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  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان 
      بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  متعددة القوميات المشروع قرار ُمقترح من وفود دولة بوليفيا 
  ١كوادور والهند وجنوب أفريقياإ والبرازيل و 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

بعد النظر في تقرير األمانة بشأن االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن   من الديباجة ١الفقرة 
 ٢واالبتكار والملكية الفكرية،الصحة العمومية 

  
بشـــــأن االســـــتراتيجية  ١٦-٦٢ج ص ع، و٢١-٦١ج ص عوٕاذ تـــــذكر بـــــالقرارين   من الديباجة ٢الفقرة 

وخطة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة والتـي تهـدف إلـى تعزيـز التفكيـر بشـكل 
باإلضافة إلى أنه، بنـاًء علـى توصـية تقريـر اللجنـة المعنيـة بحقـوق  جديد في ابتكار األدوية وسبل الحصول عليها،

الملكيــة الفكريــة واالبتكــار والصــحة العموميــة، اللــذين ُوِضــع بموجبهمــا إطــار متوســط األجــل لتــأمين أســاس معــزز 
مراض ومستدام ألنشطة البحث والتطوير األساسية في مجال الصحة والقائمة على تلبيـة االحتياجـات المرتبطـة بـاأل

التــي تــوثر بشــكل غيــر متناســب علــى البلــدان الناميــة، واقتــراح أهــداف وأولويــات واضــحة للبحــث والتطــوير وتقــدير 
  االحتياجات التمويلية في هذا المجال؛

  
وٕاذ تســـّلم بالـــدور األساســـي الـــذي تؤديـــه االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان   من الديباجة ٣الفقرة 

واالبتكار والملكية الفكرية في توجيه وتنسيق سياسات المنظمة وبرامج عملها بشأن الصحة بشأن الصحة العمومية 
  ؛العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
ـــــالقرار   من الديباجة ٤الفقرة  ـــــة  EBSS3.R1وٕاذ ترحـــــب ب ـــــوال: إنهـــــاء الفاشـــــية الحالي ـــــون "اإليب المعن

أهــب واالســتجابة للفاشــيات والطــوارئ المســتقبلية الواســعة وتعزيــز التأهــب العــالمي وضــمان قــدرة المنظمــة علــى الت
النطاق ذات العواقب الصحية"، الذي يؤكد من جديد االستراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة 

  واالبتكار والملكية الفكرية؛
  

مــن  وخطــة العمــل العــالميتين الســتراتيجيةوٕاذ يســاورها القلــق بشــأن وتيــرة تنفيــذ ا  من الديباجة ٥الفقرة 
  ؛وخطة العمل العالميتين الستراتيجيةجانب أصحاب المصلحة حسبما يرد في تذييل ا
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وبعـــد أن نظـــر فـــي توصـــيات المجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة   من الديباجة ٦الفقرة 
  )،١٧(١٣٦م تالثامنة والستين والواردة في المقرر اإلجرائي 

  
  ما يلي:تقرر   منطوق)من ال ١(الفقرة 

  
أن تمــّدد اإلطــار الزمنــي لخطــة العمــل المعنيــة بالصــحة العموميــة واالبتكــار   من المنطوق) ١-١(الفقرة 

  ؛٢٠٢٢حتى  ٢٠١٥والملكية الفكرية من 
  

لالســـتراتيجية وخطـــة  العـــامأن تمـــدد الموعـــد النهـــائي لالســـتعراض البرمجـــي   من المنطوق) ٢-١(الفقرة 
العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية بخصوص منجزاتها والتحديات المتبقية 

، مــع االعتــراف بأنهــا لــم تقــدم فــي ٢٠١٨الخاصــة بهــا وتوصــياتها المتعلقــة بأعمــال المســتقبل حتــى عــام 
  ؛١٦-٦٢ج ص ع، حسبما طلبه القرار ٢٠١٥ عام

  
وخطـــــة العمـــــل  لالســـــتراتيجية العـــــامالتقيـــــيم واالســـــتعراض البرمجـــــي  إجـــــراء  من المنطوق) ٣-١(الفقرة 

علـى النحـو  متداخلـة بطريقـةو  كـل علـى حـدة العالميتين بشأن الصحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة
ــًا بالعمليــة  ١مــع الــدول األعضــاء بالتشــاور، ملحقهــاو  ٦٨/٣٥ج فــي الوثيقــةالمبــين  واألحكــام الــواردة ورهن
  ؛أدناه

  
  :ما يلي المدير العام من تطلب  من المنطوق) ٢(الفقرة 

  
 ومسترشــداً  المنظمــة فــي المتبعــة التقيــيم سياســة، بمــا يتماشــى مــع الشــروع  من المنطوق) ١-٢(الفقرة 
السـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين تنفيذ الشامل إجراء تقييم  في التقييم، ممارسات عن المنظمة بكتّيب

ـــة الفكريـــة  ـــة واالبتكـــار والملكي حســـبما هـــو محـــدد فـــي  ٢٠١٥يونيـــو  حزيـــران/ فـــيبشـــأن الصـــحة العمومي
للمجلــس التقيــيم  إدارةتعليقــات فريــق و  التقريــر األولــي وتقــديم ؛٦٨/٣٥االختصاصــات الــواردة فــي الوثيقــة ج

تقريـر  وتقـديم؛ للنظـر فيـه ٢٠١٦ينـاير كـانون الثـاني/  فـي لمائـةالثامنـة والثالثـين بعـد ا التنفيذي في دورته
المجلـس التنفيـذي للنظـر ، مـن خـالل ٢٠١٧فـي  السـبعين لجمعيـة الصـحة العالميـة النهائي الشامل التقييم
  فيه؛

  
عقد فريق مخصص إلدارة التقيـيم لمسـاعدة فريـق التقيـيم الشـامل يتـألف مـن   من المنطوق) ٢-٢(الفقرة 

معنيــين بمواضــيع األعمــال وخبيــرين معنيــين بــالتقييم مــن فريــق األمــم المتحــدة  مســتقلين خــارجيينخبــراء  ٦
  المعني بالتقييم؛

  
معنيــــين بمواضــــيع األعمــــال ال المســــتقلين الســـتة خبــــراء الخــــارجييناختيـــار ال  من المنطوق) ٣-٢(الفقرة 

 كتّيـــبيم المخصصـــة الـــواردة فـــي يتماشـــى مـــع المبـــادئ التوجيهيـــة الختيـــار أعضـــاء أفرقـــة إدارة التقيـــ بمـــا
  ؛اإلقليميين المديرين مع التشاور خالل من ذلك في بما التقييم، ممارسات عن المنظمة

  
والتمثيــــل  التــــوازن بــــين الجنســــين مــــع احتــــرام خبيــــرًا، ١٨مــــن إنشــــاء فريــــق   من المنطوق) ٤-٢(الفقرة 

 علــى أن يتمتعــوا ،إجــراء االســتعراض البرمجــيمــن أجــل  ،وتنــوع الدرايــة والخبــرة التقنيــة اإلقليمــي المتســاوي
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من الخبرات والخبرة العمليـة والتجـارب التـي تغطـي العناصـر الثمانيـة لالسـتراتيجية  ومتوازنة بطائفة واسعة
بلـدان خبـراء مـن ال يضـموا ، وأنوخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكيـة الفكريـة

  امية؛المتقدمة والبلدان الن
  

مـــن  ترشـــيحهم ، بمـــا فـــي ذلـــكخبـــراء رشـــيحتإلـــى  ١دعـــوة الـــدول األعضـــاء  من المنطوق) ٥-٢(الفقرة 
ئـة للمجلـس خالل المديرين اإلقليميين، لوضع قائمة مرشحين وذلك عقب الدورة التاسعة والثالثـين بعـد الما

عضـوًا الـذي سـيجري االسـتعراض  ١٨الفريـق المكـون مـن  ختار منهـا المـدير العـاميالتنفيذي مباشرة، لكي 
   البرمجي العام؛

  
التي يشملها االستعراض البرمجي العام لكي يوافق ختصاصات االعرض   من المنطوق) ٦-٢(الفقرة 

فريـق االسـتعراض البرمجـي العـام  شـكيلةتعليها المجلس التنفيذي في دورتـه األربعـين بعـد المائـة، وعـرض 
  ؛٢٠١٧مكتب المجلس التنفيذي في شباط/ فبراير لكي ينظر فيها 

  
لالســـتراتيجية وخطـــة التقريـــر النهـــائي لالســـتعراض البرمجـــي العـــام عـــرض   من المنطوق) ٧-٢(الفقرة 

وٕانجازاتـــه والتحـــديات المتبقيـــة والتوصـــيات بشـــأن المضـــي قـــدمًا علـــى جمعيـــة الصـــحة  العمـــل العـــالميتين
  .من خالل الدورة الثانية واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي ٢٠١٨العالمية الحادية والسبعين في عام 

  
  
  

=     =     =  
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