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PROJÉTO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA DA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE PARA A REGIÃO

DAS AMÉRICAS PARA O PERÍODO FINANCEIRO 2002-2003

O documento em anexo é o orçamento-programa da Organização Mundial da Saúde
para o biênio 2002-2003.

Realizaram-se trabalhos durante os últimos meses para desenvolver um orçamento-
programa da OMS mais estratégico para o próximo biênio. O Conselho Executivo em sua
sessão de maio de 2000 aprovou esse novo enfoque que congrega e integra o trabalho dos
diversos níveis da OMS de maneira coerente (“uma OMS”).  Isso deverá aumentar a
capacidade da OMS de contribuir significativamente às mudanças nas condições ou sistemas
da saúde mundial com resultados de alta qualidade em todas as áreas do seu trabalho. O
propósito desta introdução é procurar proporcionar alguma informação a todos os Estados
Membros sobre essas mudanças..

Um esforço conjunto foi envidado em todos os Escritórios Regionais e Sedes para
preparar o projeto de orçamento-programa para 2002-2003 como um único documento
central. Esse processo de colaboração substitui a prática anterior mediante a qual os
orçamentos regionais individuais eram preparados e subseqüentemente consolidados com o
da sede a nível global. Havia, consequentemente, menos oportunidade de apresentar
objetivos e resultados consolidados.

O orçamento-programa foi preparado de conformidade com a nova estratégia
empresarial da OMS enunciada pelo Diretor Geral e identifica os objetivos para toda a
organização e os resultados esperados em 35 áreas de trabalho às quais todos os diversos
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níveis da Organização contribuirão.  Um  esforço substancial foi feito para intensificar os
nossos programas nessas áreas prioritárias e consequentemente houve transferências
significativas de verbas para essas áreas.

O documento do orçamento-programa será a base de deliberações para todos os
seis Comitês Regionais e para a Assembléia da Saúde.  No caso da AMRO/OPAS, as
verbas da OMS representam apenas uma parte do financiamento para o seu orçamento-
programa bienal.  Em setembro de 2001, o Conselho Diretor considerará em detalhes o
orçamento-programa bienal da Organização para 2002-2003 que é financiado com verbas
de ambas a OPAS e a OMS.  Espera-se portanto que em sua reunião em setembro de 2000,
o Conselho Diretor enfoque os seus comentários sobre a totalidade do orçamento-programa
e sobre as diretrizes estratégicas das propostas para toda a OMS.

As opiniões dos Comitês Regionais serão um subsídio importante antes da finalização
do documento pelo Diretor Geral para o Conselho Executivo e a Assembléia Mundial da
Saúde em 2001.

Anexo   (Não está disponível em português)


