
  
  
  
  
  
  
  

  ١٦-٦٢ع ص ج    الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢

  WHA62.16     من جدول األعمال٨-١٢البند 
  
  
  

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان
  بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون، 
  

 بخصوص االستراتيجية وخطة العمـل العـالميتين بـشأن الـصحة     ٢١-٦١ج ص عإذ تذكّر بالقرار    
  ١العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، وإذ تالحظ المعلومات التي قدمتها األمانة؛

  
وإذ ترحب بالتقرير الذي قدمته األمانة عن تنفيذ الشبكة األفريقية لالبتكار في مجال األدوية ووسـائل                  

م وتشجع األنشطة التي تقودها أفريقيا البتكار المنتجات الصحية الالزمة الكتشاف وتطوير           التشخيص، التي تدع  
وتسليم األدوية ووسائل التشخيص الضرورية للعالج من األمراض المدارية المنسية، وإذ تعيد التأكيـد علـى                

   مدارية منسية،الحاجة إلى مزاولة أنشطة سريعة للوصول إلى المرضى المنسيين الذي يعانون من أمراض
  
  :تقرر  -١

  
إدراج أصحاب المصلحة اإلضافيين المتفق عليهم في خطة العمل كمـا ورد فـي الوثيقـة                  )١(
في اإلجـراءات المحـددة فـي       " الحكومات"بعد كلمة   " المهتمة"؛ مع حذف كلمة     ٣ إضافة   ٦٢/١٦ج

  ؛)ج(٣-٢ البند
  
  ؛١ إضافة ٦٢/١٦في الوثيقة جإدراج األطر الزمنية المقترحة في خطة العمل كما ورد   )٢(
  

   خطة العمل النهائية بشأن التدابير الخاصة، وأصحاب المصلحة، واألطر الزمنية؛تقروبناء عليه   -٢
  
 ٦٢/١٦ باالحتياجات التمويلية المقدرة المرتبطة بخطة العمل بالصيغة الواردة في الوثيقة ج           تحيط علماً   -٣

  ؛١إضافة 
  

                                                           
 .٣ إضافة ٦٢/١٦ وج٢ إضافة ٦٢/١٦ وج١ إضافة ٦٢/١٦ وج٦٢/١٦ الوثائق ج   ١
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 مع اإلحاطة علماً بضرورة استعراضها      ٦٢/١٦مؤشرات التقدم المقترحة المذكورة في الوثيقة ج       تقبل  -٤
وتحسينها بصفة دورية على أن تقدم األمانة في حالة المؤشرات الكمية معلومات تكميلية عن تنفيذ اإلجراءات                

  المحددة ؛
  
تحـسين كفـاءة وفاعليـة تنفيـذ      المديرة العامة أن تزيد بدرجة ملحوظة الدعم الـالزم ل   تطلب إلـى    -٥

االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، وأن تضع األولويـات              
  لإلجراءات الملموسة في مجال بناء القدرات واإلتاحة؛

  
ـ             تطلب إلى   -٦ اً شـامالً    المديرة العامة أن تجري باإلضافة إلى الرصد المتواصـل استعراضـاً برمجي

 للوقوف على منجزاتهما والتحديات المتبقيـة وأن تقـدم          ٢٠١٤لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين في عام       
  . عن طريق المجلس التنفيذي٢٠١٥توصيات بشأن أعمال المستقبل إلى الجمعية في عام 

  
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦٢ج   
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