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متهـــيد
تم حتديد املسألة التي ُطلب إلينا استقصاؤها منذ عقدين عىل األقل. حيث اتضح أن آليات السوق والبحوث 
جمال  يف  والتطوير  البحث  أنشطة  يف  االستثامر  من  جدًا  قليل  قدر  سوى  عنها  ينتج  ال  العام  باملال  لة  امُلموَّ
األمراض التي متس البلدان النامية يف املقام األول. ويعني ذلك أن الفقراء يعانون ويموتون بسبب عدم توفر 
التكنولوجيات الصحية الفعالة مثل األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص. وتفشل األسواق ألن حقوق 
امللكية الفكرية ال متثل حافزًا فعاالً يف مثل هذه الظروف، وألن االستثامرات العامة ختضع هليمنة العامل الغني 
واالحتياجات الصحية اخلاصة به. وهذا هو التحدي الذي يواجه العامل ككل والذي اسرتشدت به مناقشاتنا 
ومداوالتنا. ويشري اإلطار الذي اخرتناه لصياغة توصياتنا إىل أننا مجيعًا يف هذا العامل الذي يسوده الرتابط، يف 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية عىل حد سواء، نضطلع بمسؤولية إجياد احللول.
البحث  ألنشطة  احلالية  املوارد  واستخدام  ومستدامة،  وابتكارية  جديدة  متويل  مصادر  عن  البحث  وكان 
والتطوير يف جمال االحتياجات الصحية للبلدان النامية عىل نحو أفضل، هو جدول األعامل غري املستكمل 
للمفاوضات التي أسفرت عن االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية 
الفكرية التي تم االتفاق بشأهنا يف 2008. وكانت تلك املفاوضات يف حد ذاهتا استجابة الدول أعضاء منظمة 
الصحة العاملية للتقرير الذي نرش يف 2006 من ِقبل اللجنة املعنية بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة 
العمومية التي تأسست يف 2003. وطلبت إلينا الدول األعضاء بدورنا مراجعة عمل فريق اخلرباء العامل 
املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير الذي تأسس بناًء عىل توصية االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني 
بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية التي قدمت تقريرها يف 2010. لذا فقد شعرنا بأن لدينا 
التزامًا بإعداد تقرير موثوق يستند إىل بيِّنات جتريبية، ويضمن يف الوقت ذاته أكرب قدر من الشفافية واالنفتاح 
إلجراءاتنا. وهيدف تقرير فريق اخلرباء االستشاريني العامل هذا إىل الوصول هبذا النقاش املستمر منذ فرتة 

طويلة إىل ذروته إن مل يكن إىل هنايته.
ونأمل يف أن يسهم حتليلنا للوضع احلايل للبحث والتطوير يف جمال االحتياجات الصحية يف البلدان النامية، 
وتقييمنا ملختلف االقرتاحات بشأن حتسني التمويل والتنسيق، واستنتاجاتنا وتوصياتنا، إسهامًا هامًا يف الدفع 
هبذا النقاش إىل األمام. ونعتقد أن توصياتنا تستوجب بحثًا متأنيًا من جانب الدول أعضاء منظمة الصحة 
العاملية، والسيام فكرة ضامن تنفيذ التوصيات الرئيسية عن طريق صك دويل ملزم. ومن شأن االتفاق عىل 
ذلك أن يكون له تأثري عميق عىل من يعانون من املرض بجميع فئاته يف البلدان النامية، يف الوقت احلارض ويف 
املستقبل. وتستلزم هذه التحديات امُلعقدة استجابة متعددة األطراف تتسم بمزيد من القوة من أجل حتسني 

حياة املاليني من البرش. 
وكان من دواعي رسورنا أن نترشف برئاسة عمل فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني  بتمويل وتنسيق 
البحث والتطوير. وقد عقدنا ثالثة اجتامعات وجهًا لوجه يف نيسان / أبريل ومتوز/ يوليو وترشين الثاين/ 
األخريين.  الشهرين  خالل  يومية  وبصفة   ،2011 أبريل  نيسان/  منذ  بانتظام  وتواصلنا   ،2011 نوفمرب 
وجاءت النتيجة يف شكل هذا التقرير فضاًل عن الكثري من الذكريات العزيزة املرتبطة هبذا الفريق املنتج من 
البلدان واخللفيات. وساهم كافة األعضاء مسامهة نشطة يف حتليل  املشاركني واملهتمني من خمتلف  اخلرباء 
االقرتاحات املطروحة أمامنا. وتعلمنا كل من اآلخر وتعلمنا كيف يتعرف كل منا عىل اآلخر، وظل املناخ 

السائد بنَّاًء باستمرار.
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ورغم استحالة جتنب تباين اآلراء داخل مثل هذه الفريق املتنوع. إال أن تباين اآلراء من شأنه أن يثري املناقشات 
ويزيدها عمقًا. لذا فإن التنوع كان بمثابة أهم املزايا التي نتمتع هبا. ولكن التحدي يتمثل يف كيفية تناول هذا 
التباين بحيث تفوق احلصائل النهائية جمموع األجزاء. ويمكننا القول بثقة بأن أعضاء هذا الفريق قد برهنوا 
عىل الكثري من الفهم واحلكمة ورحابة الصدر يف جتاوب كل منهم مع وجهات نظر اآلخرين وُحججهم ؛ مع 
عدم إخالله بقيمه ومواقفه األساسية. ونود أن نشكر مجيع زمالئنا يف الفريق عىل ما أبدوه من تعاون والتزام 

وما قدموه من إرشاد.
هذا وقد كان الوقت واملوارد املتاحة لدينا حمدودة، يف حني كانت واليتنا شاملة لكن شديدة التحديد. وبالرغم 
املهتمة  األطراف  كافة  املدخالت من جانب  من  قدر  أقىص  يتضمن عملنا  أن  القيود حرصنا عىل  من هذه 
ووجهنا  األول،  اجتامعنا  من  كجانب  بأكمله  يومًا  استمر  مفتوحًا  منتدى  أقمنا  وقد  هذا.  األعامل  بجدول 
دعوة لقديم األفكار واالقرتاحات، وعقدنا مشاورة إقليمية، وعقدنا جلسات مفتوحة يف هناية كل اجتامع 
من اجتامعاتنا الثالثة، ونرشنا وثائق وحصائل االجتامعات ذات الصلة عىل املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة 
العاملية طوال هذه الفرتة. ومل تكن إجراءاتنا مفتوحة فحسب، بل نعتقد أننا قد نجحنا يف إدارة أي تعارض 
للمصالح عىل نحو يتسم بالشفافية واللياقة. ونتمنى أال ُيذكر هذا العمل ملا أنتجه فحسب، وإنام أيضًا لطريقة 
إجرائه من خالل عملية مجاعية بحق، شملت املدخالت من جانب العديد من أصحاب املصلحة وأسفرت 

عن منفعة عامة عاملية، وذلك عىل النحو الذي نويص بأن يطبَّق يف تنظيم املزيد من أنشطة البحث.
العامة ملنظمة الصحة  ِقبل املديرة  ِقبل حكوماتنا ثم تعييننا من  أنه رغم تسميتنا من  التأكيد عىل  ونرغب يف 
العاملية بناًء عىل طلب مجعية الصحة العاملية، إال أننا قد متتعنا بكامل حرية حتليل املسائل عىل النحو الذي رأيناه 
مناسبًا، والوصول إىل استنتاجاتنا وتوصياتنا دون تدخل. ونود أن نشكر أمانة املنظمة ومجيع موظفيها املعنيني 
الدكتورة  العامة،  املديرة  اللذين اضطلعنا هبام. وقد أبدت  الذي قدموه للعملية وللعمل  املمتاز  الدعم  عىل 
مارغريت تشان، اهتاممًا بالغًا بعملنا وشاركت يف االجتامع االفتتاحي. ووفرت الدكتورة ماري – بول كيني، 
املدير العام املساعد، الرقابة املمتازة وتابعت العمل عن كثب. ورأس الدكتور ظفار مريزا األمانة وقدم دعمه 

القوي، ولعب الدكتور شارلز كليفت دورًا مؤثرًا وقياًم يف صياغة حتليلنا واستنتجاتنا يف شكل هذا التقرير.
اقرتاحاهتم  قدموا  الذين  واملهنيني  املنظامت  كافة  إىل  الفريق،  عن  نيابًة  بالشكر،  نتقدم  أن  نود  النهاية  ويف 

االبتكارية التي أفادتنا وكان هلا أشد األثر يف هذه العملية التعلمية املكثفة التي خضناها.

جون– آرن روتينغن            كلوديا شامس
الرئيس                 نائب الرئيس
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األستاذ بول لينوس هريلينغ
رئيس جملس إدارة معهد نوفارتيس 

لألمراض املدارية    
سويرسا

األستاذ ألربيشت جان
أستاذ الصحة العمومية يف معهد الصحة 

العمومية، جامعة هايلدبرغ   
أملانيا

الدكتور مريي توليكي كويفوسالو
كبري باحثني يف املركز الوطني للبحث 

والتطوير ألغراض العافية والصحة  
فنلندا

الدكتور ليزيل الغرادا
املساعد التنفيذي، مكتب رئيس 
جملس الصحة الفلبيني، الرشكة 

الفلبينية للتأمني الصحي                                  
الفلبني
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األستاذ بيلونغ ليو
نائب مدير، معهد الصحة العاملية، 

جامعة بيجينغ، كبري مستشاري إدارة 
التعاون الدويل بوزارة الصحة  

الصني

الدكتور كوفانا مارسيل لوا
املدير العام للمعهد الوطني 

للصحة العمومية، وزارة الصحة 
والنظافة الصحية العامة                                 

غينيا

الدكتور حسني مالكافزايل
نائب الرئيس األسبق لشؤون 

البحوث والتكنولوجيا، 
وزارة الصحة والتعليم الطبي                                             

مجهورية إيران اإلسالمية

األستاذ بونغاين ماويتو مايوزي
أستاذ ورئيس القسم الطبي، 

مستشفى غروت شور                           
جنوب أفريقيا

الدكتور ستيفن جورج مورغان
املدير املساعد ملركز خدمات 

الصحة وبحوث السياسات بجامعة 
كولومبيا الربيطانية                 

كندا

الدكتور سامويل إيكواراس أوكواري
املدير العام للمنظمة الوطنية األوغندية 

للبحوث الصحية                                  
أوغندا

األستاذ جون دي ديو ماري راكوتومانغا
نائب عميد كلية الطب، جامعة أنتاناناريفو 

مدغشقر

األستاذ الكسونو تريسنانتورو
مدير برنامج الدراسات العليا يف السياسة 

واإلدارة الصحية، جامعة غادجا مادا  
إندونيسيا

السيد شوزو أويمورا
نائب رئيس ومدير مكتب طوكيو، 

مؤسسة أيوما ورشكاه                                                       
اليابان
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االختصاصات
حتددت اختصاصات فريق اخلرباء االستشاريني العامل يف قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 

63–28، وفيام ييل نصها )بدون مراجع احلاشية(:
إنشاء فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

مجعية الصحة العاملية الثالثة والستون،
بعد النظر يف التقرير اخلاص بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية: االسرتاتيجية وخطة 
العمل العامليتان، وتقرير فريق اخلرباء العامل املعني بتمويل أنشطة البحث والتطوير؛ التنسيق 

والتمويل؛
عىل  "القيام  العامة  املديرة  إىل  يطلب  الذي   21–61 ع  ص  ج  القرار  يف  جاء  ما  إىل  وبالنظر 
ليدرس متويل  النتائج وحمدد األجل،  بإنشاء فريق خرباء عامل موجه إىل حتقيق  نحو عاجل 
االبتكارية  التمويل  إىل مصادر  باإلضافة  الراهن  الوقت  والتطوير يف  البحث  أنشطة  وتنسيق 
املقرتحة حلفز أنشطة البحث والتطوير يف جمال أمراض النمطني الثاين والثالث، واالحتياجات 
النوعية ألنشطة البحث والتطوير يف البلدان النامية فيام يتعلق بأمراض النمط األول، وينظر يف 
املقرتحات التي تقدمها الدول األعضاء، ويقدم تقريرًا مرحليًا إىل مجعية الصحة العاملية الثانية 
والستني، وتقريرًا ختاميًا إىل مجعية الصحة العاملية الثالثة والستني من خالل املجلس التنفيذي"؛
دراسة  يف  التقدم  بعض  أحرز  قد  العامل  اخلرباء  فريق  أن  من  الرغم  عىل  أنه  تالحظ  وإذ 
االقرتاحات التي تدعو  إىل متويل أنشطة البحث والتطوير وحتقيق التناسق فيام بينها، كام يدعو 
إىل ذلك القرار ج ص ع 61–21، فإن هناك تباينًا بني أماين الدول األعضاء وبني النتائج التي 

حققها الفريق مما يشدد عىل أمهية وضع والية واضحة يف هذا الصدد؛
وإذ تضع يف اعتبارها أن فريق اخلرباء العامل يبني، يف توصياته، احلاجة إىل إجراء مراجعة مسهبة 

لالقرتاحات املوىص هبا؛
وإذ تقر باحلاجة إىل زيادة "حتري جمموعة خمططات حوافز من أجل البحث والتطوير وتعزيزها 
بام يف ذلك التصدي، عند االقتضاء، لفك الصلة بني تكلفة البحث والتطوير وأسعار املنتجات 
الصحية وذلك، مثاًل، كمنح اجلوائز هبدف معاجلة األمراض التي تؤثر عىل نحو غري متناسب 

عىل البلدان النامية"؛
وإذ حتيط علاًم باألعامل السابقة واجلارية حول التمويل االبتكاري يف جماالت الصحة والبحث 

والتطوير وباحلاجة إىل البناء عىل تلك األعامل حسب االقتضاء؛ 
وإذ تشدد عىل أمهية التمويل العمومي ألنشطة البحث والتطوير ودور الدول األعضاء يف تنسيق 

وتيسري وتعزيز أنشطة البحث والتطوير يف جمال الصحة؛ 
وإذ تؤكد جمددًا عىل أمهية األطراف الفاعلة األخرى ذات الصلة فيام يتعلق بالبحث والتطوير 

يف جمال الصحة،
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1– حتث الدول األعضاء عىل ما ييل:
)1( دعم العمل الذي يضطلع به فريق اخلرباء االستشاريني العامل عن طريق:

) أ ( تقديم املعلومات أو املداخالت أو االقرتاحات اإلضافية، عند االقتضاء؛
)ب( تنظيم و/ أو دعم املشاورات اإلقليمية ودون اإلقليمية، عند احلاجة؛

) ج ( طرح أسامء اخلرباء لضمها إىل قائمة اخلرباء؛

2– تطلب إىل املديرة العامة ما ييل:
)1( توفري ما ييل، يف شكل إلكرتوين، بحلول هناية حزيران/ يونيو 2010:

) أ ( كل االقرتاحات التي نظر فيها فريق اخلرباء العامل بام يف ذلك مصادرها؛
)ب( املعايري املستخدمة لتقييم االقرتاحات؛

) ج ( املنهجية املستخدمة من قبل فريق اخلرباء العامل؛
) د ( قائمة تضم اجلهات صاحبة املصلحة التي تم التحدث إليها وتلك التي أسهمت 

باملعلومات؛
) ه ( مصادر اإلحصاءات املستخدمة؛

)2( إنشاء فريق عامل للخرباء االستشاريني مهمته:
) أ ( دفع عجلة ما يقوم به فريق اخلرباء العامل من عمل؛

)ب( اإلسهاب يف حتليل االقرتاحات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء العامل وخاصة:
)1( دراسة التفاصيل العملية ملصادر التمويل االبتكارية األربعة التي اقرتحها فريق 

اخلرباء العامل يف تقريره؛
يف  العامل  اخلرباء  فريق  حددها  التي  اخلمسة  الواعدة  االقرتاحات  مراجعة   )2(

تقريره؛
)3( زيادة استكشاف االقرتاحات الستة التي مل تف باملعايري التي طبقها فريق اخلرباء 

العامل؛
األعضاء،  الدول  قبل  من  املقدمة  اإلضافية  واالقرتاحات  املداخالت  يف  النظر   ) ج   (
واملستقاة من أي مشاورات إقليمية ودون إقليمية، ومن اجلهات األخرى صاحبة 

املصلحة؛
) د ( القيام، عند تنفيذ اإلجراءات املبينة يف الفقرتني الفرعيتني 2)ب( و2)ج(، بدراسة 
مدى مناسبة خمتلف هُنج متويل أنشطة البحث والتطوير، واجلدوى من تنفيذ تلك 
أقاليم املنظمة الستة، مع إجراء حتليالت دون إقليمية، حسب  النهوج يف كل من 

االقتضاء؛
) ه ( التقيد بالنزاهة العلمية والتحرر من تنازع املصالح يف إطار ما يؤديه من أعامل؛

لتمويل  املكرسة  املتاحة  املوارد  الطلب، ويف حدود  التقني واملايل، لدى  الدعم  )3( تقديم 
االجتامعات،  ذلك  يف  بام  اإلقليمية،  للمشاورات  العامل،  االستشاريني  اخلرباء  فريق 
وذلك سعيًا إىل احلصول عىل اآلراء اإلقليمية للمساعدة عىل توجيه عمل فريق اخلرباء 

االستشاريني العامل؛
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أثر  عىل  هبم،  املتعلقة  التفاصيل  حتال  خرباء،  تعيني  إىل  األعضاء  الدول  دعوة   ) أ   (  )4(
مشاورات تعقد مع اللجان اإلقليمية بغية حتقيق التوازن بني اجلنسني وتنوع الدراية 

واخلربة التقنية، إىل املديرة العامة عن طريق املديرين اإلقليميني املعنيني؛
)ب( وضع قائمة بأسامء اخلرباء تشمل كل التعيينات التي يطرحها املديرون اإلقليميون؛
) ج ( اقرتاح تشكيلة الفريق عىل املجلس التنفيذي للموافقة عليها باالعتامد عىل القائمة 
املجلس  لتشكيلة  وفقًا  اإلقليمي  التمثيل  مراعاة  ومع  اخلرباء  أسامء  تضم  التي 

التنفيذي، وللتوازن بني اجلنسني ولتنوع اخلربات؛
ذلك  بام يف  وتيسري عمله  عليه،  التنفيذي  املجلس  موافقة  بمجرد  الفريق،  إنشاء   ) د   (
مشاوراته مع الدول األعضاء واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، حسب االقتضاء؛
املحتمل، عىل نحو شفاف، وذلك  املصالح  تنازع  إدارة  التوكيد، بشكل خاص، عىل   )5(

بضامن االمتثال التام لآلليات التي تنشئها املديرة العامة لذلك الغرض؛
)6( ضامن الشفافية الكاملة للدول األعضاء وذلك بتزويدها، بشكل منتظم، من قبل فريق 
اخلرباء االستشاريني العامل، بأحدث املستجدات حول تنفيذ خطة عمله، وبإتاحة كل 

الوثائق املستخدمة من جانبه عند االنتهاء من العملية؛
املجلس  عىل  األويل  وتقريره  العامل  االستشاريني  اخلرباء  فريق  عمل  خطة  طرح   )7(
التنفيذي، يف دورته التاسعة والعرشين بعد املائة، وتقرير مرحيل عىل املجلس التنفيذي، 
يف دورته الثالثني بعد املائة، هبدف تقديم التقرير النهائي إىل مجعية الصحة العاملية اخلامسة 

والستني.
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املوجز
ُأنشئ فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير بمعرفة مجعية 
الصحة العاملية يف 2010 بموجب القرار ج ص ع 63–28 وتتمثل مهمته الرئيسية يف تعميق 
البحث  وتنسيق  بتمويل  املعني  السابق  االستشاريني  اخلرباء  فريق  أعامل  ومواصلة  لتحاليل 
2010. ويتمثل اهلدف األسايس من كال الفريقني كام حددته  والتطوير الذي قدم تقريره يف 
االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية فيام ييل: 
مصادر  إىل  باإلضافة  الراهن  الوقت  يف  والتطوير  البحث  أنشطة  وتنسيق  متويل  "يدرس 
الثاين  النمطني  أمراض  والتطوير يف جمال  البحث  أنشطة  املقرتحة حلفز  االبتكارية  التمويل 
يتعلق  فيام  النامية  البلدان  يف  والتطوير  البحث  ألنشطة  النوعية  واالحتياجات  والثالث، 

بأمراض النمط األول."
العلمية  بالنزاهة  "التقيد  من  إليه  ُطلب  ما  مراعاة  لعمله عىل  تنفيذه  عند  الفريق  حرص  وقد 
والتحرر من تنازع املصالح يف إطار ما يؤديه من أعامل" وعىل االتسام بأكرب قدر من االنفتاح 
النداء لتقديم  والشفافية، وذلك عن طريق عقد منتدى مفتوح أثناء اجتامعه األول، وتوجيه 
اجتامعاته، وتوفري  اجتامع من  أعقاب كل  املفتوحة يف  اإلسهامات، وعقد جلسات اإلحاطة 

أكرب قدر من املنشورات عىل موقعه اإللكرتوين.1

الفصل 1
امللكية  بحقوق  املعنية  اللجنة  إنشاء  من  بدءًا  عملنا  خلفية  بالوصف  نتناول  الفصل  هذا  يف 
الفكرية واالبتكار والصحة العمومية يف عام 2003، ونوضح طريقة تفسرينا الختصاصاتنا 

والنهج املتبع يف أدائنا ملهمتنا.
املنتجات اجلديدة )بام يف ذلك األدوية  النامية من  البلدان   ويتمحور تركيزنا عىل احتياجات 
واللقاحات ووسائل التشخيص(، ولكننا نقر بأمهية األنواع األخرى من البحوث الصحية التي 
تتعلق بالنُظم الصحية، وبحوث العمليات والبحوث التطبيقية، وفعالية التدخالت، واملسائل 

املتعلقة بالسياسات اخلاصة بالصحة.

الفصل 2
نتناول هنا األسباب التي تستدعي اختاذ اإلجراءات ملعاجلة مشكلة عجز ُنظم احلوافز احلالية 
عن إنتاج القدر الكايف من البحث والتطوير، سواء يف القطاع اخلاص أو القطاع العام، للوفاء 
النامية، يضاف إىل مشكلة  البلدان  النامية. ويف حالة  الرعاية الصحية يف البلدان  باحتياجات 
فشل قوى السوق والتي هتدف حقوق امللكية الفكرية إىل عالجها، غياب الطلب الذي يمكن 
االعتامد عليه عىل املنتجات النامجة عن البحث والتطوير(. ونتيجة لذلك تعجز احلوافز التي 
تقدمها حقوق امللكية الفكرية يف معاجلة فشل قوى السوق بفعالية. ولذا فهناك قضية اقتصادية 

http://www.who.int/phi/news/cewg_2011/en/index.html  1
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يتسبب فيها فشل قوى السوق وتستوجب العمل العام. وهناك أيضًا قضية أخالقية. وتتوفر 
التقنية إلتاحة الوصول إىل األدوية الرضورية إلنقاذ احلياة ولتطوير املنتجات  لدينا الوسائل 
اجلديدة التي حتتاج إليها البلدان النامية، ومع ذلك يعاين ماليني األشخاص ويموتون بسبب 
وهذا  بعد.  هلا  وجود  ال  التي  واملنتجات  املوجودة  املنتجات  عىل  احلصول  استطاعتهم  عدم 
األمر يتعلق أيضًا بحقوق اإلنسان، كام ورد عىل سبيل املثال يف دستور منظمة الصحة العاملية 
الذي ينص عىل أن "التمتع بأعىل مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية 
لكل إنسان، دون متييز بسبب العنرص أو الدين أو العقيدة السياسية أو احلالة االقتصادية أو 

االجتامعية".
ونستعرض  االجتاهات احلديثة يف دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية بصفة عامة، بام يف 
ذلك تراجع معدالت املوافقة عىل األدوية، ومن بينها األدوية ذات اآلثار العالجية اجلديدة، 
وانقضاء  قريب  عهد  حتى  والتطوير  البحث  أنشطة  عىل  اإلنفاق  زيادة  استمرار  رغم  وهذا 
براءات عدد كبري من األدوية األكثر مبيعًا. ونسجل استجابات دوائر صناعة املستحرضات 
الصيدالنية التي تضمنت موجة من عمليات الدمج والتملك، وزيادة الرتكيز عىل األسواق 
الناشئة، والبحث عن نامذج االبتكار احلديثة واألفضل والتي عادة ما ُيشار إليها بـ"االبتكار 
املفتوح"، وزيادة التعاون املفتوح مع الرشكاء اخلارجيني. ونقارن تلك النامذج بالنهوج التي 

نتناوهلا بالتحليل يف الفصل 3.
النامية،  بالبلدان  يتعلق  فيام  الصحة  جمال  يف  والتطوير   بالبحث  اخلاصة  البيِّنات  ونستعرض 
بدءًا من العمل الرائد للجنة املعنية بالبحث والتطوير يف جمال الصحة يف 1990، والتقديرات 
1996 واملنتدى  الالحقة التي صدرت عن اللجنة املخصصة املعنية بالبحوث الصحية لعام 
G–" املسحية  الدراسة  عن  مؤخرًا  صدرت  التي  والتقديرات  الصحية،  للبحوث  العاملي 
البيِّنات اخلاصة بتطوير املنتجات اجلديدة خالل العقد األخري، بام  Finder". كام نستعرض 
يف ذلك املنتجات التي طورهتا الرشاكات بني القطاعني العام واخلاص املعنية بتطوير املنتجات. 
ونشري إىل أمهية الربط بني اسرتاتيجيات البحث وبني االعتبارات اخلاصة بإتاحة املنتجات، وإىل 

مدى مالءمة عدم ربط تكاليف البحث والتطوير بأسعار املنتجات يف هذا السياق.
البحث  أنشطة  وتنسيق  بتمويل  املتعلقة  للمسائل  العريضة  اخلطوط  ذلك  بعد  ونستعرض 
والتطوير. وفيام يتعلق بالتمويل نشري إىل التوصيات املختلفة التي صدرت من قبل والتي تنص 
بالبحث والتطوير ألغراض  املعنية  اللجنة  البحث والتطوير، والسيام دعوة  عىل زيادة متويل 
التنمية إىل ختصيص 2% من اإلنفاق عىل الصحة و5% من املساعدة اإلنامئية املكرسة للصحة، 
ألنشطة البحث والتطوير يف جمال الصحة. ونشري أيضًا إىل مصادر التمويل االبتكارية األربعة 
التي استعرضها فريق اخلرباء العامل، وغري ذلك من االقرتاحات، مثل االقرتاح بشأن فرض 
رضيبة عىل املعامالت املالية لتكون مصدرًا لتمويل التطوير بام يف ذلك التطوير يف جمال الصحة. 
وفيام يتعلق بالتنسيق، ُنشري إىل تنوع مشهد البحث والتطوير وتعقيده يف الوقت احلايل، وإىل 
التنسيق، بام يف ذلك حتسني عملية حتديد  التي نصت عىل رضورة حتسني  السابقة  التوصيات 

األولويات واالتساق والفعالية.
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الفصل 3
يتمحور تركيزنا هنا حول تقييم االقرتاحات التي وردت يف تقرير فريق اخلرباء العامل، وغريها 
مجَّعناها يف  والتي  االقرتاحات،  تقديم  إىل  دعوتنا  ردًا عىل  إلينا  التي وردت  االقرتاحات  من 
15 جمموعة من االقرتاحات. ويوضح التذييل 2 فهمنا للعملية التي اضطلع هبا فريق اخلرباء 
العامل والطريقة التي أعددنا هبا جمموعات االقرتاحات اخلاصة بنا. ونقدم بعد ذلك تقيياًم لكل 
جمموعة من جمموعات االقرتاحات وفقًا للمعايري التي طبقناها، واستنادًا إىل املراجعات األكثر 
تفصياًل التي ترد يف التذييل 3، والتي يندرج موجزها حتت عنوان الوقع املحتمل عىل الصحة 
العمومية، وإمكانية التنفيذ التقنية واملالية والتطبيقية. ونأخذ يف االعتبار أيضًا نتائج املشاورات 

التي ُأجريت يف مخسة من أقاليم منظمة الصحة العاملية.
اإلعفاءات الرضيبية  ونخلص إىل أن االقرتاحات التالية أقل استيفاًء للمعايري التي طبقناها: 
الفكرية  اليتيمة(، وامللكية  النادرة )األدوية  بأدوية األمراض  للرشكات، والترشيعات اخلاصة 
أو  الرشاء  واتفاقات  الصحي،  األثر  وصندوق  األولوية،  ذات  املراجعة  وقسائم  اخلرضاء، 

املشرتيات.
وال يعني ذلك بالرضورة أن البلدان أو املجتمع الدويل ينبغي أال يعتمد مثل هذه التدابري، أو أن 
ذلك قد ال يكون يف صاحله. والواقع أن العديد من هذه االقرتاحات )مثل الترشيعات اخلاصة 
بأدوية األمراض النادرة أو اتفاقات املشرتيات( موجودة بالفعل ويعتقد الكثريون أهنا نجحت 
يف حتقيق أهدافها. وإنام يعني ذلك أنه فيام يتعلق باختصاصاتنا، ال نعتقد أهنا نجحت أو ستنجح 
يف حتفيز أنشطة البحث والتطوير التي حتتاج إليها البلدان النامية لتوفري منتجات الرعاية الطبية 

ألمراض النمط األول والثاين والثالث.
وتتمثل فئة ثانية يف االقرتاحات التي ال تسهم إسهامًا رئيسيًا يف حتسني متويل وتنسيق أنشطة 
املواءمة  الفئة  هذه  ضمن  ونضع  مزايا.  من  هلا  ما  عن  النظر  بغض  وذلك  والتطوير،  البحث 

التنظيمية وإلغاء حرصية البيانات.
أال  األمثل،  النحو  بمعايرينا عىل  تفي  أهنا  نعتقد  التي  االقرتاحات  فتتمثل يف  الثالثة  الفئة  أما 
وهي: اإلطار العاملي بشأن البحث والتطوير، والنهوج املفتوحة للبحث والتطوير واالبتكار،2 
النهاية،  وجوائز  البارزة"  "املعامل  وجوائز  للرشكات،  املبارشة  واملنح  ع،  امُلجمَّ والتمويل 

وجمموعات براءات االخرتاع.
ومن املمكن تناول كل اقرتاح من هذه االقرتاحات عىل حدة، ولكننا نتناوهلا كجزء من جمموعة 
أيضًا عىل عالج  البحث والتطوير بحيث تساعد  التي من شأهنا أن تدعم  التدابري  أوسع من 
املسائل التي تتعلق باإلتاحة. وينبغي أن يكون عدم الربط مبدءًا أساسيًا يدعم النهوج املفتوحة 
للبحث والتطوير واالبتكار. وُيعد توفر مصدر مستدام للتمويل رشطًا رضوريًا متامًا لتطبيق 

هذه النهوج.

وتتضمن بني مجلة أمور، أدوات أنشطة البحث والتطوير السابقة للمنافسة، واملصدر املفتوح، واإلتاحة املفتوحة،   2

والرتخيص املنصف.
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الفصل 4
أال  بالتقييم،  العامل  اخلرباء  فريق  تقرير  تناوهلا  التي  للتمويل  األربعة  املصادر  هنا  نستعرض 
واملستهلكني،  الرشكات  من  الطوعية  واملسامهات  جديدة،  مبارشة  غري  رضيبة  فرض  وهي: 
وفرض رضيبة عىل األرباح العائدة إىل الوطن التي حتققها الصناعات الصيدالنية، واألموال التي 
يقدمها املانحون اجلدد ألنشطة البحث والتطوير يف املجال الصحي. وبعد مقارنة االقرتاحات 
األربعة بالبيِّنات املتاحة، نخلص إىل أن بعض أشكال الرضائب متثل أنجع الطرق التي يمكن 
استكشافها عند البحث عن مصادر التمويل اجلديدة واملستدامة. ولكن نظرًا للطبيعة متعددة 
اجلوانب الحتياجات التنمية، من غري الواقعي أن نظن أن مصدرًا واحدًا جديدًا حمددًا يتسم 
س للبحث والتطوير يف  بالقدرة عىل إدرار مبالغ كبرية من املال عىل نطاق عاملي، جيب أن ُيكرَّ
جمال الصحة، وفيام يتعلق بالبلدان النامية عىل وجه التحديد. ولذا فنحن ندفع بأنه ينبغي توجيه 
جزء من أي مصدر جديد قد ينشأ إىل حتسني الصحة كإحدى األولويات اإلنامئية املعرتف هبا، 
وتكريس جزء آخر ملجاالت البحث والتطوير التي تعاين حاليًا من نقص التمويل، بام يف ذلك 

املجاالت التي تقع ضمن والية فريق اخلرباء االستشاريني العامل.
مجع  هدف  تناسب  قد  التي  الرضائب  أشكال  بمختلف  اخلاصة  البيِّنات  يف  ذلك  بعد  وننظر 
الرضائب ألغراض منها أغراض البحث والتطوير. فبعد النظر يف خمتلف اخليارات الرضيبية، 
نؤيد مبدأ أن الرضائب ينبغي أن تكون تصاعدية، وأن عبئها األكرب جيب أن يقع عىل األغنياء 
)مثل  بصلة  العمومية  للصحة  متت  ال  التي  باملصادر  يتعلق  فيام  والسيام  الفقراء،  عىل  وليس 
الرضيبة عىل تذكرة السفر بالطائرات(. ويف املقابل نقر بأن بعض أشكال الرضائب غري املبارشة 
امُلعيَّنة ذات الصلة بالصحة العمومية، مثل "رضائب اإلثم" التي هتدف إىل احلد من خماطر أنامط 
املعيشة، هي رضائب تنازلية بطبيعتها وأنه يف تلك احلاالت ينبغي أن تفوق مكاسب الصحة 
العمومية، والسيام بالنسبة للفقراء، األرضار املحتملة عىل توزيع الدخل. ويف الوقت نفسه من 
األمهية أن ننظر إىل سياسات الرضائب واملنافع كوحدة متكاملة؛ فعادة ما يمكن تعويض اآلثار 

الرتاجعية بتعديل الرضائب األخرى.
وننظر يف البيِّنات اخلاصة بالرضائب عىل الدهون والسكر والتبغ، وقدرهتا عىل زيادة اإليرادات. 
ونتناول بالدراسة خمتلف األمثلة الوطنية عىل جلوء البلدان إىل زيادة الرضائب خصيصًا لتمويل 
الصحة أو البحث والتطوير يف جمال الصحة. وننظر يف خمتلف االقرتاحات بشأن الرضائب التي 
قد تؤدي إىل زيادة التمويل املوجه إىل األغراض العاملية. ونخلص إىل أنه عىل البلدان أن تنظر 
أوالً عىل املستوى الوطني يف اخليارات الرضيبية التي قد تكون مالئمة كوسيلة لزيادة اإليرادات 
س للصحة وللبحث والتطوير يف جمال الصحة. ونلقي الضوء بصفة خاصة عىل نوعني  التي ُتكرَّ
حمتملني من الرضائب – الرضيبة عىل املعامالت املالية ورسم مسامهة التضامن الذي ُيفرض عىل 
التبغ – الذين يمكن استخدامهام إلدرار األموال وتوجيهها عرب آلية دولية لتكملة املوارد الوطنية، 
فضاًل عن الرضيبة عىل تذكرة السفر بالطائرات التي ُتفرض يف بعض البلدان. ونعرب عن أملنا 
يف إمكانية االتفاق عىل فرض مثل هذه الرضيبة كجانب من االلتزام الدويل بتمويل املنافع العامة 

العاملية، بام يف ذلك الصحة والبحث والتطوير يف جمال الصحة فيام يتعلق بالبلدان النامية.
وبعد ذلك ويف إطار التمويل اإلمجايل للبحث والتطوير من جانب احلكومات، نستعرض األداء 
يف ضوء األهداف والغايات املختلفة التي اقرُتحت بشأن التمويل الوطني للصحة والبحث 
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والتطوير يف جمال الصحة، مثل الغاية التي حتددت يف أبوجا بشأن تكريس 15% من اإلنفاق 
احلكومي للصحة، والغايات التي حددهتا اللجنة املعنية بالبحث والتطوير ألغراض التنمية. 
النامية.  بالبلدان  يتعلق  فيام  املتوفرة حاليًا، والسيام  البيانات  وُيشار يف هذا الصدد إىل قصور 
ومع ذلك فإن البيِّنات املتاحة تدل عىل أن البلدان األفريقية، وكذلك بعض األقاليم األخرى 
يف العامل، ما زالت بعيدة كل البعد عن حتقيق غايات أبوجا والغاية التي تنص عىل تكريس نسبة 
الغايتني أو جتاوزهتام، إذ  املتقدمة يف املتوسط كلتا  البلدان  2% للبحوث الصحية. وقد بلغت 
تنفق هذه البلدان نحو 0.15% من الناتج املحيل اإلمجايل عىل البحوث الصحية. ويف املقابل، 
تشري حساباتنا إىل أن نسبة املساعدة اإلنامئية املكرسة للصحة التي توجه إىل البحث والتطوير 

ال تتجاوز 2.5%، أو 1.5% إذا أضفنا كل من املساعدة ثنائية ومتعددة األطراف.
ل الوكاالت اإلنامئية سوى 15% من إمجايل ما تنفقه حكومات البلدان  ولكن يف الواقع، ال متوِّ
املتقدمة عىل البحث والتطوير يف جمال أمراض النمط الثاين والثالث، حيث يمر معظم التمويل 
من خالل منظامت البحث التي متوهلا احلكومة. وهلذا السبب نفضل الغايات التي تربط جهود 
البحث والتطوير بالناتج املحيل اإلمجايل إذ ُتعد أفضل التدابري املتاحة للمسامهة يف املنافع العامة 
العاملية. وفيام يتعلق هبذا التدبري ُتعد الواليات املتحدة أكرب ممول عام للبحوث ذات الصلة حيث 
س هلا حوايل 0.01% من الناتج املحيل اإلمجايل، ولكن بعض البلدان النامية ُتعد أيضًا ضمن  تكرِّ

كبار املمولني هلذا املجال.
املساعدة  أو  الصحة  جمال  يف  العامة  بالنفقات  ترتبط  التي  املتناسبة  الغايات  أن  إىل  ونخلص 
اإلنامئية ليست أفضل الوسائل لتحقيق اهلدف، ويعود ذلك يف املقام األول إىل أن القاسم يف 
ترتبط  فإننا نقرتح هنجًا حيدد أهدافًا  لذا  املستهدف.  املستوى  حد ذاته ال يقع بالرضورة عند 
بجهود بلد ما يف جمال اإلنفاق عىل أنشطة البحث والتطوير التي تتعلق بواليتنا، بالناتج املحيل 
اإلمجايل، وهو مفهوم يمكن تطبيقه عىل البلدان النامية والبلدان املتقدمة عىل حد سواء، ويأخذ 
سه كل بلد من البلدان  يف االعتبار املنفعة العامة الدولية التي قد يسفر عنها اإلنفاق الذي تكرِّ

ألنشطة البحث والتطوير.
وتتمثل النتيجة الرئيسية التي نخلص إليها فيام ييل:

• البحث 	 املحيل اإلمجايل عىل  الناتج  0.01% من  بإنفاق  تلتزم  أن  البلدان  كافة  ينبغي عىل 
س لسد االحتياجات الصحية للبلدان النامية فيام  ل من ِقبل احلكومة واملكرَّ والتطوير املموَّ

يتعلق بأنامط البحث والتطوير املحددة بموجب واليتنا.
وفضاًل عن ذلك نقرتح عىل البلدان النظر يف الغايات التالية:

• عىل البلدان النامية التي تتمتع بقدرة كامنة عىل البحث أن هتدف إىل ختصيص 05.0 إىل 	
لة من ِقبل احلكومة. 0.1% من الناتج املحيل اإلمجايل لكافة أنواع البحوث الصحية املموَّ

• 0.2% من الناتج املحيل اإلمجايل 	 وعىل البلدان املتقدمة أن هتدف إىل ختصيص 15.0 إىل 
لكافة أنواع البحوث الصحية املمولة من ِقبل احلكومة.
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الفصل 5
نتناول هنا بالدراسة، يف ضوء اإلجراءات املقرتحة يف االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن 
الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية، تاريخ جهود التنسيق التي ُبذلت يف هذا املجال، 
بام يف ذلك املنتدى العاملي للبحوث الصحية، الذي أصبح اآلن جزءًا من جلنة البحوث الصحية 
ألغراض التنمية، وعىل وجه اخلصوص الدور اهلام الذي تضطلع به منظمة الصحة العاملية، 
ومبادرات املنظمة املختلفة ذات الصلة، بام يف ذلك الربنامج اخلاص املعني بالبحث والتدريب يف 
جمال األمراض املدارية، واللجنة االستشارية للبحوث الصحية. وجدير بالذكر أيضًا أن املنظمة 
قد استكملت مؤخرًا اسرتاتيجية البحث اخلاصة هبا واختصاصات اللجنة االستشارية للبحوث 
الصحية التي تشمل رصد األجزاء ذات الصلة من االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن 
الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية. ونناقش أيضًا ما يمكن تعلمه من خربات الفريق 
الزراعة، ولكن مع  الدويل يف جمال  البحث  الدولية يف  الزراعية  بالبحوث  املعني  االستشاري 

مالحظة االختالف الكبري يف بنية أنشطة البحث والتطوير يف جمال الصحة.
ونخلص إىل أن التنسيق سيكون عىل األرجح أكثر فعالية حيث يرتبط بآلية متويل تشكل جانبًا 
كبريًا من إمجايل متويل البحث والتطوير يف جماالت املرض التي هتمنا. ونعتقد أيضًا، كام نقرتح 
يف الفصل 6، أن إبرام اتفاقية ُملزمة من شأنه أن جيعل التنسيق أكثر فعالية. ومع ذلك فهناك 
الكثري الذي يمكن بل وينبغي عمله لتحسني التنسيق داخل اهلياكل واألطر القائمة. ونعتقد 
كذلك أن أي آلية للتنسيق أو للتمويل ُتقرتح، ينبغي أن تبني حيثام أمكن، عىل اهلياكل املؤسسية 

القائمة بالفعل.
وثمة حتديات كربى تواجه استجابة منظمة الصحة العاملية للنتيجة التي خلصت إليها مجعية 
ضمن  ُيعدان  البحث  وتنسيق  "البحث  أن  يف  تتمثل  والتي  الثانية  دورهتا  يف  العاملية  الصحة 
ينبغي  املنظمة  أن  نعتقد  التحديات،  العاملية". ورغم هذه  الصحة  ملنظمة  الوظائف األساسية 
أن تلعب دورًا حموريًا يتسم بمزيد من القوة يف حتسني تنسيق أنشطة البحث والتطوير املوجهة 
النامية، والربنامج احلايل إلصالح املنظمة يعني أن الوقت  إىل االحتياجات الصحية للبلدان 
بتنسيق  يتعلق  فيام  املنظمة  به  ينبغي أن تضطلع  الذي  املالئم  الدور  لتحديد  املناسب قد حان 
أنشطة البحث والتطوير العاملية. ونؤكد بشدة عىل رضورة النظر إىل هذه املهمة كجزء من عملية 
إصالح املنظمة، والبت يف اإلجراء الذي قد يكون من املناسب اختاذه تبعًا لذلك، وختصيص 
املوارد له. وتتمثل إحدى الرسائل الرئيسية يف أن املنظمة حتتاج لتنفيذ ذلك تنفيذًا سلياًم، إىل 
جمموعة حرجة من األفراد واملوارد. وإذا مل توفَّر هذه املجموعة احلرجة فلن يكون من املمكن 
بلوغ األهداف. وفضاًل عن ذلك، ينبغي تنفيذ سياسات التنسيق )مثل جتنب االزدواجية غري 
الالزمة، ومعاجلة األولويات( عىل نحو فعال عن طريق تقديم احلوافز املالئمة وغري ذلك من 
التدابري. ويف حالة عدم حتقيق هذه الرشوط، قد يكون من املمكن تنفيذ األعامل التي تنطوي 

فناه. عىل الفائدة ولكنها لن ُتسفر عن التنسيق عىل النحو الذي عرَّ
وتتضمن العنارص الرئيسية لوظيفة التنسيق حتت رعاية منظمة الصحة العاملية ما ييل:
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)1( مرصد صحي عاملي للبحث والتطوير. ويتوىل هذا املرصد مجع وحتليل البيانات، بام يف ذلك 
البيانات التي ختص املجاالت التالية:

• التدفقات املالية إىل قطاع البحث والتطوير	
• وأنشطة البحث والتطوير التي ما زالت يف الطريق	
• واالستفادة من الدروس.	

)2( آليات استشارية:
• ملوضوع 	 وفقًا  متخصصة  أقسامًا  تشمل  قد  واملمولني  البحثية  املؤسسات  من  شبكة  أي 

البحث )عىل سبيل املثال نمط املرض(، وتستند إىل قاعدة إلكرتونية تدعمها املنظمة، وقد 
تزود اللجنة االستشارية باملدخالت.

• وجلنة استشارية يمكن أن تقوم عىل أساس اللجنة االستشارية للبحوث الصحية املوجودة 	
وطرق  االختصاصات  تعديل  مع  املنظمة،  أقاليم  يف  االستشارية  اللجان  وعىل  حاليًا 
ل امُلدخالت  التشغيل كام يتالءم )ويمكن إنشاء جلان فرعية لتتوىل موضوعات حمددة ولُتسهِّ

اإلقليمية(.
ويتطلب تقييم تكاليف االقرتاحات التي نقدمها املزيد من العمل عىل التفاصيل، ولكن هذا 
إذا ما حتسن  أثر واسع  العمل لن يتطلب سوى خمصصات متواضعة مع قدرته عىل إحداث 
رت تكاليف ترصيف شؤون وأمانة الفريق االستشاري  تنسيق البحث والتطوير. ففي 2006 قدِّ
املعني بالبحوث الزراعية الدولية بنحو 8.13 مليون دوالر. )28( وكان ذلك يمثل حينئذ نحو 
G– 2% من إنفاق الفريق عىل البحث والتطوير. وكنسبة من اإلنفاق املقدر للدراسة املسحية

Finder عىل البحث والتطوير، ستبلغ هذه التكاليف أقل من 0.05%. وعىل سبيل املقارنة، 
تبلغ تكاليف دراسات G–Finder نفسها حوايل 5.1 مليون دوالر سنويًا، كام أرشنا سلفًا، 

ر تكاليف االسرتاتيجية البحثية ملنظمة الصحة العاملية بنحو 4 مليون دوالر. يف حني تقدَّ

الفصل 6
إليها أعاله. ونشري بعد ذلك إىل أن  امُلشار  نبدأ هنا بإجياز اقرتاحاتنا فيام يتعلق باملوضوعات 
املنظمة  الدول أعضاء  التي تصارع  للنظر يف طرق جديدة لتحقيق األهداف  الوقت قد حان 
سعيًا وراء حتقيقها منذ زمن طويل. فثمة حاجة إىل إطار عاملي متسق يضم العنارص والتوصيات 

املختلفة يف آلية متضافرة.
وننظر يف الطريقة التي اسُتخدمت هبا االتفاقيات سعيًا لتحقيق األهداف يف عدد من املجاالت، 
والسيام فيام يتعلق بالبيئة، وننظر كذلك يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية الوحيدة التي ُأبرمت 
حتى اآلن، وهي االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. ويتضمن ذلك دراسة آليات التمويل 
والصندوق  األطراف  املتعدد  الصندوق  ذلك  يف  بام  بربوتوكوالهتا،  أو  باالتفاقيات  املرتبطة 
األخرض للمناخ الذي تم االتفاق بشأنه مؤخرًا. ونتناول أيضًا بالتحليل املزايا النسبية للقانون 
منظمة  دستور  أحكام  خمتلف  يف  وننظر  أهدافنا.  لتحقيق  كوسيلة  امللزم  غري  والقانون  امللزم 
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الصحة العاملية من أجل إعداد االتفاقات واللوائح التنظيمية والتوصيات، ونشري إىل أننا نفضل 
أن نويص باتفاق ملزم يستند إىل املادة 19 من دستور منظمة الصحة العاملية.

د حمتوى االتفاق بناًء عىل نتائج املفاوضات بني الدول األعضاء، إال أننا نوضح املبادئ  وُسيحدَّ
التي نرى أن جُترى عىل ضوئها عملية املفاوضات، وكذلك بعض األفكار بشأن  واألهداف 

اخلطوات التالية.
العام ملثل هذه االتفاقية  العديد من جوانب اإلطار  بالفعل عىل  الدول األعضاء  اتفقت  وقد 
املحتملة، وذلك يف الفقرة 14 من االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية 

واالبتكار وامللكية الفكرية.
وهتدف االتفاقية املقرتحة إىل توفري آليات التمويل والتنسيق الفعالة لدعم البحث والتطوير. 
لة  ونحن ال ننظر إىل االتفاقية كبديل عن النظام القائم حلقوق امللكية الفكرية، وإنام كأداة مكمِّ
حيثام ال يؤدي النظام احلايل وظيفته عىل النحو األمثل. وينبغي أن يتمحور اهتامم أنشطة البحث 
والتطوير بموجب االتفاقية حول تطوير التكنولوجيات الصحية اخلاصة بأمراض النمط الثاين 

والثالث، وعىل االحتياجات املحددة للبلدان النامية التي تتعلق بأمراض النمط األول.
ونؤكد عىل أن اقرتاحاتنا قد ُوضعت يف سياق اإلطار األشمل للبحوث الصحية وأن آليات 
التمويل واالتفاقية املقرتحة ينبغي: أ( أن تدعم البحوث الصحية عمومًا، بام يف ذلك بحوث 
البحوث  جماالت  من  املوارد  حتويل  إىل  تؤدي  وأال  ب(  الصحية،  والنُظم  العمومية  الصحة 
والتطوير يف جمال االحتياجات  البحث  نطاق متويل  اهلامة األخرى، ج( وأن تقرص  الصحية 

الصحية للبلدان النامية عىل تكنولوجيات أو خيارات معينة.
ولتعزيز قدرات البحث والتطوير يف البلدان النامية ونقل التكنولوجيا إليها، نرى رضورة دعم 

كل مما ييل:
• بناء القدرات يف البلدان النامية ونقل التكنولوجيا إليها.	
• يتعلق 	 فيام  وتعزيز الرشاكات والتعاون استنادًا إىل جداول األعامل واألولويات املشرتكة 

باالحتياجات الصحية للبلدان النامية وخططها الوطنية اخلاصة بأنشطة البحث األساسية 
يف املجال الصحي.

• وتنمية املوارد البرشية واخلربات واستبقاؤها.	
• والتطوير املؤسيس وتطوير اهلياكل األساسية	
• والتعاون املستدام عىل املدى املتوسط والطويل	

ونقرتح النظر يف االقرتاحات التالية كجانب من إطار عملية التفاوض بشأن االتفاقية:

األهداف
• الوفاء بالتزامات الدول وتعهداهتا الناشئة بمقتىض صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات 	

األحكام املتعلقة بالصحة.
• وتعزيز البحث والتطوير من أجل تطوير تكنولوجيات صحية جديدة ملواجهة التحديات 	

النامية بوسائل تضمن إمكانية احلصول  العاملية التي متثلها االحتياجات الصحية للبلدان 
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البحث والتطوير وبني  الربط بني تكاليف  املنتجات بأسعار ميسورة عن طريق عدم  عىل 
أسعار املنتجات.

• البلدان 	 يف  حتديدها  تم  التي  والتطوير  البحث  أولويات  ملعاجلة  املستدام  التمويل  وتأمني 
النامية.

• وحتسني تنسيق أنشطة البحث والتطوير العامة واخلاصة.	
• وتعزيز القدرة عىل االبتكار يف البلدان النامية ونقل التكنولوجيا إليها.	
• من 	 املزيد  حتقيق  أجل  من  باملجان  تتاح  عامة  كمنافع  والتطوير  البحث  حصائل  وتوليد 

البحث واإلنتاج.
• وحتسني عملية حتديد األولويات استنادًا إىل احتياجات الصحة العمومية يف البلدان النامية، 	

البلدان  بالشفافية، ومنح  تتسم  التي  الشؤون  اعتامدًا عىل هياكل ترصيف  القرار  وصناعة 
النامية صوتًا مسموعًا.

• وينبغي أن يتمحور اهتامم العنارص األساسية لالتفاقية عىل تطوير التكنولوجيات الصحية 	
اخلاصة بأمراض النمط الثاين والثالث، وعىل االحتياجات املحددة للبلدان النامية فيام يتعلق 

بأمراض النمط األول.

التمويل
• البحث 	 ألنشطة  العام  التمويل  من  معينة  مستويات  بلوغ  إىل  هتدف  أن  البلدان  كافة  عىل 

والتطوير يف جمال الصحة فيام يتعلق باحتياجات البلدان النامية.
• إنشاؤها 	 يتم  متويل  آلية  يف  املسامهة  خالل  من  املادية  بالتزاماهتا  الوفاء  البلدان  وتستطيع 

بموجب االتفاقية، باإلضافة إىل اإلنفاق املحيل عىل أنشطة البحث والتطوير التي تضطلع 
هبا لبلوغ أهداف االتفاقية، أو من خالل املساعدة اإلنامئية حسب االقتضاء.

• حتدد 	 أن  ويمكن  احلكومات.  من  املقدمة  املسامهات  عىل  تعتمد  متويل  آلية  إنشاء  وينبغي 
االتفاقية مستوى املسامهة، مع مراعاة استثامرات البلدان نفسها يف أنشطة البحث والتطوير 
ذ حمليًا أو يف بلدان أخرى. وقد اقرتحنا تقديم مسامهة تبلغ نسبتها 20  ذات الصلة التي تنفَّ

إىل 50% من إمجايل االلتزامات التمويلية لتلك البلدان إىل آلية للتمويل املجمع.
• الوطنية 	 والتدابري  القائمة  الرضائب  دافعي  موارد  من  التمويل  هذا  د  يولَّ أن  املمكن  ومن 

دولية  آلية  أي  من  مجعها  يتم  التي  املوارد  من  جزء  بتوجيه  أو  اإليرادات،  لزيادة  اجلديدة 
جديدة تنشأ هلذا الغرض. ويمكن أيضًا النظر يف مجع املسامهات الطوعية اإلضافية العامة 

ع.  واخلاصة واخلريية من خالل آلية للتمويل املجمَّ
• وينبغي أن تدعم االتفاقية وآليات متويلها فيام يتعلق بأهداف البحث والتطوير األكثر حتديدًا، 	

السياق العام األشمل إلمجايل خمصصات التمويل العام للبحوث الصحية واستدامة متويل 
املجاالت األخرى للبحوث الصحية.

• وينبغي أن حتدد االتفاقية أي الكيانات البحثية يف القطاعني العام واخلاص، ويف الرشاكات 	
مؤهلة  ستكون  النامية،  البلدان  أو  املتقدمة  البلدان  ويف  واخلاص،  العام  القطاعني  بني 

للحصول عىل التمويل.
• ه التمويل بحيث يعزز فعالية تكلفة أنشطة البحث والتطوير بطرق من شأهنا 	 وينبغي أن يوجَّ

النامية، والسيام استخدام  البلدان  التكنولوجيات يف  أيضًا أن تعزز إمكانية احلصول عىل 
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األدوات التي  حددها تقريرنا والتي تستويف هذه املعايري عىل النحو األمثل، مثل االبتكار 
يف جمال املعارف املفتوحة.

• وينبغي أن يوجه التمويل بطرق تعزز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إىل القطاعني العام 	
واخلاص يف البلدان النامية.

التنسيق
• إنشاء آلية للتنسيق تساعد عىل تعزيز األهداف التي وردت يف العنرص 2–3 من االسرتاتيجية 	

وجه  عىل  الفكرية  وامللكية  واالبتكار  العمومية  الصحة  بشأن  العامليتني  العمل  وخطة 
الصحة  جمايل  يف  والتطوير  البحث  يف  والتنسيق  واملشاركة  التعاون  )"حتسني  اخلصوص 

والطب احليوي"(، ويمكن أن تستند إىل األفكار التي قدمناها يف الفصل 5.
• ن آلية التنسيق قياس حجم أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة وتوزيعها، 	 وينبغي أن حتسِّ

مقارنة  امُلحرز  التقدم  قياس  إمكانية  لتحقيق  خاصة  والتطوير،  البحث  حصائل  وتقييم 
التي تقدمها  البيانات والتقارير  بااللتزامات ومدى االمتثال. وسيتوقف ذلك جزئيًا عىل 

أطراف االتفاقية.
وينبغي أيضًا إنشاء آليات االمتثال، بام يف ذلك من خالل التعاون بني أطراف االتفاقية.

اخلطوات التالية
ويتمثل  بالتعقيد.  وتتسم  ملِزم  اتفاق  عىل  التفاوض  يتناوهلا  أن  ينبغي  التي  املسائل  تتعدد 
الصحة  بشأن  العامليتني  العمل  بشأن االسرتاتيجية وخطة  املفاوضات  استغراق  أسباب  أحد 
من  قليل  قدر  سوى  إنجاز  يتم  مل  أنه  يف  طويلة،  لفرتة  الفكرية  وامللكية  واالبتكار  العمومية 
العمل التحضريي. لذا نقرتح عىل مجعية الصحة العاملية أن تنظر أوالً يف إنشاء فريق عامل أو 
جلنة تقنية تتكون من عضوين من كل إقليم من أقاليم املنظمة، ليضطلع بالعمل التحضريي 
األعضاء  الدول  من  االقتضاء  حسب  املدخالت  وطلب  االتفاق،  مسودة  بعنارص  اخلاص 
األخرى واملنظامت احلكومية الدولية واجلهات املمولة والباحثني والقطاع اخلاص واملجتمع 
فريق عامل حكومي  إنشاء  من ذلك  بدالً  يمكن  أو  الصلة.  األكاديمية ذات  والدوائر  املدين 
دويل مفتوح العضوية وإمداده بالدعم التقني املناسب، كام تم يف حالة االتفاقية اإلطارية بشأن 
مكافحة التبغ. وينبغي كذلك أن تتوىل مجعية الصحة العاملية إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية 
مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء، عىل أن يتم إنشاؤها بموجب املادة 40 من النظام الداخيل 
جلميعة الصحة العاملية، لتتوىل صياغة اتفاق البحث والتطوير املقرتح والتفاوض بشأنه، متابعًة 

لتقرير الفريق العامل املقرتح.
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الفصل 1: املقدمة
تم إنشاء فريق اخلرباء االستشاريني العامل يف أعقاب سلسلة من املبادرات التي قامت هبا الدول 
أعضاء منظمة الصحة العاملية منذ 2003. وجاءت هذه املبادرات استجابًة ملا تم اإلعراب عنه 
من قلق إزاء عدم كفاية املوارد املخصصة عىل مستوى العامل ألنشطة البحث والتطوير ملعاجلة 
األمراض التي متس البلدان النامية يف املقام األول. وقد متحور هذا القلق بصفة خاصة حول 
فشل حقوق امللكة الفكرية يف التحفيز عىل االبتكار يف جمال منتجات الرعاية الصحية التي حتتاج 
إليها البلدان النامية، وفيام يتعلق بالقيود التي تضعها مثل هذه احلقوق عىل إمكانية الوصول إىل 

املنتجات املطلوبة، والسيام من جانب الفقراء.
ونوضح هنا خلفية إنشاء هذا الفريق ألمهيتها يف فهم الوضع احلايل وطبيعة املهمة التي يضطلع هبا.

األصول
قدمت أمانة منظمة الصحة العاملية خالل الدورة السادسة واخلمسني جلمعية الصحة العاملية 
يف 2003 وثيقة معلومات عن امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية. وقد أشارت هذه 

الوثيقة إىل أن:
"...هناك نسبة كبرية من سكان العامل، والسيام يف البلدان النامية، مل جتن بعد فوائد االبتكار 
الضعيفة  ُنظم اإلمداد  البلدان األخرى. وترتاوح األسباب ما بني  التي أصبحت شائعة يف 
واألسعار غري امليسورة. والعوامل التي توجه االبتكار عادة ما تنحاز ضد الظروف التي تؤثر 
يف سكان البلدان النامية عىل نحو غري متناسب ... ويعوق االبتكار ملعاجلة الظروف التي تؤثر 
يف املقام األول عىل الفقراء مزيج من فشل قوى السوق وضعف استثامرات القطاع العام. 
باملوارد  املتعلقة  للنتائج  السوق عملية مكلفة وطويلة. ونظرًا  فعملية طرح منتج جديد يف 

وعدم اليقني الذي ينطوي عليه األمر، ُيعد هتيئة بيئة مواتية لالبتكار الناجح رضوريًا.")1(
ومتحور تركيز الوثيقة حول رضورة النظر يف آليات حلفز االبتكار والعالقة بني امللكية الفكرية 
التي  والتقارير  الدراسات  من  العديد  يف  أثريت  التي  املسائل  وعكست  العمومية.  والصحة 
صدرت يف اآلونة األخرية والتي تناولت املسائل التجريبية واملسائل اخلاصة بالسياسات ذات 

الصلة بالعالقة بني حقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية.1
واستنادًا إىل هذه الورقة اعتمدت مجعية الصحة العاملية قرارًا يطالب املديرة العامة بإنشاء "هيئة 
مناسبة حمددة املدة تعمل عىل مجع البيانات واالقرتاحات من خمتلف األطراف الفاعلة املعنية 
وإجراء حتليل حلقوق امللكية الفكرية، واالبتكار والصحة العمومية، بام يف ذلك مسألة آليات 
متس  التي  األمراض  ضد  أخرى  ومنتجات  جديدة  أدوية  لتطوير  املالئمة  واحلوافز  التمويل 
البلدان النامية بصورة غري متناسبة...". وكان عىل هذه اهليئة أن تسلم تقريرًا ختاميًا يتضمن 

التنفيذي )2(. "اقرتاحات ملموسة" إىل املجلس 

عىل سبيل املثال، اللجنة املعنية باالقتصاد الكيل والصحة )2001( وجلنة حقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة   1
العمومية يف اململكة املتحدة )2002(.
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وعماًل هبذا القرار ُأنشئت اللجنة املعنية بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية 
يف بداية 2004. ويف تقريرها الصادر يف نيسان/ أبريل 2006 )3(، قدمت اللجنة نحو 60 
العاملية خطة  الصحة  أن تضع منظمة  "ينبغي  أنه  الرئيسية متثلت يف  التوصية  أن  توصية، عىل 
عمل عاملية لتأمني حتسني التمويل واستدامته من أجل تطوير وإتاحة املنتجات الالزمة للتصدي 

لألمراض التي تؤثر يف البلدان النامية عىل نحو غري متناسب." 
اتفقت  العمومية  والصحة  الفكرية واالبتكار  امللكية  بحقوق  املعنية  اللجنة  لتقرير  واستجابة 
مجعية الصحة العاملية يف 2006 عىل "إنشاء... فريق عامل حكومي دويل... لوضع اسرتاتيجية 
وهتدف  اللجنة،  توصيات  عىل  قائم  األجل  متوسط  إطار  توفري  بغية  عامليتني  عمل  وخطة 
ألنشطة  ومستدام  معزز  أساس  تأمني  منها  أمور  مجلة  حتقيق  إىل  العمل  وخطة  االسرتاتيجية 
البلدان  التي تؤثر يف  البحث والتطوير األساسية يف املجال الصحي والتي تتصل باألمراض 
النامية عىل نحو غري متناسب، واقرتاح أهداف وأولويات واضحة للبحث والتطوير وتقدير 

االحتياجات التمويلية يف هذا املجال". )4(
واجتمع الفريق العامل احلكومي الدويل املعني بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية 
ما بني كانون األول/  الفرتة  مائة دولة عضو، ثالث مرات يف  يزيد عن  ما  فيه  الذي يشارك 
لة أجرهتا اللجنة،  ديسمرب وأيار/ مايو 2008. ويف أيار/ مايو 2008 وبعد مفاوضات ُمطوَّ
اعتمدت مجعية الصحة العاملية يف دورهتا احلادية والستني االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني 
بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية )5(. وتشمل االسرتاتيجية وخطة العمل 
من  كبريًا  وعددًا  عنارص  ثامنية  الفكرية  وامللكية  واالبتكار  العمومية  الصحة  بشأن  العامليتان 
اإلجراءات ختص احلكومات واملنظامت الدولية وغريها من أصحاب املصلحة. ويتمثل أحد 
العنارص الرئيسية من وجهة نظرنا يف العنرص السابع، أال وهو: "تأمني آليات للتمويل املستدام". 
ويتمثل اإلجراء الرئييس يف هذا العنرص يف "إنشاء فريق خرباء عامل موجه نحو النتائج وحمدد 
املدة برعاية منظمة الصحة العاملية، وربطه باألفرقة األخرى املعنية، لدراسة املامرسات الراهنة 
املتبعة يف متويل وتنسيق البحث والتطوير، واملقرتحات املقدمة بشأن املصادر اجلديدة واالبتكارية 
للتمويل من أجل حفز البحث والتطوير بشأن أمراض النمطني الثاين والثالث واالحتياجات 

النوعية للبلدان النامية من البحث والتطوير بشأن أمراض النمط األول".2 
وقد أنشئ فريق اخلرباء العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير الذي يتكون من 24 
2009 قبل تسليم موجز  2008 وعقد اجتامعات ثالثة يف  الثاين/ نوفمرب  عضوًا يف ترشين 
تقريره إىل املجلس التنفيذي يف كانون الثاين/ يناير 2010 )6( وتقريره اخلتامي )7( إىل مجعية 

الصحة العاملية يف دورهتا الثالثة والستني يف العام نفسه.
وخالل املشاورات التي أجريت قبل الدورة الثالثة والستني جلمعية الصحة العاملية يف 2010، 
أشار بعض األعضاء الذين ينتمون يف املقام األول إىل البلدان النامية، إىل أن تقرير الفريق مل يف 
بتوقعاهتم. ورأت بعض البلدان أن االقرتاحات التي قدمتها قد ُرفضت دون إيالئها االعتبار 

الواجب أو دون رشح عىل ما يبدو.  ومتثلت بعض مصادر القلق املحددة األخرى فيام ييل:

أمراض النمط األول تصيب املجموعات السكانية الضعيفة الكثرية العدد يف البلدان الغنية والبلدان الفقرية. أمراض   2
النمط الثاين تصيب البلدان الغنية والبلدان الفقرية ولكن جزءًا كبريًا من اإلصابات تلحق بالبلدان الفقرية. أمراض 

النمط الثالث تصيب يف غالبيتها، أو بشكل حرصي، البلدان النامية.
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• قلة االنتباه إىل رضورة الفصل بني تكاليف البحث والتطوير وبني أسعار املنتجات الصحية	
• وأن املعايري املتبعة يف تقييم االقرتاحات مل تراع املسائل املرتبطة بحقوق امللكية الفكرية حق 	

املراعاة
• وأن آليات التمويل االبتكارية املقرتحة ال ختتلف عن آليات متويل التنمية الصحية عمومًا	
• وأن االنتباه مل يول لتمحيص احلواجز األعم التي تكمن يف نظام الصحة وحتد من احلصول 	

عىل الرعاية الصحية
• وغياب االقرتاحات بشأن حتسني احلدود الضيقة آلليات التنسيق الراهنة.	

تتميز هبا  التي  الضيقة  إدراكها للحدود  املشاورات عن  وقد أعربت عدة دول أعضاء خالل 
آليات التنسيق الراهنة يف جمال البحث والتطوير. ففي حني توجد آليات تتعلق بأمراض معينة، 
لألنشطة وتدفق املوارد.  واقرتحت عدة دول أعضاء أن تؤدي منظمة  ال توجد بعد آلية شاملة

الصحة العاملية دورًا استباقيًا يف هذا املجال )8(. 
وأثناء انعقاد مجعية الصحة نفسها، أعرب معظم املتحدثني من البلدان النامية عن قلقهم إزاء 
جوانب أخرى من التقرير وأشاروا إىل احلاجة إىل إنشاء فريق خرباء جديد أو عملية حكومية 
دولية ملعاجلة أوجه القصور املدركة. واتفقت الدول األعضاء يف النهاية عىل اختاذ قرار بإنشاء 

"فريق من اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير." )9( 

النهــج املتــبع
لذا فإن مهمة فريقنا تتمثل فيام ييل:

البحث  أنشطة  وتنسيق  متويل  "يدرس 
إىل  باإلضافة  الراهن  الوقت  يف  والتطوير 
حلفز  املقرتحة  االبتكارية  التمويل  مصادر 
أمراض  جمال  يف  والتطوير  البحث  أنشطة 
النمطني الثاين والثالث، واالحتياجات النوعية 
ألنشطة البحث والتطوير يف البلدان النامية فيام 

يتعلق بأمراض النمط األول."
عجلة  "دفع  ذلك  عن  فضاًل  إلينا  طلب  وقد 
عمل"  من  العامل  اخلرباء  فريق  به  يقوم  ما 
يف  الواردة  االقرتاحات  حتليل  يف  و"اإلسهاب 

تقرير فريق اخلرباء العامل وخاصة:
)1( دراسة التفاصيل العملية ملصادر التمويل 
اخلرباء  فريق  اقرتحها  التي  األربعة  االبتكارية 

العامل يف تقريره؛
)2( مراجعة االقرتاحات الواعدة اخلمسة التي 

حددها فريق اخلرباء العامل يف تقريره؛

اجلدول 1–1 االقرتاحات املستقاة من عمل فريق اخلرباء العامل 
واملدرجة يف القرار ج ص ع 63–28

أربعة مصادر للتمويل االبتكاري )الفرع 5–3 من تقرير فريق اخلرباء العامل(
رضيبة غري مبارشة جديدة

املسامهات الطوعية من الرشكات واملستهلكني
فرض رضيبة عىل األرباح العائدة إىل الوطن التي حتققها الصناعات الصيدالنية

األموال التي يقدمها املانحون اجلدد لتمويل البحث والتطوير
مخسة اقرتاحات واعدة )الفرع 5–6(

املصدر املفتوح
جمموعات براءات االخرتاع )نموذج املرفق الدويل لرشاء األدوية(

قسائم املراجعة ذات األولوية
ترشيعات أدوية األمراض النادرة

صندوق املردود الصحي
ستة اقرتاحات إضافية )التذييل 2(
حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل

امللكية الفكرية اخلرضاء
إلغاء حرصية البيانات

معاهدة بشأن البحث والتطوير يف جمال الطب احليوي
اجلوائز الكبرية يف املراحل النهائية )املكافآت القائمة عىل األثر(

اإلعفاءات الرضيبية للرشكات فيام يتعلق باألمراض املهملة.
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)3( زيادة استكشاف االقرتاحات الستة التي مل تف باملعايري التي طبقها فريق اخلرباء العامل؛
وهذه االقرتاحات مبينة يف اجلدول 1–1.

التي  اإلضافية  االقرتاحات  النظر يف  أيضًا  القرار  إلينا  املحددة، طلب  االقرتاحات  وبخالف 
أي  يقدمها  أو  إقليمية،  دون  أو  إقليمية  أي مشاورات  تنتج عن  أو  األعضاء،  الدول  تقدمها 
ينبغي علينا معاجلة االقرتاحات  ما كان  إذا  يذكر  مل  القرار  أصحاب مصلحة آخرون. ولكن 
اخلمسة يف الفرع 5–4 من تقرير فريق اخلرباء العامل )التي ُيشار إليها بـ"هنوج ختصيص التمويل" 
واالقرتاحني يف الفرع 5–5 من التقرير )"اقرتاحات لتحسني الفعالية"( )انظر اجلدول 1–2(.

1( رأينا من املناسب حتليل كافة  2011 )انظر التذييل  ويف اجتامعنا األول يف نيسان/ أبريل 
االقرتاحات االثنني والعرشين التي أشار إليها تقرير فريق اخلرباء العامل )أي تلك التي وردت 
يف اجلدولني 1–1 و1–2( وكذلك أي اقرتاحات جديدة أو حمسنة وردت من الدول األعضاء 
أو غريها من أصحاب املصلحة. ورأى فريق اخلرباء العامل أنه ينبغي للدول األعضاء وسائر 
التي  املائة والتسعة  اجلهات صاحبة املصلحة أن تعاود تقديم أي اقرتاحات من االقرتاحات 
اقرتاحات  أي  تقدم  أن  أو  تقديمها من جديد،  إن هي رغبت يف  العامل  اخلرباء  فريق  مجعها 
أخرى ترى أهنا مل حتظ باالهتامم الوايف من جانب ذلك الفريق. ولضامن الفهم الصحيح ملشهد 
االقرتاحات واآلليات التي ينظر فيها فريق اخلرباء العامل، قمنا باستقصاء االقرتاحات املائة 

والتسعة. ويتضمن التذييل 2 توضيحًا لذلك. 
وهلذا السبب قررنا توجيه الدعوة بعد اجتامعنا األول مبارشة لتقديم االقرتاحات، حتى يطلعنا 
االثنني  باالقرتاحات  تتعلق  التي  املحسنة  أو  اجلديدة  االقرتاحات  عىل  املصلحة  أصحاب 
والعرشين التي قدمها فريق اخلرباء العامل، وأي اقرتاحات أخرى ُيعتقد أهنا مل تأخذ، لسبب 
إلينا  الفريق. وردًا عىل هذه الدعوة ورد  أو آلخر، قسطها السليم من الدراسة يف إطار ذلك 

عن  فضاًل  حتليله،  عىل  نعكف  اقرتاحًا   22
اخلرباء  لفريق  والعرشين  االثنني  االقرتاحات 
العامل، والتي وردت يف الفصل 3 والتذييل 3.
متويل  عىل  نركز  أن  قررنا  األول  اجتامعنا  ويف 
بشأن  والتطوير  البحث  أنشطة  وتنسيق 
املنتجات والتكنولوجيات الصحية )بام يف ذلك 
التشخيص  ووسائل  واللقاحات  األدوية  مثاًل 
املتعلقة  التسليم(  وتكنولوجيات  واملعدات 
واحتياجات  والثالث،  الثاين  النمط  بأمراض 
فيام  والتطوير  البحث  جمال  يف  النامية  البلدان 
نطاق  هو  األول، وهذا  النمط  بأمراض  يتعلق 
خيص  فيام  حددناه  الذي  والتطوير  البحث 
بأمهية  الفريق  سلم  فقد  ذلك  ومع  واليتنا. 
جماالت البحوث الصحية األخرى ذات الصلة 
تنسيق  أو  و/  إضايف  متويل  إىل  حتتاج  قد  التي 

أفضل، مثل املجاالت التالية:

اجلدول 1–2 االقرتاحات املستقاة من عمل فريق اخلرباء العامل 
وغيــر املدرجة فـي القــرار ج ص ع 63–28

أربعة اقرتاحات تتعلق بتخصيص التمويل )الفرع 5–4 من تقرير فريق اخلرباء العامل(

الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات

املنح املبارشة للرشكات الصغرية وإلجراء التجارب يف البلدان النامية

جوائز "املعامل البارزة"

جوائز النهاية )نقدًا(

اتفاقات الرشاء أو املشرتيات

اقرتاحان لتحسني الفعالية )الفرع 5–5 من تقرير فريق اخلرباء العامل(

املواءمة التنظيمية

أدوات أنشطة البحث والتطوير السابقة للمنافسة
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• حتسني سياسات البحث والتطوير واالبتكار؛	
• حتسني 	 مثاًل  ذلك  يف  بام  والوقائية،  الرسيرية  والتدخالت  العمومية  الصحة  وحتسني 

خوارزميات أدوات التشخيص؛
• وسياسات الصحة والنُظم الصحية، وحتسني توريد وإتاحة املنتجات اجلديدة واملنتجات 	

الراهنة.
البيانات حول إمجايل االستثامرات يف جمال البحث والتطوير  2 و4 نقدم بعض  ويف الفصلني 
الثاين والثالث. ولكن ال  النمط  البحث والتطوير فيام يتعلق بأمراض  واالستثامرات يف جمال 

توجد بيانات جممعة بشأن االستثامرات يف جمال البحث والتطوير فيام يتعلق بواليتنا.
وقد حرصنا أيضًا عىل اإلقرار بالروابط القائمة بني واليتنا املحددة والعنارص األخرى املوجودة 
الفكرية.   العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية  العمل  يف االسرتاتيجية وخطة 
ورأينا أن لب واليتنا هو العنرص 2 )تعزيز البحث والتطوير( والعنرص 7 )تأمني آليات التمويل 
املستدام(. ولكن كان من املهم أيضًا مراعاة احتياجات وأولويات البحث والتطوير )العنرص 
1( وبناء القدرة عىل االبتكار )العنرص 3( ونقل التكنولوجيا )العنرص 4( وإدارة شؤون امللكية 
الفكرية )العنرص 5(. وكان الفريق مدركًا أيضًا لألمهية األساسية لسياسات البحث والتطوير 
من حيث حتسني التوافر واملقبولية ويرس التكاليف من أجل حتسني التسليم واإلتاحة )العنرص 

6(. كام أصبح جليًا أن العنرص 8 )إنشاء ُنظم للرصد والتبليغ( حيظى بأمهية حاسمة.
وكذلك فنحن مطالبون بموجب اختصاصاتنا بالنظر يف آراء األقاليم وما دون األقاليم ودراسة 
مدى مالءمة خمتلف طرق التمويل وجدوى تنفيذها عىل ذلك املستوى.  ورأينا أننا سنواجه 
حتديًا عند حماولة حتليل مدى مالءمة خمتلف االقرتاحات عىل مستوى األقاليم يف حدود اإلطار 
الزمني املتاح لنا، وأن التقييم الكامل ينبغي أن ينفذ بمعرفة صناع السياسات املحليني القادرين 
لنا. ومع ذلك فقد بذلنا قصارى  القضايا اإلقليمية والوطنية عىل نحو ال يتسنى  عىل مراعاة 
جهدنا يف حدود املوارد املتاحة لتنظيم املشاورات اإلقليمية التي عادت علينا بالكثري من النفع. 
ويقدم امللحق 4 تفاصيل االجتامعات التي عقدناها يف مخسة من أقاليم منظمة الصحة العاملية 

الستة. ولألسف ثبتت استحالة تنظيم أي مشاورات يف إقليم رشق املتوسط.
"التقيد  احلسبان،  يف  متامًا  وضعنا  العامل،  اخلرباء  فريق  واجهها  التي  املشكالت  ضوء  ويف 
بالنزاهة العلمية والتحرر من تنازع املصالح يف إطار ما يؤديه من أعامل" يف عملنا وَحِرصنا عىل 
مراعاة اآلراء التي أعربت عنها الدول األعضاء يف الدورة الثامنة والعرشين بعد املائة للمجلس 
التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية يف 2010 )10(. وناقشنا ما قطع به املوظفون القانونيون يف 
املنظمة من أن أربعة من أعضاء فريق اخلرباء االستشاريني العامل لدهيم تضارب يف املصالح 
)انظر اإلطار 1–1(. وقد ُأبلغنا أن سياسة املنظمة تقيض بتوخي الشفافية يف إعالن تضارب 
املصالح، وبالتعامل مع هذا التضارب عىل أساس أنه بوسع األشخاص أن يسهموا يف الصحة 
تم  الواجب  النحو  عىل  املسألة  هذه  يف  النظر  وبعد  املصالح.  تضارب  إعالن  رغم  العمومية 
االتفاق عىل أن لكل عضو يف الفريق أن يثري يف أي وقت إمكانية وجود تضارب مصالح يف 
مشاركة أي عضو آخر يف املناقشات إذا رأى لذلك صلة باألعامل، وعىل أن يتفق الفريق عندئذ 
عىل كيفية النظر يف أي تضارب بني املصلحة الشخصية واملوضوع اجلاري بحثه. واتفق الفريق 
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أيضًا عىل أنه يف حالة األستاذ هريلينغ بالذات 
ينبغي له أن يعفي نفسه من املشاركة يف مناقشة 

االقرتاح الذي قدمه )انظر التذييل 3(.

اخلطوط العريضة للتقرير
يف الفصل 2 نقدم نظرة عامة عىل املسائل التي 
نتناول   3 الفصل  ويف  باختصاصاتنا.  تتعلق 
وتلك  العامل  اخلرباء  فريق  اقرتاحات  حتليل 
التي وردت إلينا. ويف الفصل 4 نتناول مسألة 
التمويل املستدام، بام يف ذلك حتليل اقرتاحات 
التمويل.  مصادر  بشأن  العامل  اخلرباء  فريق 
التنسيق،  5 نستعرض احلاجة إىل  الفصل  ويف 
يمكن  التي  الطريقة  فنقرتح   6 الفصل  يف  أما 
نقدمها من خالل  التي  التوصيات  به  تنفذ  أن 

اتفاقية مربمة.
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اإلطار 1–1
تضارب املصالح امُلعلن

باستخدام  تتعلق  اخرتاع  براءة  يمتلك  )املغرب(  العواد  رجاء  األستاذ 
للسل  املناعي  للتشخيص  السلّية  باملتفطرة  خاصة  تركيبية  ببتيدات 

وتصميم اللقاحات اجلديدة.
السيد شوزو أويمورا )اليابان(، يعمل، بصفته حمامي براءات االخرتاع، 
يف مكتب حماماة يقدم املشورة حول عدد من املسائل القانونية التي تتعلق 
بمجموعة متنوعة من العمالء يف دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية.
األستاذ بونغاين مايوزي )جنوب أفريقيا( هو أستاذ ورئيس الفرع  الطبي، 
مستشفى غروت شور وجامعة كيب تاون، وقد تلقت إدارته متوياًل من 
من  متنوعة  ملجموعة  الصيدالنية  املستحرضات  إلنتاج  رشكات  عدة 

مرشوعات البحوث املؤسسية.
األستاذ بول لينوس هريلينغ )سويرسا( يشغل حاليًا منصب رئيس جملس 
مقدم  ذلك  عن  فضاًل  وكان  املدارية،  لألمراض  نوفارتيس  معهد  إدارة 

اقرتاح يقوم فريق اخلرباء االستشاريني العامل بمراجعته حاليًا.
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الفصل 2:                                                                              
مراجعة عامة للوضع: القضايا

نقدم يف هذا الفصل مراجعة موجزة للقضايا األوسع نطاقًا املتعلقة باختصاصاتنا.

احلاجة إىل العمل
إن االفرتاض األسايس لقرار مجعية الصحة العاملية الذي ُأنشئ بموجبه فريق اخلرباء االستشاريني 
العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير هو أن ُنظم احلوافز احلالية أخفقت يف توليد 
جهود بحث وتطوير كافية لتلبية احتياجات البلدان النامية، سواٌء عىل مستوى القطاع العام أو 
القطاع اخلاص. وتنص االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار 
التمويل عىل نحو مستدام هو رشط أسايس لدعم جهود  "مواصلة  أن  الفكرية عىل  وامللكية 
البحث والتطوير الطويلة األجل لتوفري املنتجات الالزمة لتلبية االحتياجات الصحية للبلدان 

النامية." )1(
يف البلدان املتقدمة ُتعترب حقوق امللكية الفكرية يف نظر الكثريين واحدة من أهم احلوافز املشجعة 
عىل االستثامر يف جمال البحث والتطوير بشأن املستحرضات الصيدالنية. فهذه احلقوق تسمح 
للرشكات بمنع املنافسة مؤقتًا واسرتداد تكاليف االستثامر. أما يف غياب هذه احلقوق، فسيقل 
مثاالً  االقتصاديون  يعتربه  ما  والتطوير، وهو  البحث  االستثامر يف  اخلاص عىل  القطاع  حافز 
عىل فشل السوق. لكن مع وجود حقوق امللكية الفكرية، املدعومة بسوق قادرة عىل استيعاب 
املنتجات التي تولِّدها عمليات البحث والتطوير، فسيكون لدى القطاع اخلاص احلوافز الكافية 

لتطوير املنتجات وتسويقها لتلبية االحتياجات الصحية حيثام توفرت اإلمكانات التجارية.
بيد أن احلال ليس هكذا دائاًم. فعيل سبيل املثال، يتمثل أحد األسباب الباعثة عىل القلق بشكل 
املضادات  جمال  يف  والتطوير  البحث  أنشطة  يف  االستثامر  مستوى  انخفاض  يف  حاليًا  خاص 
لألدوية  إجيابية  صحية  مزايا  متنح  املناسبة  بالطريقة  ُأخذت  إذا  احليوية  فاملضادات  احليوية. 
مقاومة  انتشار  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  املرض.  انتشار  مكافحة  عىل  لقدرهتا  نظرًا  األخرى 
املضادات احليوية يرض بالصحة العمومية ويستلزم إجراء املزيد من أنشطة البحث والتطوير 
التي تعاين بدورها من عدم وجود احلافز الكايف وتواجه حتديات علمية. واللقاحات هي مثال 
هذه  ويف  ُمنخفضًا.  فيها  والتطوير  البحث  عمليات  يف  االستثامر  ُيعترب  التي  للمجاالت  آخر 
واللقاحات مقارنة بعالج األمراض  احليوية  باملضادات  العالج  الظروف، ومع ِقرص فرتات 
احليوية  املضادات  يف  جدًا  قلياًل  قدرًا  تستثمر  الصناعية  الدوائر  أن  إىل  رأي  يذهب  املزمنة، 
واللقاحات )2(. وجيري حاليًا البحث عن طرق جديدة للتغلب عىل هذا الفشل اخلطري يف 
السوق، ولعل بعض هذه الطرق تتشابه مع املقرتحات التي سنعكف عىل حتليلها يف التذييل 3 

.)6( )5( )4( )3(
ويف عام 2006 أفادت اللجنة املعنية بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية فيام 

يتعلق بالبلدان املتقدمة بام ييل:
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وجتد  شائعًا  أمرًا  التدرجيية  التحسينات  تعد  والربو،  الرسطان  مثل  العتالالت  "وبالنسبة 
سيشرتون  واملرىض  الصحية  الرعاية  مقدمي  أن  عىل  معقول  بشكل  يطمئنها  ما  الرشكات 
املشاكل  كانت  وأيًا  لالبتكار.  واملايل  االقتصادي  األسايس  احلافز  يوفر  وذلك  منتجاهتا، 
التي ُتصاَدف يف دورة االبتكار، سواء كانت تقنية أو تتعلق باإلطار السيايس...،  املختلفة 
فإهنا تعمل عموما لصالح العامل املتقدم وتدعم االبتكار الطبي البيولوجي املوجه نحو حتسني 

الصحة العمومية." )7(
وكام سنناقش فيام ييل، فإن السنوات اخلمس املاضية شهدت تغريات كثرية يف البلدان املتقدمة. 
فميزانيات الرعاية الصحية تتعرض لضغط متزايد مع ارتفاع تكاليف العالجات اجلديدة، جنبًا 
إىل جنب مع زيادة متوسط العمر املتوقع، ومع ظهور حتديات يف جمال البحث والتطوير بشأن 
إجياد عالجات لألمراض التي تؤثر عىل كبار السن بوجٍه خاص. ويف ظل هذه الضغوط عىل 
النظام، هناك مبادرات سياسية لتحسني مواءمة احلوافز واإلجراءات التجارية من قبل القطاع 

العام مع االحتياجات الصحية، مع السعي يف الوقت نفسه لتقليل النفقات إىل أقىص حد.
ومع ذلك، قالت اللجنة املعنية بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية:

يوجد  ال  – ضعيفًا،  وليس االحتياج – الطلب  يكون  حيث  النامية،  بالبلدان  يتعلق  "وفيام 
حافز قوي لتطوير تدخالت جديدة أو مّعدلة تتناسب مع عبء املرض وظروف البلد. وهذا 
الواقع االقتصادي ُيدث فجوة هامة يف دورة االبتكار: فاملنتجات إّما غري موجودة أساسًا 
وإما، إن وجدت، يكون اجلهد املبذول عامليًا جلعلها أكثر فاعلية ويف متناول املجتمعات األشد 
فقرًا حمدودًا نسبيا يف غالب األحيان. وبشكل عام، ال تعمل دورة االبتكار بشكل جيد، بل قد 

ال تعمل إطالقًا، بالنسبة ملعظم البلدان النامية..." 
منتجات  جلب  ويف  والتطوير  البحث  حفز  يف  به  يعتّد  أو  فعاالً  عاماًل  ليست  "والرباءات 
فيام  احلال  هو  كام  السوق حمدودة جدًا،  هلذه  الرشائية  القوة  تكون  السوق حني  إىل  جديدة 

يتعلق باألمراض التي يعاين منها ماليني الفقراء يف البلدان النامية." )7(
ويف حالة البلدان النامية، فإن فشل السوق الذي حتاول حقوق امللكية الفكرية تصحيحه يتفاقم 
البحث والتطوير. ولذا  التي تولدها جهود  للمنتجات  ُيعتمد عليه  بسبب عدم وجود طلب 
فإن احلافز الذي توفره حقوق امللكية الفكرية خيفق يف تصحيح فشل السوق. وهذه هي احلجة 
االقتصادية األساسية لبذل املزيد من العمل لتطوير وسائل التشخيص واألدوية واللقاحات 
املطلوبة يف البلدان النامية. وهذا هو السبب وراء رضورة أن يضطلع القطاع العام بدور مبارش 
أو من خالل تقديم حوافز للقطاع اخلاص تشجعه عىل االستثامر. وال ينطبق هذا فقط عىل ما 
ُيطلق عليه اسم األمراض املهملة )أمراض النمطني الثاين والثالث(، ولكنه ينطبق أيضًا عىل 
احتياجات البلدان النامية ملعاجلة أمراض النمط األول يف ظل ظروفها االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية اخلاصة.
حجة  أيضًا  العمومية  والصحة  واالبتكار  الفكرية  امللكية  بحقوق  املعنية  اللجنة  ساقت  وقد 

أخالقية:
أو  اللقاحات  أو  األدوية  عىل  احلصول  ُسبل  توفري  عىل  التقنية  القدرة  نمتلك  كنا  "فإذا 
البلدان  يف  بالفعل  واسع  نطاق  عىل  تتوفر  والتي  األرواح،  تنقذ  التي  األخرى  التدخالت 
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املتقدمة، فإن ماليني الناس، بمن فيهم األطفال، يعانون ويموتون يف البلدان النامية ألن هذه 
الُسبل غري متاحة هلم وال يمكنهم اللجوء إليها. وقد سلمت احلكومات يف شتى أرجاء العامل 

بقوة تأثري هذه احلجة األخالقية، غري أن اهلوة التزال كبرية بني القول والفعل." )7(
واحلجة األخالقية اخلاصة بتوفري املنتجات احلالية التي تنقذ األرواح تنطبق أيضًا عىل منتجات 
أخرى مطلوبة ولكنها مل ُتستحدث بعد. فالرجال والنساء واألطفال يعانون بسبب عدم توافر 
املناطق  أمراض  من  العديد  مكافحة  وتتطلب  يواجهوهنا.  التي  لألمراض  مناسبة  عالجات 
املدارية املهملة والقضاء عليها تطوير أدوات جديدة.1وعىل الرغم من اجلهود املتجددة يف هذا 
ل منذ ما يقرب من 50 عامًا.2 وهناك حاجة  الشأن، مل يتم تطوير أية أدوية جديدة لعالج السُّ
أن  املحتمل  املصابني بمرض األيدز.3 ومن  شديدة لوصفات دوائية جديدة لعالج األطفال 
البلدان  ظروف  يف  السارية  غري  األمراض  معاجلة  بشأن  والتطوير  البحث  احتياجات  تكون 

النامية كبرية ولكنها مل ُتكَتشف بعد.
ومُتثل احلجة األخالقية جانبًا من االلتزامات التي تعهدت هبا احلكومات فيام يتعلق بحقوق 
اإلنسان. ويف هذا السياق أقر العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية: 
"حق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية يمكن بلوغه"4 القائم عىل 
املادة األوىل من دستور منظمة الصحة العاملية التي تنص عىل أن هدف املنظمة هو "أن تبلغ مجيع 
الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن"، وعىل إعالهنا الذي ينص عىل أن "التمتع بأعىل مستوى 
من الصحة يمكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان، دون متييز بسبب العنرص أو 

الدين أو العقيدة السياسية أو احلالة االقتصادية أو االجتامعية." )8(
وقد طبق امُلقرر املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى يمكن بلوغه من الصحة اجلسمية 
والعقلية مبادئ حقوق اإلنسان عىل البحث والتطوير يف تقرير ُرفِع إىل جملس حقوق اإلنسان 
عام 2008 كان قد ُطلب منه فيه "أن حُيدد ويستكشف اخلصائص األساسية لنظام صحي فعال 
ومتكامل ومتاح من وجهة نظر احلق يف التمتع بالصحة." وقد خلص، يف مجلة أمور، إىل ما ييل:
"يتضمن احلق يف التمتع بأعىل مستوى يمكن بلوغه من الصحة التزام الدولة بتوليد أنشطة 
بحث وتطوير صحية تتصدى، عىل سبيل املثال، لالحتياجات الصحية لألفراد واملجتمعات 
والسكان املحرومني. وتشمل أنشطة البحث والتطوير الصحية البحوث الطبية التقليدية يف 
التنفيذية يف  التشغيلية أو  البحوث  التشخيص، وكذلك  جمال األدوية واللقاحات ووسائل 
جمال القضايا االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية احلاسمة فيام يتعلق باحلصول عىل 

الرعاية الطبية وفعالية تدخالت الصحة العمومية.")9(

ملزيٍد من املعومات، ُيرجى االطالع عىل النرشة الصحفية اخلاصة باملوجز التنفيذي لألمراض يف املوقع:  1
http://unitingtocombatntds.org/downloads/ press/ntd_event_disease_summaries.pdf  

http://www.tballiance.org/why/inadequate-treatment.php :انظر وصف العالج غري املناسب يف املوقع  2
ملزيد من املعلومات انظر النرشة الصحفية اخلاصة بمبادرة أدوية األمراض املهملة بشأن إطالق املبادرة لربنامج تطويردواء   3
http://www.dndi.org/press- :جديد لتلبية احتياجات العالج لألطفال املصابني باأليدز والعدوى بفريوسه يف املوقع

releases/928-paediatric-hiv.html

ملزيٍد من املعلومات انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل موقع مفوضية األمم   4
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm :املتحدة حلقوق اإلنسان يف املوقع



البحــث والتطــوير لتلبــية االحتيــاجات الصحــية يف البلدان النامــية: 28

الدول  بناًء عىل االعتبارات االقتصادية واألخالقية والتزام  العمل  إىل  ثم فهناك حاجة  ومن 
بالوفاء بحقوق اإلنسان.

اجتاهات البحث والتطوير يف صناعة املستحرضات الصيدالنية
يرى بعض املحللني أن صناعة املستحرضات الصيدالنية العاملية متر بمرحلة انتقالية أو أهنا يف 
مرحلة أزمة )10(. والسمة الرئيسية هلذه احلالة هي انخفاض عدد األدوية اجلديدة املعتمدة 
لالستخدام يف الوقت الذي كانت النفقات عىل البحث والتطوير فيه، حتى وقت قريب جدًا، 

تزداد برسعة كبرية. 
فعىل سبيل املثال، توفر إدارة األغذية واألدوية األمريكية بيانات حول "املوافقات عىل األدوية 
البيولوجية"  و"املستحرضات  اجلديدة"  اجلزيئية  "الكيانات  ذلك  يف  بام  اجلديدة"،  األصلية 
عدد  انخفض  وقد  األمريكية.5  املتحدة  الواليات  سوق  يف  مرة  ألول  املعتمدة  اجلديدة 
 1995 من  الفرتة  يف  مستحرضًا   33 من  أكثر  كانت  التي  اجلديدة  البيولوجية  املستحرضات 
إىل 2001 إىل أقل من 19 مستحرضًا يف الفرتة من 2005 إىل 2011. وتراوح عدد الكيانات 
املوافقة  قبل  األغذية واألدوية،  إدارة  التي رأت  اجلديدة  البيولوجية  اجلزيئية واملستحرضات 
عليها، أهنا تبرش بتحقيق تقدم مقارنة بالعالجات املتاحة )والتي تصنفها إدارة األغذية واألدوية 
باعتبارها تستحق "مراجعة ذات أولوية"( بني ذروة بلغت 19 مستحرضًا يف عام 1999 وقيمة 
دنيا بلغت 5 مستحرضات عام 2009. ويف عام 2011، ُصنِّفت 10 موافقات من أصل 24 
موافقة ضمن هذه الفئة عىل أهنا "ذات أولوية" و14 موافقة عىل أهنا "مراجعة اعتيادية" – أي 
أهنا ملنتجات ترى إدارة األغذية واألدوية أن هلا خصائص عالجية مشاهبة خلصائص أدوية يتم 
تسويقها بالفعل. وقد ُصنِّف 42% من الكيانات اجلزيئية واملستحرضات البيولوجية اجلديدة 
التأثري  وُيقيَّم  أولوية".6  ذات  "مراجعة  تستحق  أهنا  عىل   2011–1990 من  الفرتة  خالل 
العالجي لألدوية اجلديدة املحمية برباءات بعد احلصول عىل إذن بالتسويق وُيدرج يف التقارير 
السنوية للهيئة الكندية ملراجعة أسعار األدوية املحمية برباءات، ويكون التقييم عىل أساس أن 
األدوية اجلديدة تنطوي عىل "عدم وجود حتسينات أو حتسينات طفيفة أو حتسينات متوسطة" 

أو أهنا "إنجازات".7
ويف الوقت ذاته، زادت استثامرات البحث والتطوير –حسب ما أفادت به الرشكات األعضاء 
15 مليار دوالر  يف الرابطة األمريكية للبحوث والصناعات الصيدالنية )PhRMA(– من 
الشكل  وُيبني   8.2010 عام  أمريكي سنويًا  مليار دوالر   49 إىل   1995 عام  أمريكي سنويًا 
مقابل   PhRMA رابطة  تقارير  حسب  والتطوير،  البحث  الستثامرات  ختطيطيًا  رساًم   1–2

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm?fuseaction=Reports.ReportsMenu :انظر  5
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm?fuseaction=Reports.ReportsMenu :انظر  6

http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/english/View.asp?x=91 :انظر  7
  http://www.phrma.org/sites/default/files/159/phrma_profile_2011_final.pdf :2011 يف املوقع Profile by PhRMA انظر  8

تعتمد هذه األرقام عىل البيانات التي أبلغتها الرشكات لرابطة PhRMA، ومل يتم فحصها بصورة مستقلة خاصًة فيام يتعلق 
بالبنود التي ُتعترب من مكونات البحث والتطوير.



29تعــزيز التمـويل والتنســيق عىل الصعيد العـاملي

إدارة  قبل  من  البيولوجية  واملستحرضات  اجلزيئية  الكيانات  عىل  اجلديدة  األدوية  موافقات 
األغذية واألدوية.

التي تنقيض مدهتا بشأن  املوافقات اجلديدة، فإن الرباءات  وكنتيجة مبارشة النخفاض عدد 
إمكانات جتارية مماثلة. هذا  تنطوي عىل  منتجات  بشأن  برباءات  ُتستبدل  منتجات حالية ال 
حديثة  دراسة  حلسابات  وطبقا  انخفض.  قد  جديد  دواء  كل  من  العائد  أن  إىل  باإلضافة 
والتطوير  البحث  عىل  ُينفق  أمريكي  دوالر  كل  عن  املتولدة  املبيعات  بداللة  اإلنتاجية  فإن 
وهناك   .)11( و2005–2010   2004–1996 بني  الفرتة  يف   %70 بنسبة  انخفضت  قد 
استنتاجات أخرى مماثلة وردت يف حتليالت متعددة من ضمنها حتليٌل أجرته منظمة التعاون 
املحاسبة  مكتب  أجراها  أخرى  ودراسة   )12(  2008 عام  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية 

احلكومي األمريكي عام 2006 )13(.
ويتمثل أحد أسباب هذا التغيري يف أن رشكات األدوية اجلنيسة ُتوفِّر حاليًا وبصورة متزايدة 
عالجات مأمونة وفعالة للعديد من االعتالالت املزمنة ذات األسواق الضخمة جدًا وذلك 
78% من حجم سوق  عند انقضاء فرتة الرباءات. ومُتثِّل الوصفات الصيدالنية اجلنيسة اآلن 
الواليات املتحدة األمريكية بينام كانت تعادل 49% عام 9.2000 كام أن هناك حتديات علمية 
الرسطان  )مثل  حاليًا  هلا  جيدة  عالجات  تتوافر  ال  التي  شيوعًا  األكثر  األمراض  معاجلة  يف 

واألمراض التنكسية(.
وختضع ميزانيات الرعاية الصحية يف البلدان املتقدمة بصورة متزايدة للفحص الدقيق. فمن 
ناحية، من الصعب توليد عائد من األدوية التي ال تفعل أكثر من جمرد حماكاة أدوية موجودة 

http://www.phrma.org/sites/default/files/159/phrma_profile_2011_final.pdf:2011 يف املوقع Profile by PhRMA انظر  9

الشكل 2–1 عدد املوافقات عىل األدوية اجلديدة ونفقات البحث والتطوير يف الواليات املتحدة األمريكية )حسب تقرير 
رابطة PhRMA( )بمليارات الدوالرات األمريكية(، 1990 – 2011

)PhRMA( املصدر: إدارة األغذية واألدوية والرابطة األمريكية للبحوث والصناعات الصيدالنية
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• القطاع اخلاص

شبكات البحث والتطوير

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال األمراض 

املدارية
• الربنامج اخلاص للبحث 
والتطوير والتدريب عىل 
بحوث اإلنجاب البرشي

• الشبكة الدولية اإلكلينيكية 
لعلوم األوبئة

• الربنامج العاملي للقاحات 
والتحصني

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال األمراض 

غري السارية والشيخوخة 
الصحية

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال النُظم 

والسياسات الصحية

مؤسسات البحث 
والتطوير

• املراكز الدولية مثل املركز 
الدويل ألبحاث أمراض 
اإلسهال يف بنغالديش، 
ومعهد التغذية ألمريكا 

الوسطى وبنام، ومركز 
مبادرة لقاحات األطفال، 
وغريها من مراكز منظمة 
الصحة العاملية، واملراكز 

غرافية مثل  اإلقليمية الديمُ
غرايف ألمريكا  املركز الديمُ

الالتينية
• املراكز اجلامعية وغريها 

من املراكز الوطنية
• خمتربات القطاع اخلاص

مقدمو اخلدمات الصحية
• وزارات الصحة

• مديرو برامج املكافحة
• مقدمو الرعاية

• األفراد واألرس املعيشية

منتد املستثمرين يف البحث والتطوير العاملي يف جمال الصحة
حالة،  لكل  املرض  عبء  استمرار  وأسباب  املرض،  عبء  جمال  يف  والتطوير  للبحث  املوارد  ختصيص  اجتاهات  حول  املعلومات   املنتد ع  مِّ جيُ سوف 
وتطورات الفرص العلمية والتقنية، وحتسني تقييم االحتياجات واألولويات الوطنية الرضورية التي تتعلق بالصحة. وسوف تستعرض اجتامعاته املنتظمة 
التقدم املُحرز بشأن أولويات االستثامر التي تم حتديدها من قبل، ويناقش استنتاجات االستعراض املعمق لألولويات يف جماالت خمتارة، ويساعد عىل حتفيز 

بعض املستثمرين املعينني لكي يضطلعوا بمسؤولية واضحة جتاه "أفضل اخليارات" املحددة يف جمال البحث والتطوير.

املعلومات

املعلومات

املعلومات

املعرفة واإلنتاج
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بالفعل نظرًا لعدم رغبة املشرتين يف رشاء أدوية ال حتقق فوائد صحية إضافية )14(. ومن ناحية 
أخرى، فإن أسعار األدوية اجلديدة ذات األولوية، املسامة أدوية "اإلنجازات"، املستخدمة يف 
مقاومة من األجهزة  الغالب عالية وتواجه  التنكسية، تكون يف  األورام واالعتالالت  عالج 
التي تدفع تكاليفها إذا ما كانت ال تؤدي، عىل سبيل املثال، سوى إىل إطالة احلياة ألشهر قليلة 
التنظيمية للمخاطر قد ازدادت، وربام كان ذلك جتسيدًا  فقط. ويبدو أن حساسية السلطات 

النخفاض املزايا الصحية اإلضافية التي جُترى حاليًا العديد من تقييامت املخاطر مقارنًة هبا.
الدمج واالستحواذ يف  هائلة من عمليات  والتطوير جولة  البحث  "األزمة" يف  وارتبط هبذه 
هذه الصناعة. فمن بني أعضاء رابطة PhRMA الذين كان عددهم يبلغ 42 عضوًا يف عام 
1988، ليس هناك اآلن سوى 11 عضوًا فقط. وتتسبب كل عملية دمج يف ترشيد البنية التحتية 
"التآزر" وخفض النفقات بام يكفي لتربير تكاليف  البحثية يف الكيانات املدجمة سعيًا لتحقيق 
االستحواذ. ونتيجة لذلك انخفض عدد الرشكات التقليدية يف رابطة PhRMA التي جتري 
بحوثًا يف أي جماٍل من املجاالت، رغم أن نمو رشكات التكنولوجيا احليوية والرشكات الناشئة 
قد عوضَّ ذلك إىل حٍد ما. وعليه يرى الكثري من املراقبني أن االندماجات يف دوائر الصناعة 
ر رئيس  إنام هي سبب يف تراجع إنتاجية البحث والتطوير بقدر كوهنا حال يف حد ذاهتا. ويقدِّ
إدارة بحث سابق يف رشكة فايزر أن نفقات الرشكة عىل البحث والتطوير عام 2012 سترتاوح 
بني 6.5 و7 مليارات دوالر أمريكي، مقارنًة بالنفقات املشرتكة التي بلغت 11.3 مليار دوالر 
2008 قبل أن تشرتي رشكة فايزر منافستها رشكة وايث. وليس بالرضورة أن  أمريكي عام 
األكرب هو دائاًم األفضل – حيث أن خط اإلنتاج الناجم عن الدمج يف عملية التطوير كثريًا ما 
يبدو أصغر من جمموع أجزائه. هذا باإلضافة إىل أن عمليات دمج الرشكات تسبب اضطرابًا 

كبريًا يف برامج البحث اجلارية وُتثبط الروح املعنوية للقائمني عىل عملية البحث )15(.
وقد أدت األوقات العصيبة والظروف املتغرية إىل االجتاه نحو تفكرٍي جديد. فمن ناحية، إذا 
كانت أسواق الدول املتقدمة تنمو ببطء شديد، فإن ما يطلق عليها اسم األسواق الناشئة ُتقدم 
الواليات  IMS Health أن حصة أسواق  للنمو الرسيع. لذلك تقدر رشكة  فرصًا جديدة 
املتحدة وأوروبا ستنخفض من 68% إىل 50% يف الفرتة ما بني عامي 2005 و10.2015 ويف 
املقابل، ستزداد حصة األسواق الناشئة السبع عرشة الرسيعة النمو من السوق العاملية يف الفرتة 
نصيب  من  األول  املقام  يف  األسواق سيكون  هذه  يف  النمو  لكن   .%28 إىل   %12 من  نفسها 
الصيت  الذائعة  التقليدية  املنتجات اجلنيسة، وهو ما يعني رضورة أن تقوم رشكات األدوية 

بتصحيح أوضاعها.
وهذا هو أحد األسباب التي دفعت الرشكات نحو إنشاء حتالفات جديدة أو حتى رشاء رشكات 
يف األسواق الناشئة، خاصًة يف اهلند التي تشهد نموًا هائاًل يف الصناعة اجلنيسة )16(. ويوفر 
املالئمة  املنتجات  تطوير  عىل  يشجع  قد  حافزًا  أيضًا  السوق  من  املدفوع  اجلديد  التوجه  هذا 
اعتامد  وعىل  وتكييفها،  النامية  والبلدان  الناشئة  األسواق  يف  الصحية  الناس  الحتياجات 
املتكافئ  بالتوزيع غري  التي تتسم  اسرتاتيجيات تسعري وتسويق جديدة جُتسد واقع األسواق 
بشّدة يف الدخل، حيث تكون احلكومات وخمططات التأمني الصحي مسؤولة عن جزء صغري 
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الذين  الصيدالنية  املستحرضات  صناعة  قادة  من  جديد  جيٌل  وهناك  املشرتيات.  من  نسبيًا 
يسعون حلل املعضلة املتمثلة يف كيفية حتقيق القيمة ملسامهيهم ويف نفس الوقت تلبية التوقعات 

التي توجب عليهم تعزيز "الصالح العام". )17(
ومتثلت استجابة أخرى من صناعة املستحرضات الصيدالنية، وكذلك من بعض احلكومات 
وهيئات التمويل، يف إعادة النظر يف طرق إجراء عمليات البحث والتطوير. فإذا كان نموذج 
"االبتكار  هو  النهوج  هذه  وأحد  جديدة.  هُنُج  إىل  اللجوء  فيجب  ال،  فعَّ غري  احلايل  العمل 
املفتوح"، وهو مصطلح استحدثه األكاديمي األمريكي هنري تيشزبرو )18(. وهو يعني يف 
الواقع االنتقال من النموذج "املغلق" الذي جُترى فيه مجيع مراحل البحث والتطوير داخليا إىل 
نموذج "مفتوح" ُيبحث فيه عن بيئات خارجية )مثل اجلامعات واملؤسسات البحثية ورشكات 
الواعدة.  املركبات  أو  التقنيات  تطوير  يف  ُتشارك  الناشئة(  والرشكات  البيولوجية  الكيمياء 
ويرمي هذا النهج إىل تعظيم إمكانية حتديد أكثر التكنولوجيات أو املركبات الواعدة مع توزيع 
تكاليف الفشل )املسؤولة عن جزء كبري من تكاليف تطوير األدوية( عىل نطاق أوسع. وُيمثل 
االنفتاح والتعاون مع الرشكاء اخلارجيني حتديًا لإلدارة التقليدية للملكية الفكرية يف صناعة 
املستحرضات الصيدالنية، ولكن "االبتكار املفتوح" ال يتوقف عىل التخيل عنها. فهو يتضمن 
بدالً من ذلك استخدام اسرتاتيجيات ترخيص خمتلفة تسهل التعاون لكنها حتافظ يف الوقت 
ص. ويقدم تيشزبرو مثاالً عىل "االبتكار املفتوح" يف جمال  نفسه عىل احلقوق األساسية للمرخِّ
"اكتشاف  لييل" مبادرهتا  "إييل  رشكة  أطلقت   2011 عام  ويف   .)1–2 اإلطار  )انظر  املالريا 
األدوية باالبتكار املفتوح"11، كام استهلت رشكة "فايزر" يف عام 2010 رشاكة مع مؤسسات 

https://openinnovation.lilly.com/dd/docs/oidd_executive_summary.pdf :11ملزيٍد من املعلومات، انظر

اإلطار 2–1: رشكة أمرييس: مثاٌل عىل "االبتكار املفتوح"

األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  بكاليفورنيا  بركيل  يف  الرشكة  هذه  نشأت  فقد  املفتوح.  االبتكار  عىل  رائعًا  مثاالً  أمرييس  رشكة  مُتثِّل 
إفراز مركبات كيميائية مفيدة.  الكائنات اجلرثومية عىل  الرتكيبية يف اجلامعة لربجمة  البيولوجيا  اكتشافات بحثية يف جمال  واستخدمت 
ن فعال ملعاجلة املالريا يف البلدان النامية. وقد تولت مؤسسة بيل  وكان أول مرّكب بدأت به رشكة أمرييس هو األرتيميسينني، وهو مكوِّ
وميليندا غيتس متويل هذا املرشوع إلنتاج هذا الدواء يف أمرييس، ثم ساعدت أمرييس يف إعطاء رخصة هذا الدواء لرشكة سانويف– 
أفينتيس لتوزيعه عامليًا. وهكذا غريَّ االبتكار املفتوح عملية تطوير املستحرضات الصيدالنية من مارثوان )تضطلع فيه رشكة املستحرضات 
السباق، من اجلامعة إىل  العصا يف أجزاء خمتلفة من  فيه األطراف املختلفة  تتابع )تأخذ  الصيدالنية بجميع األعامل داخليًا( إىل سباق 

الرشكات الناشئة إىل الرشكة الصيدالنية الكبرية، باالعتامد عىل مصادر متويل متعددة وخمتلفة(.
لكن القصة ال تنتهي هنا. فقد أعطت أمرييس رخصة هذه التكنولوجيا لرشكة سانويف– أفينتيس إلنتاج أدوية عالج املالريا، لكنها 
تطبيقات أخرى.  التي استحدثتها الستخدامها يف  الرتكيبية  البيولوجيا  الفكرية الستخدام عمليات  امللكية  لنفسها بحقوق  احتفظت 
وكانت إحدى هذه التطبيقات التي ركزت الرشكة عليها هي استخدام البكرتيا إلفراز سالئف للوقود احليوي )وسوقه أكرب بكثري من 
األدوية املضادة للمالريا(. وبفضل العمل املضطلع به يف جمال املالريا، كان لدى الرشكة بالفعل إثبات للفكرة قامت بتوسيعه إىل نطاق 
اإلنتاج التجريبي، وحصلت عىل عوائد الرتخيص من سانويف– أفينتيس لتعويض جزء من تكاليف التطوير التي حتملتها. وقد أدى هذا 
إىل خفض رأس املال املطلوب الستغالل فرصة الوقود احليوي، وكذلك الوقت الالزم للوصول إىل السوق واملخاطر التجارية. ومتكنت 
 ،2010 الرشكة من زيادة رأس مال املجازفة بسبب حتّسن عوامل اخلطورة هذه، وأصبحت رشكة أمرييس رشكة عامة يف ربيع عام 

وحققت عائدًا جيدًا ملستثمري رأس مال املجازفة.

Chesbrough H. Pharmaceutical innovation hits the wall: how open innovation can help. Forbes ٫25 April 2011املصدر :٫   
http://www.forbes.com/sites/henrychesbrough/201125/04//pharmaceutical- innovation-hits-the-wall-how-open-innovation-can-help
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أكاديمية من خالل مبادرهتا "املراكز العاملية لالبتكار العالجي"12. ومبادرة "األدوية املبتكرة"، 
التعاون بني  املفوضية األوروبية والصناعة األوروبية، مثال آخر عىل تعزيز  وهي رشاكة بني 

رشكاء متعددين يف القطاعني العام واخلاص )19(.
أطراف  مع  التعاون  أشكال  أي شكل من  املفتوح" نظرًا ألن  "االبتكار  تعريف  الصعب  من 
خارجيني يمكن أن يوصف هكذا؛ فال توجد منهجية حمددة أو استخدام حلقوق امللكية الفكرية 
يفصالن بوضوح بني بعض أنواع التعاون وبعض. ومع ذلك فإن هنج االبتكار املفتوح الذي 
متفقة  نراها  والتي   3 التذييل  يف  الواردة  األخرى  النهوج  عن  خيتلف  الوثيقة  هذه  يف  نتناوله 
باملصادر  اكتشاف األدوية  النهوج  املفتوحة".13 وتشمل هذه  "املعرفة  بشكٍل عام مع تعريف 
املفتوحة، والنفاذ املفتوح إىل املنشورات، ومنصات أنشطة البحث والتطوير السابقة للمنافسة، 
املصطلحات  ُتستخدم بعض هذه  بالسياسات،  املناقشات اخلاصة  املنصف. ويف  والرتخيص 
ل  ُنفضِّ ما. ونحن  ُتستخدم يف بعض احلاالت وكأهنا مرتادفة إىل حد  بينام  بصورة فضفاضة، 
التمييز بصورٍة أكثر وضوحًا بني هنج االبتكار املفتوح الذي يتبناه تشيزبرو، والذي يركز عىل 
النهوج  للتعاون اخلارجي، وبني  انفتاحًا  أكثر  اتباع هنج  الفردية من  الرشكات  استفادة  كيفية 
مفتوح  تبادل  هناك  ويكون  االهتامم  حمل  هي  الفرصة  أو  املشكلة  فيها  تكون  التي  املفتوحة 
لعموم  البحوث  نتائج  بإتاحة  القائل  املبدأ  ذلك  يف  بام  متعددين،  رشكاء  بني  للمعلومات 

اجلمهور )21(.
ومن اجلدير بالذكر أن العديد من املبادرات التي ُأطلقت يف العقد األخري تقريبا والتي استهدفت 
تشجيع تطوير منتجات جديدة لعالج األمراض السائدة يف البلدان النامية تشمل هُنُجًا جديدة 
املنتجات  تطوير  رشاكات  أن  البعض  يعترب  هنا  ومن   .)2–2 )اإلطار  والتطوير  البحث  يف 
الطريق  مُتهد  اهلند  يف  املفتوحة  باملصادر  األدوية  اكتشاف  مرشوع  مثل  األخرى  واملبادرات 

"الستكشاف نامذج عمل جديدة لعمليات بحث وتطوير صيدالنية أوسع نطاقًا." )22(

البحث والتطوير فيام يتعلق بالبلدان النامية
تقديرات النفقات ومصادر التمويل

– عىل أساس مسٍح  رت اللجنة املعنية بالبحث والتطوير يف جمال الصحة  1990، قدَّ يف عام 
قامت به – أنه يف عام 1986 تم توجيه مبلغ 6.1 مليار دوالر أمريكي لتلبية احتياجات البلدان 
العامل.  البحوث الصحية عىل مستوى  ُأنفقت عىل  أمريكي  30 مليار دوالر  النامية من أصل 
وشمل هذا املبلغ 685 مليون دوالر أمريكي ُأنفقت يف مؤسسات البلدان النامية وبواسطتها، 
وجاء معظم هذا التمويل من احلكومات، وكانت حصة ثامنية بلدان فقط مُتثل ثالثة أرباع هذا 
منها  املتقدمة؛  الدول  فقد وفرته  أمريكي  مليون دوالر   950 املتبقي وهو  املبلغ  أما  اإلنفاق. 
300 مليون دوالر أمريكي مقدمة من دوائر الصناعة و590 مليون دوالر أمريكي مقدمة من 
احلكومات )يشمل ذلك املساعدة اإلنامئية(. كام سامهت املؤسسات واملنظامت غري احلكومية 

http://www.imi.europa.eu/content/history :12 ملزيٍد من املعلومات، انظر
http://opendefinition.org :13 انظــر
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أو مبلغ 6.1 مليار  5% فقط،  اللجنة أن نسبة  رت  60 مليون دوالر أمريكي. وقد قدَّ بمبلغ 
دوالر أمريكي، تم ختصيصها للمشاكل الصحية يف البلدان النامية )23(.

ويف عام 1996 نرشت اللجنة املخصصة املعنية بالبحوث الصحية املتعلقة بخيارات التدخل 
املستقبلية دراسًة أخرى دقيقة بشأن اإلنفاق عىل البحث والتطوير يف جمال الصحة عام 1992 
)24(. وقد أحصت اللجنة أن إمجايل االستثامر العاملي قد زاد ليصل إىل 55.8 مليار دوالر 
من هذه  أمريكي  مليار دوالر   1.28 بلغ  احلكومات  نصيب  أن  اللجنة  رت  قدَّ كام  أمريكي. 
النفقات، سامهت فيها حكومات البلدان النامية بمبلغ 2.1 مليار دوالر أمريكي. وقد سامهت 
الذي  القطاع  وساهم  أمريكي،  دوالر  مليار   7.24 بمبلغ  الصيدالنية  املستحرضات  صناعة 
التقرير أيضًا إىل تقدير حجم  3 مليارات دوالر أمريكي. كام قصد  ال يستهدف الربح بمبلغ 
اإلنفاق املخصص للمشاكل الصحية يف البلدان النامية. ومن خالل جمموعة من النهوج توصل 
اإلنفاق  4.3% من حجم  يعادل  ما  )أو  أمريكي  مليار دوالر  بلغ 4.2  اإلنفاق  أن حجم  إىل 

اإلطار 2–2: الرشاكات بني القطاعني العام واخلاص لتطوير املنتجات

نشأت هذه الرشاكات نتيجة مبادرات من جانب أفراد يف رشكات ومؤسسات ومنظامت غري حكومية ومنظمة الصحة العاملية. وكانت 
أوىل موجة الرشاكات احلديثة بني القطاعني العام واخلاص هي املبادرة الدولية لتطوير لقاحات األيدز التي تأسست عام 1996 بمبادرة 

من مؤسسة روكفلر. وتشمل هذه املبادرات اآلن ما ييل:
األيدز والعدوى بفريوسه

)IAVI( املبادرة الدولية لتطوير لقاحات األيدز
)IPM( الرشاكة الدولية ملبيدات امليكروبات

.)SAAVI( مبادرة جنوب أفريقيا لتطوير لقاح األيدز
املالريا

)EMVI( املبادرة األوروبية بشأن لقاح املالريا
)MVI( مبادرة لقاح املالريا

)MMV( مرشوع أدوية املالريا
السل

)Aeras( مؤسسة إيراس العاملية املعنية بلقاح السل
 )FIND( مؤسسة وسائل التشخيص اجلديدة االبتكارية

)TB Alliance( التحالف العاملي من أجل تطوير أدوية السل
"األمراض املعدية املهملة" األخرى

)DNDi( مبادرة أدوية األمراض املهملة
وباإلضافة إىل ذلك تستحدث رشكة Institute for OneWorld Health، وهي رشكة أدوية ال تستهدف الربح، أدوية جديدة 
احلشوي،  الليشامنيات  داء  ذلك  يف  بام  النامية،  البلدان  يف  بالغة  بصورة  األشخاص  عىل  تؤثر  التي  املعدية  لألمراض  التكلفة  ميسورة 

واملالريا، واإلسهال، وداء شاغاس.
وتشمل اخلصائص املشرتكة لرشاكات القطاعني العام واخلاص هذه ما ييل:

تسعى هذه الرشاكات للتعاقد عىل العمل مع أطراف خارجية – من خالل إقامة التعاون مع أطراف أخرى يف القطاعني العام واخلاص.
وتستهدف واحدًا أو أكثر من "األمراض املهملة". 

وتستخدم أشكاالً خمتلفة لنهج اإلدارة القائم عىل تعدد الرتشيحات أو احلافظات أو تعتزم استخدامها. 
ويتمثل هدفها األسايس يف الصحة العمومية وإتاحة الوصول، وليس يف حتقيق املكسب التجاري. 

وما زالت جهات متويلها الرئيسية حتى اآلن املؤسسات، وليس احلكومات.

املصدر: تقرير اللجنة املعنية أيضًا بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية
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العاملي عىل البحوث الصحية(. وبلغ حجم إنفاق احلكومات يف البلدان النامية من هذا املبلغ 
2.1 مليار دوالر أمريكي؛ منها مبلغ 680 مليون دوالر أمريكي ورد من حكومات البلدان 
املتقدمة )منها 380 مليون دوالر أمريكي وردت من خالل املساعدة اإلنامئية(، ومبلغ 400 
مليون دوالر أمريكي ورد من دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية، ومبلغ 80 مليون دوالر 

أمريكي من منظامت ال تستهدف الربح. 
وكان املنتدى العاملي للبحوث الصحية، الذي أنشئ يف عام 1998 بناًء عىل طلب من اللجنة 
املخصصة لعام 1996، قد صاغ العبارة "الفجوة 90/10"، التي تشري إىل أن نسبة 10% من 
املعلومة  أن هذه  واملفارقة هي  العامل.  الصحية يف  املشاكل  90% من  لنسبة  البحوث خمصصة 
مأخوذة عىل ما يبدو من حسابات اللجنة املعنية بالبحث والتطوير، رغم أن هذه اللجنة مل ُترش 
أبدًا إىل هذه النسبة. بل املفارقة األكرب هي أن اللجنة املعنية بالبحوث والتطوير أفادت بأن "ما 
93% من عبء الوفيات التي يمكن الوقاية منها يف العامل )بداللة سنوات العمر  ر بنسبة  ُيقدَّ
البحوث( مكرسة  فقط )من   %5 نسبة  أن(  )إال  النامية...  البلدان  يوجد يف  فقدها(  املحتمل 
خصيصًا للمشاكل الصحية التي تعاين منها البلدان النامية... فلكل سنة عمر حُيتمل فقدها يف 
العامل الصناعي، ُينفق عىل البحوث الصحية أكثر من 200 مثل ما ُينفق لكل سنة عمر ُتفقد يف 
العامل النامي" )23(. كام نرش املنتدى العاملي للبحوث الصحية عىل مدى بضع سنوات تقارير 
ر أن إمجايل اإلنفاق عىل البحوث الصحية عام  من آن آلخر عن اإلنفاق عىل البحوث. وقد ُقدِّ
2005 بلغ 160 مليار دوالر أمريكي؛ ساهم فيها القطاع العام بمبلغ 66 مليار دوالر أمريكي 
والقطاع اخلاص بمبلغ 94 مليار دوالر أمريكي. وأشارت التقديرات إىل أن املبلغ الذي أنفقه 
3 مليارات دوالر أمريكي، وأن 6.0 مليار دوالر  النامية وصل إىل  البلدان  العام يف  القطاع 

أمريكي من أصل هذا املبلغ جرى توفريها من خالل املساعدة اإلنامئية )25(.
ومنذ عام 2008 جُترى دراسات استقصائية سنوية، ُتعرف باسم "G–Finder" متوهلا مؤسسة 
املهملة.  األمراض  جمال  يف  والتطوير  للبحث  العاملي  التمويل  لتقييم  غيتس14  وميليندا  بيل 
بثالثة معايري:  التي تفي  "G–Finder" حجم االستثامرات  الدراسات االستقصائية  وحُتدد 
1( أينام يؤثر املرض بشكل مفرط عىل الناس يف البلدان النامية، 2( وأينام تكون هناك حاجة 
3( وأينام يفشل السوق. ويعني هذا بشكل عام أمراض الفئة الثانية  لتطويرمنتجات جديدة، 

والفئة الثالثة، ولكن ال يعني احتياجات البلدان النامية فيام يتعلق بأمراض الفئة األوىل.
ويكشف آخر تقرير لدراسات "G–Finder" أنه قد اسُتثمر ما يقرب من 2.3 مليار دوالر 
ر أن نسبة 65% وردت  أمريكي يف مثل هذه البحوث عام 2010 )26(. ومن هذا املبلغ، ُقدِّ
من املوارد العامة، و18.5% من املصادر اخلريية، و16.5% من دوائر الصناعة. وكشفت العينة 
الصغرية نسبيًا املستخدمة يف الدراسة )12 دولة فقط، ال تشمل الصني أو العديد من البلدان 
النامية الكبرية األخرى التي لدهيا القدرة عىل االبتكار( أن حكومات البلدان النامية وفرت أقل 
من 70 مليون دوالر أمريكي. ويبدو هذا املبلغ قلياًل بدرجة غري معقولة كتقديٍر إلمجايل إنفاق 
البلدان النامية إذا كانت األرقام املقدرة من اللجنة املعنية بالبحوث والتطوير صحيحة. ومن هنا 
ربام كان مقياس أفضل للتقدم املحرز منذ عام 1986 يتمثل يف مقارنة عنارص البحث األخرى. 

http://www.policycures.org/projects.html :14 انظــر
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فعيل سبيل املثال، زاد التمويل العام لألمراض املهملة يف البلدان املتقدمة بصورة كبرية من 590 
2010، وهي زيادة  1986 إىل 925.1 مليار دوالر أمريكي عام  مليون دوالر أمريكي عام 

بنسبة تقارب 90% بالقيمة الفعلية )اجلدول 2–1(.15

ومع ذلك فإن أكثر ما ُيلفت النظر هو تلك الزيادة الرسيعة يف التمويل من املؤسسات، والذي 
زاد من 60 مليون دوالر أمريكي فقط عام 1986 إىل 568 مليون دوالر أمريكي عام 2010، 
وهي زيادة بمعدل مخسة أمثال بالقيمة الفعلية وتبلغ ما يقارب 19% من إمجايل التمويل الذي 
رصده تقرير "G–Finder". ومن هذا املبلغ مثَّل التمويل اخلريي من مؤسسة بيل وميليندا 
80%. وذهب أكثر من نصف هذا التمويل لرشاكات تطوير املنتجات، ويرد أكثر من  غيتس 
ه لرشاكات تطوير املنتجات من املؤسسة. ويف املقابل، يبدو أن متويل دوائر  نصف التمويل املوجَّ
الصناعة، الذي جتاوز بالكاد 500 مليون دوالر أمريكي يف عام 2010، قد ثبت أو انخفض 
بالنسبة لدوائر  التقديرات  أن  املحتمل  يبدو من  1986. ومع ذلك،  الفعلية منذ عام  بالقيمة 
الصناعة، وكذلك بالنسبة لنفقات البلدان النامية، هي التقديرات األقل دقة يف كل من عامي 
1986 و2010، ولذلك جيب توخي احلذر الشديد عند تفسري هذه االجتاهات )اجلدول 2–2(.

Implicit Price Deflator US Bureau of Economic Analysis http://www.bea.gov/national/index.htm :15ملزيٍد من املعلومات، انظر

اجلدول 2–1 أهم جهات التمويل اخلاص باألمراض املهملة، 2010 )بالدوالرات األمريكية 2007(

)%( 2010 2010
)بالدوالرات األمريكية(

جهـة التمـويل

39.6 1 211 704 054 معــاهد الصحـــة الوطنــية يف الواليـات املتحـدة
14.9 455 832 350 مؤسســة بيـل وميلينــدا غيتـس
16.4 503 525 794 إمجــايل شـركات املستحضـرات الصيـدالنية وشـركات التكنــولوجيا احليــوية*
3.0 92 529 756 املفوضـية األوروبـية
2.3 69 942 925 وزارة الدفــاع يف الواليـات املتحــدة
2.8 85 975 465 وكـالة الواليات املتحــدة للتنمــية الدولــية
3.2 97 229 720 إدارة اململــكة املتحــدة للتنمــية الدولــية
2.6 80 459 662 ولكــوم تراســت
2.0 60 857 019 جملــس البحــوث الطبــية يف اململــكة املتحــدة

- - وزارة الشــؤون اخلارجــية اهلولنــدية
0.7 20 196 417 املعهــد الوطنــي للصحــة والبحــوث الطبيــة – معهــد األمــراض املعــدية
1.5 45 158 519 معهــد باستـــري
0.6 19 464 047 املجلــس الوطــني للصحــة والبحــوث الطبية يف أســرتاليا

89.6 2 742 875 728 املجمــوع الفــرعي أهم 12 جـهة متـويل
100 3 062 669 973 إمجايل متويل البحـث والتطوير

"G–Finder" 2011 تشمل مستجيبني جدد يف الدراسة االستقصائية لعامي 2009 و2010 - املصدر: تقرير *
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ويذهب أكثر من 70% من النفقات التي يذكرها تقرير "G–Finder" لتمويل البحث والتطوير 
 .)3 السل )اجلدول  يف جمال تطوير عالجات لأليدز والعدوى بفريوسه، واملالريا، ومرض 
وتوفر معاهد الصحة الوطنية يف الواليات املتحدة نسبة 43% من هذا املبلغ، وهو ما يمثل %78 
من إمجايل إنفاق معاهد الصحة الوطنية عىل التمويل. ووفرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس %14 
من هذا املبلغ، بام يعادل 68% من حجم متويلها، ووفرت دوائر الصناعة أيضًا 14% من هذا 
املبلغ، بام يعادل 63% من نفقاهتا. وبالتايل فإن إمجايل التمويل للبحث والتطوير مركٌز إىل حد 

بعيد فيام يتعلق بمصدره وأيضًا فيام يتعلق باألمراض التي يغطيها.

حصائل البحث
قد يسأل سائل ما هو األثر الذي أحدثه االهتامم مؤخرًا بالبحث والتطوير فيام يتعلق بالبلدان 
تم  التي  اجلديدة  املنتجات  حيث  من  واحلكومات،  املؤسسات  جانب  من  وخاصًة  النامية، 
تطويرها. وطبقا لتقديرات مقالة ُيعتد هبا ُنرشت عام 2002 فإنه من بني الكيانات الكيميائية 
اجلديدة التي تم تسويقها بني عامي 1975 و1999 والتي بلغ عددها 1393، كانت 16 منها 
فقط تستهدف "أمراض املناطق املدارية" ومرض السل )27(. وُأجريت مراجعة مؤخرًا أعيد 
فيها تقييم الدراسة األصلية هبدف الوقوف عىل التقدم املحرز منذ عام 2000. وقد توصلت 

اجلدول 2–2 أهم جهات متويل رشاكات تطوير املنتجات، 2010 )ُبلغت بالدوالرات األمريكية، 2007(

حصة إمجايل التمويل 
لرشاكات تطوير 

املنتجات 2010 )%(

نسبة إمجايل اإلنفاق 
حسب جهة التمويل

إىل رشاكات تطوير 
املنتجات 2010 

)بالدوالرات 
األمريكية(

جهــــــة التمــــــويل

52.5 55.7 253 755 901 مؤسسة بيل وميليندا غيتس
20.1 100.0 97 229 720 إدارة اململكة املتحدة للتنمية الدولية

8.3 46.8 40 243 034 وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية
3.3 92.1 15 833 146 وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية
1.9 100.0 9 047 299 وزارة الشؤون اخلارجية النروجيية امللكية
1.6 8.6 7 914 688 املفوضية األوروبية
1.5 100.0 7 159 668 وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون األسبانية
1.3 99.7 6 508 789 وكالة املساعدة األيرلندية
1.0 100.0 4 725 479 منظمة أطباء بال حدود
0.9 31.9 4 231 695 وكالة التنمية الدولية السويدية
0.8 86.2 3 764 103 الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون

0.6 100.0 2 757 154 البنك الدويل
93.8 56.9 453 170 675 املجموع الفرعي أهم 12 جهة متويل لرشاكات تطويراملنتجات*

483 166 820 إمجايل متويل رشاكات تطويراملنتجات
93.8 % من إمجايل رشاكات تطويراملنتجات )أهم 12 جهة متويل(

"G–Finder" 2011 املصدر: تقرير
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منهجية  نفس  استخدمت  التي  املراجعة 
الكيانات  من   32 أن  إىل  األصلية  الدراسة 
إىل   1975 من  الفرتة  يف  تسويقها  تم  املعنية 
األصلية،  الدراسة  تعريفات  عىل  بناًء   1999
و46 بناًء عىل تعريف "G–Finder" األوسع 
نطاقًا )الذي يشمل، بني أشياء أخرى، بحوث 
فريوس األيدز عند األطفال(. ويف الفرتة ما بني 
استبانت   ،2009 مايو  أيار/  إىل   2000 عام 
وفقًا  اعتامدها  تم  جديدًا  منتجًا   26 املراجعة 
لأليدز   10 منها  "G–Finder"؛  لتعريف 
ووجدت  و11 للمالريا.  بفريوسه  والعدوى 
املراجعة أيضًا أن نسبة املنتجات املعتمدة التي 
انخفضت  قد  اخلاص  القطاع  دوائر  ترعاها 
من 83% إىل 46% يف الفرتة نفسها، بينام زادت 
املنتجات التي ترعاها رشاكات تطوير املنتجات 
هذا،  إىل  وباإلضافة   .%46 إىل   %15 من 
استبانت املراجعة 97 منتجًا قيد التطوير، منها 
السل  ومرض  بفريوسه  والعدوى  لأليدز   68
واملالريا. وخلصت الدراسة إىل أنه كان هناك 
تقدٌم حُمرز يف تطوير منتجات عالج األمراض 
التقدم  هذا  ولكن  املالريا،  وخاصًة  املهملة، 
كان متفاوتًا إىل درجة كبرية. فعىل سبيل املثال، 
أو  السل  منتجات جديدة ملرض  مل تكن هناك 
األيدز  ميكروبات ملرض  مبيدات  أو  لقاحات 
والعدوى بفريوسه، أو قرحة بورويل، أو محى 
الضنك، أو الرتاخوما، أو احلمى الروماتيزمية، 

أو التيفود )28(.
الرشاكات  بني  من  املنتجات  تطوير  رشاكات  من   8 أن  غيتس  وميليندا  بيل  مؤسسة  ر  وُتقدِّ
 .)4–2 16 منتجًا جديدًا )انظر اجلدول  التي متوهلا قد استحدثت حتى اآلن  اخلمس عرشة 
100 دراسة رسيرية  وإضافة إىل هذا، ختطط هذه الرشاكات اخلمس عرشة إلجراء أكثر من 
جديدة وفعالة خالل الفرتة 2011 – 2012. وهي خُتطط إلجراء 142 دراسة كاملة يف 45 
بلدًا ويف 20 جماالً مرضيًا. ومن هذه الدراسات، هناك نسبة قدرها 38% من جتارب املرحلة 
الثالثة، حيث ستنصب  الثانية، و20% من جتارب املرحلة  األوىل، و25% من جتارب املرحلة 

53% من الدراسات عىل اللقاحات و33% عىل األدوية. وهي تشمل:
• ملكافحة 	 ُينتج  اإلطالق  عىل  لقاح  أول  وهو   ،"RTS٫S" لقاح لعالج املالريا حتت اسم 

يف  املناسبة  التكنولوجيا  لربنامج  التابعة  املالريا  لقاح  مبادرة  استحدثته  وقد  الطفيليات، 
املجال الصحي، بجانب رشكة غالكسوسميث كالين )املرحلة الثالثة(؛

اجلدول 2–3 إمجايل متويل البحث والتطوير حسب املرض، 2010 
)بالدوالرات األمريكية 2007(

 2010
)%(

2010
)بالدوالرات 

األمريكية(
املـــــــرض

35.0 1 073 033 520 األيدز والعدوى بفريوسه

18.8 575 361 902 مرض السل

17.9 547 042 394 املالريا

5.8 177 643 516 محى الضنك

5.2 158 918 128 أمراض اإلسهال

4.8 147 867 513 السوائط ذوات منشأ احلركة

3.0 92 866 038 االلتهاب الرئوي اجلرثومي والتهاب السحايا

2.4 73 685 406 العدوى الديدانية )الديدان والديدان املثقوبة(

1.4 43 982 149 عدوى الساملونيلة

0.3 8 840 532 اجلذام

0.2 5 456 026 قرحة بورويل

0.1 4 507 718 الرتاخوما

0.1 1 736 877 احلمى الروماتيزمية

0.9 27 358 501 التكنولوجيات األساسية

2.5 76 884 279 التمويل الرئييس ملنظمة بحث وتطوير معنية 
بأمراض متعددة

1.6 47 485 474 مرض غري حمدد

100.0 3 062 669 973 اإلمجايل لألمراض

"G–Finder" 2011 املصدر: تقرير
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• نوعني جديدين مرشحني من لقاحات السل برعاية مؤسسة إيراس )كليهام يف املرحلة الثانية 	
ب(؛

• الصحي يف جتارب 	 املجال  املناسبة يف  التكنولوجيا  برنامج  من  العجيل  للفريوس  لقاحني 
رسيرية متقدمة )املرحلة األوىل واملرحلة الثانية(؛

• أدوية متعددة لعالج املالريا تستهدف سالالت وجمموعات مرىض خمتلفة، وتديرها مشاريع 	
أدوية املالريا )املرحلة الثانية أ، واملرحلة الثالثة(.

• احلشوي 	 الليشامنيات  داء  لعالج  املهملة  األمراض  أدوية  مبادرة  تقودها  متعددة  مشاريع 
)املرحلة الثالثة( ومرض النوم )الذي يدخل املرحلة األوىل واملرحلة الثانية/الثالثة(. )32(

اجلدول 2–4 املنتجات املطورة من خالل رشاكات تطوير املنتجات التي متّوهلا جزئيًا مؤسسة بيل وميليندا غيتس

املــــرض النــــوع رشاكات تطوير املنتجات املنتـــــج
املالريا دواء مبادرة أدوية األمراض املهملة ASAQ .1 )األرتيسونات/ األمودياكني(
املالريا دواء مبادرة أدوية األمراض املهملة ASAQ .2 )األرتيسونات/ املفلوكني(

داء املثقبيات األفريقي 
البرشي دواء مبادرة أدوية األمراض املهملة NECT .3 )عالج بتوليفة من اإلفلورنثني 

والنيفورتيموكس(

داء الليشامنيات احلشوي دواء مبادرة أدوية األمراض املهملة 4. عالج بتوليفة من ستيبوغلوكونات الصوديوم 
والباروموميسني 

السل تشخيص مؤسسة وسائل التشخيص اجلديدة 
االبتكارية Xpert MTB/RIF .5

السل تشخيص مؤسسة وسائل التشخيص اجلديدة 
االبتكارية 6. سائل استزراع

السل تشخيص مؤسسة وسائل التشخيص اجلديدة 
االبتكارية 7. التشخيص الرسيع للسل املقاوم لألدوية املتعددة 

السل تشخيص مؤسسة وسائل التشخيص اجلديدة 
االبتكارية 8. اختبار املسبار الرسيع

السل تشخيص مؤسسة وسائل التشخيص اجلديدة 
االبتكارية 9. الفحص املجهري الفلوري

داء كالزار تشخيص معهد بحوث األمراض املعدية 10. وسيلة تشخيص داء كالزار

داء الليشامنيات احلشوي دواء One World Health معهد 11. والباروموميسني

الكولريا لقاح املعهد الدويل للقاحات 12. لقاح فموي للكولريا من اخلاليا الكاملة امليتة
املالريا دواء مرشوع أدوية املالريا 13. الكوارتم القابل للنثر
املالريا دواء مرشوع أدوية املالريا 14. األرتيسونات القابل للحقن

A التهاب السحايا لقاح مرشوع لقاح التهاب السحايا MenAfriVac 15. لقاح

التهاب الدماغ الياباين لقاح برنامج التكنولوجيا املناسبة يف املجال 
الصحي 16. لقاح JE اهلند

املصدر: كتيب رسالة رشاكات تطوير املنتجات 2011
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وتقدر منظمة BIO Ventures for Global Health أن هناك 440 من األدوية ووسائل 
بشأن  القطاعات  بحثية يف خمتلف  اآلن يف مؤسسات  واللقاحات جيري تطويرها  التشخيص 

األمراض املهملة )بام يف ذلك السل واملالريا( )30(.

البحث والتطوير وإتاحة الوصول
"حتري، وحسبام يكون مناسبًا، تعزيز طيٍف من ُنظم  ُتسلِّم اختصاصاتنا باحلاجة إىل مواصلة 
احلوافز اخلاصة بالبحث والتطوير بام يف ذلك، حسبام يكون مناسبًا، فك االرتباط بني تكاليف 
اجلوائز، هبدف  منح  املثال من خالل  الصحية، عىل سبيل  املنتجات  والتطوير وسعر  البحث 

التصدي لألمراض التي تؤثر بشكل مفرط عىل البلدان النامية".
الفكرية عىل تبني نموذج العمل  القوية. ويشجع نظام امللكية  املبادئ  وفك االرتباط هو من 
الذي يتيح ملطوري املنتجات اسرتداد تكاليف البحث والتطوير وحتقيق املكاسب من خالل 
تقايض ثمن من املستهلكني استنادًا إىل مبدأ احلرصية الذي متنحه حقوق امللكية الفكرية. وعىل 
قدرة  عدم  إىل  هذا  يؤدي  قد  النامية،  البلدان  يف  األصلية  املنتجات  تسعري  سياسات  حسب 
املريض، أو من يتولون رشاء األدوية نيابًة عنه مثل احلكومات أو رشكات التأمني الصحي، 
عىل رشاء عالج ُينقذ حياته. وفك االرتباط، الذي يمكن أن حيدث بعدد من الطرق املختلفة، 
ينتهي رسيان  املنتجات. وبمجرد أن  البحث والتطوير وتسعري  هو وسيلة للفصل بني متويل 
براءة االخرتاع ملنتٍج ما، فإن عملية فك االرتباط تتم بصورة طبيعية نظرًا ألن املنافسة اجلنيسة 
ينبغي أن خُتفض األسعار للمستويات التي حتددها ظروف السوق وتكلفة اإلنتاج بدالً من أن 

حتددها تكاليف البحث والتطوير. 
ويوضح اجلدل املثار بشأن الوصول إىل عالجات ملرض األيدز واإلصابة بفريوسه منذ عقٍد 
هذه  لتوفري  بمخططات  أخذت  األصلية  الرشكات  أن  حني  ويف  جيدًا.  املسائل  تلك  كامل 
العالجات بأسعار أقل يف بلداٍن معينة، فإن األسعار مل هتبط بصورة كبرية نتيجة للمنافسة إال 
عندما دخلت الرشكات اهلندية السوق، حيث استطاعت إنتاج إصدارات خمتلفة من األدوية 
السارية  االخرتاع  برباءات  اخلاصة  اهلندية  القوانني  بفضل  أخرى  أماكن  يف  براءاهتا  ُسجلت 
آنذاك. وبفضل مساعدة مصادر التمويل الدولية اجلديدة مثل الصندوق العاملي، أصبحت هذه 
 %80 املنتجون اهلنود حاليًا ما يزيد عىل  النامية. ويمثل  البلدان  التكلفة يف  املنتجات ميسورة 
من سوق األدوية املضادة للفريوسات القهقرية املمول من املانحني )31( )32(. وعالوًة عىل 
ذلك، انخفضت تكاليف العالج السنوي لعالجات اخلط األول )الستافودين والالمفيودين 
والنيفريابني( من 741 دوالرًا أمريكيًا للمريض الواحد بالنسبة ألقل املنتجات األصلية سعرًا 
يف أيلول/ سبتمرب 2001 إىل 61 دوالرًا أمريكيًا للمريض الواحد ألقل املنتجات اجلنيسة سعرًا 
يف حزيران/ يونيو 2011. وكان ثمن أقل املنتجات األصلية املكافئة سعرًا ال يزال 347 دوالرًا 

أمريكيًا عام 2011 )33(.
التي  والتطوير  البحث  النامية وتكلفة  البلدان  العالج يف  االرتباط بني سعر  فإن فك  وهكذا 
تتحملها الرشكات األصلية حدث بالفعل نتيجة املنافسة اجلنيسة. لكن ما زال بإمكان الرشكات 
األصلية فرض أسعار عالية يف البلدان املتقدمة مما يسمح هلا باسرتداد تكاليف البحث والتطوير 
 2010 أنه خالل عام  ر  التفاضيل(. ويقدَّ أو  املرتاصف  التسعري  األرباح )أي مفهوم  وحتقيق 
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حتققت عوائد مبيعات تزيد عىل 14 مليار دوالر أمريكي من خالل 745000 مريض أيدز يف 
البلدان املتقدمة، يف حني حتقق ما يقرب من  مليار دوالر أمريكي واحد من خالل 6.6 مليون 

مريض يف البلدان النامية .16 )34(.
وهناك العديد من الطرق التي ُيمكن هبا فك االرتباط، وسنتحرى عددًا منها يف الفصل التايل 

ويف التذييل 3. وتشمل هذه الطرق ما ييل:
• البحث والتطوير يف سياق املعرفة املفتوحة ونامذج االبتكار املفتوح حيث تغطي املصادر 	

العامة واخلريية تكلفة البحث والتطوير، وُتتاح مجيع نتائج البحوث لعامة الناس؛
• رشوط الرتخيص التي تفرضها جهات التمويل أو املنظامت البحثية والتي تسمح بالرتخيص 	

العام  القطاع  ُيمول  املنتجات )مثاًل عندما  أو تفرض سعرًا منخفضًا ألحد  غري احلرصي 
معظم أنشطة البحث والتطوير(؛

• صناديق 	 أو  املقرتح،  الصحي  املردود  وصندوق  بالسوق،  املسبق  االلتزام  مثل  خُمططات 
وتفرض  والتطوير،  البحث  تكاليف  لتعويض  منفصلة  مدفوعات  تتضمن  التي  اجلوائز 

أسعار منتجات حمددة سلفًا أو ترخص جهة تصنيع منافسة للمنتج الذي جيري تطويره؛
• متوهلا 	 بمدفوعات  برمته  الفكرية  امللكية  نظام  عن  االستعاضة  تتوخى  أشمل  خمططات 

احلكومات للبحث والتطوير.
ومن الواضح أن هناك ممارسات أو سياسات أخرى يمكن أن تساهم يف حتسني عملية احلصول 
لرباءات  احلكومات  واستخدام  اإلجباري  الرتخيص  ذلك  يف  بام  خمتلفة،  بطرٍق  األدوية  عىل 

االخرتاع يف األغراض غري التجارية، وضبط األسعار، والتربع باملنتجات من قبل الرشكات.

متويل البحث والتطوير
أوصت أجهزة عديدة عىل مدى سنوات بزيادة املوارد املتاحة ألنشطة البحث والتطوير املتعلقة 
بالبلدان النامية. وأوصت اللجنة املعنية بالبحوث والتطوير بأنه ينبغي عىل احلكومات إنفاق 
نسبة 2% من ميزانياهتا الصحية عىل ما يطلق عليه اسم البحوث الصحية الوطنية األساسية، 
وأن ُتنفق الدول املانحة نسبة 5% من مساعدهتا الصحية للبلدان النامية عىل البحوث وتعزيز 
قدرات البحث. ويف عام 2005، أصدرت الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية قرارًا يف 

مجعية الصحة العاملية حيث الدول األعضاء عىل "النظر يف تنفيذ" هذه التوصيات )35(.
ويف عام 2001، نادت اللجنة املعنية باالقتصاد الكيل والصحة بتأسيس صندوق عاملي للبحوث 
الصحية بميزانية قدرها 5.1 مليار دوالر أمريكي سنويًا وبزيادة مساوية هلذا املبلغ ُتقدم من 
خالل القنوات احلالية ألجهزة مثل منظمة الصحة العاملية أو رشاكات القطاعني العام واخلاص 
ليصل املبلغ اإلمجايل إىل 3 مليارات دوالر أمريكي. وكام أرشنا أعاله، فقد زاد حجم التمويل 
العام من البلدان املتقدمة بصورة كبرية لكنه يبلغ حاليًا أقل من ملياري دوالر أمريكي سنويًا.

وجديٌر بالذكر أن اقرتاح تأسيس صندوق عاملي للبحوث الصحية مل ُينفذ لدى اقرتاحه ألول 
مرة، ولكن الفريق العامل احلكومي املعني بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية نظر 

 Medicines Patent 16 تعتمد تقديرات املبيعات عىل تقارير مستثمري الرشكات والتحليل الداخيل الذي أجرته منظمة 
Pool يف يناير 2001.
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يف مداوالته التي انعقدت يف عامي 2007 و2008 إمكانية تأسيس صندوق مشابه له. ولكن 
هذا االقرتاح مل يلَق الدعم الكايف، وكان احلل الوسط الذي جرى التوصل إليه هو تأسيس فريق 

خرباء عامل )حسبام ورد يف الفصل األول(.
وإننا نقر بأن أنشطة البحث والتطوير الرامية الكتشاف أدوية وتقنيات جديدة، وإن كانت هي 
حمور تركيز عملنا، ليست هي النوع الوحيد الالزم من عمليات البحث والتطوير. فكام أشار 
امُلقرر اخلاص أعاله، هناك العديد من املسائل البحثية اهلامة التي حتتاج إىل معاجلٍة للوصول إىل 
أفضل السبل لتحسني الصحة وتقديم أفضل مستويات اخلدمة الصحية – والتي كثريًا ما يطلق 
عليها اسم البحوث التشغيلية. فالبحوث الوبائية عيل سبيل املثال أساسية لتحديد عبء املرض 
بطريقة صحيحة. وقد تضمنت دراسة حديثة يف جملة النسيت شواهد عىل أن نسبة الوفيات 
النامجة عن مرض املالريا قد تكون أعىل بكثري من التقديرات السابقة وأكثر شيوعًا بني البالغني 
مما كان ُيظنُّ من قبل )36(. وهناك العديد من األسئلة التي ال جتد إجابات بشأن اختيار نوع 
التدخل، واملامرسات العالجية البديلة، والتغيريات يف التدخالت الرسيرية. وتتسم البحوث 
يف القواعد األخالقية والسياسة الصحية، مثل اآلثار املرتتبة عىل التكلفة، أيضا باألمهية. وقد 
بلَور مفهوم البحوث الصحية الوطنية الرضورية الذي صاغته اللجنة املعنية بالبحوث والتطوير 

احلاجة إىل بحوث أوسع نطاقًا من هذا النوع.
وسياق هذا التقرير هو املوقف احلرج الذي يواجه االقتصاد العاملي، وخاصًة البلدان املتقدمة 
التي كانت تقليديًا هي أكرب ممويل البحوث الطبية البيولوجية )يف القطاعني العام واخلاص(. 
املساعدة  يف  كبرية  زيادات  إىل  بالتنمية  الدويل  االلتزام  فيه  أدى  لعقٍد  حٍد  بوضع  هيدد  وهذا 

اإلنامئية يف الصحة، بام يف ذلك البحوث والتطوير يف املجال الصحي )37(.
وهذا املوقف يضفي أمهية خاصة عىل اختصاصاتنا فيام يتعلق بمواصلة دراسة مصادر التمويل 
األربعة املبتكرة التي اقرتحها فريق اخلرباء العامل. وهو ُيسلط الضوء أيضًا عىل خماطر االعتامد 
الزائد عىل مصدر متويل واحد مثل املساعدة اإلنامئية التي تكون معرضة للتقلبات التي تطرأ 

عىل الظروف االقتصادية والسياسية. 
وحيظى فرض رضائب عىل املعامالت املالية بدعم من حركة عاملية تضم أكاديميني وجمموعات 
من املجتمع املدين أعربوا عن تأييدهم لفرض رضيبة عىل املعامالت املالية من أجل متويل السلع 
العامة العاملية. وقد اكتسبت هذه الفكرة – املستمدة من فكرة الرضيبة عيل معامالت استبدال 
النقد األجنبي التي اقرتحها ألول مرة عام 1972 جيمس توبني احلائز عىل جائزة نوبل هبدف 
احلد من املشاكل النامجة عن تقلبات أسعار الرصف )38( – قوة دفع كبرية اآلن كرضيبة عىل 
مجيع املعامالت املالية. ويعترب مؤيدو هذه الفكرة أهنا طريقة ملعاجلة القضايا التقنية التي تربزها 
األزمة املالية بالطريقة نفسها التي تعمل هبا األسواق املالية، وإلزام القطاع املايل بدفع حصته 
العادلة من الرضائب يف وقت يتلقى فيه مبالغ ضخمة يدفعها دافعو الرضائب أو يضمنوهنا. 
وهي أيضًا وسيلة لتوليد عوائد كبري حمتملة يمكن استخدامها لتلبية أهداف التنمية واألهداف 
البيئية العاملية، بام يف ذلك الصحة، من قطاٍع استفاد من العوملة والتجارة احلرة. وقد القت هذه 
الفكرة دعاًم من كبار االقتصاديني الذين كتبوا خطابًا ملجموعة العرشين تطالبهم بدعم هذه 
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63 دولة  للتنمية وهو فريق مكون من  املبتكر  بالتمويل  املعني  الرائد  الفريق  الفكرة؛17 ومن 
ومنظمة؛18 ومن ائتالف يضم منظامت غري حكومية ومنظامت أخرى؛19 ومن كبار الساسة مثل 

الرئيس الفرنيس ساركوزي واملستشارة األملانية مريكل )39(.
وكام   .)40( األورويب  االحتاد  يف  املالية  املعامالت  عىل  رضيبة  بفرض  اقرتاح  حاليًا  ويوجد 
ولو  األورويب،  االحتاد  ميزانية  متويل  إىل  االقرتاح  هذا  هيدف  الراهن،  الوقت  يف  مصاغ  هو 
أن تأثريه قد يتمثل يف حترير مصادر الرضائب الوطنية يف الدول األعضاء باالحتاد األورويب، 
والتي يمكن بالتايل استخدامها يف األغراض اإلنامئية. وتواجه هذه الفكرة معارضة من بعض 
البلدان يف االحتاد األورويب، ومن عدة دول أعضاء أخرى يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي. ورغم أنه من املعرتف به عىل نطاٍق واسع أن من األفضل اتباع هنج عاملي لتنفيذ 
أماكن  نقل  خالل  من  الرضائب  دفع  وجتنب  االلتفاف  حماوالت  )لتفادي  الرضيبة  هذه  مثل 
املعامالت املالية(، فإن املفوضية األوروبية ترى أن باإلمكان تنفيذ الرضيبة يف االحتاد األورويب 
فقط. وقد أعلنت فرنسا مؤخرًا عن عزمها تطبيق رضيبة متواضعة عىل تداول األسهم املالية 
بالرشكات الكربى التي تتخذ من فرنسا مقرًا هلا، وهو ما سُيدر دخال يصل إىل مليار يورو. 
وتطبق اململكة املتحدة رضيبة منذ فرتة كبرية عىل مبيعات األسهم املالية ُتدر حاليًا دخاًل يتجاوز 

4 مليارات دوالر أمريكي سنويًا.
وهناك أيضًا العديد من االقرتاحات األخرى التي ُتدر أمواالً للتنمية، أو ألغراض بيئية بشكٍل 
عام، والتي يمكن ختصيص جزء منها للصحة والبحث والتطوير املرتبطني هبا. ويمثل عمل 
للتنمية، حمفاًل  املبتكر  للتمويل  التي ختضع  العمليات  املجال، وخاصًة  املتحدة يف هذا  األمم 
عامليًا للمبادرات اجلديدة.20 وقد ُطلب من بيل غيتس تقديم تقرير عن هذه املبادرات ملجموعة 
العرشين يف عام 2011 )انظر اإلطار 2–3( )42(. غري أن جمموعة العرشين اختتمت قمتها يف 
مدينة كان يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2011 عىل نحو مبهم إىل حد ما حيث خلصت إىل ما ييل:

"من أجل حتقيق األهداف )املرامي( اإلنامئية لأللفية، نؤكد عىل الدور املحوري للمساعدات 
املتقدمة.  البلدان  هبا  تعهدت  التي  املساعدات  بالتزامات  الوفاء  وينبغي  الرسمية.  اإلنامئية 
م البلدان الناشئة الدعم للبلدان النامية األخرى أو تواصل توسيع مستوى دعمها  وسوف ُتقدِّ
أجل  من  للتمويل  جديدة  مصادر  استبانة  الوقت  بمرور  سيتعني  أنه  عىل  أيضًا  ونتفق  هلا. 
التصدي لالحتياجات اإلنامئية وتغري املناخ. وقد ناقشنا جمموعة من اخليارات للتمويل املبتكر 
ذ بعُضنا بعضًا من هذه اخليارات أو  التي سلط السيد بيل غيتس الضوء عليها. وبالفعل نفَّ
أعلن عن استعداده لدراستها. كام نقر باملبادرات التي تبنتها بعض من بلداننا لفرض رضائب 
هة، ضمن أمور  عىل القطاع املايل ألغراض خمتلفة، بام يف ذلك رضيبة املعامالت املالية املوجَّ

أخرى، لدعم التنمية." )43(
وسنتعرض هلذه القضايا بمزيٍد من التفصيل يف الفصل 4.

http://robinhoodtax.org/latest/1000-economists-tell-g20-support-robin-hood-tax :17 ملزيٍد من املعلومات، انظر
http://www.leadinggroup.org :18 ملزيٍد من املعلومات، انظر

http://robinhoodtax.org :19 ملزيٍد من املعلومات، انظر
http://www.un.org/esa/ffd/overview :20 ملزيٍد من املعلومات، انظر
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تنسيق البحث والتطوير
تتسم الظروف التي جتري يف ظلها أنشطة البحث والتطوير املتصلة بمجال اختصاصنا بالتعقيد 
الرشاكات  من  العديد  خالل  من  بحوثًا،  جتري  التي  الرئيسية  املنظامت  وتشمل  ما.  حد  إىل 

والتحالفات فيام بينها، ما ييل:
• البحوث 	 وجمالس  الوطنية،  العمومية  الصحة  معاهد  )مثل  احلكومية  البحثية  املنظامت 

الطبية(؛
• رشكات املستحرضات الصيدالنية يف البلدان املتقدمة والنامية؛	
• رشكات التكنولوجيا احليوية يف البلدان املتقدمة والنامية؛	
• اجلامعات يف البلدان املتقدمة والنامية؛	
• رشاكات تطوير املنتجات؛	
• املؤسسات )مثل ولكوم تراست، ومعهد بحوث الرسطان(.	

اإلطار 2–3: االبتكار وأثره: متويل التنمية يف القرن احلادي والعرشين )تقرير غيتس ملجموعة العرشين، 2011(

يشري التقرير الذي قدمه بيل غيتس ملجموعة العرشين يف عام 2011 إىل أن البلدان النامية نفسها هي إىل حٍد بعيد أكرب مصدر لتمويل 
التنمية. وينبغي هلذه البلدان أوالً أن تزيد إيرادات مواردها اخلاصة عن طريق إصالح نظمها الرضيبية بام يف ذلك، عىل سبيل املثال، 

حتسني مستوى الشفافية وعوائد ميزانياهتا من ترتيبات فرض الرضائب عىل املوارد الطبيعية.
ويرى غيتس أن االستثامر يف الزراعة والصحة سيكون له أكرب األثٌر عىل النمو وخفض معدل الفقر. وبرصف النظر عن زيادة حجم 

االستثامرات، هناك جمال كبري لتحسني الكفاءة، بام يف ذلك عن طريق ختصيص املزيد من املوارد لتقييم أثر اإلنفاق احلايل.
ويف نفس الوقت، ال ينبغي للبلدان املتقدمة أن تقطع مساعداهتا اإلنامئية بسبب األزمة االقتصادية. وحيث غيتس البلدان املتقدمة عىل 
حتقيق أهدافها املوضوعة بشأن املساعدة اإلنامئية يف عام 2015. وإذا أوفت البلدان بتعهداهتا حتى هذا الوقت، فسُتدر 80 مليار دوالر 
أمريكي إضافية، وإذا حققت البلدان هدف ختصيص %0٫7 من الناتج املحيل اإلمجايل للمساعدة اإلنامئية، فسُتدر 170 مليار دوالر 

أمريكي. وباملثل، جيب ختصيص املزيد    من اجلهود لتقييم املردودية واكتشاف الطرق التي حتقق أفضل النتائج.
ويعتقد غيتس أيضًا أن القطاع اخلاص جيب أن يلعب دورًا أكرب، سواٌء من خالل املسامهات اخلريية أو من خالل االستثامرات املبارشة. 
ماهلا  بسيطًا من رأس  السيادية جزءًا  الثروة  أن ختصص صناديق  التحتية. ويقرتح  البنية  أولوية خاصة لالستثامرات يف  إعطاء  وجيب 
لالستثامر يف البنية التحتية بالبلدان الفقرية. فعيل سبيل املثال، يمكن أن ُتدر نسبة %1 فقط من هذه الصناديق 40 مليار دوال أمريكي أو 

أكثر سنويًا، وهو مبلغ يتزايد برسعة كبرية. وينبغي أيضًا أن ُتوفَّر الدوافع للمغرتبني لالستثامر يف تنمية بالدهم.
ويف حني يؤكد غيتس عىل أمهية املساعدة اإلنامئية واالستثامر يف القطاع اخلاص، فإنه ُيويص بثالثة اقرتاحات خاصة بالرضائب من أجل 

حفز البلدان عىل مواصلة االستثامر يف املساعدة اإلنامئية.
التبغ  التي تفرض رساًم عىل رضائب  التبغ )41(،  املفروض عىل  التضامن  العاملية بشأن رسم مسامهة  الصحة  يؤيد فكرة منظمة  فهو 
بمعدالت خمتلفة للبلدان ذات الدخل العايل واملتوسط واملنخفض خُيصص للصحة العاملية. ويقدر أن تتولد عن هذه الرضائب 8.10 

مليار دوالر أمريكي سنويًا، باإلضافة إىل املزايا الصحية لتقليل التدخني.
وثانيًا، يؤيد فرض رضيبة عىل املعامالت املالية، وذلك يمكن أن ُيدر أمواالً ترتاوح بني 9 مليارات دوالر أمريكي يف أوروبا وحدها و48 

مليار دوالر أمريكي يف جمموعة العرشين، أو أكثر من ذلك بكثري عىل نطاٍق أوسع وتغطية أشمل. 
وثالثًا، يؤيد رضائب الكربون، بام يف ذلك رضائب أعىل يف املدى املتوسط عىل وقود السفن والطائرات، وهو ما ُيمكن أن ُيدر إمجاالً 50 

مليار دوالر أمريكي سنويًا.

.Gates W. Innovation with impact: financing 21st century development :املصــدر
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وتتنوع جهات متويل البحوث أيضا، وتشمل:
• وزارات الصحة احلكومية؛	
• املنظامت البحثية احلكومية؛	
• وكاالت التنمية احلكومية/ وزارات اخلارجية ؛	
• الوزارات احلكومية األخرى )مثل وزارة الدفاع(؛	
• املؤسسات؛	
• رشكات املستحرضات الصيدالنية يف البلدان املتقدمة والنامية؛	
• رشكات التكنولوجيا احليوية يف البلدان املتقدمة والنامية.	

وكانت هناك دعوات عىل مدى سنوات متعددة إىل حتسني التنسيق بني هذه اجلهود املتنوعة. 
وقد استبانت اللجنة املعنية بالبحوث والتطوير هذه املشكلة عام 1999، وأفادت يف هذا الصدد 

بام ييل:
"من الصعب جتاهل االستنتاج الذي مؤداه أن النظام احلايل لتعزيز البحوث بشأن مشاكل 
الستبانة  حالية  آلية  توجد  وال  عام.  بشكل  التناغم  ويفتقد  أ  جمزَّ الصحية  النامية  البلدان 
وتعزيز البحوث بشأن املشاكل التي ال تتبناها جمموعة دعوة. وال توجد آلية حاليًا للتعامل 
مع املسائل املعتادة والصعبة املتعلقة برتشيد جهود البحث العاملية، عىل سبيل املثال: ما هي 
املشاكل التي تستحق املزيد من االهتامم؟ وما هي املشاكل التي تستحق اهتاممًا أقل؟ ومتى 
"حُتل" مشكلة ما؟ فليس هناك ذاكرة مؤسسية للبحوث. وما هي الدروس املستفادة؟ وكيف 
يمكن االستفادة من هذه الدروس يف املبادرات األخرى؟ ... وليس هناك صوت مستقل غري 

رسمي يتحدث برصاحة وبصورة نقدية عن سياسات اهليئات وممارساهتا."
وأوصت اللجنة بإنشاء "آلية دولية لتسهيل البحوث الصحية، عىل غرار املجموعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية. فمن شأن ذلك أن يسهم بشكٍل كبري يف حتقيق املزيد من التناغم 
لدعم البحوث املتعلقة بمشاكل البلدان النامية الصحية، كام أنه سيوفر إمكانية حشد املزيد من 

التمويل الطويل املدى لدعم هذه البحوث." )23(
عام  يف  العمومية  والصحة  واالبتكار  الفكرية  امللكية  بحقوق  املعنية  اللجنة  الحظت  وباملثل 

2006 ما ييل:
اإلطالق،  عىل  آليات  توجد  ال  أو  قليلة،  آليات  سوى  الراهن  الوقت  يف  توجد  ال   ..."
إلسداء املشورة بشأن أولويات ختصيص املوارد بطريقة مناسبة بني أنشطة البحث والتطوير 
بشأن خمتلف األمراض، أو التوازن بني املوارد الالزمة ألغراض البحث والتطوير وتقديم 
اخلدمات فيام يتعلق بكل مرض، أو وسائل رصد وتقييم أثر املوارد املخصصة للعالج وتقديم 

اخلدمات." 
والرشكات  األكاديميني  جتمع  أن  العاملية  الصحة  ملنظمة  "ينبغي  بأنه  اللجنة  "وأوصت 
احليوية،  التكنولوجيا  أو  الصيدالنية  املنتجات  جمال  يف  العاملة  والكبرية  الصغرية 
واحلكومات يف شكل جهات مانحة للمساعدات أو جمالس للبحث الطبي، واملؤسسات، 
والرشاكات بني القطاعني العام واخلاص، واملرىض، وجمموعات املجتمع املدين يف منتدى 
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خمتلف  بني  التنسيق  وزيادة  التنظيم  من  بمزيد  املعلومات  بتبادل  السامح  أجل  من  دائم 
األطراف الفاعلة." )44(

ويف عام 2011 أشار تقرير "G–Finder” إىل ما ييل:
االستثامرات  نوع  التمويل عىل حتديد  يساعد جهات  الراهن  الوقت  نظام يف  يوجد  "...ال 
غالبًا  يكون  والتطوير  البحث  متويل  أن  هي  والنتيجة  الصحية،  العوائد  أعىل  يقق  الذي 
ولتحقيق  والتقنية...  العلمية  واإلمكانات  األمراض  مكافحة  باحتياجات  مقارنًة  ضعيفًا 
تقييم  عىل  تساعدها  ألدوات  التمويل  جهات  حتتاج  االستثامر،  من  الصحية  العوائد  أعىل 
تكون  حتى  املنتجات،  وفجوات  واملعريف،  العلمي  والوضع  ومقارنتها،  األمراض  أعباء 
أساسًا تستطيع من خالله حتديد املرض وجماالت املنتج األفضل لالستثامر. وبالنسبة لبعض 
األمراض، قد يعني هذا الرتكيز عىل العلوم األساسية بدرجة أكرب منها عىل تطوير املنتجات. 
ولكن بالنسبة لبعض األمراض األخرى، تكون العلوم األساسية قد بلغت املرحلة الصحيحة 
ه  التي تسمح برتمجتها إىل تكنولوجيات صحية قابلة لالستخدام، وينبغي من األفضل أن ُيوجَّ

التمويل يف هذه احلالة إىل تطوير املنتجات." )26(
من  أفضل  مستوى  حتقيق  إىل  ملباة  غري  حاجة  بوجود  العهد  قديم  اعرتافًا  هناك  فإن  وهكذا 
من  املوارد  ختصيص  وحتسني  والباحثني،  املمولني  بني  املعلومات  تبادل  أجل  – من  التنسيق 
خالل حتديد ثغرات التمويل أو اجلهود املزدوجة، وتعلم الدروس واالستفادة منها. وإذا كانت 
القضية ما زالت موضع نقاش عىل مدار عقدين من الزمان بعد اجتامع اللجنة املعنية بالبحوث 
والتطوير فهذا يدل عىل السواء عىل أنه ال يزال هناك قصور كبري يف الرتتيبات احلالية وأن ما 
تم إنجازه حتى اآلن ملعاجلة هذه القضية خالل العرشين سنة املاضية ما زال بالتايل قلياًل جدًا. 
وعدم القيام بأي عمل يف هذا الصدد هو يف حد ذاته جتسيد لصعوبة حتسني التنسيق، وذلك 

أ جدًا ومصالح املمولني والباحثني هي أيضًا متنوعة للغاية.  بالضبط ألن املجال جمزَّ
وسوف ندرس القضايا املتعلقة بتحسني التنسيق بمزيٍد من التفصيل يف الفصل 5.
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الفصـــل 3:        
مراجعة االقرتاحــات

تكمن واحدة من مهامنا األساسية، كام حددها القرار ج ص ع 63–28، يف اإلسهاب يف حتليل 
االقرتاحات املستعرضة أو الواردة يف تقرير فريق اخلرباء العامل. وقررنا، كام ورد يف الفصل 
األول، مراجعة االقرتاحات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء العامل والبالغ عددها 22 اقرتاحًا، 
وليس فقط االقرتاحات التي حددها القرار، فضاًل عن املسامهات التي تلقيناها نتيجة دعوة 

تقديم املسامهات التي أطلقناها، والبالغ عددها 22 مسامهة.

معايري التقييم واألسلوب امُلتبع
قمنا بصياغة هذه املهمة من خالل حتديدنا يف اجتامعنا األول لعدد من املعايري سنستند إليها 
للحكم عىل نوعية كل اقرتاح. وترد هذه املعايري يف تقريرنا االستهاليل )التذييل 1(. ثم جلأنا 
إىل هذه املعايري إلجراء تقييم أويل لالقرتاحات االثنني والعرشين واملسامهات التي ناقشناها يف 
اجتامعنا الثاين. وأجرينا يف ضوء هذه اجلولة األوىل من دراسة االقرتاحات، مراجعة للمعايري 
عن  املنبثقة  املعايري  من  األوىل  املجموعة   1–3 اجلدول  يف  ونبني  الالحقة.  التقييم  وعمليات 
التقرير االستهاليل وجمموعة املعايري املعّدلة التي توافقنا عليها يف هناية املطاف. وهكذا تتضمن 
االقرتاحات  يقّيم  جدوالً   3 التذييل  يف  املدرجة  االقرتاحات  من  اقرتاح  كل  تقييم  عمليات 
"النهائية" الواردة يف اجلدول أدناه. ويوفر اجلدول كذلك رشوحات خمترصة  مقارنة باملعايري 

لكل معيار، ترد يف خانة التعليق.
وانطلقنا عند صياغة هذه املعايري من فرضية أن الغاية الرئيسية من االقرتاحات ينبغي أن تكون 

تعزيز البحث والتطوير، وفقًا ملا تنص عليه واليتنا. 

اجلدول 3–1 معايري فريق اخلرباء االستشاريني العامل

التعليق املعيار النهائي التقرير االستهاليل
احلكم عىل األثر املحتمل عىل الصحة العمومية يف البلدان النامية – ال يوجد بشكل عام 

سوى القليل من األدلة القاطعة يف ما يتعلق باالقرتاحات اجلديدة، وال حتى القائمة.
األثر عىل الصحة 

العمومية
الوقع املحتمل عىل الصحة العمومية 

يف البلدان النامية 

تقييم لتكلفة التطبيق بالنسبة للفوائد املحتملة.  الكفاءة / 
املردودية

االستخدام الرشيد واملنصف 
للموارد/ اعتبارات الكفاءة

املردودية
سهولة تنفيذ االقرتاح من الناحية التقنية ـ االنتقال من ُنظم تلقائية نسبيًا قائمة عىل 

قواعد حمددة إىل اقرتاحات تتضمن درجة من التعقيد يف اإلطالق والتشغيل.  اجلدوى التقنية اجلدوى التقنية، وإمكانية التوسيع، 
وقابلية التكرار، ورسعة التنفيذ

تقييم للتكلفة املبارشة للمرشوع )التي تقع عادة عىل عاتق احلكومة(، والتكاليف غري 
املبارشة املفروضة عىل جهات أخرى كاملرىض مثاًل أو الوفورات التي يمكن حتقيقها 

)نتيجة لتعديل يف اتفاقات احلرصية مثاًل(.   
اجلدوى املالية اجلدوى املالية واالستدامة

ُأسقط هذا اخليار كمعيار واضح بسبب صعوبة حتديد اإلضافة يف االقرتاحات الرامية 
إىل ختصيص أموال. مل يستخدم اإلضافة

يتبـــــع...
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اآلليات اخلاضعة للتقييم
يعطي االتذييل 2 تفسريًا مفصاًل ملا فهمناه، قدر املستطاع، من املنهجية التي اتبعها فريق اخلرباء 
التي دجمنا  الطريقة  اقرتاحًا جممعًا. كام يرشح   22 العامل وكيفية توصله إىل الئحة هنائية من 
بواسطتها املسامهات التي تلقيناها يف حتليلنا. ويبنّي اجلدول 3–2 أدناه العالقة بني اقرتاحات 
فريق اخلرباء العامل االثنني والعرشين واملسامهات االثنتني والعرشين التي تلقيناها. وكام هو 
13 مسامهة )أو أجزاء منها( مقابل االقرتاحات االثنني والعرشين لفريق  مبنّي، فقد أدرجنا 

اخلرباء العامل.

التعليق املعيار النهائي التقرير االستهاليل
إىل أي مدى ُيسهم اللجوء إىل امللكية الفكرية يف اقرتاح ما يف حفز االبتكار وتعزيز 

اإلتاحة. امللكية الفكرية مسائل إدارة امللكية الفكرية

إىل أي مدى حُتدد أسعار املنتجات بصورة مستقلة عن متويل البحث والتطوير. فك االرتباط إمكانية فك االرتباط بني تكاليف 
البحث والتطوير وأسعار املنتجات

هل يتضمن االقرتاح عنرصًا يعزز اإلتاحة، بام يف ذلك احتامل تأمني أسعار منخفضة، 
فضاًل عن تدابري لتعزيز الطلب الفعيل عىل املنتجات الالزمة. اإلتاحة

األثر عىل اإلنصاف والتوزيع، بام يف 
ذلك توفر املنتجات ويرس تكلفتها 

والوقع عىل اإلتاحة والتسليم
إىل أي مدى تتسم تدابري ترصيف الشؤون بالشفافية واملساءلة املالئمتني ومدى 

تعقيدها. وغالبًا ما يتعذر تقييم هذا اجلانب نظرًا إىل التفاوت الكبري بني املشاريع 
من حيث تدابري ترصيف الشؤون أو ألن املشاريع ال تكون حمددة بشكل دقيق يف 

االقرتاحات.

ترصيف الشؤون 
واملساءلة

املساءلة واملشاركة يف ترصيف 
الشؤون وصنع القرار

إىل أي مدى هيدف االقرتاح إىل تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يف جمايل البحث 
والتطوير يف البلدان النامية. بناء القدرات األثر عىل بناء القدرات يف البلدان 

النامية ونقل التكنولوجيا إليها
ُأسقط هذا اخليار كمعيار واضح بسبب صعوبة تفسريه بالنسبة للعديد من االقرتاحات، 

لكنه اسُتخدم يف النظر يف جمموع االقرتاحات. مل يستخدم إمكانية التآزر مع آليات أخرى/ 
احتامل الدمج مع آليات أخرى.

يتبـــــع...

تتمـــــة

اجلدول 3–2 معايري فريق اخلرباء االستشاريني العامل

املسامهات ذات الصلة اقرتاحات فريق اخلرباء العامل املجمعة االثنان والعرشون
متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة وتقديم احلوافز. مبادرة األدوية 

املضادة لألمراض املهملة. 1.  رضيبة جديدة غري مبارشة

2.  مسامهات طوعية من رشكات األعامل واملستهلكني
3.  فرض رضيبة عىل أرباح صناعة املستحرضات الصيدالنية 

املعادة إىل الوطن  
4.  صندوق مانحني جديد للبحث والتطوير يف جمال الصحة

1. مسامهة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل. اجلامعات املتحالفة من أجل توفري 
األدوية األساسية. 

2. مبادرة املصادر املفتوحة الكتشاف األدوية. جملس البحوث العلمية والصناعية، 
اهلند.

5.  املصادر املفتوحة

6.  جمموعات براءات االخرتاع )نموذج املرفق الدويل لرشاء 
األدوية(
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يتبـــــع...

تتمـــــة

املسامهات ذات الصلة اقرتاحات فريق اخلرباء العامل املجمعة االثنان والعرشون
صندوق األثر الصحي. حوافز لصالح الصحة العاملية. 7.  صندوق األثر الصحي

8.  قسيمة مراجعة األولويات
9.  الترشيعات اخلاصة باملنتجات النادرة

10. حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل  
الصندوق الدويل لالبتكار )"امللكية الفكرية اخلرضاء"(. معهد الدراسات العليا 

الدولية واإلنامئية. نيتا 1. 11. امللكية الفكرية اخلرضاء

12. إزالة حرصية البيانات  
1. مسامهة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل. اهليئة الدولية للعمل يف جمال 

الصحة. 
والطب  الصحة  جمال  يف  والتطوير  البحث  بشأن  أساسية  معاهدة  إبرام  يف  النظر   .2
يف  واإلنصاف  الصحة  مبادرة  الصحة،  جمال  يف  للعمل  الدولية  اهليئة  احليوي. 
املجتمع، املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة، منظمة أطباء بال حدود، وشبكة 

العامل الثالث. 
3. إطار عاملي بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة. شبكة العمل من أجل توفري 
التجارة والتنمية، ومبادرة الصحة  اهلند، وإعالن برن، وجممع  األدوية يف عموم 

واإلنصاف يف املجتمع، وحركة صحة الشعوب، وشبكة العامل الثالث. 

13. معاهدة بشأن البحث والتطوير يف املجال الطبي احليوي 

جوائز للحض عىل االبتكار. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة.  14. جوائز قيمة للمرحلة النهائية )مكافآت تستند إىل الوقع( 

15. إعفاءات رضيبية للرشكات العاملة يف جمال األمراض  
املهملة 

1. صندوق للبحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة. رشكة نوفارتيس 
انرتناشيونال. 

2. إطار عاملي بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة. شبكة العمل من أجل توفري 
التجارة والتنمية، ومبادرة الصحة  اهلند، وإعالن برن، وجممع  األدوية يف عموم 

واإلنصاف يف املجتمع، وحركة صحة الشعوب، وشبكة العامل الثالث. 

16. رشاكات من أجل تطوير املنتجات 

1. االستثامر يف الرشكات الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية املبتكرة، جملس 
البحوث الصحية ألغراض التنمية واملنتدى العاملي بشأن األبحاث يف املجال 

الصحي. 
2. نظام جديد للحفز عىل االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية )معهد علوم 

  .Franciosi E و Maito M وتكنولوجيات املعلومات(، السيدان

17. منح مبارشة للرشكات الصغرية وإلجراء التجارب يف 
البلدان النامية  

1. جائزة قائمة عىل املعامل البارزة لتحفيز البحث والتطوير يف جمال تشخيص احلمى يف 
مرافق الرعاية. منظمة املرشوعات البيولوجية للصحة العاملية.

2. متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة وتقديم احلوافز. مبادرة األدوية 
املضادة لألمراض املهملة.

3.  جوائز للحض عىل االبتكار. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة. 

18. جوائز املعامل البارزة

جوائز للحض عىل االبتكار. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة. 19. جوائز النهاية )نقدًا(
20. اتفاقات الرشاء أو التوريد

متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة وتقديم احلوافز. مبادرة األدوية 
املضادة لألمراض املهملة 21. املواءمة التنظيمية
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يتبـــــع...

تتمـــــة

املسامهات ذات الصلة اقرتاحات فريق اخلرباء العامل املجمعة االثنان والعرشون
متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة وتقديم احلوافز. مبادرة األدوية 

املضادة لألمراض املهملة. 22. منصات تعاونية للبحث والتطوير. 

املسامهات املرتبطة بمقرتحات فريق اخلرباء العامل االثنني والعرشين
1.  جوائز للحض عىل االبتكار. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة.

2.  إطار عاملي بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة. شبكة العمل من أجل توفري األدوية يف عموم اهلند، إعالن برن، جممع التجارة والتنمية، ومبادرة 
الصحة واإلنصاف يف املجتمع، وحركة صحة الشعوب، وشبكة العامل الثالث.

3.  النظر يف إبرام معاهدة أساسية بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة والطب احليوي. اهليئة الدولية للعمل يف جمال الصحة، مبادرة الصحة واإلنصاف 
يف املجتمع، واملؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة، ومنظمة أطباء بال حدود، وشبكة العامل الثالث.

4. مسامهة من فريق اخلرباء االستشاريني العامل. اجلامعات املتحالفة من أجل توفري األدوية األساسية.
5. االستثامر يف الرشكات الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية املبتكرة. جملس البحوث الصحية ألغراض التنمية واملنتدى العاملي بشأن األبحاث يف 

املجال الصحي.
6. الصندوق الدويل لالبتكار )"امللكية الفكرية اخلرضاء"(. معهد الدراسات العليا الدولية واإلنامئية. نيتا 1.

7. صندوق للبحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة. رشكة نوفارتيس انرتناشيونال.
8. جائزة قائمة عىل املعامل البارزة لتحفيز البحث والتطوير يف جمال تشخيص احلمى يف مرافق الرعاية. منظمة املرشوعات البيولوجية للصحة العاملية 

.)BVGH(
9. صندوق األثر الصحي. حوافز لصالح الصحة العاملية.

.Franciosi E و Maito M 10. نظام جديد للحفز عىل االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية )معهد علوم وتكنولوجيات املعلومات(، السيدان
11. مسامهة من فريق اخلرباء االستشاريني العامل. اهليئة الدولية للعمل يف جمال الصحة.

12. مبادرة املصادر املفتوحة الكتشاف األدوية. جملس البحوث العلمية والصناعية، اهلند. 
13. متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة وتقديم احلوافز. مبادرة األدوية املضادة لألمراض املهملة.

املسامهات غري املرتبطة مبارشة بمقرتحات فريق اخلرباء العامل االثنني والعرشين
يف   Charité Universitätsmedizin Berlin جامعة   .BUKO Pharma–Kampagne 14. الرتخيص العادل/ األدوية للجميع. رشكة 

برلني وجامعة Universität Oldenburg يف أولدنبورغ.
15. نموذج الشبكة األفريقية لالبتكار املتعلق بالعقاقري والتشخيص )ANDI (. الشبكة األفريقية لالبتكار املتعلق بالعقاقري والتشخيص. الربنامج 

اخلاص للبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية.
16. الربجميات مفتوحة املصدر اهلادفة إىل حتسني اخلدمات اخلاصة بصحة األم والوليد والطفل يف باكستان. السيد Kazi GN.. املكتب القطري ملنظمة 

الصحة العاملية يف باكستان. 
.Health Insight Ltd 17. بوابة إدارة أمراض املناطق املدارية املهملة –  مرصد األوبئة. الرشكة املحدودة للمعلومات الصحية 

18. معارف وممارسات أصحاب العمل بشأن السالمة الغذائية يف عمليات اخلدمة الغذائية املوفرة للفئات السكانية املعرضة ملخاطر كربى. جامعة 
.Paez P كوستا ريكا، السيد

 .Agarwal 19. اهلندسة البيولوجية للخاليا اجلذعية احلوفية. بحث رسيري. الرشكة املحدودة ملستشفى طب العيون التابع للدكتور
.Agarwal 20. اقرتاح للحد من وفيات األمومة. بحث رسيري. الرشكة املحدودة ملستشفى طب العيون التابع للدكتور

21. التحوط األمثل من التقادم املبكر للعالجات املتوفرة. املجموعة األورومتوسطية إلدارة األعامل، واملركز الوطني للبحث العلمي، وجتمع األبحاث 
.Luchini Sو Leoni P يف جمال االقتصاد الكمي يف مدينة ايكس مرسيليا، ومعهد االقتصاد العام، السيدان

22. خفض مدة براءات االخرتاع لتجنب التواطؤ عىل مستوى القطاع الصناعي. املجموعة األورومتوسطية إلدارة األعامل، واملركز الوطني للبحث 
.Sandroni Aو Leoni P العلمي، وجتمع األبحاث يف جمال االقتصاد الكمي يف مدينة ايكس مرسيليا، معهد االقتصاد العام، السيدان
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وتوصلنا، آخذين بعني االعتبار ملا سبق، وبعد 
من  جممعًا  اقرتاحًا   15 إىل  متعددة،  قراءات 
هذه  وأغلبية  للتقييم.  سنخضعها  اقرتاحاتنا 
االقرتاحات تتطابق إىل حد بعيد مع اقرتاحات 
فريق اخلرباء العامل. ومجعنا يف بعض احلاالت 
العامل  اخلرباء  فريق  من  اقرتاحات  عدة  بني 
النهاية(،  وجوائز  البارزة  املعامل  جوائز  )مثل 
واقرتاحات  االقرتاحات  بعض  بني  ودجمنا 
وردت يف املسامهات أو يف أماكن أخرى )مثل 
النهوج املفتوحة للبحث والتطوير واالبتكار(، 
التطورات  عن  نامجة  جديدة  مواد  أضفنا  أو 
احلاصلة منذ تقرير فريق اخلرباء العامل األخري 
وُتعرض  االخرتاع(.  براءات  )مثل جمموعات 
عمليات التقييم اخلمس عرشة يف التذييل 3 وهي مبينة يف اجلدول 3–3. ويرد يف هناية التذييل 
التي أدرجناها يف  العامل واملسامهات  2 جدول كامل ُيظهر جمموعة اقرتاحات فريق اخلرباء 
التمويل بشكل منفصل. وأدرجنا،  املتعلقة بمصادر  التقييامت. ونتناول االقرتاحات األربعة 
العامل،  اخلرباء  فريق  باقرتاحات  مبارش  بشكل  املرتبطة  غري  املتبقية  املسامهات  ضمن  من 
املسامهة رقم 14 املتعلقة بـ"الرتخيص العادل" يف إطار تقييم النهج املفتوحة للبحث والتطوير 
واالبتكار. ونناقش املسامهة رقم 15 )الشبكة األفريقية لالبتكار املتعلق بالعقاقري والتشخيص( 

يف الفصل الرابع.
واعتربنا أن مخس مسامهات من ضمن املسامهات املتبقية )من 16 إىل 20( ال تدخل يف نطاق 
اختصاصاتنا ألهنا طلبات لتمويل مشاريع أكثر منها اقرتاحات لتحسني متويل البحث والتطوير 
وتنسيقهام. ورأينا كذلك أن االقرتاحني املتبقيني )20 و21( ال تدعمهام بّينات جتريبية كافية، ومل 
نقتنع باحلجج النظرية التي جلأ إليها رعاة االقرتاحات لتربيرها، خاصة وأن الرشكات أخفقت 
والعدوى  لأليدز  العالج  بدل  اللقاحات  )ُطرحت  خاصة  منتجات  ابتكار  يف  االستثامر  يف 
بفريوسه كمثال ( ألن ذلك سيؤدي إىل ازدواجية يف امللكية الفكرية أو البنى التحتية العالجية 
القائمة. ويف ما يتعلق بـ"التّحوط األمثل"، مل تتوفر لنا معلومات كافية لكي يتسنى لنا احلكم 
عىل آلية التأمني املقرتحة. ومل ترد، يف حالة خفض مدة براءة االخرتاع، أية دالالت عىل شكل 
اخلفض املطلوب يف ُمدد براءات االخرتاع أو عىل الوقع الذي قد حُيدثه هذا اخلفض عىل البحث 
والتطوير، باستثناء املثل الذي استند إليه مقدمو االقرتاح يف استنتاجاهتم. وال جدل يف وجود 
حجج ناجعة تؤكد أن اللقاحات، بصفتها عالجًا وقائيًا، هي بحد ذاهتا أقل جاذبية جتارية من 
العالج يف حاالت األمراض املزمنة، لكن هذا ال يعني بالرضورة أن خفض احلوافز لالستثامر 
يف العالجات واللقاحات معًا هو احلل املناسب. وباإلضافة إىل ذلك، يتطلب تغيري املدة الدنيا 
مجيع  يف  انعكاسات  عليه  وترتتب  العاملية،  التجارة  منظمة  مع  مفاوضات  االخرتاع  لرباءات 
القطاعات. ومل يتضح لنا بالتايل إذا كان أي من االقرتاحني، يف صيغته احلالية، قد ُيسهم عمليًا 

يف حتسني البحث والتطوير يف جمال األمراض التي تتفشى بشكل رئييس يف البلدان النامية.

اجلدول 3–3 عمليات تقييم فريق اخلرباء االستشاريني العامل

عمليات التقييم اخلمس عرشة التي أجراها فريق اخلرباء االستشاريني العامل

النهوج املفتوحة للبحث والتطوير واالبتكار اإلطار العاملي للبحث والتطوير 

جوائز املعامل البارزة وجوائز النهاية إزالة حرصية البيانات

اتفاقات الرشاء أو التوريد املنح املبارشة للرشكات

قسيمة مراجعة األولويات امللكية الفكرية اخلرضاء

املواءمة التنظيمية صندوق األثر الصحي

اإلعفاءات الرضيبية للرشكات الترشيع اخلاص باملنتجات النادرة

حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل جمموعات براءات االخرتاع

األموال اجلامعية 



55تعــزيز التمـويل والتنســيق عىل الصعيد العـاملي

ملخص عمليات التقييم
استخدمنا يف عمليات التقييم مجيع األدلة التي استطعنا إجيادها والتي تتعلق باالقرتاح اخلاضع 
للتقييم، بام يف ذلك تلك املضمنة يف املسامهات، وقمنا بتسجيلها. لكن األغلبية العظمى من 
التكاليف  عىل  بموضوعية  للحكم  إليه  االستناد  يمكن  قاطعًا  دلياًل  تتضمن  ال  االقرتاحات 
واملنافع.  ونحن ال ندعي بالتايل أن طريقة حتديد األولويات التي اتبعناها طريقة علمية، بل 
إننا جلأنا إليها كوسيلة يمكننا من خالهلا التوصل عىل نحو منهجي معقول إىل حكم مجاعي، 
مستندين إىل خرباتنا اخلاصة املتنوعة يف حتديد ما هو قابل للتنفيذ عمليًا وما هو أقل قابلية أو 
ما هو غري قابل بتاتًا للتنفيذ. ويرد امللخص املفّصل لعمليات التقييم يف التذييل 3. وتتضمن 
عمليات التقييم نقاشات بشأن نقاط قوة االقرتاحات املختلفة ونقاط ضعفها، تدعمها إشارات 

إىل مؤلفات حالية، حيثام أمكن. وجيري كل تقييم وفقًا للعناوين التالية:
• األثر عىل الصحة العمومية؛	
• اجلدوى التقنية؛	
• اجلدوى املالية؛	
• اجلدوى التنفيذية.	

وتتضمن هذه العناوين معايري فريق اخلرباء االستشاريني العامل )يف صيغتها النهائية( وتستند 
إىل النموذج الذي أنجزناه يف طلب التامس املسامهات.1 وقد خلصنا، استنادًا إىل عمليات التقييم 

هذه وإىل معايرينا اخلاصة إىل االستنتاجات التالية بشأن كل من االقرتاحات اخلمسة عرش.

اإلطار العاملي للبحث والتطوير
الوقت قد حان  أن  رأينا  استنادًا إىل مسامهتني وردتانا تقرتحان وضع معاهدة وإطار عاملي، 
العاملية  الصحة  منظمة  من  برعاية  اتفاقية2  أو  ومتكامل  متجانس  دويل  إطار  وضع  يف  للنظر 
بغية دعم أعامل البحث والتطوير ذات األولوية يف املجال الطبي واملخصصة لعالج األمراض 

املنترشة يف البلدان النامية.
ويتضمن  إضافيًا.  متحصًا  يستحقان  فهام  طموحني،  يبدوان  االقرتاحني  أن  من  الرغم  وعىل 
وفعال  وتشاركي  شفاف  هيكل  وضع  تشمل  بوضوح،  حمددة  وأهدافًا  أغراضًا  االقرتاحان 
لترصيف الشؤون يلبي حاجات تقييم الثغرات يف جمايل البحث والتطوير، وحتديد األولويات، 
وختصيص األموال الالزمة لتعزيز جهود البحث والتطوير املالئمة للظروف القائمة يف البلدان 
من  وغريها  األعضاء  الدول  من  مسامهات  من  العاملي  املستوى  عىل  األموال  ومجع  النامية، 

مصادر التمويل املخصصة.
ويستويف االقرتاحان املقدمان إلينا مجيع املعايري التي وضعناها تقريبًا. ومها ال يعرضان تفاصيل 
حمددة حول أساليب عمل اإلطار أو االتفاقية املتوخيني، وإن كانا يتضمنان مبادئ عامة. وقد 
تعمد مقدمو االقرتاحني هذا اخليار العتقادهم بأن مسؤولية البت يف اآللية املؤسسية وطريقة 

يمكن االطالع عىل نص دعوة تقديم املسامهات التي أطلقها فريق اخلرباء العامل عىل املوقع التايل:  1
http://www.who.int/phi/news/cewg_call_for_proposals.pdf )تم النفاذ يف 7 آذار/ مارس 2012(.

نفضل استعامل كلمة "اتفاقية" بدالً من "معاهدة"، حتى وإن كان هناك القليل من التباين بينهام من الناحية القانونية.  2
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عمل الصك املقرتح تقع عىل عاتق الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية. ويكمن موطن 
الرئييس هلذين االقرتاحني يف أهنام، ويف حال اعتامدمها، سيؤمنان حاًل متكاماًل ملشكلة  القوة 
انخفاض متويل البحث والتطوير يف جمال األدوية واالفتقار إىل تنسيق عاملي، ال سيام من أجل 

التصدي لألمراض املنترشة يف البلدان النامية.
التنفيذ  إمكانية  تنفيذ االقرتاحني ودراسة  للبدء يف  الالزمة  الرئيسية  يتعلق باخلطوات  ما  ويف 
املالية، تم التشديد عىل أن الفكرة هي رفع توصية تدعو الدول األعضاء إىل املوافقة عىل الرشوع 
بعملية تفاوض رسمية بشأن إطار أو اتفاقية عامليني، وأنه ينبغي بالتايل أن تناقش هذه اجلوانب 
أثناء هذه املفاوضات. وعىل الرغم مما ينطوي عليه هذا اهلدف من حتديات، فقد حان الوقت 

إلطالق املفاوضات الالزمة بشأن إبرام معاهدة.
ويوفر االقرتاحان معطيات مفصلة بشأن املبادئ الواجب تكريسها يف أية معاهدة أو إطار، 
لتعزيز  املعلومات  وتقاسم  والتطوير،  البحث  تكاليف  أعباء  لتحمل  عادل  تدبري  قبيل  من 
البحث والتطوير. وتتمثل  املتأتية من أنشطة  املنتجات  إتاحة  العلمي، واإلنصاف يف  التقدم 
املفاهيم األساسية التي يقوم عليها االقرتاحان يف فك االرتباط بني أسعار األدوية وتكاليف 
البحث والتطوير ومشاركة مجيع احلكومات يف حتديد األولويات يف جهود البحث والتطوير 
وتنسيقها ومتويلها. ومل نَر يف االقرتاحني صيغة بديلة عن نظام حقوق امللكية الفكرية القائم، 
والتطوير يف  البحث  من  االحتياجات  تلبية  النظام عن  يتخلف هذا  له حني  مكّملة  أداة  بل 

النامية.  البلدان 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  رغبة  عىل  بالطبع  االقرتاحني  هذين  تنفيذ  إمكانية  وستتوقف 
كل  ويشكل  األمر.  هبذا  يتعلق  دويل  صك  بشأن  بمفاوضات  الرشوع  يف  العاملية  الصحة 
بالتأهب  اخلاص  واإلطار  التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  من 
لألنفلونزا اجلائحة: تبادل فريوسات األنفلونزا والتوصل إىل اللقاحات والفوائد األخرى، 
املتعلقة بإطار واتفاقية دوليني  النوع. وسنناقش األفكار  أحدث سوابق ملفاوضات من هذا 

بمزيد من اإلسهاب يف الفصل السادس. 

إزالة حرصية البيانات
أمراض  جمال  يف  االبتكار  يف  عمليًا  تسهم  البيانات  حرصية  أن  عىل  أدلة  ال  أن  وجدنا  لقد 
النمطني الثاين والثالث، واالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية من البحث والتطوير يف ما يتعلق 
باألمراض من النمط األول، وخلصنا بالتايل إىل أن إزالتها، حيث توجد، لن يؤثر بشكل سلبي 
عىل حوافز االبتكار يف جمال هذه األمراض وسيسهم أيضًا يف خفض أسعار األدوية املعنية. وإذ 
أقررنا بأن إزالة حرصية البيانات لن تكون بمثابة مسامهة ملحوظة يف تعزيز االبتكار، أرشنا إىل 
أن من شأهنا السامح لرشكات األدوية اجلنيسة باالبتكار تدرجييًا يف جمال منتجات ختضع، من 

دون هذا التدبري، حلرصية البيانات. 
وعىل الرغم من أن إزالة حرصية البيانات قد ال يسهم مسامهة قوية يف حتقيق اهلدف الرئييس 
وقع  عىل  ينطوي  فهو  جيد.  نحو  عىل  معايرينا  يستويف  فاالقرتاح  والتطوير،  بالبحث  املتعلق 
حمتمل قوي عىل الصحة العمومية نتيجة األثر اإلجيايب عىل إتاحة األدوية من خالل حتسني توفره 
ا وُيرس تكلفتها. وإزالة حرصية البيانات ممكنة من الناحيتني التقنية واملالية، لكنها تتطلب إعادة 
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التفاوض عىل الواجبات املتعددة والثنائية األطراف القائمة وقد تكون فعالة من حيث التكلفة. 
وهي تعالج واحدة من املسائل املتعلقة بمسألة إدارة امللكية الفكرية من خالل إزالة شكل من 
للحوافز  التدبري مكّمل  اجلنيسة. وهذا  األدوية  املبكرة عىل  املنافسة  وتعزيز  أشكال احلرصية 

واآلليات القائمة األخرى. 

املنح املبارشة للرشكات
تتبع هذه املسارات املخصصة للرشكات الصغرية واملتوسطة يف  التي  الربامج  لقد اعتربنا أن 
واملالية.  التقنية  الناحيتني  من  للتنفيذ  قابلة  وهي  معايرينا،  تستويف  أن  ُيمكن  النامية  البلدان 
وقد يكون هلذه الربامج وقع إجيايب عىل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وخاصة إذا اقرتنت 
بمساعدة يف جماالت التسويق وإدارة التكنولوجيا، كام يقرتح املنتدى العاملي بشأن األبحاث 
بناء  تعزيز  إىل  ترمي  تدابري  كذلك  املقرتح  االبتكار  صندوق  ويتضمن  الصحي.  املجال  يف 
القدرات ونقل التكنولوجيا، وحلقات وصل باجلامعات واملؤسسات العامة للبحوث. وهذه 
تتناول يف  الربامج ال  لكن هذه  املقرتحة.  أو  القائمة  األخرى  اآلليات  مع  متامًا  تتامشى  املنح 
املقابل بشكل مبارش مسائل التوفر وُيرس الكلفة والتسليم واإلتاحة، ويتعني لذلك وضع آليات 
تكميلية لتحقيق أعىل قدر من الكفاءة. وال يزال هناك حاجة إىل حتديد معايري املساءلة وترصيف 
الشؤون. ويمكن تناول مسائل إدارة امللكية الفكرية كجزء من هذه الربامج، كام هو احلال يف 

االقرتاح املتعلق بإنشاء صندوق جديد لالبتكار. 
ودعت احلاجة إىل دراسة هذه الربامج يف سياق اقرتاحات أخرى تتعلق بالصناديق اجلامعية. 
لكن مل يتضح يف املقابل ما إذا كانت هذه االقرتاحات املحددة ستسد ثغرات التمويل الكربى 
يف جمال تطوير العقاقري )كتجارب املرحلة الثالثة مثاًل(. ومل تتبلور كذلك رؤية واضحة حول 

ماهية احتياجات التمويل غري امللباة يف دورة التطوير. 
وأخريًا، ترتبط أمهية هذه الربامج ارتباطًا مبارشًا بمصدر األموال وطبيعة الربامج وطرق اعتبار 
يتسنى  للتنفيذ حني  قابلية  أكثر  الربامج  أن  الربنامج. وتبنّي  الفكرية جزءًا من  امللكية  حقوق 
استمداد املوارد من مصادر السياسة الصناعية وبدعم منها. ومن املمكن كذلك املزج بني هذه 

الربامج ورشوط الرتخيص ألجل اإلتاحة. 

امللكية الفكرية اخلرضاء 
رأينا أن هذا االقرتاح ال يستويف الكثري من معايرينا بشكل جيد. والغرض العام من االقرتاح 
مل حُيدد بوضوح، كام هو حال استجالب عبارة "خرضاء" يف العنوان. وأثارت الوثائق املقدمة 
الفكرية  امللكية  إدارة  ما  حد  إىل  االقرتاح  ويتناول  إجابات.  تلَق  مل  التي  األسئلة  من  العديد 
ومسائل فك االرتباط لكنه خيفق يف اثبات أن الطريقة املتبعة هي األفضل ملعاجلتها. وال يتضمن 
النامية،  البلدان  إىل  التكنولوجيا  ونقل  القدرات  بناء  مسائل  حتديدًا  تتناول  أحكامًا  االقرتاح 
بمجلس  االقرتاح  ربط  ُيظهر  وقد  للتكنولوجيات.  الطوعي  الرتخيص  تشجيع  باستثناء  ربام 
االتفاق اخلاص باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية  )تريبس( أنه سيكفل معايري عالية 
من ترصيف الشؤون واملساءلة لكن ذلك خيرج عن نطاق والية املجلس. ولقد تساءلنا عىل 
وجه اخلصوص عن إمكانية تنفيذ االقرتاح من الناحية التقنية واملالية، ووجدنا أنه عسري التطبيق 
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من حيث اإلدارة وترصيف الشؤون وال يوفر أدلة كافية عىل رضورة انخراط مجيع املنظامت 
واجلهات الفاعلة املعنية والغرض من هذه املشاركة. 

البحث  تدعيم  بغية  عامة  ألغراض  الرباءات  أصحاب  بمسامهات  الرتحيب  جيدر  حني  ويف 
والتطوير لقضايا تعاين من انخفاض التمويل وتعزيز إتاحة األدوية، فإن أصحاب الرباءات 
يدفعون عادة يف اجتاه خفض الرسوم املفروضة عليهم، ومل يتبنيَّ أن الربنامج املقرتح يكفل منافع 
كافية لتشجيع احلكومات عىل فرض زيادات عىل رسوم براءات االخرتاع أو رضيبة كبرية عىل 

إيرادات أصحاب الرباءات يف اخلارج. 

صندوق األثر الصحي
وجدنا أن األفكار التي يقوم عليها صندوق األثر الصحي جديرة باالهتامم وأهنا قد تستويف 
الكثري من معايرينا، إذا ما ُطبقت بنجاح. ويتناول االقرتاح مسائل إدارة امللكية الفكرية بشكل 
مبارش وحيفز عىل البحث والتطوير املرتبط بعبء املرض يف البلدان النامية، ويسّهل يف الوقت 
عينه إتاحة املنتجات املعنية من خالل جعلها ميسورة التكلفة. ويفك االقرتاح االرتباط بني 
تكلفة البحث والتطوير للمنتجات التي يغطيها وسعرها. وقد يكون هلذا االقرتاح كذلك، عىل 
أساس أن متويله سيأيت من دافعي الرضائب يف البلدان املتقدمة، وقع إجيايب من حيث اإلنصاف 
يف التوزيع وسيعزز توفر املنتجات وُيرس تكلفتها يف البلدان النامية، مع حتفيزه الرشكات عىل 
تعزيز اإلتاحة والتسليم اللذين يتوقف عليهام الوقع عىل الصحة العمومية. واعُترب االقرتاح 
مكماًل ملجموعة احلوافز القائمة يف جمال امللكية الفكرية، إذ أن الرشكات تستطيع اختيار تسجيل 

منتجها لدى صندوق األثر الصحي أو اللجوء إىل نظام براءات االخرتاع، كام تفعل حاليًا. 
لكننا رأينا أن التنفيذ العميل لصندوق األثر الصحي سيطرح مشاكل تقوم عىل عدد من األسس، 
الصحة يف ظل  للوقع عىل  كاٍف وموثوق  قياس  إجراء  إمكانية  اليقني حول  انعدام  وال سيام 
الظروف السائدة يف البلدان النامية، حتى ولو بواسطة املجموعة الواسعة من أجهزة التقييم التي 
ينوي الرعاة توفريها. باإلضافة إىل ذلك، فإن تكلفة االقرتاح مرتفعة جدًا. وال يفّصل االقرتاح 
عىل نحو واٍف اقرتاحات ترصيف الشؤون عىل الرغم من أهنا قد تكتيس أمهية كبرية، ال سيام يف 
حال نشوب خالفات حول قياس الوقع عىل الصحة. ولن يكون لالقرتاح وقع مبارش عىل بناء 

القدرات أو نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية.
واستنادًا إىل األسس املبينة أعاله، تساءلنا إذا كان صندوق األثر الصحي، يف صيغته املقرتحة 
حاليًا، سيحقق أهدافه عمليًا. وأحطنا علاًم بأن رعاة االقرتاح خيططون لتنفيذ مرشوع جتريبي 

يرمي إىل اختبار إمكانية تنفيذ الطرائق املقرتحة لتقييم الوقع.

الترشيعات اخلاصة باملنتجات النادرة
لقد وجدنا أن الربامج اخلاصة باملنتجات النادرة ال تستويف الكثري من معايرينا بشكل جيد. وتتناول 
الربامج اخلاصة باملنتجات النادرة موضوع إدارة امللكية الفكرية، لكن من خالل منح حرصية 
تسويق ترتاوح مدهتا بني 7 و 10 سنوات، كحافز رئييس للبحث والتطوير. واالقرتاح يف صيغته 
هذه ال ينص عىل فك االرتباط بني تكلفة البحث والتطوير وأسعار املنتجات )إال إذا كانت آلية 
"االستقطاب" التكميلية تنص عىل ذلك(. وقد يزيد االقرتاح كذلك من توفر املنتجات لبعض 
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النادرة لكن يتعذر حتديد الوقع الذي قد حيدثه من ناحية اإلنصاف والتوزيع. وقد  األمراض 
تكون أسعار املنتجات يف البلدان النامية مرتفعة جدًا يف فرتة احلرصية وقد ينجم عنه عالوة عىل 
ذلك ارتفاع كبري يف األسعار السابقة للمنتج نفسه. وتعتمد هذه الربامج اعتامدًا كبريًا عىل تطبيق 
القواعد املضمنة يف الترشيعات وال تتطلب تدابري واسعة النطاق لترصيف الشؤون وصنع القرار. 
وليس هلذه الربامج وقع عىل بناء القدرات يف البلدان النامية أو نقل التكنولوجيا إليها. وباإلضافة 
إىل ذلك، فإن الترشيعات اخلاصة باملنتجات النادرة، التي تربط رشوط التسجيل بندرة املرض، 
ليست مالئمة يف املواقع التي يكون فيها هذا املرض شائعًا. لكن هذا االقرتاح ينطوي، كام أرشنا 

سابقًا، عىل تآزر حمتمل مع آلية "استقطاب" خاصة بالبلدان النامية. 
وال يبدو واضحًا كيف يمكن تكييف الربامج اخلاصة باملنتجات النادرة لكي يتسنى للبلدان 
يف  البلدان  هلذه  بالنسبة  الرئيسية  األولوية  تتمثل  وقد  احتياجاهتا.  لتلبية  استخدامها  النامية 
البلدان  ظروف  عىل  حينئذ  تنفيذها  إمكانية  وستتوقف  فيها.  "نادرة"  ليست  التي  األمراض 
النامية املختلفة واحتياجاهتا. لكن هذه الربامج لن تساعد يف إحداث عامل "استقطاب"، إذ أن 
العالمة الفارقة هلذا العامل يف البلدان املتقدمة تكمن يف حرصية السوق، املرتبطة بسوق متلك 

القدرة عىل دفع أسعار غالبًا ما تكون باهظة. 

جمموعات براءات االخرتاع
لقد نظرنا يف جمموعة "هنائية" واحدة قيد العمل حاليًا، وهي جمموعة براءات االخرتاع لألدوية 
التي يرعاها املرفق الدويل لرشاء األدوية الذي يسعى إىل جعل عالجات فريوس األيدز أكثر 
يرسًا من حيث التكلفة ويسّهل عملية تطوير التوليفيات ذات اجلرعة الثابتة التي تلبي احتياجات 
العالج يف البلدان النامية. وقد استوىف هذا االقرتاح الكثري من معايرينا عىل الرغم من أنه ال 
يتناول بشكل مبارش مشكلة متويل البحث والتطوير. وتبنّي أن الوقع عىل الصحة العمومية قابل 
ألن يكون مرتفعًا وأن اجلدوى التقنية واملالية هي يف طور االختبار؛ وقد يكون هلا وقع عايل 
الفعالية من حيث التكلفة ومن شأهنا أن تساهم يف االستخدام الكفؤ لألموال العامة يف جمال 
البحث والتطوير واإلتاحة. واتسم هنج استخدام امللكية الفكرية باالبتكار وهو قد يسهم يف 
فك االرتباط، من خالل تعزيز املنافسة. وصيغت الرتاخيص عىل نحو يعزز نقل التكنولوجيا 
إىل املرّخص هلم. ويتضمن االقرتاح أوجه تآزر مع آليات أخرى. وعىل الرغم من أن الرتاخيص 
قد ُوقعت، فلم يتضح ما إذا كانت تشكل حوافز كافية حتمل الرشكات عىل االنضامم إىل جمموعة 
براءات االخرتاع لألدوية بأفضل الرشوط املمكنة )كتوفري أوسع نطاق جغرايف ممكن عىل سبيل 
املثال(. كام يمكن حتديد نطاق للحوافز كصندوق جوائز مثاًل لتشجيع البحث والتطوير يف جمال 

تركيبات جديدة، بام يف ذلك ألدوية طب األطفال أو أية أدوية مكّيفة أخرى.
البحث  لتسهيل  "أوليتان" متشاهبتان وضعتا  تتضمنها جمموعتان  إمكانيات  والحظنا كذلك 
والتطوير يف جمال األمراض املهملة ومها: جمموعة االبتكار املفتوح وجمموعة األبحاث اجلديدة 
التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. ومل ُيظهر تقييم املجموعة االخرية إجيابية كافية من 
حيث احتاملية ختطي حواجز البحث وبرزت كذلك مسائل متشاهبة تتعلق بالنطاق اجلغرايف 
الضيق للمبادرتني. وقد شجعنا عىل البحث يف سبل تعزيز الوقع املحتمل عىل الصحة العمومية. 
كام ينغي السعي إىل اكتشاف آفاق جمموعات براءات االخرتاع يف جماالت األمراض األخرى 

واستخدام احلوافز املكملة للتشجيع عىل املشاركة وتعزيز البحث والتطوير.   
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عة  األموال املجمَّ
وجدنا أن االقرتاحات املتعلقة بالتمويل اجلامعي واعدة لكنها حتتاج إىل املزيد من التطوير. ومل نَر 
أن هذه االقرتاحات ستوفر متوياًل امتيازيًا لرشكات تطوير املنتجات بل أهنا ستوفر فرصًا إضافية 
ملنظامت البحث من خمتلف األنواع. وتتوقف القوة املحتملة هلذه االقرتاحات عىل مدى قدرهتا 
عىل حشد أموال جديدة وإضافية من املانحني وتشكيل قوة دفع باجتاه إحداث مصادر متويل 
ابتكارية ومستدامة. واالقرتاحات قابلة للتنفيذ من الناحية التقنية وقد تكون قابلة للتنفيذ من 
الناحية املالية. وتنطوي مجيع االقرتاحات عىل دعم تكاليف البحث والتطوير وتتضمن يف ذلك 
عنرصًا لفك االرتباط، لكنها ختتلف يف كيفية تعاملها مع امللكية الفكرية، وذلك من جمموع 
احلقوق املمنوحة للمستفيد من األموال إىل أحكام الرتخيص املختلفة التي تعود إىل املمول )مثل 
الرتخيص احلرصي بموجب صندوق البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة( أو الرتخيص 
املفتوح بشكل تام. وتقرتح شبكة العامل الثالث عدم محاية املنتجات بموجب امللكية الفكرية. 
لكن ثمة تباين كبري يف مدى تناول االقرتاحات ملسألة إتاحة املنتجات املطورة. ويتضمن بعض 
الثالث،  العامل  التكنولوجيا )شبكة  ونقل  القدرات  ببناء  تتعلق  واضحة  أحكامًا  االقرتاحات 
ومعهد علوم وتكنولوجيات املعلومات، ومبادرة العقاقري لألمراض املهملة(، بينام هي ضمنية 
أي من  العامل(. وال حيدد  اخلرباء  فريق  اقرتاحات  )مثل  متامًا  غائبة  أو  أخرى  اقرتاحات  يف 
االقرتاحات املساءلة أو ترصيف الشؤون حتديدًا واضحًا. كام ينبغي دراسة االقرتاحات من باب 
عالقتها باالقرتاحات املتعلقة بالتنسيق التي ترتبط هبا ارتباطًا وثيقًا، مثل شبكة العامل الثالث، 
ملعرفة كيف يمكن هلا أن تندرج بشكل مالئم يف إطار عاملي للتمويل والتنسيق. وخلصنا إىل أن 
القيمة املحتملة لالقرتاحات املتعلقة باألموال اجلامعية تتوقف عىل رشوطها األكثر حتديدًا، بام 

يف ذلك كيفية تنظيم إدارة امللكية الفكرية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وحتديدها.

النهوج املفتوحة للبحث والتطوير واالبتكار
لقد وجدنا أن النهوج املفتوحة للبحث والتطوير واالبتكار، بام يف ذلك االبتكار املفتوح واملصادر 
والرتخيص  للمنافسة  حمفزة  والتطوير  للبحث  ووسائط  النرش  إىل  املفتوح  والنفاذ  املفتوحة 
العادل، تستويف الكثري من معايرينا املرتبطة بتحفيز البحث والتطوير بطرق ابتكارية. وتتضمن 
هذه االقرتاحات عادة تطبيقات ابتكارية، أو عىل األقل أكثر مرونة، للملكية الفكرية هتدف إىل 
احلد من احلواجز التي تفرضها امللكية الفكرية عىل االبتكار. وقد تساعد هذه النهوج يف ختفيف 
والتعاونية  املفتوحة  النهوج  حبذنا  وقد  املنتجات،  تطوير  وترسيع  والتطوير  البحث  تكاليف 
التي من شأهنا أيضًا املساعدة عىل احلد من ازدواجية البحوث وتوسيع جمموعة الباحثني الذين 
يطبقون خرباهتم يف تطوير املنتجات التي حتتاجها البلدان النامية. وعليه، يمكن أن تساهم هذه 
النهوج يف بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. ويف املقابل، مل تتناول هذه النهوج مسائل اإلتاحة 
تسهلها  قد  كانت  وإن  النهائية،  باملنتجات  املتعلق  العادل  الرتخيص  باستثناء  مبارش،  بشكل 
إتاحة  تعزيز  بتدابري أخرى من شأهنا  النهوج  البعيد. ومن الرضوري استكامل هذه  يف األمد 
النهوج تنطوي عىل إمكانات كبرية وأن عىل املمولني  املنتجات املطورة. لكن شعرنا أن هذه 
تطوير  ترّكز عىل  التي  املبادرات  تعزيز  النظر يف سبل  العام واخلاص  القطاعني  والباحثني يف 

املنتجات التي حتتاجها البلدان النامية.
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جوائز املعامل البارزة وجوائز النهاية
من  الكثري  يستويف  قد  البارزة،  املعامل  جوائز  سيام  وال  اجلوائز،  اقرتاحات  من  عددًا  أن  رأينا 
حمفزًا.  عاماًل  النهاية  جوائز  يف  جتد  ال  قد  نفسها  الكربى  الرشكات  أن  إىل  وُلفت  معايرينا. 
ورأينا أيضًا إمكانية تقديم جوائز ليست ذات طابع حتفيزي مايل أساسًا. وبشكل عام، ثُبت 
الغرض  أن يكون  أنه من الرضوري  التقنية واملالية. واعتربنا  الناحيتني  أن اجلوائز جمدية من 
املنتجات بغية حتسني  الرئييس من اجلوائز فك االرتباط بني تكلفة البحث والتطوير وأسعار 
إتاحتها. وتتضمن مجيع االقرتاحات إمكانية استخدام امللكية الفكرية لتعزيز اإلتاحة يف البلدان 
النامية. وستتوقف كيفية حتقيق ذلك حتديدًا عىل ما هو أكثر قابلية للتنفيذ. وتتباين اقرتاحات 
اجلوائز من حيث الواجبات التي تفرضها عىل حاميل اجلوائز لتعزيز توفر املنتجات واإلتاحة 
امليسورة. ومن الرضوري أن تقاَبل هذه الواجبات بتدابري توازن املثبطات التي قد حتدثها هذه 
الواجبات امللقاة عىل عاتق املستفيدين املحتملني من اجلوائز، وحجم اجلائزة املقدمة التي يمكن 
استخدامها للتعويض عن تلك املثبطات املتصورة. ومن ميزات جوائز املعامل البارزة أهنا تنقل 

جزءًا من تكاليف اإلخفاق إىل ممول اجلائزة بدالً من ُمطلق املرشوع. 
وتتباين االقرتاحات يف رؤيتها لترصيف الشؤون واملساءلة. وينبغي لالقرتاحات، إن أريد هلا 
أن تعمل عىل نحو جيد، أن تنص عىل وجود مؤسسات ذات مصداقية لترصيف الشؤون تشمل 
أصحاب املصالح املعنيني، وعىل قواعد واضحة ملنح اجلوائز تقوم عىل معايري متينة. وينبغي 
كذلك إنشاء جلنة استشارية مرموقة نظرًا إىل إمكانية نشوب نزاعات. ومل تطّور يف العديد من 

االقرتاحات التدابري املتعلقة بترصيف الشؤون واملؤسسات املضيفة. 
ويمكن أن تسهم اقرتاحات اجلوائز يف بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، كام يمكن أال تفعل. 
ومن األمثلة عىل ذلك، جائزة Innocentive التي يتمركز عدد كبري من الباحثني فيها )مقدمي 
احللول( يف البلدان النامية. ومتنح هذه اجلائزة الباحثني يف البلدان النامية، بشكل غري مبارش، 
فرصة ال يمكنهم احلصول عليها بوسيلة أخرى. وينطبق هذا أيضًا عىل االقرتاحات التي قد 
تفتح طرقًا للباحثني يف البلدان النامية، كام هو حال اجلوائز املتعلقة بالتشخيص. وقد تتضمن 
بعض االقرتاحات، كام ذكرنا سابقًا، واجبات تقع عىل عاتق الفائزين باجلوائز لنقل التكنولوجيا 

والدرايات التقنية إىل املنتجني يف البلدان النامية. 
ويتكامل الكثري من االقرتاحات تكاماًل تامًا مع آليات أخرى قائمة أو مقرتحة. والغرض من 
لتمويل  كوسيلة  كامل،  أو  جزئي  بشكل  االخرتاع،  براءات  استبدال  هو  االقرتاحات  بعض 

البحث والتطوير.
وقد يكون تنفيذ سلسلة من املشاريع التجريبية وسيلة مفيدة للعمل. ويف حاالت أخرى، قد 
السل يكون له خصائص  لتفادي منح جوائز متزامنة لتشخيص ملرض  التنسيق مالئاًم  يكون 

وواجبات خمتلفة ُتفرض عىل الفائز، عىل سبيل املثال.

اتفاقات الرشاء أو التوريد
وجدنا أن االتفاقات العادية للتوريد خترج عن نطاق واليتنا وال تستويف، يف أي حال، سوى 
القليل من معايرينا، وإن كانت قد تتضمن وقعًا حمفزًا يف جمال البحث والتطوير. ومل نقتنع، يف 
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فعالية هذه  أثبتت  اليوم  التي شهدناها حتى  التجربة  بأن  املسبقة،  السوق  التزامات  ما خيص 
االلتزامات أو قابلية تكرارها.

وتتضمن اتفاقات من قبيل االلتزام املسبق التجريبي بتسويق اللقاح املضاد ألمراض املكورات 
الرئوية، عنرص فك ارتباط بام أنه ُيعترب أن القيمة اإلضافية التي ُتدفع للمصنعني ختفض السعر 
غري املدعوم الذي ُيعرض عىل املشرتين إىل حد يقل عن السعر الذي يمكنهم احلصول عليه يف 
غري هذه احلالة. وقد يكون هلذه االتفاقات وقع إجيايب عىل التوفر ويرس التكلفة، كام عىل اإلتاحة 
والتوزيع، عىل الرغم من وجود جدل حول ما إذا كان مرشوع االلتزام املسبق التجريبي قد 
وصل إىل التوازن السليم يف التسعري. وال تستثني االتفاقات، باإلضافة إىل ذلك، إمكانية املطالبة 
بحقوق امللكية الفكرية أو إنفاذها. وهناك كذلك خطر من أن تعيق التزامات السوق املسبقة 
التكنولوجيات  يف  االستثامر  عن  العزوف  عىل  املحتملني  اجلدد  املوردين  حتمل  وأن  املنافسة 
إىل  معقدة  تدابري  عامة  االتفاقات  هذه  وتتطلب  وانتاجه.  ثمنًا  أزهد  منتج  تطوير  إىل  الرامية 
حد ما لضامن صحة األساس القانوين ووجود هيئات ذات مصداقية لترصيف الشؤون تتخذ 
القرارات التي قد تؤثر عىل سبيل املثال يف حجم األموال املدفوعة للرشكات. وعىل سبيل املثال، 
تتوىل جلنة تقييم مستقلة يف التزامات السوق املسبقة حتديد مواصفات تأهيل املنتج لالستفادة من 
هذه االلتزامات والبت يف ما إذا كان املنتج يستويف هذه اخلصائص أم ال. ولوحظ عدم وجود 
عنارص لتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا يف التزامات السوق املسبقة. لكن من اجلدير 
بالذكر أن رشكتني هنديتني أعربتا عن رغبتهام بالتسجيل يف برنامج التزامات السوق املسبقة 
االلتزامات.  هذه  رشوط  تستويف  منتجات  لدهيام  سيكون  متى  بعد  ُيعرف  ال  كان  وإن  حتى 
ويشكل االتفاق بني رشكة GlaxoSmithKline والربازيل استثناء يف هذا املجال. وتكون 

هذه االتفاقات عامة مكملة آلليات احلفز القائمة، وقد تكون حتى مؤازرة هلا. 

قسيمة املراجعة ذات األولوية
الرغم  وعىل  جيد.  بشكل  معايرينا  من  الكثري  تستويف  األولويات  مراجعة  قسيمة  أن  نجد  مل 
يف  أهدافه،  سيحقق  كان  إذا  ما  يتضح  فلم  التقنية،  الناحية  من  للتنفيذ  قابل  الربنامج  أن  من 
هيكله احلايل. وترتك التجربة الوحيدة من قسيمة مراجعة األولويات التي منحت حتى اليوم 
من  املزيد  ختصيص  إىل  الرشكات  يدفع  قوي  كحافز  املحتملة  فعاليتها  حول  الشكوك  بعض 
امللكية  إدارة  القسيمة  تتناول  وال  النامية.  البلدان  احتياجات  لتلبية  والتطوير  للبحث  املوارد 
الفكرية إال من ناحية أن مراجعة األولويات تتيح للرشكات إطالة املدة الفعلية لرباءة االخرتاع 
)من املوافقة عىل املنتج وحتى انتهاء مدة الرباءة( بام يفوق ما هو معمول به. وال تؤدي قسيمة 
مراجعة األولويات إىل فك االرتباط بني األسعار وتكلفة البحث والتطوير وليس هلا أي وقع 
عىل ُيرس التكلفة واإلتاحة والتوزيع. وقد يكون هلا وقع حمتمل عىل توفر املنتجات لكن ليس 
من حيث توفره ا يف البلدان النامية. وال حتتاج قسيمة مراجعة األولويات، كوهنا برنامج تلقائي 
صيغ داخل هياكل حالية، إىل املساءلة أو املشاركة يف ترصيف الشؤون أو صنع القرار. وليس 
لقسيمة مراجعة األولويات أي أثر عىل بناء القدرات أو نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية. 

لكن الربنامج يكمل بشكل واضح آليات احلفز القائمة ويتسق معها.
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املواءمة التنظيمية
مل نقتنع أن املواءمة التنظيمية بحد ذاهتا هي املسألة الرئيسية وال بأهنا تستويف الكثري من معايرينا. 
ومل نَر، عىل وجه اخلصوص، أن املواءمة التنظيمية من شأهنا أن تساهم عمليًا بتعزيز احلوافز 
الكثري من  القدرات يف  النامية. وأساس املشكلة هو نقص  البلدان  للبحث والتطوير لصالح 
أن  يتضح  مل  لكنه  أولوية  القدرات  تعزيز هذه  النامية. ويعترب  البلدان  التنظيمية يف  السلطات 
املواءمة التنظيمية هي بالرضورة الطريقة األمثل ملقاربة بناء القدرات. وقد يسهم حتسني التنظيم 
الصحية من  للتكنولوجيات  نوعية مضمونة والوصول  أدوية ذات  إتاحة  تعزيز  واملواءمة يف 
التي  التكلفة  خالل توفر أرسع ملنتجات جديدة حيتاجها املرىض، لكن مل يتضح أن وفورات 
حتققها الرشكات بفضل تنظيم أكثر فعالية تنعكس بالرضورة عىل املرىض. واسرتعينا االنتباه 
كذلك إىل أن أمهية املواءمة التنظيمية ترتبط بمكان تطبيقها وكيفيته واألساس الذي يقوم عليه، 
الفتني  إىل دور االعتبارات املرتبطة بالسياسة الصحية وأمهية دور منظمة الصحة العاملية يف هذا 
املجال. ومن الرضوري أخذ االحتياجات اخلاصة بالبلد املعني أو املنطقة املعنية يف احلسبان، 

بام يف ذلك خمتلف عمليات التقييم التي يمكن أن تكون قد أجريت بشأن األخطار والفوائد.

اإلعفاءات الرضيبية للرشكات
التقنية ولن  الناحية  للتنفيذ من  قابل  معايرينا. واالقرتاح  الكثري من  االقرتاح  يستويف هذا  ال 
العاملي باهظة نظرًا إىل احلجم الصغري نسبيًا للبحث والتطوير يف  تكون تكلفته عىل املستوى 
القطاع اخلاص العاملي يف جمال األمراض املهملة. ويتامشى هذه االقرتاح بشكل تام مع احلوافز 
األخرى القائمة أو املقرتحة.  وسيتوقف وقع االقرتاح عىل الصحة العمومية توقفًا تامًا عىل 
مدى مسامهته يف زيادة البحث والتطوير وتطوير منتجات جديدة يمكن الحقًا توفريها بتكلفة 
ميسورة واستخدامها يف البلدان النامية. ومل تأِت األدلة مشجعة حتى هذا التاريخ. ومل يتسَن 
غياب  الالفت  من  وكان  التكلفة.  حيث  من  وفعاليته  االقرتاح  كفاءة  اثبات  ذلك  ضوء  عىل 
أي وقع لربنامج اململكة املتحدة املنفذ يف هذا املجال. وكنا عىل وعي تام بأن القرض الرضيبي 
يعادل انفاق املال العام وأنه ينبغي مقارنة تكلفته وفوائده باالستخدامات األخرى للامل العام. 
وال يتوقع أن حيدث الربنامج أية إضافة. وال يتناول الربنامج، بصفته آلية استقطاب، مسائل 
امللكية الفكرية وفك االرتباط والتوفر ويرس التكلفة والتوزيع واإلتاحة يف البلدان النامية، وال 
بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. وكنا عىل يقني بأن الربنامج، وإن ساهم يف إحداث املزيد من 
البحث والتطوير ومنتجات جديدة حمتملة، وهذا غري مؤكد، فهو ال يقدم أي يشء خللق حوافز 
لناحية الطلب، أو لتعزيز اإلتاحة للمرىض يف البلدان النامية. ويمكن أن يقرتن االقرتاح بآليات 
أخرى لضامن شكل  أفضل من التوفر ويرس التكلفة والتوزيع واإلتاحة، لكن من شأن ذلك 

التسبب بتعقيدات إدارية وترصيفية إضافية. 
ومل ُيعترب االقرتاح مالئاًم كحل عاملي نظرًا إىل أن برامج اإلعفاءات الرضيبية وطنية يف طبيعتها 
وال يمكن أن تكون مواءمتها عىل املستوى العاملي واقعية. لكنا أقررنا كذلك بأن أغلبية البلدان 
املتقدمة والعديد من البلدان النامية تلجأ لإلعفاءات الرضيبية العامة لفائدة البحث والتطوير 
وأنه يتعني عىل البلدان النظر يف مدى مالءمة برامج من هذا النوع مع احتياجاهتا املحلية، من 
دون أن ُتغفل األدلة املتوفرة بشأن وقعها واالستخدامات املحتملة األخرى هلذه األموال العامة. 
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حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل
مل نجد أن اقرتاح حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل يستويف الكثري من معايرينا. وهو اقرتاح 
قابل للتنفيذ من الناحية التقنية لكن عيبه أنه يمّول من توسيع احلرصية عىل عقار حيقق أفضل 
املبيعات، ما يعني تأخري توفر األدوية اجلنيسة. ويمكن يف بعض الصيغ التخفيف من وقع هذا 
املرتبطة  للمنتجات  الفكرية  امللكية  التخيل عن حقوق  أو  املفتوح  الرتخيص  بواسطة  العامل 
وتكلفة  األسعار  بني  االرتباط  فك  االقرتاح  يوفر  ال  نفسه،  السياق  ويف  املهملة.  باألمراض 
البحث والتطوير، بل يؤدي إىل مفعول عكيس، عىل الرغم من توفر فرصة فك االرتباط بني 
تكلفة البحث والتطوير للمنتجات املرتبطة باألمراض املهملة وأسعارها. لكن الربنامج، مثله 
النامية،  البلدان  يف  األدوية  إتاحة  لتعزيز  حافز  أي  يوفر  ال  األولويات،  مراجعة  قسيمة  مثل 
وال يفرض قيودًا عىل اكتساب املستفيد من حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل حلقوق امللكية 
القائمة عىل  األبسط  الربنامج يف صيغته  النامية. وال حاجة يف  البلدان  الفكرية وممارستها يف 
قواعد مبهمة، إىل املساءلة وترصيف الشؤون أو صنع القرار. أما األشكال األكثر تعقيدًا، التي 
قد تتطلب إجراءات حكم وفصل لتحديد االلتزام بالقواعد، فإهنا تستلزم رشوطًا أكثر أمهية يف 
جمايل ترصيف الشؤون واملساءلة. وليس القرتاح حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل وقع عىل 
بناء القدرات أو نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية، إال إذا تم إدراج هذه الرشوط يف املعايري 

للحصول عىل اجلائزة. ويبدو جليًا أن الربنامج مكمل آلليات احلفز القائمة ومتسق معها. 

اآلفاق اإلقليمية
وواكبت  اقرتاحاتنا  تناولت  املنظمة  أقاليم  من  مخسة  يف  خمتلفة  أنواع  من  اجتامعات  عقدنا 
تطورها. وترد يف امللحق 4 حمارض هذه االجتامعات ويمكن االطالع عىل تفاصيل بشأهنا عىل 

املوقع االلكرتوين لفريق اخلرباء االستشاريني العامل. 
وكانت املسائل التي أثريت يف األقاليم متنوعة وتعكس الوقائع الوطنية املختلفة واملزيج من 
األشخاص املشاركني. وأخذنا هذا الوضع يف احلسبان يف صياغة استنتاجاتنا. وبرز دعم عام 
ملجاالت الرتكيز الواسعة الواردة يف توصياتنا املؤقتة، وخاصة من قبل البلدان النامية. ولقي 
البلدان  لكن  البلدان،  والتطوير دعم هذه  البحث  بشأن  اتفاقية دوليني  أو  إطار  إبرام  اقرتاح 

املتقدمة كانت أكثر حذرًا إزاء انعكاسات إطار من هذا القبيل. 

االستنتاجات
التالية ملعايرينا  وبعد استطالع عمليات التقييم التي أجريناها، قررنا أن استيفاء االقرتاحات 

يقل عن غريها: 
• اإلعفاءات الرضيبية للرشكات؛	
• الترشيعات اخلاصة باملنتجات النادرة؛	
• امللكية الفكرية اخلرضاء؛	
• قسيمة املراجعة ذات األولوية؛	
• حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل؛	
• صندوق األثر الصحي؛	
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• اتفاقات الرشاء أو التوريد.	
وال يعني هذا بالرضورة، كام سبق وأرشنا يف عدد من عمليات التقييم، أنه ينبغي لبلدان املجتمع 
الدويل عدم اعتامد هذه التدابري، وال أنه لن يكون من مصلحتها القيام بذلك. وبالفعل، فالكثري 
من هذه االقرتاحات )مثل الترشيعات اخلاصة باملنتجات النادرة واتفاقات الرشاء أو التوريد( 
أننا،  ببساطة  تقييمنا  ويعني  أهدافها.  أهنا نجحت يف حتقيق  الكثريون  ويعترب  موجودة عمليًا 
وبالنظر إىل اختصاصاتنا، ال نرى أن هذه االقرتاحات تؤدي، أو ستؤدي، دورًا جيدًا يف حفز 
البحث والتطوير اللذين حتتاجهام البلدان النامية بالنسبة ملنتجات الرعاية الصحية من األنامط 

األول والثاين والثالث. 
البحث والتطوير أو  ثانية من اقرتاحات ال تساهم بشكل رئيس يف تعزيز متويل  فئة  وتتألف 

تنسيقهام، بغض النظر عن ميزاهتا أو مواطن ضعفها. وُندرج يف هذه الفئة ما ييل: 
• املواءمة التنظيمية؛ 	
• إزالة حرصية البيانات.	

وتتألف الفئة الثالثة من االقرتاحات التي اعتربنا أنه استوفت معايرينا عىل أفضل وجه، وهي: 
• اإلطار العاملي للبحث والتطوير؛ 	
• النهوج املفتوحة للبحث والتطوير واالبتكار؛1	
• األموال املجمعة؛ 	
• املنح املبارشة للرشكات؛ 	
• جوائز املعامل البارزة وجوائز النهاية؛ 	
• جمموعات براءات االخرتاع. 	

وقد يكون من املمكن متابعة كل من هذه االقرتاحات متابعة فردية لكننا نعتربها جزءًا من رزمة 
اإلتاحة.  تتيح كذلك معاجلة مسائل  البحث والتطوير بطرق  التي ستعزز  التدابري  أوسع من 
وعليه ينبغي أن يكون فك االرتباط مبدًأ أساسيًا تقوم عليه النهوج املفتوحة للبحث والتطوير 
متويل  مصدر  توفر  هو  النهوج  هذه  لتنفيذ  عنه  غنى  ال  الذي  الرئييس  والرشط  واالبتكار. 
مستدام. وسنستعرض يف الفصل الرابع اخليارات املمكنة لتحقيق هذا اهلدف. وسنناقش يف 

الفصل السادس هنجًا متجانسًا ومتكاماًل ملقاربة البحث والتطوير.

ويشمل ذلك أدوات البحث والتطوير السابقة للمناقشة، واملصدر املفتوح، والنفاذ املفتوح والرتخيص املنصف.  1
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الفصـــل 4:        
تعزيز التمويل العاملي للبحث والتطوير يف جمال الصحة 

مقــــدمة 
نستهل هذا الفصل، متشيًا مع اختصاصاتنا، بمراجعة االقرتاحات التي تقدم هبا فريق اخلرباء 
العامل حول تأمني متويالت جديدة ومصادر للتمويل. ثم نتناول الوضع احلايل لتمويل البحث 
والتطوير يف جمال الصحة، قبل حتليل الطرق التي يتعني عىل احلكومات، بوجه خاص، اتباعها 
لاللتزام بتعزيز اإلنفاق يف البحث والتطوير لتلبية احتياجات البلدان النامية يف جمال الصحة 

العمومية، ورفع توصيات يف هذا الصدد. 

مصادر األموال: االقرتاحات التي قّيمها فريق اخلرباء العامل 
تنص اختصاصاتنا عىل أن "نقوم بدراسة التفاصيل العملية ملصادر التمويل االبتكارية األربعة 
العامل  اخلرباء  فريق  اقرتاحات  بمراجعة  بالتايل  وقمنا  العامل".  اخلرباء  فريق  يقرتحها  التي 

وبتحليل خيارات حمددة بدت ذات آفاق.
ومسألة تأمني استدامة التمويل لقطاع الصحة بشكل عام ولقطاع البحث والتطوير يف جمال 
الصحة بشكل خاص، مسألة مركزية لتحقيق األهداف التي تنطلق منها واليتنا. واختار فريق 
اخلرباء العامل أربعة اقرتاحات قّيمها نسبة إىل القدرة عىل مجع األموال، واإلضافة، واحتامل 

القبول، وكفاءة التشغيل:
• كالتبغ 	 املجاالت  من  عدد  أي  يف  الرضيبة  هذه  تطبيق  يمكن  مبارشة.  غري  جديدة  رضيبة 

أو  اإلنرتنت  عرب  االتصاالت  حركة  أو  اجلوي  السفر  أو  األسلحة  جتارة  أو  الكحول  أو 
املعامالت املالية. 

• املسامهات الطوعية للرشكات واملستهلكني. يف هذه احلالة أيضًا، توجد عدة نامذج فعلية 	
وحمتملة اللتامس هذه املسامهات من خالل رشاء بطاقات الطريان أو ألعاب اليانصيب أو 

مرشوع )RED( أو استخدام اهلواتف النقالة. 
• اقرتاح 	 الصيدالنية.  الصناعات  التي حتققها  الوطن  إىل  العائدة  األرباح  فرض رضيبة عىل 

تقدمت به الربازيل لفرض رضيبة عىل أرباح الصناعات الصيدالنية. 
• أموال جديدة من املانحني للبحث والتطوير يف جمال الصحة. يستدعي هذا االقرتاح ببساطة 	

مجع أموال إضافية لصالح جهات جديدة أو قائمة متخصصة يف املساعدة التقنية. 
هلذه  مالئم  مزج  بفضل  حتقيقها  يمكن  التي  اإليرادات  أن  إىل  العامل  اخلرباء  فريق  وخلص 
اآلليات ُتقدر بام يوازي 4.6 مليار دوالر أمريكي سنويًا بحلول عام 2015، لكن هذا الرقم 
يقوم عىل افرتاضات وتقديرات ملا يمكن مجعه من أموال من هذه املصادر املختلفة، أكثر من 
استناده إىل عمل حتلييل مفّصل. وسيتوقف مستوى توليد اإليرادات بالطبع عىل مستوى الرضيبة 

واستيعاب آليات التمويل املختلفة. 
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وبدا أن فريق اخلرباء العامل يرى ضمنيًا يف هذه االقرتاحات آليات يمكن أن تسهم يف مجع 
األموال عىل أساس عاملي للبحث والتطوير يف جمال الصحة لصالح البلدان النامية، الفتًا يف 
يتناول مدى  مل  الفريق  لكن  احلكومات.  بيد  املطاف  يبقى يف هناية  القرار  أن  إىل  عينه  الوقت 
إمكانية تشغيل هذه اآللية العاملية جلمع األموال. فجمع أموال خمصصة لالستعامل عىل أساس 
البحث  لتلقي هذه األموال وتوزيعها عىل منظامت  آلية مؤسسية عاملية  عاملي يفرتض وجود 
البلدان املختلفة يف القطاعني اخلاص والعام أو يف رشاكات بني القطاعني املذكورين. ومل  يف 
يعترب فريق اخلرباء العامل أن اآلليات التشغيلية واملؤسسية مسألة ينبغي معاجلتها لكننا نرى 
أهنا مركزية لبناء آلية مستدامة عىل املستوى العاملي لتعزيز البحث والتطوير كام حتدده واليتنا. 

ونستعرض يف ما ييل االقرتاحات املحددة لفريق اخلرباء العامل بمزيد من التفصيل وبرتتيب 
تراجعي. 

أموال جديدة من املانحني للبحث والتطوير يف جمال الصحة
ال يمكن أن يعتمد العمل العاملي املستدام يف جمال البحث والتطوير لتلبية احتياجات البلدان 
النامية عىل املسامهات الطوعية فقط. لكن فريق اخلرباء العامل نظر يف إمكانية توليد متويالت 
إضافية من املانحني غري التقليديني، كالصني واهلند وفنزويال؛ ومن مسامهات إضافية متأتية من 
املانحني املعتادين،  بام يف ذلك عىل سبيل املثال ختصيص نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل للبحث 
والتطوير يف جمال الصحة؛ أو من املنظامت اخلريية. وتشري احلسابات التقريبية التي أعدها فريق 
اخلرباء العامل إىل أنه يمكن حتقيق إيرادات سنوية تصل إىل 440 مليون دوالر أمريكي، مع 
االفرتاض أن املانحني وفوا بالتزاماهتم بزيادة املساعدات اإلمجالية وخصصوا 10% من التمويل 
اإلضايف للبحث والتطوير يف جمال الصحة. لكن فريق اخلرباء العامل أقّر بأن ذلك يتوقف عىل 
مدى القدرة عىل اإلقناع وعىل وجود نية سياسية لتحقيق هذه الغاية. ويبدو واضحًا أن املانحني 
الفعليني، باستثناء واحد أو اثنني، لن يكونوا قادرين عىل زيادة االلتزامات التي قطعوها لتحقيق 
أهداف املساعدات اإلنامئية املحددة، من قبيل تلك التي ُقطعت يف مؤمتر القمة ملجموعة الدول 
الصناعية الثامين  التي ُعقدت يف غلينيغلس عام 2005. وأشارت منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي إىل أنه عىل الرغم من أن املساعدات اإلنامئية شهدت ارتفاعًا تارخييًا عام 
2010، فهناك نقص يف املوارد املالية مقارنة بااللتزامات املقطوعة يف غلينيغلس، يبلغ جمموعه 
19 مليار دوالر أمريكي ، ونقص يبلغ 14 مليون دوالر أمريكي مقارنة بااللتزامات املقطوعة 
لصالح أفريقيا.2 وتدّل األزمة االقتصادية احلادة التي يمر هبا العديد من الدول املانحة التقليدية 
من  القليل  سوى  املتوسط  املدى  يف  تشهد  لن  اإلنامئية  املساعدات  أن  عىل  الراهن  الوقت  يف 
النمو أو أهنا لن تشهد أي نمو عىل اإلطالق. ومل يعتمد فريق اخلرباء العامل يف توصيته اقرتاح 

ختصيص نسبة 10% من متويل املانحني للبحث والتطوير يف جمال الصحة.
ومن غري احلكيم حسب تقديرنا، يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة، االعتامد عىل احتامل زيادة 
املساعدات اإلنامئية التي تتقدم هبا اجلهات املانحة القائمة أو املحتملة. فإننا نعي متامًا يف الواقع، 
أن نسبة 8% تقريبًا فقط من إمجايل التمويالت املخصصة للبحث والتطوير تأيت يف الوقت الراهن 

توفر التفاصيل عىل املوقع التايل:  2
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,en_2649_34447_47515235_1_1_1_1,00.html، تم النفاذ يف 7 آذار/ مارس 2012.
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منازع  املقدار األكرب دون  من وكاالت التنمية، وفقًا للدراسة املسحية "G–Finder". ويأيت 
من اإلدارات احلكومية وجمالس البحث الطبي، فضاًل عن قطاع الصناعة واملؤسسات. وثمة 
حاجة بالتايل إىل إعادة صياغة إطار هذه املسألة بمعزل عن املساعدات اإلنامئية. فمسؤولية هذه 
املسألة ال تقع فقط عىل عاتق املساعدات اإلنامئية أو املانحني؛ بل تشكل حتديًا للبلدان، املتقدمة 
منها والنامية، إلجياد سبل لالستثامر بشكل مالئم يف البحث والتطوير يف جمال الصحة لصالح 
البلدان النامية بمختلف الطرق املتاحة هلا. وعليه، فمن الرضوري يف ما يتعلق بااللتزامات هبذا 
احلقل من البحوث، النظر يف مسامهات احلكومة ككيان واحد وليس فقط كخطوات ينفذها 

جزء من احلكومة يكون مسؤوالً عن املساعدات اإلنامئية.

فرض رضيبة عىل األرباح العائدة إىل الوطن التي حتققها الصناعات 
الصيدالنية

جُتمع بموجب هذا االقرتاح، الذي رفعته الربازيل إىل فريق اخلرباء العامل، األموال من خالل 
فرض رضيبة عىل األرباح التي حتققها الرشكات الصيدالنية غري الوطنية. ويتوىل عندها جملس 
إدارة يعمل عىل نسق املرفق الدويل لرشاء األدوية، إعادة استخدام العائدات. وتكون الرشكات 
الصيدالنية، كام اهليئات األخرى املعنية بالبحث مؤهلة للتمويل. واعترب فريق اخلرباء العامل أنه 
يف حال مشاركة مجيع البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط يف هذا املرشوع، ستجمع رضيبة 
بنسبة 1% عىل األرباح املعنية مبلغ 160 مليون دوالر أمريكي سنويًا. ويف حال مشاركة البلدان 
ذات الدخل املرتفع، يمكن أن يزيد هذا الرقم زيادة كبرية. ووصف فريق اخلرباء العامل هذا 

االقرتاح باقرتاح "جذاب للغاية". 
وسيتطلب التقييم املالئم إلمكانية تنفيذ هذا االقرتاح مزيدًا من املعلومات واملعارف تشمل 
مسائل حمددة تتعلق بتسعري النقل وفرض الرضائب عىل الرشكات الدولية واتفاقات الرضائب 
فرادى  تقطعها  التي  االلتزامات  عن  فضاًل  الوطنية،  الصناعة  قطاع  مع  والعالقات  املنطبقة 
البلدان يف إطار اتفاقات التجارة واالستثامر الثنائية أو املتعددة األطراف. وختتلف اآلراء حول 
تربير رضائب حمددة ُتفرض عىل قطاع الصناعة الصيدالنية، لكنها تطبق يف العديد من البلدان. 
وعىل سبيل املثال،  جتبي فرنسا بعدد من الطرق املختلفة رضائب من قطاع الصناعة الصيدالنية 
العملية لالقرتاح  تقييم إضايف لالنعكاسات  الرعاية الصحية. )1( لكن إجراء  لتمويل نظام 
وقابلية تنفيذه سيتطلب خربات ومعلومات أكثر حتديدًا من تلك التي أتيحت للفريق العامل. 
ومل َنر، باستثناء العرض املوجز الذي قدمته الربازيل إىل فريق اخلرباء العامل لرشح االقرتاح 

)2(، أي تطور آخر يف هذا الشأن. 

املسامهات الطوعية للرشكات واملستهلكني
نظر فريق اخلرباء العامل يف عدد من برامج املسامهات الطوعية. وأشار الفريق إىل تعقيدات 
تشكل  املستهلكني  من  الطوعية  املسامهات  أن  واعترب  جديدة  رضائب  فرض  ترافق  خمتلفة 
"أكثر اقرتاحات مجع األموال ابتكارًا وأشدها قابلية لالستدامة". واعترب فريق اخلرباء العامل 
أنه يمكن بواسطة اخليارات املختلفة مجع مليار دوالر أمريكي، وال سيام من خالل املسامهة 

التضامنية الطوعية املتعلقة بتذاكر الطريان.



69تعــزيز التمـويل والتنســيق عىل الصعيد العـاملي

املرفق  أنشأها  التي  األلفية،  مؤسسة  حاولت  لتقريره،  العامل  اخلرباء  فريق  تقديم  ومنذ 
الطريان حتت عالمة  بتذاكر  تتعلق  تطبيق مسامهة طوعية   ،2008 الدويل لرشاء األدوية عام 
MASSIVEGOOD. وقدم املرفق الدويل لرشاء األدوية مبلغًا وصل إىل 22.4 مليون دوالر 
أمريكي ملؤسسة األلفية هلذا الغرض لكي تتوىل مجع األموال ألنشطة املرفق. وكان اهلدف من 
ذلك العمل، بعد إنشاء منصة تكنولوجية للمعلومات، تطبيقها لدى رشكات الطريان العاملة 
عىل شبكة االنرتنت أو خارجها. وتوقعت خطة العمل إيرادات تصل إىل 590 مليون دوالر 
2011. وأطلق الرئيس السابق  2010 و980 مليون دوالر أمريكي يف عام  أمريكي يف عام 
للواليات املتحدة األمريكية  السيد بيل كلينتون واألمني العام ملنظمة األمم املتحدة السيد بان 
كي مون مبادرة MASSIVEGOOD  يف شهر آذار/ مارس 2010. وتبنّي رسيعًا أن هذه 
التوقعات كانت متفائلة إىل حد مبالغ فيه. ويف الواقع مجعت مؤسسة األلفية مسامهات طوعية 
2011. وأوقفت مؤسسة  2010 ومبلغًا أقل يف عام  000 200 دوالر أمريكي عام  بلغت 
األلفية مرشوع املسامهات الطوعية وخّفضت عدد موظفيها إىل أدنى حد، يف حني ينظر املرفق 

الدويل لرشاء األدوية يف آفاق مستقبله )3(. وأسباب هذا اإلخفاق هي التالية:  
• تبنّي أن حجم السوق أصغر مما كان متوقعًا. 	
• تبنّي أن السوق أكثر جتزئة وأكثر صعوبة لالخرتاق مما كان متوقعًا. 	
• مل حيصل رشكاء قطاع السفر عىل احلوافز املالئمة للتعاون بحامس. 	
• شهدت الظروف االقتصادية العاملية حالة من التدهور.	
• أبدى املستهلكون القليل من الرغبة يف العطاء مما كان متوقعًا. 	
• تبنّي أن تكوين عالمة جلمع األموال أكثر تكلفة واستهالكًا للوقت مما كان متوقعًا. 	
• األوساط 	 نطاق  خارج  واسعة  بمعرفة  حيظى  اساًم  األدوية  لرشاء  الدويل  املرفق  يكن  مل 

للصحة.  العاملية 
وتّبني هذه التجربة بوضوح أن تقديرات األموال التي يمكن مجعها من برامج جديدة متامًا من 
املسامهات الطوعية قد تكون مبالغة إىل حد كبري. باإلضافة إىل ذلك، يتطلب توليد األموال 
استثامرات كبرية. ويبدو احلجم الفعيل إليرادات املبادرات القائمة التي أشار إليها فريق اخلرباء 

العامل أصغر بكثري من املتوقع: 
• عالمة Product RED التجارية. توافق الرشكات الرشيكة ملبادرة Product RED، يف 	

إطار هذ الربنامج، عىل املسامهة بحصة من األرباح التي حتققها من بيع أحد املنتجات لصالح 
برامج مكافحة مرض األيدز وفريوسه يف أفريقيا التي يموهلا الصندوق العاملي. ومجع املرشوع 

منذ إنشائه عام 2006 وعام 2012 ما يناهز180 مليون دوالر أمريكي هلذا الغرض.3
• ألعاب اليانصيب. ذكر فريق اخلرباء العامل تقديرًا أصدره البنك الدويل عام 2009 يفيد 	

بأن بلجيكا واململكة املتحدة حّولتا مبلغًا قدره 66 مليون دوالر أمريكي إىل عدد من البلدان 
2011ـ2012 عىل  2007. وتنص خطة يانصيب اململكة املتحدة للرشكات للفرتة  عام 

ملزيٍد من املعلومات، انظر: http://www.joinred.com/red/#impact، تم النفاذ يف 7 آذار/ مارس 2012.  3
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توفري ما يقارب 25 مليون جنيه اسرتليني )أي ما يعادل 38 مليون دوالر أمريكي( للهيئات 
الدولية ألغراض التنمية اإلمجالية.4

• األعامل اخلريية. شدد فريق اخلرباء العامل كذلك عىل األعامل اخلريية كمصدر قائم ذي أمهية 	
لتمويل التنمية بشكل عام، بام يف ذلك الصحة العمومية. وال تتوفر تقديرات جيدة حلجم 
التقديرات  األمريكية. وتشري هذه  املتحدة  الواليات  للصحة سوى يف  املخصصة  اهلبات 
املنظامت غري احلكومية  ُنقل عرب قنوات  أمريكي  إىل أن مبلغًا يصل إىل 2.7 مليار دوالر 
يف الواليات املتحدة األمريكية لصالح قطاع الصحة يف البلدان النامية، وّفرت الواليات 
املتحدة وحكومات أخرى ما يناهز 1.3 مليار دوالر أمريكي منها. وتسّجل هذه األرقام 
تدنيًا باملقارنة مع الذروة التي عرفتها عام 2008 إذ وصلت إىل 3.7 مليار دوالر أمريكي، 
اهلبات اخلاصة من حوايل  أمريكي منها. وتراجعت  وّفرت احلكومات 4.1 مليار دوالر 
2.3 مليار دوالر أمريكي إىل ما يقارب 4.1 مليار دوالر أمريكي. وارتفع يف الوقت عينه 
التمويل من قبل املؤسسات األمريكية من 600 مليون دوالر أمريكي يف عام 2001 إىل 

ذروة بلغت 2 مليار دوالر أمريكي عام 2010، وسّجل تراجعًا طفيفًا عام 2011 )4(. 
واستنادًا إىل ما ورد آنفًا، ال نعتقد أنه من الواقعي توقع أن جتمع برامج املسامهات الطوعية مبالغ 
كبرية من األموال عىل أساس مستدام، للبحث والتطوير يف جمال الصحة لصالح البلدان النامية. 
وتشري جتربة مؤسسة األلفية إىل أنه من الصعب تطوير برامج املسامهات الطوعية "االبتكارية" 
يف  اجلمهور  رغبة  تتوقف  ذلك  إىل  وباإلضافة  لألموال.  ومستدامة  مهمة  تدفق  عمليات  إىل 
املسامهة عىل األولوية التي يوليها هلذا االستخدام املحدد لألموال مقارنة باملجموعة املتنوعة 
آليات  أن  التنمية بشكل عام. ونعترب  أو  املمكنة يف جمال الصحة  من االستخدامات األخرى 
التمويل "التقليدية" القائمة عىل فرض الرضائب املبارشة وغري املبارشة أكثر قابلية للنجاح من 
مشهد معّقد من آليات طوعية غري منسقة تسمى "آليات التمويل االبتكارية" تتسم بقدرة عىل 

التمويل غري مؤكدة وغري مستقرة. 

رضيبة غري مبارشة جديدة 
نظر فرق اخلرباء العامل يف جمموعة متنوعة من الرضائب املمكنة، وحتديدًا: 

• رضيبة تبلغ 10% عىل جتارة األسلحة يمكن أن جتمع 5 مليارات دوالر أمريكي سنويًا؛ 	
• من 	 املليارات  "عرشات  جتني  أن  يمكن  اإلنرتنت  عرب  االتصاالت  حركة  عىل  رضيبة 

الدوالرات األمريكية"؛ 
• رضيبة الربازيل عىل تداوالت احلسابات املرصفية التي ألغيت عام 2007؛ 	
• رضيبة عىل تذاكر الطريان يمكن أن جتمع "بضعة مليارات من الدوالرات األمريكية"؛	
• رضيبة عىل التبغ، حيث يمكن أن حتقق زيادة يف نسب الرضيبة ترتاوح بني 5% و10% يف 	

البلدان ذات الدخل املنخفض "0.7 إىل 1.4 مليار دوالر أمريكي" يف حني يمكن أن حتقق 
زيادة مماثلة يف البلدان املتقدمة "5.5 إىل 11 مليار دوالر أمريكي". 

ملزيٍد من املعلومات، انظر: http://www.biglotteryfund.org.uk/pub_corp_plan11-12.pdf، تم النفاذ يف 7 آذار/ مارس 2012.  4
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متدنية  اإلنرتنت  شبكة  عىل  رقمية  لرضيبة  األفضلية  العامل  اخلرباء  فريق  أعطى  النهاية  ويف 
املستوى التي ُيقال أنه "من املقدر مع بعض التحفظ أن جتمع ما يناهز 3 مليارات دوالر أمريكي 
سنويًا". وأشار فريق اخلرباء العامل إىل عدد من املشاكل املرتبطة بتطبيق بعض من هذه الرضائب 
أو مجيعها لكنه مل يوفر دراسة حتليلية مفصلة لتحديد كيفية معاجلة هذه املشاكل عمليًا. وأشار 
فريق اخلرباء العامل عىل سبيل املثال إىل أن مراقبة حركة االتصاالت عىل اإلنرتنت بتكلفة فعالة 
لفرض رضيبة عىل املستهلكني "قد تشكل حتديًا" وقد حتّمل الرشكات التي ترسل كميات كبرية 
من البيانات أعباًء ثقيلة. وخلص الفريق إىل أنه "يمكن ختطي املشكلة عرب حتديد مالئم لنطاق 
الرضيبة". ومل ُيرش فريق اخلرباء العامل إىل أن رضيبة من النوع الذي يقرتحه حمظورة حاليًا يف 
الواليات املتحدة األمريكية بموجب قانون إعفاء اإلنرتنت من الرضيبة.5 ولفت فريق اخلرباء 
العامل إىل أن االقرتاحات املتعلقة بفرض رضيبة عىل اإلنرتنت تعود إىل بدايات اإلنرتنت يف 
أوائل التسعينات من القرن املايض وأعطى مثاالً عىل اقرتاح فرض رضيبة صغرية عىل رسائل 
الربيد االلكرتوين )5(. ويبدو هذا االقرتاح غريبًا يف ظل االستخدام احلايل لإلنرتنت. ومل ينظر 
الفريق يف التفاصيل العملية لتنفيذ االقرتاح ولسنا عىل علم بأي عمل جدي جيري يف إطار آخر 
ويتناول األبعاد العملية لتنفيذ االقرتاح. كام إننا لسنا عىل دراية بأي اقرتاحات أخرى لرضيبة 

مماثلة عىل اإلنرتنت. 
 .)6( العمومية  للصحة  بالنسبة  قلق  الصغرية مشكلة ومدعاة  النارية  توفر األسلحة  ويشكل 
وشّكلت مسألة فرض رضيبة عىل جتارة األسلحة جزءًا من النقاش الدويل منذ صدور تقرير 
"برانت" عام 1980. وأدرج املوضوع كذلك عىل جدول أعامل اجتامع جمموعة البلدان الثامنية 
املعقود يف فرنسا عام 2003، حني رّصح الرئيس الربازييل السيد لويس إغناسيو لوال دا سيلفا 
بأن فرض رضيبة عىل املبيعات الدولية من األسلحة تشكل أحد الربامج املفضلة لديه لتمويل 
اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر )7(. لكنه من الرضوري توخي احلذر واعتبار أن احتامل تطبيق 
وشيك هلذه الرضيبة ليس مرتفعًا. وقد يكون مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح اجلهة 

املناسبة إلجراء املزيد من التقييم واالستكشاف هلذا النوع من املبادرات الواسعة النطاق.6
ومتثل رضيبة الربازيل عىل التداوالت املرصفية شكاًل من أشكال الرضيبة عىل التداوالت املالية، 
وهو موضوع سنناقشه الحقًا باملزيد من التفصيل، فضاًل عن الرضائب عىل التبغ وتذاكر الطريان.
وإننا نرى أن بعض أشكال الرضائب هي الطرق األكثر مردودية التي ينبغي سربها يف البحث 
الطبيعة  إىل  نظرًا  االعتقاد،  الواقعي  غري  من  لكنه  للتمويل.  ومستدامة  جديدة  مصادر  عن 
التنمية، بأنه من املمكن أو من الرضوري أن خيصص  املتعددة األوجه لالحتياجات يف جمال 
للمجال  العاملي  املستوى  عىل  األموال  من  كبرية  كميات  يوّلد  أن  يمكن  حمدد  جديد  مصدر 
اخلاص املتعلق بالبحث والتطوير يف جمال الصحة لصالح البلدان النامية. بل إننا نعتقد باألحرى 
أنه ينبغي اقتطاع جزء من أي مصدر متويل جديد قد يظهر، خُيصص لتحسني الصحة كأولوية 
معرتف هبا يف جمال التنمية، وأن خُيصص جزء آخر ملجاالت البحث والتطوير التي تعاين من 

يمكن االطالع عىل التفاصيل عىل املوقع http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty، تم النفاذ يف 7 آذار/   5
مارس 2012.

ملزيٍد من املعلومات، انظر: http://www.biglotteryfund.org.uk/pub_corp_plan11-12.pdf، تم النفاذ يف 7 آذار/ مارس 2012.  6
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نقص التمويل يف الوقت الراهن، بام يف ذلك املجاالت التي تندرج يف إطار والية فريق اخلرباء 
االستشاريني العامل. 

وبعد قول هذا، فإننا نقّر باملسامهة القيمة التي تستفيد منها الصحة العاملية، بام يف ذلك البحث 
والتطوير يف جمال الصحة لصالح البلدان النامية، املتأتية من اهلبات اخلريية، وخاصة، يف جمال 
عملنا، من منظامت مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق ولكوم االستئامين. وقد يكون 
هذا النوع من الرضائب مصدرًا أكثر استدامة للتمويل ال ينتقص من أمهية التمويل اخلريي. 
ومن املهم أيضًا، كام يناقش الفصل اخلامس، إجياد سبل لدمج التمويالت املتأتية من مصادر 

خمتلفة، بام يف ذلك التمويالت العامة واخلاصة واخلريية.

اخليارات الرضيبية
الصحة  أغلبيتنا إىل جماالت ختصص يف  التي عّينتنا وننتمي يف  العاملية هي  الصحة  إن منظمة 
اإليرادات  بتوليد  تكتفي  ال  رضائب  نحو  املهنيني  وميلنا  مصلحتنا  بالتايل  وتتجه  العمومية، 
استهالك  خفض  خالل  من  الصحة  عىل  حمتمل  إجيايب  وقع  كذلك  هلا  يكون  بل  فحسب، 
املنتجات املرضة بالصحة. والرضائب األكثر قدمًا وشيوعًا هي الرضائب عىل الكحول والتبغ 
التي فرضت يف حال الكحول ألهنا تشكل مصادر بدهيية لإليرادات. واعُترب كل من السكر 
ومرشوب الروم الكحويل والتبغ سلعًا غري رضورية لكنها مستهلكة عىل مستوى العامل بأرسه 
عام  الصادر   wealth of nations كتابه  يف   Adam Smith الكاتب  ووصفها  تقريبًا، 

1776 بالسلع املالئمة للرضائب. 
وتشكل الرضائب، من منظور الصحة العمومية، جزءًا من رزمة أوسع نطاقًا من السياسات 
الرضيبية اخلاصة بتعزيز الصحة والوقاية من األمراض )8(. ونقّر بأن الرضيبة املبارشة التدرجيية، 
بموازاة الرضيبة غري املبارشة، تلعب دورًا مهاًم يف احلد من الفقر وانعدام املساواة ويف توليد 
املوارد الالزمة للبنى التحتية واخلدمات واملنافع االجتامعية التي من شأهنا املساعدة يف حتسني 
الصحة )9(. واهلدف الرئييس من الرضائب غري املبارشة، بصفتها تدابري للصحة العمومية، هو 
الوقع الذي حُتدثه عىل الصحة، أكثر من كوهنا جمرد مجع لإليرادات. وتندرج جباية الرضائب 
عىل التبغ والكحول بني "أفضل اخليارات" للوقاية من األمراض غري السارية )10(. وتويص 
الصحة  ملنظمة  التابعة  والصحة  البدين  والنشاط  الغذائي  النظام  بشأن  العاملية  االسرتاتيجية 
العاملية باستخدام السياسات الرضيبية للتأثري يف أنامط االستهالك، مع أخذ اآلثار املحتملة غري 

املقصودة عىل املجتمعات املعرضة للمخاطر يف احلسبان )11(.
ونظرنا لدى دراسة اخليارات الرضيبية املختلفة يف عدد من املعايري. ورأينا أنه ينبغي احرتام مبدأ 
جعل الرضيبة تدرجيية، إن أمكن ذلك، أي أن يكون وقعها عىل األغنياء أكرب منه عىل الفقراء، 
الطريان  تذاكر  )كالرضيبة عىل  العمومية  بالصحة  املرتبطة  املصادر غري  ما خيص  وال سيام يف 
مثاًل(. وأقرينا من جهة أخرى بأن أشكال حمددة من الرضائب غري املبارشة ذات األمهية بالنسبة 
للصحة العمومية، من قبيل رضائب "اإلثم" املرتبطة بخفض خماطر أنامط العيش، هي رضائب 
تنازلية يف طبيعتها وأن ينبغي يف هذه احلاالت أن تفوق الفوائد العائدة إىل الصحة العمومية، 
تناول  أيضًا  املهم  ومن  الدخل.  توزيع  عىل  املحتمل  السلبي  الوقع  للفقراء،  بالنسبة  سيام  ال 
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بواسطة  التنازلية  اآلثار  التعويض عن  املمكن  إنه من  إذ  سياسات الرضائب والفوائد ككل؛ 
إجراء تعديالت عىل رضائب أخرى. 

مرتبطة  أسس  عىل  القائمة  التبغ  عىل  الرضائب  يف  تتمثل  جلية  حالة  املثال  سبيل  عىل  وهناك 
الوسائل  أكثر  التبغ هي  أن زيادة الرضائب عىل  العمومية. وُيعرف منذ زمن طويل  بالصحة 
العمومية،  الصحة  التدخني وقع إجيايب عىل  للحد من  التدخني )12(، وأن  للحد من  فعالية 
وإن كان لفرتة قصرية نسبيًا )13(. وتطبيق الرضيبة عملية سهلة نسبيًا من الناحية اإلدارية، بام 
يف ذلك يف البلدان النامية، بام أهنا ختص جمموعة ضيقة من املنتجات السهلة التحديد. ومع أن 
الرضيبة عىل التبغ تنازلية، ُتظهر األدلة أن الفقراء يتأثرون بشكل أكثر من امليسورين بارتفاع 
األسعار. وعليه، وإذا كان األثر عىل التباينات يف الدخل سلبيًا بالنسبة ملن يواصلون التدخني، 
فقد يكون الوقع عىل التباينات يف الصحة خمالفًا ألن األشخاص األكثر فقرًا، الذين يدخنون 
عىل أية حال أكثر من غريهم، سيخففون من التدخني بنسبة تفوق نسبة األغنياء.7 وقد ثبتت 
كذلك الفوائد التي يعود هبا فرض الرضائب عىل الكحول عىل الصحة العمومية يف احلد من 

االستخدام الضار للكحول )14(.
النمو  من  قلق  ظهور  مع  والدهون  بالسكر  املتعلقة  العمومية  الصحة  تدابري  ازدادت  كام 
الرسيع ملعدالت البدانة يف البلدان املتقدمة والنامية. فطبقت فنلندا يف عام 2011 رضيبة عىل 
السكاكر )15( وازداد فيها النقاش حول فرض رضيبة عىل املرشوبات واألطعمة التي حتتوي 
عىل السكر ألسباب تتعلق بدواعي القلق عىل الصحة العمومية )16(. كام ظهر عىل جدول 
األعامل كذلك موضوع فرض رضيبة عىل الدهون أو عىل األطعمة التي حتتوي عىل مستوى 
فرضت  الدانمرك  أن  ويبدو  الدهون".  بـ"رضائب  يسمى  ما  أو  املشبعة،  الدهون  من  مرتفع 
والزيوت  واللحوم  البيتزا  وفطائر  الزبدة واحلليب واألجبان  النوع عىل  أول رضيبة من هذا 
واألطعمة املصنعة، حني حتتوي عىل أكثر من 2.3% من الدهون املشبعة )17(. وبام أن "رضائب 
الدهون" تدابري جديدة، فال تزال األدلة التجريبية عىل آثارها نادرة. لكن واستنادًا إىل ما هو 
معروف اليوم، من املهم أن تأخذ احلكومات، عند دراسة تطبيق هذا النوع من الرضائب، يف 
احلسبان ما ييل: )1( التحول املحتمل لالستهالك إىل أطعمة أخرى غري صحية تكون رضيبتها 
أقل؛ و)2( والتنازلية )كاآلثار عىل أنامط استهالك الفقراء والضعفاء مثاًل(. وقد يكون تطبيق 
هذه التدابري، باإلضافة إىل ذلك، معقدًا نسبيًا، السيام يف سياق البلدان النامية. ويمكن اعتبار 
رسمي،  غري  بشكل  ويباع  منها  الكثري  يصنّع  التي  األطعمة،  من  ومتنوعة  واسعة  جمموعات 
أطعمة غري صحية يمكن فرض رضائب عليها. وتشري اإلصدارات يف هذا الصدد إىل أنه يمكن 
العناية بأمر التنازلية والفوائد العائدة عىل الصحة العمومية من خالل استخدام العائدات لدعم 
األطعمة "الصحية"، لكن ذلك سيخّفض بالطبع من قدرهتا عىل حتقيق إيرادات صافية )18(.

الرضائب الوطنية 
مراجعة أمثلة خمتلفة عن بلدان جلأت إىل الرضائب جلمع األموال هبدف حتسني الصحة. وتشمل 

هذه األمثلة ما ييل: 

لالطالع عىل األدلة، انظر: http://www.saprp.org/KnowledgeAssets/knowledge_results.cfm?KAID=4، تم النفاذ يف 7 آذار/   7
مارس 2012.
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• ختصص غانا حصة نسبتها 2.5% من الرضيبة عىل القيمة املضافة لربناجمها الوطني للضامن 	
الصحي )19(. 

• تطبق تايلند زيادة بنسبة 2% عىل رسوم إنتاج الكحول والتبغ ُتستخدم لتمويل أنشطة تعزيز 	
الصحة )20(. 

• تقتطع شييل نسبة 1% من الرضيبة عىل القيمة املضافة لتمويل الصحة )21(. 	
• رشكات 	 عىل  املفروضة  الربيد  رضيبة  أرباح  عىل   %1.5 بنسبة  رضيبة  غابون  تفرض 

التحويالت الربيدية ورضيبة بنسبة 10% عىل رشكات اهلواتف املحمولة ُتستخدم يف توفري 
الرعاية الصحية للمجموعات ذات الدخل املنخفض. وسمحت الرضيبتان معًا بجمع ما 

يناهز 30 مليون دوالر أمريكي يف عام 2009 )21(. 
• يف الفلبني، مُتنح نسبة 2.5% من اإليرادات اإلضافية املتأتية من رضيبة إنتاج الكحول والتبغ، 	

منذ عام 2005، مبارشة إىل مؤسسة التأمني الصحي الفلبينية لغرض حتقيق هدف التغطية 
الشاملة من خالل الربنامج الوطني للتأمني الصحي وضامن استدامته. وحتّول نسبة %2.5 
من اإليرادات اإلضافية إىل حساب وزارة الصحة وتوضع يف صندوق استئامين خمصص 

لربنامج الوزارة للوقاية من األمراض )22(. 
ويف عام 2009 رصدت منظمة الصحة العاملية 28 بلدًا خصص جزءًا من إيرادات الرضائب 

املفروضة عىل التبغ ألغراض متعلقة بالصحة )23(.
وهناك حسب علمنا رضيبة واحدة عىل األقل جُتبى خصيصًا لتمويل البحث والتطوير يف جمال 
الصيدالنية  أنشأت صندوقًا خاصًا يطلب إىل الرشكات  فالوكالة اإليطالية لألدوية  الصحة. 
أو  دراسية  )كحلقات  الرتوجيية  املبادرات  عىل  السنوية  نفقاهتا  إمجايل  من   %5 بنسبة  املسامهة 
حلقات عمل( لصالح األطباء. وجتمع هذه املبادرة 40 مليون دوالر أمريكي سنويًا، وال تؤمن 
التمويل للبحوث فحسب بل ألنشطة أخرى كذلك. وتتوىل جلنة علمية مستقلة تنسيق اجلوانب 
املختلفة لربنامج البحث. وتلعب جلنة البحث والتطوير دورًا أساسيًا يف اقرتاح جماالت البحث 
التنفيذ.8  ذات األولوية، وتنفيذ املرحلة األوىل من عملية االختيار، واإلرشاف عىل مشاريع 
والرشكات الصناعة يف أسبانيا ملزمة بدفع أموال خمصصة للبحث والتطوير، من مجلة أمور 

أخرى، عىل أساس مرتبط بحجم مبيعاهتا )24(.

الرضائب املفروضة ألغراض عاملية 
إنامئية  للتخصيص ألغراض  للغاية  الفعيل مالئمة  الدويل  الطابع  أن الرضائب ذات  إننا نرى 
حمددة، بام يف ذلك حتسني الصحة واالستثامر يف البحث والتطوير يف جمال الصحة لصالح البلدان 

النامية.
ويف الواقع ال توجد رضائب دولية قائمة )بمعنى أن العائدات تذهب مبارشة إىل هيئة دولية بدالً من 
اخلزينة الوطنية(. والرديف األقرب للرضيبة الدولية هو الرضيبة عىل تذاكر الطريان التي استخدمتها 

فرنسا وبلدان أخرى لتأمني مصدر متويل لالستثامرات املتعلقة بالصحة )انظر اإلطار 4–1(.

النفاذ يف 7 آذار/  ملزيٍد من املعلومات، انظر: http://www.agenziafarmaco.gov.it/en/content/independent-research-drugs، تم   8
مارس 2012.
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التمويل، أي رضيبة وطنية حمجوزة لصالح هيئة  آليات  النوع من  وجتدر اإلشارة إىل أن هذا 
دولية، ختتلف من حيث املبدأ اختالفًا طفيفًا عن أي التزام آخر تقطعه حكومة وطنية لتمويل 
أنشطة دولية )كتمويل األمم املتحدة أو البنك الدويل أو الصندوق العاملي(. فاألموال تتدفق 
إىل اخلزينة الوطنية ثم تنتقل إىل خارجها لغرض حمدد، كاملرفق الدويل لرشاء األدوية يف املثل 
املذكور. وقد يكمن التباين األسايس يف وجود التزام طويل األمد ومستدام من قبل املمول، 
وتكافؤ بني قيمة الرضيبة املحصلة واألموال املمنوحة. ومن جهة أخرى، يمكن حتقيق اهلدف 
نفسه بطرق خمتلفة. وعىل سبيل املثال، ال تؤمن حكومة اململكة املتحدة بحجز الرضائب لكنها 
ميزانيتها  من  إسرتليني  جنيه  مليار   1.4 مبلغ  بتقديم  عامًا  عرشين  عىل  يمتد  التزامًا  قطعت 
املخصصة للمساعدات اإلنامئية للمرفق الدويل لرشاء األدوية. ويف مجيع األحوال، ليس هناك 
من تلقائية مفروضة يف أي من شكيل االلتزام؛ فالتزامات من هذا النوع، حمجوزة كانت أم غري 
حمجوزة، تبقى رسيعة التأثر بالتغريات السياسية وباألزمات املالية واالقتصادية التي قد تشهدها 

الدول.
الرضيبة عىل التداوالت املالية 

 يلقى اعتامد رضيبة عىل التداوالت املالية الدعم، كام ذكرنا يف الفصل الثاين. وكانت هيئات 
كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل قد راجعت هذه االقرتاحات من الناحية التقنية. وخلصت 
دراسة أجراها البنك الدويل عام 2009 إىل أن حماوالت "مجع نسبة مئوية كبرية من الناتج املحيل 

اإلطار 4–1:
رضيبة تذاكر الطريان

فرضت جمموعة من البلدان تقودها فرنسا رضيبة إضافية عىل تذاكر الطريان، ُسميت املسامهة التضامنية لتذاكر الطريان هبدف مجع موارد 
للصحة العاملية. والرضيبة اإلضافية عىل تذاكر الطريان ليست رضيبة عاملية باملعنى الدقيق لرضيبة وحيدة متفق عليها ويكون هليئة دولية 
سلطة جبايتها وختصيص عوائدها. فهي باألحرى رضيبة داخلية اتفقت عليها البلدان املشاركة للتنسيق وختصيص الدعم للمرفق العاملي 

لرشاء األدوية ألجل مكافحة األيدز والسل واملالريا.  
وفرضت فرنسا هذه الرضيبة عام 2006 عىل املسافرين املغادرين من املطارات الفرنسية، بام يف ذلك عىل الرحالت الداخلية. وتضاف 
إىل قيمة التذاكر رضيبة ذات مبلغ جزايف تتوقف قيمته عىل الوجهة وفئة اخلدمة. والغاية من حتديد النسبة حسب فئة اخلدمة إضفاء جانب 
تدرجيي عىل الرضيبة. وتبلغ الرضيبة عىل رحلة داخل فرنسا ذهابًا وإيابًا 2 يورو يف الدرجة الثانية و20 يورو يف الدرجة األوىل. وتسببت 
الرضيبة التضامنية اجلديدة املطبقة داخل أوروبا بزيادة يف الرضيبة عىل تذاكر السفر  بلغت %26 يف الدرجة الثانية و%225 يف الدرجة 
األوىل. وبلغت الزيادة للوجهات األخرى %57 و%568 تباعًا. وإن كانت الزيادة عىل الرضيبة ليست بسيطة لكنها تبقى صغرية مقارنة 
بالسعر اإلمجايل لرحلة أو عطلة. وستقارب اإليرادات اإلمجالية املتأتية من هذه الرضيبة اجلديدة 180 مليون يورو سنويًا، ختصص نسبة 

%90 منها للمرفق الدويل لرشاء األدوية ونسبة %10 للمرفق الدويل لتمويل أنشطة التمنيع.  
وتشكل املسامهة التضامنية أو "الرضيبة" عىل تذاكر الطريان %70 من األساس املايل للمرفق الدويل لرشاء األدوية، الذي تكمله مسامهات 
مالية متعددة السنوات يقدمها عدد من البلدان األعضاء. وحتى شهر أيلول/ سبتمرب 2011، كان تسعة من أصل 29 بلدًا من البلدان 
الديمقراطية  الكونغو  الكامريون وشييل ومجهورية  الطريان وهي:  الدويل لرشاء األدوية يطبق الرضيبة عىل تذاكر  املرفق  األعضاء يف 
وفرنسا ومدغشقر ومايل وموريشيوس والنيجر ومجهورية كوريا. وختصص النرويج جزءًا من الرضيبة التي تفرضها عىل انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون النامجة عن وقود الطريان للمرفق الدويل لرشاء األدوية.

 ،http://www.brookings.edu/~/media/Files/Projects/globalhealth/healthsnapshots/airline.pdf  املصدر: مؤسسةبروكينغز
املرفق الدويل لرشاء األدوية.
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اإلمجايل عىل شكل إيرادات من التداوالت املالية الواسعة النطاق قد تبوء بالفشل، بسبب مجع 
إيرادات أقل بكثري من املتوقع وإحداث تغيريات جذرية يف السلوك االقتصادي. وإذا كانت 
فلن حيدث ذلك بشكل  املايل،  القطاع  لنشاط  إعادة هيكلية ملحوظة  اجلانبية ستشمل  اآلثار 
التي جتىل دورها بوضوح أكرب  املفرطة  املالية  التداوالت  يتيح تصحيح األشكال اخلاصة من 
يف اإلسهام باألزمة". )25( وتوصلت دراسة أجراها صندوق النقد الدويل إىل نتائج مشاهبة 
بشكل عام وإن كانت أقل سلبية. فقد اعترب صندوق النقد الدويل أن الرضيبة "أداة غري فعالة 
"من الرضوري النظر يف تدابري رضيبية أكثر  لتنظيم األسواق املالية وتفادي الفقاعات" وأنه 
كفاءة قبل الوصول إىل الرضيبة عىل التداوالت املالية". لكن هناك دراسات أخرى تتسم بقدر 
أكرب بكثري من اإلجيابية يف ما خيص الوقع االقتصادي هلذه الرضيبة وقدرهتا عىل توفري استقرار 
القطاع املايل )26(. وباإلضافة إىل ذلك فإن وجود القليل فقط من املراكز املالية التي تشمل 
أغلبية التداوالت املالية، سيجعل مردود الرضيبة شديد التباين وقد تربز حاجة إىل اختاذ تدابري 
ملواءمة املسامهات الوطنية ذات الصلة بشكل أكرب مع الناتج املحيل اإلمجايل )27(. ومن جهة 

أخرى، ال يعرتض تطبيق رضيبة من هذا القبيل مشاكل إدارية ال يمكن ختطيها )28(. 
وخلصت مراجعة شاملة لألدلة املتوفرة أجريت حديثًا إىل ما ييل: 

"استنادًا إىل األجوبة التي متكنّا من مجعها من املؤلفات املتوفرة عىل أسئلتنا األربعة، خلصنا 
من  العديد  قاطعة يف  أجوبة  توفر  املؤلفات ال  أن  من  الرغم  نسبيًا. وعىل  إجيابية  نتيجة  إىل 
النقاط، يبدو جليًا أن الرضيبة عىل التداوالت املالية قابلة للتنفيذ ويمكن أن تقدم مسامهة ال 
يستهان هبا يف مجع اإليرادات يف أبرز االقتصادات املالية. ومن املستبعد أن تؤمن هذه الرضيبة 
استقرار األسواق املالية، لكنه من املرجح يف املقابل أن ال تسهم يف عدم استقرارها، إن صيغت 
االقتصادات  بني  األطراف  متعدد  اتفاق  إلبرام  األفضلية  تبقى  حني  ويف  مالئم؛  نحو  عىل 
واحد  قبل  من  األقل  عىل  أحادي،  بشكل  تطبيقها  كذلك  املمكن  من  فسيكون  الرئيسية، 
من االقتصادات الوازنة. ولن يكون أثر الرضيبة عىل التداوالت املالية باجلودة التي يزعمها 
أغلبية  من  بكثري  أسوأ  ستكون  بأهنا  االعتقاد  عىل  يملنا  ما  هناك  ليس  لكن  هلا،  الداعون 
البدائل األخرى وال بأهنا ستكون صعبة اجلباية. وباختصار، خلصنا إىل أن فرض رضيبة عىل 
التداوالت املالية، خالفًا النطباعاتنا األولية، قد ال يكون فكرة سيئة يف هناية املطاف". )29(
عىل  حمتملة  رضيبة  بتطبيق  املحيطة  للمسائل  التحليل  من  املزيد  توفري  مقدورنا  يف  وليس 
التداوالت املالية؛ فالبت يف تطبيقها أو عدمه وكيفيته يتم عىل املستوى السيايس. ونحن نرى 
أنه يف حال االتفاق عىل رضيبة دولية، ينبغي أن يستخدم جزء من هذه الرضيبة لدعم اخلدمات 
لتلبية  الصحة  والتطوير يف جمال  للبحث  آخر  النامية، وأن خيصص جزء  البلدان  الصحية يف 

احتياجات البلدان النامية. 
مسامهة التبغ التضامنية 

التدخني وحتسني  الفعالية خلفض  فائق  أهنا سبيل  آنفًا،  التبغ، كام ذكرنا  أثبتت الرضائب عىل 
التضامنية"  التبغ  "مسامهة  العاملية  الصحة  منظمة  أعدهتا  ورقة  واقرتحت  العمومية.  الصحة 
)انظر اإلطار4–2(.  وتقرتح الورقة وضع آلية متويل دولية، باالتفاق مع احلكومات، لتستخدم 
يف متويل الصحة الدولية من دون أن حُترص يف معاجلة املشاكل املرتبطة بالتبغ. ويف إشارة إىل 
أنشطة  لتمويل  الدويل  واملرفق  الطريان  تذاكر  عىل  كالرضيبة  أخرى،  مبتكرة  آلليات  أمثلة 
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التمنيع والتزام السوق املسبق لتوفري اللقاح املضاد ألمراض املكورات الرئوية، تالحظ الورقة 
أن "رضيبة التبغ التضامنية" ستتطلب، يف ظل احلقبة احلالية املليئة بالتحديات بالنسبة للتمويل 
الدويل ألغراض الصحة، دعاًم سياسيًا عايل املستوى من قبل جمموعة من الدول األعضاء تكون 

راغبة يف البحث عن الوسائل الناجعة ومستعدة إلطالق برنامج جتريبي". )23(
وحددت ورقة منظمة الصحة العاملية عملية مفيدة ينبغي اتباعها يف حال وضع آلية دولية لتعزيز 
أيًا كان مصدر األموال  النوع  لعملية من هذا  أن هناك حاجة  نعتقد  العمومية. وإننا  الصحة 
املحصلة )إن كان من رضيبة عىل التداوالت املالية أو من مصدر آخر(. وسيتعني عىل البلدان 

البت يف ما ييل: 

اإلطار 4–2:
مسامهة التبغ التضامنية

تقرتح منظمة الصحة العاملية يف ورقة أعدهتا تطبيق مسامهة تضامنية للتبغ تضيف بموجبها البلدان املشاركة "رضيبة متناهية الصغر" عىل 
الرضائب الوطنية املفروضة عىل التبغ. 

وقامت منظمة الصحة العاملية بتقييم اإليرادات املحتملة التي يمكن أن تعود هبا رضيبة إضافية متناهية الصغر عىل علب السجائر يف 
البلدان الـ 43 "ملجموعة العرشين والبلدان األخرى". ويضم هذا املجموع 19 بلدًا من جمموعة العرشين و22 دولة عضو يف االحتاد 
األورويب ليست من أعضاء جمموعة العرشين )مل تتوفر بيانات بخصوص لكسمربغ( باإلضافة إىل شييل والنرويج. وبّينت النتائج أن 
العائدات  من  أمريكي  دوالر  مليار  و16.0  أمريكي  دوالر  مليار   5.5 بني  ترتاوح  عائدات  توّلد  قد  التبغ  عىل  تضامنية  رضيبة 
اإلضافية عىل رضيبة اإلنتاج سنويًا، وفقًا للسيناريو الذي يقع عليه االختيار. وكان التمرين افرتاضيًا بحتًا ومل يتم التشاور مع البلدان 

املعنية ملعرفة رأهيا يف املوضوع. 
وألغراض توضيحية، تقدر منظمة الصحة العاملية أنه يف حال خّصصت مجيع بلدان جمموعة العرشين والبلدان األخرى مبلغًا صغريًا من 
الرضيبة املفروضة عىل التبغ )0.05 دوالر أمريكي يف البلدان ذات الدخل املرتفع و0.03 دوالر أمريكي يف الرشحية األعىل من البلدان 
املتوسطة الدخل و0.01 دوالر أمريكي يف الرشحية األدنى من البلدان املتوسطة الدخل(، لكل علبة سجائر مباعة، يمكن مجع 5.47 
مليار دوالر أمريكي سنويًا. وتستند املسامهات املقرتحة عىل مبلغ لكل علبة مباعة يصل إىل 0.05 دوالر أمريكي يف البلدان ذات الدخل 
املرتفع و0.03 دوالر أمريكي يف الرشحية األعىل من البلدان املتوسطة الدخل و0.01 دوالر أمريكي يف الرشحية األدنى من البلدان 
املتوسطة الدخل. وُيتوقع أن حتول الزيادة عىل ثمن السجائر التي يبلغ معدهلا %3.3 والنامجة عن الرضيبة التضامنية عىل التبغ دون رشوع 

000 149 شخص من الشباب يف التدخني وأن حتمل 000 223 شخصًا من الراشدين عىل اإلقالع عن التدخني.
وقامت منظمة الصحة العاملية بتقييم سيناريوهات إضافية لتحديد حجم اإليرادات التي يمكن أن تدرها مسامهة متناهية الصغر ذات 
مستوى أعىل. ويف حال ختصيص ضعف القيمة، أي 0.10 دوالر أمريكي  يف البلدان ذات الدخل املرتفع و 0.06 دوالر أمريكي يف 
الرشحية األعىل من البلدان املتوسطة الدخل و0.02 دوالر أمريكي يف الرشحية األدنى من البلدان املتوسطة الدخل، لكل علبة سجائر 
مباعة، يمكن مجع 10.8 مليار دوالر أمريكي سنويًا من الرضيبة التضامنية عىل التبغ. ويف حال زيادة املعدالت بنسبة %50 إضافية، أي 

0.15 دوالر أمريكي  يف البلدان ذات الدخل املرتفع و0.09 دوالر أمريكي يف الرشحية األعىل من البلدان املتوسطة الدخل و0.03
دوالر أمريكي يف الرشحية األدنى من البلدان املتوسطة الدخل، لكل علبة سجائر مباعة، يمكن مجع 16 مليار دوالر أمريكي سنويًا من 

الرضيبة التضامنية عىل التبغ.
ويتمثل اجلانب االبتكاري من الرضيبة املقرتحة يف إمكانية أن تقرر الدول األعضاء عىل أساس طوعي ما إذا كانت تريد املسامهة يف مجع 
أموال الرضيبة التضامنية عىل التبغ ألغراض دولية. ثم تقرر الدول التي تعرب عن نيتها دعم مسامهة طوعية يف الرضيبة التضامنية عىل 
التبغ ألغراض تتعلق بالصحة العاملية، ما هي األغراض املحددة التي تستخدم ألجلها األموال، وحتدد استنادًا إىل هذا القرار، اآلليات 

التي ينبغي استخدامها إلنفاق هذه األموال.

املصــدر: )23(
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العريضة  األهداف  هي  ما  املحصلة.  األموال  الستخدام  املحددان  والنطاق  الغرض    –1
الستخدام األموال؟ وهل ينبغي ختصيص جزء للبحث والتطوير يف جمال الصحة؟ 

2–  ما إذا كان مجع األموال سيجري عىل املستوى الدويل. غالبًا ما تستخدم بعض أشكال 
األموال اجلامعية للمبادرات الدولية املتعلقة بالصحة. وسيتيح ذلك من حيث املبدأ كفاءة 
أكرب يف إدارة األموال ومزيدًا من القدرة عىل التنبؤ واالستدامة، ومن شأنه تقليص خطر 
استخدام األموال كبديل للمساعدات الدولية األخرى أو االلتزامات الرسمية باملساعدة 

اإلنامئية. 
3–  ما إذا كان ينبغي اللجوء إىل آلية قائمة إلدارة األموال وإنفاقها أو وضع آلية جديدة. هل 
توجد آليات قائمة يمكن أن تلبي الغرض أو االغراض املنشودة من األموال؟ ويف حال 

عدم وجود آلية مناسبة، هل ينبغي وضع آلية جديدة؟ 
4–  هل من حاجة إىل نوع معنّي من ترصيف الشؤون وما هو هذا النوع؟ 
وبعد هذه املرحلة، ستظهر مسائل عملية تتعلق بكيفية عمل اآللية اجلديدة. 

اخلالصة: اخليارات املتعلقة بالرضائب 
وبإجياز، نعتقد أن عىل البلدان أن تنظر أوالً عىل املستوى الوطني يف اخليارات الرضيبية املناسبة 
الصحة،  جمال  يف  والتطوير  والبحث  للصحة  ستخصص  التي  اإليرادات  كوسيلة جلمع  هلا 
وقد أوردنا عدة أمثلة لوصف ما تقوم به البلدان. وسلطنا الضوء ثانيًا عىل رضيبتني حمتملتني 
حتديدًا، ومها الرضيبة عىل التداوالت املالية واملسامهة التضامنية للتبغ اللتني يمكن استخدامهام 
يف بعض البلدان، إىل جانب الرضيبة عىل تذاكر الطريان املطبقة، لتحصيل األموال التي تنقل 
عرب القنوات الدولية لتكميل املوارد الوطنية.  وأرشنا إىل أننا نرى أنه يف حال االتفاق عىل رضيبة 
دولية ما، ينبغي أن خيصص جزء من هذه الرضيبة لدعم اخلدمات الصحية يف البلدان النامية، 
النامية.  البلدان  احتياجات  لتلبية  الصحة  جمال  يف  والتطوير  للبحث  آخر  جزء  خيصص  وأن 
بشأن  املناقشات  املسامهة يف  العاملية من  الصحة  تتمكن منظمة  أن  املهم  أنه من  نعتقد  وثالثًا، 
رضيبية  لتدابري  اللجوء  عن  فضاًل  والدولية،  الوطنية  اجلديدة  باملبادرات  املرتبطة  السياسات 

لدعم أولويات السياسات الصحية. 

البحث والتطوير يف جمال الصحة عىل املستوى العاملي: 
األهداف والغايات

نستعرض يف هذا اجلزء الوضع احلايل للبحث والتطوير والتقدم املحرز مقارنة باألهداف املتنوعة 
املقرتحة عىل املستوى الدويل. وكام أرشنا يف الفصل األول، فقد حددنا نطاق عملنا يف البحث 
والتطوير الذي يركز عىل املنتجات والتكنولوجيات الصحية )بام يف ذلك األدوية واللقاحات 
واالحتياجات  والثالث،  الثاين  النمطني  بأمراض  املرتبطة  واألجهزة(  التشخيص  ووسائل 
اخلاصة للبلدان النامية من البحث والتطوير يف ما يتعلق باألمراض من النمط األول. وحني 
نحدد بالتايل هدفًا كميًا، يكون هذا هو نطاق البحث والتطوير الذي نود قياسه مقارنة باهلدف 
املذكور. لكننا أقرينا أيضًا يف الفصل األول وما يليه بوجود أشكال أخرى مهمة من البحث 
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والتطوير، بام يف ذلك األشكال املتعلقة بتحسني النظم الصحية ونظم توفري الرعاية الصحية، 
فقد  السياسية. وعليه،  التدخالت  فعالية  اهلادفة إىل حتسني  السياسات  والوبائيات، وبحوث 
عرضنا كذلك بيانات بشأن االستثامرات املتعلقة بمجموع البحث والتطوير يف جمال الصحة 
واقرتحنا أنه من املمكن أن تسعى البلدان كذلك إىل حتقيق أهداف كمية تتناول اإلنفاق العام 

عىل البحوث يف جمال الصحة.
وال تتوفر سوى بيانات حمدودة بشأن االستثامرات املتعلقة بالبحث والتطوير يف جمال الصحة، 
املتعلقة  االستثامرات  بشأن  انتقائية  بيانات  وثمة  املنهجية.  الطبيعة  ذات  البيانات  سيام  وال 
بمجموع البحث والتطوير يف جمال الصحة توفره ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
)انظر اإلطار 4–1( وبيانات توفره ا الدراسة املسحية " G–Finder" بشأن البحث والتطوير 
والتطوير  البحث  يتضمن  الذي  والثالث،  الثاين  النمطني  بأمراض  املتعلق  الطبي  البيولوجي 
يف جماالت األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص ومبيدات امليكروبات ومنتجات مكافحة 
اخلدمات(.  وتوفري  التشخيص  أجهزة  ذلك  يف  )بام  األساسية،  والتكنولوجيات  النواقل 
جمال  يف  للبحث  العاملي  املنتدى  يستخدمه  الذي  الصحة  جمال  يف  للبحث  الدقيق  والتعريف 
الصحة ليس واضحًا. وال يتوفر كذلك مصدر قائم للبيانات يشمل نطاق والية فريق اخلرباء 
االستشاريني العامل، بام يف ذلك االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية من البحث والتطوير يف 

جمال األمراض من النمط األول.
ويقدر املنتدى العاملي للبحث يف جمال الصحة أن اإلنفاق اإلمجايل العاملي عىل البحث يف جمال 
الصحة بلغ 160 مليار دوالر أمريكي عام 2005، ووصلت مسامهة  القطاع العام فيه إىل 66 
مليار دوالر أمريكي، ومسامهة القطاع اخلاص إىل 94 مليار دوالر أمريكي. وُقّدر املبلغ الذي 
أنفقه القطاع العام يف البلدان النامية بثالثة مليارات دوالر أمريكي، وفرت املساعدات اإلنامئية 
2008، أشارت األرقام التي نرشهتا منظمة  0.6 مليار دوالر أمريكي منها )30(. ويف عام 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن الدول األعضاء فيها تنفق ما يعادل نسبة 2.3% من 
الناتج املحيل اإلمجايل عىل البحث والتطوير يف القطاعني العام واخلاص لكن هذا الرقم، وكام 
يبني اإلطار 4–1، يعرف تباينات كبرية، إذ يرتاوح بني أقل من 1% وأكثر من 4%. ويمول ثلث 
األنشطة اإلمجالية للبحث والتطوير من املال العام؛ ومتثل أنشطة البحث 0.7% من الناتج املحيل 
التباينات  لكن  االقتصادي بشكل عام،  امليدان  والتنمية يف  التعاون  منظمة  بلدان  اإلمجايل يف 
كبرية هنا أيضًا. وحّدد بعض البلدان أهدافًا خاصة للبحث والتطوير اإلمجاليني واالستثامرات 
العامة املخصصة للبحث والتطوير. ووافق االحتاد األورويب، عىل سبيل املثال، يف عام 2002، 
املحيل  الناتج  من   %3 إىل  إمجايل يصل  باملنافسة، عىل هدف  اخلاص  أعامله  كجزء من جدول 
اإلمجايل عام 2010، عىل أن يأيت ثلثا االستثامرات اجلديدة من القطاع اخلاص.9 وعىل الرغم 
من املصاعب الكبرية التي نواجهها إزاء نوعية البيانات املتعلقة باإلنفاق العام يف جمال البحث 

انظر: http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/The.pdf، تم االطالع يف 7 آذار/ مارس 2012.  9
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اجلدول 4–1 البحث والتطوير، والبحث والتطوير يف جمال الصحة، واإلنفاق احلكومي عىل الصحة يف عام 2009 )%( 
يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ويف بلدان أخرى بناًء عىل بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي.

6 5 4 3 2 1
البحث والتطوير البلد

احلكوميان يف جمال 
الصحة )نسبة 

مئوية من اإلنفاق 
احلكومي عىل 

الصحة( )5/3(

اإلنفاق احلكومي 
عىل الصحة )نسبة 

مئوية من الناتج 
املحيل اإلمجايل(

البحث والتطوير 
احلكوميان يف جمال 

الصحة )نسبة 
مئوية من البحث 

والتطوير املمولني 
من احلكومة( 

)2/3(

البحث والتطوير 
احلكوميان يف جمال 

الصحة )نسبة 
مئوية من الناتج 
املحيل اإلمجايل(

اإلنفاق العاملي 
يف جمال البحث 
والتطوير الذي 
متوله احلكومة 

)نسبة مئوية من 
الناتج املحيل 

اإلمجايل(

جمموع البحث 
والتطوير )اإلنفاق 

العاملي يف جمال 
البحث والتطوير( 

)نسبة مئوية من 
الناتج املحيل 

اإلمجايل(

3.70 5.94ج 28.84 0.22ج‡ 0.76ج 2.21ج أسرتاليا
2.91 8.58 26.03 0.25د 0.96 2.75 النمسا
0.12 8.17 2.01 †0.01 0.50 1.96 بلجيكا
1.24 8.06 15.25 0.10ج† 0.66ج 1.92 كندا

0.50 3.98 15.02 0.02ج‡ 0.13ج 0.39ج شييل
– 2.29 – غري معروف 0.40 1.70 الصني

1.44 6.92 14.92 0.10 0.67 1.53 اجلمهورية التشيكية
1.53 9.81 17.85 0.15د 0.84 3.02 الدانمرك
2.46 5.28 18.70 0.13 0.70 1.42 إستونيا

2.34 6.84 16.82 0.16 0.95 3.96 فنلندا

1.63 9.18 17.59 0.15ج 0.85 2.21 فرنسا
1.68 8.93 18.14 0.15د 0.83 2.78 أملانيا

– غري معروف – 0.04ب غري معروف 0.59ب اليونان
1.35 5.19 14.52 ‡0.07 0.48 1.15 هنغاريا
1.26 7.91 9.76 0.10ج‡ 1.02ج 2.64ج أيسلندا
0.70 7.15 8.91 0.05 0.56 1.79 إيرلندا
0.22 4.60 1.67 0.01د† 0.60ج 4.28 إرسائيل
1.08 7.38 14.96 0.08د 0.53 1.27 إيطاليا
0.44 6.87ج 5.09 0.03د† 0.59 3.33 اليابان
2.48 4.03 10.86 ‡0.10 0.92 3.36ج كوريا
1.38 6.53 22.10 0.09د† 0.41 1.68 لكسمربغ
0.32 3.10 5.37 0.01أ† 0.19ب 0.37ب املكسيك
1.68 9.50 21.50 0.16د 0.74 1.82 هولندا
1.81 8.28 27.95 ‡0.15 0.54 1.17ب نيوزيلندا
1.49 8.08 14.59 0.12د† 0.82 1.76 النرويج 

يتبـــــع...
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تتمـــــة

  أ– بيانات عام 2006؛ ب– بيانات عام2007؛ ج– بيانات عام 2008؛ د– بيانات عام 2010. † و‡، 
انظر املصدر رقم 3 أدناه. 

 املصادر: 
1. OECD. Gross domestic expenditure on R&D٫1999 and 2009 )GERD(. 
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_scoreboard-2011-en/0205//index.
html?contentType=/ns/Chapter٫/ns/StatisticalPublication&itemId=/content/
chapter/sti_scoreboard-201116--en&containerItemId=/content/serial/2072534
5&accessItemIds=&mimeType=text/html.
2. OECD. R&D expenditure by performing sectors٫2009 )GRD(. http://www.oecd-
ilibrary org/sites/sti_scoreboard-2011-en/0205//index.html?contentType=/ns/
Chapter٫/ns StatisticalPublication&itemId=/content/chapter/sti_scoreboard-
201116--en&containerItemId=/content/serial/20725345&accessItemIds=&mim
eType=text/html.
3. OECD. Public funding of health-related R&D٫ 2010 )GHRD(. )For those marked 
with †٫ Health R&D in government budget appropriations or outlays for R&D٫ 
2010.( http://www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_ scoreboard-2011-en/0402//

6 5 4 3 2 1
البحث والتطوير البلد

احلكوميان يف جمال 
الصحة )نسبة 

مئوية من اإلنفاق 
احلكومي عىل 

الصحة( )5/3(

اإلنفاق احلكومي 
عىل الصحة )نسبة 

مئوية من الناتج 
املحيل اإلمجايل(

البحث والتطوير 
احلكوميان يف جمال 

الصحة )نسبة 
مئوية من البحث 

والتطوير املمولني 
من احلكومة( 

)2/3(

البحث والتطوير 
احلكوميان يف جمال 

الصحة )نسبة 
مئوية من الناتج 
املحيل اإلمجايل(

اإلنفاق العاملي 
يف جمال البحث 
والتطوير الذي 
متوله احلكومة 

)نسبة مئوية من 
الناتج املحيل 

اإلمجايل(

جمموع البحث 
والتطوير )اإلنفاق 

العاملي يف جمال 
البحث والتطوير( 

)نسبة مئوية من 
الناتج املحيل 

اإلمجايل(

0.19 5.32 2.45 0.01ج† 0.41 0.68 بولندا
1.83 6.54ج 16.00 ‡0.12 0.75 1.66 الربتغال
0.29 3.51 1.21 0.01د† 0.83 1.24 االحتاد الرويس
0.33 5.99 8.23 ‡0.02 0.24 0.48 سلوفاكيا
1.18 6.80 12.08 0.08 0.66 1.86 سلوفينيا

– 3.41 – غري معروف 0.42ج 0.93ج جنوب أفريقيا
2.28 7.00 24.55 0.16 0.65 1.38 إسبانيا
2.94 8.16 24.15 0.24 0.99 3.62 السويد
0.00 6.80 0.00 0.00ج† 0.68ج 3.00ج سويرسا

– 4.44ج – غري معروف 0.29 0.85 تركيا
1.70 8.23 23.20 0.14ج 0.60 1.85 اململكة املتحدة

3.98 8.29 37.90 0.33 0.87 2.79ج الواليات املتحدة 
األمريكية

2.61 6.90 25.31 0.18ج 0.71 2.33ج
معدل منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان 
االقتصادي
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index.html?contentType=/ns/Chapter٫/ns/StatisticalPublication&itemId=/
content/chapter/sti_scoreboard-201135--en&containerItemId=/content/ser
ial/20725345&accessItemIds=&mimeType=text/html For those marked with 
‡٫ Gross domestic expenditure on R-D by sectorof performance and socio-
economic objective http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/
oecd-science-technology-and-r-d-statistics/gross-domestic-expenditure-on-
r-d-by-sector-ofperformance-and-socio-economic-objective_data-00188-en 
GDP in US dollars at current prices andcurrent PPPs http://www.oecd-ilibrary.
org/economics/gross-domestic-product-in-us-dollars_2074384xtable3
See also footnote 9 below.
4. No source – calculation of Government Health R&D divided by Government and 
Higher Education R&D.
5. OECD. Public and private expenditure on health. http://www.oecd-ilibrary.
org/sites/factbook-2011-en/1203 /03 //index.html?contentType=/ns/
StatisticalPublication٫/ns/Chapter&itemId=/content/chapter/factbook-2011-
112-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeTyp
e=text/html.
6. No source – calculation of Government Health R&D divided by Government 
Health Expenditures.

والتطوير واتساقها،10 تشري أفضل التقديرات التي متكنا من حتديدها إىل أن ما يناهز 0.18% من 
الناتج املحيل اإلمجايل يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ُينفق عىل أنشطة 
البحث والتطوير يف جمال الصحة املمولة من املال العام، وهو ما يعادل 25% من أنشطة البحث 
والتطوير يف جمال الصحة املمولة من املال العام، لكن بعض البلدان ينفق نسبًا أكرب عىل أنشطة 
البحث والتطوير يف جمال الصحة )عىل سبيل املثال، تنفق الواليات املتحدة األمريكية %0.33 
من الناتج املحيل اإلمجايل أو ما يعادل 38% من أنشطة البحث والتطوير يف جمال الصحة املمولة 
من املال العام(. وُتنفق البلدان ذات الدخل املرتفع بشكل عام نسبة متوسطة تصل إىل 7% من 

الناتج املحيل اإلمجايل عىل الرعاية الصحية وتوفريها. 
لبيانات جيدة بشأن  الفعيل  املتقدمة حتديدًا نظرًا لالفتقار  بالدول  ويتعلق معظم هذه األرقام 
اإلنفاق عىل البحث والتطوير يف أغلبية البلدان النامية. وكام ذكرنا يف الفصل الثاين، فالدراسة 
سوى  توفر  ال  املجال،  هذا  يف  احلالية  البيانات  مصادر  أفضل  وهي   ،G–Finder ،املسحية
من  باألمراض  اخلاصة  البحوث  دراسة  يف  حمصورة  وهي  النامية  البلدان  يف  حمدودة  تغطية 
األمد  طويل  متويل  هلا  يتوفر  ال  املسحية  الدراسة  أن  نتفهم  ونحن  والثالث.  الثاين  النمطني 
ومأمون. وكذلك، كان املنتدى العاملي للبحث يف جمال الصحة )الذي هو اآلن جزء من جملس 

10 نستخدم بيانات مستقاة من ثالثة مصادر يف هذا العمود ألن لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
أرقامًا تتعلق بالتمويل العام للبحث والتطوير املرتبطني بالصحة )وهي أفضل املصادر( ختص 16 بلدًا فقط. وال يدرج 
البحث والتطوير املرتبط بالصحة العمومية بشكل تام يف إطار البحث والتطوير املرتبطني بالصحة داخل ختصيصات 
ميزانية احلكومة أو نفقاهتا ألجل بيانات البحث والتطوير. ويعني ذلك أن األرقام التي وضعت أمامها عالمة †، ال 
تتضمن األموال العامة املخصصة للجامعات )من ضمن املنح اإلمجالية املخصصة للجامعات(، أو الدعم العام للبحث 
والتطوير يف املستشفيات. وقد يكون مجع البيانات من ثالثة مصادر خمتلفة إشكاليًا يف حال وجود متويل متشابك )كأن 
يتوىل قطاع األعامل عىل سبيل املثال تنفيذ جزء كبري من البحث والتطوير املمولني من احلكومة أو العكس بالعكس(.
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البحث والتطوير يف جمال الصحة(، املذكور أعاله، ُيصدر تقارير منتظمة بشأن اإلنفاق العاملي 
يف جمال البحث والتطوير، لكنه توقف عن ذلك يف عام 2009. ولنقص البيانات هذا وقع كبري 
ألنه يتعذر من دوهنا قياس التقدم املحرز يف جمال حتقيق األهداف والغايات. وسنعود إىل هذه 

املسألة املهمة يف الفصل التايل. 

اهلدف : 15% من اإلنفاق احلكومي ألغراض الصحة يف أفريقيا
تعهد رؤساء األفريقيون يف عام 2001 "بتحديد هدف يرمي إىل ختصيص 15% عىل األقل من 
كان  بواليتنا حتى وإن  االلتزام  ويرتبط هذا  الصحة".)31(  قطاع  لتحسني  السنوية  ميزانيتنا 

ال يتضمن التزامًا حمددُا بالبحث والتطوير يف جمال الصحة.
األفريقية، يف  البلدان  أن  إىل   )2–4 )انظر اجلدول   2008 للعام  املتوفرة  األرقام  آخر  وتشري 
املتوسط، التزال بعيدة عن حتقيق أهداف أبوجا. فال تزال نسبة اإلنفاق عىل الصحة تقل عن 
10% من اإلنفاق احلكومي اإلمجايل، وإن كانت تسجل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنسبة اإلنفاق 
وجنوب  رواندا  أن  العاملية  الصحة  منظمة  مصادر  وتبنّي  بلغت %8.2.  التي   2000 عام  يف 
)32(. وكانت  عليه  بعد مرور عقد  أبوجا  اللذان حققا هدف  الوحيدان  البلدان  أفريقيا مها 
الزيادة كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل أكرب قلياًل. ويتبني كذلك أن أداء أفريقيا كان أهم بكثري 
من أداء إقليم جنوب رشق آسيا وإقليم رشق املتوسط الذي يضم كذلك بلدان شامل أفريقيا. 

ويف املقابل، ختطت البلدان ذات الدخل املرتفع، يف املتوسط، هدف أبوجا بأشواط.

اجلدول 4–2 اإلنفاق احلكومي يف جمال الصحة

اإلنفاق احلكومي العام عىل الصحة كنسبة من 
الناتج املحيل اإلمجايل

اإلنفاق احلكومي العام عىل الصحة كنسبة من 
اإلنفاق احلكومي اإلمجايل جمموعة البلدان

2008 2000 2008 2000
أقاليم منظمة الصحة العاملية

3.0 2.4 9.6 8.2 اإلقليم األفريقي
6.2 5.2 16.1 14.5 إقليم األمريكيتني
1.6 1.3 5.6 4.7 إقليم جنوب رشق آسيا
6.3 5.9 14.2 13.9 اإلقليم األورويب 
2.2 2.0 6.9 7.0 إقليم رشق املتوسط
3.9 3.8 13.7 13.8 إقليم غرب املحيط اهلادئ

جمموعة البلدان حسب الدخل
2.2 1.7 8.9 7.7 البلدان ذات الدخل املنخفض
2.0 1.6 7.8 7.1 الرشحية الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل
3.6 3.2 9.9 9.0 الرشحية العليا من البلدان املتوسطة الدخل
6.9 5.9 16.7 15.3 البلدان ذات الدخل املرتفع
5.1 4.7 13.9 13.3 املستوى العاملي

املصدر: منظمة الصحة العاملية. اإلحصاءات الصحية العاملية لعام 2011
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اهلدف: 2% من اإلنفاق الوطني يف جمال الصحة لصالح البحث والتطوير 
كانت اللجنة املعنية بالبحث والتطوير يف جمال الصحة أول من اقرتح هذا اهلدف عام 1990، 
يف حني حثت مجعية الصحة العاملية عام 2005 الدول األعضاء عىل "النظر يف تنفيذ" توصيات 
اللجنة املعنية بالبحث والتطوير يف جمال الصحة بشأن هذا اهلدف واملساعدات اإلنامئية )انظر 
البلدان ذات  2005، مل يبلغ أي من  أدناه(. وبحسب تقديرات املنتدى العاملي للصحة لعام 
4–1 لالطالع عىل البيانات املتوفرة(  الدخل املنخفض أو املتوسط هذا اهلدف )انظر الرسم 
)30(. واعتربنا، استنادًا إىل البيانات الواردة يف اجلدول 4–1 أن بلدان منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي قد بلغت هذا اهلدف.

الشكل 4–1 األداء بالنسبة هلدف %2 

املصــــادر: تقديرات املنتدى العاملي للصحة بشأن االستثامرات يف البحث والتطوير يف جمال الصحة، استنادًا إىل بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي والشبكة األيبريية األمريكية ملؤرشات العلم والتكنولوجيا والدراسات االستقصائية الوطنية يف البلدان التي رفعت تقارير بشأن االستثامرات 

العامة يف البحث والتطوير يف جمال الصحة لعام 2005؛ وتقديرات منظمة الصحة العاملية لالستثامر العام يف الصحة.
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اإلنفاق العام عىل البحث والتطوير يف جمال الصحة

اإلنفاق العام عىل البحث والتطوير يف جمال الصحة
الذي يفوق %2

الفارق بني االستثامرات الفعلية يف البحث والتطوير 
يف جمال الصحة واالستثامرات املنشودة

املستثمــرون

• حكومة الصني واهلند 
والبلدان املتوسطة 

الدخل
• املصارف اإلنامئية 
املتعددة األطراف

• وكاالت األمم املتحدة
• وكاالت املعونة ثنائية 

األطراف
 وزارات الصحة لد •

البلدان مرتفعـة 
الدخل

• املؤسسات
• القطاع اخلاص

شبكات البحث والتطوير

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال األمراض 

املدارية
• الربنامج اخلاص للبحث 
والتطوير والتدريب عىل 
بحوث اإلنجاب البرشي

• الشبكة الدولية اإلكلينيكية 
لعلوم األوبئة

• الربنامج العاملي للقاحات 
والتحصني

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال األمراض 

غري السارية والشيخوخة 
الصحية

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال النُظم 

والسياسات الصحية

مؤسسات البحث 
والتطوير

• املراكز الدولية مثل املركز 
الدويل ألبحاث أمراض 
اإلسهال يف بنغالديش، 
ومعهد التغذية ألمريكا 

الوسطى وبنام، ومركز 
مبادرة لقاحات األطفال، 
وغريها من مراكز منظمة 
الصحة العاملية، واملراكز 

غرافية مثل  اإلقليمية الديمُ
غرايف ألمريكا  املركز الديمُ

الالتينية
• املراكز اجلامعية وغريها 

من املراكز الوطنية
• خمتربات القطاع اخلاص

مقدمو اخلدمات الصحية
• وزارات الصحة

• مديرو برامج املكافحة
• مقدمو الرعاية

• األفراد واألرس املعيشية

منتد املستثمرين يف البحث والتطوير العاملي يف جمال الصحة
حالة،  لكل  املرض  عبء  استمرار  وأسباب  املرض،  عبء  جمال  يف  والتطوير  للبحث  املوارد  ختصيص  اجتاهات  حول  املعلومات   املنتد ع  مِّ جيُ سوف 
وتطورات الفرص العلمية والتقنية، وحتسني تقييم االحتياجات واألولويات الوطنية الرضورية التي تتعلق بالصحة. وسوف تستعرض اجتامعاته املنتظمة 
التقدم املُحرز بشأن أولويات االستثامر التي تم حتديدها من قبل، ويناقش استنتاجات االستعراض املعمق لألولويات يف جماالت خمتارة، ويساعد عىل حتفيز 

بعض املستثمرين املعينني لكي يضطلعوا بمسؤولية واضحة جتاه "أفضل اخليارات" املحددة يف جمال البحث والتطوير.

املعلومات

املعلومات

املعلومات

املعرفة واإلنتاج
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اهلدف: 5% من املساعدات اإلنامئية لدعم الصحة ختصص للبحث يف 
جمال الصحة 

اقرتحت اللجنة املعنية بالبحث والتطوير يف جمال الصحة كذلك أن خيصص املانحون نسبة %5 
من إمجايل املساعدات اإلنامئية التي يقدموهنا لدعم الصحة للبحث يف جمال الصحة. ويبنّي اجلدول 
4–3 أن ما يناهز 2.5% من املساعدات اإلنامئية لدعم الصحة يف عام 2009، التي نقلت عرب 
قنوات وكاالت ثنائية خصص للبحث والتطوير يف جمال الصحة لألمراض من النمطني الثاين 
إن   %1.5 تتعدى  ال  النسبة  هذه  لكن   ،G–Finderاملسحية الدراسة  حددهتا  كام  والثالث، 
أضفنا املساعدات اإلنامئية التي تقدمها األمم املتحدة وغريها من الوكاالت املتعددة األطراف 
)مثل البنك الدويل والصندوق العاملي(. لكن وكام ذكرنا سابقًا، ال يمثل البحث والتطوير يف 
جمال الصحة الذي تدعمه وكاالت التنمية سوى 15% من جمموع البحث والتطوير الذي متوله 
احلكومات. وعليه، فإن بلوغ هدف زيادة نسبة مسامهة الوكاالت اإلنامئية الثنائية إىل 5% سيضيف 

أقل من 300 مليون دوالر أمريكي عىل البحث والتطوير السنوي لفائدة البلدان النامية.
بالناتج املحيل اإلمجايل  التي تربط جهود البحث والتطوير  وهلذا السبب فإننا نحبذ األهداف 
الذي يشكل أفضل قياس متوفر للقدرة عىل الدفع. وعليه، يبنّي العمود األخري اجلهد الذي 
تبذله الدول املتقدمة لتمويل البحث والتطوير يف جمال األمراض من النمطني الثاين والثالث، 
الذي يمثل أفضل تقدير للمستوى احلايل من االستثامرات يف جمال البحث والتطوير املرتبطني 
ما  يف  االستشاريني  اخلرباء  فريق  نطاق  حددها  كام  النامية،  للبلدان  الصحية  باالحتياجات 
خيص الناتج املحيل اإلمجايل. واملمول األكرب عىل اإلطالق، من الناحيتني املطلقة والنسبية، هو 
الواليات املتحدة األمريكية التي أنفقت 0.01% من الناتج املحيل اإلمجايل عىل هذا النوع من 
البحث والتطوير يف عام 2010. ويتبنّي كذلك أن هناك توسع كبري يف هذا املجال. وتربز عىل 
وجه اخلصوص بلدان جنوب أفريقيا واهلند وكولومبيا والربازيل واألرجنتني وتايلند وشييل 

.)G–Finder وماليزيا )جزء من عينة البلدان النامية التي تتناوهلا الدراسة املسحية

تلبية احتياجات التمويل لصالح البحث والتطوير 
يظهر هذا النقاش، من وجهة نظرنا، أن مقدارًا من اجلهد املرتبط بالناتج املحيل اإلمجايل يمكن 
أن يطبق بشكل متساٍو عىل املانحني والدول النامية الرشيكة. وخالفًا لنظام من قبيل ذلك الذي 
يستخدم لتمويل هيئات األمم املتحدة أو لتحديد تقاسم األعباء يف املؤسسات املالية األخرى، 
ال تعترب املدخالت املالية ألجل إنتاج سلعة دولية عامة أفضل وسيلة بالرضورة لقياس مسامهة 
بلد ما. وأنشطة البحث والتطوير التي جترهيا البلدان النامية ال تسهم فقط يف تلبية احتياجاهتا 
من املنتجات اجلديدة ملعاجلة األمراض التي تواجهها، بل كذلك لتلبية البلدان النامية األخرى 
املسامهات  لتحديد  املناسب  املقياس  أن  نعتقد  فإننا  لذا  األوسع.  باملعنى  العامة  وللمصلحة 
للبحث والتطوير يف  املحيل اإلمجايل  الناتج  النامية اجلزء املخصص من  للبلدان  "العادلة" هو 
جمال الصحة. وبموازاة ذلك، ال يتمثل املقياس بالنسبة للبلدان املتقدمة يف األموال املخصصة 
عرب املساعدات اإلنامئية بل يف مستوى االستثامر اإلمجايل يف البحث والتطوير املتعلق بالبلدان 
النامية بالنسبة للناتج اإلمجايل املحيل. وبعبارة أخرى، اقرتحنا استخدام املقياس ذاته يف البلدان 

املتقدمة والبلدان النامية عىل حد سواء.
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اجلدول 4–3 اإلنفاق يف جمال البحث والتطوير عىل األمراض من النمطني الثاين والثالث من املساعدات اإلنامئية لدعم 
الصحة التي تقدمها وكاالت التنمية واإلنفاق من قبل اإلدارات احلكومية األخرى لعام 2009، وكنسبة من الناتج املحيل 

اإلمجايل لعام 2010

6 5 4 3 2 1
البحث والتطوير البلد

يف األمراض من 
النمطني الثاين 

والثالث كنسبة 
من الناتج املحيل 

اإلمجايل )2010(

البحث والتطوير 
يف األمراض 
من النمطني 

الثاين والثالث 
من املساعدات 
اإلنامئية لدعم 
الصحة كنسبة 
من املساعدات 
اإلنامئية لدعم 

الصحة )2007 
– بماليني 

الدوالرات 
األمريكية(

إمجايل البحث 
والتطوير يف 

األمراض من 
النمطني الثاين 

والثالث )2007 
– بماليني 

الدوالرات 
األمريكية(

البحث والتطوير 
يف األمراض 
من النمطني 

الثاين والثالث 
من مساعدات 

اإلدارات 
احلكومية 

األخرى )2007 
– بماليني 

الدوالرات 
األمريكية(

البحث والتطوير 
يف األمراض 
من النمطني 

الثاين والثالث 
من مساعدات 

وكاالت 
التنمية )2007 

– بماليني 
الدوالرات( 

األمريكية(

املساعدات اإلنامئية 
الثنائية  2009 

)2009 – بماليني 
الدوالرات 
األمريكية(

0.0100 )1.4(1.0 1461.0 1376.5 84.5 )5876(8372 الواليات املتحدة

0.0061 )7.0(4.3 142.6 58.2 84.4 )1203(1946 اململكة املتحدة

0.0041 )11.5(4.8 33.1 9.6 23.5 )203(491 السويد

0.0035 1.7 17.3 5.6 11.7 708 النرويج

0.0033 0.1 1.8 1.7 0.1 75 لكسمربغ

0.0028 3.1 5.2 5.2 166 أيرلندا

0.0025 3.0 16.9 10.2 6.7 220 الدانمرك

0.0025 1.8 7.0 4.3 2.6 145 سويرسا

0.0024 0.0 22.8 22.7 0.1 331 أسرتاليا

0.0023 4.7 28.7 1.5 27.3 577 هولندا

0.0016 )0.9(0.4 48.2 44.7 3.5 )373(969 فرنسا

0.0012 )0.4(0.2 34.1 31.8 2.3 )517(1026 أملانيا

0.0010 0.0 0.4 0.4 0.0 37 نيوزيلندا

0.0010 1.9 19.7 5.3 14.3 770 أسبانيا

0.0010 1.0 4.8 2.0 2.9 304 بلجيكا

0.0007 0.7 16.9 11.5 5.4 741 كندا

0.0002 )0.0(0.0 5.6 5.6 0.0 )283(738 اليابان

0.0001 0.3 2.2 1.6 0.7 279 إيطاليا

يتبـــــع...
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6 5 4 3 2 1
البحث والتطوير البلد

يف األمراض من 
النمطني الثاين 

والثالث كنسبة 
من الناتج املحيل 

اإلمجايل )2010(

البحث والتطوير 
يف األمراض 
من النمطني 

الثاين والثالث 
من املساعدات 
اإلنامئية لدعم 
الصحة كنسبة 
من املساعدات 
اإلنامئية لدعم 

الصحة )2007 
– بماليني 

الدوالرات 
األمريكية(

إمجايل البحث 
والتطوير يف 

األمراض من 
النمطني الثاين 

والثالث )2007 
– بماليني 

الدوالرات 
األمريكية(

البحث والتطوير 
يف األمراض 
من النمطني 

الثاين والثالث 
من مساعدات 

اإلدارات 
احلكومية 

األخرى )2007 
– بماليني 

الدوالرات 
األمريكية(

البحث والتطوير 
يف األمراض 
من النمطني 

الثاين والثالث 
من مساعدات 

وكاالت 
التنمية )2007 

– بماليني 
الدوالرات( 

األمريكية(

املساعدات اإلنامئية 
الثنائية  2009 

)2009 – بماليني 
الدوالرات 
األمريكية(

0.0049 )2.3(1.5 1868.4 1593.2 275.5 )8455(17897 جمموع ما سبق 

2.5 275.5 10842
جمموع املساعدات 

اإلنامئية الثنائية )عرب 
وكاالت التنمية(  

0.0 118.3 0.0 364 املفوضية األوروبية

0.1 13.2 9481 جهات أخرى 
متعددة األطراف

G–Finder املصدر: معهد القياسات الصحية، الدراسة املسحية 
مالحظات:

تتمـــــة

العمود األول: إمجايل املساعدات اإلنامئية لعام 2009 املقدمة عىل الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف بالقيمة الثابتة 
للدوالر لعام 2009، كام حدده معهد القياسات الصحية والتقييم. والقيم الواردة بني قوسني هي املبالغ املنقولة ثنائيًا 

عرب وكاالت التنمية )حني تتوفر(. املصدر:  
IHME Statistical annex to financing global health٫ 2011 )http://www.healthmetricsandevaluation.
org/sites/default/files/policy_report/2011/FGH_2011_statistical_annex_IHME.pdf٫ accessed 8 
March 2012(.

العمود 2:  البحث والتطوير يف جمال الصحة اللذان وفرهتام الوكاالت اإلنامئية عام 2009 بالقيمة الثابتة للدوالر 
.G–Finder لعام 2007 )كام حددهتام الدراسة املسحية G–Finder(. املصدر: الدراسة املسحية 

الثابتة  2009 بالقيمة  3:  البحث والتطوير يف جمال الصحة اللذان وفرهتام اإلدارات احلكومية األخرى عام  العمود 
.G–Finder للدوالر لعام 2007 )كام حددهتام الدراسة املسحية G–Finder(. املصدر: الدراسة املسحية 

العمود 4:  إمجايل البحث والتطوير املمولني من املال العام عام 2009 بالقيمة الثابتة للدوالر لعام 2007 )كام حددته 
.G–Finder الدراسة املسحية G–Finder(. املصدر: الدراسة املسحية 

العمود 5:  العمود 2 كنسبة مئوية من العمود 1.
العـــام، كمـا حددهتمـــا  املــال  املمــوالن مـــن  البحـــث والتطويــر فــــي جمــال الصحــــة    :6 العمــود 
املسحية  الدراسة  املصدر:   .2010 لعام  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من  مئوية  كنسبة   ،G–Finder الدراســة املسحيــة

.G–Finder
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ونظرًا إىل أن التمويل احلايل غري كاٍف بسبب إخفاقات السوق، ُيطرح سؤال مهم وهو: ما هو 
يعاين حاليًا من نقص يف  الذي  البحث والتطوير  نوع  لتمويل  املنشود  العام  التمويل  مستوى 
التمويل؟ وال توجد إجابة سهلة عىل هذا السؤال ومل ُتنرش أية دراسات تتناوله بشكل مبارش. 
وأخربتنا مؤسسة بيل وميليندا غيتس أهنا تقدر التمويل الالزم لربامج تطوير املنتجات التي 
متوهلا بام يناهز 10 مليارات دوالر أمريكي للسنوات العرش املقبلة. ومن بني ما يقارب 100 
املقبل. وقد  العقد  17 منتجًا جديدًا يف  النجاح يف إطالق  التطوير، تتوقع املؤسسة  منتج قيد 
ترتفع احلاجات من التمويل يف اجلزء األخري من الفرتة املعنية نظرًا إىل اتساع اجلزء املخصص 
الثالثة من التجارب. وبام أن التمويل السنوي احلايل لربامج تطوير املنتجات يصل  للمرحلة 
تلبية االحتياجات اخلاصة هبذا  تتعذر  أن  املرجح  أمريكي، فمن  مليار دوالر  سنويًا إىل 0.5 
بالطبع  ذلك  ويتوقف  سنويًا.1  أمريكي  دوالر  مليار   0.5 تعادل  قد  التي  الربامج  من  النوع 
احلالية. لكن  احلاليني عىل مستوياته  املانحني  قبل  املستقبيل من  التمويل  يبقى  أن  عىل فرضية 
دواعي قلقنا تتخطى برامج تطوير املنتجات، وتشمل احلاجة إىل ممولني من القطاع العام، وإىل 
منظامت بحوث يف البلدان املتقدمة والنامية وحوافز قد تبدو رضورية لتعزيز البحث املرتبط 
بالقطاع اخلاص. وتشري بيانات منظمة املرشوعات البيولوجية للصحة العاملية املمولة من قطاع 

ترصيح خاص من السيدة يارا رومو، مؤسسة بيل وميليندا غيتس.  1

الشكل 4–2 التمويل العام للبحث والتطوير يف جمال الصحة لألمراض املهملة كجزء من الناتج املحيل اإلمجايل
 يف عام 2010 )%(

G–Finder املصدر: الدراسة املسحية
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اإلنفاق العام عىل البحث والتطوير يف جمال الصحة

اإلنفاق العام عىل البحث والتطوير يف جمال الصحة
الذي يفوق %2

الفارق بني االستثامرات الفعلية يف البحث والتطوير 
يف جمال الصحة واالستثامرات املنشودة

املستثمــرون

• حكومة الصني واهلند 
والبلدان املتوسطة 

الدخل
• املصارف اإلنامئية 
املتعددة األطراف

• وكاالت األمم املتحدة
• وكاالت املعونة ثنائية 

األطراف
 وزارات الصحة لد •

البلدان مرتفعـة 
الدخل

• املؤسسات
• القطاع اخلاص

شبكات البحث والتطوير

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال األمراض 

املدارية
• الربنامج اخلاص للبحث 
والتطوير والتدريب عىل 
بحوث اإلنجاب البرشي

• الشبكة الدولية اإلكلينيكية 
لعلوم األوبئة

• الربنامج العاملي للقاحات 
والتحصني

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال األمراض 

غري السارية والشيخوخة 
الصحية

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال النُظم 

والسياسات الصحية

مؤسسات البحث 
والتطوير

• املراكز الدولية مثل املركز 
الدويل ألبحاث أمراض 
اإلسهال يف بنغالديش، 
ومعهد التغذية ألمريكا 

الوسطى وبنام، ومركز 
مبادرة لقاحات األطفال، 
وغريها من مراكز منظمة 
الصحة العاملية، واملراكز 

غرافية مثل  اإلقليمية الديمُ
غرايف ألمريكا  املركز الديمُ

الالتينية
• املراكز اجلامعية وغريها 

من املراكز الوطنية
• خمتربات القطاع اخلاص

مقدمو اخلدمات الصحية
• وزارات الصحة

• مديرو برامج املكافحة
• مقدمو الرعاية

• األفراد واألرس املعيشية

منتد املستثمرين يف البحث والتطوير العاملي يف جمال الصحة
حالة،  لكل  املرض  عبء  استمرار  وأسباب  املرض،  عبء  جمال  يف  والتطوير  للبحث  املوارد  ختصيص  اجتاهات  حول  املعلومات   املنتد ع  مِّ جيُ سوف 
وتطورات الفرص العلمية والتقنية، وحتسني تقييم االحتياجات واألولويات الوطنية الرضورية التي تتعلق بالصحة. وسوف تستعرض اجتامعاته املنتظمة 
التقدم املُحرز بشأن أولويات االستثامر التي تم حتديدها من قبل، ويناقش استنتاجات االستعراض املعمق لألولويات يف جماالت خمتارة، ويساعد عىل حتفيز 

بعض املستثمرين املعينني لكي يضطلعوا بمسؤولية واضحة جتاه "أفضل اخليارات" املحددة يف جمال البحث والتطوير.

املعلومات

املعلومات

املعلومات

املعرفة واإلنتاج
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املنتجات  تطوير  برامج  من  اخلاصة  الئحتها  أن  احليوية  التكنولوجيات  صناعة  ومؤسسات 
)التي تفوق يف حجمها حافظة أوراق مؤسسة بيل وميليندا غيتس من برامج تطوير املنتجات( 
املهملة  للعقاقري واللقاحات املطورة ملكافحة لألمراض  العاملي احلايل  40% من املصدر  متثل 

)وتستثني هذه النسبة مرض األيدز وفريوسه(.2
باإلضافة إىل ذلك، فإن واليتنا املتمثلة يف دراسة " االقرتاحات املتعلقة بمصادر متويل جديدة 
وابتكارية لتعزيز البحث والتطوير املتعلقني باألمراض من النمطني الثاين والثالث واالحتياجات 
اخلاصة للبلدان النامية من البحث والتطوير يف جمال األمراض من النمط األول"، أوسع نطاقًا 
بكثري من األمراض "املهملة" أو من النطاق الذي تغطيه الدراسة املسحية G–Finder. فهي 
تشمل عىل سبيل املثال املجموعة املتنوعة من منتجات الرعاية الصحية ذات الصلة بالظروف 
السارية.  املتزايد لألمراض غري  االنتشار  النامية ملعاجلة  الدول  املحيطة هبا والتي قد حتتاجها 
يف  النامية  الدول  احتياجات  منهجي  بشكل  استعرضت  دراسة  أية  بوجود  علم  عىل  ولسنا 

هذا املجال.
وختلص تقارير الدراسة املسحية G–Finder إىل أن املستوى احلايل من البحث والتطوير يف 
جمال األمراض املهملة يفوق بقليل 3 مليار دوالر أمريكي سنويًا، يوفر القطاع العام 2 مليار 
دوالر أمريكي منها، وخاصة يف البلدان النامية. لكننا يف املقابل نعرف بأن تقديرات الدراسة 
املسحية G–Finder التي تشري إىل أن التمويل من قبل حكومات البلدان النامية ال يزيد عىل 
65 مليون دوالر أمريكي ، هي تقديرات جزئية تقوم عىل ردود وردهتا من 12 بلدًا ناميًا فقط 
آخر  )33(. وتشري  املهملة  األمراض  للبحث يف جمال  الدراسة  تعتمده  الذي  التعريف  وعىل 
التقديرات املتوفرة لنا عن إنفاق حكومات البلدان النامية عىل إمجايل البحث والتطوير يف جمال 
2005 )30(. وقد يكون بعض  الصحة أن هذا اإلنفاق بلغ 2.3 مليار دوالر أمريكي عام 
هذا التباين الكبري نامجًا عن التعريف لكنه يبنّي أن البلدان النامية ُتنفق أكثر مما يرد يف تقديرات 
التي  املهملة  األمراض  بأشواط  تتعدى  واليتنا  وأن  خاصة   ،G–Finder الدراسة املسحية 

تغطيها الدراسة املسحية.
استنادًا مل سبق، فإننا نعترب أنه يمكن حتديد هدف حذر لإلنفاق السنوي اإلمجايل للقطاع العام يف 
جمال البحث والتطوير، بمعناه الوارد يف واليتنا، يصل إىل 6 مليارات دوالر أمريكي. ويشكل 
هذا الرقم ضعف اإلنفاق احلايل استنادًا إىل املبالغ الراهنة التي تنفقها الدول النامية عىل البحث 
املستوى  من   %10 نسبة  من  بكثري  أقل  باإلمجال  املبالغ هي  والتطوير بحسب واليتنا. وهذه 
احلايل من متويل البحث والتطوير من املوارد العامة عىل الصعيد العاملي. ومن املتعذر اعتبار هذا 
اهلدف طموحًا إىل حد مفرط نظرًا إىل النقاشات املتعلقة بالتباينات الكبرية يف ختصيص موارد 
البحث والتطوير اهلادفة إىل تلبية احتياجات الدول النامية، الدائرة منذ أكثر من عرشين عامًا. 
ولن يمثل هذا اهلدف سوى 0.01 من الناتج املحيل اإلمجايل العاملي الذي يسجل اليوم فائضًا 

يصل إىل 60 تريليون دوالر أمريكي. 

انظر: http://www.bvgh.org/GlobalHealthPrimer.aspx، تم النفاذ يف 7 آذار/ مارس 2012.  2
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اخلالصة: البحث والتطوير يف جمال الصحة: األهداف والغايات
لقد استعرضنا الوضع احلايل للبحث والتطوير واألداء مقارنة باألهداف املقرتحة لإلنفاق يف 
التي أجريناها إىل أن هذه  املراجعة  البحث والتطوير. وتشري  جمال الصحة واإلنفاق يف جمال 
األهداف مل تبلغها بشكل عام البلدان النامية وال البلدان املتقدمة، لكنه ُيظهر يف املقابل وجود 
حترك كبري نحو حتقيق هذه األهداف. لكننا عىل قناعة بأن األهداف التناسبية املرتبطة باإلنفاق 
الغرض  لتحقيق  الوسائل  أفضل  ليست  اإلنامئية  املساعدات  أو  والتطوير  البحث  عىل  العام 
املنشود، والسيام وأن القاسم املشرتك مل يبلغ بحد ذاته املستوى املنشود. واقرتحنا بالتايل هنجًا 
بحسب  والتطوير،  البحث  عىل  لإلنفاق  املعني  البلد  يبذله  الذي  باجلهد  ترتبط  أهدافًا  حيدد 
واليتنا، من ناجته اإلمجايل املحيل. وهذا املفهوم قابل للتطبيق يف البلدان املتقدمة كام يف البلدان 
النامية ويأخذ يف احلسبان املصلحة العامة الدولية التي يمكن أن تستمد من إنفاق كل بلد عىل 

البحث والتطوير.
واستنتاجنا الرئييس هو أن: 

• عىل مجيع البلدان التعهد بإنفاق 0.01% عىل األقل من ناجتها اإلمجايل املحيل عىل البحث 	
والتطوير املمول من احلكومة واملخصص لتلبية احتياجات البلدان النامية املتعلقة بأشكال 

البحث والتطوير املحددة يف واليتنا.
ونقرتح باإلضافة إىل ذلك أن تنظر البلدان يف إمكانية حتقيق اهلدفني التاليني: 

• ختصيص 	 إىل  تسعى  أن  البحوث  إجراء  عىل  حمتملة  بقدرة  تتمتع  التي  النامية  الدول  عىل 
0.1%–0.05% من ناجتها اإلمجايل املحيل للبحوث املمولة من احلكومة بمختلف أشكاهلا. 

• عىل الدول النامية أن تسعى إىل ختصيص 0.2%–0.15% من ناجتها اإلمجايل املحيل للبحوث 	
املمولة من احلكومة بمختلف أشكاهلا.
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الفصـــل 5:        
تعزيز التنسيق العاملي للبحث والتطوير يف جمال الصحة

يف هذا الفصل ننظر يف االقرتاحات بشأن حتسني تنسيق أنشطة البحث والتطوير الذي أوضحنا 
رضورته يف الفصل 2. 

املشهد احلايل للتنسيق
كام أرشنا يف الفصل 2 تكررت النداءات التي تدعو إىل حتسني تنسيق أنشطة البحث والتطوير 
يف جمال الصحة فيام يتعلق بالبلدان النامية، وذلك ألسباب ليس أقلها تنوع األطراف الفاعلة 
يف كل من أنشطة البحث ومتويلها، والوعي بأمهية ختصيص التمويل الشحيح املتاح بأكرب قدر 

ممكن من الفعالية، السيام يف ظل ارتفاع تكلفة املراحل األخرية من أنشطة البحث الرسيري. 
وقد اقرتحت االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية 
الفكرية اإلجراءات التالية لتحسني التعاون واملشاركة والتنسيق يف البحث والتطوير يف جمايل 

الصحة والطب احليوي:
") أ ( حتفيز وحتسني التعاون والتنسيق عىل الصعيد العاملي يف جمال البحث والتطوير، من 

أجل بلوغ املستوى األمثل للموارد؛
)ب(تعزيز املنتديات القائمة ودراسة مدى احلاجة إىل إنشاء آليات جديدة من أجل حتسني 

التنسيق وتبادل املعلومات يف جمال أنشطة البحث والتطوير؛
أو  وضعها  املحتمل  الصكوك  فائدة  مدى  الستطالع  املناقشات  مواصلة  تشجيع  ) ج ( 
الصحة  جمايل  يف  األساسية  والتطوير  البحث  ألنشطة  إنشاؤها  املحتمل  اآلليات 
والتطوير  البحث  بأنشطة  خاصة  معاهدة  وضع  ذلك،  يف  بام  احليوي،  والطب 

األساسية يف جمايل الصحة والطب احليوي؛
دعم املشاركة الفعالة من قبل البلدان النامية يف بناء قدراهتا التكنولوجية؛ ) د ( 

تعزيز املشاركة الفعالة من قبل البلدان النامية يف عملية االبتكار." )1( ) ه ( 
وقد أجرى فريق اخلرباء العامل مراجعة موسعة لرتتيبات التنسيق املوجودة حاليًا عىل املستوى 
ورقة  ويف   )2( تقريره  من   4 الفصل  يف  واملنتجات  الصحي  واملجال  للمرض  ووفقًا  العاملي 
فيه  يتم  بالغًا وال  تشتتًا  أن هذا احلقل مشتت  إىل  املراجعة  معلومات أساسية )3(. وأشارت 
التنسيق سوى بشكل انتقائي يف جماالت معينة. وذكر عىل سبيل املثال جهود التنسيق يف جماالت 
اللقاحات واإلنجاب البرشي فيام يتعلق ببناء القدرات، وجهود التنسيق بني اجلهات املانحة 
واملنظامت البحثية الدولية. ولن نكرر إجراء هذا التحليل هنا، وإنام سنركز عىل اجلوانب املعينة 

من املشهد التي تتعلق بام نسوقه من حجج قبل تقديم توصياتنا.
ف ما نعنيه بالتنسيق. ال ُيعد التنسيق هدفًا يف حد ذاته، بل هو وسيلة  ومن الرضوري أوالً أن ُنعرِّ
البحث والتطوير يف جمال  الغاية يف استخدام موارد  لتحقيق غاية ما. ويف سياقنا هذا، تتمثل 
الصحة بأكرب قدر ممكن من الفعالية إلنتاج التكنولوجيات التي حتقق أكرب األثر عىل احلصائل 
الرتتيبات  الكايف يف ظل  بالقدر  احتياجاهتم  ُتلب  مل  الذين  للفقراء  بالنسبة  الصحية، والسيام 
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الراهنة. بيد أن ذلك ليس باألمر السهل من الناحية العملية. فثمة توتر يسود العالقة بني التنسيق 
واملنافسة السليمة، إذ إن البحث والتطوير قد يكونان أكثر فعالية عندما يتزامن عمل عدة فرق 
اليقني بشأن اسرتاتيجية  بأولوية كربى، والسيام يف ظل عدم  عىل معاجلة هدف واحد حيظى 
البحث الصحيحة التي جيب أن تتبع لتحقيق هذا اهلدف. وحتى يف هذه احلالة، يكتيس تبادل 
املعلومات وغريه من أشكال التعاون أمهية كربى. وعادة ما ينطبق ذلك عىل البحوث األولية. 
ومن ناحية أخرى، فإنه يف حالة عمل عدة فرق عىل معاجلة هدف واحد حيتل مكانة متدنية يف 
قائمة األولويات، أو عملها عىل متابعة مسارات البحث ذاهتا بمعزل عن بعضها البعض، قد 
ُيعد ذلك من قبيل االزدواجية غري املجدية. ومن الواضح أيضًا أنه نظرًا ألن العلم قد يكون 
معقدًا وحمفوفًا بالتحديات وأن مشكلة الصحة يمكن أن تعالج بعدة طرق خمتلفة )عىل سبيل 
املثال هل حتظى وسائل التشخيص األفضل أم األدوية األفضل باألولوية الكربى بالنسبة ملرض 
ما؟(، فعادة ما ال تتوافق اآلراء بشأن أفضل الطرق ملعاجلة أحد االحتياجات ذات األولوية. 
وفضاًل عن ذلك، هناك املصالح املختلفة لألطراف املشاركة، والتي قد متثل مصالح سياسية 
أو بريوقراطية أو دينية أو مالية أو اقتصادية أو علمية. وهذا التعقيد الذي تتسم به التحديات 
واحتامل تضارب املصالح مها بالتحديد ما يؤكد عىل أمهية مجع البيِّنات اخلاصة بالبحوث التي 
جُترى وحتليلها من أجل تعلم وتبادل الدروس املستفادة من اخلربات احلالية والسابقة، وتعزيز 

التنسيق بني فرق البحث املختلفة حيثام يغيب مثل هذا التنسيق. 

تاريخ جهود التنسيق
لرضورة  تأييدها  الصحة  جمال  يف  بالبحث  املعنية  املتعاقبة  واملؤمترات  اللجان  من  كل  أبدت 
التنسيق وقدمت االقرتاحات بشأن حتقيقه. لذا فقد أوصت اللجنة املعنية بالبحث والتطوير 
ومساعدة  الُقطري  املستوى  عىل  البحث  أنشطة  لدعم  تيسري  وحدة  بإنشاء  التنمية  ألغراض 
1993 يف  املطاف يف عام  الوحدة يف هناية  أنشئت هذه  بناء قدراهتا. وقد  النامية عىل  البلدان 
شكل جملس البحوث الصحية ألغراض التنمية. وخيتص هذا املجلس حاليًا بدعم البلدان يف 
السياسات وحتديد األولويات  البحوث الصحية وتطويرها، ووضع  جماالت مثل تقييم ُنظم 
وبث األبحاث. ومل يكن الغرض من جملس البحوث الصحية ألغراض التنمية يف يوم ما أن 
التنمية قد أقرت أيضًا  يكون آلية للتنسيق. بيد أن اللجنة املعنية بالبحث والتطوير ألغراض 

باحلاجة إىل:
وحتديد  النامية  البلدان  احتياجات  جمال  يف  البحث  يرزه  الذي  التقدم  لرصد  "...آلية 
مسؤولة  لتكون  للبحث...  ومنهجية  منتظمة  مراجعة  وإجراء  امُللبَّاة...  غري  االحتياجات 
عن الرصد والتقييم واحلشد والدعوة... )ولدهيا( املصداقية جلذب مشاركة كافة األطراف 
املعنية... واملوارد الكافية إلنتاج املعلومات جيدة النوعية... عىل أن تكون مستقلة عن أي 

مصالح حمددة، سواء أكانت جغرافية أو بريوقراطية أم علمية..." )4(
ولكن هذه التوصية بالتحديد مل تتم متابعتها. ويف عام 1996 صدرت عن اللجنة املخصصة 
املعنية بالبحوث الصحية املتعلقة بخيارات التدخل املستقبلية توصية مشاهبة تنص عىل إنشاء:

"...آلية تتيح مراجعة االحتياجات الصحية العاملية وتقييم فرص البحث والتطوير ورصد 
بام يف  واملستثمرين،  الصحية إلقناع احلكومات  البحوث  والدعوة لصالح  املوارد...  تدفق 
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ذلك مصادر التمويل غري التقليدية، بفوائدها... ويمكن إنشاؤها استنادًا إىل هياكل البحوث 
والعلامء...  املستثمرين  من  وغريها  احلكومات  معًا  تضم  أن  ويمكنها  القائمة...  الصحية 
وحتدد اجلهود القائمة ومتأل الثغرات اهلامة يف جمال البحوث الصحية العاملية... وتساعد عىل 
احلد من التداخل واإلهدار... وستستلزم توفر قدرة حتليلية رفيعة اجلودة لتزويدها بالبيانات 
عىل  لإلنفاق  احلالية  واألنامط  املحتملة  التدخالت  مردودية  وقياس  املرض  بعبء  اخلاصة 

البحث والتطوير..." )5(
1998. ومتحورت  الصحية يف  للبحوث  العاملي  املنتدى  إنشاء  إىل  التوصية  أدت هذه  وقد 
البحوث  كافة  من  فقط   %10 أن  أي   –  90/10 بالفجوة  ُيسمى  ما  حول  املنتدى  مهمة 
الصحية تكرس لعالج املشكالت الصحية التي متس 90% من سكان العامل )6(. وكام أرشنا 
يف الفصل 2، فإن حسابات اللجنة املعنية بالبحث والتطوير ألغراض التنمية تشري إىل وجود 

فجوة بمقدار 93/5. 
ويتمثل الغرض من أنشطة املنتدى العاملي للبحوث الصحية يف الرتكيز عىل ما ييل:

• منتدى سنوي؛	
• العمل التحلييل لتحديد األولويات بام يف ذلك كل مما ييل:	

–  عبء املرض واملحددات الصحية،
–  حتليل املردودية وحتديد أساليب دعم ختصيص املوارد،

،90/10 التقدم املحرز يف سبيل إصالح الفجوة  –  حتليل تدفقات املوارد ورصد 
–  تناول بالتحليل بعض الظروف املحددة يف جماالت عمل املنتدى التي حتظى باألولوية،

• املبادرات يف جماالت البحوث الصحية الرئيسية بام يف ذلك عىل سبيل املثال، التحالف من 	
أجل السياسات الصحية وبحوث النُظم؛

• االتصاالت واملعلومات؛	
• التقييم والرصد.	

وكان هناك دائام توجه فكري يذهب إىل عدم التمييز الكايف بني والية كل من جملس البحوث 
الصحية ألغراض التنمية واملنتدى العاملي للبحوث الصحية، رغم أن األول ينحو منحى قطريًا 
خيتلف عن املنحى العاملي والدويل للثاين. ويف 2010 تم دمج املنتدى العاملي للبحوث الصحية 
مع جملس البحوث الصحية ألغراض التنمية، وكان هذا يف املقام األول بسبب ما واجهه املنتدى 
من الصعوبات التنظيمية واملالية وليس سعيًا وراء تنفيذ خطة كربى. والواقع أن تقسيم العمل 
البحوث الصحية ألغراض  إذ كان جملس  املنظمتني كان عىل قدر معقول من الوضوح،  بني 
العاملي  املنتدى  كان  حني  يف  البحث،  جمال  يف  القدرات  وبناء  البلدان  دعم  عىل  يركز  التنمية 
للبحوث الصحية، يف أعقاب مرحلة أولية توىل فيها مجع وتوجيه التمويل إىل املبادرات اجلديدة، 
العامل، وعىل رصد  أنحاء  األفراد من شتى  مئات  اجتذب سنويًا عدة  الذي  منتداه  يركز عىل 
التدفقات املالية إىل البحوث الصحية من خالل نرشة سنوية، وعىل عدد من األعامل التحليلية 

املختلفة.
وبذلك فقد نفذ املنتدى العاملي للبحوث الصحية عددًا من األنشطة املفيدة والسيام من وجهة 
نظرنا، النرشة السنوية عن رصد التدفقات املالية التي توقفت اآلن، ولكنه يف حقيقة األمر مل يرق 
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أبدًا من حيث النطاق أو احلجم أو التمويل أو الرشعية القانونية إىل طموحات اللجنة املخصصة 
بشأن آلية تنسيق عاملية قادرة عىل حتديد األولويات والتأثري عىل ختصيص املوارد. وأشار تقييم 

أجراه البنك الدويل يف 2009 إىل أنه:
"... ليس من الواضح أن املنتدى العاملي للبحوث الصحية قد أثر تأثريًا كبريًا عىل مستوى 
اإلنفاق اإلمجايل عىل البحوث الصحية العاملية أو ختصيصه. وكان من غري املتوقع أن يكون 
لنفقاته األساسية عىل الدعوة والتي بلغت 5‚3 مليون دوالر سنويًا، تأثري كبري عىل مستوى 
اإلنفاق العاملي السنوي عىل البحوث الصحية احلايل البالغ 160 مليار دوالر... )كام( ال يبدو 
أن املنتدى كان له تأثري كبري عىل حتديد أولويات البحث يف إطار خمصصات معينة. وينطبق 

هذا بصفة خاصة عىل املستوى العاملي الذي يقع يف صميم مهمته." )7(
ألغراض  الصحية  بالبحوث  املعنية  اللجنة  توقعات  اآلليتني  هاتني  من  أي  حتقق  مل  وهكذا 
البحث  أنشطة  بتنسيق  يتعلق  فيام  الصحية  بالبحوث  املعنية  املخصصة  واللجنة  التنمية 

والتطوير يف جمال الصحة.

دور منظمة الصحة العاملية
يف  والتنسيق  التوجيه  كسلطة  بـ"العمل  دستورها  بموجب  مطالبة  العاملية  الصحة  منظمة  إن 
ميدان العمل الصحي الدويل". وقد لعبت املنظمة دورًا يف جمال البحوث الصحية منذ البداية 
عىل النحو املتوقع. ويف 1949 قررت مجعية الصحة العاملية يف دورهتا الثانية أن "البحث وتنسيق 
املنظمة  العاملية". وهكذا فقد قبلت  الوظائف األساسية ملنظمة الصحة  ُيعدان ضمن  البحث 
منذ البداية االضطالع بوظيفة التنسيق. ومن ناحية أخرى فإن القرار نفسه أشار إىل أنه "ينبغي 
إعطاء أولوية كربى للبحث الذي يتعلق مبارشة بربامج منظمة الصحة العاملية")8(. ولذا كان 
ُيفرتض منذ املرحلة األوىل، أن األولوية الكربى للمنظمة، عىل الرغم من دورها العاملي، تتمثل 
يف البحوث التي جترهيا أو التي تتعلق بأنشطتها، والتي تعتقد عىل أي حال أهنا تكتيس أمهية 

عاملية. 
األمم  وكاالت  من  وغريها  العاملية  الصحة  منظمة  تولت  املايض  القرن  من  السبعينيات  ويف 
جمال  يف  والتدريب  بالبحث  املعني  اخلاص  الربنامج  ودعم  إنشاء  والبنك الدويل،  املتحدة 
اإلنجاب  بحوث  عىل  والتدريب  والتطوير  للبحث  والربنامج اخلاص  املدارية،  األمراض 
البرشي. ثم يف 1999 ضمت مبادرة بحوث اللقاحات أنشطة املنظمة املعنية بالبحث يف جمال 
اللقاحات يف إطار واحد. وهناك العديد من أنشطة البحث التي تنفذ من ِقبل إدارات املنظمة 
املختلفة )9(. وأشارت املراجعة ألنشطة البحث التي جترهيا املنظمة يف 2005 إىل احلاجة إىل 
تنسيق أفضل ألنشطة البحث داخل املنظمة، واحلاجة إىل إسناد دور أكرب  للبحث يف إجراءات 
من  هلا  متناسب  قدر  وختصيص  بالسياسات،  تتعلق  التي  وتلك  واإلدارية  التنظيمية  املنظمة 

التمويل )10(.
ومع ذلك فمن املهم مالحظة أن االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية 
واالبتكار وامللكية الفكرية كان هلام تأثري عىل النهج املتبع يف تنظيم البحث يف املنظمة، وأهنام 
بتحديد  يتعلق  وفيام   .)11( اإلقليمية  املكاتب  يف  البحث  السرتاتيجيات  كإطار  ُتستخدمان 
األولويات، شاركت املنظمة منذ 2005 يف ما يزيد عن 200 نشاط لتحديد األولويات، كان 
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من بينها 60 نشاطًا يتعلق بتحديد أولويات البحث يف بعض جماالت الصحة العمومية املحددة 
بتحديد  اخلاصة  اجليدة  للمامرسات  مرجعية  قائمة  وضعت  العمل  هذا  ضوء  وعىل   .)12(
أولويات البحث، تشري إىل املعايري العاملية الالزمة التي ال تتعلق بأمراض حمددة )13(. ولكن 
ذلك يشري أيضًا إىل أن العمل عىل حتديد األولويات الذي ال يرتبط باإلجراءات النهائية لعملية 
صناعة القرار بشأن التمويل، قد يكون له وقع حمدود للغاية عىل حتقيق التنسيق، وأن املنظمة قد 

ينبغي عليها االضطالع بدور أكرب يف احلشد والتنسيق متاشيًا مع واليتها املعيارية.

اللجنة االستشارية للبحوث الصحية
العاملية  الصحة  ملنظمة  الرئيسية  االستشارية  اهليئة  الصحية  للبحوث  االستشارية  اللجنة  ُتعد 
فيام يتعلق بالبحوث، وقد أنشئت يف 1959 يف شكل اللجنة االستشارية للبحوث الطبية. وقد 
كان لكل مكتب من املكاتب اإلقليمية، يف وقت ما، جلنة حملية عىل طراز اللجنة االستشارية 
تعكس  التي  الصحية  للبحوث  االستشارية  اللجنة  اختصاصات  وتتمثل  الصحية.  للبحوث 

توترًا مماثاًل بني األولويات العاملية والربامج اخلاصة باملنظمة، فيام ييل:
• التي تضطلع هبا املنظمة؛	 "إسداء املشورة إىل املدير العام بشأن التوجه العام للبحوث 
• إسداء املشورة بشأن صياغة األولويات العاملية للبحوث الصحية يف ضوء السياسات التي 	

التي  التنفيذي، واستنادًا إىل األولويات اإلقليمية  العاملية واملجلس  تضعها مجعية الصحة 
حُتدد استجابًة للمشكالت الصحية اخلاصة بالبلدان؛

• مراجعة أنشطة البحث ورصد تنفيذها وتقييم نتائجها، من وجهة نظر السياسات العلمية 	
والتقنية؛

• صياغة املعايري األخالقية التي يمكن تطبيقها عىل هذه األنشطة البحثية؛	
• االضطالع بدور بارز يف مواءمة اجلهود البحثية للمنظمة عىل املستوى الُقطري واإلقليمي 	

واألقاليمي، ويف دجمها بفاعلية عىل املستوى العاملي." )متت إضافة اخلط املائل( 3
واحلقيقة أن اللجنة االستشارية للبحوث الصحية مل حتاول أن تلعب دورًا تنسيقيًا أو أن حتدد 
التي  األولويات، كام جيوز هلا بموجب واليتها واختصاصاهتا، بل ومل حتظ باآلليات املالئمة 
متكنها من القيام بذلك. وقد أصدرت تقارير هتدف إىل وضع اسرتاتيجيات عاملية ولكن التنفيذ 
قد جتاوز بالكاد نرش تلك التقارير )14، 15، 16(. ومل تبدأ العمل التحلييل املتعلق بالتنسيق أو 
بتحديد األولويات عىل أي نحو يتسم باملنهجية. بل نزعت إىل إصدار توصيات واسعة النطاق 
وتغطية عدد كبري من املوضوعات املختلفة التي يكتيس الكثري منها أمهية عاملية، ولكنها عىل 
مدار السنني اجتهت إىل الرتكيز عىل األنشطة املتعلقة بالبحث واملرتبطة بربامج منظمة الصحة 

العاملية، كام جيوز هلا بموجب اختصاصاهتا أيضًا. 
وتسعى   .2011 يف  الصحية  للبحوث  االستشارية  للجنة  داخلية  مراجعة  ُأجريت  وقد 
االختصاصات اجلديدة إىل املزج بني وظيفة الرقابة عىل دور البحث داخل املنظمة ودور املنظمة 
املزيد  مجع  يف  الصحية  للبحوث  االستشارية  اللجنة  غرض  ويتمثل  البحث.  جمال  يف  العاملي 

http://www.who.int/rpc/advisory_committee/ :انظر املوقع اإللكرتوين للجنة االستشارية للبحوث الصحية عىل الرابط التايل  3
en/index.html، تم االطالع عليه يف 7 آذار/ مارس 2012.
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الرئيسيني  املصلحة  التنسيق حلشد وإرشاك أصحاب  بدور جهة  والقيام  العاملية  البيانات  من 
يف قضايا البحوث الصحية العاملية. والغرض منها أيضًا هو القيام بدور اللجنة املسؤولة عن 
1 و2 و3 السرتاتيجية  أدناه( والعنارص  )انظر  للمنظمة  البحثية  تنفيذ االسرتاتيجية  مراجعة 
حتديد  أي  الفكرية –  وامللكية  واالبتكار  العمومية  الصحة  بشأن  العامليتني  العمل  وخطة 

أولويات البحث والتطوير وتعزيزمها وبناء القدرة عىل االبتكار.

الربنامج اخلاص املعني بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية
ُتعد األنشطة املدرجة يف برنامج املنظمة هذا وثيقة الصلة بجدول أعاملنا. فالربنامج اخلاص 
املعني بالبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية هو برنامج عاملي للتعاون العلمي 
من  جمموعة  مكافحة  سبيل  يف  عليها،  والتأثري  ودعمها  العاملية  اجلهود  تنسيق  عىل  يساعد 
األمراض الرئيسية التي تصيب الفئات السكانية الفقرية واملحرومة . وقد ُأنشئ هذا الربنامج 
يف 1975 ويتخذ مقره يف منظمة الصحة العاملية التي تتوىل تنفيذه. ويشارك يف رعاية الربنامج 
)أي متويله وإدارته( منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي 
بالبحث والتدريب يف  املعني  الربنامج اخلاص  العاملية وُيدار  الدويل ومنظمة الصحة  والبنك 
جمال أمراض املناطق املدارية من ِقبل ثالث هيئات: جملس التنسيق املشرتك واللجنة الدائمة 

واللجنة االستشارية العلمية والتقنية. 
متويل  شهدها  التي  الزيادة  إىل  للربنامج،  احلالية  العرشية"  واالسرتاتيجية  "الرؤية  وتشري 

األمراض املهملة مؤخرًا:
"ُتعد هذه الزيادة يف عدد األطراف الفاعلة واملوارد تطورًا إجيابيًا فيام خيص بحوث األمراض 
املتعددة  املانحة  اجلهات  فإن  لذا  واملوارد.  اجلهود  تشتت  أيضًا عن  لكنها أسفرت  املعدية، 
األطراف والثنائية واملؤسسات اخلريية واحلكومات ترحب باملزيد من التنسيق يف وضع برامج 
العمل، واتساق متويل البحوث، واملزيد من املعلومات املوثوقة عن االستثامرات يف بحوث 
األمراض املعدية. حيث إن ذلك سييرس الرتاصف األفضل بني التمويل وبني االحتياجات 
فعالية جهود اجلهات  باألمراض ويزيد من  املوطونة  البلدان  البحوث يف  ذات األولوية يف 

املانحة بمجموعها متشيًا مع إعالن باريس بشأن فعالية املعونة.")17(
ويشارك الربنامج يف عدد من املبادرات التي تتعلق بالتنسيق و/ أو ببناء القدرات. وقد قدم 
لنا الشبكة األفريقية لالبتكار يف جمال األدوية وأدوات التشخيص كنموذج للتمويل والتنسيق 
األفضل للبحث يف مناطق العامل األخرى وعىل املستوى العاملي )18(. وتوصف الشبكة بأهنا 
متس  التي  األمراض  جمال  يف  والتطوير  البحث  ومتويل  لتنسيق  متكاملة  وعاملية  إقليمية  آلية 

البلدان النامية عىل نحو غري متناسب. ويتضمن نموذج الشبكة اإلفريقية ما ييل:
• وربط 	 املحلية،  والتطوير  البحث  قدرات  تعزيز  خالل  من  العمومية  الصحة  عىل  الرتكيز 

عىل  واحلصول  املستدام  اإلنتاج  إمكانات  حتفز  التي  املحلية  بالصناعة  والتطوير  البحث 
املنتجات الصحية.

• حتقيق إمكانية التنفيذ من الناحية التقنية من خالل إنشاء شبكات عاملية أو رفيعة املستوى، 	
وإقليمية وما دون اإلقليمية؛
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• املحيل 	 التمويل  عىل  احلصول  إمكانية  خالل  من  املالية  الناحية  من  التنفيذ  إمكانية  حتقيق 
واإلقليمي والدويل؛

• وتكاليف 	 والتطوير  البحث  بني  االرتباط  وفك  الفكرية،  امللكية  مثل  املشرتكة  القضايا 
اإلنتاج، واملساءلة/ املشاركة يف ترصيف الشؤون وصناعة القرار، وبناء القدرات، واإلتاحة 

املنصفة، والرشاكات.
ويشمل النموذج إنشاء الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وربطها يف شكل "شبكة شبكات" 
تدعمها أمانة مركزية صغرية. وُيقرتح إنشاء الشبكات وتزويدها بالتمويل واملالك الوظيفي 
وضامن استقالليتها عىل نحو يسمح بعملية صناعة قرار غري مركزية ملعاجلة االحتياجات املحلية. 
ويمكن للنموذج أن يقدم أيضًا خيارات التمويل املتعددة، حيث تستطيع الشبكات الوصول إىل 
املوارد املتاحة عىل املستوى العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني. ويمكن لنهج الشبكة 
املتسق أن حيفز املزيد من التعاون داخل اإلقليم، والرشاكات بني القطاعني العام واخلاص أو 
الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات، بل وتطوير مرشوعات الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص 
عىل املستوى املحيل. وتشري خطة عمل الشبكة األفريقية إىل إنشاء وإدارة صندوق لالبتكار أو 
صندوق عاملي للبحث والتطوير يف جمال الصحة لدعم عمليات ومرشوعات البحث والتطوير. 
ولكن ينبغي التغلب عىل مشكلة التمويل ليصبح من املمكن تنفيذ نموذج الشبكة األفريقية عىل 

نطاق أوسع.
القدرات  جهود  فعالية  لزيادة  الالزم  الدعم  بتعزيز  املعنية  "املبادر  هي  أخرى  مبادرة  وهناك 
الوطنية" )يف جمال البحوث الصحية(.1 وهي بمثابة إطار تعاوين بني وكاالت التمويل للنهوض 
بقدرات البحث. وتستهدف حتسني أثر االستثامر يف املؤسسات واألفراد، وتوفر اآلليات التي 
البحث يف  الوطنية بشأن  التي تتضمنها االسرتاتيجيات  تتوجه إىل االحتياجات واألولويات 
جمال الصحة. وتسعى إىل مواءمة املامرسات التمويلية للجهات املانحة ملنع ظهور ُنظم التمويل 
املعقدة التي يصعب التحكم فيها يف البلدان. ويتمثل املستفيد واملستخدم النهائي هلذا النهج يف 
صنَّاع القرار والباحثني الذين ينتمون إىل البلدان التي يتوطنها املرض، والذين حيظون بصوت 
مسموع يف حتديد أولويات برامج الصحة العاملية املمولة دوليًا. وقد أعدت املبادرة املعنية بتعزيز 
إىل مواءمة ختطيط  إطارية هتدف  الوطنية، وثيقة  القدرات  فعالية جهود  لزيادة  الالزم  الدعم 
منهجية  إىل وضع  )19(. وهيدف ذلك  الدولية ورصدها وتقييمها  الصحية  البحوث  برامج 
البحثية  بناء القدرات  املانحة لتقييم برامج  ومؤرشات مشرتكة يمكن أن تستخدمها اجلهات 
لدهيا. كام تتوىل رعاية املراجعة اجلارية ملامرسات التمويل، الذي هيدف إىل حتديد أوجه التفاوت 
املبادرة عىل  ُينفذ من خالل هذه  الوكاالت. وهيدف مرشوع جتريبي  والتكرار والتداخل بني 
املستوى الُقطري يف تنزانيا إىل تسهيل احلوار بني اجلهات املانحة الدولية وممثيل كافة مؤسسات 

البحوث الصحية التنزانية حول سبل مواءمة التمويل الدويل للبحوث داخل البالد.
كام يتوىل الربنامج اخلاص املعني بالبحث والتدريب يف جمال األمراض املدارية رعاية املبادرة 
عات لالمتياز  املعنية بتعزيز قدرات البحوث الصحية يف أفريقيا التي هتدف إىل دعم إنشاء جُممَّ
تتمتع باالكتفاء الذايت والقدرة عىل بدء وتنفيذ البحوث الصحية عالية اجلودة يف أفريقيا. وال 

للمزيد من املعلومات عن املبادرة املعنية بتعزيز الدعم الالزم لزيادة فعالية جهود القدرات الوطنية، انظر الرابط التايل:   1
http://www/who/int/tdr/partnerships/initiatives/essence/en/index.html، تم االطالع عليه يف 7 آذار/ مارس 2012.
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توفر املبادرة منربًا للنقاش حول احتياجات البحوث الصحية فحسب، بل توفر أيضًا الصوت 
املسموع القادر عىل الدعوة إىل حشد الدعم احلكومي واملجتمعي الذي تفتقر إليه العديد من 

املجتمعات املعنية بالبحوث الصحية يف الوقت احلايل.2
وتبدو كافة هذه املبادرات مفيدة يف تعزيز قدرات البحث، ويف بناء شبكات البحث، ويف مواءمة 
ممارسات اجلهات املانحة، وإىل حد ما أيضًا، يف تعزيز التنسيق. ولكن من ناحية أخرى، يتضح 
أن أهدافها تتداخل تداخاًل كبريًا، يف حني أن تدابري ترصيف الشؤون التي تتخذها منفصلة، 

وقد تكون ثمة فائدة يف النظر يف وجود جمال لرتشيد هذه اجلهود.

الربنامج الدويل لتسجيل التجارب الرسيرية ملنظمة الصحة العاملية
العنارص  من  هامًا  عنرصًا  الصلة،  وذات  املنحازة  وغري  الكافية  املعلومات  توفري  ضامن  ُيعد 
الالزمة للتنسيق. ويمكن اعتبار الربنامج الدويل لتسجيل التجارب الرسيرية ملنظمة الصحة 
وتنظيمها.  املعلومات  توفر  حتسني  خالل  من  للتنسيق  الالزمة  العنارص  من  عنرصًا  العاملية 
وتتمثل مهمة الربنامج يف إتاحة رؤية كاملة للبحث لكافة املشاركني يف صناعة القرار يف جمال 
الرعاية الصحية. ومن شأن ذلك أن يزيد من شفافية البحث ويعزز سالمة قاعدة األدلة العلمية 
وقيمتها. وترى املنظمة أن تسجيل التجارب يتمثل يف نرش جمموعة من املعلومات املتفق عليها 
دوليًا والتي تتعلق بتصميم التجارب الرسيرية وإجرائها وإدارهتا. وُتنرش هذه التفاصيل عىل 
موقع إلكرتوين متاح للجمهور يدار من خالل برنامج للتسجيل يطابق معايري املنظمة.3 وحتذو 
جهات أخرى هذا احلذو أيضًا إلتاحة نتائج التجارب للجمهور.4 ومن شأن ذلك أن يزيد من 

فعالية عملية االبتكار من خالل تبادل املعارف.

اسرتاتيجية البحث ملنظمة الصحة العاملية
الذي  القرار  وكشف  البحثية.  اسرتاتيجيتها  وضع  من  مؤخرًا  العاملية  الصحة  منظمة  انتهت 
اعُتمدت بموجبه هذه االسرتاتيجية والذي اختذته مجعية الصحة العاملية عام 2010 يف دورهتا 
الثالثة والستني، القدر نفسه من احلرية بني األولويات العاملية وتلك التي ختص املنظمة. وقد 
ُطلب إىل املدير العام "توجيه أعامل حتديد األولويات العاملية للبحوث من أجل الصحة؛" ولكن 
املطالب التالية تعود مرة أخرى إىل احتياجات املنظمة نفسها، بام يف ذلك: "تنفيذ االسرتاتيجية 
عىل مجيع مستويات املنظمة ومع الرشكاء"؛ و"حتسني جودة البحوث يف املنظمة"؛ و"ضامن اتباع 
أعىل مستويات من األحكام واملعايري املوضوعة للبحوث اجليدة يف داخل املنظمة" )متت إضافة 
اخلط املائل( )20( وأشارت مسودة االسرتاتيجية البحثية للمنظمة املرفقة أهنا جاءت نتيجة 
ملطالبة مجعية الصحة العاملية املديرة العامة بوضع اسرتاتيجية "إلدارة وتنظيم أنشطة البحوث 

يف املنظمة" – أي أهنا كانت يف املقام األول ذات منحى داخيل. 
ورغم ذلك، فقد اقرتحت اسرتاتيجية البحث ما ييل:

http://www/ :للمزيد من املعلومات عن املبادرة املعنية بتعزيز قدرات البحوث الصحية يف أفريقيا انظر الرابط التايل  2
/who/int/tdr/partnerships/initiatives/ishreca/en، تم االطالع عليه يف 7 آذار/ مارس 2012.

انظر: http://www.who.int/ictrp/en، تم االطالع عليه يف 7 آذار/ مارس 2012.  3
عىل سبيل املثال، انظر: http://ottawagroup.ohri.ca، تم االطالع عليه يف 7 آذار/ مارس 2012.  4
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"ستتعاون األمانة مع الدول األعضاء والرشكاء عىل حتقيق ما ييل:
يف  القائمة  الفجوات  بشأن  البيانات  الستخالص  الالزمة  اآلليات  وجود  ضامن  ) أ ( 
املستويني  الصحية عىل  والنُظم  الصحة  إزاء  الراهنة  بالتحديات  املتصلة  البحوث 

الوطني والعاملي؛
أجل  من  بشأهنا  واالتفاق  األولويات  لتحديد  املستوى  رفيعة  مشاورات  عقد  )ب( 
إدراجها يف الربنامج العاملي اخلاص بالبحوث من أجل الصحة والتمويل الالزم 

لتنفيذ األنشطة ذات الصلة؛
إعداد تقرير كل أربع سنوات بشأن أولويات البحث العاملية مع إجراء تقييم اتساق  ) ج ( 

املوارد املالية والبرشية مع برامج البحوث؛
وضع برامج شاملة للبحوث بشأن املجاالت املعينة ذات األولوية ووضع اخلطط  ) د ( 

الرامية حلشد املوارد الالزمة هلا؛
الدعوة لدعم جماالت البحث، وجمموعات البحث واملؤسسات التي تعمل عىل سد  ) ه ( 

الثغرات اهلامة يف برامج البحوث دعاًم ألولويات البحوث العاملية؛
آليات  إنشاء  خالل  من  املنظمة  هبا  تقوم  التي  البحث  أنشطة  بني  االتساق  تعزيز  ) و ( 
إلجراء مراجعة دورية ملحتويات برامج البحوث، بام يف ذلك اختاذ القرارات بشأن 
معايري توجيه عملية صنع القرارات بشأن الرشوع يف الربامج وتكييفها وإهناء العمل 

هبا.")21( 
يف  املايل  املنظمة  لوضع  نظرًا  ولكن  ممكن،  التنسيق  يف  عاملي  بدور  املنظمة  اضطالع  فإن  لذا 
الوقت الراهن، سيحتاج األمر إىل توفري املزيد من املوارد. ويشري تقييم املنظمة للنتائج املالية 
البحث إىل رضورة اضطالع تسعة موظفني مهنيني بمهمة  املرتتبة عىل اسرتاتيجية  واإلدارية 
تطبيق االسرتاتيجية – ثالثة يف جنيف وواحد يف كل إقليم من أقاليم املنظمة الستة – وإىل أن 

التنفيذ يتطلب 4 ماليني دوالر سنويًا )22(.

مبادرات أخرى
كانت هناك مبادرات متنوعة لتعزيز التنسيق.

ففي فرتة امتدت ما بني عامي 2000 و2005، كانت هناك مبادرة بشأن الرشاكة بني القطاعني 
العام واخلاص يف جمال الصحة ُنفذت برعاية املنتدى العاملي للبحوث الصحية، هبدف اجلمع 
بني الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات واملمولني لتعظيم أثر هذه الرشاكات عىل الصحة. ولكن 
املبادرة مل تتمكن من حتديد وضعها املناسب، نظرًا ألهنا ليست منظمة معنية بتطوير املنتجات أو 
منظمة ملمويل مثل هذه املنظامت. لذا فقد أغلقت أبواهبا يف عام 2005. ومنذ ذلك احلني هناك 
جمموعة من ممويل املنظامت املعنية بتطوير املنتجات هتدف للسامح ملمويل هذه املنظامت بتنسيق 
أنشطتهم، ولكن وضعها الراهن بعيد عن الوضوح. وبصفتها املمول الرئييس للمنظامت املعنية 
بتطوير املنتجات، تتوىل مؤسسة بيل وميليندا غيتس تنظيم منتدى جيمع هذه املنظامت باملمولني. 

ولكن مل تصدر أي منشورات عن هذه االجتامعات. 
وهناك أيضًا منظمة رؤساء املنظامت البحثية الدولية، وهي هيئة جتتمع دوريًا لتجمع معًا نحو 
العامل، من حكومات وجهات خريية،  الطب احليوي يف  الرئيسيني لبحوث  املمولني  17 من 
لتبادل املعلومات عن التطورات اجلديدة يف املجال وتنسيق استجابات السياسات العامة حسب 
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االقتضاء. ولكن ال تتوفر أي معلومات تقريبًا عن املوضوعات التي تناقشها هذه االجتامعات 
أو حصائلها )23(.

املعونة،  لوكاالت  رسمية  غري  شبكة  وهو  البحوث،  ملمويل  الدويل  املنتدى  كذلك  وهناك 
البحث،  التي تسهم إسهامًا كبريًا يف متويل  واملؤسسات اخلاصة واملنظامت متعددة األطراف 
وبناء القدرات البحثية واالبتكار فيام يتعلق بالتنمية الدولية. ويوفر املنتدى ألعضائه آلية لتبادل 
التعلم  ويتيح هلم  وبراجمها،  لدهيا  التمويل  وأولويات  منظامهتم  اسرتاتيجيات  املعلومات عن 
من بعضهم البعض، ومناقشة القضايا املشرتكة، واستكشاف فرص ممارسة األنشطة املشرتكة. 
وجيتمع أعضاء املنتدى سنويًا للنقاش والتفكر حول القضايا املتعلقة بالبحث ألغراض التنمية. 
ولكن املنتدى ال يتوىل إجراء العمل التحلييل، كام أنه عىل أي حال ال يركز بصفة خاصة عىل 

البحث يف جمال الصحة.5
أما رشاكة البلدان األوروبية والبلدان النامية يف جمال التجارب الرسيرية التي تأسست يف 2003 
بالفقر،  املرتبطة  النامجة عن األمراض  العاملية  فقد جاءت كاستجابة أوروبية لألزمة الصحية 
وهتدف إىل ترسيع عملية تطوير أدوية ولقاحات ومبيدات اجلراثيم ووسائل التشخيص اجلديدة 
أو املحسنة ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )األيدز(، 
والسل واملالريا، مع الرتكيز عىل التجارب الرسيرية من املرحلة الثانية والثالثة يف أفريقيا جنوب 
الصحراء. وتدعم هذه الرشاكة املرشوعات املشرتكة بني خمتلف املراكز التي جتمع بني التجارب 
الرسيرية وبناء القدرات والتواصل عرب الشبكات. وهيدف دمج هذه األنشطة الثالثة إىل ضامن 
أن القدرة التي يتم بناؤها ستستخدم االستخدام األمثل يف إجراء التجارب الرسيرية بنجاح 

وبشكل مستدام.6

نحو تنسيق أفضل
املوحدة  اآلليات  يعول عليها. ولكن  التي  املعلومات  أيضًا يف األساس مجع  التنسيق  يتطلب 
لتسجيل متويل البحوث الصحية وتصنيفه ومقارنته بدقة عىل املستوى العاملي، ال وجود هلا، 
رغم أن بعض املبادرات مثل نظام تصنيف البحوث الصحية للمملكة املتحدة يمكن تطويرها 
لكي تطبق عىل املستوى العاملي. وهيدف هذا النظام إىل املساعدة عىل اتباع هنج متسق يف متويل 
البحوث الصحية يف اململكة املتحدة. ويعتمد النظام عىل التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض 
أنواع  كافة  ليشمل  نطاقه  اتساع  ولكن  العاملية،  الصحة  ملنظمة  بالصحة  املتعلقة  واملشكالت 

البحوث وجماالت الصحة واملرض ُيعد فريدًا من نوعه.7
ويمثل احلصول عىل املعلومات عن تدفق التمويل وتوفره ا حتديًا. ففي حني أنه يمكن حرص 
أنشطة البحث والتطوير فيام يتعلق بأمراض أو مشكالت صحية حمددة، إال أهنا حتتاج إىل التقييم 
العاملي  املنتدى  عن  تصدر  كانت  التي  مثل  فالتقديرات  الصحية.  االحتياجات  أساس  عىل 
يعرتهيا  احلايل،  الوقت  يف   G–Finder للبحوث الصحية، أو تلك التي تصدر عن دراسات

انظر الرابط التايل: http://www.iford.org، تم االطالع عليه يف 7 آذار/ مارس 2012.  5
للمزيد من املعلومات انظر الرابط التايل: http://www/edctp.org، تم االطالع عليه يف 7 آذار/ مارس 2012.  6

للمزيد من املعلومات انظر الرابط التايل: http://www.hrcsonline.net، تم االطالع عليه يف 7 آذار/ مارس 2012.  7
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النامية  النقص من نواح خمتلفة. فقد الحظنا من قبل مثاًل التغطية السطحية لبحوث البلدان 
التعرف  ينبغي أن تركز عىل  التنسيق  التي تُتخذ يف سبيل  يف دراسات G–Finder. فاخلطى 
املامرسات  وحتديد  األولويات،  وحتديد  القدرات،  ببناء  يتعلق  فيام   – املامرسات  عىل أفضل 
اجليدة، وترمجة البيِّنات إىل سياسات – حيثام كان من شأن النهوج املشرتكة أن حتسن الوضع.

أهداف التنسيق
وبناًء عليه فإن أهداف التنسيق ينبغي أن تشمل ما ييل:

• حتديد أولويات البحث. ُتعد املعلومات عن العبء العاملي للمرض دلياًل يسرتشد به يف 	
لها معرفة األدوات املوجودة ومواطن ضعفها. عىل سبيل املثال  ذلك، ولكن ينبغي أن تكمِّ
التي كانت كذلك فيام مىض(،  الشائعة جدًا )أو  لدينا لقاحات جيدة لعدد من األمراض 
ولكن ليس لدينا لقاحات لغريها من األمراض الشائعة، أو لدينا ما هو غري ناجع منها. ومل 
يتم إنجاز سوى القليل من العمل عىل أولويات البحث والتطوير للبلدان النامية فيام يتعلق 

بأمراض النمط األول. 
• التمويل 	 رصد  يتعني  والتطوير.  البحث  موارد  لتخصيص  وفقًا  األولويات  جدول  وضع 

الوقت  يف  اإلعداد  قيد  املرشوعات  رصد  ويتعني  إليها.  يوجه  التي  األغراض  وكذلك 
الراهن. ويتعني حتديد الثغرات أو حاالت االزدواج. ويتعني إرشاك املمولني والباحثني يف 
حوار حول أولويات البحث. كام يتعني حتسني تصنيف البحث يف حد ذاته لتسهيل وضع 

جداول األولويات )24(.
• تعلم الدروس وتبادهلا. ينبغي أن تتوفر القدرة عىل مجع املعلومات ذات الصلة والقدرة عىل 	

حتليلها إلفادة الباحثني واملمولني. 
• إسداء املشورة ووضع املعايري. ُتعد الوظائف االستشارية والوظائف املتعلقة بوضع القواعد 	

الزمة لتلبية احتياجات املمولني والباحثني. 
• آلية لصنع القرار. قد ال يكون لتحسني ملعلومات وحتليلها وتبادهلا سوى أثر حمدود يف غياب 	

آلية تتيح إجراء عملية مجاعية لصناعة القرار، ورغبة املمولني والباحثني يف العمل اجلامعي 
أو معاجلة املشكالت املشرتكة إىل درجة ما عىل األقل. 

التنسيق والتمويل
ل هبا البحث جزءًا ال يتجزأ من احلاجة إىل حتسني التنسيق التي تم إدراكها.  ُتعد الطريقة التي يموَّ
فمن ناحية نجد أن أنجع أشكال التنسيق حيتمل أن تتحقق عندما يتفق ممولو البحث عىل جتميع 
القيام  عىل  قدرهتا  يف  يثقون  ملنظمة  وإدراهتا  ختصيصها  أمر  يرتكون  ثم  متويل  من  يقدمونه  ما 
بذلك عىل نحو أفضل وأكثر مردودية مما قد حيدث إذا ما اختذ كل منهم قراراته اخلاصة بشأن 
التخصيص واإلدارة، ملا سينتج عن ذلك من ازدواج القدرات الرضورية الختاذ هذه القرارات 
واملساءلة  الشؤون  ترصيف  تدابري  عىل  التمويل  جتميع  يف  املمولني  رغبة  وستتوقف  بكفاءة. 
لدهيم، بيد أن احلكومات تلجأ بالفعل إىل جتميع التمويل عىل نطاق واسع ألغراض التنمية. 
وعادة ما يوجه نحو 30% من املساعدة اإلنامئية من خالل قنوات متعددة األطراف، وكذلك 

قنوات التمويل الثنائي بالتعاون مع جهات مانحة أخرى )25(.
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ويف الناحية املقابلة هناك احلالة التي يوجد هبا العديد من جهات التمويل واملنظامت البحثية 
وكل منها يتخذ قراراته عىل نحو مستقل. ويف غياب سوق ملنتجات البحث والتطوير تعمل 
بكفاءة، وهو ما ينطبق بصفة خاصة عىل األمراض التي متس البلدان النامية يف املقام األول، 
سيؤدي ذلك غالبًا إىل اختاذ قرارات غري متسقة ال تسفر عن أفضل احلصائل فيام يتعلق بتشكيل 

حافظة البحث والتطوير.
من  العديد  وهناك  األخرية.  الناحية  صوب  الصحة  جمال  يف  والتطوير  البحث  حالة  ومتيل 
املمولني يف كل من القطاع العام والقطاع اخلاص، والعديد من املنظامت البحثية يف كال القطاعني 
السائدة. فمعاهد الصحة  التمويل  املقابل هناك بعض جهات  بينهام. ولكن يف  ويف رشاكات 
الوطنية بالواليات املتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس متثل معًا 54% من إمجايل متويل البحث 
والتطوير املوجه إىل األمراض املهملة وفقًا ملا رصدته دراسات G–Finder. ويمثل املمولون 
الصناعيون، وهم كثريون، 16% من هذا اإلمجايل. أما نسبة 30% من التمويل املتبقية فهي يف 
معظمها موزعة عىل العديد من جهات التمويل احلكومية املختلفة الوكاالت اإلنامئية، وجمالس 

البحث الطبي، وغريها من اإلدارات احلكومية.

اإلطار 5–1:
الفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية الدولية

يف جمال البحوث الزراعية، الذي يبدو أنه يشبه املجال الذي نتناوله، واملوجه نحو تلبية احتياجات البلدان النامية تتمثل آلية التمويل 
األساسية يف الفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية الدولية، والذي يوجد مقر أمانته يف البنك الدويل. وهذا الفريق موجود منذ 
ما يربو عىل ثالثني عامًا. ويف 2010 أنفق ما يزيد عىل 670 مليون دوالر عىل شبكة تضم 15 معهدًا من معاهد البحوث الزراعية. 
ويتمثل املسامهون الرئيسيون يف الواليات املتحدة والبنك الدويل واملفوضية األوروبية وغريها من احلكومات أعضاء منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، ويف اآلونة األخرية مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بيد أن العديد من البلدان النامية تشارك أيضًا بقدر 

صغري نسبيًا. وتضم عضويته البلدان املتقدمة والبلدان النامية عىل السواء، وكذلك املنظامت واملؤسسات الدولية.
وفضاًل عن توفري قناة واحدة للجهات املانحة من أجل متويل جمموعة متعددة من املؤسسات البحثية يف البحوث الزراعية يف البلدان 
النامية يقدم الفريق أيضًا مدخالت اسرتاتيجية يف عملية حتديد األولويات، والرصد والتقييم، والتنسيق والدعوة، وتقييم األثر. وقد 
أنشأ الفريق جلنة خرباء مستقلة وهي جلنة العلوم والرشاكة املستقلة، لغرض شامل وهو إسداء املشورة من جانب اخلرباء إىل ممويل 

الفريق، ومد جرس فكري بني املمولني واالحتاد )أي مراكز البحوث(.
والفكرة التي مؤداها أن وجود ترتيب مماثل قد يكون مناسبًا للبحوث الصحية ليست بفكرة جديدة. فقد رأت اللجنة املعنية بالبحث 

والتطوير ألغراض التنمية:
يف  كبري  نقص  وهناك  الصحة.   جمال  الحتياجات  جدًا  مناسبة  ُتعد  الزراعية...  بالبحوث  املعني  االستشاري  الفريق  آليات  أن   ..."
وظائف املراجعة العامة للمشاكل الصحية املحددة الكثرية، بدعم من التقييامت التقنية املستقلة، وكذلك القدرة عىل حشد املوارد دعاًم 
إلجراء بحوث أوسع نطاقًا.  والفريق... يمكن أن يكون بنَّاًء إىل أقىص حد يف جمال الصحة رشيطة أن يوجد متثيل قوي للبلدان النامية 

يف عملية اختاذ القرار فيام يتعلق بالفريق... ")4(.
وقد تقدم البنك الدويل يف تقريره اخلاص بالتنمية يف العامل يف عام 1993، واملعنون "االستثامر يف الصحة"، باقرتاح مماثل )26(.  ويف 
بإنشاء صندوق   2001 الكيل والصحة يف  باالقتصاد  املعنية  اللجنة  الفكرة. وأوصت  اللجنة املخصصة ملحقًا هلذه  1996 كرست 
عاملي للصحة "يعمل يف جمال بحوث الصحة والطب احليوي عىل النحو الذي يعمل به الفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية 

الدولية" )27(.

املصــدر: الفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية الدولية أو كام هو مذكور.
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وُيعد الفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية الدولية الذي يتناول اإلطار 5–1 وصفه، 
نموذجًا قد ينطوي عىل بعض العنارص ذات الصلة بالبحث والتطوير يف جمال الصحة. وقد 
أقرت اللجنة املعنية بالبحث والتطوير ألغراض التنمية بأن االختالفات اهليكلية الرئيسية يف 
البحوث الزراعية تتمثل يف أن الفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية الدولية قد ُأنشئ 
يف املقام األول لتمويل معاهد البحوث الزراعية الدولية اخلمسة عرش )يف الوقت الراهن( التي 

تقع يف معظمها يف البلدان النامية. 
لة باملال العام فيام يتعلق  امُلموَّ التي تضم مراكز البحوث الدولية  وال يوجد مثل هذه الشبكة 
بالبحث والتطوير يف جمال الصحة، كام أن املشهد الكيل أشد تعقيدًا بكثري، والسيام الحتوائه 
عىل عدد أكرب بكثري من كيانات القطاع اخلاص مقارنة بالقطاع الزراعي. لذا فإن اللجنة املعنية 
التنمية مل توِص هبذا اجلانب عىل وجه التحديد كنموذج يصلح  بالبحث والتطوير ألغراض 
لة باملال العام لن يمثل يف  لقطاع الصحة، فإنشاء مراكز البحوث الصحية الدولية اجلديدة امُلموَّ
العموم طريقة فعالة أو اقتصادية يمكن تطبيقها. وكان إنشاء الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات 
ككيانات جديدة ذات نطاق عاملي يف جمال البحث والتطوير سيعزز هذا الرأي – وهناك العديد 
من املؤسسات البحثية يف البلدان النامية يف القطاعني العام واخلاص ذاع صيتها عىل املستوى 

الشكل 5–1 إطــار اللجنـة املخصصــة

املصدر: اللجنة املخصصة، الفصل 7
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الدخل

• املؤسسات
• القطاع اخلاص

شبكات البحث والتطوير

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال األمراض 

املدارية
• الربنامج اخلاص للبحث 
والتطوير والتدريب عىل 
بحوث اإلنجاب البرشي

• الشبكة الدولية اإلكلينيكية 
لعلوم األوبئة

• الربنامج العاملي للقاحات 
والتحصني

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال األمراض 

غري السارية والشيخوخة 
الصحية

• الربنامج اخلاص املعني بالبحث 
والتدريب يف جمال النُظم 

والسياسات الصحية

مؤسسات البحث 
والتطوير

• املراكز الدولية مثل املركز 
الدويل ألبحاث أمراض 
اإلسهال يف بنغالديش، 
ومعهد التغذية ألمريكا 

الوسطى وبنام، ومركز 
مبادرة لقاحات األطفال، 
وغريها من مراكز منظمة 
الصحة العاملية، واملراكز 

غرافية مثل  اإلقليمية الديمُ
غرايف ألمريكا  املركز الديمُ

الالتينية
• املراكز اجلامعية وغريها 

من املراكز الوطنية
• خمتربات القطاع اخلاص

مقدمو اخلدمات الصحية
• وزارات الصحة

• مديرو برامج املكافحة
• مقدمو الرعاية

• األفراد واألرس املعيشية

منتد املستثمرين يف البحث والتطوير العاملي يف جمال الصحة
حالة،  لكل  املرض  عبء  استمرار  وأسباب  املرض،  عبء  جمال  يف  والتطوير  للبحث  املوارد  ختصيص  اجتاهات  حول  املعلومات   املنتد ع  مِّ جيُ سوف 
وتطورات الفرص العلمية والتقنية، وحتسني تقييم االحتياجات واألولويات الوطنية الرضورية التي تتعلق بالصحة. وسوف تستعرض اجتامعاته املنتظمة 
التقدم املُحرز بشأن أولويات االستثامر التي تم حتديدها من قبل، ويناقش استنتاجات االستعراض املعمق لألولويات يف جماالت خمتارة، ويساعد عىل حتفيز 

بعض املستثمرين املعينني لكي يضطلعوا بمسؤولية واضحة جتاه "أفضل اخليارات" املحددة يف جمال البحث والتطوير.

املعلومات

املعلومات

املعلومات

املعرفة واإلنتاج
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الدويل. وحقًا أن اللجنة قد أوصت بتعزيز مراكز البحوث الوطنية القائمة واجلديدة يف البلدان 
النامية، ودجمها يف شبكات هتدف إىل معاجلة االحتياجات الوطنية والدولية عىل السواء. ومع 
ذلك وكام أرشنا يف اإلطار 5–1 فقد رأت قيمة عظمى آلليات الرصد للفريق االستشاري املعني 
بالبحوث الزراعية الدولية، وقدرته املستقلة عىل التقييم التقني، وإمكانية تعبئة املوارد اإلضافية.
الصحية  للبحوث  العاملي  للمنتدى  الرئييس  املمول  وهو  الدويل،  البنك  أن  باالهتامم  وجدير 
وألمانة الفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية الدولية، اعترب يف البداية أن املنتدى يوازي 

هذا الفريق بالنسبة لقطاع الصحة. وأشار تقييم البنك الدويل للمنتدى يف 2009 إىل ما ييل:
"يف عام 2000 ظن موظفو البنك أن املنتدى العاملي سيضطلع عىل نحو متزايد بدور مجع 
جمال  يف  البحث  وتنسيق  الكربى،  األولوية  ذات  األنشطة  إىل  التمويل  وتوجيه  األموال، 
الصحة عمومًا. ويف حني أن تلك الرؤية مل تكن واقعية، إال أن جملس قطاع الصحة والتغذية 
والسكان كان يتوقع أن البنك الدويل سينهي املنح الدولية املنفصلة املوجهة للبحث والتطوير 
يف جمال الصحة ويقدم التمويل من خالل أحد التدابري التي تشبه الفريق االستشاري املعني 

بالبحوث الزراعية الدولية" )7(.
وتتشابه هذه الرؤية مع رؤية اللجنة املخصصة يف 1996 للمنتدى العاملي للبحوث الصحية، 
كام يتضح من الشكل 5–1، حيث كان املنتدى حمور ارتكاز جهود البحوث الدولية يف جمال 
الصحة. ومع ذلك فهي ختتلف يف أن اللجنة املخصصة مل تربط وظائف التنسيق بآلية التمويل.

االستنتاجات
نعتقد أن التنسيق سيكون يف غالب األمر أكثر فعالية حيث يرتبط بآلية متويل تشكل جانبًا كبريًا 
من إمجايل متويل البحث والتطوير يف جماالت املرض التي هتمنا. ويف الفصل 3 خلصنا إىل أن 
جتميع متويل البحوث ُيعد أحد االقرتاحات التي نويص هبا، ويف الفصل 4 عرضنا متطلبات 
التمويل واحلاجة إىل زيادة التمويل العام بصفة خاصة. ويف الفصل 6 نعرض توصياتنا بشأن 
اتفاقية تكون بمثابة صك ملزم وتشمل العنارص التي اقرتحناها يف الفصول السابقة، وذلك 
رهنًا بحصيلة املفاوضات. وسيكون ملثل هذا الصك بحكم طبيعته آليات التنسيق اخلاصة به 
والتي يمكن إنشاؤها عىل النحو امُلقرتح أدناه. بيد أننا نعتقد أن آليات الرصد وتبادل الدروس 
املستفادة وصناعة القرار املقرتحة أدناه، ستمثل عىل أي حال حتسنًا كبريًا بالنسبة للوضع احلايل. 
ونعتقد أن هناك الكثري الذي يمكن بل وينبغي عمله لتحسني التنسيق داخل اهلياكل واألطر 
القائمة. ونعتقد كذلك أن أي آلية للتنسيق أو للتمويل ُتقرتح، ينبغي أن تبني حيثام أمكن، عىل 

اهلياكل املؤسسية القائمة بالفعل. 
وقد كشف استعراضنا للمشهد عن ثمة حتديات كربى تواجه استجابة منظمة الصحة العاملية 
للنتيجة التي خلصت إليها مجعية الصحة العاملية يف دورهتا الثانية والتي متثلت يف أن "البحث 
وتنسيق البحث ُيعدان ضمن الوظائف األساسية ملنظمة الصحة العاملية". ورغم هذه التحديات 
فإننا نعتقد أن املنظمة ينبغي أن تلعب دورًا حموريًا يتسم بمزيد من القوة يف حتسني تنسيق أنشطة 
البحث والتطوير املوجهة إىل االحتياجات الصحية للبلدان النامية، وذلك متاشيًا مع واليتها 
األوىل بموجب دستور املنظمة بـ"العمل كسلطة التوجيه والتنسيق يف ميدان العمل الصحي 
الدويل". والربنامج احلايل إلصالح املنظمة يعني أن الوقت املناسب قد حان ملراجعة أنشطة 
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املنظمة يف جمال البحث، ودورها املالئم فيام يتعلق بتنسيق البحث والتطوير العامليني. ونؤكد 
بشدة عىل رضورة النظر إىل هذه املهمة كجزء من عملية إصالح املنظمة، والبت يف اإلجراء 

الذي قد يكون من املناسب اختاذه تبًعا لذلك، وختصيص املوارد له.
ويشري استعراضنا إىل أن التنسيق لكي يتسم بالفعالية ينبغي أن حيقق ما ييل:

• جمال 	 يف  والتطوير  البحث  عن  للمعلومات  مجعه  يف  قانونية  مؤسسية  قاعدة  إىل  يستند  أن 
الصحة ومدى استجابتهام الحتياجات الصحة العاملية؛

• وأن يضمن شفافية عملية مجع املعلومات، وأهنا تتسم بقدر كاٍف من الشمول واملوضوعية؛	
• وأن يقدم اخلدمات املهمة بالنسبة للصحة العاملية ولتوجيه قرارات املمولني والباحثني؛	
• البيانات 	 مجع  عملية  ولتحسني  مشرتكة  هنوج  اتباع  إلتاحة  الرضورية  املعايري  يضع  وأن 

وتبادهلا؛
• جمال 	 يف  واملمولني  والباحثني  القرار  لصناع  مالئمة  بطرق  وحيللها  البيانات  جيمع  وأن 

البحوث الصحية؛
• وأن يسعى إىل حتسني طريقة ختصيص موارد البحث والتطوير بحيث تستجيب لالحتياجات 	

الصحية وحتسن احلصائل الصحية يف البلدان النامية.
وثمة رسالة أساسية، ربام جتسدها جتربة املنتدى العاملي للبحوث الصحية، وهي أن تنفيذ ذلك 
تنفيذًا جيدًا يتطلب جمموعة حرجة من األفراد واملوارد ومن ثم يكلف املال. وإذا مل توفَّر هذه 
املجموعة احلرجة فلن يكون من املمكن بلوغ األهداف. وفضاًل عن ذلك، ينبغي تنفيذ سياسات 
التنسيق )مثل جتنب االزدواجية غري الالزمة، ومعاجلة األولويات( عىل نحو فعال عن طريق 
تقديم احلوافز املالئمة وغري ذلك من التدابري. ويف حالة عدم حتقيق هذه الرشوط، قد يكون 
من املمكن تنفيذ األعامل التي تنطوي عىل الفائدة ولكنها لن ُتسفر عن التنسيق عىل النحو الذي 

فناه. وتتضمن العنارص الرئيسية لوظيفة التنسيق حتت رعاية منظمة الصحة العاملية ما ييل: عرَّ
)1(  مرصد صحي عاملي للبحث والتطوير. سيتوىل هذا املرصد مجع وحتليل البيانات، بام يف 

ذلك البيانات التي ختص املجاالت التالية:
التدفقات المالية للبحث والتطوير، على نحو ما قام به المنتدى العالمي للبحوث   	
الصحية من قبل والذي تقوم به اآلن دراسات G–Finder ولكن بطريقة مختلفة. 
ونعتقد أن دراسات  G–Finder ليس لها تمويل مضمون بعد تقرير عام 2012 
القادم. كما الحظنا وجود قدر قليل جدًا من المعلومات عن مدى تمويل البحث 
والتطوير على مستوى العالم، منذ إنهاء المنتدى، حتى عند إضافة منظمة التعاون 
النامية  بالبلدان  الخاصة  للمعلومات  كمصدر  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية 

والسيما فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير التي تنفذ في البلدان النامية.

الحالي للبحث  التشكيل  الطريق رصد  التي ما زالت في  البحث والتطوير  أنشطة   	
والتطوير والتقدم الذي يحرز في مجال البحث والتطوير. تحديد الثغرات وحاالت 

االزدواج غير الضروري.
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يتعلق  فيما  واالستشاري  التحليلي  العمل  على  القدرة  الدروس.  من  االستفادة   	
بقضايا البحث والتطوير الرئيسية استجابًة الحتياجات الممولين والباحثين والرصد 

والتقييم.

آليات استشارية. سينبغي أن تقرر الدول أعضاء منظمة الصحة العاملية أوالً التدابري   )2(
اخلاصة هبذه اآلليات، ثم تتخذ أطراف االتفاقية، يف حالة التفاوض حوهلا، قراراهتا بشأن 
البلدان املتقدمة  التدابري. وينبغي عىل اآلليات، رغم خضوعها لتوجيه حكومات  هذه 
والنامية عىل السواء، أن تأخذ يف االعتبار رضورة وضع رؤية وأولويات مشرتكة بني 

خمتلف املنظامت املشاركة يف متويل أنشطة البحث والتطوير وتنفيذها. 
ونعتقد أن هناك دورًا يمكن أن يلعبه كل من العنارص التالية: 

شبكة من المؤسسات البحثية والممولين قد تشمل أقسامًا متخصصة وفقًا لموضوع   	
تدعمها  إلكترونية  قاعدة  إلى  وتستند  المرض(،  نمط  المثال  سبيل  )على  البحث 

المنظمة، وقد تزود اللجنة االستشارية بالمدخالت.

لجنة استشارية. يمكن أن تقوم على أساس اللجنة االستشارية للبحوث الصحية   	
تعديل  مع  المنظمة،  أقاليم  في  االستشارية  اللجان  وعلى  حاليًا  الموجودة 
فرعية  لجان  إنشاء  ويمكن  المالئم.  النحو  على  التشغيل  وطرق  االختصاصات 

ل الُمدخالت اإلقليمية.  لتتولى موضوعات محددة ولُتسهِّ
لقد تناولنا الفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية الدولية كمثال ملحاولة التنسيق إلنتاج 
منافع عامة. ولكننا ندرك متامًا أن ظروف البحوث الصحية ختتلف اختالفًا كبريًا. كام ندرك أن 
التي أجريت مراجعات متتالية ملحاولة  نظام الفريق االستشاري يعاين من املشكالت املزمنة 
معاجلتها. والسيام أن التمويل الذي يقدمه املمولون صار يقترص عىل نحو متزايد عىل أغراض 
حمددة ليس من بينها املستوى األسايس من التمويل. ولذا فمن الرضوري التعلم من التحديات 
اخلاصة بمتطلبات التمويل وترصيف الشؤون واملمولني التي تم التعرف عليها، عىل سبيل املثال 
تلك التي وردت يف املراجعة املستقلة األخرية للفريق االستشاري املعني بالبحوث الزراعية 
الدولية )28(. وقد أشارت املراجعة هلذا الفريق صدرت يف 2008 إىل ثالثة من خمرجاته التي 

يمكن أن ُتعد منافع عامة عاملية، أال وهي:
• املعرفة – إتاحة نتائج البحوث جمانًا لكي تقوم البلدان بتطبيقها وتعديلها )مثل تكنولوجيات 	

املحاصيل اجلديدة(؛
• وجمموعة من اخلدمات التي تقدم إىل البلدان )مثل مصارف اجلينات(؛	
• التنسيق 	 وظائف  )أي  وتنسيقها  الدولية  الزراعية  البحوث  إجراء  عىل  املؤسسية  والقدرة 

لة دوليًا( )29(. وحتديد األولويات وإسداء املشورة التي تعزز فعالية البحوث الزراعية امُلموَّ
ونظرًا ألن نظام البحوث الصحية أكرب وأكثر تنوعًا بكثري من نظام البحوث الزراعية، فإننا ندفع 
بأن وظيفة التنسيق ُتعد أكثر أمهية يف هذا املجال منها يف جمال الزراعة، ونقر بناًء عىل ذلك بأهنا 
أشد صعوبة. ومع ذلك فإننا نعتقد أن البحث عن وسائل إضافية لتعزيز تنسيق أنشطة البحث 
والتطوير يف جمال البحوث الصحية التي تتعلق بالبلدان النامية يف ظل اهلياكل املؤسسية ملنظمة 
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الصحة العاملية ُيعد رضوريًا، وأنه جهد يستحق البذل ومن شأنه أن يعود بالفائدة عىل كافة 
الدول األعضاء عىل املدى الطويل. 

ويتطلب تقييم تكاليف االقرتاحات التي نقدمها املزيد من العمل عىل التفاصيل، ولكن هذا 
إذا ما حتسن  أثر واسع  العمل لن يتطلب سوى خمصصات متواضعة مع قدرته عىل إحداث 
رت تكاليف ترصيف شؤون وأمانة الفريق االستشاري  تنسيق البحث والتطوير. ففي 2006 قدِّ
املعني بالبحوث الزراعية الدولية بنحو 8.13 مليون دوالر. )28( وكان ذلك يمثل حينئذ نحو 
G– 2% من إنفاق الفريق عىل البحث والتطوير. وكنسبة من اإلنفاق املقدر للدراسة املسحية

Finder عىل البحث والتطوير، ستبلغ هذه التكاليف أقل من 0.05%. وعىل سبيل املقارنة، 
تبلغ تكاليف دراسات G–Finder نفسها حوايل 5.1 مليون دوالر سنويًا، كام أرشنا سلفًا، 

ر تكاليف االسرتاتيجية البحثية ملنظمة الصحة العاملية بنحو 4 مليون دوالر. وتقدَّ
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الفصـــل 6:        
التنفيذ: صـــٌك ُملـــزم

مقدمة
ُطلب منا يف نطاق اختصاصاتنا "التعّمق يف حتليل االقرتاحات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء 
العامل" مع اإلشارة بشكٍل خاص إىل 15 من اقرتاحاته. وقد استعرضنا هذه االقرتاحات بيشء 
من التفصيل يف الفصول السابقة. وسنلخص يف هذا الفصل استنتاجاتنا وتوصياتنا بشأن هذا 
"امليض قدمًا فيام أنجز فريق اخلرباء العامل  اجلزء من عملنا. وباإلضافة إىل ذلك، ُطلب منا 
عىل  العمل  هبذا  االضطالع  كيفية  بشأن  اقرتاحاتنا  أيضًا  الفصل  هذه  يف  ونقدم  عمل"،  من 

أفضل وجه.

االقرتاحات التي قيَّمها فريق اخلرباء العامل: مصادر التمويل
التمويل. ومتثلت هذه  العامل بشأن مصادر  4 اقرتاحات فريق اخلرباء  الفصل  استعرضنا يف 

املصادر فيام ييل:
• رضيبة غري مبارشة جديدة. يمكن تطبيق هذه الرضيبة يف أي عدد من املجاالت كالتبغ، 	

أو الكحول، أو جتارة األسلحة، أو السفر بالطريان، أو استخدام اإلنرتنت، أو املعامالت 
املالية.

• املسامهات الطوعية من الرشكات واملستهلكني. هناك عدٌد من النامذج املوجودة واملمكنة 	
الطريان، ومسابقات  املسامهات من مصادر خمتلفة مثل مبيعات تذاكر  اللتامس مثل هذه 

اليانصيب، ومرشوع RED، واستخدام اهلواتف النقالة.
• هذا 	 الصيدالنية.  الصناعات  حتققها  التي  الوطن  إىل  العائدة  األرباح  عىل  رضيبة  فرض 

االقرتاح تقدمت به الربازيل لفرض رضائب عىل أرباح الصناعات الصيدالنية. 
• أموال جديدة من اجلهات املانحة للبحث والتطوير يف جمال الصحة. ويشمل هذا االقرتاح 	

ببساطة مجع أموال إضافية من جهات جديدة أو حالية يف جمال املساعدة اإلنامئية. 
وجديٌر بالذكر أن نسبة قدرها 8% من إمجايل متويل البحث والتطوير بشأن األمراض املهملة 
تأيت حاليًا من الوكاالت اإلنامئية، أما املبلغ األكرب فيأيت إىل حٍد بعيد من الوزارات احلكومية 
الطبية باإلضافة إىل دوائر الصناعة واملؤسسات. ولذلك فإن هناك حاجة  البحوث  وجمالس 
النامية  للبلدان  الصحية  لتلبية االحتياجات  والتطوير  البحث  التصدي ملسألة  شديدة إلعادة 
باعتبارها ليست متعلقة باملساعدة اإلنامئية فحسب. فهي ليست فقط مسؤولية املعونة اإلنامئية 
أو حتى اجلهات املانحة، ولكنها مُتثل مصلحة مشرتكة. وال شك أن البلدان املتقدمة والنامية 
عىل حٍد سواء تواجه حتديًا يف إجياد الطرق املالئمة، من بني الطرق املتنوعة املتوفرة هلا، لالستثامر 

يف البحث والتطوير يف جمال الصحة للوفاء باالحتياجات الصحية للبلدان النامية. 
وقد وجدنا صعوبة يف تقييم اقرتاح فرض رضيبة عىل األرباح العائدة إىل الوطن التي حتققها 
الصناعات الصيدالنية. ومل ُيدرس هذا االقرتاح منذ أن ُقدم إىل فريق اخلرباء العامل. كام أن 
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تقييم جدواه ُيثري عددًا من املسائل املعقدة املحتملة التي تتطلب مزيدًا من اخلربات واملعلومات 
غري املتوفرة لدينا.

وال نعتقد أيضًا أن من املعقول توقع أن حُتقق خمططات املسامهات الطوعية، وإن كانت جديرة 
والتطوير  البحث  ألغراض  مستدام  بشكل  اإلضافية  األموال  يف  ضخمة  زيادة  بالتشجيع، 
بمكان  الصعوبة  من  بأن  األلفية  مؤسسة  جتربة  وتوحي  النامية.  بالبلدان  املتعلقني  الصحيني 
ملخططات املسامهات الطوعية "املبتكرة" أن حتقق تدفقات مستدامة وكبرية لألموال. وعالوًة 
االستخدام  هلذا  يوليها  التي  األولوية  ستحدده  للمسامهة  اجلمهور  استعداد  فإن  ذلك،  عىل 
أو، عىل نحو  التنمية  أو  الصحة  بأنواع االستخدام األخرى يف جمال  اخلاص لألموال مقارنًة 

أعّم، التحديات العاملية األخرى. 
الرضائب املبارشة أو غري  "التقليدية" املعتمدة عىل  وتتمثل وجهة نظرنا يف أن آليات التمويل 
أو  املنسقة  غري  الطوعية  املبادرات  من  معقدة  توليفة  أي  من  للنجاح  حظًا  أوفر  هي  املبارشة 

املبادرات املسامة باملبتكرة.
وقد خلصنا إىل أنه ينبغي للبلدان النظر يف خيارات الرضائب املناسبة هلا عىل الصعيد الوطني 
كوسيلة لتحقيق إيرادات خُتصص للبحث والتطوير يف جمال الصحة. ويمكن أن تشمل هذه 
اخليارات فرض رضائب عىل املامرسات الضارة بالصحة – والتي تشمل تناول الكحول والتبغ 
واحللويات واألطعمة الدهنية – كام هو مبنّي يف الفصل 4. وقد سلطنا الضوء أيضًا عىل نوعني 
من الرضائب املمكنة – أال ومها رضيبة املعامالت املالية ومسامهة التضامن التي ُتفرض عىل 
التبغ – اللذين يمكن استخدامهام لتوليد أموال يمكن توجيهها من خالل آلية دولية الستكامل 
هناك  أن  يف  شٍك  من  وما  األخرى،  اخليارات  من  عدد  يف  أيضًا  نظرنا  وقد  الوطنية.  املوارد 
خيارات أخرى مل ننظر فيها. وأملنا هو أن يتم االتفاق عيل مثل هذه الرضيبة الدولية يف إطار 
التزام من جانب مجيع البلدان بتمويل املنافع العامة العاملية، بام يف ذلك جمال الصحة وأنشطة 
البحث والتطوير املتعلقة هبا يف البلدان النامية. وقد الحظنا أن موقفنا يتمثل يف أنه إذا اُتفق عىل 
أي رضيبة دولية، فإن نسبة من هذه الرضيبة سُتخصص لدعم اخلدمات الصحية يف البلدان 
النامية، كام ُستخصص نسبة للبحث والتطوير يف جمال الصحة لتلبية احتياجات البلدان النامية. 

االقرتاحات األخرى التي قيَّمها فريق اخلرباء العامل:
الصناعات  يف  املستمرة  التغيريات  عن  احلديث  سياق  يف   –  2 الفصل  يف  علاًم  أحطنا  لقد 
مفتوحًا  تعاونًا  تشمل  جديدة  ابتكار  نامذج  تطوير  نحو  التجريبية  الصيدالنية – بالتحركات 
بني خمتلف الرشكاء كوسيلة لتحسني كفاءة عملية البحث والتطوير وفعاليتها. وقد أكدنا عىل 
تفضيلنا استخدام هُنُج جديدة عندما تكون املشكلة أو الفرصة هي حمل االهتامم، حيثام يكون 
هناك تبادل أكثر انفتاحًا للمعلومات بني رشكاء متعددين ومع جهات أخرى، وحيثام يرسي 
االبتكار  ميَّزنا ذلك عن هنج  لعموم اجلمهور. وقد  البحوث  نتائج  بإتاحة  الذي يقيض  املبدأ 
استفادة  كيفية  عىل  يركز  والذي  تيشزبرو،  هنري  األمريكي  األكاديمي  يؤيده  الذي  املفتوح 
ومؤسسات  أخرى  رشكات  مع  اخلارجي  للتعاون  انفتاحًا  أكثر  هَنٍج  من  الفردية  الرشكات 
أكاديمية أو مؤسسات بحث عامة أخرى. ويمكن أن تساعد النهوجالنهوج املفتوحة جنبًا إىل 
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جنب مع وسائل استهداف التمويل األخرى – بام يف ذلك عىل سبيل املثال جوائز املعامل البارزة 
– عىل الرتويج لفك االتباط بني تكلفة البحث والتطوير وأسعار املنتجات. 

وأجرينا يف الفصل 3 حتلياًل القرتاحات التخصيص التي وردت يف تقرير فريق اخلرباء العامل 
)باستثناء االقرتاحات األربعة اخلاصة بمصادر التمويل(، بام يف ذلك االقرتاحات التي سلطنا 
بينام  االقرتاحات،  هذه  من  اقرتاح  كل  استعرضنا  وقد  اختصاصاتنا.  نطاق  يف  الضوء  عليها 
املتاحة  البيِّنات  أساس  عىل  منها  لكٍل  تقيياًم  وقدمنا  األخرى،  االقرتاحات  بعض  لنا  مت  ُقدِّ

وحكمنا عليها يف ضوء املعايري التي وضعناها.
ومن بني االقرتاحات اخلمسة الواعدة للتمويل والتنسيق التي تضمنها تقرير فريق اخلرباء العامل، 
حصل اقرتاح "املصدر املفتوح" عىل تصنيٍف عاٍل وفقًا ملعايرينا. وحصلت "جمموعات براءات 
االخرتاع" التي ال تتضمن التمويل عىل تصنيٍف جيٍد أيضا. وطبقًا لألسباب التي عرضناها 
"صندوق األثر الصحي" برتكيبته احلالية سيكون  3، فإننا مل نقتنع بأن  3 وامللحق  يف الفصل 
جمديًا بسبب التكلفة املرتفعة لعملية التنفيذ والصعوبات العملية التي تعرتضها. ومع ذلك، فقد 
اتفقنا عىل أن االضطالع بمرشوع جتريبي الختبار إمكانية تطبيق هذا االقرتاح ستكون فكرة 
جيدة. كذلك فإننا مل نر أن "الترشيعات اخلاصة بأدوية األمراض النادرة" املطبقة حاليًا يف العديد 
من البلدان املتقدمة ُيمكن أن ُتكيَّف بسهولة لتوفري حافز أكرب عىل البحث والتطوير يف جمال 
األمراض التي تؤثر عىل البلدان النامية بصورة أساسية. وتكمن أحدى املشكالت الرئيسية يف 
ل عليها )أو آلية "جذب"( للمنتجات اخلاصة هبذه األمراض، سواٌء يف  عدم وجود سوق ُيعوَّ
البلدان املتقدمة أو النامية. ولكن يمكن أن تكون هناك سوٌق جيدة بل سوُق كبرية من حيث 
العائدات التي حتققها األدوية موضع تركيز هذه الترشيعات يف البلدان املتقدمة، رغم أن هذه 
األمراض هي، حسب تعريفها، نادرة. ويف املقابل، يمكن أن تكون أسعار هذه املنتجات مرتفعة 
جدًا خالل فرتة احلرصية، بل ويمكن أن تؤدي أيضًا يف بعض حاالت إىل زيادة كبرية مقارنة 
باألسعار املتاحة من قبل. وعالوًة عىل ذلك، فقد سلَّمنا بأن الترشيعات التي تكيِّف املتطلبات 
أيضًا  يكن  ومل  شائعة.  بأمراض  األمر  يتعلق  عندما  مشاكل  تثري  النادرة  لألمراض  التنظيمية 
واضحًا كيف يمكن للبلدان النامية أن تعتمد لنفسها خمططات مماثلة بالنسبة ألمراض شائعة 
يتعلق  فيام  املشكلة  املراجعة ذات األولوية" من نفس  "قسيمة  نادرة. ويعاين خمطط  أكثر منها 
بالسوق، وباإلضافة إىل ذلك، فإن التجارب التي جرت حتى اليوم ال توحي بأن قيمة القسيمة 
توفر دافعًا كافيًا للرشكات لكي تزيد من استثامراهتا يف البحث والتطوير بشأن األمراض املهملة.
رأينا  العامل،  اخلرباء  فريق  يطبقها  التي  املعايري  تلبي  ال  التي  الستة  االقرتاحات  ضمن  ومن 
فائدة يف مواصلة النظر يف اقرتاح "معاهدة بشأن البحث والتطوير يف املجال الطبي احليوي"، 
وهو اقرتاح نناقشه بمزيٍد من التفاصيل أدناه عند احلديث عن سبيل امليض ُقدما. ورغم أننا 
نفضل مفهوم اجلوائز كسبيٍل لدفع عملية البحث والتطوير، فلم نقتنع بأن رصد "جوائز قيمة 
أكثر  البارزة  املعامل  فإن جوائز  بذلك. ومع ذلك،  للقيام  النهائية" تعد طريقة جيدة  للمرحلة 
"حقوق امللكية  فائدة، وسنناقش أدناه أيضًا اجلوائز كآلية يمكن العمل هبا. ويتضمن اقرتاح 
"قسيمة املراجعة ذات األولوية"، ولو أن  الفكرية القابلة للنقل" بعض األمور املشاهبة لنهج 
هذا  يتغلب  ال  املخطط،  ذلك  يف  احلال  هو  وكام  ذلك،  ورغم  أعىل.  كحافز  املحتملة  قيمته 
املمكن توظيفه يف متديد االستخدام  أن من  أيضًا  السوق ويعيبه  االقرتاح عىل مشكلة غياب 
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احلرصي لألدوية التي حتقق أفضل املبيعات يف البلدان املتقدمة مع احتامل ارتفاع التكلفة التي 
الشكوك  الفكرية اخلرضاء" جيدًا، وقد ساورتنا  "امللكية  اقرتاح  ف  ُيعرَّ يتحملها املرىض. ومل 
بشأن حتديد اجلدوى الفنية واملالية لالقرتاح. ورأينا أن اقرتاح "إزالة حرصية البيانات" لن ُيسهم 
بدرجة كبرية يف زيادة االبتكار، وإن كنا قد سلَّمنا بأن هذا االقرتاح قد أحرز نقاطًا جيدة يف ضوء 
العديد من معايرينا، بام يف ذلك معيار اإلتاحة. وأما بشأن منح "إعفاءات رضيبية للرشكات 
التي  التجربة املحدودة  املتحصلة من  البيِّنات  أثبتت  املهملة"، فقد  العاملة يف جمال األمراض 
األمراض  بشأن  والتطوير  البحث  أنشطة  لتعزيز  الرضيبية  اإلعفاءات  أن  اآلن  أجريت حتى 
املهملة مل يكن هلا أي تأثري كبري. ومع ذلك، فقد سلَّمنا أيضًا بأن معظم البلدان املتقدمة والعديد 
من البلدان النامية تستخدم اإلعفاءات الرضيبية العامة يف البحث والتطوير، وينبغي للبلدان 
النظر يف مدى موائمة تلك املخططات مع احتياجاهتم املحلية، مع األخذ يف االعتبار البينات 

املتاحة فيام يتعلق بتأثريها واالستخدامات األخرى املحتملة للصناديق العامة.

توصيات فريق اخلرباء االستشاريني العامل
هنوج البحث والتطوير

يف ضوء تقييامتنا جلميع االقرتاحات، خلصنا إىل استنتاٍج بشأن االقرتاحات التي رأينا أهنا يمكن 
النامية عىل  البلدان  باحتياجات  يتعلق  فيام  الصحة  البحث والتطوير يف جمال  أنشطة  تعزز  أن 
أفضل وجه. وقد ميَّزنا هذه االقرتاحات باسم "ابتكار املعرفة املفتوحة"، وعرفنا هذا املصطلح 
عىل أنه البحث واالبتكار الذي يولِّد معرفة ُيمكن استخدامها بطريقة حرة دون أية قيود قانونية 

أو تعاقدية. وتشمل هذه االقرتاحات اآلليات اخلاصة التالية:
• 3 وامللحق 	 النهوج املفتوحة للبحث والتطوير واالبتكار )حسبام هي موصوفة يف الفصل 

املفتوحة  واملصادر  للمنافسة،  السابقة  والتطوير  البحث  أنشطة  أدوات  تشمل  والتي   ،)3
وخمططات اإلتاحة املفتوحة؛

• اجلوائز، وبشكٍل خاص جوائز املعامل البارزة.	
وهناك هنجان آخران يمكن أن يسهال الوصول إىل نتائج البحوث عىل أسس منصفة و/ أو 

بتكاليف منخفضة للمعامالت ومها الرتخيص املنصف وجمموعات براءات االخرتاع. 
وإننا نعتقد أن هذه النهوج تقدم معًا أفضل الطرق، وبتكلفة قليلة نسبيًا يف العديد من احلاالت، 
للتغلب عىل الصعوبات يف املراحل األوىل للبحث وترمجة األفكار الواعدة إىل تقنيات ومنتجات 
صحية وتسهيل الوصول إىل حصائل البحوث التي تلبي احتياجات البلدان النامية. ويمكن 
أن ُتساعد هذه النهوج عىل تأمني عملية فك االرتباط وذلك، يف مجلة أمور، عن طريق تشجيع 

التسعري التنافيس للمنتجات النهائية.

آليات التمويل
العامة  املنافع  متويل  هبدف  كبري  إضايف  متويل  لتوفري  حاجة  وجود  إىل   4 الفصل  يف  خلصنا 
والتطوير  البحث  من  النامية  البلدان  الحتياجات  تتصدى  التي  البحوث  خالل  من  العاملية 
البحث  النامية اخلاصة من  البلدان  والثالث واحتياجات  الثاين  النمطني  بأمراض  يتعلق  "فيام 
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والتطوير فيام يتعلق بأمراض النمط األول". وخلصنا إىل أنه ينبغي أن تتعهد مجيع البلدان بإنفاق 
نسبة 0.01% عىل األقل من الناتج املحيل اإلمجايل عىل عمليات البحث والتطوير التي متوهلا 
احلكومات واملخصصة لتلبية االحتياجات الصحية للبلدان النامية فيام يتعلق بتطوير املنتجات 
هلذه األنامط من األمراض. واقرتحنا، عالوة عىل ذلك، أن تستهدف البلدان النامية التي متتلك 
الناتج املحيل اإلمجايل إلمجايل البحوث  قدرة بحثية ممكنة ختصيص نسبة 0.1%–0.05% من 
الصحية التي متوهلا احلكومات، وأن تستهدف البلدان املتقدمة كذلك ختصيص نسبة %0.2–

0.15% من الناتج املحيل اإلمجايل للبحوث الصحية التي متوهلا احلكومات بشكٍل عام.
نسبة  بتخصيص  التعهد  استيفاء  خالل  من  يتولد  الذي  اإلضايف  التمويل  استخدام  وينبغي 

0.01% عىل وجه اخلصوص يف األغراض التالية:
• ورشاكات 	 اخلاص  والقطاع  العام  )القطاع  القطاعات  كافة  يف  والتطوير  البحث  متويل 

القطاعني العام واخلاص( ملعاجلة االحتياجات الصحية املحددة للبلدان النامية فيام يتعلق 
بأنواع البحث والتطوير املحددة ضمن واليتنا؛

• متويل كافة مراحل البحث والتطوير، وخاصًة استخدام النهوج املفتوحة للبحث والتطوير 	
ومتويل اجلوائز، وكذلك تكاليف املرحلة املتأخرة من التطوير، بام يشمل التجارب الرسيرية؛

• املساعدة يف بناء قدرات البحث والتطوير يف البلدان النامية وتعزيز نقل التكنولوجيا.	

جتميع املوارد
املستبانة  احلاجة  من  يتجزأ  ال  جزٌء  هي  البحوث  متويل  طريقة  بأن   5 الفصل  يف  علاًم  أحطنا 
بآلية  ارتبط  ما  إذا  الفعالية  قدر من  أكرب  التنسيق سيحقق  أن  املرجح  التنسيق. ومن  لتحسني 
ل جزءًا كبريًا من إمجايل متويل البحث والتطوير املخصص ملجاالت األمراض التي  متويل ُتشكِّ
ع اآللية املفضلة  حتظى باهتاممنا. وهلذا السبب، عىل وجه اخلصوص، فإننا نعترب التمويل املجمَّ
لتحسني التنسيق وتعزيز األهداف املبينة أعاله. ويف هذا السياق، نعترب أنه ينبغي توجيه نسبة 
50%–20% من األموال التي جُتمع للبحث والتطوير يف جمال الصحة للتصدي الحتياجات 
البلدان النامية من خالل آلية مجاعية يكون هلا أيضًا مهمة تنسيقية. ونفضل أن ُتبني مثل هذه 

اآللية عىل مؤسسات متويلية و/ أو تنسيقية قائمة. 

تعزيز قدرات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا
استعرضنا يف الفصل 5 عددًا من املبادرات التي يتمثل غرضها الرئييس يف بناء قدرات البحث 
بالبحث  املعني  الربنامج اخلاص  املبادرات:  النامية. وتشمل هذه  البلدان  الصحة يف  يف جمال 
التنمية،  ألغراض  الصحية  البحوث  وجملس  املدارية،  املناطق  أمراض  جمال  يف  والتدريب 
والشبكة األفريقية لالبتكار يف جمال األدوية وأدوات التشخيص، وتعزيز الدعم الالزم لزيادة 
أفريقيا. وهناك  الصحية يف  البحوث  تعزيز قدرات  الوطنية، ومبادرة  القدرات  فعالية جهود 
العديد من املنظامت األخرى املرتبطة بوكاالت ثنائية أو متعددة األطراف، التي ال يمكن حرص 
د نداء  أسامئها هنا لكثرهتا، والتي تسعى إىل حتقيق أغراض مماثلة يف جمال بناء القدرات. وقد أكَّ
العاملي  الوزاري  املحفل  عن  صدر  الذي  الصحة  أجل  من  البحوث  بشأن  العمل  إىل  باماكو 
لتعزيز  التمويل  البلدان ووكاالت  2008 عىل حاجة  الصحة عام  بالبحوث من أجل  املعني 
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العمل عىل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا )1(. ونرى حاجة خاصة إىل تلبية وكاالت التمويل 
الحتياجات منظامت البحوث األكاديمية والعامة يف البلدان النامية من القدرات، وتعزيز نقل 
الرتخيص  – من خالل خيارات  املثال  التكنولوجيا هلا. وثمة جمال للقيام بذلك – عىل سبيل 
يف  للرشكات  املبارشة  املنح  مثل  ملخططات  هام  دوٌر  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املنصف. 
البلدان النامية، واملصممة لبناء القدرات يف الرشكات الصغرية واملتوسطة واملساعدة عىل نقل 

التكنولوجيا إليها باالقرتان مع متطلبات الرتخيص التي ُتعزز الوصول. 
ونرى احلاجة لدعم ما ييل:

• بناء قدرات البلدان النامية ونقل التكنولوجيا إليها؛	
• املتعلقة 	 بناًء عىل جداول األعامل املشرتكة وحتديد األولويات  تعزيز الرشاكات والتعاون 

باالحتياجات الصحية للبلدان النامية واخلطط الوطنية للبحوث الصحية الرضورية؛
• تطوير املوارد واخلربات البرشية واستبقائها؛	
• التطوير املؤسيس وتطوير الُبنى التحتية؛	
• أشكال التعاون املستدامة املتوسطة/ الطويلة املدى.	

حتّسن  "أن  اإلنامئية  والوكاالت  التمويل  جهات  إىل  طلب  قد  العمل  إىل  باماكو  نداء  وكان 
البحثية  الصحية  واالسرتاتيجيات  اخلطط  وبني  وبراجمها  متويلها  بني  والتناغم   االتساق 
حتّسن  و"أن  املعونة"  فعالية  بشأن  باريس  إعالن  مع  يتامشى  بام  البلدان،  يف  واالبتكارية 
اتساق وتنسيق وتناغم هندسة البحوث الصحية العاملية وترصيف شؤوهنا من خالل ترشيد 
ضوء  ويف  واإلنصاف" )1(.  الكفاءات  وزيادة  واألثر،  االتساق  وحتسني  احلالية،  املنظامت 
ِكرب عدد املبادرات، هناك حاجة ملراجعة مبادرات بناء القدرات البحثية من زاوية االتساق 
والفعالية. ونقرتح إجراء هذا التقييم قبل أن نصل إىل نتيجة بشأن كيفية تعزيز بناء القدرات 

باستخدام النهوج واملوارد املذكورة أعاله. 

التنسيق
خلصنا يف الفصل 5 إىل أنه حتى يف غياب آلية متويل مجاعية، أو قبل ظهورها إىل الوجود، فإن 
هناك الكثري مما ُيمكن عمله لتحسني التنسيق داخل اهلياكل واألطر احلالية. وبصورة أساسية، 
كان استنتاجنا هو أن هناك حاجة لوجود مرصد عاملي للبحث والتطوير يف املجال الصحي 
وآليات استشارية ذات صلة حتت رعاية منظمة الصحة العاملية. وستكون مهمة هذا املرصد 
البحث  يتناوهلا  التي  املجاالت  وحالة  والتطوير  للبحث  هة  املوجَّ املالية  التدفقات  رصد  هي 
والتطوير وحتديد الثغرات وحاالت ازدواجية اجلهود دون داٍع، ومن خالل العمل التحلييل، 
تعلم الدروس واقرتاح خيارات السياسة. وأما اآلليات االستشارية التي تتضمن احلكومات 
– فتأخذ يف اعتبارها احلاجة لوضع رؤية مشرتكة وأولويات  – املتقدمة والنامية عىل السواء 
مشرتكة مع املنظامت املتعددة املشاركة يف متويل وتنفيذ البحث والتطوير يف جمال الصحة، مع 
إيالء اهتامم خاص للتصدي لتضارب املصالح. ويمكن أن يتضمن ذلك دورًا معززًا للجنة 
االستشارية للبحوث الصحية واللجان اإلقليمية االستشارية للبحوث الصحية، كام يمكن أن 
ل أساسًا آللية تنسيق ُتنفذ كجزٍء من اتفاقية خاصة بالبحث والتطوير، كام سنوضح أدناه.  ُيشكِّ
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التنفيذ: السبيل اجلديد للميض ُقدمًا
إننا ندرك أن تقريرنا يأيت يف أعقاب عدٍد من املبادرات األخرى التي أطلقتها منظمة الصحة 
العاملية، وهي موصوفة يف الفصل 1، وتستهدف أساسًا حتقيق نفس األغراض. وقد بدأ هذا 
يف عام 2003 عند إنشاء اللجنة املعنية بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية. 
مناسبني  آلية متويل وحافز  "إجياد  اللجنة هي  مطلوبة من هذه  كانت  التي  الرئيسية  والقضية 
إلجياد أدوية جديدة ومنتجات أخرى ملكافحة األمراض التي تؤثر عىل نحٍو غري متناسب عىل 
البلدان النامية" )2(. وهذا هو نفس السؤال الذي ُطرح عىل الفريق العامل احلكومي الدويل 
املعني بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية وعىل فريق اخلرباء العامل املعني بتمويل 
وتنسيق البحث والتطوير واآلن عىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق 
للنظر يف سبل جديدة  أن هناك حاجة  فإننا نرى  البحث والتطوير. وإذا كان هذا هو احلال، 
للميض ُقدمًا إلنجاز األغراض التي تتصدى هلا الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية منذ 
هذه الفرتة الطويلة. وهناك حاجة إىل إطار عاملي متساوق جيمع العنارص والتوصيات املختلفة 

يف آليٍة مجاعية متضافرة.
ولسنا الوحيدين يف ذلك املسعى؛ ففيام يتعلق بدور االحتاد األورويب يف الصحة العاملية، طلب 

املجلس األورويب يف أيار/ مايو 2010 من: 
تفيد  التي  للبحوث  والعادل  الفعال  التمويل  تعزيز  األعضاء  ودوله  األورويب  "...االحتاد 
االبتكارات  ُتنتج  أن  األورويب  االحتاد  سيضمن  اهلدف،  هذا  ولتحقيق  للجميع.  الصحة 
االحتاد  يقق  أن  وينبغي  املتناول.  ويف  التكلفة  ميسورة  وخدمات  منتجات  والتدخالت 

األورويب ودوله األعضاء ذلك من خالل ما ييل:
) أ ( العمل صوب إنشاء إطاٍر عاملي ألنشطة للبحث والتطوير التي تتصدى لالحتياجات 
د أولويات األعامل البحثية ذات الصلة  الصحية ذات األولوية يف البلدان النامية وحُتدِّ
ملواجهة التحديات الصحية العاملية وفقًا السرتاتيجية البحث العاملية اخلاصة بمنظمة 

الصحة العاملية؛
الدول الرشيكة  العمومية والنظم الصحية يف  البحث يف جمال الصحة  )ب( زيادة قدرات 

وتعزيز التعاون بني االحتاد األورويب والبلدان الرشيكة يف هذا الصدد؛
يتعلق  فيام  األدوية  وأسعار  والتطوير  البحث  تكلفة  بني  تفصل  التي  النامذج  حتري   ) ج  (
وامللكية  واالبتكار  العمومية  الصحة  بشأن  العامليتني  العمل  وخطة  باالسرتاتيجية 

الفكرية، بام يف ذلك فرص نقل التكنولوجيا من االحتاد األورويب للبلدان النامية؛
) د ( ضامن أن تؤمن استثامرات االحتاد األورويب العامة يف جمال البحوث الصحية الوصول 
إىل املعرفة واألدوات التي يتم إنتاجها كمنفعة عامة عاملية وأن ُتساعد يف توليد املنتجات 
الطبية الرضورية من الناحية االجتامعية بأسعار ميسورة، واستخدامها بصورة رشيدة.
)هـ( تعزيز وموازنة كامل عملية البحوث الصحية  التي تشمل االبتكار والتنفيذ والوصول 
والرصد والتقييم. ويلزم يف هذا املجال حتقيق التعاون الدويل ووضع أدوات مشرتكة 

لتبادل املعارف واملامرسات اجليدة.
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نوعية  وإحصاءات  بيانات  ومجع  الرشيكة  للبلدان  الصحية  املعلومات  نظم  حتسني  ) و ( 
وقابلة للمقارنة من أجل السامح بتحديد املعايري املرجعية واحلصول عىل معلومات عن 
بام يف ذلك  للصحة،  املحددات االجتامعية  والوطنية عىل  العاملية  السياسات  تأثريات 

اعتامد مؤرشات لإلنصاف.
احرتام مبدأ النهج القائم عىل البيِّنة عند حتديد اإلجراءات املعيارية فيام يتعلق بالغذاء  ) ز ( 
املبدأ  مراعاة  مع  الطبية،  واألجهزة  الصيدالنية  واملستحرضات  والعلف واملنتجات 

الوقائي يف كل حالة عىل حدة" )3(.

االستخدام العام لالتفاقيات
مُتثل االتفاقيات وسيلة تستطيع البلدان بواسطتها إبرام اتفاقات هلا قوة القانون لتحقيق أهداف 
مشرتكة. وقد اسُتخدمت االتفاقيات يف العديد من املجاالت – منها عىل سبيل املثال حقوق 
 .)4( اإلنسان  حقوق  تعزيز  يف  فعالة  تكون  االتفاقيات  أن  البحوث  وُتبني  والبيئة.  اإلنسان 
ولكنها مل ُتستخدم إال بالكاد يف جمال الصحة، باستثناء فيام يتعلق بدمج "احلق يف الصحة" يف 
العاملية اإلطارية بشأن  الصحة  اتفاقية منظمة  الوحيد هو  واملثال  اإلنسان.  معاهدات حقوق 

مكافحة التبغ التي ُتناقش أدناه )انظر اإلطار 6–1(.

اإلطار 6–1:
االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

ُتعترب اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ املعاهدة األوىل التي جرى التفاوض بشأهنا حتت رعاية منظمة الصحة 
حتوالً  متثل  وهي  الصحية.  املستويات  أفضل  بلوغ  يف  الناس  مجيع  حق  تؤكد  البّينات  عىل  قائمة  معاهدة  هي  االتفاقية  وهذه  العاملية. 
أساسيا يف وضع اسرتاتيجية تنظيمية تتصدى ملواد اإلدمان. وعىل خالف معاهدات مكافحة املخدرات السابقة، تؤكد االتفاقية عىل 

أمهية اسرتاتيجات احلد من الطلب إىل جانب املسائل املتعلقة بالعرض.
وقد ُوضعت االتفاقية استجابًة لعوملة وباء التبغ. وقد سهل استرشاء وباء التبغ جمموعة من العوامل املعقدة التي تتجاوز آثارها احلدود، 
بام يف ذلك حترير التجارة واالستثامر األجنبي املبارش. وثمة عوامل أخرى – مثل التسويق العاملي، واإلعالن عن التبغ وتروجيه ورعايته 

عرب احلدود الوطنية، واحلركة الدولية للسجائر املهّربة واملزيفة – سامهت يف الزيادة اهلائلة يف استخدام التبغ.
وتتضمن املادة 6–14 من االتفاقية األحكام األساسية اخلاصة باحلد من الطلب، أال وهي:

• التدابري السعرية والرضيبية الرامية إىل احلد من الطلب عىل التبغ،	
• التدابري غري السعرية الرامية إىل احلد من الطلب عىل التبغ، أال وهي: 	

التبغ؛ – احلامية من التعرض لدخان 
التبغ؛ – ترشيعات خاصة بمكونات منتجات 

التبغ؛ – ترشيعات خاصة باالفصاح عن حمتويات منتجات 
التبغ؛ – تغليف وتوسيم منتجات 

– التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية اجلمهور؛
التبغ وتروجيه ورعايته. – اإلعالن عن 

يتبـــــع...



121تعــزيز التمـويل والتنســيق عىل الصعيد العـاملي

وتتمثل امليزة اخلاصة هلذه االتفاقية يف أهنا أقوى أشكال االتفاقات الدولية بسبب طبيعتها امللزمة 
قانونيًا. وجيب أن جيري التصديق عىل االتفاقيات من جانب الدول، كام يتعني حدوث عدد أدنى 
من التصديقات قبل دخوهلا حيز النفاذ. وتوافق احلكومات بموجبها عىل التعهد بالتزامات، 
وينبغي أن تتضمن االتفاقيات أيضا آليات للتحقق من االمتثال. والواقع أن أحكام االمتثال 
ختتلف بدرجة كبرية من اتفاقية ألخرى تبعًا لطبيعة االلتزامات ومدى إمكانية قياس أو تقييم 
التقدم املحرز نحو استيفائها واآلليات التي تتضمنها بشأن االمتثال. وهكذا فإن االتفاق العام 
بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة )1994( يتضمن آلية لتسوية املنازعات تسمح للبلدان 
بالطعن يف التزام بلدان أخرى بأحكام االتفاق، وتسمح إذا كانت النتيجة لصاحلها، بفرض 
عقوبات جتارية عىل البلد امُلخالف إىل أن يلتزم بنتيجة آلية التسوية.1 وعىل سبيل املثال، يشتمل 
بروتوكول كيوتو )اإلطار 6–2( عىل أحكام تلزم البلدان بقياس التقدم الذي حترزه فيام يتعلق 
بانبعاثاث غازات الدفيئة وتقييم ذلك التقدم. وتنشئ معاهدات حقوق اإلنسان يف العادة جلانًا 
مسؤولة عن رصد تنفيذها بدعم من مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان.2
وتضم بعض االتفاقيات، وخاصًة االتفاقيات اخلاصة بمجال البيئة، أحكامًا للتمويل ملحقة 
هبا. ومرفق البيئة العاملية هو اآلن آلية التمويل ألربع معاهدات دولية، منها اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ. ومنذ عام 1991 خصص مرفق البيئة العاملية 10 مليارات دوالر 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/ ملزيٍد من املعلومات عن تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية، انظر:   1
tif_e/disp1_e.htm، تم االطالع عليه يف 6 آذار/ مارس 2012.

ملزيٍد من املعلومات عن رصد حقوق اإلنسان، انظر:  2
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/ HumanRightsBodies.aspx، تم االطالع عليه يف 6 آذار/ مارس 2012.

• تدابري احلد من الطلب فيام يتعلق باالعتامد عىل التبغ واإلقالع عنه.	
وتتضمن املادة 15–17 من االتفاقية البنود األساسية اخلاصة بخفض العرض:

• التجارة غري املرشوعة يف منتجات التبغ؛ 	
• املبيعات للقرّص وبواسطتهم؛	
• توفري الدعم لألنشطة البديلة القابلة للتطبيق من الناحية االقتصادية.	

التي ُأغلق  2003 يف جنيف. وقد وقع عىل هذه املعاهدة،  22 حزيران/ يونيو  16 إىل  التوقيع عىل االتفاقية يف الفرتة من  افتتح  وقد 
باب التوقيع عليها اآلن، 168 دولة عضوًا، بام يف ذلك اجلامعة األوروبية، مما جيعلها إحدى املعاهدات التي حظيت بالقبول عىل أوسع 
نطاق يف تاريخ األمم املتحدة. وقد أفادت الدول األعضاء املوقعة عىل هذه االتفاقية بأهنا سوف تسعى بحسن نّية إىل التصديق عليها أو 
قبوهلا أو املوافقة عليها وُتعلن االلتزام السيايس بعدم تقويض األغراض الواردة هبا. وُيمكن للبلدان التي ترغب يف أن ُتصبح طرفًا يف 
االتفاقية، ولكنها مل توقع عليها بحلول 29 حزيران/ يونيو 2004، أن تفعل ذلك من خالل االنضامم، وهو عملية من خطوة واحدة 

تعادل التصديق عليها. 
وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 27 شباط/ فرباير 2005 – أي بعد 90 يومًا من قيام 40 دولة باالنضامم إليها أو التصديق عليها أو 

قبوهلا أو املوافقة.

http://www.who.int/fctc/text_ التبغ:  مكافحة  بشأن  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلطارية  لالتفاقية  اإللكرتوين  املوقع  املصدر: 
download/en/index.html

تتمـــــة
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أمريكي، تم استكامهلا بأكثر من 47 مليار دوالر 
 2800 من  ألكثر  مشرتك،  متويٍل  يف  أمريكي 
مرشوع يف أكثر من 168 بلدًا ناميًا.3 وقد أنشئ 
يف  تكيُّف  مشاريع  لتمويل  التكيُّف  صندوق 
النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو.  البلدان 
ل هذا الصندوق من نسبة 2 % من عائدات  وُيموَّ
مبيعات "وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة" 
والتي  النظيفة  التنمية  آلية  بموجب  الصادرة 
كيوتو  بروتوكول  بمقتىض  استخدامها  يمكن 
ويقبل  االنبعاثات.  خفض  أهداف  لتحقيق 
األخرى،  التمويل  مصادر  أيضًا  الصندوق 
املانحة  اجلهات  وتشمل  املنح.  ذلك  يف  بام 
احلكومات  التكيف  صندوق  لتمويل  املؤهلة 
السيادية واملؤسسات واملنظامت غري احلكومية 
والرشكات اخلاصة واألفراد.4 وكان صندوق 
املناخ األخرض )انظر اإلطار 6–3(، وهو مرتبط 
أيضا باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، موضع اتفاق وجيري حاليًا إنشاؤه. ويف 
كانكون، يف عام 2010، ألزمت البلدان املتقدمة نفسها "يف سياق إجراءات التخفيف املجدية 
والشفافية يف التنفيذ، هبدف حشد 100 مليار دوالر أمريكي سنويًا معًا بحلول عام 2020" 
التي حتتاج إىل حل بشأن كيفية عمل الصندوق،  العديد من املسائل  )5(. ومع ذلك، فهناك 

وخاصًة كيف يقوم بحشد املوارد، ومن أين يأيت هبا، لتحقيق هذا اهلدف.
ويف معظم الصناديق املذكورة أعاله ال تفرض االلتزامات الواردة يف املعاهدة ذات الصلة يف حد 
ذاهتا عىل البلدان أن توفر متويال بمستويات معينة. فعيل سبيل املثال، يعمل مرفق البيئة العاملية 
عىل أساس إعادة متويل الصندوق طواعية كل أربع سنوات. كذلك يعمل الصندوق املتعدد 
األطراف، املتعلق بربوتوكول مونرتيــال، عىل أساس إعادة متويله دوريًا كل ثالث سنوات، 
ولكن نسبة مسامهة كل مساهم حتددها نفس الصيغة املستخدمة حلساب االشرتاكات املقدرة 
يف األمم املتحدة ووكاالهتا. أما اجلدول اإلمجايل ألنصبة املسامهات فيتحدد بصورة مجاعية من 
قبل األعضاء وقد انخفض، بالفعل، إىل أقل مستوياته بالقيمة اإلسمية بعد أن بلغ ذروته يف 
الفرتة من 2003 إىل 2005 )انظر اإلطار 6–3(. أما الصندوق الوحيد الذي يتضمن عنرص 
 168 مبلغ   2011 إىل   2009 من  الفرتة  تلقى يف  الذي  التكيُّف  صندوق  فهو  تلقائي  متويل 
مليون دوالر أمريكي كأرباح من رضيبة املبيعات عىل وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة. 
ومع ذلك فإن اإليرادات من هذا املصدر غري مضمونة نظرًا للتغريات الكبرية التي تطرأ عىل 

أسعار وحدات خفض االنبعاثات بالزيادة أو النقصان )6(.

ملزيٍد من املعلومات عن مرفق البيئة العاملي، انظر: http://www.thegef.org/gef/whatisgef، تم االطالع عليه يف 6 آذار/   3
مارس 2012.

ملزيٍد من املعلومات عن صندوق التكيف، انظر: http://www.adaptation-fund.org، تم االطالع عليه يف 6 آذار/ مارس   4
.2012

اإلطار 6–2: 
بروتوكول كيوتو

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ هي اتفاقية دولية أبرمت 
الصناعية  البلدان  من  وثالثني  لسبعة  ملزمة  أهدافًا  وتضع   1997 عام 
صادق  وإمجاال،  الدفيئة.  غازات  انبعاثات  خلفض  األورويب  واملجتمع 
189 بلدًا عىل الربوتوكول. ورغم وجود بعض اخلالف فيام يتعلق بنجاح 
البينات  بروتوكول كيوتو يف خفض االنبعاثات من عدمه، فهناك بعض 

التي تشري إىل أن الربوتوكول، كصك ملزم، كان له أثر. 
وفيام يتعلق بقابلية بروتوكول كيوتو لإلنفاذ، الحظ املتخصصون عنارص 
من  يتطلب  الرصد  فنظام  واالمتثال.   بالرصد  اخلاصة  آلياته  يف  إجيابية 
عن  سنوية  تقارير  وتقديم  االنبعاثات  لتقدير  وطني  نظام  وضع  البلدان 

قوائم جرد غازات الدفيئة وإجراء استعراضات من جانب اخلرباء.

املصــدر: املوقع اإللكرتوين لالتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ:
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
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القانون الصارم والقانون اللني
"القانون الصارم" الذي  لقد قيَّمنا ميزات وعيوب هنج االتفاقيات )وهو ما يطلق عليه اسم 
يشمل أيضا املعاهدات والعهود وبعض اللوائح األخرى( واألشكال األخرى من االتفاقات 

اإلطار 6–3: 
صندوق املناخ األخرض والصندوق املتعدد األطراف

صندوق املناخ األخرض

يف عام 2009 يف كوبنهاجن قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أنه يتعني تقديم متويل متزايد وجديد 
وإضايف وقابل للتوقع وكاف، وكذلك إتاحة الوصول املحّسن، للبلدان النامية من أجل إتاحة ودعم اإلجراءات املعززة اخلاصة بالتخفيف 
والتكيف وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية. وكان االلتزام اجلامعي من قبل الدول املتقدمة هو توفري 
موارد جديدة وإضافية من خالل املؤسسات الدولية بام يقارب 30 مليار دوالر أمريكي للفرتة من 2010 إىل 2012. والتزمت الدول 
األعضاء أيضًا بتحقيق هدف جتميع مبلغ 100 مليار دوالر أمريكي عىل نحو مشرتك بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلدان النامية. 
وسيتأتى هذا التمويل من جمموعة واسعة من املصادر، من القطاعني العام واخلاص، ومن أطراف ثنائية ومتعددة، بام يف ذلك مصادر التمويل 
البديلة. وسيجري توفري متويل جديد متعدد األطراف من أجل التكيف من خالل ترتيبات متويل فّعالة وكفؤة، مع وجود هيكل لترصيف 
الشؤون ُيتيح متثياًل متساويًا للبلدان النامية واملتقدمة. وستتدفق نسبة كبرية من هذا التمويل من خالل صندوق املناخ األخرض يف كوبنهاجن.

2010، إنشاء  التايل الذي ُعقد يف كانكون عام  املناخ، يف اجتامعه  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  وقرر مؤمتر األطراف يف 
صندوق املناخ األخرض لكي يكون بمثابة الكيان التشغييل لآللية املالية لالتفاقية بمقتىض املادة 11. وسيتوىل إدارة الصندوق جملس املناخ 
األخرض املكون من 24 عضوًا، باإلضافة إىل أعضاء بدالء، مع تساوي عدد األعضاء من البلدان النامية واملتقدمة األطراف يف االتفاقية.

الصندوق املتعدد األطراف

إن بروتوكول مونرتيـال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون هو بروتوكوٌل ُملحق باتفاقية فيينا بشأن محاية طبقة األوزون. وقد أنشئ 
الصندوق املتعدد األطراف يف عام 1991 ملساعدة البلدان النامية عىل الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف بروتوكول مونرتيـال. ويتمثل 
الغرض الرئييس من هذا الصندوق يف مساعدة البلدان النامية عىل االمتثال لتدابري املكافحة يف الربوتوكول. ويدير الصندوَق جلنٌة تنفيذية 
تضم يف عضويتها عددًا متساويًا من البلدان املتقدمة والنامية. ومنذ عام 1991، اعتمد الصندوق املتعدد األطراف عددًا من األنشطة التي 

تزيد قيمتها عىل 2.8 مليار دوالر أمريكي، بام يف ذلك التحويل الصناعي واملساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات.

وُتقّدر املسامهات يف الصندوق املتعدد األطراف من البلدان الصناعية وفقًا جلدول األنصبة املقررة املعمول به يف األمم املتحدة. ويتناسب 
هذا التقدير بصورة أساسية مع الناتج املحيل اإلمجايل للبلدان الصناعية.  

وقد ُأعيد متويل الصندوق املتعدد األطراف ثامين مرات: 240 مليون دوالر أمريكي )1991–1993(، و455 مليون دوالر أمريكي 
)1994–1996(، و466 مليون دوالر أمريكي )1997–1999(، و440 مليون دوالر أمريكي )2000–2002(، و474 مليون 
دوالر أمريكي )2003–2005(، و400.4 مليون دوالر أمريكي )2006–2008(، و400 مليون دوالر أمريكي )2009–2011(، 
و400 مليون دوالر أمريكي )2012–2014(. وحتى ترشين الثاين/ نوفمرب بلغ إمجايل املسامهات يف الصندوق املتعدد األطراف من 

45 بلدًا 2.89 مليار دوالر أمريكي. وتقوم أربع وكاالت تنفيذ دولية بتنفيذ املرشوعات واألنشطة التي يدعمها الصندوق.

اإللكرتوين  واملوقع   ،http://unfccc.int/2860.php املناخ:  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية  اإللكرتوين  املوقع  املصادر: 
للصندوق املتعدد األطراف:www.multilateralfund.org، تم االطالع عليه يف 6 آذار/ مارس 2012.
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لنُُهج  األساسية  امليزة  أن  ُيعتقد  ما  وكثريا  اللني"(.  "القانون  اسم  عليها  ُيطلق  )التي  الدولية 
"القانون اللني" تتمثل يف أهنا قد تكون أسهل لتحقيق االتفاق وإنجاز حصائل أكثر جرأة أو 
طموحًا، وذلك بالضبط ألهنا تفتقد القوة القانونية وآليات اإلنفاذ. ومع ذلك ال يكون هذا هو 
احلال دائاًم. فعيل سبيل املثال، استغرق األمر 12 عامًا لكي تعتمد األمم املتحدة "إعالن األمم 
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية" غري امللزم. وباإلضافة إىل هذا، يمكن للحكومات أن 
ُتقدم تعهدات يف صكوك غري ملزمة ثم خُتفق بكل سهولة يف الوفاء هبا. فعىل سبيل املثال، كان 
اهلدف املتمثل يف توفري البلدان الصناعية مساعدة إنامئية بنسبة 0.7% من الناتج املحيل اإلمجايل 
قد حتدد ألول مرة عام 1970، عىل أن تبذل البلدان "أقىص اجلهود" لتحقيق هذا اهلدف بحلول 
"منتصف العقد" )7(. ويف عام 2010، أي بعد 40 عامًا من حتديد هذا اهلدف، نجد أن مخسة 
بلدان صغرية نسبيًا فقط هي التي حققت اهلدف، بينام جتاوز متوسط مسامهات مجيع اجلهات 
املانحة للمساعدات بالكاد 0.3% )8(. ويف املقابل، قد يكون التفاقات "القانون اللني" قوة 
معنوية. فقد اعتمدت مجعية الصحة العاملية املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم يف 
عام 1981 كتوصية بمقتىض املادة 23 من دستور منظمة الصحة العاملية وليس كالئحة "أكثر 
رصامة" )وفقًا للامدة 21(. وعند تقديم مرشوع املدونة جلمعية الصحة العاملية، وافق املجلس 
التنفيذي للمنظمة عىل أن "القوة املعنوية لتوصية باإلمجاع قد تكون أكثر إقناعًا من الئحة حتظى 
بأقل من تأييد باإلمجاع من الدول األعضاء" )9(. وتقدر اليونيسيف أنه منذ عام 1981 قام 84 
بلدًا بسن ترشيعات لتنفيذ مجيع أحكام املدونة أو العديد منها.5 ومع ذلك، وكام اتضح خالل 
التفاوض بشأن هذه املدونة، فإن اتفاقات القانون اللني قد ال مُتثل سوى حل وسط أخري عندما 
ختفق األطراف يف االتفاق عىل صك ملزم قد ال يستويف يف هناية املطاف أي جانب من جوانب 

التفاوض )10(.
فإن االتفاقيات  قانونية ومعنوية،  السواء قوة  الصارم عىل  للقانون  أن  املقابل، ففي حني  ويف 
ُيمكن أن تستغرق وقتًا أطول يف مرحلة التفاوض ويمكن أن تنطوي عىل تعقيدات يف ترتيبات 
ترصيف الشؤون وآليات اإلنفاذ. ولكنها من جانٍب آخر توفر إطارًا لالبتكار يف جمال السياسات 
يف املستقبل وللربوتوكوالت املستقبلية التي تتصدى ملسائل خاصة تقع يف نطاق االتفاقية )والتي 
ُيعد بروتوكول كيوتو واحدًا من العديد منها يف جمال البيئة وحده( مع زيادة إمكانية ضامن امتثال 

الدول األعضاء لالتفاق.
 وحُتدد ورقة معلومات أساسية أعدت من أجل التفاوض بشأن اتفاقية منظمة الصحة العاملية 

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ الفوائد املحتملة لالتفاقات امللزمة )انظر اإلطار 6–4(.
وإمجاالً، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لكي تبدأ الدول األعضاء عملية تؤدي إىل التفاوض حول 
اتفاق ملزم بشأن بالبحث والتطوير فيام يتعلق باالحتياجات الصحية للبلدان النامية. وسيكون 
اهلدف من ذلك أيضًا هو وضع أساٍس حمكم لتنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن 
اللتني وافقت عليهام الدول األعضاء، وخاصًة  الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية 

التمويل املستدام للبحث والتطوير.

   ،http://www.unicef.org nutrition/index_24805.html :انظر املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم يف املوقع  5
تم االطالع عليه يف 6 آذار/ مارس 2012.  
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اإلطار 6–4:
ما الذي جيعل االتفاقات الدولية فعالة؟

تثبت البّينات التجريبية أن االتفاقات الدولية يمكن أن تلعب دورًا كبريًا يف معاجلة املشكالت الدولية؛ فعىل سبيل املثال:
• واالحتاد 	 املتحدة  الواليات  ترسانات  يف  كبري  انخفاض  وإىل  النووية  األسلحة  انتشار  من  احلد  إىل  األسلحة  حتديد  اتفاقات  أدَّت 

السوفييتي سابقًا.
• أزال االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة احلواجز التجارية وعزز توسيع التجارة الدولية.	
• حدث انخفاض كبري يف إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون نتيجة لربوتوكول مونرتيـال.	

ونادرًا ما تنجح االتفاقات الدولية يف إرغام املنتهك للقوانني بشدة عىل تغيري سلوكه، وقليلة هي التي حتاول حتى وضع آليات قوية 
لإلنفاذ. ولكنها غالبًا ما تكون فعالة يف تسهيل التعاون بني الدول لتحقيق الغايات املتبادلة املرغوبة:

- بضامن أن اإلجراءات امُلكلِّفة سيقابلها إجراءات مماثلة من ِقبل الدول األخرى؛
- بتعزيز عملية التعلم االجتامعي؛

- بمنح املؤيدين داخل احلكومات الوطنية قدرات إضافية للسعي لتحقيق أغراض املعاهدة؛ 
- بإنشاء آليات للمساعدة يف بناء قدرات البلدان النامية.

ولتشجيع االمتثال، ُيمكن لالتفاق الدويل:
- صياغة القواعد بوضوح، بحيث َيْسُهل التحقق من االلتزام هبا؛

- مطالبة الدول بتقديم تقارير وطنية وإنشاء آليات مراجعة دولية خُتِضع الدول للتمحيص من قبل اجلمهور؛
- توفري املساعدة للدول النامية للتمكن من االمتثال هلذه االتفاقات؛

- تشجيع مشاركة طائفة واسعة من أصحاب املصلحة.
وعىل املدى األطول، يمكن لالتفاقات الدولية أن حتقق تغريات كبرية يف السلوك، وذلك عىل السواء ألهنا تغري من حساب الدول 

للتكاليف واملزايا وألن معظم الدول تشعر بأنه ينبغي عليها أن متتثل. 
وقد خلص تقييم للتقدم املحرز بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، يف مجلة أمور، إىل أنه بعد مخس 
سنوات من التنفيذ، بدأ يظهر اجتاه إجيايب يف التقدم املحرز عامليًا. فقد سجلت أكثر من نصف املواد األساسية يف االتفاقية معدالت تنفيذ 
عالية، حيث أفادت أكثر من ثلثي األطراف التي أبلغت مرتني بأهنا نفذت االلتزامات األساسية. ونفذت نصف األطراف التي أبلغت 
مرتني أكثر من %80 من التدابري املتضمنة يف مجيع املواد األساسية. وبوجٍه عام أبلغت األطراف عن معدالت تنفيذ عالية للتدابري اخلاصة 
باحلامية من التعرض لدخان التبغ )املادة 8(، والتغليف والتوسيم )املادة 11(، واملبيعات للقرّص وبواسطتهم )املادة 16(، والتثقيف 
واالتصال والتدريب وتوعية اجلمهور )املادة 12(. وظلت املعدالت منخفضة يف جماالٍت أخرى مثل تنظيم حمتويات منتجات التبغ 
)املادة 9(، واإلعالن عن التبغ وتروجيه ورعايته )املادة 13(، وتقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات اجلدوى االقتصادية )املادة 17(، 

ومحاية البيئة وصحة األفراد )املادة 18(، واللجوء إىل اإلجراءات القضائية كأداة ملكافحة التبغ )املادة 19(.

WHO/ املصادر: ما الذي جيعل االتفاقات الدولية فعالة؟ بعض املؤرشات من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. الوثيقة
1999 العاملية،  NCD/TFI/99.4. جنيف، منظمة الصحة 

)http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_NCD_TFI_99.4.pdf، تم االطالع عليه يف 10 آذار/ مارس 2012(.

تقرير عن التقدم العاملي بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 2010. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2010 
)www.who.int/entity/fctc/reporting/progress_report_final.pdf، تم االطالع عليه يف 10 آذار/ مارس 2012(
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مت  وبرصف النظر عن ذلك، ينبغي أيضا أخذ حالة القانون الصحي الدويل يف احلسبان. وقد ُقدِّ
بالصحة. وهي  متعلقة  بشأن مسائل  قانونية دولية  باعتامد صكوك  اقرتاحات  قريبة  يف عهود 
تشمل، عىل سبيل املثال، الكحول )12،11(، ومكافحة السمنة )13(، والعقاقري املغشوشة 
هذه  مثل  موازنة  وجيب   .)16( العاملية  للصحة  إطارية  واتفاقية   ،)15( األثر  وتقييم   ،)14(
الدعوات مقابل التكاليف الكبرية جدًا للتفاوض بشأن سلسلة من االتفاقات التي يكون لكٍل 
منها هيكل ترصيف شؤون خاص هبا. ونحن ُنسلِّم بأن هناك تكاليف متعلقة بالقوانني الصحية 
من  مزايا  أيضًا  هناك  وأن  املتاحة،  اخليارات  يف  النظر  عند  االعتبار  يف  أخذها  ينبغي  الدولية 

املوائمة بني الصكوك القانونية اجلديدة يف إطار مشرتك )17(.
نعتقد أن األمر يقتيض وجود صك ملزم  فإننا  ومع ذلك، وبعد أن نظرنا يف هذه اهلواجس، 
بشأن البحث والتطوير لتأمني التمويل والتنسيق املناسبني لتعزيز البحث والتطوير الالزمني 
ل مسؤولية  للتصدي لألمراض التي تؤثر عىل نحٍو غري متناسب يف البلدان النامية والتي ُتشكِّ
عاملية مشرتكة. ويتعلق تفويضنا، كام ذكرنا سابقًا، باألبحاث املتعلقة باملنتجات، ولكننا نود أن 
نكرر أننا نقر أيضا بام لزيادة االستثامر يف أنواع أخرى من األبحاث املتعلقة بالصحة من قيمة.

صك ملزم بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة
قدمنا خالل اجتامعنا الثاين يف متوز/ يوليو 2011 توصيتني متهيديتني ُأعلن عنهام، ومها:

• تعزيز آليات عاملية للتمويل والتنسيق من أجل البحث والتطوير فيام يتعلق باالحتياجات 	
الصحية للبلدان النامية حتت رعاية منظمة الصحة العاملية؛ 

• ينبغي أن تبدأ مفاوضات حكومية دولية رسمية بشأن صك عاملي ملزم للبحث والتطوير 	
واالبتكار يف جمال الصحة.

ونتيجة لذلك، وجهنا دعوة خالل االجتامع الثالث لتقديم عروض عن املفاوضات اخلاصة 
باتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ وعن أحكام دستور منظمة الصحة 

العاملية اخلاصة بعقد اتفاقات من خمتلف األنواع بني الدول األعضاء يف املنظمة. 

أحكام منظمة الصحة العاملية ذات الصلة
العاملية عىل أن هناك ثالث طرق خمتلفة يمكن للدول األعضاء  ينص دستور منظمة الصحة 

استخدامها لعقد االتفاقات أو اعتامد اللوائح أو تقديم التوصيات. فطبقًا للامدة 19:
"جلمعية الصحة سلطة إقرار االتفاقيات أو االتفاقات املتعلقة بأية مسألة تدخل يف اختصاص 
املنظمة. ويتطلب إقرار هذه االتفاقيات أو االتفاقات موافقة مجعية الصحة بثلثي األصوات، 

وتصبح نافذة بالنسبة لكل دولة متى قبلتها طبقًا لقواعدها الدستورية."
وتتطلب هذه االتفاقيات أو االتفاقات موافقة ثلثي أعضاء مجعية الصحة العاملية. وبعد ذلك 
لقواعدها  مناسبة  آليات  خالل  من  قبوهلا  ثم  االتفاقات  هذه  يف  الدخول  البلدان  عىل  يتعني 
الدستورية. وجتدر اإلشارة إىل أن االتفاق الوحيد الذي تم حتى اآلن بمقتىض املادة 19 هو 

اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. 
وتنص املادة 21 من دستور املنظمة عىل ما ييل:
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املتعلقة بام ييل: "جلمعية الصحة سلطة إقرار األنظمة 

)  أ ( االشرتاطات الصحية وإجراءات احلجر الصحي وغريها من اإلجراءات التي ُيراد هبا 
منع انتشار األمراض عىل الصعيد الدويل؛

)ب(التسميات املتعلقة باألمراض وأسباب الوفاة وممارسات الصحة العمومية؛ 
املعايري املتعلقة بطرق التشخيص لتطبيقها عىل الصعيد الدويل؛ ) ج ( 

من  يامثلها  وما  والصيدلية  احلياتية  املنتجات  وفعالية  ونقاء  بسالمة  املتعلقة  املعايري  ) د ( 
منتجات متداولة يف التجارة الدولية؛

اإلعالن عن املنتجات احلياتية والصيدلية وما يامثلها من منتجات متداولة يف التجارة  )هـ( 
الدولية وبيان أوصافها."

الدول األعضاء فيمكنها االنسحاب من  أرادت  بأغلبية بسيطة. وإذا  وهذه يمكن صدورها 
االتفاق، بدالً من الدخول فيه. وال يلزم تصديق الدول األعضاء. وهذه االتفاقات ملزمة قانونًا 
الطبيعة  املواضيع ذات  املذكورة، حمصورة يف جمموعة معينة من  املادة  ولكنها، كام يتضح من 
نقرتحها يف هذه  التي  االتفاقية  بالغرض من  معايري غري متصلة  تنطوي عىل وضع  أو  التقنية 
التي متت  الدولية،  اللوائح الصحية  21 هو  املادة  الذي يقع يف إطار  الوحيد  الوثيقة. واملثال 

املوافقة عليها آلخر مرة يف عام 2005.
وتنص املادة 23 من دستور املنظمة عىل ما ييل:

يف  تدخل  مسألة  أية  بشأن  األعضاء  الدول  إىل  التوصيات  تقديم  سلطة  الصحة  "جلمعية 
اختصاص املنظمة."

العاملية  الصحة  ُتصدر هبا مجعية  التي  الطريقة  23 هي  املادة  بمقتىض  التي تصدر  والقرارات 
توصياهتا بأكرب تواتر. وهي تشمل، عىل سبيل املثال، االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن 
الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية واإلطار اخلاص بالتأهب لألنفلونزا اجلائحة الذي 

تم التفاوض بشأنه مؤخرًا، وكام رأينا أيضا، املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم.
وكام أرشنا سابقًا، فإننا نعتقد أن أي توصية بمقتىض املادة 23 لن تكون كافية بسبب مشكلة 
العمل اجلامعي فيام يتعلق بتقديم املنافع العامة العاملية وألن هناك حاجة إىل وجود التزامات 
وآليات رصد وإنفاذ أقوى، وألن الوقت قد حان لكي تبدأ الدول األعضاء يف منظمة الصحة 
العاملية عملية تقود إىل التفاوض إلبرام اتفاق ملزم يف جمال البحث والتطوير بشأن االحتياجات 

الصحية للبلدان النامية، وأن ذلك سيكون بمقتىض املادة 19 من دستور املنظمة. 

عنارص االتفاق امللزم
سيتحدد حمتوى االتفاق بالطبع من خالل حصيلة املفاوضات املقرتحة بني الدول األعضاء، 
ولكننا ُنحدد يف هذه الوثيقة املبادئ واألهداف التي نعتقد أهنا ستفيد عملية التفاوض وبعض 

األفكار بشأن اخلطوات التالية.
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يف  ممكنة  اتفاقية  إطار  عىل  األعضاء  الدول  بني  عديدة  جوانب  من  بالفعل  االتفاق  تم  ولقد 
اسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية، وذلك 

يف اإلطار املستخدم فيهام، وبالتحديد:
أ (توفري تقدير الحتياجات الصحة العمومية يف البلدان النامية يف ما يتصل باألمراض   ("
التي تؤثر عىل نحو غري متناسب يف البلدان النامية، وحتديد أولوياهتا يف جمال البحث 

والتطوير عىل كل من املستوى الوطني واإلقليمي والدويل؛
والثالث،  الثاين  النمطني  أمراض  عىل  تركز  التي  والتطوير  البحث  أنشطة  )ب( تعزيز 
واالحتياجات املحددة للبلدان النامية يف جمال البحث والتطوير يف ما يتصل بأمراض 

النمط األول؛
بناء وحتسني القدرة عىل االبتكار يف ما يتعلق بالبحث والتطوير، وخصوصًا يف البلدان  ) ج ( 

النامية؛ 
حتسني وتعزيز وترسيع عملية نقل التكنولوجيا بني البلدان املتقدمة والنامية، وكذلك  ) د ( 

بني البلدان النامية بعضها ببعض؛
تشجيع ودعم تطبيق امللكية الفكرية وإدارة شؤوهنا عىل نحو حيقق املستوى األقىص  )هـ( 
لالبتكار يف ما يتصل بالصحة، والسيام من أجل تلبية احتياجات البلدان النامية يف 
للجميع،  األدوية  إتاحة  وتعزيز  العمومية،  الصحة  ومحاية  والتطوير،  البحث  جمال 
أجل  من  املمكنة  احلوافز  خمططات  وتنفيذ  بتحري  االقتضاء  حسب  القيام  وكذلك 

البحث والتطوير؛
خالل  من  إليها  والوصول  الطبية  واألجهزة  الصحية  املنتجات  مجيع  تقديم  حتسني  ) و ( 

القضاء بفعالية عىل العقبات التي تعرتض الوصول؛
تأمني وتعزيز آليات التمويل املستدام للبحث والتطوير، وتطوير املنتجات الصحية  ) ز ( 

واألجهزة الطبية وتقديمها من أجل تلبية االحتياجات الصحية للبلدان النامية؛
إعداد آليات لرصد وتقييم تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل، بام يف ذلك إنشاء ُنظم  ) ح ( 

للتبليغ" )18(.
وتستهدف االتفاقية املقرتحة توفري آليات متويل وتنسيق فّعالة لتعزيز البحث والتطوير. وكام 
أرشنا يف اجتامعنا الثالث، فإننا نرى أن االتفاقية لن تكون بدياًل عن نظام حقوق امللكية الفكرية 
احلايل، ولكنها ستكون صكًا مكماًل له يف احلاالت التي خُيفق فيها النظام احلايل. وجيب أن يركز 
النمطني  تكنولوجيات صحية ألمراض  تطوير  االتفاقية عىل  بمقتىض هذه  والتطوير  البحث 
الثاين والثالث وكذلك عىل احتياجات البلدان النامية املحددة فيام يتعلق بأمراض النمط األول.
ونعترب من املسلم به أن اقرتاحاتنا سيؤخذ هبا يف سياق اإلطار األوسع للبحوث الصحية، وأن 
بام يف  بشكٍل عام،  الصحية  البحوث  1( دعم  ينبغي هلام:  املقرتحة  التمويل واالتفاقية  آليات 
ذلك الصحة العمومية ونظم الصحة، 2( عدم حتويل املوارد عن جماالت هامة أخرى للبحوث 
الصحية أو، 3( قرص نطاق متويل البحث والتطوير بشأن االحتياجات الصحية للبلدان النامية 

عىل تكنولوجيات أو خيارات خاصة.
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يف  النظر  اخلاص،  حتليلنا  أساس  عىل  نقرتح،  سوف  نطاقًا  األوسع  اإلطار  هذا  سياق  ويف 
االقرتاحات التالية كجزٍء من إطار عملية التفاوض بشأن االتفاقية:

األغراض
• تنفيذ تعهدات الدول والتزاماهتا بمقتىض صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات األحكام 	

املتصلة بالصحة؛
• تعزيز البحث والتطوير بشأن تطوير تكنولوجيات صحية جديدة تتصدى للتحديات العاملية 	

التي تفرضها االحتياجات الصحية للبلدان النامية بوسائل تضمن إتاحتها ُيرس تكلفتها من 
خالل فك االرتباط بني تكاليف البحث والتطوير وأسعار املنتجات؛ 

• تأمني التمويل املستدام لتلبية أولويات البحث والتطوير املحددة يف البلدان النامية؛	
• حتسني مستوى التنسيق بني القطاعني العام واخلاص فيام يتعلق بالبحث والتطوير؛	
• تعزيز القدرات االبتكارية للبلدان النامية ونقل التكنولوجيا هلذه البلدان؛	
• توليد حصائل البحث والتطوير كمنافع عامة، وإتاحتها جمانًا للبحوث واإلنتاج يف املستقبل؛	
• حتسني عملية حتديد األولويات املستندة إىل احتياجات الصحة العمومية يف البلدان النامية، 	

البلدان  وتعطي  بالشفافية  تتميز  التي  الشؤون  ترصيف  هياكل  عىل  بناًء  القرارات  واختاذ 
النامية صوتًا قويا؛ 

• ينبغي أن تركز العنارص األساسية بمقتىض هذه االتفاقية عىل تطوير تكنولوجيات صحية 	
يتعلق  فيام  املحددة  النامية  البلدان  احتياجات  وكذلك  والثالث  الثاين  النمطني  ألمراض 

بأمراض النمط األول.
التمويل

• ينبغي أن تسعى مجيع البلدان إىل حتقيق املستويات املحددة للتمويل العام للبحث والتطوير 	
يف جمال الصحة املتعلقة باحتياجات البلدان النامية. 

• ُيمكن للبلدان أن تستويف التزاماهتا املالية من خالل املسامهات يف آلية متويل ُتنشأ بمقتىض 	
االتفاقية، جنبًا إىل جنب مع اإلنفاق املحيل عىل البحث والتطوير لتحقيق أغراض االتفاقية، 

أو من خالل املساعدة اإلنامئية حيثام أمكن.
• ينبغي إنشاء آلية متويل عىل أساس مسامهات احلكومات. ويمكن أن حتدد االتفاقية مستوى 	

املسامهة، مع مراعاة استثامرات البلدان الذاتية يف البحث والتطوير، سواٌء حمليًا أو يف البلدان 
التزاماهتا  إمجايل  من  و%50   20 بني  ترتاوح  بنسبة  مسامهة  توجيه  اقرتحنا  وقد  األخرى. 

بالتمويل إىل آلية متويل مجاعية.
• يمكن توليد هذا التمويل من خالل موارد دافعي الرضائب احلالية، أو من تدابري جديدة 	

لزيادة املوارد الوطنية، أو من خالل ختصيص جزٍء من املوارد اآلتية من أية آليات دولية 
جديدة هلذا الغرض. ويمكن أيضًا حتديد مسامهات طوعية إضافية عامة وخاصة وخريية 

تدخل يف آلية متويل مجاعية. 
• جيب أن تكون االتفاقية وآليات متويلها لألغراض األكثر حتديدًا للبحث والتطوير داعمًة 	

للسياق األوسع للتخصيص الشامل للتمويل العام املوّجه للبحوث الصحية والستدامة 
التمويل يف جماالت البحوث الصحية األخرى.
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• ينبغي أن حتدد االتفاقية الكيانات املؤهلة لتلقي التمويل يف القطاعني العام واخلاص، ويف 	
رشاكات القطاعني العام واخلاص، ويف البلدان املتقدمة أو النامية.

• إتاحة 	 أيضًا  ُتعزز  بطرق  والتطوير  البحث  تكلفة  فعالية  لتعزيز  التمويل  توجيه  ينبغي 
تقريرنا  املحددة يف  باستخدام األدوات  النامية، وال سيام  البلدان  بعد يف  فيام  التكنولوجيا 

والتي تفي هبذه املعايري عىل أكمل وجه، مثل ابتكار املعرفة املفتوحة.
• العام 	 التكنولوجيا للقطاعني  القدرات ونقل  بناء  ُتعزز  التمويل بطرق  ينبغي أيضا توجيه 

واخلاص يف البلدان النامية. 
التنسيق

• العنرص 	 أغراض  تعزيز  عىل  خاص  بشكٍل  تساعد  تنسيق  آلية  وضع  إىل  األمر  سيحتاج 
2–3 من االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية 
الفكرية )"حتسني التعاون واملشاركة والتنسيق يف البحث والتطوير يف جمايل الصحة والطب 

احليوي"(. ويمكن أن ُتبنى هذه اآللية عىل األفكار التي طرحناها يف الفصل 5.
• جيب أن حتسن آلية التنسيق من عملية قياس حجم ونوع وتوزيع البحث والتطوير ذوي 	

مقارنًة  املحرز  التقدم  قياس  يمكن  والتطوير، ال سيام كي  البحث  الصلة وتقييم حصائل 
تقدمها  التي  البيانات والتقارير  بااللتزامات واالمتثال. وسيعتمد هذا بشكٍل جزئي عىل 

أطراف االتفاقية.
ويتعني أيضا وضع آليات لالمتثال، بام يف ذلك من خالل التعاون بني أطراف االتفاقية.

اخلطوات التالية
ُيبني تقريرنا بوضوح أن املسائل التي يتعني معاجلتها خالل التفاوض بشأن اتفاق ملزم متعددة 
العمل  وخطة  االسرتاتيجية  حول  املفاوضات  جعلت  التي  األسباب  أحد  ولعل  ومعقدة. 
العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية تستغرق هذا الوقت الطويل هو 
الدويل  احلكومي  العامل  الفريق  قبل  من  نظرها  يمكن  مسودة  لوضع  التحضريي  العمل  أن 
الذي أنشئ لصياغة االسرتاتيجية وخطة العمل كان قلياًل للغاية. ولذلك نقرتح عملية تستند 

إىل اخلطوط العريضة التالية:
• عند التعامل مع تقريرنا، ينبغي أن تنظر مجعية الصحة العاملية أوالً يف إنشاء فريق عامل أو جلنة 	

تقنية تضم يف عضويتها دولتني من الدول األعضاء يف كل إقليم من أقاليم منظمة الصحة 
العاملية لالضطالع باألعامل التحضريية بشأن عنارص مسودة االتفاق، والتامس امُلدخالت، 
حسب االقتضاء، من الدول األعضاء األخرى واملنظامت احلكومية الدولية ذات الصلة، 
وجهات التمويل، والباحثني، والقطاع اخلاص، واملجتمع املدين، واألكاديميني. وُيمكن، 
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة  اتفاقية منظمة الصحة  بدالً من ذلك، كام حدث يف حالة 

التبغ، إنشاء فريق حكومي دويل عامل مفتوح العضوية مع توفري الدعم التقني املالئم. 
• الدول 	 أمام مجيع  تفاوض حكومية دولية مفتوحة  بإنشاء هيئة  أن تقيض  أيضا  وينبغي هلا 

األعضاء، ُتنشأ بمقتىض املادة 42 من النظام الداخيل جلمعية الصحة العاملية، لوضع مسودة 
االتفاق املقرتح فيام يتصل بالبحث والتطوير والتفاوض بشأنه بناًء عىل تقرير الفريق العامل 

املقرتح.
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• يتعني أن توفر منظمة الصحة العاملية املوارد املالئمة لدعم الفريق العامل أو اللجنة التقنية.	
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التذييل 1: التقرير االستهاليل
تقرير االجتامع األول لفريق اخلرباء االستشاريني العامل

املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير
1.  عقد فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير اجتامعه 
األول من 5 إىل 7 نيسان/ أبريل 2011 يف جنيف، وحرض هذا االجتامع 19 عضوًا من أعضاء 
الفريق البالغ عددهم 21 عضوًا. وانتخب هذا الفريق األستاذ جون– آرن روتينغن )النرويج( 
رئيسًا له، واألستاذة كالوديا إيناس شامس )الربازيل( نائبًا للرئيس. وانتخب كذلك ُمقررًا من 

كل من أقاليم املنظمة األربعة األخرى وهم:
• األستاذ بونغاين ماويتو مايوزي )جنوب أفريقيا(	
• الدكتور ليزيل الغرادا )الفلبني(	
• السيد ل. ك. غويال )اهلند(	
• السيدة هيلدا حرب )لبنان(	

 6 اخلتامية يف  باستثناء اجللسات  يومني  أول  املراقبني يف  2.  وكان االجتامع مفتوحًا حلضور 
عرضًا.   14 املصلحة  أصحاب  خمتلف  فيه  قدم  مفتوحًا  منربًا  الفريق  عقد  أبريل  نيسان/ 
العلنية  للجلسات  والصورة  بالصوت  تسجيالت  اإللكرتوين  املنظمة  موقع  وقد ُنرشت عىل 
والعروض. وجرت أعامل اليوم اخلتامي يف جلسة مغلقة، وأعقبها حديث لرئيس الفريق يف 

جلسة مفتوحة عن حصائل االجتامع.1

ملخص احلصائل
تضارب املصالح

قطعت  املنظمة  ألن  املصالح  تضارب  مسألة  العامل  االستشاريني  اخلرباء  فريق  وناقش    .3
بأن أربعة من أعضائه لدهيم تضارب يف املصالح.2 والحظت األمانة أن سياسة املنظمة تقيض 
بتوخي الشفافية يف إعالن تضارب املصالح، وبالتعامل مع هذا التضارب عىل أساس أنه بوسع 
األشخاص أن يسهموا يف الصحة العمومية رغم إعالن تضارب املصالح. ووضع الفريق يف 
البحث  بتمويل  املعني  العامل  اخلرباء  "فريق  سلفه  بشأن  أثريت  التي  املسائل  متامًا  حسبانه 
"التقيد  الراهن  الفريق  يراعي  بأن   28–63 ع  ص  ج  القرار  يف  الوارد  والطلب  والتطوير"، 
بالنزاهة العلمية والتحرر من تنازع املصالح يف إطار ما يؤديه من أعامل"، واآلراء التي أعربت 

عنها الدول األعضاء يف دورة املجلس التنفيذي الثامنة والعرشين بعد املائة.3

انظر الرابط التايل: http://www.who.int/phi/news/cewg_2011/en/index.html، )تم االطالع عليه يف 28 نيسان/ أبريل 2011(.  1
http://www.who.int/phi/news/cewg_2011/en/index.html :انظر العرض عىل الرابط التايل  2

انظر الوثيقة م ت 2011/128/ سجالت/2، املحرض املوجز لالجتامع الثاين الفرع 2، واالجتامع التاسع، الفرع 1،   3
)النص اإلنكليزي(.
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4.  وبعد النظر يف هذه املسألة عىل النحو الواجب تم االتفاق عىل أن يتاح لكل عضو يف فريق 
اخلرباء االستشاريني العامل أن يثري يف أي وقت إمكانية وجود تضارب مصالح يف مشاركة أي 
عضو آخر يف املناقشات إذا رأى لذلك صلة باألعامل، وعىل أن يتفق الفريق عندئذ عىل كيفية 
النظر يف أي تضارب بني املصلحة الشخصية واملوضوع اجلاري بحثه. وتم االتفاق أيضًا عىل 
أنه يف حالة األستاذ هريلينغ بالذات ينبغي له أن يعفي نفسه من املشاركة يف مناقشة االقرتاح 

الذي قدمه.

/ نطاق العمل الوالية
5.  نظر فريق اخلرباء االستشاريني العامل يف كيفية تفسري واليته الواردة يف القرار ج ص ع 
63–28، بام يف ذلك مواصلة أعامل فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق 
البحث والتطوير وتعميق حتاليله والنظر يف االقرتاحات اإلضافية ودراسة جدوى تنفيذ النهوج 
اإلقليمية. وأحاط الفريق علاًم بأن جوهر واليته هو جوهر والية الفريق السابق بالنص الوارد 
وامللكية  واالبتكار  العمومية  للصحة  العاملية  االسرتاتيجية  ويف   21–61 ع  ص  ج  القرار  يف 
الفكرية ويف األجزاء املتفق عليها من خطة العمل املقرتنة هبذه االسرتاتيجية بالصيغة التي اعتمد 

هبا القرار.
6.  ويف ضوء ما سبق قرر الفريق أن يركز عىل متويل وتنسيق البحث والتطوير بشأن املنتجات 
والتكنولوجيات الصحية )بام يف ذلك مثاًل األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص واملعدات 
وتكنولوجيات التسليم( املتعلقة بأمراض الفئة الثانية والفئة الثالثة، والبحوث اإلنامئية املتعلقة 
باحتياجات البلدان النامية فيام يتعلق بأمراض الفئة األوىل. ومع ذلك فقد سلم الفريق بأمهية 
تنسيق  أو  إىل متويل إضايف و/  قد حتتاج  التي  الصلة  والتنمية األخرى ذات  البحث  جماالت 

أفضل، مثل املجاالت التالية: 
• حتسني سياسات البحث والتطوير واالبتكار	
• حتسني 	 مثاًل  ذلك  يف  بام  والوقائية،  الرسيرية  والتدخالت  العمومية  الصحة  وحتسني 

خوارزميات أدوات التشخيص
• وسياسات الصحة والنُظم الصحية، وحتسني توريد وإتاحة املنتجات اجلديدة واملنتجات 	

الراهنة.
7.  وشدد فريق اخلرباء االستشاريني العامل عىل الروابط القائمة بني واليته املحددة والعنارص 
األخرى املوجودة يف االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار 
البحث والتطوير( والعنرص  2 )تعزيز  العنرص  الفكرية. ورأى أن جوهر واليته هو  وامللكية 
7 )تأمني آليات التمويل املستدام(، وأن من املهم أيضًا مراعاة احتياجات وأولويات البحث 
)العنرص  التكنولوجيا  ونقل   )3 )العنرص  االبتكار  عىل  القدرة  وبناء   )1 )العنرص  والتطوير 
أيضًا لألمهية األساسية  الفريق مدركًا  5(. وكان  )العنرص  الفكرية  امللكية  4( وإدارة شؤون 
لسياسات البحث والتطوير من حيث حتسني التوافر واملقبولية وُيرس التكاليف من أجل حتسني 

التسليم واإلتاحة )العنرص 6(.
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8.  وأقر فريق اخلرباء االستشاريني العامل بأن القرار ج ص ع 63–28 قد طلب منه أن يدرس 
بصفة خاصة التفاصيل العملية ألربعة من مصادر التمويل االبتكاري،4 وأن يستعرض مخسة 
اقرتاحات واعدة،5 وأن يستطلع ستة اقرتاحات مل تف باملعايري التي طبقها فريق اخلرباء  العامل 
السابق.6 ومع ذلك قرر الفريق أن حيلل مجيع االقرتاحات االثنني والعرشين التي أشار إليها 
الفريق السابق يف تقريره )بام فيها االقرتاحات املذكورة يف الفصل 5–4 والفصل 5–5(، وأي 
اقرتاحات جديدة أو حمسنة واردة من الدول األعضاء أو غريها من أصحاب املصلحة. ورأى 
فريق اخلرباء االستشاريني العامل أنه ينبغي للدول األعضاء وسائر اجلهات صاحبة املصلحة 
أن تعاود تقديم أي اقرتاحات من االقرتاحات املائة والتسعة التي مجعها فريق اخلرباء العامل 
السابق،7 إن هي رغبت يف تقديمها من جديد، أو أن تقدم أي اقرتاحات أخرى ترى أهنا مل حتظ 

باالهتامم الوايف من جانب فريق اخلرباء العامل السابق.
63–28 نص حمدد بأن يدرس الفريق العامل خمتلف طرق  9.  وقد ورد يف القرار ج ص ع 
االستشاريني  اخلرباء  فريق  لكن  الستة.  املنظمة  أقاليم  من  كل  يف  تنفيذها  وجدوى  التمويل 
إقليم  لكل  االقرتاحات  خمتلف  مناسبة  مدى  حتليل  جدًا  الصعب  من  أن  عىل  شدد  العامل 
نظرًا لضيق الوقت، وأكد أن التقييم الكامل ينبغي أن يراعي املسائل اإلقليمية والوطنية وأن 
القرار ج ص ع63–28 قد  السياسات املحليون. وكان  بالتايل أن جيريه راسمو  من األفضل 
طلب أيضًا إىل املدير العام أن يقدم بناًء عىل الطلب، ودون جتاوز املوارد املتاحة، الدعم التقني 
واملايل للمشاورات اإلقليمية التي تفيد أعامل الفريق العامل. ورأى الفريق من األنسب يف ظل 
الوقت املتاح له أن يستطلع إمكانية تنظيم جلسات جانبية إبان دورات اللجان اإلقليمية التابعة 
2011، هذا  أكتوبر  األول/  إىل ترشين  الفرتة من آب/ أغسطس  التي ستنعقد يف  للمنظمة 
إذا طلبت املكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة عقد هذه اجللسات. واملقرتح أن يشارك يف هذه 
اجللسات أعضاء الفريق العامل الذين ينتمون إىل كل إقليم بعينه، واملكتب اإلقليمي املعني، 
واألمانة يف املقر الرئييس؛ وأن يكون من ضمن املدعوين ممثلون عن الدول األعضاء وأصحاب 
املصلحة يف اإلقليم. ولو عقدت هذه اجللسات اإلقليمية ألتاحت للفريق أن يدرج يف مداوالته 

اآلفاق اإلقليمية. 

اإلطار التحلييل
10.  قرر فريق اخلرباء االستشاريني العامل أن يقسم االقرتاحات مؤقتًا إىل قسمني مها: 

• آليات التمويل – وهي تشمل اقرتاحات التمويل وختصيص االعتامدات حسب تعبري فريق 	
اخلرباء العامل السابق

تقرير فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2010،   4
الفصل 3-5.

تقرير فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2010،   5
الفصل 6-5.

العاملية،  العامل املعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير، جنيف، منظمة الصحة  تقرير فريق اخلرباء االستشاريني   6
2010، امللحق 2.

Methodology Used by the EWG: www.who.int/phi/explanation_of_methodology_used_by_the_EWG.pdf :انظــر  7
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• الشبكية، 	 الرتتيبات  وعقد  الكفاءة،  حتسني  اقرتاحات  تشمل  وهي   – التنسيق  آليات 
واآلليات التي هلا آثار بعيدة املدى تشمل مسائل ترصيف الشؤون عىل الصعيد العاملي.   

11.  وقرر فريق اخلرباء االستشاريني العامل أيضًا أنه عندما ينظر يف االقرتاحات املعروضة 
أو  اجلديدة  االقرتاحات  أو  السابق  العامل  اخلرباء  فريق  من  الواردة  االقرتاحات  )مثل  عليه 
نة أو االقرتاحات املعاد طرحها( لن حياول وضع أي ترتيب هلا وال أن يعطيها  االقرتاحات املحسَّ
درجات استحقاق مثلام فعل سلفه. وهذا يعني عدم رفض أي اقرتاح ما مل يوافق الفريق بوضوح 
عىل أنه خارج نطاق واليته. أي أن الفريق سيدرس نوعية كل اقرتاح وسيعتمد عىل البّينات، 
إن وجدت، وعىل تقديره وفقًا ملعايريه هو. وهيدف الفريق من هذا التحليل إىل وضع توصيات 
ملموسة بشأن كيفية قيام الدول األعضاء واألمانة وسائر أصحاب املصلحة بالعمل عىل حتسني 

متويل وتنسيق البحث والتطوير.
اعتباره أن  التحليل، واضعًا يف  اتباعها يف  ينبغي  التي  املعايري  الفريق يف عدد من  12.  ونظر 
التي  الصعوبات  جمموعة  تفاوت  وحسب  االقرتاح  نوع  تفاوت  حسب  سيتفاوت  انطباقها 

تعرتض إجراءات البحث والتطوير املطلوبة يف االقرتاحات. وشملت هذه املعايري ما ييل:
• الوقع املحتمل عىل الصحة العمومية يف البلدان النامية  	
• االستعامل الرشيد واملنصف للموارد حسب اعتبارات الكفاءة	
• املردودية	
• اجلدوى التقنية، واحتامل التصعيد، وقابلية التكرار، ورسعة التنفيذ	
• اجلدوى املالية واالستدامة	
• قابلية اإلضافة	
• مسائل إدارة امللكية الفكرية 	
• إمكانية فك االرتباط بني تكاليف البحث والتطوير وأسعار املنتجات	
• اإلنصاف والتوزيع، بام يف ذلك توافر املنتجات وُيرس تكلفتها والوقع عىل اإلتاحة والتسليم 	
• املساءلة واملشاركة يف ترصيف الشؤون وصنع القرارات	
• الوقع عىل بناء القدرات يف البلدان النامية ونقل التكنولوجيا إليها	
• إمكانية التآزر مع آليات أخرى/ احتامل االندماج يف آليات أخرى.	

التامس االقرتاحات
13.  قرر الفريق التامس االقرتاحات لتصله يف هناية نيسان/ أبريل وتشمل ما ييل: أي صيغة 
حمسنة لالثنني والعرشين اقرتاحًا التي نظر فيها الفريق السابق؛ وأي اقرتاحات من قائمة الفريق 
السابق التي تضمنت 109 اقرتاحات رأت الدول األعضاء واجلهات األخرى صاحبة املصلحة 
أهنا تستحق الدراسة من جديد يف الفريق اخللف؛ وأي اقرتاحات جديدة أو أي اقرتاحات أخرى 
يعتقد أهنا مل تأخذ قسطها السليم من الدراسة يف إطار فريق اخلرباء االستشاريني العامل.. وبناًء 
عىل ذلك طلب الفريق من األمانة أن تصدر دعوة موحدة الصيغة لتقديم االقرتاحات املطلوب 
تقييم كل منها وفقًا للمعايري املتفق عليها، ووفقًا للبّينات الداعمة إن وجدت. وستشمل الدعوة 
أيضًا التامس تقديم املؤسسات األكاديمية وغريها ألي مراجعات أو تقييامت مستقلة ألي من 

املقرتحات احلالية أو اجلديدة.
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التذييل 2: رسم خرائط عمليات فريق اخلرباء 
العامل وفريق اخلرباء االستشاريني العامل 

املوجز
فريق  فيها  نظر  التي  والتطوير  البحث  وتنسيق  متويل  بشأن  االقرتاحات  امللحق  هذا  يوضح 

اخلرباء االستشاريني العامل وكيف تم تقسيمها إىل مخسة عرش تقيياًم. 
فقد قمنا عماًل بقرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 63–28، بدراسة جمموعات االقرتاحات 
بتنسيق  املعني  العامل  السابق )فريق اخلرباء  الفريق  تقرير  التي وردت يف  االثنتني والعرشين 
ومتويل البحث والتطوير(. ولفهم نطاق جمموعات االقرتاحات االثنتني والعرشين عىل نحو 
املائة  احلوافز  قائمة  السابق  الفريق  التذييل كيف وضع  هذا  من  األول  اجلزء  يوضح  أفضل، 
والتسعة املقرتحة8 لتعزيز متويل و/ أو تنسيق البحث والتطوير، وكيف قلص هذه االقرتاحات 
من 109 اقرتاحات إىل 91 اقرتاحًا )وذلك يف املقام األول عن طريق جتميع االقرتاحات ذات 
الطابع املامثل(، وكيف أن جمموعة االقرتاحات االثنني والعرشين الواردة يف الفصل 5 من تقرير 
د معظم هذه االقرتاحات اإلحدى والتسعني. ونظرًا ألن الفريق السابق  الفريق السابق، جُتسِّ
االقرتاحات  تناولنا  فقد  األخرية،  باخلطوة  يتعلق  فيام  والسيام  ملنهجيته،  وافيًا  رشحًا  يقدم  مل 
وذلك  املجمعة،  والعرشين  االثنني  االقرتاحات  يف  وأدرجناها  بالتحليل  والتسعني  اإلحدى 

عىل قدر علمنا وإمكاناتنا. 
وفضاًل عن ذلك، تناولنا كافة االقرتاحات التي تلقيناها ردًا عىل الدعوة إىل تقديم االقرتاحات 
التي نرشناها عىل الصفحة اإللكرتونية للفريق يف الفرتة من 1 إىل 24 حزيران/ يونيو 2011. 
ووجدنا أن مخسة من االقرتاحات التي وردت إلينا والبالغ عددها اثنني وعرشين اقرتاحًا ُتعد 
طلبات متويل وال تدخل يف نطاق واليتنا. ووجدنا فيام يتعلق باقرتاحني آخرين – كام أوضحنا 
نقتنع  ومل  التجريبية،  البيِّنات  من  كاٍف  قدر  إىل  يستندا  مل  أهنام  التقرير –  يف اجلزء األول من 
باحلُجج النظرية التي ساقها الرعاة كمربرات. وقد ناقشنا أحد االقرتاحات بشأن التنسيق يف 
التي  الباقية  األربعة عرش  لالقرتاحات  2 عىل حتليل  التذييل  لتقريرنا. وحيتوي  الرئييس  املتن 
الفريق  تقرير  يف  الواردة  والعرشين  االثنتني  االقرتاحات  جمموعات  عن  فضاًل  إلينا،  وردت 

السابق. ويوضح اجلزء الثاين من هذا امللحق هذه العمليات بمزيد من التفاصيل. 
السابق  الفريق  تقرير  يف  وردت  التي  والعرشين  االثنني  االقرتاحات  جمموعة  دراسة  وبعد 
واالقرتاحات اخلمسة عرش ذات الصلة التي وردت إلينا ردًا عىل دعوتنا إىل تقديم االقرتاحات، 
عمدنا إىل إعادة تقسيم كافة االقرتاحات التي جيري النظر فيها إىل 15 جمموعة تناولناها بعد 
ذلك بالتقييم. أما اقرتاحات الفريق السابق األربعة التي تتعلق بمصادر التمويل )الفرع 5–3 

حت أو تم التعرف عليها بطريقة أخرى، لتحسني  اسُتخدم مصطلح "اقرتاح" يف هذه الوثيقة للتعبري عن أي آلية اقرُتِ  8
متويل و/ أو تنسيق البحث والتطوير يف هذا السياق، حيث اسُتخدم هذا املصطلح من ِقبل الفريق السابق. ويشري 
"جمموعات االقرتاحات" إىل جمموعات االقرتاحات االثنتني والعرشين التي تناوهلا تقرير الفريق السابق  مصطلح 

بالتحليل.
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من تقرير الفريق السابق( واالقرتاحات املقدمة التي تتعلق بالتنسيق فنتناوهلا يف املتن الرئييس 
لتقريرنا. ويوضح اجلزء األخري من امللحق أي االقرتاحات أدرجت يف النهاية ويف أي جمموعات 

االقرتاحات اخلمسة عرش التي أخضعناها للتقييم. 

البحث  وتنسيق  متويل  بشأن  لالقرتاحات  العامل  اخلرباء  فريق  تقسيم 
والتطوير

اخلطوة األوىل: وضع قائمة تضم االقرتاحات املائة والتسعة 
1.  قرر فريق اخلرباء العامل )الفريق السابق( أن يقوم يف خطوة أوىل بوضع قائمة لالقرتاحات. 
 ،2009 يونيو  انعقد يف حزيران/  والذي  الفريق،  لذاك  الثاين  السابقة لالجتامع  املرحلة  ويف 
استامع  االقرتاحات، وعقد جلسة  األعضاء اللتامس  بالدول  العاملية  الصحة  منظمة  اتصلت 
عمومية عرب شبكة اإلنرتنت امتدت يف الفرتة من 7 آذار/ مارس إىل 15 نيسان/ أبريل 2009. 
وكانت هذه اجللسة مفتوحة ملشاركة األفراد وجمموعات املجتمع املدين واملؤسسات احلكومية 
املهتمة.  البحثية والقطاع اخلاص وغريها من األطراف  واملؤسسات األكاديمية واملؤسسات 

وردًا عىل هاتني املبادرتني، تلقت املنظمة املسامهات التالية:
التايل:    الرابط  انظر  الدول األعضاء  التي وردت من  املسامهات اخلمس عرشة  لالطالع عىل 
عىل  http://www.who.int/phi/mspublichearing_rdf/en/index.htmlلالطالع 
التايل:  الرابط  انظر  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  من  وردت  التي  عرشة  الثالث  املسامهات 

http://www.who.int/phi/shpublichearing_rdf/en/index.html

2.  وأجرى الفريق السابق بعد ذلك بحثًا لتحديد املزيد من االقرتاحات بشأن متويل البحث 
والتطوير بغية توسيع نطاق التحليل وتعميقه. واتضح أن املصادر التالية تنطوي عىل املزيد من 

االقرتاحات:
• اقرتاحات أعضاء فريق اخلرباء العامل؛	
• البحث يف الوثائق املنشورة؛	
• اقرتاحات اللجنة املعنية بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية )1(، وفرقة 	

العمل املعنية بالتمويل الدويل االبتكاري للنظم الصحية )2(، وأدوات التحليل والتقييم 
ملؤسسة بروكينغز املعنونة 

Innovative financing for global health: tools for analyzing the options )3(.  

املعني  الدويل  العامل احلكومي  الفريق  إىل  املقدمة  السابق االقرتاحات  الفريق  يدرج  3.  ومل 
والتسعة.  املائة  االقرتاحات  قائمة  يف  حتديدًا  الفكرية  وامللكية  واالبتكار  العمومية  بالصحة 
ولكن معظم االقرتاحات التي ُقدمت إىل هذا الفريق مدرجة يف قائمة االقرتاحات اإلحدى 
بتطوير  املعنية  الرشاكات  املثال،  السابق. عىل سبيل  للفريق  النهائي  التقرير  أو  والتسعني و/ 
مرارًا  إليها  أشري  والتي  بالسوق،  املسبق  وااللتزام  االخرتاع،  براءات  وجمموعات  املنتجات، 
النهائي  التقرير  كلها مدرجة يف  الدويل،  احلكومي  العامل  الفريق  إىل  املقدمة  االقرتاحات  يف 
للفريق السابق. ولتحقيق أكرب قدر من الشفافية، استخلص فريق اخلرباء االستشاريني العامل 
بالصحة  املعني  الدويل  احلكومي  العامل  الفريق  إىل  املقدمة  االقرتاحات  إىل  اإلشارات  كافة 
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 IGWG public hearing – proposals العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية يف الوثيقة املعنونة
recommendations املتاحة عىل الصفحة اإللكرتونية للفريق عىل الرابط التايل:   

http://www.who.int/phi/news/cewg_proposals/en/index.html

االقرتاحات  لتلقي  نتيجة  والتسعة  املائة  باالقرتاحات  قائمة  إعداد  4.وتم 
األخرى  واملصادر  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  األخرى التي وردت من الدول األعضاء 
االستشاريني  اخلرباء  فريق  صفحة  ويمكن االطالع عىل هذه القائمة عىل  ذكرها.  السالف 
  http://www.who.int/phi/inventory_of_proposals.xls :الرابط التايل عىل  العامل 

.)All submissions alphabetically يرجـى االطالع عىل جدول البيانات املعنون(

اخلطوة الثانية: من 109 اقرتاحات إىل واحد وتسعني اقرتاحًا
5.  وتم بعد ذلك تقليص االقرتاحات املائة والتسعة إىل واحد وتسعني اقرتاحًا عن طريق دمج 
فا عىل  االقرتاحات التي تعد يف جوهرها واحدة. عىل سبيل املثال، كان هناك عنرصان قد ُعرِّ
أهنام "تربع ُيسدد مع رسوم تذاكر الطريان". ويف مثال آخر تم دمج خمتلف أنواع التمويل الذي 
ُيمنح عىل سبيل املكافأة )انظر عىل سبيل املثال رقم 76 ورقم 79 يف قائمة االقرتاحات املائة 
والتسعة( يف فئة "التمويل عىل سبيل املكافأة" األعم )رقم 69 يف قائمة االقرتاحات اإلحدى 
والتسعني(. ويف مثال ثالث تم دمج خمتلف االقرتاحات التي تتعلق بترسيع مسار املراجعة )انظر 
عىل سبيل املثال رقم 12 و19 و20 و73 يف قائمة االقرتاحات املائة والتسعة( يف اقرتاح واحد 
قائمة  32 و33 يف  املثال االقرتاحات  )انظر عىل سبيل  الرسيعة  املسارات  اقرتاحني بشأن  أو 

االقرتاحات اإلحدى والتسعني(.
 Inventory لالطالع عىل قائمة هبذه االقرتاحات اإلحدى والتسعني، انظر الوثيقة املعنونة

عىل الرابط التايل:
http://www.who.int/phi/public_hearings/ewg_2ndhearing_reldocs/en/index.html

6.  وقرر فريق اخلرباء العامل بعد ذلك عقد جلسة استامع علنية ثانية عىل شبكة اإلنرتنت، 
الدول األعضاء واألفراد وجمموعات املجتمع املدين واملؤسسات احلكومية  مفتوحة ملشاركة 
واملؤسسات األكاديمية والبحثية والقطاع اخلاص وغريها من األطراف املهتمة، ودعوهتا يف هذا 
الصدد إىل التعليق عىل إطار ومعايري التقييم وقائمة االقرتاحات بشأن احلوافز التي ينظر فيها 
الفريق. ومل يكن الغرض من هذه اجللسة تلقي اقرتاحات جديدة وإنام مجع التعليقات. بيد أن 
التعليقات التي أدلت هبا املجموعات الثامنية عرشة، مثل الدول أعضاء منظمة الصحة العاملية 
واملمولني وجمموعات املجتمع املدين والصناعات اخلاصة والرشاكات املعنية بتطوير املنتجات 
والسلطات التنظيمية، تضمنت أيضًا إشارات إىل اقرتاحات جديدة أو إعادة صياغة اقرتاحات 
سبق تقديمها خالل اجللسة العلنية األوىل التي عقدها فريق اخلرباء العامل أو إىل الفريق العامل 
احلكومي الدويل املعني بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية. وينبغي مالحظة أن قائمة 
ث وفقًا للتعليقات التي وردت يف اجللسة الثانية. ولكن  االقرتاحات اإلحدى والتسعني مل حُتدَّ
يف كثري من األحيان تم دمج التعليقات يف التقرير النهائي. عىل سبيل املثال، تم إدراج االقرتاح 
التقرير  يف  رصحيًا  إدراجًا  األدوية  لرشاء  الدويل  للمرفق  االخرتاع  براءات  جمموعات  بشأن 

النهائي لفريق اخلرباء العامل. 
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لالطالع عىل قائمة الوثائق التي ُنرشت كجانب من اجللسة العلنية الثانية انظر الرابط التايل: 
http://www.who.int/phi/public_hearings/ewg_2ndhearing_reldocs/en/index.html

لالطالع عىل التعليقات التي أدلت هبا دولتان من الدول األعضاء انظر الرابط التايل:
http://www.who.int/phi/public_hearings/second/contributions/mspublichearing_
rdf09/en/index.html

لالطالع عىل تفاصيل املسامهات من جانب 16 فردًا وجمموعة أخرى انظر الرابط التايل:
http://www.who.int/phi/public_hearings/second/contributions/shpublichearing_
rdf09/en/index.html

7.  ولتحقيق أكرب قدر من الشفافية، استخلصنا االقرتاحات أو اإلشارات إىل اقرتاحات التي 
خالل  وردت  التي  األخرى  االقرتاحات  كافة  مع  وأدرجناها  الثانية  خالل اجللسة  تلقيناها 
 List of submissions to second hearing of" هذه اجللسة يف جدول بيانات حتت عنوان
EWG – not in inventory" يمكن االطالع عليه عىل الصفحة اإللكرتونية لفريق اخلرباء 

االستشاريني العامل عىل الرابط التايل:
 http://www.who.int/phi/news/cewg_proposals/en/index.html 

وقد فعلنا ذلك حتى يف احلاالت التي أشري فيها إىل االقرتاحات إشارات عابرة والتي مل ُيدرج 
فيها أي توضيح حول االقرتاح. 

اخلطوة الثالثة: من 91 اقرتاحًا جممعًا إىل 22 اقرتاحًا جممعًا
8.  وتم دمج االقرتاحات اإلحدى والتسعني يف جمموعات واسعة النطاق من االقرتاحات بلغ 
عددها 22 جمموعة )جمموعات االقرتاحات( وردت يف تقرير الفريق السابق وُأشري إليها يف قرار 
مجعية الصحة العاملية ج ص ع63–28. وليست هناك وثائق تتعلق بكيفية إجراء الفريق السابق 
هلذا التقسيم، كام مل يوضح بشكل كامل الصلة بني االقرتاحات اإلحدى والتسعني وجمموعات 

االقرتاحات البالغ عددها 22 جمموعة. 
التوضيح لفهم نطاق عمله.  العامل رأى رضورة هذا  9.  ولكن فريق اخلرباء االستشاريني 
ولذا فقد تناولنا االقرتاحات اإلحدى والتسعني بالتحليل وأدرجناها يف جمموعات االقرتاحات 
االثنتني والعرشين، وذلك عىل قدر علمنا وإمكاناتنا. ويمكن االطالع عىل النتائج يف جدول 

التايل:  الرابط  بيانات آخر حتت عنوان "Inventory of 22 grouped proposals" عىل 
http://www.who.int/phi/news/cewg_proposals/en/index.html

10.  ويبني جدول البيانات 1 )بعنوان Grouped proposals( كيف أن معظم االقرتاحات 
اإلحدى والتسعني الواردة يف قائمة الفريق السابق يمكن إدراجها يف جمموعات االقرتاحات 
A عىل رقم  22 الواردة يف تقرير ذلك الفريق. وحيتوي العمود  واسعة النطاق البالغ عددها 
حيتوي  حني  يف  السابق،  للفريق  والتسعني  اإلحدى  االقرتاحات  قائمة  يف  جاء  كام  االقرتاح 
D ما إذا كان االقرتاح  C عىل اسم ووصف االقرتاح. ويوضح العمود  B والعمود  العمود 
قد اعُترب اقرتاحًا بالتخصيص )A( أو اقرتاحًا بالتمويل )F(. ويوضح العمود E ما إذا كانت 
االقرتاحات قد أدرجت حتت أكثر من جمموعة اقرتاحات ضمن املجموعات االثنتني والعرشين. 
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وتشري األرقام حتت عنوان "Sources" يف العمود F إىل الصف يف جدول البيانات 2 )املعنون 
Reading list(، الذي يمكن االطالع عليه لقراءة املزيد من النصوص حول اقرتاح ما.

عىل  )املتاح   "Inventory proposals not accounted" البيانات  جدول  وحيتوي    .11
الصفحة اإللكرتونية لفريق اخلرباء االستشاريني العامل عىل الرابط التايل: 

)http://www.who.int/phi/news/cewg_proposals/en/index.html
أي  يف  دجمها  يمكن  مل  التي  والتسعني  اإلحدى  االقرتاحات  قائمة  يف  االقرتاحات  كافة  عىل   
وجيدر  السابق.  الفريق  تقرير  يف  وردت  التي  والعرشين  االثنتني  االقرتاحات  جمموعات  من 
اإلشارة إىل أن هذه االقرتاحات، التي مل ترد يف التقرير النهائي للفريق السابق، تم مجع معظمها 
من خالل البحث يف املنشورات أو غريها من املصادر وليس من االقرتاحات التي وردت إىل 
الفريق السابق من الدول األعضاء أو أصحاب املصلحة اآلخرين. وتشري األرقام حتت عنوان 
 ،)Reading list مرة أخرى إىل الصف يف جدول البيانات 2 )املعنون F يف العمود "Sources"

الذي يمكن االطالع عليه لقراءة املزيد من النصوص حول اقرتاح ما.
5 من تقرير فريق اخلرباء  12.  ويمكن االطالع عىل كافة جمموعات االقرتاحات يف الفصل 

العامل. 

تقسيم فريق اخلرباء االستشاريني العامل لالقرتاحات بشأن 
متويل وتنسيق البحث والتطوير

قائمة االقرتاحات بشأن متويل وتنسيق البحث والتطوير التي نظر فيها 
فريق اخلرباء االستشاريني العامل

13.  ويمكن االطالع عىل جمموعات االقرتاحات اخلمس عرشة التي يشري إليها قرار مجعية 
الصحة العاملية ج ص ع 63–28 يف الفصل 5 من تقرير الفريق السابق. كذلك فإن الفصل 5 من 
ذاك التقرير يشري إىل سبع جمموعات أخرى من االقرتاحات التي مل يرش إليها حتديدًا يف القرار ج 
ص ع 63–28. وخالل االجتامع األول لفريق اخلرباء االستشاريني الذي انعقد يف نيسان/ أبريل 
2011 قررنا دراسة جمموعات االقرتاحات بشأن متويل وتنسيق البحث والتطوير البالغ عددها 
22 والتي وردت يف الفصل 5 من تقرير الفريق السابق، بام يف ذلك تلك التي مل يرش إليها حتديدًا 
يف قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 63–28. وجمموعات االقرتاحات مدرجة يف اجلدول 1.

اجلدول 1 جمموعات االقرتاحات االثنتني والعرشين التي نظر فيها فريق اخلرباء االستشاريني العامل

أربعة مصادر للتمويل االبتكاري )الفرع 5–3 من تقرير فريق اخلرباء العامل(
أشار إليها قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 63–28 حتت 2 )2( ب 1

رضيبة غري مبارشة جديدة

املسامهات الطوعية من الرشكات واملستهلكني 

فرض رضيبة عىل األرباح العائدة إىل الوطن التي حتققها الصناعات الصيدالنية 

يتبـــــع...
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14.  وباإلضافة إىل جمموعات االقرتاحات االثنتني والعرشين الواردة يف تقرير الفريق السابق، 
ومتاشيًا مع والية فريق اخلرباء االستشاريني العامل، قررنا أيضًا دراسة كافة االقرتاحات التي 
تلقيناها ردًا عىل الدعوة إىل تقديم االقرتاحات التي وجهناها عرب الصفحة اإللكرتونية للفريق 
يف الفرتة من 1 إىل 24 حزيران/ يونيو 2011. والتمست هذه الدعوة من أصحاب املصلحة 
ذوي الصلة تقديم أي اقرتاحات تنطوي عىل صيغ حمسنة من املجموعات االثنتني والعرشين 

األموال التي يقدمها املانحون اجلدد لتمويل البحث والتطوير يف جمال الصحة

مخسة اقرتاحات واعدة )الفرع 5–6(
أشار إليها قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 63–28 حتت 2 )2( ب 2

املصدر املفتوح 

جمموعات براءات االخرتاع )نموذج املرفق الدويل لرشاء األدوية(

صندوق األثر الصحي

قسائم املراجعة ذات األولوية

ترشيعات أدوية األمراض النادرة )األدوية اليتيمة(

ستة اقرتاحات إضافية )امللحق 2(
أشار إليها قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 63–28 حتت 2 )2( ب 3

حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل

امللكية الفكرية اخلرضاء

إلغاء حرصية البيانات

معاهدة بشأن البحث والتطوير يف جمال الطب احليوي

اجلوائز الكبرية يف املراحل النهائية )املكافآت القائمة عىل األثر(

اإلعفاءات الرضيبية للرشكات فيام يتعلق باألمراض املهملة.

مخسة اقرتاحات بشأن ختصيص التمويل )الفرع 5–4(
مل يرش إليها قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 63–28

الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات

املنح املبارشة للرشكات الصغرية وإلجراء التجارب يف البلدان النامية

جوائز "املعامل البارزة"

جوائز النهاية )نقدًا(

اتفاقات الرشاء أو املشرتيات 

اقرتاحان بشأن حتسني الفعالية )الفرع 5–5(
مل يرش إليها قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 63–28

املواءمة التنظيمية

أدوات أنشطة البحث والتطوير السابقة للمنافسة

تتمـــــة
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 109 التي تضمنت  السابق  الفريق  قائمة  من  اقرتاحات  وأي  السابق؛  الفريق  فيها  نظر  التي 
اقرتاحات ترى الدول األعضاء واجلهات األخرى صاحبة املصلحة أهنا تستحق الدراسة من 
جديد يف إطار الفريق اخللف؛ وأي اقرتاحات جديدة أو أي اقرتاحات أخرى ُيعتقد أهنا مل تأخذ 

قسطها السليم من الدراسة يف إطار الفريق السابق. 
اجلدول  يف  املدرجة  االقرتاحات  تلقينا  االقرتاحات  تقديم  إىل  الدعوة  هلذه  واستجابًة    .15
مة عىل  امُلقدَّ 22 اقرتاحًا. ويمكن االطالع عىل النص الكامل لالقرتاحات  2 والبالغ عددها 

الصفحة اإللكرتونية لفريق اخلرباء االستشاريني العامل عىل الرابط التايل: 
 http://www.who.int/phi/news/cewg_submissions/en/index.html 
1–15( تتعلق بصفة خاصة  ورأينا أن مخس عرشة اقرتاحًا ضمن االقرتاحات املقدمة )رقم 
بوالية الفريق ولذا فقد أدرجناها ضمن تقييامت االقرتاحات ذات الصلة عىل النحو املبنيَّ يف 

اجلدول 2. 

اجلدول 2 إدراج االقرتاحات الواردة من خالل الدعوة إىل تقديم االقرتاحات يف جمموعات يف تقرير فريق اخلرباء 
االستشاريني العامل وتقييامته

تقييم فريق اخلرباء االستشاريني العامل ذو الصلة العروض امُلقدمة لفريق اخلرباء االستشاريني العامل
جوائز املعامل البارزة وجوائز النهاية جوائز تشجيع االبتكار. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة. 1

1– التمويل املجمع شبكة  الصحة.  جمال  يف  والتطوير  البحث  بشأن  العاملي  اإلطار 
برن،  وإعالن  اهلند،  عموم  يف  األدوية  توفري  أجل  من  العمل 
ومبادرة الصحة واإلنصاف يف املجتمع، وحركة صحة الشعوب، 

وشبكة العامل الثالث.

2

2– اإلطار العاملي بشأن البحث والتطوير  جمال  يف  والتطوير  البحث  بشأن  أساسية  معاهدة  إبرام  يف  النظر 
الصحة والطب احليوي. منظمة العمل الصحي الدولية، ومبادرة 
إليكولوجيا  الدولية  واملؤسسة  املجتمع،  يف  واإلنصاف  الصحة 

املعرفة ومنظمة أطباء بال حدود، وشبكة العامل الثالث.

3

1– هنوج البحث والتطوير واالبتكار املفتوحة
2– جمموعات براءات االخرتاع

العامل.  االستشاريني  اخلرباء  فريق  إىل  املقدمة  االقرتاحات 
اجلامعات املتحالفة من أجل األدوية األساسية

4

1– املنح املبارشة للرشكات
2– التمويل املجمع

االستثامر يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان 
النامية امُلبتِكرة. جملس البحوث الصحية ألغراض التنمية 

واملنتدى العاملي للبحوث الصحية.

5

امللكية الفكرية اخلرضاء الصندوق الدويل من أجل االبتكار )امللكية الفكرية اخلرضاء(. 
 Institut de Hautes Études Internationales et

نيتَّا. إيتارو   .du Développement

6

التمويل املجمع متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة. نوفاريتس 
الدولية

7

جوائز املعامل البارزة وجوائز النهاية جائزة قائمة عىل "املعامل البارزة" لتحفيز البحث والتطوير 
 BIO .يف جمال وسائل تشخيص احلميات يف مراكز الرعاية

.Ventures for Global Health

8

هنوج البحث والتطوير واالبتكار املفتوحة med4all UKO Pharma– /الرتخيص املنصف
 Kampagne. Charité Universätmedzin Berlin.

.Universität Oldenburg

9

يتبـــــع...
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الشبكة  األفريقية.  الشبكة  نموذج   :12 رقم  االقرتاح  تقريرنا  من   5 الفصل  ويتناول    .16
األفريقية لالبتكار يف جمال األدوية وأدوات التشخيص. يف حني اتضح أن مخسة اقرتاحات من 

تقييم فريق اخلرباء االستشاريني العامل ذو الصلة العروض امُلقدمة لفريق اخلرباء االستشاريني العامل
1– املنح املبارشة للرشكات 

2– التمويل املجمع
نظام جديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية. ميغيل 

مايتو، إدواردو فرانسيوزي.
10

اإلطار العاملي بشأن البحث والتطوير  اقرتاح مقدم إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل. منظمة 
العمل الصحي الدولية.

11

تم تناوله يف الفصل 5 من تقرير فريق اخلرباء االستشاريني العامل نموذج الشبكة اإلفريقية. الشبكة األفريقية لالبتكار يف جمال 
األدوية وأدوات التشخيص. الربنامج اخلاص املعني بالبحث 

والتدريب يف جمال األمراض املدارية.

12

النهاية البارزة وجوائز  1– جوائز املعامل 
2– التمويل املجمع 

3– هنوج البحث والتطوير املفتوحة 
التنظيمية 4– املواءمة 

التمويل واحلوافز من أجل البحث والتطوير يف جمال األمراض 
املهملة؟ األدوية ملبادرة األمراض املهملة.

13

صندوق األثر الصحي صندوق األثر الصحي. احلوافز لتعزيز الصحة العاملية 
 .)Incentives for Global Health(

14

التمويل املجمع  مبادرة اكتشاف األدوية باالستعانة باالبتكار املفتوح. جملس 
البحوث العلمية والصناعية، اهلند

15

هنوج البحث والتطوير املفتوحة  استخدام الربجميات مفتوحة املصدر يف حتسني خدمات صحة 
الوليد والطفل يف باكستان. غالم نبي كاظي. املكتب الُقطري 

ملنظمة الصحة العاملية يف باكستان.

16

املواءمة التنظيمية بوابة إدارة أمراض املناطق املدارية املدارية– مراقب األوبئة. 
 .Health Insight Ltd

17

صندوق األثر الصحي معارف املوظفني حول سالمة الغذاء وممارساهتم يف عمليات 
اخلدمات الغذائية املقدمة للفئات السكانية شديدة التعرض 

للمخاطر. جامعة كوستاريكا. باوال باييز.

18

هنوج البحث والتطوير واالبتكار املفتوحة اهلندسة احليوية للخاليا اجلذعية احلوفية. 
 Dr Agarwal's Eye Hospital Clinical Research٫

 .Ltd

19

خارج النطاق االقرتاح بشأن احلد من وفيات األمهات. 
 Dr Agarwal's Eye Hospital Clinical Research٫

 .Ltd

20

غري مسند عىل النحو الكايف التحوط األمثل من تقادم وسائل العالج املتاحة قبل األوان. 
 Centre National de Euromed Management٫

 Groupement de la Recherche Scientifique٫
 Recherche en Economie Quantative d’Aix

IDEP( Marseille٫( . باتريك ليون، ستيفان لوشيني.

21

غري مسند عىل النحو الكايف احلد من فرتة براءة االخرتاع ملنع التواطؤ عىل مستوى الصناعة. 
Euromed Management. كلية كيلوغ لإلدارة، جامعة 

نورثويسرتن. باتريك ليون، ألفارو ساندروين.

22

تتمـــــة



145تعــزيز التمـويل والتنســيق عىل الصعيد العـاملي

بني االقرتاحات املتبقية )األرقام 16–20( ال تدخل يف نطاق اختصاصات الفريق نظرًا ألهنا 
ُتعد طلبات لتمويل املرشوعات وليس اقرتاحات بشأن حتسني متويل وتنسيق البحث والتنسيق. 
بيِّنات جتريبية، ومل نقتنع باحلُجج  واتضح أن االقرتاحني املتبقيني )21 و22( ال يستندان إىل 

النظرية التي ساقها الرعاة كمربرات.9

مشهد االقرتاحات اجلديد: 15 تقيياًم وفصاًل عن التمويل والتنسيق 
17.  تناول الفريق يف اجتامعه الثاين بالتقييم جمموعات االقرتاحات االثنتني والعرشين الواردة 

يف تقرير الفريق السابق واالقرتاحات اخلمسة عرش التي تلقاها والتي تقع يف نطاق واليته. 
18.  ثم قررنا إعادة تقسيم كافة االقرتاحات التي تقع يف نطاق واليتنا إىل 15 جمموعة جديدة 
من جمموعات االقرتاحات. وعىل هذا األساس قمنا بإعداد التقييامت اخلمسة عرش. عىل سبيل 
املثال، أدرجنا خمتلف االقرتاحات التي تتعلق بتجميع التمويل يف تقييم "التمويل املجمع" الذي 

يوفر متوياًل إضافيًا إىل الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات وغريها من املنظامت البحثية.
19.  ويبني اجلدول 3 أي جمموعات االقرتاحات التي نوقشت يف تقرير الفريق السابق وأي 
االقرتاحات التي قدمت بناًء عىل دعوة الفريق إىل تقديم االقرتاحات، تم النظر فيها يف أي من 

تقييامت الفريق اخلمسة عرش الواردة يف التذييل 3 من تقريرنا.

انظر أعاله يف الفصل 3.  9

اجلدول 3 االقرتاحات التي نظرت فيها تقييامت فريق اخلرباء االستشاريني العامل اخلمسة عرش

جمموعات االقرتاحات ذات الصلة يف تقرير الفريق السابق وغريها من االقرتاحات املقدمة ذات الصلة  تقييامت فريق اخلرباء االستشاريني العامل
الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 

امللحق 2.
االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل:

النظر يف إبرام معاهدة أساسية بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة والطب احليوي. منظمة العمل 
الصحي الدولية، ومبادرة الصحة واإلنصاف يف املجتمع، واملؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة، 

ومنظمة أطباء بال حدود، وشبكة العامل الثالث.
تعليقات منظمة العمل الصحي الدولية. 

اإلطار العاملي بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة. شبكة العمل من أجل توفري األدوية يف عموم 
اهلند، وإعالن برن، ومبادرة الصحة واإلنصاف يف املجتمع، وحركة صحة الشعوب، وشبكة العامل 

الثالث.
اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة:

منظمة العمل الصحي الدولية 2009 )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.
تعليقات املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة عىل اجللسة العلنية للمنظمة حول االقرتاحات بشأن 

مصادر التمويل اجلديدة واالبتكارية حلفز البحث والتطوير. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة 
2009 )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.

اقرتاح مناقشة املنظمة ملعاهدة بشأن البحث والتطوير يف جمال الطب احليوي. بنغالديش وبربادوس 
وبوليفيا وسورينام 2009 )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(

اإلطار العاملي بشأن البحث 
والتطوير

1

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
امللحق 2.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: ال يوجد.

إلغاء حرصية البيانات  2
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يتبـــــع...

تتمـــــة

جمموعات االقرتاحات ذات الصلة يف تقرير الفريق السابق وغريها من االقرتاحات املقدمة ذات الصلة  تقييامت فريق اخلرباء االستشاريني العامل
الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 

الفرع 5–4–2 عن "املنح املبارشة للرشكات الصغرية وإلجراء التجارب يف البلدان النامية".
االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: 

اسرتاتيجية استثامر جديدة: جوائز البحوث االبتكارية يف البلدان النامية. إنشاء املنتدى العاملي للبحوث 
الصحية.

نظام جديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية. ميغيل أ. مايتو، إدواردو فرانسيوزي
اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة:

مذكرة مفاهيم: آلية ابتكارية لتمويل االبتكار يف جمال الصحة العاملية. شارلز و. وسنر، األكاديميات 
الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة، بدعم من املنتدى العاملي للبحوث الصحية )اقرتاح مقدم إىل فريق 

اخلرباء العامل(.

املنح املبارشة للرشكات  3

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
امللحق 2.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل:
الصندوق الدويل من أجل االبتكار: آلية مبتكرة لتمويل الدواء يف البلدان النامية. امللكية الفكرية 

اخلرضاء. إيتارو نيتَّا
اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة:

خطة تأمني براءات االخرتاع )امللكية الفكرية اخلرضاء(: وصفة مالية لألمراض املهملة؟ إتارو نيتَّا 
)اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.

براءات االخرتاع واألدوية األساسية: تطبيق ملرشوع امللكية الفكرية اخلرضاء. إتارو نيتَّا )اللجنة املعنية 
بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية(.

امللكية الفكرية اخلرضاء 4

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
الفرع 5–6–3 عن "صندوق األثر الصحي"

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: 
.)Incentives for Global Health( صندوق األثر الصحي. احلوافز لتعزيز الصحة العاملية

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة:
صندوق األثر الصحي: ربط األجر باألداء 2009 )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(

صندوق األثر الصحي  5

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
الفرع 5–6–5 عن "أدوية األمراض النادرة".

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: ال يوجد.

ترشيعات أدوية األمراض النادرة 
)األدوية اليتيمة(

6

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
الفرع 5–6–2 عن "جمموعات براءات االخرتاع )نموذج املرفق الدويل لرشاء األدوية(".

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: ال يوجد.

جمموعات براءات االخرتاع 7

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
الفرع 5–4–1 عن "الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات"

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: 
متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة. نوفاريتس.

اإلطار العاملي بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة. شبكة العمل من أجل توفري األدوية يف عموم 
اهلند، وإعالن برن، ومبادرة الصحة واإلنصاف يف املجتمع، وحركة صحة الشعوب، وشبكة العامل الثالث.

التمويل واحلوافز من أجل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة: الفرص والتحديات. األدوية 
ملبادرة األمراض املهملة.

نظام جديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية. ميغيل أ. مايتو، إدواردو فرانسيوزي،
اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة:

صندوق البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة 2009 )اقرتاح مقدم لفريق اخلرباء العامل(

التمويل املجمع 8
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يتبـــــع...

تتمـــــة

جمموعات االقرتاحات ذات الصلة يف تقرير الفريق السابق وغريها من االقرتاحات املقدمة ذات الصلة  تقييامت فريق اخلرباء االستشاريني العامل
الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 

الفرع 5–5–2 عن "أدوات أنشطة البحث والتطوير السابقة للمنافسة".
الفرع 5–6–1 عن "املصدر املفتوح"

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: 
اجلامعات املتحالفة من أجل األدوية األساسية.

التمويل واحلوافز من أجل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة. األدوية ملبادرة األمراض 
املهملة.

 med4all. UKO Pharma–Kampagne. Charité /الرتخيص املنصف
Universätmedzin Berlin. Universität Oldenburg

مبادرة اكتشاف األدوية باالستعانة باالبتكار املفتوح. جملس البحوث العلمية والصناعية، اهلند
اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة:

"اكتشاف األدوية باالستعانة باالبتكار املفتوح": نموذج مفتوح وتعاوين الكتشاف أدوية السل. 
جملس البحوث العلمية والصناعية، اهلند )اقرتاح مقدم إىل فريق اخلرباء العامل(.

هنوج البحث والتطوير واالبتكار 
املفتوحة

9

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
الفرع 5–4–3 عن " جوائز املعامل البارزة وجوائز النهاية "

الفرع 5–4–4 عن "جوائز النهاية"
امللحق 2.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: 
جائزة ُمعامل االبتكار يف جمال الصحة العاملية: جائزة قائمة عىل "املعامل البارزة" لتحفيز البحث والتطوير 

.BIO Ventures for Global Health .يف جمال وسائل تشخيص احلميات يف مراكز الرعاية
جوائز تشجيع االبتكار. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة.

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة:
صندوق جائزة داء شاغاس لتطوير وسائل العالج والتشخيص واللقاحات اجلديدة. بنغالديش 

وبربادوس وبوليفيا وسورينام )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.
صندوق جائزة تطوير اختبار تشخيص رسيع ومنخفض التكلفة ملرض السل. بنغالديش وبربادوس 

وبوليفيا وسورينام )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.
صندوق جائزة لدعم التطوير وإمكانية الدخول إىل األسواق التي تدعمها اجلهات املانحة، تربط 

اجلوائز املقدمة لالبتكار بالعرض التنافيس للمنتجات اخلاصة بفريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة 
نقص املناعة املكتسب )األيدز( والسل واملالريا وغريها من األمراض ألغراض العمل اإلنساين. 

بنغالديش وبربادوس وبوليفيا وسورينام )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(
جوائز وآليات املكافأة لوسائل عالج الرسطان واللقاحات اجلديدة يف البلدان النامية. بنغالديش 

وبوليفيا وسورينام )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.
الرد عىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل فيام يتعلق بالتمويل البديل. منظمة العمل الصحي الدولية 

)اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.
تعليقات املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة إىل اجللسة العلنية للمنظمة حول االقرتاحات بشأن 
مصادر التمويل اجلديدة واالبتكارية حلفز البحث والتطوير. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة 

)Knowledge Ecology International( )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.
اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل. أطباء بال حدود )اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل(.

صندوق جائزة لألدوية واللقاحات ذات األولوية. بربادوس وبوليفيا )اقرتاحات مقدمة إىل فريق 
اخلرباء االستشاريني العامل(.

جوائز املعامل البارزة وجوائز 
النهاية 

10

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
الفرع 5–4–5 عن "اتفاقات الرشاء أو التوريد"

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: ال يوجد.

اتفاقات الرشاء أو التوريد 11
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20.  وفضاًل عن ذلك تناولنا "مصادر التمويل االبتكارية األربعة" )الفرع 5–3 من تقرير فريق 
اخلرباء العامل( يف الفصل 4 من تقريرنا، وتناولنا اقرتاح نموذج الشبكة األفريقية لالبتكار يف 

جمال األدوية وأدوات التشخيص يف الفصل 5.

املراجع
1. Public health, innovation and intellectual property rights. Commission on 

Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health. Geneva, World Health 
Organization, 2006 (http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/index. 
html, accessed 5 March 2012).

2. Raising and channeling funds. Taskforce on Innovative Financing for Health 
Systems (2009). Working Group 2 report. (http://www.internationalhealth 
partnership.net/en/taskforce, accessed 5 March 2012).

3. De Ferranti D et al. (2008). Innovative financing for global health: tools for analyzing 
the options. Washington, DC, Brookings Institution, 2008 (Global Health Financing 
Initiative, Working Paper 2).

جمموعات االقرتاحات ذات الصلة يف تقرير الفريق السابق وغريها من االقرتاحات املقدمة ذات الصلة  تقييامت فريق اخلرباء االستشاريني العامل
الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 

الفرع 5–6–4 عن "قسائم املراجعة ذات األولوية"
االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: ال يوجد.

قسائم املراجعة ذات األولوية 12

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
الفرع 5–5–1 عن "املواءمة التنظيمية"

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: ال يوجد.

املواءمة التنظيمية 13

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
امللحق 2.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: 
ال يوجد.

اإلعفاءات الرضيبية للرشكات. 14

الفرع ذو الصلة من تقرير فريق اخلرباء العامل: 
امللحق 2.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل: ال يوجد.

حقوق امللكية الفكرية القابلة 
للنقل

15

http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/index.html
http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/index.html
http://www.internationalhealthpartnership.net/en/taskforce
http://www.internationalhealthpartnership.net/en/taskforce
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التذييل 3: تقييم االقرتاحات

اإلطار العاملي بشأن البحث والتطوير 
املصدر:  فريق اخلرباء العامل، امللحق 2 

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
)يف  احليوي  والطب  الصحة  جمال  يف  والتطوير  البحث  بشأن  أساسية  معاهدة  إبرام  يف  النظر 
جزأين(: منظمة العمل الصحي الدولية، واملبادرة من أجل الصحة واإلنصاف يف املجتمع، 

ومؤسسة عامل املعرفة الدولية ومنظمة أطباء بال حدود، وشبكة العامل الثالث.
إطار عاملي بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة: شبكة العمل من أجل توفري األدوية يف 
عموم اهلند  All India Drug Action، وإعالن برن، واملبادرة من أجل الصحة واإلنصاف يف 

املجتمع، وحركة صحة الشعوب، وشبكة العامل الثالث.
التعليقات التي أدلت هبا اهليئة الدولية للعمل يف جمال الصحة.

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة 
االقرتاح املقدم من فريق اخلرباء العامل. منظمة العمل الصحي الدولية، 2009.

إىل  املعرفة  إليكولوجيا  الدولية  املؤسسة  تعليقات  العامل.  اخلرباء  فريق  من  املقدمة  املسامهة 
اجللسة العلنية للمنظمة لالستامع إىل االقرتاحات بشأن مصادر التمويل اجلديدة واالبتكارية 

حلفز البحث والتطوير: املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة، 2009. 
االقرتاح املقدم من فريق اخلرباء العامل. اقرتاح ضمن إطار مناقشات منظمة الصحة العاملية 
احليوي:  والطب  الصحة  جمال  يف  والتطوير  البحث  بشأن  أساسية  معاهدة  بإبرام  املتعلقة 

بنغالديش وبربادوس وبوليفيا وسورينام، 2009.
املسامهة املقدمة من فريق اخلرباء العامل. االقرتاح املقدم من شبكة العامل الثالث: شبكة العامل 

الثالث، 2009.

وصف االقرتاح
يتناول هذا التقييم بشكل منفصل اقرتاحني اثنني تقدم هبام فريق اخلرباء االستشاريني العامل، 
وإن كان من املعروف أهنام يعتنقان العديد من املبادئ املشرتكة ويتضمنان عنارص مشرتكة وهلام 

رعاة مشرتكني. ويتمثل االقرتاحان فيام ييل:
• إبرام 	 يف  النظر  حول  وآخرين  الصحة  جمال  يف  للعمل  الدولية  اهليئة  من  املقدم  االقرتاح 

معاهدة أساسية بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة والطب احليوي – املسامة يف ما ييل 
"املعاهدة" )1(؛
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• وآخرين 	 اهلند  عموم  يف  األدوية  توفري  أجل  من  العمل  شبكة  من  املقدم  االقرتاح 
ييل  ما  يف  املسمى  الصحة" –  جمال  يف  والتطوير  البحث  بشأن  عاملي  "إطار  بخصوص 

العاملي" )2(. "اإلطار 
ويشدد االقرتاح اآلخر الذي تقدمت به اهليئة الدولية للعمل يف جمال الصحة عىل األمهية البالغة 
التي يكتسيها النظر يف صك دويل لتناول تنسيق البحث والتطوير يف جمال الصحة والطب احليوي 
ومتويله ووضع املعايري اخلاصة به، ودعم هذا الصك الذي يعترب الوسيلة الوحيدة لتحقيق تغيري 
هيكيل واقعي يف عملية حتديد أولويات البحث والتطوير التي تركز عىل البحوث القائمة عىل 

احلاجات )3(.

املعاهدة
برعاية  معاهدة  إبرام  بشأن  املفاوضات  يف  تأخري  أي  بدون  البدء  االقرتاح  هذا  رعاة  يقرتح 
منظمة الصحة العاملية. وسيكون اهلدف من املعاهدة السعي إىل إنشاء إطار عاملي لدعم أنشطة 
التكاليف،  العادلة واملنصفة يف  البحث والتطوير الطبية ذات األولودية، استنادًا إىل املشاركة 
وإتاحة االستفادة من منافع البحث والتطوير، واحلوافز لالستثامر يف البحث والتطوير القائمني 
عىل احلاجات، واللذين يتامشيان مع حقوق اإلنسان وهدف مشاركة اجلميع يف منافع التقدم 
يف  الدولية  واملؤسسات  الوطنية  احلكومات  عىل  وواجبات  قواعد  ذلك  وسيفرض  العلمي. 
املهمة، يعتقد رعاة  التفاصيل  الدول األعضاء بشأن  تتفاوض  يتعني أن  آٍن واحد.  ويف حني 
االقرتاح أن بعض املبادئ والعنارص توفر أساسًا سلياًم يمكن االنطالق منه لبدء مفاوضات 
من هذا القبيل. وسيكون عىل أطراف املعاهدة السعي إىل تطوير نظام مستدام لالبتكار الطبي 

يرمي إىل ما ييل:
تأمني مصادر مالئمة وقابلة للتنبؤ لتمويل أنشطة البحث والتطوير القائمة عىل احلاجات   .1
يف جمال الصحة، والسيام يف جمال األمراض والظروف التي تؤثر عىل نحو غري متناسب عىل 

البلدان النامية؛
ختصيص تكاليف البحث والتطوير يف املجال الطبي القائمني عىل احلاجات بشكل عادل،   .2

والسيام ألجل تلبية االحتياجات الصحية للدول النامية؛
حتديد املجاالت ذات األولوية للبحث والتطوير القائمني عىل احلاجات؛  .3

استكشاف جمموعة من املخططات للحفز عىل البحث والتطوير القائمني عىل احلاجات يف   .4
جمال الصحة والعمل عىل تروجيها؛ عىل أن تعالج مسألة فك االرتباط بني تكاليف البحث 
والتطوير وسعر املنتجات الصحية، من خالل، عىل سبيل املثال منح جوائز ُتعّد خصيصًا 

لتحقيق هدف فك االرتباط؛
تشجيع نرش املعلومات عىل نطاق واسع وتبادل املعارف واالستفادة من االبتكارات الطبية   .5

املفيدة، بام يف ذلك تسهيل االستفادة من البحوث املمولة من املال العام؛
تعزيز مبادئ شفافة وأخالقية للتجارب الرسيرية التي جُترى عىل البرش كرشط لتسجيل   .6
من  وغريه  هلسنكي  إعالن  إىل  واإلشارة  بالصحة،  املرتبطة  والتكنولوجيات  األدوية 
النصوص ذات الصلة املتعلقة باملبادئ األخالقية للبحث العلمي الذي جُيرى عىل البرش، 
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بام يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة باملامرسات الرسيرية السليمة، مع اإلحاطة بأن هذه 
املعايري األخالقية تتعارض مع املامرسة غري الصائبة املتمثلة يف منح حقوق حرصية لبيانات 

االختبار؛
متكني الباحثني يف املجال الطبي من البناء عىل أعامل غريهم من الباحثني؛  .7

دعم التنوع واملنافسة؛  .8
اللجوء إىل حوافز فعالة من حيث التكلفة لالستثامر يف مرشوعات بحث واعدة وناجحة   .9

تلبي احتياجات الرعاية الصحية؛
الرفاه  لتعزيز  والتطوير  البحث  جمال  يف  القدرات  وبناء  التكنولوجية  املعارف  نقل  10.  دعم 

والتنمية االجتامعيني واالقتصاديني يف البلدان النامية؛ 
11. تعزيز اإلتاحة العادلة للتكنولوجيات الطبية اجلديدة بحيث يشارك اجلميع يف منافع التقدم 

العلمي.
وقد تتضمن العنارص املحتملة للمعاهدة ما ييل:

وضع آليات وعمليات شفافة وشاملة تسّهل تقييم االحتياجات يف جمال الصحة وحتديد   .1
األولويات وتقييم احتياجات التمويل؛

وضع آليات لتنسيق أعامل األطراف الفاعلة يف جمال البحث والتطوير، بام يف ذلك تطوير   .2
وتوفري  والتطوير،  البحث  لتنسيق  الدورية  التقييم  عمليات  وتسهيل  مالئمة،  شبكات 
اإلرشادات جلهود البحث والتطوير عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وإسداء 

املشورة بشأن ختصيص املوارد بعد حتديد األولويات؛
وضع قواعد وآليات تكفل متوياًل كافيًا ومنتظاًم وقاباًل للتنبؤ ومستدامًا للبحث والتطوير يف   .3
جمال األمراض من األنامط األول والثاين والثالث، عىل أن يأيت هذا التمويل يف املقام األول 
من مسامهات احلكومات القائمة عىل مستوى النمو يف كل بلد، وأن تتوىل إدارته هياكل 
توجهها مبادئ الشفافية والشمولية )التي تشدد عىل مشاركة البلدان النامية يف عمليات 
صنع القرار( واإلنصاف واملعايري الرفيعة يف ترصيف الشؤون؛ وينبغي أن خيصص متويل 

البحث والتطوير ملا ييل:
أنشطة البحث والتطوير التي تؤدي إىل تطوير منتجات صحية ذات جودة تكون  )  أ ( 

متاحة وميسورة التكلفة ومالئمة للفئات السكانية املستهدفة؛
والتطوير  البحث  تكاليف  بني  االرتباط  تفك  التي  والتطوير  البحث  حتفيز  )ب( نامذج 
تعزيز  ألجل  الناشئة  والتطوير  البحث  نتائج  تتوفر  أن  وتضمن  املنتجات  وسعر 
املزيد من البحوث وتسهيل املنافسة اجلنيسة، وأن تتيرس بتكلفة معقولة لألشخاص 
املحتاجني إليها )يمكن تطبيق هذه النامذج عىل جمموعة آليات التمويل القائمة حاليًا 
كالتمويل بواسطة املنح أو اآلليات اجلديدة كاجلوائز. ومن الرضوري أن تضمن 
هذه النامذج أال يتم احتكار النتائج والبيانات املتأتية من عمليات البحث والتطوير 

املمولة، بل أن تتوفر للبحوث الالحقة(؛
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البلدان  احتياجات  لتلبية  وتسليمها  الطبية  واألجهزة  الصحية  املنتجات  تطوير  ) ج ( 
النامية اخلاصة يف جمال الصحة، بام يف ذلك تطوير منتجات ذات أولوية عاملية يف 

جمال الصحة كاملضادات احليوية؛
جمال  يف  األساسية  واملبادرات  العلوم  ذلك  يف  بام  والتطوير،  البحث  أوجه  مجيع  )  د ( 
املكتبات  قبيل  من  الطبية،  للمعارف  النطاق  الواسع  النرش  تسهل  التي  الصحة 
وغريها  املفتوحة  الطبية  واملنشورات  املفتوحة  البيانات  وقواعد  للمواد،  املفتوحة 

من املبادرات؛
بشكل  وتقييمها  جديدة  صحية  منتجات  بتطوير  مرتبطة  رسيرية  جتارب  إجراء   ) ه (

مستقل والنرش الكامل لبيانات التجارب الرسيرية؛
املبادرات التي تبني قدرات البحث والتطوير املحلية يف البلدان النامية وتعززها؛ )  و ( 

تعزيز القدرة التنظيمية يف جمال العقاقري املرتبطة بسالمة األدوية وجودهتا؛ )  ز ( 
تدابري لتسهيل حوافز جديدة للبحث والتطوير وتشجيعها واحلث عليها، عىل أن تصاغ   .4
للمنتجات  املرتفعة  واألسعار  والتطوير  البحث  تكاليف  بني  االرتباط  فك  يتيح  بشكل 
لضامن أن تكون نتائج البحث والتطوير متاحة وميسورة التكلفة، وتكافئ االبتكارات التي 
حتّسن النتائج الصحية )كجوائز ومكافآت االبتكار الطبي التي حتض عىل تبادل املعارف 

والبيانات واملواد والتكنولوجيات( وال تعتمد عىل االحتكار القانوين؛
املجال  البحث والتطوير يف  الدنيا ملسامهات األطراف يف  قواعد حتدد مستويات احلدود   .5
الطبي مع أخذ عوامل كمستوى التنمية يف كل بلد أو حجم االقتصاد والقدرة عىل الدفع 
يف احلسبان، وذلك بواسطة جمموعة متنوعة من الوسائل، بام فيها الرضائب واملسامهات 

العينية؛
قواعد دولية لتسهيل الوصول للبحوث املمولة من املال العام؛  .6

قواعد وتدابري تتعلق بشفافية االبتكار العاملي الطبي، عىل سبيل املثال ال احلرص:  .7
معايري ختص نرش املعلومات املتعلقة بالتجارب الرسيرية املالئمة واملفيدة، وبالنتائج  )  أ ( 
واملعلومات اخلاصة بالسالمة واجلودة، املتاحة يف سجالت متوفرة للجمهور وسهلة 

الوصول؛
كتكاليف  والتطوير،  البحث  مدخالت  لتكاليف  أوسع  نرش  عىل  تنص  ) ب( رشوط 

التجارب الرسيرية؛
نرش أسعار املنتجات وإيراداهتا بغية تعميق حتليل أداء اآلليات؛ ) ج ( 

املستخدمة  املوارد  بتدفق  املتعلقة  املعلومات  بشأن  التقارير  بتقديم  تتعلق  معايري  ) د ( 
للبحث والتطوير وتبادهلا؛ 

ويف حال كانت نتائج البحث والتطوير ختضع لرتخيص، تأمني شفافية أكرب حول  )  ه ( 
رشوط هذه الرتاخيص؛

وضع قواعد للمعايري األخالقية املرتبطة بالبحث الطبي والتجارب الرسيرية وتنفيذها؛  .8
تدابري وآليات لتيسري القدرات املحلية يف جمال البحث والتطوير وتشجيعها وحفزها، بطرق   .9

من بينها نقل التكنولوجيا، والسيام يف البلدان النامية؛
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10. قواعد وآليات لضامن إدارة نتائج البحث والتطوير وأصوهلام، بام يف ذلك حقوق امللكية 
الوصول  حيث  من  العامة  املصلحة  وحيمي  للمعارف  املفتوح  التبادل  يعزز  بام  الفكرية، 
تلبي  وبطريقة  للعمل،  كافية  حرية  ويكفل  بالصحة  املرتبطة  واالبتكارات  املعارف  إىل 
إتاحة  وتعزز  العمومية  الصحة  وحتمي  والتطوير  البحث  من  النامية  البلدان  احتياجات 

املنتجات الصحية.
11. تدابري لتخطي احلواجز وتعزيز توفر املنتجات الصحية يف السياقات التي تربز فيها احلاجة 
إىل هذه املنتجات، كتلك املرتبطة بالرشوط التنظيمية، وسالسل اإلنتاج، والنُظم الصحية، 

واملعلومات؛
12. آليات ملراقبة وتقييم أداء جهود البحث والتطوير وتنفيذ املعاهدة، بام يف ذلك ُنظم مالئمة 

لرفع التقارير وإجراء التعديالت )1(.
اإلطار العاملي

يسلط رعاة اإلطار العاملي الضوء عىل وجود حاجة ملحة آلليات تتيح حتديد األولويات يف 
متويل البحث والتطوير وتنسيقه وضامن استدامته، فضاًل عن نامذج البحث والتطوير )آليات 
الدفع واجلذب( التي تضمن، بني مجلة أمور أخرى، توفر وسائل عالج ميسورة التكلفة تناسب 
ظروف البلدان النامية وتعزز املزيد من البحوث واملنافسة اجلنيسة، وتعزز البحث والتطوير 
والقدرة عىل اإلنتاج يف البلدان النامية، وتساهم يف بنائها. وبناء عىل ذلك، دعا الرعاة إىل اتباع 

هنج عاملي منهجي وشفاف يف ما خيص البحث والتطوير، برعاية منظمة الصحة العاملية.
واقرتح الرعاة أن يتضمن اإلطار العاملي عنارص توفر متوياًل قاباًل للتنبؤ ومستدامًا، وهيكاًل 
ديناميًا للبحث والتطوير ومبادئ توجيهية تعطي األولوية لتبادل املعارف وإتاحة وسائل عالج 
ميسورة التكلفة، وبناء القدرات يف البلدان، واملنافسة عىل املنتجات اجلنيسة. ويدرس الرعاة 

كذلك هذه العنارص.
ويف ما خيص التمويل املستدام، اقرتح الرعاة إنشاء صندوق:

• تكون مهمته العمل عىل حتقيق مجع مبالغ حمددة من األموال؛	
• يكون مصدر التمويل الرئييس فيه من املسامهات احلكومية وفق أهداف توضع عىل نحو 	

يأخذ يف احلسبان مستوى التنمية يف كل بلد؛
• إلزامية عىل 	 إىل فرض رضائب  اللجوء  أن جتمع مسامهاهتا عرب  حيث يمكن للحكومات 

املستوى  عىل  ممكن  هو  ما  حسب  الرضائب،  عىل  قائمة  ُنظم  واستخدام  املنتجات  بعض 
الوطني؛ 

• اجلهات 	 قبل  من  كالتمويل  أخرى  بمسامهات  احلكومي  التمويل  استكامل  يمكن  حيث 
املانحة.

التي جتمعها  األشكال  الناجحة من خمتلف  الرضائب  األمثلة عن  إىل عدد من  الرعاة  وأشار 
حكومات البلدان النامية لتمويل اإلنفاق عىل الصحة. 

البحث  متويل  عملية  يوجه  والتطوير  للبحث  دينامي  هيكل  وجود  كذلك  الرعاة  واقرتح 
والتطوير ويرشف عليها. وينبغي أن يتوىل هذا اهليكل تقييم االحتياجات وحتديد األولويات، 
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وحيدد أنشطة البحث والتطوير التي ينبغي متويلها ونامذج البحث والتطوير، بام فيها احلوافز، 
التي ينبغي أن تشّكل أساس عمليات البحث والتطوير. ويف ما ييل وصف موجز هلذه العنارص:

• تقييم االحتياجات هيدف إىل حتديد املشكالت الصحية )وحمدداهتا ومدى شدهتا( بطريقة 	
شفافة وتشاورية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وتوفر العالجات امليسورة 

التكلفة واملالئمة، وفجوات البحث والتطوير، واملوارد املتوفرة للبحوث. 
• عىل 	 اجلهود  وتركيز  والبرشية  املالية  املوارد  استخدام  حتسني  إىل  هيدف  األولويات  حتديد 

املجاالت ذات االحتياجات الفائقة وعىل املنتجات/ التكنولوجيات التي تكون فيها أنشطة 
البحث والتطوير ضئيلة أو معدومة. 

• متويل البحث والتطوير وحتديد نموذج مالئم، بام يف ذلك احلوافز، للبحث والتطوير، يعني 	
أنه ينبغي أن يشارك هيكل البحث والتطوير يف حتديد أنشطة البحث والتطوير التي ينبغي 
متويلها، استنادًا إىل تقييم االحتياجات وحتديد األولويات، ونموذج البحث والتطوير، بام 

يف ذلك احلوافز، الذي ينبغي أن يشّكل أساس عملية البحث والتطوير. 
وُيزمع أن يطلق هيكل البحث والتطوير دعوة لتقديم االقرتاحات تستند إىل الفجوات املحددة 
يف جمال البحث والتطوير، ويتوىل تقييم الطلبات ويمّول مقدمي الطلبات املالئمني عىل أساس 

تدرجيي. 
البلدان  هيئات  مشاركة  لضامن  خاصة  أمهية  والتطوير  البحث  إلجراء  املنح  تقديم  ويكتيس 
البحث  عمليات  تسّهل  أن  يمكن  أخرى  آليات  استكشاف  ألجل  أيضًا  مهم  وهو  النامية. 
تقنية مستهدفة،  فيها مشكلة  تكون هناك حاالت حتددت  فقد  املثال،  والتطوير. وعىل سبيل 
"اجلوائز" فاعلة كآلية قائمة بحد ذاهتا أو باالقرتان بمنحة. وقد يكون هناك  وقد تكون فيها 
فجوات يف البحث والتطوير يمكن يف سبيل معاجلتها، النظر يف اتباع هنج قائم عىل البحوث 

التشاركية متشيًا مع مفهوم "املصدر املفتوح".
ويمكن اللجوء إىل آليات خمتلفة من الدفع واجلذب لكن يتعني أن تسرتشد بمبدأ فك االرتباط 

بني تكلفة البحث والتطوير وسعر املنتج وغريها من املبادئ املفصلة أدناه. 
• البحث 	 اهليكل جلميع جوانب  إطار  التمويل يف  يوفَّر  أن  املزمع  اهليكل: من  أنشطة  نطاق 

والتطوير، بام يف ذلك إلجراء التجارب الرسيرية وبناء القدرات املحلية يف جمال البحث يف 
البلدان النامية وتعزيز نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية. 

• امللكية الفكرية اخلرضاء: حني ُيوّفر التمويل، ينبغي أال حيتكر الباحث أو هيئة البحث نتائج 	
البحث املحصلة يف إطار صندوق البحث والتطوير وهيكلهام، من خالل اللجوء إىل محاية 
بموجب براءة اخرتاع. وينبغي أن يتيح هيكل البحث والتطوير لآلخرين البناء عىل النتائج 

املتأتية من جهود صندوق البحث والتطوير وهيكلهام. 
• تنسيق أنشطة البحث والتطوير ومراقبتها وتقييمها: يتمثل أحد األهداف الرئيسية يف تطوير 	

التقييم  إنشاء شبكات مالئمة؛ وتيسري  البحث والتطوير، بام يف ذلك:  لتنسيق جهود  آلية 
الوطنية  املستويات  عىل  اجلهود  هلذه  والتوجيه  اإلرشادات  وتوفري  اجلهود؛  هلذه  الدوري 
واإلقليمية والدولية عىل أساس املعارف واخلربات املكتسبة يف مرحلة تقييم االحتياجات 
املوارد  لتخصيص  املالئمة  باألولويات  يتعلق  ما  املشورة يف  وتقديم  األولويات؛  وحتديد 
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بني أنشطة البحث والتطوير املتعلقة بأمراض خمتلفة والتوازن بني املوارد الالزمة للبحث 
والتطوير والنتائج املوفرة لكل مرض. 

وسيطور اهليكل آليات ملراقبة وتقييم جهود البحث والتطوير التي تشمل بشكل عام اجلهود 
املبذولة بفضل األموال التي يوفره ا اهليكل، فضاًل عن أثر املوارد املخصصة للعالج وتوفري 

اخلدمات. 
ويقرتح الرعاة كذلك مبادئ توجيهية للبحث والتطوير ينبغي أن تشّكل األساس الذي يقوم 

عليه التمويل واهليكل:
ينبغي عدم حرص صندوق البحث والتطوير وهيكلهام يف أمراض النمط الثالث بل ينبغي   .1
ومن  النامية.  البلدان  يف  والتطوير  البحث  جمال  يف  األخرى  الفجوات  كذلك  يعاجلا  أن 
البحث والتطوير وهيكلهام ليشمال جماالت األدوية وأدوات  الرضوري توسيع صندوق 

التشخيص واألجهزة الطبية. 
ينبغي أن تركز جهود البحث والتطوير عىل تطوير منتجات صحية تتالءم مع احتياجات   .2
البلدان النامية واملرىض من مجيع األعامر، وتكون بسيطة )من حيث االستعامل والوصف 

والتخزين(، ومتاحة )من حيث التوفر وُيرس التكلفة( وآمنة وجيدة النوعية. 
ينبغي التشديد عىل تدعيم القدرات التنظيمية يف ما خيص سالمة األدوية ونوعيتها واملعايري   .3
األخالقية للتجارب الرسيرية يف البلدان النامية، فضاًل عن نرش بيانات التجارب الرسيرية 

بأكملها. 
ينبغي حتديد أسعار املنتجات/ التكنولوجيات املصنعة عىل أساس أن تكون ميسورة التكلفة   .4
جلميع من هم يف حاجة إليها، بام يف ذلك يف البلدان متوسطة الدخل. وينبغي لتحقيق هذا 
اهلدف، صياغة آليات الدفع واجلذب اخلاصة بإجراء البحث والتطوير، بحيث تتيح فك 

االرتباط بني تكلفة البحث والتطوير وسعر املنتج.
ينبغي صياغة نامذج البحث والتطوير بشكل يضمن عدم احتكار النتائج والبيانات املتأتية   .5
يسمح  بام  واسع  نطاق  عىل  والتطوير  البحث  نتائج  نرش  وينبغي  والتطوير.  البحث  من 
للباحثني مواصلة البحث يف جمال الصحة، رشط أن يكون هذا البحث والتطوير اإلضايف 

متاحًا لبناء اآلخرين عليه. 
ينبغي أن تصاغ نامذج البحث والتطوير، بام يف ذلك آليات احلفز عىل إجراء البحث والتطوير،   .6
بشكل يضمن أن تبقى امللكية الكاملة لنتائج البحث، بام يف ذلك املنتجات والتكنولوجيات 
النامجة عن البحث والتطوير، لصندوق البحث والتطوير وهيكلهام لتعزيز املزيد من البحث 

واملنافسة اجلنيسة، كرشط للحصول عىل التمويل. 
وينبغي كذلك أن هتدف األنشطة إىل بناء قدرات البحث والقدرات املحلية للبلدان النامية   .7
وتعزيزها. ويتعني، حيث يكون ذلك ممكنًا، أن تتوىل هيئات حملية يف البلدان النامية إجراء 
البحث واإلنتاج، أو أن يتم بالتعاون مع هيئات حملية. وهلذا الغرض، ينبغي وضع تدابري 

فعالة لتعزيز نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية.
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حني ينجم املنتج عن مورد وراثي و/ أو عن معرفة مرتبطة بالشعوب األصلية أو املجتمعات   .8
املحلية، ينبغي االلتزام بمبدأ املوافقة املسبقة واملستنرية واملشاركة العادلة واملنصفة يف املنافع 

يف مجيع مراحل البحث والتطوير والتسويق.
السليم  التشغيل  إلتاحة  والشفافية  الشؤون  ترصيف  من  رفيعة  معايري  اتباع  من  بّد  وال   .9
لصندوق البحث والتطوير وهيكلهام. وينبغي عىل سبيل املثال، التزام الشفافية يف ما خيص 

التمويل املقدم للبحث والتطوير وتكاليف البحث والتطوير املرتتبة عليه.
10. ينبغي أن يكفل صندوق البحث والتطوير وهيكلهام متثياًل كافيًا وجمديًا للمؤسسات العامة 
النامية  البلدان  منح  ذلك  ويتضمن  ومشاركتهم.  النامية  البلدان  من  والباحثني  واخلاصة 

صوتًا متساويًا يف عمليات صنع القرار.
11. ينبغي اإلعالن عن تضارب املصالح وإدارته بشكل سليم. 

ورّصح الرعاة بأن اقرتاحهم، يف صيغته املبّينة أعاله، يقدم هنجًا أكثر شمولية للبحث والتطوير 
مقارنة باالقرتاحات األخرى. وهم يرون أن العنارص املقرتحة )أي الصندوق واهليكل واملبادئ 
التوجيهية( يمكنها أن تشّكل مكونات لصك إطاري دويل بشأن البحث والتطوير. وكذلك 
يمكن أن يتضمن صك من هذا القبيل قواعد/ معايري عامة إضافية تتعلق بالبحث والتطوير 
واإلتاحة، يكون عىل الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية اتباعها، وتوجه مبادرات البحث 

والتطوير، مثل:
• قواعد لتيسري الوصول للبحوث املمولة من املال العام؛	
• قواعد/ معايري تعزز الشفافية يف االبتكار الطبي، كتلك التي تدعو إىل نرش تكاليف املراحل 	

املختلفة للبحث والتطوير وتلك التي تضع معايري لرفع التقارير وتبادل املعلومات املتعلقة 
بتدفق املوارد املستخدمة لدعم البحث والتطوير؛

• املنتج 	 وتكلفة  األسعار  بني  االرتباط  تفك  التي  والتطوير  البحث  حوافز  لتسهيل  قواعد 
وتعزز املزيد من البحوث واملنافسة اجلنيسة وُيرس التكلفة، وتعزيز هذه احلوافز؛

• قواعد ملراقبة اجلهود العاملية يف جمال البحث والتطوير وتقييمها، بام يف ذلك تنفيذ اإلطار؛	
• الرسيرية 	 التجارب  بيانات  ونرش  النامية  البلدان  يف  الرسيرية  للتجارب  أخالقية  معايري 

بأكملها )2(.

األثر عىل الصحة العمومية
املعاهدة

يقول رعاة املعاهدة إن اقرتاحهم سيخّلف أثرًا عظياًم عىل الصحة العمومية، بام أنه هيدف إىل 
وضع إطار عاملي جديد لدعم أنشطة البحث والتطوير ذات األولوية يف جمال الصحة التي تقوم 
عىل املشاركة العادلة يف تكاليف البحث والتطوير وحوافز لالستثامر يف أنشطة البحث والتطوير 

القائمة عىل احلاجات. 
موارد  ختصيص   )1( يضمن  قانوين  دويل  إطار  إىل  حيتاج  الدويل  "املجتمع  إن  الرعاة  ويقول 
مستدامة لتمويل أنشطة البحث والتطوير التي تركز عىل االحتياجات الصحية ذات األولوية، 
والسيام احتياجات البلدان النامية، وخاصة أفراد املجتمع األكثر استضعافًا، و)2( االتفاق عىل 
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أن تكون األدوات الطبية ميسورة التكلفة ومتاحة عىل نطاق واسع ملجموعة عاملية من املرىض، 
حني يصلون إىل مستوى متقدم من التنمية".

معاهدة  شأن  "من  وأضافوا:  الصعد"،  خمتلف  عىل  احلايل  نظامنا  أخفق  لقد  الرعاة:"  وقال 
من  ومنصفة  عادلة  مسامهات  عىل  يقوم  للتنبؤ  وقاباًل  مستدامًا  متوياًل  تؤمن  أن  ملزمة  دولية 
قبل األعضاء، وتؤدي إىل زيادة االستثامر اإلمجايل يف البحث والتطوير، وتدفع بالتقدم العلمي 
قدمًا، وتوصل إىل نظام مستقر سياسيًا لضامن اإلتاحة املنصفة للمنتجات الصحية عىل املستوى 
العاملي. ويتطلب ضامن مسامهات عادلة من قبل اجلميع وإتاحة عادلة للمنافع لصالح اجلميع، 

ختطي نظام خاص يغذيه املمولون واملساعدات اإلنامئية.
وستوفر املعاهدة املقرتحة اإلطار الالزم لضامن أن يكون التمويل الكايف واملنتظم والقابل للتنبؤ 
واملستدام للبحث والتطوير يف جمال األنامط األول والثاين والثالث من األمراض، متوياًل مأمونًا؛ 
وتقييم  األولويات  وحتديد  الصحية  االحتياجات  تقييم  إىل تيسري  اهلادفة  اآلليات  تكون  وأن 

االحتياجات من التمويل متطورة ويف حيز التشغيل" )1(.

اإلطار العاملي
يقول رعاة اإلطار العاملي إن أثره "سيكون بالرضورة إجيابيًا".   ويقولون إن "االقرتاح سرُييس 
هنجًا شاماًل حيال مشكالت البلدان النامية املرتبطة بالبحث والتطوير"، مضيفني أن "احللول 
املقرتحة بشأن التمويل من شأهنا معاجلة مسائل التمويل، يف حني يعالج هيكل البحث والتطوير 
املقرتح واملبادئ التوجيهية املوضحة مسائل ُيرس تكلفة ونتائج البحث والتطوير وبناء قدرات 
البلدان النامية ومسائل إدارة امللكية الفكرية وفك االرتباط بني تكلفة البحث والتطوير وسعر 

املنتجات، من بني أمور أخرى" )2(.
ويتضح بشكل عام أن النهجني يسعيان إىل إجياد إطار دويل قانوين هيدف إىل حتسني الصحة 
احتياجات  مع  أوثق  بشكل  تتامشى  التي  والتطوير  البحث  أنشطة  حفز  خالل  من  العمومية 

الصحة العمومية، وتعزيز إتاحة منتجات البحث. 

اجلدوى التقنية
يقول رعاة املعاهدة إن اقرتاحهم يتمثل يف بدء املفاوضات. ويقرتح رعاة اإلطار العاملي كذلك 
"تطوير صك إطاري بشأن البحث والتطوير يتناول مسائل التمويل وحتديد األولويات وإجراء 
أنشطة البحث والتطوير وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها، وحيدد يف الوقت عينه قواعد/ معايري 

تتعلق بالبحث والتطوير".
وسيشمل ذلك تسهيل منظمة الصحة العاملية للمفاوضات ومشاركة الدول األعضاء مشاركة 
نشطة. وسُيتخذ القرار بشأن مضمون اإلطار الدويل القانوين املتعلق بالبحث والتطوير ونطاقه، 
يف هناية املطاف، خالل عملية املفاوضات املذكورة. وتتوقف إمكانية إجراء هذه املفاوضات 
عىل رغبة الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف الرشوع فيها. وتتوقف جدوى نتائج أية 

مفاوضات عىل الشكل التي ستتخذه هذه األخرية )1(. 
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اجلدوى املالية
وفقًا ملستوى  األول من مسامهات احلكومات  املقام  التمويل يف  يتم  أن  املعاهدة  يقرتح رعاة 
التنمية يف كل بلد وأن تتوىل إدارته هياكل تسرتشد بمبادئ الشفافية والشمولية التي تشدد عىل 
رفيعة يف جمال ترصيف  القرار واإلنصاف ومعايري  النامية يف عمليات صنع  البلدان  مشاركة 

الشؤون.
ويقول الرعاة "إنه ينبغي النظر يف اجلدوى املالية إلبرام معاهدة بعد إجراء املفاوضات حول 
إطار املعاهدة وشكلها. لكنه من الرضوري النظر يف إبرام هذه املعاهدة عىل ضوء والية منظمة 
الصحة العاملية، كام هي حمددة يف دستورها الذي ينص عىل أن املنظمة، ألجل حتقيق أهدافها، 
ينبغي أن تكون وظائفها:  "...)ك( اقرتاح االتفاقيات واالتفاقات واألنظمة ووضع التوصيات 
وتكون  املنظمة  إىل  بمقتضاها  تسند  قد  التي  باملهام  والقيام  الدولية،  الصحية  الشؤون  حول 

متفقة وهدفها" )1(.
ويقول رعاة اإلطار العاملي إن االقرتاح حيظى باجلدوى املالية بام أنه ينص عىل إنشاء صندوق 
وعىل احلصول عىل التمويل من املسامهات احلكومية يف املقام األول، عىل أن تفرض احلكومات 
غري القادرة عىل املسامهة باملبالغ املطلوبة رضائب جتمع من خالهلا األموال الالزمة ملسامهاهتا. 

وخيطط الرعاة كذلك لتلقي الصندوق متوياًل إضافيًا من مصادر أخرى.
وُيقرتح أن يتم متويل تشغيل اإلطار الدويل القانوين بشأن البحث والتطوير وتنفيذه، يف املقام 
األول، من املسامهات احلكومية التي حتدد وفقًا 
ملستويات التنمية يف كل بلد. كام ُيقرتح أن تبلغ 
من  املسامهات  حيث  من  أهدافها  احلكومات 
خالل رضائب خمتلفة. وُيقرتح كذلك أن يتلقى 
الصندوق متوياًل إضافيًا من مصادر أخرى وأن 
الشفافية  بمبادئ  تسرتشد  هياكل  إدارته  تتوىل 
البلدان  مشاركة  عىل  تشدد  التي  والشمولية 
واإلنصاف  القرار  صنع  عمليات  يف  النامية 

ومعايري رفيعة يف جمال ترصيف الشؤون. 
وبصورة عامة، يتعذر احلديث بشكل جمٍد عن 
املرشوع  ألن  نظرًا  للمرشوع  املالية  اجلدوى 
أثره  نمذجة  تتم  ومل  بعد  دقيق  بشكل  حُيدد  مل 

املحتمل. 

اجلدوى التنفيذية
املجال  هذا  يف  الرئيسية  اخلطوات  من  لعل 
ملواصلة  احلكومات  موافقة  عىل  احلصول 
تنفيذه.  املفاوضات بشأن هذا االقرتاح هبدف 
لالقرتاح.  خمترصًا  تقيياًم   1 اجلدول  ويعرض 

اجلدول 1 التقييم املوجز الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاريني 
العامل لإلطار العاملي للبحث والتطوير

التعليق املعيار

قد يكون كبريًا يف حال تنفيذ ناجح. األثر عىل الصحة 
العمومية

عنرص صعب التقييم. الكفاءة/ املردودية

تتوقف عىل رغبة الدول األعضاء يف املنظمة يف التفاوض 
وشكل االتفاق النهائي. اجلدوى التقنية

يصعب تقييم التكاليف املبارشة يف غياب اقرتاح هنائي. اجلدوى املالية

يرمي إىل معاجلة أوجه اخللل يف نظام امللكية الفكرية التي 
قد تعوق االبتكار أو اإلتاحة. امللكية الفكرية

يتمثل أحد مبادئه األساسية يف دمج فك االرتباط كجزء 
ال يتجزأ من متويل البحث والتطوير. فك االرتباط

تعزيز اإلتاحة ُيعد مبدًأ توجيهيًا. اإلتاحة

تعتمد يف اإلطار مبادئ ترصيف الشؤون، بام يف ذلك 
الشفافية والشمولية.

ترصيف الشؤون 
واملساءلة

يشدد االقرتاحان عىل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. بناء القدرات
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اجلدول 1 التقييم املوجز الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاريني العامل لإلطار العاملي للبحث 
والتطوير.

املراجع
1. CEWG submission. Consideration of an essential health and biomedical R&D treaty. 

Submitted by Health Action International Global, Initiative for Health & Equity in 
Society, Knowledge Ecology International, Médecins Sans Frontières, and Third World 
Network, 2011 (http://www.who.int/phi/news/phi_1_rd_submissiontemplate_en.pdf, 
accessed 8 October 2011).

2. CEWG submission. A global framework on health research and development. Submitted 
by All India Drug Action Network, Berne Declaration, CENTAD, Initiative for Health and 
Equity in Society, People’s Health Movement, and Third World Network, 2011 (http://
www.who.int/phi/news/phi_19_submission_cewg_en.pdf, accessed 8 October 2011).

3. CEWG submission. Comments by HAI Global. Submitted by Health Action International 
(HAI) Global, HAI Latin America and the Caribbean (AISLAC) and HAI Europe (HAI-E), 
2011 (http://www.who.int/phi/news/phi_17_health_action_int_sub_en.pdf, accessed 
8 October 2011).

4. EWG submission. Submission of Third World Network. Submitted by Third World 
Network, 2009 (http://www.who.int/phi/public_hearings/second/contributions/
SangeetaShashikantThirdWorldNetwork.pdf, accessed 8 October 2011).

5. EWG submission. Proposal for WHO discussions on a biomedical R&D treaty. Submitted 
by Bangladesh, Barbados, Bolivia and Suriname, 2009 (http://www.who.int/phi/
Bangladesh_Barbados_Bolivia_Suriname_R_DTreaty.pdf, accessed 8 October 2011).

6. EWG submission. Health Action International response: response to the Expert Working 
Group on Alternative Financing. Health Action International, 2009 (http://www.who.
int/phi/HAI.pdf, accessed 8 October 2011).

7. EWG submission. Comments of Knowledge Ecology International (KEI) to the WHO 
public hearing for proposals for new and innovative sources of funding to stimulate R&D. 
Knowledge Ecology International, 2009 (http://www.who.int/phi/KEI.pdf, accessed 8 
October 2011).

إلغاء حرصية البيانات
املصدر: فريق اخلرباء العامل، امللحق 2.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني 
العامل 
ال يوجد.

http://www.who.int/phi/news/phi_1_rd_submissiontemplate_en.pdf
http://www.who.int/phi/news/phi_19_submission_cewg_en.pdf
http://www.who.int/phi/news/phi_19_submission_cewg_en.pdf
http://www.who.int/phi/news/phi_17_health_action_int_sub_en.pdf
http://www.who.int/phi/public_hearings/second/contributions/SangeetaShashikantThirdWorldNetwork.pdf
http://www.who.int/phi/public_hearings/second/contributions/SangeetaShashikantThirdWorldNetwork.pdf
http://www.who.int/phi/Bangladesh_Barbados_Bolivia_Suriname_R_DTreaty.pdf
http://www.who.int/phi/Bangladesh_Barbados_Bolivia_Suriname_R_DTreaty.pdf
http://www.who.int/phi/HAI.pdf
http://www.who.int/phi/HAI.pdf
http://www.who.int/phi/KEI.pdf
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اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة
ال يوجد.

وصف االقرتاح
إن القوانني اخلاصة بحرصية البيانات موجودة يف بعض البلدان. فبالنسبة للواليات املتحدة عىل 
سبيل املثال، يعني ذلك أنه ملدة مخس سنوات من تاريخ اعتامد منتج أصيل ليطرح يف األسواق، 
ال جيوز للرشكات األخرى السعي وراء اعتامد منتج مكافئ يتم إنتاجه استنادًا إىل البيانات التي 
قدمتها الرشكة صاحبة املنتج األصيل بدون موافقتها. وال حيق ملنظمي قطاع العقاقري استخدام 
فرتة  طوال  اجلنيسة  املنتجات  العتامد  األصيل  املنتج  صاحبة  الرشكة  بيانات  عىل(  )االعتامد 
احلرصية، حتى إذا ثبت أن املنتج مكافئ للمنتج األصيل من حيث الرتكيبة الكيميائية والسلوك 
التي  الزمنية  الفرتة  اختالف  قواعد مشاهبة مع  لدهيا  البلدان األخرى  داخل اجلسم. وبعض 
تكفل خالهلا احلرصية وغريها من التفاصيل. عىل سبيل املثال تنص قوانني االحتاد األورويب 
عىل فرتة زمنية أطول )ما بني 8 إىل 11 سنة( يف حني مل تعتمد بعض البلدان النامية هذه املامرسة. 

فمثاًل ليس احلال كذلك بالنسبة للهند )1(.
ولذا فإن أثر حرصية البيانات هو منع دخول املنتجات اجلنيسة يف املنافسة لفرتة زمنية حمددة. 
وينطبق ذلك حتى يف غياب براءة اخرتاع سارية حتمي املنتجات األصلية. ويدفع البعض بأن 
ذلك ُيعد حافزًا إضافيًا إلجراء البحوث، بام يف ذلك البحوث اخلاصة باملنتجات الطبية التي 
ال يمكن فيها احلصول، لسبب أو آلخر، عىل براءات االخرتاع حلامية املنتج. وتنشط رشكات 
املستحرضات الصيدالنية وبعض حكومات البلدان املتقدمة يف ممارسة الضغط إلدخال حرصية 
اتفاقات  إدخاله مطلبًا موحدًا يف  النظام. وُيعد  التي ال تطبق هذا  النامية  البلدان  البيانات يف 
التجارة احلرة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية. ويدفع البعض اآلخر بأن حرصية البيانات 
متثل عقبة إضافية غري رضورية يف سبيل املنافسة اجلنيسة وقد تؤدي بناًء عىل ذلك إىل ارتفاع 

أسعار املنتجات عام كانت لتكون عليه بدوهنا. 
الفكرية عىل احلكومات أعضاء  امللكية  بالتجارة من حقوق  املتصلة  اتفاق اجلوانب  ويفرض 
من  اجلديدة  الكيميائية  باملركبات  اخلاصة  البيانات  بحامية  االلتزام  العاملية  التجارة  منظمة 
االستخدام التجاري غري العادل. وفضاًل عن ذلك، ينبغي عليها منع اإلفصاح عن هذه البيانات 
إال عندما يكون ذلك رضوريًا حلامية اجلمهور أو يف حالة اختاذ اخلطوات الرضورية لضامن محاية 
البيانات من االستخدام التجاري غري العادل. ويرى البعض أن هذا يعني أن البلدان النامية 
مطالبة بأن تعتمد نظام حرصية البيانات لفرتة زمنية حمددة. كام يدفعون بأن حرصية البيانات 
 Health جملة  يف  مؤخرًا  صدر  مقال  دفع  املنطلق  هذا  ومن  اجلديدة.  األدوية  تطوير  تشجع 
ممول من ِقبل دوائر الصناعة برضورة مد فرتة حرصية البيانات يف الواليات املتحدة   Affairs
لتصل إىل 12 عامًا، متاشيًا مع الفرتة التي تم إدخاهلا مؤخرًا بالنسبة لألدوية البيولوجية )بدعوى 

أنه يصعب محايتها بواسطة براءات االخرتاعات( )2(.
ويعترب البعض اآلخر أن اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ال يطالب 
حرصية  أساس  عىل  يقوم  ال  )الذي  العادلة  غري  التجارة  نظام  ظل  يف  البيانات  بحامية  سوى 
احلقوق أو يطالب هبا( وأن االتفاق كان لينص عىل احلرصية لو كانت مقصودة )كام هو احلال 
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بالنسبة ملجاالت امللكية الفكرية األخرى( كام كان ليحدد الفرتة الزمنية التي حُيظر عىل السلطات 
التنظيمية خالهلا االعتامد عىل البيانات املقدمة من الرشكة صاحبة املنتج األصيل العتامد منتج 
جنيس منافس. وعىل سبيل املثال، فقد أضيف ذلك يف اتفاق التجارة احلّرة ألمريكا الشاملية 
 1994 لعام  الفكرية  امللكية  حقوق  من  بالتجارة  املتصلة  اجلوانب  اتفاق  يف  ُيكرر  مل  ولكنه 
األدوية  تطوير  دعم  عىل  البيانات  حرصية  أثر  حول  البيِّنات  وجود  بعدم  دفعوا  كام   .)3،1(
اجلديدة، والسيام فيام يتعلق بالبلدان النامية وباألدوية التي حتتاج إليها تلك البلدان، وأن تنفيذ 

هذا النظام حيد من إتاحة األدوية بدون حتقيق أي فائدة من منظور الصحة العمومية.

األثر عىل الصحة العمومية
قد يؤدي إلغاء حرصية البيانات إىل تراجع األسعار واحتامل زيادة توافر املنتجات التي كانت 

ستدخل يف نطاق احلرصية. 
وتشري البيِّنات يف العديد من البلدان النامية إىل القلة النسبية للحاالت التي تنجح فيها حرصية 
البيانات يف محاية منتج مل حيصل عىل براءة اخرتاع. ويعود ذلك إىل أنه يف معظم احلاالت تنتهي 
فرتة حرصية البيانات قبل انتهاء الرباءة. لذا فإن األثر املادي حلرصية البيانات قد يكون حمدودًا 

نسبيًا فيام يتعلق باألسعار واالبتكار عىل حد سواء )1(.
ولكن وبالرغم من القلة النسبية للبيِّنات فهناك عىل األرجح يف البلدان النامية عدد أكرب بكثري 
املقام  يف  ذلك  ويعود  املتقدمة.  بالبلدان  مقارنًة  االخرتاع  برباءات  املحمية  غري  املنتجات  من 
األول إىل صغر حجم األسواق ويف العديد من احلاالت إىل أن الرشكات قد ال ترى أن األمر 
يستحق تكاليف تسجيل الرباءات ثم احلفاظ عليها. ويف بعض البلدان األخرى التي أدخلت 
نظام الرباءات مؤخرًا نسبيًا إعامالً التفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية، 
هناك عدد من املركبات الكيميائية غري املحمية برباءات االخرتاع )يف حني أهنا حممية يف بلدان 
أخرى( والتي كانت لتخضع حلرصية البيانات لو كانت هذه القاعدة مطبقة )1(. وتشري البيِّنات 
يف األردن إىل أن الرشكات غالبًا ما تعتمد عىل حرصية البيانات التي أدخلتها الواليات املتحدة 
بموجب اتفاق التجارة احلرة بني الواليات املتحدة واألردن يف 2001 وليس عىل محاية براءات 
االخرتاع، وأن تنفيذ هذا النظام قد أدى إىل زيادة كبرية يف أسعار األدوية )4(. وتتمثل ميزة 
حرصية البيانات بالنسبة للرشكات يف أهنا تلقائية وال تكلف شيئًا وال يمكن الطعن فيها أمام 

املحاكم مثل براءات االخرتاع. كام قد متثل عقبة أمام الرتخيص اإللزامي )1(. 
ويف تلك الظروف قد يكون إللغاء الترشيعات اخلاصة بحرصية البيانات أو عدم إدخاهلا، فوائد 
كثرية حمتملة تعود عىل الصحة العمومية. ويتوقف ما الذي ستكون عليه تلك الظروف يف املقام 

األول عىل أوضاع البالد، كام يتضح مما سبق. 

اجلدوى التقنية
نظرًا ألن نظام حرصية البيانات موجود يف العديد من البلدان وغري موجود يف العديد منها فإن 
إلغاءه ُيعد قاباًل للتنفيذ. ففي احلاالت التي ُينص فيها عىل حرصية البيانات ليس فقط بموجب 
القانون الوطني وإنام بموجب اتفاقات دولية ملزمة، سينبغي مراجعة أو إعادة التفاوض بشأن 

تلك االتفاقات. 
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اجلدوى املالية
البسيطة  التكاليف  عن  ويغني  تقريبًا،  إدارية  تكاليف  أي  له  ليس  البيانات  حرصية  إلغاء  إن 
نسبيًا املرتبطة بنظام حرصية البيانات. ومن املنطلق نفسه، فإنه قد حيقق الوفورات للحكومات 

واملرىض بقدر ما ستنخفض أسعار املنتجات عام كانت ستكون عليه.

اجلدوى التنفيذية
حيق للحكومات تغيري مبدأ حرصية البيانات بالطرق التي تتامشى مع التزاماهتا الدولية. ورهنًا 
الفعيل  التنفيذ  عملية  ستكون  دويل،  اتفاق  بشأن  التفاوض  أو  املراجعة  إىل  املحتملة  باحلاجة 
مبارشة نسبيًا. ويوضح اجلدول 2 التقييم املوجز الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاريني العامل 

حلرصية البيانات.

املراجع
1. Clift C. Data protection and data exclusivity in pharmaceuticals and agrochemicals. 

In: Krattiger A et al. eds. Intellectual property management in health and agricultural 
innovation: a handbook of best practices. London, Concept Foundation, PIPRA, FIOCRUZ 
and bioDevelopments-Int. Institute, 2007 (http://www.iphandbook.org/handbook/
chPDFs/ch04/ipHandbook-Ch%2004%2009%20Clift%20Data%20Protection%20
and%20Exclusivity.pdf, accessed 9 October 2011).

اجلدول 2 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل حلرصية البيانات

التعليق املعيار
احتامل حتقيق حتسن كبري يف إتاحة األدوية املوجودة 

حيث تكون حرصية البيانات اآللية الوحيدة لفرض 
احلرصية عىل دواء معني.

األثر عىل الصحة العمومية

إلغاء حرصية البيانات منخفض التكاليف يف حني قد 
تكون إعادة التفاوض بشأن االتفاقات الدولية مرتفعة 

التكاليف.
الكفاءة/ املردودية

يسهل فرض احلرصية أو إلغاؤها رهنًا بإعادة التفاوض 
بشأن االتفاقات الدولية. اجلدوى التقنية

احتامل حتقيق وفورات مبارشة كبرية يف التكاليف حيث 
ستدفع سلطات الصحة العمومية واملرىض أسعار 

خمفضة مقابل األدوية املوجودة.
اجلدوى املالية

يعزز املنافسة اجلنيسة.  امللكية الفكرية
حيتمل أن خيفض فرتة احلرصية.  فك االرتباط

يعزز إلغاء احلرصية املنافسة اجلنيسة وانخفاض 
األسعار. اإلتاحة

ال ينطبق )نظام يستند إىل القواعد( ترصيف الشؤون واملساءلة
يسهل دخول املنتجات اجلنيسة ويساعد عىل بناء 

القدرات بتوسيع نطاق الفرص. بناء القدرات

http://www.iphandbook.org/handbook/chPDFs/ch04/ipHandbook-Ch%2004%2009%20Clift%20Data%20Protection%20and%20Exclusivity.pdf
http://www.iphandbook.org/handbook/chPDFs/ch04/ipHandbook-Ch%2004%2009%20Clift%20Data%20Protection%20and%20Exclusivity.pdf
http://www.iphandbook.org/handbook/chPDFs/ch04/ipHandbook-Ch%2004%2009%20Clift%20Data%20Protection%20and%20Exclusivity.pdf
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2. Goldman D et al. The benefits from giving makers of conventional “small molecule” 
drugs longer exclusivity over clinical trial data. Health Affairs, 2011, 30(1):84-90 (http://
content.healthaffairs.org/content/30/1/84.short, accessed 9 October 2011).

3. Correa C. Protection of data submitted for the registration of pharmaceuticals: 
implementing the standards of the TRIPS agreement. Geneva, South Centre, 
2002 (http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h3009ae/h3009ae.pdf, accessed 9 
October 2011).

4. All costs, no benefits: how TRIPS-plus intellectual property rules in the US-Jordan 
FTA affect access to medicines. Oxfam Briefing Paper, Oxford, Oxfam International, 
2007 (http://donttradeourlivesaway.files.wordpress.com/2011/01/all-costs-no-
benefits.pdf, accessed 9 October 2011).

املنح املبارشة للرشكات 
)فريق اخلرباء العامل: املنح املبارشة للرشكات الصغرية وإلجراء التجارب يف البلدان النامية(

املصدر: مخسة اقرتاحات لفريق اخلرباء العامل تتعلق بتخصيص التمويل.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني العامل 
اسرتاتيجية استثامر جديدة: جوائز البحوث االبتكارية يف البلدان النامية: إنشاء املنتدى العاملي 

للبحوث الصحية.
نظام جديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية: ميغيل أ. مايتو، إدواردو فرانسيوزي.

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة 
 Concept note. Innovative financing العامل.  اخلرباء  فريق  من  املقدم  االقرتاح 
الوطنية  األكاديميات  وسنر،  و.  شارلز   .mechanism for global health innovation

للعلوم يف الواليات املتحدة، بدعم من املنتدى العاملي للبحوث الصحية.

وصف االقرتاح
الصغرية واملتوسطة، وإن  التمويل للرشكات  لتقديم منح  البلدان خمططات  العديد من  لدى 
كانت ال تركز بالرضورة عىل الصحة العمومية. وتستند هذه املخططات إىل منطلق أن مثل هذه 
البنوك  التمويل من أسواق رؤوس األموال )مثل  تواجه صعوبة يف احلصول عىل  الرشكات 
واملستثمرين املجازفني(، حتى يف حالة املرشوعات القيمة. ويمكن أن تقدم هذه املخططات، 
عىل سبيل املثال، التمويل األسايس الكايف الجتياز دواء جديد املرحلة األوىل من التجارب، 

حيث يصبح بعد ذلك من املمكن اجتذاب التمويل التجاري بشكل أو بآخر. 
ومن أمثلة هذه املخططات مبادرة البحوث االبتكارية لألعامل الصغرية يف الواليات املتحدة. 
وفيام يتعلق بالصحة، ختصص نسبة 2.5% من التمويل اخلارجي ملعاهد الصحة الوطنية لتقديم 

http://content.healthaffairs.org/content/30/1/84.short
http://content.healthaffairs.org/content/30/1/84.short
http://www.who.int/entity/medicines/areas/policy/protection_of_data.pdf
http://www.who.int/entity/medicines/areas/policy/protection_of_data.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h3009ae/h3009ae.pdf
http://donttradeourlivesaway.files.wordpress.com/2011/01/all-costs-no-benefits.pdf
http://donttradeourlivesaway.files.wordpress.com/2011/01/all-costs-no-benefits.pdf
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ينطوي عىل  الذي  والتطوير  البحث  أو  االبتكارية  البحوث  الصغرية إلجراء  املنح للرشكات 
إمكانات التسويق وحتقيق الفوائد العامة. ويمكن تقديم املنح الصغرية بدايًة إلجراء دراسات 
اجلدوى )املرحلة 1( ثم تقديم منح أكرب للمتابعة )نصف مليون – مليون دوالر أمريكي( فيام 
2(. وتعمل خمططات أخرى ذات طبيعة مشاهبة يف العديد من البلدان املتقدمة  بعد )املرحلة 

ويف بعض البلدان النامية )مثل اهلند( )1(. 
وقد بدأت مؤسسة "ولكم ترست" يف اململكة املتحدة يف تنفيذ مرشوع بمبلغ 45 مليون جنيه 
اسرتليني بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا احليوية اهلندية. ويسهم كل من الطرفني بمبلغ 22.5 
"البحث والتطوير من أجل الرعاية الصحية معقولة  مليون جنيه اسرتليني. وستدعم مبادرة 
هتدف  التي  والتطوير  البحث  مرشوعات   )R&D for Affordable Healthcare( "التكلفة
إىل تقديم منتجات الرعاية الصحية اآلمنة والفعالة عىل نطاق واسع وبتكلفة معقولة. ويتمثل 
األول،  املقام  اهلند يف  يعملون يف  العام واخلاص، ممن  القطاعني  من  الباحثني  اهلدف يف مجع 
لتطوير األجهزة ووسائل التشخيص واألدوية واللقاحات اجلديدة واالبتكارية التي ستصل 

إىل أكرب عدد من املستفيدين دون اإلخالل باجلودة )2(.
رشكات  يستهدف  دوالر  ماليني   3 بمبلغ  صندوقًا  الدويل  األيدز  لقاح  مبادرة  أسست  وقد 

التكنولوجيا احليوية يف سعيها وراء حتقيق اكتشافات جديدة للتوصل إىل لقاح لأليدز )3(. 
وتلقى فريق اخلرباء االستشاريني العامل اقرتاحني يمتان إىل ذلك بصلة، أال ومها:

• العاملي 	 املنتدى  قدمه  الصغرية  لألعامل  االبتكارية  البحوث  مبادرة  غرار  أول عىل  اقرتاح 
للبحوث الصحية بشأن مرشوع جتريبي بتكلفة 30 مليون دوالر عىل مدار مخس سنوات 

لتمويل الرشكات الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية املبتكرة )1(.
• واقرتاح ثاين يتمثل يف خمطط متويل ابتكاري جديد يعتمد عىل املسامهات املحلية املقدمة من 	

ِقبل احلكومات ودوائر الصناعة وغريها من املصادر املحتملة. وينص هذا االقرتاح عىل 
أن املنتجات التي ُتطور بالتمويل املقدم ستحصل عىل ترخيص غري حرصي برسوم امتياز 

تسدد إىل الصندوق )4(. 
وكذلك فقد اكتشف فريق اخلرباء العامل احلاجة إىل توفري التمويل للتجارب الرسيرية واسعة 
النطاق التي جترهيا الرشكات وتتعلق باملنتجات التي تتوجه إىل البلدان النامية، والتي ال يمكن 
2005 قدمت مؤسسة بيل وميليندا غيتس ما يزيد  إجراؤها إال بذلك. عىل سبيل املثال، يف 
التي  التجارب  تكاليف  متويل  عىل  للمساعدة  املالريا  لقاح  ملبادرة  دوالر  مليون   100 عن 
جُترى بالتعاون مع رشكة "غالكوسميث كالين")5(. وقد تأسست رشاكة البلدان األوروبية 
والبلدان النامية يف جمال التجارب الرسيرية يف 2003 وهتدف إىل "ترسيع عملية تطوير األدوية 
واللقاحات ومبيدات اجلراثيم ووسائل التشخيص اجلديدة أو املحسنة ملكافحة فريوس نقص 
الرتكيز عىل  املكتسب )األيدز(، والسل واملالريا، مع  املناعة  البرشية/ متالزمة نقص  املناعة 
التجارب الرسيرية من املرحلة الثانية والثالثة يف أفريقيا جنوب الصحراء" )6(. وقد صممت 
البحث  مراحل  متويل  أما  املبكرة.  والتطوير  البحث  ملراحل  هنا  إليها  ينظر  التي  املقرتحات 
بشأن  االقرتاحات  املثال  سبيل  عىل  )انظر  آخر  موضع  يف  فيها  النظر  فيتم  املتأخرة  والتطوير 

التمويل املجمع(.
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األثر عىل الصحة العمومية
يتوقف األثر املحتمل للمخططات من نوع مبادرة البحوث االبتكارية لألعامل الصغرية عىل 
د معايري تتعلق بمجاالت املرض و/  الصحة العمومية عىل صياغتها )عىل سبيل املثال، قد حتدَّ
أو االحتياجات الصحية ذات األولوية و/ أو يرس التكلفة(، ومدى حتفيزها لتطوير املنتجات 
اجلديدة، ومدى توفر اخلطط التي يعول عليها لتعزيز إتاحة املنتجات اجلديدة يف البلدان النامية. 
ونظرًا ألن بعض هذه املخططات )مثل مبادرة البحوث االبتكارية لألعامل الصغرية( ُتستهدف 
يف وقت مبكر من عملية البحث والتطوير، يصعب حتديد احتامالت النجاح. ومن ناحية أخرى 
فإن البيِّنات من خمطط مبادرة البحوث االبتكارية لألعامل الصغرية يف الواليات املتحدة تشري 
من   %80 نحو  نت  مكَّ املنحة  وأن  السوق،  إىل  النهاية  يف  تصل  املرشوعات  من   %60 أن  إىل 
"صندوق االبتكار" فك  فيام بعد )1(. ويشرتط  التمويل اإلضايف  تلقي  احلاصلني عليها من 

االرتباط للحصول عىل التمويل، مما قد يساعد عىل تعزيز فرص النجاح. 

اجلدوى التقنية
البحوث  مبادرة  مثل  املخططات  خضعت 
للتجربة  الصغرية  لألعامل  االبتكارية 
للقلق  حمددة  بواعث  هناك  وليس  واالختبار. 
تتطلب  ولكنها  تنفيذها  بإمكانية  يتعلق  فيام 
القدرات اإلدارية والتقنية لتقديم املنح ورصد 

النتائج.

اجلدوى املالية
صغرية.  أو  كبرية  املخططات  هذه  تكون  قد 
قابلة  امُلقرتحة  تلك  مثل  املخططات  وتبدو 
للتنفيذ من الناحية املالية رشيطة وجود جهات 
عىل  ُعليا  ومنظمة  للتمويل  استعداد  عىل 

استعداد إلدارة املخطط. 

اجلدوى التنفيذية
واملنفذين  املمولني  حتديد  إىل  حاجة  ثمة 
املوجز  التقييم  يوضح   3 املحتملني. واجلدول 
الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاريني العامل 

للمنح املبارشة للرشكات.

املراجع
1. CEWG submission. New investment strategy: innovative developing country research 

awards. Submitted by Global Forum for Health Research. (http://www.who.int/phi/
news/phi_5_new_investmt_strat_SBIR_model_en.pdf, accessed 10 October 2011).

اجلدول 3 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل للمنح 
املبارشة للرشكات

التعليق املعيار

يتوقف عىل التمويل والتنفيذ.
األثر عىل الصحة 

العمومية
تتوقف عىل تصميم اخلطة. تقديم املنح والسيام إىل 

الرشكات الصغرية واملتوسطة يتطلب بالرضورة 

التكاليف املالية وتكاليف املعامالت. 

الكفاءة/ املردودية

اخلطط من هذا النوع شائعة يف البلدان املتقدمة والنامية. اجلدوى التقنية
قد تكون كبرية أو صغرية. اجلدوى املالية
تتوقف عىل ظروف اخلطة. امللكية الفكرية

يتوقف عىل ظروف اخلطة؛ ممكن يف حالة "صندوق 

االبتكار".
فك االرتباط

تتوقف عىل ظروف اخلطة ولكن مل ُتقرتح أي آلية. اإلتاحة

ينبغي حتديدمها لكل خطة من اخلطط.
ترصيف الشؤون 

واملساءلة
يمكن تصميمها من أجل تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء 

القدرات.
بناء القدرات

http://www.who.int/phi/news/phi_5_new_investmt_strat_SBIR_model_en.pdf
http://www.who.int/phi/news/phi_5_new_investmt_strat_SBIR_model_en.pdf
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2. £45 million initiative to support development of affordable healthcare products. London, 
Wellcome Trust (press release, 29 July 2010) (http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-
office/Pressreleases/2010/WTX060350.htm, accessed 10 October 2011).

3. IAVI’s innovation fund to bring novel early-stage technologies to AIDS vaccine research: 
flexible and rapid-response funding for pioneering ideas. London, Department for 
International Development, (http://www.dfid.gov.uk/R4D/PDF/Outputs/iavi/
iavifactsheetinnovation.pdf, accessed 10 October 2011).

4. CEWG submission. A new incentive system for technological innovation in developing 
countries. Submitted by Maito MA and Franciosi E. (http://www.who.int/phi/news/
cewg_2011/en/index.html, accessed 10 October 2011).

5. New Gates funding will enable MVI and GSK Biologicals to complete development of 
world’s most advanced malaria vaccine candidate. Bethesda, MD, PATH Malaria Vaccine 
Initiative, and London, GlaxoSmithKline Biologicals (press release, 31 October 2005) 
(http://www.path.org/news/pr-051027-malaria-vaccine-candidate.php, accessed 10 
October 2011).

6. European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), 2011 (http://
www.edctp.org, accessed 10 October 2011).

7. Wessner CW. EWG submission. Concept note. Innovative financing mechanism for global 
health innovation. US National Academies of Science, with support from the Global 
Forum for Health Research 2009 (http://www.who.int/phi/SBIR.pdf, accessed 10 
October 2011).

امللكية الفكرية اخلرضاء 
املصدر: فريق اخلرباء العامل، امللحق 2.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
النامية.  البلدان  الدواء يف  لتمويل  مبتكرة  آلية  النامية:  البلدان  الدواء يف  لتمويل  مبتكرة  آلية 

امللكية الفكرية اخلرضاء، إيتارو نيتَّا.

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة 
الفكرية  )امللكية  االخرتاع  براءات  تأمني  خطة  العامل.  اخلرباء  فريق  من  املقدم  االقرتاح 

اخلرضاء(: وصفة مالية لألمراض املهملة؟ إيتارو نيتَّا.
االقرتاح املقدم من اللجنة املعنية بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية. براءات 

االخرتاع واألدوية األساسية: تطبيق ملرشوع امللكية الفكرية اخلرضاء. إيتارو نيتَّا.

وصف االقرتاح
يقرتح الصندوق الدويل لالبتكار )مرصف سابقًا( إنشاء صندوق هام ومستدام لتمويل إتاحة 
األدوية التي "ال غنى عنها" يف البلدان النامية وتعزيز البحوث الرامية إىل مكافحة األمراض 

http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2010/WTX060350.htm
http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2010/WTX060350.htm
http://www.dfid.gov.uk/R4D/PDF/Outputs/iavi/iavifactsheetinnovation.pdf
http://www.dfid.gov.uk/R4D/PDF/Outputs/iavi/iavifactsheetinnovation.pdf
http://www.who.int/phi/news/cewg_2011/en/index.html
http://www.who.int/phi/news/cewg_2011/en/index.html
http://www.path.org/news/pr-051027-malaria-vaccine-candidate.php
http://www.edctp.org
http://www.edctp.org
http://www.who.int/phi/SBIR.pdf
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التي تعاين منها شعوب تلك البلدان. وسيكون 
مصادر  ثالثة  لالبتكار  الدويل  للصندوق 
براءات  إصدار  "عالوة  وهي:  أال  للتمويل، 
مكاتب  دخل  من  االخرتاع"، وخمصصات 
الرباءات، ونسبة 10% من الدخل الذي حيصل 
عليه حاملو الرباءات من اخلارج. وبذا يفرض 
"عالوة  شكل  يف  إسمية  رضيبة  الصندوق 
عىل  احلصول  بطلبات  املتقدمني  عىل  إصدار" 
الرباءات،  هذه  حاميل  وعىل  اخرتاع  براءات 
التي  الرسوم  من  جديدة  خمصصات  ويعني 
جُتمع يف الوقت احلارض ملنح الرباءات. ويقدر 
يتجاوز  أن تدر دخاًل  املصادر يمكنها  أن هذه 
مستدامة.  بصفة  سنويًا  دوالر  مليارات   8.7
تتمثل  ذلك  وراء  املنطقية  األسباب  أن  ويبدو 
اإلضافية  الرسوم  تدرها  التي  األموال  أن  يف 
املتقدمني  أو  الرباءات  حاميل  عىل  املفروضة 

بطلبات احلصول عىل الرباءات يمكن استخدامها من خالل الصندوق لتخفيف أرضار نظام 
الرباءات عىل إتاحة األدوية أو حلفز االبتكار فيام يتعلق بالبلدان النامية حيث ال يقدم السوق 

احلوافز الكافية لالبتكار )1(. 

األثر عىل الصحة العمومية
أمثلة  وهناك  العمومية.  الصحة  عىل  االقرتاح  هلذا  املحتمل  لألثر  واضح  تقييم  هناك  ليس 
التي قد تلجأ يف حالة  عن احلاالت التي سيدفع فيها الصندوق رسوم ترخيص للحكومات 
عدم حدوث ذلك إىل فرض الرتخيص اإللزامي، أو يدعم استرياد دواء ذي براءة اخرتاع يف 
البلدان التي تفتقر إىل قدرات التصنيع. أو يمكن بدالً من ذلك تقديم مساعدة الصندوق لدعم 

مؤسسات البحث والتطوير التي تعمل يف جمال األمراض املهملة )1(.

اجلدوى التقنية
ويشري االقرتاح إىل عدد من االختيارات ملقر الصندوق، من بينها البنك الدويل ومنظمة التجارة 
العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية. ويفضل أن يكون املقر يف منظمة التجارة العاملية وأن 
تربطه عالقة بآلية تسوية اخلالفات لتلك املنظمة بحيث يتم البت يف طلبات التمويل املقدمة إىل 
الصندوق من خالل عملية معدلة تنفذ من خالل هذه اآللية. إضافة إىل ذلك سُيرشف جملس 
اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية عىل الصندوق، وُيقرتح أن يتم إنشاء الصندوق من 

خالل تعديل عىل اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية )2(.
ومل يتم إثبات اجلدوى التقنية هلذا املخطط. كام أن اهليكل املؤسيس املقرتح معقد. وال يتضح 
إذا كان مفهوم الصندوق الدويل لالبتكار يتامشى مع والية ووظائف منظمة التجارة العاملية 

وهيئاهتا وآلياهتا املختلفة أم ال.

اجلدول 4 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل للملكية  
الفكرية اخلرضاء

التعليق املعيار
مل يتم إثباته. األثر عىل الصحة العمومية

تكلفة مرتفعة للمعامالت. الكفاءة/ املردودية

مل ختترب اجلدوى مع أصحاب املصلحة. اجلدوى التقنية

8.7 مليارات دوالر ُتعد تكلفة باهظة. اجلدوى املالية

األثر غري واضح. امللكية الفكرية

مل يتم تناوله. فك االرتباط

مل يتم تناوهلا. اإلتاحة

هيكل ترصيف الشؤون املقرتح بالغ التعقيد. ترصيف الشؤون واملساءلة

مل يتم تناوله. بناء القدرات
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اجلدوى املالية
اخرتاع  براءات  عىل  احلصول  بطلبات  املتقدمون  يدفعها  دوالر   100 بمبلغ  عالوة  ُتقرتح 
معنى  كان  إذا  توضيح  يتم  ومل  الناشئة.  واالقتصادات  املتقدمة  البلدان  عليها يف  واحلاصلون 
200 دوالر. ويف  املبلغ اإلمجايل الذي يتم دفعه عند احلصول عىل براءة اخرتاع هو  ذلك أن 
تقدير مقدم االقرتاح سيؤدي ذلك إىل مجع 88 مليون دوالر سنويًا. ويقرتح فضاًل عن ذلك 
ختصيص 10% من دخل املنظمة العاملية للملكية الفكرية من معاهدة التعاون بشأن الرباءات 
)نحو 40 مليون دوالر( للصندوق الدويل لالبتكار. وأخريًا ستخصص نسبة 10% من الدخل 

الذي حيصل عليه أصحاب الرباءات من اخلارج للصندوق.
أصحاب  عاتق  عىل  ستقع  التي  التكاليف  بأن  القرار  صناع  إقناع  عىل  ذلك  حتقيق  ويتوقف 
الرباءات )أو املنظمة العاملية للملكية الفكرية( ستجد يف الفوائد املتوقعة من املخطط ما ُيربرها. 
ومل يتم توضيح سبب مجع 10% من دخل أصحاب الرباءات من اخلارج وكيفية تنفيذ ذلك )1(. 

اجلدوى التنفيذية
العميل هلذا املخطط مع املؤسسات  التنفيذ  الرئيسية األوىل يف مناقشة إمكانية  تتمثل اخلطوة 
األكاديميني.  واخلرباء  الصحة  جمال  يف  اخلرباء  من  وغريها  إرشاكها  ُيعتزم  التي  الدولية 
للملكية  العامل  االستشاريني  اخلرباء  فريق  أجراه  الذي  املوجز  التقييم   4 اجلدول  ويوضح 

الفكرية اخلرضاء.

املراجع
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صندوق األثر الصحي 
املصدر: مخسة اقرتاحات واعدة لفريق اخلرباء العامل.
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االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
.Incentives for Global Health صندوق األثر الصحي. اقرتاح مقدم من

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة
االقرتاح املقدم من فريق اخلرباء العامل. صندوق األثر الصحي: ربط األجر باألداء.

وصف االقرتاح
ُيعد صندوق األثر الصحي طريقة جديدة لتمويل االبتكار يف جمال املستحرضات الصيدالنية. 
وسيتاح لكافة رشكات املستحرضات الصيدالنية يف العامل تسجيل األدوية اجلديدة لدى هذا 
تكلفة  يقارب سعر  بسعر  األدوية  تقديم  التسجيل عىل  بموجب  الرشكة  وتوافق  الصندوق. 
املقابل، سيدفع الصندوق للرشكة مبلغًا سنويًا ملدة عرش  إليه. ويف  املنتج حيث توجد حاجة 
سنوات يتحدد وفق تقدير الصندوق لألثر الصحي الشامل الفعيل للدواء، كنسبة من إمجايل 

األثر الصحي الشامل الذي حتققه كافة املنتجات املسجلة لدى الصندوق. 
الدواء  إتاحة  تعرتي  التي  الثغرات  لسد  ُصمم  قد  إنه  الصحي  األثر  صندوق  رعاة  ويقول 
والتي أوجدها نظام البحث والتطوير يف املجال الطبي القائم يف الوقت احلايل. فعادة ما تسرتد 
رشكات املستحرضات الصيدالنية استثامراهتا يف جمال البحث والتطوير بفرض أسعار أعىل عىل 
ل احلرصية التي تكفلها قواعد امللكية الفكرية تنفيذ ذلك. وهكذا  ما تنتجه من أدوية، وُتسهِّ
يتوفر للرشكات احلافز عىل الرتكيز عىل األدوية التي حتقق مبيعات مرتفعة وليس عىل األدوية 
ذات األثر الصحي األكرب. لذا فإن النظام احلايل يفشل فيام يتعلق بأدوية األمراض التي متس 

البلدان النامية يف املقام األول حيث آفاق السوق ضيقة ويكتنفها عدم اليقني. 
فلكي تكون األدوية متاحة عىل نطاق واسع، ينبغي أن تكون األسعار منخفضة، ولكن األسعار 
املنخفضة ال تشجع عىل االبتكار. وصندوق األثر الصحي ُمصمم لتقديم حوافز طويلة األجل 
ر، سيوجد الصندوق تدفقًا  ومستقرة حلل هذه املشكلة. فبدفع املال مقابل األثر الصحي امُلقدَّ
جديدًا لتمويل البحث ال يتاح تنفيذه من الناحية املالية حاليًا. وفضاًل عن ذلك يقدم الصندوق 
احلوافز القوية لضامن وصول األدوية بالفعل إىل املرىض الذين حيتاجون إليها واستخدامهم هلا 

عىل النحو الصحيح.
وسُتقبِل الرشكات عىل التسجيل لدى صندوق األثر الصحي إذا رأت أهنا ستحقق معه عائدات 
سيكون  وبذا  محاية.  من  الفكرية  امللكية  توفره   ما  بفضل  حتقيقها  تتوقع  التي  تلك  عن  أكرب 
أكثر جاذبية للمنتجات ذات اإلمكانات العالجية العالية التي يتوقع أن تكون قيمتها التجارية 
منخفضة، بام يف ذلك أدوية األمراض املهملة. ويرى الرعاة أن هذا النظام يكفل التنظيم الذايت 
ذلك  ولكن  التسجيل،  عىل  الرشكات  من  قليل  عدد  أقدم  إذا  عالية  املكافآت  ستكون  حيث 
سيجتذب املزيد من الرشكات ويؤدي بالتايل إىل خفض قيمة املكافآت. فإذا انخفضت قيمة 

املكافآت انخفاضًا شديدًا سيحدث عكس ذلك.
وُيقرتح أن يمول الصندوق من ِقبل احلكومات وغريها من اجلهات املانحة. ووفقًا هلذا االقرتاح 
تقدر امليزانية السنوية املبدئية بنحو 6 مليارات دوالر، ويربر هذه التكلفة اهلدف املتمثل يف متكني 
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هذه  وتفرتض  الواحدة.  املرة  يف  دواًء   20 تشمل  معقولة  حافظة  عىل  احلفاظ  من  الصندوق 
احلافظة تسجيل دواءين جديدين سنويًا. ومع وجود يف أي وقت من األوقات 20 دواًء يتلقى 
املكافآت، سيتمكن الصندوق إذا توفر له 6 مليارات دوالر سنويًا من ختصيص 300 مليون 

دوالر سنويًا لكل دواء من األدوية.
ومن املتوقع أن تتوىل إدارة الصندوق احلكومات املمولة وبعض اخلربات اإلضافية من منظمة 
الصحة العاملية أو املنظامت غري احلكومية ذات اخلربة امليدانية. وسيحتاج جملس الصندوق إىل 
اختاذ القرارات بشأن املكافآت التي يقدمها الصندوق وذلك استنادًا إىل التوصيات الصادرة 

عن فرع التقييم يف الصندوق )1(. 

األثر عىل الصحة العمومية
يستند هذا االقرتاح إىل منطلق أن الرشكات التي تسجل منتجاهتا لدى صندوق األثر الصحي 

ستحصل عىل مكافأة تتناسب مع األثر الصحي العام الرتاكمي الناجم عن استخدام املنتج. 
ويتمثل املقياس املعياري لألثر الصحي يف سنوات العمر املصححة باحتساب اجلودة. فالدواء 
الذي يضيف 10 سنوات من احلياة الصحية إىل عمر الشخص سيعترب قد أضاف 10 سنوات 
باحتساب  املصححة  العمر  سنوات  تقدير  ويصعب  هذا  اجلودة.  باحتساب  مصححة  عمر 
باملصداقية. وتشمل عملية  التقديرات  لكي حتظى  البيانات  من  كبريًا  كاًم  اجلودة، وسيتطلب 
التقييم احلصول عىل البيِّنات بشأن األثر الرتاكمي عىل صحة املستهلك املتوسط للدواء املسجل. 
وإذا كان الدواء املسجل حيل حمل دواء آخر فحسب، يصبح التحليل مبارشًا نسبيًا. ولكن عادة 
وينشأ عن  تعقيدًا،  أكثر  اجلودة  باحتساب  املصححة  العمر  الدواء عىل سنوات  أثر  يكون  ما 
السامت العالجية املحسنة، وعن زيادة االستخدام بفضل انخفاض السعر، وعن استخدام أكثر 

فعالية بفضل ممارسات أفضل يف جمال الوصفات الطبية والتعليامت املقدمة للمريض. 
وستنطلق التقييامت من املعلومات املتاحة عمومًا عن األدوية يف الوقت احلارض. وفضاًل عن 
ذلك، ستطاَلب الرشكات املسجلة لدى الصندوق بتقديم املعلومات عن مبيعاهتا مبارشة إىل 
لة  الصندوق وبإطالع موزعيها عىل هذا املطلب. ويف الوقت نفسه سيتوفر لدى الرشكة امُلسجَّ
حافز قوي عىل تزويد الصندوق بالبيانات الدالة عىل فعالية منتجها مقارنة باملنتجات األخرى، 

حيث ستمثل هذه البيانات الربهان الالزم للحصول عىل مكافأة الصندوق.
ويعكف الرعاة يف الوقت احلارض عىل وضع منهجية لتقييم األثر الصحي بالتعاون مع فريق 
من اخلرباء متعددي التخصصات. وهم يقرون بعدم وجود مقياس دقيق للصحة أو املرض أو 
ُخواِرْزِميَّة دقيقة لتقييم األثر الصحي، وأن أي تقييم من هذا القبيل سيعتمد ال حمالة عىل بيانات 
املعيار  املثالية ليست هي  الدقة  إن  الرعاة  يقول  الدقة. ورغم ذلك  ليست عىل قدر مثايل من 
املالئم. بل املهم، حسب قوهلم، هو تزويد رشكات املستحرضات الصيدالنية بحوافز جديدة 
مكافآت  عىل  احلصول  ملحاولة  قوية  جديدة  حوافز  )وليس  الصحة  حتسني  حتقق  لكي  قوية 
الصندوق دون إحداث أثر صحي(. وينبغي أن يكون تقييم صندوق األثر الصحي سلياًم بالقدر 
الكايف حتى ترى الرشكات أن أفضل اسرتاتيجية للحصول عىل مكافآت الصندوق هي حتقيق 
حتسني الصحة. ويقول الرعاة إن توجيه قدر كبري من االستثامرات إىل مجع البيانات وحتليلها، 
الغرض إىل  استثمره أي نظام صحي وطني يف هذا  ما  مبالغ هذه االستثامرات  بحيث تفوق 
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يومنا هذا، سيتيح للصندوق إصدار التقييامت املتسقة والتي يمكن االعتامد عليها بالقدر الذي 
يضمن التوزيع العادل للمكافآت بني الرشكات املسجلة عىل أساس األثر الصحي الذي حتدثه، 

وسيزود بذلك املبتكرين باحلوافز املجدية لتطوير املنتجات ذات األثر الصحي الكبري )1(.

اجلدوى التقنية
عليها  يعول  تطوير وسيلة عملية  التقنية عىل  الناحية  من  االقرتاح  هذا  تنفيذ  إمكانية  تتوقف 
وُيقرتح  للرشكات(.  املستحقة  املكافآت  رصف  عليه  يتوقف  )الذي  الصحي  األثر  لتحديد 
وهي  اجلودة،  باحتساب  املصححة  العمر  سنوات  أساس  عىل  الصحي  األثر  قياس  يقوم  أن 
منهجية مستخدمة يف عديد من الدول )مثل اململكة املتحدة( لتقييم الفوائد الصحية النامجة عن 
البيانات  نظام ذي مصداقية وفعالية جلمع  التحدي يف وضع  الطبية. ويتمثل  التكنولوجيات 
الالزمة لتقييم الفوائد الصحية املرتاكمة. ويتطلب ذلك املعلومات ليس فقط عن املبيعات وإنام 
أيضًا عن أثر األدوية التي تستخدم يف البلدان النامية. لذا فإن صندوق األثر الصحي يتطلع إىل 

آلية تقييم يتسع نطاقها اتساعًا كبريًا، وتقدر تكلفتها السنوية بنحو 600 مليون دوالر. 
أن  إىل  احلالية  التقديرات  وتشري  الرسيرية.  البيِّنات  لتقييم  املبلغ  هذا  من  جزء  وسيخصص 
تكاليف الدراسات املقارنة املبارشة قد ترتاوح ما بني 2.5 مليون دوالر للدراسات الصغرية 
نسبيًا و20 مليون دوالر للدراسات الكبرية. وترتاوح تكلفة الدراسات الرصدية ما بني 1.5 
الرصدية يف خمتلف  الدراسات  الصندوق إجراء  مليون دوالر و4 مليون دوالر. وسيتطلب 
األماكن، لذا فقد تكون تكلفتها مرتفعة. أما املراجعات املنهجية للبيِّنات فتتكلف عادة حوايل 
توزيع  لضامن  التدقيق  مهام  من  الكثري  تنفيذ  إىل  الصندوق  سيحتاج  كام  دوالر.  مليون   0.3
الرصدية. وأخريًا سيكون هناك  الدراسات  نتائج  مع  تتامشى  بطريقة  املنتجات واستخدامها 
عنرص هام يتمثل يف التكاليف العامة املرتبطة بتوفري وظائف الفرع التقني وغريها من الفروع 
النُظم لرصد املبيعات  التشغيلية، والتي يمكن أن توزع عىل املنتجات. كذلك سينبغي إنشاء 
"عىل  والتحقق من أن األرقام التي تقدمها الرشكات ليست مبالغًا فيها. لذا يقول الرعاة إنه 
الصندوق أن يطالب بتقارير موسعة عن حجم املبيعات عىل أن ُتقدم إليه مبارشة من جانب 

باعة اجلملة، وأن تشمل البيِّنات التي تشري إىل باعة التجزئة الذين اشرتوا األدوية" )1(.
العامل عىل اإلطالق".  للتقييم الصحي يف  "أكرب وكالة  الصندوق  العموم سيكون  وعىل وجه 
التحليل  هذا  سيمثل  له،  الالزمة  باملعلومات  الصندوق  تزويد  عن  فضاًل  بأنه  الرعاة  ويدفع 

منفعة عامة يف حد ذاته )1(.
ويطرح النقاد مسألتني رئيسيتني مرتابطتني. أوالً، هل من املمكن مجع بيانات تتسم باملصداقية 
وإمكانية االعتامد عليها لرصف املكافآت عىل أساسها، حتى يف وجود هيكل أسايس للتقييم 
عايل التكلفة وقادر عىل بلوغ مستوى باعة التجزئة واملرىض يف البلدان النامية؟ وثانيًا، هل من 
املمكن عزل أثر الدواء املستقل ومتييزه عن آثار التدخالت الصحية األخرى املتزامنة، حتى مع 
افرتاض توفر البيانات بالغة الدقة؟ فعىل سبيل املثال، قد يتزامن استخدام الناموسيات يف أحد 
البلدان مع وسائل عالج املالريا األخرى. والسؤال الذي سُيطرح هو ما املقدار فيام تم قياسه 

من حتسن الصحة الذي يمكن أن ُيعزى إىل دواء معني )2(.
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وهناك املزيد من تفاصيل أفكار الرعاة حول اجلدوى التقنية يف اقرتاحهم املقدم إىل فريق اخلرباء 
االستشاريني العامل )3(.

وقد أشار بعض النقاد اآلخرين إىل أن الرتخيص املفتوح للمنتجات املسجلة لدى الصندوق 
ُيعد طريقة أفضل لضامن اقرتاب أسعار البيع من سعر التكلفة عىل قدر اإلمكان، وذلك بتعزيز 

املنافسة بني موردي املنتجات اجلنيسة وأصحاب املعامل التجارية )4(.

اجلدوى املالية
يتطلب االقرتاح متويل سنوي من ِقبل احلكومة 
مليارات   6 يبلغ  املانحة  اجلهات  من  وغريها 
التمويل  هذا  يكفي  أن  امُلقدر  ومن  دوالر، 

للحفاظ عىل حافظة تشمل 20 دواًء. 
ويف املقابل ينبغي مالحظة أن إمجايل املساعدة 
قدر  قد   2010 لعام  الصحة  اإلنامئية يف جمال 
عام  بدوالرات  دوالر  مليارات   26.9 بنحو 
2008 )5(. ويف2011 كانت السوق العاملية 
 880 بنحو  تقدر  الصيدالنية  للمستحرضات 

مليار دوالر )6(. 

اجلدوى التنفيذية
خطة  وضع  يف  األوىل  الرئيسية  اخلطوة  تتمثل 
لتقييم األثر الصحي عىل أن حتظى هذه اخلطة 
بمصداقية لدى الرشكات تضمن استخدامها 
وتتمثل  جذابًا.  حافزًا  واعتباره  النظام  هلذا 
اخلطوة الرئيسية الثانية يف إقناع احلكومات بأن 
تكلفة سنوية قدرها 6 مليارات دوالر وتشمل 
ما  بفضل  جمدية  ستكون  للتقييم  كبرية  منظمة 
سيتحقق من فوائد. ويوضح اجلدول 5 التقييم 
املوجز الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاريني 

العامل لصندوق األثر الصحي.
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األثر الصحي

التعليق املعيار

قد يكون كبريًا إذا تم تسجيل العديد من املنتجات لدى 
الصندوق.

األثر عىل الصحة 

العمومية

متثل آلية التقييم %10 من التكلفة املقرتحة. الكفاءة/ املردودية

تقييم األثر الصحي عىل نحو يعول عليه، وهو ما يتوقف 
عليه النجاح، ُيمثل حتديًا. اجلدوى التقنية

ُتعد التكاليف املبارشة لالقرتاح واملقدرة بنحو 6 

مليارات دوالر مرتفعة.
اجلدوى املالية

يتيح التنازل اجلزئي عن بعض احلقوق التي تكفلها 
براءات االخرتاع طوعيًا يف مقابل مكافأة مالية. امللكية الفكرية

يستند املبدأ الرئييس إىل فك االرتباط. فك االرتباط

يوفر حافزًا عىل حتسني اإلتاحة حيث املكافأة مرتبطة 
بزيادة احلصائل الصحية. اإلتاحة

ترتيبات ترصيف الشؤون غري واضحة.
ترصيف الشؤون 

واملساءلة

ال يوجد أثر مبارش. بناء القدرات

http://www.yale.edu/macmillan/igh/hif_book.pdf
http://www.yale.edu/macmillan/igh/hif_book.pdf


173تعــزيز التمـويل والتنســيق عىل الصعيد العـاملي

3. CEWG submission. Health Impact Fund. Submitted by Incentives for Global Health, 
2011 (http://www.who.int/phi/news/phi_7_cewg_hif_submission_jun2011_en.pdf, 
accessed 11 October 2011).

4. Love J. HIF in the European Parliament. Geneva, Knowledge Ecology International, (blog 
post, 11 April 2011) (http://keionline.org/node/1112, accessed 11 October 2011).

5. Institute for Health Metrics and Evaluation. Financing global health 2010: development 
assistance and country spending in economic uncertainty. Seattle, University of 
Washington, 2010 (http://www.healthmetricsandevaluation.org/sites/default/files/
policy_report/2010/FGH_2010_REPORT_FINAL_051111.pdf, accessed 11 October 
2011).

6. IMS Health forecasts global pharmaceutical market growth of 5-7 percent in 2011, 
reaching $880 Billion. Danbury, CT, IMS Health (press release, 6 October 2010) (http://
www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.a46c6d4df3db4b3d88f6110
19418c22a/?vgnextoid=119717f27128b210VgnVCM100000ed152ca2RCRD&vgnex
tchannel=41a67900b55a5110VgnVCM10000071812ca2RCRD&vgnextfmt=default, 
accessed 11 October 2011). 

7. Pogge T et al. EWG submission. The Health Impact Fund: pay-for-performance, 2009 
(http://www.who.int/phi/HIF.pdf, accessed 11 October 2011).

ترشيعات أدوية األمراض النادرة )األدوية اليتيمة( 
املصدر: مخسة اقرتاحات واعدة لفريق اخلرباء العامل.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
ال يوجد.

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة
ال يوجد.

وصف االقرتاح
أسرتاليا  يف  بالفعل  موجودة  اليتيمة(  )األدوية  النادرة  األمراض  بأدوية  اخلاصة  الترشيعات 
واليابان والواليات املتحدة واالحتاد األورويب. واالقرتاح يصف يف املقام األول املخطط القائم 

يف الواليات املتحدة ويعقد املقارنات عند الرضورة. 
وخمطط أدوية األمراض النادرة هو خمطط ُمصمم من أجل تعزيز تطوير املنتجات التي تعالج 
عىل  حتصل  مل  إذا  الكافية  باحلوافز  حتظى  لن  الصناعة  هذه  أن  منطلق  من  النادرة  األمراض 
من  أقل  يصيب  مرض  أنه  عىل  النادر  املرض  ف  ُيعرَّ املتحدة  الواليات  ويف  خاصة.  مساعدة 
200 ألف شخص. ويكفل القانون للرعاة حرصية تسويق منتجات األمراض النادرة التي تم 
اعتامدها لدواعي االستعامل املحددة، وذلك ملدة سبع سنوات، وخصم رضيبي بنسبة 50% من 

http://www.who.int/phi/news/phi_7_cewg_hif_submission_jun2011_en.pdf
http://keionline.org/node/1112
http://www.healthmetricsandevaluation.org/sites/default/files/policy_report/2010/FGH_2010_REPORT_FINAL_051111.pdf
http://www.healthmetricsandevaluation.org/sites/default/files/policy_report/2010/FGH_2010_REPORT_FINAL_051111.pdf
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.a46c6d4df3db4b3d88f611019418c22a/?vgnextoid=119717f27128b210VgnVCM100000ed152ca2RCRD&vgnextchannel=41a67900b55a5110VgnVCM10000071812ca2RCRD&vgnextfmt=default
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.a46c6d4df3db4b3d88f611019418c22a/?vgnextoid=119717f27128b210VgnVCM100000ed152ca2RCRD&vgnextchannel=41a67900b55a5110VgnVCM10000071812ca2RCRD&vgnextfmt=default
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.a46c6d4df3db4b3d88f611019418c22a/?vgnextoid=119717f27128b210VgnVCM100000ed152ca2RCRD&vgnextchannel=41a67900b55a5110VgnVCM10000071812ca2RCRD&vgnextfmt=default
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.a46c6d4df3db4b3d88f611019418c22a/?vgnextoid=119717f27128b210VgnVCM100000ed152ca2RCRD&vgnextchannel=41a67900b55a5110VgnVCM10000071812ca2RCRD&vgnextfmt=default
http://www.who.int/phi/HIF.pdf
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تكلفة إجراء االختبارات الرسيرية عىل البرش، ومنح البحوث إلجراء االختبارات الرسيرية عىل 
الوسائل اجلديدة لعالج األمراض النادرة. 

ويشبه خمطط االحتاد األورويب هذا املخطط إال أنه ينص عىل 10 سنوات من حرصية السوق.
وعادة ما تتجاوز الترشيعات اخلاصة بأدوية األمراض النادرة حرصية السوق لتشمل خفض 
العينات( نظرًا الستحالة إجراء جتارب  للتسجيل )مثل حجم  الالزمة  املتطلبات اإلحصائية 

واسعة النطاق عىل معظم األمراض النادرة.
أدوية  من   2250 عن  يزيد  ما  تعيني  إىل  هذا  يومنا  حتى  املتحدة  الواليات  ترشيعات  وأدت 
األمراض النادرة، وأسفرت عن حصول 361 منها عىل إذن التسويق. يف 2009 كانت أدوية 
األمراض النادرة متثل 38% من وسائل العالج اجلديدة البالغ عددها 29 التي اعتمدهتا إدارة 

األغذية والعقاقري يف الواليات املتحدة للتسويق )1(.
ورغم أن خمططات أدوية األمراض النادرة هتدف إىل حفز إنتاج وسائل عالج األمراض النادرة 
يف البلدان املتقدمة، إال أنه حيتمل أن تكون ذات صلة بأمراض نادرة يف البلدان املتقدمة ولكنها 

منترشة يف البلدان النامية )مثل السل(. 
بأمراض  يتعلق  أثرها فيام  املتقدمة إىل تعزيز  البلدان  القائمة يف  وقد يؤدي تعديل املخططات 
البلدان النامية. أو يمكن بدالً من ذلك أن تتخذ حكومات البلدان النامية تدابري مماثلة لتوفري 

املزيد من احلوافز لالبتكار الذي يناسب خصائص األمراض لدهيا. 

األثر عىل الصحة العمومية
وكان مفاد النتيجة العامة التي خلصت إليها مراجعات ترشيعات أدوية األمراض النادرة يف 
الواليات املتحدة مؤخرًا أهنا قد نجحت يف حفز البحث والتطوير وإتاحة املنتجات اجلديدة أو 
ر لعالج األمراض  دواعي االستعامل اجلديدة للمنتجات املوجودة بالفعل، والتي مل تكن لُتطوَّ
النادرة )2(. ومن ناحية أخرى فإن هذه املخططات مل تساعد مساعدة ملموسة عىل حفز تطوير 
وسائل عالج األمراض التي متس البلدان النامية يف املقام األول والتي ُتعد شديدة الندرة يف 
البلدان املتقدمة. فقد كان أثر خمططات أدوية األمراض النادرة عىل الصحة العمومية يف البلدان 

النامية حمدودًا للغاية )3( )4( )5( )6(.
ويف الواليات املتحدة متثل األثر الصحي العام يف أن وسائل عالج األمراض النادرة املتاحة 
واملستخدمة اآلن قد زاد عددها، ولكن ذلك حتقق عىل نفقة املريض و/ أو رشكة التأمني و/ أو 
من  العديد  املثال  سبيل  عىل  تشمل  احلكومة. وتعكس أسعار أدوية األمراض النادرة – التي 
وسائل عالج الرسطان – حرصية أسواقها، ولذا ترى الرشكات أن حرصية السوق ُتعد أكثر 
احلوافز فعالية فيام يتعلق هبذا النوع من األدوية. وتتمتع البلدان املتقدمة بوضع أفضل جيعلها 
قادرة عىل حتمل تكلفة مثل هذه احلوافز، رغم أن تكاليف الرعاية الصحية ختضع للتمحيص 

الدقيق يف مجيع البلدان. 
ومن ناحية أخرى توجد أمثلة يف كل من الواليات املتحدة واالحتاد األورويب ملركبات كانت فيام 
مىض متاحة بأسعار زهيدة ثم اعتمدت بعد ذلك كأدوية لألمراض النادرة فيام يتعلق بدواعي 
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استعامل معينة فارتفعت أسعارها نتيجة لذلك. لذا فهناك جمال أمام الرشكات للتحايل عىل 
النظام عىل نحو يتناىف مع أهداف الترشيع )7( )8(.

ويف حني أن أدوية األمراض النادرة جيب أن تستويف معايري إدارة األغذية والعقاقري قبل اعتامدها 
للتسويق، إال أهنا نظرًا لطبيعتها غالبًا ما ختترب عىل عدد أقل من املرىض مقارنة بأدوية األمراض 
"الرئيسية" )3(. وعادة ما تشمل أدوية األمراض النادرة بعض أحدث وسائل العالج )التي 
ختص أنواع نادرة من الرسطان مثاًل( والتي ستكون مؤهلة لترسيع عملية اعتامدها من ِقبل إدارة 
التي  املحتملة  للفوائد  نظرًا  وذلك  أقل،  تنظيمية  لرقابة  ختضع  أهنا  أي   – األغذية والعقاقري 
قد تنشأ عن اإلرساع بطرحها. لذا فإن طبيعة أدوية األمراض النادرة قد جتعلها أكثر عرضة 
الكتشاف ما هلا من آثار جانبية بعد طرحها يف السوق مقارنة بوسائل العالج األخرى. فينبغي 
عىل السلطات التنظيمية حيثام كان أحد أدوية األمراض النادرة يعالج مرضًا يمس ماليني البرش 
املتقدمة، أن تأخذ ذلك يف اعتبارها عند  البلدان  النامية فضاًل عن آالف البرش يف  البلدان  يف 

اعتامد هذا الدواء للتسويق.

اجلدوى التقنية
وحتظى خمططات أدوية األمراض النادرة باجلدوى التقنية يف البلدان املتقدمة وتم تنفيذها بالفعل 
يف عدد منها. ولكن املسألة هي إذا ما كان مثل هذه املخططات التي حتفز البحث والتطوير فيام 

يتعلق بالبلدان النامية قابل للتنفيذ من الناحية التقنية.
فمعظم البحوث املنشورة تشري إىل أن أهم أوجه النقص هو غياب آلية "جذب" فعالة بسبب 
صغر حجم الطلب عىل املنتج يف البلدان املتقدمة أو غيابه بالكامل. كذلك يشري معظم املحللني 
إىل أنه برغم التحسينات املختلفة التي يمكن إدخاهلا عىل هذه املخططات، إال أن أثرها يمكن 
أن يتغري تغريًا كبريًا إذا ما تم ربطها بآلية "جذب" أخرى مثل قسيمة مراجعة ذات أولوية، أو 
حق من حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل، أو صندوق جائزة )3( )4( )5(. ونظرًا لذلك، 
فإن اجلدوى التقنية للمخطط ستتوقف يف املقام األول عىل اجلدوى التقنية آللية اجلذب التي 

سريتبط هبا.
وفيام يتعلق بالتحسينات التي يمكن إدخاهلا عىل املخططات احلالية، تشمل االقرتاحات ما ييل:

• إضافة األمراض التي متس البلدان النامية يف املقام األول، أو املنتجات املوجهة إىل احتياجات 	
البلدان النامية والتي تتعلق بأمراض النمط األول، عىل نحو رصيح ضمن معايري التأهل؛

• ضامن أن التجارب التي جُترى يف اخلارج مؤهلة للحصول عىل املنح أو اإلعفاءات الرضيبية؛	
• مواءمة خمططات البلدان املتقدمة و/ أو تدابري االعتامد املتبادلة؛	
• ضامن أن معايري االعتامد التنظيمية تناسب البلدان النامية.	

ليس من الواضح كيف يمكن تعديل خمططات أدوية األمراض النادرة الستخدامها يف البلدان 
النامية بحيث تلبي احتياجاهتا اخلاصة. فغالبًا ما ستتمثل أولوياهتا الرئيسية يف األمراض التي ُتعد 
نادرة يف بلداهنا هي. لذا ستتوقف جدوى املخططات عىل ظروف واحتياجات البلدان النامية 
املختلفة. بيد أن مثل هذه املخططات لن تساعد عىل خلق عامل "جذب" تتمثل سمته املميزة يف 

العامل املتقدم بحرصية السوق املرتبطة بسوق قادرة عىل دفع أسعار باهظة يف معظم األحيان. 



البحــث والتطــوير لتلبــية االحتيــاجات الصحــية يف البلدان النامــية: 176

اجلدوى املالية
يف  وتتمثل  للحكومات  بالنسبة  زهيدة  النادرة  األمراض  أدوية  خمططات  تنفيذ  تكلفة  ُتعد 
نفقات إدارة املخطط التي تعتمد عىل إضافة الوظائف إىل منظمة موجودة بالفعل وهي السلطة 
التنظيمية. ومن ناحية أخرى فإن تكلفة املنح التي تقدم بموجب املخطط واخلصومات الرضيبية 
قد تكون كبرية. ولكن التكلفة األكرب سيتحملها مشرتو األدوية نتيجة للحرصية املكفولة و/ أو 

لة امُلصممة حلفز البحث والتطوير فيام يتعلق بالبلدان النامية.  لتكلفة آلية اجلذب امُلكمِّ

اجلدوى التنفيذية
وهناك خطوة أساسية عىل البلدان التي لدهيا خمططات أدوية األمراض النادرة أن تتخذها وهي 
ينبغي تنفيذها، والتي يستحسن مواءمتها، لزيادة حوافز  التي  التشاور معًا حول اإلجراءات 
البحث والتطوير يف جمال املنتجات التي تلبي احتياجات البلدان النامية. ويوضح اجلدول 6 
التقييم املوجز الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاريني العامل لترشيعات أدوية األمراض النادرة 

)األدوية اليتيمة(.
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جمموعات براءات االخرتاع 
)فريق اخلرباء العامل: جمموعات براءات االخرتاع )نموذج املرفق الدويل لرشاء األدوية((

املصدر: مخسة اقرتاحات واعدة لفريق اخلرباء العامل.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني العامل 
املرفق الدويل لرشاء األدوية

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة
ال يوجد.

وصف االقرتاح
رأى فريق اخلرباء العامل يف جمموعات براءات االخرتاع هنجًا واعدًا ومنخفض التكلفة، حيث 
املحتمل. ونصح  العام  الصحي  بالفعالية واجلدوى واألثر  يتعلق  فيام  تقييم جيد  حصل عىل 
ليناسب  تعديله  إمكانية  حيث  من  أفضل  نحو  عىل  النموذج  هذا  باستكشاف  بشدة  الفريق 

جماالت املرض األخرى.
ويمثل نموذج املرفق الدويل لرشاء األدوية جممعًا "هنائيًا" يتعامل مع براءات اخرتاع منتجات 
عالج فريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )األيدز(. وعادة ما كانت 
جمموعات براءات االخرتاع ترتبط يف املايض ببحوث املراحل "األولية" كوسيلة لتسهيل تطوير 
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املنتجات، والسيام حيثام متتلك كيانات خمتلفة عددًا كبريًا من الرباءات التي ينبغي استخدامها 
يف عملية البحث. 

اآلن  تنفذها  والتي  النهائية  املراحل  مبادرات  إحدى  بشأن  البيِّنات  التقييم  هذا  ويستعرض 
املراحل  مبادرات  بإحدى  اخلاصة  البيِّنات  أيضًا  ويستعرض  األدوية.  براءات  جممع  مؤسسة 
األولية، وهي "جممع االبتكار املفتوح" الذي أنشأته رشكة "غالكوسميث كالين" وتديره اآلن 
منظمة "بيو فنترشز للصحة العاملية". وفضاًل عن ذلك، أطلقت املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

)Re:search( "مؤخرًا مبادرة أخرى تتعلق باملراحل األولية حتت عنوان "ريرسش

جمموعات براءات اخرتاع األدوية
يتلقى ما يزيد عن ستة ماليني شخص العالج باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية يف يومنا 
هذا، وكان عددهم يبلغ بضعة آالف قبل عقد من الزمان. وحيتاج 10 ماليني شخص آخرين إىل 
األدوية اآلن ولكن ال يتاح هلم احلصول عليها. وتشري البحوث التي أجريت مؤخرًا إىل أن تلقي 
العالج يف مرحلة مبكرة قد يؤدي أيضًا إىل محاية رشكاء األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص 

املناعة البرشية، وحيد من احتامل انتقال املرض إليهم بنسبة مرتفعة تصل إىل %96 )1( )2(.
وتويص املبادئ التوجيهية األخرية ملنظمة الصحة العاملية فيام يتعلق بعالج فريوس نقص املناعة 
املتغري حلقوق  املناخ  البرشية، باستخدام أدوية تتسم بمزيد من األمان والفعالية )3(. ولكن 
امللكية الفكرية الذي شهدته السنوات اخلمس املاضية يعني أن العديد من تلك األدوية اجلديدة 
حتظى بحامية براءات االخرتاع، أو ستحظى هبا مستقباًل، يف بلدان اإلنتاج واالستهالك املحتملة 
ر بحيث تصبح يف غري متناول من يعيشون يف البلدان النامية. وسيحتاج العديد من املرىض  وُتسعَّ
الذين يتلقون خط العالج األول إىل وسائل عالج اخلط الثاين والثالث والتي تبلغ أسعارها 

أضعاف أسعار خط العالج األول. 
يف  احلايل،  الوقت  يف  الرتاخيص  حاميل  جانب  من  الثابتة  اجلرعات  توليفات  تطوير  يتم  وال 
حني ال يتاح للمهتمني بإجراء أنشطة البحث والتطوير احلصول إىل براءات االخرتاع الالزمة 
براءات  لعدد من حاميل  تكاد تكون مملوكة كلها  التوليفات  املكونة هلذه  فاألدوية  إلجرائها. 
االخرتاع املختلفني. لذا فإن التفاوض بشأن الرتاخيص الالزمة ينطوي عىل تكلفة باهظة تتعلق 
باملعامالت ويشوبه عدم اليقني، وكالمها قد يمثل عقبة هامة يف سبيل االبتكار وتطوير توليفات 

اجلرعات الثابتة.
الرتكيبات  مثل   – النامية  البلدان  الحتياجات  تتوجه  التي  األخرى  التكنولوجيات  وتواجه 
األدوية  أن  حني  ويف  مماثلة.  مشكالت  حراريًا،  املستقرة  الرتكيبات  أو  باألطفال  اخلاصة 
إحدى  ُيعد  الرتاخيص  غياب  فإن  كذلك  املعدلة،  الرتكيبات  إنتاج  يتم  ال  أنه  إال  موجودة، 

العقبات التي متنع القائمني عىل تطوير املنتجات من صناعتها.
ع براءات األدوية بدعم من املرفق الدويل لرشاء األدوية يف متوز/ يوليو 2010،  وقد أنشئ جُممَّ
وهيدف إىل حفز البحث والتطوير الالزم يف جمال وسائل عالج فريوس نقص املناعة البرشية 
التي تتوجه بصفة خاصة إىل احتياجات البلدان النامية – مثل الرتكيبات اخلاصة باألطفال أو 
الرتكيبات امُلستقرة حراريًا، أو توليفات اجلرعات الثابتة – كام هيدف إىل زيادة إتاحة وسائل 
جممع  ويقوم  احلايل.  الوقت  يف  التكلفة  ميسورة  غري  ُتعد  ولكنها  بالفعل  املوجودة  العالج 
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إىل  تتوجه  التي  االخرتاع  براءات  تراخيص  عىل  التفاوض  خالل  من  بذلك  األدوية  براءات 
الصحة العمومية فيام يتعلق بأدوية فريوس نقص املناعة البرشية ذات األمهية احلاسمة )4(. 

وكان للمنافسة اجلنيسة خالل العقد األخري أثر بالغ يف حدوث تراجع حاد يف أسعار األدوية 
املضادة للفريوسات القهقرية – بلغ 99% – ونتج عنها إتاحة غري مسبوقة لألدوية )5(. وكانت 
مثل هذه املنافسة ممكنة احلدوث ألن القانون اهلندي املعني برباءات االخرتاع كان يف ذاك الوقت 
يسمح بإنتاج األدوية الرئيسية وإن كانت هلا براءات اخرتاع يف أماكن أخرى. واآلن وبعدما تغري 
قانون براءات االخرتاع يف اهلند ليتامشى مع اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية 
الفكرية، مل يعد حدوث مثل هذه املنافسة وتراجع األسعار الناتج عنها ممكنًا فيام يتعلق بوسائل 
التغلب عىل عقبات امللكية  النطاق أو  العالج اجلديدة، إال يف حالة إتاحة الرتاخيص واسعة 
الالزمة،  االخرتاع  براءات  تسهيل احلصول عىل  أخرى. وسيكون من شأن  بطريقة  الفكرية 
والذي سيتيحه جممع براءات األدوية، السامح جلهات تصنيع املنتجات اجلنيسة املحتملة بدخول 
السوق بمزيد من اليرس، وبذا سيحفز املنافسة التي قد تسفر عن تراجع األسعار تراجعًا كبريًا 

استنادًا إىل جتربة األدوية املضادة للفريوسات القهقرية املوجودة بالفعل.
كام سييرس تسهيل احلصول عىل براءات االخرتاع الالزمة تطوير توليفات اجلرعات الثابتة وقد 
يفسح املجال إلنتاج الرتكيبات اجلديدة لألطفال ويساعد عىل تلبية احتياجات وسائل العالج 
إجراء  إىل  احلاجة  املنتجات  تطوير  عىل  القائمني  جينب  فقد  كذلك  النامية.  بالبلدان  اخلاصة 
مفاوضات تتسم بعدم اليقني ويف معظم األحيان بارتفاع التكلفة مع العديد من حاميل براءات 
االخرتاع من أجل احلصول عىل كافة حقوق امللكية الفكرية الالزمة. ولذا فإن جممع براءات 
األدوية يمكنه أن يلعب دورًا رئيسيًا يف تعزيز إتاحة ودعم االبتكار يف جمال أدوية فريوس نقص 

املناعة البرشية الرضورية يف األماكن التي تفتقر إىل املوارد.
ويعمل جممع براءات األدوية من خالل املفاوضات الطوعية مع حاميل الرباءات عىل الرشوط 
التي يقبلون بموجبها ترخيص براءات اخرتاعاهتم للمجمع. وتغطي مثل هذه املفاوضات عادة 
النطاق اجلغرايف للمجمع ومبالغ رسوم الرتخيص والرشوط املفصلة التفاق الرتخيص. وبام 
أن يتم الرتخيص للمجمع، حيق ملصنعي املنتجات اجلنيسة استصدار الرتاخيص التي تسمح 
هلم بصناعة املنتجات املرخصة )والتي ختضع ألي قيود معينة قد تم التفاوض بشأهنا( وبيعها 
يف املنطقة اجلغرافية التي يغطيها االتفاق الذي ُأبرم مع صاحب املنتج األصيل. وكذلك حيق هلم 
تطوير التوليفات اجلديدة أو غري ذلك من التحسينات التي تناسب احتياجات البلدان النامية. 
الوطنية يف  الرتخيص مع معاهد الصحة  اتفاقات  براءات األدوية حتى اآلن  وقد وقع جممع 
ساينسز"  "جيليد  رشكة  ومع  "دارونافري"،  عقار  اخرتاع  برباءة  بخصوص  املتحدة  الواليات 
بخصوص براءات اخرتاع أربعة أدوية مضادة للفريوسات القهقرية. كام أبرم اتفاقات ترخيص 

من الباطن مع ثالث رشكات للمنتجات اجلنيسة، وهي أوروبيندو وِمدكم وإمكيور. 

جممع االبتكار املفتوح
عن  لألدوية  الفعال  والتطوير  واالكتشاف  االبتكار  حتفيز  إىل  املفتوح  االبتكار  جممع  يسعى 
طريق إتاحة احلصول عىل امللكية الفكرية أو الدراية بالبحث يف جمال األمراض املدارية املهملة. 
أوسع،  نطاق  عىل  متاحة  واملنظامت  الرشكات  وخربات  االخرتاع  براءات  جعل  إىل  ويسعى 
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حسبام يرتاءى للمسامهني يف املجمع، من أجل تطوير وسائل عالج األمراض املدارية املهملة. 
ويستند املجمع إىل منطلق أن العائدات التجارية عىل وسائل عالج األمراض املدارية املهملة 
قليلة أو ال وجود هلا، إال أن عائداهتا االجتامعية ستكون ضخمة. لذا فإن اهلدف الرئييس مُلجمع 
االبتكار املفتوح هو حفز البحث يف جمال األمراض املدارية املهملة بإتاحة براءات االخرتاع 
واخلربات عىل نطاق واسع وبرشوط تؤدي إىل تسهيل تطوير وسائل العالج اجلديدة، وإضفاء 
ختص  التي  العالج  وسائل  عىل  املجمع  نطاق  ويقترص  العملية.  هذه  عىل  والكفاءة  الفعالية 
الواليات  إدارة األغذية والعقاقري يف  البرش )حسب تعريف  16 مرضًا مداريًا منسيًا يصيب 
املتحدة(. وتباع أي منتجات يتم تطويرها بدون رسوم ترخيص يف أقل البلدان نموًا. وهناك يف 
الوقت احلارض ما يزيد عن 2300 براءة اخرتاع يف جُممع االبتكار املفتوح. وفضاًل عن رشكة 
"غالكوسميث كالين"، يتضمن املسامهون بامللكية الفكرية يف املجمع رشكة "ألنيالم" ومعهد 
مساتشوسيتس للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا وجامعة كالتك وستانفورد. ومل يتم منح أي 

تراخيص مُلجمع االبتكار املفتوح حتى اليوم )6(. 

مبادرة "ريرسش" للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
مباردة "ريرسش" للمنظمة العاملية للملكية الفكرية هي احتاد جديد تقوم من خالله منظامت 
القطاع العام والقطاع اخلاص حول العامل بإتاحة حقوق امللكية الفكرية للباحثني املؤهلني يف 
أي مكان من العامل، ممن يسعون إىل تطوير احللول اجلديدة لألمراض املدارية املهملة واملالريا 

والسل. وتتضمن هذه ما ييل:
• املركبات؛	
• مكتبات املركبات؛	
• النتائج العلمية غري املنشورة؛	
• البيانات وامللفات التنظيمية؛	
• تكنولوجيات الفرز؛	
• التكنولوجيات األساسية؛	
• اخلربة والدراية؛	
• براءات االخرتاع وحقوق الرباءات.	

وتقدم أيضًا خدمات مثل إتاحة املرافق البحثية للرشكات من خالل مبادرة "ريرسش" للمنظمة 
العاملية للملكية الفكرية. وستكون الرتاخيص معفاة من الرسوم فيام يتعلق بتوزيع املنتجات يف 

أقل البلدان نموًا. 
"بيو فنترشز للصحة العاملية"  ولدعم استخدام املوارد التي تتيحها هذه املبادرة، تتوىل منظمة 
اإلدراة غري الربحية ملركز الرشاكات. وتضطلع منظمة "بيو فنترشز للصحة العاملية" بمسؤولية 
الوصول إىل املستخدمني وحاميل الرتاخيص املحتملني ملوارد "ريرسش" لضامن استخدام كافة 

األصول يف حتقيق أكرب قدر ممكن من اإلنتاجية.
"ألنيالم"، و"أسرتازينكا"، ومعهد  "ريرسش" نطاق كبري من املنظامت بام فيها  ويدعم مبادرة 
املهملة،  األمراض  أدوية  العامليان، ومبادرة  الصحة والطب  للتكنولوجيا، ومركز  كاليفورنيا 
ورشكة "إيساي" ورشكة "غالكوسميث كالين"، ومعهد مساتشوسيتس للتكنولوجيا، وجملس 
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ومعاهد  الطبية،  اخلدمات  وشعبة  املالريا،  أدوية  ومرشوع  أفريقيا(،  )جنوب  الطبي  البحث 
الصحة الوطنية )الواليات املتحدة(، ورشكة "نوفاريتس"، ومؤسسة أوزوالدو كروز، وبرنامج 
التكنولوجيا املالئمة يف جمال الصحة )برنامج PATH(، ورشكة "فايزر"، ورشكة "سانويف"، 

ومعهد الصحة املدارية والعمومية السويرسي، وجامعة كاليوفورنيا بركيل، وجامعة دندي. 

األثر عىل الصحة العمومية
جمموعات براءات اخرتاع األدوية

الكايف، عىل  بالقدر  واعدة  إىل سوق  استند  ما  إذا  النطاق  واسع  الرتخيص  يساعد  أن  يمكن 
خفض أسعار األدوية اجلديدة من خالل تعزيز املنافسة.

العالج  لتعزيز  رضورية  ُتعد   – مبسطة  توليفية  عالج  وسائل   – ثابتة اجلرعات  فالتوليفات 
اجلرعات  ثابتة  التوليفات  وحتسن  النامية.  البلدان  يف  القهقرية  للفريوسات  املضادة  باألدوية 
االلتزام باملقررات العالجية بتخفيض عدد األقراص التي يضطر الشخص لتناوهلا، وبتخفيف 
عليها  يعتمد  التي  والتخزين،  التوزيع  مرافق  ذلك  يف  بام  الصحي،  األسايس  اهليكل  عبء 

األشخاص املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البرشية يف األماكن التي تعوزها املوارد. 
ومتثل إمكانية احلصول عىل األدوية امليسورة التكلفة واملناسبة، الفارق ما بني أن يتمتع املرء 
بعمر أطول وصحة أوفر وبني أن يموت متأثرًا بمرض قابل للعالج. وكذلك فإن تلقي العالج 
مبكرًا قد يؤدي إىل تراجع معدالت انتقال املرض، ومحاية الرشكاء يف العملية اجلنسية، واحلد 

من انتشار الوباء.
وقد خلصت مراجعة مستقلة مؤخرًا إىل ما ييل:

عىل  تنطوي  )األيدز(  املكتسب  املناعة  نقص  متالزمة  ألدوية  الفكرية  امللكية  ألن  "نظرًا 
قيمة كبرية بالنسبة للرشكة صاحبة املنتج األصيل، فإن إنشاء نظام يسمح برتخيص امللكية 
الفكرية عىل نطاق واسع الستخدامها من ِقبل مصنعي املنتجات اجلنيسة لطرح منتجاهتم يف 
البلدان متوسطة الدخل، وذلك بأرسع ما يمكن  البلدان منخفضة الدخل وبعض  أسواق 
بعد تسجيل الدواء يف البلدان الغنية، سيعود بفائدة كبرية عىل الصحة العمومية فيام يتعلق 
بماليني املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسب يف البلدان النامية الذين يتاجون إىل العالج 
النظام من شأنه أن جيعل  القهقرية. وفضأل عن ذلك فإن مثل هذا  الفريوسات  بمضادات 
حتى  اجلنيسة،  املنتجات  لصناعة  متاحة  القهقرية  للفريوسات  املضادة  األدوية  من  العديد 

يتسنى إنتاج توليفات اجلرعات الثابتة." )7(

جممع االبتكار املفتوح/ مبادرة "ريرسش" للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 
تتخطيان عقبة  كانتا  ما  إذا  املبادرتني عىل  العمومية هلاتني  الصحة  املحتمل عىل  األثر  يتوقف 
حقيقية تقف يف سبيل االبتكار يف جمال األمراض املهملة. ويشري التحليل أدناه إىل عدم إمكانية 

حتقيق ذلك سوى يف ظروف استثنائية.
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 اجلدوى التقنية
جمموعات براءات اخرتاع األدوية

دخل جممع براءات األدوية اآلن حيز التشغيل الكامل ووقع اتفاقني للرتخيص مع حاميل براءات 
اخرتاع واتفاقني للرتخيص من الباطن مع رشكات املنتجات اجلنيسة. وخيوض فضاًل عن ذلك 
املفاوضات مع عدد من رشكات أخرى صاحبة عالمات مسجلة. ولذا فقد أثبت جممع براءات 
األدوية جدواه التقنية فيام حققه إىل اآلن، ولكن فيام يتعلق باملستقبل ثمة مسألة رئيسية تتمثل يف 
مدى قدرته عىل تأمني جمموعة حرجة من براءات االخرتاع اخلاصة باملنتجات التي ستستخدم يف 
الربامج العالجية. فقد أثريت بعض املخاوف من ِقبل عدد من مجاعات الناشطني حول طبيعة 
االتفاق الذي ُأبرم مع رشكة "جيليد ساينسز" )8(. وتتضمن تلك املخاوف النطاق اجلغرايف 
املزعوم  والتقويض  الرتاخيص،  أصحاب  عىل  املفروضة  القيود  من  وغريه  لالتفاق  املحدود 
إلمكانية االستفادة من اجلوانب املرنة التي ينطوي عليها اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من 
حقوق امللكية الفكرية. ويشرتك جممع براءات األدوية يف عدد من هذه املخاوف، وليس كلها، 
عىل أنه يؤكد أن االتفاقات التي أبرمها كانت طوعية، وأن االتفاق مع "جيليد" يف حكمه ويف 

حكم جملسه وفريق اخلرباء االستشاري ُيعد بمثابة خطوة إىل األمام.

جممع االبتكار املفتوح/ مبادرة "ريرسش" للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 
واعتربت املراجعة املستقلة التي اُقتبس تعليقها أعاله أن العقبة الرئيسية يف سبيل تطوير أدوية 
األمراض املدارية املهملة هي غياب سوق كبرية هلا، وأن براءات االخرتاع ُتعد إىل حد ما عقبة 
أقل أمهية. وأشارت املقابالت التي أجريت مع الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات التي تتزعم 
داء شاغاس وداء  البحث والتطوير يف جمال مخسة من أدوية األمراض املدارية املهملة – وهي 
مل  االخرتاع  براءات  أن  إىل   – املثقبيات األفريقي البرشي واملالريا والسل  الليشامنيات وداء 
تعق ممارستهم ألنشطة التطوير إىل حد بعيد. وقد متكنت هذه املنظامت من حتديد امللكية الفكرية 
املوجودة وتسخريها، وإرساء العالقات املثمرة، وتتبع القرائن وإحراز النجاح يف التفاوض عىل 
الرتاخيص مع الرشكات واجلامعات املعنية باملستحرضات الصيدالنية والتكنولوجيا احليوية. 
ومل تتمثل املشكلة الرئيسية بالنسبة لتلك الرشاكات يف ندرة امللكية الفكرية ذات القيمة التي 
تتعلق بالدواء املرشح التي تستهدف تطويره، وإنام يف عدم وجود التمويل. بيد أنه حيثام كانت 
هناك سوق جتارية قائمة أو حمتملة ألدوية بعض األمراض املدارية املهملة، مثل أدوية السل أو 
أدوية داء شاغاس، واألدوية ذات االستخدام املزدوج )التي يمكن استخدامها لعالج مرض 
ذي سوق مربحة باإلضافة إىل مرض من األمراض املدارية املهملة(، قد حُيال دون احلصول عىل 
املركبات الرضورية ذات براءات االخرتاع، ولذا فإن جُممع االبتكار املفتوح يمكنه املساعدة يف 
تسهيل الرتخيص املعفى من الرسوم أو املخفض الرسوم بام يتامشى مع ما يسعى جممع براءات 
األدوية إىل حتقيقه. ولكن قد تتمثل مشكلة رئيسية، كام هو احلال بالنسبة ملجمع براءات األدوية، 
يف حتفيز حاميل براءات االخرتاع عىل إيداعها املجمع لو كان ذلك سيقلل من قيمتها التجارية. 
ويستطيع جُممع االبتكار املفتوح أيضًا املساعدة عىل حتسني إمكانية اكتساب الدراية واحلصول 
عىل البيانات الالزمة الكتشاف املركبات اخلاصة باألمراض املدارية املهملة، والتي ُتعد شاغاًل 
املبكرة  باملراحل  املهتمة  والرشكات  املنتجات  بتطوير  املعنية  والرشاكات  للجامعات  بالنسبة 
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لعملية تطوير الدواء. وقد ُصمم جُممع االبتكار املفتوح تصمياًم يكفل تسهيل عملية استطالع 
مشهد امللكية الفكرية من جانب املختربات األكاديمية العاكفة عىل اكتشاف األدوية، بتزويدها 
بمصدر مركزي للملكية الفكرية، وبالتفاوض عىل الرتاخيص الرضورية إلجراء عملها )7(.

ويف حني أن التحليل أعاله يتعلق بُمجمع االبتكار املفتوح، إال أن االعتبارات نفسها تنطبق 
يف الغالب أيضًا عىل مبادرة "ريرسش" للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. وإضافة إىل ما جاء 
أعاله، أثريت انتقادات بشأن النطاق اجلغرايف الذي يقترص عىل أقل البلدان نموًا، يف أنه بالغ 

التقييد نظرًا النتشار هذه األمراض يف البلدان النامية )9(. 

اجلدول 7 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل ملجموعات براءات االخرتاع

التعليق املعيار

إمكانية حتقيق أثر كبري بالنسبة ملجمع براءات األدوية، ولكن يصعب حتديد فوائد املجمع يف املراحل األولية.
األثر عىل الصحة 

العمومية

إمكانية حتقيق فوائد كبرية فيام يتعلق بتكاليف جممع براءات األدوية. جممعات املرحلة األولية قد تكون أقل تكلفة ولكن 
فوائدها غري أكيدة. 

الكفاءة/ املردودية

دخل جممع براءات األدوية حيز التشغيل بالفعل ولكن هناك بعض املشكالت التي تتعلق باملسامهة الطوعية من جانب 
الرشكات والنطاق اجلغرايف ومدى إمكانية احلصول عىل "أفضل" رشوط للرتخيص. كام دخلت جممعات املرحلة األولية 

حيز التشغيل ولكن هناك بعض املشكالت التي تتعلق بمدى تناوهلا للقيود الرئيسية املفروضة عىل البحث والتطوير، 
والنطاق اجلغرايف.

اجلدوى التقنية

تكلفة اإلنشاء واإلدارة منخفضة نسبيًا.  اجلدوى املالية

حيد جممع براءات األدوية من تكاليف املعامالت اخلاصة بالرتخيص، ويتضمن استخدامًا ابتكاريًا للملكية الفكرية. 
وتنطوي جممعات املرحلة األولية عىل قدر أقل من االستخدام االبتكاري للملكية الفكرية.

امللكية الفكرية

يف إمكان جممع براءات األدوية أن يسهم يف فك االرتباط إذا كانت األسعار أقل مما كانت ستكون عليه. أما جممعات املرحلة 
األولية فهي غري مرتبطة ارتباطًا مبارشًا بفك الربط.

فك االرتباط

يف إمكان جممع براءات األدوية ختفيض األسعار وتعزيز تطوير الرتكيبات اجلديدة لتحسني اإلتاحة. ويف إمكان جممعات 
املرحلة األولية أن تعزز توفر املنتجات اجلديدة يف حال نجاحها.

اإلتاحة

جممع براءات األدوية مؤسسة سويرسية غري ربحية أنشئت من خالل مذكرة تفاهم للممول الرئييس وهو املرفق الدويل 
لرشاء األدوية. ومل حتدد جممعات املرحلة األولية تدابري ترصيف الشؤون اخلاصة هبا.

ترصيف الشؤون 
واملساءلة

يف إمكان جممع براءات األدوية أن يعزز نقل التكنولوجيا إىل حاميل الرتاخيص. وال تتضمن جممعات املرحلة األولية 
التزامات بخصوص نقل التكنولوجيا.

بناء القدرات
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اجلدوى املالية
جمموعات براءات اخرتاع األدوية

األدوية.  الدويل لرشاء  املرفق  مع  تفاهم مخسية  بموجب مذكرة  األدوية  براءات  ل جممع  يموَّ
وتبلغ تكلفته السنوية احلالية أقل من 4 ماليني دوالر، أي أقل من 0.5% من تكاليف العالج 
باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية يف البلدان النامية يف الوقت احلارض )4(. ومن املتوقع 
زيادة تكلفة جممع براءات األدوية زيادة كبرية مع توسع حافظته وأنشطته )إىل ما قد يصل إىل 
ضعف املستوى احلايل( ولكن الوفورات املمكنة التي قد تتحقق يف تكاليف العالج والفوائد 

التي ستعود عىل الصحة قد تصل إىل أضعاف كثرية )10(. 
جممع االبتكار املفتوح/ مبادرة "ريرسش" للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

تكاليف هاتني املبادرتني غري معروفة ولكن يف الوقت احلارض ال ُيرجح أن تكون مرتفعة. 

اجلدوى التنفيذية
ومبادرة  املفتوح  االبتكار  جُممع  وكذلك  بالفعل  التشغيل  حيز  األدوية  براءات  جممع  دخل 
الفكرية. ولكن املشكلة هي مدى ما سيثبت من فعالية  العاملية للملكية  "ريرسش" للمنظمة 
التقييم   7 العمومية. ويوضح اجلدول  به عىل الصحة  التي تعودان  املبادرتني والفوائد  تكلفة 

املوجز الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاريني العامل ملجموعات براءات االخرتاع.
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التمويل املجمع 
املعنية  املصدر: مخسة اقرتاحات لفريق اخلرباء العامل تتعلق بتخصيص التمويل – الرشاكات 

بتطوير املنتجات.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني العامل 
متويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة. نوفاريتس.

اإلطار العاملي بشأن البحث والتطوير يف جمال الصحة. شبكة العمل من أجل توفري األدوية 
الصحة  أجل  من  واملبادرة  برن،  وإعالن   ،)All India Drug Action( اهلند  عموم  يف 

واإلنصاف يف املجتمع، وحركة صحة الشعوب، وشبكة العامل الثالث.
التمويل واحلوافز من أجل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة: الفرص والتحديات. 

األدوية ملبادرة األمراض املهملة.
نظام جديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية. ميغيل أ. مايتو، إدواردو فرانسيوزي.

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة 
االقرتاح املقدم من فريق اخلرباء العامل. صندوق البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة 2009.

وصف االقرتاح
نظر فريق اخلرباء االستشاريني العامل يف الصناديق الثالثة التي نص عليها تقرير الفريق السابق 
كطرق لتوفري التمويل اإلضايف للرشاكات املعنية بتطوير املنتجات وغريها من املنظامت البحثية. 

وتتمثل هذه الصناديق فيام ييل:
• مرفق متويل الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات، وقد اقرُتح يف األصل من ِقبل املبادرة الدولية 	

لتطوير لقاحات األيدز واجلهات املتعاونة )1(؛
• وصندوق تيسري أنشطة البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة، وقد اقرُتح يف األصل يف 	

تقرير ملرشوع سياسات البحث والتطوير يف جمال املستحرضات الصيدالنية يف 2005 )2(؛
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• "نوفاريتس" 	 رشكة  اقرتحته  وقد  املهملة،  األمراض  جمال  يف  والتطوير  البحث  صندوق 
.)4،3(

وقد قدمت رشكة "نوفاريتس" اقرتاحًا حمدثًا بشأن صندوق البحث والتطوير يف جمال األمراض 
املهملة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل.

وقدمت شبكة العامل الثالث وجهات أخرى اقرتاحًا بشأن صندوق يتم إنشاؤه "يف إطار عاملي 
للبحث والتطوير يف جمال الصحة" )5(. كام يتناول هذا التقييم أيضًا االقرتاح املقدم من ِقبل 
مايتو وفرانسيوزي بشأن "النظام اجلديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية" )6(. 
ويستند هذا التقييم إىل التقييم الذي أجراه معهد "نتائج من أجل التنمية" للتمويل املجمع )7(.
وهيدف مرفق متويل الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات إىل توفري مصدر جديد وهام للتمويل 
طويل األجل املوجه للرشاكات املعنية بتطوير املنتجات. ويتمحور تركيز االقرتاح، عىل النحو 
الذي ُعرض عليه، حول اللقاحات واحتياجات ثالث من الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات 
)املبادرة الدولية لتطوير لقاحات األيدز، ومبادرة لقاح املالريا، ومؤسسة إيراس العاملية املعنية 
املخطط بضامن  املانحة يف ظل هذا  اجلهات  وتلتزم  للتعميم.  قابل  املبدأ  السل( ولكن  بلقاح 
املرفق  يتمكن  وبذا  املنتجات.  بتطوير  املعنية  الرشاكات  متويل  مرفق  عن  الصادرة  السندات 
من إصدار السندات التي تستخدم عائداهتا يف متويل أنشطة هذه الرشاكات. ويف الوقت ذاته 
البلدان  املبيعات يف  املرفق إىل اكتساب الدخل من رسوم الرتاخيص املفروضة عىل  سيهدف 
مرتفعة ومتوسطة الدخل، ومن رسوم ُتفرض عىل اجلهات املانحة يف البلدان منخفضة الدخل 
املوارد ختصيصًا طويل األجل  املانحة األخرى. وسوف ختصص  املقدمة من اجلهات  واملنح 
للرشاكات املعنية بتطوير املنتجات وفقًا خلطط اإلنفاق املتفق عليها. وفيام يتعلق باالقرتاح بشأن 
الرشاكات الثالث املعنية بتطوير املنتجات، تفرتض التقديرات أن كل رشاكة ستتلقى ما بني 29 

و73 مليون دوالر سنويًا. 
وصندوق تيسري أنشطة البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة هو صندوق اقرتاح للمنح 
مليون دوالر سنويًا الكتتاب  مليون دوالر و190   130 بني  ما  قيمته  طويلة األجل ترتاوح 
دوائر الصناعة يف املسامهة يف الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات، هبدف مزدوج يتمثل يف زيادة 
أنشطة البحث والتطوير التي جترهيا تلك الدوائر يف جمال األمراض املهملة، وحتسني حصائل 
إىل  املهملة  األمراض  جمال  يف  والتطوير  البحث  أنشطة  تيسري  صندوق  وهيدف  الرشاكات. 
توفري التمويل املضمون والقابل للتنبؤ للرشاكات املعنية بتطوير املنتجات، كام هيدف عىل وجه 
اخلصوص إىل تأمني التعاون مع دوائر الصناعة. وهلذا اهلدف سيجري تشغيله عن طريق إعادة 
نسبة 80% مثاُل من تكاليف عقود الرشاكات مع دوائر الصناعة. وسيوفَّر التمويل للرشاكات 
من خالل دورة متتد مخس سنوات وفقًا خلطة عمل متفق عليها. ويمكن إضافة خمتلف اخلدمات 

املشرتكة إىل الوظائف األساسية التي تتعلق بتلقي أموال اجلهات املانحة وتوزيعها.
ووفقًا القرتاحه املقدم إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل، سيتمحور تركيز صندوق البحث 
يف  واللقاحات  والعالج  التشخيص  وسائل  متويل  حول  املهملة  األمراض  جمال  يف  والتطوير 
مراحل التطوير الرسيري األخرية )املرحلة 2 و3(. وستتأهل كافة املنظامت البحثية، وليس فقط 
الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات للحصول عىل التمويل. وسيطبق الصندوق تقنيات إدارة 
احلافظات عىل نموذج دوائر الصناعة الختيار أقوى املركبات ويموهلا من مرحلة إىل مرحلة. 
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للمنظامت  يمكن  التي  املركبات  أفضل  اختيار  مستقلة  علمية  استشارية  جلنة  إىل  وسيطلب 
املختلفة االستثامر فيها. وسريكز الصندوق عىل جذب التمويل احلكومي من اجلهات املانحة 
اجلديدة التي ال تتوفر لدهيا يف الوقت احلايل القدرة عىل تويل إدارة احلافظات. ويقرتح الصندوق 
100 مليون دوالر سنويًا، عىل أن  50 إىل  مرحلة جتريبية تبلغ مستويات التمويل خالهلا من 

يضاعف هذا املبلغ يف حال نجاح تلك املرحلة. 
أما اقرتاح شبكة العامل الثالث فلم حيظ بنفس القدر من التعمق، ولكنه يركز عىل اجلوانب التالية:

• عىل 	 الرسوم  أشكال  من  ما  شكل  بواسطة  جُيمع  الذي  للتنبؤ  والقابل  املستدام  التمويل 
املنتجات أو اخلدمات )مثل الرضائب غري املبارشة(.

• أمهية الصندوق يف تقدير االحتياجات وحتديد األولويات؛	
• يف اإلمكان استخدام آليات اجلذب والدفع املختلفة عىل أن تسرتشد بمبدأ فك االرتباط بني 	

تكاليف البحث والتطوير وبني التسعري؛
• متويل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا؛	
• احلصائل والبيانات التي تتولد ينبغي أال ختضع لالحتكار.	

التوجيهية(  ويرى أصحاب االقرتاح أن العنارص املوضحة )أي الصندوق واهليكل واملبادئ 
يمكنها أن تشّكل عنارص صك إطاري دويل بشأن البحث والتطوير. 

وينص اقرتاح "النظام اجلديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية" عىل صندوق للمنح 
يمكن متويله عىل املستوى الوطني من خالل عدد من املصادر. وسيغطي هذا الصندوق نسبة 
من تكاليف اقرتاحات البحث والتطوير التي تتقدم هبا الرشكات ويف املقابل ستقدم الرشكات 
وطني  لصندوق  الرتاخيص  رسوم  د  ُتسدَّ أن  عىل  املصنعني،  من  لغريها  مفتوحة  تراخيص 

لالبتكار. 
ويركز اقرتاح "األدوية ملبادرة األمراض املهملة" كذلك عىل تعبئة التمويل االبتكاري واملستدام، 
وحيظى بآلية لتخصيص التمويل استنادًا إىل األولويات الصحية العاملية. كام يقدم اقرتاحات 
ومسارات  املعارف  لتبادل  أفضل  آليات  خالل  من  والتطوير  البحث  تكاليف  ختفيض  بشأن 

تنظيمية أفضل. 
وتتضمن كافة االقرتاحات دعم تكاليف البحث والتطوير ومن ثم إدخال عنرص فك االرتباط. 
وخيتلف االقرتاح من حيث كيفية تعامله مع امللكية الفكرية من كافة احلقوق التي تنشأ للمستفيد، 
إىل البنود املختلفة التي تتعلق بالرتخيص للممول )مثل الرتخيص احلرصي يف ظل صندوق 
البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة(، أو الرتخيص املفتوح متامًا. وتقرتح شبكة العامل 
الثالث عدم خضوع املنتجات النامجة حلامية امللكية الفكرية. ولذا فإن تناول االقرتاحات ملسألة 
تنص  االقرتاحات  وبعض  كبريًا.  اختالفًا  مداه  يف  خيتلف  تطويرها  يتم  التي  املنتجات  إتاحة 
رصاحة عىل بنود لتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا )شبكة العامل الثالث والنظام اجلديد 
حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية، واألدوية ملبادرة األمراض املهملة(، يف حني تنص 
عليها االقرتاحات األخرى ضمنًا أو ال تنص عليها باملرة )مثل اقرتاحات فريق اخلرباء العامل(.
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األثر عىل الصحة العمومية
اليقني.  العمومية عىل وجه  الصحة  املجمع عىل  التمويل  بشأن  االقرتاحات  أثر  يتعذر حتديد 
بتطوير  املعنية  الرشاكات  جذب  خالل  من  طريقتني:  من  بطريقة  األثر  حيدث  أن  ويمكن 
حتسني  خالل  ومن  والتطوير،  للبحث  إضافية  ملوارد  البحثية  املنظامت  من  وغريها  املنتجات 
فعالية استخدام املوارد احلالية )عىل سبيل املثال من خالل إدارة احلافظات بمزيد من الرصامة، 
أو تبادل أفضل للمعلومات، أو تاليف االزدواجية(. وتتضمن االقرتاحات بنودًا خمتلفة تتعلق 
لدهيا  املنتجات  بتطوير  املعنية  الرشاكات  أن معظم  تطويرها، رغم  يتم  التي  املنتجات  بإتاحة 
سياسات تؤكد عىل يرس التكلفة كإحدى خصائص منتجاهتا، وتكرس املوارد إلزالة العقبات 
أمام إدخال هذه املنتجات يف البلدان النامية. وقد طورت الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات 

16 منتجًا عىل مدى عقد تقريبًا ولدهيا ما يزيد عن مائة منتج يف خمتلف مراحل التطوير )8(. 

اجلدوى التقنية
وختتلف اجلدوى التقنية هلذه االقرتاحات. وعمومًا مل يتناول أي من االقرتاحات فحص املسائل 
التي ستنشأ عند حماولة التنفيذ بكثري من العمق. ومع ذلك، فثمة مسائل مشرتكة تتعلق بجدوى 

التنفيذ، أال وهي:
• ينبغي أن يكون جتميع التمويل جذابًا بالنسبة للجهات املانحة، بام يف ذلك اجلهات املانحة 	

ملختلف  األمثل  التخصيص  بشأن  القرار  اختاذ  عىل  القدرة  لدهيا  تتوفر  ال  التي  اجلديدة، 
الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات وغريها من املنظامت البحثية، ويمكنها االعتامد عىل هذه 
اآللية لضامن إنفاق املال عىل نحو مثمر. ومن ناحية أخرى فإن اجلهات املانحة الصغرية قد 
يساورها القلق إزاء فشل آلية التجميع يف أن تعكس أولوياهتا. وليس من املتوقع أن توجه 
اجلهات املانحة الراسخة متويلها احلايل أو اإلضايف من خالل آلية جتميع نظرًا ملا يرتتب عن 

ذلك من فقد السيطرة. 
• وثمة توتر يف العالقة بني إدرار التمويل طويل األجل والقابل للتنبؤ وهتيئة بيئة مواتية الختاذ 	

القرارات الصعبة بشأن األولويات استجابًة للظروف املتغرية. عىل سبيل املثال، قد تستمر 
املرشوعات غري الواعدة بدون مربرات علمية لذلك. وسيتوقف األمر عىل معايري إصدار 
التمويل التي تعتمدها كل آلية من آليات جتميع التمويل وعىل جودة عملية صناعة القرار. 

• ويتوقف إذا ما كان جممع التمويل سيساعد عىل حتسني التنسيق وختصيص املوارد وسينجح 	
يف تاليف االزدواجية، عىل إذا ما كان سُيسيطر عىل "سوق" التمويل وحيقق نتائج أفضل من 
الوضع احلايل حيث تقرر اجلهات املانحة كل عىل حدة كيفية ختصيص أمواهلا للمنظامت 

البحثية املختلفة وما يرتبط بذلك من رشوط. 
• ويف الواقع، لن يقدم أي من اقرتاحات فريق اخلرباء العامل الثالثة حصة كبرية من مبلغ 	

اخلمسامئة مليون دوالر تقريبًا الذي تدفق إىل الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات يف 2010، 
والذي سامهت مؤسسة بيل وميليندا غيتس بام يزيد عن نصفه، وسامهت اجلهات املانحة 
االثنتي عرشة الرئيسية بام يزيد عن 90% منه )9(. ويف تلك احلالة سُينظر إىل جممع التمويل 
عىل أنه جمرد العب آخر يزيد من تعقيد األمور بالنسبة للرشاكات املعنية بتطوير املنتجات 

وغريها من املنظامت البحثية، ولن يكون لوجوده مربر إال إذا قدم متوياًل إضافيًا. 
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مرفق متويل الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات
هذا االقرتاح هو الذي ينطوي عىل أكرب قدر من التحدي نظرًا ألنه يعتمد عىل احلصول عىل 
ضامنات اجلهات املانحة طوال فرتة زمنية ممتدة. وقد اسُتخدم نموذج مشابه يف املرفق الدويل 
لتمويل أنشطة التمنيع الذي ُأنشئ يف 2006 إلتاحة إصدار السندات لدعم التمنيع مع ضامن 
اجلهات املانحة للسداد. ويعتمد املرفق الدويل لتمويل أنشطة التمنيع عىل البنك الدويل كخزانة، 
ه األموال امُلجمعة من خالل التحالف  كام تطلب إنشاء مؤسسة خريية يف اململكة املتحدة. وُتوجَّ
ولكن  مرتفعة.  كانت  اإلنشاء  تكاليف  فإن  لذا   .)10( والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي 
بالرغم من نجاح املرفق يف مجع التمويل هبذه الطريقة، ليست هناك اقرتاحات حالية بمحاكاته 
يف جماالت أخرى )فيام عدا هذا االقرتاح(. ويبدو مرفق متويل الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات 

من ظاهره أكثر تعقيدًا من املرفق الدويل لتمويل أنشطة التمنيع، وذلك لألسباب التالية:
• يتضمن مرفق متويل الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات توليد اإليرادات من رسوم الرتاخيص 	

التي  الرتاخيص  الواقع رسوم  الدخل، وعالوات اإلصدار )وهي يف  املرتفعة  البلدان  يف 
مفهومًا جديدًا  األخري  هذا  وُيعد  الدخل.  منخفضة  البلدان  املانحة( يف  اجلهات  تسددها 
سيتطلب إجراء املفاوضات مع اجلهات املانحة ووكاالت الرشاء. ويف الواقع أن اجلهات 
املانحة ُيطلب إليها تنفيذ أمور خمتلفة: ضامن سداد السندات ووضع نظام جديد لدفع عالوات 

عىل املبيعات يف البلدان منخفضة الدخل.
• ويف حني أن املرفق الدويل لتمويل أنشطة التمنيع ُيعد وسيلة لتوجيه املوارد إىل التحالف العاملي 	

من أجل اللقاحات والتمنيع الذي يتوىل إدارة نفقاته، يتوجب عىل مرفق متويل الرشاكات 
املعنية بتطوير املنتجات أن يقرر كيفية توجيه التمويل إىل ثالثة أو أربعة كيانات أخرى عىل 
نحو يمكن التنبؤ به عىل املدى البعيد، عىل أن يتمتع يف الوقت نفسه بمرونة كافية ملواجهة عدم 

اليقني املتأصل يف عملية البحث والتطوير.
• وقد تؤدي رضورة توليد اإليرادات إىل انحياز املرفق جتاه املنتجات التي ستحظى بسوق كبرية 	

يف البلدان مرتفعة الدخل، وليس املنتجات التي تتوجه عىل وجه اخلصوص إىل البلدان النامية.

صندوق تيسري أنشطة البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة
يستند صندوق تيسري أنشطة البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة إىل منطلق أن تعاون 
يربط  فهو  األمثل. ولذا  املستوى  املنتجات دون  بتطوير  املعنية  الرشاكات  الصناعة مع  دوائر 
النفقات عىل تكاليف املرشوعات املشرتكة لتلك الرشاكات بدوائر الصناعة. ولكن يبدو أن 
الرعاة قد يقرتحون اآلن توسيع النطاق األصيل )7(. ويف تلك احلالة ستكون السمة املميزة 
لصندوق تيسري أنشطة البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة أنه سيعيد نسبة من النفقات 
كيف  يتضح  وال  مخسية.  عمل  خطة  بموجب  عليها  متفق  أهداف  حتقيق  عند  مثاًل(   %80(
سيتعايش هذا النظام مع التمويل التقليدي من جانب اجلهات املانحة احلالية التي ستتوىل يف 
الواقع متويل النسبة )20%( التي لن ُيعيدها الصندوق. كام ال تتضح كيفية الربط بني خطة عمل 

الصندوق وخطة العمل الشاملة للرشاكات املعنية بتطوير املنتجات.

صندوق البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة 
تتمثل السامت املميزة لصندوق البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة فيام ييل:
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• الرتكيز عىل جذب اجلهات املانحة اجلديدة أو اجلهات احلالية التي تفتقر إىل القدرات الذاتية؛	
• الرتكيز عىل التطوير يف املراحل املتأخرة )املرحلة 2 و3(؛	
• علمية 	 استشارية  جلنة  خالل  من  وتشذيبها  املرشوعات  اختيار  يف  صارمة  منهجية  تطبيق 

مستقلة؛
• سيكون متاحًا أمام كافة الكيانات البحثية وليس فقط الرشاكات املعنية بتطوير املنتجات.	

وسيصبح صندوق البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة وفقًا ملفهومه األصيل املصدر 
الرئييس لتمويل البحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة. وقيل إن البحث يف هذا املجال 
مشتت تشتتًا بالغًا وأنه حتى فيام يتعلق بأمراض بعينها هناك عدد من األطراف تعمل بالتوازي 
الرئيسية يف  الصندوق  يتمثل أحد أهداف  بينها. ولذا  مع وجود قدر حمدود من االتصاالت 
بتطبيق منهجية  العامة للحافظة وفعالية اإلنفاق يف كافة املجاالت  السعي إىل حتسني اإلدارة 
علمية صارمة، استنادًا إىل قدرته عىل تقديم التمويل أو حجبه. وينبغي اإلشارة إىل أن البعض 
قد تساءل حول ما إذا كان وجود ممول واحد يتوىل ختصيص املوارد سُيسفر يف الواقع عن حافظة 
أفضل من تلك التي تسفر عنها الرتتيبات الراهنة. وقد قدمت مؤسسة بيل وميليندا غيتس يف 
450 مليون دوالر للبحث والتطوير يف جمال األمراض املهملة ما عدا فريوس  2010 نحو 
25% من  يقل عن  ما  )األيدز(، وهو  املكتسب  املناعة  البرشية/ متالزمة نقص  املناعة  نقص 

اإلنفاق اإلمجايل لكافة املنظامت البحثية )9(. 
أكثر  احلايل  االقرتاح  فإن  امُلجمع،  للتمويل  التمويل  معظم جهات  لعدم حتمس  نظرًا  أنه  بيد 
تواضعًا، إذ يتطلع إىل مستوى من اإلنفاق يبلغ حده األقىص 200 مليون دوالر سنويًا )أي أقل 
من 10% من مبلغ اإلنفاق احلايل عىل األمراض املهملة ما عدا فريوس نقص املناعة البرشية/ 
متالزمة نقص املناعة املكتسب(. ولذا فإن اهلدف املتمثل يف حتسني اإلدارة العامة حلافظة بحوث 
األمراض املهملة مل يعد صاحلًا )فيام عدا فيام يتعلق بحافظة صندوق البحث والتطوير يف جمال 

األمراض املهملة(.

اقرتاح شبكة العامل الثالث
وينطوي اقرتاح شَبكة العامل الثالث عىل أهداف أكثر طموحًا عن غريه من االقرتاحات ولكن 

حجمه وأسلوب عمله مل يوضحا.
اقرتاح النظام اجلديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية

نظرًا لكونه اقرتاحًا وطنيًا، ورغم وجود نية التوسع فيه، ستتوقف جدوى االقرتاح عىل الظروف 
الوطنية. وتنفيذ كامل التفاصيل سينشأ عنه عدد من املشكالت التي تتعلق بالتدابري املقرتحة. 

اجلدوى املالية
ُتعد كافة هذه االقرتاحات قابلة للقياس إىل حد بعيد، ولكن قبل أن يبدأ أي منها ينبغي أن تتوفر 
جمموعة حرجة من املمولني املستعدين للمشاركة. وجاءت نتيجة تقييم معهد نتائج من أجل 

التنمية ملخططات فريق اخلرباء العامل الثالثة عىل النحو التايل:
الراهنة  لألوضاع  وتقييمنا  املجمع...  التمويل  بشأن  الثالث  لألفكار  حتليلنا  إىل  "استنادًا 
األفكار  هذه  من  أي  إطالق  احتامالت  إزاء  بالتشاؤم  نشعر  املانحة،  اجلهات  ولتوجهات 
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هذه  من  أي  إلنشاء  واملوارد  الوقت  الستثامر  فاملربرات  القادمة.  القليلة  األعوام  خالل 
الصناديق الثالثة، يف شكلها احلايل، ُتعد يف الوقت الراهن هزيلة". )7(

الذين  املحتملني  اجلدد  املمولني  عدد  عىل  سيتوقف  معظمه  يف  األمر  أن  إىل  التحليل  وأشار 
سيجتذهبم يف الغالب مفهوم التمويل املجمع. وليس هناك ما يضمن أن موارد املمولني التي 

ستوجه إىل متويل جممع لن تكون عىل حساب التدفقات احلالية.
املهملة  األمراض  ملبادرة  واألدوية  الثالث  العامل  شبكة  )اقرتاحات  األخرى  االقرتاحات  أما 
والنظام اجلديد حلفز االبتكار التكنولوجي يف البلدان النامية( فتعتمد أكثر عىل مصادر التمويل 

االبتكاري والتي نتناوهلا بالنقاش يف موضع آخر. 

اجلدوى التنفيذية
تتمثل اخلطوة الرئيسية املطلوبة يف حتديد اجلهات املانحة واحلكومات املهتمة باملسامهة يف عملية 
جتميع التمويل. ورغم أن بعض هذه االقرتاحات قائمة منذ مخس سنوات عىل األكثر، إال أن 
اجلهات املانحة املنارصة لتجميع التمويل مل حُتدد بعد. وفيام عدا االستعداد السيايس، ال توجد 
عقبات تقنية جسيمة حتول دون إنشاء جممع للتمويل. ويوضح اجلدول 8 التقييم املوجز الذي 

أجراه فريق اخلرباء االستشاريني العامل للتمويل املجمع.
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اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة
االقرتاح املقدم من فريق اخلرباء العامل: اكتشاف األدوية باالستعانة باالبتكار املفتوح: نموذج 

مفتوح وتعاوين الكتشاف أدوية السل. جملس البحوث العلمية والصناعية، اهلند

وصف االقرتاح
يغطي هذا التقييم عددًا من هنوج استخدام امللكية الفكرية وترخيصها التي تربط بينها سمة 
مشرتكة، وهي إتاحة املعارف اجلديدة جمانًا بقدر اإلمكان. والغرض من هذه النهوج هو السعي 
متاحة وميسورة  األدوية، تصبح  مثل  تنطوي عىل معارف جديدة،  التي  املنتجات  أن  لضامن 
التكلفة إىل أقىص حد ممكن. واالقرتاحات املقدمة أعاله تغطي اجلوانب املختلفة هلذه النهوج. 
ويمكن اعتبار جمموعات براءات االخرتاع التي تم تناوهلا يف تقييامت خمتلفة، كعنرص هام من 
عنارص هذه النهوج. ويمكن هلذه النهوج معًا أن تغطي نطاق البحوث اهلادفة إىل تعزيز اإلتاحة 

من املراحل األولية وحتى املراحل النهائية.
وهناك عدد من هنوج االبتكار املفتوحة. 

وكان أول من استخدم هنج "االبتكار املفتوح" هنري شسربو، وهو أستاذ من الواليات املتحدة. 
ف النهج عىل أنه " نموذج يفرتض أن الرشكات يمكنها وينبغي عليها استخدام األفكار  وقد عرَّ
اخلارجية فضاًل عن األفكار الداخلية، والسبل الداخلية واخلارجية إىل السوق، حيث تتطلع 
الرشكات إىل إحراز التقدم يف التكنولوجيا. ويمزج االبتكار املفتوح األفكار الداخلية واألفكار 
اخلارجية يف هياكل وُنظم حُيدد متطلباهتا نموذج أعامل" )1(. فتتطلع الرشكة يف األساس إىل 
الرشكاء اخلارجيني، وتنفتح عليهم، بغية إنجاز أهدافها االبتكارية عىل نحو أفضل. ويأيت هذا 
النموذج يف مقابل النامذج "املغلقة" السابقة حيث كان البحث والتطوير يمثالن عملية داخلية. 
وقد تبنت دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية هنج ابتكار مفتوحًا، وذلك يف املقام األول 
نتيجة للصعوبات احلالية التي تواجه تطوير وسائل العالج اجلديدة )2(. وال يتضمن النهج أي 

تغيري يف نظام امللكية الفكرية ولكنه قد يتطلب استخدامه بمزيد من املرونة.
وُيعد اكتشاف العقاقري "مفتوحة املصدر" فكرة قائمة عىل النموذج الناجح لربجميات املصدر 
املفتوح. ويشري مصطلح "املصدر املفتوح" عمومًا إىل الربامج التي يتاح لعامة اجلمهور احلصول 
عىل كود املصدر الستخدامها و/ أو لتعديل تصاميمها األصلية بدون مقابل. ويتم عادة إنشاء 
كود املصدر املفتوح يف جهد مشرتك يقوم به املربجمون لتحسني الكود ثم يرشكون املجتمع يف ما 
يدخلونه من تغيريات. فيتم تطوير الربجميات بالكامل تقريبًا من ِقبل مربجمني مستقلني. وُيسمح 
ألي شخص باستخدام كود الربنامج املتاح جمانًا وتوزيعه وتعديله طاملا تم التنويه إىل املؤلف 
األصيل. وعادة ما ختضع مبادرة املصدر املفتوح لرخصة عمومية شاملة تضمن حرية استخدام 

الربنامج وإرشاك اآلخرين فيه. 
الربجميات.  تطوير  املصدر" عنرصين من عنارص  مفتوحة  العقاقري  "اكتشاف  مبادرة  وتقتبس 
ويتمثل هذان العنرصان يف )1( التعاون – تنظيم جمموعة من الباحثني املستقلني وحتفيزهم عىل 
البحث  املسامهة يف مرشوع بحثي، و)2( هنج مفتوح للملكية الفكرية – إتاحة حصائل ذلك 
تراخيص  باستخدام  أو  إلكرتوين  موقع  بإيداعها  أو  العام  النرش  خالل  من  عادة  للجمهور 
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مصممة خصيصًا. ولذا فإن املبادرة متت بصلة وثيقة إىل مفهوم األدوات السابقة للمنافسة التي 
نتناوهلا أدناه باملناقشة، حيث النتائج ُيعتزم تبادهلا جمانًا بني املسامهني ويف غياب حواجز امللكية 

الفكرية )3( )4( )5(.
ويمول جملس البحوث العلمية والصناعية يف اهلند مبادرة اكتشاف العقاقري مفتوحة املصدر 
)التي تركز عىل السل( )6( )7(. وقد اختارت مبادرة اكتشاف العقاقري مفتوحة املصدر السل 
وتسعى  املالريا.  ليشمل  نطاقها  لتوسيع  ختطط  كام  تستهدفها،  التي  األمراض  أول  ليكون 
مرحلة  وحتى  لالكتشاف  املبكرة  املراحل  من  األدوية  اكتشاف  مراحل  كافة  لتغطية  املبادرة 
يف  العامة  باألموال  مة  امُلدعَّ األخرى  املنظامت  تشارك  وسوف  اإلرشادية.  املركبات  حتديد 
مرحلة التطوير الرسيري. ويف حني أن مبادرة اكتشاف العقاقري مفتوحة املصدر تلتزم بإتاحة 
متامًا  يستثني  ال  ذلك  أن  إال  اجلنيسة،  املنتجات  ملصنعي  جمانًا  تطورها  التي  التكنولوجيات 

استخدام الرتاخيص يف حاالت معينة )8(. 
الربازيكوانتيل  مرشوع  خالل  من  عمليًا  تطبيقًا  ذلك  تطبيق  لكيفية  مثال  عرض  ويمكن 
االصطناعي الذي تستضيفه منظمة "Synaptic Leap". وهيدف هذا املرشوع إىل تطوير صيغة 
ص الصفحة اإللكرتونية  اصطناعية أفضل من عقار الربازيكوانتيل لعالج البلهارسيا. وتلخِّ
األوىل للمرشوع "ما الذي نحتاج إليه اآلن" وتعرض آخر املشاركات عىل املوقع اإللكرتوين. 
ويف إمكان العلامء املسامهة سواء بإجراء مراجعة النظراء عىل املشاركات املنشورة أو أداء املهام 
املحددة عىل نحو مستقل. وبعد أداء كل من املهام )املخترب مثاًل(، تنرش نتائجها للجمهور عىل 

املوقع اإللكرتوين. وُتعد كافة املشاركات املنشورة جزءًا من امللك العام )9(.
ويف الوقت احلايل هناك عدة مرشوعات الكتشاف العقاقري مفتوحة املصدر، من بينها مرشوع 

"Sage Bionetworks" )الذي يركز عىل بيولوجيا األمراض البرشية( )10(.

وُيعد النرش املتاح للعموم هنجًا مفتوحًا آخر إلتاحة نتائج البحث عىل نطاق أوسع. فاملجالت 
التقليدية التي تفرض رسومًا عىل االطالع قد حتد من إتاحة املعارف اجلديدة للباحثني )والسيام 
يف البلدان النامية(. وهناك نوعان رئيسيان من النرش املتاح للعموم، "اإلتاحة املفتوحة اخلرضاء" 
بـ"األرشفة  الذين ينرشون مقاالهتم يف جمالت مدفوعة األجر،  التي يقوم بموجبها املؤلفون 
الذاتية" ملقاالهتم يف مستودع متاح للعموم متفق عليه. و"اإلتاحة املفتوحة الذهبية" التي يقوم 
املتاحة للعموم  املؤلفون بنرش مقاالهتم يف جمالت متاحة للعموم. وتطبق املجالت  بموجبها 
نموذج أعامل ُيفرض بموجبه رسم عىل املؤلف )قد يتجاوز بكثري مبلغ 1000 دوالر( لتغطية 
التكاليف، ولكنه يتيح اطالع القراء جمانًا عرب شبكة اإلنرتنت، رغم وجود دعم متوييل خارجي 
يف بعض األحيان. وفضاًل عن ذلك، يتنازل العديد من النارشين عن الرسوم املفروضة عىل 
املؤلفني من البلدان النامية. وهناك يف الوقت احلارض عدد كبري من نارشي املجالت املفتوحة 
للعموم. وتشمل األمثلة املعروفة "بيوميد سنرتال" وامَلكتبة العامة للعلوم )PLoS(. وُتعد جملة 
PLoS ONE أكرب جملة علمية يف العامل، وقد نرشت 7000 مقال يف عام 2010 )11(. ويعمد 
ملا  للعموم استجابًة  املتاحة  املدفوعة األجر إىل إطالق جمالهتم اخلاصة  اآلن نارشو املجالت 
املجلة  الربيطانية مؤخرًا  الطبية  املجلة  أطلقت  املثال  النموذج. فعىل سبيل  أدركوه من نجاح 
إىل  يستند  وكالمها  العلمية  التقارير  جملة   Nature جملة  وأطلقت  املفتوحة  الربيطانية  الطبية 
أكرب   – إلسيفييه  بام يف ذلك  املدفوعة،  املجالت  PLoS ONE. ويوفر بعض نارشي  نموذج 
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رسم  مقابل  معينة  جمالت  يف  املفتوحة  اإلتاحة  اختيار   – العامل  يف  العلمية  للمجالت  نارش 
التأليف  يدفعه املؤلف. وقد وضع العديد من ممويل البحوث سياسات تسمح باعتبار رسوم 
ضمن التكاليف املرشوعة لتقديم املنح، ويطالبون بإتاحة البحوث املنشورة للعموم بعد انقضاء 
فرتة زمنية معينة )12 شهرًا مثاًل( عن طريق إيداعها املحفوظات أو النرش املتاح للعموم. عىل 
سبيل املثال، تعتمد معاهد الصحة الوطنية يف الواليات املتحدة وجملس البحث الطبي ومؤسسة 

"ولكم ترست" يف اململكة املتحدة سياسات النرش املامثلة. 

أما أدوات أنشطة البحث والتطوير السابقة للمنافسة فهي مصممة لتسهم يف البحث والتطوير، 
يف جماالت متعددة إن أمكن، عرب التعاون يف تطوير التكنولوجيات التي تتغلب عىل املشكالت 
والعقبات التي تعرتض العملية البحثية عمومًا. وُتعد يف جوهرها جانبًا من جوانب االبتكار 
املجني  مرشوع  قدم  املثال  سبيل  عىل  عدة.  أشكاالً  تتخذ  أن  األدوات  هلذه  ويمكن  املفتوح. 
الفردية  التغريات  بدراسة  املعني  والتجمع  الدويل،  ماب"  "هاب  ومرشوع   ،)12( البرشي 
البنيوية، )14( األدوات  باجلينوميات  املعني  للنيوكليوتيد )13(، واالحتاد  متعددة األشكال 
التقليدية إلجراء املزيد من بحوث الطب احليوي يف كافة جماالته. وقد تشمل التكنولوجيات 
األساسية األخرى، عىل سبيل املثال، نموذج حيواين يسمح بالتنبؤ بمزيد من الدقة بأثر لقاح 
السل عىل البرش، أو الواصامت البديلة التي تتنبأ بدقة بأثر لقاح فريوس نقص املناعة البرشية 
وال تتطلب شهورًا أو أعوامًا من املتابعة. ومثل هذه االكتشافات توصف بأهنا سابقة للمنافسة 
ألن املقصود هبا أن تكون متاحة للعديد من مطوري املنتجات وليس أن تكون ملكية خاصة 
إلحدى الرشكات. ومن شأن إحراز التقدم يف هذه املجاالت أن حيقق وفورات كبرية للبحث 
والتطوير يف جمال منتج معني، سواء من خالل تقليص الزمن الالزم لتطوير املنتج أو من خالل 

الكشف املبكر عن املركبات اإلرشادية ضعيفة األداء واستبعادها.
وتتضمن أمثلة مرشوعات أدوات البحث السابقة للمنافسة التي أشار إليها فريق اخلرباء العامل 

ما ييل:
• املبادرة االبتكارية يف جمال األدوية التابعة للمفوضية األوروبية التي يشارك يف متويلها االحتاد 	

للرشاكات  البحثية  املنح  وتقدم  األدوية،  صناعة  لرابطات  األورويب  واالحتاد  األورويب 
األوروبية بني القطاع العام والقطاع اخلاص التي تعمل عىل االكتشافات األساسية. 

• وبرنامج التكنولوجيا املاُلئمة يف جمال الصحة، وهو رشاكة معنية بتطوير املنتجات تتخذ 	
واألساسية  التمكينية  التكنولوجيات  تطوير  عىل  وتعمل  املتحدة،  الواليات  يف  مقرها 
وإتاحتها لكافة الرشكات التي تالئم منتجاهتا براجمها. وعىل سبيل املثال تتاح االختبارات 
اجلديدة واملزارع اخللوية لكافة مصنعي لقاح الفريوس العجيل للبلدان النامية، ويستخدم 

نموذج حيواين لكافة لقاحات املكورات الرئوية املرشحة.
• وقد طورت معاهد الصحة الوطنية يف الواليات املتحدة العديد من األدوات لدعم البحث 	

والتطوير يف جمال األمراض املهملة، مثل توزيع الطفيليات واملواد البيولوجية، بام يف ذلك 
رة جينيًا التي تعكس  احليوانات امُلصابة بالعدوى، والنواقل واحللزونات والطفيليات املحوَّ
العالمات الفلورية، وذلك من خالل ثالثة مراكز للموارد – مركز للبلهارسيا ومركز لداء 

اخليطيات ومركز للمالريا والكواشف املرجعية )15(.
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عىل  الضوء  األساسية  األدوية  أجل  من  املتحالفة  اجلامعات  قدمته  الذي  االقرتاح  ألقى  وقد 
مبادرة جديدة وهي مبادرة Arch2POCM، التي تسعى إىل تطوير نموذج أعامل جديد لصناعة 
املستحرضات الصيدالنية، يستند إىل البحث التعاوين والسابق للمنافسة، والذي من شأنه أن 
حيسن فعالية وإنتاجية نموذج البحث التقليدي هلذه الصناعة. وبذا فهو يسعى إىل توسيع نطاق 
البحث السابق للمنافسة ليشمل مرحلة التعرف عىل اجلزيئات يف جتارب املرحلة الثانية. وقد 

جاء وصفها عىل النحو التايل:
"يتزعم احتاد اجلينوميات البنيوية ومرشوع Sage Bionetworks جهود بناء رشاكة بني القطاع 
العام والقطاع اخلاص سابقة للمنافسة وتدعمها دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية، من 
أجل الوصول بعملية إثبات صالحية وسائل العالج اجلديدة املستهدفة إىل مستواها األمثل. 
البيانات،  إتاحة  املفروضة عىل  الفكرية والقيود  امللكية  بإلغائه حقوق  أنه  الفريق يف  ويأمل 
العامة  من التكلفة  واحلد  الالزمة  غري  االستكشاف  برامج  الستبعاد  املالئمة  البيئة  سيهيئ 
ُأنشئت حديثًا  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  بني  أخرى  وتأمل رشاكة  والتطوير.  للبحث 
 Archipelago to Proof of Clinical Mechanism )Arch2POCM( مسمى  حتت 

اإلطار 1.
إطار الرتخيص املتاح عامليًا

أو وسيلة تشخيص طبية،  لقاح  أو  التطوير يف سبيل تطوير عقار  ُتطور يف جامعة ويمكن إخضاعها ملزيد من  ينبغي ألي تكنولوجيا 
ص من خالل اسرتاتيجية واضحة وشفافة إلتاحة الصيغ ميسورة التكلفة للرعاية الطبية يف البلدان املحدودة املوارد. وتتسم  أن ُترخَّ
الرتاخيص بالتعقيد وسيكون كل منها فريدًا. ولذا ينبغي عىل اجلامعات تطبيق سياسات اإلتاحة العاملية التي تلتزم باملبادئ الستة التالية:

األهداف
1.  تعد إتاحة األدوية والتكنولوجيات املتعلقة بالصحة للجميع الغرض الرئييس من نقل تكنولوجيا االبتكارات املتعلقة بالصحة. 

ويشمل ذلك محاية إتاحة املنتجات النهائية للمرىض )عىل سبيل املثال تركيبات األدوية أو اللقاحات(.
2.  وينبغي أن حيفظ نقل التكنولوجيا االبتكار املستقبيل بضامن أن امللكية الفكرية ال تقف عقبة يف سبيل إجراء املزيد من البحث.

االسرتاتيجيات
3. ُتعد املنافسة اجلنيسة أكثر الوسائل فعالية لتسهيل إتاحة األدوية بأسعار ميسورة يف البلدان حمدودة املوارد. ولذا ينبغي إزالة احلواجز 
القانونية التي تعوق صناعة املنتجات اجلنيسة الستخدامها يف البلدان حمدودة املوارد. ويف حالة املركبات البيولوجية أو غريها من 
العقاقري حيث ُيتوقع أن تفتقر تدابري املنتجات اجلنيسة إىل اجلدوى التقنية أو االقتصادية، ينبغي النص عىل البيع بسعر التكلفة أو 

النص عىل رشوط أخرى الستكامل رشوط أحكام املنتجات اجلنيسة عىل أال حتل حمل تلك الرشوط يف أي حال من األحوال.
4. وتعد التدابري االستباقية بشأن إصدار الرتاخيص رضورية لضامن أن براءات االخرتاع الثانوية وحرصية البيانات لن تستخدم لوقف 

اإلنتاج اجلنيس. وقد يلزم تناول العقبات األخرى التي تقف يف سبيل ترخيص املنتجات البيولوجية.
5. وينبغي أن تسهل الربامج اجلامعية املعنية بنقل التكنولوجيا االبتكار املستقبيل، وذلك بمنح الرتاخيص فقط عندما تكون الزمة لتعزيز 
االستغالل التجاري، واستخدام الرتخيص غري احلرصي، وإنشاء عمليات مبسطة لنقل املواد، واالحتفاظ بحقوق واسعة النطاق يف 

استخدام التكنولوجية املرخصة يف البحوث املستقبلية.
6. وينبغي أن تتبع سياسة الرتخيص املتاح عامليًا منهجية نظامية، وأن تتسم بالقدر الكايف من الشفافية للتحقق من فعاليتها، وأن تستند 

إىل القياسات الرصحية التي تقيس نجاح عملية نقل التكنولوجيا من خالل أثرها عىل اإلتاحة واالبتكار املستمر.

http://essentialmedicine.org/archive/global-access-licensing-framework-galf-v20 :املصــدر
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التي  العقاقري وخفض تكاليفه بتكوين حافظة للجزيئات الصغرية  يف حتسني فعالية تطوير 
من   2 املرحلة  حققت األهداف العالجية اجلديدة، وبتنفيذ العمل الرسيري املبكر – حتى 

التجارب الرسيرية. وسُتجرى االكتشافات والتجارب يف بيئة سابقة للمنافسة." )16(
ويتمحور تركيز هذه املبادرة حول تطوير نموذج أعامل جديد لصناعة املستحرضات الصيدالنية 
يركز عىل عالج األمراض يف البلدان املتقدمة. ومع ذلك فاملنهجية ممكنة التطبيق عىل املنتجات 

التي تلبي احتياجات البلدان النامية )17( )18(.
املمولة  الفكرية  امللكية  ترخيص  هنج  لتعريف  عادة  يستخدم  مصطلح  املنصف  الرتخيص 
باملال العام والتي ُتطور يف جامعة أو يف مؤسسة بحثية عامة. وهو معروف بمسمى الرتخيص 
"اإلنساين" أو "املتاح عامليًا". وهو يقر بأن البحث املمول باألموال العامة بالغ األمهية يف تطوير 
النامية  البلدان  تصيب  التي  باألمراض  يتعلق  فيام  والسيام  اجلديدة،  الطبية  التكنولوجيات 
إىل  املوجه  التمويل  بثلثي  العامة  املمولة  اجلهات  سامهت  املثال،  سبيل  عىل  األول.  املقام  يف 
األمراض املهملة تقريبًا يف 2010 )19(. ويشري مقال نرش مؤخرًا إىل أن 9.3% من املنتجات 
التي اعتمدهتا إدارة األغذية والعقاقري خالل السنوات األربعني األخرية أثمرت عنها البحوث 

املمولة باألموال العامة )20(.
ويرشح إطار الرتخيص العاملي املوضح يف اإلطار 1 أدناه العنارص الرئيسية للرتخيص املنصف. 
ويمكن تطبيقه عىل التكنولوجيات الوسيطة الالزمة إلجراء املزيد من البحث لتطوير املنتجات 
املطلوبة يف البلدان النامية ولرتخيص منتجات الرعاية الصحية املالئمة لالستخدام يف البلدان 

النامية. 

األثر عىل الصحة العمومية
تصلح النهوج املفتوحة عادة للتطبيق يف املراحل املبكرة لدورة االكتشاف والتطوير و/ أو أن 
حماولة تطبيقها مل حتدث سوى مؤخرًا. ولذا ال يتوفر الكثري من البيِّنات حول أثرها املحتمل عىل 
الصحة العمومية. بيد أن العديد من الباحثني وأصحاب املصلحة قد حددوا خمتلف توليفات 
جمال  يف  والتطوير  البحث  تعرتض  التي  احلالية  العقبات  عىل  للتغلب  كطرق  النهوج  هذه 
املستحرضات الصيدالنية البيولوجية، ولذا فهي قادرة عىل التأثري عىل الصحة العمومية بام يف 
ذلك يف البلدان النامية. وقد طبق علم اجلينوميات يف جماالت عديدة، وما زال ُيطبق، ولكنه كام 
أشري إىل ذلك مرارًا، استغرق أكثر مما كان متوقعًا يف البداية يف ترسيع تطوير املنتجات اجلديدة. 
وتذكر اجلامعات امُلتحالفة من أجل األدوية األساسية قضية ترخيص جامعة ييل للستافودين 
حيث أدت الضغوط من جانب الطالب والباحثني ومجعية أطباء بال حدود إىل إعادة التفاوض 
"بريستول مايرز سكويب"، وسامهت بعد ذلك يف  عىل االتفاق اخلاص برتخيصه مع رشكة 
ختفيض سعر هذا الدواء املضاد للفريوسات القهقرية الذي يستخدم عىل نطاق واسع ختفيضًا 
كبريًا. وقد تبنى عدد من اجلامعات، والسيام يف الواليات املتحدة، هذه املبادئ، رغم صعوبة 
حتديد بدقة عدد الرتاخيص املنصفة الذي نفذت أو توثيق أثرها عىل الصحة العمومية. وقد 
عىل  حققتها  التي  بالنجاحات  قائمة  األساسية  األدوية  أجل  من  امُلتحالفة  اجلامعات  نرشت 

موقعها اإللكرتوين )21(.
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اجلدوى التقنية
عادة ما تثبت النهوج املفتوحة جدواها التقنية. فاملرشوعات التي يشارك فيها القطاعان العام 
قد  للنيوكليوتيد،  األشكال  متعددة  الفردية  التغريات  بدراسة  املعني  التجمع  مثل  واخلاص، 
أحرزت نجاحًا حيث يتم إدراك أن هناك فائدة مجاعية ستنشأ عن إجراء هذا النوع من البحوث 
األساسية وإتاحتها بعد ذلك للعموم. وتم اتباع هنوج "االبتكار املفتوح" عىل نطاق واسع يف 
دوائر صناعة املستحرضات الصيدالنية يف السنوات األخرية. ويف حني أن جدوى التوسع يف 
البحوث السابقة للمنافسة والبحوث التعاونية لتشمل مراحل البحث النهائية عىل النحو الذي 

اقرتحته رشاكة Arch2POCM مل ختترب بعد. 
وكام أرشنا أعاله، أثبت النرش املتاح للعموم واألرشفة الذاتية جدوامها التقنية عمليًا. وقد انترش 
نموذج اإلتاحة املفتوحة انتشارًا رسيعًا نسبيًا، ولكن املقاالت املتاحة للعموم ال تزال متثل نسبة 
صغرية من املقاالت املنشورة، رغم أن املشهد يتغري برسعة. ويدفع النقاد بأن نموذج اإلتاحة 
املفتوحة قد ُيسفر عن تراجع اجلودة، ويعود ذلك جزئيًا إىل املصلحة التي ينطوي عليها قبول 

النرش واحلافز إىل احلد من معايري مراجعة النظراء خلفض التكاليف وزيادة األرباح.

اجلدوى املالية
وال يمثل العديد من هذه النهوج سوى طرق خمتلفة لتنفيذ األمور يف جمال البحث والتطوير، 
وتكاليفها املالية املبارشة عادة ما تكون بسيطة، رغم أن بعض األدوات السابقة للمنافسة التي 
أشري إليها أعاله قد ترتب عليها تكاليف كبرية حتملتها املؤسسات واحلكومات وكذلك القطاع 
اخلاص. وقد تنطوي هذه النهوج عىل زيادة يف تكاليف املعامالت نظرًا لرضورة التعامل عىل 
نطاق أوسع مع الرشكاء اخلارجيني. وبقدر ما تكون ناجحة، ستساعد عىل احلد من تكاليف 
البحث والتطوير، عىل سبيل املثال من خالل خفض معدالت اإلخفاق التي تشهدها جتارب 

املرحلة 2 و3 و/ أو خفض تكاليف العاملة باستخدام املتطوعني. 
وقد أثبت النرش املتاح للعموم أنه صالح ماليًا لالستمرار يف غياب الدعم اخلارجي. عىل سبيل 
ولكنها  املؤسسات،  من  كبريًا  دعاًم  تتلقى  األمر  بادئ  يف  للعلوم  العامة  املكتبة  كانت  املثال، 
اآلن تتمتع ماليًا بالكفاية الذاتية، ومن املعروف أن جملة PLoS ONE حتقق أرباحًا وفرية تتيح 
للمكتبة دعم جمالهتا التي ال حتظى بالقدر نفسه من الشعبية. وكانت "بيوميد سنرتال" منظمة 
املدفوعة  "سربنغر" وهو نارش للمجالت  إىل  انتقلت ملكيتها  ثم  غري ربحية لسنوات عديدة 
األجر يف 2008، وهي اآلن منظمة ربحية. ومنذ انتقال ملكيتها، استمرت "بيوميد سنرتال" 

يف النمو، مما يشري إىل أهنا مرشوع صالح للبقاء يف حد ذاته.

اجلدوى التنفيذية
تتمثل خطوة رئيسية يف التعرف عىل التحديات اخلاصة التي تواجه البحث يف جمال مرض معني 
أو أمراض معينة، والتي يناسبها النهج اجلامعي، وإعداد اقرتاح مرشوع قابل للتمويل. ويوضح 
اجلدول 9 التقييم املوجز الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاريني العامل لنهوج البحث والتطوير 

واالبتكار املفتوحة.
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جوائز املعامل البارزة وجوائز النهاية 
النهائية  املرحلة  وجوائز  )نقدًا(  النهاية  وجوائز  البارزة  املعامل  جوائز  العامل:  اخلرباء  )فريق 

الكبرية )املكافآت القائمة عىل األثر((
املصدر: مخسة اقرتاحات تتعلق بتخصيص التمويل، فريق اخلرباء العامل امللحق 2.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة من قبل فريق اخلرباء االستشاريني العامل 
جائزة قاسم االبتكار يف جمال الصحة العاملية: جائزة قائمة عىل "املعامل البارزة" لتحفيز البحث 

والتطوير يف جمال وسائل تشخيص احلميات يف مراكز الرعاية. "بيو فنترشز للصحة العاملية".
جوائز تشجيع االبتكار. املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة.

اقرتاحات مقدمة أخرى ذات صلة 
االقرتاح املقدم من فريق اخلرباء العامل: صندوق جائزة داء شاغاس لتطوير وسائل العالج 

والتشخيص واللقاحات اجلديدة. بنغالديش وبربادوس وبوليفيا وسورينام.
رسيع  تشخيص  اختبار  تطوير  جائزة  صندوق  العامل:  اخلرباء  فريق  من  املقدم  االقرتاح 

ومنخفض التكلفة ملرض السل. بنغالديش وبربادوس وبوليفيا وسورينام.
الدخول  وإمكانية  التطوير  لدعم  جائزة  صندوق  العامل:  اخلرباء  فريق  من  املقدم  االقرتاح 
التنافيس  بالعرض  املقدمة لالبتكار  تربط اجلوائز  املانحة،  التي تدعمها اجلهات  إىل األسواق 
املناعة املكتسب )األيدز(  املناعة البرشية/ متالزمة نقص  للمنتجات اخلاصة بفريوس نقص 
وبربادوس  بنغالديش  اإلنساين.  العمل  ألغراض  األمراض  من  وغريها  واملالريا  والسل 

وبوليفيا وسورينام. 
الرسطان  عالج  لوسائل  املكافأة  وآليات  جوائز  العامل:  اخلرباء  فريق  من  املقدم  االقرتاح 

واللقاحات اجلديدة يف البلدان النامية. بنغالديش، بوليفيا، سورينام. 
املسامهة املقدمة من فريق اخلرباء العامل: الرد عىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل فيام يتعلق 

بالتمويل البديل. منظمة العمل الصحي الدولية.
املسامهة املقدمة من فريق اخلرباء العامل: تعليقات مؤسسة عامل املعرفة الدولية إىل اجللسة العلنية 
للمنظمة حول االقرتاحات بشأن مصادر التمويل اجلديدة واالبتكارية حلفز البحث والتطوير. 

املؤسسة الدولية إليكولوجيا املعرفة.
املسامهة املقدمة من فريق اخلرباء العامل: اقرتاحات مقدمة إىل فريق اخلرباء العامل. أطباء بال 

حدود.
لألدوية  جائزة  صندوق   :2008 العامل  االستشاريني  اخلرباء  فريق  إىل  املقدمة  االقرتاحات 

واللقاحات ذات األولوية. بربادوس وبوليفيا.
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وصف االقرتاح
متثل اجلوائز مكافآت عىل اإلنجاز الناجح ملجموعة حمددة من أهداف البحث والتطوير. وهناك يف 
األساس نوعان من اجلوائز – اجلوائز إلنجاز املعامل البارزة لعملية البحث والتطوير، أو اجلوائز 
لبلوغ نقطة هناية حمددة مثل وسيلة تشخيص أو لقاح أو دواء له خصائص معينة من حيث األداء 
و/ أو التكلفة و/ أو الفعالية و/ أو غريها من اخلصائص اهلامة. كام يميز فريق اخلرباء العامل 
بني جوائز املرحلة النهائية الصغرية )مثل تلك التي قد ُتقدم الكتشاف وسيلة تشخيص( وجوائز 
املرحلة النهائية الكبرية مثل التي قد ُتقدم الكتشاف عقار أو لقاح جديد متامًا. وُتقدم اجلوائز يف 

ظل ظرفني رئيسيني قد ينطبق كالمها يف جمال األمراض املهملة، أال ومها:
• حيث تقل حوافز البحث والتطوير عن املطلوب نظرًا ألن السوق املحتملة غري كافية حلفز 	

االبتكارات الالزمة؛
• حيث صادفت عملية البحث والتطوير عقبات تكنولوجية تستلزم اتباع هنج جديد.	

نوع من حوافز  املنح )وهي  "اجلذب"(، وليس  نوع من حوافز  اجلوائز )وهي  تقديم  ويتقرر 
النجاح فقط،  املكافأة يف حالة  ُتقدم  "الدفع"( بطرق عدة. أوالً من وجهة نظر رعاة اجلائزة، 
"الدفع" فتقدم املكافأة حتى يف حالة الفشل. ولذا فإنه يف نموذج اجلائزة تنتقل  أما يف حوافز 
املخاطر إىل مطور املنتج. وثانيًا، يف إمكان النموذج أن يفتح جمال البحث أمام الباحثني اجلدد 
البعض يف  البحثية. وثالثًا، يرى  لتناول إحدى املشكالت  ممن لدهيم طرق جديدة وابتكارية 
فإن خمتلف  املثال  بعد. وعىل سبيل  فيام  املنتج  إتاحة  لتعزيز  باجلائزة وسيلة  املرتبطة  الرشوط 
رشوط الرتخيص التي تتعلق بامللكية الفكرية قد ُتفرض عىل الفائز باجلائزة، بام يف ذلك السامح 
باالستخدام املجاين للتكنولوجيا من ِقبل اآلخرين لتعزيز التنافس يف العرض. فاالقرتاحات 
املقدمة من بنغالديش وبربادوس وبوليفيا وسورينام إىل فريق اخلرباء العامل مثاًل، تنطوي عىل 

هذا اجلانب األخري. 
وقد اقرُتح العديد من آليات اجلوائز األخرى التي يتمثل اهلدف منها يف االستعاضة الكلية أو 
اجلزئية عن نظام براءات االخرتاع كحافز للبحث والتطوير يف جمال الطب احليوي. فعىل سبيل 
املثال ُعرض مؤخرًا قانونان عىل جملس الشيوخ يف الواليات املتحدة يقرتحان جوائز تستهدف 

عىل نحو رصيح فك االرتباط بني تكاليف البحث والتطوير وبني األسعار: 
حقوق  من  وغريها  االخرتاع  براءات  عقبات  تزيح  أن  املُقرتحة  الترشيعات  شأن  "من 
امللكية الفكرية التي تقف يف سبيل إدخال األدوية اجلنيسة. وسيحل حمل احتكار املنتجات، 
صندوق جائزة لالبتكار الطبي يقدم ما يزيد عن 80 مليار دوالر يف شكل مكافآت سنوية 

لالستثامرات النافعة يف البحث والتطوير يف جمال األدوية واللقاحات اجلديدة". )1(
كذلك فإن صندوق األثر الصحي الذي تم تناوله عىل نحو منفصل، ُيعد يف الواقع آلية طوعية 
حتظى  التي  للمنتجات  االخرتاع  براءات  مكافآت  حمل  حيل  أن  إمكانه  ويف  اجلوائز،  لتقديم 

بحاميتها.
ولكنها  ذاهتا،  السوق يف حد  أن حتل حمل حوافز  اجلوائز  األخرى من  األنواع  تستهدف  وال 
تستهدف حفز البحث والتطوير باإلشارة إىل اإلنجازات الشخصية أو اجلامعية ومكافأهتا. وقد 
أعلنت مؤسسة "إكس برايز" مؤخرًا عن جائزة قدرها 10 ماليني دوالر الخرتاع مركبة فضائية 
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قابلة إلعادة االستخدام عىل أن ينجح إطالقها يف الفضاء للمرة الثانية بعد أسبوعني. وحتدد 
الفائز باجلائزة يف عام 2004 وُيقال إهنا أدت إىل استثامرات من جانب املشاركني يبلغ قدرها 
100 مليون دوالر. ولذا فإن قيمة اجلائزة مل تعوض هذه االستثامرات. وتعكف مؤسسة "إكس 
برايز" حاليًا عىل إعداد جائزة لوسائل تشخيص السل )3(. أما رشكة "إنوسنتيف" فهي رشكة 
املعينة  والتطوير  البحث  الرعاة مقابل وضع احللول ملشكالت  نيابة عن  تقدم اجلوائز  ربحية 
)التحديات(، بام يف ذلك يف جمال علوم احلياة. والرشكة لدهيا 250 ألف من القائمني عىل وضع 
 7 2001، وبلغت قيمة اجلوائز املقدمة  1200 حتديًا منذ  احللول املسجلني، وقد ُأطلق نحو 
ماليني دوالر وترتاوح قيمة كل منها ما بني 5000 دوالر ومليون دوالر. وتقول الرشكة إن 

معدل النجاح الذي حتققه يبلغ %50 )4(. 
ويسعى العديد من أنواع اجلوائز األخرى إىل مكافأة اإلنجازات الفردية وقد تشمل املكافآت 
املاضية(  اإلنجازات  إىل  تستند  )التي  نوبل  ما بني جائزة  تلك  أو ال تشملها. وترتواح  املالية 
ُتقدم إىل اجلامعات أو املؤسسات. ويف هذه احلاالت عادة ما يتمثل احلافز  التي قد  واجلوائز 
الرئييس يف التقدير املعنوي وليس يف املكافأة النقدية. وقد انترش استخدام مثل هذه اجلوائز يف 

كافة جماالت النشاط البرشي )5(. 
وقد استعان هذا التقييم بالتقييم األخري لالقرتاحات بشأن صناديق اجلوائز التي قدمها معهد 

نتائج من أجل التنمية )6(.
منظمة  ِقبل  من  العامل  االستشاريني  اخلرباء  فريق  إىل  مقدم  باقرتاح  أيضًا  مشفوع  والتقييم 
 The global health innovation quotient عنوان  حتت  العاملية"  للصحة  فنترشز  "بيو 
 prize: a milestone–based prize to )7( stimulate R&D for point-of-care fever

.diagnostics

 Innovation inducement prizes )8( أما مؤسسة عامل املعرفة الدولية فقدمت ورقة بعنوان
تتضمن موجزًا مفيدًا ملختلف االقرتاحات املقدمة إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعني 

بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية وفريق اخلرباء العامل )9 - 14(.

األثر عىل الصحة العمومية
العمومية. ويف  يف هناية املطاف سيحدد اختيار املرض ومواصفات اجلائزة األثر عىل الصحة 
بعض احلاالت مثل يف حالة صندوق األثر الصحي وصندوق جائزة االبتكار الطبي ثمة حماولة 
اقرتاحات  وبعض  امُلطور.  للمنتج  الرتاكمي  الصحي  أو  العالجي  باألثر  اجلائزة  قيمة  لربط 
االقرتاحات  لتنوع  ونظرًا  أكثر من غريها.  امُلطورة  املنتجات  إتاحة  تسهيل  تركز عىل  اجلوائز 
بشأن صناديق اجلوائز يصعب التعليق عىل أثرها عىل الصحة العمومية تعليقًا عامًا وذا مغزى.

العاملية" بوسيلة لتشخيص احلمى  "بيو فنترشز للصحة  الذي قدمته منظمة  ويتعلق االقرتاح 
قادرة عىل التعرف عىل املالريا وااللتهاب الرئوي وغريها من العداوى البكتريية، بام يف ذلك 
السل وإن أمكن فريوس نقص املناعة البرشية أيضًا. وهناك فائدتان صحيتان حمددتان لذلك، 
ومها التشخيص الدقيق لاللتهاب الرئوي، والسيام فيام يتعلق بافرتاض اإلصابة باملالريا، واحلد 
من اإلفراط يف وصف املضادات احليوية وختفيف مقاومة املضادات احليوية الناجتة عن ذلك. 
وتقدر منظمة "بيو فنترشز للصحة العاملية" أنه من املمكن إنقاذ حياة من 355 ألف إىل 460 
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ألف طفل دون اخلامسة من العمر سنويًا عند بدء التنفيذ عىل نطاق كامل. كام تقدر أن وصفات 
املضادات احليوية التي سيتم االستغناء عنها تبلغ نحو 50 مليون وصفة )7(. 

اجلدوى التقنية
ال شك يف أن اجلوائز حتظى باجلدوى التقنية ولكن احتامل نجاحها عىل نحو فعال من حيث 
التكلفة مقارنة باحلوافز البديلة املمكنة سيتوقف إىل حد بعيد عىل مدى مالءمة تصميم اجلائزة 
ويتضمن  الدقة.  من  بكثري  املستهدف  املنتج  خصائص  حتديد  يتعني  ولذا  املقصود.  للغرض 
االقرتاح الذي قدمته منظمة "بيو فنترشز للصحة العاملية" مثاالً عىل هذه اخلصائص يشري أيضًا 
إىل التكلفة املستهدفة. وينبغي كذلك النظر يف الرشوط العامة املرتبطة باجلائزة، والسيام من 
احتامل وجود جوانب من  أو  الرشكات،  اجلهود من جانب  اجلائزة حلفز  كفاية  منظور مدى 
اخلصائص أو الرشوط التي قد تؤدي إىل اإلحجام عن املشاركة. عىل سبيل املثال، قد تؤدي 
التكلفة املستهدفة غري الواقعية إىل اإلحجام عن املشاركة، كام تؤدي اجلوائز  قليلة القيمة مقارنة 

باجلهد املتوقع بذله إىل النتيجة نفسها. 
وهناك عدد كبري من خصائص التصميم التي ينبغي النظر فيها فيام يتعلق باجلائزة. ويتم تناول 
كدراسة  أيضًا  تناول  الذي  التنمية  أجل  من  نتائج  معهد  تقرير  يف  التفصيل  من  بمزيد  ذلك 
حالة، االقرتاحني بشأن وسائل تشخيص السل ملؤسسة "إكس برايز" واقرتاحات بنغالديش 

وبربادوس وبوليفيا وسورينام. 
وتشمل النقاط العامة املهّمة املستخلصة من دراسة معهد "النتائج من أجل التنمية" ما ييل:

• لن جتتذب جائزة مُتنح يف النهاية سوى الرشكات التي ُيمكن أن حتشد أمواالً مقدمًا والقادرة 	
كالعديد من  الصغرية،  ُتشكل حافزًا للرشكات  فقد ال  وبالتايل  الفشل.  عىل حتّمل خماطر 

رشكات التكنولوجيا احليوية.
• أكثر 	 التمويل ربام تكون  التي قد جتد صعوبة يف إجياد  املقابل فإن الرشكات الصغرية  ويف 

انجذابًا إىل املدفوعات التي ُتقدم عند بلوغ معامل بارزة خالل املراحل املتوسطة، وقد تكون 
مثل هذه الرتتيبات مألوفة هلا يف سياق رشاكاهتا التجارية. 

• هناك 	 قدمًا غري واضح وتكون  امليض  إىل  السبيل  يكون  عندما  الفوائد  أكثر  اجلوائز  حتقق 
حاجة إىل أفكار جديدة.

• ينبغي أن ُيراعى يف حجم اجلائزة أن أكثر من فائز واحد قد يفوز هبا – ولكن إذا كان حجم 	
اجلائزة كبريًا جدًا فإن ذلك قد جيتذب عددًا كبريًا من الفائزين، وهذا بدوره يؤدي إىل إثارة 
 BIO الشكوك لدى املشاركني املحتملني بشأن املكافأة التي تنتظرهم. وحُيدد اقرتاح منظمة
Ventures for Global Health قيمة كل جائزة وعدد اجلوائز املقدمة يف كل مرحلة من 

مراحل املعامل البارزة، وهذه طريقة للحد من هذه الشكوك. 
• ردع 	 إىل  ترخيصه  أو  املنتج  بشأن  الفكرية  امللكية  حقوق  عن  التنازل  اشرتاط  يؤدي  قد 

بعض املتقدمني، السيام إذا كان للتكنولوجيا املتطورة قيمة حمتملة يف جماالت جتارية أخرى 
لرخص غري حرصية  الفائزين  منح  اشرتاط  أن  املؤلفون  ويرى  العامة(.  )التكنولوجيات 
بشأن امللكية الفكرية ذات الصلة، مع تقييدها بحدود جغرافية، قد يكون طريقة خلفض 
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مع  للتعامل  مرضية  طريقة  إجياد  باإلمكان  دام  ما  مستدامة  إمدادات  وضامن  األسعار 
التكنولوجيات العامة. 

وبالنسبة لالقرتاحني املتعلقني بالسل، خلصت  الدراسة إىل ما ييل:
• دوالر 	 مليون  و20  ماليني   5 بني  قيمتها  ترتاوح  التي   X–Prize اجلائزة  أن  املرجح  من 

أمريكي صغرية إىل درجة ال تسمح باجتذاب مشاركني جدد يف امليدان أو بمضاعفة اجلهود 
100 مليون دوالر أمريكي التي اقرتحتها  املبذولة حاليًا. بيد أن اجلائزة التي تبلغ قيمتها 
بنغالديش وباربادوس وبوليفيا وسورينام ستكون عىل األرجح جذابة ملجموعة عريضة من 

الرشكات، وقد تكون حتى أكرب مما يلزم. 
• ربام تؤدي الرشوط اخلاصة باجلائزة املقرتحة من بنغالديش وباربادوس وبوليفيا وسورينام 	

والتي تفرض عىل مجيع الفائزين وضع ممتلكاهتم الفكرية يف جمّمع للرباءات وحتقيق أهداف 
تكلفة اإلنتاج إىل ردع بعض املشاركني. ويف املقابل فإن اقرتاح اجلائزة X–Prize ال ينطوي 
التقرير  مؤلفو  يعتربه  ما  وهو  بالتكلفة  يتعلق  هدف  وال  الفكرية  امللكية  بشأن  التزام  عىل 

ضعيفًا جدًا. 
• إذا كانت اجلائزة جيدة من ناحيتي احلجم والتصميم فقد حتقق نجاحًا، ال سيام إذا تضمنت 	

رشكات  تستجيب  وقد  النهاية.  يف  جائزة  جانب  إىل  البارزة  املعامل  بلوغ  عند  مدفوعات 
التكنولوجيا احليوية للجوائز األصغر أكثر منها للجوائز األكرب، وقد تكون مستعدة لألخذ 

بنامذج جتارية جديدة )6(.

اجلدوى املالية
ُيمكن رصد اجلوائز عند أي مستوى، تبعًا للسياق. فاملخططات الكبرية، مثل صندوق جائزة 
التمويل العام  االبتكار يف املجال الطبي، تشمل مبالغ كبرية بيد أن ذلك يتوقف عىل إحالل 
حمل األموال املخصصة للبحث والتطوير التي ُتسرتد حاليا من املرىض ودافعي الرضائب من 
املقدمة من رشكة  النقيض من ذلك متامًا، فإن اجلوائز  العالية لألدوية. وعىل  خالل األسعار 
بني  السل  تشخيص  اقرتاحا  ويرتاوح  أمريكي.  دوالر   5000 تتجاوز  ال  قد   Innocentive
 BIO ملنظمة  املتعدد  التشخيص  اقرتاح  تكاليف  وُقدرت  أمريكي.  دوالر  مليون  و100   20
Ventures for Global Health بمبلغ 155 مليون دوالر أمريكي. ويتكلف االقرتاح اخلاص 
مشاهبة  بخصائص  يتسم  والذي  بالسوق،  امُلسبق  االلتزام  إطار  يف  امُلنفذ  الرئوية  باملكورات 
الذي  الصحي،  األثر  صندوق  ميزانية  وتبلغ  أمريكي.  دوالر  مليار   1.5 اجلوائز،  خلصائص 

يتسم بخصائص مشاهبة، 6 مليارات دوالر أمريكي.
وإىل حد بعيد، فإن من املرجح أن اجلدوى املالية القرتاح ما تتناسب تناسبًا عكسيًا مع تكلفته. 
واالقرتاحات اخلاصة باألدوات التشخيصية ذات التكلفة املتوسطة و/ أو اجلمع بني جوائز 
املعامل البارزة وجوائز النهاية و/ أو دعم أنشطة معّينة مثل التجارب الرسيرية أو اختبار العّينات 

تبدو جُمدية متامًا إذا ما اقتنع مقررو السياسات بالقضية.
واملسألة الرئيسية تتمثل يف استبانة ما إذا كان من املرجح أن يكون اقرتاح جائزة، يف ظل الظروف 
السائدة يف جمال معنّي، هو أكثر السبل فّعالية من حيث التكلفة للتصدي لتحٍد معنّي يف جمال 

تطوير املنتجات مقارنة بآليات الدفع واجلذب البديلة.
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اجلدوى التنفيذية
اخلطوة  تتمثل  الدوالرات،  من  املاليني  مئات  أو  عرشات  قيمتها  تبلغ  التي  للجوائز  بالنسبة 
الرئيسية يف عرض القضية عىل نحو جيد والعثور عىل ممولني مستعدين لتأييدها. ويف الغالب، 
وبسبب ما تنطوى عليه من احتامالت مالية، ليست هناك حواجز تقنية ال ُيمكن التغلب عليها. 

فهناك أمور مشاهبة حتدث بالفعل يف جماالت متنوعة، بام يف ذلك علوم احلياة. 
ومن أجل عرض القضية عىل نحو جيد، قد تكون هناك حاجة إىل املزيد من البّينات، ولكن 
يتعنّي النظر فيام إذا كانت قاعدة البّينات املتاحة تكفي بالفعل إلثارة القضية. وجتدر اإلشارة إىل 
أن العديد من املخططات يستبعد بعضها بعضا. وبالنسبة للمخططات األكرب، التي يكون هلا 
أيضا أثر حتوييل عىل النظام احلايل لتمويل البحث والتطوير، تتمثل اخلطوة الرئيسية يف استبانة 
املؤيدين الذين يتمتعون بنفوذ لدى احلكومات التي تتخذ مثل هذه القرارات االسرتاتيجية. 

ويوّفر اجلدول 10 تقيياًم موجزًا لالقرتاح.

املراجع
1. The Medical Innovation Prize Fund:anew paradigm for supporting sustainable innovation 

and access to new drugs: de-linking markets for products from markets for innovation.
Knowledge Ecology International, Washington2011 (http://keionline.org/sites/default/
files/big_prize_fund_overview_26may2011_letter.pdf,accessed 16 October 2011).

2. The prize fund for HIV/AIDS: anew paradigm for supporting sustainable innovation and 
access to new drugs for AIDS: de-linking markets for products from markets for innovation. 
Knowledge Ecology International, 2011 (http://keionline.org/sites/default/files/HIV_AIDS_
prize_fund_overview_26may2011_a4.pdf,accessed 16 October 2011).

3.  X Prize Foundation web site (http://www.xprize.org, accessed 16 October 2011).

4. InnoCentive web site (http://www.innocentive.com, accessed 16 October 2011).

اجلدول 10 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل للتمويل املجمع

التعليق املعيار
هناك احتامل حلدوث أثر ولكن البّينات عىل ذلك قليلة حتى اآلن. األثر عىل الصحة العمومية

يتحققان عىل األرجح يف حالة جوائز املعامل البارزة أكثر منهام يف حالة جوائز النهاية.    الكفاءة/ املردودية

ُتستخدم عىل نحو شائع يف جماالت خمتلفة.  اجلدوى التقنية

خيتلف احلجم اختالفًا هائاًل – وقد ُرصدت جوائز بالفعل عىل نطاق واسع. اجلدوى املالية

ختتلف الرتتيبات تبعا للتصميم. امللكية الفكرية

ُيمكن إدماجه كسمة للتصميم.   فك االرتباط

ُيمكن تعزيز اإلتاحة، تبعًا للتصميم. اإلتاحة

حيتاج األمر إىل توخي العناية يف تصميم إجراءات واشرتاطات منح اجلوائز. ترصيف الشؤون واملساءلة

ُيمكن أن ُتسهم بيد أن ذلك يعتمد عىل تصميم اجلائزة. بناء القدرات
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5. And the winner is… capturing the promise of philanthropic prizes.McKinsey and Company, 
2009 (http://www.mckinsey.com/app_media/reports/sso/and_the_winner_is.pdf, 
accessed 16 October 2011). 

6. Wilson P, Palriwala A. Prizes for global health technologies. Washington, DC, Results 
for Development Institute, 2011 (http://www.resultsfordevelopment.org/sites/
resultsfordevelopment.org/files/R4D-PrizesReport.pdf, accessed 16 October 2011). 

7. CEWG submission.The global health innovation quotient prize: a milestone-based prize 
to stimulate R&D for point-of-care fever diagnostics.Submitted by BIO Ventures for Global 
Health,2011(http://www.who.int/phi/news/cewg_2011/en/index.html, accessed 16 
October 2011). 

8. CEWG submission. Innovation inducement prizes.Submitted by Knowledge Ecology 
International,2011 (http://www.who.int/phi/news/cewg_2011/en/index.html, accessed 
16 October 2011).

9. EWG submission.Chagas disease prize fund for the development of new treatments, 
diagnostics and vaccines. Submitted by Bangladesh, Barbados, Bolivia and Suriname,2009 
(http://www.who.int/phi/Bangladesh_Barbados_Bolivia_Suriname_ChagasPrize.pdf, 
accessed 16 October 2011).

10. EWG submission.Prize fund for development of low-cost rapid diagnostic test for 
tuberculosis. Submitted by Bangladesh, Barbados, Bolivia and Suriname, 2009 (http://
www.who.int/phi/Bangladesh_Barbados_Bolivia_Suriname_TBPrize.pdf, accessed 16 
October 2011). 

11. EWG submission.A prize fund to support innovation and access for donor supported 
markets linking rewards for innovation to the competitive supply of products for HIV-
AIDS, TB, malaria and other diseases for humanitarian uses. Submitted by Bangladesh, 
Barbados, Bolivia and Suriname, 2009(http://www.who.int/phi/Bangladesh_Barbados_
Bolivia_Suriname_DonorPrize.pdf, accessed 16 October 2011).

12. EWG submission:Prizes as a reward mechanism for new cancer treatments and vaccines in 
developing countries. Submitted by Bangladesh, Bolivia and Suriname, 2009 (http://www.
who.int/phi/Bangladesh_Bolivia_Suriname_CancerPrize.pdf, accessed 16 October 2011). 

13. IGWG submission. Priority medicines and vaccines prize fund. Submitted by Barbados 
and Bolivia, 2008 (http://www.keionline.org/misc-docs/b_b_igwg/prop3_pmv_pf.pdf, 
accessed 16 October 2011). 

14. EWG submission.Response to the Expert Working Group on Alternative Financing. 
Submitted by Health Action International, 2009 (http://www.who.int/phi/HAI.pdf, 
accessed 16 October 2011). 

15. EWG submission.Comments of Knowledge Ecology International (KEI) to the WHO public 
hearing for proposals for new and innovative sources of funding to stimulate R&D. 
Submitted byKnowledge Ecology International, 2009 (http://www.who.int/phi/KEI.pdf, 
accessed 16 October 2011). 

16. EWG submission.Submission to the EWG. Submitted by Medecins Sans Frontières 
Campaign for Access to Essential Medicines, 2009 (http://www.who.int/phi/MSF.pdf, 
accessed 16 October 2011). 

17. Love J, Hubbard T.The big idea: prizes to stimulate R&D for new medicines. Chicago-Kent 
Law Review, 2007, 82:3 (http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/
Love.pdf, accessed 16 October 2011).
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اتفاقات الرشاء أو املشرتيات
املصدر: مخسة اقرتاحات لفريق اخلرباء العامل بشأن ختصيص التمويل.

املقرتحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
ال يوجد.

اقرتاحات أخرى ذات صلة
ال يوجد.

وصف االقرتاح
اتفاقات الرشاء أو املشرتيات هي عقود بني مشرٍت )هو يف العادة حكومة أو وكالة متويل دولية( 
وموّردين تتضمن شكاًل ما من الضامن فيام يتعلق بالسعر و/ أو احلجم. وقد تؤدي مثل هذه 
االتفاقات، بسبب إجيادها لسوق وتوفريها لثقة أكرب، إىل توفري حوافز عىل حتسني املنتجات أو 
البحث والتطوير. وعىل الرغم من أن أغلب هذه االتفاقات هي جمرد اتفاقات للحصول عىل 
إمدادات موثوقة من منتجات جيدة بأفضل األسعار امُلمكنة، فإن أحد أشكال هذه االتفاقات، 
وهو "االلتزام امُلسبق بالسوق"، يسعى إىل تشجيع البحث والتطوير وترسيع الدخول إىل البلدان 
النامية من خالل تقديم سعر معزز للموّردين إذا ما عرضوا منتجًا يفي بمواصفات معّينة من 
حيث أثره عىل الصحة العمومية. وجيري حاليا تنفيذ مرشوع رائد من مشاريع االلتزام امُلسبق 
اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  جانب  من  الرئوية  للمكورات  مضاد  للقاح  بالسوق 
قدرها  لنسبة  الواحدة  للجرعة  أمريكية  دوالرات   7 قدره  معززًا  سعرًا  يدفع  الذي  والتمنيع 
20% من اإلمدادات مقابل موافقة املنتجني عىل توفري اإلمدادات يف األجل البعيد بسعر أقىص 
قدره 3.50 دوالر أمريكي للجرعة الواحدة )1(. ويتمثل شكل آخر من هذه االتفاقات يف 
االتفاق املعقود بني رشكة غالكسوسميثكليني ومؤسسة نوفارتيس أوزوالدو كروز يف الربازيل، 
وهي آخر رشاكة يف سلسلة طويلة من الرشاكات بني هاتني املنظمتني، والتي ُتشري التقارير إىل 
أهنا تشمل عقدًا قيمته 1.5 مليار يورو لتوريد اللقاح املضاد للمكورات الرئوية الذي تنتجه 
رشكة غالكسوسميثكليني ونقل التكنولوجيات من أجل السامح بانتاجه حمليًا، إضافة إىل نقل 

التكنولوجيا الالزمة النتاج لقاح مضاد حلمى الضنك )2(.

األثر عىل الصحة العمومية
وفقًا لتقديرات التحالف العاملي من أجل اللقاحات، ُيمكن ملرشوع االلتزام امُلسبق بالسوق 
000 900 نفس بحلول عام  الرائد إلنتاج اللقاح املضاد للمكورات الرئوية أن ينقذ حوايل 
2015 وما يصل إىل 7 ماليني نفس بحلول عام 2030 )1(. بيد أن هذا التقدير قد يكون مبالغًا 
فيه إىل حد كبري، وهو ال يأخذ يف احلسبان االستثامر يف التدخالت املنافسة التي تستهدف خفض 
وفيات األطفال )3(. وبالنظر إىل تنوع اتفاقات الرشاء أو املشرتيات ملختلف أنواع املنتجات، 
فإن من العسري توفري تقدير عام لألثر الواقع عىل الصحة العمومية. وستعتمد أمور كثرية عىل 

تصميم االتفاقات املعّينة وما تستهدفه. 
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اجلدوى التقنية
يشيع استعامل اتفاقات الرشاء أو املشرتيات جدًا وبالتايل فهي جمدية تقنيًا. بيد أن االتفاقات 
ة بدقة، مثل املرشوع الرائد املنفذ يف إطار االلتزام امُلسبق بالسوق، تنطوي عىل اتفاقات  املعدَّ
قانونية معقدة إىل حد ما بني كيانات متنوعة وجلان مستقلة للتقييم والتحكيم إىل جانب مشاركة 
عّدة موسسات دولية خمتلفة والعديد من اجلهات املانحة. ومن ثم فإن املعامالت التي تنطوي 

عليها قد تكون عالية التكلفة، ال سيام فيام يتعلق بإعداد هذه الرتتيبات.
ويثري ذلك سؤاالً بشأن إمكانية تنفيذ خمططات من قبيل االلتزام امُلسبق بالسوق بطريقة متدرجة، 
ولو أن بعض اجلهات املانحة ما زالت تعتزم إطالق مرشوع ثاٍن من مشاريع االلتزام امُلسبق 
بالسوق بشأن منتج من منتجات "املرحلة املبكرة"، مثل لقاح ملكافحة املالريا. وجتدر اإلشارة 
إىل أن ذلك قد ينطوي عىل إضفاء قيمة أكرب كثريًا عىل االلتزام امُلسبق بالسوق من أجل حفز 

البحث والتطوير. 
ويف حني أن اللقاحات األوىل جرى توفريها بموجب االلتزام امُلسبق بالسوق، فام زال الوقت 
مبكرًا جدًا للحكم عىل ما إذا كان هذا االلتزام قد نجح يف حتقيق أهدافه املعلنة. وقد اكتملت 
فت مؤرشات وأوضاع افرتاضية ُيمكن قياس  يف عام 2010 دراسة لتقييم املعايري املرجعية عرَّ

النجاح مقارنة هبا )4(. 

اجلدوى املالية
إن املخططات املصممة للحصول عىل إمدادات من منتجات موجودة بأقل أسعار مُمكنة جمدية 
إنشائها  تكلفة  أن  إىل  بالنظر  ذاتيًا  لة  أن تكون مموَّ بالفعل  بل وُيمكن  املالية،  الناحية  متامًا من 
املنتج عاّم كانت ستكون  التي حيققها املشرتي نتيجة انخفاض تكاليف  ضها الوفورات  سُتعوِّ
عليه لوال وجودها. وعىل النقيض من ذلك متامًا، فإن املخططات املصممة إلثارة استجابة يف 
بالسوق، قد تكون مكّلفة جدًا من حيث تكلفة  امُلسبق  البحث والتطوير، مثل االلتزام  جمال 
فإن  وهكذ،  املخطط.  لتنفيذ  الالزمة  املؤسسية  للرتتيبات  الصلة  ذات  والتكلفة  نفسه  احلافز 
التقديرات تشري إىل أن تكلفة مرشوع ثاٍن يف إطار االلتزام امُلسبق بالسوق بشأن أحد منتجات 

3 مليارات دوالر أمريكي )5(.  "املرحلة املبكرة" ستبلغ 
د  وفيام يتعلق بااللتزام امُلسبق بالسوق، هناك نقاش قوي بشأن ما إذا كان املرشوع الرائد قد ُحدِّ
بالشكل الصحيح لتحقيق أهدافه بأدنى تكلفة. فناقدوه حيتجون بأن حجم العالوة املدفوعة 
للرشكات كبري جدًا بالنظر إىل أن هذه املنتجات كانت بالفعل قيد التطوير لدى ابتداع مفهوم 
هو  ما  بقدر  والتطوير  البحث  احلافز غري مصمم حلفز  فإن  وبالتايل  بالسوق.  امُلسبق  االلتزام 
مصمم لتشجيع إدخال منتج جديد بشكل متسارع إىل البلدان النامية عن طريق توفري ضامنات 
اجلديدة  اللقاحات  إن  فيقولون  مؤيدوه  وأما   .)8  ،7  ،6( للموردين  بالسعر واحلجم  تتعلق 
النامية وااللتزام امُلسبق بالسوق ُيشجع عىل إدخاهلا فورًا. ويذهب  البلدان  ال تصل عادة إىل 
رأي أيضًا إىل أن العالوة الطويلة األجل املتعلقة بالسعر التي ُيتيحها االلتزام امُلسبق بالسوق 
للموردين )بحد أقىص قدره 3.5 دوالر أمريكي للجرعة الواحدة( قد تكون كبرية جدًا، خاصة 
وأن هناك حاليًا موردين اثنني يستوفيان معايري االلتزام امُلسبق بالسوق )مها غالكسوسميثكليني 
وبفايزر( وأن االلتزام امُلسبق بالسوق مل يفعل سوى القليل جدًا لتشجيع املزيد من التنافس، 
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السيام عن طريق تشجيع نقل التكنولوجيا إىل موردين قد يكونون أقل تكلفة يف اهلند وغريها 
)8(. ويقول املؤيدون إن السعر حمدد بطريقة مناسبة، وقد ينخفض مع تطّور املنافسة. وعىل 
أي حال، فإن السعر يقل عن ُعرش األسعار التي ُتدفع لقاء لقاحات مماثلة يف البلدان املتقدمة. 
ويف حني أن اجلهات املانحة لاللتزام امُلسبق بالسوق هي التي متّول املبلغ التكمييل البالغ 1.5 
مليار دوالر أمريكي املدفوع للصانعني، فإن من املتوقع أن يمّول التحالف العاملي من أجل 
اللقاحات والتمنيع بنفسه الرشاء الفعيل لّلقاحات )بمسامهة صغرية فقط من البلدان املتلقية 
قدرها 20 سنتًا أمريكيًا للجرعة الواحدة للبلدان املنخفضة الدخل(. ويف حني يضيف االلتزام 
امُلسبق بالسوق 1.5 مليار دوالر أمريكي لدخل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، 
فسوف يتعنّي عىل التحالف، طبقا لتقديراته، أن خيصص باإلضافة إىل ذلك ما يتجاوز مخسة 
أمثال هذا املبلغ )8.1 مليار دوالر أمريكي( فيام بني عامي 2010 و2030 لدعم مشرتيات 
إذا أنفقت البلدان أيضا 6.2 مليار دوالر أمريكي من مواردها  البلدان. ولن حيدث هذا إالّ 
اخلاصة عىل رشاء اللقاحات. ومن ثم فإن التكلفة األساسية لاللتزام امُلسبق بالسوق ال ُتشكل 

سوى كرٍس من التكلفة اإلمجالية لتوفري اللقاحات يف إطار هذا االلتزام ملن حيتاجوهنا )8(. 

اجلدوى التنفيذية
أو  الرشاء  اتفاقات  أنواع  من  نوع  ألي  بالنسبة  استبانتها  ُيمكن  معّينة  خطوات  هناك  ليست 
االتفاقات  حالة  ويف  االتفاقات.  هذه  مثل  لعقد  مستعدين  رشكاء  وجود  سوى  املشرتيات 
املعقودة يف إطار االلتزام امُلسبق بالسوق، يتطلب ذلك أيضا وجود ممولني مستعدين للتعهد 

بمبالغ مالية كبرية عىل مدى فرتة طويلة. ويوّفر اجلدول 11 تقييام موجزًا لالقرتاح.

املراجع
1. About the Pneumoccocal AMC, 2011 (http://www.gavialliance.org/funding/

pneumococcal-amc/about, accessed 5 March 2011).

اجلدول 11 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل التفاقات الرشاء أو املشرتيات

التعليق املعيار
بقدر انخفاض التوافر واألسعار. األثر عىل الصحة العمومية

نقاش مل حيسم بعد بشأن ما إذا كانت الفوائد ُتربر التكاليف مقارنة باالستثامرات امُلمكنة األخرى. الكفاءة/ املردودية
االلتزام امُلسبق بالسوق معقد إىل حد ما – وما عداه أقل منه تعقيدًا.  اجلدوى التقنية

فرادى مشاريع االلتزام امُلسبق بالسوق ُمكلِّفة.  اجلدوى املالية
ال تغيري يف الوضع القائم. امللكية الفكرية

ُيمكن لاللتزام امُلسبق بالسوق أن يفك االرتباط بني األسعار واسرتداد تكاليف البحث والتطوير من خالل ترتيبات 
الدعم.  فك االرتباط

بقدر انخفاض التوافر واألسعار. اإلتاحة
ترتيبات إدارة شؤون االلتزام امُلسبق بالسوق معقدة – أّما اتفاقات االشرتاء اخلالصة فأقل منها تعقيدا.  ترصيف الشؤون واملساءلة

ال يوجد أثر. بناء القدرات

http://www.gavialliance.org/funding/pneumococcal-amc/about
http://www.gavialliance.org/funding/pneumococcal-amc/about


211تعــزيز التمـويل والتنســيق عىل الصعيد العـاملي

2. Jack A. GSK in deal with Brazil for pneumococcal vaccine. Financial Times, 27 
September 2009 (http://www.ft.com/cms/s/0/d2890e76-ab93-11de-9be4-
00144feabdc0.html, accessed 15 October 2011).

3. Light DW. Saving the pneumococcal AMC and GAVI. Human Vaccines, 2011, 7:138–
141 (http://www.es.landesbioscience.com/journals/vaccines/article/14919, accessed 
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4. Baseline study for pneumococcal vaccine AMC. Geneva, GAVI Alliance, 2008 (http://
www.gavialliance.org/results/evaluations/baseline-study-for-amc/, accessed 15 
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5. Levine R, Kremer M, Albright A. Making markets for vaccines: ideas to action. 
Washington, DC, Center for Global Development and London, Grundy & Northedge, 
2005 (http://www.cgdev.org/doc/books/vaccine/MakingMarkets-complete.pdf, 
accessed 15 October 2011).

6. Light DW. GAVI’s advance market commitment. Lancet, 2010, 375:638 (http://www.
thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60267-X/fulltext#bib1, 
accessed 15 October 2011).

7. Berman D, Malpani R. High time for GAVI to push for lower prices. Human Vaccines. 
2011, 7(3):290−290 (http://www.landesbioscience.com/journals/vaccines/Policy-
Berman-HV7-3.pdf, accessed 15 October 2011).
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article/PIIS0140-6736(11)60687-9/abstract, accessed 15 October 2011).

قسيمة املراجعة ذات األولوية
املصدر: مخسة اقرتاحات واعدة لفريق اخلرباء العامل. 

املقرتحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
ال يوجد.

اقرتاحات أخرى ذات صلة
ال يوجد.

وصف االقرتاح
جرى بالفعل األخذ بمخطط لقسائم املراجعة ذات األولوية يف الواليات املتحدة األمريكية بيد 
أن من املمكن األخذ به يف أي والية قضائية. ويف خمطط الواليات املتحدة، حيق ملن حيصلون 
عىل موافقة من إدارة األغذية واألدوية عىل تسويق منتج يعالج أحد األمراض املدارية املهملة 
الستة عرش أو يقي منها أن يتلقوا قسيمة مراجعة ذات أولوية تسمح حلاملها بمراجعة منتج آخر 

http://www.ft.com/cms/s/0/d2890e76-ab93-11de-9be4-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/cms/s/0/d2890e76-ab93-11de-9be4-00144feabdc0.html
http://www.es.landesbioscience.com/journals/vaccines/article/14919
http://www.gavialliance.org/results/evaluations/baseline-study-for-amc/
http://www.gavialliance.org/results/evaluations/baseline-study-for-amc/
http://www.cgdev.org/doc/books/vaccine/MakingMarkets-complete.pdf
http://www.landesbioscience.com/journals/vaccines/Policy-Berman-HV7-3.pdf
http://www.landesbioscience.com/journals/vaccines/Policy-Berman-HV7-3.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60687-9/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60687-9/abstract
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عىل سبيل األولوية مل يكن لوال وجود هذه القسيمة مؤهاًل ملثل هذه املراجعة. وهبذه الطريقة، 
ل من املوافقة عىل منتج ُيتوقع له حتقيق نجاح جتاري "مدٍو" مع ما يرتتب  ُيمكن لرشكة أن ُتعجِّ
عىل ذلك من زيادة يف العائدات خالل دورة حياة املنتج )أي إىل أن تنقيض صالحية الرباءة(. 
وتقوم إدارة األغذية واألدوية بإجراء مراجعة ذات أولوية للمنتجات التي ترى أهنا مُتثل حتسنًا 
كبريًا مقارنة بمنتجات جيري تسويقها حاليا. وهي هتدف إىل إكامل 90% من هذه املراجعات 
خالل ستة أشهر )ولو أن املوافقة قد تستغرق أطول من ذلك إذا أثار التمحيص مسائل يتعنّي 
األخرى  املنتجات  من   %90 مراجعة  إكامل  إىل  واألدوية  األغذية  إدارة  فيها(. وهتدف  البّت 

)االعتيادية( خالل 10 أشهر )1(.
ويمكن أن ُتستخدم قسيمة املراجعة ذات األولوية من جانب من يتلقاها أو ُيمكن بيعها إىل 
رشكة أخرى. وطبقا لتقديرات أصحاب االقرتاح األصليني فإن متوسط الفرق يف زمن املوافقة 
بني املنتجات ذات األولوية واملنتجات االعتيادية يبلغ حوايل سنة، وأن متوسط قيمة القسيمة 

الواحدة قد يتجاوز 300 مليون دوالر أمريكي )2، 3(. 
وقد صدر الترشيع يف عام 2007. وحتى اليوم، صدرت قسيمة واحدة ملراجعة ذات أولوية – 
وذلك يف نيسان/ أبريل 2009 لرشكة نوفارتيس فيام يتعلق بدواء Coartem املضاد للمالريا. 
مراجعة  لتعجيل   2011 فرباير  شباط/  يف  القسيمة  هذه  نوفارتيس  رشكة  استخدمت  وقد 
إدارة األغذية واألدوية ألحد أدويتها اخلاصة بالتهاب املفاصل. وقد ُأسندت األولوية للطلب 
ولكنه مل ينجح بناًء عىل املشورة املقدمة من اللجنة االستشارية إلدارة األغذية واألدوية. وقد 
دفعت رشكة نوفارتيس أيضًا رساًم قدره 4.6 مليون دوالر من أجل مراجعة املنتج عىل سبيل 

األولوية )4(.
وهناك اقرتاحات بشأن األخذ بمخططات مماثلة يف أوروبا. 

األثر عىل الصحة العمومية 
يستند أثر االقرتاح املحتمل عىل الصحة العمومية إىل ما ييل:

• احلافز اإلضايف الذي جيعل الرشكات تكرس املوارد لالستثامر يف البحث والتطوير بشأن 	
األمراض املهملة؛

• الفوائد املحتملة التي تعود عىل املرىض يف الواليات املتحدة من األخذ بالعالجات اجلديدة 	
يف وقت مبكر؛

• الفوائد التي تعود عىل املسافرين من الواليات املتحدة وقواهتا العسكرية. 	
ويتوقف حتويل األثر املحتمل عىل الصحة العمومية إىل واقع، يف املقام األول، عىل مدى فّعالية 
املخطط يف حفز املزيد من البحث والتطوير بشأن األمراض املهملة. وهذا مل يثُبت حتى اآلن. 
ويف حني أن القيمة املحتملة لقسائم املراجعة ذات األولوية كبرية، فإن الكثري يذهبون إىل أهنا 
أصغر كثريًا من أن يكون هلا أي أثر ذي معنى عىل ختصيص موارد البحث والتطوير من جانب 
التكنولوجيا  أكثر جاذبية لرشكات  املبلغ  مثل هذا  يكون  فقد  الكبرية.  الصيدالنية  الرشكات 
احليوية األصغر، بيد أهنا طبقًا لنموذجها التجاري نادرًا ما تواصل العمل بشأن منتج ما حتى 
مرحلة املوافقة عىل تسويقه، وسوف يضعف أثر احلافز إذا حدث، عىل سبيل املثال، أن جرى 
التنازل عن الرتخيص لرشكة أخرى خالل جتارب املرحلة 3. ويتعنّي أيضًا إجراء مقارنة مع 
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املضاد  اللقاح  املتأخرة وصنع  التطوير  ملراحل  امُلقدم  أمريكي  مليار دوالر  البالغ 1.5  احلافز 
للمكورات الرئوية يف إطار مرشوع االلتزام امُلسبق بالسوق التابع للتحالف العاملي من أجل 
اللقاحات والتمنيع، أو احلافز البالغ 3 مليارات دوالر أمريكي الذي كثريًا ما ُيناقش )ويتعرض 
للنقد( كحافز مطلوب لتشجيع بحوث املراحل املبكرة )عىل سبيل املثال بشأن لقاح أكثر فعالية 

ضد للمالريا(.
رة يف السوق. فالرشكات التي لدهيا  وثانيًا، يتعنّي إثبات أن القسيمة تستحق بالفعل قيمتها املقدَّ
منتج مناسب مؤهل للمراجعة االعتيادية ولكنها ال تستطيع  االستفادة من استخدام قسيمة 
حتتاج إىل تقييم احتامل أن منتجها قد ال حيظى باملوافقة يف هناية املطاف وأن الوقت الذي تقتصده 
يف عملية املراجعة قد يكون يف الواقع أقل من سنة بكثري )ال تعطي إدارة األغذية واألدوية أي 
ضامنات يف هذا الصدد( وأن احتامالهتا التجارية قد ال تكون جيدة إىل درجة تربر رشاء قسيمة. 
أقل  الواقع،  قسيمة هو، يف  لدفعه لرشاء  مستعدة  الرشكات  تكون  الذي  املبلغ  فإن  وبالتايل، 
كثريًا مما تشري إليه التقديرات )5(. وتوضح جتربة رشكة نوفارتيس أن العائدات قد تنخفض 

عاّم يكون متوقعأ.
عليها  التي حصلت  األولوية  ذات  املراجعة  بقسيمة  الوحيدة  املتاحة  التجريبية  البينة  وتتعلق 
رشكة نوفارتيس. وهي ختص أول تسجيل يف الواليات املتحدة للدواء Coartem، وهو دواء 
ُيستخدم يف أنحاء أخرى من العامل منذ عام 1998 وُمدرج يف قائمة العقاقري األساسية ملنظمة 
الصحة العاملية منذ عام 2002. وبالتايل فإن أثر قسيمة املراجعة ذات األولوية كحافز مل خُيترب 
ولن حتدث فوائد صحية إضافية يف البلدان النامية. والفائدة الصحية املبارشة الوحيدة ستعود 
عىل مستخدمي الدواء يف الواليات املتحدة، ولو أن رشكة نوفارتيس تّدعي أهنا كانت سُتسجل 
املنتج دون وجود احلافز الذي توّفره قسيمة املراجعة ذات األولوية. ويعني استخدام رشكة 

نوفارتيس ألحد منتجاهتا أن القيمة السوقية  للقسيمة مل خُتترب هي أيضا )4(. 
بالفعالية يف تعجيل تطوير  املراجعة ذات األولوية يتسم  إذا افرتضنا أن خمطط قسائم  وثالثًا، 
املنتجات اخلاصة باألمراض املهملة، فإن أحد عيوبه يتمثل يف عدم وجود أحكام تتعلق بتعزيز 
الوصول للمرىض يف البلدان النامية. فبدون هذا الوصول لن تكون هناك فوائد صحية. وهنا 
أيضًا، ُيمكن مقارنة هذا بااللتزام امُلسبق بالسوق الذي يتضمن أحكامًا لإلمداد الطويل األجل 

بأسعار متفق عليها حتى بعد التوقف عن دفع مبلغ كحافز )6( )7(.
التعجيل بمراجعة منتج  الدفع مقابل  بالفعل عىل  يعتمد  فبالنظر إىل أن هذا املخطط  ورابعًا، 
كانت إدارة األغذية واألدوية سرتاجعه لوال ذلك كمنتج اعتيادي، فقد ذهب البعض إىل أن 
ذلك ينطوي عىل خطر هتاون إدارة األغذية واألدوية يف فحص مثل هذه املنتجات و/ أو خطر 
ختصيص إدارة األغذية واألدوية للموارد بشكل خمتل عىل أسس غري الصحة العمومية. وعىل 
القرن  التسعينيات من  إدارة األغذية واألدوية قامت، خالل  أن  ُتبنّي  البحوث  أن  الرغم من 
15 من األدوية الـ29 األفضل مبيعا، والتي جتاوزت مبيعاهتا مليار دوالر  املايض، بتصنيف 
عىل  باملوافقة  التعجيل  يف  ظاهرًا  تناقضًا  ثمة  فإن   ،)2( اعتيادية"  "مراجعة  كأدوية  أمريكي، 
منتجات تعترب إدارة األغذية واألدوية أهنا توّفر "عىل أحسن تقدير، حتّسنا طفيفًا فقط مقارنة 
بمنتجات موجودة". وإضافة إىل هذا، ال يوجد بالرضورة ارتباط مبارش بني عائدات املبيعات 

التي ُيدّرها منتج وأثره عىل الصحة العمومية. 
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يف  العمومية  الصحة  عىل  للغاية  خمتلفة  حمتملة  آثار  هلا  منتجات  بني  احلافز  ُيمّيز  ال  وأخريًا، 
فلن  وبالتايل  معّينة.  أمراض  لعالج  تكون  أن  ينبغي  أهنا  هو  الوحيد  فاملعيار  النامية؛  البلدان 
يكون للرشكات حافز إالّ عىل إجراء احلد األدنى من البحث والتطوير لكي تتأهل للحصول 
عىل قسيمة بدال من التصدي للمشاكل األشد صعوبة التي تنطوي عىل احتامل تأثريها بدرجة 

أكرب عىل الصحة العمومية )6(.

اجلدوى التقنية
املخطط  بساطة  وبسبب  املتحدة.  الواليات  يف  ثبت  كام  باالقرتاح،  األخذ  من  جدوى  هناك 
وطريقة استخدامه لآلليات التنظيمية القائمة، ُأمكن األخذ به يف وقت قصري للغاية يف الواليات 
املتحدة. ويف واليات قضائية أخرى، مثل أوروبا حيث ختتلف اخلصائص التنظيمية وغريها 
من اخلصائص املؤسسية اختالفًا كبريًا، هناك أيضا جدوى تقنية من األخذ بصيغة ما من هذا 

االقرتاح، ولو أن التنفيذ سيكون عىل األرجح أكثر تعقيدا )9(. 
ومع ذلك، فكام لوحظ أعاله، ما زال من غري الواضح أن االقرتاح سُيحقق هدفه ألن اآللية مل 
ُتستخدم سوى مّرة واحدة فقط. ومن هذه الزاوية، مل يثبت بعد أن املخطط، يف شكله الراهن، 
ه تقنيًا عىل النحو الصحيح إىل حتقيق اهلدف املقصود. وسوف تؤدي التغيريات التي ُيمكن  موجَّ
إدخاهلا عىل املخطط لزيادة أثره عىل الصحة العمومية إىل زيادة تعقيده وبالتايل عىل األرجح إىل 

جعل تنفيذه أشد صعوبة بكثري من الناحية التقنية. 

اجلدوى املالية
إن االقرتاح جمٍد أيضا من الناحية املالية. وقد حتملت إدارة األغذية واألدوية تكلفة ابتدائية )مثل 
التي  الرشكات  عىل  ويتعنّي  أساسًا.  التمويل  ذايت  االقرتاح  أن  بيد  التوجيهية(  املبادئ  إصدار 
تستخدم قسيمة أن تدفع رساًم أيضًا إىل إدارة األغذية واألدوية إلجراء مراجعة ذات أولوية )1(.

اجلدوى التنفيذية
ففي  نسبيًا.  التعقيد  من  خاليًا  يكون  أن  ُيمكن  الطبيعة  هذه  له  خمطط  تنفيذ  أن  الواضح  من 
الواليات املتحدة مل يستغرق األمر سوى أكثر من سنة بقليل منذ البداية وحتى صدور الترشيع.
ل، يف الواليات املتحدة فسُتثار أسئلة بشأن ما إذا كانت  ع، أو حتى ُيعدَّ وإذا كان املخطط سُيَوسَّ
فكرته األساسية سليمة. وثمة سؤال مطروح بشأن ما إذا كان احلافز املحتمل تقديمه كافيًا، ويف 

الواقع، ما إذا كانت القيمة السوقية للقسائم ستكون مماثلة لقيمتها النظرية املحتملة.
للخصائص  تبعًا  املخطط  تكيييف  فسيتعني  أخرى،  قضائية  واليات  يف  للتنفيذ  بالنسبة  أّما 
تكييف  كيفية  يف  النظر  إىل  األمر  سيحتاج  هذا،  إىل  وإضافة  فيها.  السائدة  املؤسسية 
 12 اجلدول  ويوّفر  النامية.  البلدان  يف  املتطورة  للمنتجات  الوصول  لتشجيع  املخطط 

لالقرتاح. موجزًا  تقيياًم 
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املواءمة التنظيمية
املصدر: اقرتاحان من فريق اخلرباء العامل لتحسني الكفاءة.

االقرتاحات ذات الصلة املقدمة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
ال يوجد

االقرتاحات األخرى ذات الصلة
ال يوجد

وصف االقرتاحات
لتغطية  املتقدمة  البلدان  يف  جديدة  منتجات  وتسويق  تطوير  تكلفة  من  كبري  جانب  يستخدم 
تكاليف االختبارات الرسيرية التي تتطلبها السلطات التنظيمية للتأكد من سالمة املنتج وفعاليته 
وجودته العالية. ويمكن أن تزيد التكاليف أكثر حينام تعتمد البلدان املختلفة متطلبات تنظيمية 
متباينة يستدعي كل منها جمموعته اخلاصة من املعلومات كأساس للموافقة واالستخدام عىل 
اتساق  ضامن  عرب  الوضع  هذا  حتسني  هو  التنظيمية  املواءمة  من  واهلدف  الوطني.  الصعيد 

املتطلبات يف عدد من البلدان النامية )1(.
وقد اضطلعت منظمة الصحة العاملية منذ وقت طويل بدور يف اجلمع بني اهليئات التنظيمية من 
خالل املؤمترات الدولية لسلطات تنظيم األدوية. ويوفر ذلك منتدى مهاًم للتوصل إىل توافق 
دويل ومساعدة املنظمة والسلطات املذكورة يف جهودها الرامية إىل مواءمة التدابري التنظيمية 
الصيدالنية  املواد  توافر  ضامن  وراء  وسعيًا  وجودهتا.  وكفاءهتا،  األدوية،  بسالمة  والنهوض 
ذات النوعية اجليدة فقد وضعت املنظمة جمموعة من األحكام واملعايري، واستحدثت مبادئ 
يف  األدوية  جودة  بضامن  تتعلق  مسائل  بشأن  األعضاء  للدول  املشورة  ووفرت  توجيهية، 
األسواق الوطنية والدولية. كام تقدم املنظمة العون إىل البلدان يف بناء قدرهتا الوطنية التنظيمية 

عرب الربط الشبكي، والتدريب، واقتسام املعلومات.
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وأقامت املنظمة مرشوعًا للتأهيل املسبق عام 2001 ملنح وكاالت التوريد يف األمم املتحدة، 
مثل منظمة اليونيسف، فرصة االختيار من جمموعة من املنتجات ذات النوعية اجليدة وامللبية 
للمعايري التي حددها املرشوع. وال هيدف املرشوع إىل أن حيل حمل السلطات التنظيمية الوطنية 
أو أنظمة الرتخيص الوطنية فيام يتعلق باسترياد األدوية إال أنه يستفيد من خربة بعٍض من أفضل 
السلطات التنظيمية الوطنية لتوفري قائمة من املنتجات مسبقة التأهيل التي متتثل إىل معايري دولية 
موحدة. ومع مرور الزمن فقد برهنت القائمة املتزايدة من املنتجات التي تبني أهنا تلبي تلك 
املعايري عىل فائدهتا بالنسبة للبلدان واملنظامت التي تشرتي األدوية بكميات ضخمة. وعىل سبيل 
املثال فإن الصندوق العاملي ملكافحة األيدز والسل واملالريا ينفق األموال عىل رشاء األدوية 
التي حظيت بالـتأهيل املسبق يف إطار عملية منظمة الصحة العاملية، وكذلك األدوية التي تلبي 
املعايري التنظيمية األخرى. وثُبتت فائدة ذلك بالنسبة للبلدان النامية املفتقرة إىل الوسائل الالزمة 
إلجراء عمليات تقييم مماثلة. عىل أن املسؤولية عن اختاذ القرارات والعمليات الالزمة للتوصل 

إىل ذلك تظل مسائل تتعلق بالسيادة الوطنية )2(.
وقد بدأت أنشطة مواءمة التدابري التنظيمية يف البلدان النامية يف بعض األقاليم، ولو أن وترية 
التقدم بطيئة. ففي أفريقيا عىل سبيل املثال جاءت اخلطوات املبكرة من جانب االحتاد األفريقي 
التي  أفريقيا  املختلفة، مثل اجلامعة االقتصادية لدول غرب  اإلقليمية  واجلامعات االقتصادية 
أعامل  خطة  وضعت  التي  أفريقيا  رشق  ومجاعة  متوائم،  تنظيمي  ملف  توفري  بقيمة  أقرت 
أفريقي  احتاد  ل  وُشكِّ  .2013–2007 الفرتة  خالل  الكاملة  التنظيمية  للمواءمة  صيدالنية 
بيل  ومؤسسة  أفريقيا،  يف  التنمية  أجل  من  اجلديدة  الرشاكة  بقيادة  األدوية  تسجيل  ملواءمة 
وميليندا غيتس، وإدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة، ومؤسسة كلينتون، ومنظمة الصحة 
األفريقية يف صياغة  االقتصادية  املنظامت واجلامعات  إىل  املساعدة  العاملية، وقدم هذا االحتاد 
خطط رفيعة املستوى الجتذاب دعم املانحني ألنشطة املواءمة. وتم اآلن إنشاء صندوق استئامين 

يف البنك الدويل هيدف إىل تعبئة األموال من اجلهات املانحة املتعددة األطراف )3(.
وتشمل املبادرات اإلقليمية األخرى للمواءمة التنظيمية ما قامت به رابطة أمم جنوب رشق 
تنظيم  لوائح  باملواءمة بني  املعنية  البلدان األمريكية  التعاون اخلليجي، وشبكة  آسيا، وجملس 

األدوية.
البحوث  إىل  املستندة  الرشكات  هم  باالتساق  املعني  الدويل  املؤمتر  يف  الرئيسيون  واألعضاء 
واهليئات التنظيمية يف البلدان املتقدمة. وقد أصاب هؤالء األعضاء قدرًا من النجاح يف مواءمة 
املشكالت  وطأة  من  قلياًل  خفف  مما  التنظيمية،  اهليئات  تشرتطها  التي  املعلومات  متطلبات 
املرتبطة بتباين متطلبات تلك اهليئات يف البلدان املتقدمة. عىل أن هذا املؤمتر مل حيظ بقدر مماثل 
من النجاح يف إرشاك البلدان النامية، والسيام وأن املواءمة تشري ضمنًا إىل توافر تكافؤ معقول 
يف القدرات التنظيمية القائمة. ويف حني أن من املفروض أن يتوقع املرىض يف البلدان النامية 
احلصول عىل أدوية ولقاحات متاثل ما هو متاح يف البلدان املتقدمة من حيث اجلودة، والسالمة، 
والكفاءة، فإن انطباق كل متطلب من متطلبات املؤمتر الدويل املعني باالتساق عىل احتياجات 
البلدان النامية وصلته هبا هو أمر حمفوف بالشكوك )4(. وقد أنشأت وكالة األدوية األوروبية 
نظام تسجيل مواءم جزئيًا غري أن ذلك جاء ثمرة عملية سياسية مطولة عىل مدى عقود من 

السنني )5(.
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وأوىص تقرير اللجنة املعنية بحقوق امللكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية بأنه "ينبغي 
للبلدان املتقدمة ومؤسساهتا التنظيمية أن تقدم املزيد من املساعدة املالية والتقنية للمعاونة عىل 
الوفاء باحلد األدنى من املعايري التنظيمية الالزمة لضامن توافر املنتجات العالية اجلودة ألغراض 
املبادرات  تساند  أن  التنظيمية  ومؤسساهتا  النامية  البلدان  "حكومات  عىل  وأن  االستعامل" 
اإلقليمية املعدة عىل نحو يالئم القدرات احلالية للبلدان األعضاء فيها، والتي تفسح جماالً أوسع 
االزدواجية،  وتاليف  املقارنة،  امليزات  من  باالستفادة  وذلك  الزمن،  بمرور  باملعايري  لالرتقاء 
وتقاسم املعلومات واملرافق، وتعزيز التوحيد القيايس املالئم دون وضع عقبات تعرتض سبيل 

املنافسة". )6(.

األثر عىل الصحة العمومية
خلص فريق اخلرباء العامل إىل أن مواءمة التدابري التنظيمية يف البلدان النامية ستخلِّف أثرًا عىل 
الصحة يف تلك البلدان حيث أهنا ستؤدي إىل التعجيل بتسجيل العديد من املنتجات )اجلنيسة 
ما كان هلا  بلدان  املنتجات يف  إىل تسجيل  تقود  التجارية عىل حد سواء( وقد  العالمة  وذات 
بخالف ذلك أن تنفذ إىل تلك املنتجات. ومن املحتمل أن يسفر األمر عن تيسري نفاذ املرىض 
حيث أن من املرجح بصورة أكرب أن تقوم هيئات التطوير بتسجيل املنتجات املعروضة للبيع يف 
الكثري من البلدان النامية إذا ما قلَّت تكاليف ومصاعب القيام بذلك؛ كام قد يكون للمواءمة 
أثر أوسع إذا كان انخفاض تكاليف التطوير يعني خفض األسعار )ولو أن ذلك ليس باألمر 

املؤكد عىل اإلطالق(.

اجلدوى التقنية
الذي توضحه  النحو  تقنيًا، عىل  للتنفيذ  قابلة  التنظيمية  املواءمة  أن  العامل  رأي فريق اخلرباء 
القدرة عىل مواءمة األدوية  أن  املجال. عىل  املتقدمة يف هذا  البلدان  التي حققتها  اإلنجازات 
بصورة فعالة تتحدد بفعل عدد من العوامل، بام يف ذلك حالة التنمية االقتصادية، وتوافر البنية 
األساسية، والنظام السائد للرعاية الصحية يف البالد. وترجع جذور املشكلة يف البلدان النامية 
إىل االفتقار إىل املوارد البرشية واملالية املكرسة للتنظيم. ومن بني مجلة أمور فإن ذلك يرجع يف 
غالب األحيان إىل ضعف االلتزام السيايس الذي يتفاقم بفعل مجاعات املصالح املستفيدة من 
ضعف التدابري التنظيمية.  ومن هنا، وعىل الرغم من أن خيارات السياسات الالزمة لتصحيح 
هذا الوضع واضحة نسبيًا من حيث املبدأ فإن التنفيذ قد يكون أكثر صعوبة من ذلك بكثري. 
وحتتاج البلدان إىل املوارد البرشية واملالية عىل حد سواء، إال أن القيادة السياسية بالغة األمهية 
أيضا. وحتى لو تم ختصيص املوارد املالية لضامن التنمية التنظيمية املناسبة ضمن إقليم ما، فإن 

توافر املوارد البرشية وخربهتا سيظالن يشكالن حتديًا يف األجل املتوسط.

اجلدوى املالية
يتطلب التنظيم تكاليف يتم حتملها يف معظم البلدان بمزيج من اإلعانات احلكومية والرسوم 
التي تسددها الرشكات مقابل التسجيل. غري أن العديد من اهليئات التنظيمية يف البلدان النامية، 
وكام جرت اإلشارة آنفًا، تفتقر إىل املوارد البرشية واملالية سواء بسواء. وفضاًل عن ذلك فإن 
إنشاء نظم متوائمة وتشغيلها عىل النحو املناسب يتطلبان تكاليف استثامرية ضخمة. وعىل سبيل 
املثال فإن التكلفة االستثامرية إلنشاء نظم متوائمة عىل امتداد القارة األفريقية تصل إىل نحو 
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100 مليون دوالر أمريكي. وال يتوافر ملرشوع املواءمة الذي تقوده الرشاكة اجلديدة من أجل 
التنمية يف أفريقيا حتى هذا التاريخ إال مانح واحد فحسب، هو مؤسسة بيل وميليندا غيتس، 

كام أن متويله ال يلقى االهتامم الواسع من جانب عدد واف من املانحني اآلخرين.

اجلدوى التنفيذية
تتمثل اخلطوة األساسية يف استجالب مساندة سياسية أعظم لتحسني املواءمة من حكومات 

البلدان النامية والوكاالت التمويلية. ويوفر اجلدول 13 تقيياًم موجزًا لالقرتاح.

املراجع
1. EWG report. Report of the World Health Organization Expert Working Group on 

Research and Development Financing, Geneva, World Health Organization, 2010 
(pp.69-71) (http://www.who.int/phi/documents/ewg_report/en/index.html, accessed 
14 October 2011).

2. WHO Prequalification web site (http://www.who.int/topics/prequalification, accessed 
14 October 2011).

3. The African Medicines Regulatory Harmonisation (AMRH) Initiative (PowerPoint 
poresentation), 2011 (http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/
regulation_legislation/PL2_3.pdf, accessed 14 October 2011).

4. International Conference on Harmonisation web site (http://www.ich.org, accessed 
14 October 2011).

5. European Medicines Agency web site (http://www.ema.europa.eu, accessed 14 
October 2011).

6. Public health, innovation and intellectual property rights. Report of the Commission 
on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health. Geneva, World Health 
Organization, 2006 (http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/index.html, 
accessed 14 October 2011).

اجلدول 13 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل بشأن املواءمة التنظيمية

التعليق املعيار
ثمة إمكانية إلحداث األثر. األثر عىل الصحة العمومية

مرهونة باألثر. الكفاءة/ املردودية
حتسني التنظيم واملواءمة هو افرتاض طويل األجل. اجلدوى التقنية

مكلف نسبيًا وال يتمتع بأولوية متقدمة يف أوساط املانحني. اجلدوى املالية
ال يغري من الوضع الراهن. امللكية الفكرية

ليس هناك من أثر. فك االرتباط
يمكن للتنظيم املحسن أن يعزز توفر املنتجات اجليدة، ولكنه لن ييرس إتاحتها بالرضورة. اإلتاحة

يعتمد ذلك عىل القرارات املحلية ترصيف الشؤون واملساءلة
هيدف إىل بناء القدرة املحلية عىل التنظيم. بناء القدرات

http://www.who.int/phi/documents/ewg_report/en/index.html
http://www.who.int/topics/prequalification
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/regulation_legislation/PL2_3.pdf
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/regulation_legislation/PL2_3.pdf
http://www.ich.org
http://www.ema.europa.eu
http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/index.html
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7. Moran M et al. Registering new drugs: the African context. Sydney, The George 
Institute for International Health, and Geneva, Drugs for Neglected Diseases initiative, 
2010 (http://www.policycures.org/downloads/DNDi_Registering_New_Drugs-The_
African_Context_20100108.pdf, accessed 14 October 2011).

اإلعفاءات الرضيبية للرشكات
املصدر: امللحق 2 من تقرير فريق اخلرباء العامل.

االقرتاحات ذات الصلة املرفوعة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
ال يوجد.

االقرتاحات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

وصف االقرتاحات
يتمثل ذلك يف اعتامد حكم ضمن القوانني الرضيبية الوطنية يتيح للرشكات احلصول عىل حسم 
رضيبي مقابل ما تنفقه عىل أنشطة البحث والتطوير املتعلقة باألمراض املهملة. وعىل سبيل املثال 
فقد طبَّقت اململكة املتحدة خطة عام 2002 )ُأطلق عليها خطة إعفاء بحوث اللقاحات، ولو 
أهنا تشمل أيضًا العالجات( تتيح للرشكات حسم نسبة إضافية قدرها 50 يف املائة من نفقاهتا 
املؤهلة من دخلها اخلاضع للرضائب فيام يتعلق بأنشطة البحوث والتطوير املتصلة باللقاحات 
و/ أو األدوية اخلاصة باملالريا، والسل، واأليدز وفريوسه )1(. وُخفِّضت هذه النسبة إىل 40 
يف املائة عام 2008، ثم إىل 20 يف املائة عام 2011، وسُتلغى اخلطة بالنسبة للرشكات الصغرية 
أية  تدفع  وال  اخلسائر  تتحمل  التي  بالرشكات  يتصل  وفيام   .2012 عام  خالل  واملتوسطة 
رضائب، فهناك حكم يقيض بتقديم منحة مكافئة. وُيضاف ذلك إىل حسوم الرضائب العامة 
التي يمكن أن جتتذهبا نفقات البحث والتطوير. وال تتوافر معلومات عن أمثلة أخرى خلطط 

موجهة عىل وجه التحديد إىل األمراض املهملة.
ومن املفرتض أن يكون االقرتاح هو النظر يف تشجيع البلدان يف خمتلف أرجاء العامل عىل اعتامد 
أي  الصلة،  ذات  والتطوير  البحث  ألنشطة  أفضل  حوافز  توفري  بغية  من اخلطط  النمط  هذا 
يف  النامية  للبلدان  املحددة  واالحتياجات  والثالث  الثاين  بأمراض النوعني  املرتبطة  األنشطة 

جمال البحث والتطوير فيام يتعلق بأمراض النوع األول.

األثر عىل الصحة العمومية
يعتمد األثر عىل الصحة العمومية اعتامدًا تامًا عىل املدى الذي سيزيد فيه االقرتاح من أنشطة 
البحث والتطوير وتطوير منتجات جديدة ُتتاح وُتستخدم يف البلدان النامية. وليس هناك من 

بينات متوافرة بشأن ذلك حتى هذا التاريخ.

http://www.policycures.org/downloads/DNDi_Registering_New_Drugs-The_African_Context_20100108.pdf
http://www.policycures.org/downloads/DNDi_Registering_New_Drugs-The_African_Context_20100108.pdf
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اجلدوى التقنية
هناك حسوم رضيبية تتعلق بنفقات أنشطة البحث والتطوير يف العديد من البلدان ولذلك فإن 
العامة اخلاصة  املتوافرة إىل أن اإلعفاءات الرضيبية  البينات  تقنيًا. وتشري  للتطبيق  األمر قابل 
بتلك األنشطة قد تؤدي، يف األجل الطويل، إىل زيادة نفقات البحث والتطوير بمقدار يصل 
إىل ما يعادل تكلفة اإلعانة الرضيبية. ويف الصيغة البسيطة نسبيًا التي ُطبِّقت يف اململكة املتحدة 
فإن احلسم يستند إىل كل النفقات املؤهلة للبحث والتطوير. ويتمثل العيب يف هذا التدبري يف 
أنه قد يوفر ببساطة اإلعانة إىل أنشطة بحث وتطوير كانت ستقوم هبا الرشكة املعنية يف كل حال 
من األحوال. وقد ال يقدم التدبري عمليًا حافزًا قويًا كافيًا يدفع الرشكات إىل حتويل قدر أكرب من 
املوارد إىل بحوث األمراض املهملة. وللتغلب عىل هذه العيوب فإن من املمكن توفري احلوافز 
للنفقات اإلضافية للبحث والتطوير فقط. عىل أن جتربة توفري إعانة عامة للبحث والتطوير عىل 
هدي هذه اخلطوط يف الواليات املتحدة تشري إىل أن هناك مشكالت متعددة تتصل بتحديد 
أهلية النفقات وبارتفاع تكاليف االمتثال. وهكذا فإن تركيز اخلطة جيعل إدارهتا أشد تعقيدًا 

بكثري ويقود إىل نزاعات بشأن النفقات املؤهلة وخطوط األساس )2(.
ويف اململكة املتحدة أشارت التقديرات وقت تطبيق احلسم الرضيبي إىل أن ما بني 50 إىل 100 
رشكة يمكن أن تستفيد منه وأن نفقات البحث والتطوير قد تزيد بمقدار 20–50 مليون جنيه 
إسرتليني سنويًا استنادًا إىل جتربة احلسوم الرضيبية للبحث والتطوير يف أماكن أخرى والتي 
تدل عىل أنه مقابل كل دوالر رضيبي منفق فإن الرشكات ستنفق يف املتوسط دوالرًا إضافيًا 
عىل البحث والتطوير )1(. ويف الواقع فإن نحو 10 رشكات فحسب استفادت من النظام يف 
اململكة املتحدة، وبلغ املقدار السنوي املطلوب أقل من 5 ماليني جنيه إسرتليني )4(. وُيقارن 
ذلك بالتقدير الذي يشري إىل أن قيمة أنشطة البحوث املؤهلة املنفذة يف اململكة املتحدة سنويًا 

تزيد عىل 40 مليون جنيه إسرتليني )2، 3(.
الرضيبية  احلسوم  خطة  ظل  يف  الصيدالنية  الصناعة  مطالبات  تشكل  املتحدة  الواليات  ويف 
املحلية  النفقات  جمموع  من  املائة  يف   3 نسبة  واالختبار(  البحث  رضائب  )حسوم  الرتاكمية 
هلذه الصناعة عىل البحث والتطوير. وال يشري ذلك إىل أن هذا يشكل، يف هيكله احلايل، حافزًا 
قويا. كام أن ترشيع األدوية النادرة، يف الواليات املتحدة أيضًا، يوفر حساًم رضيبيًا بنسبة 50 
املراقبني  أن معظم  إال  النادرة،  باألمراض  الرسيرية اخلاصة  نفقات االختبارات  املائة عىل  يف 
يرون أن احلرصية السوقية التي يتيحها الترشيع هي أشد احلوافر قوة )2(. وثمة خطة حديثة 
أخرى يف الواليات املتحدة )مرشوع تأهيل البحوث االكتشافية العالجية( تقدم منحة أو حساًم 
رضيبيًا بنسبة 50 يف املائة ألنشطة البحث والتطوير التي تقوم هبا الرشكات الصغرية التي ُتعنى 
باالحتياجات الطبية غري امللباة. وحظيت هذه اخلطة غري املتكررة التي ُحدد هلا سقف للتكاليف 
يبلغ 1 مليار دوالر أمريكي بشعبية واسعة حيث اجتذبت 5600 طلب و3000 مكافأة. عىل 
ن  أن مقدار احلسوم الرضيبية املمنوحة كان أقل من 19 مليون دوالر أمريكي، وهكذا فإن مكوِّ

املنح هو الذي نال الشعبية الساحقة )6(.
وعىل هذا، وبصورة إمجالية، فإن جتربة خطط احلسوم الرضيبية املوجهة ليست مشجعة جدًا 

حتى اآلن.
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اجلدوى املالية
أنفق القطاع اخلاص، وفقًا للتقديرات، أكثر من 500 مليون دوالر أمريكي عامليًا عىل بحوث 
2010 )6(. ويوفر ذلك مؤرشًا عن مدى ضخامة تكلفة خطة عاملية  األمراض املهملة عام 
للحسوم الرضيبية، علاًم بأن املقدار الدقيق للتكلفة سيعتمد عىل هيكل اخلطط املعتمدة ودرجة 
تقبل الرشكات هلا. وعىل أساس املعلومات الواردة أعاله فإن تكلفة اخلطة ستكون عىل األرجح 
أقل بكثري جدًا من 400 مليون دوالر أمريكي. عىل أن ذلك لن يمثل بالرضورة مؤرشًا عىل 

مدى املردودية.

اجلدوى التنفيذية
نظرًا إىل أن احلسوم الرضيبية هي من بني سامت معظم أنظمة الرضائب الوطنية فإن من املفرتض 
أن يكون من السهل نسبيًا عىل العديد من البلدان تطبيق مثل هذه اخلطة إذا ما توصلت إىل أهنا 

وسيلة جيدة حلفز البحث والتطوير. ويوفر اجلدول 14 تقيياًم موجزًا لالقرتاح.

املراجع
1. Vaccines research relief: introduction of a new scheme and modification of state 

aid. Brussels, European Commission, 2003 (Document N 802/99 C(2003) 1398) (http://
ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2002/n228-02.pdf, accessed 15 July 2011).

2. Rao A. Can a R&D tax credit expand investment in product development for global 
health? Results for Development Institute Center for Global Health R&D Policy 
Assessment, 2011 (http://healthresearchpolicy.org/sites/healthresearchpolicy.org/
files/assessments/files/Tax%20Credit%20Draft%20Consultation%20Draft%202%2028.
pdf, accessed 15 July 2011).

اجلدول 14 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل بشأن اإلعفاءات الرضيبية للرشكات

التعليق املعيار

مل تربهن عليه اخلطط القائمة. األثر عىل الصحة العمومية

مل تثبت نظرًا إىل االفتقار إىل األثر. الكفاءة/ املردودية

من السهل نسبيًا إرساء ذلك كجزء من أنظمة الرضائب. اجلدوى التقنية

تكاليف مبارشة حمدودة. اجلدوى املالية

مل تتناول اخلطط املدروسة هذه املسألة. امللكية الفكرية

مل تتناول اخلطط املدروسة هذه املسألة. فك االرتباط

مل تتناول اخلطط املدروسة هذه املسألة. اإلتاحة

مرهونة بالقواعد واإلجراءات العادية املتعلقة باحلسوم الرضيبية. ترصيف الشؤون واملساءلة

مل تتناول اخلطط املدروسة هذه املسألة. بناء القدرات

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2002/n228-02.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2002/n228-02.pdf
http://healthresearchpolicy.org/sites/healthresearchpolicy.org/files/assessments/files/Tax%20Credit%20Draft%20Consultation%20Draft%202%2028.pdf
http://healthresearchpolicy.org/sites/healthresearchpolicy.org/files/assessments/files/Tax%20Credit%20Draft%20Consultation%20Draft%202%2028.pdf
http://healthresearchpolicy.org/sites/healthresearchpolicy.org/files/assessments/files/Tax%20Credit%20Draft%20Consultation%20Draft%202%2028.pdf
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3. Rao A. R&D tax credits: a tool to advance global health technologies? Results for 
Development Institute Center for Global Health R&D Policy Assessment, 2011 (http://
healthresearchpolicy.org/assessments/rd-tax-credits-tool-advance-global-health-
technologies, accessed 15 July 2011).

4. Corporate tax: research and development tax credits. London, HM Revenue and 
Customs, 2009 (http://www.hmrc.gov.uk/stats/corporate_tax/randdtcmenu.htm, 
accessed 15 July 2011).

5. Qualifying therapeutic discovery project credits and grants. United States 
Department of the Treasury Internal Revenue Service, 2010 (http://www.irs.gov/
businesses/small/article/0,,id=228690,00.html, accessed 15 July 2011).

6. Moran M et al. G-Finder report 2011: neglected disease research and development: 
is innovation under threat? London, Policy Cures, 2011 (http://www.policycures.org/
downloads/g-finder_2011.pdf, accessed 12 December 2011).

حقوق امللكية الفكرية القابلة للنقل 
املصدر: امللحق 2 من تقرير فريق اخلرباء العامل.

االقرتاحات ذات الصلة املرفوعة إىل فريق اخلرباء االستشاريني العامل
ال يوجد.

االقرتاحات األخرى ذات الصلة
ال يوجد.

وصف االقرتاحات
يامثل االقرتاح املتعلق بحقوق امللكية الثقافية القابلة للنقل يف العديد من األوجه اقرتاح قسائم 
املراجعة ذات األولوية. وتتخلص الفكرة يف تقديم مكافأة للرشكات التي تقوم بتطوير منتج 
ملكافحة األمراض املهملة يف صيغة متديد للحرصية السوقية يمكن استخدامه ملنتج آخر من 
املنتجات الرائجة. وستكون هذه املكافأة قابلة للتداول التجاري ومن ثم فإن باملستطاع حتويلها 

إىل نقد.
وثمة أفكار خمتلفة بشأن كيفية تنفيذ ذلك عىل وجه الدقة. ويمكن أن يكون حمفز املكافأة قيام 
السلطة التنظيمية بمنح ترخيص بمنتج معني باألمراض املهملة، عىل نحو ما هو عليه احلال 
بالنسبة لقسيمة املراجعة ذات األولوية. وقد تكون املكافأة قسيمة متديد لرباءة اخرتاع أو شكاًل 

آخر من أشكال حق حرصية املنتج.
وعىل غرار قسيمة املراجعة ذات األولوية، وبتكلفة تعقيد أكرب، فإن املكافآت يمكن أن تكون 

مرهونة بإجراءات تتجاوز الرتخيص مثل:

http://healthresearchpolicy.org/assessments/rd-tax-credits-tool-advance-global-health-technologies
http://healthresearchpolicy.org/assessments/rd-tax-credits-tool-advance-global-health-technologies
http://healthresearchpolicy.org/assessments/rd-tax-credits-tool-advance-global-health-technologies
http://www.hmrc.gov.uk/stats/corporate_tax/randdtcmenu.htm
http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=228690,00.html
http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=228690,00.html
http://www.policycures.org/downloads/g-finder_2011.pdf
http://www.policycures.org/downloads/g-finder_2011.pdf
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• حتديد مرتسامت املنتجات حسب املرض، وهو ما قد يلبي بعض املعايري املتعلقة باألثر الصحي 	
املحتمل؛

• مكافآت متاميزة للمنتجات ذات اآلثار الصحية املحتملة املتباينة؛	
• جعل مكافأة القسيمة مرهونة، مثاًل، برتخيص املنتج يف عدد من البلدان النامية؛	
• اشرتاط الرتخيص غري احلرصي أو التخيل عن حقوق امللكية الثقافية املتعلقة باملنتج كليًا.	

األثر عىل الصحة العمومية
فعالية  املراجعة ذات األولوية، عىل  العمومية، وعىل غرار قسيمة  الصحة  األثر عىل  سيعتمد 
اخلطة يف حتفيز املزيد من أنشطة البحث والتطوير املتعلقة باألمراض املهملة، وعىل مدى إتاحة 

املنتجات ذات املكافآت فعليًا يف البلدان النامية.
غري أنه عىل خالف قسيمة املراجعة ذات األولوية اهلادفة إىل التعجيل بوترية إدخال املنتجات 
القابلة للنقل ستعمل من خالل متديد  الثقافية  البلدان املتقدمة فإن حقوق امللكية  إىل أسواق 
احلرصية السوقية للمنتجات الرائجة يف تلك األسواق. وسيؤدي ذلك إىل تأخري الوقت الذي 
الرعاية  تكاليف  زيادة  إىل  وبالتايل  السوق  إىل  الدخول  اجلنيسة  األدوية  لرشكات  فيه  يمكن 

الصحية.

اجلدوى التقنية
إن االقرتاح يف صيغته األشد بساطة، أي تقديم قسيمة بشأن ترخيص منتج مؤهل، قابل للتنفيذ 

تقنيًا، وهو ما متت الربهنة عليه يف حالة قسيمة املراجعة ذات األولوية.
وكآلية حتفيزية فإن حقوق امللكية الثقافية القابلة للنقل متتاز عىل قسيمة املراجعة ذات األولوية 
بأن قيمة القسيمة القابلة للتداول التجاري مؤكدة احتامالً بصورة أشد. وعىل سبيل املثال فإن 
تعكس  أن  املفرتض  ومن  السوق،  يف  رائج  دواء  اخرتاع  لرباءة  متديد  تطبيقها عىل  باملستطاع 
قيمته السوقية ذلك. وعىل خالف ذلك فإن هناك نقطتني ملتبستني يف حالة قسيمة املراجعة 
ذات األولوية ومها طول الوقت التسويقي اإلضايف املكتسب من خالل املراجعة ذات األولوية 
واالضطرار إىل اختيار منتج للمراجعة ذات األولوية دون معرفة مدى ما سيصيبه من نجاح 

يف السوق.
والتطوير.  البحث  أنشطة  من  املزيد  لتحفيز  الرضورية  املكافأة  قيمة  فهو  اآلخر  اجلانب  أما 
وسيعتمد ذلك عىل افرتاضات بشأن تكاليف البحث والتطوير واهلامش املتاح بالنسبة للمبيعات 
القائمة. ويشري أحد التقديرات املتعلقة بأوروبا إىل أن فرتة احلرصية اإلضافية الالزمة ستكون 
1–6 سنوات )1( باالستناد إىل قيمة تقديرية حلقوق امللكية الثقافية القابلة للنقل ترتاوح بني 

350 مليون يورو و1130 مليون يورو.
وكام جرت اإلشارة قباًل فإن اجلدوى التقنية قد تتأثر بإجراءات مرغوبة بخالف ذلك لتحسني 

دقة التحديد واألثر وهو ما سيزيد كثريًا من التعقيد.
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اجلدوى املالية
إن االقرتاح قابل للتنفيذ ماليًا يف شكله األشد بساطة بالنظر إىل أنه، وعىل غرار قسيمة املراجعة 
ل احلكومات بضعة تكاليف مبارشة فحسب. عىل أن تكلفة احلرصية السوقية  ذات األولوية، حيمِّ
اإلضافية ستشكل عبئًا باهظًا عىل تكاليف الرعاية الصحية التي يتحملها املرىض، و/ أو هيئات 
التأمني، و/ أو احلكومات. وهذا من بني األسباب التي تدفع البعض إىل معارضة حقوق امللكية 
الثقافية القابلة للنقل انطالقًا من مبدأ املساواة. وباملستطاع التخفيف من وطأة األثر يف حال 
توفري اإلعانة مليزانية الرعاية الصحية وذلك مثاًل من ميزانية وكالة التنمية احلكومية. عىل أن 
ذلك سيطرح عندها السؤال القائل يف سبب عدم تقديم مكافأة نقدية مبارشة إىل الرشكة عوضًا 
عن تقديمها عرب نظام أكثر تعقيدًا حلقوق امللكية الثقافية القابلة للنقل بام حيمله معه من تكاليف 

مصاحبة.

اجلدوى التنفيذية
لتحديد  املزيد من اجلهود  بعد بمساندة واسعة. وتدعو احلاجة إىل بذل  مل حيظ هذا االقرتاح 

تفاصيل اخلطة، والسيام ما يتعلق بام ييل:
• حجم احلافز املطلوب ومتايزه وفقًا للقيمة الصحية العمومية للمنتج؛	
• ما هي املعايري والرشوط اإلضافية التي قد تكون رضورية لرتويج االبتكار املناسب والنفاذ 	

إىل املنتجات يف البلدان النامية؛
• الطرق املناسبة للعناية بمسألة املساواة الناشئة عن أثر احلرصية السوقية املمددة يف بلد متقدم.	

ويوفر اجلدول 15 تقيياًم موجزًا لالقرتاح.

اجلدول 15 التقييم املوجز لفريق اخلرباء االستشاريني العامل بشأن حقوق امللكية الثقافية القابلة للنقل

التعليق املعيار

ليس هناك من دليل عىل األثر. األثر عىل الصحة 
العمومية

مرهونة بتوافر دليل عىل األثر. الكفاءة/ املردودية
جمدية. اجلدوى التقنية

تكاليف مبارشة منخفضة، غري أن التكاليف غري املبارشة مرتفعة يف البلدان املتقدمة. اجلدوى املالية
متديد فرتة احلرصية املتعلقة باملنتجات الرائجة، ويمكن للمستفيد اكتساب حقوق امللكية الثقافية واالستفادة منها يف البلدان 

النامية. امللكية الفكرية

ليس هناك من أثر. فك االرتباط
ال يؤدي إىل تيسري اإلتاحة. اإلتاحة

سيشمل ترصيف الشؤون املبني عىل القواعد وفقًا للترشيعات املعمول هبا ترصيف الشؤون 
واملساءلة

مل يتم تناول هذه املسألة. بناء القدرات
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املرجع
1. Towse A. A review of IP and non-IP incentives for R&D for diseases of poverty. What 

type of innovation is required and how can we incentivise the private sector to 
deliver it? Final report for the WHO Commission on Intellectual Property Rights, 
Innovation and Public Health. London, Office of Health Economics, 2005 (http://
www.who.int/intellectualproperty/studies/A.Towse.pdf, accessed 28 July 2011).
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التذييل 4: االجتامعات االستشارية اإلقليمية
استجابة لقرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 63–28 قمنا بعقد اجتامعات استشارية إقليمية. 
وهدفت هذه االجتامعات إىل دراسة مدى مالءمة النهوج التمويلية املختلفة ألنشطة البحث 
األقاليم  من  إقليم  كل  يف  النهوج  هذه  تنفيذ  جدوى  وتفحص  ملراجعتنا  اخلاضعة  والتطوير 
الستة ملنظمة الصحة العاملية. كام أتاحت هذه االجتامعات اطالع الدول األعضاء عىل عملنا يف 
سياق االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية، 

والتامس تعليقات الدول األعضاء يف كل إقليم من أقاليم املنظمة عىل هذا العمل.
وكانت املسائل التي ُطرحت يف األقاليم متباينة، بام عكس األوضاع الوطنية املختلفة والرتكيب 

املختلط للمشاركني. وقد راعينا هذه املسائل يف استنتاجاتنا.
وقد ُعقدت اجتامعات إقليمية يف 27 آب/ أغسطس 2011 يف أبيدجان، كوت ديفوار، بالنسبة 
إلقليم أفريقيا؛ ويف 7 ترشين األول/ أكتوبر 2011 يف نيودهلي، اهلند، بالنسبة إلقليم جنوب 
بالنسبة إلقليم غرب  الفلبني،  2011 يف مانيال،  أكتوبر  13 ترشين األول/  رشق آسيا؛ ويف 
املحيط اهلادئ. كام ُعقد مؤمتر افرتايض إلقليم األمريكتني يف 7 ترشين الثاين/ نوفمرب 2011.
ومل ُيعقد اجتامع استشارية مكرس إلقليم أوروبا. غري أنه تم عرض ومناقشة عمل الفريق يف 5 
أكتوبر/ ترشين األول 2011 يف املؤمتر األورويب السابع املعني باألدوية االستوائية والصحة 

الدولية الذي انعقد يف برشلونة، أسبانيا، بني 3 و6 ترشين األول/ أكتوبر 2011.
ومل ُيعقد اجتامع استشاري إقليمي يف إقليم رشق املتوسط. وفشلت املحاوالت التي ُبذلت لعقد 
مثل هذا االجتامع بسبب اإلطار الزمني الضيق وجداول العمل املزدمحة لألعضاء اإلقليميني.

ويمكن االطالع عىل تقارير كل االجتامعات عىل املوقع اإللكرتوين التايل: 
http://www.who.int/phi/news/cewg_regional_consultations/en/index.html 



شكـــر وتقـــدير 
هذا التقرير هو حصيلة ثالثة اجتامعات مكثفة ومناقشات متابعة ومسامهات من خمتلف فئات اجلهات 
اخلامسة  العاملية  الصحة  مجعية  عىل  عرضه  ليتسنى  إعداده  يف  اإلرساع  تعنّي  وقد  املصلحة،  صاحبة 
والستني يف أيار/ مايو 2012 وعمل الكثريون بدأب من أجل حتقيقه. وعالوة عىل من أعربنا هلم فعاًل 
عن شكرنا وتقديرنا يف مقدمة هذا التقرير، نود أن نعرب عن تقديرنا كذلك لكل من مرييام كالدوس 
وسارة فاروين اللتان قدمتا مساعدة كربى يف إمتام هذا املرشوع. ونخص بالشكر أيضًا كاًل من كريستني 
آردل من النرويج وجوليا فان يل من كندا عىل ما قدمتاه من مسامهات يف هذا املضامر. كام قدم بعض 
نعرب هلم مجيعًا عن شكرنا عىل  العمل، ونحن  إنجاز هذا  املساعدة يف مراحل خمتلفة من  املتدربني 
ما قدموه من مساعدة، بمن فيهم ما ييل: لويس هوب ولويس موراي من اململكة املتحدة؛ وبورنيام بيدي 

وكرييب إيرالندسون من الواليات املتحدة األمريكية؛ وهوانغ شيان فان ليندا من أسرتاليا.
وفيام ييل أسامء من نعرب هلم عن امتناننا من املوظفني العاملني يف إدارة الصحـة العمومـية وشؤون االبتكـار 
وامللـكية الفكرية يف منظمة الصحة العاملية عىل ما قدموه من مساعدة بطرائق خمتلفة يف إنجاز العمل: روبرت 
تريي وبيرت باير وتشاندريكا جون راهيني وماريا مونيكا المونج وحسن كوردي. كام نعرب عن امتناننا  
للعديد من موظفي املنظمة املقتدرين العاملني يف إدارة األجهزة الرئاسية والعالقات اخلارجية ويف مكتب 
املستشار القانوين، وكذلك العديد من املحررين واملرتمجني التحريريني ومصممي املخططات البيانية من 

مؤسسة إينيس كوميونيكيشن )Inís Communication( .نشكركم مجيعًا جزيل الشكر.
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أنشأت مجعية الصحة العاملية يف عام 2010 فريق اخلرباء االستشاريني العامل املعني بتمويل وتنسيق 
البحث والتطوير وكّلفته باملهمة األساسية لتعميق أنشطة التحليل والعمل التي أنجزها سلفه وقّدم تقريرًا 

عنها يف عام 2010. ويتمثل اهلدف األسايس من تشكيل كال فريقي اخلرباء كام حددته االسرتاتيجية وخطة 
العمل العامليتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية فيام ييل:

"... دراسة متويل وتنسيق أنشطة البحث والتطوير يف الوقت الراهن باإلضافة إىل مصادر التمويل 
االبتكارية املقرتحة حلفز أنشطة البحث والتطوير يف جمال أمراض النمطني الثاين والثالث، واالحتياجات 

النوعية ألنشطة البحث والتطوير يف البلدان النامية فيام يتعلق بأمراض النمط األول."
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