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  ٦٢/٤ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٦   من جدول األعمال المؤقت ١١البند 

  A62/4   
  
  
  

  ،٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 
  ٢٠١١-٢٠١٠  المقترحةبما في ذلك الميزانية البرمجية

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

، الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة      ١١-٦٠ج ص ع  العالمية الستون، في قرارها     أقرت جمعية الصحة      -١
وطلبت إلى المديرة العامة أيضاً توصية جمعية الصحة، من خالل المجلس التنفيـذي،             . ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل  

، إدخال تنقيحات على الخطة االستراتيجية      ٢٠١٣-٢٠١٢ و ٢٠١١-٢٠١٠فيما يتعلق بالميزانيتين البرمجيتين     
وقد أعدت مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل المنقحة ومـشروع          . توسطة األجل حسب االقتضاء   الم

وكانـت  .  بعد عملية تشاورية تمت على مستويات المنظمة الثالثة        ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة    
  .للذان حكما هذه العمليةاالستمرارية وإمكانية المقارنة بين مختلف الثنائيات المبدآن التوجيهيان ا

  
سـبتمبر وتـشرين    / وقد تم استعراض الوثيقتين من قبل اللجان اإلقليمية في الفترة الممتدة بين أيلول              -٢

 وضمنت تعليقاتها في الوثائق التي نظر فيها كل من لجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة               ٢٠٠٨أكتوبر  / األول
/ ذي في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة المنعقدة في كـانون الثـاني             والمجلس التنفي  ١في اجتماعها التاسع  

 وقد راعت المديرة العامة تعليقات اللجنة والسادة أعضاء المجلس لـدى مراجعـة الـوثيقتين                ٢٠٠٩.٢يناير  
  .المذكورتين توطئة لطرحهما على جمعية الصحة

  
وتتضمن الصيغة المنقحة مـن      ٣.ة الصحة وتعرض هاتان الوثيقتان رفقة هذه حتى تنظر فيهما جمعي          -٣

 مراجعات للنص التفـسيري الخـاص بعـدة أغـراض           ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل     
الميزانيـة  وتعكس  . استراتيجية أو إضافات إليه، وكذلك تنقيحات أو نصوصاً مستبدلة للمؤشرات أو شطباً لها            

 تعليقات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة وأعضاء المجلس وشواغلهم كما          ٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المقترحة   
  .أنها تمثل نمواً صفرياً بالقيمة االسمية فيما يتعلق باالشتراكات المقدرة

  
فـي الوقـت     إلى جمعية الصحة     ٢٠١١-٢٠١٠وسيقدم مشروع قرار فتح االعتمادات للفترة المالية          -٤

  .المناسب
  
  

                                                           
  .١٢٤/٣م تالوثيقة      ١
  ).النص اإلنكليزي (١، المحضر الموجز للجلسة السادسة، الفرع ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩م تالوثيقة      ٢
  .٢٠١١-٢٠١٠/م ب مو) المنقحة) المسودة ((MTSP/2008-2013الوثيقتان      ٣
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  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  :جمعية الصحة مدعوة إلى أن تنظر في مشروع القرار التالي  -٥
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،
  

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨ بشأن الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل ١١-٦٠ج ص عإذ تذكر بالقرار   
  

 ٢٠١٣-٢٠٠٨ بالخطة االستراتيجية المتوسطة األجـل       وبعد أن نظرت في التقرير الخاص     
  ١؛٢٠١١-٢٠١٠في ذلك الميزانية البرمجية المقترحة  بما
  

  ٢؛٢٠١٣-٢٠٠٨وبعد أن فحصت مشروع الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل المنقحة   
  

 بما في ذلـك مؤشـراتها       ٢٠١٣-٢٠٠٨ الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل المنقحة       تقر  
  .ها المراجعةوأهداف

  
  
  

=     =     =  

                                                           
  .٦٢/٤الوثيقة ج     ١
  .، على التوالي٢٠١١-٢٠١٠/م ب مو) المنقحة) المسودة ((MTSP/2008-2013ن يالوثيقتانظر      ٢


