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 ٢٠١٣مايو 
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كــن تقيــيم أداء 
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س التنفيذي

  ن
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ق)، لحــ(انظــر الم العـامالعمــل برنـامج ســودة سلســلة مـن التعــديالت علــى نـص م إدخـال حرِ برنـامج العمــل العـام. واقتُــ
مســألة مقاومــة مضــادات ن االهتمــام له ينبغــي إيــالء مزيــد مــالحظــت اللجنــة أنــو جمعيــة الصــحة. نظــر فيهــا كــي تل

ها قبــل نشــر فــي الــنص  خاطئــةغيــر الدقيقــة أو ال الصــياغاتاألمانــة ســتعدل أن  ةالعامــ ةالمــدير  تالميكروبــات. وأكــد
  .اً نهائي

  
أشـارت  وثيقـة حيـة وتقدميـةبأنهـا العـام الثـاني عشـر العمـل برنـامج وبعد أن وصفت المديرة العامـة مسـودة   -٧

مــن شــأن وأكــدت أن  ،ن فــي ضــوء الظــروف المتغيــرة فــي مجــال الصــحةعــيســتوى ممــن المتوقــع تنقيحهــا بمأن إلــى 
أدائهـا أدوار ومسـؤوليات المسـتويات الثالثـة للمنظمـة فـي سـياق بخصوص زيادة الوضوح في تحديد مواصلة العمل 

  من أجل إبراز رؤية برنامج العمل العام. مجية المقبلةيسترشد بها في وضع الميزانيات البر أن وظائفها األساسية ل
  
برنـامج تنفيـذ تقيـيم عمليـة إعـداد التقـارير و إيضاحًا بشـأن طلبت اللجنة  يما يتعلق بمشروع القرار المقترحوف  -٨

تقييم وملخص للعبـر  نيجمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعة إلى أنه سُيعرض على العام ةالمدير أشارت العمل. و 
أي التشاور مع الدول األعضاء حول ينبغي اقترحت اللجنة أنه في مشروع القرار. و المستخلصة على النحو المبّين 

  .لحالة المتغيرة للصحة العالميةاجسيد لتاستعراض أو تحديث لبرنامج العمل العام 
  

  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
مشـروع بـأن تعتمـد ن يعن المجلس التنفيذي أوصت اللجنة جمعية الصـحة العالميـة السادسـة والسـتنيابة بال  -٩

  ١:المعدل التاليالقرار 
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،    
  

  ٢٠١٩،٢-٢٠١٤ عشر العام الثانيالعمل برنامج سودة وقد نظرت في م    
  

  ؛٢٠١٩-٢٠١٤ شربرنامج العمل العام الثاني ع على وافقت  -١
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

 هاورصـدأعمـال المنظمـة العام الثاني عشر كأسـاس لتخطـيط العمل برنامج أن يستخدم   )١(
  ؛٢٠١٩-٢٠١٤خالل الفترة ها استراتيجيًا وتقييم

  
الحالة المتغيرة للصحة العالمية في تنفيذ برنامج العمل العام بالتشـاور مـع يراعي أن   )٢(

  الدول األعضاء؛
  

ن عـن يالمجلس التنفيذي إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثالثـة والسـبععبر  اً أن يقدم تقرير   )٣(
  .٢٠١٩-٢٠١٤ العام الثاني عشرالعمل التقدم المحرز خالل فترة برنامج 

 

                                                           
 النص المعدل مبّين بالخط العريض.    ١

 .٦٦/٦لوثيقة جا    ٢
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  الملحق
  

اقترحت الواليات المتحدة األمريكية، وهي عضو في اللجنة، التعـديالت التاليـة علـى مسـودة برنـامج العمـل   -١
  ):عريضبالخط الة بّينت معديالالعام الثاني عشر (الت

  
  : ٣٢، الفقرة ١الفصل 

  
هناك إقرار متزايد بضرورة وجود استجابة أشمل إلدارة مخـاطر الطـوارئ، تعمـل علـى دمـج الوقايـة والحـد و "

بمــن  ،وتلبــي احتياجــات الشــعوب الضــعيفة، مــن مخــاطر الطــوارئ والتأهــب والترصــد واالســتجابة والتعــافي
  ".فيهم المصابون بالعجز

  
  :٦٨، الفقرة ٣الفصل 

  
شأن تحسين الروابط بين الرعاية الطبيـة واالجتماعيـة والرعايـة الطويلـة األجـل أن يحقـق منـافع كبيـرة  ومن"

من حيـث رعايـة المصـابين بـاألمراض غيـر السـارية وصـحة األمهـات واألطفـال وصـحة السـكان الطـاعنين 
  ."والمصابين بالعجز في السن

  
  :٧٦، الفقرة ٤الفصل 

  
التـي البلـدان  فـي جميـع اً أساسـي دون انقطـاع عـالج الخـط األول تاحـةإوفيما يخص السل سيظل تحسين "

  ."زيادة مقاومة العقاقير الوقاية من من أجل تنوء بأعباء المرض الثقيلة
  

  :١٠١الفقرة  ٤الفصل 
  
وزيـادة إتاحـة ، شـراء األدويـة واسـتخدامها علـى نحـو رشـيدتعزيـز المنظمـة ستواصـل  ومن الناحية العمليـة"

  ."الترويج لألدوية الجنيسةوسائل منها الميسورة التكلفة، بو األدوية الجيدة 
  

  :١٠١، الفقرة ٤الفصل 
  
بلــــدان الالتــــي تحتــــاج إليهــــا وســــتعزز المنظمــــة أنشــــطة البحــــث والتطــــوير فيمــــا يخــــص المنتجــــات الطبيــــة "

اتجاهــات فيهــا جهــا تنتفــي مجــاالت لــم تــتمكن أن تحديــدًا الخاصــة بالبلــدان الناميــة  الــدخلالمنخفضــة 
، وستواصـل تنفيـذ االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة البحث والتطـوير الجاريـة
  واالبتكار والملكية الفكرية

  
  :١٨٧، الفقرة ٥الفصل 

  
لمجموعـــات مســـندة بالبّينـــات مـــن الواســـع النطـــاق تنفيـــذ الالـــدعم التقنـــي الـــالزم لتعزيـــز  قدم المنظمـــةوســـت"

  .""الخيارات"أفضل تحت عنوان  يةعالية المردودالتدخالت السياساتية ال
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  :٥ الصف، ٤٥العام الثاني عشر، الصفحة  العململحق برنامج 
  
  ."٢٠١٨استكمال استئصال شلل األطفال بحلول نهاية عام "

  
" باتسـاق فيمـا الجيـدة والمأمونـة والفعالـةالبرازيل، وهي ليسـت عضـوًا فـي اللجنـة، اسـتخدام عبـارة " واقترحت  -٢

العاليـــة يتعلـــق بالمنتجـــات الطبيـــة فـــي نـــص مســـودة برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر بأكملـــه عوضـــًا عـــن عبـــارة "
  ". الجودة

  
حصـائل"،  وثيقـة" بعبـارة "حصـائلبيـان  "عـن عبـارة  ٦٤الفقـرة واقترحت البرازيل أيضـًا أن يسـتعاض فـي   -٣

، أال وهـو "المسـتقبل حصـائل مـؤتمر األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامةوأن تحتوي الفقرة على العنـوان الكامـل لوثيقـة 
  الذي نصبو إليه".

  
أن جمعيــة الصــحة أقامــت بالفعــل آليــات تتعلــق بالمنتجــات  ١٠١الفقــرة أن تبــين كــذلك واقترحــت البرازيــل   -٤

  .المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة /النوعيـة المتدنيـةالطبية 
  
الخاصــــة بالمحــــددات  القيــــادةأولويــــات عنــــوان فيمــــا يتعلــــق بلتعــــديل الــــوارد أدنــــاه ااقترحــــت البرازيــــل كمــــا   -٥

ــــة للصــــحة (اإلطــــار  للصــــحة  لمحــــِددات االجتماعيــــة واالقتصــــادية والبيئيــــةا تنــــاول): "١٨، الصــــفحة ٢االجتماعي
  ".بينهافيما و في الصحة داخل البلدان  اإلجحافمن حاالت  لحدلنهوض بالحصائل الصحية والباعتبارها وسيلة 

  
أولويــات القيــادة الغــرض بــّين واقترحــت الســويد، وهــي ليســت عضــوًا فــي اللجنــة، أن يعكــس الــنص الــذي ي  -٦

  ي منها، أال وهو زيادة معدالت البقاء على قيد الحياة واتباع أنماط حياة أوفر صحة.النهائ
  
تصـل يمسودة برنامج العمل العام الثاني عشر هدفًا خاصًا بـاألثر فيمـا  واقترحت السويد أيضًا أن تتضمن  -٧

  التمتع بالصحة. عبمتوسط العمر المتوقع م
  
  
  

=     =     =  


