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  ٥/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/ الثانيكانون  ٢٧   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/INF.DOC./5   من جدول األعمال ١٤-٤البند 

  
  
  
  

  :الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  نحو وضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين

  
  

  عمال الدورة األولىمتابعة أ
  الحكومي الدوليللفريق العامل 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  ٢٠٠٧.١يناير /  كانون الثاني٢٥صدر تقرير الدورة األولى للفريق العامل في   -١
  
يناير إلى الدول األعضاء طلب منها أن ترسل في موعـد           /  كانون الثاني  ١٥ُأرسل خطاب دوري في       -٢

 إسهامات إضافية في العناصر التي أعدها الفريق العامل لخطة واستراتيجية           ٢٠٠٧فبراير  / أقصاه آخر شباط  
وستدرج اإلسـهامات والمقترحـات     .  واقتراحات بخصوص مجموعة الخبراء أو الكيانات المعنية       ٢عالميتين،

اإلضافية في وثيقة عمل منقحة تحتوي على مسودة االستراتيجية وخطة العمـل العـالميتين، سـتتاح للـدول                  
وستتاح أيضاً في ذلك الوقت، أو قبله، المعلومات األساسـية          .  الستعراضها ٢٠٠٧يوليو  / األعضاء في تموز  

  .األخرى التي طلبتها الدول األعضاء في الدورة األولى للفريق العامل
  
وبناء على اقتراحات الدول األعضاء سيقوم المدير العام، عن طريق التشاور مـع أعـضاء مكتـب                   -٣

لعامل الحكومي الدولي، بتحديد مجموعة الخبراء والكيانات المعنية، مع ضـمان التمثيـل المتـوازن               الفريق ا 
  .لألقاليم والبلدان النامية والبلدان المتقدمة والخبراء من الجنسين

  
/ أيلـول وأغسطس  / ويمكن أن تعقد المشاورات اإلقليمية التي تنظم بدعم من المكاتب اإلقليمية في آب              -٤

. ويمكن للخبراء المحددين والكيانات المعنية المحددة من اإلقليم المعني اإلسهام في هذه المـشاورات             . سبتمبر
ويمكن أيضاً أن تُعقد فـي      . وقد ترغب اللجان اإلقليمية في مناقشة وثيقة العمل وحصيلة أية مشاورات إقليمية           

 على اإلنترنت للحصول علـى إسـهامات وتعليقـات          سبتمبر جلسة استماع علنية ثانية    / أغسطس وأيلول / آب
  .إضافية فيما يتعلق بوثيقة العمل

  

                                                            
  .A/PHI/IGWG/1/6الوثيقة    ١
 .A/PHI/IGWG/1/5الوثيقة    ٢
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 لوضع اللمـسات    ٢٠٠٧أكتوبر  /  عقد الدورة الثانية والختامية للفريق العامل في تشرين األول         وُيعتزم  -٥
ب الفريـق   وفي الوقت نفسه سيواصل أعضاء مكت     . األخيرة على مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين      

العامل االجتماع، حسب االقتضاء، للنظر في األعمال األخرى التي يمكن االضطالع بها في الفترة الفاصلة بين 
  .الدورتين، والترتيبات التفصيلية لعقد الدورة الثانية

  
 وستواصل األمانة تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العموميـة              -٦

  .الموجهة تحديداً إلى منظمة الصحة العالمية
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