
  

  ١٣٨/٣٨م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ١١  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/38  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٠البند 

  
  
  

  العالميتين التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة العمل 
  بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
  أحدث المعلومات عن التقدم المحرز

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 واالبتكـار العموميـة الصـحة بشـأن اعتمدت جمعية الصحة العالمية الحادية والسـتون االسـتراتيجية العالميـة -١

 الثانيـة العالميـة الصـحة جمعيـةواعتمـدت  ١العمـل ذات الصـلة،، واألجـزاء المتفـق عليهـا مـن خطـة الفكريـة والملكية
 ٢الصيغة النهائية من خطة العمل. والستون

 
ـــيم الشـــامل  -٢ ـــذ، وباإلضـــافة إلـــى التقي ـــة تقـــديم تقريـــر كـــل ســـنتين عـــن التنفي ـــة الصـــحة العالمي وطلبـــت جمعي

 استعراضـاً  تجـري أن" العـام رالمـدي إلـى الصـحة جمعيـة طلبـت ذلـك، علـى وعـالوة ٣لالستراتيجية بعـد أربـع سـنوات.
 وأن المتبقيـة والتحـديات منجزاتهمـا علـى للوقوف ٢٠١٤ عام في العالميتين العمل وخطة لالستراتيجية عاماً  برمجياً 
 ٤".التنفيذي المجلس طريق عن ٢٠١٥ عام في الصحة جمعية إلى المستقبل أعمال بشأن توصيات تقدم

  
عـدة  ،٢٠١٥فـي عـام  ٥،إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتينواقترحت األمانة في تقريرها المقدم  -٣

وقـدمت معلومـات  ومتعاقـب، منفصـل نحـو علـى العـام البرمجـي واالسـتعراض الشامل التقييم إلجراءأمور منها نهج 
 طاق العملية وأساليبها وٕاجراءاتها.نإضافية عن 

 
الــذي يــوفر إرشــادات ) ٢٠١٥( ١٨-٦٨عج ص وبعــد النظــر فــي التقريــر اعتمــدت جمعيــة الصــحة القــرار  -٤

 بشأن عملية وتوقيت كل من التقييم الشامل واالستعراض البرمجي العام.
 
قــد فريــق مخصــص التقيــيم التــي تتبعهــا المنظمــة، ع ونظــرًا لنطــاق هــذا التقيــيم ومــدى تعقيــده، ووفقــًا لسياســة -٥

ض التقريـــر األولـــي ومســـودة تقريـــر التقيـــيم، إلدارة التقيـــيم مـــن أجـــل المســـاعدة علـــى اختيـــار فريـــق التقيـــيم، واســـتعرا
 وضمان أن تفي المسودة النهائية بمعايير الجودة المالئمة.

                                                           
 ).٢٠٠٨( ٢١-٦١ج ص عالقرار    ١
  ).٢٠٠٩( ٢١-٦٢ج ص عالقرار    ٢
 .٤١)، الملحق، الفقرة ٢٠٠٨( ٢١-٦١ج ص ع، القرار ١/ سجالت/٦١/٢٠٠٨ج ص عانظر الوثيقة    ٣
  .٦)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٦-٦٢ج ص عالقرار    ٤
 .٦٨/٣٥جالوثيقة    ٥
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فــــإن هــــذا الفريــــق المخصــــص إلدارة التقيــــيم يضــــم ســــتة خبــــراء  ١٨-٦٨ج ص عوحســــبما ورد فــــي القــــرار  -٦
ي العــادل والتــوازن بــين العمــل، تــم اختيــارهم علــى نحــو يضــمن التمثيــل الجغرافــ بمواضــيع معنيــين مســتقلينخــارجيين 

 المعنـي المتحـدة األمـم فريـق مـن بـالتقييم معنيـين خبيـرينالجنسين، بعد التشاور مع المديرين اإلقليميـين، كمـا يضـم 
بـــرادو (المكســـيك)؛  . وأعضـــاء الفريـــق هـــم: األســـتاذة رجـــاء العـــواد (المغـــرب)؛ والـــدكتور برنـــاردو هرنانـــديزبـــالتقييم

(جنـــــوب أفريقيـــــا)؛ واألســـــتاذة كـــــاثرين ماكفيرســـــون  مايوســـــي والـــــدكتورة ناديـــــة خليـــــف (فرنســـــا)، واألســـــتاذ بونغـــــاني
ســـكو يران اللـــذان يجـــيء أحـــدهما مـــن اليونيـــ(نيوزيلنـــدا)؛ والـــدكتور فيـــروج تانفتشاروينســـاثيان (تايلنـــد)؛ والخبيـــران الكب

 يدز، ويمثالن فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم.ألشتركة لمكافحة اواآلخر من برنامج األمم المتحدة الم
  
وُنشـر طلـب االقتـراح فـي مختلـف قواعـد البيانـات المتاحـة  واختيرت جهة تقيـيم خارجيـة بعـد عطـاء مفتـوح. -٧

، وتم تعميمه في الشبكات الكبرى لمهنيي العالمية السوق في المتحدة األمم موردي بيانات قاعدةعلنًا، بما في ذلك 
علــى ء الفريــق المخصــص إلدارة التقيــيم يمهــا مــن جانــب أعضــاوتــم تلقــي العــروض وتقي التقيــيم علــى نطــاق العــالم.

 أساس قالب مهيكل، واختير فريق التقييم بموافقة جميع األعضاء.
 
وسيقوم فريق التقييم بإعداد التقرير األولي كي يستعرضه فريق إدارة التقييم ويدلي بتعليقاتـه عليـه. وسـيرد،  -٨

حـة منـذ التقريـر األولـي وكـذلك تعليقـات و لهذا التقرير، تقرير موجز إضـافي يتضـمن النقـاط الرئيسـية المطر  كإضافة
 ١فريق إدارة التقييم.

  
  

  فيذياإلجراء المطلوب من المجلس التن
  
 المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٩
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  .١إضافة  ١٣٨/٣٨م تالوثيقة    ١


