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  :الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

 بشأن حقوق الملكية ٢٤-٥٩ج ص ع القرارعالمية التاسعة والخمسون، بموجب قررت جمعية الصحة ال  -١
الفكرية واالبتكار والصحة العمومية، إنشاء فريق عامل حكومي دولي يتولى وضع استراتيجية وخطـة عمـل    

تكـار   على توصيات اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالب        يقوم متوسط األجل    اًعالميتين باعتبارهما إطار  
والصحة العمومية، ويهدف هذا اإلطار لتحقيق جملة من األهداف منها تأمين أساس معزز ومـستدام ألنـشطة             

 بشكل مفرط، البحث والتطوير األساسية في المجال الصحي والمتصلة باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية              
  .ت التمويلية في هذا المجالواقتراح أهداف وأولويات واضحة للبحث والتطوير وتقدير االحتياجا

ديـسمبر  / شاركت الدول األعضاء في االجتماعات التي عقدها الفريق العامل في كـانون األول            قد  و  -٢
 جميعوأجريت إلى جانب ذلك مشاورات في       . ٢٠٠٨أبريل  / ، ونيسان ٢٠٠٧نوفمبر  / ، وتشرين الثاني  ٢٠٠٦

 مـسودة ، كان الغرض منهـا مناقـشة        ٢٠٠٧أكتوبر  / أغسطس وتشرين األول  /  بين آب  مااألقاليم في الفترة    
 مـن   عـدد  أيـضاً  شارك فيها  أعمال الفريق العامل، التي      عرضتوقد  . االستراتيجية وخطة العمل العالميتين   

مايو / الخبراء والكيانات المعنية والمنظمات غير الدولية، على جمعية الصحة العالمية الحادية والستين في أيار             
 جمعية الصحة االستراتيجية العالمية واألجزاء التي تم االتفاق بشأنها من خطة العمل بشأن               واعتمدت ٢٠٠٨.١

  .٢١-٦١ج ص عالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية في القرار 

على المديين القريـب     بعدد من األنشطة     االضطالع المديرة العامة،    إلىوطلب القرار، ضمن ما طلبه        -٣
ي ذلك وضع اللمسات األخيرة على العناصر التي لم تستكمل بعد من خطة العمـل؛ وإعـداد                  بما ف  والمتوسط،

 وتقديم تقرير عن هـذه      محدد األجل ويتوخى تحقيق نتائج؛    برنامج للبداية السريعة؛ وإنشاء فريق خبراء عامل        
  .تلك األنشطةعن معلومات أحدث ال التقرير الحالي ويورد. األنشطة

لعناصر المعلقة من خطة العمل، بما في ذلك تعيين األطر الزمنية وتحديد مؤشـرات     وقد تم استكمال ا     -٤
 إلى التوجيهات التي قدمتها الدول األعضاء إلى الفريق العامـل     اًواستناد. التقدم وتقديرات االحتياجات التمويلية   

د التقدم الـشامل    الحكومي الدولي، واصلت األمانة العمل على وضع مجموعة من المؤشرات التي ستتيح رص            
روابط مع آليـات الرصـد      ، إقامة    عند االقتضاء  ،وتم. المحقق في تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين      

وقام المجلس التنفيذي باستعراض مجموعة مؤشرات التقدم المقترحة إبـان دورتـه الرابعـة              . األخرى القائمة 
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. عالمية وثيقة منقحة تتضمن اقتراحات الدول األعضاء       وستعرض على جمعية الصحة ال     ١.والعشرين بعد المائة  
وتم عند .  حساب التكاليف من أجل تقدير االحتياجات التمويلية الالزمة لتنفيذ خطة العملإلى األمانة عمدتكما  

.  في إطار خطط العمل األخرى التابعة للمنظمـة        اًاللزوم االستهداء بأعمال حساب التكاليف التي أجريت سابق       
  ٢. على األطر الزمنية المقترحة واالحتياجات التمويلية المقدرة في وثيقة مرفقة أخرىاالطالعويمكن 

 لتنفيذ عدد من األنشطة المحددة من االسـتراتيجية         "البداية السريعة "وضع برنامج   إلى  وبادرت األمانة     -٥
تلت هذا العمل ممارسة تمـت  وقد .  إطار مسؤولية المنظمة الكاملةضمنوخطة العمل العالميتين والتي تندرج      

وتصنف األنشطة األخـرى    .  التنفيذ عملية في   تُسهمعلى صعيد المنظمة الشامل لتحديد األنشطة الجارية التي         
:  في إطار برنامج البداية السريعة في المجاالت العريضة األربعـة التاليـة            ٢٠٠٨التي استهل تنفيذها في عام      

 وتعيـين   الثغرات القائمة في مجال البحوث    صعيد العالمي، وتحديد     أنشطة البحث والتطوير على ال     حصر) ١(
دعم البحث والتطوير وتعزيز عملية وضع المعايير الخاصة بالطب التقليدي      ) ٢(مجاالت البحث ذات األولوية؛     

رصد وضع إطار لل  ) ٤(تطوير وتعزيز القدرات التنظيمية في البلدان النامية؛        ) ٣(في البلدان النامية؛    ) الشعبي(
وإلى جانب ذلك، تتعاون األمانة مع المحفل العالمي للبحوث الصحية من أجل وضع قاعـدة               . وإعداد التقارير 

  . لتمويل البحث والتطويرالمحتملةللبيانات بشأن المصادر 

وهو فريق تمثل   .  ويتوخى تحقيق النتائج   وقامت المديرة العامة بإنشاء فريق خبراء عامل محدد األجل          -٦
 السياسات المعروفين على الصعيد الدولي وخبراء تقنيين في مجاالت          راسمي من   اً األقاليم ويضم عدد   فيه جميع 

كما ستوجه الدعوة إلى عدد من الخبراء إلسداء       .  واالقتصاد والماليةالصحة العمومية والعلوم الطبية البيولوجية      
. المحددةفريق الخبراء العامل لمناقشة بعض القضايا        ولحضور االجتماعات التي يعقدها      المتخصصةالمشورة  

يناير في جنيف، وقام خاللـه      /  كانون الثاني  ١٤ إلى   ١٢وقد عقد الفريق العامل اجتماعه األول في الفترة من          
باستعراض الوضع الراهن لتمويل وتنسيق أنشطة البحث والتطوير واتخاذ قرار بشأن أسـلوب تنفيـذ العمـل            

، وثمة اقتراح   ٢٠٠٩يونيو  /  ومن المزمع أن يعقد الفريق العامل اجتماعه الثاني في حزيران          .وأنشطة المتابعة 
األعـضاء لكـي تقـدم     وقد تم االتصال بالـدول      . ٢٠٠٩نوفمبر  / بأن يعقد االجتماع الثالث في تشرين الثاني      
لفريق العامـل تلـك      لحفز البحث والتطوير؛ وسيستعرض ا     والمبتكرةمقترحاتها بشأن مصادر التمويل الجديدة      

اسـتمزاج   لنشاط   اً دعم اإلنترنت عن طريق    عموميةكما عقدت جلسة استماع     .  اجتماعه الثاني  لدىالمقترحات  
  . هذااآلراء

وثمة صالت واضحة تربط بين استراتيجية المنظمة المقترحة للبحوث من أجـل الـصحة وبعـض                  -٧
 االحتياجات ذات األولوية فـي مجـال      تين، مثل تحديد    العناصر الرئيسية من االستراتيجية وخطة العمل العالمي      

وبناء القدرات الجديدة وتحسينها ونقل التكنولوجيا وتعزيـز آليـات          وتعزيز البحث والتطوير    البحث والتطوير   
 وسيجري تنفيذ استراتيجية المنظمة بـشأن البحـوث         ٣.المستدامة ووضع نظم الرصد وإعداد التقارير      التمويل

 وبالتعاون مع الشركاء؛ وسـيتم ذلـك باالتـساق مـع مراجـع              برمتها صعيد المنظمة    أجل الصحة على   من
باإلضافة إلى ذلك، فإن األنـشطة      و.  في االستراتيجية وخطة العمل العالميتين     الواردةمن أجل الصحة     البحوث

ـ       مسودة في   اًالصلة من االستراتيجية العالمية تنعكس أيض      ذات ة بـشأن    استراتيجية منظمـة الـصحة العالمي
  .٢٠١٣-٢٠٠٨ األدوية
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ويجري تنسيق األنشطة في مجال الملكية الفكرية والتجارة مع المنظمات الحكومية الدولية، بما فـي                 -٨
بناء القدرات وتبادل   إلى  ذلك األونكتاد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، وهي ترمي            

 جاريـاً ويسترشد هذا العمل الذي مـازال       . ى مستوى التقنيات والسياسات   المعلومات ودعم الدول األعضاء عل    
كما تم تقديم تقرير عن أعمال األمانة إلى        . باالستراتيجية العالمية وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة       

ع رفيـع    وانعقـد اجتمـا    ١.مجلس منظمة التجارة العالمية المعني بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريـة          
المستوى للمديرين العامين لألونكتاد ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة          

  .العالمية، وذلك لمناقشة االستراتيجية العالمية وأوجه التعاون الممكنة بين الوكاالت من أجل تيسير تنفيذها

لعالميتين ومناقشتهما في عدد من المحافل واالجتماعات       وتم أيضا عرض االستراتيجية وخطة العمل ا        -٩
/  تشرين الثـاني   ٩-٧بيجين،   ()الشعبي (الرفيعة المستوى، منها مؤتمر منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي        

/  تشرين الثاني  ٢٠-١٧باماكو،  (والمحفل الوزاري العالمي المعني بالبحوث من أجل الصحة         ) ٢٠٠٨نوفمبر  
  ).٢٠٠٨نوفمبر 

واعتمـدت  . ٢٠٠٨وقد درست جميع اللجان اإلقليمية االستراتيجية وخطة العمل العالميتين في عـام               -١٠
  ٢. العمل على الصعيد اإلقليميإلى تعزيز يدعو الدول األعضاء اًاللجنة اإلقليمية لألمريكتين قرار

األدويـة ووسـائل     لالبتكار فـي مجـال    الشبكة األفريقية    ٢٠٠٨أكتوبر  / ودشنت في تشرين األول     -١١
البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المـشترك بـين              بدعم من    التشخيص،

.  ومن عدة مؤسسات أفريقيةاليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية،       
، ولـدعم    التي تقودها أفريقيـا     في مجال البحث والتطوير    األنشطة االبتكارية وترمي الشبكة إلى تعزيز وإدامة      

وستؤلف األنشطة التي تقوم بها الشبكة لتعزيز االبتكارات الـصحية  . تطوير القدرات والبنى التحتية في أفريقيا   
 ومن المزمـع إطـالق    .  حاسم األهمية في تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين        اً إقليمي اًفي أفريقيا إسهام  

  .مبادرات مماثلة في األقاليم األخرى

قيـد   بشأن الفقرات    إلى اتفاق وتجري اآلن مشاورات غير رسمية بين الدول األعضاء بهدف التوصل             -١٢
  . في خطة العملالبحث ذات العالقة باألطراف المعنية والواردة

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  .هذا التقرير بإلى أن تحيط علماًجمعية الصحة مدعوة   -١٣
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