
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١ إضافة ٥٩/١٦ج   والخمسون   التاسعة  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٦ مايو/  أيار١٨   من جدول األعمال المؤقت  ١١-١١البند 

  A59/16 Add.1  
  
  
  
  

  حقوق الملكية الفكرية
  

  تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية
  واالبتكار والصحة العمومية

  
  

  ع لجنة المجلس التنفيذياجتماتقرير 
  
 
بتكـار  المعنية بحقوق الملكية الفكرية واال     تقرير اللجنة    المعنية بمناقشة اجتمعت لجنة المجلس التنفيذي       -١

، وبمـشاركة  )تايلند(براسرت ل، برئاسة الدكتور سويت ويبولبو٢٠٠٦أبريل /  نيسان٢٨والصحة العمومية في  
وحضرت االجتماع أيضاً دول أعضاء غير ممثلة في اللجنـة،          .  للرئيس نائباً) أستراليا(السيدة كاث باترسون    
  .المشاركين قائمة بأسماء ٢وترد في الملحق . مدعوينفضالً عن المراقبين ال

  
  الذي تم  بشرح الطريقة التي اتبعتها اللجنة في أداء عملها        ١لدى عرض التقرير،   اللجنة،   وقامت رئيسة   -٢

 فـي تنـاول هـذا       استندت إليه اآلراء، فضالً عن المنظور الذي       واستطالع   تمن خالل التشاور وجمع البينا    
 توصية، يمكن أن تنظر     ٥٠من أكثر من    " مجموعة" اللجنة إلى أن التقرير يتضمن       وأشارت رئيسة . الموضوع

 ترويج لخطة ال به في    تضطلعكما أشارت إلى أن للمنظمة دوراً هاماً        .  ظروفها الخاصة  فيها البلدان على ضوء   
  . اللجنة من أجلهاأنشئتعمل من أجل بلوغ الغايات التي 

  
ورئي أن التقرير   . وأشادوا بما بذلته اللجنة من جهود     وأعرب معظم األعضاء عن ترحيبهم بالتقرير،         -٣

 يـشكل  كما يمكـن أن      ،يمكن أن يكون من المصادر المفيدة لراسمي السياسات والمهنيين الصحيين العموميين          
ذي التوصـيات   المطـول   ضع موجز لهذا التقرير     ومع هذا فلو و   . لمضي قدماً في هذا المضمار    لسليماً  أساساً  

أن هناك بعض التوصيات التي من الضروري أن        وأشار عدة أعضاء إلى     .  للغاية  أمراً مفيداً   ذلك العديدة لكان 
 تضع اللجنة، مثلما    ولم. يةكثر تحديداً للبلدان النام    إرشادات أ  توفر وأن   ،تكون أوضح وأكثر توجهاً نحو العمل     

  . خطة عمل ينبغي أن تضعها كل األطراف المهتمةطُلب إليها، اقتراحات ملموسة للعمل، ولكنها اقترحت
  
 وطرح األعضاء أيضاً عدداً من القضايا التي يرون أن من الضروري أن يتناولها التقرير على نحـو                  -٤

 مشاركة البلدان النامية فـي البحـوث        وإمكانيةلدان النامية،   ومن هذه القضايا تنوع احتياجات الب     . أكثر مالءمة 
 القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا إلى البلـدان الناميـة، واالهتمـام             من تمويلالوالتجارب السريرية، وحشد    

باألمراض المهملة للغاية، وتحسين االستفادة من البحوث القائمة، فضالً عن المسألة األعم والمتمثلة في مبادئ               
                                                      

 .٥٩/١٦الوثيقة ج   ١
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، واآلثار المترتبة بالنسبة إلى البحث والتطوير في        براءات االختراع االهتمام ب من قبيل االهتمام بالمرضى قبل      
مجال معايير الملكية الفكرية المرتفعة، واتخاذ حقوق الملكية الفكرية أداة تجارية، وتضمين االتفاقات التجارية              

، وإمكانيـة اسـتخدام     )تـريبس (ية لحقوق الملكية الفكرية     بالتزامات إضافية لالتفاق المتعلق بالجوانب التجار     
التراخيص اإللزامية في سياق براءات االختراع الخاصة بأدوات البحث والتكنولوجيات األساسية، والعالقة بين             
حقوق الملكية الفكرية وحقوق اإلنسان، وتأثير إعالن الدوحة الوزاري الصادر بشأن اتفاق تـريبس والـصحة                

  .النسبة إلى خفض أسعار األدويةالعمومية ب
  
وموجهة واستجابة لذلك أشارت رئيسة اللجنة إلى أن ما هو مفترض من عدم وجود توصيات محددة                  -٥

على سبيل المثال، فيما يتعلق     وذلك  ،  تسودها ظروف مختلفة   يبين اعتراف اللجنة بأن البلدان النامية        نحو العمل 
المتبع في التوصيات عملية    " المجموعة"وكان القصد هو أن ييسر أسلوب       . بالقدرة في مجال العلم والتكنولوجيا    

مجموعة اإلجراءات األنسب لظروفها الخاصة، باالعتماد على تحليل القضايا ذات           في    بالبت  البلدان النامية  قيام
اإلقليمـي  وأشارت اللجنة أيضاً إلى إمكانية اتخاذ المزيد من اإلجراءات على الصعيد            . الصلة في نص التقرير   
، غير حقوق الملكيـة الفكريـة، ضـرورية للتـصدي           الحوافزوكان من الواضح أن     . في عدد من المجاالت   

وعلى الرغم من أن حقوق الملكية الفكرية عامل هام في تحديـد            . لألمراض التي تصيب البلدان النامية أساساً     
 واتخـاذ تـدابير     مج صحية عمومية أقوى   األسعار وإتاحة المنتجات فإن تأمين اإلتاحة يتطلب أيضاً وجود برا         

تفاق تريبس عامالً هاماً في محاولـة التوفيـق بـين           عتبر أوجه المرونة في ا    وتُ. أخرى على صعيد السياسات   
وجرى تناول قضية تعزيز اتفاق تريبس، وذلك على سـبيل          . الحاجة إلى حوافز االبتكار وبين حوافز اإلتاحة      

  .المعطيات المثال في التوصيات الخاصة بحصرية
  
وشدد معظم األعضاء على ضرورة أن تقوم المنظمة بصورة عاجلة بإعداد خطة عمل، على النحـو                  -٦

 وأكثـر   أكثـر دراسـة   بيد أن هناك عدداً قليالً من األعضاء الذين أيدوا اتباع نهـج             . الذي أوصت به اللجنة   
  إعداد أيـة   غايات واضحة قبل أن يتسنى     وتحديد   إجراء المزيد من التحليل للتوصيات    استراتيجية، بما في ذلك     

  .  وضع دور المنظمة وواليتها في الحسبانوينبغي أيضاً في تلك العملية. خطة عمل
  
، مع إيـراد     المجلس التنفيذي  لجنةالقرار الوارد أدناه المداوالت الالحقة التي أجرتها        مشروع  ويجسد    -٧

باجة مشروع القرار، وهي    يات د مسودة فقر  بعد مناقشة    رولم تج . تفاق عليه بين معقوفين   النص الذي لم يتم اال    
مسودة نص لمنطوق القرار لم يـتح للجنـة         وباإلضافة إلى ذلك قدم أحد األعضاء       . واردة أيضاً بين معقوفين   

  ).١يرد في الملحق (الوقت الالزم لمناقشته 
  

   من جمعية الصحةاإلجراء المطلوب
  
 والذي عنوانه المقترح هـو      )المحررغير  (وع القرار التالي    ى النظر في مشر   جمعية الصحة مدعوة إل     -٨
   "]خطة عمل عالمية  :[ الصحة العمومية واالبتكار وحقوق الملكية الفكرية "
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

، الذي طلب إلى المدير العام تحديد اختـصاصات هيئـة           ٢٧-٥٦ج ص ع  إذ تذكر بالقرار    [ 
األطـراف الفاعلـة المعنيـة      المدة تعمل على جمع البيانات واالقتراحات من مختلف         مناسبة محدودة   

  وإجراء تحليل لحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية؛
  

  وبعد النظر في تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية؛
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نحـو غيـر     عن األمراض واالعتالالت التي تؤثر على        لعبء المتنامي الناتج  وإدراكاً منها ل    
متناسب في البلدان النامية، والسيما تلك التي تؤثر في النساء واألطفال، بما في ذلك الزيادة الـسريعة                 

  في اإلصابة باألمراض غير السارية؛
  

 فرص التي تتيحها التطورات في علم الطب الحيوي، وضرورة تسخيرها على          وإدراكاً منها لل    
نحو أكثر فعالية من أجل استحداث منتجات جديدة، وخصوصاً لتلبية االحتياجات الصحية العمومية في              

  البلدان النامية؛
  

عد حافزاً هاماً لتطوير منتجات جديـدة للرعايـة         وإذ تحيط علماً بأن حقوق الملكية الفكرية تُ         
  الصحية؛

  
 منتجات جديـدة    بتطويرفاءة فيما يتعلق    وإذ تحيط علماً مع ذلك بأن هذا الحافز يفتقر إلى الك            

  ؛يكتنفها عدم اليقينصغيرة أو سوقاً  تدفع التكلفة حيثما كانت السوق المحتمل أنلمكافحة األمراض 
  

وإذ تحيط علماً بأن الحقوق الحصرية التي تمنحها براءات االختراع يمكن أن تـؤثر علـى                  
  إتاحتها؛أسعار األدوية وسائر منتجات الرعاية الصحية وعلى 

  
 )تريبس(وإذ تحيط علماً أيضاً بأن االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية               
 الصادر بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والصحة العموميـة             واإلعالن

 الصحة العمومية، وخصوصاً من    اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية      وبين الدول األعضاء    يحوالن بين ال  
  أجل تعزيز إتاحة األدوية للجميع؛

  
بل الحكومـات ودوائـر الـصناعة       لتقدم الكبير الذي ُأحرز في السنوات األخيرة من ق        وإدراكاً منها ل  

 في تمويل مبادرات ترمي إلى استحداث منتجات جديدة والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية
 في البلدان النامية على نحو غير متناسب، وإلى زيادة إتاحة المنتجـات             لمكافحة األمراض التي تؤثر   

  الموجودة؛
  

وإذ تقر مع ذلك بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بحجم ما يمكـن                     
  ات؛تجنبه من معاناة ووفي

  
وإذ تحيط علماً بأن تقرير اللجنة يطالب بأن تقوم المنظمة بإعداد خطة عمل عالمية لتـأمين                  

 لألمراض التي تؤثر في     الالزمة للتصدي  وإتاحة المنتجات    من أجل تطوير  المستدام  والتمويل المعزز   
  ]البلدان النامية على نحو غير متناسب،

  
ملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية، وتعرب عن        بتقرير اللجنة المعنية بحقوق ال     ترحب  -١

   اللجنة ونائبة رئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة لما قاموا به من عمل؛تقديرها لرئيسة
  

  على]  إذا أمكن ،ومنظمات التعاون االقتصادي اإلقليمي[  الدول األعضاء تحث  -٢
  

  اسـتراتيجية وخطـة عمـل       النظر في توصيات التقرير والمساهمة بنشاط في إعـداد           -١[
  ؛]عالميتين 
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  أو
  

  ] النظر في توصيات التقرير مع مراعاة السياق الوطني واألولويات الوطنية -١[
  

 يحترم النظم والهياكل الـصحية      تنفيذاً[ من أجل تنفيذ توصيات موجهة إلى الدول األعضاء         
  ]واالقتصادية والتمويلية القائمة في الدول األعضاء في المنظمة 

  
 االستفادة من جوانب المرونة التي يتضمنها االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقـوق             -٢[

الملكية الفكرية، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، والتي أقرها إعالن الدوحة الـوزاري             
 ،الصادر بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والصحة العموميـة           

  ؛]أجل حماية الصحة العمومية من 
  

 ضمان أال تسعى االتفاقات التجارية الثنائية إلى إدراج حماية أكبر من تلك التي يـنص                -٣[
  ؛]عليها اتفاق تريبس، بطريقة قد تحد من إتاحة األدوية في البلدان النامية 

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٣

  
] يمثل أقـاليم المنظمـة الـستة      ] [ العضوية مفتوح[إنشاء فريق عامل حكومي دولي        )١(

 ] [، في حدود اختصاصات منظمة الصحة العالمية       [وخطة عمل عالميتين  لوضع استراتيجية   
على أساس توصيات اللجنـة، وخـصوصاً طـرق         ]  بالتشاور مع كل األطراف المهتمة،    و

  التصدي لألمراض التي تؤثر على نحو غير متناسب في البلدان النامية؛
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الستين من خالل المجلس التنفيذي عن التقدم               )٢(

 ،، يتضمن مجاالت التنفيـذ الفـوري      وخطة العمل العالميتين  المحرز في إعداد االستراتيجية     
الحادية [ على جمعية الصحة العالمية ية وخطة العمل بصيغتيهما النهائيتينوعرض االستراتيج

  الل المجلس التنفيذي؛من خ] والستين
  
مستند إلى الـصحة العموميـة      ونشر تحديث دوري لتقرير خاص بالبحث والتطوير          )٣(

  فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدالنية؛
  
، ]، وبالتعاون الوثيق مع خبراء الملكية الفكرية      [،  من منظور صحي عمومي   القيام،    )٤(

 تطـوير على  ] خرى التي تناولها التقرير   وكذلك القضايا األ  [ أثر حقوق الملكية الفكرية      برصد
  وإتاحة منتجات جديدة للرعاية الصحية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى جمعية الصحة العالمية؛
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  ١الملحق 
  

  نص إضافي مقدم من البرازيل: ٢مشروع القرار، الفقرة 
  
  ... الدول األعضاء على تحث  -٢
  

................  
  
 من إعالن الدوحـة الـوزاري بـشأن         ٤ها التوصيات الواردة في الفقرة      أن تضع في حسبان     )٤(

 ال يمنـع    والتي وفقاً لها  االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والصحة العمومية،          
. االتفاق، وال ينبغي أن يمنع، الدول األعضاء من اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الصحة العموميـة                

وتنفيذ االتفاق بطريقة تدعم حقهـا فـي حمايـة الـصحة            بترجمة   ،بناء على ذلك  و وم، من ثم  وأن تق 
  تعزيز إتاحة األدوية للجميع بوجه خاص؛والعمومية، 

  
  : من االتفاق في الحسبان، والتي تنص على٧ المادة أن تضع  )٥(
  

ـ            وجي وفـي نقـل ونـشر       أن تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في النهوض باالبتكار التكنول
 التكنولوجية بشكل يفضى إلى الرفاه     ومستخدمي المعارف  لمنتجيالتكنولوجيا تحقيقاً للصالح المشترك     

  االجتماعي واالقتصادي وتحقيق التوازن بين الحقوق وااللتزامات؛
  
 إمكانية وضع اتفاقية إطارية بشأن البحث والتطوير      بخصوص مشاورات   تشرع في إجراء  أن    )٦(

  بتكار في مجال الصحة العمومية من أجل تحديد األولويات وتقرير خيارات التمويل؛واال
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  ٢الملحق 
  

  بأسماء المشاركينقائمة 
  

لجنة المجلس التنفيذي المعنية بمناقشة تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكيـة           
  الفكرية واالبتكار والصحة العمومية

  
  ) من كل إقليم من أقاليم المنظمةينفيذعضوان في المجلس الت(
  

  اإلقليم األفريقي
  

  كينيا
  

  نيكال. الدكتور ج
  

  )مستشاراً(محمد  .س .السيدة أ
  )مستشاراً(أوغيل . أ. الدكتور أ
  )مستشاراً(نيامبو . السيدة ل

  
  مدغشقر

  
  )جان لويس. ر. بديالً للدكتور ر(ولوناجاتوفو  راز. م– .السيد ج

  
  زونرامبيلو. السيد أ

  
  إقليم األمريكيتين

  
  البرازيل

  
  بوس. م. الدكتور ب

  
   بارنهوسداروشا. أ. السيد س
  )مستشاراً(لكازار أ. السيد س
  )مستشاراً(بتريوتا . السيد غ
  كارفالو نيتو. ف. السيد ب
  سالدانها  كاسترودي. م. السيد ب

  )مشتشاراً(ر موريز يشو. هالسيد 
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  كندا
  

  )ارتشوغ. للسيد أبديالً (سانجير . السيد م
  

  )مستشاراً(أولدهام . السيد ب
  )مستشاراً(ويلشاو . السيدة س

  
  إقليم جنوب شرق آسيا

  
  بوتان

  
  الدكتور جيغني سينغاي

  
  )مستشاراً(رينشين . السيد س
  )مستشاراً(تشيرنغ . السيدة د

  
  تايلند

  
  )رئيساً(براسرت للبوو سويت ويبالدكتور

  
  )مستشاراً(ي هاتاكجاان كانشانغتيبالسيدة بر

  
  اإلقليم األوروبي 

  
  يسلنداأ
  

  رسنغونا. أ. السيد د
  

  البرتغال
  

  غيلميبيريرا . األستاذ ج
  

  )مستشاراً(سوزا فيالو . السيد ج
  

  إقليم شرق المتوسط
  

  باكستان
  

  )خان. ن. بديالً للسيد م(شيخ . س. السيد ر
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  السودان
  

  ) شوكايبطرسابيثا بديالً للدكتور ت(اهللا عبد . م. إالدكتور 
  

  )مستشاراً(األمين . إالسيدة 
  

  إقليم غرب المحيط الهادئ
  
  سترالياأ
  

  ) للرئيسنائباً) (هالتون. بديالً للسيدة ج(باترسون . السيدة س
  

  )مستشاراً(ترنداد . السيد د
  )مستشاراً (ساورز. السيد م

  )مستشاراً(برنك . السيدة ت
  

  اليابان
  

  شينوزاكي. هالدكتور 
  

  )مستشاراً( ياماشيتا .السيد ت
  )مستشارا(ناكايا . السيد ي
  )مستشاراً(إماي . السيدة م
  )مستشاراً(اندو . هالدكتور 
  )مستشاراً(تاكاهارا . السيد س
  )مستشاراً (تسوجيزاكا. السيدة ت

  
  الدول األعضاء غير الممثلة في اللجنة

  
  )الجزائر(سلطاني . السيدة د

  )والأنغ(نيتو دي ميراندا . الدكتور س
  )األرجنتين(روزالس . السيد س
  )النمسا(فريزا . هالدكتور 
  )بلجيكا(غوستين . السيدة ف
  )بلجيكا (الروييل. الدكتور ج
  )بلجيكا (غريبتزوف. السيد م
  )بليز (تاماسكو. السيد ج
  ) والهرسكةالبوسن (كوندورفيك. السيدة أ
  )بوتسوانا (ماثلو. السيدة م
  )شيلي (ديل بيكو. السيد ب

  )الكونغو(بيكوتا . سيدة دال
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  )كوت ديفوار(غيسان نا. السيد ب
  )الدانمرك(كورسلوند . ت. السيد م

  )الجمهورية الدومينيكية(مبر يلو دي كيب. الدكتور م
  )الجمهورية الدومينيكية(أكينو . ج. السيدة غ
  )السلفادور(نوس تريجو يريس. السيد ر

  )فنلندا (سامالكيفي. السيدة س
  )فرنسا( تارلي - ديتور. السيدة ج

  )فرنسا (ييتاتسا. إالسيد 
  )ألمانيا(وغيل غ. السيدة ك
  )غانا(لماتو أ. أ. السيدة م
  )اليونان(داميغو . السيدة أ
  )غينيا(كابا . ك. السيد أ
  )هايتي(ألكسندر . ب - .السيد ج
  )هنغاريا(أجان . السيدة أ
  )جمهورية إيران اإلسالمية(دبور ساج. ك. م. السيد س

  
  
  

=     =     =  
  
  
 
  


