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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :أأكتوبر 2015

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة الثالثة والعشرون

جنيف ،من  30نومفرب اإىل  4ديسمرب 2015

ندوة حول العالقة بني أنظمة الرباءات وتوافر األدوية يف البلدان النامية والبلدان األقل منوا

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1ست ّنظم ،وفقا للقرار اذلي اختذ يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،اليت عقدت يف
جنيف يف الفرتة من  27اىل  31يوليو  ،2015حلقة دراس ية ملدة نصف يوم يف ادلورة الثالثة والعرشين عن العالقة بني
أأنظمة الرباءات والتحدايت املتعلقة بتوافر ا ألدوية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من بني أأمور أأخرى ،من مضهنا
تشجيع الابتاكر وتعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة لتسهيل الوصول إاىل ا ألدوية اجلنيسة واحملم ّية برباءة يف تكل البدلان.
 .2وستنطوي الندوة عىل ا ألقسام الثالثة التالية:
( )1عروض يقدهما أأربعة خرباء مه:
 ادلكتورة مارجريت اكيل ،املدرسة الوطنية العليا للمنامج يف ابريس ،فرنسا؛ الس يدة إالزيابيث يت هوين ،حمامية وخبية استشارية مس تقةل يف الس ياسات ادلوائية والقانون ،هولندا؛ الس يد أأندرو جيني ،املدير التنفيذي لرشكة  JSللخدمات الاستشارية ،اململكة املتحدة؛ ادلكتور برااين وليام تميبست ،حمرر جمةل ا ألدوية اجلنيسة ،وكبي املستشارين ا ألس بق وانئب رئيس جملسالإدارة والرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي ورئيس خمتربات رانباكيس (الهند) ،اململكة املتحدة.
املدة :ساعة واحدة
( )2حلقات نقاش مبشاركة اخلرباء املذكورين أأعاله.
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املدة 45 :دقيقة
( )3جلسة أأس ئةل و أأجوبة.
املدة :ساعة واحدة
.3

س تعقد الندوة حتت اإطار البند  )3(6من جدول ا ألعامل" :الرباءات والصحة".

.4

وترد مقتطفات من السي اذلاتية للخرباء املذكورين أأعاله ،كام ييل:

( )1ادلكتورة مارجريت اكيل ،املدرسة الوطنية العليا للمنامج يف ابريس ،فرنسا
تدرس ادلكتورة اكيل الابتاكر والإنتاجية واملنافسة .ولها عدد من ا ألحباث تس تعرض فهيا اإنتاجية البحث والتطوير يف جمال
الصناعات ادلوائية ،وحتديدا دور الآاثر اجلغرافية والأاكدميية غي املبارشة؛ واحملددات الس ياس ية واخلاصة برشكة معينة لتوزيع
املنتجات اجلديدة؛ واملنافسة اجلنيسة؛ والتجارة املوازية؛ واس تخدام أأسواق ألغراض التكنولوجيا .ويتناول أأحدث أأعاملها أأثر
س ياسات التجارة وامللكية الفكرية عىل مس توى وموقع وتو ّجه الاستامثر واملنافسة يف جمال البحث والتطوير .وتعمل ادلكتورة
اكيل أأيضا عىل قضااي الابتاكر واحلصول عىل العالج يف البدلان النامية .وقد نرشت أأحباهثا يف جمالت خمتلفة تعىن ابلقتصاد
والاسرتاتيجيات والس ياسة الصحية ،مهنا جمةل  RANDالاقتصادية وجمةل الاقتصاد والإاصاء وجمةل القانون والاقتصاد
وجمةل الإدارة الاسرتاتيجية وحبوث اخلدمات الصحية وجمةل الشؤون الصحية .وحازت ادلكتورة اكيل عىل درجة ادلكتوراه يف
الاقتصاد من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا .وقد شغلت يف السابق مناصب يف جامعة اكرنيجي ميلون وجامعة ديوك
ومدرسة لندن ل ألعامل ومدرسة تولوز لالقتصاد .ومعلت أأيضا أكس تا زارر يف :مركز دراسة الابتاكر والإنتاجية يف البنك
الااتياطي الفيدرايل يف سان فرانسيسكو؛ وجامعة هونغ كونغ؛ وجامعة نورث وسرتن .ويه عضو يف مركز أأحباث
الس ياسات الاقتصادية.
( )2الس يدة اإيلزيابيث يت هوين ،حمامية وخبية استشارية مس تقةل يف الس ياسات ادلوائية والقانون ،هولندا
تمتزي الس يدة هوين خبربة خاصة يف جمال احلصول عىل ا ألدوية وامللكية الفكرية .ومن أأحدث اإجنازاهتا اإنشاء مجمع براءات
اخرتاع ا ألدوية عام  2010من أأجل ترسيع اإاتحة عالجات منخفضة التلكفة لفيوس العوز املناعي البرشي يف البدلان النامية
من خالل ترخيص الرباءات .كام أأن الس يدة يت هوين زميةل زاررة يف جامعة أأمسرتدام ومستشارة جملمع براءات اخرتاع
ا ألدوية .وشغلت بني عايم  1999و 2009منصب مديرة الس ياسات وادلعوة يف محةل منظمة أأطباء بال حدود من أأجل
الوصول اإىل ا ألدوية ا ألساس ية .وانلت العديد من اجلوارز ،عن معلها عىل أآاثر التعرض دلواء ( )DESيف الامثنينات
والتسعينات ،ومهنا جارزة هارييت فريزرينغ املرموقة عام  .1989ويه عضو يف فريق اخلرباء الاستشاري ملنظمة الصحة
العاملية املعين بس ياسات ا ألدوية وإادارهتا ،وعضو يف اجمللس الاستشاري لتحالف اجلامعات من أأجل ا ألدوية ا ألساس ية
( )UAEMوعضو يف هيئة حترير جمةل س ياسة الصحة العامة.
( )3الس يد أأندرو جيرن ،املدير التنفيذي لرشكة  JSللخدمات الاستشارية ،اململكة املتحدة
الس يد جيرن هو املدير التنفيذي لرشكة  JSللخدمات الاستشارية احملدودة .ويقدم الس يد جيرن منذ يناير  2015لطيف
واسع من العمالء ،من مجعيات أأعامل عاملية ورشاكت ومنظامت غي اكومية هممتة مبجال الصحة ،خدمات يف جمال وضع
الاسرتاتيجيات والبىن التنظميية؛ والشؤون العامة مبا يف كل تطوير وتنفيذ الس ياسات وادلعوة بشأأن الابتاكر والتجارة
والصحة العاملية؛ وتطوير ا ألعامل والرشااكت التعاونية .وانضم عام  2009اإىل الاحتاد ادلويل للمصنعني واجلعيات الصيدلنية
( ،)IFPMAومعل فهيا مديرا مسؤول عن الابتاكر وامللكية الفكرية والتجارة وكذكل مديرا تنفيذاي لالسرتاتيجية العامة
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والشؤون القانونية .وشغل ،قبل كل ،عددا من املناصب الس ياس ية يف احلكومة الربيطانية ومهنا املفاوض الرئييس ملكتب
اململكة املتحدة للملكية الفكرية مع ا ألمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية يف جمالت امللكية الفكرية والتجارة والتمنية .كام قاد
اسرتاتيجية احلكومة الربيطانية ملاكحفة جرامئ امللكية الفكرية ،اليت أأنشأأت أأول واكةل اكومية ل إالنفا املتعدد وفريق معل
اكويم صناعي .وهو زميل يف معهد تشارترد ل إالدارة وعضو يف معهد الهندسة والتكنولوجيا وحيمل درجيت باكلوريوس يف
الهندسة وماجس تي يف القانون.
( )4ادلكتور برااين وليام تميبست ،حمرر يف جمةل ا ألدوية اجلنيسة ،وكبي املستشارين ا ألس بق وانئب رئيس جملس الإدارة
والرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي ورئيس خمتربات رانباكيس (الهند) ،اململكة املتحدة
بد أأ ادلكتور وليام تميبست العمل يف خمتربات رانباكيس عام  1995وشغل مناصب املدير ا إلقلميي والرئيس واملدير التنفيذي
والرئيس التنفيذي اىت عام  2005حني أأصبحت خمتربات رانباكيس اتسع أأكرب رشكة أأدوية جنيسة يف العامل .مث أأصبح كبي
املستشارين وانئب رئيس جملس الإدارة واملدير غي التنفيذي للرشكة اإىل عام  ،2008حني تقاعد .ومعل ادلكتور تميبست
يف صناعة املس تحرضات ادلوائية عىل مدى الس نوات ا ألربعني املاضية ،و أأدار رشاكت رعاية حصية يف أأمرياك الشاملية و أأمرياك
اجلنوبية و أأورواب و أأفريقيا والرشق ا ألوسط وأآس يا والهند .ويشغل منصب الرئيس املس تقل لرشكة( Religare Capital
 .)Marketsكام يشغل منصب مدير غي تنفيذي مس تقل لرشكة  Glenmarkل ألدوية منذ  30يناير  .2012ويعمل مديرا
لرشكة  Hale & Tempestاحملدودة ورشكة  Religareاحملدودة (اململكة املتحدة) .ويشغل منصب املدير غي التنفيذي
املس تقل لرشكة فورتيس للرعاية الصحية احملدودة منذ  2أأغسطس  .2011وهو املدير غي التنفيذي تخمتربات Religare
احملدودة منذ  4فرباير  .2011وهو مستشار دويل ملؤرمر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية .وإاضافة اإىل ما س بق ،فهو عضو يف
هيئة جوارز سكريب العاملية وهيئة حترير جمةل ا ألدوية اجلنيسة .وهو عضو يف اجلعية امللكية للطب واجلعية امللكية للكميياء.
واصل ادلكتور تميبست عىل درجة ادلكتوراه يف الكميياء من جامعة لنكسرت عام  ،1971ويف عام  2009أأصبح رئيسا
للمجلس الاستشاري ملدرسة الإدارة جبامعة لنكسرت.
[هناية الوثيقة]

