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  A/PHI/IGWG/2/2  الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة          

  ٢٠٠٧ يوليو/ تموز ٣١  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية        
  الدورة الثانية

     من جدول األعمال المؤقت ٣البند 
  
  
  
  
  

  مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين
  تكار والملكية الفكريةبشأن الصحة العمومية واالب

  
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

 من المدير العام تحديد     ٢٧-٥٦ج ص ع  طلبت جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون، في القرار           -١
تعمل على جمع البيانات واالقتراحات من مختلف األطراف الفاعلـة          "اختصاصات هيئة مناسبة محدودة المدة      

 الملكية الفكرية، واالبتكار والصحة العمومية، بما في ذلك مسألة آليات التمويـل             المعنية وإجراء تحليل لحقوق   
ستحداث أدوية جديدة ومنتجات أخرى ضد األمراض التي تمس البلدان الناميـة بـصورة              الوالحوافز المالئمة   

  ."...غير متناسبة
  
 إلى جمعية ١حة العمومية تقريرهاوقدمت اللجنة المنشأة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والص         -٢

 إنشاء فريق عامل حكـومي      ٢٤-٥٩ع ص جالصحة العالمية التاسعة والخمسين، والتي قررت بموجب القرار         
 الحادية والستين، من خالل المجلس التنفيذي، استراتيجية وخطة عمـل           العالميةدولي يقدم إلى جمعية الصحة      

  .االستناد إلى توصيات اللجنةعالميتين لغرض إتاحة إطار متوسط األجل ب
  
، أصـدر الفريـق العامـل       )٢٠٠٦ديـسمبر    / كانون األول  ٨-٤جنيف،  (وفي نهاية دورته األولى       -٣

الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية وثيقة سجلت التقدم المحـرز حتـى اآلن           
اتفق الفريق العامل على ضرورة منح الدول األعضاء         و ٢.وتضمنت عناصر استراتيجية وخطة عمل عالميتين     

وطلب إلى األمانة أن تنظر في تلك       . مزيداً من الوقت لدراسة الوثيقة وتقديم تعليقات وإسهامات إضافية بشأنها         
 مسودتي االستراتيجية وخطة العمل العالميتين، الواردتين في الملحق، واللتان تتيحـان          اإلسهامات لدى إعدادها    

  . للتفاوض خالل دورته الثانيةأساساً
  
  
  

                                                      
 .CIPIH/2006/1الوثيقة    ١
 .A/PHI/IGWG/1/5الوثيقة    ٢
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  الملحق
  
  

  مسودة االستراتيجية العالمية بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

  السياق
  
 بالعبء المتنامي النـاتج عـن األمـراض         ٢٤-٥٩ج ص ع  أقرت جمعية الصحة العالمية في القرار         -١

ويشكل تقليص  . واالعتالالت التي تؤثر على نحو غير متناسب في البلدان النامية، والسيما في النساء واألطفال             
وفي الوقت نفسه، البد من ضمان      . معدالت الحدوث المرتفعة لألمراض السارية في تلك البلدان أولوية أساسية         

  .ومعالجتهاإلقرار بتزايد انتشار األمراض غير السارية في تلك البلدان 
  
 الحكومات وصناعات المستحضرات الصيدالنية والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بيد أن  -٢

 منتجـات جديـدة مـضادة       التمويل المعنية بتطـوير    مبادرات   عن طريق  خالل السنوات األخيرة     اًتقدمحققت  
قد ثبت عـدم كفايـة تلـك    و الموجودة، وسيع نطاق إتاحة المنتجاتت و،لألمراض التي تؤثر في البلدان النامية     

المبادرات في التصدي للتحديات ومازال هناك الكثير مما يجب القيام به مقابل الحجم الهائـل مـن المعانـاة                   
  .والوفيات التي يمكن تجنبها

  
وأتاح التقدم المحرز في علم الطب الحيوي فرصاً لتطوير منتجات صحية جديدة بتكلفة معقولة، السيما   -٣

والبد من تحسين تنظيم االستفادة من هذه الفرص        . أجل تلبية احتياجات الصحة العمومية في البلدان النامية       من  
  .على وجه فعال وعاجل

  
  الهدف

  
إن الهدف الذي ترمي إليه االستراتيجية العالمية المقترحة بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكيـة                -٤

 ليكون بمثابة أساس محسن ومستدام لتسخير البحث والتطوير األساسيين          الفكرية هو إتاحة إطار متوسط األجل     
  .الفائمين على تلبية االحتياجات فيما يخص األمراض التي تؤثر على نحو غير متناسب في البلدان النامية

  
لقيام وستتيح االستراتيجية العالمية، المصممة لتعزيز االبتكار وبناء القدرات وتحسين إتاحة المنتجات، ا   -٥

  :بما يلي
  

   للبحث والتطوير يغطي االحتياجات الصحية في البلدان النامية عملوضع برنامج  •
  
، بما في ذلك توسيع قدرة  القيام         أعاله بحث والتطوير المذكور  عمل ال اقتراح آليات لتنفيذ برنامج       •

النامية فيما يخص   بالبحث والتطوير على نطاق العالم، السيما قدرة البحث والتطوير لدى البلدان            
  األمراض التي تؤثر فيها

  
البحث والتطوير، بما فيها دراسة آليـات       عمل  تأمين التمويل الالزم لألنشطة الناشئة عن برنامج          •

  التمويل الجديدة
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ومنهـا بوجـه   (العمل على زيادة توافر المنتجات الصحية وإتاحتها وشرائها في البلدان الناميـة             •
  ).احات والوسائل التشخيصيةالخصوص األدوية واللق

  
  مواضع التركيز

  
ستركز االستراتيجية على األمراض أو االعتالالت ذات األهمية بالنسبة للصحة العمومية في البلـدان                -٦

ما لعدم وجود ذلك العالج، أو ألنـه،        إ – عالج مالئم لالستخدام ضدها في البيئات الفقيرة         يتاحالنامية والتي ال    
ير مالئم لالستعمال في بلدان تتميز بضعف نظمها إليتاء العالج، أو بسبب تكلفتـه غيـر                في حالة وجوده، غ   

وقد أكدت اللجنة على ضرورة التركيز على أمراض النمطين الثاني والثالث وعلى احتياجات البلدان              . المعقولة
  ١.النامية فيما يتصل بأمراض النمط األول

  
يها الفريق العامل الحكومي الدولي إبان اجتماعه األول المبـدأ          وتؤلف العناصر الثمانية التي اتفق عل       -٧

  ٢.المنظم لخطة العمل
  

  العناصر
  

  تحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير: العنصر األول
  
يلزم من سياسات البحث والتطوير في مجال الصحة في البلدان المتقدمة أن تفكر على نحـو مالئـم                    -٨
ويلزم أن يتم على نحو عاجـل تحديـد الثغـرات فـي البحـوث               .  في البلدان النامية   االحتياجات الصحية  في

وتحسين . بأمراض النمطين الثاني والثالث وباحتياجات البلدان النامية فيما يتصل بأمراض النمط األول  الخاصة
ـ                  دة فهم محددات المرض هو شرط أساسي لتوجيه البحث المستدام والتطوير فيمـا يخـص المنتجـات الجدي

  .والموجودة
  
  :وفيما يلي اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لتحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير  -٩
  

  تحديد ثغرات البحث في مجال األمراض التي تؤثر في البلدان النامية بصورة غير متناسبة  )١-١(
  

                                                      
فيما يلي تعريفات اللجنة ألمراض النمط األول والثاني والثالث، واألمراض المعينة التي تركـز عليهـا مـسودة                      ١

لى السواء، حيث توجد أعـداد كبيـرة مـن           في البلدان الغنية والفقيرة ع     أمراض النمط األول  تحدث  : االستراتيجية هذه 
وستركز االستراتيجية على أمراض النمط األول التالية التي يتزايد انتـشارها فـي             . السكان السريعي التأثر في كل منها     

 في البلدان الغنية والفقيـرة      أمراض النمط الثاني  وتحدث  . السكري واألمراض القلبية الوعائية والسرطان    : البلدان النامية 
وألغراض االستراتيجية، سيتم التركيز على األيدز      . لى السواء ولكن نسبة كبيرة من الحاالت تحدث في البلدان الفقيرة          ع

وألغـراض  . ، فأكثر ما تحدث أو تسود حصراً في البلدان الناميـة          أمراض النمط الثالث  أما  . والعدوى بفيروسه والسل  
ة المعدية المهملة التي تؤثر في السكان الفقراء والمهمـشين بـشكل   االستراتيجية، سيجري التركيز على األمراض التسع    

 المداريـة المـشترك     أمراض المناطق ث والتدريب في مجال     وغير متناسب والتي منحها األولوية البرنامج الخاص للبح       
غاس وداء الضنك   داء شا : بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وهي           

 البلهارسـية وحمى الضنك النزفية وداء الليشمانيات والجذام وداء الخيطيات اللمفاوي والمالريا وداء المذنبات الملتحية و             
 .وداء المثقبيات البشري األفريقي

  .A/PHI/IGWI/1/5الوثيقة    ٢
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 لث والبحوث وضع منهجيات لتحديد الثغرات في بحوث أمراض النمطين الثاني والثا           )أ(
  الخاصة باحتياجات البلدان النامية المتصلة بأمراض النمط األول

  
  . إتاحة تقييم للثغرات المحددة  )ب(

  
تيسير البحوث األولية المتصلة بالمنتجات الجديدة والموجودة المضادة لألمراض التي تـؤثر              )٢-١(

  في البلدان النامية بصورة غير متناسبة
  

 الكيميائية لغرض تحديد المركبـات التـي      ) المحفوظات(عات  تحسين إتاحة المجمو    )أ(
يحتمل أن تكون فعالة ضد األمراض المذكورة أعاله، بوسائل منها التعاون بـين القطـاعين               

  العام والخاص
  

 للمركبات) محفوظات( إتاحة الدعم التقني للبلدان النامية من أجل إنشاء مجموعات            )ب(
  .اإلقليميالجديدة على المستويين الوطني و

  
  تنسيق أنشطة البحث بين البلدان المتقدمة والنامية  )٣-١(

  
 تنسيق الجهود الدولية في مجال البحث والتطوير من أجل تحقيق أفـضل اسـتفادة               )أ(

  ممكنة من الموارد
  

  دعم البلدان النامية في بناء قدراتها التكنولوجية  )ب(
  

  .امية في عملية االبتكارتعزيز المشاركة الفعالة من قبل البلدان الن  )ج(
  

   أولويات استراتيجية واضحة  للبحث والتطوير على صعيد البلدانصياغة  )٤-١(
  

 قيام البلدان النامية بتحديد أولويات البحوث لتلبية احتياجاتها فـي مجـال الـصحة               )أ(
العمومية وتنفيذ سياسة للصحة العمومية مستندة إلـى تقييمـات مالئمـة ومنتظمـة لتلـك                

  ياجاتاالحت
  

 إجراء بحوث مناسبة للبيئات الفقيرة المـوارد والبحـوث فـي مجـال المنتجـات                )ب(
  )بما فيها أمراض النمط األول(التكنولوجية المالئمة لمكافحة األمراض في البلدان النامية 

  
 إدراج احتياجات البحوث والتطوير في مجال الطب التقليدي في االسـتراتيجية ذات             )ج(

  .األولوية
  

  تعزيز البحث والتطوير: صر الثانيالعن
  

وسيلزم إجـراء تحـسين واسـع       . يغطي هذا العنصر جانبي االكتشاف والتطوير من دورة االبتكار          -١٠
لمجموعة التدابير الرامية لتعزيز وتنسيق وتمويل البحوث العامة والخاصة في البلدان المتقدمة والنامية علـى               



Annex A/PHI/IGWG/2/2 

6 

ن الثاني والثالث واحتياجات البلدان النامية المتصلة بأمراض الـنمط          السواء، وذلك فيما يتصل بأمراض النمطي     
وفي هذا السياق، ينبغي للبلـدان      . ويلزم كذلك زيادة االستثمار في البلدان المتقدمة والنامية على السواء         . األول

  ١.النامية أن تنظر في حجم االستثمار المالئم الالزم لتعزيز البحث وقدراته
  

  :تعزيز البحث والتطويرل إلجراءات التي يتعين اتخاذهااوفيما يلي   -١١
  

زيادة التمويل المخصص لمجال البحث والتطوير الذي يركز على االحتياجات الصحية فـي               )١-٢(
  البلدان النامية

  
ينبغي للبلدان المتقدمة أن تخصص نسبة أكبر مـن ميزانياتهـا المكرسـة للبحـث                 )أ(

  .لبلدان الناميةوالتطوير لالحتياجات الصحية في ا
  

دعم الحكومات على تحسين برامج البحوث الصحية الوطنية وتيسير تحسين التنـسيق بـين                )٢-٢(
  أصحاب المصلحة في هذه المجال

  
  بين القطاعين الخاص والعام تعزيز التعاون بشأن البحث والتطوير  )أ(

  
 السياسي المالئـم  تقديم الدعم إلى برامج البحوث الصحية الوطنية من خالل العمل              )ب(

  والتمويل الطويل األمد في البلدان النامية
  

بما فـي ذلـك إدارة      (وضع وتنفيذ نظم لدعم االبتكارات الصحية في البلدان النامية            )ج(
  .)شؤون الملكية الفكرية

  
  تعزيز البحوث األولية وتطوير المنتجات في البلدان النامية  )٣-٢(
  

 لك تعزيزه عن طريق أساليب المصادر المفتوحـة،        بما في ذ   تعزيز علم االكتشاف     )أ(
   تحديد مجموعة مستدامة من المنتجات الجديدةبغية

  
  المجموعـات  المركبات اإلرشادية الدوائية المحددة من خالل تحـري        تعزيز إتاحة     )ب(
  الكيميائية) المحفوظات(

  
   الثاني والثالثتعزيز البحوث العلمية األساسية والتطبيقية الخاصة بأمراض النمطين  )ج(

  
 باألدوية فـي البلـدان    الخاص  تعزيز أنشطة المرحلة المبكرة من البحث والتطوير          )د(

  النامية
  

                                                      
 حي من أجل مكافحة األمراض والتنميـة تعهد المشاركون في االجتماع الوزاري الرفيع المستوى بشأن البحث الص      ١
 بـأن   ١٩٩٠بتنفيذ توصية اللجنة المعنية بالبحث الصحي من أجل التنمية لعام           ) ٢٠٠٦يونيو   / حزيران ١٧-١٥أكرا،  (

 . من ميزانيتها الصحية الوطنية في إجراء البحوث وتعزيز القدرات البحثية٪٢تستثمر البلدان النامية ما ال يقل عن 
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 التفاققيام البلدان النامية بالنظر في التشريعات بخصوص إعفاء البحوث بما يمتثل ل             )ه(
  المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

  
 مي للتجارب السريرية واآلليات األخرى لحفز االبتكـار علـى         تعزيز التمويل العمو    )و(

  .الصعيد المحلي
  

  تحسين تنسيق وتمويل البحث والتطوير على الصعيد العالمي  )٤-٢(
  
 تحسين التنسيق والتمويل على الصعيد العالمي بواسطة عمليات االستعراض المنتظم           )أ(

  وتقدير االحتياجات
  
  تنـسيق أنـشطة البحـث      تديات القائمة من أجل تحسين    إنشاء منتدى أو تعزيز المن      )ب(

  والتطوير وتقاسم المعلومات بشأنها
  
  .دعم مواصلة المناقشة بشأن معاهدة خاصة بالبحث والتطوير في المجال الطبي  )ج(

  
  بناء القدرة على االبتكار وتحسينها: العنصر الثالث

  
تعزيز تطوير قدرات االبتكار الصحي فـي       ثمة ضرورة لصياغة السياسات الفعالة ودعمها من أجل           -١٢

ومن بين مجاالت االستثمار الرئيسية في هذا السياق االستثمار في القدرات المتـصلة بـالعلم               . البلدان النامية 
  .والتكنولوجيا والتجارب السريرية والتنظيم والملكية الفكرية والطب التقليدي

  
  :ليهذا العنصر ما يالعمل الخاص بويغطي برنامج   -١٣
  

  بناء قدرة البلدان النامية على تلبية احتياجات البحث والتطوير بشأن المنتجات الصحية الجديدة  )١-٣(
  

 ، وخصوصاً والقاعدة المعرفيةاالستثمار في الموارد البشريةعلى البلدان النامية دعم   )أ(
   التعليم العالي إطارفي
  
  .في البلدان الناميةدعم جماعات البحث والتطوير القائمة والجديدة   )ب(

  
  رسم ودعم سياسات فعالة لتعزيز تطوير قدرات االبتكار في مجال الصحة  )٢-٣(
  

  تعزيز قدرة تنظيم المنتجات في البلدان النامية  )أ(
  
 تعزيز الموارد البشرية للبلدان النامية في مجال البحث والتطوير من خالل وضـع              )ب(

  خطط طويلة األمد لتلك الموارد
  
 لجة مسألة التدريب المالئم واالحتفاظ بالباحثين والمهنيين الصحيين، بما في ذلك          معا  )ج(

  .القضايا ذات الصلة بالهجرة
  



Annex A/PHI/IGWG/2/2 

8 

القدرات فـي مجـاالت     بناء  تقديم الدعم لبناء قدرات االبتكار في البلدان النامية، بما في ذلك              )٣-٣(
  جيا والطب التقليدي والملكية الفكريةالعلم والتكنولوجيا والتنظيم والتجارب السريرية ونقل التكنولو

  
  توثيق ونشر أفضل الممارسات في مجال االبتكار  )أ(
  
  ترويج النماذج الناجحة في تطوير قدرة االبتكار  )ب(
  
  بين بلـدان   فيماتعزيز الشراكات والشبكات المشتركة بين بلدان الشمال والجنوب و          )ج(

  .الجنوب لدعم بناء القدرات
  
   السياسات التي تعزز البحث المستند للطب التقليديوضع وتنفيذ  )٤-٣(
  

  تطوير الطب التقليدي وتعزيزه في إطار مستند للبينات  )أ(
  
  تعزيز توثيق المعارف التقليدية والموارد الوراثية الطبيعية  )ب(
  
األدوية تشجيع البلدان النامية على ضمان االلتزام بمعايير رفيعة المستوى لمأمونية              )ج(

   ونجاعتهايةالتقليد
  
  .تشجيع البحث الخاص بآليات العمل في مجال فعالية العقاقير والطب التقليدي  )د(

  
  نقل التكنولوجيا: العنصر الرابع

  
لزم دعم التعاون اإلنمائي والشراكات والشبكات القائمة بين بلدان الجنوب والشمال وفيما بين بلـدان               ي  -١٤

حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ حماية و. يات االبتكار في مجال الصحةالجنوب من أجل بناء وتحسين نقل تكنولوج
ونشرها من أجل تحقيق المزايا المتبادلة      نقل التكنولوجيا   في   في تعزيز االبتكار التكنولوجي و     ينبغي أن تساهما  

بـين   لمنتجي ومستخدمي المعارف التكنولوجية وبطريقة تحقق الرفاهية االجتماعية واالقتـصادية والتـوازن           
  .الحقوق وااللتزامات

  
  :وفيما يلي اإلجراءات  التي يتعين اتخاذها في إطار هذا العنصر  -١٥
  

  تعزيز نقل التكنولوجيا وصنع المنتجات الصحية في البلدان النامية  )١-٤(
  

 ، من أجـل تـسهيل نقـل       لموجودةاستحداث آلية، أو تحسين االستفادة من اآلليات ا         )أ(
  قنيالدعم التوالتكنولوجيا 

  
 تعزيز نقل التكنولوجيا وصنع المنتجات الصحية في البلـدان الناميـة مـن خـالل                )ب(

  .االستثمار وبناء القدرات
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  دعم تحسين التعاون والتنسيق في مجال نقل التكنولوجيا  )٢-٤(
  

 تشجيع التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، والتعاون بـين              )أ(
  صناعات المستحضرات الصيدالنية البلدان النامية ودوائرالمؤسسات في 

  
  دعم نقل التكنولوجيا المتصل بالبحث والتطوير بشأن المنتجات الطبيعية  )ب(
  
  تيسير إقامة الشبكات المحلية واإلقليمية من أجل التعاون في مجال البحث والتطوير  )ج(
  
  االتفـاق المتعلـق بالجوانـب       من ٢-٦٦مادة  تعزيز االمتثال لاللتزامات بموجب ال      )د(

  .التجارية لحقوق الملكية الفكرية
  

   وإتاحتهاتطوير آليات إدارة شؤون الملكية الفكرية لغرض تعزيز نقل التكنولوجيا الرئيسية  )٣-٤(
  

   والنهائيةتعزيز مجموعات براءات االختراع الخاصة بالتكنولوجيات األولية  )أ(
  
 ألمـراض ذات  مكافحة ا لتعزيز ابتكار منتجات ل   ى  وضع آليات فعالة ومستدامة أخر      )ب(

  األولوية في البلدان النامية
  
 دراسة أفضل الممارسات في مجاالت مثل التنافس والـشفافية والمكافـأة المناسـبة              )ج(

  .لحاملي براءات االختراع
  

  إدارة شؤون الملكية الفكرية: العنصر الخامس
  

مع ذلـك، يلـزم     و.  مواصلة تطوير منتجات صحية جديدة     الملكية الفكرية هي مفهوم أساسي لضمان       -١٦
أو مخططات نظم إضافية لحفز البحث والتطوير، السيما في مجـال            /وجود مخططات نظم تكميلية أو بديلة و      

وثمة حاجة ماسة   . أمراض النمطين الثاني والثالث واحتياجات البلدان النامية فيما يتصل بأمراض النمط األول           
  .رة شؤون الملكية الفكرية في البلدان الناميةلتعزيز قدرات إدا

  
  :وفيما يلي اإلجراءات  التي يتعين اتخاذها بخصوص هذا العنصر  -١٧
  

  دعم تقاسم المعلومات وبناء القدرات في مجال إدارة شؤون الملكية الفكرية  )١-٥(
  

 ون الملكية أو اإلقليمية لبناء القدرات وإدارة شؤ     / تعزيز األطر المؤسسية الوطنية و      )أ(
  الفكرية

  
  الخاصة بالمنتجات   بشأن حالة براءات االختراع     وطنية إعداد وتحديث قواعد بيانات     )ب(

   وتعزيز تبادل المعلومات بين اإلدارات الحكومية المختصةذات الصلة بالصحة
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  بتحـسين تعمـيم    المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة      و منظمة الصحة العالمية  قيام    )ج(
   القائمة على المستوى الدوليبيانات وقواعد ال المناسبةالمعلومات

  
 قيام منظمة الصحة العالمية عن طريق التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية             )د(

  .ومنظمة التجارة العالمية بتعزيز التعليم والتدريب في مجال إدارة شؤون الملكية الفكرية
  
ق جوانب المرونة المتسقة مع االتفـاق المتعلـق بالجوانـب           قديم الدعم، عند الطلب، لتطبي    ت  )٢-٥(

  التجارية لحقوق الملكية الفكرية
  

  االتفاق المتعلـق بالجوانـب     المتسقة مع جوانب المرونة   تعزيز التشريعات لتطبيق      )أ(
 وغيره من االتفاقات الدولية، بما في ذلـك تعمـيم أفـضل             التجارية لحقوق الملكية الفكرية   

  الصددذا الممارسات في ه
  
  حماية أكبر من الحماية التي يوفرها      التي ال تدرج   االتفاقات التجارية الثنائية     تعزيز  )ب(

االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية على نحو يمكن أن يحد من إتاحـة               
  األدوية في البلدان النامية

  
 جوانب المرونة التـي يتـضمنها        في الحسبان  تشجيع االتفاقات التجارية التي تضع      )ج(

 أقر بهـا إعـالن الدوحـة        مثلما(االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية        
  .) العموميةوالصحة" تريبس"اتفاق الوزاري الصادر بشأن 

  
   من أجل البحث والتطويرتكميليةتحري وتعزيز مخططات حوافز   )٣-٥(
  

 يلية وتنفيذها من أجل البحث والتطوير، علـى أن        تحري مخططات نظم حوافز تكم      )أ(
  ) نموذج صندوق المكافآتمثل(تفصل حوافز االبتكار عن أسعار منتجات الرعاية الصحية 

  
  توسيع نهج التزام السوق المسبق   )ب(
  
  تقييم أثر األنظمة الخاصة بحصرية البيانات  )ج(
  
 بالجوانب التجارية لحقوق الملكيـة    االتفاق المتعلق   دراسة تدابير االمتثال لمقتضيات       )د(

  . االختبار غير المعلنة من االستخدام التجاري غير المنصفبيانات حماية بغرض الفكرية
  

  واإلتاحةتحسين التسليم : العنصر السادس
  

 سياسـات   واعتماد التنافس   تحفيزيشكل دعم النظم الصحية شرطاً أساسياً لنجاح االستراتيجية، وكذلك            -١٨
كما أن آليات تنظيم مأمونية وجودة ونجاعـة األدويـة          . سياسات ضريبية مالئمة للمنتجات الصحية    للتسعير و 

 عن التقيد بممارسات الصنع الجيدة وإدارة سلسلة اإلمداد إدارة فعالـة، كلهـا           فضالًوسائر المنتجات الصحية،    
  .عناصر حاسمة األهمية لضمان حسن عمل النظام الصحي
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 منتظم لوضع وتطبيق االتفاقات الدولية والثنائية التي قد يكون لها أثر فـي إتاحـة          ويلزم القيام برصد    -١٩
 الظروف السائدة فـي بلـدانها،     ويلزم من السلطات الوطنية، على ضوء       . المنتجات الصحية في البلدان النامية    

ثر هذه اإلجـراءات    كما يلزم رصد أ   . النظر في أية جوانب للمرونة في تلك االتفاقات بما يتيح تحسين اإلتاحة           
  .فيما يخص احتياجات االبتكار

  
  :وفيما يلي اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لغرض تحسين التسليم واإلتاحة  -٢٠
  

  تشجيع الحكومات على االستثمار في البنية التحتية لتسليم المنتجات الصحية  )١-٦(
  

  وضمان تمويل المنتجات   االستثمار في تطوير البنية التحتية لتسليم المنتجات الصحية         )أ(
  الصحية

  
  من أجل زيـادة إتاحـة األدويـة        نمواًوضع آليات فعالة ومستدامة في أقل البلدان          )ب(

  ٢٠١٦١ سنة مع االستفادة التامة من الفترة االنتقالية الممتدة حتىالموجودة، 
  
  . الوطنيةبرامج العملمنح األولوية للرعاية الصحية في   )ج(

  
  لتنظيم جودة ومأمونية ونجاعة األدوية وسائر المنتجات الصحيةتأسيس آليات   )٢-٦(

  
 تعزيز قدرة رصد جودة ومأمونية ونجاعة المنتجات الصحية، وتعجيل الموافقة على            )أ(

  المنتجات ذات الفائدة المحتملة
  
 إجراء دراسات عملية لتحقيق القيمة القصوى واالستفادة من المنتجات الجديدة فـي             )ب(

   العبء المرضي المثقل والتي تفتقر للخدمات الصحية الكافيةالبيئات ذات
  
 أثـر تستند إلى البينات الدالة علـى       تنفيذ سياسات وطنية ودولية لمكافحة األمراض         )ج(

  ة والموجود الجديدة المنتجاتاستعمال
  
  تشجيع االمتثال لممارسات الصنع الجيدة في البلدان النامية  )د(
  
 رتبة في الصحة العمومية نتيجة استعمال المنتجـات المزيفـة أو          تقليل العواقب المت    )ه(

  . إلى أدنى حد ممكنالرديئة النوعية
  
  تعزيز التنافس وضمان تساوق تسعير األدوية مع سياسات الصحة العمومية  )٣-٦(

  
 دعم إنتاج واستخدام الصيغ الجنيسة لألدوية األساسية في البلدان النامية، بما في ذلك              )أ(

   المنتجات الجنيسة عند انقضاء البراءاتإدخالات الوطنية الرامية لتشجيع التشريع
  

                                                      
 والـصحة " تـريبس " من إعالن الدوحة بشأن اتفـاق  ٧تمديد المتاح ألقل البلدان نمواً الذي تنص عليه المادة وفقاً لل   ١

 .العمومية
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  األدوية األساسية بأسعار معقولة التكلفة  صياغة سياسات تؤكد على توفير  )ب(
  
 إلغاء التعريفات والضرائب المفروضة على منتجات الرعاية الصحية، ورصد سلسلة       )ج(
  توزيعالتوريد وال
  
 لتشريعية الالزمة في البلدان التـي لـديها القـدرة علـى الـصنع         اتخاذ الخطوات ا    )د(

، بما يتسق مع االتفـاق المتعلـق بالجوانـب          إلتاحة الترخيص اإللزامي للتصدير    والتصدير
  وإعالن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العمومية) تريبس(التجارية لحقوق الملكية الفكرية 

  
 تهـدف  باعتماد سياسات تسعيرية شفافة ومتساوقة        الصيدالنية  تشجيع قيام الشركات    )ه(

  تخفيض األسعار بالنسبة إلى البلدان الناميةإلى 
  
 رصد السياسات التسعيرية وتعزيز العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية بشأن             )و(

  .تسعير المنتجات الصيدالنية
  

  تأمين آليات للتمويل المستدام: العنصر السابع
  

 الصحية في   من أجل إتاحة المنتجات   ات المانحة في السنوات األخيرة تمويالً إضافياً كبيراً          الجه قدمت  -٢١
ألنشطة البحث والتطـوير، ذات      إضافياً   تمويالًكما أمنت الجهات المانحة     . البلدان النامية بواسطة آليات جديدة    

فإن مواصلة التمويل علـى نحـو       مع ذلك،   و.  بهذه االستراتيجية  الصلة بمكافحة وعالج األمراض، والمشمولة    
مستدام هو شرط أساسي لدعم جهود البحث والتطوير الطويلة األجل لتوفير المنتجات الالزمة لتلبية االحتياجات 

ويلزم تحديد وتحليل أهم الثغرات في التمويل الذي تتيحه الجهات المانحـة للمنتجـات              . الصحية للبلدان النامية  
  . المشمولة بهذه االستراتيجيةالصحية وجهود البحث والتطوير

  
 والبد من توسيع المبادرات الراهنة، بما يسهم في تدفق الموارد نحو االبتكار والتنفيذ، بما في ذلـك                   -٢٢

الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات وآليات التزامات السوق المـسبقة               
  .لتمنيعوالمرفق الدولي لتمويل أنشطة ا

  
  :لتمويل المستدامل آليات لتأمينوفيما يلي اإلجراءات التي يتعين اتخاذها   -٢٣
  

  تأمين تمويل إضافي ومستدام للبحث والتطوير بغية تلبية االحتياجات الصحية للبلدان النامية  )١-٧(
  
  وضع وتنفيذ خطة لحشد الموارد  )أ(
  
  إنشاء آلية عالمية جديدة للتمويـل، مـن        تقييم فائدة آليات التمويل القائمة، أو جدوى        )ب(

أجل زيادة التنسيق على الصعيد العالمي وتأمين التمويل المستدام للبحث والتطوير في المجال             
  الطبي

  
 مثل مخططات التزامـات الـسوق     (االستفادة من مبادرات التمويل الراهنة والجديدة         )ج(

مرحلة التطوير حتى مرحلـة     حية من   لتعجيل التقدم في مجال منتجات الرعاية الص      ) المسبقة
  .التسليم
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   األنشطة بغية تطوير وتسليم منتجات معقولة التكلفةالتوسع في تيسير   )٢-٧(
  

 توثيق وتعميم أفضل الممارسات المتبعة في التوسع في الشراكات بين القطاعين العام   )أ(
  والخاص

  
  الخاصوضع وسائل لتقييم أداء الشراكات بين القطاعين العام و  )ب(
  
 دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسائر مبادرات البحث والتطوير فـي             )ج(

  .البلدان النامية عمالً على توسيع أنشطتها
  
  زيادة الموارد المكرسة لمنظمات البحث في البلدان النامية  )٣-٧(
  

 لبلـدان إتاحة أموال إضافية لمنظمات البحث في كال القطاعين العام والخاص فـي ا              )أ(
  .النامية

  
  إنشاء نظم للرصد والتبليغ: العنصر الثامن

  
وستعرض تقارير عن هـذا األداء      .  االستراتيجية والتقدم الذي تحققه     هذه  إنشاء نظم لرصد أداء    ينبغي  -٢٤

وسـيجرى تقيـيم شـامل      .  مرة كـل سـنتين     وهذا التقدم على جمعية الصحة، عن طريق المجلس التنفيذي،        
  .كل أربع سنواتلالستراتيجية مرة 

  
  : التي يتعين اتخاذها ما يليالخطواتوتتضمن   -٢٥
  

  قياس األداء والتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف خطة العمل  )١-٨(
  

 إنشاء نظم لرصد األداء وتقديم التقارير إلى األجهزة الرئاسـية لمنظمـة الـصحة               )أ(
  .٢٠٠٩  مرة كل سنتين اعتباراً من نهاية، عن التقدم المحرزالعالمية،

  
إتاحـة األدويـة وسـائر      ورصد أثر حقوق الملكية الفكرية والعوامل األخرى على االبتكار            )٢-٨(

  منتجات الرعاية الصحية
  

رصد الثغرات واالحتياجات المتعلقة بمنتجات الرعاية الصحية في البلـدان الناميـة              )أ(
  ة الصحة العالميةوتقديم التقارير بشأنها بصورة دورية إلى األجهزة الرئاسية لمنظم

  
رصد أثر حقوق الملكية الفكرية والعوامل األخرى على االبتكار وإتاحـة منتجـات               )ب(

  الرعاية الصحية
  
  .رصد االستثمار في البحث والتطوير لتلبية االحتياجات الصحية في البلدان النامية  )ج(
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  مسؤولية عالمية إزاء العمل
  

 على طائفة من الجهات الفاعلة، بما       ٢٠١٥االستراتيجية بحلول عام    تقع المسؤولية العالمية عن تنفيذ        -٢٦
فيها منظمة الصحة العالمية والدول األعضاء فيها وأمانتها، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة              

ن القطاعين  العالمية، والمؤسسات الوطنية، وشركاء التنمية، والجامعات، والشركات الصيدالنية، والشراكات بي         
وهذه الجهات كلها قادرة على ضمان ما يلي        . العام والخاص، والمؤسسات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية      

ترويج وتمويل اكتشاف وتطوير المنتجات الصحية على نحو مستدام بغية تلبية االحتياجات الصحية فـي               ) ١(
وسـيتوقف  . لة للناس وللحكومات في البلدان النامية     إتاحة المنتجات الصحية بتكلفة معقو    ) ٢(البلدان النامية، و  

  .تساق العملانجاح هذا التنفيذ على 
  

 وترد في مسودة خطة العمل التالية تفاصيل العمل التعاوني المعين لغرض التنفيذ، كما يرد فيها إطار                  -٢٧
  .وتتضمن الخطة أيضاً مؤشرات التقدم المحرز. أصحاب المصلحةمتوسط األجل لعمل 

  
وسيقتضي تنفيذ خطة العمل مشاركة العديد من أصحاب المصلحة على المستوى الوطني واإلقليمـي                -٢٨

لذا فإن إجراء حساب واقعي لتكلفة الخطة سيستلزم توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي يتعين               . والعالمي
التكلفة بعد المناقشة    استعراضوسيجري  . على كل صاحب مصلحة القيام بها وعلى كل مستوى من المستويات          

وستتضمن هـذه التقـديرات     .  بشأن مجموعة األنشطة المعينة خالل هذه الدورة الثانية للفريق العامل          واالتفاق
وينبغي تحديث افتراضات وتقديرات    . ، وتقدير أولي لتكلفة التنفيذ الكامل     ٢٠٠٩-٢٠٠٨تكلفة التنفيذ األولي في     

 علـى أسـاس     ٢٠٠٩استعراض السنتين الذي سيلزم إجراؤه في نهاية         خالل   ٢٠١٠تكلفة التنفيذ اعتباراً من     
  . التقييمبيانات واًالرصد المحدد مسبق
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   بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةمسودة خطة العمل
  

  العناصر 
  ات التقدممؤشر  اإلطار الزمني  *أصحاب المصلحة  اإلجراءات المعينة  والعناصر الفرعية

  
  تحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير : العنصر األول

  

ثغرات  تحديد   ١-١
 البحث في مجـال   

ــراض ــي األم  الت
تؤثر فـي البلـدان     
النامية بصورة غير   

  متناسبة
  

وضع منهجيـات   ) أ(
لتحديد الثغرات فـي    
ــراض   ــوث أم بح
النمطــين الثــاني  
ــوث  ــث والبح والثال
الخاصة باحتياجـات   

لـــدان الناميـــة الب
المتــصلة بــأمراض 

  النمط األول
  

الحكومات؛ مؤسسات 
البحث الدولية والوطنية؛ 

منظمة الصحة الجامعات؛ 
؛ صناعات العالمية

المستحضرات الصيدالنية؛ 
الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص؛ المنظمات 
  غير الحكومية

  

ــد  ) ١(  ٢٠٠٨ ــال تحدي إكم
  المنهجيات القائمة 

وابط مع  إقامة الر ) ٢(
ــة   ــال الجاري األعم

  األخرى 

ــشأن  ) ٣( ــاق ب االتف
منهجيــات تحليــل  

  الثغرات

ــد) ٤( تطــوير  /تحدي
العمليات الجارية مـع    
ــحاب   ــشاركة أص م

  مصلحة متعددين

ــع ) ٥( ــاليب وض أس
ــع  ــل م ــة للعم معين
المجتمعــات المتــأثرة 
لتوضيح أولوياتها بشأن   

  البحوث

ــيم  ) ب(   ــة تقي إتاح
  للثغرات المحددة

 مؤسسات الحكومات؛
البحث الدولية والوطنية؛ 

منظمة الصحة الجامعات؛ 
؛ صناعات العالمية

الصيدالنية؛  المستحضرات
الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص؛ المنظمات 
  غير الحكومية

نواتج أولية في   
ــع ٢٠٠٩  مـ

  متابعة منتظمة

ــل  إ) ١( ــال تحلي كم
  الثغرات وإعالنه

ــط  ) ٢( ــع خط وض
للتحديث الدوري فـي    

  قبلالمست
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  العناصر 
  مؤشرات التقدم  اإلطار الزمني  *أصحاب المصلحة  اإلجراءات المعينة  والعناصر الفرعية

 تيسير ٢-١
البحوث األولية 

المتصلة بالمنتجات 
الجديدة والموجودة 
المضادة لألمراض 

التي تؤثر في 
البلدان النامية 
بصورة غير 

  متناسبة

تحسين إتاحة ) أ(
المجموعات 

) ظاتالمحفو(
الكيميائية لغرض 
التي تحديد المركبات 

يحتمل أن تكون فعالة 
ضد األمراض 

المذكورة أعاله، 
 التعاون بوسائل منها

بين القطاعين العام 
  والخاص

ــات؛  ــناعات الحكوم ص
 المستحضرات الصيدالنية؛ 
مؤسسات البحث الدوليـة    
ــات؛  ــة؛ الجامع والوطني
الشراكات بين القطـاعين    

 منظمـة العام والخاص؛   
  الصحة العالمية

 بياناتعدد قواعد ال  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
المتاحة لتيـسير تبـادل     
ــن   ــات عـ المعلومـ
ــرض   ــارات لغ االبتك

  تطوير المنتجات 

التي عدد االتفاقات   ) ٢(
 الـشركات أو    تبلغ عنها 

المؤسسات، بمـا فيهـا     
ــسماح   ــات، لل الجامع
ــات   ــة المجموع بإتاح

الكيميائية ) المحفوظات(
  لبحوث المصلحة العامة

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٠هدف 

  ....: ٢٠١٥هدف 

كمال تقدير القيمة إ) ٣(
لتحديد المجموعات 

) المحفوظات(
الكيميائية العالمية 
  المشاعة اإلتاحة

إتاحة الدعم ) ب(  
التقني للبلدان النامية 

من أجل إنشاء 
مجموعات 

) محفوظات(
مركبات الجديدة لل

على المستويين 
  ي واإلقليميالوطن

ــناعات  ــات؛ ص الحكوم
المستحضرات الصيدالنية؛  
مؤسسات البحث الوطنية؛   
منظمة الصحة العالميـة؛    

الشراكات بين  الجامعات؛  
  القطاعين العام والخاص

تحديد عدد مقـدمي    ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
  الدعم التقني

عدد البلدان التي يتم    ) ٢(
دعمها والبلـدان التـي     
  تحصل على الدعم التقني

دد البلـدان التـي     ع) ٣(
تنتج تكنولوجيات أساسية   

مثل إنشاء مجموعـات    (
  )كيميائية) محفوظات(

عدد مراكز االمتياز   ) ٤(
ــتم   ــي ي ــة الت اإلقليمي

  إنشاؤها
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  العناصر 
  مؤشرات التقدم  اإلطار الزمني  *أصحاب المصلحة  اإلجراءات المعينة  والعناصر الفرعية

 تنسيق أنشطة   ٣-١
البحث بين البلـدان    

  المتقدمة والنامية

ــسيق الجهــود ) أ( تن
الدولية فـي مجـال     
البحث والتطوير من   
أجل تحقيـق أفـضل     
استفادة ممكنـة مـن     

  الموارد

منظمة الصحة  الحكومات؛  
؛ منظمات األمـم    العالمية

شـركاء  المتحدة األخرى؛   
الـشراكات بـين    التنمية؛  

القطاعين العام والخاص؛   
المنظمات غير الحكومية؛   
صناعات المستحـضرات   

؛ الصيدالنية، الجامعـات  
  مؤسسات البحوث

ــات ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــداد تقييم  إع
آراء أصـحاب    (ةنوعي

لزيادة تنسيق  ) المصلحة
  الجهود الدولية وتجانسها

 إعداد تقييمات كمية  ) ٢(
ــشطة ( ــة باألنـ قائمـ

لزيادة تنـسيق   ) واألمثلة
  الجهود الدولية وتجانسها

عدد دراسات التقييم   ) ٣(
المشتركة التي تجـرى    
على جهـود التنـسيق     
القطرية والدولية، بمـا    
فـي ذلــك تقيــيم أثــر  

ت في السياسات   الدراسا
  وإدارة البرامج

ــدان ) ب(   ــم البل دع
ــاء  ــي بن ــة ف النامي

  ١قدراتها التكنولوجية

الحكومــات؛ شــركاء  
ــناعات  ــة؛ صـ التنميـ
المستحضرات الصيدالنية؛  

؛ منظمة الصحة العالميـة   
منظمات األمـم المتحـدة     
ــسات   ــرى؛ المؤس األخ

  الخيرية

حجم الموارد التـي    ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
نحـة  تتيحها الجهات الما  
  والحكومات الوطنية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  
  ....: ٢٠١٠هدف 

  ....: ٢٠١٥هدف 

عدد الجهود الجديدة   ) ٢(
أو (المستهلة في البلدان    

  )مؤشر مماثل

تعزيز المشاركة  ) ج(  
الفعالة من قبل البلدان    
النامية فـي عمليـة     

  االبتكار

الحكومــات؛ شــركاء  
ــناعات  ــة؛ صـ التنميـ

صيدالنية؛ المستحضرات ال 
منظمات األمم المتحـدة؛    
مؤسسات البحث الدوليـة    

  والوطنية؛ الجامعات

عدد البلدان الناميـة    ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
التي تمتلك قدرة االبتكار    

المعرفة بأنها مـشاركة    (
ناجحــة فــي اكتــشاف 
ــات   ــوير المنتج وتط

  )الصحية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  
  ....: ٢٠١٠هدف 

  ....: ٢٠١٥هدف 

                                                      
 . بناء القدرات التكنولوجية في البلدان أيضا٣ًيغطي العنصر    ١
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  العناصر 
  مؤشرات التقدم  اإلطار الزمني  *أصحاب المصلحة  اإلجراءات المعينة  والعناصر الفرعية

 عدد المنتجات )٢(
والتكنولوجيات الصحية 

المبتكرة الناشئة في 
  البلدان النامية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  
  ....: ٢٠١٥هدف 

عدد براءات ) ٣(
االختراع المستصدرة في 

  البلدان النامية

 صياغة ٤-١
أولويات استراتيجية 

واضحة  للبحث 
والتطوير على 
  صعيد البلدان

لنامية قيام البلدان ا  ) أ(
ــات   ــد أولوي بتحدي
البحـــوث لتلبيـــة 
احتياجاتها في مجـال    
ــة  ــصحة العمومي ال
وتنفيذ سياسة للصحة   
العمومية مستندة إلى   
ــة   ــات مالئم تقييم
ومنتظمـــة لتلـــك 

  االحتياجات

ــات ــسات الحكوم ؛ مؤس
البحث الدولية والوطنيـة؛    

منظمة الصحة  الجامعات؛  
العالمية؛ منظمات األمـم    
ــرى؛  ــدة األخـ المتحـ

ات بين القطـاعين    الشراك
  العام والخاص

عدد البلـدان التـي     ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
تحــدد فيهــا أولويــات 
البحث وإقامـة آليـات     
ــات   ــضل الممارس ألف
لغرض االحتفاظ بتلـك    
األولويات وتحديثها من   
أجل اإلسهام في تحديـد     

  األولويات العالمية
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨ :....  
  ....: ٢٠١٠هدف 
  ....: ٢٠١٥هدف 

عدد جهود تعمـيم    ) ٢(
السياسات المبذولة مـن    

 ضـمان مراعـاة   أجل  
  اتميزانيفي الاألولويات 

إجراء بحـوث   ) ب(  
مناسبة للبيئات الفقيرة   
الموارد والبحوث في   
ــات   ــال المنتج مج
التكنولوجية المالئمـة   
لمكافحة األمراض في   

بمـا  (البلدان النامية   
فيها أمراض الـنمط    

  )األول

ة الحكومات؛ منظمة الصح  
ــات؛   ــة؛ الجامع العالمي
صناعات المستحـضرات   

ــصيدالنية؛  ــساتال  مؤس
راكات البحث الوطنية؛ الش  

ــام  ــاعين الع ــين القط ب
  والخاص

تحديــد احتياجــات ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
بما (البحوث في البلدان    

فيها اإلسهامات الوطنية   
في الجهـود اإلقليميـة     

  )والعالمية
االتفــاق بــشأن  ) ٢(

  أولويات البحوث
 أولويات ددــع) ٣(

البحوث المتفق بشأنها 
عندما يكون البحث 

  جارياً
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨ :....  
  ....: ٢٠١٠هدف 
  ....: ٢٠١٥هدف 
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  العناصر 
  مؤشرات التقدم  اإلطار الزمني  *أصحاب المصلحة  اإلجراءات المعينة  والعناصر الفرعية

إدراج احتياجات  ) ج(  
البحوث والتطوير في   
مجال الطب التقليدي   

اسـتراتيجية ذات   في  
  ١أولوية

ــات ــناعات الحكوم ؛ ص
المستحضرات الصيدالنية؛  

ميـة؛  منظمة الصحة العال  
منظمات األمـم المتحـدة     

ــرى؛ ــات؛ األخ  الجامع
  مؤسسات البحوث

عدد البلـدان التـي     ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
تدرج الطب التقليدي في    
تحديد أولوياتهـا وفـي     

  خططها الوطنية
كمـي  إعداد تقيـيم    ) ٢(

لألنشطة الموجهة نحـو    
ــارات  ــصلة االبتك المت

بممارســات الطــب  
  التقليدي 

  
  ث والتطويرتعزيز البح: العنصر الثاني

  
 زيادة التمويل   ١-٢

المخصص لمجـال   
البحــث والتطــوير 
الذي يركـز علـى     
االحتياجات الصحية  

  في البلدان النامية

ــدان ) أ( ــي للبل ينبغ
المتقدمة أن تخصص   
ــن   ــر م ــسبة أكب ن
ميزانياتها المكرسـة   
ــوير  ــث والتط للبح

 الصحية   لالحتياجات
  في البلدان النامية

حكومات البلدان 
  ركاء التنميةش؛ المتقدمة

  

ــة  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٩ ــسبة المئوي الن
للزيــادة فــي ميزانيــة 
البحث والتطوير التـي    
تكرسها البلدان المتقدمة   
لالحتياجات الصحية في   

  البلدان النامية
   األساسية بياناتال

٢٠٠٩ :....  
ــدف  ــادة :٢٠١٥ه  زي
  ٪.... بنسبة

ــة  ) ٢( ــسبة المئوي الن
للزيادة في الميزانيـات    
ة الوطنيـــة المكرســـ

  للبحوث الصحية
   األساسية بياناتال

٢٠٠٩ :....  
ــدف  ــادة :٢٠١٥ه  زي

  ٪....بنسبة 

م ــ دع٢-٢
الحكومات على 
تحسين برامج 

البحوث الصحية 
الوطنية وتيسير 

تحسين التنسيق بين 
أصحاب المصلحة 

   المجالافي هذ

تعزيــز التعــاون ) أ(
ــث  ــشأن البحـ بـ

بـــين  والتطـــوير
القطــاعين الخــاص 

  والعام

ــا ــناعات الحكوم ت؛ ص
المستحضرات الصيدالنية؛  

؛ منظمة الصحة العالميـة   
منظمات األمـم المتحـدة     
ــات؛   ــرى؛ الجامع األخ
مؤســسات البحــوث؛  

 القطـاعين الشراكات بين   
  صالعام والخا

إقامــة الحكومــات ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
لبيئة تمكينية، بما فيهـا     

   سياسية وحوافزُأطر

ــيم  ) ٢( ــق وتعم توثي
ــه  ــى أوج ــة عل األمثل

ن بين القطـاعين    التعاو
  العام والخاص

                                                      
 . أدناه أيضاً القضايا المتصلة بالطب التقليدي٤-٣يغطي العنصر الفرعي    ١
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تقديم الدعم إلى   ) ب(  
بــرامج البحــوث  
الصحية الوطنية مـن    
خالل العمل السياسي   
ــل   ــم والتموي المالئ
الطويل األمـد فـي     

  البلدان النامية

ــات ــسات الحكوم ؛ مؤس
البحث الوطنية؛ منظمـة    
الصحة العالمية؛ شـركاء    

  التنمية

ــل  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــادة التموي زي
امج الخـــارجي لبـــر

  البحوث الصحية الوطنية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 

ــل  ) ٢( ــادة التموي زي
الوطني لبرامج البحوث   

  الصحية الوطنية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 

وضع وتنفيذ نظم   ) ج(  
ــارات  ــدعم االبتك ل
الصحية في البلـدان    

بما في ذلـك    (النامية  
الملكيـة  إدارة شؤون   

  )الفكرية

ــات ــسات ؛الحكوم  مؤس
ــوث؛ ــات؛ البح  الجامع

منظمة الصحة العالميـة؛    
المنظمة العالمية للملكيـة    
الفكرية؛ منظمة التجـارة    

ة؛ صـــناعات العالميـــ
؛ المستحضرات الصيدالنية 

  شركاء التنمية

عدد البلـدان التـي     ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
 تمتلــك نظامــاً مالئمــاً

  لإلدارة والرصد

  اسية  األسبياناتال
٢٠٠٨ :.... 

  ....: ٢٠١٥هدف 

ـ عدد الب ) ٢( دان التـي   ل
ــدرات إدارة   ــك ق تمتل
شؤون الملكية الفكريـة    

  لدعم مؤسسات البحث

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 

عدد البلـدان التـي     ) ٣(
تمتلــك نظمــاً وطنيــة 
للمعلومـــات تتميـــز 
بالشفافية لغرض إعالن   

  جهود البحث الجارية

   األساسية اتبيانال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 
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 تعزيز ٣-٢
البحوث األولية 

وتطوير المنتجات 
  في البلدان النامية

تعزيز علم ) أ(
، بما في االكتشاف

ذلك تعزيزه عن 
طريق أساليب 

المصادر المفتوحة، 
 تحديد مجموعة بغية

مستدامة من المنتجات 
  الجديدة

صناعات المستحـضرات   
 الجامعـات؛   الصيدالنية؛

مؤسسات البحث الدوليـة    
منظمة الصحة  والوطنية؛  

؛ منظمات األمـم    العالمية
ــرى؛  ــدة األخـ المتحـ
الوكاالت المانحة؛ شركاء   

  التنمية

ــشركات  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــدد ال ع
الصيدالنية المشاركة في   
الشبكات القائمة وأنشطة   

  الشراكات

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 

دد األدويـــة عـــ) ٢(
ــشخيص   ــائل الت ووس
واللقاحــات اإلرشــادية 
ــة  ــدة لمكافحـ الجديـ
األمراض المهملة، التي   

لبلـدان  ساهمت فيهـا ا   
  النامية إسهاماً كبيراً

تعزيز إتاحة ) ب(  
المركبات اإلرشادية 
الدوائية المحددة من 

 خالل تحري
المجموعات 

) المحفوظات(
  الكيميائية

صناعات المستحـضرات   
الجامعـات؛  الصيدالنية؛  

مؤسسات البحث الدوليـة    
منظمة الصحة  والوطنية؛  

   ؛ شركاء التنميةالعالمية

ــة  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــد وإتاح تحدي
المواصفات المـستهدفة   
الالزمة لألدوية ووسائل   
التــشخيص واللقاحــات 
ــدة المـــضادة  الجديـ
ألمراض النمطين الثاني   

  والثالث

زيادة االستثمار في   ) ٢(
وضع وسـائل جديـدة     

ي عـن األدويـة     للتحر
ــراض   ــضادة ألم الم

  النمطين األول والثاني

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 

عدد البلدان التي تم    ) ٣(
ــا  ــل فيه اإلدراج الكام

للتحري عن األدوية في    
  دورة ابتكار المنتجات

تعزيز البحـوث   ) ج(  
ــية  ــة األساس العلمي
والتطبيقية الخاصـة   
ــأمراض النمطــين  ب

   والثالثالثاني

ــات ــناعات الحكوم ؛ ص
المستحضرات الصيدالنية؛  
منظمة الصحة العالميـة؛    

ــات ــسات الجامع ؛ مؤس
البحوث؛ الشراكات بـين    

  القطاعين العام والخاص

عــدد بــراءات  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
االختراع التي تحملهـا    
ــة   ــسات البحثي المؤس

 البلـدان   والجامعية فـي  
  النامية 
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 مــشاريععــدد ) ٢(
لمنفـذة   ا  العملية التعاون

ــشمال   ــدان ال ــين بل ب
والجنوب وفيمـا بـين     

  بلدان الجنوب

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 

ــدد ) ٣( ــاتع  تطبيق
البحــوث األساســية  

  ممارساتالمترجمة إلى 

عــدد المنــشورات ) ٤(
الصادرة بشأن أمـراض    
النمطين الثاني والثالـث    
التـي يكـون مؤلفوهــا   
الرئيسيون من البلـدان    

  ميةالنا

عدد الباحثين مـن    ) ٥(
البلدان الناميـة الـذين     
يجــري تــدريبهم فــي 

  المجاالت ذات الصلة 

ــشطة ) د(   ــز أن تعزي
المرحلة المبكرة مـن    
ــوير  ــث والتط البح

باألدوية فـي   الخاص  
  البلدان النامية

؛ مؤسسات الحكومات
البحث الوطنية؛ منظمة 

الصحة العالمية؛ 
؛ صناعات الجامعات

  المستحضرات الصيدالنية

عدد أنشطة البحـث    ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
والتدريب الهامة التـي    
  تبادر بها البلدان النامية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 

ــراء  ) ٢( ــدرات إج ق
التجارب السريرية مـع    
ــات   ــضل الممارس أف

 بيانـات وقدرات إدارة ال  
  في البلدان النامية

ظم عدد الن) ٣(
المضمونة الجودة 

واألجهزة التنظيمية التي 
تنشأ في البلدان النامية 

  أو في األقاليم
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ــدان  ) ه(   ــام البل قي
ـ   النظر فـي   النامية ب

التشريعات بخصوص  
إعفاء البحـوث بمـا     

التفاق المتعلق  يمتثل ل 
بالجوانب التجاريـة   
  لحقوق الملكية الفكرية

ــات ــة الحكوم ؛ المنظم
؛ العالمية للملكية الفكريـة   

منظمة التجارة العالميـة؛    
  منظمة الصحة العالمية

عدد البلدان التي توجـد       ٢٠١٢-٢٠٠٨
فيها تـشريعات وطنيـة     
بخصوص إعفاء البحوث   
  بما يمتثل التفاق تريبس 

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٢هدف 

 التمويـل   تعزيز) و(  
العمــومي للتجــارب 

واآلليـات  السريرية  
تكار حفز االباألخرى ل 

  على الصعيد المحلي

ــات ــناعات الحكوم ؛ ص
 المستحضرات الصيدالنية؛ 
الجامعات؛ منظمات األمم   

  ؛ شركاء التنميةالمتحدة

عدد البلـدان التـي     ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
تدعم تطوير المنتجـات    
من خـالل التمويـل أو      

  الدعم التشريعي

عدد المواقع الجديدة   ) ٢(
إلجـــراء التجـــارب 
الــسريرية الممولــة  

ذة فــي البلــدان والمنفــ
  النامية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٥هدف 

  تحسين ٤-٢
تنسيق وتمويل 

البحث والتطوير 
على الصعيد 

  العالمي

تحسين التنـسيق   ) أ(
والتمويل على الصعيد   
ــطة   ــالمي بواس الع

االستعراض  عمليات
ــدير   ــتظم وتق المن

  ١االحتياجات

ــناعات  ــات؛ ص الحكوم
النية؛ المستحضرات الصيد 

مؤسسات البحث الدوليـة    
ــات؛  ــة؛ الجامع والوطني
الشراكات بين القطـاعين    
العام والخاص؛ المنظمات   

منظمـة  غير الحكومية؛   
؛ منظمات  الصحة العالمية 

األمم المتحدة األخـرى؛    
ركاء التنمية؛ المؤسسات   ش

  الخيرية

عدد وسائل التنسيق   ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
المــشتركة كقواعــد  

تبـادل   الرامية ل  بياناتال
  المعلومات

عدد الشراكات بين   ) ٢(
القطاعين العام والخاص   
الناشطة فـي البحـوث     

  الصحية

ــات  ) ٣( ــداد تقييم إع
آراء أصـحاب    (نوعية

لزيادة تنسيق  ) المصلحة
  الجهود الدولية وتجانسها

 إعداد تقييمات كمية  ) ٤(
) قوائم األنشطة واألمثلة  (

لزيادة تنـسيق الجهـود     
  الدولية وتجانسها

                                                      
 . أدناه تأمين آليات للتمويل المستدام٧ يتناول العنصر   ١
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) ٣(و) ٢(مؤشرات  ) ٥(        
مع التركيز على تقيـيم     
ــة   ــدان النامي رأي البل

  واألمثلة الكمية

توثيــق أفــضل  ) ٦(
الممارسات في تعزيـز    
البحث والتطـوير فـي     
  البيئات الضعيفة الموارد

إنشاء منتدى أو   ) ب(  
ــديات  ــز المنت تعزي
القائمــة مــن أجــل 

 تنسيق أنشطة   تحسين
ــوير  ــث والتط البح
وتقاســم المعلومــات 

  شأنهاب

ــناعات  ــات؛ ص الحكوم
المستحضرات الصيدالنية؛  
مؤسسات البحث الدوليـة    
ــات؛  ــة؛ الجامع والوطني
الشراكات بين القطـاعين    
العام والخاص؛ المنظمات   

منظمـة  غير الحكومية؛   
؛ منظمات  الصحة العالمية 

األمم المتحدة األخـرى؛    
 المؤسسات  شركاء التنمية؛ 

  الخيرية

 منتديات عدد) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
 صحاب المصلحةأ

  المعقودة بانتظام

رصد التنفيذ والتقدم   ) ٢(
وإنتاج تقـارير ثنائيـة     

  السنوات

عدد اآلليات القائمة   ) ٣(
لتيسير التفاعل والتنسيق   
بين شراكات القطـاعين    

  العام والخاص

ــات  ) ٤( ــدد التقييم ع
 لفعاليـة    المجراة النوعية

للبرهنـة  هذه المنتديات   
 بصورة أفـضل علـى    
ات تقاســـم المعلومـــ

  والتنسيق

دعم مواصلة ) ج(  
المناقشة بشأن معاهدة 

خاصة بالبحث 
والتطوير في المجال 

   الطبي

منظمة الصحة  الحكومات؛  
منظمات األمـم   ؛  العالمية

ــرى؛  ــدة األخـ المتحـ
ــات؛ ــناعات  الجامع ص

المستحضرات الصيدالنية؛  
الشراكات بين القطـاعين    

م والخاص؛ المنظمات   العا
  غير الحكومية

تحليل واسـتعراض   ) ١(  ٢٠١٠-٢٠٠٨
  جدوى المقترح

عقد اجتماع للخبراء   ) ٢(
ــصلحة  ــحاب الم وأص
اآلخرين لبحث جـدوى    
وضع معاهـدة خاصـة     
بالبحــث والتطــوير  
والتوصل لالسـتنتاجات   

  اآلراءبتوافق 
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  بناء القدرة على االبتكار وتحسينها: العنصر الثالث

  
ــدرة ١-٣ ــاء ق  بن

البلدان النامية على   
ــات تل ــة احتياج بي

البحث والتطـوير   
ــات  ــشأن المنتج ب

  الصحية الجديدة

البلدان النامية  دعم  ) أ(
االستثمار فـي   على  

ــشرية  ــوارد الب  الم
، والقاعدة المعرفيـة  

  إطار وخصوصاً في 
  التعليم العالي

؛ حكومات البلدان النامية  
شركاء التنمية؛ صناعات   
المستحضرات الصيدالنية؛  

  منظمات األمم المتحدة
  

ــدورات  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــدد ال ع
الدراسية التـي تجـري     
إتاحتها لغرض الحصول   

  على الشهادات

عدد الشهادات العليا   ) ٢(
التي تمنحها المؤسـسات   

  في البلدان النامية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

دعم جماعـات   ) ب(  
ــوير  ــث والتط البح
القائمة والجديدة فـي    

  البلدان النامية

؛ منظمات األمم   حكوماتال
المتحدة؛ جماعات البحث   

ــوي ــناعات والتط ر؛ ص
؛ المستحضرات الصيدالنية 

  شركاء التنمية

عدد األنـشطة القائمـة       ٢٠١٥-٢٠٠٨
الجديــدة المتــصلة  و

بالبحث والتطوير التـي    
يتم دعمها فـي البلـدان      

  النامية

 رسم ودعـم    ٢-٣
ــة  ــات فعال سياس
ــوير  ــز تط لتعزي
قدرات االبتكار في   

   الصحة مجال

تعزيز قدرة تنظيم   ) أ(
المنتجات في البلـدان    

   النامية

؛ منظمة الصحة   الحكومات
ــزة  ــة؛ األجهـ العالميـ
ــة ــة الوطنيـ  التنظيميـ

  واإلقليمية

عدد البلدان الناميـة    ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
ــام  ــى القي ــادرة عل الق
بضمان الجودة وتنظـيم    
المنتجات وفقاً للمعـايير    

  الدولية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨:....   

  : ....٢٠١٥هدف 

 مشاريععدد ) ٢(
التعاون بين األجهزة 
التنظيمية في البلدان 

  المتقدمة والنامية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 
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تعزيز المـوارد   ) ب(  
البشرية للبلدان النامية   
في مجـال البحـث     
والتطوير من خـالل    
وضع خطط طويلـة    

  ارداألمد لتلك المو

؛ منظمات األمم   الحكومات
؛ المتحدة؛ شركاء التنميـة   

مؤسسات البحث الدوليـة    
  والوطنية

عدد البلدان الناميـة    ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
التي لديها خطط طويلـة     
األجل بـشأن المـوارد     
البشرية لتعزيز االبتكار   

  من أجل الصحة

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

ثين زيادة عدد الباح  ) ٢(
ــوظفين  ــدربين الم المت
ــي   ــون ف ــذين يعمل ال
مجــاالت اختــصاصهم 

 علـى الـصعيد     بيانات(
  )الوطني

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

معالجة مسألة ) ج(  
التدريب المالئم 

واالحتفاظ بالباحثين 
والمهنيين الصحيين، 
بما في ذلك القضايا 
  ذات الصلة بالهجرة

؛ شــركاء الحكومــات
 الجامعات؛ منظمة   تنمية؛ال

 منظمات  الصحة العالمية؛ 
   األخرىاألمم المتحدة

عدد البلدان الناميـة    ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
التي تمتلـك سياسـات     
  وقدرات تدريبية مالئمة 

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

عدد الباحثين ) ٢(
والمهنيين الصحيين 

المتدربين والناشطين في 
  امية البلدان الن

  : ....٢٠١٠هدف 

  : ....٢٠١٥هدف 

عدد البلـدان التـي     ) ٣(
توجــد فيهــا سياســات 
  وحوافز مالئمة لالحتفاظ

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 
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عدد البلـدان التـي     ) ٤(
يحدث فيها انخفاض قابل    
ــدان   ــي فق ــاس ف للقي
ــين   ــاحثين والمهني الب
الــصحيين، لجميــع  
  األسباب وبسبب الهجرة

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

 تقديم الدعم ٣-٣
لبناء قدرات 

االبتكار في البلدان 
النامية، بما في ذلك 

القدرات في بناء 
مجاالت العلم 
والتكنولوجيا 

والتنظيم والتجارب 
السريرية ونقل 

التكنولوجيا والطب 
قليدي والملكية الت

  الفكرية

ــشر  ) أ( ــق ون توثي
ارسات في  أفضل المم 

  مجال االبتكار

منظمة الصحة العالميـة    
بالتعاون مـع المنظمـة     

؛ العالمية للملكية الفكرية  
منظمات األمـم المتحـدة     
األخرى؛ مؤسسات البحث   
ــة؛  ــة والوطنيـ الدوليـ
الجامعات؛ المنظمات غير   

  لحكوميةا

ــشور    ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــدار منـ إصـ
  وتعميمها) منشورات(

ترويج النمـاذج   ) ب(  
ـ    وير الناجحة في تط

  قدرة االبتكار 

منظمة الصحة العالميـة    
بالتعاون مـع المنظمـة     

؛ العالمية للملكية الفكرية  
منظمات األمـم المتحـدة     
ــات؛   ــرى؛ الجامع األخ
مؤســسات البحــوث؛  

ت المستحـضرات   صناعا
  الصيدالنية

النماذج التـي يـتم     ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
تعميمها من خالل شتى    
القنوات، بما فـي ذلـك      

لمفتوحة  ا بياناتقواعد ال 
والمؤلفــات العلميــة  

  ووسائل اإلعالم 

 عـن   إعداد البينات ) ٢(
استعمال النمـاذج فـي     

  تغيير السياسة الوطنية

تعزيز الشراكات  ) ج(  
والشبكات المـشتركة   
بين بلـدان الـشمال     

 بـين   فيماوالجنوب و 
بلدان الجنوب لـدعم    

  بناء القدرات

الحكومــات؛ الجامعــات؛ 
منظمة مؤسسات البحوث؛   

؛ منظمات   العالمية الصحة
؛ األمم المتحدة األخـرى   

صناعات المستحـضرات   
  الصيدالنية

عدد شبكات التعاون بين      ٢٠١٥-٢٠٠٨
بلدان الشمال والجنـوب    
وفيما بين بلدان الجنوب    
التي يـتم إنـشاؤها أو      

  تعزيزها

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 



Annex A/PHI/IGWG/2/2 

28 

  العناصر 
  مؤشرات التقدم  اإلطار الزمني  *أصحاب المصلحة  اإلجراءات المعينة  والعناصر الفرعية

 وضع وتنفيذ   ٤-٣
ــي  ــسياسات الت ال

ــزز الب ــث تع ح
ــب   ــستند للط الم

  التقليدي

ــب ) أ( ــوير الط تط
التقليدي وتعزيزه في   

   للبيناتإطار مستند 

منظمة الصحة الحكومات؛ 
منظمات األمم ؛ العالمية

؛ المتحدة األخرى
المستحضرات صناعات 

؛ الصيدالنية؛ الجامعات
  مؤسسات البحوث

االتفاق بشأن إطار   ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
ــيم الطــب  ــم لتقي مالئ

  التقليدي 

اســتخالص أمثلــة ) ٢(
ــن   ــار م ــن االبتك ع

  المعارف األصلية 

تعزيــز توثيــق ) ب(  
ــة  ــارف التقليدي المع
ــة  والمــوارد الوراثي

  الطبيعية 

منظمة الصحة  الحكومات؛  
؛ المنظمة العالمية   العالمية

للملكية الفكرية؛ صناعات   
المستحضرات الصيدالنية؛  

  الجامعات

 بيانات قاعدة   إنشاء) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
ــات  لتوث ــق المعلوم ي

  المتاحة والجديدة

تعميم واسع النطاق   ) ٢(
للمعلومات عن المعارف   

يديــة والمــوارد  التقل
  الوراثية الطبيعية

تشجيع البلـدان   ) ج(  
النامية على ضـمان    
االلتزام بمعايير رفيعة  
المــستوى لمأمونيــة 
ــة   ــة التقليدي األدوي

  ونجاعتها

 الصحة منظمة؛ الحكومات
مم العالمية؛ منظمات األ

؛ المتحدة األخرى
الوكاالت التنظيمية؛ 

صناعات المستحضرات 
  الصيدالنية

وضـــع دالئـــل ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
تنظيمية لرصد المأمونية   

  والنجاعة 

عدد البلـدان التـي     ) ٢(
ــدالئل   ــا ال ــذ فيه تنف

  التنظيمية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

عدد البلـدان التـي     ) ٣(
ت محلية  تنفذ فيها تشريعا  

للتنوع البيولوجي فيمـا    
  يخص المنتجات الطبيعية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

تــشجيع البحــث ) د(  
الخاص بآليات العمل   
فــي مجــال فعاليــة 
ــب   ــاقير والط العق

  التقليدي 

 الصحة  منظمةالحكومات؛  
العالمية؛ منظمات األمـم    
ــرى؛  ــدة األخـ المتحـ

 ؛مؤسسات البحث الوطنية  
صناعات المستحـضرات   

  الصيدالنية

 التي تقـيم    الكيانات) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
آليات فعالية العالجـات    
التقليديــة فــي البلــدان 

  النامية 

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 
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عــدد المنــشورات ) ٢(
الــصادرة بــشأن هــذا 
البحث التي يكون مؤلفها    
     األول من مؤسسة في بلد

  نامٍ

  
  نقل التكنولوجيا:  الرابعالعنصر

  
 تعزيز نقـل    ١-٤

التكنولوجيا وصنع  
المنتجات الـصحية   

  في البلدان النامية

استحداث آلية، أو ) أ(
تحسين االستفادة من 

، من لموجودةاآلليات ا
أجل تسهيل نقل 

الدعم والتكنولوجيا 
  التقني

ــسات  ــات؛ مؤس الحكوم
؛ والوطنيـة البحث الدولية   

ــناعات   ــات؛ ص الجامع
ستحضرات الصيدالنية؛  الم

منظمة الصحة العالميـة؛    
راكات بـين   األونكتاد؛ الش 

  القطاعين العام والخاص

كمال اسـتعراض   إ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
االحتياجات والخيارات؛  
تحديد وتعمـيم أفـضل     

  الممارسات 
رصد تنفيذ أفـضل    ) ٢(

  الممارسات

تعزيز نقل ) ب(  
التكنولوجيا وصنع 

المنتجات الصحية في 
النامية من البلدان 

خالل االستثمار وبناء 
  القدرات

الحكومات؛ الجامعات؛ 
األونكتاد؛ منظمات األمم 

المتحدة األخرى؛ 
المنظمات غير الحكومية؛ 
شركاء التنمية؛ المؤسسات 

؛ صناعات الخيرية
  المستحضرات الصيدالنية

ــة  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــسبة المئوي الن
لزيادة االستثمار في نقل    

 قبـل   من) أ(التكنولوجيا  
من ) ب( البلدان المتقدمة 

  قبل البلدان النامية
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨.... :  
ــدف  ــادة : ٢٠١٥ه زي

  ٪....بنسبة 
زيادة بناء القدرات   ) ٢(

فــي مجــال نقــل   
  التكنولوجيا

 دعم تحـسين    ٢-٤
التعاون والتنـسيق   
فــي مجــال نقــل 

  التكنولوجيا

تشجيع التعاون ) أ(
بين بلدان الشمال 

ما بين والجنوب وفي
بلدان الجنوب، 
والتعاون بين 

المؤسسات في البلدان 
النامية ودوائر 

صناعات 
المستحضرات 

  الصيدالنية

ــناعات  ــات؛ ص الحكوم
المستحضرات الصيدالنية؛  
مؤسسات البحث الدوليـة    
ــات؛  ــة؛ الجامع والوطني

؛ منظمة الصحة العالميـة   
منظمات األمـم المتحـدة     

مات غيـر   األخرى؛ المنظ 
  اء التنميةالحكومية؛ شرك

عدد المنتجات التي   ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
يتم نقلها وترخيصها عن    

 التعـاون    مشاريع طريق
بلدان ومن بلدان الشمال    

الجنوب وفيما بين بلدان    
الجنــوب ومــن بلــدان 
ــدان  ــى بل ــوب إل الجن

  الشمال
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 
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عدد المنتجات التي ) ٢(        
لها من صناعات يتم نق

المستحضرات 
الصيدالنية إلى الجامعات 

ومن الجامعات إلى 
صناعات المستحضرات 

  الصيدالنية
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

ــشراكات ) ٣( ــدد ال ع
الفعالة بـين القطـاعين     
العام والخاص التي يـتم     
إنــشاؤها فــي البلــدان 

  النامية
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

دعم نقل ) ب(  
التكنولوجيا المتصل 

بالبحث والتطوير 
بشأن المنتجات 

  الطبيعية

الحكومات؛ صناعات 
المستحضرات الصيدالنية؛ 

 مؤسسات الجامعات؛
 منظمات األمم البحوث؛

 المتحدة؛ المنظمات غير
  الحكومية

عدد البلدان والمؤسسات     ٢٠١٥-٢٠٠٨
التي يتم دعمها في تنفيذ     

مـنح  /  التكنولوجيـا  نقل
ــراخيص للمنتجــات  الت

  الطبيعية
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

تيسير إقامة ) ج(  
الشبكات المحلية 

واإلقليمية من أجل 
التعاون في مجال 
  البحث والتطوير

؛ صناعات الحكومات
المستحضرات الصيدالنية؛ 
مؤسسات البحث الوطنية؛ 

 منظمة الصحةالجامعات؛ 
؛ منظمات األمم العالمية

المتحدة األخرى؛ 
  المنظمات غير الحكومية

ــشبكات  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــدد ال ع
المحليــة واإلقليميــة  

  المنشأة
عدد مشاريع البحث   ) ٢(

ت والتطوير بشأن المنتجا  
التي تنفذ عن طريق هذه     

  الشبكات
تعزيز االمتثال ) د(  

لاللتزامات بموجب 
 من ٢-٦٦مادة ال

ق االتفاق المتعل
بالجوانب التجارية 

  لحقوق الملكية الفكرية

؛ منظمة التجارة الحكومات
العالمية؛ المنظمة العالمية 

للملكية الفكرية؛ منظمة 
؛ الميةالصحة الع

الجامعات؛ مؤسسات 
البحوث؛ صناعات 

  المستحضرات الصيدالنية

تحديد ثغرات البحث   ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
والتطــوير المحليــة  
وثغرات قدرة التـصنيع    

  ي أقل البلدان نمواًف
 التعــاونمــشاريع ) ٢(

 بين بلدان الشمال    القائمة
والجنوب من أجل سـد     

  الثغرات المحددة
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 تطوير آليات ٣-٤
إدارة شؤون الملكية 

الفكرية لغرض 
تعزيز نقل 
التكنولوجيا 

  الرئيسية وإتاحتها

تعزيز مجموعات ) أ(
براءات االختراع 

الخاصة 
 بالتكنولوجيات األولية

  ئية والنها

الحكومات؛ صناعات 
المستحضرات الصيدالنية؛ 

 مؤسسات الجامعات؛
 المنظمة العالمية البحوث؛

للملكية الفكرية؛ منظمة 
الصحة العالمية؛ منظمات 

ة األخرى؛ األمم المتحد
  المنظمات غير الحكومية

عقد اجتماع ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
الستعراض ومناقشة 

 مجموعات نماذج
براءات االختراع مع 

صل الستنتاجات التو
  بتوافق اآلراء 

 تقييمات إجراء) ٢(
مجموعات براءات 

االختراع الجديدة وقياس 
  فعاليتها 

وضع آليات ) ب(  
فعالة ومستدامة أخرى 
لتعزيز ابتكار منتجات 

ألمراض مكافحة ال
ذات األولوية في 

  البلدان النامية

؛ صناعات الحكومات
المستحضرات الصيدالنية؛ 

  مؤسساتالجامعات؛
البحوث؛ الشراكات بين 
 القطاعين العام والخاص؛

  مم المتحدةمنظمات األ

 آليـات   توثيق وتعمـيم    ٢٠١٥-٢٠٠٨
جديدة لتعزيـز ابتكـار     
المنتجات وإدارة شؤون   
الملكيــة الفكريــة فــي 

  البلدان النامية 

دراسة أفضل ) ج(  
الممارسات في 

مجاالت مثل التنافس 
والشفافية والمكافأة 

 المناسبة لحاملي
  براءات االختراع

الحكومات؛ صناعات 
المستحضرات الصيدالنية؛ 

 مؤسسات الجامعات؛
منظمة الصحة  البحوث؛
؛ منظمات األمم العالمية

المتحدة األخرى؛ 
  المنظمات غير الحكومية

توثيق وتعمـيم أفـضل       ٢٠١٠-٢٠٠٨
  الممارسات

  

  
   إدارة شؤون الملكية الفكرية:العنصر الخامس

  

 دعم تقاسـم    ١-٥
المعلومات وبنـاء   

مجال القدرات في   
إدارة شؤون الملكية   

  الفكرية

تعزيز األطر ) أ(
المؤسسية الوطنية 

أو اإلقليمية لبناء   /و
القدرات وإدارة 

  شؤون الملكية الفكرية

؛ صناعات الحكومات
المستحضرات الصيدالنية؛ 

 مؤسسات الجامعات؛
 منظمات األمم ؛البحوث

المتحدة؛ المنظمات غير 
ية؛ المنظمة الحكوم

العالمية للملكية الفكرية؛ 
لعالمية؛ منظمة الصحة ا

  منظمة التجارة العالمية

عدد األطر المؤسـسية      ٢٠١٢-٢٠٠٨
أو اإلقليميـة    /الوطنية و 

لبنـاء القـدرات    المنشأة  
وإدارة شـؤون الملكيــة  

  الفكرية
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إعداد وتحديث ) ب(  
  وطنيةبياناتقواعد 

ات بشأن حالة براء
 الخاصة االختراع

بالمنتجات ذات الصلة 
 وتعزيز بالصحة

تبادل المعلومات بين 
اإلدارات الحكومية 

  المختصة

؛ المكاتب الحكومات
اءات االختراع الوطنية لبر

والمكاتب الوطنية لنقل 
 والسلطات التكنولوجيا

التنظيمية الوطنية؛ 
صناعات المستحضرات 
الصيدالنية؛ الجامعات؛ 

 الحكومية؛ المنظمات غير
المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية؛ منظمة الصحة 

ية؛ منظمات األمم العالم
  المتحدة األخرى

 بياناتعدد قواعد ال  ) ١(  ٢٠١٢-٢٠٠٨
الوطنيــة بــشأن حالــة 
براءات االختراع التـي    

  يتم إنشاؤها واستعمالها
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٢هدف 

 أو تعزيز  /إنشاء و ) ٢(
آليات تبادل المعلومـات    

 التنظيميـة   الوكاالتبين  
ءات الوطنية ومكاتب برا  

االختراع فـي البلـدان     
  النامية

منظمة قيام ) ج(  
 الصحة العالمية

المنظمة العالمية و
 للملكية الفكرية
بتحسين تعميم 

  المناسبةالمعلومات
 بياناتوقواعد ال

القائمة على المستوى 
  الدولي

المنظمة الحكومات؛ 
لعالمية للملكية الفكرية؛ ا

؛ منظمة الصحة العالمية
المكاتب الوطنية لبراءات 

والمكاتب االختراع 
 نقل التكنولوجياالوطنية ل

والسلطات التنظيمية 
 صناعات الوطنية؛

المستحضرات الصيدالنية؛ 
مؤسسات الجامعات؛ 
المنظمات غير البحوث؛ 
ية؛ منظمات األمم الحكوم

  المتحدة األخرى

 بياناتعدد قواعد ال) ١(  ٢٠١٢-٢٠٠٨
المفتوحة التي يتم 

  إنشاؤها

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٢هدف 

عدد قواعد البيانات   ) ٢(
القائمة المتاحـة علـى     

  الصعيد العالمي

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٢هدف 

قيام منظمة ) د(  
عن الصحة العالمية 

طريق التعاون مع 
ة العالمية المنظم

للملكية الفكرية 
ومنظمة التجارة 

العالمية بتعزيز التعليم 
والتدريب في مجال 
إدارة شؤون الملكية 

  الفكرية 

منظمة الصحة الحكومات؛ 
العالمية؛ المنظمة العالمية 

منظمة ؛ للملكية الفكرية
؛ المكاتب التجارة العالمية

الوطنية لبراءات االختراع 
نقل والمكاتب الوطنية ل

التكنولوجيا؛ صناعات 
المستحضرات الصيدالنية؛ 

مؤسسات الجامعات؛ 
المنظمات غير البحوث؛ 
ية؛ منظمات األمم الحكوم

؛ شركاء المتحدة األخرى
  التنمية

عدد الدورات التدريبيـة      ٢٠١٢-٢٠٠٨
التي يتم عقدها في مجال     
ــة  ــؤون الملكي إدارة ش

  الفكرية
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،  تقديم الدعم٢-٥
 لتطبيق عند الطلب،

ب المرونة جوان
المتسقة مع االتفاق 
المتعلق بالجوانب 
التجارية لحقوق 
  الملكية الفكرية

تعزيز التشريعات ) أ(
جوانب لتطبيق 
 المتسقة معالمرونة 

االتفاق المتعلق 
بالجوانب التجارية 

 لحقوق الملكية الفكرية
وغيره من االتفاقات 
الدولية، بما في ذلك 

تعميم أفضل 
الممارسات في هذا 

   دالصد

؛ منظمة التجارة الحكومات
العالمية؛ المنظمة العالمية 

للملكية الفكرية؛ منظمة 
 الصحة العالمية؛ شركاء
التنمية؛ المنظمات غير 

  الحكومية

توثيق وتعميم أفضل ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
الممارسات والدالئل 

العملية بشأن التشريعات 
باالتفاق الوطنية المتصلة 
المتعلق بالجوانب 

حقوق الملكية التجارية ل
  الفكرية

ــات ) ٢( ــدد الحكوم ع
الوطنية التـي أدرجـت     

ت تشريعات تتضمن   وسنّ
الواردة جوانب المرونة   

االتفــاق المتعلــق  فــي
ــة   ــب التجاري بالجوان
 لحقوق الملكية الفكريـة   

  والمتسقة معه
عدد البلـدان التـي     ) ٣(

 / الـسياسات  تستعرض
على التشريعات الوطنية   

 المعايير المحـددة    أساس
معايير المتفق بشأنها   وال

  دولياً لتوضيح الثغرات

 االتفاقات  تعزيز) ب(  
التي التجارية الثنائية   

 حماية أكبـر    ال تدرج 
من الحمايـة التـي     
يوفرهــا االتفــاق  
ــب ــق بالجوان  المتعل
ــوق   ــة لحق التجاري

 علـى   الملكية الفكرية 
نحو يمكن أن يحد من     
إتاحة األدويـة فـي     

  البلدان النامية

عدد البلدان المتقدمة التي      ٢٠١٥-٢٠٠٨  الحكومات
ال تدرج حماية أكبر من     
الحماية التـي يوفرهـا     

ــاق  ــريبس"اتف ــي " ت ف
اتفاقاتها التجارية الثنائية   

  مع البلدان النامية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

تشجيع االتفاقات  )ج(  
 التجارية التي تضع

في الحسبان جوانب 
نها المرونة التي يتضم

االتفاق المتعلق 
بالجوانب التجارية 

لحقوق الملكية الفكرية 
 أقر بها إعالن مثلما(

الدوحة الوزاري 
اتفاق الصادر بشأن 

 والصحة" تريبس"
  )العمومية

؛ منظمة التجارة   الحكومات
العالمية؛ المنظمة العالمية   
للملكية الفكرية؛ منظمـة    
 الصحة العالمية؛ شـركاء   
 التنمية؛ المنظمات غيـر   

  الحكومية

عدد االتفاقات التجاريـة      ٢٠١٥-٢٠٠٨
التي تتـضمن جوانـب     
المرونة التـي يتيحهـا     

  "تريبس"اتفاق 

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  
  ....: ٢٠١٥هدف 
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 تحري ٣-٥
وتعزيز مخططات 

 من تكميليةحوافز 
أجل البحث 
  والتطوير

تحري مخططات  ) أ(
نظم حوافز تكميليـة    
وتنفيذها مـن أجـل     

التطــوير، البحــث و
على أن تفصل حوافز    
االبتكار عن أسـعار    
ــة   ــات الرعاي منتج

مثل نموذج  ( الصحية
  )صندوق المكافآت

؛ منظمة الصحة الحكومات
العالمية؛ منظمات األمم 

المتحدة األخرى؛ 
 غير الحكومية؛ المنظمات

  المؤسسات الخيرية

ــات ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــد اجتماع عق
ــشة  الســتعراض ومناق

 كميليةالتنماذج الحوافز   
والتوصل لالسـتنتاجات   

  بتوافق اآلراء

 النمـــاذج عـــدد) ٢(
   المنفذةالتجريبية

ــيع ) ب(   ــجتوس  نه
  التزام السوق المسبق

؛ منظمة الصحة الحكومات
العالمية؛ منظمات األمم 

المتحدة األخرى؛ 
  المنظمات غير الحكومية

استعراض وثـائق   ) ١(  ٢٠١٠-٢٠٠٨
نموذج التـزام الـسوق     

بما فـي   المسبق القائم،   
  ذلك مقترحات التوسيع

عدد التزامات ) ٢(
السوق المسبقة 

نات ستفادة منها وبيواال
  استعمالها

تقييم أثر األنظمة ) ج(  
الخاصة بحصرية 

  بياناتال

الحكومات؛ منظمة الصحة 
العالمية؛ منظمات األمم 

المتحدة األخرى؛ 
 المنظمات غير الحكومية؛
صناعات المستحضرات 

  الصيدالنية

 مقارنة إجراء دراسات  ٢٠١٥-٢٠٠٨
بشأن ترتيبات حصرية 

 ودخول بياناتال
إلى المنتجات الجنيسة 

والمنتجات السوق 
  ويقالحديثة التس

دراسة تدابير ) د(  
االمتثال لمقتضيات 

االتفاق المتعلق 
بالجوانب التجارية 

الفكرية لحقوق الملكية 
 بيانات حماية بغرض

االختبار غير المعلنة 
م من االستخدا

التجاري غير 
  المنصف

الحكومات؛ منظمة الصحة 
العالمية؛ منظمة التجارة 
العالمية؛ منظمات األمم 

المتحدة األخرى؛ 
 الحكومية؛المنظمات غير 

الجامعات؛ مؤسسات 
البحوث؛ صناعات 

  المستحضرات الصيدالنية

ونـشر  إجراء الدراسـة     ٢٠١٠-٢٠٠٨
   وتعميمهاالنتائج
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  تحسين التسليم واإلتاحة :العنصر السادس

  
 تشجيع ١-٦

الحكومات على 
االستثمار في البنية 

التحتية لتسليم 
  المنتجات الصحية

ــي ) أ( ــتثمار ف االس
تطوير البنية التحتيـة    
ــات   ــسليم المنتج لت
ــمان  ــصحية وض ال
ــات   ــل المنتج تموي

  الصحية

 شــركاء؛ الحكومــات
التنمية؛ منظمـات األمـم     
المتحدة؛ المنظمات غيـر    

ــسات الحكوم ــة؛ المؤس ي
  الخيرية

عدد البلدان الناميـة    ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
التي زادت اسـتثمارها    
في البنية التحتية لتـسليم     
ــصحية   ــات ال المنتج

كجزء من الميزانيـات    (
  )الصحية الوطنية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

عدد البلدان الناميـة    ) ٢(
التي زادت اسـتثمارها    

ـ     ات في تمويـل المنتج
  الصحية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

ــات ) ب(   وضــع آلي
فعالة ومستدامة فـي    

 مـن   نمواًأقل البلدان   
 إتاحـة   أجل زيـادة  

مع األدوية الموجودة،   
 االستفادة التامة مـن   

ــرة ال ــة االفت نتقالي
 سـنة   الممتدة حتـى  

٢٠١٦١   

؛ شركاء الحكومات
التنمية؛ منظمات األمم 

؛ خرى األالمتحدة
  المنظمات غير الحكومية

عدد البلدان األقل نمـواً       ٢٠١٥-٢٠٠٨
التي اعتمـدت سياسـة     
وطنية واضحة األهداف   
ــشأن  ــتراتيجيات ب واس

  إتاحة األدوية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

ــة ) ج(   مــنح األولوي
للرعاية الصحية فـي    

   الوطنية برامج العمل

 ؛ منظمة الصحة  الحكومات
ية؛ منظمات األمـم    العالم

  المتحدة األخرى

ـ عدد الب ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ دان التـي   ل
ــة  ــسبة المئوي زادت الن
للميزانيـــة الوطنيـــة 
ــة  ــصة للرعاي المخص

  الصحية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

                                                      
والـصحة  " تـريبس " من إعالن الدوحة بشأن اتفـاق  ٧وفقاً للتمديد المتاح ألقل البلدان نمواً الذي تنص عليه المادة    ١

 .العمومية



Annex A/PHI/IGWG/2/2 

36 

  العناصر 
  مؤشرات التقدم  اإلطار الزمني  *أصحاب المصلحة  اإلجراءات المعينة  والعناصر الفرعية

عدد البلدان الناميـة    ) ٢(
 خططـاً التي وضـعت    

ــة   ــتراتيجية وطني اس
هم مـشكالت   للتصدي أل 

  ة العموميةالصح

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

ــة  ) ٣( ــسبة المئوي الن
 الحد  استراتيجيةلورقات  

ــر الخاصــة  ــن الفق م
بالبلدان، والتي تتـضمن    
أهدافاً صحية وطبيعـة    

  تلك األهداف

 تأسيس آليات   ٢-٦
لتنظــيم جــودة  
ومأمونية ونجاعـة   

ــة ــائر األدوي  وس
  المنتجات الصحية 

رة رصد تعزيز قد) أ(
جودة ومأمونية 

ونجاعة المنتجات 
الصحية، وتعجيل 

الموافقة على 
المنتجات ذات الفائدة 

  المحتملة 

؛ منظمة الصحة الحكومات
العالمية؛ منظمات األمم 

المتحدة األخرى؛ األجهزة 
التنظيمية الوطنية؛ 

صناعات المستحضرات 
الصيدالنية؛ المنظمات 

  غير الحكومية

ن النامية التي   عدد البلدا   ٢٠١٥-٢٠٠٨
توجد فيها قدرة معـززة     
لتنظيم األدوية، بما فـي     
ذلك القـدرات الالزمـة     
لتقييم المنتجات الجديـدة    
ــة  ــد مأمونيـ ورصـ

  المنتجات

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

إجراء دراسات ) ب(  
عملية لتحقيق القيمة 
القصوى واالستفادة 

من المنتجات الجديدة 
ت ذات في البيئا

العبء المرضي 
المثقل والتي تفتقر 
للخدمات الصحية 

  الكافية 

الحكومات؛ مؤسسات 
البحث الدولية والوطنية؛ 

منظمة الصحة الجامعات؛ 
؛ منظمات األمم العالمية

المتحدة األخرى؛ 
صناعات المستحضرات 
الصيدالنية؛ المؤسسات 

  الخيرية

ــات ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــدد الدراس ع
لبدء بها  العملية التي يتم ا   

  بشأن المنتجات الجديدة

ــات  ) ٢( ــدد المنتج ع
الجديدة التي يتم تقييمها    
في بيئـات ذات عـبء      

  مرضي مثقل

تنفيذ سياسات ) ج(  
وطنية ودولية 

لمكافحة األمراض 
تستند إلى البينات 

 أثر الدالة على
استعمال  المنتجات 
  الجديدة والموجودة

؛ منظمة الصحة الحكومات
 األمم العالمية؛ منظمات
؛ المتحدة األخرى

مؤسسات البحث الدولية 
  والوطنية

عدد السياسات الوطنيـة      ٢٠١٥-٢٠٠٨
واإلقليمية للوقايـة مـن     
األمــراض ومكافحتهــا 
التي يتم تنفيذها باالستناد    

  إلى الدراسات العملية
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تشجيع االمتثال ) د(  
لممارسات الصنع 
الجيدة في البلدان 

  النامية

؛ األجهزة الحكومات
ظيمية الوطنية؛ التن

صناعات المستحضرات 
منظمة  الصيدالنية؛

 شركاء ؛ الصحة العالمية
  التنمية

ــدان ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــدد البلـ عـ
 المدعومــة مــن أجــل
ــات  ــراء استعراض إج
وطنية للقدرات التقنيـة    
في مجـال ممارسـات     

  الصنع الجيدة 

عدد الصانعين مـن    ) ٢(
ذوي الصالحية المحددة   
مسبقاً من قبل منظمـة     

حة العالمية في كـل     الص
  بلد نامٍ 

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

 العواقب تقليل) ه(  
 الصحة فيالمترتبة 
 نتيجةالعمومية 

استعمال المنتجات 
المزيفة أو الرديئة 

 إلى أدنى حد النوعية
  ممكن

؛ منظمة التجارة   الحكومات
العالمية؛ منظمة الـصحة    

لمية العالمية؛ المنظمة العا  
للملكية الفكرية؛ منظمات   
األمم المتحدة األخـرى؛    

ة؛ المنظمات غير الحكومي  
صناعات المستحـضرات   

  الصيدالنية

عدد البلدان التي توجـد       ٢٠١٥-٢٠٠٨
فيها تشريعات مالئمـة    
لمكافحة تزييف األدوية   
ــة  ــتراتيجيات فعال واس

  إلنفاذها

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

ــز  ت٣-٦ عزيــ
التنافس وضـمان   
ــسعير   ــساوق ت ت
األدوية مع سياسات   

  الصحة العمومية

 إنتـــاجدعـــم ) أ(
ــصيغ  ــتخدام ال واس
ــة   ــسة لألدوي الجني
األساسية في البلـدان    
النامية، بما في ذلـك     
التشريعات الوطنيـة   

 إدخالالرامية لتشجيع   
المنتجات الجنيسة عند   

  انقضاء البراءات

ــات ــزة الحكوم ؛ األجه
ــة ــنالتنظيمي اعات ؛ ص

المستحضرات الصيدالنية؛  
منظمة الصحة العالميـة؛    
منظمات األمـم المتحـدة     

  األخرى

عدد الـصيغ الجنيـسة       ٢٠١٥-٢٠٠٨
الجديدة المنتجة والمدرج   
استعمالها فـي البلـدان     

  النامية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

صياغة سياسات  ) ب(  
تؤكد علـى تـوفير     
ــية  ــة األساس األدوي

  أسعار معقولة التكلفةب

ة الصحة  ؛ منظم الحكومات
  العالمية؛ شركاء التنمية

عدد البلدان النامية التي      ٢٠١٥-٢٠٠٨
توجد فيها سياسة دوائية    
ــوم  ــى مفه ــستندة إل م

  األدوية األساسية
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إلغاء التعريفات ) ج(  
والضرائب المفروضة 
على منتجات الرعاية 

الصحية، ورصد 
 توريدالسلسلة 

  توزيعالو

؛ منظمة الصحة   الحكومات
العالمية؛ منظمة التجـارة    

  العالمية

عدد البلـدان التـي     ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
ــات  ــي التعريفـ تلغـ
والضرائب المفروضـة   
على منتجات الرعايـة    

  الصحية

عدد البلـدان التـي     ) ٢(
توجد فيها مراكز صحية    
محلية يزيد فيها تـردد     

يـوم  ... التخزين على   
  في الشهر

اذ الخطوات اتخ) د(  
التشريعية الالزمة في 

البلدان التي لديها 
القدرة على الصنع 

إلتاحة  والتصدير
الترخيص اإللزامي 

، بما يتسق للتصدير
االتفاق المتعلق مع 

بالجوانب التجارية 
 لحقوق الملكية الفكرية

وإعالن ) تريبس(
 بشأن اتفاق الدوحة

تريبس والصحة 
  العمومية

؛ منظمة الصحة   الحكومات
لعالمية؛ منظمة التجـارة    ا

  العالمية؛ شركاء التنمية

عدد البلدان النامية التي      ٢٠١٥-٢٠٠٨
تمتلك قـدرة تـصنيعية     
وسنت فيها تـشريعات    
تجيز ترخيص تـصدير    
األدوية إلى بلدان ناميـة     
تعلن عن حاالت صحية    

  طارئة

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

تشجيع قيام ) ه(  
 لصيدالنية االشركات

باعتماد سياسات 
تسعيرية شفافة 

تهدف إلى ومتساوقة 
تخفيض األسعار 

بالنسبة إلى البلدان 
  النامية

ــات ــناعات الحكوم ؛ ص
المستحضرات الصيدالنية؛  
منظمة الصحة العالميـة؛    
منظمات األمـم المتحـدة     
األخرى؛ المنظمات غيـر    

  الحكومية

عدد الشركات التي تعتمد      ٢٠١٥-٢٠٠٨
رية شفافة  سياسات تسعي 

  ومتساوقة

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

رصد السياسات ) و(  
التسعيرية وتعزيز 

العمل الذي تقوم به 
منظمة الصحة 

العالمية بشأن تسعير 
  المنتجات الصيدالنية

منظمة الصحة  ؛  الحكومات
؛ صــناعات العالميــة

  المستحضرات الصيدالنية

ن التـي   عدد البلـدا  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
تجري تقصيات منتظمة   

  ألسعار األدوية 

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 
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عدد البلـدان التـي     ) ٢(        
ترصد بصورة منتظمـة    
إتاحة األدوية وتكلفتهـا    

  المعقولة 

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨.... :  

  : ....٢٠١٥هدف 

  
  ستدامتأمين آليات للتمويل الم: العنصر السابع

  
 تأمين تمويل ١-٧

إضافي ومستدام 
للبحث والتطوير 

بغية تلبية 
االحتياجات 

الصحية للبلدان 
  النامية

وضع وتنفيذ خطة   ) أ(
  لحشد الموارد 

منظمة الصحة  الحكومات؛  
؛ منظمات األمـم    العالمية

المتحدة األخرى؛ شـركاء    
المؤســسات التنميــة؛ 

  الخيرية

ــداف  ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨ ــع أه وض
ية مع توافق واسع    للميزان

فــي اآلراء مــن قبــل 
المساهمين فـي تقـديم     
ــات  ــوارد والحكوم الم
الوطنية وشتى القطاعات   

  المعنية

تنفيذ ورصد الخطة   ) ٢(
  العالمية لحشد الموارد

تقييم فائدة آليات ) ب(  
التمويل القائمة، أو 
جدوى إنشاء آلية 

عالمية جديدة 
للتمويل، من أجل 

زيادة التنسيق على 
د العالمي الصعي

وتأمين التمويل 
المستدام للبحث 

والتطوير في المجال 
  الطبي

منظمة الصحة الحكومات؛ 
؛ منظمات األمم العالمية

المتحدة األخرى؛ 
؛ المنظمات غير الحكومية

  شركاء التنمية

استعراض ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
  االحتياجات والخيارات

 آلية علىاالتفاق ) ٢(
  التمويل وتنفيذها) آليات(

  رصد التنفيذ) ٣(

االستفادة من ) ج(  
مبادرات التمويل 
مثل (الراهنة والجديدة 

مخططات التزامات 
) السوق المسبقة

لتعجيل التقدم في 
مجال منتجات 

الرعاية الصحية من 
 حتى مرحلة التطوير

   التسليممرحلة

؛ منظمة الصحة الحكومات
العالمية؛ منظمات األمم 

المتحدة األخرى؛ 
ت صناعات المستحضرا

الصيدالنية؛ الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص؛ 

المؤسسات شركاء التنمية؛ 
  الخيرية

عدد منتجـات الرعايـة       ٢٠١٥-٢٠٠٨
الصحية الجديدة التي يتم    
التعجيل بها من طـور     
التطوير وحتى التـسليم،    
عن طريق المبـادرات    

  التمويلية
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التوسع  تيسير   ٢-٧
 األنشطة بغيـة    في

ــسليم  ــوير وت تط
ــة منتجــا ت معقول
  التكلفة

ــيم ) أ( ــق وتعم توثي
أفــضل الممارســات 
 المتبعة في التوسع في   
الـــشراكات بـــين 
القطــاعين العــام  

  والخاص 

 منظمة الصحة   الحكومات؛
؛ الشراكات بـين    العالمية

القطاعين العام والخاص؛   
المنظمات غير الحكومية؛   

  المؤسسات الخيرية

توثيق التجارب وأفضل     ٢٠٠٩-٢٠٠٨
عميمهــا الممارســات وت

  على النطاق الواسع

وضع وسائل ) ب(  
لتقييم أداء الشراكات 
بين القطاعين العام 

  والخاص

منظمة الصحة الحكومات؛ 
؛ منظمات األمم العالمية

المتحدة األخرى؛ 
الشراكات بين القطاعين 

 شركاء العام والخاص؛
التنمية؛ الجامعات؛ 
 مؤسسات البحوث؛

صناعات المستحضرات 
لمؤسسات الصيدالنية؛ ا

الخيرية؛ المنظمات غير 
  الحكومية

وضع واختبار مؤشرات     ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  تقييم األداء 

دعم الشراكات ) ج(  
بين القطاعين العام 

والخاص وسائر 
 البحث مبادرات

والتطوير في البلدان 
 على عمالًالنامية 

  توسيع أنشطتها

الحكومات؛ منظمة الصحة 
العالمية؛ منظمات األمم 

رى؛ المتحدة األخ
صناعات المستحضرات 

المؤسسات الصيدالنية؛ 
؛ الخيرية؛ شركاء التنمية

المنظمات غير الحكومية؛ 
الجامعات؛ مؤسسات 

  البحوث

زيـــادة تمويـــل ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
الشراكات القائمة بـين    
  القطاعين العام والخاص

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  

  ....: ٢٠١٠هدف 
  ....: ٢٠١٥هدف 

ــشرا) ٢( ــدد ال كات ع
الجديـدة المنــشأة بــين  
  القطاعين العام والخاص

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  
  ....: ٢٠١٥هدف 

 زيادة الموارد   ٣-٧
المكرسة لمنظمات  
البحث في البلـدان    

  النامية

إتاحة أموال ) أ(
إضافية لمنظمات 

البحث في كال 
القطاعين العام 

والخاص في البلدان 
  النامية

الحكومات؛ شركاء 
األمم مية؛ منظمات التن

؛  األخرىالمتحدة
؛ المؤسسات الخيرية

الجامعات؛ مؤسسات 
  البحوث

زيادة تمويل منظمـات      ٢٠١٥-٢٠٠٨
  البحث في البلدان النامية

   األساسية بياناتال
٢٠٠٨ :....  
  ....: ٢٠١٠هدف 
  ....: ٢٠١٥هدف 
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  إنشاء نظم للرصد والتبليغ: العنصر الثامن

  
قيــاس األداء  ١-٨

ــدم المحــرز والت ق
نحو بلوغ أهـداف    

  خطة العمل

إنشاء نظم لرصد ) أ(
األداء وتقديم التقارير 
إلى األجهزة الرئاسية 

لمنظمة الصحة 
عن التقدم  ،العالمية
 مرة كل ،المحرز

سنتين اعتباراً من 
  ٢٠٠٩نهاية 

للرصد إنشاء نظام   ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨  منظمة الصحة العالمية
  والتبليغ

حلية تقديم تقارير مر  ) ٢(
  كل سنتين

 رصــد أثــر ٢-٨
ــة   ــوق الملكي حق
الفكرية والعوامـل   
ــى   ــرى عل األخ

ــار  إتاحــة واالبتك
ــائر  ــة وس األدوي
منتجات الرعايـة   

  الصحية

رصد الثغرات ) أ(
واالحتياجات المتعلقة 

منتجات الرعاية ب
الصحية في البلدان 

 وتقديم التقاريرالنامية 
 بشأنها بصورة دورية
إلى األجهزة الرئاسية 

منظمة الصحة ل
  العالمية

منظمة الصحة الحكومات؛ 
؛ مؤسسات البحث العالمية

الوطنية؛ الجامعات؛ 
صناعات المستحضرات 

الصيدالنية؛ الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص؛ 

؛ المؤسسات الخيرية
  شركاء التنمية

ــن  ــاراً م اعتب
٢٠٠٩  

ــل  ) ١( ــال التحلي إكم
األولي للثغرات بحلـول    

  العنـصر  نظرا (٢٠٠٩
  )١-١ الفرعي

 تقارير الرصد   نشر) ٢(
ــي   ــة ف  ٢٠١٢المحدث

 لكي يكون لهـا     ٢٠١٨و
ــط    ــي الخط ــر ف أث
االستراتيجية المتوسـطة   
األجل الالحقة لمنظمـة    

  الصحة العالمية
رصد أثر حقوق ) ب(  

الملكية الفكرية 
والعوامل األخرى 

على االبتكار وإتاحة 
منتجات الرعاية 

  الصحية

منظمة الصحة الحكومات؛ 
؛ المنظمة العالمية لعالميةا

 منظمة للملكية الفكرية؛
التجارة العالمية؛ 

الجامعات؛ مؤسسات 
البحوث؛ صناعات 

؛ المستحضرات الصيدالنية
شركاء التنمية؛ المنظمات 

  غير الحكومية

تحديد حالة براءات   ) ١(  ٢٠١٥-٢٠٠٨
  اختراع األدوية األساسية

ــور  ) ٢( ــد منظ تحدي
لصحة العمومية فيمـا    ل

حص بـراءات   يخص ف 
اختراع المستحـضرات   

  الصيدالنية
وضع منهجية ثـم    ) ٣(

ــيم أثــر االتفاقــات  تقي
التجارية علـى أسـاس     

  منتظم
رصد االستثمار ) ج(  

في البحث والتطوير 
لتلبية االحتياجات 

الصحية في البلدان 
  النامية

الحكومات؛ صناعات 
المستحضرات الصيدالنية؛ 

؛ منظمة الصحة العالمية
ن القطاعين الشراكات بي

العام والخاص؛ المنظمات 
غير الحكومية؛ شركاء 

التنمية؛ المؤسسات 
؛ الجامعات؛ الخيرية

  مؤسسات البحوث

زيادة االستثمار الشامل     ٢٠١٥-٢٠٠٨
في البحـث والتطـوير     
ــة   ــراميين لتلبيـ الـ
االحتياجات الصحية في   

  البلدان النامية
   األساسية بياناتال

٢٠٠٨.... :  
  : ....٢٠١٥هدف 

أو يقدمون المساعدة التقنية،     /   ال تمثل البنود المدرجة في هذا العمود قائمة شاملة بأصحاب المصلحة المحتملين الذين ينفذون و                 *
 حسب االقتضاء، لتحديد أصـحاب المـصلحة الرئيـسيين          يستعمل الخط األسود،   .أو يمنحون التوجيه في مجال السياسات العامة      

  .اءات المعينةالمحتملين فيما يتعلق باإلجر

=     =     =  


