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 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 العشرونو الثالثةالدورة 
ىل نومفرب  30جنيف، من   2015 ديسمرب 4اإ

 
 

 منوااألقل البلدان فر األدوية يف البلدان النامية واتوول العالقة بني أنظمة الرباءات وندوة ح

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

يف  اليت عقدترباءات، القانون املعنية بلثانية والعرشين للجنة ادلامئة وفقا للقرار اذلي اختذ يف ادلورة ا ،نّظم  ست   .1
العالقة بني  عنادلورة الثالثة والعرشين  يوم يفحلقة دراس ية ملدة نصف ، 2015يوليو  31اىل  27من  جنيف يف الفرتة

 من مضهنا، من بني أأمور أأخرى منواالأقل البدلان الأدوية يف البدلان النامية و التحدايت املتعلقة بتوافر اءات و أأنظمة الرب 
 يف تكل البدلان. رباءةاحملمّية بىل الأدوية اجلنيسة و اإ صول و ل التكنولوجيا الالزمة لتسهيل التشجيع الابتاكر وتعزيز نق

توجيه الندوة الس يد ظفار مريزا، منسق الصحة العامة، الابتاكر وامللكية الفكرية، منظمة الصحة العاملية، وسيتوىل  .2
 التالية: ةثالثعىل الأقسام ال  الندوة نطويست و 

 :مهخرباء  بعةأأر  اقدهمض يوعر  (1)

 املدرسة الوطنية العليا للمنامج يف ابريس، فرنسا؛ادلكتورة مارجريت اكيل،  -
لن  الس يد -  ؛ادلوائية والقانون، هولندا اتيف الس ياس مس تقل استشاري وخبري حمايم ،هوينيت اإ
 ستشارية، اململكة املتحدة؛للخدمات الا JSالس يد أأندرو جينري، املدير التنفيذي لرشكة  -
انئب رئيس جملس و س بقالأ  كبري املستشارينو  ،الأدوية اجلنيسة ، حمرر جمةلتميبستادلكتور برااين وليام  -

 رانباكيس )الهند(، اململكة املتحدة.خمتربات رئيس ملدير التنفيذي و او  الرئيس التنفيذيو  الإدارة

 املدة: ساعة واحدة
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 .أأعالهاملذكورين رباء اخلحلقات نقاش مبشاركة  (2)

 دقيقة 45املدة: 

 جلسة أأس ئةل وأأجوبة. (3)

 املدة: ساعة واحدة

طار البند وة حتت الند س تعقد .3  والصحة".رباءات ال: "من جدول الأعامل (3)6اإ

 :، كام ييلأأعاله ينالسري اذلاتية للخرباء املذكورمن  مقتطفاتوترد  .4

 للمنامج يف ابريس، فرنساادلكتورة مارجريت اكيل، املدرسة الوطنية العليا  (1)

نتاجية واملنافسة. اكيل  ةادلكتورتدرس  نتاجية فهيا  ث تس تعرضاحبالأ من  عددلها و الابتاكر والإ ال يف جمالبحث والتطوير اإ
 لتوزيعرشكة معينة الس ياس ية واخلاصة ب ددات واحمل؛ غري املبارشة دور الآاثر اجلغرافية والأاكدميية االصناعات ادلوائية، وحتديد

لها أأثر عامأأحدث أأ التكنولوجيا. ويتناول لأغراض واس تخدام أأسواق  ؛التجارة املوازيةو ة؛ اجلنيس نافسةوامل املنتجات اجلديدة؛ 
 ةادلكتوروتعمل . يف جمال البحث والتطوير الاستامثر واملنافسة هجّ و وموقع وتعىل مس توى امللكية الفكرية التجارة و س ياسات 
قتصاد تعىن ابلا يف جمالت خمتلفة حباهثالبدلان النامية. وقد نرشت أأ  يف ىل العالجعصول اكر واحلاي الابتعىل قضااكيل أأيضا 

 تصادجمةل القانون والاق و  قتصاد والإاصاءالا ةلجمية و الاقتصاد RANDجمةل  مهناس ياسة الصحية، ال و  اتسرتاتيجيالاو
كتوراه يف درجة ادلعىل  اكيل ةادلكتوروحازت الشؤون الصحية. جمةل و  حبوث اخلدمات الصحيةو  جمةل الإدارة الاسرتاتيجيةو 

 جامعة ديوكو  بق مناصب يف جامعة اكرنيجي ميلونشغلت يف الساوقد شوستس للتكنولوجيا. الاقتصاد من معهد ماسا
نتاجي :س تا  زارر يفكأ ت أأيضا معلمدرسة لندن للأعامل ومدرسة تولوز لالقتصاد. و و  ة يف البنك مركز دراسة الابتاكر والإ

يف مركز أأحباث  عضووجامعة نورث وسرتن. ويه  ؛وجامعة هونغ كونغ ؛ياطي الفيدرايل يف سان فرانسيسكوالاات 
 الس ياسات الاقتصادية.

لن الس يد (2) يلزيابيث اإ  ادلوائية والقانون، هولندا اتيف الس ياس مس تقل استشاري وخبري ، حمايمهوينيت  اإ

جنازات ومن أأحدث جمال احلصول عىل الأدوية وامللكية الفكرية.ربة خاصة يف خبلن يت هوين اإ  الس يدمتزي ي  نشاء هاإ ع براءات مجم اإ
اتحةترسيع جل من أأ  2010الأدوية عام اخرتاع  يف البدلان النامية  البرشي ياملناع العوزريوس ة لففمنخفضة التلكعالجات  اإ

الأدوية. اخرتاع مع براءات جمل ة أأمسرتدام ومستشاريف جامع زارر زميل يت هوين الس يدكام أأن . رباءاتالمن خالل ترخيص 
ىل منظمة أأطباء بال حدود محةل يف  وةعادلالس ياسات و  مديرمنصب  2009و 1999 بني عايم شغلو  من أأجل الوصول اإ

آاثر التعرض  معهلعن  ،العديد من اجلوارز انلوالأدوية الأساس ية.   اهنمو  ،الامثنينات والتسعينات( يف DESدلواء )عىل أ
س ياسات املعين ب  نظمة الصحة العامليةمل عضو يف فريق اخلرباء الاستشاري  و. وه1989عام املرموقة  فريزرينغجارزة هارييت 

دار الأدوية  وعضو يف هيئة  (UAEMلأدوية الأساس ية )امن أأجل امعات تحالف اجلعضو يف اجمللس الاستشاري ل و ، هتاواإ
 س ياسة الصحة العامة.حترير جمةل 

 للخدمات الاستشارية، اململكة املتحدة JS، املدير التنفيذي لرشكة د أأندرو جيرنالس ي (3)

 طيفل  2015منذ يناير الس يد جيرن  ويقدم. احملدودة يةستشار للخدمات الا JS لرشكةتنفيذي ال دير املالس يد جيرن هو 
وضع  خدمات يف جمال ،الصحةجال مب هممتة اكوميةظامت غري منو ورشاكت عاملية أأعامل مجعيات من ، واسع من العمالء

الابتاكر والتجارة بشأأن  الس ياسات وادلعوةوتنفيذ  تطويرا يف  كل الشؤون العامة مبو ؛ ةتنظمييال  البىنو  ياتسرتاتيج الا
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ىل  2009عام انضم و والصحة العاملية؛ وتطوير الأعامل والرشااكت التعاونية.   ةالاحتاد ادلويل للمصنعني وامجلعيات الصيدلنياإ
(IFPMAومعل ،)  سرتاتيجية العامة لال تنفيذاي امدير كذكل والتجارة و  عن الابتاكر وامللكية الفكرية مديرا مسؤولفهيا

كتب الرئييس مل فاوض ومهنا امل يف احلكومة الربيطانيةة يعددا من املناصب الس ياس   ، قبل  كل،شغلو شؤون القانونية. وال 
لكية الفكرية والتجارة والتمنية. كام قاد امل يف جمالت لتجارة العاملية منظمة او   املتحدةلأمممع ا اململكة املتحدة للملكية الفكرية

 معلفريق املتعدد و نفا  اكومية لالإ واكةل أأنشأأت أأول  يتالملاكحفة جرامئ امللكية الفكرية، احلكومة الربيطانية اسرتاتيجية 
دارة اكويم صناعي باكلوريوس يف  يتدرجوحيمل  يف معهد الهندسة والتكنولوجيا وعضو. وهو زميل يف معهد تشارترد لالإ

 الهندسة وماجس تري يف القانون.

انئب رئيس جملس الإدارة وس بق الأ  كبري املستشارينو  ،جمةل الأدوية اجلنيسةيف ، حمرر تميبستادلكتور برااين وليام  (4)
 )الهند(، اململكة املتحدة رئيس خمتربات رانباكيسملدير التنفيذي و او الرئيس التنفيذي و 

 والرئيس واملدير التنفيذي اصب املدير الإقلمييوشغل من 1995عام  نباكيسخمتربات راالعمل يف  بدأأ ادلكتور وليام تميبست
جنيسة يف العامل. مث أأصبح كبري أأدوية خمتربات رانباكيس اتسع أأكرب رشكة  تأأصبح حني 2005رئيس التنفيذي اىت عام وال

ىل عام انئب رئيس جملس الإدارة واملدير غري التنفيذي و املستشارين ادلكتور تميبست معل ، حني تقاعد. و 2008للرشكة اإ
حصية يف أأمرياك الشاملية وأأمرياك صناعة املس تحرضات ادلوائية عىل مدى الس نوات الأربعني املاضية، وأأدار رشاكت رعاية  يف

آس يااجلنوبية وأأورواب وأأفريقيا   Religare Capitalالرئيس املس تقل لرشكة) والهند. ويشغل منصب والرشق الأوسط وأ
Markets.)  رشكة ل مس تقل مدير غري تنفيذي كام يشغل منصبGlenmark  ا مدير  . ويعمل2012يناير  30للأدوية منذ

تنفيذي ويشغل منصب املدير غري ال  .)اململكة املتحدة(احملدودة  Religareرشكة واحملدودة   Hale & Tempestلرشكة 
 Religare  التنفيذي تخمترباتاملدير غري. وهو 2011أأغسطس  2اية الصحية احملدودة منذ فورتيس للرعرشكة ل املس تقل 

ىل ؤرمر الأمم املتحدة للتجارة والتمنيةمل. وهو مستشار دويل 2011فرباير  4احملدودة منذ  ضافة اإ  ، فهو عضو يفما س بق. واإ
وامجلعية امللكية للكميياء.  الأدوية اجلنيسة. وهو عضو يف امجلعية امللكية للطبهيئة حترير جمةل و العاملية سكريب جوارز هيئة 

أأصبح رئيسا  2009ويف عام  ،1971يف الكميياء من جامعة لنكسرت عام  عىل درجة ادلكتوراهادلكتور تميبست اصل و 
 الإدارة جبامعة لنكسرت. ملدرسةللمجلس الاستشاري 

 []هناية الوثيقة


