
	

دعوة لتقدیم المساھمات  
	

 إن "الفریق الرفیع المستوى التابع لألمین العام لألمم المتحدة المعني بإمكانیة الحصول على األدویة" یدعو لتقدیم المساھمات من جانب
باالختالف بین حقوق المخترعین، وقانون حقوق اإلنسان الدولي، وقواعد التجارة والصحة العامة الجھات المعنیة المھتمة والمعنیین 

حیث یمثل االختالف عائقًا أمام ابتكار التقنیات الصحیة والحصول علیھا.  
 

زیادة إمكانیة وسیقوم الفریق الرفیع المستوى على وجھ الخصوص بدراسة المساھمات التي تشجع البحث، والتطویر، واالبتكار، و
الحصول على األدویة، واللقاحات، والتشخیصات والتقنیات الصحیة ذات الصلة بغیة تحسین الصحة والرفاھیة للجمیع، وذلك بموجب 

للتنمیة المستدامة على نطاق أوسع. 2030التصور الذي قدمھ الھدف الثالث من أھداف التنمیة المستدامة، فضالً عن جدول أعمال عام   
	

2015دیسمبر   21  االفتتاح:تاریخ   
2016فبرایر   28  تاریخ االختتام:  

	
	

ما الذي سیأخذه الفریق الرفیع المستوى في االعتبار؟  
 

المخترعین، وقانون حقوق اإلنسان یطلب الفریق الرفیع المستوى تقدیم المساھمات التي تتناول عدم اتساق السیاسة فیما یتعلق بحقوق 
، بما في ذلك زیادة إمكانیة الحصول على األدویة، واللقاحات، والتشخیصات، واألجھزة وأھداف الصحة العامة الدولي، وقواعد التجارة

 2030الطبیة ("التقنیات الصحیة"). وتماشیًا مع الھدف الثالث من أھداف التنمیة المستدامة، والطبیعة المتكاملة لجدول أعمال عام 
ت على أیة مجموعة معینة من الدول أو أیة أمراض.للتنمیة المستدامة، ال تقتصر المساھما  

	
یجب أن تكون المساھمات الُمقدمة كما یلي:  

	
والمؤلفات والنماذج التي تعتمد علیھا المساھمة، لألحكاممدعومة باألدلة، وتتضمن المراجع  • 	
المستدامة وال سیما الھدف للتنمیة  2030تعكس وتتماشى مع وتوضح كیف یمكنھا دعم المراد إحرازه في جدول أعمال عام  •

الثالث من أھداف التنمیة المستدامة الذي یرمي لتحسین الصحة والرفاھیة للجمیع، 	
تشیر، إذا أمكن، إلى المتطلبات السیاسیة أو المالیة أو غیرھا لتنفیذ األفكار المقترحة. • 	

	
المتعلقة بتعزیز األنظمة الصحیة وإدارة سلسلة اإلمداد  وبرغم أن األمر مھم لتحقیق إنجازات النتائج الصحیة، إال أن القضایا األشمل

تقع خارج نطاق اھتمام الفریق الرفیع المستوى.  
	
	
	

ما نوع المساھمات التي یبحث عنھا الفریق الرفیع المستوى؟  
	

یتطلع الفریق إلى استالم مساھمات من شأنھا تحسین وتقویة عملیة الترویج لالبتكار والحصول على األدویة واللقاحات والتشخیصات. 
یرحب بالمساھمات التي تقترح إعادة صیاغة اآللیات الحالیة التي تتناول  –ذات النطاق والطموح المتنوع ویرحب الفریق بالمساھمات 

قانون حقوق اإلنسان الدولي، وقواعد التجارة وأھداف الصحة العامة. كما یشجع كذلك المساھمات التي قد تكون المخترعین، وحقوق 
من حیث النطاق وتقترح حلوالً إضافیة للقضایا سالفة الذكر.أقل   

	
 
	



	

كیف سیتم تقییم المساھمات؟  
	

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني إن األمانة الخاصة بالفریق الرفیع المستوى التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون مع 
، وبالتنسیق مع فریق الخبراء االستشاري، ستضطلع بمسؤولیة وضع قائمة مختصرة بالمساھمات بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز

یر أدناه:بموجب المعای  
	

حقوق المخترعین، وقانون حقوق من عدم االتساق في القواعد بین إلى أي مدى تقلل المساھمة  :التأثیر على اتساق السیاسة •
؟ ھل تواجھ عدم االتساق على مستوى األنظمة، أم تتناول جانبًا معینًا؟اإلنسان الدولي، وقواعد التجارة وأھداف الصحة العامة 	

الحصول على التقنیات الصحیة؟ یرجى توضیح كیف تساھم النتائج المتوقعة في تحسین إمكانیة  :العامةالتأثیر على الصحة  •
تحفیز االبتكار لتلبیة االحتیاجات الصحیة للجمیع؟توضیح أھمیة االقتراح فیما یتعلق ب 	

األساسیة والحق في الصلة بحقوق اإلنسان : إلى أي مدى تعمل المساھمات على دمج وتوضیح تحسین حقوق اإلنسان •
الصحة؟ 	

والمالي والسیاسي الذي یجب اتخاذه لكي تحقق المساھمة النتائج المتوقعة منھا. یرجى تقدیم وصف للعمل المؤسسي  :التنفیذ •
مع وصف كیفیة قیام مساھمتك بتحسین النتائج الصحیة المستدامة. 	

مراجع للمؤلفات والنماذج واألحكام ذات الصلة التي تعتمد  لتقدیم مساھمات مدعومة باألدلة معیتم تشجیع المساھمین  :الدلیل •
علیھا المساھمة. كما یجب أن یتضمن ھذا القسم أیًضا القیود أو العواقب "السلبیة" المحتملة. 	

	
	

كیف ستساھم المساھمات في أعمال الفریق الرفیع المستوى؟  
	

یق الرفیع المستوى وإشراكھم في مساھماتھم في واحدة من جلستي ستتم دعوة المساھمین بالقائمة المختصرة لتقدیم أعضاء من الفر
سیتم تحدیدھا. وستتحمل األمانة تكالیف سفر الفرد، أو في حالة المنظمة، ستدفع  2016استماع، في أماكن وتواریخ تقع في مارس 

مع أصحاب المصالح المعنیین، بما في  مقابل سفر اثنین مؤلفین. سیلي الجلسات عروض تقدیمیة یقدمھا المساھمون في حوارات میسرة
ذلك الخبراء الفنیین، ومجموعات المرضى، والمجتمع المدني، والصناعة والحكومات.  

 
سیقوم الفریق الرفیع المستوى باالستعانة بالمساھمات والمعطیات من جلسات االستماع والحوارات لتقدیم التوصیات إلى األمین العام 

تكون واقعیة ومدعومة باألدلة وقابلة للتطبیق. وسیقوم األمین العام بتقدیم التقریر إلى الجمعیة العامة واتخاذ ما لألمم المتحدة، على أن 
یلزم من اإلجراءات اإلضافیة.  

	
ما أھمیة مساھمتك؟  

	
وقانون حقوق اإلنسان حقوق المخترعین، یسعى الفریق الرفیع المستوى إلى االستفادة من أفكارك وخبراتك لمواجھة االختالف بین 

. وقد ألقى األمین العام التقنیات الصحیةالحصول على عائقًا أمام االختالف حیث یمثل  الدولي، وقواعد التجارة وأھداف الصحة العامة
إمكانیة وغیره من الخبراء الضوء على عدم االتساق ھذا باعتباره سببًا أساسیًا للتحدیات التي تبرز أثناء تشجیع االختراع وزیادة 

الحصول على األدویة، واللقاحات والتشخیصات والتقنیات الصحیة. ویأمل الفریق الرفیع المستوى أن تتواصل معھ جمیع األطراف 
المھتمة، بما في ذلك تلك العاملة في مجال اختراع التقنیات الصحیة والحصول علیھا، وحقوق اإلنسان، والقانون، والجھود العلمیة 

عدم عرض أي تمویل لمتابعة المساھمة أو الفكرة، إال أن المأمول أن خبرتك ومعرفتك ستساعد في تشكیل المستقبل  والصناعة. وبرغم
وتحسین الصحة والرفاھیة للجمیع.  

 
 
 
	



	

اعتبارات أخرى:  
	

1( اللغة  	

واإلنجلیزیة، والفرنسیة، والروسیة، المساھمات مرحب بھا بأیة لغة من اللغات الست الرسمیة لألمم المتحدة: العربیة، والصینیة، 
واإلسبانیة. وتجب مالحظة أن جلسات االستماع سیتم عقدھا باللغة اإلنجلیزیة. ویرجى إخطار األمانة إذا كنت ستواجھ مشكلة 

بسبب ذلك.  
	

2( سریة المساھمات  	

احة بشكل عام على موقع ویب تتمتع جمیع المساھمات المقدمة بالخصوصیة، ومع ذلك ستكون القائمة المختصرة للمساھمین مت
الفریق الرفیع المستوى، وسیتم التحقق منھا علنًا في جلسات استماع الفریق الرفیع المستوى.  

	
3( الموعد النھائي   

مساًء بالتوقیت الشرقي القیاسي 11، 2016فبرایر  28  
	

4( طلبات التقدیم:   

یرجى إرسال المساھمات إلى:  
• األمانة –الفریق الرفیع المستوى لألمین العام (مفضل) إلى عبر اإلنترنت:   	

http://www.unsgaccessmeds.org/submit/	 	
:عبر البرید اإللكتروني إلى • 	

Richard	Delateمدیر المشروع، الفریق الرفیع المستوى ،  
@undp.orgunsgaccessmeds  

یجب أن یكون سطر الموضوع: "تقدیم مساھمة".  
	

 
 

/https://www.facebook.com/UNSGaccessmedsانضم إلى الفریق الرفیع المستوى على فیس بوك:    
UNSGAccessmeds#تابع الفریق الرفیع المستوى على تویتر:    

	
unsgaccessmeds@undp.orgللحصول على المزید من المعلومات، أو لطرح األسئلة واالستفسارات، یرجى التواصل مع:   

 
 
 
 
	
	
	
 
 
 
	



	

تقدیم المساھمات  
 
 

:اسم المؤلف الرئیسي                                                                            

                                                   :اسم المنظمة (إن وجدت)
                                                                                      :رقم الھاتف

                                                                               :البرید اإللكتروني
                                                                                 :المدینة، الدولة

 

: 1القسم  • كلمة) 300(بحدود  ملخص: قدم وصفًا موجًزا لمساھمتك:    
 

	
	
	
	
	
	
	

	
نموذج التقدیم – دعوة لتقدیم المساھمات  

: 2القسم  • كلمة) 3000(بحدود  مساھمتك  	
 

، بما في ذلك:دعوة لالقتراحاتیرجى التأكد من أن مساھمتك تأخذ في االعتبار المعاییر المنصوص علیھا في   
 

التأثیر على إصالح عدم اتساق السیاسة - 	
التأثیر على الصحة العامة - 	
التأثیر على حقوق اإلنسان - 	
التنفیذ - 	

 

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
 
	
	

ببلیوغرافیا: المراجع وال3القسم  • 	

	
	
	
	
 

الرفیع قائمة مختصرة للدراسة من جانب الفریق إذا كانت مساھمتي ضمن  عالمة في ھذا المربع إذا كنت توافق:یرجى وضع 
.الرفیع المستوىإلتاحة المساھمة بشكل عام على موقع ویب الفریق المستوى، فإنني أفھم وأقبل منح إذني   

  

نعم           
 

   
 
 

	
	


