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  EB120/17   من جدول األعمال المؤقت ١-٥البند 

  
  
  
  

  مسودة االستراتيجية المتوسطة األجل بما في ذلك
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المقترحة 

  
  

  موجز
  
  
ر أن يصبح تحقيق العديد من مرامي وأهداف منظمة الصحة العالمية أمراً أيسر على مدى               من المنتظ   -١

السنوات الست القادمة، وذلك في ظل وجود تفهم أفضل وتحديد أوضح لقضايا الصحة، مقروناً بدعم سياسـي                 
لـى أداء   ويتمثل التحدي الحالي في استمرار المنظمة في تحسين جودة عملهـا، والتركيـز ع             . ومالي مستمر 

  .وظائفها األساسية كي يتسنى لها اإلسهام في تحقيق اإلنجازات الصحية الرئيسية
  
ولقد تحققت، خالل السنوات العشرين المنصرمة، مكاسب كبيرة بشأن متوسط العمر المأمول ككل، بيد   -٢

ققتهـا بعـض    أنه مازالت هناك فجوات تتسع باطراد في مجال الصحة، بالتالزم مع تراجع المكاسب التـي ح               
البلدان فيما مضى، وذلك بسبب عوامل من قبيل األمراض المعدية، وخاصة األيدز والعدوى بفيروسه، وانهيار               

وال تبدو الدالئل مـشجعة فيمـا يتعلـق ببلـوغ     . الخدمات الصحية وتدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية     
  .المرامي اإلنمائية لأللفية، المتصلة بالصحة

  
نوات العشر المنصرمة تغييراً مفاجئاً في البيئة الصحية العالمية رافقته زيادة فـي عـدد               وشهدت الس   -٣

الشراكات الدولية في ميدان الصحة العمومية وتهيئ الشراكات الصحية العالمية إمكانية الجمع بين مختلف قوى           
ومازالـت  . كل الـصحية   والمنظمات الخاصة، مع المجتمع المدني، من أجل معالجة المشا          العمومية المنظمات

الطلبات التي ترد إلى منظومة األمم المتحدة ككل في ازدياد مطرد وكذلك الحال بالنسبة للطلبات الموجهة إليها                 
  .إلصالح أمورها وتبيان مكامن القيمة المضافة على نحو أوضح

  
ة العمومية علـى    وتحتل منظمة الصحة العالمية مكانة فريدة تؤهلها لتنظيم بنية وبرنامج عمل الصح             -٤

وسـتعمل المنظمـة علـى      . الملزمةالصعيد العالمي من خالل التوصل إلى توافق في اآلراء وإبرام االتفاقات            
مواءمة الهيكل الصحي على الصعيد القطري، وتشارك في عملية اإلصالح الرامية إلى تشكيل فرقة قطريـة                 

لى توفير محافل لألعداد واألنواع المتزايـدة مـن   كما ستعمل المنظمة ع. فعالة بإشراف عام من األمم المتحدة     
وسوف تواصل األجهزة   . الهيئات المعنية من أجل إشراكها في حوار بشأن التحديات الصحية المحلية والعالمية           

  .الرئاسية للمنظمة أداء دور اإلشراف، بالنظر إلى تزايد أهمية الصحة في برامج العمل المعنية بالتنمية واألمن
  
 واإلجـراءات  برنامج العمل العام الحادي عشر منظوراً طويل األجل بشأن العوامل المحددة،             ويطرح  -٥

المطلوبة لتحسين الصحة، كما يحدد في ذات الوقت برنامج عمل صحياً عالمياً يرسم خريطة اإلطار والتوجـه                
  ١.هااالستراتيجي لألنشطة التي تضطلع بها الدول األعضاء في المنظمة، وشركاؤها، وأمانت

                                                           
 .٥٩/٢٥الوثيقة ج   ١
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ومن شأن الخطة المتوسطة األجل التي تشمل ثالث فترات ميزانية ثنائية أن تحسن من نهـج اإلدارة                   -٦
القائمة على تحقيق النتائج الذي تعتمده المنظمة، كما أن وجود منظور طويل األمد وأغراض أكثـر وضـوحاً                  

وستتمكن المنظمـة، بفـضل المراجعـة       .  أيضاً أن يهيئ اإلطار الذي يحدد النتائج المتوقعة        هوتركيزاً من شأن  
 .نصف السنوية لألهداف والنتائج، من التجاوب بمرونة ودينامية مع البيئة الصحية الدولية اآلخذة في التغيـر               

  .١انظر الشكل 
  

  متوسطة األجلالخطة االستراتيجية ال: ١الشكل 
  

WHO 06.150  
  
 العمل العام الحادي عـشر، وعلـى مـدى          ويركز التوجه االستراتيجي للمنظمة، ضمن إطار برنامج        -٧

  :الثنائيات الثالث المقبلة، على ما يلي
  

  دعم البلدان في سعيها نحو تحقيق التغطية الشاملة بالتدخالت الصحية العمومية الفعالة  •
  
  تعزيز األمن الصحي العالمي  •
  
كية واالجتماعية  الشروع في العمل ومواصلته عبر شتى القطاعات من أجل تغيير العوامل السلو             •

  واالقتصادية والبيئية المحددة للصحة
  
تعزيز القدرات المؤسسية على أداء وظائف النظام الصحي في سياق تعزيـز مهـام تـصريف                  •

  الشؤون المنوطة بوزارات الصحة
  
توطيد العمل القيادي الذي تضطلع به المنظمة على المستويين العالمي واإلقليمي ودعم األنـشطة                •

  .ة على المستوى القطريالحكومي
  
  

 تربط ببرنامج العمل العام  -
توفر التوجه االستراتيجي وتحدد أغراضاً   -

استراتيجية واضحة متوسطة األجل لعمل 
  ةالدول األعضاء واألمان: المنظمة

" االستراتيجية"تميز بوضوح بين   -
  "الميزانية"و

توفر هيكل برامج يتسم بالمزيد من   -
االستراتيجية والمرونة مع التسليم بتعدد 

الروابط بين العوامل المحددة للصحة 
والحصائل الصحية والسياسات والنظم 

والتكنولوجيات الصحية، وما تنطوي عليه 
  من آثار بالنسبة الستجابة المنظمة

تدمج النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة   -
 سنوات ٦مع األهداف المحددة بمدة 

  وتتضمن مؤشراً للموارد الالزمة لتحقيقها

أولويات
برنامج العمل 

  العام

األغراض
  جيةاالستراتي

النتائج المتوقعة
  على صعيد 
  المنظمة

برنامج العمل العام 
  ) سنوات١٠(

  الميزانية 
  البرمجية 
  الثنائية

  خطط العمل

الخطة االستراتيجية
 المتوسطة األجل 

  ) سنوات٦(

األجهزة الرئاسية،
واستراتيجيات 
التعاون مع 

البلدان، وغير 
  .ذلك
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 التي تؤديها المنظمة في هذه المجـاالت الخمـسة،          بالوظائف الرئيسية وتسترشد األمانة في أنشطتها       -٨
والتي تنعكس على أساليب تحقيق األغراض االستراتيجية كما توفر هذه الوظائف إطاراً لتأكيد اتساق وجـودة                

  :وهذه الوظائف الرئيسية هي. يمي وأيضاً على الصعيد القطريالنواتج المقدمة على الصعيدين العالمي واإلقل
  

التـي   فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية الحاسمة للصحة والدخول فـي الـشراكات              القيادةتوفير    •
  تقتضي القيام بأعمال مشتركة

  وتطبيقها وبثها وحفز توليد المعارف المفيدة البحوثبلورة برنامج أعمال   •

   ورصد تنفيذها وتعزيز والمعاييرالقواعدتحديد   •

  نات المسندة بالبيوخيارات السياسات العامة األخالقية الخياراتتوضيح   •

  وبناء القدرة المؤسسية المستدامة وحفز التغيير الدعم التقنيإتاحة   •

  . الوضع الصحي وتقييم االتجاهات الصحيةرصد  •
  
طة االستراتيجية المتوسـطة األجـل موضـحة فـي          واإلنجازات المتوقع تحقيقها على مدى فترة الخ        -٩
، تجسد إطار اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج وتحدد للمنظمة نتائج متوقعـة وقابلـة               غرضاً استراتيجياً  ١٦

وهي تعزز التعاون على نطـاق      . للقياس، ومحسوبة الميزانية، على مدى الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل        
ض محددة، عن طريق االستفادة من الروابط المتعددة القائمة بـين محـددات الـصحة               البرامج الخاصة بأمرا  

  :وهذه األغراض االستراتيجية هي. والحصائل الصحية والسياسات والنًُظم والتكنولوجيات
  
  

  تصادي الناجم عن األمراض الساريةتخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالق  -١

   والسل، والمالريالعدوى بفيروسه،مكافحة األيدز وا  -٢

توقي وتقليص حاالت المرض والعجز والوفيات المبكرة بسبب االعـتالالت غيـر الـسارية                -٣
  طرابات النفسية والعنف واإلصاباتالمزمنة واالض

خفض معدالت المراضة والوفيات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما في ذلك            -٤
تحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وديثة والطفولة والمراهقة، الحمل والوالدة وفترة الوالدة الح   

  وتعزيز تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

الحد من العواقب الصحية المترتبة على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمـات والنزاعـات               -٥
  ماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدودوالتقليل من أثرها االجت

زيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار والحد منها فيما يتعلق باالعتالالت المرتبطة            تع  -٦
بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غير الصحية            

  ني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون البدوقلة النشاط
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تصادية األساسية للصحة من خالل سياسات وبرامج تعزز        معالجة المحددات االجتماعية واالق     -٧
المساواة في مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة للفقراء واألسـاليب التـي              

  وق اإلنسانتراعي الجنسين واألساليب المستندة إلى حق

ية فـي كـل     تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العموم            -٨
  القطاعات من أجل معالجة األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العموميـة والتنميـة                -٩
  المستدامة

  تحسين تنظيم الخدمات الصحية وإدارتها وتقديمها  -١٠

  وقاعدة البينات التي تقوم عليهاصحية وتصريف شؤونها تعزيز اإلشراف على النُظم ال  -١١

  وجيات الطبية وجودتها واستخدامهاضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنول  -١٢

نتاج بغية تحسين   ضمان توافر قوى عاملة صحية تتحلى بالكفاءة والقدرة على االستجابة واإل            -١٣
  الحصائل الصحية

  الل التمويل العادل والكافي والمستدامتوفير الحماية االجتماعية من خ  -١٤

االضطالع بالدور القيادي وتعزيز تصريف الشؤون وتدعيم الشراكة والتعاون مع البلدان من              -١٥
أجل أداء والية منظمة الصحة العالمية في التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي وفقاً لمـا                

  ي برنامج العمل العام الحادي عشرهو محدد ف

وير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونة وتشجع التعلم لتمكينهـا مـن              تط  -١٦
  .يتها بمزيد من الكفاءة والفعاليةالوفاء بوال

  
ويجري اآلن إدخال إصالحات شاملة لتحسين سبل اإلدارة والتنظيم وذلك في إطار السعي إلى ضمان                 -١٠

للدور الحاسم للمسؤولين اإلداريين، فإن الهدف من وراء هذا اإلصـالح هـو             وإدراكاً  . التنفيذ الفعال للبرامج  
ضمان أداء أعمال المنظمة بكفاءة وفعالية في مختلف مجاالت البرامج ذات الصلة ضمن أنشطة المنظمة وعبر        

  .تحدةمستوياتها الثالثة، التي تشمل المنظمة نفسها كهيئة المركزية، ومع الشركاء، وضمن منظومة األمم الم
  
وسيقتضي التمويل الفعال لمسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل ميزانيـة إجماليـة مقـدارها                -١١

-٢٠٠٦وبناء على اإلنفاق المتوقع فـي الثنائيـة         .  على مدى العامين القادمين    ١ مليون دوالر أمريكي   ٤٢٦٣
 أدنـاه   ١ويلخـص الجـدول     . ٪١٦ة  بنسب ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  ، ستزيد الميزانية البرمجية المقترحة      ٢٠٠٧

  .الخطة المالية للمنظمة على مدى السنوات الست القادمة

                                                           
ية والبرامج الخاصـة، مثـل البرنـامج الخـاص      الشراكات الرئيس٢٠٠٩-٢٠٠٨  للفترةتشمل الميزانية المقترحة   ١

للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية والمشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك               
الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحـوث فـي مجـال اإلنجـاب                  

شترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالميـة والبنـك     البشري والم 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦  للفترة وغير ذلك؛ مثلما تم في الميزانية البرمجيةالدولي،
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  التطور خالل:  تمويل الميزانية البرمجية المقترحة-١الجدول 
 )بماليين الدوالرات األمريكية(فترة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

-٢٠٠٦المعطيات األساسية، 
 ٢٠١٣-٢٠٠٨ميزانيات البرمجية المقترحة، ال ٢٠٠٧

  
  

 مصادر اإليرادات
  الميزانية
  البرمجية

  
٢٠٠٧-٢٠٠٦

المصروفات 
  المتوقعة

  
٢٠٠٧-٢٠٠٦

الميزانية البرمجية
  المقترحة 

  
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

  الزيادة مقارنة
بالمصروفات 
  المتوقعة

٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٪ 

 االشتراكات المقدرة 
٨‚٦ ٩٧٠ ٨٩٣ ٨٩٣ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 ٣٦‚٤ ٣٠ ٢٢ ٢٢ اإليرادات المتنوعة

مجموع االشتراكات  
 ٩‚٣ ١ ٠٠٠ ٩١٥ ٩١٥ المقدرة

المساهمات الطوعية  
األساسية المتفاوض  

 ١٠٠‚٠ ٦٠٠ ٣٠٠ --- عليها

المساهمات الطوعية  
 ٨‚٥ ٢ ٦٦٣ ٢ ٤٥٥ --- األخرى

مجموع المساهمات  
 ١٨‚٤ ٣ ٢٦٣ ٢ ٧٥٥ ٢ ٣٩٨ الطوعية

  التقديرات
٢٠١١-٢٠١٠

  التقديرات
٢٠١٣-٢٠١٢

   ١٦‚٢ ٤ ٢٦٣ ٣ ٦٧٠ ٣ ٣١٣ مجموع التمويل

  
والزيادة المقترحة تبررها هذه األهداف الطموحة، إال أنها واقعية والتي ينبغي أن تتحقق لتلبية الطلبات         -١٢

) ٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية     : ومن المعتزم معالجة األولويات التالية    . المتزايدة التي ترد إلى المنظمة    
بغية التصدي العاجل لفاشيات األمراض المعروفة والمستجدة وحاالت الطوارئ؛ وإنشاء بنية أساسية للترصـد              
والمواجهة الفعالة لألمراض انطالقاً من الجهود التي تُبذل في سبيل استئصال شلل األطفال، والتصدي لوبـاء                

إلى الحد من عوامل االختطار مثل تعـاطي        األمراض المزمنة غير السارية، مع التركيز على التدابير الرامية          
التبغ، والنُظم الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، وذلك باستخدام التقرير المـستقبلي للجنـة المعنيـة                 
بالمحددات االجتماعية للصحة، لمعالجة الجوانب األشمل للصحة، وتفاعلها مع القطاعات األخـرى، وخفـض              

طفال من خالل تحقيق الهدف المتمثل في التغطية الـشاملة بالتـدخالت الفعالـة              معدالت وفيات األمهات واأل   
وإتاحتها للجميع، وتعزيز الخدمات الصحية وتحسين النُظم الصحية مع التركيـز علـى المجـاالت الخاصـة                 

  .بالموارد البشرية والتمويل والمعلومات الصحية
  
ة القائمة على تحقيق النتائج لتحديد المتطلبات مـن         ولقد انتهجت منظمة الصحة العالمية أسلوب اإلدار        -١٣

الموارد، واضعة في ذلك ميزانية تشمل جميع مصادر التمويل، األمر الذي يجعل تمويـل النفقـات الالزمـة                  
  .لتحقيق نتائج محددة في إطار فترة زمنية ما، يأتي من مصادر مختلفة
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ستراتيجية المتوسطة األجـل عـن طريـق        وسوف تمول منظمة الصحة العالمية مشروع الخطة اال         -١٤
االشتركات المقدرة؛ والمساهمات الطوعية األساسية المتفاوض عليها؛ والمـساهمات         : مصادر تمويل ثالثة هي   

  .الطوعية األخرى
  
 مليون دوالر أمريكي، وذلك للحفاظ      ٩٧٠،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتبلغ االشتراكات المقدرة المقترحة للثنائية        -١٥

٪ بالمقارنة  ٨,٦معقول بين مصادر التمويل المقدرة والطوعية، وهذا يمثل زيادة مقدارها           على مستوى توازن    
وحتى على هذا المستوى، فإن االشتراكات المقدرة ستكون مسؤولة عـن تـأمين             . ٢٠٠٧-٢٠٠٦مع الثنائية   

إليـرادات  ويبلغ إجمالي االشـتراكات المقـدرة وا      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨٪ فقط من الميزانية العامة في الثنائية        ٢٣
 أدنـاه   ٢ويبين الجدول   .  مليون دوالر أمريكي   ١٠٠٠،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨المتنوعة المقترحة للميزانية البرمجية     

  .الميزانية البرمجية المقترحة مصنفة حسب المكتب اإلقليمي ومصدر التمويل الرئيسي
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مقارنة بالميزانية البرمجية ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الميزانية البرمجية المقترحة -٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(حسب المكتب والمصدر المالي الرئيسي 

  الميزانية البرمجية
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

  الميزانية البرمجية المقترحة
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

االشتراكات  الموقع
 أالمقدرة 

المساهمات 
االشتراكات  المجموع الطوعية

 أالمقدرة 
المساهمات 
 المجموع الطوعية

             :ليميالمكتب اإلق

 ١ ١٨٨ ٩٦٦ ٢٢٢ ٩٥٠ ٧٤٦ ٢٠٤ أفريقيا

 ٢٨٢ ١٩٧ ٨٥ ١٩٩ ١٢١ ٧٨ األمريكتان

 ٤٩٦ ٣٨٨ ١٠٨ ٣٥٧ ٢٥٨ ٩٩ آسياجنوب شرق 

 ٢٧٧ ٢١٣ ٦٤ ٢٠٠ ١٤٢ ٥٨ أوروبا

 ٤٦٩ ٣٧٣ ٩٦ ٣٨١ ٢٩٤ ٨٧ شرق المتوسط

غرب المحيط 
 ٣٥٢ ٢٦٨ ٨٤ ٢٣٣ ١٥٦ ٧٧ الهادئ

 ١ ١٩٩ ٨٥٨ ٣٤١ ٩٩٣ ٦٨١ ٣١٢ المقر الرئيسي

 ٤ ٢٦٣ ٣ ٢٦٣ ١ ٠٠٠ ٣ ٣١٣ ٢ ٣٩٨ ٩١٥ المجموع

  .أ   بما في ذلك اإليرادات المتنوعة
  
 الجدول  أما.  الوارد أدناه توزع الميزانية بين المكاتب اإلقليمية وبين المقر الرئيسي          ٢ويوضح الشكل     -١٦
باسـتثناء مبـادرة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ إلى الثنائيـة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦من الثنائية   وزع  في الت التحول  فيبين   أدناه   ٣

  .استئصال شلل األطفال واستجابة المنظمة لحاالت الطوارئ
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   توزيع الميزانية بين المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي- ٢الشكل 
  

WHO 06.152  
  
  

  أ  توزيع الميزانية بين المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي-٣الجدول 
  )بماليين الدوالرات األمريكية(

نطاقات آلية التحقق 
  مئويةبة نسك

  الموقع

الميزانية 
  المعتمدة

٢٠٠٧-٢٠٠٦  

النسبة 
المئوية من 
  المجموع

الميزانية 
  المقترحة

٢٠٠٩-٢٠٠٨  

النسبة المئوية 
الحد   من المجموع

  األدنى
الحد 
  األقصى

              :المكتب اإلقليمي
  ٣٠‚٨  ٢٥‚٢  ٢٦‚٠  ٩٨٦‚٧  ٢٦‚٥  ٧٦٨‚٩  أفريقيا

  ٧‚٧  ٦‚٣  ٦‚٨  ٢٥٨‚١  ٦‚٣  ١٨١‚٦  األمريكتان
  ١٣‚٣  ١٠‚٩  ١١‚٤  ٤٣٢‚٠  ١٠‚٠  ٢٩٠‚٧  جنوب شرق آسيا

  ٧‚٥  ٦‚٢  ٦‚٦  ٢٥٠‚٩  ٦‚٥  ١٨٨‚٢  أوروبا
  ١١‚٢  ٩‚١  ١٠‚٦  ٤٠٢‚٧  ٩‚٩  ٢٨٧‚٦  شرق المتوسط
غرب المحيط 

  ٨‚٧  ٧‚١  ٨‚٦  ٣٢٧‚٢  ٧‚٧  ٢٢٢‚٧  الهادئ
  ٣٠‚٨  ٢٥‚٢  ٢٩‚٩  ١ ١٣٢‚٥  ٣٣‚٢  ٩٦٢‚٧  المقر الرئيسي
      ١٠٠‚٠  ٣ ٧٩٠‚١  ١٠٠‚٠  ٢ ٩٠٢‚٣ موع أالمج

أ  باستثناء المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال وأنشطة المنظمة لمواجهة حاالت الطـوارئ، مـن أجـل تـسهيل                    
  .المقارنة بآلية التحقق

=     =     =  

 أفريقيا

 لرئيسيالمقر ا

غرب المحيط 
 الهادئ

  شرق
 المتوسط

 أوروبا
جنوب شرق آسيا

 ٪٧ األمريكتان

٢٦٪ 
٣٠٪ 

٩٪ 

١١ ٪١١٪ 
٧٪  


