
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٦/١٠م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان ٢٨   المائةبعد سة عشرةداسالدورة ال

  EB116/10   من جدول األعمال المؤقت ٢-٧البند 
  
  
  
  

 لجنة حقوق الملكية الفكرية واالبتكار 
  والصحة العمومية التابعة للمنظمة

  
   األمانة منتقرير

  
  

  مقدمة
  
، لجنـة حقـوق     ٢٠٠٤فبراير  /  في شهر شباط   -، أنشأ المدير العام     ٢٧-٥٦ج ص ع  ة للقرار   استجاب  -١

جمع البيانات واالقتراحات من مختلف األطراف الفاعلـة        "الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية لتتولى       
ك مسألة آليات التمويـل     نية وإجراء تحليل لحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية، بما في ذل           عالم

 في البلدان النامية بصورة      تُؤثر والحوافز المالئمة الستحداث أدوية جديدة ومنتجات أخرى ضد األمراض التي         
ي دورته الخامسة عـشرة     فوكان من المزمع أن تقدم تقريرها النهائي إلى المجلس التنفيذي           ..." غير متناسبة   

  .بعد المائة
  
العريضة من القضايا المعقدة التي تستدعي نظر اللجنة فيها بتعمق، اتفقت جمعية            وبالنظر إلى الطائفة      -٢

الصحة العالمية السابعة والخمسون على تمديد المهلة الخاصة بتقديم التقرير المذكور إلى الدورة السابعة عشرة               
  ١.بعد المائة للمجلس

  
وتحقيقاً لهذه الغايـة، يـوفر      . لمستطاعاللجنة على أن تكون كل أعمالها شفافة وميسرة قدر ا         واتفقت    -٣

   ٢.نترنت معلومات كاملة بشأن األنشطة التي تضطلع بها اللجنةموقعها على شبكة اإل
  

  أنشطة اللجنة
  
 االجتماعات الالحقة   وعقدت. ٢٠٠٤أبريل  / جتماع لها في جنيف، في شهر نيسان      اعقدت اللجنة أول      -٤

فبرايـر  / شـباط (برازيليا  / ؛ وريو دي جانيرو   )٢٠٠٤ أكتوبر   /تشرين األول (في كل من واشنطن العاصمة      
وأتاحت هذه االجتماعات الفرصة أمام أعضاء اللجنـة إلجـراء          ). ٢٠٠٥مارس  / آذار(؛ وبروكسل   )٢٠٠٥

اتصاالت بمجموعات شتى من األطراف المعنيين من قطاعات مختلفة ولسماع وجهات نظرهم حول القـضايا               
سـبتمبر  / يونيو وأيلـول  / المقرر أن تعقد مستقبالً اجتماعات في شهري حزيران       ومن  . المتصلة بعمل اللجنة  

 في جنيف، وسيتمكن عندها األعضاء من إجراء مناقشات مركزة حول قـضايا موضـوعية وإعـداد                 ٢٠٠٥
  .تقريرهم الختامي

                                                           
 .)٩(٥٧ج ص ع المقرر اإلجرائي   ١
٢   www.who.int/intellectualproperty 
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هـا مـن    وغير) أو ما يكافئها  (وفي الوقت نفسه، أجرت اللجنة مناقشات مطولة مع الدوائر الحكومية             -٥
تـشرين  (ونيـودلهي  ) ٢٠٠٤أكتـوبر  / تشرين األول(األطراف المعنيين في البلدان التي زارتها، وفي أوتاوا       

باإلضافة إلى ذلك، حضر عدة أعضاء اجتماع مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث            ). ٢٠٠٤نوفمبر  / الثاني
جنة فـي حـوار     لجنة وشارك رئيس اللّ   وعرضوا أعمال ال  ) ٢٠٠٤نوفمبر  / المكسيك، تشرين الثاني  (الصحية  

دافوس، سويسرا، كانون   (أجري مع أقطاب صناعة المستحضرات الصيدالنية في المنتدى االقتصادي العالمي           
  .٢٠٠٥مايو / جنة أفريقيا في شهر أيارضاء اللّع ويتوقع أن يزور أ١.)٢٠٠٥يناير / الثاني

  
وترد التفاصـيل   . اء على صعيد األطراف المعنيين     النقاش البنّ  عكفت اللجنة على جمع القرائن وحفز       -٦

سبانية تتلقاهـا اآلن    نكليزية والفرنسية واأل  المتعلقة بهذه األنشطة في رسالة إخبارية تصدر بانتظام باللغات اإل         
  ٢. جهة في جميع أرجاء العالم١١٠٠أكثر من 

  
ـ     ٢٠وتم التكليف بإجراء ما يزيد على         -٧ وع، وتوحيـد المعـارف    دراسة لبحث مختلف جوانب الموض

ويفترض أن تكون هذه الدراسات متاحة على موقع . والمقترحات القائمة وتوفير أدلة جديدة في بعض المجاالت
  ٣.نترنت بحلول موعد انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لجمعية الصحة العالميةاللجنة على اإل

  
لكتروني المقترن بالشبكة والذي انطلـق فـي        إلنترنت، ومنتدى المناقشة ا   جنة على اإل  ثم إن موقع اللّ     -٨

نترنت باستمرار   ويجري تحديث موقع اإل    ٤.اء، وفر هو اآلخر أداة مفيدة لحفز النقاش البنّ        ٢٠٠٤يوليو  / تموز
وبما تقدمه األطراف المهتمة مـن دراسـات ومـن الوثـائق            . ول أعمال اللجنة  دبآخر األنباء ذات العالقة بج    

، نقاش محتدم شهده المنتدى حول      ٢٠٠٤ديسمبر  / نوفمبر وكانون األول  / ين الثاني وجرى، في تشر  . الرئيسية
استخدام عقود الشراء المسبق كوسيلة لتنشيط البحث والتطوير بشأن األمراض التي تعاني منها بالدرجة األولى               

زايد واآلثار المترتبة   بتكار المت الوتمت تغطية العديد من المواضيع األخرى بما في ذلك قضية ا          . البلدان النامية 
  .على قانون البراءات الجديد في الهند

  
 ويقترح العديد من    ٥.جنة، حتى اآلن، ما يربو على العشرين دراسة من األفراد والمؤسسات          وتلقت اللّ   -٩

وهي بصدد النظر في هذه المقترحات بجانب       . جنةتلك الدراسات حلوالً جديدة ومبتكرة للقضايا التي تتناولها اللّ        
  .كما عقدت مشاورات على صعيد المنظمة ومع المنظمات المعنية. غيرها من المقترحات الكثيرة

  
مـايو  /  أيـار  ٣١ و ٣٠وستتوج فترة التشاور الذي تجريه اللجنة بحلقة عملية تستغرق يـومين فـي                -١٠

رات فـي   ، وتعقد الحلقة والمـشاو    ٢٠٠٥يونيو  /  حزيران ١، ويوم واحد يكرس للمشاورات العامة في        ٢٠٠٥
وستجمع الحلقة العملية بين نخبة من الخبراء من مختلف القطاعات والتخصصات لمناقشة قضايا محددة . جنيف
وهذه المساهمة وكذلك المساهمة التي ستسفر عنها       . جنة، استناداً إلى الدراسات التي تم التكليف بإجرائها       تهم اللّ 

  .همتكمل عندها تقريرها وتقدجنة التي ستسالمشاورات العامة سترفد مداوالت اللّ
  
  

                                                           
١    http://www.who.int/intellectualproperty/events/meetings_visits. 
٢   Accessible at http://www.who.int/intellectualproperty/documents/newsletter3. 
٣   http://www.who.int/intellectualproperty/studies. 
٤   http://www.who.int/intellectualproperty/forum. 
٥   See http://www.who.int/intellectualproperty/submissions. 
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  القضايا الرئيسية
  
 وتبين الفقرات   ١. حددت فيها القضايا الرئيسية المطروحة     ٢٠٠٤جنة ورقة إطارية في عام      وضعت اللّ   -١١

  .نتائج متطور باستمرارالتخلص من شات التي ستدور، رغم أن ما سيسناقمالواردة أدناه بؤر التركيز في ال
  

ك عوامل مختلفة تؤثر في الحوافز الرامية إلـى تكـريس مـوارد للبحـث               هنا. آليات الحفز الحالية    
وتستوجب المسائل المدرجـة     .واالبتكار في ميدان األمراض التي تؤثر في البلدان النامية بشكل غير متناسب           

  .أدناه النظر فيها
  

ي تجـري فـي سـبيل التـصدي          وتوزيع ونوعية البحوث الت    حجمهل يؤثر نظام البراءات في        •
 ما طبيعته؟ العمومية؟ وإن كان هناك تأثير فالحتياجات البلدان النامية في مجال الصحة

  
هل تؤثر ممارسات منح البراءات والتراخيص، خاصة في قطاع التكنولوجيـا الحيويـة، علـى                 •

  فما طبيعته؟شرة في البلدان النامية؟ وإن كان هناك تأثيرتالبحوث المتعلقة باألمراض المن
  

 ما مدى فعالية استخدام القطاع العام للبراءات في الترويج لالبتكارات ذات الصلة؟  •
  

كالنظم المتصلة بأدويـة األمـراض      (ما مدى فعالية النظم القائمة على أساس التعامل الحصري            •
فز البحوث حيـث    في ح ) النادرة، أو التمديد في حماية المنتج أو قواعد السرية المتصلة بالبيانات          
 تكون الحوافز التي توفرها السوق ضعيفة في غير ذلك من الحاالت؟

  
مات الدولية، تصميم نظام البراءات على النحو الذي يمكّن البلدان          التزالكيف يتوجب، تمشياً مع ا      •

 النامية من الحصول على األدوية وغيرها من المنتجات الجديدة؟
  

 في ماعدا(اق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ر التنفيذ التام لالتفثهل سيو  •
في نموذج وتوزيع البحوث المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية؟ إذا كان سيؤثر          ) أقل البلدان نمواً  

؟ إذا كان ٢٠٠٥فكيف؟ هل سيكون هناك تأثير في شروط الحصول على األدوية الجديدة بعد عام   
عة هذا التأثير؟ وما مدى أهميته بالمقارنة مع عوامل أخرى تؤثر في مجالي             األمر كذلك، ما طبي   

 التسعير ويسر الحصول على األدوية؟
  

ر تطور اللوائح الناظمة للحوافز المتعلقة بالبحث واالبتكار وتكاليف االبتكار؟ هل التمويل            كيف أثّ   •
ات البلـدان الناميـة بعـين       تياجحاالعام الذي ال يستهدف الربح موزع توزيعاً مجدياً إذا أخذت           

 االعتبار؟
  

 هل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سبيل استحداث المنتجات فعالة؟  •
  

اعتماداً على تحليل لنظم الحوافز الراهنة، تدعو       . دخال تحسينات على نظم الحوافز واألدوية الجديدة      إ  
لة قابلة للبقاء وما إذا كانت أفكار أو آليات جديدة أخرى            بدي مقترحاتالحاجة إلى النظر في ما إذا كانت هناك         

افـآت  ن أن تشمل مثل هذه المقترحات تدابير تؤثر في جانب الطلب، عن طريق تعزيز المك              كذات فعالية؟ ويم  
وكبديل لذلك، يمكن التفكير .  أو تؤثر في جانب العرض عن طريق خفض التكاليف    التي تمنح للمنتجات الجديدة   

                                                           
١   http://www.who.int/intellectualproperty/documents/framework_paper.  
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منها على سبيل المثال الشراكات بـين القطـاعين   ( أو آليات جديدة لالضطالع بالبحث والتطوير    في مؤسسات 
  :مل مثالً علىتويمكن لهذه المقترحات أن تش). العام والخاص

 
بما في ذلك االعتماد    (تعديالت وبدائل للبراءات ونظم أخرى قائمة على أساس التعامل الحصري             •

والتي قد تساعد في النهوض بالمزيد من ) ما شابهها من التشريعاتعلى أدوية األمراض النادرة و
  واالبتكار ألدوية ومنتجات جديدةالبحث

  
  شراء البراءات أو أساليب مماثلةالتزامات الشراء المسبق أو عمليات  •
  
 عتمادات الضريبيةاال  •
  
ة لتـوفير اسـتجابة أفـضل       تعزيز وتكييف اللوائح التنظيمية في البلدان النامية والبلدان المتقدم          •

 حتياجات البلدان الناميةال
  
واالبتكار فـي   توخي سبل أجدى في إنفاق األموال العامة والتي ال تستهدف الربح لتعزيز البحث                •

 المجاالت ذات الصلة
  
 لى أدوية ميسورة التكلفة للفقراءنماذج بديلة لالبتكار يمكن أن تتيح الحصول ع  •
  
وافز سيعزز اسـتحداث عالجـات      تقليدي وفي ما إذا كان المزيد من الح       النظر في دور الطب ال      •

 ناجعة
  
 المتميزة  خفض تكلفة االبتكار، وذلك مثالً بتشجيع إجراء المزيد من البحث والتطوير في المواقع              •

 بانخفاض التكاليف فيها
  
 اميةمقترحات تتعلق ببناء القدرة في القطاعين العام والخاص في البلدان الن  •
  
 .صكوك وآليات دولية جديدة لتعزيز البحث الموجه إلى األمراض المنتشرة في البلدان النامية  •

  
جنة، الذي تجري صياغته حالياً، نبذة عامة عن        وسوف تتضمن الفصول التحليلية األولى من تقرير اللّ         -١٢

واالبتكار والـصحة   الفكرية  ق الملكية    وتحليالً لحقو  جنة وتحديداً للمهمة المنوطة بها،    القضايا التي ستتناولها اللّ   
العامة؛ واستعراضاً لعملية البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص، واستعراضاً لبيئة السياسة األعم التي              

وسيكرس الجـزء   . تؤثر في االبتكار؛ والعوامل التي تؤثر في إمكانية الحصول على منتجات الرعاية الصحية            
 في المقترحات الملموسة، بما في ذلك الحوافز الجديدة الممكنة؛ وأولويات الحكومـات             الثاني من التقرير للنظر   

 .المتعلقة بالسياسات والتمويل؛ والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرات االبتكار في البلدان النامية
  
  

=     =     =  


