
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣ق١١٧ت م     بعد المائة  عشرة   السابعة  الدورة  
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٧

  EB117.R13    من جدول األعمال  ١٠-٤البند 
  
  
  
   أنشطة البحث والتطوير األساسية] اإلطار العالمي بشأن [

  في مجال الصحة
  
  

  
  المجلس التنفيذي،  

  
ألدوية، والحاجة العاجلة إلى استحداث أدويـة       بعد النظر في التطورات الراهنة بشأن الحصول على ا          

  جديدة وغيرها من تكنولوجيات الرعاية الصحية؛
  

  : لكي تنظر فيه القرار التاليمشروعجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين  يقدم إلى
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

، ٢٧-٥٦ج ص ع، و١٠-٥٤ص عج  و١٤-٥٣ج ص ع، و١٩-٥٢ج ص عإذ تستذكر قراراتها   
  ؛١٤-٥٧ص ع جو
  

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة استحداث أدوية جديدة مأمونـة ومعقولـة التكلفـة لـبعض                
األمراض السارية مثل األيدز والمالريا والسل، وغيرها من األمراض التي تؤثر في المقام األول في               

  أفقر سكان العالم؛
  

م لتطوير عالجات لألمراض التي تـصيب مجموعـات         وإذ تعترف بأهمية تقديم الدعم الالز       
  سكانية صغيرة؛

  
  وإذ تعترف بأهمية جعل قطاع الصحة واألدوية العالمي قطاعاً استراتيجياً؛  

  
وإذ يساورها القلق بشأن الحاجة إلى األدوات الصحية المالئمة والفعالة والمأمونـة الالزمـة                

  ؛للمرضى الذين يعيشون في بيئات فقيرة الموارد
  

 من الموافقات الجديدة على األدوية هي ألدوية ال تقدم منـافع            ٪٧٠ وإذ تدرك أن أكثر من       [  
  ] ١إضافية تفوق األدوية الموجودة؛
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 أدوية جديدة لمواجهة التهديدات الـصحية       الحاجة الملحة إلى استحداث   وإذ تضع في حسبانها       
  ؛بالبلدان الناميةاألمراض المعدية ذات الصلة الناشئة، مثل السل المقاوم لألدوية المتعددة، وغيره من 

  
 ألنشطة البحث والتطوير في مجال اللقاحـات الجديـدة          الحاجة إلى تمويل إضافي   وإذ تدرك     

ووسائل التشخيص والمستحضرات الصيدالنية، بما في ذلك مضادات الميكروبات، ألمـراض منهـا             
  ؛األيدز، تعانيها البلدان النامية على نحو متفاوت

  
وإذ تدرك أهمية المشاريع العامة العالمية، مثل مشروع المجين البشري، واألهمية المتزايدة             [  

  للبحوث العامة المفتوحة والسهلة المنال في تقدم العلوم ونقل التكنولوجيا؛
  

وإذ تدرك أيضاً ما تبشر به من خير النماذج الجديدة والمفتوحة لتطـوير العلـوم الطبيـة،        [  
  كة في التقدم العلمي وزيادة المعارف وإتاحة االستفادة منهما؛وتعزيز المشار

  
المكرسة الستحداث أدوية أساسية    ووإذ تدرك أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص          [  

وضع جدول أعمال تحـدد     ب الحكومات   ضرورة قيام وأدوات بحثية جديدة، ولكن يساورها القلق إزاء        
 المستدامة لتمويـل    وتوفير المصادر تقديم الدعم السياسي    وبت الصحية،   أولوياته على أساس االحتياجا   

  هذه المبادرات؛
  

  ] وإذ تدرك أهمية االستثمار العام والخاص في استحداث تكنولوجيات طبية جديدة؛ [  
  

البحث وإذ تضع في اعتبارها أن عدداً من البلدان النامية يعكف على تعزيز قدراته في مجال                  
، كما تقر بضرورة    التكنولوجيات الصحية الجديدة، وأن دورها سوف يتزايد أهمية       يدان  والتطوير في م  

  ؛تقديم الدعم المستمر في البلدان النامية ومن قبل هذه البلدان
  

وإذ تدرك أن حقوق الملكية الفكرية واحدة من عدة أدوات مهمة لتعزيز االبتكـار واإلبـداع                  
  ونقل التكنولوجيا؛

  
لوقت نفسه أهمية تحقيق التوازن المناسب بين حقوق الملكية الفكرية والملكية وإذ تدرك في ا [  

الحق األساسـي لإلنـسان فـي       العامة، والحاجة إلى تطبيق قواعد الملكية الفكرية بطريقة تتوافق مع           
الحق األساسي لكل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الـصحة يمكـن بلوغـه     الصحة، ومع تعزيز 

  ] ؛ار المترتب على ذلك االبتكوتعزيز
  

 ، الملكية الفكرية  بالجوانب التجارية لحقوق   من االتفاق المتعلق     ٧وإذ تأخذ في االعتبار المادة        
حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ينبغـي أن تـساهم فـي تعزيـز االبتكـار                "التي تنص على أن     و

ـ          ا المتبادلـة لمنتجـي ومـستخدمي       التكنولوجي وفي نقل التكنولوجيا ونشرها من أجل تحقيق المزاي
المعارف التكنولوجية وبطريقة تحقق الرفاهية االجتماعيـة واالقتـصادية والتـوازن بـين الحقـوق               

  ؛"وااللتزامات
  

لكل فـرد الحـق فـي أن    "ينص على أن  وإذ تشدد على أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان           
 في التقـدم العلمـي       والمساهمة ستمتاع بالفنون  وفي اال  يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي      
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لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبـة علـى            "، وعلى أن    "واالستفادة من نتائجه  
  ؛"إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني

  
 المنتجـات المـستندة إلـى      وإذ تدرك ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة في النفاذ إلى          [  

  ]  وبين المصلحة العامة في تحفيز االختراع؛،ارف الجديدةالمع
  

وإذ يساورها القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار األدوية على الحصول على العالج، والحاجـة               [  
إلى تنفيذ قوانين الملكية الفكرية بطريقة توفق بين الحوافز على استحداث أدوية جديدة وبين الحاجـة                

 من إعالن الدوحة بـشأن      ٧ و ٥ و ٤لحصول عليها، بما يتفق مع الفقرات       إلى تعزيز حق الجميع في ا     
  ]  الملكية الفكرية والصحة العمومية؛بالجوانب التجارية لحقوقاالتفاق المتعلق 

  
 مـستويات مناسـبة     ]  لتوفير )آلية عالمية جديدة  ( إطار عالمي جديد   [وإذ تدرك الحاجة إلى      

االحتياجات الصحية العمومية، بما فيها، على وجـه        ومستدامة من الدعم المالي للبحوث القائمة على        
 ]بما في ذلك إمكانية تحري وضع إطار عالمي جديد؛ [   الطبية ذات األولويةالخصوص، البحوث

 
 األمراض المهملـة،    وإذ تضع في اعتبارها النداء العالمي بشأن البحث والتطوير في مجال           [  

 شخصية من الشخـصيات الحاصـلة علـى       ١٨ من   بتأييد،  ٢٠٠٥يونيو  /  حزيران ٨ في   صدرالذي  
 من العلماء وخبراء الصحة واألكاديميين والمنظمات غير الحكوميـة          ٢٥٠٠ من   وأكثرجائزة نوبل،   

 ] قواعد [ وضع    والذي يدعو إلى   ،ومعاهد البحوث العامة والمسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمانات      
جديدة للسياسات من أجل حفز أنشطة البحث والتطوير األساسـية فـي مجـال الـصحة،             ]أساليب  [ 

  ]أكثر األمراض تعرضاً لإلهمال؛ [  المرضى الذين يعانون أكبر قدر من اإلهمالوبخاصة لصالح 
  

  تكار؛وإذ تدرك ضرورة العمل على إيجاد فكر جديد فيما يخص اآلليات التي تدعم االب  
  

وإذ تعترف بأهمية تعزيز قدرة المؤسسات العامة والمؤسسات التجارية المحلية في البلـدان                
  النامية كي تسهم في جهود البحث والتطوير وتشارك فيها،

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

جعل قطاع الصحة واألدوية العالمي قطاعاً استراتيجياً، واتخاذ اجـراءات حازمـة              )١(
وجيه األولويات في مجال البحث والتطوير وفقاً الحتياجات المرضى، والسّيما أولئك الذين            لت

 واتخاذ مبادرات تعاونية للبحث والتطوير تـشرك البلـدان          ،يعيشون في بيئات فقيرة الموارد    
  التي يتوطنها المرض؛

  
حقـوق الملكيـة    النتائج المتوصل إليها من قبل اللجنة المعنية ب       [ مع مراعاة   [ القيام    )٢(

 منظمة  ، بالتعاون مع  داخلبدور نشط،    األطر القائمة، ] الفكرية واالبتكار والصحة العمومية     
في إنشاء إطار لتحديد األولويـات الـصحية         [ سائر األطراف الدولية،     معو الصحة العالمية 

في مجال   والتطوير الطبية األساسية     البحث أنشطةوفي دعم    وتقديم الدعم ألنشطة  ،  ]ة  العالمي
بين كـل مـن      على أساس مبدأ التقاسم المنصف لتكاليف البحث والتطوير        [ المتوخاة الطب

 أنشطة البحث والتطـوير     في مارثاالستولحوافز   وتحديد حوافز لالستثمار   ]يستفيدون منها،   
 ] المفيدة في المجاالت الخاصة باحتياجات المرضى وبالمصلحة العامة؛
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 المحرز في العلوم األساسية والطب الحيوي إلـى منتجـات           ضمان أن يترجم التقدم     )٣(
صحية، من أدوية ولقاحات ووسائل تشخيص، مأمونة ومعقولة التكلفـة مـن أجـل تلبيـة                

مـع  ، والسّيما أولئك الذين يعيشون في حالة من الفقـر،            والزبائن احتياجات جميع المرضى  
 تعزيز القدرة على دعم تقـديم       مراعاة الدور الحاسم لنوع الجنس في هذا المضمار، وضمان        

  األدوية األساسية بسرعة إلى الناس؛
  

التشجيع على أن تضع االتفاقات التجارية الثنائية في الحسبان جوانب المرونة التـي               )٤[ (
يتضمنها اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكيـة الفكريـة،             

  ]حة الوزاري الصادر بشأن هذا االتفاق والصحة العمومية؛ والتي أقر بها إعالن الدو
  

ضمان إدراج تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكيـة الفكريـة               )٥[ (
واالبتكار والصحة العمومية في جداول أعمال اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية فـي             

 ]؛ ٢٠٠٦عام 
  

  :ا يلي المدير العام مإلى تطلب  -٢
  

مؤلف من الدول األعضاء المهتمة للنظـر فـي         مفتوح العضوية   إنشاء فريق عامل      )١(
البحوث القائمة علـى     ]تعزيز حوافز وآليات    [  ] إنشاء إطار عالمي لدعم    [مقترحات بشأن   ال

 ] مع مراعاة عمل   ] [و  [ االحتياجات، على نحو يتماشى مع قضايا المصلحة العامة المناسبة          
لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكيـة         ] المجرى من قبل     لاس التحلي على أس [ 

 ؛] الفكرية واالبتكار والصحة العمومية
  
 المؤلف من الدول األعـضاء      العامل الفريقسنوي عن    للفريقتقديم تقرير مرحلي      )٢( [

 ،)٢٠٠٧ ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  (] الستين [ الصحة العالمية    جمعية من ابتداء ] إلى [المهتمة  
 المجلـس  طريقعن   إلى ] مع مقترحات ملموسة   [ ختامي   ]وإذا أمكن تقديم تقرير     [  وتقرير

إلـى  ،  )٢٠٠٨ ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني (التنفيذي في دورته الحادية والعشرين بعد المائة        
 بديلـة  مبـسطة واقتراح نُظم    [ ،)٢٠٠٨مايو  / أيار(جمعية الصحة العالمية الحادية والستين      

االسـتفادة مـن     الحصول على األدوية الجديـدة    لحماية الملكية الفكرية، بغية تعزيز فرص       
االبتكارات الصحية وبناء القدرات ألغراض تطوير المنتجات واستيعابها وتقديمها في البلدان           

  . ]]المتقدمة والبلدان النامية
  

  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٧، العاشرةالجلسة 
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م   
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