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  املتحـدة           األمـــــم

  

  

 

  ألمني العاما
    
  ،بشأن تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بإمكانية احلصول على األدويةرسالة 

  “واحلصول على التكنولوجيات الصحية االبتكارتشجيع ”
  

  ٢٠١٦٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين 
    

ــدان، مــن أفقرهــا إىل أكثرهــا رخــاء،         رغــم التقــدم العلمــي العظــيم، تواجــه كافــة البل
حتديات تتعلق بتكاليف العديـد مـن األدويـة، والتشخيصـات، واألجهـزة الطبيـة، واللقاحـات.        

فإنـه تقـع    ومبا أن ارتفاع تكاليف التكنولوجيات الصحية ميكن أن يدفع الناس إىل براثن الفقر،
علــى عاتقنــا مســؤولية مشــتركة إلجيــاد احللــول مــن أجــل ضــمان حصــول اجلميــع علــى هــذه    

  التكنولوجيات.

حـىت دعـوت إىل    ٢٠٣٠وما أن اعتمدت الدول األعضاء خطة التنمية املستدامة لعام   
للتوصـية حبلـول   ” رفيـع املسـتوى معـين بإمكانيـة احلصـول علـى األدويـة       مسـتقل  فريق اجتماع 

والقـانون  الـيت هلـا مـا يربرهـا     السياسات بني حقوق املختـرعني  على صعيد دم االتساق عتعاجل 
  .“يف سياق التكنولوجيات الصحية الدويل حلقوق اإلنسان وقواعد التجارة والصحة العامة

 ٢٠١٦وبعد إجراء حتقيق مستفيض وشامل، أصـدر الفريـق تقريـره يف أيلول/سـبتمرب       
حد ينبغي له أن يعاين ألنه ال يسـتطيع أن يـدفع   أوهي أنه: ال  موجها رسالة بسيطة لكنها قوية

مثــن األدويــة أو التشخيصــات أو األجهــزة الطبيــة أو اللقاحــات. ويقــدم التقريــر توصــيات إىل    
احلكومــات واملنظمــات الدوليــة وأربــاب الصــناعة، واتمــع املــدين وإىل غريهــم مــن أصــحاب  

لكية الفكرية، واحلصول على التكنولوجيات الصـحية،  املصلحة. ويتناول التقرير العالقة بني امل
وحوافر البحث والتطوير، وفرص تعزيز احلوكمة واملساءلة والشفافية. كما ميثـل تـذكرة هامـة    

ميكـن بلوغـه فحسـب بــل    التمتــع بـأعلى مسـتوى مـن الصــحة    ق يف احلـ بواجبنـا ال بـأن نصـون    
  وأيضا بأن حنمي هذا احلق وحنققه.
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وأتوجـه بالشــكر إىل الفريـق الرفيــع املســتوى إلعـداد هــذا التقريــر اهلـام الــذي يــأيت يف       
حينه. وأود أيضاً أن أُعرب عن تقديري للرئيسني املشاركني، سعادة السـيدة روث دريفـوس،   

الـرئيس السـابق   فيسـتوس غنتبـاين موغـا،    الرئيسة السابقة لالحتـاد السويسـري، وسـعادة السـيد     
انا، ملا قاما به من عمل قيادي. وأود أيضاً أن أقـر باملسـامهات املهمـة املقدمـة     جلمهورية بوتسو

مــن فريــق اخلــرباء االستشــاريني برئاســة ســعادة القاضــي الســيد مايكــل كــرييب مــن أســتراليا.      
وأخــريا، أعــرب عــن تقــديري ألمانــة الفريــق الرفيــع املســتوى، بقيــادة برنــامج األمــم املتحــدة     

بالتعاون الوثيق مـع برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص         اإلمنائي، الذي عمل 
األخـرية لعضـو يف أمانـة    يف اآلونـة  املناعة البشـرية/اإليدز. وقـد علمـت بأسـى بالوفـاة املفاجئـة       

  الفريق الرفيع املستوى، السيدة كايت كريك. وأتقدم بالتعازي ألسرا وزمالئها.

وصل إليها يف هذا التقرير التوافقي، مبا يف ذلـك كـل تعليـق    وأرحب بالنتائج اليت مت الت  
أبـداه األعضـاء، باعتبـاره معلمـاً يف حوارنـا املسـتمر وسـعينا إلجيـاد حلـول مسـتدامة. وأشــجع           
مجيع أصحاب املصلحة على استعراض التقرير وما ورد فيه من توصيات، آخـذين يف االعتبـار   

الصادرة بشأن هذه املسألة األساسية. ويف هـذا الصـدد،    االتفاقات الدولية القائمة واملنشورات
أشجع كذلك مجيع أصحاب املصلحة علـى اختطـاط سـبل للمضـي قـدما يف منتـديات مناسـبة        
ــاجون إليهــا، حيثمــا كــانوا.       ــع مــن حيت ــات الصــحية جلمي ــة والتكنولوجي ــة إتاحــة األدوي لكفال

مستوى من الصـحة ميكـن بلوغـه     وسيمثل ذلك خطوةً هائلة حنو إعمال احلق يف التمتع بأعلى
من أهداف التنمية املسـتدامة وهـو ضـمان متتـع اجلميـع بأمنـاط عـيش صـحية          ٣وحتقيق اهلدف 

 وبالرفاهية يف مجيع األعمار، ويف كل مكان.

 


