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  ٢ إضافة ٦٢/١٦ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ٧   من جدول األعمال المؤقت  ١١-١٢البند 

  A62/16 Add.2   
  
  
  

  :الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  عالميتانالعمل الستراتيجية وخطة الا

  
  

  مؤشرات التقدم المقترحة
  
  

  ير من األمانةتقر
  

  
  
 إلى المديرة العامة، أن تقوم، فـي جملـة أمـور،            ٢١-٦١ج ص ع   طلبت جمعية الصحة في قرارها        -١

بوضع اللمسات األخيرة على العناصر التي لم تُستكمل بعد من خطة العمل، بما في ذلك مؤشرات التقدم، وأن                  
وقد عرضت مجموعة من مؤشرات التقدم على       . اتقدمها إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين لتنظر فيه        

 ُأعدت مجموعة منقحة    ١المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، وبناء على التعليقات الواردة           
  .يرد بيانها أدناه

  
وسوف تشكل المؤشرات األساس الذي يستند إليه في التقارير التي تُقدم بصفة منتظمة إلـى جمعيـة                   -٢
ولكل عنصر مجموعة من المؤشرات     . عامانصحة عن األداء والتقدم المحرز عموماً خالل فترة تبليغ قدرها           ال

 وحيثما وجدت صـالت     . فيما يتعلق باألهداف الرئيسية ذات الصلة بذلك العنصر تحديداً         المتحققةتقيس النتائج   
المؤشر الذي يقيس هذا النشاط فـي       بين مجاالت النشاط المضطلع به في إطار أكثر من عنصر واحد، يدرج             

وباإلضافة إلى ذلك وضع مؤشران شـامالن لقيـاس         . بالموضوعإطار العنصر الذي يتقرر أنه األوثق صلة        
  .التقدم المحرز عموماً

  
أي (  المؤشرات المقترحة على نطـاق األمـراض المحـددة فـي االسـتراتيجية العالميـة                 وتطبق  -٣

 البحـث والتطـوير      أنشطة الث واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية في مجال      النمط الثاني والنمط الث    أمراض
 محل، على المنتجات الصيدالنية واألدويـة التقليديـة         ك، حيثما كان لذل   وتطبق)  بأمراض النمط األول   المتصلة

  .القائمة على البحوث
  
  
  
  

                                                           
  ).النص اإلنكليزي(، المحضر الموجز للجلسة العاشرة ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة     ١
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  المؤشرات حسب العنصر
  
  حث والتطوير تحديد األولويات في احتياجات الب-١العنصر   -٤
  

  المؤشرات

 تحليل الثغرات في مجال البحث والتطوير، بما في ذلك آثار هذه الثغرات علـى الـصحة                 إتمام  •
   ونشرهوإصدارهالعمومية في البلدان النامية، وإعداد تقرير عن هذا التحليل 

 تُمنح  الصحة،المتصلة ب عدد البلدان النامية التي لديها خطط وطنية لبناء قدرات البحث والتطوير              •
حتياجات في مجال الـصحة العموميـة       ما يتحدد من ا   فيها األولوية للبحث والتطوير استناداً إلى       

   البحث والتطويريتم التعرف عليه من ثغرات في مجال ماو

عالمية فـي مجـال     بشأن ما اتفقت حوله اآلراء من احتياجات وأولويات         عدد التقارير الصادرة      •
  .ما أو بنمط التدخلالبحوث المتصلة بمرض 

   تعزيز البحث والتطوير-٢العنصر   -٥

  المؤشرات

ة الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة الصحية والمهنيين       يعدد البلدان التي تتضمن خططها االستراتيج       •
  المتصلين بها عنصراً خاصاً بالبحث والتطوير

البحـث  أنـشطة   أو المعززة المتعلقة ب   عدد مبادرات التنسيق الوطنية واإلقليمية والعالمية الجديدة          •
   بالصحة، بما في ذلك المبادرات المشتركة بين كيانات القطاعين العام والخاصالمتصلةوالتطوير 

حو فعال وميـسور    نعدد المبادرات الجديدة أو المعززة الرامية إلى إتاحة إمكانية االستفادة على              •
  ثية ونتائج البحوث والتكنولوجيا المستخدمة فيهامن المنشورات والمعلومات من قبيل المعرفة البح

عدد المبادرات الجديدة أو المعززة الرامية إلى تعزيز قدرة تحليل وتنظـيم بيانـات التجـارب                   •
  السريرية 

•                نسبة المنشورات التي يستعرضها األقران وتكون المؤسسة الرئيسية المؤلفة لها موجودة في بلـد
  نامٍ

  لقدرة على االبتكار وتحسينها بناء  ا-٣العنصر   -٦

  المؤشرات

عدد مراكز البحوث الجديدة والقائمة في البلدان النامية التي جرى تعزيزها من خـالل التطـوير           •
  والدعم المؤسسيان الشامالن

  نسبة البلدان النامية التي توجد فيها نظم بحوث صحية وطنية مستوفية للمعايير الدولية  •
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  تقييم سلطاتها التنظيمية الوطنية ودعمها واعتمادهاعدد البلدان التي تم   •

عدد الجديد أو المحدث من المعايير العالمية الخاصة بـالجودة واألخالقيـات والمستحـضرات                •
الدالئل اإلرشادية واألدوات الخاصة بتعزيز الجودة واللوائح التنظيمية الفعالة المتعلقة          والمرجعية  

  ا والتكنولوجي١بالمنتجات الصحية

  .عدد البلدان التي لديها سياسات وطنية في مجال األدوية التقليدية تشمل البحث والتطوير  •

   نقل التكنولوجيا-٤العنصر   -٧

  المؤشرات

عدد المبادرات التنسيقية والتعاونية الوطنية واإلقليمية والعالمية الرامية إلى زيادة وتيـسير نقـل                •
  التكنولوجيا المتصلة بالصحة، بما فيها المبادرات القائمة بين كيانات القطاعين العام والخاص

 بالـصحة   الـصلة ات  عدد البلدان التي لديها استراتيجيات لنقل التكنولوجيا تشمل التكنولوجيات ذ           •
  . الخاصة بهاعناصر بناء القدراتو

 وتعزيـز    االبتكـار  في وإدارة شؤونها من أجل المساهمة     الملكية الفكرية    تطبيق -٥العنصر    -٨
  الصحة العمومية

  المؤشرات

عدد البلدان المشاركة في مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات على تنظيم حقوق الملكية الفكريـة                 •
  اماً في تعزيز االبتكار والنهوض بالصحة العموميةوإعمالها إسه

حقوق تنظيم وإعمال   عدد البلدان التي تشجع وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات في مجال               •
الـصحة  ب المتـصلة الفكرية على نحوٍ موجه نحو احتياجات وأولويات البلـدان الناميـة             الملكية

  العمومية

الذي وضعته منظمـة التجـارة       الوطنية ما يتضمنه االتفاق      اشريعاتهعدد البلدان التي تدمج في ت       •
المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية من أحكام مرنة بشأن حماية الـصحة             العالمية  
  العمومية

عدد ونوع المبادرات المشتركة بين أمانات ومجالس إدارة المنظمات اإلقليمية والدولية المختصة              •
  .الفكرية والصحة العموميةالرامية إلى تنسيق األعمال المتصلة بالملكية 

   تحسين التسليم واإلتاحة- ٦العنصر   -٩

  المؤشرات

عدد البلدان التي تضع وتُنفذ سياسات وطنية رسمية بشأن إتاحة إمكانية الحصول على المنتجات                •
  والتكنولوجيات الطبية األساسية وبشأن جودة تلك المنتجات والتكنولوجيات واستخدامها

                                                           
ص واألدوية وذلك وفقاً للقـرار  ـ تشمل اللقاحات ووسائل التشخي   أنها" المنتجات الصحية "يفهم من عبارة    ينبغي أن       ١
  .٢٤-٥٩ع ص ج
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   تصمم نظم شراء وإمداد وطنية شاملة أو تعززهاعدد البلدان التي  •

 مـسبقاً لكـي     وإجازتهاعدد المنتجات الصحية وأدوات التشخيص ذات األولوية التي تم تقييمها             •
  تشتريها األمم المتحدة

التي لديها خطط استراتيجية وطنية أو إقليمية خاصـة بـالقوى العاملـة الـصحية               عدد البلدان     •
ها، بما فيها السياسات والممارسات اإلدارية المتعلقة بـالحوافز والتنظـيم           والمهنيين المتصلين ب  

   العاملينواستبقاء

عدد البلدان التي لديها عدد كاف من المهنيين التنظيميين المعنيين بالصحة المؤهلين أو المدربين                •
  .ومجاالت التخصص المحددة التي توجد فيها ثغرات

  يل المستدامة تعزيز آليات التمو-٧العنصر   -١٠

  المؤشرات

  تقديم تقرير فريق الخبراء العامل المعني بالبحث والتطوير والتمويل  •

عدد مبادرات التمويل المستدامة الجديدة أو المعززة بما في ذلـك المبـادرات المـشتركة بـين                   •
  القطاعين العام والخاص

 فـي إطـار      والمضطلع بهـا   والتطوير المتصلة بالصحة  زيادة التمويل المستدام ألنشطة البحث        •
  . خالل الفترة المشمولة بالتقرير١االستراتيجية

   إنشاء نُظم للرصد والتبليغ- ٨العنصر   -١١

  المؤشرات

   ٢تقديم تقارير بصفة منتظمة عن التقدم المحرز صوب تنفيذ االستراتيجية  •

 واإلقليمي والعالمي د الوطنيي الصع كل منعدد المبادرات الجديدة أو المعززة المضطلع بها على  •
بما في ذلك المبادرات التي تضطلع بها الجهات غير الحكومية صاحبة المصلحة، بهدف تعزيـز               

  تنفيذ االستراتيجية

  . من االستراتيجية٨تقديم تقارير عن كل من المسائل المدرجة  تحت العنصر   •

  
  

  
  

                                                           
وفقـاً  التوجيهات التي سيوفرها فريق  الخبراء العامل المعني بالبحث والتطوير والتمويل المنشأ             / خطوط األساس     ١

  .٢١-٦١ج ص عللقرار 
ا يتعلق بأهداف االستراتيجية سيدرج باعتباره عنصراً رئيـسياً فـي التقيـيم             لمحرز فيم اتقدير نوعي يقيس التقدم         ٢

  . من االستراتيجية العالمية٤١الشامل المطلوب إجراؤه كل أربع سنوات بموجب الفقرة 
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  لمؤشران االستراتيجيان الشامالن اإلضافيانا  -١٢
  

ديد وما هو محسن من المنتجات الصحية الموافق دولياً على استخدامها، بما في ذلك عدد ما هو ج  •
  .المعلومات المتعلقة بطبيعة هذه المنتجات وجِدتها

عدد التدخالت واستراتيجيات التنفيذ الجديدة والمحسنة التي تم التثبت من فعاليتها وإتاحة البينات               •
  .اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياساتإلى المؤسسات المختصة ألغراض 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .جمعية الصحة مدعوة إلى أن تنظر في مؤشرات التقدم المقترحة  -١٣
  
  
  

=     =     =  


