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  االستراتيجيةتقييم واستعراض 
  الصحة العمومية العمل العالميتين بشأنوخطة 

  واالبتكار والملكية الفكرية
  
  
، نظر المجلس التنفيذي أثناء انعقاد دورته األربعين )٢٠١٥( ١٨–٦٨ع ص جفي القرار  مع ما يردتمشيًا  -١

العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة السـتراتيجية وخطـة العمـل الخاص بـالتقييم الشـامل لتنفيـذ ابعد المائة في التقرير 
 .)٨(١٤٠م توأحاط علمًا بذاك التقرير، كما اعتمد المجلس المقّرر اإلجرائي  ١،واالبتكار والملكية الفكرية

 
، تقــدم األمانــة الملخــص التنفيــذي للتقريــر النهــائي الخــاص بــالتقييم ١٨–٦٨ع ص جالقــرار عمــًال بأحكــام و   –٢

  ٢السبعين (انظر الملحق).العالمية الشامل إلى جمعية الصحة 
  
  
  جمعية الصحة جراء المطلوب مناإل
  
  .تقريرالإلى اإلحاطة علمًا ب ةمدعو  الصحة جمعية  -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
لمــــوجزة للمجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه األربعــــين بعــــد المائــــة، ، والمحاضــــر ا١٤٠/٢٠م تمــــن الوثيقــــة  ١نظــــر الملحــــق ا  ١

 .)اإلنكليزيةب( ١، الفرع والسابعة عشرة ٢، الفرع الجلسات الحادية عشرة والثانية عشرة

ـــالتقييم الشـــامل ُمتـــاح  ٢ ـــرابط  التقريـــر الكامـــل الخـــاص ب ـــابع للمنظمـــة، انظـــر ال ـــيم الت علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لمكتـــب التقي
فــــــــي (تــــــــم االطــــــــالع  /http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/reports/enاإللكترونــــــــي التــــــــالي: 

 ).٢٠١٧شباط/ فبراير   ١٠
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  ملخص
  

عقـــب عمليـــة تفـــاوض لمـــدة ســـنتين، ناقشـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـتون  ٢٠٠٨فـــي عـــام 
االســـــتراتيجية وخطـــــة العمـــــل العالميتـــــان بشـــــأن الصـــــحة فريـــــق عامـــــل حكـــــومي دولـــــي واعُتمـــــدت  نتـــــائج

واالبتكـــــار والملكيـــــة الفكريـــــة (االســـــتراتيجية وخطـــــة العمـــــل العالميتـــــان) فـــــي وقـــــت الحـــــق فـــــي  العموميـــــة
  .٢١–٦١ع ص  ج القرار

  
مــن االســتراتيجية هــو التشــجيع علــى فكــر جديــد بشــأن االبتكــار وٕاتاحــة األدويــة وتــأمين المنشــود والهــدف 

تلبيـــــة ية فـــــي مجـــــال الصـــــحة القائمـــــة علـــــى ســـــاألساز ومســـــتدام ألنشـــــطة البحـــــث والتطـــــوير أســـــاس معـــــزّ 
وتتكــــّون و غيــــر متناســــب فــــي البلــــدان الناميــــة. بــــاألمراض التــــي تــــؤثر علــــى نحــــ ةتصــــلماالحتياجــــات وال

  إجراءات محددة. ١٠٨عنصرًا فرعيًا و ٢٥االستراتيجية من ثمانية عناصر و
  

فئـات الجهـات صـاحبة ئمة لقاالصيغة النهائية  ١٦–٦٢ع ص جالقرار  تضّمن)، ٢٠٠٩وفي العام التالي (
لكل عنصر واقترح األطـر مؤشرات التقدم د حدّ و  ،وعنصر فرعيتنفيذ كل عنصر المصلحة المسؤولة عن 

  ١االستراتيجية وخطة العمل العالميتين.التي ينبغي في سياقها إنجاز اإلجراءات المحددة في الزمنية 
  

مـــن طـــر الزمنيـــة لخطـــة العمـــل األد يـــتمدوأثنـــاء جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين، قـــررت الـــدول األعضـــاء 
ـــــــى عـــــــام  ٢٠١٥ عـــــــام ـــــــذ  ٢٠٢٢حت ـــــــيم شـــــــامل لتنفي ـــــــي  االســـــــتراتيجية وخطـــــــة العمـــــــل العـــــــالميتينوٕاجـــــــراء تقي ف
المخصــص الفريــق ألعضــاء مــة اإلســهامات القيّ واســتفاد تصــميم التقيــيم وتحليــل البيانــات مـن . ٢٠١٥/٢٠١٦ الفتـرة

معنيـين بـالتقييم مــن سـتة خبـراء خـارجيين مسـتقلين معنيـين بمواضـيع العمـل وخبيـرين الـذي يتـألف مـن  إلدارة التقيـيم
  ومكتب التقييم التابع للمنظمة. فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

  
 تحديــد (أ) :العالميــة لالســتراتيجية الثمانيــة العناصــر تنفيــذ حالــة تقيــيم فــي الشــامل التقيــيم مــن العــام الغــرض يتمثــلو 

 االبتكـــــار علـــــى القـــــدرة بنـــــاء (ج) والتطـــــوير، البحـــــث تعزيـــــز (ب) والتطـــــوير، البحـــــث احتياجـــــات فـــــي األولويـــــات
 االبتكــــار فــــي المســــاهمة أجــــل مــــن شــــؤونها وٕادارة الفكريــــة الملكيــــة تطبيــــق) ھ( التكنولوجيــــا، نقــــل (د) وتحســــينها،

 للرصد ُنظم إنشاء (ح) المستدام، للتمويل آليات تأمين (ز) واإلتاحة، التوريد تحسين (و) العمومية، الصحة وتعزيز
  والتبليغ.

  
وتوجيـه االسـتعراض البرمجـي ؛ وتشمل أهداف هذا التقييم ما يلي: تقييم تنفيـذ االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين

بشـــأن أوجـــه  تطلعيـــةوٕاتاحـــة رؤيـــة والثغـــرات والتحـــديات المتبقيـــة؛ وتحديـــد المنجـــزات ؛ ٢٠١٧الشـــامل المقـــرر لعـــام 
  بتقييم القيود المحتملة والراهنة المعنية.التحسين وتنفيذها 

  
واردة فـي خطـة العمـل علـى مـدى إجـراءات محـددة  ١٠٨عنصرًا فرعيـًا و ٢٥ثمانية عناصر ونطاق التقييم  شملوي

  .٢٠١٥-٢٠٠٨الفترة 
  

فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بــالتقييم ومعــاييره للتقيــيم ومبادئــه التوجيهيــة األخالقيــة. واتبعــت منهجيــة التقيــيم قواعــد 
وتيسـيرًا لجمـع  بيانـات كميـة ونوعيـة ثانويـة وأساسـية.باالسـتعانة بسـاليب مزيجـًا مـن األواستخدم النهج المتبع للتقييم 

دولـة، دعـت المنظمـة جميـع الـدول األعضـاء  ١٩٤نظمة البالغ عـددها على نطاق الدول األعضاء في المالبيانات 
                                                           

والصـــفحات  ١العالميتـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة، الصـــفحة االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل     ١
  من النص اإلنكليزي المتاح على الموقع اإللكتروني التالي:  ٣٧-٢٠ من

http://www.who.int/phi/publications/Global_Strategy_Plan_Action.pdf?ua=. 
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أو مــن أجــل تيســير جمــع البيانــات باســم الكيانــات الحكوميــة المعنيــة مركــز اتصــال أن ترشــح كــل واحــدة منهــا إلــى 
 ،٪) للـدعوة بترشـيح مركـز اتصـال٥٢دولـة عضـوًا ( ١٠١ اسـتجابتو تنسيق جمع البيانات فيما بين هـذه الكيانـات. 

وُجمعــت البيانــات دولــة عضــوًا فــي هــذا التقيــيم.  ١٠١دولــة مــن هــذه الــدول األعضــاء البــالغ عــددها  ٦٨وســاهمت 
وتنــاول التقيــيم  ســبانية).ألوالروســية وا العربيــة والصــينية واإلنكليزيــة والفرنســيةبلغــات األمــم المتحــدة الرســمية الســت (

وشــملت مصــادر واالســتدامة إضــافة إلــى بعــض مؤشــرات األثــر األولــي بشــكل محــدود.  معــايير المالءمــة والفعاليــة
ئية استقصــــاثــــالث أدوات التركيــــز و  ومجموعــــاتالبيانــــات الوثــــائق والمقــــابالت مــــع مقــــدمي المعلومــــات الرئيســــيين 

ة ومجموعات أصحاب المصلحلدول األعضاء على اإلنترنت مقصور على الجهات المدعوة من ااستقصاء شامل (
لطلـب علـى الجهـات المـدعوة ؛ واستقصاء قصـير مقصـور االستراتيجية وخطة العمل العالميتينفي إطار  الرئيسيين

واستقصـاء للجمهـور عبـر مشاركة الجهات التي لم ترد على االستقصـاء الطويـل المقصـور علـى الجهـات المـدعوة؛ 
فئـــات الو أقــاليم المنظمــة الســتة دراســات الحــاالت القطريــة حســـب  تـــم ترتيــبو  دراســة حالــة قطريــة. ١٥واإلنترنــت) 
الشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســط والشــريحة الــدخل المرتفــع و (تصــنيف البنــك الــدولي وفقــًا للــدخل القطــري األربــع ل
  تصال.االنت مراكز البلدان التي عيّ  منبأخذ العينات واختيارها من الدخل المتوسط والدخل المنخفض)  الُدنيا

  
مصطلحات االستراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين مـع فئـات الـدخل األربـع حسـب تصـنيف البنـك الـدولي،  وٕاذ تواءم

مــن الــدخل المتوســط والبلــدان المنخفضــة  الــُدنياشــار إلــى البلــدان الناميــة فــي هــذا التقيــيم علــى أنهــا بلــدان الشــريحة يُ 
التبليـغ عـن نتـائج التقيـيم  لدى إلى هذه البلدان، وخصوصاً عالميتان الدخل كلما أشارت االستراتيجية وخطة العمل ال

  وتقديم التوصيات.
  

  الجهات صاحبة المصلحة في الفئات التالية:وتحدد االستراتيجية وخطة العمل العالميتان 
  

 الحكومات (الدول األعضاء)؛ 

 أمانة المنظمة؛ 

 ؛المنظمات الحكومية الدولية األخرى العالمية واإلقليمية 

  الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة األخـــرى بمـــا فيهـــا مؤسســـات البحـــث الدوليـــة والوطنيـــة؛ واألكاديميـــات؛
الصــحة التــي لهــا صــلة بمجــال ودوائــر الصــناعة المعنيــة والوكــاالت التنظيميــة الوطنيــة واإلقليميــة؛ 

وشــراكات القطــاعين وشــراكات القطــاعين العــام والخــاص؛ تشــمل دوائــر الصــناعة العامــة والخاصــة؛ و 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة؛ والمجتمعـــات المحليـــة العـــام والخـــاص الراميـــة إلـــى تطـــوير المنتجـــات؛ 

ــــة؛  ومجموعــــات البحــــث ن؛ و والناشــــر والجهــــات الشــــريكة فــــي التنميــــة؛ والمؤسســــات الخيريــــة؛ المعني
 والهيئات والمنظمات اإلقليمية.والتطوير؛ 

  
  .لةعة والمحلّ البيانات المجمّ آراء جميع فئات الجهات صاحبة المصلحة بدرجات مختلفة في لت ثّ ومُ 
  

دون اإلشــارة إلـــى  كانــت تنفَّــذبالعناصــر الثمانيــة أن عــدة أنشــطة متصــلة وأصــبح مــن الجلــي أثنــاء جمــع البيانــات 
عـــدم وجـــود عالقـــة ســـببية يـــدل علـــى ممـــا  ٢٠٠٨قبـــل عـــام  تهلاســـتُ  أنهـــاو االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين 

  .واالستراتيجية وخطة العمل العالميتينمالحظة بين عدة إجراءات  لإلسنادبالضرورة 
  

  ظهور نظرية للتغيير
ال توضـــــح االســـــتراتيجية وخطـــــة العمـــــل العالميتـــــان بوصـــــفهما صـــــكًا تفاوضـــــت بشـــــأنه الـــــدول األعضـــــاء نظريـــــة 

الوقــت الحــالي، أعــد المســؤولون عــن التقيــيم نظريــة أثنــاء التقيــيم ونظــرًا إلــى عــدم وجــود نظريــة للتغييــر فــي  للتغييــر.
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. والتغييــــر لــــيس حــــدثًا بــــل هــــو بــــاألحرى عمليــــة وهنــــاك عــــدة عوامــــل التحليــــل الميــــداني للقــــوىعلــــى نمــــوذج  ءً بنــــا
مختلفــــة مؤيــــدة وغيــــر مؤيــــدة إلحــــداث أي تغييــــر. ويعــــزز التحليــــل الميــــداني للقــــوى الدرايــــة بهــــذه العوامــــل.  (قــــوى)
ــدةحــال تــرجيح العوامــل  وفــي ــدةللتغييــر علــى العوامــل  المؤي ــر المؤي للتغييــر، فيتكلــل تغييــر الوضــع المرغــوب  غي
  بالنجاح. فيه

 األولويــة مــنح لــه؛ ودعمهــا بالبرنــامج المصــلحة صــاحبة الجهــات درايــة يلــي: للتغييــر مــا العوامــل اإليجابيــةوتشــمل 
 بهـــذه ونهوضـــها والتطـــوير البحـــث احتياجـــات فـــي لألولويـــات المصـــلحة صـــاحبة الجهـــات تحديـــد الصـــحة؛ لقطـــاع

 الـدول دعـم واإلتاحـة؛ التوريـد لتحسين االستعداد وتحسينها؛ االبتكار على القدرة بناء في القوية الرغبة االحتياجات؛
  لها. الشريكة والجهات المنظمة جانب من األعضاء

باالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين؛ التـي تعرقـل التغييـر مـا يلـي: ضـعف الدرايـة  عوامل الخطر السلبيةوتشمل 
المسـتدام؛  التمويـل آليـات ضـعف الـدخل؛ المنخفضـة البلـدان في والسيما وتحسينها االبتكار على بناء القدرةضعف 

ادة علـى المسـتوى المحلـي ظم الرصـد والتبليـغ؛ ضـعف الملكيـة والقيـنُ انعدام التنسيق بين الجهات الشريكة؛ وضعف 
  وخصوصًا في البلدان المنخفضة الدخل.

  ص التقييم إلى النتائج العامة الرئيسية التالية:لُ وقد خ

 تقتصــر عينــة التقيــيم علــى البلــدان التــي عّينــت مركــز  .درايــة الجهــات صــاحبة المصــلحة ومشــاركتها
اتصــال واســتجابت للــدعوة علــى األقــل. وعليــه، يحتمــل أن تكــون النتــائج المالحظــة أفضــل مــن الواقــع 
نتيجــة الســتبعاد بلــدان لــم تعــّين حتــى مركــز اتصــال وقــد ال تكــون أحــرزت تقــدمًا ملحوظــًا أو ال تكــون 

وأحيط أيضًا علمًا بأن العديد من الجهـات صـاحبة  ل العالميتين.باالستراتيجية وخطة العمعلى دراية 
باالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل المصـــلحة المحليـــة فـــي البلـــدان التـــي تمـــت زيارتهـــا لـــم يكـــن علـــى درايـــة 

 أو مشاركًا في تنفيذهما. العالميتين

 تتشـابه النتيجـة إلـى حـد مـا بالنسـبة إلـى عـدة عناصـر إن لـم يكـن  .الفرق على مسـتوى فئـات الـدخل
باالســتراتيجية وخطــة بالنســبة إلــى العناصــر برمتهــا: قــد تكــون الجهــات صــاحبة المصــلحة علــى درايــة 

 الــُدنياإال أن التقـدم المحــرز فـي التنفيــذ يختلــف ويبـدو أقــل قـدرًا فــي بلـدان الشــريحة  ،العمـل العــالميتين
ط والبلــدان المنخفضــة الــدخل القليلــة المــوارد. واعتمــدت طريقــة تنفيــذ كــل عنصــر مــن الــدخل المتوســ

 بالتالي على أولويات كل بلد وقدراته.

 إال أن هــــذه األنشــــطة ال ُتعتبــــر ناتجــــة  ،تبــــين النتــــائج بلــــدانًا تضــــطلع بأنشــــطة ذات صــــلة .اإلســــناد
الحســـــبان لـــــدى تفســـــير االســـــتراتيجية وخطـــــة العمـــــل العـــــالميتين. وهـــــذا أمـــــر يجـــــب أخـــــذه فـــــي  عـــــن
التقريــر. واالســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان ال تنبعــان مــن فــراغ والتحــدي المواجــه هنــا هــو  هــذا

مالحظـــة اآلثـــار التـــي يمكـــن عزوهـــا إلـــى االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين. وقـــد ال يكـــون مـــن 
لقوى المحركة الداخلية للبلـدان الممكن فصل األثر كنتيجة لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين عن ا

 في بعض الحاالت.

مالحظة: يتضمن تقرير التقييم هذا قائمة شاملة بالتوصـيات الراميـة إلـى تنـاول المجـاالت المحـددة للعمـل القـادم. وقـد 
غير أن الهدف النهائي المنشود هـو تزويـد االسـتعراض البرمجـي  ،يكون من الممكن المضي قدمًا بجميع التوصيات ال
  لشامل المقبل بقائمة شاملة بمجاالت للعمل القادم وتوصيات تطلعية ألغراض المناقشة وتقديم اإلرشاد.ا
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  والتطوير البحث احتياجات في األولويات تحديد  : ١العنصر 
إلـى ضـرورة أن تجسـد سياسـات البحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة  االستراتيجية وخطـة العمـل العالميتـانتشير 

رســــم معــــالم أنشــــطة البحــــث والتطــــوير االحتياجــــات الصــــحية فــــي البلــــدان الناميــــة بشــــكل كــــاف. ومــــن الضــــروري 
بــد مــن تشــجيع البحــث والتطــوير فــي مجــال الطــب تحديــد ثغــرات البحــث والتطــوير وال الصــعيد العــالمي بهــدف علــى

  .التقليدي (الشعبي)

اضــطلعت الجهــات صــاحبة المصــلحة برســم معــالم أنشــطة البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة  .النتــائج الرئيســية
تثبــت أن بعــض البلــدان يحــدد األولويــات فــي احتياجــات البحــث  بّينــاتغيــة تحديــد الثغــرات وُحــددت الثغــرات. وثمــة بُ 

والتطوير على المستوى الوطني إال أن مستوى الجهود المبذولة يختلف علـى نطـاق األقـاليم وفئـات الـدخل المختلفـة 
التــي تشــهد علــى شــراكات التعــاون فــي ســياق البحــث والتطــوير فــي مجــال الطــب  بّينــاتوضــمنها. وهنــاك بعــض ال

  (الشعبي) بين البلدان. التقليدي

الشـريحة العليـا وبلـدان  المرتفعـة الـدخلتحـدد البلـدان  .المنبثقة عن دراسات الحاالت القطريـةالمالحظات الرئيسية 
أولويات البحث والتطوير من المنظورين الوطني والعالمي. وقـد استعرضـت سياسـاتها الصـحية  من الدخل المتوسط

لكنهـــا لـــم تفعـــل ذلـــك بالضـــرورة  ،االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتينبمــا فـــي ذلـــك عناصـــر البحـــث خـــالل تنفيـــذ 
نســبيًا تحديــد  الــدخل المتوســطالشــريحة العليــا مــن بلــدان وأحســنت لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين.  كنتيجــة

السياسات و/ أو االستراتيجيات الوطنية للبحث والتطوير. وُينجز معظم أعمال البحث والتطوير في مجـال الصـحة 
، توجـد السياسـات الوطنيـة للبحـث والتطـوير مـن الـدخل المتوسـط الـُدنياالشـريحة في القطاع الخاص. وعلى مستوى 

ــدان حتــى فــي  أقــل مــن المســتوى األمثــلالــوطني العــام بــين مختلــف الوكــاالت هــو  إال أن التنســيق ،فــي بعــض البل
، توجــد سياســات صــحية وطنيــة علــى أنهــا المنخفضــة الــدخل. وفــي البلــدان البلــدان التــي توجــد فيهــا هــذه السياســات

رايــة تلبــي بالتحديــد احتياجــات البحــث فــي مجــال الصــحة. والثغــرة الرئيســية فــي التنفيــذ هــي انخفــاض مســتوى الد ال
  باالستراتيجية وخطة العمل العالميتين في جميع فئات الدخل القطرية.

أدت مشــاركة المنظمــة مــع الــدول األعضــاء إلــى إحــراز التقــدم مــن أجــل وضــع إطــار عــالمي  .اإلنجــازات الرئيســية
للبحــث والتطــوير وٕالــى تنســيق أنشــطة البحــث والتطــوير المتعلقــة بــأمراض تــؤثر علــى نحــو غيــر متناســب فــي بلــدان 

  من الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل.  الُدنياالشريحة 

سـيما فـي مجـال الموظفـة للبحـث فـي مجـال الصـحة والال تكفي االسـتثمارات  .ة المحددةالثغرات والتحديات الرئيسي
ــه توجيهــًا مالئمــًا إلــى التصــدي للمشــاكل الصــحية ذات األولويــة. وتــؤدي آليــات  الطــب التقليــدي (الشــعبي) وال توجَّ

لبحــث والتطــوير المتصــلة الســوق الحاليــة والبحــوث الممولــة مــن مــوارد عامــة إلــى اســتثمارات قليلــة جــدًا فــي أنشــطة ا
من الدخل المتوسـط والبلـدان المنخفضـة الـدخل. وتواَجـه تحـديات فـي  الُدنيابأمراض تؤثر أساسًا في بلدان الشريحة 

ينــات لتحديــد يّ ســندة بالمُ ربــط االحتياجــات والثغــرات واألنشــطة فــي مجــال البحــث والتطــوير بصــراحة بعمليــة شــفافة و 
  ظيم أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة على الصعيد العالمي.أولويات البحث والتطوير وفي تن
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  التوصيات

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها الدول األعضاء

تضمن الدول األعضاء تحديد أولويات البحث والتطوير في مجال الصحة علـى المسـتويين الـوطني ودون  -١
اور مــع الجهــات صــاحبة المصــلحة الــوطني، بمــا يشــمل مجــال الطــب التقليــدي (الشــعبي)، مــن خــالل التشــ

 المتعددة وباالستعانة بمراكز اتصال أو وحدات وطنية من أجل التنسيق الفعال المشترك بين القطاعات.

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها أمانة المنظمة

 تدعم األمانة الدول األعضاء لرصد التقدم المحرز في تحديد أولويات البحث والتطوير؛ -٢

بالتعاون مع الجهات الشريكة على مستوى جميع القطاعات تنسيق أنشطة البحث والتطـوير تشجع األمانة  -٣
في مجال الصحة على الصعيد الوطني واإلقليمي والعـالمي بهـدف سـد الثغـرات الحرجـة فـي بـرامج البحـث 

 ؛دعمًا ألولويات البحث في مجال الصحة على الصعيد العالمي

ــــى ّســــية الميتــــنهض األمانــــة بمســــتودعات البحــــوث الصــــح -٤ رة لالطــــالع العــــام بغيــــة تحســــين الحصــــول عل
 المعارف؛

تواصــل األمانــة دعــم الــدول األعضــاء فــي إجــراء تقييمــات وطنيــة وتحّلــل وتقــارن البيانــات المحّصــلة علــى  -٥
 المستويين الوطني واإلقليمي وتحدد الخطوات اإلضافية لتحسين التقييم؛

تجــري األمانــة والجهــات الشــريكة للمنظمــة عمليــات دوريــة إلعــادة تقيــيم تنســيق أنشــطة البحــث فــي مجــال  -٦
  الصحة.

  والتطوير تعزيز البحث   :٢العنصر 
بضرورة مشاركة المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة فـي  االستراتيجية وخطة العمل العالميتانتعترف 

  كل بلد في وضع سياسات البحث في مجال الصحة.

ـــائج الرئيســـية عـــززت االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة وحســـنت  .النت
غيـر أن هـذه الجهـود  ،ومن خالل بناء القـدراتالحصول على المعارف والتكنولوجيا عبر قواعد البيانات والمكتبات 

تختلف من حيث مداها وفعاليتها فيما بين األقاليم. وشاركت المؤسسات السياسـية واالقتصـادية فـي وضـع سياسـات 
  البحث في مجال الصحة إال أن مشاركة المؤسسات االجتماعية كانت ضعيفة واختلفت عبر فئات الدخل.

أنشـــطة البحـــث  المرتفعـــة الـــدخلتعـــزز البلـــدان  .عـــن دراســـات الحـــاالت القطريـــة المنبثقـــةالمالحظـــات الرئيســـية 
في والتطوير المتصلة بجميع أنماط األمراض الثالثة. وتنهض هذه البلدان أيضًا بأنشطة البحث في مجال الصحة 

بمشـــاركة الهيئـــات الحكوميـــة مـــن الجـــانبين  المنخفضـــة الـــدخلوالبلـــدان  مـــن الـــدخل المتوســـط الـــُدنياالشـــريحة بلـــدان 
، تكـــرس عـــدة الشـــريحة العليـــا مـــن الـــدخل المتوســـطوالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي بعـــض الحـــاالت. وفـــي بلـــدان 

مؤسســات جهودهــا للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة وتشــمل بعــض المؤسســات التــي تجــري البحــوث فــي مجــال 
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، توجـد سياسـات وطنيـة للبحـث أو العلـوم مـن الـدخل المتوسـط الـُدنياة الشـريحبلدان الطب التقليدي (الشعبي). وفي 
وتظهـر أنشـطة االبتكـار إال أن التنسيق الوطني بين مختلف الوكـاالت هـو أقـل مـن المسـتوى األمثـل.  ؛والتكنولوجيا

إلـى  االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتينأساسًا في القطاع الخاص في ظل ظروف توجهها السـوق وخـارج نطـاق 
. المنخفضـــة الـــدخلحـــد بعيـــد. وتســـجل القـــدرة علـــى البحـــث فـــي مجـــال الصـــحة مســـتوى منخفضـــًا جـــدًا فـــي البلـــدان 
الشــريحة العليــا مــن وبالنســبة إلــى الثغــرات، يكــون التنســيق الــوطني العــام بــين مختلــف الوكــاالت محــدودًا فــي بلــدان 

  .المنخفضة الدخلبلدان وال من الدخل المتوسط الُدنياالشريحة وبلدان الدخل المتوسط 

عــززت االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة فــي جميــع  .اإلنجــازات الرئيســية
فئـــات الـــدخل وحســـنت الحصـــول علـــى المعـــارف والتكنولوجيـــا. وُأعـــدت قواعـــد البيانـــات بشـــأن التجـــارب الســـريرية 

  أو أصبحت متاحة.والبراءات والملكية الفكرية والمعارف الصحية 

يعرقــل االفتقــار إلــى تمويــل البحــث فــي مجــال الصــحة االمتثــال للعديــد مــن  .الثغــرات والتحــديات الرئيســية المحــددة
مــن  الــُدنيااالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين فــي كــل إقلــيم تقريبــًا وبالدرجــة األولــى فــي بلــدان الشــريحة جوانــب 

الـــدخل المتوســـط والبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل. وغالبـــًا مـــا تـــوفَّر األمـــوال ألنشـــطة البحـــث التـــي ال تلبـــي االحتياجـــات 
الصحية في هذه البلدان. وهناك حاجة واضحة إلى استراتيجية لالتصاالت تتغلب على االفتقار الحـالي إلـى أدوات 

مــن الــدخل المتوســط  الــُدنيادان مــن بلــدان الشــريحة االتصــال مــن أجــل تعزيــز الحصــول علــى المعــارف فــي عــدة بلــ
بــد مــن تحســين التــدابير الراميــة إلــى تعزيــز أنشــطة البحــث المتصــلة بجميــع أنمـــاط والوالبلــدان المنخفضــة الــدخل. 

األمــراض وتنســيقها بشــكل ملحــوظ. ومــن الضــروري أيضــًا زيــادة االســتثمار فــي الــدول األعضــاء فــي وضــع البــرامج 
  مجال الصحة وتنفيذها وٕانشاء شبكات البحوث االستراتيجية. الوطنية للبحث في

  التوصيات

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها الدول األعضاء

مــن الــدخل المتوســط والبلــدان المنخفضــة  الــُدنيافــي بلــدان الشــريحة تعــزز الــدول األعضــاء البحــوث األوليــة  -١
العام والخاص في مجـاالت تلبـي احتياجاتهـا الدخل بتوطيد التعاون الدولي والعمل المشترك بين القطاعين 

 ؛من الدخل المتوسط الُدنياالصحية وعلى الصعيد الدولي وبين البلدان المرتفعة الدخل وبلدان الشريحة 

 ترتقي الدول األعضاء بالقدرة الوطنية على تحليل البيانات بشأن التجارب السريرية وٕادارتها؛ -٢

تنهض الدول األعضاء بالمشاركة المتعددة القطاعات األوسع نطاقًا في وضع سياسات البحـث فـي مجـال  -٣
 الصحة.

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها أمانة المنظمة

تعــزز األمانــة عملهــا مــع الجهــات الشــريكة إلنشــاء شــبكات البحــوث االســتراتيجية وتجديــدها مــن أجــل دعــم  -٤
 الوطنية بما في ذلك أدوات االتصال الضرورية. الحكومات لوضع برامجها الصحية
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  التوصيات المقدمة لتنظر فيها جميع الجهات صاحبة المصلحة

ترتقي جميع الجهات صاحبة المصلحة بالحصول على المعـارف العلميـة والتكنولوجيـة بمـا فـي ذلـك إتاحـة  -٥
 المكتبات وقواعد البيانات على نطاق أوسع؛

لحة الجهــود الراميــة إلــى تحســين التعــاون والمشــاركة وتنســيق أنشــطة تعــزز جميــع الجهــات صــاحبة المصــ -٦
مـن الـدخل المتوسـط والبلـدان  الـُدنيابلدان الشريحة البحث والتطوير في مجالي الصحة والطب الحيوي مع 

  المنخفضة الدخل وفيما بينها.

  وتحسينها االبتكار على بناء القدرة  : ٣العنصر 
تعزز تحسين القدرة على االبتكار فـي مجـال بضرورة صياغة سياسات  العالميتاناالستراتيجية وخطة العمل تقر 

الصــحة ووضــع هــذه السياســات ودعمهــا فــي البلــدان الناميــة. وتتمثــل المجــاالت الرئيســية لتنميــة القــدرات فــي العلــوم 
والطــــب التقليــــدي  والتكنولوجيــــا والتنظــــيم والتجــــارب الســــريرية والملكيــــة الفكريــــة وٕانتــــاج المستحضــــرات الصــــيدالنية

  .بّيناتسند بالمُ (الشعبي) ال

ُخصصت االستثمارات الموظفة في بناء القدرة على االبتكار في مجال الصحة وتحسينها وُنفَذت  .النتائج الرئيسية
  بشكل غير متناسب على نطاق األقاليم وفئات الدخل القطرية.

القـدرة علـى البحـث  مرتفعـة الـدخلتعـزز عـدة بلـدان  .المنبثقة عن دراسـات الحـاالت القطريـةالمالحظات الرئيسية 
فــي الوكــاالت ومعاهــد البحــث  المنخفضــة الــدخلوالبلــدان  مــن الــدخل المتوســط الــُدنياالشــريحة بلــدان والتطــوير فــي 

والجامعات الوطنية. وتشارك شراكات القطاعين العام والخاص في البحوث التطبيقية بالتعاون مع الجهات الشريكة 
. وتبنــي شــراكات القطــاعين العــام المنخفضــة الـدخلوالبلــدان مـن الــدخل المتوســط  الــُدنياالشــريحة مــن بلــدان المحليـة 

ـــة تطـــوير الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) يوالخـــاص القـــدرة علـــى االبتكـــار وتحســـ نها. وتـــدعم المنظمـــات غيـــر الحكومي
إن هــذا األمــر ال ينــتج بالضــرورة عــن واســتخدامه. وعلــى الــرغم مــن بنــاء قــدرة كبيــرة علــى االبتكــار أو تحســينها، فــ

لــوحظ أن تنســيق بنــاء  الشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســطاالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين. وفــي أحــد بلــدان 
مـن الـدخل  الـُدنياالشـريحة القدرة على االبتكار على مستوى مختلف إدارات وزارة الصحة كـان محـدودًا. وفـي بلـدان 

إال أن تنفيــذ هــذه  ،ات المجيبــة إلــى وجــود السياســات لبنــاء القــدرة علــى االبتكــار وتحســينها، أشــارت الجهــالمتوســط
السياسات ظل مجزًأ. وعالوة على ذلك، ال ينسَّق االستثمار في البحث والتطوير فـي مجـال الصـحة علـى المسـتوى 

مويـل البحـوث. ومـن حيـث توجـد أنشـطة بحـث محـدودة بسـبب تقييـد إتاحـة ت المنخفضـة الـدخلاألمثل. وفي البلـدان 
وبلـدان  المنخفضـة الـدخلبـدائيًا ومجـزًأ فـي معظـم البلـدان الثغرات، غالبًا ما يكون نظام االبتكار في مجال الصـحة 

  .الشريحة العليا من الدخل المتوسطوبعض بلدان  من الدخل المتوسط الُدنياالشريحة 

بلـدان ُأرسيت عدة شبكات وشراكات لتعزيز االسـتثمارات فـي القـدرة علـى البحـث والتطـوير فـي  .اإلنجازات الرئيسية
مـــن الـــدخل المتوســـط والبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل علـــى غـــرار منصـــة إقليميـــة إلتاحـــة التكنولوجيـــات  الـــُدنياالشـــريحة 

  ل البحوث.الصحية واالبتكار في هذا المجال من أجل النظر في االحتياجات والثغرات في تموي

إال أن  ،توجد سياسات لتعزيز تنميـة القـدرة علـى االبتكـار فـي مجـال الصـحة .الثغرات والتحديات الرئيسية المحددة
زالـت ومانى التحتية إلجـراء البحـوث. بُ ظل مجزًأ في عدة بلدان. ويتيح القطاع العام معظم موارد التمويل والتنفيذها 

مــــن الـــدخل المتوســــط والبلــــدان  الــــُدنياأولويــــة كبـــرى فــــي بلــــدان الشـــريحة أنشـــطة البحــــث والتطــــوير ال تعـــد عمومــــًا 
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إلـى  ،مشاكل مثبطة للعزائم تنجم عن االفتقـار إلـى البـاحثين المـؤهلين والمـوارد الماليـةالمنخفضة الدخل التي تواجه 
البحــوث فــي المؤسســات األكاديميــة غيــر أنهــا قلمــا  جانــب أولويــات متنافســة وأكثــر إلحاحــًا علــى مــا يبــدو. وُتجــرى

تنطبق في كثير من األحيـان علـى المشـاكل الصـحية المحليـة نتيجـة النعـدام القـدرة علـى إجـراء بحـوث عبـر وطنيـة 
ولقدرة التصنيع المحلية المحدودة. وعلى الرغم من اإلنجازات المالحظة في تنفيذ هذا العنصر، فالتحـديات المتبقيـة 

من  الُدنيابلدان الشريحة وهي تشمل االفتقار إلى بيانات أساسية وسياسات فعالة في عدة بلدان من  .متعددةكبيرة و 
إضافة إلى القـدرة المحـدودة فـي الغالـب للوكـاالت التنظيميـة ومؤسسـات  ،الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل

فــي ميــادين مختلفــة تشــمل وضــع السياســات  زٍ واالبحــث ومرافــق اإلنتــاج. وينبغــي تــوخي تحســين القــدرات بشــكل متــ
  والتثقيف والتدريب ومؤسسات البحث والتنظيم.

  التوصيات

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها الدول األعضاء

تعــزز الــدول األعضــاء بــدعم مــن المنظمــة والمنظمــات الدوليــة األخــرى جهودهــا الســتغالل الطاقــات التــي  -١
ســيما مــن خــالل ي عليهــا معــارف الطــب التقليــدي (الشــعبي)، والالتــزال غيــر محققــة إلــى حــد كبيــر وتنطــو 

وتعزيــز جهــود التثقيــف والتــدريب لصــون قاعــدة النهــوض بالقــدرة المحليــة علــى البحــث والتطــوير والتصــنيع 
المعارف المتاحة علـى المسـتوى المحلـي بشـأن طـب األعشـاب التقليـدي وأسـاليب العـالج الطبـي التقليـدي؛ 

راكات مع البلدان المرتفعة الدخل وبلدان الشريحة العليـا مـن الـدخل المتوسـط مـن وتتفاوض بشأن إرساء ش
 أجل تحقيق المنفعة المتبادلة؛

 توائم الدول األعضاء أهدافها للبحث والتطوير مع احتياجات سكانها في مجال الصحة العمومية. -٢

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها أمانة المنظمة

األمانة الخيـارات لـدعم تطـوير المنتجـات الصـحية وفقـًا الحتياجـات البحـث والتطـوير المبينـة فـي  تستكشف -٣
أمـراض النمطـين الثـاني من الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل بالتركيز علـى  الُدنيابلدان الشريحة 

 والثالث واالحتياجات المحددة لهذه البلدان فيما يتصل بأمراض النمط األول؛

ـــة والجهـــات الشـــريكة للمنظمـــة دعمهـــا لت -٤ ـــدان الشـــريحة عـــزز األمان ـــُدنيابل ـــدان  ال ـــدخل المتوســـط والبل مـــن ال
الطبيـة التقليديـة الراهنـة واسـتغاللها مـن حيـث تطـوير المنخفضة الدخل في مجال تحسـين صـون المعـارف 

 منتجات وعالجات جديدة؛

مزيد من اإلجراءات في مجالي التعليم والتدريب تعزز األمانة وتنظم وتدعم بالتعاون مع الدول األعضاء ال -٥
بما في ذلك بناء القدرة على البحث والتطوير بالتركيز علـى أمـراض النمطـين الثـاني والثالـث واالحتياجـات 

فيمـا يتصـل بـأمراض الـنمط  مـن الـدخل المتوسـط والبلـدان المنخفضـة الـدخل الُدنيابلدان الشريحة المحددة ل
 األول.
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  مة لتنظر فيها جميع الجهات صاحبة المصلحةالتوصيات المقد

تســـاهم جميـــع الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة مســـاهمة نشـــطة فـــي وضـــع مخططـــات حـــوافز جديـــدة محتملـــة  -٦
فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل ألنشطة االبتكار المرتبطة بالصحة تمشيًا مع توصيات 

 مستدام وتنسيق أنشطة البحث والتطوير المتصلة بالصحة؛فيما يتعلق بالتمويل ال وتنسيق البحث والتطوير

مـن الـدخل المتوسـط  الُدنيابلدان الشريحة تحسن جميع الجهات صاحبة المصلحة القدرة على االبتكار في  -٧
والبلدان المنخفضة الدخل من خالل توفير المزيد من موارد التمويل والبنى التحتية إلجراء البحوث بما في 

 الوطنية. ذلك البحوث عبر

  نقل التكنولوجيا   :٤العنصر 
  

 التكنولوجيا نقل إلرساء والشبكات والشراكات التنمية ألغراض التعاون العالميتان العمل وخطة االستراتيجيةتدعم 
هو النهـوض باالبتكـار التكنولـوجي ونقـل التكنولوجيـا  ٤ العنصر من والهدف وتحسينه. الصحي باالبتكار المتصلة

  المنفعة المتبادلة لمنتجي التكنولوجيات الصحية ومستخدميها. من أجل تحقيق
  

ُنظمت عدة مبادرات وطنية وٕاقليمية وعالمية للتنسيق من أجل تعزيز نقل التكنولوجيـات المتصـلة  .النتائج الرئيسية
القــات تــدل علــى عــدة ع بّينــاتبالصــحة وتيســيره. ومــع ذلــك، هنــاك فــروق كبيــرة بــين األقــاليم وفئــات الــدخل. وثمــة 

تعــاون بــين بلــدان الشــمال والجنــوب تشــارك فيهــا المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمؤسســات 
تشــهد علــى بعــض مبــادرات التعــاون بــين  بّينــاتالخيريــة واألكاديميــات والقطــاع الخــاص. وعــالوة علــى ذلــك، هنــاك 

ات واللـوائح واألنشـطة التجاريـة. ويجـري النهـوض بنقــل بلـدان الجنـوب التـي تنطـوي أساسـًا علـى مواءمــة االسـتراتيجي
تـزال والالتكنولوجيا الصحية للسماح بإنتاج المنتجات الصحية أساسـًا بـين البلـدان التـي تتمتـع بقـدرة إنتاجيـة راسـخة. 

ات التنظيمية والمؤسسية التي تحـول دون اسـتيعاب التكنولوجيـ اُألطرالبلدان المنخفضة الدخل مثقلة بأعباء ضعف 
تثبت أن عددًا من هذه البلدان وضع استراتيجيات للتغلب على هذه العقبة. واضطلعت  بّيناتعلى الرغم من وجود 

مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة والمنظمـــة العالميـــة وكـــاالت األمـــم المتحـــدة مثـــل 
بلــدان ات المتصــلة بالصــحة بــين أصــحاب التكنولوجيــات و للملكيــة الفكريــة بــدور محــوري فــي تعزيــز نقــل التكنولوجيــ

من الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل. وتشمل أنواع النشاط األكثر شيوعًا المسـاعدة التقنيـة  الُدنياالشريحة 
وتيســــير الحــــوار وتعزيــــز إتاحــــة المعلومــــات فضــــًال عــــن تنظــــيم مبــــادرات ملموســــة بشــــكل مباشــــر أكبــــر لــــدعم نقــــل 

  جيا.التكنولو 
  

 المرتفعـة الـدخلأشارت جهـة مجيبـة فـي أحـد البلـدان  .المنبثقة عن دراسات الحاالت القطريةالمالحظات الرئيسية 
وهنـاك بعـض الشـكوك إزاء اإلنتـاج  ،إلى كـون نقـل التكنولوجيـا أمـرًا طوعيـًا وريـادة القطـاع الخـاص فـي هـذا المجـال

. وعلـى الخصـوص، أشــير إلـى المنتجــات المنخفضـة الــدخلوالبلــدان  مــن الـدخل المتوسـط الـُدنياالشــريحة بلـدان فـي 
ض صــحة المســتهلك وســالمته رّ الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة التــي تعــ

تــدل علــى نقــل المعــارف والتكنولوجيــات مــن جانــب  بّينــاتهنــاك  مرتفعــة الــدخل لمخــاطر كبيــرة. وفــي بلــدان أخــرى
تشــهد علــى كثــرة النشــاط غيــر أن هــذا النشــاط  بّينــاتلقطــاعين العــام والخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وثمــة ا
، يجـري الشريحة العليا من الدخل المتوسـطينتج بالضرورة عن االستراتيجية وخطة العمل العالميتين. وفي بلدان  ال

بة إلـى الـنظم الصـحية المحليـة. ويفتقـر معظـم بلـدان نقل التكنولوجيا دون أن تقدر قيمتـه مـع ذلـك فـي الغالـب بالنسـ
إلــــى هياكــــل االبتكــــار الصــــحي التــــي يمكــــن أن  المنخفضــــة الــــدخلوالبلــــدان  مــــن الــــدخل المتوســــط الــــُدنياالشــــريحة 

اســتخدامها. ومــن حيــث الثغــرات، يبــدو أن عــدد مبــادرات التعــاون علــى  تستضــيف التكنولوجيــات المنقولــة وُتحِســن
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المســـتوى العـــالمي محـــدود علـــى الـــرغم مـــن اإلنجـــازات المحققـــة فـــي نقـــل التكنولوجيـــا المتصـــلة بالصـــحة إلـــى بلـــدان 
 من الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل. ويفتقر معظم صانعي المستحضرات الصيدالنية في الُدنياالشريحة 

توسـط إلـى القـدرة علـى اسـتخدام التكنولوجيـا المنقولـة مـن الـدخل الم الـُدنياالبلدان المنخفضة الدخل وبلـدان الشـريحة 
  على نحو فعال.

  
بـرامج الحـوافز لتشـجيع منظمـات القطـاع  المرتفعـة الـدخلتشمل المبادرات الوطنية فـي البلـدان  .اإلنجازات الرئيسية

التكنولوجيــا  الخــاص الكبــرى الراســخة علــى االضــطالع بمبــادرات نقــل التكنولوجيــا وتقــديم اإلرشــاد بشــأن طرائــق نقــل
. وتتـــولى قيـــادة المبـــادرات العالميـــة منظمـــات دوليـــة مثـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة المنخفضـــة الـــدخلإلـــى البلـــدان 

والمصارف اإلنمائية. وتيسر هذه المنظمات التعاون بتعزيز التعاون التقني بـين منظمـات  ؛ومنظمة التجارة العالمية
وبإتاحـــــة تنميـــــة القـــــدرات عبـــــر تقـــــديم المســـــاعدة التقنيـــــة المباشـــــرة  ؛القطـــــاع الخـــــاص الكبـــــرى والمبـــــادرات العالميـــــة

  البلدان. إلى
  

نقـل التكنولوجيـا فـي عـدة حـاالت مـع فئـة الـدخل  تترابط الثغرات المحددة فـي .الثغرات والتحديات الرئيسية المحددة
ـــادرات  ـــا ومب ـــدخل إلـــى اســـتراتيجيات نقـــل التكنولوجي ـــدان منخفضـــة ال ـــد معـــين. وتفتقـــر عـــدة بل التـــي ينتمـــي إليهـــا بل

ثقلـة بأعبـاء مُ االستثمار والقدرة على التحول إلى بلدان تستخدم تكنولوجيات صيدالنية وصحية جديدة. وهذه البلدان 
ر التنظيميـة والمؤسسـية التـي تحـول دون اسـتيعاب التكنولوجيـات. ويتمثـل أحـد التحـديات المواجهـة فـي طألُ ضعف ا

من الـدخل المتوسـط والبلـدان المنخفضـة الـدخل فـي تسـريع وتيـرة تنميـة القـدرات  الُدنيامن بلدان الشريحة عدة بلدان 
ن هــذه البلــدان وضــع ونفــذ اســتراتيجيات تثبــت أن عــددًا مــ بّينــاتفــي القطــاع التنظيمــي. ومــن جهــة أخــرى، هنــاك 

  للتغلب على هذه التحديات بمساعدة التعاون بين بلدان الشمال والجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب.
  

  التوصيات
  

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها الدول األعضاء
  
التمكينيـــة لنقـــل تعمـــل الـــدول األعضـــاء مـــع ســـائر الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة مـــن أجـــل تحســـين البيئـــة  -١

 التكنولوجيا ألغراض إنتاج المنتجات الصحية.
  

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها أمانة المنظمة
 
تضطلع األمانة والجهات صاحبة المصلحة األخرى بمزيد مـن األعمـال أو تشـجع علـى االضـطالع بمزيـد  -٢

من الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل بهـدف  الُدنيابلدان الشريحة منها في مجال تقييم احتياجات 
 مواصلة توفير الدعم لنقل التكنولوجيا؛

علـــى إجـــراء الدراســـات والتحلـــيالت ذات الصـــلة لتحســـين فهـــم االحتياجـــات المحليـــة بهـــدف تشـــجع األمانـــة  -٣
ليهـا وتهيئـة بيئـة االرتقاء بالقدرة المحلية على توفير األدوية األساسية والتكنولوجيـات الصـحية للمحتـاجين إ

 مواتية لألعمال لدعم هذه الجهود.
  

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها جميع الجهات صاحبة المصلحة
 
فــي بلــدان تعمــل جميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة علــى مواصــلة بنــاء القــدرات أو تشــجع علــى مواصــلتها  -٤

ق بنقـل التكنولوجيـا وخطـط العمـل من الـدخل المتوسـط والبلـدان المنخفضـة الـدخل فيمـا يتعلـ الُدنياالشريحة 
 ذات الصلة.
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 وتعزيز االبتكار في المساھمة أجل من شؤونھا دارةإو الفكرية الملكية تطبيق :  ٥العنصر 
  العمومية الصحة

  
بضرورة تعزيز القدرة على االبتكار والقدرة على إدارة شؤون الملكيـة  االستراتيجية وخطة العمل العالميتانتعترف 

االتفـــاق المتعلـــق الفكريــة وتطبيقهـــا فـــي البلــدان الناميـــة ممـــا يشـــمل االنتفــاع بأوجـــه المرونـــة المنصـــوص عليهــا فـــي 
لـى حمايـة الصـحة ) التخـاذ التـدابير الراميـة إالتـريبس(اتفـاق  بالجوانب المتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة

  العمومية.
  

الستراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين فـي يشارك العديد من الجهات صاحبة المصلحة في إطار ا .النتائج الرئيسية
على  التريبستنفيذ هذا العنصر. وتقدم المنظمات الدولية المكلفة بوالية في هذا الميدان الدعم من أجل تنفيذ اتفاق 

  األدوية الميسورة الكلفة.نحو ييسر إتاحة 
  

ــةالمالحظــات الرئيســية  يبــدو أن النمــاذج التقليديــة للملكيــة الفكريــة تــدعم  .المنبثقــة عــن دراســات الحــاالت القطري
ويصعب النهوض بنماذج بديلة (غير تجارية) للملكية الفكرية. وتُبذل جهود جلية  ،بالدرجة األولى الشركات الكبرى

تـوازن فـي حقـوق الملكيـة الفكريـة وجعـل نتـائج البحـوث والمنتجـات الصـحية الجديـدة فـي في بعض البلدان لتحقيق ال
، تُبــذل جهــود لوضــع قاعــدة الشــريحة العليــا مــن الــدخل المتوســطمتنــاول البلــدان المنخفضــة الــدخل. وفــي أحــد بلــدان 

فـي تجـارب سـريرية  مـن الـدخل المتوسـط الـُدنياالشريحة بلدان بيانات بشأن الملكية الفكرية. وتشارك عدة بلدان من 
وعمليـــات للمراجعـــة األخالقيـــة. وهنـــاك قـــدرة محـــدودة علـــى التصـــدي لمشـــكلة المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ 

مــن  الــُدنياالشــريحة وبلــدان  المنخفضــة الــدخلالمــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة فــي معظــم البلــدان 
علــى نحــو  التــريبسدرة محــدودة علــى تطبيــق أوجــه المرونــة المنصــوص عليهــا فــي اتفــاق . وهنــاك قــالــدخل المتوســط

. ومن حيث الثغرات، تظـل عوائـق الملكيـة الفكريـة تمثـل تحـديًا فـي معظـم المنخفضة الدخلفعال في بعض البلدان 
. وتحد هذه العوائـق من الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل الُدنيافئات الدخل وخصوصًا في بلدان الشريحة 

من إتاحة األدوية والقدرة على تحمل تكاليفها لفائدة الفقراء في معظم البلدان بما فيها البلدان المستبعدة من اتفاقـات 
  الترخيص التي تتاح أحيانًا للبلدان األكثر فقرًا.

  
شــؤون حقــوق الملكيــة الفكريــة  تشــارك البلــدان فــي مبــادرات ترمــي إلــى تــدعيم القــدرة علــى إدارة .اإلنجــازات الرئيســية

وتطبيقهـــا مـــن أجـــل المســـاهمة فـــي االبتكـــار وتعزيـــز الصـــحة العموميـــة. وتقـــدم منظمـــة الصـــحة العالميـــة والمنظمـــة 
وبرنــامج األمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة ومــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
على الطلب إلى البلدان التي تعتزم االنتفـاع بأوجـه المرونـة المنصـوص  ءً أخرى الدعم بنااإلنمائي ومنظمات دولية 

من أجل تطبيق الملكية الفكريـة وٕادارة شـؤونها علـى نحـو يعـزز إتاحـة المنتجـات الصـحية.  التريبسعليها في اتفاق 
صـحة العموميـة وٕادراج أوجـه وهذا أمر ينطوي على تقديم اإلرشاد بشأن وضع تشريعات خاصـة بـالبراءات تراعـي ال

شــــركات المستحضــــرات  فــــي التشــــريعات المحليــــة. ويؤيــــد بعــــض التــــريبسالمرونــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي اتفــــاق 
مــن الــدخل المتوســط  الــُدنيابلــدان الشــريحة الصــيدالنية روح أوجــه المرونــة هــذه مــن خــالل عــدم إنفــاذ البــراءات فــي 

دان أوجه المرونة الرامية إلى حماية الصـحة العموميـة والمنصـوص والبلدان المنخفضة الدخل. وقد أدمج بعض البل
فــي التشــريعات الوطنيــة. وهنــاك دول أعضــاء نفــذت القــرار الصــادر عــن منظمــة التجــارة  التــريبسعليهــا فــي اتفــاق 

مـــن إعـــالن الدوحـــة بشـــأن التـــرخيص اإلجبـــاري  ٦والمتعلـــق بتنفيـــذ الفقـــرة  ٢٠٠٣آب/ أغســـطس  ٣٠العالميـــة فـــي 
  دير األدوية أساسًا.بهدف تص
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ثــة عــن وضــع دّ زال مــن الصــعب الحصــول علــى معلومــات واضــحة ومحمــا .الثغــرات والتحــديات الرئيســية المحــددة
البــراءات الخاصــة بمعظــم المنتجــات الصــحية وتكــون المعلومـــات المتاحــة عــادة متنــاثرة فــي عــدة أمــاكن. والمـــوارد 

مافتئت شحيحة فـي معظـم البلـدان وتقتـرن  التريبسوالدراية الالزمة لتنفيذ أوجه المرونة المنصوص عليها في اتفاق 
اآلليـات المشـروعة لالرتقـاء بإتاحـة األدويـة. ويصـبح مـن العسـير باإلحجام عن استخدام هذه اآلليات أو غيرهـا مـن 

فـي بلـدان تقدير الوضع الحالي نتيجة لالفتقار إلى بيانات أساسية بشأن الحالة الفعلية لتنفيذ حقوق الملكيـة الفكريـة 
لجهـــات . ويمكـــن أن تـــؤدي مقاومـــة بعـــض فئـــات امـــن الـــدخل المتوســـط والبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل الـــُدنياالشـــريحة 

إلى تعقيد الجهود الرامية إلى  التريبسصاحبة المصلحة لمسألة االنتفاع بأوجه المرونة المنصوص عليها في اتفاق 
إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية الجديدة لعـالج بعـض األمـراض واالعـتالالت الصـحية التـي تكـون مزمنـة فـي 

  .المتوسط والبلدان المنخفضة الدخلمن الدخل  الُدنيابلدان الشريحة أغلب األحيان في 
  

  التوصيات
  

التوصـــيات المقدمـــة لتنظـــر فيهـــا الـــدول األعضـــاء وأمانـــة المنظمـــة والمنظمـــات الدوليـــة األخـــرى والمنظمـــات غيـــر 
  الحكومية

  
وحقـوق الملكيـة الفكريـة وضـرورة إتاحـة  التـريبستعزيز الدراية بأوجه المرونـة المنصـوص عليهـا فـي اتفـاق  -١

مـن الـدخل المتوسـط  الـُدنيابلـدان الشـريحة المنتجات الصحية األساسية بشكل منصف وميسـور الكلفـة فـي 
 والبلدان المنخفضة الدخل؛

تعزيـــز القـــدرات وتكـــوين الحـــوافز فيمـــا يتصـــل بـــإدارة شـــؤون الملكيـــة الفكريـــة مـــع مراعـــاة منظـــور الصـــحة  -٢
 من الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل؛ الُدنيان الشريحة العمومية في بلدا

مواصــلة الجهــود الراميــة إلــى تحســين إدمــاج المبــادرات والمخططــات الراهنــة والجديــدة فــي هــذا المجــال فــي  -٣
 إطار تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين؛

الالزمـة لتقيـيم حصـيلة  بّيناتؤشرات وقاعدة التركيز المزيد من االهتمام على إعداد البيانات األساسية والم -٤
 مبادرات االستراتيجية وخطة العمل العالميتين على النحو الواجب في ظل هذا العنصر؛

دعـــم النمـــاذج الجاريـــة التـــي ال تســـتهدف الـــربح لتطـــوير األدويـــة مـــن خـــالل استكشـــاف مخططـــات حـــوافز  -٥
  ة وتعزيز الصحة العمومية.محتملة والنهوض بها للتغلب على عوائق الملكية الفكري

  
  التوريد واإلتاحة تحسين  : ٦العنصر 

  
مــن  الــُدنيابلــدان الشــريحة زالــت تمثــل مشــكلة رئيســية بالنســبة إلــى معظــم وما ،تاحــة األدويــة مباشــرًة بالــدخلتتصــل إ

  الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل على الرغم من التقدم المحرز خالل العقد األخير.
  

االستراتيجية وخطة العمل العالميتان مسـألة تـوافر المنتجـات الصـحية فـي بلـدان الشـريحة تناولت  .النتائج الرئيسية
إال أن نطـــاق  .نت الــدول األعضــاء التوريــد واإلتاحــةّســوح ،مــن الــدخل المتوســط والبلــدان المنخفضــة الـــدخل الــُدنيا

والسـمات المحـددة لنظـام الرعايـة الصـحية وخصوصـًا سالسـل التحسين يختلف اختالفًا شديدًا ويعتمـد علـى المـرض 
وقلما ُيفسح لها مجال للتفـاوض  ،التوريد المتاحة. ويستورد معظم البلدان المنخفضة الدخل األدوية األساسية الجيدة

 االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين، ظهــرت مبــادرات ترمــي إلــى تعزيــز إتاحــةبشــأن التســعير. ومنــذ بــدء تنفيــذ 
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األدوية األساسية. وعلى الرغم من ذلك، يمثل انعـدام التنسـيق أو التنسـيق المحـدود بـين الجهـات صـاحبة المصـلحة 
المواجه في هذه المبادرات. وتتضافر جهود الدول األعضاء وأمانة المنظمة لوضـع وتـدعيم آليـات التحدي الرئيسي 

  جهزة الطبية وضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعتها.ترمي إلى تحسين المراجعة األخالقية للمنتجات الصحية واأل
  

تــدل علــى  بّينــات المرتفعــة الــدخلقــدم أحــد البلــدان  .المنبثقــة عــن دراســات الحــاالت القطريــةالمالحظــات الرئيســية 
فـي مـنح األولويـة للرعايـة الصـحية فـي  المنخفضـة الـدخلوالبلـدان  مـن الـدخل المتوسـط الُدنياالشريحة  دعمه لبلدان

مـن  الُدنياالشريحة ظم الصحية الوطنية في بعض بلدان نُ برامج العمل الوطنية. وساهم ذلك البلد أيضًا في تعزيز ال
من خالل الدعوة إلى تحسين فرص اإلتاحة وتوفير التـدريب. وهنـاك بلـد  المنخفضة الدخلوالبلدان  الدخل المتوسط
إال أن مسـاهمته ليسـت  ،اهم مساهمة نشطة جدًا فـي تحسـين إتاحـة منتجـات صـحية ميسـورة الكلفـةيسمرتفع الدخل 

، تهـــدف الشـــريحة العليـــا مـــن الـــدخل المتوســـطناجمـــة عـــن االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين. وفـــي أحـــد بلـــدان 
مركزيًا للشراء. وفي معظـم  الحكومة إلى تعزيز تيسير الحصول على األدوية األساسية والعالج وقد اعتمدت نظاماً 

ينعــــدم التواصــــل الفعــــال بــــين المــــوظفين  المنخفضــــة الــــدخلوالبلــــدان  مــــن الــــدخل المتوســــط الــــُدنياالشــــريحة بلــــدان 
الحكــوميين وســائر أصــحاب المصــلحة بخصــوص المســائل المتعلقــة باإلتاحــة والقــدرة علــى تحمــل التكــاليف. ومــن 

ة على قدرة البلدان على المساومة التي تتسم بضعفها في حالة معظم حيث الثغرات، تعتمد إتاحة المنتجات الصحي
ـــدان  ـــدخلالبل ـــدان  المنخفضـــة ال ـــُدنياالشـــريحة وبل ـــدخل المتوســـط ال ـــدان مـــن ال ـــدخل . وفـــي بل ـــا مـــن ال الشـــريحة العلي
  ، هناك ابتعاد عن الطب التقليدي (الشعبي) نتيجة لتوافر الطب الحديث بسهولة أكبر.المتوسط

  
االسـتراتيجية ظهـرت بعـض المبـادرات الراميـة إلـى تعزيـز إتاحـة األدويـة األساسـية خـالل تنفيـذ  .الرئيسية اإلنجازات

وخطــة العمــل العــالميتين. وتشــمل األمثلــة علــى ذلــك زيــادة إتاحــة عــالج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى مــدى 
في اآلونـة األخيـرة.  Cوس التهاب الكبد الخمس عشرة سنة الماضية وتسريع وتيرة إتاحة عالج حاالت العدوى بفير 

مـــن الـــدخل  الـــُدنياوفـــي جملـــة اإلنجـــازات األخـــرى المحققـــة أعـــدت هـــذه المبـــادرات أدوات لمســـاعدة بلـــدان الشـــريحة 
المتوســط والبلــدان المنخفضــة الــدخل علــى إجــراء تقيــيم ذاتــي ووضــع االســتراتيجيات وبنــاء القــدرات أو االرتقــاء بهــا 

  ترمي إلى تحسين إتاحة األدوية األساسية. والمشاركة في شراكات
  

برح توافر المنتجات الصحية وتيسير الحصول عليها أمرين محـدودين فـي ما .الثغرات والتحديات الرئيسية المحددة
ممــا يــنجم عــادة عــن حــاالت  .مــن الــدخل المتوســط والبلــدان المنخفضــة الــدخل الــُدنيابلــدان الشــريحة عــدة بلــدان مــن 

ظم فــي هــذه البلــدان التــي تتطلــب اســتجابة نُ وعــن االفتقــار إلــى تمويــل هــذه الــ ،ظم الصــحيةنُ الفشــل البنيــوي ضــمن الــ
شـــديدة التنســـيق ومتعـــددة القطاعـــات ومشـــتركة بـــين القطاعـــات تشـــمل الحكومـــة ككـــل مـــن أجـــل التصـــدي لألســـباب 

مـن الـدخل المتوسـط والبلـدان المنخفضـة  الـُدنياوارد فـي بلـدان الشـريحة األساسية. وينبغي التصدي لالفتقار إلـى المـ
التحتيــة فــي  نــىبُ ال ضــعف ويمثــلظم الصــحية وتحســين توريــد المنتجــات الصــحية وٕاتاحتهــا. نُ غيــة تعزيــز الــبُ الــدخل 

مـــن الـــدخل المتوســـط والبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل عائقـــًا يحـــول دون تحســـين سلســـلة توريـــد  الـــُدنيابلـــدان الشـــريحة 
  المنتجات الصحية ودون تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

  
  التوصيات

  
  التوصيات المقدمة لتنظر فيها الدول األعضاء

  
يـــادة التمويـــل مـــن أجـــل تتضـــافر جهـــود الـــدول األعضـــاء بالتعـــاون مـــع ســـائر الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة لز  -١

 تحسين توريد المنتجات الصحية وٕاتاحتها؛

 تعزز الدول األعضاء وكاالتها التنظيمية الوطنية لتيسير إتاحة المنتجات الصحية لمواطنيها بسرعة؛ -٢
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تستكشف الدول األعضاء بالتعاون مع سائر الجهات صاحبة المصلحة الشـراكات اإلقليميـة لتبـادل الخبـرات  -٣
 تدعيم السياسات واللوائح الخاصة بالمنتجات الصحية.بين البلدان و 

  
  التوصيات المقدمة لتنظر فيها أمانة المنظمة

 
 االختبار المسبق لصالحية األدوية؛تواصل األمانة جهودها وتعززها في إطار برنامج  -٤

ارب توســع األمانــة بالتعــاون مــع الجهــات الشــريكة للمنظمــة نطــاق جهودهــا إلجــراء مراجعــات مشــتركة للتجــ -٥
 السريرية لألدوية واللقاحات وتنسيق هذه المراجعات؛

تواصــل األمانــة بالتعــاون مــع الجهــات الشــريكة للمنظمــة والجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة تعزيــز القــدرة  -٦
الوطنيــة علــى تنظــيم األدويــة وتحســين المراجعــة األخالقيــة للتجــارب الســريرية والمســاعدة علــى تنميــة القــدرة 

 بات التي تحول دون إتاحة منتجات صحية وأجهزة طبية ميسورة الكلفة.على التصدي للعق
  

  المستدام للتمويل آليات تأمين  : ٧العنصر 
  

إلـى إتاحـة المنتجـات الصـحية فـي البلـدان الناميـة عبـر آليـات جديـدة  االستراتيجية وخطة العمل العالميتانتهدف 
  وابتكارية.

  
ــائج الرئيســية المنــاطق المداريــة المهملــة تــم تنــاول آليــات تمويــل أنشــطة البحــث والتطــوير المتصــلة بــأمراض  .النت

عديـة للغايـة أثنـاء تنفيـذ مُ واألمراض التي تؤثر في بلدان جميع فئات الدخل وتشمل األمراض المستجدة واألمراض ال
 ،ارات ومبـــادرات جديـــدة للتمويـــلهـــذا العنصـــر. وخـــالل تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين، ظهـــرت ابتكـــ

فيهــا االبتكــارات والمبــادرات الناشــئة عــن شــراكات القطــاعين العــام والخــاص وشــراكات تطــوير المنتجــات التــي  بمــا
بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية الدولية والبلـدان المرتفعـة الـدخل  ،يتصدى العديد منها ألمراض النمط الثالث

  النية.وشركات المستحضرات الصيد
  

 الـُدنياالشـريحة بلـدان  المرتفعـة الـدخلدعمـت البلـدان  .المنبثقة عن دراسات الحاالت القطريةالمالحظات الرئيسية 
عـــن طريــق شــراكات القطـــاعين العــام والخـــاص وشــراكات تطـــوير  المنخفضـــة الــدخلوالبلــدان  مــن الــدخل المتوســـط

إال أن  ،عـن نشـاطه فـي تـوخي تـوفير آليـات للتمويـل المسـتدامغ بلد مـن هـذه البلـدان المرتفعـة الـدخل لّ المنتجات. وب
الشـريحة العليـا مـن نشاطه لم ينتج عن االستراتيجية وخطة العمل العالميتين. ورأت الجهات المجيبة في أحد بلـدان 

أن التمويــل ينبغــي أن يتــأتى مــن القطــاعين العــام والخــاص وأن يــدعم العمليــة برمتهــا مــن أنشــطة  الــدخل المتوســط
البحــث والتطــوير إلــى بــدء االســتخدام فــي الســوق. وتعتبــر شــراكات القطــاعين العــام والخــاص حــافزًا مهمــًا إلشــراك 
القطــاع الخــاص وتحقيــق التــوازن بــين المنافســة والقــدرة علــى تحمــل التكــاليف. ويعــد تمويــل البنيــة التحتيــة المتصــلة 

. ومـن حيـث مـن الـدخل المتوسـط الـُدنياالشـريحة لـدان وب المنخفضـة الـدخلبالصحة تحديًا رئيسيًا في معظم البلـدان 
إلى عدم كفايـة تمويـل الخـدمات الصـحية والتكنولوجيـا  الشريحة العليا من الدخل المتوسطأشار أحد بلدان الثغرات، 

الصـحية والتمويــل الصــحي والبحــث المتعلــق بتصــريف شــؤون الصــحة وضــرورة تعزيــز ذلــك. ومــن الجلــي أن فــرص 
علـى آليـات للتمويـل المسـتدام محـدودة  من الـدخل المتوسـط الُدنياالشريحة وبلدان  منخفضة الدخلالحصول البلدان 

  جدًا.
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مـــن الـــدخل المتوســـط  الــُدنيابلـــدان الشـــريحة ظـــم لتقـــديم المـــنح تــدعو إلـــى التفـــاؤل فــي نُ توجــد  .اإلنجـــازات الرئيســـية
والبلــدان المنخفضــة الــدخل لحفــز االبتكــار مــن خــالل مشــاركة الشــركات الصــغيرة والمتوســطة علــى نطــاق واســع فــي 

ظم فــي النهــوض بأنشــطة البحــث العــالي المخــاطر المتعلــق نُ ســهم هــذه الــتُ دعــم أنشــطة البحــث والتطــوير المعنيــة. و 
ز األمـوال فّـجريهـا الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة. وتحتُ النهائية التي باالختبار المسبق للفكرة والتطوير في المراحل 

التوريــد تعزيــز البحــث والتطــوير وتضــمن إتاحــة المنتجــات الجديــدة علــى المتاحــة للشــراء بموجــب اتفاقــات الشــراء أو 
يرية من العام والخاص وقطاع المؤسسات الخ لقطاعينا ،نطاق واسع. وتحشد الشراكات الناجحة لتطوير المنتجات

أجل تمويل أنشطة اكتشاف منتجات صحية جديدة وتطويرها وتوريدها وٕادارة هذه األنشطة. ويتمثل إنجاز آخـر فـي 
فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير واعتمـدتها جمعيـة التوصيات التي قدمها 

  الصحة العالمية.
  

كـان معظـم تمويـل قطـاع الصـحة فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل يعتمـد علـى  .المحددةالثغرات والتحديات الرئيسية 
إال أن الجهــات الشــريكة الرئيســية المتعــددة األطــراف تفــرض اآلن شــروطًا علــى دعمهــا بهــدف االنســحاب  ،اإلعانــة

لـدان الشـريحة ببـد مـن جمـع المـوارد لضـمان تمكـين يـق االسـتدامة فـي األمـد الطويـل العلى مراحل. وسعيًا إلـى تحق
ـــُدنيا ـــأمين  ال ـــة الالزمـــة لت ـــدخل مـــن إجـــراء البحـــوث واألعمـــال التنظيمي ـــدان المنخفضـــة ال ـــدخل المتوســـط والبل مـــن ال
 ،تــزال هــذه الخطــوات فــي المراحــل األولــى فــي العديــد مــن هــذه البلــدانتهــا مــن حيــث المنتجــات الصــحية. والمتطلبا
ظم التنظيميـة والتثقيـف والتـدريب. وقـد نُ نميـة القـدرات فـي الـفـي ذلـك االسـتثمار المحلـي فـي مؤسسـات البحـث وت بما

يقتضــي تيســير اســتخدام التمويــل عــن طريــق شــراكات القطــاعين العــام والخــاص وشــراكات تطــوير المنتجــات تكثيــف 
 الجهــود العالميــة أو اإلقليميــة المبذولــة فــي تحديــد الجهــات الشــريكة المحتملــة والبلــدان التــي توجــد فيهــا بيئــة مواتيــة

  تاح فيها القدرات أو يمكن تنمية هذه القدرات فيها في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا.تُ لألعمال و 
  

  التوصيات
  

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها الدول األعضاء
  
المتعلـــق بالتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة مـــن أهـــداف التنميـــة  ٨-٣تـــؤمن الـــدول األعضـــاء فـــي ســـياق الهـــدف  -١

الكــافي وتيســر جهــود البحــث والتطــوير مــن أجــل تطــوير المنتجــات الصــحية واألجهــزة المســتدامة التمويــل 
 الطبية؛

ـــدول األعضـــاء التمويـــل وتشـــجع شـــراكات القطـــاعين العـــام والخـــاص وشـــراكات تطـــوير المنتجـــات  -٢ تزيـــد ال
مـن  ياالـُدنبلدان الشـريحة لضمان توافر المنتجات الصحية واألجهزة الطبية والقدرة على تحمل تكاليفها في 

 الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل؛

تقدم الدول األعضاء والجهات صاحبة المصلحة األخرى دعمها السياسي إلى مخططـات جديـدة وابتكاريـة  -٣
ـــدة لتمويـــل البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة وتنفـــذ هـــذه المخططـــات مـــن قبيـــل  لتحديـــد مصـــادر جدي

 االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير.فريق الخبراء المخططات التي أوصى بها 
  

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها أمانة المنظمة
 
فريــق الخبــراء االستشــاريين تعمــل األمانــة مــع ســائر الجهــات صــاحبة المصــلحة مــن أجــل تنفيــذ توصــيات  -٤

  العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير.
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  والتبليغ للرصد ُنظم إنشاء  : ٨العنصر 
  

ظـم لرصـد األداء والتقـدم المحـرز مـن أجـل تحقيـق األغـراض نُ إنشـاء  االسـتراتيجية وخطـة العمـل العالميتـانتدعم 
  الواردة في االستراتيجية وخطة العمل.

  
ق عليها أهمية وترصـدها بانتظـام وتقـدم لّ عتُ أشارت عدة بلدان إلى عدة مبادرات متصلة بالصحة  .النتائج الرئيسية

غيـر أن هـذه المبـادرات لـم تكـن اسـتراتيجيات  ،بشأنها التقارير إلى حكوماتها الوطنية والجهـات المانحـة أو المنظمـة
االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين أو مبــادرات المنظمــة فــي هــذا الســياق. وطنيــة شــاملة معــدة بالتحديــد لتنفيــذ 

علـم بمـدى رصـد بلـدها يبة عـن االستقصـاء لـم تكـن علـى وأغلبية الجهات صاحبة المصلحة الوطنية والجهات المج
  لالستثمارات الموظفة في البحث والتطوير في مجال الصحة وتبليغه عنها.

  
ذكر العديد من الجهات صاحبة المصلحة في جميع  .المنبثقة عن دراسات الحاالت القطريةالمالحظات الرئيسية 

االســتراتيجية وخطــة ن علمــه بــأن هــذا األمــر هــو مــن مقتضــيات فئــات الــدخل أنــه ُطلــب منــه التبليــغ عــن أنشــطته دو 
. وأشــارت جهــات أخــرى إلــى انعــدام الحــوافز الســتخدام نظــام المنظمــة للرصــد. كمــا تجســد مــواطن العمــل العــالميتين

ـــدول  ٨الضـــعف فـــي العنصـــر  ـــًا قاعـــدة المـــوارد المحـــدودة فـــي عـــدة بلـــدان. ومـــن حيـــث الثغـــرات، صـــادفت ال جزئي
نظمة في جميع فئات الدخل المصاعب في االمتثـال ألحـد أحكـام االسـتراتيجية المتمثـل فـي إنشـاء األعضاء في الم

 ونتــــائجاالســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين بخصــــوص عمليــــات تنفيــــذ  بّينــــاتظــــم للرصــــد والتبليــــغ لجمــــع النُ 
االستراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين فيهـا. وينعـدم التبليـغ المنـتظم عـن التقـدم المحـرز مـن أجـل تنفيـذ االسـتراتيجية 

فيمـــا بـــين البلـــدان  بّينـــاتوخطـــة العمـــل العـــالميتين فـــي معظـــم الحـــاالت فـــي جميـــع فئـــات الـــدخل. وهنـــاك بعـــض ال
ــا مــن الــدخل المتوســطوبلــدان  المنخفضــة الــدخل تــدل علــى رصــد الثغــرات  المرتفعــة الــدخلوالبلــدان  الشــريحة العلي

قليلــة تشــهد علــى إجــراء هــذا الرصــد نتيجــة  بّينــاتواالحتياجــات فــي المنتجــات الصــحية وتقييمهــا. ومــع ذلــك، هنــاك 
  لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين.

 
إلــى جمعيــة  عمــل العــالميتينالســتراتيجية وخطــة القــدمت المنظمــة تقــارير مرحليــة عــن تنفيــذ ا .اإلنجــازات الرئيســية

وعالوة على ذلك، ترصد عدة بلدان مبادراتها المتعلقة بالصحة  ٢٠١٤.١و ٢٠١٢و ٢٠١٠الصحة كل سنتين في 
  الستراتيجية وخطة العمل العالميتين.غ عنها دون اإلشارة بالضرورة إلى أهداف الّ وتب
  

كانــت هنــاك أمثلــة متعــددة علــى اســتراتيجيات وطنيــة ترمــي إلــى التصــدي  .الثغــرات والتحــديات الرئيســية المحــددة
غير أن هذه االستراتيجيات لم تكن استراتيجيات وطنية شاملة معدة بالتحديد لتنفيذ  ،للمسائل الصحية في بلد معين

ميتين فــي بلــدان الســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين. وكانــت هنــاك درايــة قليلــة باالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالا
قليلة نظرًا إلى عدم حسن تعميمهما والترويج لهما وتمويلهما. وساهمت الموارد المحدودة وقاعدة القدرات والكفاءات 

إلــى جانــب قــدرة المنظمــة غيــر الكافيــة علــى الــدعم والتوجيــه مســاهمة  ،الضــعيفة فــي عــدة بلــدان فــي هــذا المجــال
ق هدفي الرصد والتبليغ مـن االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين. إضافية في مواطن الضعف المالحظة في تحقي

ويجري بعض البلدان تحليالت للثغرات المعرفية ناتجة عـن التقـدم المحـرز فـي تطـوير المنتجـات الصـحية واألجهـزة 
ين مباشـرًة تـدل علـى اتصـال هـذه التحلـيالت باالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميت بّينـاتإال أنه ال توجد أي  ،الطبية

غيـر أنـه لـم تُـوفر  ،للرصد الخـاص ببلـدان معينـة علـى مـا يبـدووعلى تبليغ المنظمة عنها. وقد ُبذلت جهود مختلفة 
محــددة بخصــوص رصــد البلــدان ألثــر حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى تطــوير المنتجــات الصــحية وٕاتاحتهــا  بّينــاتأي 

تـدل علـى اضـطالع بلـدان منتميـة إلـى  بّينـاتقلمـا تتـوفر أيضـًا االستراتيجية وخطة العمـل العـالميتين. و  خالل تنفيذ
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أي فئة من فئات الدخل بنشاط برصد أثر آليات الحوافز على ابتكـار المنتجـات الصـحية واألجهـزة الطبيـة وٕاتاحتهـا 
ت والتبليــغ عــن هــذا األثــر. وينطبــق هــذا األمــر أيضــًا علــى أثــر االســتثمار فــي البحــث والتطــوير لتلبيــة االحتياجــا

  من الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل. الُدنياالصحية في بلدان الشريحة 
  

  التوصيات
  

  التوصيات المقدمة لتنظر فيها الدول األعضاء
  
االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين فــــي تعتــــزم الــــدول األعضــــاء والمنظمــــة إجــــراء تقيــــيم نهــــائي لتنفيــــذ  -١

 ؛ ٢٠٢٣ عام

االستراتيجية وخطة تعزز الدول األعضاء نظمها للرصد والتقييم لرصد التقدم المحرز وتقييم األداء في تنفيذ  -٢
 العمل العالميتين في بلدانها.

  
  التوصيات المقدمة لتنظر فيها أمانة المنظمة

 
ذي تحـرزه الـدول تستكمل األمانة إعداد منصة على اإلنترنت للرصد وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالتقدم الـ -٣

 االستراتيجية وخطة العمل العالميتين؛األعضاء وبتجاربها في تنفيذ 

لتحسـين رصـد القـدرة الراهنـة للـدول األعضـاء علـى الوفـاء تنقح األمانة أداة التقييم الـوطني علـى نحـو مالئـم  -٤
  لميتين والتبليغ عنه.االستراتيجية وخطة العمل العابفعالية بالتزاماتها ومسؤولياتها المتعلقة برصد تنفيذ 

  
  ٢٠١٧االستعراض البرمجي الشامل في عام 

  
  يوجهه هذا التقييم. ٢٠١٧من المقرر استهالل استعراض برمجي شامل في عام 

  
  التوصيات الخاصة باالستعراض البرمجي الشامل

  
التقريـر وينظـر ينبغي أن يتناول االسـتعراض البرمجـي الشـامل المجـاالت المحـددة للعمـل القـادم فـي هـذا  -١

 في التوصيات ويقدم اإلرشاد بشأنها؛

تواصــل الــدول األعضــاء عبــر االســتعراض البرمجــي الشــامل اســتعراض المــوارد المنفقــة والتمويــل المتــاح  -٢
  االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بهدف تحديد أفضل الممارسات والقيود.لتنفيذ 
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