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 2012مايو  25 إىل 21جنيف، من 

 
 

  اعتماد املراقبني

  األمانةمن إعداد

نة  .1 ية ادلامئةللجوافقت ا نة ("بقانون الرباءاتملعن ا يف من يف دورهتا األ") للجا نعقدة يف  نوىل ا  نيويو 19 إىل 15جمل
نظامت 1998 نح صفة املراقب لعدد من ا ية، مبا فهيا  ية واإلجرا سائل ا مل عىل بعض ا ئ مي ممل ية لتنظ ية وغري احلكو ماحلكو اليت م

بهتا يف   ).SCP/1/2ثالويقة  من 6انظر الفقرة  (تعمتد بصفة مراقبأن غأعربت عن ر

تضمن مرفق هذه الويقة معل .2 ثو تعلق ابي همةلتومات  تاكر أدوية ملعاجلة األمراض ا ية إىل ا ملبادرة الرا بم  ويه ،)DNDi (مل
نة ها صفة مراقب مؤقت يف دورات ا ست  ية ا للجنظمة غري حكو نحمت م مم  . ل

شأن إن  .3 نة مدعوة إىل اختاذ قرار  با للج
نظمة  غري ملالامتس الاعامتد اذلي تقدمت به ا

ية  شار إلهيا يف هذه الوماحلكو ثا ل عىل للحصويقة مل
 .صفة مراقب

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
همةل تاكر أدوية ملعاجلة األمراض ا ية إىل ا بادرة الرا ملا بم  )DNDi (مل

همةل تاكر أدوية ملعاجلة األمراض ا ية إىل ا بادرة الرا ملا بم تطوير يف جمال العقاقري نتعاوية منظمة ) DNDi (مل بحث وا لية اب ل معن
معونطلق يف تبتغي الرحب،  ال ياجات املرىضلها منت نظمة ُوتعىن. حت ا همةلبتطوير مل هذه ا  . ملعالجات جديدة لألمراض ا

بادرة هذه  تئنشأو سة أوزفادلو كروز من   مبوجب رشاكة بني 2003عام يف ملا سات من القطاع العام، يه مؤ سمخس مؤ س
بحث الطيب ووزارة ال يين  هد ا بحث الطيب وا ندي  للالربازيل واجمللس ا لل لكه ملع نظمة ل تور الفرنيس؛ و هد اب مصحة املالزيية و سـمع

باء بال حدود؛ نظمة أ ية يه  سا طإ ن بحوث يه من ية اب نظمة دوية  ل و ن معل تدريب يف جمال أمراض م بحث وا لالربانمج اخلاص  لل
ناطق املدارية شرتك بني  ملا تحدة اإلمنايئملا يةملبرانمج األمم ا نظمة الصحة العا نك ادلويل و مل وا مب دور املراقب دي اذلي يؤ، ل
بادرة  .للمادلامئ 

همةلملاهذه و تاكر أدوية ملعاجلة األمراض ا ية إىل ا ملبادرة الرا تغي الرحب يه  بم تقةل ال  سة  تبمؤ سـ ئتمس  80 مبوجب املادة نشأ
يف  سورسي وتخذ من  نمن القانون املدين ا ت جل هاًمقراي  . ل 

نفعة العامة عىل  نظمة لصاحل ا ملوتعمل ا تطوير يف جمال العقمل بحث وا شوب ا ثغرات اليت  لسد ا ل ت هذه ل ية  لاقري األسا سـ
تعاون معاألمراض، وذكل ها اب تطوير و بحث وا شاريع يف جمال ا ل من خالل إطالق  ل ل بحث ل األوساط ادلويتنسـيقم ية اب لة ا ملعن

ناعة األدويةوا يني من غري ذكل وصلقطاع العام وقطاع  رشاكء ا ملعنا نظ. ل ملوقد طورت ا تة عالجات ّ تارخي  سـمة حىت هذا ا ل
نوم و ية ملاكحفة املالراي ومرض ا لتو بة جديدة خاصة ابألطفال ملاكحفة داء شاغاسليف شوي، وتر يات ا شام يداء ا حل ن كي  . لل

متدت  همةلملاعوا تاكر أدوية ملعاجلة األمراض ا ية إىل ا ملبادرة الرا ية البم ياسة تقوم عىل ا شاهئا بفرتة وجزية،  مللك، بعد إ سـ فكرية ن
شط تطوير والاتفاقات هتا يفنإلدارة أ بحث وا ل ا تتعاقدية املربطة هباال  .ل

نوات من العمل، خربات  نظمة، بعد  بت ا سـوا مل تفاوض متينةكتس ية الفكرية وا ل يف جمال إدارة ا  هبدف دمع بشأهنامللك
تفادة م تاكر والا سـالا همةل، ويه خربات نب ساهامتقتقد مل عالجات جديدة لألمراض ا ناءة مدم   مداوالت يف وجوهريةب 

بوادلول األعضاء يف  . ي الو

بادل ( Re:Searchبرانمج إىل بصفة مورد للخدمات  2011يف نومفرب انضمت بادرة ملاوجتدر اإلشارة إىل أن  نرب  لتوهو  م
همةل تاكرات يف جمال ماكحفة األمراض املدارية ا ملالا سل واملالرايب  .)ل وا

  :هجة الاتصال

تور برانرد يكول كادل  Bernard Pécoulب 
يذي  لتنفاملدير ا

نوان   Chemin Louis-Dunant, 1202 Geneva, Switzerland 15 :لعا
هاتف  9230 906 22(0) 41+: لا
 9231 906 22(0) 41+: الفاكس

  pboulet@dndi.org :الربيد الالكرتوين
 org.dndi.www: املوقع الالكرتوين

 

 ]ثالويقةاملرفق وهناية [


