
  
  
  
  
  
  

  ٢ق١٤٢ت  م    بعد المائة األربعونالثانية و الدورة 
  ٢٠١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٥

  EB142.R2    من جدول األعمال ١-٣البند 
  
  
  

  سّودة برنامج العمل العام الثالث عشر،م
٢٠٢٣-٢٠١٩ 

  
  
 

 المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠٢٣،١-٢٠١٩ ،بعد أن نظر في مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر
  

ثــر األإطــار األمانــة أن تضــع مــا لــم ُينجــز بعــُد مــن أعمــال فــي صــيغتها النهائيــة فيمــا يتعلــق ب يطلــب مــن
 انعقــاد جمعيــة الصــحةا الــدول األعضــاء قبــل حلــول موعــد االســتثمار لكــي تنظــر فيهــمبــّررات والتقــديرات الماليــة و 

  .العالمية الحادية والسبعين
 

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد مشروع القرار التالي: يوصي
 

 لصحة العالمية الحادية والسبعون،جمعية ا
 

وٕاذ ترّحــب برؤيتــه  ،٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشــر الثالــث العــام العمــل برنــامج مســّودة فــي نظــرت أن بعــد
  الطموحة الُمعرب عنها في أهدافه الواعدة بشأن "استفادة ثالثة مليارات أخرى من السكان"؛

  
، ال تعنــي ضــمنًا ٢٠٢٣-٢٠١٩، برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــرعلــى أن الموافقــة وٕاذ تالحــظ 

 .٢إضافة  ١٤٢/٣م تالموافقة على التقديرات المالية الواردة في الوثيقة 
 

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩ ،مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر تعتمد  -١
 
دعـــــــم العمـــــــل صـــــــوب تحقيـــــــق رؤيـــــــة برنـــــــامج العمـــــــل العـــــــام  الـــــــدول األعضـــــــاء علـــــــى تحـــــــث  -٢

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩ عشر، الثالث
  
 

                                                      
 .١تنقيح  ١٤٢/٣م تالوثيقة    ١
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 ما يلي:أن يقوم بالمدير العام  من تطلب  -٣

تخطــيط االســتراتيجية فــي لتوجهــات اســتخدام برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر كأســاس ل  )١(
، ووضـــــع الميزانيـــــات البرمجيـــــة ٢٠٢٣-٢٠١٩عمـــــل المنظمـــــة ورصـــــده وتقييمـــــه خـــــالل الفتـــــرة 

 ؛بالتشاور مع الدول األعضاء وباالستناد إلى تقدير واقعي لدخل المنظمة وقدراتها

 مراعاة األوضاع المتغّيرة للصحة العالميـة عنـد تنفيـذ برنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر،  )٢(
علـى التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذه مـن خـالل المواظبـة علـى تزويـد األجهـزة  الدول األعضاء وٕاطالع

  ؛الرئاسية بمعلومات ُمحّدثة

برنـــامج تزويـــد المكاتـــب اإلقليميـــة وتلـــك القطريـــة باإلرشـــادات والـــدعم فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ   )٣(
 عقب مراعاة سياقاتها المختلفة؛ العمل العام الثالث عشر،

لتمديـد الُمحتمـل اب إلبالغهـا ة والسـبعينالخامسـ تقرير إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة تقديم  )٣(
وذلـك لمواءمتـه مـع دورة تخطـيط األمـم  ،٢٠٢٥حتـى عـام  برنامج العمل العام الثالث عشـر لفترة

  .المتحدة على نطاق أوسع
  

  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٥الجلسة الثامنة، 
 ٨// المحاضر الموجزة١٤٢م ت
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