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  ةـمقدم
  

 النتائج المتوقعة واحتياجات الميزانيـة    ٢٠١١-٢٠١٠تعرض مسودة الميزانية البرمجية المقترحة للمنظمة للثنائية        
-٢٠٠٨ في اإلطار األوسع للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل للمنظمة للسنوات الست            ٢٠١١-٢٠١٠للثنائية  
جية للمنظمة، وتبين بالتفصيل النتائج المتوقعة من األمانة        وتحدد الخطة االستراتيجية األغراض االستراتي    . ٢٠١٣

ويرد وصف األولويات الصحية الشاملة في برنامج العمل العام الحادي          . على صعيد المنظمة في الفترة المذكورة     
 الذي يبين أيضاً المزايا النسبية للمنظمة ووظائفهـا األساسـية والتحـديات             ٢٠١٥-٢٠٠٦عشر للمنظمة للحقبة    

  .ئيسية التي تواجهها والفرص المتاحة أمامها في المستقبلالر
  

، ٢٠١٣-٢٠٠٨ونظراً ألن الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل تحدد التوجه االستراتيجي للمنظمة في السنوات             
يـة   ال تختلف كثيراً عن النتائج المتوقعة للثنائ       ٢٠١١-٢٠١٠فإن النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة في الثنائية         

 تشمل بعض التغييرات في مجاالت التركيـز،        ٢٠١١-٢٠١٠غير أن الميزانية البرمجية للثنائية      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
. وهي تغييرات تعزى إلى تطور الحالة الصحية في العالم وما جرته من تغييرات ضرورية في أعمال المنظمـة                 

تغيرات التي اسـتجدت علـى مجـاالت        ويرد في الصيغة المعدلة للخطة االستراتيجية المتوسطة األجل وصف لل         
  .التركيز الواردة في بعض األغراض االستراتيجية

  
وقد أثبتت نتائج استعراض خارجي لمؤشرات الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل حاجة إلى تحـسين الجهـود                

كـل غـرض    وقد وضعت المؤشرات المنقحة في    ١. وأكثر جدوى   للقياس الرامية إلى جعل المؤشرات أكثر قابلية     
  .استراتيجي تخصه

  
  اآلثار المالية المترتبة على الشراكات والتصدي للفاشيات واألزمات

  
  الشراكات

  
أسفرت المناقشات التي دارت مؤخراً في اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة عن تسليط الضوء على مدى أهمية                

لحاجة إلى االهتمام بالتنسيق والتنظيم بين مختلف       بنية الصحة العالمية ومدى تعقيدها أيضاً، والسيما الشراكات وا        
 ذكر لبعض الشراكات، ولكن قائمة هـذه الـشراكات          ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقد ورد في الميزانية البرمجية      . األطراف

ولما كان للشراكات الكبرى آليات . ليست شاملة، ولم يحدد إسهامها في تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة       
  .، فإن تغير مستويات ميزانياتها سيؤثر على الميزانية البرمجية اإلجمالية للمنظمة بطريقة لم تتضحإدارية مستقلة

  
وتوخياً لزيادة شفافية الشراكات المندرجة في اإلطار اإلداري العام للمنظمة والذي يشمل تدبير شؤون ميزانياتها،               

وبينت النتائج  .  شراكة وترتيباً  ٩٧ والبالغ مجموعها    - أجرت المنظمة تحليالً لجميع شراكاتها وترتيباتها التعاونية      
أن هذه المجموعة شديدة التفاوت في ما بينها، ألنها تتراوح بين شراكات كبيرة تتمتع بدرجة كبيرة من االستقاللية                  

  .وتستضيفها المنظمة إدارياً، وكيانات أخرى لها خصائص أفرقة الخبراء الداخلية أو ترتيبات الدعوة
  

 ضمن هذا التجميع الكامل مجموعة فرعية واضحة تشمل شراكات كبرى وترتيبات تعاونية يمكن تقـسيمها           وتوجد
شراكات تُسهم مباشرة في تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة وتتبع البنية ) ١: (عموماً إلى الفئتين التاليتين

مة، وتعتبر بالتالي شراكات تندرج بالكامل ضمن وعـاء         الهرمية المحددة لهذه النتائج في الميزانية البرمجية للمنظ       
وبرغم التـسليم   . وشراكات ال تُسهم في هذه البنية الهرمية ولكن لها رباطاً قوياً بالمنظمة           ) ٢(الميزانية البرمجية؛   

جل بأهمية هذه الشراكات األخيرة في بلوغ األغراض االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األ             
  .٢٠١١-٢٠١٠فإن ميزانياتها خارج وعاء الميزانية البرمجية للمنظمة للثنائية 

                                                           
سيتم تحسين المؤشرات تدريجياً، وقد يرد المزيد من التنقيح في الصيغ الالحقة من مسودة الميزانية البرمجية المقترحة    ١

 . ٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 



2  
    ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحة البرمجية الميزانيةمسودة

 

 ١ شمل الملحـق  يو.  شراكة وترتيباً تعاونياً خارج وعاء الميزانية البرمجية       ١١ قائمة بأسماء    ١وترد في الملحق    
جه تكافلهـا وتنـسيقها مـع       أيضاً توضيحاً لألساليب االستراتيجية لهذه الشراكات والترتيبات ونطاق أعمالها وأو         

  ٢٠١١.١-٢٠١٠المنظمة في الثنائية 
  

وجدير بالذكر أن الشراكات والترتيبات التعاونية التي تعتبر ضمن وعاء الميزانية البرمجية للمنظمـة قـد زادت                 
قـد  حصتها في الميزانية الكلية، ومن المسلّم به أن من الضروري اتباع نهج مستقل إزاءها في إدارة الميزانيـة و                  

تبين خالل الثنائيات الماضية أن التنبؤ بنمو ميزانية هذه الشراكات كان صعباً وأن إسهامها الكلـي فـي إجمـالي           
  .ميزانية المنظمة لم يكن واضحاً

  
  التصدي للفاشيات واألزمات

  
المطلوبـة  دأبت المنظمة على أداء دور متزايد األهمية في التصدي للفاشيات واألزمات، ومازال التنبؤ باألنشطة               

وقد أدى هذا أيضاً إلى زيادات في الميزانية لم تُميز بالكامل عن غيرهـا              . وبآثارها المالية مستحيالً بحكم طبيعتها    
  .من الزيادات

  
. واعترافاً باالعتبارات المالية المذكورة أعاله تم تقسيم مسودة الميزانية البرمجية المقترحة إلى ثـالث قطاعـات               

وفيمـا يلـي قطاعـات      . على العرض األولي للميزانية وعلى إدارة الميزانية طوال الثنائيـة         وينطبق هذا التقسيم    
  :الميزانية الثالثة

   برامج المنظمة-

   الشراكات والترتيبات التعاونية-

  التصدي للفاشيات واألزمات -
  

ية فـإن القـسم المتعلـق       ولتوفير المزيد من الشفافية وتحسين رصد أداء المنظمة وإدارة وتنفيذ الميزانية البرمج           
بالتصدي للفاشيات واألزمات والقسم المتعلق بالشراكات والترتيبات التعاونية سيوضعان موضع المتابعة المـستقلة          

 إلى حين التنفيذ التـام اعتبـاراً مـن الثنائيـة            ٢٠٠٩-٢٠٠٨وستقدم عنهما تقارير على حدة اعتباراً من الثنائية         
٢٠١١-٢٠١٠.  

  
فهنـاك أربعـة    . آثاراً متفاوتة من حيث التعقيد على مختلف األغراض االستراتيجية التقنيـة          هذا التقسيم   ويخلف  

مؤلفة من برامج المنظمة وحدها وتخلو من أي مكونات تتعلق بالـشراكات  ) ١١ و٩ و٧ و٣(أغراض استراتيجية   
ـ . والترتيبات التعاونية؛ بل وال تتأثر هذه األغراض بموضوع التصدي لألزمات     يض مـن ذلـك فـإن    وعلى النق

  . يشمالن جميع قطاعات الميزانية الثالثة٥ و١الغرضين 
  

  ٢٠١١-٢٠١٠مستوى مسودة الميزانية البرمجية المقترحة 
  

 مليـون دوالر    ١٨٠٠ازدادت ميزانيات المنظمة باستمرار على مدى الثنائيات األربع الماضية، فقد ارتفعت مـن              
وهناك اعتراف  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يون دوالر أمريكي في الثنائية       مل ٤٢٠٠ إلى   ٢٠٠٣-٢٠٠٢أمريكي في الثنائية    

متزايد بحاجة المنظمة إلى توحيد مستوى نموها وإلى تعزيز قدراتها التنفيذية، وبضرورة العمـل علـى ضـمان                  
ومن هذا المنطلق تم في البداية إعداد مسودة الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة              . التركيز باستمرار على األولويات   

 فـي   برامج المنظمـة  للقطاع الذي يشمل     مطابقة لقيمة المعطيات األساسية      بقيمة اسمية  ٢٠١١-٢٠١٠ائية  للثن
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المنقحة للثنائية 

                                                           
ية للمنظمة وأي الـشراكات  مازالت المناقشات جارية لتحديد أي الشراكات ينبغي إدراجها ضمن وعاء الميزانية البرمج   ١
 . ينبغي إدراجها فيه ال
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ـ  التطورات المستجدة وازد   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ جسدت الخطط التشغيلية للثنائية      ٢٠٠٧ديسمبر  / وفي كانون األول   اد ي
وتجلـى ذلـك    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الصحة العالمية الستين على الميزانية البرمجية للثنائية        الطلب بعد تصديق جمعية     

  .تحديداً في القطاع الخاص بالشراكات، كما تجلى أيضاً إلى مدى أقل في القطاع الخاص ببرامج المنظمة
  

الميزانيـة البرمجيـة     في مـسودة     الخاص ببرامج المنظمة   القطاعواستناداً إلى هذا التحليل تم مبدئياً تحديد قيمة         
 مليون دوالر أمريكي، أي بدون زيادة على الخطط التشغيلية للثنائية           ٣٨٨٨ بمبلغ   ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة للثنائية   

. وظل توزيع األموال على المقر الرئيسي وعلى األقاليم على ما كان عليه في اعتمادات الميزانية              . ٢٠٠٩-٢٠٠٨
تزام المديرة العامة بالحفاظ على االنضباط المالي والتقيد بما يالئم قـدرات            ويتمشى هذا القرار االستراتيجي مع ال     
  .المنظمة على النهوض بمستوى التنفيذ

  
) المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليميـة والمقـر الرئيـسي        (هذا الوعاء المالي العام أعدت المنظمة       وبدون تجاوز   

قطاع الـشراكات   وتصل قيمة   .  غرضاً ١٣اتيجية البالغ عددها    االقتراحات المالية الالزمة لجميع األغراض االستر     
؛ ونمت هذه ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر أمريكي في الثنائية ٧٤٧ في الميزانية البرمجية إلى  والترتيبات التعاونية 

  .٢٠١١-٢٠١٠ مليون دوالر أمريكي للثنائية ١٠٥٠القيمة إلى 
  

يرات تشير أيضاً إلى أن قيمته ستربو على ما كانت عليـه فـي              ، فإن التقد  قطاع التصدي للفاشيات واألزمات   أما  
وسـتُقدر  . غير أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع لم تُدرج اآلن لتعذر التنبؤ باحتياجاته           . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الثنائية  

 إلـى    وستُقدم عنها تقارير   ٢٠١١-٢٠١٠هذه االحتياجات في موعد أقرب لموعد تنفيذ الميزانية البرمجية للثنائية           
وعموماً سيتم إطالع األجهزة الرئاسية على فترات منتظمة على ما يستجد من تطورات تتعلق              . األجهزة الرئاسية 

  .بميزانية قطاع التصدي للفاشيات واألزمات
  

 المشاكل المتعلقة بالتنبؤ في وقت مبكر بما فيه الكفاية بأنشطة التصدي للفاشـيات واألزمـات                ١ويوضح الجدول   
واليزال اإلبهام الذي يكتنف قيمة اإلسـهام       . لثابتة في قيمة ميزانية قطاع الشراكات والترتيبات التعاونية       والزيادة ا 

المالي الكامل للشراكات في الميزانية البرمجية يعرقل إلى يومنا هذا اكتمال إجراءات وضع الميزانية في صورتها                
مدى الثنائيات ألن هذه الميزانيات لـم تحـدد فـي           وأصبح من الصعب مقارنة ميزانيات الشراكات على        . الكاملة

  .السابق وألن الميزانية تتغير كلما استجدت شراكات وأفل نجم شراكات أخرى
  

 ونفقـات الميزانيـة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ والثنائيـة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦نفقات الميزانيتين البرمجيتين للثنائيـة      : ١الجدول  
  . الميزانية حسب قطاعات٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المقترحة للثنائية 

  
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  قطاعات الميزانية
المبلغ الفعلي 

  للثنائية
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

الميزانية 
  المعتمدة

الميزانية 
  المنقحة

٢٠١١-٢٠١٠  
قبل تصحيح أسعار (

  )العمالت

  ٣٨٨٨‚٠  ٣٨٨٨‚٤  ٣٧٤١‚٧  ٢١٠٣‚٢  برامج المنظمة
الشراكات والترتيبات التعاونية المندرجة    

  ١٠٤٩‚٩  ٧٤٧‚٠  ٣٦٩‚٩  ٧٠٥‚٠  في وعاء الميزانية
  ٠‚٠  ٣١٦‚٢  ١١٥‚٩  ٢٩٠‚٠  التصدي للفاشيات واألزمات

  ٤٩٣٧‚٩  ٤٩٥١‚٦  ٤٢٢٧‚٥  ٣٠٩٨‚٢  المجموع الكلي
  

وأكبر مكـون قـائم     . وتسهم الشراكات والترتيبات التعاونية إسهاماً أكبر في تحقيق بعض األغراض االستراتيجية          
رة العالمية الستئصال شلل األطفـال ألن احتياجاتهـا الماليـة            يتعلق بالمباد  ١بذاته ضمن الغرض االستراتيجي     

ويمكن االطالع على تفاصـيل بعـض الـشراكات فـي الجـدولين المـاليين               .  مليون دوالر أمريكي   ٣٨٩ تبلغ
  .٥و ٤ الموجزين
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موزعـة علـى    ( حسب الغـرض االسـتراتيجي       ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية      :٢الجدول  
  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية ومقارنة بالميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية قطاعات 

  
الميزانية البرمجية 

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
  )برامج المنظمة(

  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة 
  )قبل تصحيح أسعار العمالت(

األغراض 
  االستراتيجية

البرامج 
المعتمدة 
  للمنظمة 

٢٠٠٩-٢٠٠٨

البرامج 
المنقحة 

  نظمة للم
٢٠٠٩-٢٠٠٨

البرامج 
المقترحة 
  للمنظمة 

٢٠١١-٢٠١٠

تغير الميزانية 
البرمجية 
  المعتمدة 

٢٠٠٩-٢٠٠٨
٪  

الشراكات 
والترتيبات 
  التعاونية

التصدي 
للفاشيات 
  واألزمات

الميزانية 
البرمجية 
  الكلية 

٢٠١١-٢٠١٠

  ١٥٤٣‚٠  مالحظة  ٨٧٨‚٧  ٦‚٣  ٦٦٤‚٣  ٦٧٧‚٢  ٦٢٥‚٢  ١

  ٧٣١‚٧  غير متاح  ٧٨‚٠  ٣‚٠  ٦٥٣‚٧  ٦٥٨‚٠  ٦٣٤‚٦  ٢

  ١٦١‚٨  غير متاح  -  ٢‚٣  ١٦١‚٨  ١٥٧‚١  ١٥٨‚١  ٣

  ٣٥٤‚٢  غير متاح  ٤٠‚٥  ١‚٧-  ٣١٣‚٧  ٣١٤‚١  ٣١٩‚٢  ٤

  ١٢٦‚٧  مالحظة  ٣‚٠  ٧‚٧-  ١٢٣‚٧  ١٣٤‚١  ١٣٤‚٠  ٥

  ١٧٧‚١  غير متاح  ١٣‚٠  ١‚٢  ١٦٤‚١  ١٦٧‚٩  ١٦٢‚١  ٦

  ٧١‚٩  غير متاح  -  ٩‚١  ٧١‚٩  ٦٦‚٦  ٦٥‚٩  ٧

  ١٤٦‚٧  غير متاح  ١‚٢  ١١‚٥  ١٤٥‚٥  ١٣٦‚٦  ١٣٠‚٥  ٨

  ١١٨‚٩  غير متاح  -  ٦‚٢-  ١١٨‚٩  ١٢١‚٤  ١٢٦‚٧  ٩

  ٥٤٥‚٧  غير متاح  ٣٥‚٥  ٪٣‚٢  ٥١٠‚٢  ٥٠٦‚٨  ٤٩٤‚٦  ١٠

  ١٦٠‚٧  غير متاح  -  ١٩‚٩  ١٦٠‚٧  ١٦١‚٩  ١٣٤‚٠  ١١

  ٢٥٣‚٩  غير متاح  -  ١٨‚٥  ٢٥٣‚٩  ٢٤٤‚٣  ٢١٤‚٣  ١٢

  ٥٤٥‚٦  غير متاح  -  ٠‚٦  ٥٤٥‚٦  ٥٤٢‚٤  ٥٤٢‚٤  ١٣

  ٤٩٣٧‚٩  ١مالحظة  ١٠٤٩‚٩  ٣‚٩  ٣٨٨٨‚٠  ٣٨٨٨‚٤  ٣٧٤١‚٦  عالمجمو

  
، فإن  ٢٠١١-٢٠١٠ والثنائية   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وبرغم عدم تغيير القيمة االسمية لقطاع برامج المنظمة بين الثنائية           

 يبين أن بعض التعديالت أدخلت على بعض األغراض االستراتيجية لتجسيد ازديـاد التركيـز علـى                 ٢الجدول  
  :يلي ما
  

، نتيجة تأييد جمعية الصحة العالمية الحادية والـستين لخطـة عمـل      ٦ و ٣رضان االستراتيجيان   الغ  •
  ٢االستراتيجية العالمية لتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها

                                                           
وستبدأ بمستوى منخفض ال يحتمل أن يزداد . ستُحدد ميزانية التصدي للفاشيات واألزمات في موعد أقرب لموعد التنفيذ   ١

 . ٢٠١١-٢٠١٠طوال الثنائية 
 . ١٤-٦١ج ص عالقرار    ٢
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  ، استجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة٧الغرض االستراتيجي   •

  يعاب التركيز اإلضافي على موضوع تغير المناخ، من أجل است٨الغرض االستراتيجي   •

لدعم جهود المنظمة الرامية إلى تنشيط الرعاية الصحية األولية التي هي           ،  ١٠الغرض االستراتيجي     •
  ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم، محور تركيز 

  ا، لدعم التحقق المسبق من صالحية األدوية ومراقبة جودته١١الغرض االستراتيجي   •

، الستيعاب ازدياد عدد اجتماعات األجهزة الرئاسـية وازديـاد حـضور            ١٢الغرض االستراتيجي     •
  .البلدان

  
وعمالً باستراتيجية المنظمة الرامية إلى تعزيز تقديم دعم الخط األول إلى البلدان، وتوفيراً لالحتياط الكافي علـى                 

 الميزانية البرمجية في األقاليم والبلدان بدون المـساس         الصعيدين اإلقليمي والعالمي، سوف ينفق الجزء األكبر من       
البلدان والمقر الرئيسي تسترشد تماماً بمبـدأ       / ومازالت عملية توزيع الموارد بين األقاليم     . بوظائف المقر الرئيسي  

 ، مع التسليم بوجود أوجه تفاوت بين األغراض االستراتيجية وبرامجها حسب طبيعـة            "٪٣٠-٪٧٠"التوزيع بنسبة   
 على قطاع برامج المنظمة على األقاليم، فهو يجسد االحتياجات اإلقليميـة            ميزانيةالولم يتغير توزيع    . هذه البرامج 

بما يتمشى مع النطاقات المستمدة من آلية التحقق من تخصيص الموارد االستراتيجية والتي استعرضها المجلـس                
  ).١انظر الشكل  (١التنفيذي

  
 حسب المواقع الرئيسية، موزعة علـى قطاعـات         ٢٠١١-٢٠١٠مجية المقترحة للثنائية     الميزانية البر  :٣الجدول  
  .الميزانية

  
  ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة 

  )قبل تصحيح أسعار العمالت(
  إجمالي 
الميزانية 
البرمجية 
المعتمدة 

٢٠٠٩-٢٠٠٨  

إجمالي 
الميزانية 
  البرمجية

  برامج 
  منظمةال

الشراكات 
والترتيبات 
  التعاونية

  )المكتب الرئيسي(الموقع 

بماليين الدوالرات 
  األمريكية

  بماليين الدوالرات
   األمريكية

  ٤٢٥‚٠  ١٠٢٦‚٠  ١٤٥١‚٠  ١١٩٣‚٩  أفريقيا
  ٥‚٠  ٢٧٢‚٠  ٢٧٧‚٠  ٢٧٨‚٥  األمريكتان

  ١٠٩‚٠  ٤٥٩‚٠  ٥٦٨‚٠  ٤٩١‚٥  جنوب شرق آسيا
  ١٠‚١  ٢٦٨‚٠  ٢٧٨‚١  ٢٧٤‚٨  أوروبا

  ٥٢‚٤  ٤٣٣‚٠  ٤٨٥‚٤  ٤٦٥‚٠  شرق المتوسط
  ٢٦‚٤  ٣٢٢‚٠  ٣٤٨‚٤  ٣٤٧‚٩  غرب المحيط الهادئ

  ٤٢٢‚٠  ١١٠٨‚٠  ١٥٣٠‚٠  ١١٧٥‚٩  المقر الرئيسي

  ١٠٤٩‚٩  ٣٨٨٨‚٠  ٤٩٣٧‚٩  ٤٢٢٧‚٥  المجموع
  
  
  

                                                           
 .)النص اإلنكليزي (٤محضر الموجز للجلسة الرابعة، الفرع ، ال١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦م ت-م ت د إانظر الوثيقة    ١
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 ٢٠١١-٢٠١٠ في الميزانية على األقاليم والمقر الرئيـسي فـي الثنائيـة     برامج المنظمة  توزيع قطاع    :١الشكل  
  )والترتيبات التعاونية والتصدي للفاشيات واألزماتباستثناء الشراكات (
  

  
  
  

  ٢٠١١-٢٠١٠آليات تمويل الميزانية البرمجية للثنائية 
  

 من االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية، لكن المساهمات الطوعية         ١١ إلى   ١تُمول األغراض االستراتيجية    
  .الكليأصبحت تستأثر بحصة آخذة في الزيادة في التمويل 

  
وتختلف المساهمات الطوعية التي تتلقاها المنظمة اختالفاً كبيراً من حيث درجـة تخصيـصها ألنـشطة محـددة                

ومن الواضح أن المساهمات الطوعية األقل تخصيـصاً ألنـشطة محـددة            . وإمكانية التنبؤ بها وتوقيت وصولها    
مة تنـسيقها وفقـاً ألولوياتهـا واحتياجاتهـا         واألعلى مستوى من حيث إمكانية التنبؤ بها هي األسهل على المنظ          

وكلما كثر تخصيص المساهمات الطوعية ألنشطة محددة، تفاقمت الصعوبة التي تواجهها المنظمة فـي              . التمويلية
  .تمويل جميع جوانب أعمالها تمويالً كامالً

  
. ٢٠٠٦د ازداد منـذ عـام       ومن األمور المشجعة أن عدد المانحين الذين يقدمون المساهمات الطوعية األساسية ق           

واألمل معقود على أن يستمر هذا االتجاه كلما ازدادت إدارة هذه الموارد دقة وازدادت ثقة المانحين في األسلوب                  
  .اإلداري الذي تنتهجه المنظمة وهو أسلوب اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج

  
  المساهمات الطوعية األساسية

  
 وهـذا الحـساب سـيدير       .حساب المساهمات الطوعية األساسـية    دارة، أال وهي    أنشئت آلية مهمة للتمويل واإل    

وسيساعد هذا الحساب على    . لبلوغ األغراض االستراتيجية  المساهمات الطوعية األساسية التامة المرونة أو المرنة        
 االسـتراتيجية   ضمان توافر األموال الالزمة لتنفيذ الميزانية البرمجية كيما يتسنى الحفاظ على سالمة األغـراض             

. وتحسين التنفيذ البرمجي لمجمل الخطة االستراتيجية المتوسـطة األجـل         . والنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة    

  أفريقيا
  المقر الرئيسي ٪٢٦‚٤

٢٨‚٥٪ 

  غرب المحيط الهادئ
٨‚٣٪ 

  المتوسطشرق 
  أوروبا ٪١١‚١

٦‚٩٪ 

  جنوب شرق آسيا
١١‚٨٪ 

  األمريكتان
٧‚٠٪  
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. ويتولى الفريق االستشاري المعني بالموارد المالية مسؤولية اإلشراف على حساب المساهمات الطوعية األساسية            
نحين والشركاء أن الدعم المقدم لهذه اآللية آخذ في النمو، علماً بـأن             وتبين من المناقشات التي عقدت مع كبار الما       

 مليون دوالر أمريكي تقريباً من هذه األمـوال العاليـة المرونـة للثنائيـة               ٣٠٠القصد هو ضمان الحصول على      
٢٠١١-٢٠١٠.  

  
المساهمات الطوعيـة   "وتسمى المساهمات الطوعية األساسية المقدمة لتحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة            

 وتصرف هذه األموال على البرامج والشبكات التقنية على صعيد المنظمة ضماناً لتحقيـق              ".األساسية المخصصة 
وتُقدر قيمة المساهمات الطوعية األساسية المخصـصة بمبلـغ         . النتائج المتوقعة بشكل فعال وفي الوقت المناسب      

  .٢٠١١-٢٠١٠ مليون دوالر أمريكي في الثنائية ٤٠٠
  

وهـذا الفريـق    . ويتولى الفريق االستشاري المعني بالموارد المالية اإلشراف على المساهمات الطوعية األساسية          
يتألف من كبار موظفي المنظمة ويتولى مهمة رصد التنفيذ المالي والتقني للميزانية البرمجية، ويقدم إلى المـديرة                 

  .العامة توصياته بشأن تخصيص الموارد المشتركة
  

  المساهمات الطوعية األخرى
  

 ٣٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، من المتوقع جمـع         ٧٠٠عالوة على المساهمات الطوعية األساسية البالغ مجموعها        
والمتوقع أن تتمكن المنظمة من حشد      ). ٥الجدول  (مليون دوالر أمريكي تقريباً في شكل مساهمات محددة الوجهة          

  .قترح، وهذا التوقع تسوغه االتجاهات الراهنةالمساهمات الطوعية بهذا المستوى الم
  

  ١٣ و١٢الغرضان االستراتيجيان 
  

. يتطلب النجاح في تنفيذ الميزانية البرمجية للمنظمة آليات للتمويل والبرامج والبنية التحتية والرصـد والمـساءلة               
وبالتالي فإن هذه التكـاليف     ويحمل مباشرة جزء من تكاليف تشغيل هذه اآلليات على البرامج ونتائجها المتوقعة،             

غير أن هناك وظائف أخرى ثابتة تتعلـق بـاإلدارة          . تشكل جزءاً من ميزانيتي الغرضين االستراتيجيين المعنيين      
 ١٢وتشمل هذه الوظائف في حالة الغرض االسـتراتيجي         . والتدبير ال يمكن أن تُنسب مباشرة إلى البرامج التقنية        

ة بموجب دستور   سية التي تتنوع بين اجتماعات مقر     مختلف اجتماعات األجهزة الرئا   آليات إدارة المنظمة، بما فيها      
العامل الحكومي الـدولي المعنـي      المنظمة واجتماعات مستجدة للنظر في قضايا جديدة، ومنها اجتماعات الفريق           

يجي وظائف أخـرى    وتدرج أيضاً في ميزانية هذا الغرض االسترات      . بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية    
  .مثل الخدمات القانونية ومهام أمين المظالم ومكتب مراجع الحسابات الداخلي

  
 أيضاً أعمال كبار موظفي األمانة في أرجاء المنظمة وما يقتـرن بهـا مـن                ١٢ويتضمن الغرض االستراتيجي    

 المديرة العامة ومكتب المـديرة      ومن بينهم ممثلو البلدان ومديرو األقاليم ومديرو إدارة البرامج ومساعدو         . تكاليف
  .العامة

  
 فيشمل تكاليف اإلدارة المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والمـوارد البـشرية، وإدارة            ١٣أما الغرض االستراتيجي    

  .المشتريات والتخطيط واألداء، وإدارة المباني والبنية التحتية، وتطوير وتعليم الموظفين، واألمن
  

. نيتها خالل السنوات الماضية إلى ازدياد الضغوط على وظائف الدعم التنظيمي واإلداريوأدى نمو المنظمة وميزا
وإزاء هذه الضغوط توخت المنظمة الكفاءة في التكاليف وستبذل المزيد من الجهود في هذا المضمار خالل الثنائية                 

  ألداء الوظائف اإلدارية    في الموارد المتاحة   ومع ذلك فإن من الواضح أن أي مزيد من التخفيض         . ٢٠١١-٢٠١٠
  .سيقوض قدرة المنظمة على تحقيق أغراضها التقنية
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 وتستخدم لتغطية تكاليف تنفيذ وتمويل خدمات الـدعم         "تكاليف دعم البرامج  "وفي المساهمات الطوعية نسبة تسمى      
للسلطة الممنوحة للمديرة   ووفقاً  . اإلداري الالزمة للتحقيق الفعال للنتائج المتوقعة من جميع األغراض االستراتيجية         

٪ من أجل المساعدة على    ١٣العامة في الالئحة المالية وقرارات جمعية الصحة، تسترد تكاليف دعم البرامج بنسبة             
ومع ذلك فقـد    . ، إلى جانب هذه التكاليف غير المباشرة      ١٣ و ١٢تلبية االحتياجات المالية للغرضين االستراتيجيين      

وذلك بسبب كثرة التوقعات، ومن بينها تخفـيض التكلفـة          . ٪ مستحيل ١٣رداد نسبة   ثبت في الواقع العملي أن است     
المعيارية المخفضة لحاالت الطوارئ واألزمات وبرنامج مكافحة شلل األطفال، إلى جانب الضغط العـام الـذي                

يبلغ المتوسـط   وال  . تتعرض له منظومة األمم المتحدة لتقليل الرسوم التي تفرضها السترداد تكاليف دعم البرامج            
وقد أدى هذا المعدل الضئيل إلى إحداث ثغرة        . ٪ من إجمالي المساهمات الطوعية    ٧الحالي لمعدل االسترداد سوى     

  .١٣ و١٢في تمويل الغرضين االستراتيجيين 
  

وتفاقمـت هـذه    . المنظمةتكاليف تقديم الخدمات اإلدارية آخذة في الزيادة نتيجة الرتفاع مستوى عمليات            والتزال  
لزيادة بسبب انهيار قيمة الدوالر فأثرت بطريقة حرجة على وجه الخصوص في تمويل خدمات الدعم ألن شـقاً                  ا

وتوجد حاالت مماثلة في عدة مكاتب إقليمية . كبيراً من تكاليف المقر الرئيسي في سويسرا يدفع بالفرنك السويسري
 تشغيل الوسيلتين المذكورتين أدناه من      ٢٠١١-٢٠١٠ ونظراً لما تقدم سيتم خالل الثنائية     . ولكنها بدرجات متفاوتة  
  .أجل سد فجوة التمويل

  
وينبغـي فـي    .  نسبة متزايدة من االشتراكات المقدرة     ١٣ و ١٢ستخصص للغرضين االستراتيجيين      •

٪ على األقـل مـن ميزانيتـي هـذين الغرضـين            ٦٠جميع المواقع أن تُمول االشتراكات المقدرة       
  .االستراتيجيين

  
درج هذا المصدر المالي نوي. ٪٢‚٥ آلية لتمويل التكاليف اإلدارية المشتركة، تُحدد مبدئياً بنسبة        ستُنشأ  •

، وسوف يستخدم لتمويل الوظائف المؤسـسية       ١١ إلى   ١في إطار ميزانيات األغراض االستراتيجية      
مـن؛ والمبـاني،    الرسوم المشتركة لألمم المتحدة، بما فيها تكـاليف األ        : التنظيمية واإلدارية التالية  

والتحوط ألسعار الصرف؛ ومركز الخدمات العالمي؛ وتكاليف التـأمين، وتكنولوجيـا المعلومـات             
  .الشاملة

  
  تسوية تقلبات أسعار العمالت

  
ما لم تتغير النفقات الممولة باإليرادات الدوالرية سيتعين تعديل هذه اإليرادات بالزيادة حتى يتسنى االستمرار في                

فالمنظمة تدفع نفقاتها بعدة عمالت، والقدر الممول مـن هـذه النفقـات             . دار من العمالت المحلية   شراء نفس المق  
االشتراكات المقدرة والمـساهمات الطوعيـة بـدوالر الواليـات     (باإليرادات الواردة بدوالرات الواليات المتحدة     

وهذا اتجاه اتـضح جليـاً      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ عما كان عليه في الثنائية       ٢٠١١-٢٠١٠سيزداد في الثنائية    ) المتحدة
  .خالل الثنائيات الثالث الماضية
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 مقارنة بأسعار الصرف    ٢٠١١-٢٠١٠ األثر التقديري لتغير أسعار الصرف على الميزانية البرمجية          :٤الجدول  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨المتبعة في إعداد الميزانية البرمجية 

  
سعر الصرف 

/ الساري في أيار
  ٢٠٠٦مايو 

 أثر تغير
أسعار 
  الصرف

سعر الصرف الساري 
يونيو / في حزيران

٢٠٠٨  

  

  الدوالراتبماليين (
  )األمريكية

عنصر الميزانية اإلجمالية الممـول بالـدوالرات       
  األمريكية

      

      ٩٢٩  االشتراكات المقدرة
      ١٠٧٧  المساهمات الطوعية

  ١ ٢٣٠٧  ٣٠١  ٢٠٠٦  المجموع الفرعي الممول بالدوالرات األمريكية

  ٢٩٣٢    ٢٩٣٢  عناصر الممولة بعمالت أخرىال

  ٥٢٣٩    ٤٩٣٨  إجمالي الميزانية البرمجية

  ٢٪١٥  انخفاض الدوالر األمريكي بالقياس إلى المتوسط المرجح للتدفقات النقدية في المنظمة
  

  : ما يلي٤وتبين الحسابات الواردة في الجدول 
  
واليات المتحدة من إجمالي الميزانية البرمجية حـسب        المكون اإلجمالي لإليرادات المحسوبة بدوالرات ال       )١(

المستوى المقترح لالشتراكات المقدرة، واألموال المتوقعة من االتفاقات المعقودة مع المانحين بدوالرات الواليات             
  .المتحدة

  
من المواقع  المتوسط المرجح النهيار قيمة دوالر الواليات المتحدة مقارنة بعملة اإلنفاق المتداولة في كل                )٢(

 أسعار الصرف المطبقة لهذا الغرض هي األسعار التي كانت سائدة فـي وقـت إعـداد                 -الرئيسية في المنظمة    
ويفتـرض علـى هـذا      . ٢٠٠٨يونيو  /  واألسعار السائدة في حزيران    ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية للثنائية    

أقرب إلى األسعار التي ستـسري خـالل         ستكون   ٢٠٠٨يونيو  / األساس أن أسعار الصرف السائدة في حزيران      
؛ ولكن المزيد من التقلب سيعتري أسعار الصرف، وسيتعذر التنبؤ بدقة بأسعار الصرف في ٢٠١١-٢٠١٠الثنائية 

المستقبل، ولذلك فمن المقترح إعادة النظر في هذه الحسابات كلما استجدت تغيرات كبيرة على أسعار الصرف قبل 
  .٢٠١١-٢٠١٠لميزانية البرمجية للثنائية وضع اللمسات األخيرة في ا

  
تم ترجيح تغيرات أسعار الصرف التي تخص كل موقع وفقاً لتوزيع الميزانية العام بالنسب المئوية علـى           )٣(

  .المكاتب
                                                           

ي ينفق فيها كـل موقـع رئيـسي    تأثير سعر الصرف ال يشمل سوى اإليرادات المحسوبة بدوالر الواليات المتحدة والت   ١
لة بالـدوالر   فالمخصص مثالً للمقر الرئيسي مـن اإليـرادات المـسج         . ته، وذلك بالتناسب مع توزيع الميزانية إجماالً      بعمل

وتُستخدم هذه األمـوال    .  ماليين دوالر أمريكي   ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي من مجموع       ٥٧٢٪، أي   ٢٨‚٥األمريكي يبلغ   
 ).مثل مرتبات موظفي الفئة المهنية(لدفع النفقات المحددة بالفرنك السويسري، أو النفقات المقابلة للفرنك السويسري 

ولغايـة    - ٢٠٠٩-٢٠٠٨ عند تحضير الميزانيـة البرمجيـة   - ٢٠٠٦مايو /  أيارانهيار أسعار العملة محسوب من   ٢
وال يشمل هذا التحليل احتمال تقلب أسعار الصرف المقترنة بانهيار سعر صرف العمالت المهمـة               . ٢٠٠٨يونيو  / حزيران

 .األخرى بعمالت اإلنفاق، والسيما الجنيه اإلسترليني
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للنفقـات  ) االسـمية ( مليون دوالر أمريكي أصبح مطلوباً لكي تظل القيم المطلقة           ٣٠١ أن مبلغ    ٤ويبين الجدول   
 قبلوهذا المبلغ مطلوب    .  لجميع المواقع  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حلية مطابقة للقيم المحددة في ميزانية الثنائية        بالعمالت الم 

ولما كان معدل التضخم في العالم آخذاً في . مراعاة أي تضخم يؤثر على زيادة تكاليف األنشطة أو زيادة المرتبات          
يعد  مليون دوالر أمريكي     ٣٠١ا المبلغ الذي قدره     ، فإن هذ  )٪ وفقاً للبنك الدولي   ٥‚٧معدله الحالي   (التصاعد بحدة   

 مقارنة ٢٠١١-٢٠١٠أدنى بكثير من المبلغ الالزم للمحافظة على النمو الصفري في قيمة ميزانية المنظمة للثنائية 
  . الحاليةبميزانية الثنائية

  
  ٢٠١١-٢٠١٠إسقاطات إيرادات الميزانية البرمجية للثنائية 

  
 مليون دوالر أمريكي لجعل القيمة ٣٠١ حتى يكفي هذا المبلغ الذي قدره       ٪٧‚١ية قدرها   ثمة حاجة إلى زيادة إضاف    

ومن المقترح تطبيـق هـذه      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨االسمية مساوية لمستوى إجمالي الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية         
لتناسب بين هذين المصدرين الزيادة بنفس النسبة على االشتراكات المقدرة والمساهمات الطوعية حفاظاً على نفس ا

  . مليون دوالر أمريكي إلى االشتراكات المقدرة٥٦‚٦وتعني هذه الزيادة إضافة . التمويليين المختلفين
  

 مليـون دوالر    ٩٨٥‚٤ بمبلـغ    ٢٠١١-٢٠١٠ومن المقترح أن تكون القيمة االسمية لالشتراكات المقدرة للثنائية          
 مليون دوالر أمريكي من المساهمات الطوعية، وبذلك        ٤٢٥٣‚٥ه  أمريكي، وهذا يقتضي تحصيل مبلغ إضافي قدر      

  . مليون دوالر أمريكي٥٢٣٨‚٩تصبح الميزانية الكلية 
  

من إيرادات أسعار الفائـدة علـى        المستمدة أساساً    اإليرادات المتنوعة ولن تُدرج بعد اآلن في الميزانية البرمجية        
تراكات المقدرة، ومن االشتراكات المقدرة غير المنفقـة فـي          االشتراكات المقدرة، ومن تحصيل المتأخر من االش      

نهاية الثنائية، بل ستتولى الدول األعضاء تخصيص هذه اإليرادات على حدة حسب قيمتها الفعلية المتاحة في السنة               
ية التنبؤ  وذلك ألن تقدير اإليرادات المتنوعة كان صعباً دائماً بسبب تعدد مصادرها وتعذر إمكان            . الالحقة لتدوينها 

  .بها، األمر الذي يجعل من الصعب حسابها مسبقاً في الميزانية
  

مقارنة بين التمويل والنفقات الفعلية في الثنائيـة        : ٢٠١١-٢٠١٠ الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية      :٥الجدول  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  للثنائية والميزانية البرمجية المعتمدة٢٠٠٧-٢٠٠٦

  
   الفعلية النفقات
٢٠٠٧-٢٠٠٦  

الميزانية البرمجية 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨المعتمدة 

الميزانية البرمجية 
٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

الميزانية البرمجية 
٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

)بعد تصحيح أسعار العملة(

  در اإليراداتمص

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

بماليين الدوالرات 
  ٪  األمريكية

ين الدوالرات بمالي
  ٪  األمريكية

    ٩٨٥‚٤    ٩٢٨‚٨    ٩٢٨‚٨    ٨٦٣‚٣  االشتراكات المقدرة

    ٠‚٠    ٠‚٠    ٣٠‚٠    ٣٥‚٣  اإليرادات المتنوعة

  ١٨‚٨  ٩٨٥‚٤  ١٨‚٨  ٩٢٨‚٨  ٢٢‚٧  ٩٥٨‚٨  ٢٩‚٠  ٨٩٨‚٦  مجموع االشتراكات المقدرة

المساهمات الطوعية األساسـية    
    ٣٠٠‚٠    ٣٠٠‚٠    ٣٠٠‚٠    ١٥٠‚٠  المرنة

ات الطوعية األساسـية    المساهم
    ٤٠٠‚٠    ٤٠٠‚٠    ٣٠٠‚٠    ٢٢٠‚٠  المخصصة

المساهمات الطوعيـة المحـددة     
    ٣٥٥٣‚٥    ٣٣٠٩‚١    ٢٦٦٨‚٧    ١٨٢٩‚٦  الوجهة

  ٨١‚٢  ٤٢٥٣‚٥  ٨١‚٢  ٤٠٠٩‚١  ٧٧‚٣  ٣٢٦٨‚٧  ٧١‚٠  ٢١٩٩‚٦  مجموع المساهمات الطوعية

 ١٠٠‚٠  ٥٢٣٨‚٩ ١٠٠‚٠  ٤٩٣٧‚٩ ١٠٠‚٠  ٤٢٢٧‚٥ ١٠٠‚٠  ٣٠٩٨‚٢  مجموع التمويل
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وسيوزع مجموع تصحيح أسعار صرف العملة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية في موعد أقرب لموعد التنفيذ 
  .لمراعاة تقلبات أسعار العملة في الموقع المعني

  
 مليون دوالر أمريكي المخصص فـي الميزانيـة للـشراكات           ١٠٤٩‚٩ويتضمن إجمالي احتياجات التمويل مبلغ      

  ).١انظر الجدول (لتعاونية المتوقع تمويلها من المساهمات الطوعية المحددة الوجهة والترتيبات ا
  

  رصد أداء الميزانية البرمجية
  

ال غنى عن رصد أداء الميزانية وتقييمه من أجل تنفيذ الميزانية البرمجية تنفيذاً سـليماً وتنـوير عمليـة تنقـيح                     
البرمجية وتقييمها عمليتين شاملتين للمنظمة بأسرها وتجريان مرة ويعد رصد الميزانية . السياسات واالستراتيجيات
تقيـيم أداء الميزانيـة     (ومرة في نهايـة الثنائيـة       ) استعراض منتصف المدة  ( شهراً   ١٢في منتصف الثنائية كل     

  .وتُعرض وثيقة االستعراض ووثيقة التقييم على نظر األجهزة الرئاسية). البرمجية
  

ف المدة هو تتبع وتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق النتائج المتوقعة، وتسهيل اتخاذ             والقصد من استعراض منتص   
وتُحدد لكـل مـن األغـراض       . اإلجراءات التصحيحية وإعادة برمجة الموارد وإعادة تخصيصها في أثناء التنفيذ         

النتائج المتوقعة في   تبين مدى التقدم المحرز في تحقيق       ) أحمر أو أصفر أو أخضر    (االستراتيجية تصنيفات ملونة    
كما يصف هذا االستعراض العوائق والمشاكل والمخاطر، ويحدد اإلجراءات الالزمة إلنجاز النتائج . منتصف المدة

  .المتوقعة
  

أما تقييم أداء الميزانية البرمجية في نهاية الثنائية فهو تقييم شامل ألداء كل مستوى تنظيمي فـي المنظمـة وأداء                    
ويركز هذا التقيـيم علـى      . شمل تقييم مدى بلوغ األهداف المحددة لمؤشرات النتائج المتوقعة        المنظمة ككل، وهو ي   

. مقارنة المنجزات بالنتائج المعتزمة، وعلى الدروس المستفادة، وذلك من أجل تعزيز عملية تخطيط الثنائية الالحقة
ية الالحقة ولعمليات التنقيح الممكن للخطة      وتوفر نتائج هذا التقييم المعلومات الضرورية إلعداد الميزانيات البرمج        

 إلى الدروس المـستفادة، وتـم علـى         ٢٠٠٧-٢٠٠٦وقد أشار تقييم أداء الثنائية      . االستراتيجية المتوسطة األجل  
  .٢٠١١-٢٠١٠أساسها إعداد مسودة الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 

  
 المنظمة في الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل          وقد وضعت مؤشرات النتائج المتوقع تحقيقها على صعيد       

وقـد  .  موضع استعراض دقيق ومنهجي بقصد تحسين الوضوح وتسهيل القياس وإعداد التقـارير            ٢٠١٣-٢٠٠٨
نُقحت معظم المؤشرات؛ واستعيض عن بعضها اآلخر عندما رئي أنها عاجزة عن قياس النتائج المـذكورة كمـا                  

 وتتبعها على جميع مستويات المنظمة عملية إضافية، وسوف تؤدي أعمـال هـذه              ويمثل تنقيح المؤشرات  . ينبغي
  .٢٠١١-٢٠١٠الثنائية إلى تحسين عمليات ووسائل الثنائية 
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  ١الغرض االستراتيجي 
  

  تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية
  

  النطاق

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

تقتصر، على مـا     واألمراض المستهدفة تشتمل، ولكنها ال    . السكانية الفقيرة والمهمشة تأثيراً غير متناسب     
وقاية منها باللقاحات، وأمراض المناطق المداريـة، واألمـراض الحيوانيـة           األمراض التي يمكن ال   : يلي

  .المنشأ، واألمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة، باستثناء األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

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

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

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

  .ضمان جودة وسائل التشخيص وخدمات المختبرات
  

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

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

   لصحة الحيوان بشأن التدبير العالجي ألنفلونزا الطيور واألمراض األخرى المستجدةالدولية
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٥٤٣‚٠  ٤١٥‚٨  ٨٤‚٤  ١٥٥‚٧  ٣٨‚٧  ٢٠٩‚٠  ٣٤‚٤  ٦٠٥‚٠  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع

 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
األطفال الفموي الثالثي التكافؤ والتي وضعت إطاراً زمنياً 
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 
المضمونة اللقاحات 

الجودة، بما في ذلك 
منتجات 

وتكنولوجيات التمنيع 
الجديدة، ودمج 

التدخالت األساسية 
األخرى الخاصة 
بصحة الطفل مع 

 .التمنيع

١٥٠ ١٤٠ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٤٥‚١  
  
  

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

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

التي وافقت عليها اللجنة شلل األطفال البري 
اإلقليمية المعنية باإلشهاد على استئصال شلل 

 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  األساسيةالمعطيات
 صفر٪ ٪٧٥

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

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

استئصال شلل 
األطفال وتدمير 
فيروسات شلل 

ل أو احتوائها األطفا
على نحو مالئم، 

مما يؤدي إلى 
الوقف المتزامن 

إلعطاء لقاح شلل 
٧٥ ٪٩٨٪ 
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األطفال الفموي 
على الصعيد 

 .العالمي
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              ٤٧٨‚١  
  
  

 المؤشرات
عدد الدول  ١-٣-١

 التي تم فيها األعضاء
صال اإلشهاد على استئ

 داء التنينات

عدد الدول  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 

طية تحقيق هدف التغ
في ما يتعلق الموصى به 

بالسكان المعرضين لمخاطر 
اإلصابة بداء الفيالريات 

اللمفي والبلهارسية واألدواء 
الديدانية المنقولة عن طريق 

من خالل وذلك التربة 
المعالجة الكيميائية الوقائية 

 على نحو الطاردة للديدان
 منتظم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٥ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٧٩ 

  ٢٠١١عام  بحلولهداف التي يتعين تحقيقها األ

 التنسيق ٣-١
لدعم الفعال وتقديم ا

إلى الدول األعضاء 
إلتاحة حصول كل 

المجموعات 
السكانية على 

التدخالت الخاصة 
بالوقاية من أمراض 

المناطق المدارية 
المهملة، بما فيها 

األمراض الحيوانية 
، ومكافحتها المنشأ

والقضاء عليها 
 .واستئصالها

٢٠ ٨ ٥٠٠ ١٣ ٨٢ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٩١‚٨  
  
  

 المؤشرات
 نظم لديهاالدول األعضاء التي  عدد ١-٤-١

 جميع األمراض بخصوصترصد وتدريب 
السارية التي تكتسي أهمية في مجال الصحة 

 العمومية بالنسبة إلى البلد

 المئوية للدول األعضاء التي ترد منها لنسبةا  ٢-٤-١
استمارات التبليغ المشتركة بين منظمة الصحة العالمية 

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٣٥ ٨٠ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم الدعم ٤-١
الخاص بالسياسات 
والدعم التقني إلى 

لدول األعضاء ا
قدرتها على لتعزيز 

 كل ترصد ورصد
األمراض السارية 
ذات األهمية في 

مجال الصحة 
 .العمومية

١٥٠ ١٥٠ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٢٢‚٥  
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 المؤشرات
عدد األدوات الجديدة والمحسنة أو  ١-٥-١

استراتيجيات التنفيذ التي أسهمت منظمة 
وضعها في  كبير إلى حدالصحة العالمية 

  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 
 في أحد البلدان النامية

  ٢٠١٠ ت األساسيةالمعطيا
٥٥ ٤٪ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

استحداث  ٥-١
وإجازة معارف 
وأدوات تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة لتلبية 
االحتياجات ذات 

لوية فيما يتعلق األو
بالوقاية من 

األمراض السارية 
 مع قيامومكافحتها، 

العلماء القادمين من 
بدور البلدان النامية 
 نحو قيادي، على

 في هذا ،متزايد
 .المجال البحثي

٥٨ ٩٪ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١١٧‚٧  
  
  

 المؤشرات
تقييم الاستكملت عدد الدول األعضاء التي  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 دد الدول األعضاء التي ع  ٢-٦-١
مختبراتها الوطني في برنامج واحد على األقل من 

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٣٥ ١٨٠ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم الدعم  ٦-١
اء إلى الدول األعض

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

 ١٦٠ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  ئالهاد
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٦٤‚٢  
  
  

تجهيز الدول  ٧-١ المؤشرات
األعضاء والمجتمع 
الدولي بما يلزم من 

أجل اكتشاف أهم 
األمراض التي 

 خطط لديهاد الدول األعضاء التي عد ١-٧-١
تأهب وطنية وإجراءات تشغيل معيارية للتأهب 

واالستجابة لمقتضيات أهم األمراض التي يمكن أن 
 تتسبب في أوبئة

عدد آليات التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات  ٢-٧-١
واألدوية والمعدات األساسية بغرض استخدامها  في 
التدخالت الجماعية ضد أهم األمراض التي يمكن أن 

 أوبئة وجوائحفي تتسبب 
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  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٧ ١٣٥ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

يمكن أن تتسبب في 
أوبئة وجوائح 

وتقديرها 
ومواجهتها 

مثل (والتصدي لها 
األنفلونزا والتهاب 

السحايا والحمى 
الصفراء والحمى 
النزفية والطاعون 

، من )دريوالج
خالل استحداث 

وتنفيذ أدوات 
ومنهجيات 
وممارسات 

وشبكات وشراكات 
للوقاية واالكتشاف 
 .والتأهب والتدخل

٨ ١٦٥ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٦٣‚٣  
  
  

 المؤشرات
عدد مواقع منظمة الصحة العالمية التي  ١-٨-١

تتمتع بنظام عالمي إلدارة األحداث من أجل دعم 
تنسيق تقدير المخاطر واالتصاالت والعمليات 
الميدانية في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية 

 والقطرية

نسبة طلبات المساعدة المقدمة من الدول   ٢-٨-١
األعضاء والتي تحشد المنظمة من أجلها الدعم الدولي 

المنسق لجهود تقصي األمراض واحتوائها وتحديد 
خصائص األحداث، واحتواء الفاشيات على نحو 

 مستدام

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠٠ ٦٠٪ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

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

١٠٠ ٩٠٪ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٦٠‚٣  
  
  

 المؤشرات
نسبة حاالت الطوارئ المعلن عنها الناجمة عن األمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة وجوائح   ١-٩-١

 حيث نفذت العمليات على نحو مناسب من حيث التوقيت

  ٢٠١٠ يةالمعطيات األساس
  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

اإلجراءات   ٩-١
االستجابة أنشطة و

الفعالة التي اضطلع 
بها كل من الدول 

األعضاء والمجتمع 
مجابهة الدولي ل

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

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              -  
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  ٢ي الغرض االستراتيج
  

  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا
  

  النطاق

تعزيز وتحسين تدخالت الوقاية والعالج والرعاية      : سيركز العمل في إطار هذا الغرض االستراتيجي على       
والدعم فيما يتعلق باأليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا، من أجل إتاحة فـرص العـالج للجميـع                 

ن إصابات خطيرة من بين مختلف الفئات السكانية والفئات السريعة التأثر؛ وتحقيق تقدم             وخاصة للمصابي 
في البحوث ذات الصلة؛ وتذليل العقبات التي تحول دون االستفادة من التدخالت واللجوء إليها واالنتفـاع                

  .من جودتها؛ والمساهمة في تعزيز النظم الصحية بمعناه األوسع
  

  اض االستراتيجيةالروابط مع سائر األغر
العمل المتعلق على وجه الخصوص بتنفيذ التدخالت، وتعزيـز القـدرات           : ١الغرض االستراتيجي     •

البحثية، وتوسيع إتاحة األدوات واالستراتيجيات الجديدة مثل اللقاحات، وتعزيز نظم رصد وترصـد             
  .األمراض السارية

  . بفيروس األيدز والصحة النفسيةالعمل المتعلق على وجه الخصوص: ٣الغرض االستراتيجي   •
الجهود المتعلقة على وجه الخصوص بدعم البحث والتطوير فيمـا يتعلـق            : ٤الغرض االستراتيجي     •

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

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

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

  .قراء وتراعي الجنسين واألساليب األخالقية والمستندة إلى حقوق اإلنسانالف
  .وهو يرتبط بشكل خاص بالصحة البيئية وعالقتها بالمالريا: 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         : ١٠ستراتيجي  الغرض اال   •

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

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

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

  .المتاحة إلى الدول األعضاء
  

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

  )قي الستحداث لقاح األيدزبما في ذلك البرنامج األفري( الدولية الستحداث لقاح األيدز المبادرة  •
  البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال اإلنجاب البشري  •
  البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية  •
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠ للغرض االستراتيجي للفترة  حسب الموقعالميزانية اإلجمالية

  ) الدوالرات األمريكيةبآالف(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٧٣١‚٧  ٢٠١‚٠  ٥٣‚٠  ٥٢‚٠  ٣٠‚٥  ١٠٥‚٠  ٤٨‚٢  ٢٤٢‚٠  
  
  

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

          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 
          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص

  
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

عدد البلدان   ١-١-٢
المنخفضة الدخل والبلدان 

لمتوسطة الدخل التي ا
 من التغطية ٪٨٠حققت 

في مجال العالجات 
المضادة للفيروسات 

القهقرية وخدمات الوقاية 
من سراية فيروس األيدز 

 من األم إلى الطفل

نسبة   ٢-١-٢
 التي يتوطنها البلدان

المرض والتي حققت 
أهداف التدخالت 

الوطنية في ما يتعلق 
 بالمالريا

عدد الدول   ٣-١-٢
ء التي األعضا

الكشف توصلت إلى 
 من حاالت ٪٧٠عن 

اإلصابة بالسل وبلغت 
نسبة نجاح العالج 

 كأدنى ٪٨٥فيها 
 تقدير

نسبة الدول  ٤-١-٢
األعضاء التي تعاني من 

حققت التي عبء فادح و
األهداف المتعلقة بتشخيص 

من المصابين باألمراض  ٪٧٠
المنقولة جنسياً وعالجهم 

ونصحهم في مراكز الرعاية 
 وليةاأل

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
    

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 وضع ١-٢
الدالئل اإلرشادية 

والسياسات 
واالستراتيجيات 

وغيرها من 
األدوات الالزمة 
للوقاية وعالج 

ورعاية مرضى 
األيدز والعدوى 

بفيروسه، والسل، 
والمالريا، بما في 
ذلك اتباع أساليب 

مبتكرة لزيادة 
التغطية بالتدخالت 

بين الفقراء 
والمجموعات 
السكانية التي 

يصعب الوصول 
إليها والمجموعات 
السكانية السريعة 

 .التأثر

    

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٤٦‚٨  
  
  

 المؤشرات
 األعضاء المستهدفة التي عدد الدول  ١-٢-٢

 سياسات شاملة وخططا متوسطة األجل لديها
 لمكافحة فيروس األيدز ومرض السل والمالريا

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

األيدز التي يبادر بها مقدمو الخدمات في إطار األمراض 
  قولة جنسياً وتنظيم األسرةالمن

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

تقديم الدعم  ٢-٢
 بالسياسات الخاص

والدعم التقني إلى 
البلدان من أجل 
التوسع في تنفيذ 

التدخالت الخاصة 
بالوقاية من األيدز 
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والعدوى بفيروسه،   ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
والسل، والمالريا؛ 

ورعاية وعالج 
مرضاها بما في 

ذلك التدريب 
وتقديم الخدمات 

على نحو متكامل 
وتوسيع شبكات 

مقدمي الخدمات، 
وتعزيز قدرات 

المختبرات، 
ن الصالت وتحسي

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

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
المقر 
  الرئيسي

  المجموع

              ٢٣٥‚٣  

  
  

 المؤشرات
عدد  ١-٣-٢

القواعد ومعايير 
الجودة العالمية 

الجديدة 
والمحدثة 
 بأدوية الخاصة

فيروس األيدز، 
والسل، 

والمالريا 
 وأدوات

 تشخيصها

عدد  ٢-٣-٢
ما تم تقييمه من 

أدوات و األدوية
 ذات التشخيص
األولوية 

والخاصة 
بفيروس األيدز، 

والسل، 
والمالريا، 
واختُبرت 

صالحيته مسبقاً 
لكي تشتريه 
 األمم المتحدة

عدد البلدان  ٣-٣-٢
تتلقى المستهدفة التي 

ة فرص  لزيادالدعم
التوصل إلى األدوية 

األساسية الخاصة 
بعالج األيدز والعدوى 

بفيروسه والسل 
والمالريا والتي تم 
دمج إمداداتها في 

النظم الدوائية الوطنية 
يتم تحديد عدد البلدان (

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 المعطيات األساسية
     

  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 

 على واستعمالها
نحو رشيد من قبل 

 الوصفات واضعي
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، والمستهلكين
ولضمان إمدادات 

تنقطع من وسائل  ال
التشخيص والدم 

المأمون ومشتقاته 
والحقن المأمونة 
وما إلى ذلك من 

التكنولوجيات 
والسلع الصحية 

 .األساسية
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              ٧٣‚٣  
  
  

 المؤشرات
التي تزود  عدد الدول األعضاء ١-٤-٢

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

سنوية عن مكافحة األيدز التقارير العالمية ال
بلوغ و، المالريا أو، والسلوالعدوى بفيروسه، 

 األهداف

منظمة الصحة تبلغ  التي عدد الدول األعضاء  ٢-٤-٢
  األيدزمقاومة أدويةترصد  ت عنمعطياالعالمية ب

  المالرياأو السلو، والعدوى بفيروسه
 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١عام  بحلولقها األهداف التي يتعين تحقي

تعزيز نظم  ٤-٢
ترصد والتقييم ال

والرصد العالمية 
واإلقليمية 
والوطنية، 

والتوسع فيها من 
 تتبع آثارأجل 

التقدم المحرز 
نحو بلوغ 
األهداف، 

ومخصصات 
متعلقة الموارد ال

بمكافحة األيدز 
والعدوى 
والسل، بفيروسه، 

والمالريا، إلى 
جانب رصد أثر 
جهود المكافحة 
وتقييم مقاومة 

 .األدوية

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٠٠‚٥  
  
  

 المؤشرات
 الدول األعضاء التي تمتلك عدد ١-٥-٢

لمكافحة األيدز والعدوى  آليات تنسيق عملية
 بفيروسه، والسل، والمالريا

 المجتمعات تشركالتي  اءعدد الدول األعض ٢-٥-٢
والمجتمع المدني والقطاع والمصابين باألمراض المحلية 

الخاص في تخطيط برامج األيدز والعدوى بفيروسه، 
 والمالريا، وتصميمها وتنفيذها وتقييمهاوالسل، 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

استدامة  ٥-٢
االلتزام السياسي 

وضمان حشد 
الموارد من خالل 

الدعوة وتدعيم 
ة الشراكات المعني

باأليدز والعدوى 
، والسلبفيروسه، 
 على والمالريا

المستوى العالمي 
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والمستويات 
؛ القطرية واإلقليمية
وتقديم الدعم إلى 

البلدان، حسب 
 االقتضاء، لتطوير

 تعزيز وتنفيذ أو
آليات حشد الموارد 
واستخدامها وزيادة 

القدرة على 
استيعاب الموارد 
المتاحة؛ وزيادة 

إشراك المجتمعات 
حلية واألشخاص الم

المتضررين من 
أجل تحقيق أقصى 

قدر من التغطية 
   أداء برامجومن 

مكافحة األيدز 
والعدوى بفيروسه، 

 .والمالريا، والسل
  )ف الدوالرات األمريكيةبآال(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              ٦٢‚٧  

  
 المؤشرات

عدد األدوات الجديدة  ١-٦-٢
مثل األدوية (والمحسنة 
)  التشخيصوأدواتواللقاحات 

التي يحظى استعمالها بالموافقة 
فيما يتعلق المعترف بها دولياً 

، أو األيدز والعدوى بفيروسهب
 السل، أو المالريا

عدد التدخالت  ٢-٦-٢
واستراتيجيات التنفيذ الجديدة 

باأليدز والمحسنة المتعلقة 
 والعدوى بفيروسه والسل

والمالريا، والتي حددت فعاليتها 
نات للمؤسسات وأتيحت عنها بي

المعنية التخاذ القرارات ذات 
 الصلة بالسياسات

المنشورات التي يتم نسبة  ٣-٦-٢
استعراضها على نحو جماعي 

والصادرة عن بحوث مدعومة من 
األيدز والعدوى المنظمة بشأن 

 أو المالريا، والتي بفيروسه، أو السل
ينتمي إليها واضع توجد المؤسسة التي 

  في أحد البلدان الناميةالدراسة الرئيسي

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
   

  ٢٠١١عام  بحلولين تحقيقها األهداف التي يتع

إعداد وإجازة  ٦-٢
معارف وأدوات 

تدخل 
واستراتيجيات 

جديدة تلبي 
االحتياجات ذات 

األولوية فيما يتعلق 
بتوقي ومكافحة 
األيدز والعدوى 

، والسل، فيروسهب
والمالريا، بمشاركة 

علماء من البلدان 
النامية يتولون على 

نحو متزايد دوراً 
رئيسياً في هذه 

 .البحوث

   

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١١٣‚١  
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  ٣الغرض االستراتيجي 
  

 االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة       توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بـسبب        
   وضعف البصرإلصاباتواالضطرابات النفسية والعنف وا

  
  النطاق

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

بما فيها األمراض القلبية الوعائية والـسرطان       (بناء القدرات في مجال االعتالالت غير السارية المزمنة         
واألمراض التنفسية المزمنة والسكري وضعف السمع والبصر، بما فيه العمى، واالضطرابات الوراثيـة             

ابات الناجمة عن تعاطي المواد ذات التـأثير        وكذلك االضطرابات النفسية والسلوكية والعصبية واالضطر     
النفساني، واإلصابات الناجمة عن حوادث االصطدام على الطرق والغرق والحروق والتـسمم وحـاالت              
السقوط والعنف األسري أو المجتمعي أو العنف المتبادل بين المجموعات المنظمـة؛ وحـاالت العجـز                

  ).الناجمة عن جميع األسباب
  

   األغراض االستراتيجيةالروابط مع سائر

فيما يتعلق باألساليب التي تركز على السكان برمتهم إزاء تعـاطي التبـغ             : ٦الغرض االستراتيجي     •
والكحول والنظم الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني وعوامل االختطار؛ وفيما يتعلق بـالنهوج              

االختطار هذه وكذلك فيما يتعلـق      التي تركز على األفراد المعرضين لمخاطر كبرى بسبب عوامل          
  . بالنُهج الموجهة نحو توقي سائر العوامل
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  ياآس
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٦١‚٨  ٦٣‚٥  ١٧‚٠  ١٩‚٠  ١٣‚٥  ١٦‚٠  ١١‚٨  ٢١‚٠  
  
  

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

          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 
          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص

  
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

 الدول عدد ١-١-٣
يوجد لدى  التي األعضاء

 وزارات الصحة فيها
نقطة اتصال أو وحدة 

تعنى بالوقاية من 
اإلصابات والعنف وتملك 

 ميزانيتها الخاصة

التقرير  نشر ٢-١-٣
بالعجز الخاص 
ء تنفيذ وبد والتأهيل

مضامينه استجابة 
 ٢٣-٥٨ج ص عللقرار 

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 
ميزانية، وتعنى ب وتتمتع

بالوقاية من االعتالالت 
غير السارية المزمنة 

 ومكافحتها

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
    

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 الدعوة ١-٣
وتقديم الدعم 

لتعزيز االلتزام 
السياسي والمالي 

الدول والتقني في 
 من أجل األعضاء
مواجهة 

االعتالالت غير 
السارية المزمنة 
  واالضطرابات 

والسلوكية، النفسية 
والعنف 

واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

    

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  ادئاله
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٥‚٦  

  
 المؤشرات

عدد الدول   ١-٢- ٣
 لديهااألعضاء التي 

 وطنية للوقاية خطط
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 

اعتمدت سياسات 
وطنية متعددة 

ت في ما القطاعا
يتعلق باالعتالالت 

 غير 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
    

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم اإلرشاد  ٢-٣
للدول والدعم 
 من أجل األعضاء

وضع وتنفيذ 
السياسات 

واالستراتيجيات 
واللوائح الخاصة 
باالعتالالت غير 
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 

       وحاالت العجز
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وضعف البصر، 
 .عمىبما في ذلك ال

  )ت األمريكيةبآالف الدوالرا(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣١‚٧  
  
  

 المؤشرات
عدد  ١-٣-٣

الدول األعضاء 
التي قدمت إلى 
منظمة الصحة 
العالمية خالل 
الثنائية تقييماً 

مستوفى عن حالة 
الوقاية من 
 الناجمة اإلصابات

عن حوادث السير 
  في الطرقات

عدد  ٢-٣-٣
 ألعضاءالدول ا

التي نشرت 
وثيقة تتضمن 
بيانات وطنية 

عن انتشار 
حاالت العجز 

 ووقوعها

عدد  ٣-٣-٣
الدول األعضاء 

المنخفضة 
والمتوسطة الدخل 

 مؤشرات تعدالتي 
أساسية عن الصحة 

 وتقوم النفسية
 بالتبليغ عنها سنوياً

عدد الدول  ٤-٣-٣
األعضاء التي 

 نظاماً وضعت
وطنياً للتبليغ 

الصحي وتقدم 
تقارير سنوية تحتوي 

على مؤشرات 
خاصة باالعتالالت 

غير السارية 
  األربعةالرئيسية

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
     

  ٢٠١١عام  بحلولا األهداف التي يتعين تحقيقه

 تحسين ٣-٣
الدول قدرات 
 على جمع األعضاء

وتحليل وبث 
واستخدام المعطيات 

حول جسامة 
وأسباب وعواقب 
االعتالالت غير 
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

 والعصبيةالنفسية 
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

     

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٢‚٠  
  
  

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

التدخالت المتاحة على نطاق واسع من أجل التدبير 
بية مختارة، العالجي الضطرابات نفسية وسلوكية أو عص

بما فيها االضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد النفسانية 
 التأثير

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

 السارية المزمنة وإدارتها

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١عام  بحلولتعين تحقيقها األهداف التي ي

قيام المنظمة  ٤-٣
بجمع البينات 
المحسنة حول 

مردودية التدخالت 
الرامية إلى مواجهة 

الالت غير االعت
السارية المزمنة 
واالضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 

 وحاالت العجز
وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢١‚٧  
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 المؤشرات
دالئل عدد من النشر   ١-٥-٣

حول التدخالت المتعددة 
القطاعات من أجل توقي العنف 

واإلصابات غير العمد وبثها 
 اق واسععلى نط

عدد الدول األعضاء التي   ٢-٥-٣
استهلت مشاريع مجتمعية خالل 

  االنتحارحاالتالثنائية للحد من 

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

 البصر

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
   

  ٢٠١١عام  بحلولتحقيقها األهداف التي يتعين 

توفير  ٥-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

إلعداد وتنفيذ برامج 
متعددة القطاعات 

كز على جميع تر
السكان لتعزيز 
الصحة النفسية 

 والوقاية من
االضطرابات 

النفسية والسلوكية 
والعنف واإلصابات 
ومن ضعف السمع 

والبصر، بما في 
 .ذلك العمى

   

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢١‚٦  
  
  

 المؤشرات
عدد  ١-٦-٣

األعضاء الدول 
التي اتبعت دالئل 

منظمة الصحة 
العالمية بشأن 

المصابين بالرضوح 
وأدرجت في نُظم 

حية الرعاية الص
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 

نظم لإعداد تقييم 
الصحة النفسية فيها 
باستخدام األدوات 

التي وضعتها 
لمنظمة لتقييم نظم ا

 الصحة النفسية

عدد  ٤-٦-٣
الدول األعضاء 

المنخفضة 
والمتوسطة الدخل 

التي تنفذ 
استراتيجيات 

الرعاية الصحية 
األولية لتحري 

مخاطر األمراض 
القلبية الوعائية 
 وتدبير عالجها

عدد الدول  ٥-٦-٣
 لديهااألعضاء التي 

خدمات للمساعدة 
على اإلقالع عن 

 تندرجوالتدخين 
ضمن الرعاية 

ة األولية على يالصح
النحو المحدد في 

تقرير منظمة 
الصحة العالمية عن 
 وباء التبغ العالمي،

برنامج  :٢٠٠٨
  السياسات الست

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
     

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

توفير  ٦-٣
اإلرشاد والدعم 
 للدول األعضاء

لتعزيز قدرة نظمها 
الصحية 

واالجتماعية على 
توقي وتدبير 

  االعتالالت غير 
السارية المزمنة، 

واالضطرابات 
النفسية والسلوكية 

والعنف واإلصابات 
 وحاالت العجز

وضعف البصر، 
 .بما في ذلك العمى

     
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٩‚٢  
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  ٤الغرض االستراتيجي 
  

خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما فـي ذلـك               
تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية    واهقة،  الحمل والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمر      

  النشاط والصحة في مرحلة الشيخوخةوتعزيز تمتع جميع األفراد ب
  

  النطاق

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

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

احل العمـر الرئيـسية وتحـسين الـصحة الجنـسية           وتتسم بالتنسيق والتساوق لتلبية االحتياجات في مر      
واإلنجابية، باتباع أسلوب يمتد طيلة العمر؛ وتعزيز التآزر بين التدخالت الخاصة بـصحة األم والوليـد                
والطفل والمراهق والصحة الجنسية واإلنجابية وسائر برامج الصحة العمومية، ودعم اإلجراءات الرامية            

فـي   وتنفيذ سياسات وبرامج تعزز تمتع جميع األفراد بالصحة والنشاطإلى تعزيز النظم الصحية؛ وصوغ    
  .مرحلة الشيخوخة

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

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

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

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

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

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

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

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

  اإلنجاب البشريفي مجال على البحوث والتدريب  والتطويرلبحوث لالبرنامج الخاص   •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



28  
    ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحة البرمجية الميزانيةمسودة

 

  )والرات األمريكيةبآالف الد (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٣٥٤‚٢  ٩٤‚٥  ٢٥‚٠  ٣٥‚١  ١١‚٢  ٤٦‚٠  ٢٧‚٤  ١١٥‚٠  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

 التي لديها سياسة متكاملة الدول األعضاء عدد ١-١-٤
 الفعالة لتحسين صحة اإلتاحة الشاملة للتدخالتلتحقيق 

 األم والوليد والطفل

الدول األعضاء التي وضعت بدعم  عدد ٢-١-٤
 اإلتاحة الشاملة سات لتحقيقمن المنظمة سيا

  لصحة الجنسية واإلنجابيةلخدمات ا
  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

٢٠ ٢٠ 
  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم الدعم ١-٤
إلى الدول 

األعضاء لصياغة 
سياسة وخطة 

يجية شاملة واسترات
للتقدم نحو إتاحة 
التدخالت الفعالة 
للجميع، بالتعاون 

مع البرامج 
األخرى، ومع 

إيالء االهتمام للحد 
من عدم المساواة 
بين الجنسين ومن 

اإلجحاف في مجال 
الصحة، وتوفير 

سلسلة متصلة 
الحلقات من 

الرعاية طيلة 
العمر، وتحقيق 

التكامل في عملية 
تقديم الخدمات على 

ف مستويات مختل
النظام الصحي، 
وتعزيز التنسيق 

مع المجتمع المدني 
 .والقطاع الخاص

٤٠ ٤٠ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  مقر الرئيسيال

              ٣٨‚١  
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 المؤشرات
عدد مراكز  ١-٢-٤

التي تلقت منحة البحوث 
التطوير  أولية من أجل

والدعم المؤسسيين 
 الشاملين

عدد الدراسات  ٢-٢-٤
المنجزة بشأن القضايا ذات 

التي حظيت بدعم األولوية 
 المنظمة

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

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

والصحة في مرحلة الشيخوخة أو  بالنشاط
 تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٢٠ ١٦ ٨ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز ٢-٤
القدرات البحثية 
الوطنية حسب 

االقتضاء، وإتاحة 
بينات ومنتجات 

وتكنولوجيات 
وتدخالت وأساليب 
تنفيذ جديدة مناسبة 

أو وطنياً، / عالمياً و
لتحسين صحة األم 

والوليد والطفل 
والمراهق، وتعزيز 

التمتع بالنشاط 
والصحة في مرحلة 

لشيخوخة، وتحسين ا
الصحة الجنسية 

 .واإلنجابية

٤٠ ٣٢ ١٦ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٦٨‚٣  
  
  

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٢٥ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تطبيق  ٣-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين رعاية 
األمومة على 

القطري، المستوى 
بما في ذلك تقديم 
الدعم التقني إلى 

الدول األعضاء من 
أجل تكثيف العمل 

على تأمين الرعاية 
الماهرة لكل حامل 

وكل وليد، على 
مدى الوالدة وفترة 

النفاس وفترة ما 
بعد الوالدة، 

وخصوصاً من أجل 
المجموعات 

السكانية الفقيرة 
والمحرومة، مع 

رصد التقدم 
 .المحرز

٥٠ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   رق المتوسطش  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٧٠‚٨  
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  المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي تنفذ استراتيجيات زيادة مستوى التغطية بالتدخالت لصالح صحة الولدان  ١-٤-٤

 وبقياهم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤٠ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 الدالئل  تطبيق٤-٤
اإلرشادية 
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 رتوفيعلى 
التدخالت والشاملة، 

الناجعة ورصد 
 .التقدم المحرز

٥٥ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(انية الميز
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣١‚٣  

  
 المؤشرات

 التي تنفذ ألعضاءالدول اعدد  ١-٥-٤
استراتيجيات لزيادة التغطية بالتدخالت الخاصة 

 بصحة الطفل ونموه

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

 ٪ من المناطق المستهدفة٧٥من 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٣٠ ٤٠ 

  ٢٠١١عام  بحلوليقها األهداف التي يتعين تحق

 تطبيق ٥-٤
الدالئل اإلرشادية 

واألساليب 
واألدوات الخاصة 

بتحسين صحة 
الطفل ونموه، على 
المستوى القطري، 

مع تقديم الدعم 
تقني إلى الدول ال

األعضاء من أجل 
تكثيف العمل على 

 التغطية توفير
الشاملة للسكان 

بالتدخالت الناجعة، 
رصد التقدم و

المحرز، مع 
مراعاة القواعد 

والمعايير الدولية 
وقواعد ومعايير 

اإلنسان، حقوق 
 تلكوالسيما 

المنصوص عليها 
في اتفاقية حقوق 

 .الطفل

٤٥ ٦٠ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٥٨‚٤  
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 المؤشرات
  ١ التي لديها برنامج جيد األداء لصحة ونمو المراهقينالدول األعضاءعدد  ١-٦-٤

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٥٠ 

  ٢٠١١عام  بحلول األهداف التي يتعين تحقيقها

تقديم الدعم  ٦-٤
التقني إلى الدول 
األعضاء لتنفيذ 

سياسات 
واستراتيجيات 
بينات مستندة إلى ال

بشأن صحة ونمو 
تعزيز والمراهقين، 

 تطبيق مجموعة من
تدخالت الوقاية 
 ،والعالج والرعاية

وفقاً للمعايير 
 .الموضوعة

٧٥ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣١‚٢  

ركز على صحة المراهقين أو صغار السن، سواء أكان بأنه بلد قام رسمياً بإنشاء برنامج ي" برنامج لصحة ونمو المراهقين"يعرف البلد الذي لديه    ١
برنامجاً قائماً بذاته، أم عنصراً مميزاً تمييزاً واضحاً في أحد البرامج التي تخص إحدى القضايا الصحية تحديداً، مثل برنامج مكافحة فيروس العوز                      

ميزانية لألنشطة، ) ب(خطة عمل على المستوى الوطني،  )أ: (يلي ماينبغي أن يكون لديه " جيد األداء"ولكي يوصف البرنامج بأنه . المناعي البشري
   .سجل لألنشطة المضطلع بها خالل السنة الماضية) ج(
  

 المؤشرات
 التي تنفذ استراتيجية الدول األعضاءعدد  ١-٧-٤

تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي والغايات اإلنمائية 
التي تمت الموافقة الدولية المتعلقة بالصحة اإلنجابية 

 ١٩٩٤المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام عليها في 
معية العامة لألمم المتحدة في ومؤتمر قمة األلفية والج

 ٢٠٠٧عام 

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

 يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٣٠  

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف 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 

رامي بلوغ الم
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 
ملباة، وفيما يتعلق 

بحقوق اإلنسان من 
الصحة حيث صلتها ب

 .الجنسية واإلنجابية

٤٠  

  )ف الدوالرات األمريكيةبآال(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٤٨‚٣  
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 المؤشرات

  برنامج عملي بشأن التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخةعدد الدول األعضاء التي لديها ١-٨-٤
 "تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة "١٦-٥٨ص ع جوفقاً للقرار 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٥ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تزويد الدول  ٨-٤
األعضاء بالدالئل 

اإلرشادية 
واألساليب 

واألدوات، إلى 
جانب المساعدة 
التقنية، لتعزيز 
الدعوة من أجل 
خة اعتبار الشيخو

من قضايا الصحة 
العمومية، ولوضع 

وتنفيذ سياسات 
وبرامج تستهدف 

الحفاظ على أقصى 
قدرة ممكنة على 

وظائف، تأدية ال
طيلة العمر، 

 ولتدريب مقدمي
خدمات الرعاية 

الصحية على 
األساليب التي تكفل 
التمتع بالصحة في 
 .مرحلة الشيخوخة

٢٠ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٧‚٨  
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  ٥الغرض االستراتيجي 
  

الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمـات والنزاعـات          
  أقصى الحدودواالقتصادي إلى والتقليل من أثرها االجتماعي 

  
  النطاق

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

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

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

األمم المتحدة في المجال اإلنساني، والنظام العالمي لإلنذار واالستجابة في مجال طوارئ الصحة العمومية 
تطار ؛ والحد من حاالت االخ    )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                . العمومية

ذات الصلة الثالثة رات في القرامنصوص عليها  الدول األعضاء الالختصاصاتواالستجابة  تعزيز السالم
  ).١٧-٦١ج ص ع ؛٢٢-٥٩ج ص ع؛ ١-٥٨ج ص ع (الماضيةالصادرة عن جمعيات الصحة العالمية و

  
  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         : ٣ستراتيجي  الغرض اال   •
للفئات السكانية المتأثرة، وتلبية االحتياجات الصحية للمعوقين؛ وتدبير اإلصابات الجموعية وتقـديم            

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

  مهات واألطفال في أوضاع الطوارئوالسيما األ
فيما يتعلق بالعمل المشترك بين القطاعات للتأهب للطوارئ والحـد مـن            : ٨الغرض االستراتيجي     •

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

  مخاطر القطاع الصحي
  

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

  خدمة التتبع الصحي والغذائي  •
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  لرئيسيالمقر ا

١٢٦‚٧  ٤١‚٠  ٥‚٠  ٨‚٠  ٨‚٨  ١٤‚٠  ١٥‚٩  ٣٤‚٠  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  لميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقعا
 المؤشرات

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

 متعددة

 التي تنفذ برامج للحد الدول األعضاءعدد   ٢-١-٥
 الصحية بآثار الكوارث المنشآتمن سرعة تأثر 

 الطبيعية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٤٠ ٪٦٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 وضع ١-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
للدول وتقديم الدعم 

 لوضع األعضاء
وتعزيز الخطط 

والبرامج الوطنية 
في مجال التأهب 
   .لمواجهة الطوارئ

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٤٩‚٩  

  
  

 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
ضمن االستجابة  العموميةالخاصة بالعمليات الصحية 

 لحاالت الطوارئ

  ٢٠١٠ سيةالمعطيات األسا
١٦ ٪١٠٠ 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٢-٥
المقاييس والمعايير 

 وبناء القدرات
 الدول لتمكين

األعضاء من 
 في الوقت االستجابة

المناسب للكوارث 
المرتبطة باألخطار 
الطبيعية واألزمات 

 بنشوب ذات الصلة
 .النزاعات

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٨‚٥  
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 المؤشرات
ذات المكون عدد خطط العمل اإلنساني   ١-٣-٥

حاالت الطوارئ من أجل   أعدتالتيالصحي 
 الجارية

والتي عدد البلدان التي تمر بمراحل انتقالية   ٢-٣-٥
  الصحةب خاصةستراتيجية إنعاش أعدت ا

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٢٥ ١٢ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٣-٥
المقاييس والمعايير 

وبناء القدرات 
 تمكين الدولل

من تقدير األعضاء 
االحتياجات 

 وتخطيط التدخالت
خالل المراحل 

االنتقالية ومرحلة 
اإلنعاش في سياق 

النزاعات 
 .والكوارث

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
لمحيط غرب ا  شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٩‚٩  

  
  

 المؤشرات
لتدخالت المتعلقة ارها االتي نفذت في إط نسبة حاالت الكوارث الطبيعية أو النزاعات الحادة ١-٤-٥

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠٠٪ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم الدعم  ٤-٥
التقني المنسق 

فيما للدول األعضاء 
يتعلق بمكافحة 

األمراض السارية 
في حاالت وقوع 
الكوارث الطبيعية 
  .ونشوب النزاعات

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٣‚٢  

  
  

 المؤشرات
وطنية   خططلديهاالتي  ول األعضاءالدنسبة  ١-٥-٥

للتأهب لحاالت الطوارئ الصحية الكيميائية واإلشعاعية 
  والبيئية واإلنذار بحدوثها واالستجابة لمقتضياتها

 مراكز لديها التي الدول األعضاءعدد  ٢-٥-٥
بالشبكة الدولية للسلطات المعنية اتصال فيما يتعلق 
   البيئية  طوارئ الصحةوشبكةبالسالمة الغذائية 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٧٥ ٪٦٠ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم الدعم  ٥-٥
للدول األعضاء 
لتعزيز اآلليات 

الوطنية في مجال 
التأهب وإلقامة 
آليات اإلنذار 

واالستجابة فيما 
يتعلق بالسالمة 

الغذائية وبحاالت 
الطوارئ الصحية 

 .البيئية

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١١‚٥  
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 المؤشرات

لمتأثرة بحاالت  ا األعضاءالدولنسبة  ١-٦-٥
الطوارئ الحادة والدول األعضاء التي تجري فيها 

لها منسق خاص بالعمل اإلنساني، عمليات الطوارئ و
تعمل فيها المجموعة المعنية بالخدمات الصحية و

اإلنسانية والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين 
 معايير هذه المجموعةوفقاً لالوكاالت 

التي تجري فيها  ول األعضاءنسبة الد ٢-٦-٥
لديها منسق خاص بالعمل الطوارئ وعمليات 
من جانب بحضور تقني دائم ، وتتمتع اإلنساني

المنظمة يشمل التأهب لحاالت الطوارئ، واالستجابة 
 اإلنعاشكذلك لمقتضياتها و

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
٦٠ ٪٦٠٪ 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

إصدار  ٦-٥
 االتصالية الوثائق

الفعلية وتكوين 
الشراكات وتطوير 
التنسيق مع سائر 
 مؤسسات منظومة

األمم المتحدة 
والحكومات 

والمنظمات غير 
الحكومية المحلية 

منها والدولية 
والمؤسسات 

الجامعية والرابطات 
المهنية على 

الصعيدين القطري 
واإلقليمي وعلى 
 .الصعيد العالمي

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٣‚٧  
  
  

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

المنظمة من أجلها بحشد إجراءات منسقة على 
  الصعيدين الوطني والدولي 

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

  العمل اإلنساني

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
١٠٠ ٪٨٠٪ 

  ٢٠١١ عام بحلولقها األهداف التي يتعين تحقي

العمليات  ٧-٥
المستعصية 

والجارية والخاصة 
باإلنعاش التي تنفذ 
 في حينها وبفعالية

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              -  
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  ٦الغرض االستراتيجي 
  

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

  ني وممارسة الجنس بشكل غير مأمونالبد
  

  النطاق

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

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

  .والخمول البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون

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

  .لبينات في مجال تعزيز الصحة، وتوقي وتقليص حدوث أهم عوامل االختطارأخالقية مسندة با
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

بالرغم من أن هذه األغراض تسعى إلـى معالجـة          : ٩ و ٨ و ٧ و ٤ و ٣ و ٢األغراض االستراتيجية     •
ذا الغرض االستراتيجي   المحددات األساسية لتردي الحالة الصحية وإلى تعزيز إيتاء الخدمات، فإن ه          

  .يسعى، على وجه الخصوص، إلى إيجاد بيئات صحية لتمكين األفراد من القيام باالختيارات الصحية
  

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

  طوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشريلبحوث والتلالبرنامج الخاص   •
  مركز منظمة الصحة العالمية للتنمية الصحية  •
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   تاناألمريك  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٧٧‚١  ٦٥‚٥  ٢٥‚٠  ٢١‚٠  ٩‚٧  ١٦‚٠  ١٣‚٩  ٢٦‚٠  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠التمويل مجمل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظة وحسب الموقع
 المؤشرات

د الدول األعضاء التي أجرت تقييماً عد ١-١-٦
لمجال واحد على األقل من مجاالت العمل 

وااللتزامات المتعلقة بالمؤتمرات العالمية لتعزيز 
 الصحة، وقدمت تقريراً عن ذلك

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

 الصحي

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف 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 
طاعات الق

والتخصصات من 
أجل تعزيز الصحة 

وتوقي عوامل 
االختطار الكبرى 

 .والحد منها

٢٤ ٤٢ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
المحيط غرب   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٦٠‚٩  

  
  

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

رصد عوامل االختطار الكبرى ترصد وطني فعال ل
ين يستند إلى النهج التدريجي المحدقة بصحة البالغ
   في الترصدالذي تتبعه المنظمة

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

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف 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 
تفعة أو مستويات مر

٦٠ ٦٠ 
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متزايدة من العبء 
الناجم عن الوفيات 

وحاالت العجز التي 
تُعزى إلى عوامل 
االختطار الكبرى 

 .تلك
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٤‚٦  
  
  

 المؤشرات
 التي عدد الدول األعضاء ١-٣-٦

معدالت عن  معطيات متماثلة لديها
بين البالغين، انتشار تعاطي التبغ 

والمتاحة بفضل استقصاءات وطنية 
بيانية حديثة، مثل المسح العالمي 
 لمعدل تعاطي التبغ بين البالغين أو

النهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة 
 في الترصد

  التيعدد الدول األعضاء ٢-٣-٦
تشريعات خاصة بمنع  لديها

التدخين وتشمل جميع العناصر 
التشريعية وأنواع األماكن 

النحو المحدد في والمؤسسات على 
تقرير منظمة الصحة العالمية عن 

 ٢٠٠٨، وباء التبغ العالمي

اء الدول األعضعدد  ٣-٣-٦
حظرت اإلعالن عن التبغ التي 

والترويج له ورعايته، على 
تقرير منظمة النحو المحدد في 

الصحة العالمية عن وباء التبغ 
 ٢٠٠٨ ،العالمي

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
  
 

  

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

  وضع ٣-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

 وتوفير الدعم التقني
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
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 

فحة التبغ بشأن مكا
لتنفيذ أحكام 

االتفاقية ووضع 
بروتوكوالت 

 .ودالئل

٣٠ ٢٢ ٥٦ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  يقياأفر

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٥٥‚٢  
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 المؤشرات
تولت بدعم التي عدد الدول األعضاء  ١-٤-٦

 وخطط وبرامج ياتع استراتيجوضمن المنظمة، 
 أو توقي مشكالت الصحة العمومية لمكافحة

الناجمة عن تعاطي الكحول والمخدرات وسائر 
 المواد النفسانية التأثير

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

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

 والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٤-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 

راضة متزايد للم
والوفيات المرتبطة 

بتعاطي الكحول 
والمخدرات وسائر 

المواد النفسانية 
التأثير أو الوقاية 

منها من أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

 . المعنية

١٠ ٥٠ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
يط غرب المح  شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٧‚١  
  

 المؤشرات
عدد الدول األعضاء التي اعتمدت  ١-٥-٦

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

بشأن النظام الغذائي  للمنظمة لميةاالستراتيجية العا
 والنشاط البدني والصحة

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

 النشاط البدني ممارسة أوالصحية 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٥-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتوصيات ومعايير 

ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
 للدول األعضاء

التي يسجل فيها 
عبء مرتفع أو 
متزايد للمراضة 

والوفيات المرتبطة 
بالنظم الغذائية غير 

الصحية وقلة 
البدني من النشاط 

أجل تقوية 
المؤسسات بهدف 

تمكينها من مكافحة 
أو توقي مشكالت 
الصحة العمومية 

 . المعنية

١٦ ٦٥ 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٥‚٣  
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 المؤشرات

عدد الدول األعضاء التي توفر بينات عن  ١-٦-٦
 ا أو عواقبهة الجنس غير المأمون ممارسةمحددات

عدد الدول األعضاء التي توفر بيانات  ٢-٦-٦
متماثلة عن مؤشرات ممارسة الجنس غير 

المأمونة، واستفادت من أدوات الترصد الخاصة 
 بالنهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة في الترصد

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٦-٦
سياسات 

واستراتيجيات 
وتدخالت 

وتوصيات ومعايير 
ودالئل أخالقية 
مسندة بالبينات 

وتوفير الدعم التقني 
ان للتشجيع للبلد

على اتخاذ الحيطة 
 ممارسة الجنس عند

وتعزيز المؤسسات 
بهدف التصدي 

للعواقب االجتماعية 
والفردية الناجمة 

عن ممارسة الجنس 
بدون وقاية 

 .والسيطرة عليها

٥ ١٠ 

  )ف الدوالرات األمريكيةبآال(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٤‚٠  
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  ٧الغرض االستراتيجي 
  

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

  ساليب المستندة إلى حقوق اإلنسانواأل
  

  النطاق

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

مجال الصحة عن طريق تحسين تلبية االحتياجات الصحية لفئات المجتمـع الفقيـرة والـسريعة التـأثر                 
أحـوال العمالـة    (ومختلف العوامل االجتماعية واالقتـصادية       والفقروالمهمشة؛ والصالت بين الصحة     

العوامل التجارية واالقتصادية الكلية؛ والحالة االجتماعية لمختلف الفئات، مثل النساء          واإلسكان والتعليم، و  
؛ ووضع سياسات وبرامج سليمة أخالقياً تتصدى لعـدم         )واألقليات العرقية  والنازحينواألطفال والمسنين   

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

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

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

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

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

التي تحـدد   ) مثل سوق العمل ونُظم التعليم وعدم المساواة بين الجنسين        (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   

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

  .العوامل الهيكلية
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٧١‚٩  ٣٠‚٠  ٢‚٠  ١٣‚٠  ٦‚٠  ٥‚٠  ٦‚٩  ٩‚٠  
  
  

  )يةبآالف الدوالرات األمريك (٢٠١١-٢٠١٠توزيع الموارد فيما يتعلق بالغرض االستراتيجي للفترة 

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          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
 ة العامةكما حددها تقرير اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة الذي أيدته المدير

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 االعتراف ١-٧
بأهمية المحددات 

االجتماعية 
واالقتصادية 

للصحة على نطاق 
ا المنظمة، وإدراجه

ضمن العمل 
التقييسي والتعاون 
التقني مع الدول 
األعضاء وسائر 

 .الشركاء

 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٧‚٥  
  
  

 المؤشرات
المتعلقة   المنشورةعدد التجارب القطرية ١-٢-٧
معالجة المحددات االجتماعية للمساواة في مجال ب

  ةالصح

 لدعم البلدان في كرسةعدد األدوات الم ٢-٢-٧
  على الصحةتحليل آثار التجارة واالتفاقات التجارية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١عام  بحلولحقيقها األهداف التي يتعين ت

اتخاذ  ٢-٧
المنظمة زمام 

المبادرة في توفير 
فرص ووسائل 

التعاون بين 
القطاعات على 

المستويين الوطني 
والدولي لمعالجة 

المحددات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
بما في للصحة، 

ذلك فهم آثار 
التجارة واالتفاقات 

 التجارية على
الصحة العمومية 
والعمل بموجب 
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، والتشجيع ذلك
على الحد من الفقر 

وعلى التنمية 
 .دامةالمست

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢١‚٩  
  
  

 المؤشرات
المساواة في  عنليل ا وتحمصنفةبيانات وتضمنت عدد التقارير القطرية التي نشرت خالل الثنائية  ١-٣-٧

 ةمجال الصح

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

  ٢٠١١عام  بحلولتحقيقها األهداف التي يتعين 

 جمع ٣-٧
المعطيات 

االجتماعية 
واالقتصادية ذات 

الصلة بالصحة 
ومقارنتها وتحليلها 

اس تصنيفها على أس
حسب نوع الجنس (

والسن واألصل 
العرقي والدخل 

والظروف الصحية، 
مثل المرض أو 

 ).العجز

 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١١‚٨  
  
  

 المؤشرات
 لصالح تم تطويرهاعدد األدوات التي  ١-٤-٧

 عنر إرشادات يوفلتالدول األعضاء أو األمانة 
تقدم في من أجل تحقيق الحقوق اإلنسان االستعانة ب

 مجال الصحة 

لصالح الدول تم تطويرها عدد األدوات التي  ٢-٤-٧
 االستفادة منر إرشادات بشأن يتوفلاألعضاء أو األمانة 

 السياسات الصحيةالتحليل األخالقي في تحسين 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تعزيز  ٤-٧
األساليب المستندة 

إلى األخالقيات 
والحقوق، فيما 
يخص تعزيز 

الصحة، داخل 
نظمة وعلى الم

المستويين الوطني 
 .والعالمي

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  هادئال

  المجموع  المقر الرئيسي

              ٨‚٨  
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 المؤشرات
 الصادرة عنواعد والمعايير عدد الق ١- ٥- ٧
المراعية التي تم إعدادها أو تحديثها وولمنظمة ا
 مقتضيات الجنسين ل

 حظيت بدعم منعدد الدول األعضاء التي  ٢-٥-٧
الرامية نشاطً أو أكثر من األنشطة ب واضطلعتالمنظمة 

 ةيبرامج الصحالتعزيز المساواة بين الجنسين في إلى 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

إدراج  ٥-٧
اإلجراءات 

الخاصة بتحليل 
مقتضيات الجنسين 

واالستجابة لها 
ضمن العمل 

التقييسي الذي تقوم 
به المنظمة، وتقديم 

الدعم إلى الدول 
األعضاء من أجل 

وضع سياسات 
وبرامج تراعي 

مقتضيات 
 .الجنسين

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١١‚٩  
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  ٨الغرض االستراتيجي 
  

ة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات مـن          تعزيز بيئ 
  أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

  
  النطاق

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

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

، وانتقال نواقل   أنواع الوقود الصلب  مأمونية المياه وعدم كفاية اإلصحاح وتلوث الهواء الداخلي واستعمال          
الصحية المتعلقة بالتغير فـي     المخاطر  : 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              )تكنولوجيا النانو 

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

  ).عمل خطرة إلى البلدان الفقيرة
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية
حاالت الطـوارئ المتعلقـة       لمقتضيات واالستجابةأهب  ترتبط جوانب الت  : ٥الغرض االستراتيجي     •

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

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

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

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

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

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

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

 تأثير قطاعات االقتصاد في مـسألة الحـد مـن          يعتبر: 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  (ضروري بالنسبة إلى األعمال المضطلع بها فيما يتعلق بالعوامـل المحـددة للـصحة               
ة إلى دفع عجلة برامج العمل الصحية العالمية        وإلى إقامة شراكات رامي   ) ٩ و ٧ و ٦ و ٥االستراتيجية  

  ).١٢الغرض االستراتيجي (إلى أمام 
  

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

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

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٤٦‚٧  ٥٠‚٢  ١٣‚٠  ١٩‚٠  ١٩‚٤  ١٤‚٠  ١٢‚١  ١٩‚٠  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  

  وقعالميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الم
 لمؤشراتا
اضطلعت عدد الدول األعضاء التي  ١-١-٨

التي تحدق المحددة البيئية بحساب بعض التهديدات 
مستعينة لعبء البيئي لألمراض بحساب ابالصحة أو 

 المنظمة خالل الثنائيةمن تقني في ذلك بدعم 

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

  نشرت خالل الثنائيةوالوظيفية أو البيئية 
 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

إجراء  ١-٨
تقديرات مسندة 

 ووضعبالبينات 
ومعايير قواعد 

بشأن المخاطر 
البيئية الرئيسية 

صحة المحدقة بال
من قبيل رداءة (

نوعية الهواء 
والمواد الكيميائية 

 توالمجاال
 ةالكهرومغنطيسي

وعنصر الرادون 
ورداءة نوعية مياه 

الشرب وإعادة 
استخدام المياه 

 )المستعملة
 .اوتحديثه

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  لرئيسيالمقر ا

              ٣٨‚١  
  
  

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

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تقديم الدعم ٢-٨
التقني واإلرشادات 

التقنية إلى الدول 
األعضاء لتنفيذ 
تدخالت الوقاية 
األولية التي تحد 

من المخاطر البيئية 
على الصحة، 

وتعزز السالمة 
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والصحة العمومية، 
بما في ذلك تنفيذها 

في بيئات محددة 
مثل أماكن العمل (

أو أو المنازل 
 )الحضريةالمناطق 

وبين الفئات 
السكانية السريعة 

مثل (التأثر 
 .)األطفال

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٠‚٨  
  
  

 المؤشرات
سياسات على الصعيد الوطني  /خطط عمل بدعم من المنظمة األعضاء التي نفذت  الدول عدد ١-٣-٨

- ٢٠٠٨ ( العمل العالمية المعنية بصحة العمالثل تلك التي ترتبط بخطةإلدارة مخاطر الصحة المهنية، م
٢٠١٧( 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

يم  تقد٣-٨
المساعدة التقنية 

والدعم التقني إلى 
الدول األعضاء 

نظم لتعزيز 
ووظائف وخدمات 

إدارة مخاطر 
الصحة المهنية 

على  والبيئية
  .الصعيد الوطني

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٩‚٨  
  
  

 المؤشرات
اعتماد السياسات الصحية لسائر القطاعات أو بت عن اهتمامها عدد الدول األعضاء التي أعرب ١-٤-٨

   األطر التي اقترحتها المنظمةاعتماد 
  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

  
 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٤-٨
إرشادات وأدوات 

واتخاذ مبادرات من 
أجل دعم قطاع 

للتأثير في الصحة 
سياسات القطاعات 
األخرى بما يساعد 

واعتماد  تبينعلى 
السياسات التي من 

شأنها تحسين 
والبيئة الصحة 
 .والسالمة

 

  )األمريكية الدوالرات بآالف( الميزانية

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   متوسطشرق ال  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٤‚٩    
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 المؤشرات
الدراسات أو  عدد ١-٥-٨

 قضايا الصحة المهنية عنالتقارير 
والبيئية المستجدة والمعاودة 

للظهور التي نشرت أو شاركت 
 االمنظمة في نشره

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

نشرها بخصوص التقدم المحرز 
صوب تحقيق الغرضين المتعلقين 

 التنمية في ُأطربالمياه واإلصحاح 
الدولية الرئيسية مثل المرامي 

 اإلنمائية لأللفية 

المنتديات اإلقليمية  عدد ٣-٥-٨
رفيعة المستوى المعنية بقضايا ال
يئة والصحة التي نظمت أو الب

حظيت بدعم تقني من المنظمة 
 كل سنتين

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تعزيز قيادة  ٥-٨
قطاع الصحة لتهيئة 

بيئة أصح وتغيير 
السياسات في كل 

القطاعات بغية 
معالجة األسباب 

الجذرية لألخطار 
البيئية المحدقة 

بالصحة باللجوء 
إلى وسائل من قبيل 
االستجابة للتبعات 
 المستجدة والمعاودة

التي تترتب للظهور 
أنشطة التنمية على 
 صحة البيئة، في

وتغير أنماط 
اإلنتاج  واالستهالك

واآلثار المدمرة 
للتكنولوجيات 

 .المتطورة

   

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  لرئيسيالمقر ا

              ١٩‚٠  
  
  

 المؤشرات
 تغير آثارتقارير عن الدراسات أو ال عدد ١-٦-٨

 التي نشرت أو ، الصحة العموميةعلىالمناخ 
 شاركت المنظمة في نشرها

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 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

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٤‚١  
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  ٩الغرض االستراتيجي 
  

  لمستدامةتحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية ا
  

  النطاق

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

سة األمراض المزمنة الناجمة عن اخـتالل       بالحوامل والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية الكافية، ودرا      
النظام الغذائي؛ والوقاية من االضطرابات التغذوية ومكافحتها، بما فيها حاالت نقص المغذيات الدقيقـة،              
والسيما بين الشرائح الضعيفة بيولوجياً واجتماعياً، مع التركيز على حاالت الطوارئ، وفي سياق مكافحة              

؛ والوقاية من األمراض الحيوانية المنشأ واألمراض غير الحيوانية المنـشأ           وباء األيدز والعدوى بفيروسه   
المنقولة بواسطة الغذاء؛ والحث على اتخاذ إجراءات مشتركة بين القطاعات لرفع مستوى إنتاج األغذيـة               
التي تتسم بجودة وسالمة كافيتين واستهالك هذه األغذية والحصول عليها؛ والتشجيع على رفع مستويات              

ستثمار في مجال التغذية والسالمة واألمن الغذائيين على الـصعيدين العـالمي واإلقليمـي والـصعيد                اال
  .الوطني

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

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

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

  .والرعاية والدعم فيما يتعلق باأليدز والعدوى بفيروسه
ما يتعلق بالتدخالت الصحية العمومية الخاصة بصحة األم والوليد والطفل    في: ٤الغرض االستراتيجي     •

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

  .السكان التغذوية
ام الغذائي طوال   فيما يتعلق بالتشجيع على اتباع ممارسات صحية في النظ        : ٦الغرض االستراتيجي     •

  .العمر
  .فيما يتعلق بالمخاطر الصحية البيئية: ٨الغرض االستراتيجي   •
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١١٨‚٩  ٢٦‚٠  ١٤‚٠  ٩‚٠  ٥‚٣  ١٢‚٠  ١٢‚٦  ٤٠‚٠  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع
 المؤشرات

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

المناهج واإلجراءات المتعددة لتشجيع 
القطاعات في مجال السالمة أو األمن 

 الغذائيين أو التغذية

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

ي تتبعها أو في  في النهج القطاعية الشاملة التاألنشطة
 ورقات استراتيجية الحد من الفقر

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

إقامة  ١-٩
شراكات 

وتحالفات، وبناء 
التنسيق و القيادات

والتنظيم عبر 
الشبكات مع 

أصحاب المصلحة 
كافة على 

الصعيدين القطري 
واإلقليمي والصعيد 

ن ذلك مالعالمي، و
التشجيع على أجل 

الدعوة والتواصل، 
 على اتخاذ والحفز

إجراءات مشتركة 
بين القطاعات، 

وزيادة 
 فياالستثمارات 

التدخالت المتعلقة 
بالتغذية والسالمة 
واألمن الغذائيين، 

ووضع برنامج 
عمل معني 

 .ودعمهبالبحوث 

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٠‚٩  
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 المؤشرات
 أدلة التدريب أو الدالئل أوعدد المعايير  ١-٢-٩

الجديدة المتعلقة بالتغذية والسالمة الغذائية التي 
والمجتمع  الدول األعضاءأعدت وعممت على 

 الدولي

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

الحيوانية المنشأ واألمراض غير الحيوانية المنشأ 
 المنقولة بواسطة الغذاء

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٢-٩
 بما فيها -القواعد

المراجع 
والمتطلبات 

واألولويات المتعلقة 
 والدالئلبالبحوث 

وأدلة التدريب 
والمعايير، وتعميمها 

على الدول 
 لتوسيعاألعضاء 

قدرتها على تقييم 
جميع أشكال سوء 
التغذية واألمراض 

 الحيوانية المنشأ
واألمراض غير 
 الحيوانية المنشأ

المنقولة بواسطة 
الغذاء والتصدي 

لها، والتشجيع على 
أنظمة غذائية اتباع 
 .صحية

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  فريقياأ

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٨‚٥  
  
  

 المؤشرات
 التي اعتمدت الدول األعضاءعدد  ١-٣-٩

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

سية لسوء ممثلة على الصعيد الوطني عن األشكال الرئي
 التغذية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تعزيز  ٣-٩
جوانب رصد 

االحتياجات 
وترصدها وتقييم 

وتقدير االستجابات 
في مجال األمراض 

المزمنة المتصلة 
بالتغذية والنظام 

الغذائي ورفع 
مستوى القدرة على 

أفضل تحديد 
الخيارات المتعلقة 
بالسياسة العامة، 

وذلك في الحاالت 
المستقرة وحاالت 

 .الطوارئ

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٦‚٧  
  



 53 
  ٢٠١١-٢٠١٠ البرمجية المقترحة مسودة الميزانية  

 

 المؤشرات
عدد الدول  ١-٤-٩

األعضاء التي نفذت 
ثالثة إجراءات على 

 من اإلجراءات األقل
العالية األولوية التي 

أوصت بها 
االستراتيجية العالمية 

لتغذية الرضع 
 وصغار األطفال

عدد  ٢-٤-٩
ألعضاء الدول ا

 التي نفذت
استراتيجيات ترمي 

إلى الوقاية من 
سوء التغذية الناجم 
عن نقص المغذيات 

 الدقيقة ومكافحته

عدد   ٣-٤-٩
الدول األعضاء التي 

ات نفذت استراتيجي
ترمي إلى تشجيع 
اتباع ممارسات 
النظام الغذائي 

للوقاية من الصحية 
األمراض المزمنة 

الناجمة عن اختالل 
  الغذائيالنظام

عدد  ٤-٤-٩
الدول األعضاء 

التي أدرجت 
موضوع التغذية 

في استجاباتها 
الشاملة 

مرض لمقتضيات 
األيدز والعدوى 

 هبفيروس

عدد  ٥-٤-٩
الدول األعضاء 

خطط التي لديها 
للتأهب على 

الصعيد الوطني 
لمواجهة حاالت 

الطوارئ المتعلقة 
 والتصديبالتغذية 

 لها

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
     

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

ات بناء القدر ٤-٩
وتقديم الدعم للدول 
األعضاء المستهدفة 

من أجل وضع 
وتعزيز وتنفيذ 

الخطط والسياسات 
والبرامج المتعلقة 
بالتغذية والرامية 

إلى تحسين جوانب 
التغذية طوال العمر 

في الحاالت 
المستقرة وحاالت 

 .الطوارئ

     
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢١‚٨  
    

 المؤشرات
 عززت  أو التي أقامتالدول األعضاءعدد  ١-٥-٩

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

رعت في  ش التيالدول األعضاءعدد  ٢-٥-٩
مرض  بتنفيذ خطة رامية إلى الحد من اإلصابة
الحيوانية رئيسي واحد على األقل من األمراض 

  المنقولة باألغذيةالمنشأ

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  
 

 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

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

وإعداد برامج تُعنى 
برصد وتقييم 

األخطار المتعلقة 
باألغذية ودمج هذه 

البرامج في نظم 
 الرصد الوطنية
القائمة وتعميم 

النتائج المتحققة 
على جميع 

األطراف الفاعلة 
 .األساسية

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
 شرق جنوب  األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٤‚٨  
    

 المؤشرات
 المنتقاة التي الدول األعضاءعدد  ١-٦-٩

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

 الخاصة بهيئة الدستور الغذائي

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

 الطوارئ

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

بناء القدرات  ٦-٩
للدول وتقديم الدعم 

، بما في األعضاء
ذلك مشاركتها في 

وضع المعايير 
الدولية لرفع 

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

واألمراض غير 
 الحيوانية المنشأ

والمنقولة بالغذاء 
ومجال السالمة 

الغذائية، واستحداث 
وتطبيق نُظم وطنية 

لمراقبة األغذية 
 مع نظم بالترابط

 .طوارئ دولية

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٦‚٢  
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  ١٠الغرض االستراتيجي 
  

 ،تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة
  الميسرةو على البينات والبحوث الموثوقة باالعتماد

  
  النطاق

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

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

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

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

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

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

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

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

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

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

  .الذي يكمل الظروف الخاصة لتقديم الخدمات في الدول الهشة: ٥الغرض االستراتيجي   •
سات الصحية المناصرة للفقراء وإعمال وخاصة فيما يتصل بالمساواة والسيا: ٧الغرض االستراتيجي   •

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

  . الشراكات والتعاون بمشاركة البلدان
  

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

  لبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشريلالبرنامج الخاص   •
  
  
  
  
  



56  
    ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحة البرمجية الميزانيةمسودة

 

  )الدوالرات األمريكيةبآالف  (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥٤٥‚٧  ١٤٢‚٥  ٤٦‚٠  ٧١‚٨  ٤٩‚٩  ٥٥‚٠  ٣٨‚٥  ١٤٢‚٠  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  وقعمالميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب ال
 المؤشرات

 زيادة حققتول األعضاء التي لدا نسبة ١-١-١٠
في مجال خدمات جودة الفي التغطية واإلتاحة و

الوقاية والتشخيص والعالج ( الصحة الشخصية
   والصحة السكانية)والتأهيل

يتضح أنها التي  الدول األعضاء عدد ٢-١-١٠
 في إدراج البرامج الخاصة بأمراض حققت تقدماً

  محددة في خدماتها الصحية العامة
  

  ٢٠١٠ طيات األساسيةالمع

 ٪٢٠زيادة بنسبة  ٪١٥زيادة بنسبة 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تحقيق ١-١٠
تكامل اإلدارة 

والتنظيم، وتحسين 
 إيتاء الخدمات

الصحية السكانية 
عن طريق القائمين 
على إيتاء الخدمات 

في القطاع العام 
والخاص وتحسين 

الشبكات، بما يعكس 
ستراتيجية الرعاية ا

الصحية األولية 
عزيز مستوى وت

 التغطية والعدالة
وجودة وسالمة 

صحة الخدمات 
الشخصية 

  وتحسين،يةالسكانو
 الحصائل الصحية

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٣٠‚٤  
  
  

حسين  ت٢-١٠ المؤشرات
القدرات الوطنية في 

مجال القيادة 
وتصريف الشؤون 

إقامة من خالل 
 بشأن حوار

 المسندةالسياسات 
البينات وبناء ب

الدول  نسبة ١-٢-١٠
، تظهر التي األعضاء

مقابل النقاط المرجعية 
المتفق عليها إقليمياً، ما 

عمليات يدل على تحسن 
  مؤسساتهاوبنيات وقدرات

تحليل بفيما يتعلق 
وصياغة السياسات 

الدول  نسبة ٢-٢-١٠
، تظهر التي األعضاء

مقابل النقاط المرجعية 
المتفق عليها إقليميا، ما 

يدل على تحسن المساءلة 
 وتوسيع نطاقفي األداء 

مشاركة المجتمع المدني 
والمجتمع بوجه عام 

  نسبة٣-٢-١٠
 التي الدول األعضاء

، مقابل النقاط تظهر
المرجعية المتفق 

عليها إقليميا، ما يدل 
على تحسن األداء 

ضع و تفي مجاال
القوانين وإنفاذها، 

الدول  نسبة ٤-٢-١٠
، تظهرالتي األعضاء 

مقابل النقاط المرجعية 
المتفق عليها إقليميا، ما 

امة آليات فعالة يدل على إق
للتعاون بين القطاعات من 

حسين أداء النظم أجل ت
  الصحية وحصائلها
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والتخطيط االستراتيجي 
والتنظيم والتنسيق بين 

المؤسسات وتنفيذ 
  صالحاتاإل

والمستهلكين والمنظمات 
المهنية في رسم 

وتنفيذها السياسات 
  هاواإلبالغ عن

  السياساتوصياغة
   وتنفيذها وتنظيمها

  

  

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

    

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

القدرات المؤسسية 
في مجال تحليل 

، ورسمهاالسياسات 
وتقييم أداء النظم 
الصحية القائمة 

على 
، االستراتيجيات

وزيادة الشفافية 
والمساءلة في األداء 

 وزيادة فعالية
التعاون بين 
 القطاعات

    

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
لمحيط غرب ا  شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٥٥‚١  
  
  

 المؤشرات

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تحسين  ٣-١٠
شتى بين تنسيق ال

بما فيها (اآلليات 
مساعدات الجهات 

التي تقدم ) المانحة
الدعم للدول 

األعضاء في تنفيذ 
جهودها من أجل 

بلوغ األهداف 
الوطنية في مجال 

تطوير النظم 
الصحية والمرامي 
 .الصحية العالمية

 

  )مريكيةبآالف الدوالرات األ(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٤‚٧  
  
  

 المؤشرات

ورصد نسبة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تملك ما يكفي من اإلحصاءات الصحية  ١-٤-١٠
  والتي تستجيب إلى المعايير المتفق بشأنهااإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةالمرامي 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز نظم ٤-١٠
المعلومات الصحية 
القطرية التي تتيح 

االستفادة من 
المعلومات العالية 
الجودة في الوقت 
المناسب من أجل 
التخطيط الصحي 

التقدم ورصد 
لمحرز في بلوغ ا

المرامي الوطنية 
والمرامي الدولية 

 .الهامة
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  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٤‚٥  

  
  

 المؤشرات
سبة البلدان التي ن ١-٥-١٠

 يمكنها الحصول على
الجودة العالية مواصفات ال
اإلحصاءات الصحية الرئيسية و

المتاحة من قواعد البيانات 
  للعموم

 عدد البلدان التي تؤدي ٢-٥-١٠
فيها المنظمة دوراً رئيسياً في دعم 

إيجاد واستعمال المعلومات 
التجميع والمعارف، بما في ذلك 

دراسات الاألولي للبيانات من خالل 
تسجيل المدني، نظم ال، واالستقصائية

أو تحسين بيانات المرافق الصحية 
السياسات والتخطيط ب في ما يتعلق

  أو تحليلها وتجميعها

 وضع آليات فعالة ٣-٥-١٠
 والتوجيهلتنسيق البحث الصحي 

والمحافظة عليها على المستويين 
  العالمي واإلقليمي

  

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

   

  ٢٠١١ عام حلولباألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تحسين ٥-١٠
المعارف وتأمين 

توافر البينات 
 لصنع القرارات

الخاصة بالصحة 
من خالل تعزيز 

البينات القائمة 
ونشرها، وتيسير 

 المعارف في إتاحة
المجاالت ذات 

األولوية والقيادة 
العالمية في مجال 

سياسات البحث 
الصحي والتنسيق، 

 في ذلكبما 
التنسيق فيما يخص 

السلوكيات 
 .األخالقية

   

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٤٤‚٤  

  
  

 المؤشرات
 نسبة البلدان المنخفضة والمتوسطة ١-٦-١٠

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

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

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز ٦-١٠
البحث على 

المستوى الوطني 
من أجل تطوير 

النظم الصحية في 
إطار البحث على 

إلقليمي المستوى ا
والدولي وإشراك 
 .المجتمع المدني

  
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  هادئال

  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٠‚٠  
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 المؤشرات
الدول األعضاء عدد  ١-٧-١٠

إدارة  بشأن  سياساتالتي تعتمد
المعارف من أجل تضييق 

 "قوالتطبيالفجوة بين المعرفة "
 تضييقإلى منها السيما الرامية 
  الفجوة الرقمية

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

 ومحفوظاتالعلمية الدولية اإللكترونية 
على النحو الذي الصحة علوم معارف 

بشأن  العالمي  المنظمة مرصدحدده
 الصحة اإللكترونية مسح عنإعداد 

  مرة كل سنتين

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

وأطر تنظيمية في مجال الصحة 
 على النحو الذي حددهاإللكترونية 

بشأن العالمي المنظمة مرصد 
 الصحة مسح عنإعداد 

  مرة كل سنتيناإللكترونية 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

   

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 إدارة ٧-١٠
المعارف وسياسات 
الصحة االلكترونية 

ووضع وتنفيذ 
االستراتيجيات 
الرامية لتعزيز 
 .النظم الصحية

   

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٧‚٤  

  
  

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

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

 األطلس العالمي للقوى التي ُأبلغ بها، والماضية
  العاملة الصحية

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

  أجل الصحة 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تعزيز ٨-١٠
قاعدة المعلومات 
والمعارف بشأن 

القوى العاملة 
الصحية وبناء 

قدرات البلدان في 
مجال تحليل 

السياسات 
وتخطيطها وتنفيذها 
وتبادل المعلومات 

   .ونتائج البحوث

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   ق المتوسطشر  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٤٦‚٤  

  
  

 المؤشرات

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

  متعددة السنواتالوخطة الموارد البشرية الصحية 

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

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

  الصحيين وتثقيفهم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

 تقديم الدعم ٩-١٠
التقني إلى الدول 

األعضاء، مع 
التركيز على الدول 

التي تواجه 
 كبرىصعوبات 

 بالقوى يتعلقفيما 
العاملة الصحية 

    بغية تحسين إيجاد 



60  
    ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحة البرمجية الميزانيةمسودة

 

وتوزيع قواها   ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 
العاملة الصحية 

نسب وتأمين 
 مةالمهارات الالز

 .لها واالحتفاظ بها

    

  ) األمريكيةبآالف الدوالرات(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٦٦‚٥  

  
  

 المؤشرات

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

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

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

  .وكفاءة استثمار الموارد والمساواة أمامه

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

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

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تزويد ١٠-١٠
الدول األعضاء 

المسندة بالسياسات 
 والدعم من بالبينات

أجل تحسين تمويل 
النظم الصحية من 

حيث توافر 
األموال وتوقي 

المخاطر 
عية والمالية االجتما

وتحقيق المساواة 
في الحصول على 
الخدمات وكفاءة 
  .استثمار الموارد

 
  

  )رات األمريكيةبآالف الدوال(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٣‚٢  

  
  

 المؤشرات

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

يصها وإعداد ويشمل ذلك تتبع الموارد وتخص
الميزانيات، واإلدارة المالية، والعواقب االقتصادية 

للمرض والتهميش االجتماعي، وتنظيم إيتاء 
 خدمات في ذلكالخدمات وتحقيق كفاءتها، بما 

والتردي في وهدة وقوع الكوارث المالية   أوالتعاقد
   الفقر

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

وتقييم مدى مالءمة استثمار األموال، وتقييم 
االحتياجات المالية في المستقبل، وإلدارة ورصد 

 لتتبع أثر سياسة التمويل على أو األموال المتاحة
  األسر 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

    

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ١١-١٠
القواعد والمعايير 

وأدوات القياس 
الالزمة لتتبع 

الموارد، وتقدير 
العواقب 

االقتصادية 
، لألمراض

وتكاليف وآثار 
التدخالت 
المالية والكوارث 

والتردي في وهدة 
 والتهميش الفقر

االجتماعي ودعم 
استعمال تلك 

  .االوسائل ورصده
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  )بآالف الدوالرات األمريكية(انية الميز
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٨‚٥  
  
  

 المؤشرات

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

لبلدان في مجال إلى اتقديم الدعم  أو نخفضة الدخلالم
 الحد من الفقر، اتتصميم ورصد ورقات استراتيجي

والنهج الشامل للقطاعات، وأطر اإلنفاق المتوسطة 
 األجل، وغيرها من آليات التمويل الطويل األجل

 توفير الحماية الصحية االجتماعية التي بوسعها
  وليةتساوق مع الرعاية الصحية األي بما

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

واستراتيجيات التمويل الصحي وتفسير المعطيات 
استخدام أهم المعلومات عن النفقات  أو المالية

والتمويل والفعالية والكفاءة في مجال الصحة في 
  توجيه العملية

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

    

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 اتخاذ ١٢-١٠
الخطوات الالزمة 

لتخصيص للدعوة 
 من األموال المزيد

للمجال الصحي 
حيثما يلزم؛ وبناء 
القدرات في مجال 

 وضع أطر
سياسات التمويل 
الصحي وتفسير 

المعلومات المالية 
واستخدامها؛ وحفز 

إيجاد المعارف 
وترجمتها من أجل 

دعم وضع 
 .السياسات

    

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٠‚١  
  
  

 المؤشرات

األدوات والقواعد والمعايير  توزيع ١-١٣-١٠
 وقياسها وتنفيذها ،الرئيسية لتوجيه رسم السياسات

  ودعم استخدامها

عدد الدول األعضاء المشاركة في  ٢-١٣-١٠
 سالمة التي تواجهالمية تحديات العالتصدي لل

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

    

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 القواعد ١٣-١٠
والمعايير وأدوات 

القياس المسندة 
تي بالبينات ال

طُورت بغرض 
مساعدة الدول 
األعضاء على 
قياس مستوى 

الرعاية الصحية 
غير المأمونة 

 .وخفضه
    

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   المتوسطشرق   أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٤‚٥  
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  ١١الغرض االستراتيجي 
  

  ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها
  

  النطاق

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

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

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

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

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

  .أخالقي
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

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

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

وستركز األنشطة . رض االستراتيجيالجودة والدعم التنظيمي فإن عمل المنظمة برمته يغطيه هذا الغ     
المتعلقة باالستخدام الرشيد على الجوانب العامة مثل انتقاء األدوية والمنتجات والتكنولوجيات الطبية            

 وسالمة المرضى، واالمتثال    والتيقظ الدوائي  األساسية استناداً إلى البينات، ووضع الدالئل السريرية،      
  .تواء مقاومة مضادات المكروباتألنظمة المعالجة الطويلة األمد واح

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

  .النظم الصحية دعماً للرعاية الصحية األولية
  .حسن تصريف الشؤون: ٧الستراتيجي الغرض ا  •
  .السياسة العامة العالمية: ١٢الغرض االستراتيجي   •
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  اآسي
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

١٦٠‚٧  ٧٧‚٠  ١٥‚٠  ١٧‚٢  ٥‚٦  ١٤‚٠  ٨‚٩  ٢٣‚٠  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  

          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 
          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص

  
  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع

 المؤشرات

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

رسمية وطنية بشأن إتاحة 
 وجودة واستعمال المنتجات 

التكنولوجيات الطبية أو 
 األساسية

الدول  عدد ٢-١-١١
 التي تتلقى األعضاء

 أو لتصميمالدعم 
دعيم نظم وطنية ت

أو شاملة للمشتريات 
 اإلمدادات

الدول  عدد ٣-١-١١
  التي تتلقىاألعضاء

تنفيذ أو / الدعم لوضع و
 وآليات استراتيجيات

 وطنية بشأن تنظيمية
أو ومنتجاته مأمونية الدم 

  بهمكافحة العدوى

 نشر التقرير ٤-١-١١
العالمي الثنائي السنوات 

عن أسعار األدوية 
، وتوفرها ويسر تكلفتها

باالستناد إلى جميع 
التقارير اإلقليمية 
 والوطنية المتاحة

  ٢٠١٠ اسيةالمعطيات األس

    

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 تأييد ودعم ١-١١
صياغة ورصد 

السياسات الوطنية 
الشاملة المتعلقة 
بإتاحة وجودة 

واستعمال 
المنتجات 

والتكنولوجيات 
 . الطبية األساسية

    

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٦٥‚٢  
  
  

 المؤشرات

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

 والدالئلوالمستحضرات 
توفير  تحسين المرجعية من أجل

المنتجات والتكنولوجيات الطبية 
أو استعمالها أو إدارتها أو 

 فعالية تنظيمهاأو جودتها 

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

أعطيت للمنتجات 
 الطبية

عدد األدوية  ٣-٢-١١
واللقاحات وأدوات 

المعدات بنود التشخيص و
التي تم إثبات صالحيتها 

يها األمم المسبقة لتشتر
 المتحدة

عدد  ٤-٢-١١
الدول األعضاء 

 أداء حظيالتي 
سلطاتها التنظيمية 

 بالتقييم أو الوطنية
  الدعم

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

    

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 وضع ٢-١١
قواعد ومعايير 

ودالئل دولية بشأن 
ودة المنتجات ج

والتكنولوجيات 
الطبية ومأمونيتها 

ونجاعتها 
ومردوديتها 

والدعوة إلى تنفيذها 
على المستوى 

الوطني أو المستوى 
اإلقليمي أو كليهما 

 .ودعمها
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  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٧٢‚٢  
  
  

 المؤشرات

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

التكنولوجيات الطبية على نحو  أوالمنتجات 
 سليم علمياً وعالي المردودية

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

عمليات ل والمخصصةخالل السنوات الخمس الماضية 
  استرداد التكاليف المتصلة بذلكأوالشراء الرسمية 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 اإلرشاد ٣-١١
القائم على البينات 

في مجال السياسات 
الرامية إلى تعزيز 
استخدام المنتجات 

والتكنولوجيات 
الطبية على نحو 

سليم علمياً وعالي 
المردودية من قبل 
العاملين الصحيين 

والتي والمستهلكين، 
تم وضعها ودعمها 

في األمانة، 
والبرامج اإلقليمية 

 .والوطنية

  

  )ف الدوالرات األمريكيةبآال(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٢٣‚٣  
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  ١٢الغرض االستراتيجي 

ومة األمم  ومنظاالضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان            
من أجل أداء والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل            المتحدة وسائر أصحاب المصلحة     

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

  النطاق

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

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

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

  .واإلقليمية

ض هو السعي إلى االستفادة من خبرة المنظمـة الكبيـرة           واالبتكار الرئيسي الذي ينطوي عليه هذا الغر      
والواسعة النطاق على الصعيد القطري للتأثير في المداوالت العالمية واإلقليمية، ومن ثم التأثير اإليجابي              
في البيئة التي يعمل فيها واضعو السياسات الوطنية، والمساهمة في بلوغ المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة                 

  .ة وسائر المرامي ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياًالمتعلقة بالصح
  

  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

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

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

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

  . على كل من المستوى العالمي واإلقليمي والقطرياألمم المتحدة،
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠ستراتيجي للفترة االالميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٢٥٣‚٩  ٩٤‚٠  ١٥‚٠  ٢٨‚١  ٣٤‚٢  ١٧‚٠  ١٦‚٦  ٤٩‚٠  

  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  
  

  الميزانية حسب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقع

 المؤشرات
 نسبة الوثائق المقدمة إلى األجهزة ١-١-١٢

الرئاسية في غضون المهل المحددة في الدستور 
 وباللغات الرسمية الست للمنظمة

لرئيسيين  مستوى فهم أصحاب المصلحة ا٢-١-١٢
لدور المنظمة وأولوياتها ورسائلها الرئيسية على النحو 

 الوارد في استقصاء متعلق بأصحاب المصلحة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ممارسة  ١-١٢
لقيادة المنظمة ل

والتوجيه الفعال 
من خالل تعزيز 
تصريف شؤون 
المنظمة وتحقيق 

االتساق والمساءلة 
والتآزر في 

   .أعمالها
  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 

جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا
  آسيا

غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا
  الهادئ

  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٥٦‚٩  

  
  

 المؤشرات
التي تعكف  الدول األعضاءعدد  ١-٢-١٢

استراتيجيات التعاون  فيها المنظمة على تنسيق
مع الدورة الخاصة بأولويات البلدان القطري 

 مع وتنميتها وعلى مواءمة أنشطة المنظمة
 ألمم المتحدة والشركاء اآلخرين اأنشطة

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

 والنهج استراتيجية الحد من الفقرات رقوو
 المتعددة القطاعات

المكاتب نسبة  ٢-٢-١٢
لمنظمة ل القطرية التابعة

التي قامت باستعراض 
وتعديل قدراتها األساسية 
وفقاً الستراتيجية التعاون 

 هالتي تتبعلقطري اا

نسبة خطط  ٣-٢-١٢
العمل الخاصة بالبلدان 

والمتساوقة مع استراتيجية 
 التعاون القطري التي تتبعها

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
   

  ٢٠١١عام  بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 ترسيخ ٢-١٢
 المنظمة وجود

 ١في البلدانالفعال 
لتنفيذ استراتيجيات 

المنظمة للتعاون مع 
 الدول األعضاء،

والتي تتماشي مع 
برامج عمل الدول 

 بشأن األعضاء
الصحة والتنمية 

 مع الفريق وتتواءم
ع لألمم القطري التاب

والشركاء المتحدة 
 اآلخرين المعنيين

 .بالتنمية
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  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  سياآ
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٠‚٨  

  
   يعد وجود المنظمة في البلدان قاعدة التعاون الفعال مع البلدان على التقدم في تنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي، مما يسهم فـي                         ١

   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.رية ضمن السياسات واألولويات العالميةاالستراتيجيات الوطنية، وإدماج الحقائق والمنظورات القط
  
  

 المؤشرات
 الشراكات عدد ١-٣-١٢

الصحية التي تشارك فيها 
المنظمة وتعمل وفقاً لمبادئ 

لشراكات اأفضل ممارسات 
 الصحية العالمية

نسبة الشراكات  ٢-٣-١٢
 المنظمة تديرهاالصحية التي 

 الصحية للسياساتوتمتثل 
التي تتبعها المنظمة في إقامة 

 الشراكات

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

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

عملية إصالح  في سياق القيام بهذا
  األمم المتحدةمنظومة

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
   

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

إنشاء آليات  ٣-١٢
عالمية للصحة 

والتنمية من أجل 
تزويد مجال الصحة 
بموارد تقنية ومالية 

أكثر استدامة 
ويمكن التنبؤ بها 

بصورة أكبر، على 
 برنامج عمل أساس

صحي مشترك يلبي 
احتياجات الدول 

ويستجيب األعضاء 
 مجال في ألولوياتها
 .الصحة

   

  )بآالف الدوالرات األمريكية(يزانية الم
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٣‚٨  

  
  

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

الزيارات في كل شهر لمواقع مقر المنظمة 
 الرئيسي على اإلنترنت

عدد الصفحات المتعددة اللغات بغير اللغة  ٢-٤-١٢
طرية اإلنكليزية المتاحة على موقع المكاتب الق

 واإلقليمية ومقر المنظمة الرئيسي على اإلنترنت

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

إتاحة  ٤-١٢
المواد المعرفية 

والدعوية األساسية 
والمتعددة اللغات 
 الخاصة بالصحة
  للدول األعضاء 

والشركاء الصحيين 
ر أصحاب وسائ

المصلحة عن 
طريق تبادل 

 وتقاسمهاالمعارف 
 .على نحو فعال

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  وعالمجم  المقر الرئيسي

              ٣٢‚٤  
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  ١٣الغرض االستراتيجي 

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

  
  النطاق

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

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

وتقييمه؛ وإدارة الموارد المالية من خالل رصدها وحشدها وتنسيقها على صعيد المنظمة، لضمان فعالية              
تدفق ما هو متاح منها على مستوى المنظمة ككل؛ وإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك وضـع الخطـط        

ـ           يمهم، وإدارة األداء، وشـروط الخدمـة       الخاصة بهذه الموارد، والتعيـين، وتطـوير المـوظفين وتعل
واالستحقاقات، وتوفير الدعم التنفيذي، الذي يتراوح بين إدارة البنى التحتيـة واللوجـستيات، وخـدمات               
اللغات، وأمن الموظفين والمباني، وتزويد الموظفين بالخدمات الطبية، إلى إدارة تكنولوجيا المعلومـات؛             

  .رة تشمل جميع المجاالتووضع آليات مالئمة للمساءلة واإلدا

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

نطاق منظومـة األمـم المتحـدة علـى     ارتباطاً وثيقاً بجوانب اإلصالح األوسع نطاقاً التي تندرج ضمن       
  .الصعيدين القطري والعالمي على حد سواء

  
  الروابط مع سائر األغراض االستراتيجية

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

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

جه الداخلي نحو التطرق إلى المسائل التنظيمية واإلدارية، فإن          يتسم بطابع التو   ١٣الغرض االستراتيجي   
 يتسم بطابع أكثر توجهاً نحو الخارج، إذ يركز على القضايا المتعلقة بالجوانب             ١٢الغرض االستراتيجي   

 كل من الصعيد  القيادية واإلدارية في المنظمة، وعلى تعاون المنظمة مع الدول األعضاء والشركاء على             
  .القطريوإلقليمي العالمي وا
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  )بآالف الدوالرات األمريكية (٢٠١١- ٢٠١٠االستراتيجي للفترة الميزانية اإلجمالية حسب الموقع للغرض 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

٥٤٥‚٦  ٢٢٩‚٠  ٣٤‚٠  ٣٦‚٥  ٤٥‚٣  ٤٥‚٠  ٢٩‚٨  ١٢٦‚٠  
  
  

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

  المجموع  المقر الرئيسي  األقاليم  البلدان  
          ٢٠١١-٢٠١٠مجمل التمويل 

          النسبة المئوية حسب مستوى التخصيص
  
  

  سب النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة وحسب الموقعالميزانية ح

 تالمؤشرا
نسبة خطط العمل القطرية التي  ١-١-١٣

استعرض النظراء جودتها التقنية وتضمنت الدروس 
 المستفادة وعبرت عن االحتياجات القطرية

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

 الدوري

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١ عام بحلولالتي يتعين تحقيقها األهداف 

 القيام، ١-١٣
على صعيد 

المنظمة ككل، 
بإعداد أنشطتها 

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

منها في رصد 
األداء وتقييم 

النتائج المترتبة 
 .على ذلك

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٤٠‚٨  
  
  

 المؤشرات

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

المساهمات الطوعية التي صنفت بوصفها  نسبة ٢-٢-١٣
  "مساهمة طوعية أساسية"

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

  

  ٢٠١١عام  بحلولف التي يتعين تحقيقها األهدا

 اتباع ٢-١٣
ممارسات مالية 

سليمة وإدارة 
الموارد المالية 

بكفاءة من خالل 
الستمرار في ا

رصدها وحشدها 
بغية ضمان 
مواءمتها مع 

الميزانيات 
 .البرمجية
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  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٦٧‚٨  
  
  

 المؤشرات
 التي ١ نسبة المكاتب١-٣-١٣

لديها خطط معتمدة بشأن الموارد 
 البشرية في ثنائية معينة

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

الموظفين المنقولين إلى موقع 
أرجئت ( جديد خالل ثنائية معينة

 )٢٠١١- ٢٠١٠إلى الثنائية 

نسبة الموظفين الذين  ٣-٣-١٣
يتقيدون بدورة نظام تطوير إدارة 

 األداء 

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
   

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

 وضع ٣-١٣
سياسات وممارسات 

متعلقة بالموارد 
البشرية موضع 
اب التنفيذ الستقط

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

 .السلوك األخالقي

   

  )األمريكيةبآالف الدوالرات (الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ٣٧‚٠  

  .)٤٠~(وأقسام المقر الرئيسي ) ٣٠~(وشعب المكاتب اإلقليمية ) ١٤٤(يشير تعبير مكاتب، في هذا السياق، إلى المكاتب القطرية     ١
  
  

 المؤشرات
 تكنولوجيا المعلومات ٢ عدد تخصصات١-٤-١٣

لمعايير المرجعية ل المنفذة على صعيد المنظمة وفقاً
 ة الصناعيالدوائرألفضل الممارسات المتبعة في 

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية
  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

وضع  ٤-١٣
يجيات استرات

وسياسات 
وممارسات معينة 

موضع التنفيذ 
إلدارة نظم 

المعلومات بحيث 
تكفل إيجاد حلول 
موثوقة ومأمونة 
وعالية المردود، 

والعمل في الوقت 
ذاته على تلبية 

االحتياجات 
 .المتغيرة للمنظمة

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  يقياأفر

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٢٠‚٣  

  .يشمل ذلك، على سبيل المثال، إدارة األحداث، وإدارة التشكيالت الحاسوبية، وإدارة اإلصدارات، ووظائف مكاتب المساعدة    ٢
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 المؤشرات
المنصوص عليها في   وفقاً للمعايير المركز العالمي للخدمات العالميالتي يقدمها  نسبة الخدمات ١-٥-١٣

 اتفاقات مستوى الخدمات

  ٢٠١٠ سيةالمعطيات األسا
 

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تقديم  ٥-١٣
يلزم من  ما

  دعم١خدمات
تنظيمية وإدارية 
لتؤدي المنظمة 

عملها بكفاءة، وذلك 
وفقاً التفاقات 

مستوى الخدمات 
التي تؤكد جانبي 
 .الجودة والتجاوب

 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  المقر الرئيسي

              ١٣٠‚١  

  .ت، والموارد البشرية، والموارد المالية، واللوجستيات، وخدمات اللغات منها خدمات مقدمة في مجاالت تكنولوجيا المعلوما   ١
  
  

 المؤشرات

 التي المعتزمةنسبة المشاريع  ١-٦-١٣
  الخطة الرئيسية لألصول الرأسماليةتتضمنها 

 .ة ثنائية معينالمنجزة في

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

  ٢٠١٠ المعطيات األساسية

  

  ٢٠١١ عام بحلولاألهداف التي يتعين تحقيقها 

تهيئة بيئة  ٦-١٣
 تساعد على عمل

تحقيق عافية 
الموظفين وسالمتهم 

 .في جميع المواقع

  

  )بآالف الدوالرات األمريكية(الميزانية 
جنوب شرق   األمريكتان  أفريقيا

  آسيا
غرب المحيط   شرق المتوسط  أوروبا

  الهادئ
  المجموع  قر الرئيسيالم

              ١٤٩‚٦  
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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

  ٢٠٩‚٠  ٣٤‚٤  ٦٠٥‚٠  عن األمراض السارية
  ١٠٥‚٠  ٤٨‚٢  ٢٤٢‚٠   مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكـرة         -٣

بسبب االعتالالت غير السارية المزمنة واالضطرابات النفسية       
  ١٦‚٠  ١١‚٨  ٢١‚٠   وضعف البصروالعنف واإلصابات

ت وتحسين الصحة خالل     خفض معدالت المراضة والوفيا    -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          

  ٤٦‚٠  ٢٧‚٤  ١١٥‚٠  مرحلة الشيخوخة
حاالت الطـوارئ    الحد من العواقب الصحية المترتبة على        -٥

والكوارث واألزمات والنزاعات والتقليل من أثرها االجتماعي       
  ١٤‚٠  ١٥‚٩  ٣٤‚٠  واالقتصادي إلى أقصى الحدود

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

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

  ١٦‚٠  ١٣‚٩  ٢٦‚٠  غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة  -٧

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

  ٥‚٠  ٦‚٩  ٩‚٠  تراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتـأثير          -٨

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

التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما        تحسين   -٩
  ١٢‚٠  ١٢‚٦  ٤٠‚٠  يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة

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

  ٥٥‚٠  ٣٨‚٥  ١٤٢‚٠  البينات والبحوث الموثوقة والميسرة
 ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيـات الطبيـة         -١١

  ١٤‚٠  ٨‚٩  ٢٣‚٠  وجودتها واستخدامها
 االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تـصريف الـشؤون         -١٢

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

ي التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لمـا          العالمية ف 
  ١٧‚٠  ١٦‚٦  ٤٩‚٠  هو محدد في برنامج العمل العام الحادي عشر

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

  ٤٥‚٠  ٢٩‚٨  ١٢٦‚٠  الكفاءة والفعالية
  ٥٦٨‚٠  ٢٧٧‚٠  ١٤٥١‚٠ عالمجمو
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    ) الدوالرات األمريكيةبماليين (٢٠١١-٢٠١٠، والمواقع الرئيسية

  
  

  المجموع  المقر الرئيسي  المحيط الهادئغرب   شرق المتوسط  أوروبا
  
١٥٤٣‚٠  ٤١٥‚٨  ٨٤‚٤  ١٥٥‚٧  ٣٨‚٧  
٧٣١‚٧  ٢٠١‚٠  ٥٣‚٠  ٥٢‚٠  ٣٠‚٥  
  
  
١٦١‚٨  ٦٣‚٥  ١٧‚٠  ١٩‚٠  ١٣‚٥  
  
  
  
  
٣٥٤‚٢  ٩٤‚٥  ٢٥‚٠  ٣٥‚١  ١١‚٢  
  
  
١٢٦‚٧  ٤١‚٠  ٥‚٠  ٨‚٠  ٨‚٨  
  
  
  
  
١٧٧‚١  ٦٥‚٥  ٢٥‚٠  ٢١‚٠  ٩‚٧  
  
  
  
٧١‚٩  ٣٠‚٠  ٢‚٠  ١٣‚٠  ٦‚٠  
  
  
١٤٦‚٧  ٥٠‚٢  ١٣‚٠  ١٩‚٠  ١٩‚٤  
  
١١٨‚٩  ٢٦‚٠  ١٤‚٠  ٩‚٠  ٥‚٣  
  
  
٥٤٥‚٧  ١٤٢‚٥  ٤٦‚٠  ٧١‚٨  ٤٩‚٩  
  
١٦٠‚٧  ٧٧‚٠  ١٥‚٠  ١٧‚٢  ٥‚٦  
  
  
  
  
٢٥٣‚٩  ٩٤‚٠  ١٥‚٠  ٢٨‚١  ٣٤‚٢  
  
  
٥٤٥‚٦  ٢٢٩‚٠  ٣٤‚٠  ٣٦‚٥  ٤٥‚٣  
٤٩٣٧‚٩  ١٥٣٠‚٠  ٣٤٨‚٤  ٤٨٥‚٤  ٢٧٨‚١  
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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 

   أالمقدرة
لمساهمات ا

  الطوعية
مجمل 
  التمويل

مجمل 
  التمويل

مجمل 
  التمويل

مجمل 
  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
        ١٥٤٣‚٠      الناجم عن األمراض السارية

        ٧٣١‚٧       مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
ت  توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـا        -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

        ١٦١‚٨      البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

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

ة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع  تحسين الصح و
        ٣٥٤‚٢      األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

        ١٢٦‚٧      أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
لتنمية وتوقي عوامـل االختطـار       تعزيز الصحة وا   -٦
المرتبطـة  الصحية   منها فيما يتعلق باالعتالالت      الحد وأ

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

        ١٧٧‚١      البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
واالقتصادية األساسية   معالجة المحددات االجتماعية     -٧

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

        ٧١‚٩      المستندة إلى حقوق اإلنسان
 تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األوليـة          -٨

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

        ١٤٦‚٧      بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

        ١١٨‚٩      العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
علـى   تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات       -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
        ٥٤٥‚٧      باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
        ١٦٠‚٧      الطبية وجودتها واستخدامها

 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -١٢
 ومنظومـة   ة والتعاون مع البلدان   الشؤون وتدعيم الشراك  

 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           

        ٢٥٣‚٩      العام الحادي عشر
 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣

بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها       تتسم  
        ٥٤٥‚٦      بمزيد من الكفاءة والفعالية

        ٤٩٣٧‚٩      المجموع
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  .بما في ذلك اإليرادات المتنوعة)   أ(    
    الرئيسيوالموقعحسب الغرض االستراتيجي البرمجية المقترحة  الميزانية: ٣  الموجزالجدول

  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 
  

  أفريقيا

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   أالمقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
      ٦٠٥‚٠      الناجم عن األمراض السارية

      ٢٤٢‚٠       مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

      ٢١‚٠      البصر
صحة  خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين ال      -٤

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

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
      ١١٥‚٠      األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

      ٣٤‚٠      أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت    الحد أو

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

      ٢٦‚٠      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       

األسـاليب  للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين و       
      ٩‚٠      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        

      ١٩‚٠      بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

      ٤٠‚٠      العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
      ١٤٢‚٠       باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
      ٢٣‚٠      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         

د في برنـامج العمـل      الصحي العالمي وفقاً لما هو محد     
      ٤٩‚٠      العام الحادي عشر

 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣
تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        

      ١٢٦‚٠      بمزيد من الكفاءة والفعالية

      ١٤٥١‚٠      المجموع
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  .بما في ذلك اإليرادات المتنوعة)   أ(    
    الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي والموقعالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣ ز الموجالجدول

  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 
  

  األمريكتان

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   أالمقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مل التمويلمج  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
      ٣٤‚٤      الناجم عن األمراض السارية

      ٤٨‚٢       مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   ضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    واال

      ١١‚٨      البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

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

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
      ٢٧‚٤      ط والصحة في مرحلة الشيخوخةاألفراد بالنشا

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

      ١٥‚٩      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        

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

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

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

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

      ١٢‚١      بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

      ١٢‚٦      العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
      ٣٨‚٥        البينات والبحوث الموثوقة والميسرةباالعتماد على

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
      ٨‚٩      الطبية وجودتها واستخدامها

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

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

      ١٦‚٦      العام الحادي عشر
 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
      ٢٩‚٨      فعاليةبمزيد من الكفاءة وال

      ٢٧٧‚٠      المجموع



 77 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة الميزانية البرمجية مسودة   

  الجداول المالية
 

  

  .بما في ذلك اإليرادات المتنوعة)   أ(    
    الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي والموقعالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول

  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 
  

  جنوب شرق آسيا

المستوى   وع المجم
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   أالمقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
      ٢٠٩‚٠      الناجم عن األمراض السارية

      ١٠٥‚٠       مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

      ١٦‚٠      البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

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

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
      ٤٦‚٠      األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

      ١٤‚٠      قصى الحدودأثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أ
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت    الحد أو

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

      ١٦‚٠      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       
للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         

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

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

      ١٤‚٠      بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

      ١٢‚٠      العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى       تحسين   -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
      ٥٥‚٠       باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
      ١٤‚٠      الطبية وجودتها واستخدامها

 تـصريف    االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز      -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           

      ١٧‚٠      العام الحادي عشر
المية ودعمها كمنظمـة     تطوير منظمة الصحة الع    -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
      ٤٥‚٠      بمزيد من الكفاءة والفعالية

      ٥٦٨‚٠      المجموع



 78   
  ٢٠١١-٢٠١٠لمقترحة االميزانية البرمجية مسودة 

  الجداول المالية
  

 

  

  .بما في ذلك اإليرادات المتنوعة)   أ(    
    الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي والموقعالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول

  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 
  

  أوروبا

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   أالمقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
      ٣٨‚٧      ن األمراض الساريةالناجم ع

      ٣٠‚٥       مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

      ١٣‚٥      البصر
والوفيات وتحسين الصحة    خفض معدالت المراضة     -٤

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

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
      ١١‚٢      األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

      ٨‚٨      أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت    الحد أو

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

      ٩‚٧      البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
 معالجة المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية      -٧

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

للفقراء واألساليب التي تراعـي الجنـسين واألسـاليب         
      ٦‚٠      المستندة إلى حقوق اإلنسان

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

يئية المحدقـة   أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار الب     
      ١٩‚٤      بالصحة

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

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

      ٤٩‚٩       ث الموثوقة والميسرةباالعتماد على البينات والبحو
 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١

      ٥‚٦      الطبية وجودتها واستخدامها
 االضطالع بالدور القيـادي وتعزيـز تـصريف         -١٢

 ومنظومـة   الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان     
 مـن أجـل أداء      األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة    

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

      ٣٤‚٢      العام الحادي عشر
 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
      ٤٥‚٣      بمزيد من الكفاءة والفعالية

      ٢٧٨‚١      المجموع



 79 
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة الميزانية البرمجية مسودة   

  الجداول المالية
 

  

  .بما في ذلك اإليرادات المتنوعة)   أ(    
    الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي والموقعالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول

  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 
  

  شرق المتوسط

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   أالمقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
      ١٥٥‚٧      الناجم عن األمراض السارية

      ٥٢‚٠       مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
االت المرض والعجـز والوفيـات       توقي وتقليص ح   -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

      ١٩‚٠      البصر
 خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة       -٤

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

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
      ٣٥‚١      األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

      ٨‚٠      أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
 تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامـل االختطـار         -٦
 المرتبطـة    الصحية  منها فيما يتعلق باالعتالالت    الحد أو

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

      ٢١‚٠      البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
ددات االجتماعية واالقتصادية األساسية     معالجة المح  -٧

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

      ١٣‚٠      المستندة إلى حقوق اإلنسان
يـة   تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقايـة األول        -٨

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

      ١٩‚٠      بالصحة
 تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيين طـوال         -٩

      ٩‚٠      العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
ل تحسينات علـى     تحسين الخدمات الصحية بإدخا    -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
      ٧١‚٨       باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

 ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنولوجيـات        -١١
      ١٧‚٢      الطبية وجودتها واستخدامها

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

 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           

      ٢٨‚١      العام الحادي عشر
 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣

تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        
      ٣٦‚٥      بمزيد من الكفاءة والفعالية

      ٤٨٥‚٤      المجموع



 80   
  ٢٠١١-٢٠١٠لمقترحة االميزانية البرمجية مسودة 

  الجداول المالية
  

 

  

  .بما في ذلك اإليرادات المتنوعة)   أ(    
    الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي والموقعالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣  الموجزالجدول

  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 
  

  غرب المحيط الهادئ

المستوى   المجموع 
  القطري

المستوى 
  الغرض االستراتيجي  اإلقليمي

االشتراكات 
   أالمقدرة

المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  مجمل التمويل  مجمل التمويل  التمويل

 تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي واالقتـصادي        -١
      ٨٤‚٤       الساريةالناجم عن األمراض

      ٥٣‚٠       مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢
 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز والوفيـات         -٣

المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية المزمنـة          
 وضـعف   واالضطرابات النفسية والعنف واإلصـابات    

      ١٧‚٠      البصر
وتحسين الصحة   خفض معدالت المراضة والوفيات      -٤

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

تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميـع   و
      ٢٥‚٠      األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

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

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

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

      ٢٥‚٠      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       

جنـسين واألسـاليب    للفقراء واألساليب التي تراعـي ال     
      ٢‚٠      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        

      ١٣‚٠      بالصحة
ن طـوال    تحسين التغذية والسالمة واألمن الغـذائيي      -٩

      ١٤‚٠      العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة
 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات علـى        -١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيف واإلدارة،      
      ٤٦‚٠       باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

وجيـات   ضمان تحسين إتاحة المنتجـات والتكنول      -١١
      ١٥‚٠      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         

هو محدد في برنـامج العمـل       الصحي العالمي وفقاً لما     
      ١٥‚٠      العام الحادي عشر

 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمـة        -١٣
تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها        

      ٣٤‚٠      بمزيد من الكفاءة والفعالية

      ٣٤٨‚٤      المجموع
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  .بما في ذلك اإليرادات المتنوعة)   أ(    
    الرئيسيحسب الغرض االستراتيجي والموقعالبرمجية المقترحة الميزانية : ٣ لموجز االجدول

  ) الدوالرات األمريكيةبماليين( ٢٠١١-٢٠١٠ومصدر التمويل، 
  

  المقر الرئيسي

  الغرض االستراتيجي  المجموع 
االشتراكات 

   أالمقدرة
المساهمات 
  الطوعية

مجمل 
  التمويل

  ٤١٥‚٨      تماعي واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية تخفيف العبء الصحي واالج-١

  ٢٠١‚٠       مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والسل، والمالريا-٢

 توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بـسبب االعـتالالت غيـر              -٣
  ٦٣‚٥       وضعف البصرالسارية المزمنة واالضطرابات النفسية والعنف واإلصابات

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

  ٩٤‚٥      الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

لصحية المترتبة على حـاالت الطـوارئ والكـوارث واألزمـات        الحد من العواقب ا    -٥
  ٤١‚٠      والنزاعات والتقليل من أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود

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

  ٦٥‚٥      الغذائية غير الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون

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

  ٣٠‚٠      التي تراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حقوق اإلنسان

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

لسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الـصحة العموميـة            تحسين التغذية وا   -٩
  ٢٦‚٠      والتنمية المستدامة

 تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويـل            -١٠
  ١٤٢‚٥       والتوظيف واإلدارة، باالعتماد على البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  ٧٧‚٠      ة المنتجات والتكنولوجيات الطبية وجودتها واستخدامها ضمان تحسين إتاح-١١

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

لعالمي وفقاً لما هو محدد في برنامج العمـل         العالمية في التقدم في برنامج العمل الصحي ا       
  ٩٤‚٠      العام الحادي عشر

 تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينها            -١٣
  ٢٢٩‚٠      من الوفاء بواليتها بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ١ ٥٣٠,٠      المجموع

  .بما في ذلك اإليرادات المتنوعة)   أ(
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  بعض الشراكات والترتيبات التعاونية المدرجة في الميزانية البرمجية المقترحة: ٤  الموجزالجدول

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

  

  الشراكات والترتيبات التعاونية/ الغرض االستراتيجي

  المجموع
 بماليين الدوالرات األمريكية

صحيح أسعار قبل ت(
  )العمالت

  ١الغرض االستراتيجي 

التعاون الفعال مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للتعجيـل              
  ٢٣٨‚١  باستحداث لقاحات مضادة ألمراض الطفولة

  ٣٨٨‚٨  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  ٥٠‚٠  سيةشراكة مكافحة أمراض المناطق المدارية المن

التعاون الفعال مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للترصـد              
  ٢٢‚٠  المتكامل

البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المـشترك بـين             
  ٧٣‚٨  يةاليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالم

  ٣‚٠  شراكات بحوث اللقاحات

التعاون الفعال مع الشركاء في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع دعماً للتعجيـل              
  ٧٣‚٠  باستحداث لقاحات مضادة لألمراض التي يحتمل أن تتحول إلى أوبئة

 الدوليـة مة  االتفاق المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة والمنظ         
  ٣٠‚٠  لصحة الحيوان بشأن السيطرة على أنفلونزا الطيور واألمراض المستجدة األخرى

  ٨٧٨‚٧  المجموع
    

    ٢الغرض االستراتيجي 

مبادرة لقاح فيروس العوز المناعي البشري المشتركة بين منظمة الصحة العالمية وبرنامج            
  ٣‚٠  )رنامج األفريقي للقاح مرض األيدزشاملة الب(األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز 

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

البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المـشترك بـين             
  ٧٣‚٠  حة العالميةاليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الص

  ٧٨‚٠  المجموع
    

    ٤الغرض االستراتيجي 

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

  ٤٠‚٥  الصحة العالمية والبنك الدولي

  ٤٠‚٥  المجموع
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  الشراكات والترتيبات التعاونية/ الغرض االستراتيجي

  المجموع
 بماليين الدوالرات األمريكية

صحيح أسعار قبل ت(
  )العمالت

    
    ٥الغرض االستراتيجي 

  ٣‚٠  خدمة تتبع الصحة والتغذية

  ٣‚٠  المجموع
    

    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  المية والبنك الدوليالصحة الع

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

  ١٣‚٠  المجموع
    

    ٨الغرض االستراتيجي 

  ١‚٢   الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائيةالمحفل

  ١‚٢  المجموع
    

    ١٠الغرض االستراتيجي 

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

  ١‚٠  الصحة العالمية والبنك الدولي

  ٣٤‚٥  التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى

  ٣٥‚٥  المجموع

  ١٠٤٩‚٩  المجموع العام
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   التغيرات-  والترتيبات التعاونية الشراكات: ٥الجدول الموجز 
  ٢٠١١-٢٠١٠ والثنائية ٢٠٠٩-٢٠٠٨بين الثنائية 

  

  الشراكات والترتيبات التعاونية  االسم
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية   
البرمجة 
المعتمدة 
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية 
البرمجية 
المنقحة 
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية البرمجية 
-٢٠٠٨المنقحة 
 خالصة من ٢٠٠٩

الشراكات 
والترتيبات التعاونية 
المرحلة إلى الثنائية 

٢٠١١- ٢٠١٠  

الميزانية البرمجية 
المقترحة للشراكات 
والترتيبات التعاونية 

٢٠١١- ٢٠١٠  
قبل تصحيح أسعار (

  )العمالت

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

  -  -  ١١‚٨  ٧‚٥  متحالف القوى العاملة الصحية في العال

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

  -  -  ٢٧‚٢  ٥‚٠  شبكة القياسات الصحية

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

  -  -  ١٣‚١  -  شراكة صحة األم والوليد والطفل

  -  -  ١٨‚٧  ١٣‚٦  شراكة دحر المالريا

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

  ومنظمة الصحة العالمية

١٤٦‚٨  ١٠٠‚٩  ١٠٠‚٩  ٧٩‚٣  

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

ئي وصـندوق األمـم     برنامج األمم المتحدة اإلنمـا    
المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالميـة والبنـك        

  الدولي

٤٥‚٥  ٤٢‚٨  ٤٢‚٨  ٤٠‚٥  

  -  -  ٢٧‚٥  ١٨‚٧  شراكة دحر السل

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

  -  -  ٣٥‚٨  -  المجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح

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

٣‚٠  ١‚٣  ١‚٣  ١‚٣  

  ٣٨٨‚٨  ٣٩٩‚٦  ٣٩٩‚٦  ١٩٦‚٥  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  ٣٤‚٥  ٣٤‚٧  ٣٤‚٧  ٧‚٠  التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى

  ٣‚٠  ٠‚٣  ٠‚٣  ٠‚٣  شراكات بحوث اللقاحات
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  الشراكات والترتيبات التعاونية  االسم
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

الميزانية   
البرمجة 
المعتمدة 
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية 
البرمجية 
المنقحة 
٢٠٠٨ -
٢٠٠٩  

الميزانية البرمجية 
-٢٠٠٨المنقحة 
 خالصة من ٢٠٠٩

الشراكات 
والترتيبات التعاونية 
المرحلة إلى الثنائية 

٢٠١١- ٢٠١٠  

الميزانية البرمجية 
المقترحة للشراكات 
والترتيبات التعاونية 

٢٠١١- ٢٠١٠  
قبل تصحيح أسعار (

  )العمالت

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

بشأن السيطرة على أنفلونزا الطيـور واألمـراض        
  المستجدة األخرى

-  ٣٠‚٠  ١٤‚٠  ١٤‚٠  

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

التعاون الفعال مع شركاء التحالف العالمي من أجل        
  تمنيعاللقاحات وال

-  -  -  ٣٣٣‚١  

  ٥٠‚٠  -  -  -  شراكة مكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية

  ١٠٤٩‚٩  ٥٩٧‚٨ ٧٤٦‚٩  ٣٦٩‚٩  المجموع

  
  



  

 

  



87   
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة جية الميزانية البرممسودة 

المرفق 
  

  

  ٢٠١١-٢٠١٠الشراكات الخارجة عن نطاق الميزانية البرمجية للثنائية 
  
  
  

وعـالوة  . الجهات المانحة نظراً لتزايد الطلب على المساعدة الدولية في مجال الصحة العمومية، ازداد أيضاً عدد              
ـ          ة للمـساعدة  على الدول األعضاء التي تمول أنشطة الصحة العمومية على الصعيد الدولي، فإن البـرامج الوطني

 أكبر في هذا الصدد، كما أن المساهمات المقدمة مـن سـائر المنظمـات               تؤدي دوراً   مازالت اإلنمائية الخارجية 
  . الخاصة آخذة في الزيادةوالمؤسسات الخيريةالمتعددة األطراف والمؤسسات اإلنمائية 

. لى نحو مطرد من خالل الـشراكات       يواصل النهوض بأعماله ع     الصحية لتنميةل فإن المجتمع الدولي     ونتيجة لذلك 
وغالباً ما تؤدي المنظمة دوراً أساسياً في هذه الشراكات التي لديها هياكل إدارية خاصة بها، وال تتمتع المنظمـة                   

  .بأي سلطة إدارية للتحكم في ميزانيات هذه الشراكات أو خطط عملها

 ةستراتيجير والتنسيق الالزمة لبلوغ األغراض اال     وتجسد العالقة الراسخة بين هذه الشراكات والمنظمة أوجه التآز        
  .٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة في  المتوسطة األجل وةستراتيجيالمبينة في الخطة اال
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   للشراكات الخارجة  السنواتالميزانيات الثنائية
  ٢٠١١-٢٠١٠عن نطاق الميزانية البرمجية 

  
  

  الشراكة
الغرض 

 ستراتيجياال
  المدعوم أساساً

  الميزانية
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  ١٠ ٠٠٠  ١٠  التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث النُظم

  ٣٠ ٠٠٠  ١٠  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية

  ٢٢ ٤٠٠  ١٠  شبكة القياسات الصحية

  ٣٠ ٠٠٠  ٤  الشراكة المعنية بصحة األم والوليد والطفل

  ٥٠ ٠٠٠  ٢  شراكة دحر المالريا

  ٧ ٠٠٠  ٦  أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  ٣٢ ٥٠٠  ٢  شراكة دحر السل

  ٨٦ ٢٥٠  ٢  مرفق األدوية العالمي

اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية والتابعة لمنظومـة األمـم         
  المتحدة

٧ ٣٠١  ٩  

    ٢  المرفق الدولي لشراء األدوية

  ٦١ ٤١٠  ٨  ني إلمدادات المياه واإلصحاحالمجلس التعاو

      المجموع
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  النُظمالتحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث 
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيـف واإلدارة،               :١٠
   والبحوث الموثوقة والميسرةبيناتعتماد على الباال
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

 الواردة أدناه دعمـاً لبلـوغ       ةستراتيجي اال األساليبيركز التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث النظم على          
  :١٠ ستراتيجيالغرض اال

 بينـات ظم الصحية المتصلة بالسياسة العامة، بحيـث تـضم ال         النُحفز توليد وتوليف المعارف المتعلقة ب       )١(
  واألدوات والطرائق المتبعة في هذا المضمار،

  ظم الصحية،ظم والسياسات الصحية من أجل تحسين أداء النُتعزيز نشر واستخدام المعارف المتعلقة بالنُ  )٢(

ظم والسياسات الصحية البحوث المتعلقة بالنُتسهيل تطوير القدرات الالزمة لتوليد ونشر واستخدام معارف          )٣(
  .بين الباحثين وراسمي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

 تحديد القضايا البحثية ذات األولوية العالية في ميـدان الـسياسات            ٢٠١١-٢٠١٠سيتولى التحالف خالل الثنائية     
الراهنة، وتوفيق اآلراء حـول      المعارف   وتلخيصبلدان  ال المتعددة ةستراتيجيدعم الدراسات اال  ظم الصحية، و  والنُ

تعزز االستناد إلى    التي   ة واإلقليمي ةوسوف يواصل التحالف توظيف االستثمارات في اآلليات القطري       . هذه المسائل 
 التحـالف   وسيدعم. ارية لنقل المعارف  م مدى فعالية مختلف اآلليات االبتك      في وضع السياسات، وسوف يقي     بيناتال

 وتعزيـز ونـشر     ، العليـا  ة الجامع دورات دراسات في إطار   ظم الصحية   تدريس البحوث المتعلقة بالسياسات والنُ    
ات الرامية إلى تعزيز قدرة ستراتيجيظم الصحية، وسيتولى تنفيذ وتقييم االمنهجيات البحوث المتعلقة بالسياسات والنُ

ات أساسـاً مـن خـالل       ستراتيجيوسوف تُنفذ اال  .  في رسم السياسات   بينات ال االستناد إلى  راسمي السياسات على  
  .مؤسسات البلدان الناميةالتنافسية إلى  المقترحات في هذا الشأن وتقديم المنح التماس

  
  التنسيق مع المنظمة

فيمـا يتعلـق مـثالً      (صحية  لظم والخدمات ا   التحالف من كل من أعمال المنظمة بشأن النُ         هذا يستفيد برنامج عمل  
 المتاحـة  بيناتفيما يتصل على سبيل المثال بتلخيص وتوليف ال    (ويسهم في هذه األعمال     ) البحوثأولويات  بتحديد  
 ولكنـه  للمنظمة،   ةستراتيجي باألغراض اال  ارتباطاً واضحاً التحالف  هذا  ويرتبط برنامج عمل    ). ظم الصحية عن النُ 

طائفـة مـن    يشرك في العمل     بذلك   ألنهمؤسسات البحوث التابعة للبلدان النامية،      ينهض بأعماله أساساً من خالل      
  .األطراف الفاعلة المكملة للدول األعضاء في المنظمة

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

   دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠
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  لف العالمي للقوى العاملة الصحيةالتحا
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيـف واإلدارة،               :١٠
   والبحوث الموثوقة والميسرةبيناتباالعتماد على ال

  
   ستركز عليها الشراكة التيةستراتيجي االاألساليب

 شاملة ومتسقة   الالزم لوضع أساليب قطرية   ه تقديم الدعم    مع أعضائ سيتولى التحالف من خالل اإلجراءات المنسقة       
 وإدخال تحسينات كبيرة على اإلجراءات القطرية واإلقليمية والعالمية لضمان اإلتاحـة الـشاملة              بيناتومسندة بال 

  .وافز والمهارات ذوي الحخدمات العاملين الصحيينل
  

  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

ميع أصحاب المـصلحة    بل حصول ج   التحالف كمركز اتصال عالمي لتطوير القوى العاملة، وتعزيز س          هذا يعمل
  . والموارد المؤسسية وأفضل الممارسات والمعارفعلى المعلومات

  
  :ث التالية التحالف على األولويات الثال هذاوستركز أنشطة

  إقامة الشراكات داخل البلدان وتسهيل  وتطوير القدرات من خالل تعزيز القطريةتعجيل األعمال   •

ظم الـصحية    البرامج ذات األولوية والـنُ     معمواءمة القوى العاملة    لتنسيق أنشطة األطراف الفاعلة       •
  األوسع نطاقاً

  . العالملما فيه منفعة المعارف وحفز التعلم بناء  •
  
  لتنسيق مع المنظمةا

، وإنتاجيـة المؤسـسات الحاليـة     أنشطة  فوق قيمة   قيمة إضافية   ب تعود على االضطالع بأعمال     يحث التحالف   هذا
ظـم   نُ دفوعة بحوافز لـضمان اكتمـال     ويجب أن تكون األعمال ذات األولوية م      .  الصحة العالمية  منظمةفيها   بما

  . العالمفية يتطوير القوى العاملة الصح
  

دعم األنشطة  وتوخياً ل زدواجية الجهود أو التنافس،     ال اً تفادي الراهنة التحالف مع المؤسسات والهيئات       هذا ونوسيتعا
  . والمرتبطة بإجراءاتها من حيث الشفافية والمساءلةصالحيات الشركاء والمتوافقة مع قدراتهاالمتساوقة مع 

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيوغ الغرض اال  الميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بل        

٢٠١١  

    دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
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  شبكة القياسات الصحية
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيـف واإلدارة،               :١٠
   والبحوث الموثوقة والميسرةبيناتلى الباالعتماد ع

  
   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

زيادة إتاحة واستخدام المعلومات الـصحية      :  واحد، هو  استراتيجيتصبو شبكة القياسات الصحية إلى بلوغ مرمى        
  .اسية للمعلومات الصحيةظم قطرية أس االشتراك في تمويل واستحداث نُتحفيز عن طريق حينهاالدقيقة في 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

  :الشراكة تحقيق أغراضها الثالثة المترابطة التاليةهذه ، سوف تتابع ١٠ ستراتيجيدعماً لبلوغ الغرض اال

 المعـايير    هذا اإلطـار   يصفبحيث  ظم قطرية للمعلومات الصحية،     سق الستحداث نُ  إنشاء إطار من    •
  ظم المعلومات الصحية؛ لنُالالزمة

 مـن أجـل     الحفازظم القطرية للمعلومات الصحية عن طريق توفير الدعم التقني والمالي           تعزيز النُ   •
  تطبيق اإلطار المذكور؛

  . الدوائر المحلية واإلقليمية والعالميةلكي تستخدمهاضمان إتاحة المعلومات   •
  

  التنسيق مع المنظمة

 اإلحصاءات الـصحية وشـؤون   رى عملها مع أمانة المنظمة في مجالة توثيق عستواصل شبكة القياسات الصحي   
. عداد الصيغة المقبلـة مـن اإلطـار       إل عنها   ال غنى  سعياً إلى تعجيل وضع المعايير التي         اإللكترونية اتالمعلوم

ة األنشطة   من أجل دفع عجل    ةومراكز االتصال القطري  للمنظمة  وسوف تواصل الشبكة العمل مع المكاتب القطرية        
  .ظم المعلومات الصحيةنُ تعزيز إلى الراميةالقطرية 

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

    دوالر أمريكي٢٢ ٤٠٠ ٠٠٠
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  الشراكة المعنية بصحة األم والوليد والطفل
  

   في بلوغهالذي تسهم أعمال هذه الشراكة ستراتيجيالغرض اال

خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما في ذلـك الحمـل                  :٤
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقة، وتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد              

   الشيخوخةبالنشاط والصحة في مرحلة
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

واألقـاليم   العالم فيالدعوة السياسية   : تركز الشراكة المعنية بصحة األم والوليد والطفل على مجاالت العمل التالية          
مـع  عالقـات    إلى تمتع األم والوليد والطفل بالصحة؛ وتعجيل اإلجراءات القطرية وتسهيلها؛ وتنسيق ال            واألقطار

مـن  المتعلقـين بالتغذيـة      ٥ و ٤؛ وتتبع التقدم المحرز من أجل تحقيق المرميين         الشركاء وزيادة فعالية المعونات   
 تشمل االجتماعات العاديـة      وهي وتتضمن أيضاً خطة العمل السنوية الوظائف األساسية      . المرامي اإلنمائية لأللفية  

  .للمجلس ودعم أفرقة العمل وأمانة المنظمة
  
  ٢٠١١-٢٠١٠طاق أعمال الشراكة خالل الثنائية ن

 الرسـائل   تحـضير :  الشراكة النهوض بأعمالها الدعوية من خالل االضطالع باألنشطة التالية          هذه سوف تواصل 
 الشراكة  دعوية؛ ورفع مستوى ظهور   الحوافز  ال؛ وتنفيذ    المعتادة لرسائلل؛ وإعداد برامج مشتركة     ورسائلهاالدعوية  

تقديم :  دعماً للبلدان  ستقوم الشراكة بما يلي   و. ؛ ومتابعة االلتزامات السياسية والتغطية اإلعالمية     مفي وسائل اإلعال  
؛ وتحسين إتاحة النماذج المفيـدة لـدمج        ووضع الميزانيات على الصعيد الوطني     التخطيط   إلجراءاتالدعم التقني   

. القطرية القدرات وبناء؛  فضل الممارسات  أ مكونات صحة األم والوليد والطفل في الخطط الصحية الوطنية؛ ونشر         
 الشراكة دور القيادة في مجال إدراج صحة األم والوليد والطفل في المبـادرات الـصحية العالميـة                   هذه ستتولىو

تعزيـز آليـات القيـاس      ل آليات تنسيق وطنية فعالة، ووضع برامج        مجال التشجيع على إنشاء   في  كذلك  الجديدة و 
تحميل أصحاب المصلحة علـى     وذلك ب  ،شط في تقييم التقدم المحرز    شراكة أيضاً بدور ن    هذه ال  وستضطلع. الراهنة

  .جميع المستويات مسؤولية الوفاء بالتزاماتهم المالية والسياسية
  

  التنسيق مع المنظمة

ن سوف تتولى الشراكة المعنية بصحة األم والوليد والطفل تنسيق عملية تحديد وتحليل القيود التي تواجههـا بلـدا                 
 فإنها ستكمل الموارد اإلضافية   قادرة على حشد     الشراكة   ولما كانت هذه  .  المنظمة مع الجهود   معينة تفادياً الزدواج  

  . األم والوليد والطفلصحةأعمال المنظمة في مجال 
  

-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          
٢٠١١  

   دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
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  شراكة دحر المالريا
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  :٢
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

 التي تنفذها شراكة دحر المالريا تفيد في        سنوية المنسقة إن الخطة العالمية ألعمال مكافحة المالريا وخطط العمل ال        
المذكور أعـاله    ستراتيجيالغرض اال و.  جميع الشركاء في العالم لمكافحة المالريا      التي يتخذها  اإلجراءات   تنسيق

ة تعزيز اإلتاحة الـشامل   :  عوامل نجاح حاسمة   األنشطة التالية وتُعد  .  خطة األعمال وخطط العمل    يتواءم تماماً مع  
 سـراية   وتقديم الرعاية الالزمة للمرضـى لقطـع       ا اإلصابة بالمالريا ومعالجته   لتوقي الالزمة   األساسيةللتدخالت  

استدامة االلتزامات السياسية وإقامة شراكات أكثر فعالية،       عدالت المراضة والوفيات؛ وضمان     المرض وتخفيض م  
  .تضافر الجهودويات كافة؛ والدعوة إلى بما في ذلك تنسيق ومواءمة العمليات مع الشركاء على المست

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

 األنشطة من أجل بلوغ األهداف المحددة       زيادة) ١: (ما يلي من أجل   تركز شراكة دحر المالريا على دعم البلدان        
ـ   ) ٣(؛  طةزيادة األنش  مكافحة المرض من خالل      استمرار) ٢(؛  ٢٠١٠لدحر المالريا بحلول عام      دماً المـضي قُ

  . المرض والتخلص منه على الصعيد اإلقليمي هذا الحد من سرايةصوب
  

  التنسيق مع المنظمة

  أمانة المنظمـة   في تشغيلها جميع إدارات   التي تشارك   عملها   الشراكة تنسيق أنشطتها من خالل خطط         هذه تتولى
  . المالرياعن طريق مجلس شراكة دحرمكفولة المساءلة و .على عدة مستويات

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

   دوالر أمريكي٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
الغـرض  هـذا    التي تقـدم الـدعم المباشـر لبلـوغ           التقديريةال تُعرف حالياً نسبة الميزانية      (
  )٢٠٠٨إلى خطة العمل المنسقة لعام   يستند هذا الرقملذلك فإنو. ستراتيجياال
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  أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار والحد منها فيما يتعلق باالعتالالت الـصحية المرتبطـة                 :٦
كحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية والخمـول البـدني              بتعاطي التبغ وال  

  .وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

حة  من أجل تحسين الص    على الصعيد العالمي   والتعاون والدعوة    واالتصال والتنسيق   أخذ زمام القيادة    •
 والمـساهمة فـي بلـوغ       ، والسيطرة على أهم عوامل االختطـار      ، في هذا الصدد   الغبنوالحد من   

  األغراض اإلنمائية الوطنية؛

 وبناء التعاون   ، جميع الدول األعضاء وفيما بينها     فيدعم إقامة شراكات وتحالفات متعددة القطاعات         •
  ؛وتعميمهاالدولي من أجل توليد نتائج البحوث 

تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ،           لمساعدة التقنية المباشرة    تقديم ال   •
 الـسياسات الـست     برنامجفي ذلك تقديم الدعم الالزم لتعزيز سياسات مكافحة التبغ المبينة في             بما

(MPOWER).  
  

  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

ات التـي   سـتراتيجي ة منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ واألولويات واال         استناداً إلى أحكام اتفاقي   
 متفق عليها دولياً لتنفيذ مـواد       وسائلحددها مؤتمر األطراف، فإن أعمال المؤتمر وأمانة االتفاقية ستروج لوضع           

، وعلـى مـساعدة     هاموعلى تعمي  ئلالوسا الوعي بمختلف    إذكاءستركز أمانة االتفاقية على     و. مختلفة من االتفاقية  
وستشمل أعمال أمانة االتفاقية تقديم الدعم لألطراف .  تنفيذ االتفاقيةمجرى في   الوسائل استخدام هذه    علىاألطراف  

 سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية علـى الـصعيد       بصفة  ملخصة تقارير، وإعداد   التبليغ للوفاء بالتزامات 
يـة  الحكومواإلقليميـة   و الدوليـة     المختصة ل عمل مهم آخر يتمثل في التنسيق مع المنظمات        هناك مجا و. الدولي
  . خبراتها لدعم تنفيذ االتفاقية وتسخر مؤتمر األطرافالمراقب في، وخصوصاً المعتمدة منها بصفة الدولية

  
  التنسيق مع المنظمة

 مهمـة مـن     ةاستراتيجيبادرة التحرر من التبغ،     ممع  أعمال المنظمة، والسيما    التكافل والتكامل مع    يعتبر تحقيق   
 باالتفاقيـة المسائل المتـصلة    : وستركز هذه األعمال على ما يلي     . ات مؤتمر األطراف وأمانة االتفاقية    استراتيجي

 طـابع   واالعتماد على ؛ والمفاوضات والعمليات الحكومية الدولية؛      االتفاقية تطبيق   وسائلتحديداً؛ ومواصلة إعداد    
االلتزامات واتخاذ اإلجـراءات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ          ب التعهدتشجيع جميع الحكومات على     ل الملزم قانوناً    قيةاالتفا

 مـن أجـل     نفسها األطراف على     الدولية التي قطعتها   لتزاماتاال؛ واالستفادة من الفرص المتاحة بفضل       االتفاقية
 فإن األنشطة الرئيـسية ستـشمل تعزيـز          القطري أما على الصعيد  . قليميينتعزيز التنسيق والعمل العالميين واإل    

والمسائل القانونيـة   باالتفاقية  حسم المسائل المتعلقة تحديداً     ل الموارد المتاحة دولياً؛ وتقديم المساعدة       الحصول على 
وتحديد واستخدام ما لالتفاقية من أبعاد وإمكانات سياسية وحكومية دولية لـدعم األعمـال الدوليـة                المتصلة بها؛   

 ودعم األطراف في مشاركتها في أعمال مؤتمر األطراف وهيئاتـه الفرعيـة؛ وتأييـد               لوطنية المناهضة للتبغ؛  وا
 لـدى  الجاريـة اتباع أفضل الممارسات وتعزيز تبادل الخبرات المستقاة من استمارات التبليغ لاستخدام المعلومات   

 مبادرة التحرر من التبغ واإلدارات األخرى        الجهود لتالفي االزدواجية مع أعمال     قصارىوسوف تُبذل   . األطراف
تواصل أداءها دوراً ريادياً في االضطالع باألعمال التقنية والدعوة والترصد وبنـاء            حتى  التابعة ألمانة المنظمة،    

  . مؤتمر األطراف وأمانة االتفاقية في أعمال بخبراتها ومعارفها التقنية المهمةتسهموالقدرات في البلدان، 
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-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجي المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          الميزانية
٢٠١١ .  

عمل ة االتفاقية ترى أن مكونات خطة       ، ولكن أمان  تُناقش ولم   ٢٠١١-٢٠١٠لثنائية  اميزانية  توضع بعد مسودة    لم  
 دوالر أمريكي   ٢ ٠٠٠ ٠٠٠يقارب   ا دوالر أمريكي من االشتراكات المقدرة وم      ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ لو كانت في حدود   

  .المذكور ستراتيجي مباشرة في بلوغ الغرض االألسهمت الخارجة عن الميزانيةمن المساهمات 
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  شراكة دحر السل
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

  السل والمالريامكافحة األيدز والعدوى بفيروسه و  :٢
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

  :بلوغ أغراضها لسوف تركز شراكة دحر السل على النهج التالية

 المنظمات المعنية بمكافحة السل والبحوث المتعلقة به، عن طريق القيام           تحالفتوسيع وتعزيز نطاق      •
   هذا المجال؛مثالً بزيادة مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في

توافق اآلراء حول ذلك    توسيع نطاق برنامج عمل مكافحة السل والبحوث المتعلقة به، ورفع مستوى              •
، وتعزيز اإلرشادات من خالل أنشطة األفرقة ٢٠١٥-٢٠٠٦العالمية لدحر السل  الخطة بوسائل منها

لمعالجة القصيرة األمـد تحـت       ا ةاستراتيجيالفريق العامل المعني بالتوسع في      (العاملة المعنية مثالً    
  ؛)لسل الشديد المقاومة لألدوية ولجنة الضوء األخضراإلشراف المباشر والفريق العامل المعني با

توسيع نطاق وصول الحمالت الدعوية العالمية وزيادة تأثيرها عن طريق القيام مثالً بإيفـاد بعثـات           •
  رفيعة المستوى إلى البلدان؛

وقد عـاد    تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان،        مع ركاء في المجاالت الرئيسية   تنسيق ودعم أنشطة الش     •
ظم الـصحية    في إطار الـنُ    بعض هذه األنشطة بالفائدة على عدة وظائف وبرامج لمكافحة األمراض         

  للبلدان؛

 مكافحة السل في البلدان، بشكل مباشر عن طريق مرفق األدوية العـالمي ولجنـة الـضوء                 تحسين  •
 على سبيل المثال، وبشكل غير مباشر من خالل األنشطة األخـرى التـي تـضطلع بهـا                  األخضر

  . أنشطة الدعوةمثلالشراكة، 
  

  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

  :ستركز أعمال الشراكة خالل هذه الفترة على ما يلي

  توسيع شبكة الشركاء وتوجيه طاقاتهم صوب تحسين مكافحة السل؛  •

  ز االتصاالت العالمية؛تعزي  •

بذل جهود محددة األهداف لحشد الطاقات الدعوية والتواصلية والمجتمعية من أجل تهيئة الدعم الالزم   •
  لمكافحة السل على مختلف المستويات؛

  إقامة شراكات وطنية؛  •

ـ         لحث األنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني        دعم  • ة  الدعم على الصعيد الشعبي من أجـل مكافح
  السل؛

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦العالمية لدحر السل رصد تنفيذ الخطة   •

خاصة بشراكة دحر السل من أجل تذليل العقبات التي تعترض تنفيـذ            المساعدة التقنية ال   آلية   تشغيل  •
  . لمكافحة األيدز والسل والمالرياالصندوق العالميالحصول على المنح من 
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  التنسيق مع المنظمة

 وسـتدعم بنـشاط  .  ومكملـة لهـا  مع أنشطة أمانة المنظمةمتوائمة  أنشطتها على جعل ل   شراكة دحر الس   ستعمل
أعمال األفرقة العاملة الثالثة المعنية بالتنفيذ      وستدعم أيضاً   عب،   المنظمة لدحر السل المكونة من ست شُ       ةاستراتيجي

واجية الجهود وتحقيق أمثل النتـائج      ويمكن بهذه الطريقة تالفي ازد    .  والتي تستضيفها أمانة المنظمة    المذكورة آنفاً 
  .أعمالها جميع قواعد المنظمة ولوائحهاعلى وستطبق الشراكة . المتوخاة من مختلف المبادرات

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

   دوالر أمريكي٣٢ ٥٠٠ ٠٠٠
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  مرفق األدوية العالمي
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  :٢
  

  : التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

 للحـصول عليهـا      والمعتمدة المؤهلةلبلدان  إلى ا  خدمة لتقديم أدوية الخط األول لمكافحة السل         توفير  •
  التي تحتاج إلى دعم الجهات المانحة لتلبية احتياجاتها الدوائية؛و

 للحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية من أجل شراء          ة مباشر مشترياتإنشاء خدمة     •
ات الشراء الوافية، بما في  لبرامج البلدان التي لديها أموال كافية ولكنها تفتقر إلى قدر         الالزمة  األدوية  

  ؛ين لضمان الجودةمتذلك إنشاء نظام 

التـي   مع المساعدة التقنيـة      والمشتريات المنح   ، تُدمج بموجبها خدمتا   إنشاء خدمة لتقديم الدعم التقني      •
الرامية إلـى    يةويدعم مرفق األدوية العالمي الجهود العالم     .  البلدان في األدوية ورصدها    تقدم لتدبير 

صـالحية  رنامج التحقق المـسبق مـن        ب وذلك من خالل  ضمان جودة أدوية مكافحة السل،       تحسين
ويتولى المرفق دمج هذه الخدمات األساسية مع       .  الذي تديره المنظمة   األدوية األساسية ذات األولوية   
فـي  وتشترك فرق الرصد المكونة من خبراء       . يوردها األدوية التي    الخدمات القطرية لرصد وإدارة   

ات ستراتيجي البرامج من أجل تحديد اال      مختلف إدارة األدوية في العمل مع    خبراء في   ة السل و  مكافح
ويوفر مرفق األدوية العـالمي     . الفعالالتي ستعزز إدارة األدوية وتكفل ترشيد استخدامها وتوزيعها         

طفـال   البالغين واألومعدات عالج لتشخيص المرض   ومعدات ا قائمة مفهرسة باألدوية المضادة للسل      
  . المقاوم لألدويةالسلالمصابين بعدوى والمصابين بعدوى السل الحساس لألدوية 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

  :سيقوم المرفق خالل هذه الفترة بما يلي

إجـراء   مكافحة السل، بمـا فـي ذلـك          ةالحفاظ على خدمة فعالة لتقديم المنح الالزمة لشراء أدوي          •
  ؛ومتشدد لمختلف التطبيقات فافاستعراض ش

 لتشمل البلدان أو الجهات المانحة الراغبة في شراء أدويـة           ة المباشر المشترياتضمان توسيع خدمة      •
   المرفق؛على حسابها من خاللمكافحة السل 

  ؛ةالمباشرخدمة المشتريات  المنح ومةاً بالعالج بواسطة خدإمداد مليوني مريض تقريب  •

المـشتريات   خدمـة    المجهري، وذلك عن طريـق    لفحص  لأدوات التشخيص الالزمة    زيادة اإلمداد ب    •
  ؛المباشرة

تمكين المرفق من معالجـة     ) ١ (: لتحقيق ما يلي   الطلبيات النظام اإللكتروني إلدارة     تشغيل وتحسين   •
تمكين البلدان من تتبع شحناتها من أدويـة مكافحـة الـسل،            ) ٢(،  ةات البلدان معالجة إلكتروني   يطلب

  كفاءة سلسلة التوريد؛عن إتاحة المجال أمام المرفق إلعداد تقارير األداء  )٣(

 الجودة وتقديم   لضمانضمان االستمرار في دعم عمليات المرفق بواسطة نظام داخلي موحد وشامل              •
توحيـد  للمنظمـة الدوليـة ل  مـن ا  ISO 9001:2000 المعلومات وحاصل على شهادة استيفاء المعيار

  ؛القياسي

   من أدوية الخطين األول والثاني لمكافحة السل؛متجددة ةاستراتيجيحتفاظ بمخزونات اال  •
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، حتـى   الذي تديره المنظمة  األدوية  صالحية  رنامج التحقق المسبق من     تقديم الدعم التقني والمالي لب      •
  ؛المسبقالتحقق هذا  عدد األدوية المضادة للسل المستوفية لضوابط يزداد

بدعم مـن خدمـة     (المرفق  من  حصولها عليها   لساعدة التقنية لكل البلدان والتوسط       الم  وتسهيل تقديم  •
   األدوية؛تدبيرمن أجل تحسين )  األدويةالمنح وخدمة مشتريات

 العاجلة لشراء األدوية في     بالمهل المرفق، بما في ذلك التقيد       التي يضمنها التقيد بأوقات تسليم األدوية       •
  حاالت الطوارئ؛

 وتخفـيض أسـعار بعـض فئـات         لكل مريض، ضافي  اإلعالج  ال لتقديمسط تكلفة الدواء    تحديد متو   •
 ةوفورات الكبيـر  ال للحفاظ على أمثل مستوى من       ، وذلك ات الشراء يالمنتجات عن طريق تجميع طلب    

 ديناميـات الـسوق     ومواكبـة ، وعن طريق تنسيق مبادرات التنبؤ الفعالة        لصالح الشركاء الموردين  
وجه وضمان جودتهـا وتـأمين       دوائر الصناعة في تسعير المنتجات على أمثل          إشراك والنجاح في 

   . على توريدها الكافيةالقدرة
  

  التنسيق مع المنظمة

المنتجات المذكورة آنفاً مع البرامج القطرية      وتدبير  شراء  في مجال   سيتولى مرفق األدوية العالمي تنسيق أنشطته       
 والفريق  ، المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر      ةاستراتيجيع في    والفريق العامل المعني بالتوس    ،للمنظمة

 وآلية المساعدة التقنية التابعة لشراكة دحر الـسل ولجنـة الـضوء             ،لسل الشديد المقاومة لألدوية   العامل المعني با  
 والمرفـق   ،مالرياالصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل وال      وغيرها من شركاء المنظمة الرئيسيين، ك      ،األخضر

 بتـدبير الدولي لشراء األدوية، وذلك تالفياً الزدواجية الجهود وتوظيف أمثل االستثمارات في المبادرات المتعلقة              
  ).أدوات التشخيصو(األدوية 

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

س الجـزء األعظـم منهـا للنفقـات         ويكـر .  دوالر أمريكي  ٨٦ ٢٥٠ ٠٠٠  المتوقعة للثنائية هي بمبلغ    الميزانية
 المـساعدة   يصرف على تكاليف التشغيل وهي تشمل     ما يتبقى   والمصروفة على شراء األدوية وأدوات التشخيص،       

  .التقنية والرصد والتقييم والمرتبات
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  تغذية والتابعة لمنظومة األمم المتحدةاللجنة الدائمة المعنية بال
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

  تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة  :٩
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

:  التالي ستراتيجي الواردة أدناه دعماً لبلوغ الغرض اال      ةستراتيجي اال األساليبة الدائمة على     اللجن  هذه سوف تركز 
  . والتغذيةاألغذيةمنسقة فيما يخص الدولية النشطة األ ورصد وتعميمتعزيز 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

  : على ما يلياتيجيسترستركز أعمال اللجنة الدائمة دعماً لبلوغ هذا الغرض اال

تخفيف وطأة الجوع والعبء المـضاعف لـسوء        ل والدعوة وبناء الشراكات     االتصاالتشن حمالت     •
  التغذية؛

 والتغذيـة، يتفـق     ومحسنة في مجال األغذية   الترويج لوضع سياسات وأطر برمجية وطنية متساوقة          •
  الفقر؛وطأة عليها وتُدرج في البرامج الوطنية للحد من 

  .طر رصد وتقييم مسألة تخفيف وطأة الجوع وسوء التغذيةُأتعزيز   •
  

  التنسيق مع المنظمة

 اللجنة الدائمة أنشطتها مع المنظمة من خالل اللجنة الدائمة لألمم المتحدة المعنية باللجنـة التوجيهيـة                  هذه ستنسق
 منظمـة األغذيـة     منهـا و(وكاالت تابعة لألمم المتحـدة      عدة   عضويتها   وهذه األخيرة تضم في   لشؤون التغذية،   

 وممثلـين عـن   ثنائية  ، وممثلي وكاالت    )نامج األغذية العالمي   واليونيسيف وبر  ومنظمة الصحة العالمية  والزراعة  
  . الوكاالت وتفادي ازدواجية الجهودبين اللجنة التوجيهية في تعزيز التنسيق  هذهوتتمثل أعمال. المجتمع المدني

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجية من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال       الميزانية المتوقع تخصيصها للشراك   

٢٠١١  

  دوالر أمريكي ٧ ٣٠١ ٠٠٠
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  المرفق الدولي لشراء األدوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تضاف هذه المعلومات إلى الصيغة المقدمة إلى المجلس التنفيذي
  في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة
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  المجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات مـن                  :٨
  صحةأجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بال

  
 ألن تحسين اإلصحاح والتصحح يحد من اإلصابة        ،أخرى ةاستراتيجيعن دعم ألغراض     المجلس    هذا  أعمال تسفر

عبء اإلصابة باألمراض السارية    تخفف   خدمات اإلصحاح    كما أن .  وهي األشد فتكاً باألطفال    -بأمراض اإلسهال   
وتحـسن  ) ٤ سـتراتيجي الغرض اال (طفال  وتخفض معدالت المراضة والوفيات بين األ     ) ١ ستراتيجيالغرض اال (

  إسهاماً قوياً في    العامة المتعلقة باإلصحاح   وتسهم في أنشطة الدعوة والسياسات    ). ٩ ستراتيجيالغرض اال (التغذية  
  ).٧ ستراتيجيالغرض اال(المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة 

  
   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

والـتخلص  المياه واإلصحاح ب المجلس إلى بلوغه هو التعجيل بتزويد الجميع  هذاإن الغرض التنظيمي الذي يصبو 
 المجلس خالل فترة التخطيط هذه تركيز طاقاته على مـسألتي            هذا وسوف يواصل . من النفايات على نحو مستدام    

  :الثالثي وهو اتيجيستر االأسلوبهاإلصحاح والتصحح ال على المياه، كما سيتابع تطبيق 

  إقامة الشبكات وإدارة المعارف  •

  الدعوة والتواصل  •

  )صندوق اإلصحاح العالمي(إدارة المنح   •
  

  ٢٠١١-٢٠١٠الشراكة خالل الثنائية نطاق أعمال 

بـدور ناشـط فـي      )  المنظمة في غير مستضافة    وهي( المتحالفة مع هذا المجلس       الوطنية الهيئاتسوف تضطلع   
تنسيق إقامة الشبكات وإدارة المعـارف علـى        ) التي تستضيفها المنظمة  (اً، وستتولى أمانة المجلس     بلداً تقريب  ٤٠

أعمال الدعوة والتواصل على الصعيدين الوطني والعالمي، في حين سيقدم          بوسيضطلع المجلس   . المستوى العالمي 
  . تقريباً بلدا٢٠ًح في صندوق اإلصحاح العالمي المنح للمنظمات من أجل تنفيذ خدمات اإلصحاح والتصح

  
  التنسيق مع المنظمة

كل علـى   على الرغم من أن المنظمة والمجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح يخططان أنشطتهما وينفذانها              
ومن المتوقع أن يشمل .  كبيرةوالتعاون كلما كانت فوائد التعاونأنشطتهما تحقيق التكامل بين  ، فإنهما يعتزمان    حدة

 منشورات مشتركة، وعقد اجتماعات مـشتركة، وتبـادل وجهـات النظـر والمعـارف               صدارإلتعاوني  العمل ا 
، التـي   بيناتالوالمسندة ب والتقنية  ، فضالً عن التكامل بين األعمال التقييسية         اللجان والعمل من خالل  المتخصصة،  

  . السكانركزة علىالعملية والخارجية والم أنشطة المجلس تمارسها منظمة الصحة العالمية، وبين

  . أعمال المجلس وأعمال المنظمةبينوجد ازدواجية وال ت
  

-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          
٢٠١١  

  دوالر أمريكي ٦١ ٤١٠ ٠٠٠
  

  ــــــــــــــ


