
  ١٣٦/٣١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ ديسمبر/ كانون األول ٥  بعد المائة الثالثونو  السادسةالدورة 
    EB136/31  من جدول األعمال المؤقت ٥-١٠البند 

  
  
  

الصحة تقييم االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن 
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
، أعـدت األمانـة هـذا التقريـر عـن المائـة بعـد والثالثـين الثالثـة دورتـه ي فـيالتنفيـذ المجلـس طلـب علـى بناءً   -١

، كما تعهـدت بإعـداد تقريـر عـن تقيـيم مسـتقل شـامل ٢٠١٥لكي تنظر فيه األجهزة الرئاسية في عام  المحرزالتقدم 
  ٢٠١٧.١سُيقدم في عام 

  
 االســـتراتيجية العالميـــة ٢١-٦١ع ص ج، فـــي القـــرار والســـتونالحاديـــة  العالميـــة الصـــحة جمعيـــةواعتمـــدت   -٢

. واعتمــدت الفكريــة والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن ٢واألجــزاء التــي تــم االتفــاق عليهــا مــن خطــة العمــل
  ٣.خطة العمل النهائية بصيغتها المعدلة والستون الثانية العالمية الصحة جمعية

  
 شـامالً  برمجيـاً  استعراضـاً أن يجـري منهـا  أمـور جملـة ١٦-٦٢ع ص جفـي القـرار  العام المدير من تلبطو   -٣

 قـــدمي وأن ،المتبقيـــة والتحـــديات منجزاتهمـــا علـــى للوقـــوف ٢٠١٤ عـــام فـــي العـــالميتين العمـــل وخطـــة لالســـتراتيجية
 المجلس واعتمد .التنفيذي المجلس طريق عن ٢٠١٥ في عامالصحة  جمعية إلى المستقبل أعمال بشأن توصيات
النهج الذي اقترحته األمانة بشأن عملية التقييم، بما فـي ذلـك التوفيـق  المائة بعد والثالثين الثالثة دورته في التنفيذي

  ١،٤.الشامل البرمجي ستعراضبين التقييم واال
  
وبهـــدف تيســـير العمليـــة المفضـــية إلـــى عـــرض تقريـــر التقيـــيم، تقتـــرح األمانـــة اإلطـــار الزمنـــي التـــالي الـــذي   -٤

  ٥:الصحة العالمية بمنظمة الخاصة التقييم سياسةيتماشى مع 

 فريق إدارة التقييم. إنشاء: ٢٠١٥يناير  /كانون الثاني  (أ)

، وطلــب تقــديم اقتراحــات قرارهــااختصاصــات التقيــيم وإ  مــن إعــداد : االنتهــاء٢٠١٥ مــارس /آذار  (ب)
 بخصوص أعضاء فريق التقييم المحتملين.

                                                           
ــــــس ةالمــــــوجز  ضــــــراالمح نظــــــرا    ١ ــــــذي للمجل ــــــي التنفي ــــــه ف ــــــة دورت ــــــين الثالث ــــــة، بعــــــد والثالث ــــــرع  المائ ــــــة) ١الف  (باإلنكليزي

 .)١سجالت/ /١٣٣/٢٠١٣ت  م (الوثيقة

 .المعنيين المصلحة وأصحاب المحددة تراءااإلج بشأن    ٢

 .١٦-٦٢ع ص ج انظر القرار    ٣

 .  ١٣٣/٧م تنظر الوثيقة ا    ٤

 ةالمـوجز  ؛ وانظر كـذلك المحاضـر٢ الملحق ،١/سجالت/ ١٣١/٢٠١٢ت م والوثيقة) ١(١٣١ت م اإلجرائي المقررانظر    ٥
 (باإلنكليزية). ١ ، الفرع، والجلسة الثانية٥الفرع ، ، الجلسة األولىوالثالثين بعد المائة الحاديةفي دورته  التنفيذي للمجلس
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 .العقود إعداد من واالنتهاء التقييم فريق أعضاء اختيار: ٢٠١٥ يونيو /حزيران  (ج)

 الزمنـــــــــي واإلطـــــــــار العمـــــــــل خطـــــــــةأولـــــــــي يعـــــــــرض  تقريـــــــــر إصـــــــــدار: ٢٠١٥ أغســـــــــطس /آب  (د)
 .واالختصاصات

 .المخرجات ورصد التقييم عملية تيسير: ٢٠١٦ سبتمبر /أيلول إلى ٢٠١٥ سبتمبر /أيلولمن   (ه)

 وجمعيـــة التنفيـــذي المجلـــس إلـــى تقريـــر تقـــديم: ٢٠١٦ مـــايو /وأيـــار ٢٠١٦ ينـــاير /الثـــاني كـــانون  (و)
 .التقييم عملية في المحرز التقدمعن  العالمية الصحة

 .إعداده من واالنتهاء التقييم تقرير استعراض: ٢٠١٦ أكتوبر /األول تشرين  (ز)

 وجمعيــة التنفيــذي المجلــس إلــى التقريــر تقــديم: ٢٠١٧ مــايو /وأيــار ٢٠١٧ ينــاير /الثــاني كــانون  (ح)
  .العالمية الصحة

  
  طيلة عملية التقييم. المعنيين المصلحة أصحابوستضمن األمانة مشاركة   -٥
  
  

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  
ويوافــق علــى اإلطــار الزمنــي المقتـــرح  التقريــر بــذلك علمــاً المجلــس التنفيــذي هــو أن يحــيط  مــنالمطلــوب   -٦

  .٤محدد في الفقرة هو  كماللتقييم، 
  
  

=     =     =  


