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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

  ١٨٠‚٤  ٣٠‚٥  ٤٢٤‚١  عن األمراض السارية
  ٨٣‚٥  ٤١‚٤  ٢٠٨‚٢   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكـرة         -٣

 غير السارية المزمنة واالضطرابات النفـسية       األمراضبسبب  
  ١٦‚٦  ٩‚٢  ١٩‚٤   وضعف البصروالعنف واإلصابات

ين الصحة خالل    خفض معدالت المراضة والوفيات وتحس     -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          

  ٤٤‚٧  ٢٥‚٤  ١٠٧‚٧  مرحلة الشيخوخة
الطـوارئ   الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت         -٥

والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل من أثرها االجتماعي       
  ٦٣‚٢  ٢٠‚١  ٩٨‚٨  واالقتصادي إلى أقصى الحدود

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

ة التـأثير والـنُظم     والكحول والمخدرات وسائر المواد النفساني    
الغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس بـشكل         

  ١٣‚٧  ١٢‚٩  ٢٣‚٩  غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة  -٧

من خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة في مجـال الـصحة           
يب التي  وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألسال      
  ٤‚٥  ٦‚٤  ٨‚٥  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           

  ١١‚٠  ١٠‚٤  ١٦‚٣  األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة
ة والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما        تحسين التغذي  -٩

  ١١‚٧  ١٣‚٦  ٣٧‚٢  يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانـب         -١٠

تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة، باالعتماد على       
  ٤٤‚٣  ٣٢‚٢  ١٢٤‚٠  البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيـات الطبيـة         -١١
  ١٠‚٠  ٧‚٧  ١٩‚٧  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  
دم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لمـا         العالمية في التق  

  ١٦‚٥  ١٦‚٧  ٤٩‚٧  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          
  ٤٤‚٥  ٢٩‚٦  ١٢٥‚٢  الكفاءة والفعالية

  ٥٤٤‚٥  ٢٥٦‚١  ١٢٦٢‚٩ المجموع
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    ) الدوالرات األمريكيةبماليين (٢٠١١-٢٠١٠، والمواقع الرئيسية
  
  

  المجموع  المقر الرئيسي  المحيط الهادئغرب   شرق المتوسط  أوروبا
  
١٢٦٨‚٤  ٤٢٢‚٠  ٤٨‚٥  ١٣٤‚٤  ٢٨‚٦  
٦٣٣‚٩  ١٧٢‚٩  ٥٠‚٥  ٤٧‚٥  ٢٩‚٨  
  
  
١٤٥‚٩  ٤٨‚٢  ٢٠‚٣  ١٧‚٦  ١٤‚٧  
  
  
  
  
٣٣٢‚٧  ٨٢‚٥  ٢٣‚٣  ٣٦‚١  ١٢‚٩  
  
  
٣٦٤‚٠  ٧٢‚١  ٧‚٦  ٨٤‚٣  ١٨‚٠  
  
  
  
  
١٦١‚٧  ٥١‚١  ٢٨‚٢  ٢٢‚١  ٩‚٧  
  
  
  
٦٢‚٦  ٢٢‚٤  ٢‚٠  ١١‚٨  ٦‚٩  
  
  
١١٤‚٤  ٣٤‚٦  ١٠‚٧  ١٤‚١  ١٧‚٢  
  
١٢٠‚٤  ٢٦‚٢  ١٧‚٩  ٨‚٤  ٥‚٥  
  
  
٤٧٤‚٢  ١١٩‚٧  ٤٢‚٤  ٦١‚٠  ٥٠‚٥  
  
١١٥‚١  ٤٦‚٥  ١٠‚٢  ١٥‚١  ٦‚٠  
  
  
  
  
٢٢٢‚٧  ٦٦‚٨  ١٥‚٨  ٣١‚٧  ٢٥‚٦  
  
  
٥٢٣‚٩  ٢٢٤‚١  ٣٢‚٩  ٣١‚٠  ٣٦‚٦  
٤٥٣٩‚٩  ١٣٨٩‚٢  ٣١٠‚٣  ٥١٥‚٠  ٢٦١‚٩  
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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
  ٤٢٢‚٠  ٢٢٨‚٠  ٦١٨‚٤  ١٢٦٨‚٤  ١١٩٤‚٣  ٧٤‚٠  الناجم عن األمراض السارية

  ١٧٢‚٩  ١٦٠‚٨  ٣٠٠‚١  ٦٣٣‚٩  ٥٩٣‚١  ٤٠‚٨   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

 غيـر الـسارية المزمنـة       األمـراض المبكرة بـسبب    
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٤٨‚٢  ٣٧‚٥  ٦٠‚٣  ١٤٥‚٩  ١٠٧‚٩  ٣٨‚٠  البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

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

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
  ٨٢‚٥  ٨٣‚٤  ١٦٦‚٨  ٣٣٢‚٧  ٢٨٦‚٢  ٤٦‚٥  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

  ٧٢‚١  ٥٩‚٧  ٢٣٢‚٢  ٣٦٤‚٠  ٣٤٧‚٩  ١٦‚١  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          
ظم الغذائية غير الصحية والخمـول      النفسانية التأثير والنُ  

  ٥١‚١  ٤٤‚٨  ٦٥‚٨  ١٦١‚٧  ١٣٠‚٣  ٣١‚٤  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       

ساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب        للفقراء واأل 
  ٢٢‚٤  ١٥‚٨  ٢٤‚٤  ٦٢‚٦  ٤٧‚٢  ١٥‚٥  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        

  ٣٤‚٦  ٣٧‚٥  ٤٢‚٣  ١١٤‚٤  ٨٤‚٢  ٣٠‚٢  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٢٦‚٢  ٤١‚٨  ٥٢‚٤  ١٢٠‚٤  ١٠١‚٦  ١٨‚٧  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
  ١١٩‚٧  ١٢٠‚٠  ٢٣٤‚٥  ٤٧٤‚٢  ٣٤٣‚٤  ١٣٠‚٨   البينات والبحوث الموثوقة والميسرةباالعتماد على

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٤٦‚٥  ٢٠‚٥  ٤٨‚٢  ١١٥‚١  ٨٧‚٥  ٢٧‚٦  الطبية وجودتها واستخدامها

 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -١٢
 ومنظومـة   انالشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلد     

 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           

  ٦٦‚٨  ٦٨‚٨  ٨٧‚٢  ٢٢٢‚٧  ٤٣‚٢  ١٧٩‚٥  العام الحادي عشر
 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣
م بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        تتس

  ٢٢٤‚١  ١٨٨‚٥  ١١١‚٢  ٥٢٣‚٩  ٢٢٩‚٢  ٢٩٤‚٧  بمزيد من الكفاءة والفعالية

١٣٨٩‚٢ ١١٠٧‚٠  ٢٠٤٣‚٧  ٤٥٣٩‚٩  ٣٥٩٦‚١  ٩٤٣‚٨  المجموع
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   والمكتب الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي البرمجية المقترحة  الميزانية: ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ التمويل، ومصدر

  
  أفريقيا

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
  ١١٤‚٧  ٣٠٩‚٥  ٤٢٤‚١  ٤٠٧‚٥  ١٦‚٧  مراض الساريةالناجم عن األ

  ٨٤‚٦  ١٢٣‚٦  ٢٠٨‚٢  ١٩٨‚٩  ٩‚٣   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

 غيـر الـسارية المزمنـة       األمـراض المبكرة بـسبب    
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٧‚٧  ١١‚٨  ١٩‚٤  ١١‚٣  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
  ٤١‚٧  ٦٦‚٠  ١٠٧‚٧  ٩٢‚٢  ١٥‚٥  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

  ٢٤‚٠  ٧٤‚٨  ٩٨‚٨  ٩٥‚٣  ٣‚٤  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية عتالالت منها فيما يتعلق باال    الحد أو

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

  ١٠‚١  ١٣‚٨  ٢٣‚٩  ١٥‚٦  ٨‚٤  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

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

  ٣‚٦  ٤‚٩  ٨‚٥  ٣‚٤  ٥‚١  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

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

  ٧‚٠  ٩‚٣  ١٦‚٣  ١١‚٥  ٤‚٩  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ١٩‚١  ١٨‚١  ٣٧‚٢  ٣٢‚٩  ٤‚٣  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠

 تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      جوانب
  ٤٠‚٥  ٨٣‚٥  ١٢٤‚٠  ١٠٥‚٠  ١٩‚٠   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٦‚٣  ١٣‚٤  ١٩‚٧  ١٤‚٤  ٥‚٣  الطبية وجودتها واستخدامها

 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -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           

  ١٥‚٤  ٣٤‚٤  ٤٩‚٧  ٦‚٥  ٤٣‚٢  العام الحادي عشر
لصحة العالمية ودعمها كمنظمـة      تطوير منظمة ا   -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ٨٢‚٨  ٤٢‚٤  ١٢٥‚٢  ٥٨‚٨  ٦٦‚٤  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ٤٥٧‚٣  ٨٠٥‚٥  ١٢٦٢‚٩  ١٠٥٣‚٣  ٢٠٩‚٦  المجموع
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   رئيسيوالمكتب الحسب الغرض االستراتيجي البرمجية 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  تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصاد       -١
  ١٣‚٥  ١٧‚٠  ٣٠‚٥  ٢١‚٨  ٨,٦  الناجم عن األمراض السارية

  ١٥‚٨  ٢٥‚٧  ٤١‚٤  ٣٨‚٦  ٢,٨   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

 الـسارية المزمنـة     األمـراض غيـر   المبكرة بـسبب    
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٣‚٥  ٥‚٧  ٩‚٢  ٥‚٨  ٣,٤  لبصرا
 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‚٣  ١٧‚١  ٢٥‚٤  ١٨‚٩  ٦,٥  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

  ٤‚٨  ١٥‚٣  ٢٠‚١  ١٨‚٦  ١,٥  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية عتالالت منها فيما يتعلق باال    الحد أو

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

  ٤‚٦  ٨‚٣  ١٢‚٩  ١٠‚٠  ٢,٩  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

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

  ١‚٥  ٤‚٩  ٦‚٤  ٥‚١  ١,٣  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

ـ         ن والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات م
أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة        

  ٣‚٢  ٧‚٢  ١٠‚٤  ٥‚٤  ٥,٠  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٦‚٠  ٧‚٥  ١٣‚٦  ١١‚٦  ٢,٠  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠

ف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،     جوانب تصري 
  ١٢‚٣  ١٩‚٩  ٣٢‚٢  ١٦‚١  ١٦,١   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٢‚٨  ٤‚٩  ٧‚٧  ٦‚٣  ١,٤  الطبية وجودتها واستخدامها

 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -١٢
 ومنظومـة   عيم الشراكة والتعاون مع البلدان    الشؤون وتد 

 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‚٦  ١١‚١  ١٦‚٧  ٢‚٢  ١٤‚٥  العام الحادي عشر
ية ودعمها كمنظمـة     تطوير منظمة الصحة العالم    -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ١٨‚٩  ١٠‚٧  ٢٩‚٦  ١٥‚٠  ١٤,٦  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٠٠‚٨  ١٥٥‚٣  ٢٥٦‚١  ١٧٥‚٤  ٨٠‚٧  المجموع

  



 87 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة برمجية الميزانية ال  

  الجداول المالية
 

   والمكتب الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي البرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠تمويل، ومصدر ال

  
  جنوب شرق آسيا

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
  ٤٧‚٠  ١٣٣‚٤  ١٨٠‚٤  ١٧٣‚٠  ٧‚٤  األمراض الساريةالناجم عن 

  ١٣‚٧  ٦٩‚٧  ٨٣‚٥  ٧٦‚٩  ٦‚٦   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

 الـسارية المزمنـة     األمـراض غيـر   المبكرة بـسبب    
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٤‚١  ١٢‚٥  ١٦‚٦  ١٠‚٠  ٦‚٦  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‚٨  ٣٤‚٩  ٤٤‚٧  ٣٧‚٠  ٧‚٧  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

  ٧‚٣  ٥٥‚٩  ٦٣‚٢  ٥٩‚٤  ٣‚٨  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية ت منها فيما يتعلق باالعتالال    الحد أو

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

  ٥‚٠  ٨‚٧  ١٣‚٧  ٩‚٨  ٣‚٩  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

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

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

والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات مـن         
عالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة       أجل م 
  ٤‚٠  ٧‚٠  ١١‚٠  ٥‚٥  ٥‚٥  بالصحة

 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩
  ٣‚٧  ٨‚٠  ١١‚٧  ٩‚٥  ٢‚٢  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة

 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠
 والتمويل والتوظيف واإلدارة،    جوانب تصريف الشؤون  

  ١٢‚٧  ٣١‚٧  ٤٤‚٣  ٢٣‚٠  ٢١‚٣   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة
 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١

  ٢‚٠  ٨‚٠  ١٠‚٠  ٦‚٧  ٣‚٣  الطبية وجودتها واستخدامها
 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -١٢

 ومنظومـة   راكة والتعاون مع البلدان   الشؤون وتدعيم الش  
 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‚١  ١٦‚٥  ٦‚٢  ١٠‚٣  العام الحادي عشر
ا كمنظمـة    تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمه     -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
  ٢٣‚٢  ٢١‚٣  ٤٤‚٥  ٢٢‚٠  ٢٢‚٥  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٤٣‚٥  ٤٠١‚٠  ٥٤٤‚٥  ٤٤٢‚٢  ١٠٢‚٣  المجموع
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   والمكتب الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي البرمجية 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
  ١١‚٧  ١٦‚٨  ٢٨‚٦  ٢٦‚٦  ٢‚٠  ةالناجم عن األمراض الساري

  ١٢‚٢  ١٧‚٦  ٢٩‚٨  ٢٧‚٧  ٢‚٠   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

 الـسارية المزمنـة     األمـراض غيـر   المبكرة بـسبب    
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٧‚٩  ٦‚٧  ١٤‚٧  ١٢‚٢  ٢‚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
  ٥‚١  ٧‚٨  ١٢‚٩  ١٠‚٦  ٢‚٣  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

  ٢‚٢  ١٥‚٨  ١٨‚٠  ١٥‚٦  ٢‚٤  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت    الحد أو
تعاطي التبغ والكحـول والمخـدرات وسـائر المـواد          ب

النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمـول        
  ٤‚٨  ٤‚٩  ٩‚٧  ٨‚٦  ١‚١  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون

 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧
للصحة من خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة فـي         

لصحة وتحقق التكامل بين األسـاليب المناصـرة      مجال ا 
للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         

  ٤‚٠  ٢‚٩  ٦‚٩  ٦‚٣  ٠‚٧  المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

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

  ١١‚٠  ٦‚٢  ١٧‚٢  ١٥‚٩  ١‚٤  بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

  ٢‚٧  ٢‚٨  ٥‚٥  ٤‚٨  ٠‚٧  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠

واإلدارة، جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف      
  ٢١‚٤  ٢٩‚٢  ٥٠‚٥  ٤١‚٦  ٨‚٩   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ١‚٩  ٤‚١  ٦‚٠  ٥‚٢  ٠‚٨  الطبية وجودتها واستخدامها

 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -١٢
 ومنظومـة   دانالشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البل     

 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           

  ١٣‚٨  ١١‚٧  ٢٥‚٦  ١٢‚٠  ١٣‚٦  العام الحادي عشر
 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣

رونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها       تتسم بالم 
  ٢٦‚٧  ٩‚٩  ٣٦‚٦  ١٢‚٩  ٢٣‚٧  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٢٥‚٥  ١٣٦‚٤  ٢٦١‚٩  ١٩٩‚٩  ٦٢‚٠  المجموع
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   والمكتب الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي البرمجية 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

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
  ٢١‚٧  ١١٢‚٦  ١٣٤‚٤  ١٢٧‚٧  ٦‚٧  الناجم عن األمراض السارية

  ١٤‚٣  ٣٣‚٣  ٤٧‚٥  ٤٤‚٠  ٣‚٦   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

 الـسارية المزمنـة     األمـراض غيـر   المبكرة بـسبب    
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٦‚١  ١١‚٥  ١٧‚٦  ١٤‚٩  ٢‚٧  البصر
معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة      خفض   -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  ٢٧‚٠  ٣٦‚١  ٣٢‚٩  ٣‚٣  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

  ١٨‚٤  ٦٥‚٩  ٨٤‚٣  ٨٢‚٨  ١‚٤  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت    الحد أو

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

  ٩‚٠  ١٣‚١  ٢٢‚١  ١٨‚٦  ٣‚٥  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

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

للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         
  ٣‚٣  ٨‚٥  ١١‚٨  ٩‚٦  ٢‚٢  المستندة إلى حقوق اإلنسان

 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨
والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات مـن         

ألخطار البيئية المحدقـة    أجل معالجة األسباب الجذرية ل    
  ٧‚٩  ٦‚١  ١٤‚١  ١١‚٣  ٢‚٨  بالصحة

 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩
  ٣‚١  ٥‚٣  ٨‚٤  ٦‚٨  ١‚٥  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة

 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠
دارة، جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإل     
  ١٦‚٢  ٤٤‚٨  ٦١‚٠  ٣٩‚١  ٢١‚٩   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٣‚٦  ١١‚٥  ١٥‚١  ١١‚٦  ٣‚٤  الطبية وجودتها واستخدامها

 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -١٢
 ومنظومـة   دانالشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البل     

 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‚٢  ١١‚٤  ٣١‚٧  ٨‚٠  ٢٣‚٧  العام الحادي عشر
 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣

ونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها       تتسم بالمر 
  ١٨‚٥  ١٢‚٥  ٣١‚٠  ١٧‚١  ١٣‚٩  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٥١‚٥  ٣٦٣‚٥  ٥١٥‚٠  ٤٢٤‚٤  ٩٠‚٦  المجموع
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   والمكتب الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي البرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  )لدوالرات األمريكية ابماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  غرب المحيط الهادئ

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
  ١٩‚٤  ٢٩‚١  ٤٨‚٥  ٤١‚٥  ٧‚٠  الناجم عن األمراض السارية

  ٢٠‚٢  ٣٠‚٣  ٥٠‚٥  ٤٥‚٧  ٤‚٨   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

 الـسارية المزمنـة     األمـراض غيـر   المبكرة بـسبب    
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

  ٨‚١  ١٢‚٢  ٢٠‚٣  ١٥‚٣  ٤‚٩  البصر
 معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       خفض -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  ١٤‚٠  ٢٣‚٣  ١٩‚٤  ٣‚٩  األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

  ٣‚٠  ٤‚٥  ٧‚٦  ٦‚٣  ١‚٢  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت    الحد أو

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

  ١١‚٣  ١٦‚٩  ٢٨‚٢  ٢٤‚٤  ٣‚٧  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

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

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
والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات مـن         

طار البيئية المحدقـة    أجل معالجة األسباب الجذرية لألخ    
  ٤‚٣  ٦‚٤  ١٠‚٧  ٨‚١  ٢‚٦  بالصحة

 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩
  ٧‚٢  ١٠‚٧  ١٧‚٩  ١٥‚٧  ٢‚٢  العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة

 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠
ارة، جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلد     
  ١٦‚٩  ٢٥‚٥  ٤٢‚٤  ٢٦‚٧  ١٥‚٧   باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
  ٤‚٠  ٦‚٢  ١٠‚٢  ٧‚١  ٣‚١  الطبية وجودتها واستخدامها

 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -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‚٣  ١٠‚٤  ١٥‚٨  ٥‚٣  ١٠‚٥  العام الحادي عشر
 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣

وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها      تتسم بالمرونة   
  ١٨‚٤  ١٤‚٥  ٣٢‚٩  ١٤‚٢  ١٨‚٧  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٢٨‚٣  ١٨٢‚٠  ٣١٠‚٣  ٢٣١‚٦  ٧٨‚٧  المجموع
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   والمكتب الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي البرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول
  )رات األمريكية الدوالبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 

  
  المقر الرئيسي

  الغرض االستراتيجي  المجموع 
االشتراكات 
   المقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  التمويل

  ٤٢٢‚٠  ٣٩٦‚٣  ٢٥,٧   تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية-١

  ١٧٢‚٩  ١٦١‚٣  ١١,٧   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢

 السارية األمراض غير  توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بسبب          -٣
  ٤٨‚٢  ٣٨‚٤  ٩,٧   وضعف البصرالمزمنة واالضطرابات النفسية والعنف واإلصابات

 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما            -٤
تحـسين الـصحة    وة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقـة،        في ذلك الحمل والوالد   

  ٨٢‚٥  ٧٥‚٢  ٧,٣  الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

 الحد من العواقب الصحية المترتبة على حـاالت الطـوارئ والكـوارث واألزمـات           -٥
  ٧٢‚١  ٦٩‚٩  ٢,٢  ي واالقتصادي إلى أقصى الحدودوالنزاعات والتقليل من أثرها االجتماع

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

  ٥١‚١  ٤٣‚٤  ٧,٧  جنس بشكل غير مأمونالغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة ال

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

  ٢٢‚٤  ١٧‚٥  ٤,٩  التي تراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان

 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية فـي              -٨
  ٣٤‚٦  ٢٦‚٥  ٨,١  كل القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الـصحة العموميـة              -٩
  ٢٦‚٢  ٢٠‚٣  ٥,٩  والتنمية المستدامة

 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويـل            -١٠
  ١١٩‚٧  ٩١‚٩  ٢٧,٨   والتوظيف واإلدارة، باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  ٤٦‚٥  ٣٦‚٣  ١٠,٢  خدامها ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها واست-١١

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

لعمـل  العالمية في التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لما هو محدد في برنامج ا              
  ٦٦‚٨  ٣‚١  ٦٣‚٧  العام الحادي عشر

 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها            -١٣
  ٢٢٤‚١  ٨٩‚٢  ١٣٤‚٩  من الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١٣٨٩‚٢  ١٠٦٩‚٣  ٣١٩‚٩  المجموع
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  والترتيبات التعاونية المدرجة صة البرامج الخا آحاد: ٤  الموجزالجدول
  في الميزانية البرمجية المقترحة

  ٢٠١١-٢٠١٠حسب الغرض االستراتيجي، 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  

   والترتيبات التعاونيةالبرامج الخاصة/ الغرض االستراتيجي
  المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية

  ١الغرض االستراتيجي 

مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للتعجيـل            التعاون الفعال   
  ٦٢‚٤  باستحداث لقاحات مضادة ألمراض الطفولة

  ٣٨٨,٩  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  ٤٦,٠  شراكة مكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية

أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للترصـد      التعاون الفعال مع الشركاء في التحالف العالمي من         
  ١٤‚٠  المتكامل

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

  ٣,٠  شراكات بحوث اللقاحات

اء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للتعجيـل           التعاون الفعال مع الشرك   
  ٧‚١  باستحداث لقاحات مضادة لألمراض التي يحتمل أن تتحول إلى أوبئة

 الدوليـة االتفاق المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة           
  ٣٠,٠  ألمراض المستجدة األخرىلصحة الحيوان بشأن السيطرة على أنفلونزا الطيور وا

  ٦٢٦‚٤  المجموع
    

    ٢الغرض االستراتيجي 

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

  ٢,٠   والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشريلبحوثلالبرنامج الخاص 

البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المـشترك بـين             
  ٧٣,٠  اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

  ٧٨,٠  المجموع
    

    ٤الغرض االستراتيجي 

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

  ٤٠,٥  الصحة العالمية والبنك الدولي

  ٤٠,٥  المجموع
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   والترتيبات التعاونيةالبرامج الخاصة/ الغرض االستراتيجي
  المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية

    ٥الغرض االستراتيجي 

  ٥,٠  خدمة تتبع الصحة والتغذية

  ٥,٠  مجموعال
    

    ٦الغرض االستراتيجي 

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

  ٢,٠  الصحة العالمية والبنك الدولي

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

  ١٣,٠  المجموع
    

    ٨الغرض االستراتيجي 

  ١,٢   الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائيةالمحفل

  ١,٢  المجموع
    

    ٩الغرض االستراتيجي 

  ٤,٠  هيئة الدستور الغذائي

  ٤,٠  المجموع
    

    ١٠الغرض االستراتيجي 

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

  ١,٠  الصحة العالمية والبنك الدولي

  ٩,٨   والسياسات الصحيةالمعني بالنظمالمرصد األوروبي 

  ٤٣,١  التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى

  ٥٣,٩  المجموع

  ٨٢٢‚٠  المجموع العام
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   التغيرات- والترتيبات التعاونية  الخاصة والشراكاتالبرامج: ٥الجدول الموجز 
  ٢٠١١-٢٠١٠ والثنائية ٢٠٠٩-٢٠٠٨بين الثنائية 

  

   والترتيبات التعاونيةالبرامج الخاصة والشراكات  االسم
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية   
البرمجة 
دة المعتم
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

النفقات 
 المتوقعة
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية البرمجية 
-٢٠٠٨المنقحة 
   خالصة ٢٠٠٩

من الشراكات 
والترتيبات التعاونية 
المرحلة إلى الثنائية 

٢٠١١- ٢٠١٠  

الميزانية البرمجية 
للبرامج المقترحة 
 والترتيبات الخاصة

- ٢٠١٠التعاونية 
٢٠١١  

  -  -  ٧‚٧  -  ظم الصحيةالتحالف من أجل بحوث السياسات والنُ

  -  -  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  المالرياشراكة دحر 

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

  ١٤٨,١  ١٠٠‚٩  ١٠٤‚٠  ٧٩‚٣  ومنظمة الصحة العالمية

 والتطوير والتدريب علـى     البرنامج الخاص للبحوث  
ل اإلنجاب البشري، المشترك بـين      البحوث في مجا  

برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي وصـندوق األمـم         
المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالميـة والبنـك        

  ٤٥,٥  ٤٢‚٨  ٤٢‚٨  ٤٠‚٥  الدولي

  -  -  ٢٧‚٥  ١٨‚٧  شراكة دحر السل

  -  -  ٧‚٣  ٠‚٢  لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية

  -  -  ٣٥‚٨  -   المياه واإلصحاحالمجلس التعاوني إلمدادات

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

٣,٠  ١‚٣  ١‚٣  ١‚٣  

  ٣٨٨,٩  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  حوث اللقاحاتشراكات ب
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   والترتيبات التعاونيةالبرامج الخاصة والشراكات  االسم
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية   
البرمجة 
دة المعتم
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

النفقات 
 المتوقعة
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية البرمجية 
-٢٠٠٨المنقحة 
   خالصة ٢٠٠٩

من الشراكات 
والترتيبات التعاونية 
المرحلة إلى الثنائية 

٢٠١١- ٢٠١٠  

الميزانية البرمجية 
للبرامج المقترحة 
 والترتيبات الخاصة

- ٢٠١٠التعاونية 
٢٠١١  

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

تعاون الفعال مع شركاء التحالف العالمي من أجل        ال
  اللقاحات والتمنيع

-  -  -  ٨٣,٤  

المرصد األوروبـي المعنـي بـالنظم والـسياسات         
  الصحية

-  -  -  ٩,٨  

  ٤,٠  -  -  -  هيئة الدستور الغذائي

  ٤٦,٠  -  -  -  شراكة مكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية

  ٨٢٢,٠  ٥٩٧‚٨ ٧٥٠‚٠  ٣٦٩‚٩  المجموع
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   - ١٣ و١٢ين يالغرضين االستراتيجألنشطة الدعم البرمجي : ٦الجدول الموجز 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(التكاليف المتكررة 

  
 إلـى   ١األغراض االستراتيجية   إلى جانب    المموالن مباشرة ،  ١٣ و ١٢الغرضان االستراتيجيان الرئيسيان    يشكل  
 إلى حد   ١٣ و ١٢ االستراتيجيانالغرضان   ولذا يمول . ٢٠١١-٢٠١٠ البرمجية المقترحة ، جزءاً من الميزانية     ١١
  .دةو المحد من االشتراكات المقدرة، ومن رسوم دعم البرامج، وكذلك من المساهمات الطوعيةكبير

  
سوم التي  والر. أيضاً من آلية مستقلة لتغطية الخدمات العالمية المشتركة        ١٣ و ١٢ الغرضان االستراتيجيان    ويمول

 الميزانية البرمجية المقترحة  مجموعال تضاف إلى )على تكاليف الرواتب مثالُ في الميزانية(لهذه الخدمات تفرض 
  .زدواج الحساباألنها موجودة في بنودها، وبذلك يتم تفادي 

  

  القيادة وتصريف الشؤون ودعم الشراكات
الغرض 
 ١٢االستراتيجي 

  الممول مباشرة

الغرض 
 ١٢ي االستراتيج

الممول من اآللية 
  المستقلة

  المجموع

 ممارسة  المنظمة للقيادة والتوجيه الفعال مـن خـالل           ١-١٢
تعزيز تصريف شؤون المنظمة وتحقيق االتـساق والمـساءلة         

  ١٥٣‚٢  ٢‚٠  ١٥١‚٢ .والتآزر في أعمالها

 ترسيخ وجود المنظمـة الفعـال فـي البلـدان لتنفيـذ             ٢-١٢
 مع الـدول األعـضاء، والتـي        استراتيجيات المنظمة للتعاون  

تتماشي مع برامج عمل الدول األعضاء بشأن الصحة والتنميـة          
وتتواءم مع الفريق القطري التابع لألمـم المتحـدة والـشركاء           

  ٢٤‚٢    ٢٤‚٢ .اآلخرين المعنيين بالتنمية

 إنشاء آليات عالمية للصحة والتنمية من أجـل تزويـد           ٣-١٢
أكثر استدامة ويمكن التنبؤ بها     مجال الصحة بموارد تقنية ومالية      

بصورة أكبر، على أساس برنامج عمل صحي مـشترك يلبـي           
احتياجات الدول األعضاء ويستجيب ألولوياتهـا فـي مجـال          

  ٢٠‚١    ٢٠‚١ .الصحة

إتاحة المواد المعرفية والدعوية األساسـية والمتعـددة         ٤-١٢
اللغات الخاصة بالصحة للدول األعضاء والـشركاء الـصحيين         

ئر أصحاب المصلحة عن طريق تبادل المعارف وتقاسـمها         وسا
  ٢٧‚٢    ٢٧‚٢ .على نحو فعال

  ٢٢٤‚٧  ٢‚٠  ٢٢٢‚٧  ١٢المجموع الفرعي ألنشطة الغرض االستراتيجي 
  

  أنشطة التمكين والدعم
الغرض 
 ١٣االستراتيجي 

  الممول مباشرة

الغرض 
 ١٣االستراتيجي 

الممول من اآللية 
  المستقلة

  المجموع

يام، على صعيد المنظمة ككل، بإعداد أنشطتها التـي          الق ١-١٣
تسترشد بخطط استراتيجية وتنفيذية تستند إلى الدروس المستفادة        
وتجسد احتياجات البلدان واالستفادة منها في رصد األداء وتقييم         

  ٣٥‚٣  ٠‚٠  ٣٥‚٣ .النتائج المترتبة على ذلك
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اليـة   اتباع ممارسات مالية سـليمة وإدارة المـوارد الم         ٢-١٣
بكفاءة من خالل االستمرار في رصدها وحشدها بغية ضـمان          

  ٧٢‚٢  ٠‚٩  ٧١‚٣ .مواءمتها مع الميزانيات البرمجية

 وضع سياسات وممارسات متعلقة بـالموارد البـشرية         ٣-١٣
موضع التنفيذ الستقطاب المواهب المتميزة والحفـاظ عليهـا،         

ء وتعزيـز   والتشجيع على التعلم والتطوير المهني، وإدارة األدا      
  ٥٨‚٣  ٢٠‚٤  ٣٧‚٩ .السلوك األخالقي

 وضع استراتيجيات وسياسات وممارسات معينة موضع       ٤-١٣
التنفيذ إلدارة نظم المعلومات بحيث تكفل إيجاد حلول موثوقـة          
ومأمونة وعالية المردود، والعمل في الوقت ذاته علـى تلبيـة           

  ١١٢‚٤  ٣‚٠  ١٠٩‚٤ .االحتياجات المتغيرة للمنظمة

 دعم تنظيمية وإدارية لتؤدي     ١يلزم من خدمات   ديم ما تق ٥-١٣
المنظمة عملها بكفاءة، وذلك وفقاً التفاقات مـستوى الخـدمات          

  ١٤٨‚٣  ١٤‚٥  ١٣٣‚٨ .التي تؤكد جانبي الجودة والتجاوب

تهيئة بيئة عمل تساعد على تحقيق عافيـة المـوظفين           ٦-١٣
  ١٥٥‚٧  ١٩‚٤  ١٣٦‚٣ .وسالمتهم في جميع المواقع

  ٥٨٢‚١  ٥٨‚٢  ٥٢٣‚٩  ١٣ع الفرعي ألنشطة الغرض االستراتيجي المجمو
  

  ٨٠٦‚٨  ٦٠‚٢  ٧٤٦‚٦  ١٣ و١٢المجموع العام ألنشطة الغرضين االستراتيجيين 
  
  

  ــــــــــــــ
  
  
  




