأن التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة  ١-٨-٤

 "لشيخوخةتعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة ا "١٦-٥٨ص ع جوفقاً للقرار 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٥ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

تزويد الدول  ٨-٤
األعضاء بالدالئل 

اإلرشادية 
واألساليب 

واألدوات، إلى 
جانب المساعدة 
التقنية، لتعزيز 
الدعوة من أجل 

اعتبار الشيخوخة 
من قضايا الصحة 
العمومية، ولوضع 

وتنفيذ سياسات 
وبرامج تستهدف 

الحفاظ على أقصى 
قدرة ممكنة على 

وظائف، تأدية ال
طيلة العمر، 

 لتدريب مقدميو
خدمات الرعاية 

الصحية على 
األساليب التي تكفل 
التمتع بالصحة في 
 .مرحلة الشيخوخة

٢٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٦‚٨  ١‚١  ٠‚٣  ١‚٢  ٠‚٤  ٠‚٨  ١‚٢  ١‚٨  
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  ٥الغرض االستراتيجي 
  

الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمـات والنزاعـات          
  واالقتصادي إلى أقصى الحدودوالتقليل من أثرها االجتماعي 

  
  النطاق

تأهب :  يلي تشمل الجهود المشتركة بين الدول األعضاء واألمانة بخصوص هذا الغرض االستراتيجي ما           
القطاع الصحي لمواجهة الطوارئ؛ والتعاون بين القطاعات من أجل الحد من المخاطر واالستضعاف في              

بما فيهـا االحتياجـات     (إطار االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ وتلبية االحتياجات الصحية القائمة           
حاالت الطوارئ واألزمـات؛ وتقـدير      في  ) التغذوية فضالً عن االحتياجات المرتبطة بالمياه واإلصحاح      

احتياجات المجموعات السكانية المتأثرة؛ واألنشطة الصحية إبان المرحلة االنتقالية ومرحلة اإلنعاش التي            
تعقب النزاعات والكوارث؛ وصحة المهاجرين؛ والوفاء بالوالية الموكولة إلى المنظمة في إطار استجابة             

 والنظام العالمي لإلنذار واالستجابة في مجال طوارئ الصحة العمومية األمم المتحدة في المجال اإلنساني،
؛ والحد من حاالت االختطار     )٢٠٠٥(المتعلقة بالبيئة والسالمة الغذائية في إطار اللوائح الصحية الدولية          

 طـوارئ الـصحة     -المتصلة بتهديدات معينة؛ وبرامج التأهب واالستجابة للطوارئ البيئية والتغذويـة           
وهكذا تسهم المنظمة إسهاماً هاماً في تحقيق األمن الصحي الذي يؤثر بشكل حاسم في جهـود                . وميةالعم

تعزيز السالم واالستجابة الختصاصات الدول األعضاء المنصوص عليها في القرارات الثالثة ذات الصلة 
؛ ٢٢-٥٩ج ص ع  ؛  ١-٥٨ج ص ع  القـرارات   (  الماضـية والصادرة عن جمعيـات الـصحة العالميـة         

  ).١٧-٦١ع ص ج
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

لطوارئ الـصحية   ومواجهة ا ) ٢٠٠٥(فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية      : ١الغرض االستراتيجي     •
  التي تشمل األوبئة

فيما يتعلق بالعنف بين الجنسين، واالستجابة لالحتياجات النفسية االجتماعية         : ٣الغرض االستراتيجي     •
ات السكانية المتأثرة، وتلبية االحتياجات الصحية للمعوقين؛ وتدبير اإلصابات الجموعية وتقـديم            للفئ

  ية للمرضى المصابين بأمراض مزمنةالرعاية الصح
فيما يتعلق بالتجاوب مع االحتياجات الصحية للفئات السكانية المستـضعفة          : ٤الغرض االستراتيجي     •

   الطوارئمهات واألطفال في أوضاعوالسيما األ
فيما يتعلق بالعمل المشترك بين القطاعات للتأهب للطوارئ والحـد مـن            : ٨الغرض االستراتيجي     •

   البيئية والكيميائية واإلشعاعيةالمخاطر، ومواجهة الطوارئ
  يتعلق بالتغذية في حاالت الطوارئفيما : ٩الغرض االستراتيجي   •
جرين ومأمونية المستشفيات وتدابير الحـد مـن        فيما يتعلق بصحة المها   : ١٠الغرض االستراتيجي     •

  مخاطر القطاع الصحي
  

 الرئيسية والترتيبات التعاونية التي أسهمت في تحقيق النتائج المتوقعة علـى صـعيد              البرامج الخاصة 
  المنظمة وأدرجت في وعاء الميزانية

  خدمة التتبع الصحي والغذائي  •
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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
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٦٤‚٠  ٧٢‚١  ٧‚٦  ٨٤‚٣  ١٨‚٠  ٦٣‚٢  ٢٠‚١  ٩٨‚٨  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ٣٦٤‚٠  ٧٢‚١  ٥٩‚٧  ٢٣٢‚٢  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪١٩‚٨  ٪١٦‚٤  ٪٦٣‚٨  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  نظمة وحسب الموقعالميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد الم
 المؤشرات

 خطط لديها  نسبة الدول األعضاء التي ١-١-٥
وطنية للتأهب لمواجهة الطوارئ وتغطي أخطاراً 

 متعددة

عدد الدول األعضاء التي تنفذ برامج للحد   ٢-١-٥
من سرعة تأثر المنشآت الصحية بآثار الكوارث 

 الطبيعية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤٠ ٪٦٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 وضع ١-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
للدول وتقديم الدعم 

 لوضع األعضاء
وتعزيز الخطط 

والبرامج الوطنية 
في مجال التأهب 
 ٥٠ ٪٦٥ .لمواجهة الطوارئ

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣١‚٥  ٨‚٩  ١‚٩  ٢‚٤  ٣‚٩  ٥‚٨  ٣‚٠  ٥‚٦  

  
  

 المؤشرات
وجود برامج تشغيلية لقدرات التصدي   ١-٢-٥

في األقاليم والمقر الرئيسي جاهزة للتنفيذ في 
  الحادةحاالت الطوارئ

 عدد برامج التدريب العالمية واإلقليمية  ٢-٢-٥
الخاصة بالعمليات الصحية العمومية ضمن االستجابة 

 لحاالت الطوارئ

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٦ ٪١٠٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

وضع  ٢-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
لتمكين الدول 
األعضاء من 

االستجابة في الوقت 
المناسب للكوارث 

المرتبطة باألخطار 
الطبيعية واألزمات 
ذات الصلة بنشوب 

 .تالنزاعا

١٨ ٪١٠٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٤‚٥  ٣‚٦  ١‚٤  ٢‚٤  ١‚٠  ٣‚٦  ٢‚٧  ٩‚٩  
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 المؤشرات
 عدد خطط العمل اإلنساني ذات المكون  ١-٣-٥

من أجل حاالت الطوارئ  أعدت الصحي التي
 الجارية

 تمر بمراحل انتقالية والتي عدد البلدان التي  ٢-٣-٥
 أعدت استراتيجية إنعاش خاصة بالصحة 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٥ ١٢ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

وضع  ٣-٥
المقاييس والمعايير 

بناء القدرات و
لتمكين الدول 

األعضاء من تقدير 
االحتياجات 

وتخطيط التدخالت 
خالل المراحل 

االنتقالية ومرحلة 
اإلنعاش في سياق 

النزاعات 
 .والكوارث

١٨ ١٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  دئالها
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٤‚٠  ٣‚٦  ٠‚٧  ٢‚٩  ٤‚٨  ١‚٧  ٢‚٦  ٧‚٨  
  
  

 المؤشرات
 نفذت في إطارها التدخالت المتعلقة نسبة حاالت الكوارث الطبيعية أو النزاعات الحادة التي ١-٤-٥

 بمكافحة األمراض السارية، بما في ذلك تشغيل نظم ترصد األمراض واإلنذار المبكر

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠٠٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 تقديم الدعم ٤-٥
التقني المنسق 

فيما للدول األعضاء 
يتعلق بمكافحة 

األمراض السارية 
في حاالت وقوع 
الكوارث الطبيعية 
 ٪١٠٠ .ونشوب النزاعات

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
ب شرق جنو  األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥‚٦  ١‚١  ٠‚١  ٠‚٠  ٠‚١  ٠‚٨  ٢‚٠  ١‚٥  
  
  

 المؤشرات
نسبة الدول األعضاء التي لديها خطط وطنية  ١-٥-٥

للتأهب لحاالت الطوارئ الصحية الكيميائية واإلشعاعية 
  والبيئية واإلنذار بحدوثها واالستجابة لمقتضياتها

عدد الدول األعضاء التي لديها مراكز  ٢-٥-٥
ة اتصال فيما يتعلق بالشبكة الدولية للسلطات المعني
   بالسالمة الغذائية وشبكة طوارئ الصحة البيئية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٧٥ ٪٦٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

تقديم الدعم  ٥-٥
للدول األعضاء 
لتعزيز اآلليات 

الوطنية في مجال 
التأهب وإلقامة 
آليات اإلنذار 

واالستجابة فيما 
يتعلق بالسالمة 

الغذائية وبحاالت 
ية الطوارئ الصح

 .البيئية

٨٥ ٪٦٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  يسيالمقر الرئ

٦‚٧  ١‚٨  ٠‚٤  ٠‚٠  ٠‚٧  ٠‚٦  ١‚٩  ١‚٣  
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 المؤشرات
نسبة الدول األعضاء المتأثرة بحاالت  ١-٦-٥

الطوارئ الحادة والدول األعضاء التي تجري فيها 
عمليات الطوارئ ولها منسق خاص بالعمل اإلنساني، 

وتعمل فيها المجموعة المعنية بالخدمات الصحية 
مة المشتركة بين اإلنسانية والتابعة للجنة الدائ

 الوكاالت وفقاً لمعايير هذه المجموعة

التي تجري فيها  نسبة الدول األعضاء ٢-٦-٥
عمليات الطوارئ ولديها منسق خاص بالعمل 

اإلنساني، وتتمتع بحضور تقني دائم من جانب 
المنظمة يشمل التأهب لحاالت الطوارئ، واالستجابة 

 لمقتضياتها وكذلك اإلنعاش

  ٢٠١٠ ساسيةالمعطيات األ
٦٠ ٪٦٠٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

إصدار  ٦-٥
الوثائق االتصالية 

الفعلية وتكوين 
الشراكات وتطوير 
التنسيق مع سائر 
 مؤسسات منظومة

األمم المتحدة 
والحكومات 

والمنظمات غير 
الحكومية المحلية 

منها والدولية 
والمؤسسات 

الجامعية والرابطات 
المهنية على 
 القطري الصعيدين

واإلقليمي وعلى 
 .الصعيد العالمي

٧٥ ٪٨٠٪ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٠‚٦  ١١‚١  ٠‚٦  ٠‚٤  ٠‚٣  ٠‚٥  ٢‚٣  ٥‚٤  
  
  

 المؤشرات
نسبة حاالت الطوارئ الحادة التي قامت  ١-٧-٥

المنظمة من أجلها بحشد إجراءات منسقة على 
  الصعيدين الوطني والدولي 

نسبة التدخالت المتعلقة بحاالت الطوارئ  ٢-٧-٥
لمكونات الصحية لخطط المزمنة التي تنفذ وفقاً ل

  العمل اإلنساني

  ٢٠١٠المعطيات األساسية 
١٠٠ ٪٨٠٪ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

ليات العم ٧-٥
المستعصية 

والجارية والخاصة 
باإلنعاش التي تنفذ 
 في حينها وبفعالية

١٠٠ ٪٩٠٪ 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  موعالمج  المقر الرئيسي

٢٥١‚١  ٤٢‚١  ٢‚٧  ٧٦‚٢  ٧‚١  ٥٠‚٢  ٥‚٦  ٦٧‚٣  
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  ٦الغرض االستراتيجي 
  

 المرتبطـة    الصحية  فيما يتعلق باالعتالالت   الحد منها  وأتعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار       
صحية والخمول  بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير ال           

  ني وممارسة الجنس بشكل غير مأمونالبد
  

  النطاق

يركز العمل المضطلع به في إطار هذا الغرض االستراتيجي على عمليات وأسـاليب تعزيـز الـصحة                 
المتكاملة والشاملة المتعددة القطاعات والمتعددة التخصصات المضطلع بها على مستوى جميـع            والوقاية  

لقطرية ذات الصلة، وتوقي وتقليص حدوث ستة من أهم عوامـل االختطـار             برامج المنظمة والبرامج ا   
تعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غيـر الـصحية              : وهي

  .والخمول البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون

زيز الصحة على مستوى كـل البـرامج ذات         وتشتمل األنشطة الرئيسية على بناء القدرات فيما يتعلق بتع        
الصلة وترصد عوامل االختطار ووضع سياسات واستراتيجيات وتدخالت وتوصيات ومعـايير ودالئـل             

  .أخالقية مسندة بالبينات في مجال تعزيز الصحة، وتوقي وتقليص حدوث أهم عوامل االختطار
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

بالرغم من أن هذه األغراض تسعى إلـى معالجـة          : ٩ و ٨ و ٧ و ٤ و ٣ و ٢تيجية  األغراض االسترا   •
المحددات األساسية لتردي الحالة الصحية وإلى تعزيز إيتاء الخدمات، فإن هذا الغرض االستراتيجي             
  .يسعى، على وجه الخصوص، إلى إيجاد بيئات صحية لتمكين األفراد من القيام باالختيارات الصحية

  
 الرئيسية والترتيبات التعاونية التي أسهمت في تحقيق النتائج المتوقعة علـى صـعيد              صةالبرامج الخا 

  المنظمة وأدرجت في وعاء الميزانية

  لبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشريلالبرنامج الخاص   •
  مركز منظمة الصحة العالمية للتنمية الصحية  •
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  )بماليين الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة ة اإلجمالية حسب الموقع للغرض الميزاني

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٦١‚٧  ٥١‚١  ٢٨‚٢  ٢٢‚١  ٩‚٧  ١٣‚٧  ١٢‚٩  ٢٣‚٩  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ١٦١‚٧  ٥١‚١  ٤٤‚٨  ٦٥‚٨  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٣١‚٦  ٪٢٧‚٧  ٪٤٠‚٧  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  لنتيجة المتوقعة على صعيد المنظة وحسب الموقعالميزانية حسب ا
 لمؤشراتا
 عدد الدول األعضاء التي أجرت تقييماً ١-١-٦

لمجال واحد على األقل من مجاالت العمل 
وااللتزامات المتعلقة بالمؤتمرات العالمية لتعزيز 

 الصحة، وقدمت تقريراً عن ذلك

 عدد المدن التي نفذت برامج صحية للتوسع ٢-١-٦
العمراني بهدف الحد من حاالت الغبن في المجال 

 حيالص

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٢ ٣٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم النصح ١-٦
للدول والدعم 
 لبناء األعضاء

قدراتها في كل 
البرامج ذات 

الصلة فيما يتعلق 
بتعزيز الصحة 
وإقامة أنشطة 

تعاون فعالة متعددة 
القطاعات 

والتخصصات من 
أجل تعزيز الصحة 

وتوقي عوامل 
االختطار الكبرى 

 .الحد منها وأ

٢٢ ٤٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥١‚٩  ١٧‚٣  ٧‚٨  ٦‚٧  ١‚٩  ٢‚٩  ٣‚٠  ١٢‚٤  
  
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي لديها نظام  ١-٢-٦

ترصد وطني فعال لرصد عوامل االختطار الكبرى 
المحدقة بصحة البالغين يستند إلى النهج التدريجي 

 الذي تتبعه المنظمة في الترصد 

نظام ترصد عدد الدول األعضاء التي لديها  ٢-٢-٦
وطني فعال لرصد عوامل االختطار الكبرى المحدقة 

بصحة الشباب يستند إلى المنهجية العالمية إلجراء 
 المسوح المتعلقة بصحة الطالب في المدارس

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥٠ ٥٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 توفير ٢-٦
اإلرشاد والدعم من 

أجل تقوية النُظم 
الوطنية الخاصة 
بترصد عوامل 

االختطار الكبرى 
وذلك عن طريق 

وضع اُألطر 
واألدوات 

واإلجراءات 
التشغيلية وإجازتها 

وتعميمها على 
 الدول األعضاء
 التي تسجل فيها

  مستويات مرتفعة أو

٥٨ ٥٨ 
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متزايدة من العبء 
الناجم عن الوفيات 

ت العجز التي وحاال
تُعزى إلى عوامل 
االختطار الكبرى 

 .تلك
  )األمريكيةبماليين الدوالرات (الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

١٤‚٩  ٣‚٤  ٠‚٦  ٢‚٢  ٢‚٠  ١‚١  ٢‚١  ٣‚٥  
  
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي  ١-٣-٦

لديها معطيات متماثلة عن معدالت 
انتشار تعاطي التبغ بين البالغين، 

والمتاحة بفضل استقصاءات وطنية 
بيانية حديثة، مثل المسح العالمي 

لمعدل تعاطي التبغ بين البالغين أو 
 تتبعه المنظمة النهج التدريجي الذي

 في الترصد

عدد الدول األعضاء التي  ٢-٣-٦
فرض حظراً شامالً على التدخين 

في األماكن المغلقة والعامة وأماكن 
 العمل

عدد الدول األعضاء  ٣-٣-٦
حظرت اإلعالن عن التبغ التي 

 والترويج له ورعايته

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٢٣ ١٨ ٥٠ 

  ٢٠١١عام بحلول ها األهداف التي يتعين تحقيق

  وضع ٣-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

يسجل فيها التي 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بتعاطي التبغ من 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من التصدي 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

وتوفير . المعنية
الدعم أيضاً لمؤتمر 
األطراف في اتفاقية 

منظمة الصحة 
العالمية اإلطارية 

بشأن مكافحة التبغ 
ام لتنفيذ أحك

االتفاقية ووضع 
بروتوكوالت 

 .ودالئل

٢٦ ٢٢ ٦٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٤٩‚٥  ١٣‚٩  ١٣‚٨  ٥‚١  ٢‚١  ٨‚١  ٣‚٠  ٣‚٤  
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 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي تولت بدعم  ١-٤-٦

من المنظمة، وضع استراتيجيات وخطط وبرامج 
لمكافحة أو توقي مشكالت الصحة العمومية 

الناجمة عن تعاطي الكحول والمخدرات وسائر 
 المواد النفسانية التأثير

عدد االستراتيجيات والدالئل والمعايير  ٢-٤-٦
األدوات التقنية الخاصة بالمنظمة والموضوعة من و

أجل دعم الدول األعضاء على توقي وتقليص مشكالت 
الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول 

 والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٨ ٣٥ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 وضع ٤-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

أخالقية ودالئل 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بتعاطي الكحول 

والمخدرات وسائر 
المواد النفسانية 

التأثير أو الوقاية 
منها من أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 

العمومية الصحة 
 . المعنية

١٠ ٥٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(لميزانية ا
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٨‚٧  ٦‚٠  ٢‚٤  ٤‚٥  ١‚٤  ٠‚٦  ١‚٩  ١‚٩  
  

 المؤشرات
مدت عدد الدول األعضاء التي اعت ١-٥-٦

استراتيجيات وخططاً متعددة القطاعات بشأن اتباع نظم 
غذائية صحية أو ممارسة النشاط البدني باالستناد إلى 

االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن النظام الغذائي 
 والنشاط البدني والصحة

عدد األدوات التقنية للمنظمة التي تقدم  ٢-٥-٦
 الغذائية الدعم للدول األعضاء على تعزيز النُظم

 الصحية أو ممارسة النشاط البدني

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٤ ٥٠ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٥-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 
التقني وتوفير الدعم 
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بالنظم الغذائية غير 

الصحية وقلة 
النشاط البدني من 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

 . المعنية

١٦ ٦٢ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  موعالمج  المقر الرئيسي

١٤‚٤  ٤‚١  ١‚٨  ٢‚٧  ١‚٢  ٠‚٨  ٢‚٠  ١‚٩    
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 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي توفر بينات عن  ١-٦-٦

 محددات ممارسة الجنس غير المأمونة أو عواقبها
 عدد الدول األعضاء التي توفر بيانات ٢-٦-٦

متماثلة عن مؤشرات ممارسة الجنس غير 
خاصة المأمونة، واستفادت من أدوات الترصد ال

 بالنهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة في الترصد

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٨  
 

٢ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٦-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتدخالت 

وتوصيات ومعايير 
ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
للبلدان للتشجيع 

على اتخاذ الحيطة 
 ممارسة الجنس عند

وتعزيز المؤسسات 
بهدف التصدي 

للعواقب االجتماعية 
والفردية الناجمة 

عن ممارسة الجنس 
بدون وقاية 

 .والسيطرة عليها

٥ ١٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  سيالمقر الرئي

١٢‚٢  ٦‚٤  ١‚٧  ٠‚٩  ١‚٢  ٠‚٢  ١‚٠  ٠‚٨  
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  ٧الغرض االستراتيجي 
  

معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة من خالل سياسات وبرامج تعزز المـساواة             
اعـي الجنـسين   في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألسـاليب التـي تر        

  ساليب المستندة إلى حقوق اإلنسانواأل
  

  النطاق

سيركز العمل في إطار هذا الغرض االستراتيجي على أداء الدور القيادي فـي العمـل المـشترك بـين                   
القطاعات بشأن المحددات االجتماعية واالقتصادية العامة للصحة؛ وتحسين صحة السكان والمساواة فـي             

ن تلبية االحتياجات الصحية لفئات المجتمـع الفقيـرة والـسريعة التـأثر             مجال الصحة عن طريق تحسي    
أحـوال العمالـة    (والمهمشة؛ والصالت بين الصحة والفقر ومختلف العوامل االجتماعية واالقتـصادية           

واإلسكان والتعليم، والعوامل التجارية واالقتصادية الكلية؛ والحالة االجتماعية لمختلف الفئات، مثل النساء            
؛ ووضع سياسات وبرامج سليمة أخالقياً تتصدى لعـدم         )ألطفال والمسنين والنازحين واألقليات العرقية    وا

المساواة بين الجنسين، وتتسم بالفعالية واالستدامة في تلبية احتياجات الفقراء وسـائر الفئـات الـسريعة                
  .التأثر، وتتسق مع قواعد حقوق اإلنسان

  
  تيجيةالروابط مع سائر األغراض االسترا

تُعتبر القضايا الخاصة بالمساواة في مجال الصحة، والمعايير األخالقية، والجنسين، واألساليب المناصرة            
  .للفقراء، وحقوق اإلنسان، ذات صلة وثيقة بكل األغراض االستراتيجية األخرى

امـاً أن   على الرغم من التعقيدات التقنية فإن مـن الثابـت تم          : ٥ إلى   ١األغراض االستراتيجية من      •
الحصائل الصحية تتأثر تأثراً قوياً بالمحددات االجتماعية واالقتصادية، وبتوافر الخدمات الـسريرية            

  .ونوعيتها
يتعلق هذا الغرض االستراتيجي، في المقام األول، بالمحـددات         : ٩ و ٨ و ٦األغراض االستراتيجية     •

التي تحـدد   ) عدم المساواة بين الجنسين   مثل سوق العمل ونُظم التعليم و     (األساسية والعوامل الهيكلية    
المواقع المختلفة للناس في طبقات الهرم االجتماعي، وتؤثر في محددات الوسط المحيط، مثل البيئة،              

الغـرض  (ومختلف العوامل، مثل الـسلوكيات      ) ٩ و ٨الغرضان االستراتيجيان   (بما في ذلك الغذاء     
  ).٦االستراتيجي 

 يلزم أن تتضمن السياسات والنُظم الصحية إجراءات مشتركة بين     :١١ و ١٠الغرضان االستراتيجيان     •
ويتوقف أيضاً اتخاذ إجراءات متسقة بشأن اإلجحاف في مجـال          . القطاعات بشأن المحددات الصحية   

الصحة على توافر معطيات صحية مصنفة تصنيفاً مناسباً، والقدرة على تحليـل واسـتعمال هـذه                
ت وخدمات تلبي احتياجات مختلف فئـات المجتمـع، وتعـالج           المعطيات من أجل استحداث سياسا    

  .العوامل الهيكلية
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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   رق المتوسطش  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٦٢‚٦  ٢٢‚٤  ٢‚٠  ١١‚٨  ٦‚٩  ٤‚٥  ٦‚٤  ٨‚٥  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ٦٢‚٦  ٢٢‚٤  ١٥‚٨  ٢٤‚٤  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٣٥‚٨  ٪٢٥‚٢  ٪٣٩‚٠  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
    

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

 عدد أقاليم المنظمة التي لديها استراتيجية إقليمية لمعالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة ١-١-٧
 كما حددها تقرير اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة الذي أيدته المديرة العامة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤  
 

  ٢٠١١عام بحلول  التي يتعين تحقيقها األهداف

 االعتراف ١-٧
بأهمية المحددات 

االجتماعية 
واالقتصادية 

للصحة على نطاق 
المنظمة، وإدراجها 

ضمن العمل 
التقييسي والتعاون 
التقني مع الدول 

عضاء وسائر األ
 .الشركاء

٥ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٦‚٧  ٥‚٦  ٠‚٥  ٤‚٨  ١‚٧  ٠‚٢  ١‚٥  ٢‚٢  
  
  

 المؤشرات
عدد التجارب القطرية المنشورة المتعلقة  ١-٢-٧

بمعالجة المحددات االجتماعية للمساواة في مجال 
 الصحة 

عدد األدوات المكرسة لدعم البلدان في  ٢-٢-٧
 تحليل آثار التجارة واالتفاقات التجارية على الصحة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠  

 
٧ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

اتخاذ  ٢-٧
المنظمة زمام 

المبادرة في توفير 
وسائل فرص و

التعاون بين 
القطاعات على 

المستويين الوطني 
والدولي لمعالجة 

المحددات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
للصحة، بما في 

ذلك فهم آثار 
التجارة واالتفاقات 

التجارية على 
الصحة العمومية 
  والعمل بموجب 

٩ ١٤ 
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ذلك، والتشجيع 
على الحد من الفقر 

وعلى التنمية 
 .المستدامة

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٩‚٢  ٧‚٠  ٠‚٣  ٢‚٩  ٣‚٣  ١‚٩  ١‚٤  ٢‚٣  
  
  

 المؤشرات
 المساواة في عنعدد التقارير القطرية التي نشرت خالل الثنائية وتضمنت بيانات مصنفة وتحاليل  ١-٣-٧

 مجال الصحة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٣٥  

 

  ٢٠١١عام بحلول تي يتعين تحقيقها األهداف ال

 جمع ٣-٧
المعطيات 

االجتماعية 
واالقتصادية ذات 

الصلة بالصحة 
 ومقارنتها وتحليلها

على أساس تصنيفها 
حسب نوع الجنس (

والسن واألصل 
العرقي والدخل 

والظروف الصحية، 
مثل المرض أو 

 ).العجز

٤٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٠‚٠  ٢‚٩  ٠‚٣  ١‚٧  ١‚٣  ٠‚٣  ١‚١  ٢‚٤  
  
  

 المؤشرات
عدد األدوات التي تم تطويرها لصالح  ١-٤-٧

الدول األعضاء أو األمانة لتوفير إرشادات عن 
االستعانة بحقوق اإلنسان من أجل تحقيق التقدم في 

 مجال الصحة 

ا لصالح الدول عدد األدوات التي تم تطويره ٢-٤-٧
األعضاء أو األمانة لتوفير إرشادات بشأن االستفادة من 

 التحليل األخالقي في تحسين السياسات الصحية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٢ ٢٨ 

  ٢٠١١عام بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز ٤-٧
األساليب المستندة 

إلى األخالقيات 
وق، فيما والحق

يخص تعزيز 
الصحة، داخل 
المنظمة وعلى 

المستويين الوطني 
 .والعالمي

١٦ ٣٧ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
وب شرق جن  األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٦‚٥  ٣‚٠  ٠‚٤  ٠‚٧  ٠‚١  ٠‚٦  ٠‚٩  ٠‚٨  
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 المؤشرات
الصادرة أو (عدد وسائل ووثائق المنظمة  ١-٥-٧

 الوحدات التي مارستهاواألنشطة المشتركة ) المحدثة
 اإلجراءات تشجيعالتقنية التابعة للمنظمة من أجل 
  أعمال المنظمةفيالمراعية لمقتضيات الجنسين 

ساواة بين الجنسين عدد أنشطة تعزيز الم ٢-٥-٧
  ودعمتها المنظمة الدول األعضاءمارستهاالتي 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥٤  

 
١٠٧ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

إدراج  ٥-٧
اإلجراءات 

الخاصة بتحليل 
مقتضيات الجنسين 

واالستجابة لها 
ضمن العمل 

التقييسي الذي تقوم 
به المنظمة، وتقديم 

الدعم إلى الدول 
األعضاء من أجل 

ع سياسات وض
وبرامج تراعي 

مقتضيات 
 .الجنسين

١٥٥ ٧٠ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  هادئال
  المجموع  المقر الرئيسي

١٠‚٢  ٣‚٩  ٠‚٥  ١‚٧  ٠‚٤  ١‚٥  ١‚٥  ٠‚٨  
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  ٨الغرض االستراتيجي 
  

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

  
  النطاق

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

ستراتيجي وتقديم إرشادات للشركاء    الوقاية األولية من األمراض من خالل اإلدارة البيئية ودعم التوجه اال          
  .في القطاعات األخرى غير القطاع الصحي لضمان استفادة الصحة من سياساتها واستثماراتها أيضاً

 عـدم   ومنهـا  على تقدير وإدارة المخاطر الصحية البيئية والمهنية،         أيضاًوفي هذا الصدد سيركز العمل      
، وانتقال نواقل   أنواع الوقود الصلب  واء الداخلي واستعمال    مأمونية المياه وعدم كفاية اإلصحاح وتلوث اله      

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              )نانوتكنولوجيا ال 
والتوسع في استعمالها؛ وكذلك المخاطر الصحية المتصلة بالتغييرات في أنماط الحياة والتوسع العمراني              

جلب ممارسـات   مثل تحرير العمالة من القيود التنظيمية وتوسع القطاع غير النظامي، و          (وظروف العمل   
  ).عمل خطرة إلى البلدان الفقيرة

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

ترتبط جوانب التأهب واالستجابة لمقتضيات حاالت الطـوارئ المتعلقـة          : ٥الغرض االستراتيجي     •
، بسائر جوانـب التـصدي      ٨بصحة البيئة، والتي ال يستغنى عنها في تحقيق الغرض االستراتيجي           

  . الطوارئلحاالت
سيسهم تعزيز قدرات النظم الصحية للتكيف مع اآلثار الصحية الناجمة عن           : ١الغرض االستراتيجي     •

ألمـراض  مقتضيات اتغير المناخ من خالل تحسين قدرات اإلنذار المبكر وتعزيز قدرات االستجابة ل           
ساعد على التقليـل    السارية في الحد من التعرض لألخطار التي تحدق بأمن الصحة العمومية كما سي            

من اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية المحتملة الناجمة عن تغير المنـاخ وعـن األمـراض               
  .السارية

بالنظر إلى أن إزالة األخطار البيئية على الـصحة يمكـن أن    : ٤ إلى   ٢األغراض االستراتيجية من      •
ل المضطلع بها فـي هـذا الـصدد         تؤمن الوقاية من ربع عبء المراضة في العالم، فستسهم األعما         

لوقـايتهم مـن    ) ٤الغرض االستراتيجي   (إسهاماً خاصاً في تخفيض هذا العبء الواقع على األطفال          
الغـرض  (ومن األمراض غيـر الـسارية       ) ٢الغرض االستراتيجي   (األمراض المحمولة بالنواقل    

  ).٣االستراتيجي 
نية والبيئية جزءاً أساسياً من الوظيفة الوقائية       تشكل الخدمات الصحية المه   : 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  (نسبة إلى األعمال المضطلع بها فيما يتعلق بالعوامـل المحـددة للـصحة              ضروري بال 
وإلى إقامة شراكات رامية إلى دفع عجلة برامج العمل الصحية العالمية           ) ٩ و ٧ و ٦ و ٥االستراتيجية  

  ).١٢الغرض االستراتيجي (إلى أمام 
  

حقيق النتائج المتوقعة علـى صـعيد        الرئيسية والترتيبات التعاونية التي أسهمت في ت       البرامج الخاصة 
  المنظمة 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   األمريكتان  قياأفري

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١١٤‚٤  ٣٤‚٦  ١٠‚٧  ١٤‚١  ١٧‚٢  ١١‚٠  ١٠‚٤  ١٦‚٣  
  

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

  لمجموعا  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
  ١١٤‚٤  ٣٤‚٦  ٣٧‚٥  ٤٢‚٣  ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

    ٪٣٠‚٣  ٪٣٢‚٨  ٪٣٧‚٠  النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

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

الصحة أو بحساب العبء البيئي لألمراض مستعينة ب
 في ذلك بدعم تقني من المنظمة خالل الثنائية

 عدد القواعد أو المعايير أو الدالئل الجديدة ٢-١-٨
أو المحدثة التي وضعتها المنظمة بشأن مسائل الصحة 

  الوظيفية أو البيئية ونشرت خالل الثنائية
 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠  

 
١٠ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 إجراء ١-٨
تقديرات مسندة 
بالبينات ووضع 
قواعد ومعايير 
بشأن المخاطر 
البيئية الرئيسية 

ة بالصحة المحدق
من قبيل رداءة (

نوعية الهواء 
والمواد الكيميائية 

والمجاالت 
الكهرومغنطيسية 
وعنصر الرادون 

ورداءة نوعية مياه 
الشرب وإعادة 
استخدام المياه 

المستعملة 
 .)وتحديثها

١٢ ١٢ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٩‚٧  ١١‚٣  ٢‚١  ٦‚١  ٢‚٤  ٢‚٨  ١‚٩  ٣‚٠  
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 المؤشرات
الدول األعضاء التي نفذت بدعم تقني من المنظمة تدخالت الوقاية األولية بغرض التقليل من  عدد ١-٢-٨

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٨  
 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 تقديم الدعم ٢-٨
واإلرشادات التقني 

التقنية إلى الدول 
األعضاء لتنفيذ 
تدخالت الوقاية 
األولية التي تحد 

  من المخاطر البيئية 
على الصحة، 
  وتعزز السالمة

  والصحة العمومية،
بما في ذلك تنفيذها 

في بيئات محددة 
مثل أماكن العمل (

أو المنازل أو 
) المناطق الحضرية

وبين الفئات 
السكانية السريعة 

مثل (التأثر 
 .)األطفال

١٢ 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٣‚٩  ٣‚٦  ١‚٦  ٢‚٠  ٤‚٢  ٤‚٤  ١‚٨  ٦‚٤  
  
  

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

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥  
 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 تقديم ٣-٨
المساعدة التقنية 

التقني إلى والدعم 
الدول األعضاء 

لتعزيز نظم 
ووظائف وخدمات 

إدارة مخاطر 
الصحة المهنية 

والبيئية على 
 ١٠ .الصعيد الوطني

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٦‚٤  ٥‚٠  ٢‚١  ١‚٩  ١‚٧  ١‚٣  ١‚٨  ٢‚٦  
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 المؤشرات
 اآلثار الصحية ومواجهةنفذ المبادرات المدعومة من المنظمة لتحديد تعدد الدول األعضاء التي  ١-٤-٨

   الزراعة، والطاقة، والنقل:  القطاعات التالية أنشطة أو أكثر مننشاط واحدالمترتبة على 
  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٣  
 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 وضع ٤-٨
إرشادات وأدوات 

واتخاذ مبادرات من 
أجل دعم قطاع 

الصحة للتأثير في 
سياسات القطاعات 
األخرى بما يساعد 
على تبين واعتماد 
السياسات التي من 

شأنها تحسين 
الصحة والبيئة 

 .والسالمة

٥ 

  )األمريكية الدوالرات بماليين( الميزانية

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

١٢‚٣  ٣‚٩  ١‚١  ١‚٧  ١‚٦  ٠‚٥  ٢‚٢  ١‚٤  
  

 المؤشرات
الدراسات أو  عدد ١-٥-٨

حة المهنية التقارير عن قضايا الص
والبيئية المستجدة والمعاودة 

للظهور التي نشرت أو شاركت 
 المنظمة في نشرها

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

نشرها بخصوص التقدم المحرز 
صوب تحقيق الغرضين المتعلقين 
بالمياه واإلصحاح في ُأطر التنمية 

الدولية الرئيسية مثل المرامي 
 نمائية لأللفية اإل

المنتديات اإلقليمية  عدد ٣-٥-٨
الرفيعة المستوى المعنية بقضايا 

البيئة والصحة التي نظمت أو 
حظيت بدعم تقني من المنظمة 

 كل سنتين

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤ ٦ ٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

تعزيز قيادة  ٥-٨
قطاع الصحة لتهيئة 

بيئة أصح وتغيير 
السياسات في كل 

القطاعات بغية 
معالجة األسباب 

الجذرية لألخطار 
ية المحدقة البيئ

بالصحة باللجوء 
إلى وسائل من قبيل 
االستجابة للتبعات 

المستجدة والمعاودة 
للظهور التي تترتب 
على أنشطة التنمية 

في صحة البيئة، 
وتغير أنماط 

االستهالك واإلنتاج 
واآلثار المدمرة 

للتكنولوجيات 
 .المتطورة

٥ ٨ ٧ 

  )مريكيةبماليين الدوالرات األ(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٥‚٩  ٤‚٤  ١‚١  ١‚٧  ٤‚٨  ٠‚٥  ١‚٨  ١‚٧  
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 المؤشرات
الدراسات أو التقارير عن آثار تغير  عدد ١-٦-٨

المناخ على الصحة العمومية، التي نشرت أو 
 شاركت المنظمة في نشرها

 عدد البلدان التي نفذت خططاً لتمكين القطاع ٢-٦-٨
 كيف مع اآلثار الصحية لتغير المناخالصحي من الت

  ٢٠١٠المعطيات األساسية 
١٠ ٢٥ 

  ٢٠١١األهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 

 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

١٦‚١  ٦‚٥  ٢‚٦  ٠‚٦  ٢‚٥  ١‚٦  ١‚٠  ١‚٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




