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  ١ إضافة ١٢٤/١٦م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون األول ١٨   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/16 Add.1   من جدول األعمال المؤقت ١٣-٤البند 
  
  
  
  

  :الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان

  
  

  ؤشرات التقدم المقترحةم
  
  

القيام بجملة أمور، من بينهـا اسـتكمال العناصـر            إلى المديرة العامة،   ٢١-٦١ج ص ع  طلب القرار     -١
. نوالمعلقة من خطة العمل، بما فيها مؤشرات التقدم، وتقديمها لتنظر فيها جمعية الصحة العالمية الثانية والست               

  .ةوترد أدناه مجموعة مؤشرات التقدم المقترح

وستكون المؤشرات بمثابة األساس الذي ستبنى عليه عملية إعداد التقارير العادية عن األداء والتقـدم                 -٢
وقد حـددت لكـل     .  التي تغطيها التقارير   الثنائياتالمحقق بشكل عام لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية عن          

ياق األهداف الرئيـسية الخاصـة بـذلك        عنصر مجموعة من المؤشرات التي تتيح قياس النتائج المحققة في س          
 تم إدراج مؤشر قياس النشاط المعني في ،وفيما يتصل ببنود األنشطة التي يرتبط تنفيذها بعدة عناصر. العنصر

وتم باإلضافة إلى ذلك تحديـد مؤشـرين        . سياق العنصر الذي تم تحديده باعتباره أكثر العناصر المعنية أهمية         
  .ز بوجه عامشاملين لقياس التقدم المحر

أمـراض  أي  (وتنطبق المؤشرات المقترحة على طائفة األمراض المحددة في إطـار االسـتراتيجية               -٣
 البلدان النامية فيما يتـصل بـأمراض الـنمط         في البحث والتطوير المحددة   النمطين الثاني والثالث واحتياجات   

ت الـصيدالنية المـستندة للبحـوث        على كل مـن المستحـضرا      ، المستطاع ، قدر ، مع إمكانية تطبيقها   )األول
  .والممارسات الطبية التقليدية

  تحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير -١العنصر 

 تحليل الفجوات في مجال البحث والتطوير، بما في ذلك العواقب الصحية الناجمة عن              االنتهاء من   •
  ونشره وتوزيعهتلك الفجوات في البلدان النامية، وإعداد تقرير عن التحليل 

 وطنية بشأن البحث والتطوير المتصلين بالصحة وبشأن بناء تمتلك خططاًعدد البلدان النامية التي   •
 والثغـرات  احتياجات الصحة العمومية     بناء على القدرات، والتي تحدد أولويات البحث والتطوير       

  القائمة في مجال البحث والتطوير

لخاصـة   بشأن االحتياجات العالمية من البحـوث واألولويـات ا          المنشورة التوافقيةتقارير  العدد    •
  باألمراض أو بأنماط التدخل
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  تعزيز البحث والتطوير -٢العنصر 

 عنصر البحث والتطوير في خططها االستراتيجية الوطنية بشأن القـوى           تدرجعدد البلدان التي      •
  العاملة الصحية والمهن ذات الصلة

صعيد الوطني أو اإلقليمي أو العالمي الجديدة أو المعززة في مجال           عدد مبادرات التنسيق على ال      •
  البحث والتطوير المتصلين بالصحة، بما في ذلك التنسيق بين الكيانات العامة والخاصة

عدد المبادرات الجديدة أو المحسنة الرامية إلتاحة الحصول، بشكل فعال وميسور التكلفة، علـى                •
رف المستخلصة من البحوث، ونتائج البحـوث، والتكنولوجيـات         المنشورات والمعلومات كالمعا  

  المستخدمة فيها

 والتي توجد المؤسسة الرئيسية المـسؤولة عـن         تخضع لمراجعة جماعية  نسبة المنشورات التي      •
  . في أحد البلدان الناميةوضعها

  بناء القدرة على االبتكار وتحسينها -٣العنصر 

ئمة في البلدان النامية التي يتم تعزيزهـا مـن خـالل الـدعم              عدد مراكز البحوث الجديدة والقا      •
  والتطوير المؤسسي الشامل

  نسبة البلدان النامية التي تتطابق معايير نظمها الوطنية للبحوث الصحية مع المعايير الدولية  •

  عدد البلدان التي تم تقييم ودعم واعتماد سلطاتها التنظيمية الوطنية  •

تحديثه من معايير الجودة والمعايير األخالقية العالميـة، والمستحـضرات          عدد ما يتم وضعه أو        •
 والتكنولوجيـات   ١ للمنتجات ين الفعال نوالتقوأدوات تحسين الجودة    اإلرشادية  المرجعية، والدالئل   

  الصحية

  .عدد البلدان التي تتضمن سياستها الوطنية بشأن الطب التقليدي عنصري البحث والتطوير  •

   نقل التكنولوجيا-٤العنصر 

عدد التكنولوجيات المتصلة بالصحة التي يتم نقلهـا مـن التكنولوجيـات ذات العالقـة بنطـاق                  •
  االستراتيجية

عدد مبادرات التنسيق والتعاون الوطنية واإلقليمية والعالميـة الراميـة لتوسـيع وتيـسير نقـل                  •
  .بين الكيانات العامة والخاصةالتكنولوجيا المتصلة بالصحة، بما في ذلك نقل التكنولوجيات 

  

                                                           
 .٢٤-٥٩ج ص ع للقرار وفقاًهنا اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية " المنتجات الصحية"يقصد بعبارة     ١



   EB124/16 Add.1    ١ إضافة ١٢٤/١٦ت م

3 

 اإلسهام في االبتكـار وتعزيـز الـصحة         من أجل  تطبيق وإدارة شؤون الملكية الفكرية       -٥العنصر  
  العمومية

عدد البلدان التي تنفذ مبادرات تعزيز قدرات إدارة وتطبيق حقوق الملكية الفكريـة مـن أجـل                   •
 بوضـع االتفاقـات     المتعلقةي ذلك القدرات    اإلسهام في االبتكار وتعزيز الصحة العمومية، بما ف       

  الدولية وتطبيقها

عدد البلدان التي تدرج في تشريعاتها الوطنية أوجه المرونة الالزمة لحماية الصحة العمومية فيما                •
  المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريةيخص اتفاق منظمة التجارة العالمية 

كة بين األمانات واألجهزة الرئاسية التابعـة للمنظمـات اإلقليميـة           عدد ونوع المبادرات المشتر     •
    . تنسيق األعمال ذات الصلة بالملكية الفكرية والصحة العموميةإلى والدولية المعنية، والتي ترمي 

  تحسين التسليم واإلتاحة -٦العنصر 

 علـى المنتجـات     عدد البلدان التي تقوم بصياغة وتنفيذ سياسات رسمية وطنية بشأن الحـصول             •
  والتكنولوجيات الطبية األساسية ذات النوعية الجيدة واستخدامها

  عدد البلدان التي تصمم أو تعزز نظم المشتريات واإلمدادات الوطنية الشاملة   •

عدد المنتجات الصحية ووسائل التشخيص ذات األولوية التي يتم تقييمها والتحقق المـسبق مـن                 •
  مم المتحدةاأللكي تشتريها صالحيتها 

 استراتيجية وطنية أو إقليمية بشأن القوى العاملـة الـصحية           خططاًعدد البلدان التي تمتلك وتنفذ        •
والمهن المتصلة بالصحة، بما في ذلك السياسات والممارسات اإلداريـة المتبعـة فيمـا يخـص           

  الحوافز والتنظيم واالحتفاظ بالموظفين

 من المهنيين المؤهلين أو المدربين فـي مجـال التنظـيم            عدد البلدان التي يوجد فيها عدد كاف        •
   .تشكو من نقصالمتصل بالصحة ومجاالت االختصاص المعينة التي 

  تأمين آليات للتمويل المستدام -٧العنصر 

  تقديم تقرير فريق الخبراء العامل المعني بالبحث والتطوير والتمويل  •

لتي يتم تعزيزها، بما في ذلك المبادرات المشتركة بين         عدد مبادرات التمويل المستدام الجديدة أو ا        •
  القطاعين العام والخاص

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير في التمويل المستدام للبحـث والتطـوير            تسجيلهاالزيادة التي يتم      •
  ١.المتصلين بالصحة فيما يخص االستراتيجية

                                                           
ويـل المنـشأ بموجــب القـرار          من المنتظر أن يتولى فريق الخبراء العامل المعني بالبحـث والتطـوير والتم                ١
 .التوجيه/  تقديم البيانات المرجعية٢١-٦١ع ص ج
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  إنشاء نظم للرصد والتبليغ -٨العنصر 

  نتظمة بشأن التقدم المحقق في تنفيذ االستراتيجيةتقديم تقارير م  •

عدد البلدان وسائر أصحاب المصلحة الذين ينفـذون التوصـيات بـشأن الـسياسات المتـصلة                  •
  باالستراتيجية العالمية بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

منتجات الصحية واألجهزة الطبيـة     بابتكار ال المتعلقة  تقديم تقارير بشأن آليات الحفز والصعوبات         •
  . والحصول عليها

  المؤشرات االستراتيجية الشاملة األخرى

  عدد المنتجات الصحية الجديدة والمحسنة التي تحصل على إقرار دولي بصالحيتها لالستعمال  •

تي تتاح  عدد التدخالت واستراتيجيات التنفيذ الجديدة والمحسنة التي تم تحديد فعاليتها، والبينات ال             •
  .في مجال السياسة العامةللمؤسسات المناسبة بغية اتخاذ القرارات 
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