
 
  
  
  
  
  
 

  ١٨-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.18    من جدول األعمال ٥-١٧البند 
  
  
  

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان 
      والملكية الفكريةبشأن الصحة العمومية واالبتكار 

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

بعد النظر في تقرير األمانة بشأن االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار 
 ١والملكية الفكرية،

 
التوصـــيات المقدمـــة مـــن المجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة  فـــيأيضـــًا بعـــد النظـــر و 

 )؛١٧(١٣٦ت  موالستين والواردة في المقرر اإلجرائي 
  

بشأن االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن  ١٦-٦٢ج ص ع، و٢١-٦١ج ص عوٕاذ تذكر بالقرارين 
تهـدف إلـى تعزيـز التفكيـر بشـكل جديـد فـي ابتكـار األدويـة وسـبل الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية والتـي 

الحصـــول عليهـــا، باإلضـــافة إلـــى أنـــه، بنـــاًء علـــى توصـــية تقريـــر اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة واالبتكـــار 
والصــحة العموميــة، اللــذين ُوِضــع بموجبهمــا إطــار متوســط األجــل لتــأمين أســاس معــزز ومســتدام ألنشــطة البحــث 

وير األساسـية فـي مجـال الصـحة والقائمـة علـى تلبيـة االحتياجـات المرتبطـة بـاألمراض التـي تـوثر بشـكل غيــر والتطـ
متناسب على البلدان النامية، واقتـراح أهـداف وأولويـات واضـحة للبحـث والتطـوير وتقـدير االحتياجـات التمويليـة فـي 

  هذا المجال؛
  

ـــه  ـــذي تؤدي ـــدور األساســـي ال ـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة وٕاذ تســـّلم بال االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميت
واالبتكــار والملكيــة الفكريــة فــي توجيــه وتنســيق سياســات المنظمــة وبــرامج عملهــا بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار 

  ؛والملكية الفكرية
  

العـالمي وضـمان المعنون "اإليبـوال: إنهـاء الفاشـية الحاليـة وتعزيـز التأهـب  EBSS3.R1وٕاذ ترحب بالقرار 
قدرة المنظمة على التأهب واالستجابة للفاشيات والطوارئ المستقبلية الواسعة النطاق ذات العواقـب الصـحية"، الـذي 

  يؤكد من جديد االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛
  

بشأن الصحة العمومية واالبتكار  وخطة العمل العالميتين راتيجيةالستوٕاذ يساورها القلق بشأن وتيرة تنفيذ ا
  ،ةالعالمي الستراتيجيةمن جانب أصحاب المصلحة حسبما يرد في تذييل ا والملكية الفكرية

  
                                                           

 .٦٨/٣٥ج الوثيقة   ١
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  ما يلي:تقرر   -١
  
أن تمــّدد اإلطــار الزمنــي لخطــة العمــل المعنيــة بالصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة مــن  )١(

  ؛٢٠٢٢حتى  ٢٠١٥

لالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن  العـامأن تمدد الموعد النهـائي لالسـتعراض البرمجـي  )٢(
منجزاتهــــا والتحـــديات المتبقيــــة الخاصـــة بهــــا  بــــالتركيز علـــىالصـــحة العموميــــة واالبتكـــار والملكيــــة الفكريـــة 

فـي إلـى جمعيـة الصـحة تقـدم االعتـراف بأنهـا لـم و ، ٢٠١٨وتوصياتها المتعلقة بأعمال المسـتقبل حتـى عـام 
 ؛١٦-٦٢ج ص ع، حسبما طلبه القرار ٢٠١٥ عام

وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة  لالستراتيجية التقييم واالستعراض البرمجي العام إجراء )٣(
دة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة ى ح ل عل ةو ك ة بطريق ةعلـــى النحـــو المبـــين  متداخل ي الوثيق  ف

 ورهنًا بالعملية واألحكام الواردة أدناه؛ ١مع الدول األعضاء بالتشاورملحقها، و ٦٨/٣٥ج
  
  :ما يلي المدير العام من تطلب  -٢

  
 عـــن المنظمـــة بكتّيـــب ومسترشـــداً  المنظمـــة فـــي المتبعـــة التقيـــيم سياســـةمـــع يتماشـــى ، بمـــا الشـــروع  )١(

ي ٢التقيـــيم، ممارســـات امل إجـــراء تقيـــيم  ف الســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة تنفيـــذ الش
و  حزيـران/ فيالعموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة  الً  ٢٠١٥يوني ة ب عم واردة في الوثيق االختصاصات ال

ديم ؛٦٨/٣٥ج ي وتق ر األول يم  إدارةتعليقــات فريـق و التقري ى التقي هلمجلــس اإل ي دورت ذي ف ة  التنفي الثامن
ه ٢٠١٦يناير كانون الثـاني/  في والثالثين بعد المائة ديم؛ للنظر في يم وتق ر التقي ائي الشامل تقري إلـى  النھ

  المجلس التنفيذي؛ ، من خالل٢٠١٧ عام في للنظر فيه السبعين جمعية الصحة العالمية
  
راء خارجيين ستةعقد فريق مخصص إلدارة التقييم لمساعدة فريق التقييم الشامل يتألف من   )٢(  خب

  معنيين بمواضيع األعمال وخبيرين معنيين بالتقييم من فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم؛ مستقلين
  
ين المستقلين الستة الخارجيين الخبراءاختيار   )٣( يتماشـى مـع المبـادئ  بمـابمواضـيع األعمـال  المعني

 التقيـيم، ممارسـات عـن المنظمـة كتّيبالتوجيهية الختيار أعضاء أفرقة إدارة التقييم المخصصة الواردة في 
  ؛اإلقليميين المديرين مع التشاور خالل من ذلك في بما
  
وتنــوع  والتمثيــل اإلقليمــي المتســاوي التــوازن بــين الجنســين مــع احتــرام خبيــرًا، ١٨مــن إنشــاء فريــق   )٤(

مـن  ومتوازنـة بطائفـة واسـعة علـى أن يتمتعـوا ،إجـراء االسـتعراض البرمجـيمن أجل  ،الدراية والخبرة التقنية
الخبــرات والخبـــرة العمليــة والتجـــارب التــي تغطـــي العناصـــر الثمانيــة لالســـتراتيجية وخطــة العمـــل العـــالميتين 

  بلدان المتقدمة والبلدان النامية؛خبراء من ال يضموا ، وأنبشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  
مـن خـالل المـديرين اإلقليميـين،  ترشـيحهم ي ذلـك، بمـا فـخبـراء ترشـيحإلـى األعضاء دعوة الدول   )٥(

لوضــع قائمـــة مرشــحين وذلـــك عقــب الـــدورة التاســعة والثالثـــين بعــد المائـــة للمجلــس التنفيـــذي مباشــرة، لكـــي 
   عضوًا الذي سيجري االستعراض البرمجي العام؛ ١٨ختار منها المدير العام الفريق المكون من ي

  

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات ،االقتضاء وحسب   ١

 .٢٠١٣كتيب المنظمة عن ممارسات التقييم، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢
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ســــتعراض البرمجــــي العــــام لكــــي يوافــــق عليهــــا المجلــــس التــــي يشــــملها االختصاصــــات االعــــرض   )٦(
فريـق االسـتعراض  تشكيلة، وعرض ٢٠١٧في كانون الثاني/ يناير  التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة

  ؛٢٠١٧البرمجي العام لكي ينظر فيها مكتب المجلس التنفيذي في شباط/ فبراير 
  
بشــأن  لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتينم التقريــر النهــائي لالســتعراض البرمجــي العــاعــرض   )٧(

إنجازاتـه والتحـديات المتبقيـة والتوصـيات بشـأن بـالتركيز علـى  الصحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة
مــن خــالل الــدورة الثانيــة  ٢٠١٨ المضــي قــدمًا علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين فــي عــام

  .التنفيذي واألربعين بعد المائة للمجلس
  

  ٢٠١٥مايو / أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  
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