
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٢-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.22    من جدول األعمال ١٤-١٣البند 
  
  
  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل  

  المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

بعـــد أن نظـــرت فـــي التقريـــر الخـــاص بفريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث 
    ١والتطوير؛

  
الــــذي طلــــب إلــــى المــــدير العــــام بــــين جملــــة أمــــور إنشــــاء فريــــق الخبــــراء  ٢٨-٦٣ج ص عر بــــالقرار وٕاذ تُــــذكِّ 

  نشـــئ بموجـــب القـــرار العامـــل الســـابق الـــذي أُ االستشـــاريين العامـــل لـــدفع عجلـــة العمـــل الـــذي يقـــوم بـــه فريـــق الخبـــراء 
  ، وتقديم تقريره الختامي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين؛٢١-٦١ج ص ع

  
   ،١٦-٦٢ج ص عو ٢١-٦١ج ص عو ٢٤-٥٩ج ص عبالقرارات  أيضاً وٕاذ ُتذكر 

  
بتقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل، وتعرب عن تقديرها لرئيسه ونائبـه وجميـع أعضـائه، علـى  ترحب   -١

  ما قاموا به من عمل؛ 
  
   ٢الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢

إجـــراء المشـــاورات مـــع أصـــحاب المصـــلحة علـــى الصـــعيد الـــوطني لمناقشـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء   )١(
  ن التحاليل من أجل التوصل إلى اقتراحات وٕاجراءات ملموسة؛ االستشاريين العامل وغيرها م

المشاركة النشطة في االجتماعات التي ُتعقد على الصعيدين اإلقليمي والعالمي والتي يشار إليهـا   )٢(
  في هذا القرار؛

                                                           
  .١تصويب  ٦٥/٢٤والوثيقة ج ٦٥/٢٤ملحق الوثيقة ج    ١
  ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلك.    ٢
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 االقتراحـات واإلجـراءات التـي تتحـدد نتيجـة للمشـاورات ،حيثما أمكن في كل بلد من البلدان ،تنفيذ  )٣(
  الوطنية؛ 

بالتعـــاون مـــع منظمـــة الصـــحة  ١إنشـــاء و/ أو تعزيـــز اآلليـــات لتحســـين تنســـيق البحـــث والتطـــوير  )٤(
  ضاء؛ تالعالمية وغيرها من الشركاء المعنيين حسب االق

  
الخــاص والمؤسســات األكاديميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى زيــادة  والقطــاع ٢الــدول األعضــاء تــدعو  -٣

االستثمارات في أنشطة البحث والتطوير في مجال الصحة فيما يتعلق بأمراض النمطين الثاني والثالـث واحتياجـات 
  البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األول؛ 

  
اللجــان اإلقليميــة مناقشــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل فــي اجتماعاتهــا خــالل عــام  مــنتطلــب   -٤

، وذلــك فــي ســياق تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة ٢٠١٢
  من أجل اإلسهام في تقديم االقتراحات واإلجراءات الملموسة؛  ٣الفكرية

  
وجـــدوى  يجـــري تحلـــيًال دقيقـــاً  ٢المـــدير العـــام عقـــد اجتمـــاع مفتـــوح العضـــوية للـــدول األعضـــاء مـــنطلـــب ت  -٥

نتــائج و  التوصــيات المقترحــة مــن ِقبــل فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل، مــع أخــذ الدراســات األخــرى ذات الصــلة
يضـع االقتراحـات أو الخيـارات بشـأن و في االعتبار حسب االقتضاء  المشاورات الوطنية ومناقشات اللجان اإلقليمية

لُتعرض تحـت بنـد موضـوعي ُيكـّرس لمتابعـة  ٤) رصد نفقات البحث والتطوير،٣تمويل (ال) ٢) تنسيق البحث، (١(
تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل فــي جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين مــن خــالل دورة المجلــس 

  د المائة.التنفيذي الثانية والثالثين بع
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  

  
  

=     =     =  

                                                           
في سياق هذا القرار يشير تعبير البحث والتطوير إلى البحث والتطوير في مجال الصحة فيما يتعلق بأمراض النمطـين     ١

  الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األول.
  ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلك.    ٢
  .١٦-٦٢ج ص عو ٢١-٦١ج ص عالقراران     ٣
  .وفقًا لتعريفها الوارد في االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية    ٤


