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  المستضافةتقرير بشأن الشراكات 
 
  

  من المدير العامتقرير 
  
  
بـــانتظـــام بمعلومـــات  علمـــاً  )، تتم إحـــاطـــة المجلس التنفيـــذي٢٠١٣) (١٠(١٣٢م توفقـــًا للمقرر اإلجرائي  -١

 ١محّدثة عن التطورات والقضـــايا الرئيســـية الناشـــئة فيما يخّص الشـــراكات التي تســـتضـــيفها منظمة الصـــحة العالمية.
ــيات الرئيســـية الناتجة ــتجدات بشـــأن النتائج والتوصـ عن االســـتعراض الدوري للشـــراكات  ويقدم هذا التقرير آخر المسـ

 المنظمة. التي تستضيفهاالمستضافة والتطورات الرئيسية في الشراكات 
  
)، من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة ١٠(١٣٢م تكما طلب المجلس، بموجب المقرر اإلجرائي  -٢

ــتعراض ترتيبات الشـــراكات الصـــحية  ــتضـــافة بانتظام على أســـاس كل حالة على للمجلس التنفيذي أن تكفل اسـ المسـ
ـــحية، وتفاعل المنظمة مع آحاد  ــ ـــائل الصـــ ـــ ـــين الحصــ ـــ ــاهماتها في تحســ ــ ـــ ــب فيما يتعلق بمسـ ــ ــ حدة وفي الوقت المناســ
الشــراكات المســتضــافة، ومواءمة عملها مع عمل المنظمة؛ وٕاعداد توصــيات ينظر فيها المجلس، حســب االقتضــاء، 

، تم اســـتعراض الِمرفق الدولي ٢٠١٨ل المجلس بشـــأن هذا الموضـــوع. وفي عام من خالل بند دائم في جدول أعما
  ٣ومن المقتَرح استعراض المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية هذا العام. ٢.(يونيتيد) لشراء األدوية

  
ــر،  -٣ ــّلط برنامج العمل العام الثالث عشـ  ٢٠١٨،٤، الذي أقّرته جمعية الصـــحة في عام ٢٠٢٣-٢٠١٩ويسـ

مية الشــراكة، حيث يشــير إلى أنه ال يمكن للمنظمة إنجاز أهدافها الطموحة إال بدعم الشــركاء. ومع الضــوء على أه
ــهم في تحقيق حصــــائله وتأثيراته  ــيســ ــافة ســ ــتضــ ــراكات المســ اســــتمرار تنفيذ برنامج العمل العام، ال ريب أن عمل الشــ

ــــتق ــ ــ ــينعكس في التقارير المقّدمة إلى المجلس التنفيذي في المســــ ــ ـــ ــ ــودة وســـ ــ ـــ ــ ـــراكات المنشـــ ــ ـــ ــ ــافةة إلى الشــ ـــ ــ ــ بل. وباإلضـــ
  ٥المستضافة، تحتفظ األمانة أيضًا بقائمة من الشراكات الصحية والترتيبات التعاونية التي تشارك فيها المنظمة.

  
  
  
  
 

                                                           
 .١سجالت/ /١٣٢/٢٠١٣م تانظر الوثيقة    ١
 .١٤٣/٨م تانظر الوثيقة    ٢
 .١٤٥/٨ت مانظر الوثيقة    ٣

 .١-٧١ج ص عانظر القرار    ٤
ــمــوقــع اإللــكــتــرونـــي  ٥ الع فــي  /https://www.who.int/about/collaborations/partnerships/en انــظــر ال (تــم االطــِّ

 ). ٢٠١٩مارس  آذار/  ١٢
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  التطورات الرئيسية في شراكات المنظمة الُمستضافة
  

  التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث الُنظم
  
ـــات  -٤ ــــياســـ ــات من أجل حفز الطلب على الســ ـــ ـــياسـ ــ ــعي السـ ــل التحالف إعطاء األولوية للعمل مع واضــــ ــ واصــ

ـــتخدامها في عام  ـــ ــ ــ ـــ ــحية وبحوث الُنظم واســ ـــ ــ ـــ ــ ــ . ويدعم التحالف، بالتعاون مع البرنامج الخاص للبحث ٢٠١٨الصـ
ــاريع ا ــ ـــ ــ ــ ــحة للبلدان األمريكية، المشـــ ـــ ــ ـــ ــ لبحثية التي ُتجرى والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية ومنظمة الصــ

بقيادة واضعي السياسات للمساعدة على بلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في إقليم األمريكتين. كما 
ـــرع التحــالف في مبــادرة مع التحــالف العــالمي  ـــ ــ ــ ـــ ــنــدوق األمم المتحــدة للطفولــة  من أجــل اللقــاحــات والتمنيعشــ ـــ ــ ـــ ــ وصـــ

ــيف) من أجل بناء القدرات الالزمة لبحوث  ــ ـــ ـــ ــ ــ التنفيذ التي ُتجرى بقيادة الجهات التنفيذية بهدف تعزيز نظم (اليونيسـ
ـــًا  ــــاتاإلالتمنيع في إثيوبيا. ودعم التحالف أيضــ ـــياسـ ـــدار الثاني لســ ــتخالقيادة فريق  صــ ــ دام بيِّنات بحوث الراعية السـ

 النظم الصحية.
 
ــاليــد القيــادة في توليــد ، أعطى التحــالف األولويــة لتوطيــد تولّي البلــدان زمــام األمور و ٢٠١٨وفي عــام  -٥ مق

. وفي هذا السـياق، يعكف ٢٠٢٣-٢٠١٩واسـتخدام البّينات، تماشـيًا مع أغراض برنامج العمل العام الثالث عشـر، 
ــــاملة.  ــحية الشـ ــيق مبادرة بحوث التنفيذ بقيادة البلدان على نطاق المنظمة ألغراض التغطية الصـــ ــ التحالف على تنسـ

ـــاء وهو ما يوفر الدعم بالفعل لثالث د ــ ـــ ــ ــ من أجل تحديد أولويات البحوث، وبناء  –إثيوبيا والهند ونيبال  –ول أعضـ
ـــاء  ـــحة في الهند وجورجيا وماليزيا وزمبابوي عبر إنشـــ القدرات، وٕاجراء البحوث. كما يعمل التحالف مع وزارات الصـــ

 منصات لدعم االستعراضات السريعة. 
  
 تشرين األول/ ١٢-٨لبحوث النظم الصحية (ليفربول، وشارك التحالف في رعاية الندوة العالمية الخامسة  -٦

)، بشــأن موضــوع "النظم الصــحية للجميع في عصــر أهداف التنمية المســتدامة"، بالتعاون مع مكتب ٢٠١٨أكتوبر 
ـــر الندوة أكثر من  ــ ـــركاء آخرين. وحضــ ـــات األكاديمية وشــــ ــ ـــســ المنظمة اإلقليمي ألوروبا، وكانت بمثابة تجّمع للمؤســــ

ـــار  ١٢٥مندوب من  ٢٢٠٠ ـــ ــ ــ ـــُتطِلعت آراؤهم إلى أنها أوفت بالتوقعات أو  ٪٩٥بلدًا؛ وأشــ ــ ــ ـــ من المندوبين الذين اســ
ــحية للتعّلم وتبادل اآلراء وتعزيز  ــ ـــ ــ ــ ــين في بحوث النظم الصـــ ــ ــ ــ ـــ ــة للمختصـــ ــ ــ ـــ ــ تجاوزتها، حيث نجحت في توفير منصـــ

 الشبكات.
  
لتحالف وثيقتين إرشاديتين واستمرارًا إلسهاماته في تعزيز مجال السياسات الصحية وبحوث النظم، أطلق ا -٧

: "منظور تحليلي للسياسات الصحية: الجوانب السياسية لتغيير السياسات في البلدان ذات ٢٠١٨جديدتين في عام 
  ٢و"تجميع البيِّنات المتعلقة بالسياسات والنظم الصحية: دليل ألساليب العمل". ١الدخل المنخفض والمتوسط"

  
  والسياسات الصحيةالمرصد األوروبي للنظم 

  
ـــائه في  -٨ ــنوية العشــــرين إلنشـ ــد) بالذكرى الســ ــحية (المرصــ ــات الصــ ــياســ ـــد األوروبي للنظم والســ احتفل المرصـ

ـــراكة مع ٢٠١٨  عام ـــمام أ٢٠٢٣-٢٠١٩ه للفترة وجّدد اتفاق الشــ ـــد، يبلغ عدد الدول . ومع انضــ ـــبانيا إلى المرصــ ســ
 إلى جانب شركاء آخرين. ٣دول، ١٠األعضاء المشاِركة اآلن 

                                                           
ـــة على الموقع اإللكتروني   ١ ــاحــ (تم  /https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hpa-reader/en: متـــ

 ).٢٠١٩مارس  آذار/ ١٢االّطالع في 

تم ( /https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/hsr-synthesis/en: متــــاحــــة على الموقع اإللكتروني   ٢
 ).٢٠١٩مارس  آذار/ ١٢االّطالع في 

ســبانيا والســويد وســويســرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا أالنمســا وبلجيكا وفنلندا وأيرلندا والنرويج وســلوفينيا و    ٣
 الشمالية.
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ـــواء فيما يتعلق بمواءمته مع برنامج  -٩ ــيق عمله مع عمل المنظمة، وذلك على حد ســ ــد تنســـ ــل المرصـــ وواصـــ
ــــاور والتعاون الوثيق من جانبه،  ــر والتشـ ــ ــيما مع مكتب المنظمة اإلقليمي ألوروبا. كما و العمل العام الثالث عشـ ــ السـ

م تحسين إتاحة الخدمات الصحية األساسية يتبّنى توسيع التغطية الصحية الشاملة من خالل المساهمة ببّينات تدع
الجيدة؛ والرعاية الصحية ذات الجودة العالية التي تتمحور حول اإلنسان؛ وتعزيز القوى العاملة في مجال الصحة؛ 

 وتصريف الشؤون الصحية بفعالية، ضمن جملة أمور.
 

ـــحية وتبادل المعارف على  ويدور -١٠ ـــ ــ ــ ــــد والتحليل وتقييم أداء النظم الصـ ــ ــ ـــد حول الرصـــ ــ ـــ ــ العمل التقني للمرصـ
 الصعيد الُقطري. ويهدف إلى تزويد الدول األعضاء ببّينات لدعم جهودها من أجل تحسين الحصائل الصحية.

 
ث خلص إلى أنه اســـتعدادًا لتجديد الشـــراكة، حي ٢٠١٨-٢٠١٧وُأجري تقييم خارجي للمرصـــد خالل الفترة  -١١

ــير في الفقرة  ــــ ــ ــ ـــ ـــع. وكما أشـ ــ ـــ ـــ ــ ــــه وحظى بتقدير واسـ ــ ـــ ــ ــ ــع، وفقًا للمقرر  ٢أنجز أغراضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــد يخضـ ــ ـــ ــ ــ أعاله فإن المرصـــ
  ١، الستعراض يتناوله تقرير منفصل يقّدم إلى المجلس التنفيذي.)١٠(١٣٢ت  م  ياإلجرائ

  
  شراكة صحة األم والوليد والطفل

  
ـــاط  ٢٠١٨كان عام  -١٢ ــ ـــحة ورفاه المرأة عامًا مهمًا لألوســ ــون صــــ ــين وصـــــ ـــ ــّب اهتمامها على تحســ ـــ التي ينصــ

ــأن صـــحة المرأة والطفل والمراهق  ــتدامة واالســـتراتيجية العالمية بشـ والطفل والمراهق، في ســـياق أهداف التنمية المسـ
ـــراكة) اهتمامها  ٢).٢٠٢٣-٢٠١٦( ــ ــ ــحة األم والوليد والطفل (الشـ ــ ـــ ـــراكة صـ ــ وفي إطار الجهود الجماعية، رّكزت شـــ

ـــات والموارد واإلجراءات؛ وتعزيز على ت ـــياسـ مكين الجهات المعنية؛ والجمع بينها من أجل زيادة المواءمة بشــــأن السـ
 عمليات المساءلة العالمية لرصد التقدم الجماعي.

  
بمنتدى الشركاء في إطار شراكة صحة األم والوليد والطفل (نيودلهي،  ٢٠١٨وُتوِّج عمل الشراكة في عام  -١٣
ــمبر  ول/كانون األ ١٣و ١٢ ــ ــ ـــ ــراكة وحكومة الهند، تحت رعاية ٢٠١٨ديسـ ــ ــ ـــ )، الذي تم تنظيمه وٕانجازه من ِقَبل الشـ

ــاء دول ووزراء وأكثر من  ــّم المنتدى رؤســ ــركاء العاملين من أجل  ١٦٠٠رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وضــ من الشــ
ــافي بقيمة  تحقيق أهداف وأغراض االســـتراتيجية العالمية. وخالل المنتدى، تعّهدت حكومة الهند ــتثمار مبلغ إضـ باسـ

ــحي بحلول عــام  ١٠٠ ــ ــ ـــ ــ ــ ، فكــانــت رائــدة على الطريق نحو قيــام عــدة ٢٠٢٥مليــار دوالر أمريكي في قطــاعهــا الصــ
ــاهم في الحّد  ــهد المنتدى إطالق تحليل للعوامل التي تســ ـــة بكلٍّ منها. وشــ حكومات وكيانات بقطع التعّهدات الخاصـ

ـــار الت ــ ــ ـــ ــ ــ حليــل إلى أن اإلجراءات المتخــذة من قطــاعــات أخرى في غير مجــال من وفيــات األمهــات واألطفــال. وأشـــ
 الصحة تؤثر تأثيرًا عميقًا على إحراز التقدم المنشود.

 
ــلت  -١٤ ــ ــ ــيط التقارير وواصـ ــ ــاءلة، بالعمل مع الجهات المعنية على تبســـ ــ ــيق اإلطار الموّحد للمســـ ــــ ــراكة تنسـ ــ الشـــ

ـــد التقدم المحرز مقابل أغراض اال ــ ــ ــاءلة؛ ورصــ ــ ـــ ــأن المســ ــ ــ ــتراتيجية العالمية؛ ودفع عجلة التعاون بين المقّدمة بشـــ ـــ ــ ســ
. ووّفرت الشراكة الدعم المستوى العالمي واإلقليمي والوطنيالجهات المعنية المتعددة لتحسين المساءلة المالية على 

عزيزًا للجهات المعنية الوطنية، بما فيها منظمات تحت قيادة الشباب، عبر ِمَنح صغيرة وبرامج عمل لبناء القدرات ت
 إلمكاناتها في مجال المساءلة وكذلك في إطار الدعوة إلى التغيير.

 

                                                           
 .١٤٥/٨م تالوثيقة    ١

ــة على الموقع اإللكتروني:    ٢ ــاحـ تم ( /https://www.who.int/life-course/publications/global-strategy-2016-2030/enمتـ
  ).٢٠١٩مارس  آذار/ ١٢االّطالع في 
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من أجل  ٢٠٢٠١-٢٠١٨ودعمًا لهذه الجهود وغيرها، أعادت الشــراكة تشــكيل خطة تســيير أعمالها للفترة  -١٥
التركيز على ســتة مجاالت حاســمة للعمل تتطلب مزيدًا من اإلجراءات، على النحو الذي أوضــحه الفريق التوجيهي 
ـــحة ورفاه  ــيد أنطونيو غوتيريش. وهذه المجاالت هي: صـ ـــة األمين العام لألمم المتحدة، الســ ــتوى، برئاسـ الرفيع المســ

ــاتنمية الطفولة المبكرة؛ المراهقين؛  ــ ـــ ــ ـــة؛ ء والفتيات والمجتمعات؛ تمكين النســ ـــ ــ ــ ـــانية والهشـ ــ ــ ــ ــــاع اإلنســ ــ ــ الجودة األوضـــ
الصــحة والحقوق الجنســية واإلنجابية. وُأحِرز تقدم في هذه المجاالت كافة، مع التركيز بشــكل واإلنصــاف والكرامة؛ 

ــير إليه في التقرير المقّدم إلى المجلس التنفي ٢٠١٨خاص في عام  ـــ ــ ـــ ــ ذي في على تنمية الطفولة المبكرة، كما أشـــ
ــــع  ٢دورته الثانية واألربعين بعد المائة. ـــركاء آخرين، الدعم لوضـــ ــ ــراكة، جنبًا إلى جنب مع المنظمة وشـ ــ ووّفرت الشــ

 . ٢٠١٨مايو  وٕاطالق اإلطار المعني برعاية التنشئة من أجل تنمية الطفولة المبكرة في أيار/
 

  (يونيتيد) المرفق الدولي لشراء األدوية
  

ــراء األدويــة (المرفق) في عــام كــانــت إحــدى أولويــات المرفق الــدول -١٦ ــ ــ ـــ ــ ـــ هي تعزيز التعــاون مع  ٢٠١٨ي لشـ
 شباط/ ٢٨الجهات التنفيذية والشركاء فيما يخص الِمَنح. وضّم منتدى الجهات التنفيذية المختصة بالِمَنح (جنيف، 

ون من مــديري العمليـــات والمـــديرين المـــاليين ومــديري البرامج يمثل ١٠٠) أكثر من ٢٠١٨مــارس  آذار/ ١-فبراير
جهة. وأتاح فرصة لمواءمة ُنُهج العمل معًا على نحو أكثر فعالية وتعزيز زيادة المشاركة مع البلدان المستفيدة  ٢٨

 والشركاء.
  

ــع؛  -١٧ ــحية عالمية ترتبط باالبتكار واإلتاحة وقابلية التوســـــ ـــ ـــاهمة في عدة مبادرات صــ ــ وُطِلب من المرفق المســ
ــة الفريق الفرعي المعني باالبت ـــ ــترك وباألخص رئاســـ ــ كار والبحث والتطوير واإلتاحة التابع لفريق األمم المتحدة المشــــ

ـــادات الميكروبات، والتوقيع على خطة العمل العالمية من أجل تمّتع الجميع  ــ ــ ـــ ــ ــ بين الوكاالت المعني بمقاومة مضــ
تنمية من أهداف ال ٣بأنماط عيش صــحية وبالرفاهية، المصــّممة لتســريع وتيرة التقدم المحرز صــوب تحقيق الهدف 

ــتدامة ــ ــ ــ ـــ ــ ــــريع وتيرة التقدم المحرز في مجال  ١٢وتؤكد هذه الخطة على التزام  ٣.المســ ــ ــ ــ ـــ منظمة بمواءمة الجهود لتســ
ــريع اإلتاحة في  ــــ ــ ــــحة العالمية. والمرفق جزء من الفريق العامل المعني بالبحث والتطوير واالبتكار وعوامل تسـ ــ الصـــ

 إطار خطة العمل العالمية.
 

مليون دوالر أمريكي من المنح  ٢٥٠بتعزيز حــافظتــه المــاليــة بــأكثر من  ٢٠١٨المرفق خالل عــام وقــام  -١٨
ــاريع في  ـــيع نطاق الحافظة المالية للمشـــ ــمل ذلك توســ عة التي أقّرها المجلس التنفيذي للمرفق. وشـــ الجديدة أو الموســـــّ

ـــري، ومكافحة  ــ ـــ ــف عن فيروس العوز المناعي البشـ ــ ــ نواقل المالريا، والملكية الفكرية، مجاالت االختبار الذاتي للكشـــ
مليون دوالر أمريكي  ٦٦والســــل المقاِوم لألدوية المتعددة. هذا فضــــًال عن اســــتثمار ممّول على نحو مشــــترك بقيمة 

من ِقَبل المرفق والصندوق العالمي، ويتمّثل في تجريب ناموسيات معاَلجة بمبيدات مرّكبة جديدة مديدة المفعول في 
ــنوات بقيمة  بأفريقيا جنو  ــ ــريحة جديدة مدتها ثالث ســـ ـــ ــافة إلى ذلك، ُأِقرَّت شــ ــ ـــحراء. وباإلضـــ ـــ مليون دوالر  ٢٢الصـ

ــــالحيــة على مــدى الفترة  ــ ــ ــ ـــ ــــبق للصــ ــ ـــ ــ ــ . وعالوًة على ٢٠٢١-٢٠١٩أمريكي دعمــًا لبرنــامج المنظمــة لالختبــار المســ
ـــالحية، يعمل المرفق على نحو وثي ــ ــ ـــبق للصـــ ــ ـــ ـــتثمار في برنامج المنظمة لالختبار المســ ــ ـــ ــائر إدارات االســ ــ ـــ ــ ق مع سـ

ــطة من قبيل وضــــع  المنظمة، حيث يقوم على ســـبيل المثال بتوفير البّينات المتوّلدة عن مشـــاريع المرفق دعمًا ألنشـ

                                                           
تم االّطالع ( https://www.who.int/pmnch/PMNCH_Business_Plan_2018-2020.pdf: متاحة على الموقع اإللكتروني   ١

 ).٢٠١٩مارس  آذار/ ١٢في 

 .١٤٢/١٩م تقة انظر الوثي   ٢

 ).٢٠١٩مارس  آذار/ ١٢تم االّطالع في ( https://www.who.int/sdg/global-action-planاإللكتروني  انظر الموقع   ٣
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ــلة تبّني نهج منّظم حيال تعاونه الطويل األمد مع إدارات المنظمة عبر "ِمَنح  ــ ــ ــمل ذلك مواصــ ـــ ــ مبادئ توجيهية. ويشـ
 اديق ِمَنح للمنظمة من أجل تقديم الدعم التقني لمشاريع المرفق.تمكينية"، يوّفر المرفق في إطارها صن

 
 ٢٠١٩) في عام ٢٠٢١-٢٠١٧وفي إطار التطّلع للمستقبل، يبلغ المرفق منتصف استراتيجيته الخمسية ( -١٩

وهو بصـــدد إجراء اســـتعراض لمنتصـــف المدة، ســـيكتمل بحلول الصـــيف. وســـيقّيم هذا االســـتعراض الجوانب التالية: 
ــع،   )١( ــ ــ ــ ـــ ــ ـــتراتيجيــة المتمثلــة في االبتكــار واإلتــاحــة وقــابليــة التوســ ــ ــ ـــ ــ ــه االســـ ــ ـــ ــ ـــ ــ أداء المرفق حتى اآلن مقــابــل أغراضــ
ــغيل المرفق،   )٢( ــتعراض نموذج تشــــ ــ ـــى تأثير بحلول  )٣(اســ ــية المتاحة أمام المرفق لتحقيق أقصـــ ــاســــ ــ الفرص األســ

العمليات في المجاالت التالية: اإلتاحة  وما بعده. وتســعى ثمانية مشــاريع قيد التطوير إلى تســريع وتيرة ٢٠٢١  عام
ـــروعان)؛  ـــرطان عنق الرحم (مشــ ــفة لفحص وعالج ســ ــل للتدبير العالجي المتكامل لحمى المنصـــ توفير أدوات أفضـــ

ـــروعان)؛  ــــل المقاِوم لألدوية المتعددة (أربعة األطفال (مشــ ـــدي للسـ ـــخيص وأدوية جديدة للتصــ ــائل تشــ ــ ــتحداث وسـ ــ اسـ
ــاريع). وفي وقت الحق من  ـــتثمارات في بعض المجاالت الجديدة، بما في ٢٠١٩عام مشـــ ــّخ اســ ، يتوقع المرفق ضـــ

 ذلك تحسين التدبير العالجي لمتصّورة المالريا النشطة، والتكنولوجيات الطويلة المفعول.
 

  االستعراض الدوري للشراكات التي تستضيفها المنظمة
  

الصحية (المرصد) وفق إطار االستعراض الدوري تم إجراء استعراض المرصد األوروبي للنظم والسياسات  -٢٠
ــافة، ــتضـــ ــراكات المســـ ــاحبة  ١للشـــ ــافة واألمانة صـــ ــتضـــ ـــراكة المســـ ــتخدام المدخالت المقّدمة من كلٍّ من أمانة الشــ باســـ

وجهات النظر ذات الصـلة. ويلّخص تقرير االسـتعراض مسـاهمة المرصـد في تحسـين الحصـائل الصـحية، ومواءمة 
 الصلة، وتفاعل األمانة مع الشراكة.عمله مع عمل المنظمة ذي 

  
، مما ســـيســـاعد ٢٠٢٣-٢٠١٩وتغطي خطة تطوير المرصـــد األوروبي للنظم والســـياســـات الصـــحية الفترة  -٢١

على دعم الجهود المسـتقبلية، نظرًا لتزامنها مع فترة برنامج العمل العام الثالث عشـر. وتنصـّب خطة التطوير، التي 
ــاهمات التي يقدمها المرصـــــد ٢٠١٨-٢٠١٧الفترة  تعكس نتائج تقييم خارجي ُأجري في ـــّي ُقُدمًا بالمســ ، على المضـ

 إلى الدول األعضاء واألمانة.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 اطة علمًا بهذا التقرير.إلى اإلح المجلس مدعوّ  -٢٢
  
  

=     =     =  

                                                           
  االستعراض الدوري للشراكات التي تستضيفها المنظمة – EBPBAC19/8الوثيقة  انظر   ١
)http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/Nineteenth/PBAC19_8-ar.pdf  ٢٠١٩مارس  آذار/ ٧تم االّطالع في .( 


