
  
  
  
  
  
  
  

  ١١-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١

  WHA60.11     من جدول األعمال١-١١البند 
  
  
  

  ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،
  

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦ بشأن برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة ٤-٥٩ع ص جإذ تذكّر بالقرار 
  

وإذ تسلم بأن برنامج العمل العام الحادي عشر يحدد برنامج عمل صـحياً عالميـاً ويرسـم اإلطـار                   
  االستراتيجي العام ألنشطة المنظمة وتوجهها االستراتيجي؛ 

  
وإذ تالحظ أن الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل توفر إطاراً مرناً يستغرق عدة ثنائيـات لتوجيـه                

يزانيات البرمجية الثنائية والخطط العملية وضمان االستمرارية في هذا المجال خـالل ثـالث              عملية إعداد الم  
  ثنائيات، وذلك تمشياً مع برنامج العمل الصحي العالمي المبين في برنامج العمل العام الحادي عشر؛

  
-٢٠٠٨ وإذ تعترف بأن ثمة أولويات أكثر تحديداً ترد في الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل               

   كأغراض استراتيجية، وفي الميزانية البرمجية الثنائية كنتائج متوقعة؛٢٠١٣
  

 ٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠وإذ تالحــظ أن الميــزانيتين البــرمجيتين المقتــرحتين للثنــائيتين 
  ؛ستُُعرضان على جمعية الصحة العالمية الثانية والستين وجمعية الصحة العالمية الرابعة والستين للبت فيهما

  
وإذ ترحب بالطبيعة الشاملة لألغراض االستراتيجية التي تؤدي إلى إيجاد حاالت من التآزر وتعزيـز               
التعاون بين مختلف البرامج من خالل الكشف عن الروابط المتعددة القائمة بين محددات الـصحة والحـصائل                 

  الصحية والسياسات والنُظم والتكنولوجيات الصحية؛
  

الستراتيجية المتوسطة األجل توفر، باالنتقال من مجاالت العمل الضيقة األفق          وإذ تعترف بأن الخطة ا    
إلى األغراض االستراتيجية، هيكالً برنامجياً ذا طابع أكثر استراتيجية ومرونة يعكس بشكل أفضل احتياجـات               

ـ              ة ومـع الـدول     البلدان واألقاليم ويسهم في تيسير زيادة فعالية التنسيق والتعاون على جميع مستويات المنظم
  األعضاء ومؤسسات منظومة األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة؛

  
  ؛ ٢٠١٣-٢٠٠٨ الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل تؤيد  -١
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األعضاء تحديد األدوار التي سيتعين عليها االضطالع بها واإلجراءات التي ستتخذها            الدولتطلب إلى     -٢
  من أجل تحقيق األغراض االستراتيجية الواردة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل؛

  
 مؤسسات منظومة األمم المتحدة المعنية والهيئات الشريكة في مجال التنمية الدولية والوكـاالت              تدعو  -٣
لمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية وهيئات القطاع الخاص إلى النظر في إمكانية اإلسـهام               وا

  في دعم األغراض االستراتيجية الواردة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل؛ 
  

ـ      ٢٠١٣-٢٠٠٨ استعراض الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       تقرر  -٤ ع  كل سنتين وذلك بالتوازي م
الميزانية البرمجية المقترحة بغية مراجعة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل بمـا فـي ذلـك مؤشـراتها                 

  وأهدافها، كلما اقتضت الضرورة ذلك؛
  
  :المديرة العامة ما يليتطلب إلى   -٥
  

 استخدام الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل في تحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة خالل             )١(
 من أجل المضي قدماً ببرنامج العمل الصحي العالمي الوارد في برنامج العمل             ٢٠١٣-٢٠٠٨لحقبة  ا

  العام الحادي عشر؛
  

استخدام الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل لتوجيه عملية إعـداد الميزانيـات البرمجيـة               )٢(
ملية خالل كل    والخطط الع  ٢٠١٣-٢٠١٢ و ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨الثالث الثنائية السنوات    

  ثنائية؛
  
التعاون مع المؤسسات المعنية في منظومة األمم المتحدة، والهيئات الشريكة في مجال التنمية               )٣(

الدولية والوكاالت والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص فـي             
  تنفيذ الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل؛

  
معية الصحة، عن طريق المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بـالميزانيتين البـرمجيتين            توصية ج   )٤(

 بمراجعة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجـل كلمـا         ٢٠١٣-٢٠١٢ و ٢٠١١-٢٠١٠المقترحتين  
  اقتضت الضرورة ذلك؛

  
مسة إبالغ جمعية الصحة العالمية الثانية والستين، من خالل المجلس التنفيذي في دورته الخا              )٥(

والعشرين بعد المائة، بتنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بعد ذلك عن التقدم المحرز في هذا المجال كـل                  
  .سنتين

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩/حرفيةالمحاضر ال/ ٦٠ج  
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