
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٠-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.30     من جدول األعمال٢٠-١٢البند 
  
  
  

  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

ضع مسودة استراتيجية    الذي أنشأ فريقاً عامالً حكومياً دولياً بغرض و        ٢٤-٥٩ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار      
وخطة عمل عالميتين بغية توفير إطار متوسط األجل قائم على توصيات اللجنـة المعنيـة بالملكيـة الفكريـة            
واالبتكار والصحة العمومية، ولتحقيق جملة أمور منها تأمين أساس معزز ومستدام ألنشطة البحث والتطـوير               

جات والتي تتصل باألمراض التي تؤثر في البلدان الناميـة          الصحي والقائمة على االحتيا   األساسية في المجال    
على نحو غير متناسب، واقتراح أهداف وأولويات واضحة للبحث والتطوير وتقدير االحتياجات التمويلية فـي               

  هذا المجال؛
  

٪ من عبء المرض فـي البلـدان        ٥٠وإذ يساورها القلق لكون األمراض السارية مسؤولة عن نحو            
 الحصول على األدوية واللقاحات وأدوات التشخيص تعوقه جملة أمور منها عـدم كفايـة نُظـم                 النامية، وألن 

  الرعاية الصحية ونقص الموارد واألسعار البعيدة عن متناول الكثيرين في العالم النامي؛
  

وإذ تدرك العبء المتزايد لألمراض والحاالت المرضية التي تؤثر في البلدان النامية على نحو غيـر                  
تناسب، والسيما تلك التي تصيب النساء واألطفال، بما في ذلك الزيادة السريعة في اإلصابة باألمراض غيـر        م

  السارية؛
  

وإذ تشير إلى أن إعالن الدوحة الوزاري بشأن اتفاق التريبس والصحة العمومية يؤكد على أن االتفاق                  
  ذ التدابير الالزمة لحماية الصحة العمومية؛ال يحول، وال ينبغي أن يحول، دون قيام الدول األعضاء باتخا

  
  وإذ تشير إلى أن حقوق الملكية الفكرية حافز هام من حوافز تطوير منتجات جديدة للرعاية الصحية؛  

  
وإذ ترحب بحماس المديرة العامة والتزامها بالعملية التي يتصدرها الفريق العامل الحكومي الـدولي                

  ،كار والملكية الفكريةالمعني بالصحة العمومية واالبت
  
عن تقديرها للمديرة العامة اللتزامها، وتشجعها على توجيه عملية وضع اسـتراتيجية وخطـة               تعرب  -١

عمل عالميتين توفران إطار عمل متوسط األجل ألنشطة البحث والتطوير األساسية القائمة على االحتياجـات               
  ؛الصحية
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يق العامل الحكومي الدولي دعماً كـامالً وفعـاالً، وأن           الدول األعضاء على أن تدعم عمل الفر       تحث  -٢
  توفر لمنظمة الصحة العالمية الموارد الكافية؛ 

  
  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٣
  

ضمان توفير الدعم التقني والمالي للفريق العامل الحكومي الدولي من أجل تـسهيل إنجـاز                 )١(
   إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين؛مهامه في الوقت المناسب لكي يقدم تقريره

  
تقديم الدعم التقني والدعم الخاص بالسياسات، حسب االقتضاء وعند الطلب، وبالتعاون مـع               )٢(

المنظمات الدولية المختصة، إلى البلدان التي تعتزم االستفادة من جوانب المرونة الواردة في االتفـاق               
الملكية الفكرية وسائر االتفاقات الدولية، بغية تعزيز الحصول على         المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق     

 وتنفيذ إعالن الدوحة الوزاري بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق           ١المنتجات الصيدالنية، 
  ، والصحة العمومية، وسائر صكوك منظمة التجارة العالمية؛)التريبس(الملكية الفكرية 

  
تقني والمالي لالجتماعات التشاورية اإلقليمية من أجل تحديد األولويات اإلقليمية          تقديم الدعم ال    )٣(

  التي ستوفر المعلومات الالزمة لعمل الفريق العامل الحكومي الدولي؛
  
تشجيع وضع اقتراحات ألنشطة البحث والتطوير القائمة على االحتياجات الصحية كي تـتم               )٤(

بما في  حوافز  ، على أن تشمل مجموعة من آليات ال       لحكومي الدولي مناقشتها في إطار الفريق العامل ا     
 التـشخيص   ومـستلزمات أسعار األدوية واللقاحات    ب تكلفة البحث والتطوير     ذلك أيضاً التصدي لربط   

وغيرها من منتجات الرعاية الصحية وطريقة لتهيئة المزيج األمثل من الحوافز بما يناسب حالة ما أو                
  دي لألمراض التي تؤثر في البلدان النامية على نحو غير متناسب؛منتجاً ما، بهدف التص

  
إعداد وثائق مرجعية بشأن كل عنصر من العناصر الثمانية المقترحة لخطة العمـل، مثلمـا                 )٥(

  :حدده الفريق العامل الحكومي الدولي، بما في ذلك ما يلي
  

  جدول خاص باألنشطة الجارية والثغرات الحالية؛  •
  
   باالقتراحات الحالية التي تشير إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين؛جدول خاص  •
  
  .اآلثار المالية المترتبة على تلك االقتراحات  •

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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 بخصوص تنفيذ الفقرة ٢٠٠٣أغسطس /  آب٣٠رخ في قرر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، في قراره المؤ   ١
أي منـتج   " المنتج الصيدالني يعنـي   " من إعالن الدوحة الوزاري بشأن اتفاق التريبس والصحة العمومية أن مصطلح             ٦

مسجل البراءة أو أي منتج يصنع من خالل عملية مسجلة البراءة، في القطاع الصيدالني ويلزم لمعالجـة مـشكلة مـن                     
ومن المفهوم أن العناصر الفعالة الالزمة لـصناعة  .  من اإلعالن ١ة العمومية كما اعترف بذلك في الفقرة        مشاكل الصح 

 .ذلك المنتج ومستلزمات التشخيص الضرورية الستخدامه ينبغي أن تكون مشمولة


