
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٧/٩م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٥ ديسمبر/ كانون األول ٢٢   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/9   من جدول األعمال المؤقت ١٠-٤البند 
  
  
  
  

  حقوق الملكية الفكرية واالبتكار 
  والصحة العمومية

  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  مقدمة

  
فبراير / ، أنشأ المدير العام، في شباط     ٢٠٠٣مايو  / ، الصادر في أيار   ٢٧-٥٦ج ص ع  استجابة للقرار     -١

جمـع البيانـات    " من أجـل      التابعة للمنظمة  ، لجنة حقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية       ٢٠٠٤
لـصحة  واالقتراحات من مختلف األطراف الفاعلة المعنية وإجراء تحليل لحقوق الملكية الفكرية واالبتكـار وا             
 لمكافحةالعمومية، بما في ذلك مسألة آليات التمويل والحوافز المالئمة الستحداث أدوية جديدة ومنتجات أخرى               

ضمت اللجنة عشرة أعضاء من البلدان النامية       و ...". البلدان النامية بصورة غير متناسبة       تمساألمراض التي   
 وقد دعمت اللجنة فـي عملهـا        ١.رئيسة سويسرا فوس  دة روث دراي   وترأسها السي  ،والبلدان المتقدمة بالتساوي  

  .بمساهمات من حكومتي سويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومؤسسة فورد
  
قـدر  ب في إطار الشفافية على نحو يمكّن من االطـالع عليهـا           كل أعمالها    تتمواتفقت اللجنة على أن       -٢

اية يوفر موقعها على اإلنترنت معلومات كاملة بشأن األنشطة التي تـضطلع بهـا              وتحقيقاً لهذه الغ  . المستطاع
  ٢.اللجنة

  
، الجهات المؤثرة في اتخاذ القراروتناولت اللجنة قضايا معقدة من خالل عملية مكثفة لتبادل اآلراء مع   -٣

تأتت ،  )٢٠٠٥نيو  يو/  حزيران ١مايو إلى   /  أيار ٣١جنيف، من   ( ومنتدى مفتوح بوجه خاص      عمليةفي حلقة   
نات والممارسات ذات الصلة بحقـوق الملكيـة الفكريـة واالبتكـار         نظرات متبصرة في البي    ها من خالل  للّجنة

وأجرى المجلس التنفيذي في دورته السادسة عشرة بعد المائـة          . المواقف المتخذة والصحة العمومية، ومختلف    
  ٣.استعراضاً لتقرير مرحلي عن أنشطة اللجنة

  

                                                      
، والـدكتورة  )مـصر (، واألستاذ محمود فتح اهللا )األرجنتين(األستاذ كارلوس كوريرا : أعضاء اللجنة اآلخرون هم   ١

المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا         (، واألستاذ تريفور جونز     )الواليات المتحدة األمريكية  (ماريا فريري   
، واألستاذ فـابيو    )جنوب أفريقيا (، والسيد تشيديزو ماتونا     )نائب الرئيس ) (الهند(يلكر  ، والدكتور راغوناث ماش   )الشمالية
 ).اليابان(، واألستاذ هيروكو ياماني )تايلند(، واألستاذ باكدي بوثيسيري )إيطاليا(بامولي 

٢   http://www.who.int/intellectualproperty. 
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. ٢٠٠٥قدت فـي عـام      ت اللجنة سلسلة من المسودات األولية لتقريرها في أربعة اجتماعات ع          وناقش  -٤
وبعد دراسة دقيقة تم التوصل إلى توافق آراء على أن من المستصوب عقد اجتماع آخر الستعراض المـسودة                  

 ومن المزمع عقـد     . في وجهات النظر وبلورة توصياتها     الحد من االختالف  الكاملة النهائية بالتفصيل من أجل      
، أي قبيل انعقاد دورة المجلـس التنفيـذي         ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١٧ و ١٦االجتماع الختامي للجنة يومي     

ومن ثم فقد طلبت اللجنة إرجاء عرض تقريرها، المقرر عرضه على دورة            . السابعة عشرة بعد المائة مباشرة    
وستقدم . ٢٠٠٦أبريل  / اللغات الرسمية الست بحلول نيسان    وسيكون التقرير متاحاً ب   .  االنعقاد المجلس الوشيكة 

  .رئيسة اللجنة تقريراً إلى المجلس عن هذه التطورات
  

  في عمل اللجنةالتقدم المحرز 
  
 لفقـراء االحتياجات  للتصدي  يتمثل الغرض األساسي للجنة في تحديد كيف يمكن إيجاد طرق مستدامة              -٥

اللقاحـات ووسـائل    ب ما يتعلق  في ة المناسب ات القيام باالبتكار  استصوابة   في البلدان النامية، مع مراعا     الصحية
.  االبتكـار  الناجمـة عـن ثمـار   منتجاتالالتشخيص والعالجات، وأهمية تحسين فرص حصول الفقراء على    

  لالبتكار علـى    فهم اللجنة   يقتصر وال. ويجري بحث الترابط بين هاتين القضيتين من منظور الصحة العمومية         
.  استعمال منتجات البحث والتطـوير     من خاللها والتطوير فحسب ولكنه يشمل أيضاً العملية التي يتأتى         البحث  

 توفير لإلتاحة هو أساسيومن ضمن عناصر أخرى ثمة شرط . ومن ثم فإن هذا المفهوم لالبتكار يشمل اإلتاحة
ويدور التقرير حـول    . متفاوتحو   التي تؤثر في البلدان النامية على ن       حاالتالعالجات المناسبة لألمراض وال   

 إلى من   إيصالها أي تطوير المنتجات منذ البداية في البحوث األساسية، وحتى النهاية،            عملية الحاجة إلى بحث  
  .يحتاجون إليها

  
 في مجال  دورة ابتكارورأت اللجنة أن في البلدان الصناعية.  في حد ذاتهاعتبر عملية االبتكار دورةوتُ  -٦

لبحـث  على ا عتبر الحافز   وي. عتبر إلى حد بعيد، دورة قائمة بذاتها      الطب الحيوي، تُ  ميدان  ير في   البحث والتطو 
والتطوير في القطاع الخاص هو وجود سوق كبيرة لمنتجات الرعاية الصحية تعتمد على المـوارد العموميـة                 

 على ما يعوضها ماليـاً       بحماية الملكية الفكرية، مما يتيح للشركات الحصول       مدعومة،   سواء بسواء  والخاصة
 عملية البحث والتطوير القائمة على األسواق في القطاع الخاص، أي في            ويتم دعم . ات به من ابتكار   تقومعما  

 تمويله أساساً من القطـاع العـام،   جهد بحثي ضخم يتلقى الشركات الصيدالنية وشركات التكنولوجيا الحيوية، ب     
  . ومنظمات البحوث التابعة للقطاع العامويبذل في الجامعات

  
 أقرب  هيبنفسها في البلدان المنخفضة الدخل التي        في األغلب األعم، قائمة      ،وال تكون دورة االبتكار     -٧

. إلى االفتقار إلى القدرة على االبتكار، على الرغم من أن بعض هذه البلدان يحرز تقدماً سريعاً في هذا الصدد                  
 قطاع خـاص     بحوث القطاع العام وال يوجد فيه      ان ال تتوافر له موارد كافية لالستثمار في       وكثير من تلك البلد   

 على منتجات االبتكار المصممة أساسـاً لتلبيـة         ، إلى حد بعيد   ،ومن ثم فهي تعتمد   . يتمتع بالقدرة على االبتكار   
على سبيل  (جات باحتياجاتها    المنت تلكوفي بعض الحاالت تفي     . احتياجات الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة     

 حاالت أخـرى    هناكولكن  ) المثال في حالة اللقاحات المضادة ألمراض الطفولة العامة، أو المضادات الحيوية          
لمرضى أو الحكومات أو    ترضي ا  ال   د أية عالجات متاحة لألمراض المنتشرة أو توجد عالجات ق          فيها توجد ال

وهكذا، فإن ما تنتهجه الحكومات من سياسات وما تتخذه من إجـراءات            . تكون باهظة التكلفة بالنسبة إليهما    قد  
في الوقت الراهن، بما في ذلك آليات الحوافز والتمويل، ال تسفر عن االبتكار الكافي في مجال الطب الحيوي                  

متاحة ، غير   والعالجات الموجودة أيضاً  ومازالت العالجات الجديدة،    . على نحو يناسب احتياجات البلدان النامية     
  .من يحتاجون إليهاالتكلفة لأو غير ميسورة 
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 تشجيعاً في وعي الجماهير المتنامي بندرة الموارد المخصـصة          تجدوعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة         -٨
الجديـدة   تجد تشجيعاً في عدد المبادرات       كماللبحث والتطوير في مجال األمراض المنتشرة في البلدان النامية،          

وبالمثل فإنها تجـد    . لجة هذه المشكلة وتحسين فرص حصول الفقراء على األدوية الموجودة         التي تستهدف معا  
يبعث على الطمأنينة في توافق اآلراء الدولي الذي تم التوصل إليه في منظمة التجارة العالمية بشأن العالقة                  ما

 مـن خـالل     اًعمومية، وتحديد المالئمة بين حق الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية في حماية صحتها ال            
بالجوانـب  تعزيز فرص الحصول على األدوية، وبين تفسير وتنفيذ المعايير التي يتضمنها االتفـاق المتعلـق                

  .التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
  
قرير  التينظَّموسينظر تقرير اللجنة في القضايا التقنية وقضايا السياسات على السواء، ومن المرجح أن   -٩

، ويحـدد   ٢ معالجتها ويحـددها؛ والفـصل       ت التي تتم  كال، ويعرض بإيجاز المش   ١الفصل  : اليعلى النحو الت  
 مرحلة التطـوير؛    فييعرض القضايا المطروحة    هو  ، و ٣ مرحلة االكتشاف؛ والفصل     فيالقضايا المطروحة   

 في كيفية تعزيز االبتكار     ، وينظر ٥؛ والفصل   التوزيع مرحلة   فييعرض القضايا المطروحة    هو  ، و ٤ والفصل
  .  إطار مستدام للتشجيع على االبتكار وتحسين اإلتاحةوضع، ويقترح طرق ٦في البلدان النامية؛ والفصل 

  
 حقيقية لبذل جهد دولي عام، يـشمل الحكومـات والقطـاع الخـاص              إمكانيةوتعتقد اللجنة أن هناك       -١٠

 باستحداث منتجات جديدة وميسورة التكلفـة، تعـالج      لالتعجيوالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، من أجل       
  .ة والتي يتأثر بها الفقراء، وخصوصاً في البلدان الناميةحمشكالت الصحة العمومية المل

  
  

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  . األمانةالذي قدمتهالمجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله   -١١
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