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  التقارير المرحلية
  
  

  :الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية: واو
  ة وخطة عمل عالميتيننحو وضع استراتيجي

  
  

  مجاالت التنفيذ المبكر
  

  تقرير من األمانة
  
  

 قررت جمعية الصحة أن يقدم الفريق العامل الحكومي الدولي المعني           ٢٤-٥٩ع ص جبموجب القرار     -١
بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الستين، من خـالل المجلـس                

يذي، عن التقدم المحرز في وضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين، مع منح اهتمـام خـاص للمجـاالت                  التنف
وعلى الرغم من أن الوقت لم يسمح للفريق العامل بمناقشة المسألة في دورته األولـى               . الممكنة للتنفيذ المبكر  

كنة للتنفيذ المبكر، باالسـتناد     ترد أدناه االقتراحات المقدمة من بعض الدول األعضاء بخصوص المجاالت المم          
 ولم تعتمد الدول األعـضاء      ١.إلى توصيات اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية         

  .هذه االقتراحات
  

  االكتشاف
  
ينبغي للبلدان النامية أن تضع أو تنفذ أو تعزز برنامجاً وطنيـاً لبحـوث الـصحة يتـضمن أحـسن                      -٢

  .نفيذ وإدارة البحوث، بدعم سياسي مناسب وتمويل طويل األمدالممارسات لت
  
االحتياجات الصحية للسكان في البلدان النامية، البحث عن طرائـق مبتكـرة       ومن المهم، لدى معالجة       -٣
 ويلزم أن تولي الحكومـات والجهـات المانحـة        . أمراض النمط األول وكذلك النمطين الثاني والثالث      مكافحة  ل

 ، في البلدان النامية، وكذلك إليجاد وسـائل       ألمراض النمط األول  لمكافحة التأثير المتزايد بسرعة     أولوية أعلى   
  . لتشخيصها والوقاية منها وعالجهاومالئمة تكنولوجياً، تكون ميسورة التكلفة ،من خالل االبتكار

  
الكيميائية ) محفوظاتال(وينبغي أن تجد منظمة الصحة العالمية طرقاً لتيسير الوصول إلى المجموعات              -٤

  .من أجل التعرف على مركبات ممكنة لمكافحة األمراض التي تؤثر في البلدان النامية

                                                           
  .، المرفقA/PHI/IGWG/1/2انظر الوثيقة    ١
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ينبغي لمنظمة الصحة العالمية أن تجمع األكاديميين والشركات الصغيرة والكبيرة العاملة في مجـال              و  -٥
بـين  الطبية والمؤسسات والـشراكات      أو مجالس البحوث     المانحةالدوائيات والتكنولوجيا الحيوية والحكومات     

لتيسير تبادل المعلومات    والمرضى وتنظيمات المجتمع المدني، في إطار منتدى دائم          القطاعين العام والخاص،  
  .على نحو أكثر تنظيماً، وزيادة التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة

  
براءات والتراخيص، إلى ضـمان     ينبغي للبلدان أن تسعى، من خالل السياسات المتعلقة باستصدار ال         و  -٦

، وذلـك بغيـة اسـتحداث        الداعمة توافر أقصى قدر من االبتكارات بما في ذلك أدوات البحث والتكنولوجيات          
وينبغي لهيئـات   .  بصفة خاصة  بالظروف السائدة في البلدان النامية    ومنتجات وثيقة الصلة بالصحة العمومية،      

 ضمان اتباع ممارسات سليمة فيما يتعلـق باستـصدار بـراءات            تأخذ بسياسات تستهدف  التمويل العمومية أن    
 وذلك لتعزيز االبتكار الحقاً في مجال المنتجـات الخاصـة           لتمويلها، التكنولوجيات التي تأتي ثمرة      وتراخيص

  .بالرعاية الصحية
  
بعـض  فـي   مفيدة  قد تكون ترتيبات تجميع براءات التكنولوجيات المستخدمة في المراحل االبتدائية           و  -٧

وينبغي لمنظمة الصحة العالميـة والمنظمـة       . الظروف لتعزيز االبتكارات ذات األهمية بالنسبة للبلدان النامية       
فيمـا  العالمية للملكية الفكرية أن تنظرا في االضطالع بدور أكبر في تشجيع ترتيبات من هذا القبيل، وخاصة                 

  .ى نحو غير متناسب التي تؤثر في البلدان النامية عليتعلق بالتصدي لألمراض
  
يناسـب  يمكن أن    شكالً من أشكال إعفاء البحوث       ويلزم أن تنظر البلدان النامية في تضمين تشريعاتها         -٨

  .فيما يتعلق بالصحةظروفها الخاصة بغية تعزيز البحوث واالبتكار 
  
احة بمقتضى  أوجه المرونة المت  سلطات تخول اللجوء إلى     على   تشريعاتها   أن تنص في  ينبغي للبلدان   و  -٩

 كوسيلة من يمكن أن يكون ذلك مفيداً، حيثما )تريبس ( بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريةاالتفاق المتعلق
الوسائل المتاحة لتعزيز جملة أمور منها البحوث التي تتصل اتصاالً مباشراً بالمشكالت الصحية المحددة التي               

  .تواجهها البلدان النامية
  
 تحرص البلدان النامية على أن تكون أولويات البحوث في جامعاتها وفي مؤسسات البحوث              ينبغي أن و  -١٠

العمومية لديها متسقة على الدوام مع احتياجاتها في مجال الصحة العمومية ومراميهـا الخاصـة بالـسياسات                 
وينبغـي أال   . انهاالعمومية، والسيما الحاجة إلى البحوث المبتكرة المفيدة في معالجة المشكالت الصحية لـسك            

يستبعد ذلك دعم البحوث المتصلة بالصحة التي تلبي أهدافها الصناعية أو التصديرية والتي يمكن أن تسهم في                 
  .تحسين الصحة العمومية في بلدان أخرى

  
 والجامعات في البلدان المتقدمة أن تنظر بجدية في اتخاذ مبادرات            العمومية ينبغي لمؤسسات البحوث  و  -١١

 وتيسير إتاحة ،يسير إتاحة مدخالت البحث والتطوير المناسبة لمعالجة الهواجس الصحية للبلدان الناميةلضمان ت
  .المنتجات المشتقة منها، وذلك من خالل السياسات والممارسات المالئمة الخاصة بإصدار التراخيص

  
  التطوير

  
  :نظر في اإلجراءات التالية ينبغي ال الشراكات بين القطاعين العام والخاصلتعزيز استدامة  -١٢
  

ينبغي أن تواصل الجهات المانحة الحالية التمويل الذي تقدمه وتزيد من حجمه من أجل البحـث                  •
  ؛ معالجة المشكالت الصحية في البلدان الناميةفي مجالوالتطوير 
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كات ينبغي أن يساهم عدد أكبر من الجهات المانحة، وخصوصاً الحكومات، في زيادة تمويل الشرا  •
 وتعزيـز   القائمة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الجهات الراعية للبحث والتطـوير،           

  ؛ من التغييرات التي قد تحدث في سياسة أية جهة مانحة كبرىحمايتها

  ؛ينبغي أن تلتزم الجهات الممولة بتقديم األموال على مدى فترات زمنية أطول  •

بين القطاعين العام والخاص البرهنة على أنها تستخدم أموالها         يلزم أن تواصل الشراكات القائمة        •
 مـع بعـضها     على نحو رشيد، وأنها تملك آليات شفافة وكفؤة للمساءلة، وأنها تنسق وتتعـاون            

  ؛، وأنها مستمرة في رصد وتقييم أنشطتها بانتظامالبعض

لقائمة بين القطـاعين    ينبغي أن تواصل صناعة المستحضرات الصيدالنية التعاون مع الشراكات ا           •
  ؛العام والخاص وأن تزيد مساهماتها في أنشطتها

  .ينبغي أن تشارك مؤسسات البحوث في البلدان النامية باطراد في إجراء البحوث والتجارب  •
  
 التنظيمية في البلدان الناميـة،      التحتيةالبنى  وبذل جهود أخرى لتعزيز التجارب السريرية       تُينبغي أن   و  -١٣

وينبغـي  .  في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويشمل ذلك تحسين معايير المراجعة األخالقيـة            وبوجه خاص 
 أن تساعد على تحري مبادرات جديدة من أجل بلـوغ ، المهتمة الصحة العالمية، بالتعاون مع األطراف    لمنظمة

  .هذا المرمى
  
 اللقاحات  نقلتي قد تساهم في     ينبغي للحكومات أن تواصل تطوير أشكال مخططات الشراء المسبق ال         و  -١٤

، من طور التطوير إلى طـور       واألدوية ووسائل التشخيص التي تكون في مراحلها المتأخرة، بأسرع ما يمكن          
  .التسليم

  
 التطـوير لى اإلسهام في    ع المزيد من العلماء     تحفز المبادرات العملية التي قد      تقديم الدعم إلى  ينبغي  و  -١٥

  ".مفتوحةالمصادر ال"من خالل أساليب 
  

  التسليم
  
تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية واستبقائهم       ل توجد الحوافز الالزمة  ينبغي للبلدان النامية أن       -١٦

  .في وظائفهم
  
 الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحسين نُظم إيتاء           تقدم الدعم إلى  ينبغي للبلدان المتقدمة أن     و  -١٧

 عن طريق جملة من الوسائل تشمل زيادة ما تعرضه من عاملين مدربين على إيتاء               ، الصحية خدمات الرعاية 
  .الرعاية الصحية

  
 وينبغي أن تعمل علـى تخفـيض        ،ينبغي لكل الشركات أن تعتمد سياسات تسعيرية شفافة ومتساوقة        و  -١٨

لنامية ذات الشريحة الدنيا من الـدخل        بالنسبة إلى البلدان النامية المنخفضة الدخل والبلدان ا        ، بانتظام، األسعار
وينبغي توخي العدالة فيما يتعلق بتسعير المنتجات، األصلية منها والجنيسة علـى الـسواء، ال فـي                 . المتوسط

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأقل البلدان نمواً فحسب بل أيضاً في البلدان المنخفضة الدخل والبلـدان ذات                 
  . فيها أعداد كبيرة من المرضى الفقراءتعيشالمتوسط التي الشريحة الدنيا من الدخل 

  
 السارية، وخاصة أدوية الخط الثاني عالجات األمراضيلزم، باستمرار، إيالء االعتبار لمسألة أسعار و  -١٩

  .لعالج األيدز والعدوى بفيروسه
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 ن األغنياء والفقراء  لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي يعيش فيها مرضى م        لحكومات ا ينبغي  و  -٢٠
  .تمول إيتاء الخدمات الصحية وتنظم األسعار بغية إتاحتها للفقراء، أن على السواء

  
 أن تتخذ تدابير لتـشجيع      وينبغي للحكومات، في جهودها الرامية إلى تحديد أولويات الرعاية الصحية،           -٢١

ال يمكن  و. ا في مجال الصحة العمومية    تتبعهالمنافسة وضمان تساوق عملية تسعير األدوية مع السياسات التي          
 يعـد مـن     وحـدها، فـذلك   أن يتوقف الحصول على األدوية على القرارات التي تتخذها الشركات الخاصـة             

  . أيضاًمسؤوليات الحكومة
  
ينبغي للشركات أن تعتمد سياسات بشأن البراءات واإلنفاذ تيسر زيادة فرص الحصول على األدوية              و  -٢٢

أما في البلدان النامية المنخفضة الدخل فينبغي أن تتجنب الشركات استـصدار            . ها البلدان النامية  التي تحتاج إلي  
وتُشجع الشركات أيضاً على مـنح تـراخيص        . براءات االختراع أو إنفاذها بطريقة يمكن أن تحد من اإلتاحة         

يصحب  كذلك على أن وتشجعة،  ذلك زيادة فرص الحصول على األدوي      يسهلطوعية في البلدان النامية، حيثما      
  .هذا التدبير نقل التكنولوجيا

  
 مـن االتفـاق     ٢-٦٦ ألحكام المادة    ضمان االمتثال ينبغي للبلدان المتقدمة ولمنظمة التجارة العالمية       و  -٢٣

  وإلعمال نقل التكنولوجيا إلنتاج المستحضرات الـصيدالنية       ،المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية     
 والـصحة   ، من إعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريـة            ٧وفقاً للفقرة   
  .العمومية

  
ل المناسب في المفاوضات التجارية الثنائيـة،       الحكومات تمثيل وزارات الصحة التمثي    ينبغي أن تكفل    و  -٢٤
وينبغي للشركاء أن ينظروا بعناية في أية عمليات        . وحة األحكام الواردة في النصوص بمبادئ إعالن الد       وتقيد

  . في التفاوض قد يقومون بهاموازنة
  
 مـن أجـل حفـز     ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية المعنية أن تشجع األخذ بآليات جديدة للشراء            و  -٢٥

  .جة أكبر من التنافسعرض منتجات جديدة ميسورة التكلفة وزيادة عدد الموردين من أجل إيجاد بيئة تسمح بدر
  
ينبغي أن تعتمد البلدان النامية سياسات خاصة بالمنافسة أو أن تنفذ هذه السياسات بصورة فعالة، وأن                و  -٢٦

 الممارسات  معالجةمن أجل منع أو     والتي تواتي المنافسة    ،  "التريبس"تطبق التدابير المسموح بها بموجب اتفاق       
  .  البراءات الخاصة باألدويةالمنافية للمنافسة والمتصلة باستخدام

  
 على تدابير لتشجيع دخول المنتجات الجنيـسة عنـد          التشريعات الوطنية ينبغي للبلدان أن تنص في      و  -٢٧

، وأن تنص بوجه أعم على سياسات تدعم زيادة المنافسة بين           "اإلنتاج االستباقي "انقضاء البراءات، مثل استثناء     
 باسم تجاري أم ال، بوصفها أسلوباً فعاالً لتعزيز فرص الحصول علـى             المنتجات الجنيسة، سواء أكانت تقترن    

  .وال ينبغي وضع قيود على استخدام األسماء الجنيسة. تلك المنتجات بجعلها ميسورة التكلفة بدرجة أكبر
  
ينبغي للبلدان النامية أن تعتمد، أو أن تنفذ على نحو فعال، سياسات بشأن المنافـسة بغيـة منـع أو                    و  -٢٨
التـي   الممارسات المنافية للمنافسة والمتصلة باستخدام البراءات الخاصة باألدوية، بما في ذلك التدابير              الجةمع

  . المنافسة والمتاحة بموجب قانون الملكية الفكريةتواتي
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حماية أكبر من الحماية التي يوفرهـا االتفـاق         أن تحاول إدراج     التجارية الثنائية    لالتفاقاتال ينبغي   و  -٢٩
لمتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، بأساليب قد تحد من إمكانية الحصول علـى األدويـة فـي                  ا

  .البلدان النامية
  
 دالئل  بوضع وذلك   ، الحكومات إقامة الحواجز التي تحول دون المنافسة المشروعة        تتجنبيتعين أن   و  -٣٠

عنـد   والنظـر،    ، استصدار البراءات  السليم لمعايير التطبيق  يسترشد بها القائمون على فحص البراءات بشأن        
  .الوطنية الخاصة بالبراءاتتشريعات ال، في إدخال تعديالت على اللزوم

  
  تعزيز االبتكار في البلدان النامية

  
من العناصر الهامة في بناء القدرة على االبتكار إقامة شبكات فعالة على الصعيدين الوطني والـدولي                  -٣١

وينبغي للبلـدان المتقدمـة     .  البلدان النامية والبلدان المتقدمة، بشكل رسمي أو غير رسمي         يفبين المؤسسات   
  . على بناء القدرات في البلدان الناميةالذي سيساعدوالبلدان النامية أن تسعى إلى تكثيف التعاون 

  
أن ) دويـة الجنيـسة   بما في ذلك الجهات التي تنتج األ      (ينبغي للبلدان المتقدمة والشركات الصيدالنية      و  -٣٢

تتخذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز نقل التكنولوجيا وإنتاج المنتجات الصيدالنية محلياً في البلدان النامية، حيثما                
كان ذلك مجدياً من الناحية االقتصادية ويعزز توافر المنتجات الالزمة وإمكانية الحـصول عليهـا ومعقوليـة                 

  .تكلفتها وتأمين إمداداتها
  
 من االتفـاق المتعلـق بالجوانـب        ٢-٦٦بغي للبلدان المتقدمة االمتثال اللتزاماتها بموجب المادة        ينو  -٣٣

  . من إعالن الدوحة٧التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والفقرة 
  
في الحد األدنى من قوائم توثيـق       ) الشعبية(ينبغي إدراج المكتبات الرقمية للمعارف الطبية التقليدية        و  -٣٤

براءات، وذلك لضمان أن يتم النظر في معطياتها أثنـاء معالجـة طلبـات              التي لدى مكاتب تسجيل     البحوث ال 
دوراً حاسماً في البت فيمـا إذا كانـت هـذه           ) الشعبية(وينبغي أن يلعب أصحاب المعارف التقليدية       . براءاتال

  . تجاري للمعلوماتاللاستغالمعارف ستُدرج في أية قواعد معطيات أم ال، كما ينبغي أن يستفيدوا من أي 
  

  سبيل التقدم
  
ينبغي للمنظمة أن تواصل، من منظور الصحة العمومية، رصد أثر حقوق الملكية الفكريـة، وسـائر                  -٣٥

العوامل، على تطوير منتجات جديدة وعلى إتاحة الحصول على األدوية وسائر منتجات الرعاية الصحية فـي                
  .البلدان النامية

  
  شؤون أخرى

  
ن تنظر الدول األعضاء في التبليغ الطوعي عن تنفيذها لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الملكية              يمكن أ   -٣٦

الفكرية واالبتكار والصحة العمومية، وتحديد الثغرات القائمة والفرص المتاحة التخاذ ما يلزم من إجراءات في               
  .المجاالت السالفة الذكر

  
  

=     =     =  


