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  الستراتيجيةلالبرمجي الشامل ستعراض اال
  الصحة العمومية العمل العالميتين بشأنوخطة 

  واالبتكار والملكية الفكرية
  
  

  منبثق عن المشاورات غير الرسميةمقرر إجرائي مشروع 
  
  

لالســـتراتيجية وخطـــة الســـتعراض البرمجـــي الشـــامل ااختصاصـــات  وافـــق علـــىأن يقـــرر  المجلـــس التنفيـــذي  
ويطلـب ، اإلجرائـي رقر مفي ملحق هذا الالواردة  العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةالعمل 

لمتطلبات التمويل والمصادر المحتملة لتكاليف تنفيذ توصيات االستعراض البرمجي إعداد مؤشر  أيضًا من األمانة
المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه  مـن خـالل ٢٠١٨وتقديم ذلك إلى جمعية الصـحة العالميـة الحاديـة والسـبعين فـي عـام 

  .الثانية واألربعين بعد المائة
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  الملحق
 
  

  البرمجي الشاملاختصاصات االستعراض 
  
  
سيكون االستعراض البرمجي الشامل الذي يتميز عن التقييم عبارة عن عملية أكثر تركيزًا علـى السياسـات  -١

 تحـــدد اســـتنتاجاتأن  وينبغـــي. )٢٠١٥( ١٨-٦٨ع ص ج القـــرارفـــي  بـــه الُمـــوَعزعلـــى النحـــو  واستشـــرافًا للمســـتقبل
فـــــي  المبّينـــــةالعشـــــرة  المبـــــادئيتماشـــــى مـــــع  بمـــــاوذلـــــك  ،التوافـــــق مجـــــاالت باالســـــتعراض المعنـــــي الخبـــــراء فريـــــق

 القــرار لحــقفــي م ة(الــوارد الفكريــةوخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة  االســتراتيجية
عن التقييم الشامل مع مراعـاة بّينـات أخـرى  وٕاذ يسترشد االستعراض البرمجي بالتقرير ).)٢٠٠٨( ٢١-٦١ع ص  ج

وجميــع فئــات الجهــات  العــام لقطــاعا كيانــاتفيهــا  بمــا وٕاشــراك الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة عنــد االقتضــاء،
 فــي والتطــوير البحــث فــي المشــاركةالفاعلــة غيــر الــدول تمشــيًا مــع إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول 

 يضمن ما يلي: ،الحيوي الطب مجال
 

وعناصــــرهما  تقيــــيم اســــتمرار مالءمــــة هــــدف االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين وأغراضــــهما  (أ)
 ؛الثمانية

 التــي الرئيســية العقبــاتو  تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين حتــى اآلن فــي تقيــيم النظــر  (ب)
 ؛تنفيذهما سبيل تعترض

والثغــرات ومــواطن الضـــعف والفـــرص وعوامــل النجــاح  الجيـــدة والممارســاتاســتعراض اإلنجــازات   (ج)
  ؛والقيمة مقابل المال والتحديات المتبقيةوالجهود غير الناجحة 

المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة التجــارة العالميــة ومــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة  دعــوة  )د(
 مســاهماتالتقــديم إلــى  التقيــيمفــي ســياق إجــراء وغيرهــا مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المعنيــة  والتنميــة

  ؛مناسبةوالتعليقات ال

عـن العناصـر أو اإلجـراءات التـي التفاصـيل  ذلـك فـي بمـا المقبلة األعمال بشأن اتالتوصيتقديم   )هـ(
 العمــــل وخطــــة االســــتراتيجية تنفيــــذ فــــي المرحلــــة المقبلــــة مــــن أو اســــتكمالها اتحســــينه أوينبغــــي إضــــافتها 

  ؛٢٠٢٢ عام حتى العالميتين

تقــــديم تقريــــر ختــــامي إلــــى جمعيــــة الصــــحة يشــــمل تقيــــيم االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين   )و(
  والتوصيات بشأن األعمال المقبلة.

  
 بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة لالســتراتيجية الشــامل البرمجــي االســتعراضعــن  الختــاميالتقريــر  ســُيعرض  -٢

يرّكــز علــى إنجــازات االســتراتيجية وخطــة العمــل ومــا تبقــى مــن  الــذي الفكريــة والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة
في  والسبعين الحادية العالمية صحةال جمعيةبهما، على  قدماً  المضي بسبيل المتعلقة والتوصيات أمامهما تحديات

  الثانية واألربعين بعد المائة. دورته في التنفيذي المجلس خالل من ٢٠١٨ عام
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