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االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة 
  والملكية الفكريةالعمومية واالبتكار 

  
  

  المدير العامتقرير من 
  
  
، أحــاط المجلس التنفيــذي علمــًا في دورتــه الثــانيــة واألربعين بعــد المــائــة ٢٠١٨في كــانون الثــاني/ ينــاير  -١

 ٢).٤(١٤٢م تواعتمد المقرر اإلجرائي  ١بنسخة سابقة من هذا التقرير
 
الذي وافق ) ٢٠١٧) (٨(١٤٠م توفقًا للمقرر اإلجرائي على طلب المجلس التنفيذي  بناءً التقرير م هذا يقدَّ  -٢

فيه المجلس على اختصــاصــات االســتعراض البرمجي الشــامل لالســتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشــأن الصــحة 
 العمومية واالبتكار والملكية الفكرية.

 
)، طلبت جمعية الصـــــــحة العالمية الثامنة والســـــــتون من المدير العام ٢٠١٥( ١٨-٦٨ج ص عوفي القرار  -٣

لتكملة  من أجل إجراء اســـــتعراض برمجي شـــــامل لالســـــتراتيجية وخطة العمل العالميتينخبيرًا  ١٨إنشـــــاء فريق من 
األربعين بعد على المجلس التنفيذي في دورته ملخص التقييم وُعرض بإجرائه.  األمانة تكلفســالتقييم الشــامل الذي 

 ٤للمنظمة. الموقع اإللكترونيعلى وُيتاح التقرير الكامل عن التقييم  ٣المائة
  

عملية أكثر تركيزًا على ن يكون االســــــتعراض أاالســــــتعراض البرمجي الشــــــامل اختصــــــاصــــــات في  اقُترحو  -٤
أنه وينبغي أن يســترشــد فريق الخبراء المعني باالســتعراض بالتقييم غير من التقييم.  الســياســات واســتشــرافًا للمســتقبل

 الجهات صاحبة المصلحة المعنية.بّينات أخرى وٕاشراك ينبغي له أن يراعي 
  

االســـتراتيجية وخطة من أجل تنفيذ  األعمال المقبلةاســـتقصـــاء بشـــأن  وفي إطار عملية االســـتعراض ُأجري -٥
بما فيها فضًال عن مقابالت مع الدول األعضاء ومجموعة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة العمل العالميتين 

وُعقدت جلســــــــــــــات هيئات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 
 عضاء والجهات صاحبة المصلحة المعنية.إعالمية أيضًا مع الدول األ

                                                           
 .١تنقيح  ١٤٢/١٤م تالوثيقة    ١
 انظر المحاضــــــــــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، الجلســــــــــتان الســــــــــادســــــــــة والســــــــــابعة   ٢

 .(باإلنكليزية)

  .١٤٠/٢٠م تالوثيقة    ٣
(تم  http://www.who.int/about/evaluation/gspoa_report_final20dec16.pdfالموقع اإللكتروني التــالي:  انظر   ٤

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١٣االطالع في 
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اء المعني باالســــــــــــــتعراض عدة اجتماعات في الفترة بين شــــــــــــــهري آذار/ مارس وأيلول/ وعقد فريق الخبر  -٦
أهداف االســــــــتراتيجية وخطة العمل العالميتين وأغراضــــــــهما واســــــــتعراض اســــــــتمرار مالءمة لتقييم  ٢٠١٧  ســــــــبتمبر

ويتاح  .٢٠٢٢حتى عام  باألعمال المقبلةوالتوصــــــــــــــية أي تحديات متبقية إنجازاتهما ومواطن ضــــــــــــــعفهما وتحديد 
 ١التقرير الكامل عن االستعراض البرمجي الشامل على الموقع اإللكتروني للمنظمة.

 
إعداد مؤشــــــــــــر طلب المجلس التنفيذي أيضــــــــــــًا من األمانة  ،)٢٠١٧) (٨(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي وفي  -٧

، ٢٠٠٩لمتطلبات التمويل والمصـــــــــــــــادر المحتملة لتكاليف تنفيذ توصــــــــــــــيات االســــــــــــــتعراض البرمجي. وفي عام 
در    في  مليون دوالر أمريكي ٣٥٠ بمبلغ قيمتـــــه تكـــــاليف تنفيـــــذ االســــــــــــــتراتيجيـــــة وخطـــــة العمـــــل العـــــالميتين تقـــــُ

 ٢٠١٥.٢-٢٠٠٩الفترة 
  

عدد اإلجراءات ذات األولوية التي أوصـــــــــــــى بها فريق الخبراء المعني باالســـــــــــــتعراض األمانة أن  ٕاذ رأتو  -٨
إجراءات، تقدر أن الميزانية لتنفيذ اإلجراءات التي أوصى  ١٠٨إجراء مقارنة بالعدد األولي البالغ  ٣٣يقتصر على 

وعالوة على . ٢٠٢٢-٢٠١٨مليون دوالر أمريكي في الفترة  ٣١,٥بالكامل ســتبلغ المعني باالســتعراض بها الفريق 
مليون دوالر أمريكي.  ١٦,٣ســتبلغ الميزانية المقدرة لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية العالية التي حددها الفريق ذلك، 

اإلرشـــــادية لألمانة بضـــــمان تنفيذ االســـــتراتيجية وخطة العمل العالميتين ورصـــــدهما وتقديم وســـــتســـــمح هذه الميزانية 
 .٢٠٢٢-٢٠١٨إلى الدول األعضاء في تنفيذ توصيات الفريق للفترة اإلرشاد والدعم التقنيين 

  
ومن الضــــروري بالتالي تعبئة موارد إضــــافية من االشــــتراكات وال تغطي الموارد الراهنة الميزانية المقترحة.  -٩

وال يمكن تحديد على موارد الدول األعضـــــــــــــاء وتنطوي عدة إجراءات على آثار المقدرة أو المســـــــــــــاهمات الطوعية. 
 قديرات دقيقة للتكاليف الخاصة بها.ت

  
. هذا التقريربالملحق في  التي أوصـــى بها الفريق المعني باالســـتعراضاإلجراءات ذات األولوية يرد بيان و  -١٠

التقرير الكامل عن االســـــــــــتعراض البرمجي الشـــــــــــامل لالســـــــــــتراتيجية وخطة العمل العالميتين على الملخص و وُيتاح 
 اإلنترنت.

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

الــذي أوصــــــــــــــى بــه المجلس التنفيــذي في المقرر المقرر اإلجرائي  اعتمــادإلى  ةمــدعو  جمعيــة الصــــــــــــــحــة -١١
  .)٤(١٤٢م ت اإلجرائي

  
  
  
  
  
  

                                                           
  الموقع اإللكتروني التالي:  انظر   ١

http://www.who.int/medicines/areas/policy/overall-programme-review-global-strategy-phi/en/  تـــم االطـــالع فــي)
 ).٢٠١٨آذار/ مارس   ١٣

 .)١٦-٦٢(التكلفة المترتبة على القرار ج ص ع ٥، الملحق ١سجالت/ /٦٢/٢٠٠٩ج ص عالوثيقة    ٢
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  الملحق
  

  التي أوصى بها فريق الخبراء المعنياإلجراءات 
  لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين باالستعراض البرمجي الشامل

  بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

تقديم "ُطلب في اختصــــــــاصــــــــات االســــــــتعراض البرمجي الشــــــــامل من فريق الخبراء المعني باالســــــــتعراض  -١
التوصـــــــيات بشـــــــأن األعمال المقبلة بما في ذلك التفاصـــــــيل عن العناصـــــــر أو اإلجراءات التي ينبغي إضـــــــافتها أو 

 ١".٢٠٢٢لميتين حتى عام تحسينها أو استكمالها في المرحلة المقبلة من تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العا
  

ياغة االبتكار واإلتاحة فإن عدة تحديات حفّ بعض جوانب وعلى الرغم من التقدم المحرز في  -٢ زت صــــــــــــــ
مطروحة وقد ظهرت  التزالاالسـتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية 

إلى التمويل المســــــــتدام االفتقار في مناطق تحتاج إليها و منتجات صــــــــحية جديدة  عدم توفرتحديات جديدة تشــــــــمل 
وعدم فعالية واالفتقار إلى منتجات صـــــحية أســـــاســـــية واســـــتخدامها غير المناســـــب وارتفاع تكاليف عدة أدوية جديدة 

لبلدان النامية أســــاســــًا وعدم وجود أطر تنظيمية متينة وموظفين مدربين في الســــلســــلة التوريد واإلمداد البنية التحتية 
 حصرًا. ال

  
ورأى الفريق المعني باالســـــتعراض أن العناصـــــر الثمانية من االســـــتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـــــأن  -٣

متصلة وتمثلت المشكلة الرئيسية ال. صالحة على نطاق واسع ما فتئتالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية 
في عدم تأثيرهما في إطار التنفيذ مما أوحى بإمكانية أن يضيف االستعراض عالميتين باالستراتيجية وخطة العمل ال

خالل تقديم توصــــــــيات تكون أكثر تركيزًا من حيث النطاق والمدى وتشــــــــمل مجموعة من اإلجراءات  أكبر قيمة من
 تلبية االحتياجاتذات األولوية فيما يخص كل عنصــــــر من عناصــــــر االســــــتراتيجية وخطة العمل العالميتين بهدف 

وكان من الضــــــــــــــروري أن تكون تلك اإلجراءات ذات األولوية لحالية في مجال البحث والتطوير وٕاتاحة األدوية. ا
 محددة وممكنة وتنطوي على مؤشرات ومنجزات مستهدفة ثابتة يمكن رصدها.

  
الدول األعضاء بدًال ضرورة توجيه التوصيات إلى أمانة المنظمة و/ أو ورأى الفريق المعني باالستعراض  -٤

مســـــــــاهمة الجهات صـــــــــاحبة  على الرغم من أنو من توجيهها إلى الجهات صـــــــــاحبة المصـــــــــلحة المعنية المتعددة. 
لهذه الجهات المالئمة ن تشجيع المشاركة فإالمصلحة جزء ال يتجزأ من نجاح االستراتيجية وخطة العمل العالميتين 

 عضاء.أمر يقع على عاتق أمانة المنظمة والدول األ
  

تنفيذ وينبغي أن تشارك الدول األعضاء وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية مشاركة تامة في  -٥
بد من آلية لتصــــريف شــــؤون االســــتراتيجية والفي مرحلة مبكرة من التخطيط. االســــتراتيجية وخطة العمل العالميتين 

وينبغي ت ذات الصـــــــلة للتنفيذ والرصـــــــد. اواألدو  إلى جانب القدرات على نحو فعال أيضـــــــاً وخطة العمل العالميتين 
إذكاء الوعي باالســــتراتيجية وخطة العمل العالميتين ترمي إلى لالتصــــاالت ومواد إعداد اســــتراتيجية ألمانة المنظمة 

 في صفوف الدول األعضاء والجهات صاحبة المصلحة األخرى.
  

التالية الخاصة باإلجراءات ذات األولوية بين  على ذلك، قدم الفريق المعني باالستعراض االقتراحات وبناءً  -٦
  ويشدَّد على اإلجراءات ذات األولوية العالية. وتُقترح مواعيد إرشادية لتنفيذ اإلجراءات.. ٢٠٢٢و ٢٠١٨عامي 

  
                                                           

 (هـ).١، الفقرة ٦ الملحق ،١سجالت/ /١٤٠/٢٠١٧م ت؛ والوثيقة )٢٠١٧) (٨(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي    ١
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  التوصيات
  

  تحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير

ولجنة لمرصـــــد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصـــــحة لالدول األعضـــــاء التمويل المســـــتدام  خترســـــّ  -١
 ٢٠١٩ضــــــــمان التمويل بحلول عام (المؤشــــــــر:  الخبراء المعنية بالبحث والتطوير في مجال الصــــــــحة.

 .)٢٠٢٢لتغطية الميزانية المتوقعة حتى عام 

تضـــــع أمانة المنظمة منهجية لتحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير الخاصـــــة باألمراض من  -٢
واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق باألمراض من النمطين الثاني والثالث 

والدول األعضـــاء  ةالخبراء المعنية بالبحث والتطوير في مجال الصـــحكي تســـتخدمها لجنة النمط األول 
(المؤشـــــر:  لتتمكن من تحديد أولويات البحث والتطوير على الصـــــعيدين العالمي والوطني على التوالي.

 .)٢٠١٨ وضع منهجية لتحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير بحلول عام

التطوير في الخبراء المعنية بالبحث والتطوير في مجال الصــــــــــــــحة أولويات البحث و يحدد تقرير لجنة  -٣
مجال الصــــحة لتلبية االحتياجات الطبية غير الملباة اســــتنادًا إلى البّينات المنبثقة عن المرصــــد العالمي 
 للبحث والتطوير في مجال الصحة والمعلومات المقدمة من الخبراء والجهات صاحبة المصلحة المعنية.

لخاصـــــــــة باألمراض من النمطين ا(المؤشـــــــــر: وضـــــــــع قائمة باألولويات في احتياجات البحث والتطوير 
  ).٢٠٢٠وقائمة نهائية تشمل األمراض من النمط األول بحلول عام  ٢٠١٩الثاني والثالث بحلول عام 

 
  تعزيز البحث والتطوير

(المؤشــــــــر:  تكاليف البحث والتطوير وفهمها.في تعزيز شــــــــفافية دعم الدول األعضــــــــاء أمانة المنظمة ت -٤
 ٢٠١٩البحث والتطوير الخاصــــــــة بالمنتجات الصــــــــحية في عامي تقارير عن تكاليف أنشــــــــطة الإعداد 

 )٢٠٢١و

التعــاون والتنســــــــــــــيق في مجــال البحــث والتطوير  تعززلتبــادل المعلومــات آليــة لمنظمــة اتضــــــــــــــع أمــانــة  -٥
المرصد العالمي للبحث والتطوير و  الخبراء المعنية بالبحث والتطوير في مجال الصحةرتبط بلجنة ي  فيما

في تنســـــيق ال(المؤشـــــر: وضـــــع آلية لتبادل المعلومات ترمي إلى تحســـــين التعاون و  .في مجال الصـــــحة
 ).٢٠٢٠تخصيص الموارد وفقًا ألولويات البحث والتطوير بحلول عام 

تنهض الدول األعضــــــــــــاء ببرامج التعاون مع البلدان النامية (وتوفير الدعم لها) من أجل تدعيم القدرات  -٦
ت الخبراء على المســـــــتوى اإلقليمي وعلى المســـــــتوى الوطني عند المتصـــــــلة بالتجارب الســـــــريرية وشـــــــبكا

الســـريرية  ب(المؤشـــر: تقديم التقارير عن رســـم خرائط برامج تدعيم القدرات المتصـــلة بالتجار االقتضـــاء. 
 ).٢٠٢١وشبكات الخبراء على الصعيدين اإلقليمي والوطني بحلول عام 

إتاحة جميع الجهات الممولة ألنشــــــــطة البحث والتطوير على تشــــــــجع الدول األعضــــــــاء وأمانة المنظمة  -٧
على أكثر تقدير. المنشـــــورات الناتجة عنها للعموم على الفور أو في غضـــــون ســـــتة أشـــــهر بعد نشـــــرها 

عن المبادرات الجديدة للجهات الممولة ألنشـــــــــــطة البحث  ٢٠٢٢تقديم التقارير بحلول عام (المؤشـــــــــــر: 
 ).المتخصصةنشورات الناتجة عنها للعموم في المجالت المإتاحة والتطوير من أجل ضمان 
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  بناء القدرة على البحث وتحسينها
تضــــــــــع أمانة المنظمة والدول األعضــــــــــاء برامج التعاون بين مراكز البحث والتطوير المعترف بها دوليًا  -٨

على من تعزيز قدراتها لتمكين هذه البلدان وتدعم هذه البرامج في البلدان النامية والمؤســـــــســـــــات المعنية 
الجديدة لتعاون اوضـــــع برامج رير عن اتقتقديم ال(المؤشـــــر:  .مســـــتوى مجموعة أنشـــــطة البحث والتطوير

 .)٢٠٢١ودعمها بحلول عام 

تواصــــــل أمانة المنظمة توفير الدعم لتعزيز قدرة الوظائف والنظم التنظيمية الوطنية واإلقليمية، والســــــيما  -٩
(المؤشـــــــــــر: تقديم التقارير عن  والمراقبة التنظيمية للتجارب الســـــــــــريرية.لتحســـــــــــين قدرات االســـــــــــتعراض 

المبادرات الوطنية واإلقليمية لتعزيز القدرة التنظيمية للتجارب الســـــــريرية في البلدان النامية بحلول عامي 
 )٢٠٢١و ٢٠١٩

لخبراء اآلخرين المعنيين تعد أمانة المنظمة قاعدة بيانات عن البرامج والمواد التدريبية المعنية للعلماء وا -١٠
بالبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص في البلدان النامية وتنهض باســــــــــــــتخدامها بالتعاون مع 

(المؤشــــــــر: إعداد قاعدة بيانات عن البرامج والمواد التدريبية المعنية وتكثيف بياناتها الدول األعضــــــــاء. 
 ).٢٠٢١والنهوض باستخدامها بحلول عام 

تعزز الدول األعضــــــــــــــاء إتاحة الدورات التدريبية الموثقة الجودة بما فيها الدورات اإللكترونية للموظفين  -١١
(المؤشــــــــر: رصــــــــد إتاحة الدورات التدريبية الموثقة الجودة في مجال البحث المعنيين بالبحث والتطوير. 

 والتطوير).

تضــع الدول األعضــاء االســتراتيجيات وتعزز قدرتها على صــياغة الســياســات والتنظيم ووضــع المنهجية  -١٢
والمبادئ األخالقية في مجال البحث وحفظ الموارد في مجال الطب التقليدي (الشــــــــــــــعبي) تمشــــــــــــــيًا مع 

نظمة. ، بدعم من أمانة الم٢٠٢٣-٢٠١٤اســـــتراتيجية المنظمة بشـــــأن الطب التقليدي (الشـــــعبي) للفترة 
(المؤشــر: تقديم التقارير عن البرامج الوطنية واإلقليمية لوضــع االســتراتيجيات وتعزيز القدرات في مجال 

  ).٢٠٢٢البحث والتطوير ألغراض الطب التقليدي (الشعبي) بحلول عام 
  

  تعزيز نقل التكنولوجيا
تيســــــــير التكنولوجيا التي  اآلليات لتعزيز نقل التكنولوجيا الصــــــــحية في ســــــــياق آليةتحدد أمانة المنظمة  -١٣

(المؤشـــــــــــر: تقديم تقرير عن تحديد اآلليات لتعزيز نقل  ُوضـــــــــــعت في ظل أهداف التنمية المســـــــــــتدامة.
 )٢٠٢٠نشطة المتصلة بآلية تيسير التكنولوجيا بحلول عام التكنولوجيا الصحية في سياق األ

إمكــانيــة زيــادة فعــاليــة تنفيــذ تحــديــد ســــــــــــــبــل منظمــة التجــارة العــالميــة ل تعمــل أمــانــة المنظمــة مع أمــانــة -١٤
 االتفاق المتعلق بالجوانب المتصــلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس)) من ٢(٦٦  المادة

(المؤشــــــــــر: تقديم تقرير عن التقدم المحرز في نقل  بخصــــــــــوص نقل التكنولوجيا الصــــــــــحية في البلدان.
 )٢٠٢١) من اتفاق تريبس بحلول عام ٢(٦٦التكنولوجيا الصحية فيما يتصل بتنفيذ المادة 

منظمــة األمم (مثــل تحــدد أمــانــة المنظمــة الفرص الجــديــدة للتعــاون مع منظمــات األمم المتحــدة األخرى  -١٥
) من أجل تعزيز نقل التكنولوجيا في ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية المتحدة للتنمية الصــــــــــــــناعية

إطار البرامج المحلية إلنتاج التكنولوجيا الصــــــــــــــحية في البلدان النامية تمشــــــــــــــيًا مع احتياجات البلدان. 
(المؤشــــــــــــر: إعداد تقرير مشــــــــــــترك بين المنظمات عن البرامج الوطنية لنقل التكنولوجيا وتعميمه بحلول 

  ).٢٠٢٢ عام
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  ة العموميةإدارة شؤون الملكية الفكرية من أجل المساهمة في االبتكار والصح

وضــــــــــــــع منظمات دولية أخرى تعمل في مجال الملكية الفكرية إلى بالتعاون مع تدعو أمانة المنظمة  -١٦
بما فيها أوجه  ،تجســــد تجســــيدًا تامًا أوجه المرونة المنصــــوص عليها في اتفاق تريبستشــــريعات وطنية 

 ٣٠و ٢٧والصــــــــــحة العمومية وفي المواد  بشــــــــــأن اتفاق تريبسالمرونة المعترف بها في إعالن الدوحة 
(المؤشــر:  مكررًا من اتفاق تريبس. ٣١و ٣١و االســتثناء المتعلق بالبحوث وشــرط "بوالر")في ذلك   بما(

بشـــأن تســـجيل البراءات تقرير مشـــترك بين المنظمات عن التشـــريعات الوطنية والمبادئ التوجيهية  إعداد
 )٢٠٢١ في اتفاق تريبس بحلول عامأوجه المرونة المنصوص عليها  تضمنالتي ت

قواعد البيانات عن البراءات واتفاقات الترخيص غير الســـــــــرية  وضـــــــــعالمنظمة بمواصـــــــــلة تنهض أمانة  -١٧
المتعلقة بالمنتجات الصحية وتيسر زيادة فرص النفاذ إلى قواعد البيانات بالتعاون مع الجهات الشريكة. 

 والجديدة عن المعلومات المتصــــلة بالبراءات والتراخيصرصــــد تغطية قواعد البيانات الراهنة (المؤشــــر: 
 واستخدامها).

أمانة المنظمة على تدعيم مجمع براءات من بدعم الدول األعضـــــــــــــــاء والجهات الممولة األخرى  تعمل -١٨
يمكن لنموذج توســــــيع نطاق حافظته لتغطي أمراضــــــًا أو تكنولوجيات أخرى األدوية مما قد يشــــــمل دعم 

عدد األمراض و/ أو التكنولوجيات التي (المؤشــــــــــــــر: مجمع براءات األدوية أن يؤثر أكبر تأثير فيها. 
تغطيهـــا حـــافظـــة مجمع براءات األدويـــة ومبلغ التمويـــل الـــذي تتعهـــد بـــه جهـــات مـــانحـــة جـــديـــدة بحلول 

 ).٢٠٢٠ عام

الدول األعضــــــــاء لدى التفاوض بشــــــــأن اتفاقات التجارة أثر اعتماد أحكام تتجاوز شــــــــروط اتفاق  راعيت -١٩
للبّينات التي تشــــــــــهد على  ٢٠٢٢إجراء تقييم بحلول عام (المؤشــــــــــر: تريبس على الصــــــــــحة العمومية. 

 ثر اعتماد هذه االتفاقات على الصــــــــــحةألالجهات المتفاوضــــــــــة بشــــــــــأن اتفاقات التجارة الجديدة  مراعاة
  العمومية).

  
  تحسين التوريد واإلتاحة

نات للمنتجات الصــــــــحية وتقييم بشــــــــأن االختيار المســــــــند بالبيّ جيدة الممارســــــــات التطور أمانة المنظمة  -٢٠
وتدعم تبادل هذه الممارســــات تو التكنولوجيا الصــــحية الخاصــــة بها الســــتخدامها على المســــتوى الوطني 

تطوير الممارســــــــات الجيدة بشــــــــأن االختيار المســــــــند (المؤشــــــــر:  واإلقليمي بين البلدان. يالتعاون الثنائ
وٕاعداد المنظمة لتقرير عن برامج  ٢٠١٩بحلول عام  ذه الممارساته بالبّينات وتقييم التكنولوجيا وتعميم

 )٢٠٢٢التعاون الثنائي واإلقليمي بحلول عام 

أســــعار األدوية ورصــــدها وتنفيذ المنظمة اإلرشــــاد إلى الدول األعضــــاء بشــــأن تعزيز شــــفافية تقدم أمانة  -٢١
 ).٢٠٢٠ وضع اإلرشادات وتعميمها في البلدان بحلول عام(المؤشر:  سياسات التسعير ورد التكاليف.

الشـــخصـــية المتصـــلة بالمنتجات الصـــحية بالتعاون المرضـــى  نفقاتتضـــع أمانة المنظمة اآلليات لرصـــد  -٢٢
نفقات المرضـــى الشـــخصـــية المتصـــلة  رصـــد(المؤشـــر:  خرى.مع الدول األعضـــاء والجهات الشـــريكة األ

 بالمنتجات الصحية).
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تواصـــــــــــــل أمانة المنظمة دعم الدول األعضـــــــــــــاء في تعزيز القدرة التنظيمية الوطنية والمواءمة اإلقليمية  -٢٣
األدوية والمنتجات الصــــــــــــحية الجديدة والراهنة المضــــــــــــمونة ومبادرات التعاون األخرى لتحســــــــــــين إتاحة 

 التنظيميــة(المؤشــــــــــــــر: تقــديم تقرير عن التقــدم المحرز في إطــار الجهود المبــذولــة لبنــاء القــدرة الجودة. 
 ).٢٠٢١الوطنية واإلقليمية بحلول عام 

كي يشــمل األدوية لالختبار المســبق لصــالحية برنامج المنظمة تدعم الدول األعضــاء والجهات الممولة  -٢٤
المواد أو وســــائل التشــــخيص أو وية أو اللقاحات المنتجات الصــــحية األســــاســــية األحدث التي تضــــم األد

عدد المنتجات الصـــــــحية األحدث المدرجة في حافظة برنامج االختبار المســـــــبق (المؤشـــــــر: البيولوجية. 
 ).٢٠٢٢و ٢٠٢٠بحلول عامي  األدوية لصالحية

الســـتخدام األنســـب لألدوية غراض األوتنفذ برامج بناء القدرات أفضـــل الممارســـات تطور أمانة المنظمة  -٢٥
تطوير أفضـــــل (المؤشـــــر: والمنتجات الصـــــحية الجديدة والراهنة في إطار الممارســـــة الســـــريرية الوطنية. 

 ).٢٠٢١الممارسات وتنفيذ برامج بناء القدرات في البلدان بحلول عام 

سلسلة الشراء  في البلدان والمؤسسات اإلقليمية لتحسين فعاليةتنهض أمانة المنظمة بأفضل الممارسات  -٢٦
تقييم المبادرات الوطنية واإلقليمية (المؤشـــــــــر: واإلمداد، والســـــــــيما فيما يخص المشـــــــــتريات المشـــــــــتركة. 

 ).٢٠٢٢للنهوض بالممارسات الجيدة لتحسين فعالية سلسلة الشراء واإلمداد بحلول عام 

جنب حاالت النقص وآليات تنقص اإلمداد بها المعرضة لخطر تحدد الدول األعضاء األدوية األساسية  -٢٧
المعرضـــــــة لخطر نقص إتاحة قوائم األدوية (المؤشـــــــر: على ذلك.  وتعمم المعلومات ذات الصـــــــلة بناءً 

  ).٢٠٢٠بها والمعلومات عن آليات الوقاية من حاالت النقص وتعميمها بحلول عام  اإلمداد
  

  تعزيز آليات التمويل المستدام
من ناتجها المحلي اإلجمالي للبحوث  ٪٠,٠١بتخصـــــــــــيص نســـــــــــبة ال تقل عن تلتزم الدول األعضـــــــــــاء  -٢٨

تخصـــيص نســـبة مئوية (المؤشـــر:  األســـاســـية والتطبيقية المتصـــلة باالحتياجات الصـــحية للبلدان النامية.
-G  بياناتالقاعدة عنه في  المبلَّغعلى النحو للبحوث األســاســية والتطبيقية من الناتج المحلي اإلجمالي 

Finder  ٢٠٢١بحلول عام( 

األعضاء بزيادة تعبئة الموارد المحلية ودعم مبادرة أديس أبابا للضرائب بهدف تنفيذ أهداف تلتزم الدول  -٢٩
(المؤشـــر: جمع البيانات من الدول األعضـــاء عن  التنمية المســـتدامة المتعلقة بالصـــحة في جملة أمور.

 ).٢٠٢١تعبئة الموارد المحلية بحلول عام 

تفصل جزئيًا أو كليًا بين أسعار المنتجات وتكاليف البحث والتطوير، نظم فيذ نتشجع الدول األعضاء ت  -٣٠
المعني بتمويل وتنســـــــيق العامل الخبراء االســـــــتشـــــــاريين يق ر بما في ذلك اإلجراءات التي يوصـــــــي بها ف

وضـــــــع نظم جديدة تفصـــــــل جزئيًا أو كليًا بين أســـــــعار المنتجات وتكاليف (المؤشـــــــر:  .البحث والتطوير
 ).٢٠٢٢عتمادها وتنفيذها بحلول عام البحث والتطوير وا

أمانة المنظمة. من تمويل الشــــــــراكات لتطوير المنتجات وتنويعه بدعم  تعزيزتشــــــــجع الدول األعضــــــــاء  -٣١
عنه في  المبلَّغوالتقدم المحرز على النحو  تعزيز تمويل الشـــراكات لتطوير المنتجات وتنويعه(المؤشـــر: 

 ).٢٠٢٢بحلول عام  G-Finderقاعدة البيانات 
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  وضع آلية للرصد والمساءلة

االســــــــــــــتراتيجية وخطة العمل العالميتين وآلية لدعم تنفيذ خطة مفصــــــــــــــلة للتنفيذ تضــــــــــــــع أمانة المنظمة  -٣٢
نشــــــــر خطة للتنفيذ ووضــــــــع آلية لتنفيذ االســــــــتراتيجية وخطة العمل العالميتين (المؤشــــــــر:  ورصــــــــدهما.
 السنة على األقل).ونشر التقارير المرحلية مرة في  ٢٠١٨ في عام ورصدهما

(المؤشــر: عدد البلدان التي أمدت بالمعلومات.  G-Finderتلتزم الدول األعضــاء بإمداد قاعدة البيانات  -٣٣
  بالمعلومات). G-Finderقاعدة البيانات 

  
  

=     =     =  


