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 اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
 

 والعشرون سادسةالالدورة 
ىل  3جنيف، من   2017 يوليو 6اإ

 
 

 ي مواطن املرونة من وا  ي انانتاا  الاامل النامية والبلدان األقل منا البلدان القيود التي تواجهه
لصحة الرباءات وتأثريها  ي احلصول على األدوية، وخاصة األساسية منها، بأسعار ميسورة ألغراض ا

 البلدانتلك العامة  ي 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 مقدمة

 27يف الفرتة من  تعقداليت ( يف دورهتا الرابعة والعرشين ة الرباءاتتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنا .1
ىل  ىل الل أأن تعّد الأمانة دراسة  عىل 2016يونيو  30اإ وتستشري يف ذكل اخلرباء  ،جنة يف دورهتا السادسة والعرشينتُقدم اإ

ا البدلان النامية والبدلان الأقل ليت تواهجهالقيود اادلراسة املس تقلني ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، وتفحص 
الرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل الأدوية، وخاصة الأساس ية مهنا، بأأسعار يف مواطن املرونة من وا يف نالنتفا  المامل من

 .دلانالبتكل ميسورة لأغراض الصحة العامة يف 

اللجنة يف دورهتا السادسة والعرشين  يك تناقشهان هذه الوثيقة ادلراسة املذكورة تتضمه، ومعال ابلقرار املذكور أأعال  .2
ىل  3اليت س تعقد يف جنيف يف الفرتة من  ادلراسة  ت الأمانةأأعدّ قا للتلكيف الصادر عن اللجنة، . ووف2017يوليو  6اإ

ام الس يدة ابميال أأنداندا، أأس تاذة القانون يف ني هخبريين مس تقلو  عاملية ومنظمة التجارة العامليةابلتشاور مع منظمة الصحة ال
جامعة جامعة ويتواتررساند، جوهانسربغ، جنوب أأفريقيا، والس يد أأندرو كريس يت، أأس تاذ القانون يف لكية احلقوق يف 

 .املبورن، ملبورن، أأسرتالي

المامل  نتفا " و"نال"مواطن املرونة يف الرباءات يادلراسة، تنظر الوثيقة أأول يف مصطلحومن أأجل حتديد نطاق  .3
من مواطن  المامل نتفا نالالقيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف يف تبحث من مّث مواطن املرونة". و من 
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ممانية احلصول  فحصذكل، تاملرونة يف الرباءات. وعالوة عىل  عىل الأدوية، وخاصة الأساس ية ادلراسة أأثر هذه القيود عىل اإ
 لأغراض الصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. بأأسعار ميسورة مهنا،

ىل املعلومات اليت مجعت بشلك رئييس وتستند الوثيقة  .4 أأنشطة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، مبا يف ذكل  عرباإ
لهيا ،بادلت ال وجلسات احللقات ادلراس ية  ليست دراسة اس تقصائية هذه الوثيقة املنشورات املتاحة للجمهور. و  وتضاف اإ

 شامةل عن هذا املوضو .

مواطن مصطلح ز عدد من املؤلفني الأاكدمييني عىل معىن وفامي يتعلق ابلأدبيات املوجودة بشأأن مواطن املرونة، يركّ  .5
العديد من هذه يؤكد . و 1املرونة هذه بوجه عامن مواطمن  نتفا  الفعالصيات بشأأن كيفية نالتو  ضعون، ويهاملرونة ونطاق

 ل حتددغري أأّّنا مية والبدلان الأقل منوا، أأمهية مواطن املرونة يف تعزيز احلصول عىل الأدوية يف البدلان الناادلراسات 
ممان  هاالمامل وكيفية تأأثري  نتفا ة القيود اليت حتول دون نالابلرضور  ووفقا للنطاق  السبب لهذاية احلصول عىل الأدوية. و عىل اإ

يود املفروضة عىل عىل الق  زا تركّ بشأأن مواطن املرونة، ولكهنّ مماثةل املتفق عليه لدلراسة، ل تتضمن هذه الوثيقة مسائل عامة 
الأقل البدلان و العامة يف البدلان النامية  خاصة لأغراض الصحةو  ميسورةبأأسعار أأدوية يف احلصول عىل ها تأأثري اس تخداهما و 

اخليارات احملددة  حتيصل ورباءات؛ لم الورقة حتليال لاللزتامات القانونية الناش ئة عن التفاقات ادلولية املتعلقة ابل تقدّ و منوا.
ممانيةبدقة كيفية تأأثري لك خيار  تبحثل وتكل التفاقات ادلولية،  املتاحة يف  ة.يسوراحلصول عىل الأدوية بأأسعار م  عىل اإ

 املصطلحات

 املرونة يف الرباءاتمواطن 

ب يس تج مبا ي  قة،طبّ ا امل نيهنمبوجب قوامالمئة تنفيذ طريقة بها تلفة للحكومات لتنفذّ ر املعاهدات ادلولية خيارات م توفّ  .6
 تمتتع ادلول الأعضاء يف الويبو بقدر كبري من . وذلكل،املتطورة لوايت الس ياسات الوطنيةأأو اخملتلفة و  لالحتياجات احمللية

 .2ملعاهدات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكريةاملرونة يف التنفيذ الوطين 

ن مصطلح " لوقباكن م  يذ املعاهدات املتعددة الأطرافأأن هذا املفهوم الأسايس لتنف رمغ و  .7 مواطن لبعض الوقت، فاإ
من  1.66من ادليباجة واملادة  6فقرة املرونة" أأصبح أأكرث ش يوعا منذ اعامتد اتفاق تريبس. ويرد هذا املصطلح رصاحة يف ال

نشالأقل البدلان  اتفاق تريبس يف س ياق احتياجات ، ولكن املفهوم قابةل لالس متراراء قاعدة تكنولوجية منوا لتنفيذ التفاق واإ
وتطبيقه تنفيذ التفاق بشأأن لأعضاء منظمة التجارة العاملية  يةس ياس  مساحة اليت توفر اتفاق تريبس واحض يف أأحمام  الأصيل

عالن ادلوحة ب  وأأثناء. 3بطريقة تس تجيب لحتياجات الس ياسة احمللية ىل اإ شأأن اتفاق تريبس املسار التفاويض اذلي أأفىض اإ

                                                
1

 The Use of Flexibilities in TRIPS by Developing) وسيسليا أأوهسيسويل موس نوغو ادلراسة اليت أأعّدهتا  انظر عىل سبيل املثال  
Countries: Can they Promote Access to Medicines? ) اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية ونالبتمار والصحة العامة، منظمة الصحة

 Good Practice Guide: Improving Access to Treatment by)برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ تقرير و ؛ 2005العاملية، أأغسطس 
Utilizing Public Health Flexibilities in the WTO TRIPS Agreement)، 2010وأ خرونابتريك أأوس يوي  أأعدها اليت وادلراسة ؛ 

(Improving Access to HIV/AIDS Medicines in Africa, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
Flexibilities ،نشاء والتعمري، البنك ادلويل  The TRIPS Agreement and Access) وأأخرون تينو أأفافياتقرير و  ؛2008(، البنك ادلويل لالإ

to ARVs) ورقة العمل اليت أأعدهتا كوراي يسو ؛ 2006 ،برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ (Guidelines for the Examination of 
Pharmaceutical Patents:  Developing a Public Health Perspective) ؛ 2007لأونكتاد ا/ويل للتجارة والتيمية املس تدامةاملركز ادل

يلني هون )و   Private Patents and Public Health, Changing Intellectual Property Rules for Access toكتاب اإ
Medicines) 2016. 

2
 .http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/meaning_of_flexibilities.htmlانظر   
3

 .من اتفاق تريبس 1.8و 1.1سبيل املثال، املاداتن عىل   
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عالن ادلوحة(، شهدت عبارة "مواطن املوالصحة العامة ) أأصبح هذا انهتاء املفاوضات  ، وبعدقرونة" اس تعامل واسع النطااإ
 .4تعمل دلى الأوساط املعنية ابمللكية الفكريةاملفهوم جزءا من نالصطالح املس  

ابري محلاية "اتفاق تريبس ل مينع، كام ل ينبغي هل أأن مينع الأعضاء من اختاذ تدمن اتفاق ادلوحة أأّن  4 الفقرةوأأكّدت  .8
جارة العاملية يف هذا التفاق يُفرس وينبغي تفسريه وتنفيذه عىل أأنه وس يةل دامعة حلق أأعضاء منظمة الت أأنّ " و"الصحة العامة

اتحة احلصول عىل الأدوية للجميع "حقهم الأعضاء عىل تأأكيد  الفقرة ذكرتو  ."حامية الصحة العامة، وبوجه خاص، لتعزيز فرص اإ
تأأكيد" يف الإعالن أأن لغرض". ويوحض اختيار لكمة "اليت توفر املرونة لهذا الأحمام الواردة يف اتفاق تريبس، يف اس تخدام ا

عالن ادلو هذا احلق مل   ل يتجزأأ من اتفاق تريبس. ا  جزءاكن ، ولكنه 2001حة يف عام يكن مفهوما أأدخهل اإ

عالن ادلوحة أأن مواطن املرونةمن  5 الفقرة وحّض تو  .9  تشمل ما ييل:املعنية  اإ

يف  أأن يقرأأ لك حمك من أأحمام اتفاق تريبس نبغيلتفسري القانون ادلويل العام، ي عند تطبيق القواعد العرفية  "أأ.
 .عىل النحو املعرب عنه، ول س امي يف أأهدافه ومبادئه ضوء هدفه والغرض منه

لزاميةيف منح الرتاخيص احلق  وللك عضو ب.  .الرتاخيص عىل أأساسهامتنح ، واحلرية يف حتديد الأس باب اليت الإ

ارئ القصوى، للك عضو احلق يف حتديد املسائل اليت تشلك حاةل طوارئ وطنية أأو غريها من حالت الطو و  ج.
علام بأأن أأزمات الصحة العامة، مبا فهيا تكل املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والسل واملالراي 

 .غريها من حالت الطوارئ القصوى وغريها من الأوبئة، ميكن أأن تشلك حاةل طوارئ وطنية أأو

نشاء  يةلك عضو من الأعضاء حر لرتك يلفكرية ابستنفاد حقوق امللكية ا اتفاق تريبس املتعلقة أأحمام تأأثريو  د. اإ
واملعامةل الوطنية  راعاة أأحمام ادلوةل الأكرث رعايةنظامه اخلاص ملثل هذا نالستنفاد من دون نالعرتاض، مع م

 ."4و 3يف املادتني 

ىل "مواطن املرونة" يف مناقشالإشارات املتكر  ورمغ .10 عالن ادلوحة، مل حيدد أأي  اترة اإ الس ياسة العامة بعد اعامتد اإ
عالن ادلوحة، قد  من 5و 4ابلفقرتني  داسرتشابل، لكنو  .5رمسيا صك املعىن ادلقيق لهذا املصطلح  الفهم التايل: يستشفاإ

ىل حق أأعضاء منظمة التجارة العاملية يف اس تغالل متلف اخل  تريبس اتفاقيف رونة مواطن املتشري  "1" يارات اإ
حامية الصحة ومهنا  املصاحل الوطنية،يليب  مبا ،والأدوات القانونية عند تنفيذ اتفاق تريبس عىل املس توى الوطين

 ؛6متثال لأحمام اتفاق تريبسحيقق نالالعامة، و 

 احلق؛هذا قل منوا، من البدلان الأ بدلا متقدما أأو انميا أأو  نظمة التجارة العاملية، سواء اكنلك عضو يف م ول "2"

 "عىل حنو اكمل ،الأحمام الواردة يف اتفاق تريبس تطبيق"حق أأعضاء منظمة التجارة العاملية يف ويشمل  "3"
ذ اق تريبس كلك، اتف ىل تفسري  5تشري الفقرة اإ عالن ادلوحة اإ  اتفاق تريبس"لك حمك" من أأحمام مصطلح )أأ( من اإ

 ؛يف ضوء هدفه والغرض منه

عالن ادلوحة غري  5مواطن املرونة الواردة يف الفقرة و  "4"  .ةحرصيمن اإ

                                                
4

 .27. ص(، 2009رد اجلامعية )و (، دار نرش أأوكسفThe Implementation Gameاكرولني دير، لعبة التنفيذ ) كتاب  
5

انظر ادلراسة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية "تعزيز النفاذ  ،مفهوم مواطن املرونة بشأأن اتناقشامل  عىل لالّطال   

ىل التكنولوجيا ونالبتمارات الطبية: اجملالت املشرتكة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة"، الصفح   .2012، 72و 71 تاناإ
6

 .68 ص.(، 2009رد اجلامعية )و نرش أأوكسفدار  (،The Implementation Game)اكرولني دير  كتابو  ،CDIP/5/4 Rev. الوثيقة ظران  
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ىل الفهم  .11 عالن ادلوحة، ميكن تصنيف مواطن  5أأعاله، ول س امي الأمثةل الواردة يف الفقرة املذكور واستنادا اإ من اإ
 املرونة يف اتفاق تريبس عىل النحو التايل:

يف ضوء  تطبيق القواعد العرفية لتفسري القانون ادلويل العام، ول س امي قراءة لك حمك من أأحمام اتفاق تريبس "1"
املمنوحة قوق احلفامي يتعلق ابلس تثناءات من  30تفسري املادة  ،والغرض منه )عىل سبيل املثال التفاق هدف

ىل ذكل(؛ ءة،برامبوجب   وما اإ

ش يا مع اوغري حمددة يف اتفاق تريبس مترصحية  برياتفسري وتطبيق تعللك عضو يف  املتاحةاخليارات مجموعة و  "2"
يف ممارسات تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية )عىل سبيل املثال  ةطبقامل العامة لتفسري املعاهدات  القواعد

 و"اجلدة" "نالخرتاعاتو"" حاةل طوارئ وطنية أأو غريها من حالت الطوارئ القصوىتفسري مصطلحات مثل "
 (؛، وغريهااخلطوة نالبتمارية"و"

ّ و  "3" وكيفية تنفيذ هذه ة( يف اتفاق تريبس ُمجزي خيارات رصحية )أأحمام  تطبيقختيار ة لك عضو يف احري
لزاميةقواعد منح الرتاخيص اخليارات )مثل  دراج/الإ نشاء نظام استنفاد، واإ دراج ، واإ ، فضلالأسلوب الأ ط وش عدم اإ

ممانية امحلاية برباءةاستبعاد الن تبعاد/عدم اس و  ىل ذكل(؛، بااتت من اإ  وما اإ

ّ و  "4" لزامية أأو منح أأس باب  اتفاق تريبس، مثليذكرها  مل يف حتديد املسائل اليت ة لك عضوحري الرتاخيص الإ
جراءات حفص ضا أأيلرباءات اليت مل تدرج يف اتفاق تريبس. وميكن أأن تشمل ا عاجلةائية املتعلقة مباجلوانب الإجر  اإ

جراءات نالالرب  وهيلك  ،من اتفاق تريبس 62تجاوز ما هو مطلوب رصاحة مبوجب املادة اليت ت ض ارت عاءات واإ
 .وتوزيع نالختصاصات بني املوظفني والمتثيل الإلزايم ،املكتب

يف تريبس"، ويس تخدم مصطلح "مواطن املرونة يف الرباءات"، عىل النقيض من مصطلح "مواطن املرونة يف اتفاق  .12
شارة هذه ادلراسة ىل  لالإ حق ادلول الأعضاء يف اس تخدام اخليارات والأدوات القانونية املتاحة يف متلف التفاقات ادلولية اإ

تكل  نة يف التفاقات ادلولية عىلمواطن املرول تقترص ، امو معاملتعلقة ابلرباءات عىل املس توى الوطين. و عند تنفيذ أأحماهما 
الرباءات املقدمة مبوجب التفاقات مل أأيضا مواطن املرونة يف فاق تريبس واملعاهدات اليت تديرها الويبو، بل تشالواردة يف ات

قلميية واملتعددة الأطراف  .7الثنائية والإ

البياانت اليت أأدلت هبا وفود متلفة خالل "مواطن املرونة" يف املؤلفات و ويف بعض احلالت، اس تخدم مصطلح  .13
ن حبسب ملناقشة الواردة أأعاله. و ذكل املقصود اب بو للتعبري عن مفهوم مرونة خيتلف عنعات الوي اجامت وهجة النظر هذه، فاإ

يف قوانيهنا الوطنية، بل يشري  حق ادلول الأعضاء وحريهتا يف تنفيذ خيارات معينةفقط  عينمصطلح "مواطن املرونة" ل ي
ىل اس تخدام حمك حمدد أأو شط حمددأأيضا  لزامية ونالستنفادالوطين انون الرباءاتقينص عليه  اإ  ، مثل الرتاخيص الإ

ىل ذكل.  س تثناءاب عرف)ما ي ونالس تثناء لأغراض الفحص الإداري  عبارة "ملل ل املثال، ميكن عىل سبيو بولر(، وما اإ
لزايميصدر أأي  "ملأأن تعين أأنّه  ،"(س)يف البدل يس تخدم أأي موطن من مواطن املرونة  مل أأو"")س( يف البدل ترخيص اإ

اتحة قبل انهتاء الرباءة"، رمغ  رمسيةبرباءة لأغراض احلصول عىل موافقة  امحمي ايس تخدم أأي طرف اثلث اخرتاع هذه اإ
ىل . )س(البدل  اخليارات يف قانون براءات لح تؤثر عىل فهم مصطلح هذا املصط ماس تخدأأن طريقة اوذلكل، جتدر الإشارة اإ

 نة".مواطن املرومن المامل  نتفا "نال

                                                
7

 .SCP/20/13من الوثيقة  104انظر الفقرة   
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 8يف الرباءات مواطن املرونةمن المامل  نتفا نال

عالن ادلوحة، مت ذكحس امب .14 حتقيق بغية دلولية اخليارات املتاحة يف املعاهدات ا نتقاءارس ادلول الأعضاء حقها يف ار يف اإ
 مبوجب الترشيعاملنتقاة اخليارات ارات اخملتلفة، واثنيا، تنفذ اخليبني من احلكومة  نتقيأأول، ت فأأهداف س ياس هتا ادلاخلية. 
مثل اللواحئ واملراس مي الوزارية والتعلاميت واملبادئ  ،مكهل صكوك قانونية أأخرىأأن تاذلي ميكن  الوطين، أأي القانون الوطين

. وعىل املس توى التنفيذي، تفي الإدارة العامة ابللزتامات القانونية مبوجب القانون الوطين: فعىل سبيل غريهاهيية و التوج 
وتنرش طلبات املنح  عيا، وتقرر منح الرباءات أأو رفضأأو حفصا موضو ري مماتب الرباءات حفصا شلكيا و/ال، جتاملث

أأحصاب  دارية. وتدمع السلطات العامةويس تعرض القرارات الإ   القضاء أأحمام القانون الساريةيفرسو رباءات، الأأو الرباءات و/
الوطين أأهداف الس ياسة العامة  القانون تطبيقحيقق  ، حىتال، مثامجلهور توعيةتوفري املعلومات و ب  امجلهورعامة املصلحة و 

ىل اس تخدانشامل  يف القرارات اليت اعمتدها جملس حقوق  احلكومة ءات من منظورم مواطن املرونة يف الرباودة. ويشار اإ
نظمة مل نالسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني ، فضال عن 11وامجلعية العامة للأمم املتحدة 10ومجعية الصحة العاملية 9الإنسان

مم للأ التيمية املس تدامة . وعالوة عىل ذكل، تشري أأهداف بشأأن الصحة العمومية ونالبتمار وامللكية الفكريةالصحة العاملية 
ىل2030املتحدة، وخطة التيمية املس تدامة لعام  أأحمام يف نة مواطن املروابلمامل من  نتفعحق البدلان النامية يف أأن ت  ، اإ

 .12اتفاق تريبس

حصاب املصلحة تس ىّن لأ التفاقات ادلولية، املتاحة يف  ياراتاخل  املس توى الوطينيف احلكومة أأن تدرج  ومبجرد .15
طار القانوين  تطلعات عامةسود ت  الوطين. ويف هذه املرحةل، الإطار القانويناس تخدام املعنيني  بأأن نالس تخدام املالمئ لالإ

ىل حت ن جانب لك صاحب مصلحة الوطين م  لصحة العامة واحلصول عىل الأدوية.اكقيق أأهداف الس ياسة العامة، س يفيض اإ

يف ضوء ية الس ياس   اخياراهت نتقيوت متلفة عامة أأهداف س ياسات لتحقيق ة احلكومية سالس يا سعىجه عام، ت وبو  .16
نظمة الصحة العاملية مل نالسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني رد يف حس امب و و  ،، مثال  س ياسة شامةل. ففي جمال الصحة العامة

 فرص نيحتسمن شأأّنا  م مواطن املرونة اليت، ينبغي النظر يف اس تخدابشأأن الصحة العمومية ونالبتمار وامللكية الفكرية
السلطات تنظر أأن  من الرضوري. وعالوة عىل ذكل، 13عىل نالبتمار هاة ابلقرتان مع تأأثري احلصول عىل منتجات الصح

جراءات بشأأّنا يف ضوء الظروف السائدة يف بدلاّنالغرض  ،ادلولية مرونة يف املعاهداتمواطن أأي يف الوطنية  . 14اختاذ اإ
 .اتكوماحلس تخدام مواطن املرونة من جانب ابلنس بة ل ناسب امجليعطريقة موحدة ت  ل توجد هذا الصدد، ويف

يار الأمثل من خيارات التنفيذ اخل حبثا عن  مواطن املرونة يف الرباءاتمن المامل  نتفا ، ميكن النظر يف ناللتايلواب .17
ىل مواطن املرونة من المامل  نتفا ناليفيض  أأن حيمتلنية لتحقيق أأهداف س ياس هتا. و الوطنية املتاحة للحكومة املع  تقيمي اإ

                                                
8

شارة رمغ    عالن ادلوحة وبعض التوصيات اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف م اإ  A/HRC/32/6انظر الوثيقتني نظامت الأمم املتحدة )اإ
انظر الوثيقة ليا )، تشري بعض النصوص الأخرى املتفق علهيا دو اليت توفر املرونة "حمام اتفاق تريبسالمامل لأ س تخدام نال( اإىل "A/RES/65/1و

WHA/56/27، أأ( 2.5، البند امللكية الفكريةنظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة العمومية ونالبتمار و مل نالسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني و(
ىل "( A/RES/65/277الوثيقة و  النصوص هذه  ناملائل(. ومبا أأ  طتأأكيد ابخلأأضيف ال يبس )الواردة يف اتفاق تر  "مواطن املرونةمن المامل  نتفا نالاإ

ىل حد كبري ،والتوصيات اعمتدت من املمكن استبدال أأحد  يفرتض أأنف ، ذاته س ياق حامية الصحة العامةيف ذاهتا والبدلان  مجموعة ، من قبلاإ
 ابلأخر. ينتعبري ال 

9
 .A/HRC/RES/17/14و A/HRC/RES/15/12و A/HRC/RES/12/24انظر عىل سبيل املثال للواثئق   
10

 .WHA/60.30و WHA/59.26وWHA/57.14 و WHA/56.27انظر عىل سبيل املثال للواثئق   
11

 .A/RES/65/277و A/RES/65/1انظر الوثيقتني   
12

 .من أأهداف التيمية املس تدامة 3الهدف ، A/RES/70/1انظر الوثيقة   
13

 .نالسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني ملنظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة العمومية ونالبتمار وامللكية الفكريةمن  6، العنرص 36الفقرة  انظر  
14

 مكرر.  
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نتاجئ متلفة يف مما يعطي  طبيقها بطرق متنوعة،وت خيارات املتاحة ل ل ، للك مهنا اخلاصة ظروفالادلول الأعضاء، مع مراعاة 
 .15قوانني الرباءات الوطنية

 الرباءاتيف مواطن املرونة من وا يف نالنتفا  المامل ا البدلان النامية والبدلان الأقل منالقيود اليت تواهجه

 عامةت مالحظا

ىل الفهم املبني أأعاله مل .18 ّن  رونة،من مواطن امل المامل صطلح نالنتفا استنادا اإ البدلان حتقيق  القيود اليت حتول دونفاإ
يف ممارسة هذه البدلان  الصعوابت اليت تواهجها حكومات ، يهمن مواطن املرونة المامللالنتفا  النامية والبدلان الأقل منوا 

لالتفاقات  ذات الوقت،، يف متثالونال العامة يةدمع أأهدافها الس ياس  خيار التنفيذ الوطين الأمثل اذلي ي نتقاءحقوقها يف ا
يف  دارية اليت تواهجها احلكوماتطرف فهيا. وقد تشمل هذه الصعوابت أأيضا التحدايت القانونية والإ يه  ادلولية اليت

 الوطين. تنفيذال 

الإطار القانوين الوطين،  عوائق يف اس تخدام –لك مبفرده  – أأحصاب املصلحة صعيد الوطين، قد يواجهوعىل ال  .19
اليت يواهجها هذه القيود  ادلورات السابقة للجنةيف ني بعض املشارك ذكرلالتفاقات ادلولية. وقد البدل ومة حكنتيجة تنفيذ 

القيود اليت يواهجها أأحصاب املصلحة عن تكل اليت تواهجها احلكومات يف تنفيذ التفاقات نظرا لختالف . و أأحصاب املصلحة
ن هذه ادلراسة ستنظر فهيا بشلك منفص  ل.ادلولية، فاإ

أأو  والإطار القانوين ادلويل احلايل بشأأن الرباءات هو ش بكة من املعاهدات املتعددة الأطراف والتفاقات الثنائية .20
قلميية اليت تتضمن أأحأأو  امجلاعية ف يف اتفاق جتاري أأعضاء منظمة التجارة العاملية طر لك عضو من ماما بشأأن الرباءات. و الإ

وترتاوح الأحمام من أأحمام ذات ابمللكية الفكرية، أأحماما تتعلق لتفاقات املذكورة ا كثري منتتضمن . و 16واحد عىل الأقل
ىل  واسعطابع عام  ن العديد من البدلان عض. وعالوة ةلفّص م يقةدق أأحمام اإ قلمييا  وعىل ذكل، فاإ قلميي ينشئ نظاما اإ يف اتفاق اإ
قلميية معايري  ضعيو للرباءات  جراءات منحها. و للرباءات اإ  ثنائيةمن  ،املعمول هبا اليوم التفاقاتمس توايت تعدد ل  نظراواإ

قلمييةو  ىل قوانني حملية  ،متعددة الأطرافوجامعية و  اإ ن حتويل التفاقات ادلولية اإ اكنت حني  أأكرث تعقيدا مما اكن عليهأأصبح فاإ
 مللكية الصناعية.اب املعنيةعاهدة ادلولية الوحيدة اتفاقية ابريس يه امل

شيطة أأل تتعارض هذه  ،اليت ينص علهيا اتفاق تريبسمن املعايري ادلنيا  وسعتوفري حامية أأ  ةيحر  بدللك ل مبا أأنّ و  .21
ّن اتفاقالامحلاية مع أأحمام  قلميقرار البدل ذ اخت، فاإ برام اتفاق جتاري أأو اإ هو  اتفاق تريبسمعايري ي يتجاوز احلد الأدىن من اإ

 ةتفاوضطراف امل لأ كون لتمفاوضات، قد  ةاحلال يف أأي مناس با. وكام يهراه يخيار  نتقاءة حلقه الس يادي يف اجمرد ممارس
عىل اس تخدام مواطن  من قدرة الأطراف يف تكل التفاقات دّ حيقد مما  17ةمافئغري مت يةتفاوض  قدرةبشأأن اتفاقات جتارية 

حدى املنظامت غري احلكوميةعربأأ وقّد املرونة.  اليت  أأن اتفاقات التجارة احلرةلقها بشق عن  الرباءات،للجنة ، يف دورة ت اإ
لزامية ملتتضمن أأح  قرتحوفامي يتعلق ابلصحة العامة، ت .18أأّنا تتعارض مع املصلحة العامة أأترو  ،يف اتفاق تريبسترد  ماما اإ

                                                
15

ىل الردود عىل نال   اذلي أأجرته جلنة الرباءات: وهو متاح عىل الرابط:  وتقييدات حقوق الرباءاتس تبيان بشأأن اس تثناءات انظر اإ
http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/. 

16
 .https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htmانظر الرابط:   
17

  س ياق املفاوضات التجارية لها أأربعة مصادر أأساس ية:القدرة التفاوضية يف نّ أأ وس هدرايرى  لكن، و مائف هذه القدرةأأس باب عدم ت يفادلراسة نظر ل ت   
تعلقة بأأداء ادلوةل التجاري الش بمات اليت جتمع وتوز  وحتلل املعلومات امل لدلوةل )س تخبارات التجارية نالش بمات " و 2"قوة ادلوةل يف السوق؛ " 1"
؛ هات فاعةل أأخرى يف حتالف دويل(ناللتحاق ب  قدرة ادلوةل عىل) لتحاقنالة قدر و  "3" ؛(خرىالأ قتصادي والتجاري ومعلومات مماثةل عن ادلول نالو
 When the Weak Bargain with the Strong: Negotiations in the) دراهوسكتاب يب انظر ة لدلوةل. املؤسسات احمللي" و 4"

World Trade Organization, International Negotiation) 2003، ىل  79الصفحات من (، 1)8 ةالطبع  عىل احمت، وهو 109اإ
 .http://ssrn.com/abstract=418480الرابط: 

18
من الوثيقة  108، والفقرة SCP/13/8من الوثيقة  115)انظر الفقرة  للجنة الرباءات 22و 14و 13بياانت أأدلت هبا ش بكة العامل الثالث يف ادلورات   

SCP/14/10 ة من الوثيق 123و 67، والفقرتنيSCP/22/7 .)عىل الرابط:  ركز اجلنوبمل وميكن نالطال  عىل وهجات نظر مماثةل
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 راعيتأأن  ،ونالبتمار وامللكية الفكرية نالسرتاتيجية وخطة العمل العامليتان ملنظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة العامة
 )ب((2.5لوب مبوجب اتفاق تريبس )البند عند النظر يف اعامتد أأو تنفيذ حامية أأوسع للملكية الفكرية مما هو مطاحلكومات 

تكل اليت ومن مضهنا  واردة يف اتفاق تريبس،مواطن املرونة ال يف التفاقات التجاريةأأن تراعي ، و عىل الصحة العامةذكل ر أأث
عالن ادلوحة وقرار منظمة )ج((. بيد أأن تقيمي أأثر فصول 2.5)البند  2003أأغسطس  30املؤرخ التجارة العاملية  أأقرها اإ

تدخل  عىل أأرض الواقع،جارة احلرة. و لتفاقات الت ةالعام بنيةل ل امجارة احلرة بطريقة معزوةل قد هيحمددة من اتفاقات الت
بناء عىل ما معقدة. و دوافع أأحياان نتيجة ة للجدل مبنازعات مثري قبل ت التجارة احلرة و  اتاتفاقبشأأن يف مفاوضات  احلكومات

وحتسني  اتوين الرثوالتجارة احلرة كلك من حيث تك اتمناقشة هذه املسأأةل تقيمي اتفاقمن املهم أأن تشمل أأّن يبدو س بق، 
 .1920مس توايت املعيشة

 القيود اليت تواهجها احلكومات يف مرحةل التنفيذ الوطين ملواطن املرونة

 للمعاهدات ادلولية البناءالغموض 

 متلفةتفسريات تقبل صطلحات وأأحمام قد أأي مب –" البناء ما يسمى "الغموض عىل املعاهدات ادلولية تبىن كثريا ما  .22
عالن ادلوحة ، نتيجة ما س بقونة املتاحة. و ملواطن املر  دركيف نظر املفاوضني، مما يؤثر عىل النطاق امل فامي يتعلق ابتفاق قّدم اإ

س ياقا هذه الغاية،  تحقيقل توضيح اخليارات احملددة تفاق يف تعزيز احلصول عىل الأدوية و التوضيح ادلور العام لو تريبس 
 طرق صياغة أأن. غري 21اس تخدام خيارات الس ياسة العامة مبوجب اتفاق تريبسلأغراض خيارات التشغيلية احملددة أأوحض لل 

مما ،نصوص املعاهدات ادلولية ىل فهم متلف فيضمن طريقة، ت نية تفسريها بأأكرثواإ الطيف  بشأأن يف كثري من الأحيان اإ
 .22لتنفيذهالخيارات املتاحة المامل ل 

 التنفيذ العميل اتتعقيد

ن أ   هتعقيداتعىل  تالعميل لأي مرونة يف الرباءا التنفيذينطوي  .23 لية متكني الرتخيص اخلاصة. وعىل سبيل املثال، فاإ
ىل البدلانر الأدوية تصدياخلاصة ب  الإلزايم مرونة يف  "، يه6الفقرة نظام " أأي، دودة احملاملعدومة أأو لية احمل قدرة ذات ال اإ

عالن ادلوحةبشلك مباش من  منبثقة جمال الصحة العامة قرار منظمة التجارة العاملية وضع موضع التنفيذ مبوجب  ، اذلياإ

                                                

http://www.unsgaccessmeds.org/inbox/2016/2/26/south-centre?rq=flexibilitسيسويل موس نوغو أأعّدهتا وانظر ادلراسة اليت  ؛
 The Use of Flexibilities in TRIPS by Developing Countries: Can they Promote Access to) وسيسليا أأوه

Medicines? ) 2005اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية ونالبتمار والصحة العامة، منظمة الصحة العاملية، أأغسطس. 
19

ىل التكنولوجياا   ونالبتمارات الطبية: اجملالت املشرتكة  نظر ادلراسة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية "تعزيز النفاذ اإ
 .190ص. ، 2012ة الفكرية والتجارة"، بني الصحة العامة وامللكي

20
ىل    حدى ادلراسات اإ جامل  رونة يف اتفاق تريبس، فاإّنا ترى أأّنامواطن املخسارة  ل هذه البدلانتقبّ رمغ أأنه تشري اإ مماسب صافية، وأأن حتقق اإ

ىل تنازلت يف امللكية الفكرية اليت تؤثر عىل الأدوية لها ما يربرها. غال   القطاعات اكنت زايدة الإيرادات يف نتقدير ما اإ  ةبو صعري أأن ادلراسة تشري اإ
 سيسويل موس نوغو وسيسليا أأوهسعرا. وانظر ادلراسة اليت أأعّدهتا حتمل تماليف الأدوية الأعىل عىل  هتمن قدر سّ مبا حي دخل العامل من  يدسزت الزراعية 

(The Use of Flexibilities in TRIPS by Developing Countries: Can they Promote Access to Medicines? ) اللجنة
 .54ص. ، 2005العامة، منظمة الصحة العاملية، أأغسطس املعنية حبقوق امللكية الفكرية ونالبتمار والصحة 

21
ىل التكنولوجياا   ونالبتمارات الطبية: اجملالت املشرتكة  نظر ادلراسة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية "تعزيز النفاذ اإ

 .73ص. ، 2012ة الفكرية والتجارة"، بني الصحة العامة وامللكي
22

( املتاحة عىل الرابط: Access to AID Medicines Stumbles on Trade Rulesانظر نرشة منظمة الصحة العاملية )  
http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/news10506/en#/نسان يف المتتع بأأعىل تقرير وانظر  ؛ املقرر اخلاص املعين حبق لك اإ

 Intellectual Property andمن كتاب مونريول أأزام ) 16؛ وانظر الصفحة 2009، أأانند غروفر، ممكن من الصحة البدنية والعقلية مس توى
Public Health in the Developing World )2016 وسيسليا أأوه سيسويل موس نوغو؛ وانظر ادلراسة اليت أأعّدهتا (The Use of 

Flexibilities in TRIPS by Developing Countries: Can they Promote Access to Medicines? ) اللجنة املعنية حبقوق امللكية
 Access to )ورقة البحث اليت أأعدها محمد الس يّد وأأميي اكبنسيكو ؛ 2005الفكرية ونالبتمار والصحة العامة، منظمة الصحة العاملية، أأغسطس 

Medicines: The Role of Intellectual Property Law and Policy )2012. 

http://www.unsgaccessmeds.org/inbox/2016/2/26/south-centre?rq=flexibilit؛
http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/news10506/en/#؛
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عالن ادلوحة بش 6حول تنفيذ الفقرة  2003أأغسطس  30الصادر يف  . واكن ذكل 23أأن اتفاق تريبس والصحة العامةمن اإ
 . وحىت2017يناير  23جميع مواطن املرونة الأخرى، مع بدء نفاذ تعديل اتفاق تريبس يف ك اتفاق تريبس، جزءا من 

ل مرة واحدة،، مل يس تخاللحظة أأعرب بعض أأعضاء منظمة التجارة العاملية عن رأأي مفاده أأن النظام ذلا فقد  دم النظام اإ
اكنت القيود املفروضة عىل اس تخدامه قد  نا اإ معّ طرحت أ راء متلفة . و 24للتطبيق العميل تهيف قابلي  واشككالتعقيد و مفرط 

يف جملس  شانقال بدء نفاذ التعديل جدد . و 25تنفيذ النظامجة لكيفية اختيار فرادى البدلان نتي أأّّنانظام، أأو أأدرجت يف ال 
عامل أ خر هو برز مؤخرا . و 26اس تخدامه تعيقبشأأن كيفية اس تخدام النظام اس تخداما فعال والتغلب عىل أأي قيود  تريبس

دخال  طار النظايف  الصادرات فعيل، ترشيعات جديدة لت التقليديني لأدويةا يدر من مص عدد مزتايد من البدلان،اإ . م املذكوراإ
. عىل أأرض الواقعبشلك فعال  6ة الفقر نظام تشغيل  اء للنظر يف كيفيةطلبات الأعضومن املتوقع أأن تدمع تكل التطورات 

ىل أأمانة منظمة التجارة العاملية  شريوت  ّ اإ الرتخيص  س تخدمل ميكن أأن ي ومبعزل عن مناقشات الس ياسة العامة الأوسع،  هأأن
نتاجية الإلزايم واجلودة  ،وتنظمي السالمة ،كأداة معلية قامئة بذاهتا لرشاء الأدوية يف غياب عوامل أأخرى مثل القدرة الإ

 2728.وس ياسات الرشاء فورات احلجموو  ،والفعالية

 القانون والإطار الإداري  تطبيق

ل يشمل كذكل تنفيذ ل يقترص تنفيذ املعاهدات ادلولية عىل املس توى الوطين عىل سّن الترشيعات حفسب، ب .24
ىل أأن أأحد القيود اليت تعيق نالنتفا  الفعال من مواطن  القانون وتطبيقه من قبل الهيئات الإدارية واحملامك. وأأشار البعض اإ

ىل حّد كبري عىل تأأمني وضوح النطاق. ويتطلب تطبيق القانون تفاصيل اكفية لضامن اليقني القانوين والقدرة  29املرونة يتوقف اإ
 قع. عىل التو 

                                                
23

لكرتونية  تخصص   عىل الرابط:  2003أأغسطس  30التجارة العاملية املؤرخ بشأأن قرار منظمة صفحة اإ
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_e.htm. 

24
وفامي  .IP/C/M/83 Add.1من الوثيقة  169و 154و 152الفقرات ، و IP/C/M/84/Add.1من الوثيقة  64، الفقرة تريبساجامت  جملس  احمرض   

 Good Practice Guide: Improving Access to Treatment by)برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ تقرير أ راء بعض املعلقني، انظر ص خي
Utilizing Public Health Flexibilities in the WTO TRIPS Agreement) ،2010 ، وادلراسة اليت أأعدها ؛ 36و 35فحتان ص ال

 Improving Access to HIV/AIDS Medicines in Africa, Trade-Related Aspects of Intellectual) وأ خرونابتريك أأوس يوي 
Property Rights Flexibilities)نشاء والتعمري، البنك ادل  .2008ويل، ، البنك ادلويل لالإ

25
يف ادلراسة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية  6الفقرة نظام ميكن نالطال  عىل ال راء اليت أأعرب عهنا أأعضاء منظمة التجارة العاملية بشأأن تنفيذ   

ىل التكنولوجيا تجارة"، الصحة العامة وامللكية الفكرية وال  ونالبتمارات الطبية: اجملالت املشرتكة بني والويبو ومنظمة التجارة العاملية "تعزيز النفاذ اإ
 .180و 179الصفحتان  ،2012

26
 .IP/C/M/85حمرض اجامت  جملس تريبس، الوثيقة   
27

، الرفيع املس توى التابع لأمني عام الأمم املتحدة املعين ابحلصول عىل الأدوية الفريقلصاحل  أأمانة منظمة التجارة العامليةمذكرة معلومات أأساس ية أأعدهتا   

 يعد: "ادلراسة املشرتكة كرتذ، املسأأةل ه. وابس تعراض هذ/http://www.unsgaccessmeds.org/reports-documents :متاحة عىل الرابط

ىل مىت أأدى اتباعه ميكن []مبوجب تعديل اتفاق تريبسقانونيا   مسارا   اخلاص نالس ترياد ترخيص  نالحتياجات، تدبري فعالية لتحقيق املثايل املسار اإ

جباري، ترخيص لأي ولكن، ابلنس بة نتاج ذاته وس يةل حد يف نالس ترياد ترخيص يعد ل اإ املناسب  احلجم ويعترب  .اقتصادية جدوى ذي دواء لإ

 والصناعية والتجارية التنظميية ابخلطوات لالضطال  للرشاكت معليا   التجاريةاجلدوى  لتحقيق الأساس ية املتطلبات من الطلب توقع عىل والقدرة

نتاج الالزمة طار يف دواء وتصدير لإ  البدلان بواسطة والإخطارات املشرتكة نالحتياجات لتدبري الإقلميية املهنجيات توفر أأن وجيوز .الرتخيص هذا مثل اإ

طار يف الطلب مسارات لتجميع متشاهبة طلبات يف تشرتك اليت  ."حتديدها مت اليت فعاةل لالحتياجات اس تجابة متكني وابلتايل النظام، اإ
28

ميكن عملية. و ركزت حلقات العمل اخلاصة ببناء القدرات اليت نظمهتا منظمة التجارة العاملية عىل كيفية نالس تفادة الفعاةل من النظام يف املامرسة ال   
 .https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trip_28oct16_e.htm :عىل الرابطنالطال  عىل ملخص النتاجئ 

29
ىل أأن"   ندونيس يا وأأشار فيه اإ  [نالس تثناءات والتقييدات[نالفتقار اإىل الوضوح والنطاق جيعل تنفيذ انظر عىل سبيل املثال البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

يف الوثيقة  التقرير املقدم من مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتيمية )الأونكتاد(كذكل (. انظر 58، الفقرة .SCP/25/6/Prov" )الوثيقة […]صعبا
SCP/25/3":نه يصعب تطبيق نالس تثناءات والتقييدات عىل الرباءات لأن أأحمام القوانني الوطنية ل حتدد نطاقها  ."خامتة القول اإ
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ىل ذكل، يتوقف جناح تطبيق القانون  .25 دارية وقانونية سهةل ومباشة وشفافة  يف الأغلبابلإضافة اإ جراءات اإ عىل اإ
عامل حقوقه، أأو للأطراف الأخرى لدلفا  عن مصاحلها. المثن ةزهيدو  وقد  30تكون متاحة ملن حيتاهجا لالنتفا  ابلنظام واإ

دارية واحدة معنية، أأمهيته أأيضا  يف توضيح معلية صنع حيث تكو يكون لوضوح املسؤوليات والأولوايت، ن أأكرث من هيئة اإ
 القرار. 

 القدرة املؤسس ية 

فامي يتعلق بوضوح نطاق مواطن املرونة القامئة وتطبيق القانون الوطين، أأشار بعض ادلول الأعضاء يف الويبو، خالل  .26
ىل خربات قانونية وتقنية حم  ىل أأن نالفتقار اإ لية اكفية لإدراج مواطن املرونة يف  اتفاق تريبس وتنفيذها يف دورات اللجنة، اإ

القانون والس ياسات الوطنية، هو مشلكة أأساس ية تعيق نالنتفا  المامل من مواطن املرونة يف الرباءات. وعىل سبيل املثال، 
ّن " القدرة التقنية لس تخدام مواطن أأغلب ادلول النامية ل متكل  […]قال وفد اجلزائر، متحداث  ابمس اجملموعة الإفريقية اإ

ىل أأن " 31املرونة املذكورة، من قبيل، الرتخيص الإلزايم". عدم توافر القدرة  […]وعىل غرار ذكل، أأشار وفد نيجرياي أأيضا  اإ
 32."عىل الفهم المامل لنطاق أأوجه املرونة اليت ميكن تطبيقها أأاثر ماوف بشأأن نالنهتاك ابهظ التلكفة لالتفاقيات احلالية

واقرتحت اجملموعة الإفريقية يف ادلورة السادسة عرشة وادلورة الرابعة والعرشين للجنة، يف بند الرباءات والصحة من جدول 
ىل  الرباءات اخلاصة هبا  ةنظمأأ تعزيز قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل تكييف الأعامل، برانمج معل يريم اإ

طار نظام امللكية الفكرية ادلويلمواطن املمن  المامل ونالنتفا  ملعاجلة أأولوايت الس ياسات العامة ذات الصةل  رونة يف اإ
جراء دراسات يف مواضيع متلفة وتبادل املعلومات بني ادلول  ابلصحة العامة. وتضمن برانمج العمل املقرتح ثالثة عنارص يه اإ

  33ول الأعضاء، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا .اخلرباء الرئيس يني وتوفري مساعدة تقنية هادفة لدل مع الأعضاء و 

ىل تقدمي مساعدة التقنية وتكوين الكفاءات بشلك يناسب س ياق لك بدل من أأجل نالنتفا   .27 وأأثريت مسأأةل احلاجة اإ
التجارة العاملية. وأأاثر من مواطن املرونة يف  اتفاق تريبس، يف منتدايت دولية أأخرى، مبا فهيا منظمة الصحة العاملية ومنظمة 

ىل تعزيز املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات دلى أأعضاء املنظمة  مؤخرا  عدد من أأعضاء منظمة التجارة العاملية مسأأةل احلاجة اإ
مبناس بة دخول املادة  2017يناير  30اليت ُعقدت يف  لس تريبس التابع ملنظمة التجارة العامليةخالل ادلورة نالس تثنائية جمل

ىل التعاون الثاليث بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة  ةمكرر 31 من اتفاق تريبس حزي النفاذ. وأأشار بعض الأعضاء اإ
ىل حتسني قدرة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  عىل احلصول  ةالتجارة العاملية كجزء من اجلهود ادلولية املتنامي اليت تريم اإ

  34للمساعدة التقنية اليت توفرها املنظامت ادلولية وفرادى البدلان.عىل الأدوية ومكصدر 

طار التفاق املربم بني الويبو ومنظمة [ف]من أأجندة الويبو بشأأن التيمية عىل ما ييل: " 14وتنص التوصية  .28 ي اإ
عاملهاتضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  مشورهتا بشأأن تنفيذ  ،التجارة العاملية  ،احلقوق وناللزتامات واإ

، غالبا  بتعاون وثيق مع أأمانيت منظمة وبناء  عىل ذكل، تنشط الويبو ."وفهم مواطن املرونة يف اتفاق تريبس ونالنتفا  هبا
الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، يف مساعدة البدلان عىل تنفيذ أأنظمهتا القانونية املرتبطة ابمللكية الفكرية وعىل فهم 

ىل  35مواطن املرونة يف اتفاق تريبس ونالنتفا  هبا، مراعية ظروف لك بدل واحتياجاته احملددة. ذكل، ل تقترص وابلإضافة اإ
ىل دمع نظام  أأنشطة الويبو لتقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات عىل صياغة الترشيعات الوطنية، بل هتدف أأيضا  اإ

القضاء والواكلت احلكومية يف تنفيذ القوانني الوطنية وتطبيقها. ويس تفيد من هذا ادلمع موظفو مماتب امللكية الفكرية 

                                                
30

 من اتفاق تريبس. 62و 41.2انظر أأيضا  املواد   
31

 . 91، الفقرة SCP/19/8 الوثيقة  
32

 .165، الفقرة .SCP/25/6/Provالوثيقة   
33

 .SCP/24/4و .SCP/16/7 Corr، وSCP/16/7انظر الواثئق   
34

 . IP/C/M/84/Add.1 رض اجامتعات جملس تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية، الوثيقةحم  
35

 . SCP/18/5انظر الوثيقة   
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قلميية والسلطات الصحية واملسؤ  ولون اذلين يشاركون يف مناقشات قضااي امللكية الفكرية يف منتدايت متلفة ثنائية واإ
 37 36ومتعددة الأطراف.

ىل أأن نقص الكفاءات واحد من التحدايت الرئيس ية اليت تعيق نالنتفا  من مواطن  .29 ويشري عدد من املنشورات اإ
ىل نالستامثر يف تكوين الكف اءات الوطنية واخلربات التقنية  عن طريق برامج تدريب متنوعة املرونة، ويشدد عىل احلاجة اإ

وعىل سبيل املثال، بّينت دراسة أأن وجود أأفراد  38البدلان النامية والبدلان الأقل منوا . تس هتدف أأحصاب مصلحة متلفني يف
بدل، ميكّنه من نالنتفا  من مواطن مدربني تدريبا  جيدا  ويمتتعون مبس توايت عالية من املعرفة واخلربة عامل همم ابلنس بة لأي 

يالء املراعاة الواجبة لاللزتامات والواجبات ادلولية.   املرونة املتاحة دوليا ، مع اإ

 الإدارة الوطنية والتنس يق ادلاخيل 

دارات حكومية ووزارات متلفة  .30 دراج مواطن املرونة  يف اتفاق تريبس يف القوانني الوطنية عادة مشاركة اإ يتطلب اإ
ىل أأن أأنشطة مثل م ماتب امللكية الفكرية ووزارات الصحة والتجارة والسلطات املعنية بتنظمي العقاقري. وتشري املعلومات اإ

ىل هدف س يايس مشرتك، فتنشب توترات بني الوزارة  هذه الهيئات يف بعض البدلان ل تُنّسق ابلرضورة من أأجل السعي اإ
نفاذها وتكل املسؤوةل عن الصحة العامة.املسؤوةل عن تعزيز التجارة وحامية امللكية الف وشّددت منشورات متلفة  39كرية واإ

ىل اتبا  ّنج تعاوين عىل املس توى الوطين يرُشك مجيع أأحصاب املصلحة من أأجل تنفيذ فعال ملواطن املرونة يف  عىل احلاجة اإ
ومنظمة التجارة العاملية والويبو أأنشطة ويف هذا الصدد، نفّذت منظمة الصحة العاملية  40اتفاق تريبس يف القوانني الوطنية.

مشرتكة لتكوين الكفاءات شارك فهيا مسؤولون من قطاعات الصحة والتجارة وحقوق امللكية الفكرية، وذكل هبدف تيسري 
ىل أأن الهُنج الس ياس ية اليت تس تخدم مواطن املرونة  حدى ادلراسات اإ ىل ذكل، خلصت اإ التنس يق بني الإدارات. ابلإضافة اإ

فاق تريبس يف البدلان ذات ادلخل املنخفض تتوقف عىل حسن سري الإدارة اذلي يتطلب املوارد الإدارية والسلطات يف ات
                                                

36
بدلا . وُأرسلت يف الفرتة  48قُدمت مشورة قانونية وتعليقات ومشاريع قانونني اس تجابة لطلبات من سلطات  2016وسبمترب  2010الفرتة بني يناير  يف  

ىل  ىل مناقشة الترشيعات اجلديدة أأو امل 22نفسها بعثات استشارية وبعثات توعية بقوانني امللكية الفكرية اإ عّدةل مع بدلا ، هدفت بشلك أأسايس اإ
الوطنية  عملالندوات وحلقات السلطات احلكومية أأو التشاور يف مواضيع حمددة ختص قوانني امللكية الفكرية. ونُّظم أأيضا  يف الفرتة املذكورة عدد من ال 

 والإقلميية تناولت مواطن املرونة والس ياسات العامة يف جمال الرباءات. 
37

تجارة العاملية والويبو، بقيادة منظمة التجارة العاملية، حلقة معل تدريبية س نوية يف جنيف بشأأن التجارة والصحة تنّظم منظمة الصحة العاملية ومنظمة ال   
لكية العامة، ويه خُتصص للمسؤولني احلكوميني من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  وجتمع مسؤولني من قطاعات التجارة والصحة وحقوق امل 

 طن املرونة اليت ينص علهيا اتفاق تريبس ونالنتفا  هبا عنرص أأسايس من حلقة العمل هذه. انظر الرابط التايل: الفكرية. وتنفيذ موا
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trip_28oct16_e.htm . 

38
 Promoting Innovation and Access to Health) فريق الأمني العام للأمم املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدويةانظر تقرير   

Technologies ،)2016.24، ص( ؛ ونرشة منظمة الصحة العامليةAccess to AID Medicines Stumbles on Trade Rules) املتاحة ،
 عىل الرابط التايل: 

http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/news10506/en/مونريول أأزام ) وكتاب ؛Intellectual Property and Public 
Health in the Developing World ،)2016.ادلراسة اليت أأعّدهتا سيسويل موس نوغو وسيسليا أأوه )؛ و 16، صThe Use of 

Flexibilities in TRIPS by Developing Countries: Can they Promote Access to Medicines اللجنة املعنية حبقوق امللكية )
 Management Science for Health, Managing؛ واملنشور )2005الفكرية ونالبتمار والصحة العامة، منظمة الصحة العاملية، أأغسطس 

Access to Medicines and Health Technologies, 2012, p.3.11بط التايل: (، املتاح عىل الرا
//www.msh.org/sites/msh.org/files/mds3-jan2014.pdfورقة البحث اليت أأعدها محمد الس يّد وأأميي اكبنسيك )و  ؛Access to 

Medicines: The Role of Intellectual Property Law and Policy ،)2012.؛ ومقال اكرلوس م. كوراي )10، صThe Use of 
Compulsory Licenses in Latin America ،املتاح عىل الرابط التايل: 2013(، مركز اجلنوب ،

https://www.southcentre.int/question/the-use-of-compulsory-licenses-in-latin-america/ . 
39

 Promoting Innovation and Access to Health) فريق الأمني العام للأمم املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدويةانظر تقرير   
Technologies.وأ خرون، وورد فهيا أأن الُنظم الوطنية لتنس يق قضااي امللكية الفكرية أأوس يوي ل.ابتريك ؛ انظر أأيضا  الورقة اليت أأعدها 24(، ص

 Improving Access to HIV/AIDSوأ خرون )أأوس يوي ل.ابتريك تكون بصفة عامة ضعيفة أأو غري متوفرة يف معظم البدلان النامية. 
Medicines in Africa, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities) ، نشاء البنك ادلويل لالإ

 . 2008، البنك ادلويل، والتعمري
40

  املرجع نفسه.  

http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/news10506/en/؛
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الس ياسات واللواحئ يف جمال الصحة. ورأأى املؤلفون أأن البدلان النامية غالبا  ما تفتقر لهذه القدرات الأساس ية  ذالالزمة لتنفي
 41اس ية يف جمال الصحة العامة.فيصعب علهيا أأن تليب نالحتياجات الأس

  التأأثريات اخلارجية

أأفاد بعض ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية خالل دورة اللجنة عن ضغوط س ياس ية واقتصادية مارس هتا بعض  .31
لزامية. صدار تراخيص اإ  42البدلان الصناعية وشاكت صناعة الأدوية وأأثّرت عىل معلية صنع القرار يف احلكومات بشأأن اإ

كرت بعض املنشورات حالت من هذا القبيل تعلقت أأغلبيهتا حبالت الربازيل والهند وجنوب أأفريقيا واتيلند، وأ خرها حاةل وذ
حدى املنشورات شواغل عن ردود الفعل السلبية احملمتةل من قبل حكومات البدلان املتقدمة  43كولومبيا. وُأثريت يف اإ

ية، لكن املنشور تساءل  عن مدى انتشار الأثر السليب لهذه التأأثريات اخلارجية وتداعياهتا عىل العالقات التجارية والس ياس  
  44ونطاقها.

طار قانوين وطين  مصلحة متلفون أأحصابواهجها القيود اليت ي   ات خيارات الس ياسبعد تنفيذ يف اس تخدام اإ

ىل القيود املبيّنة أأعاله، أأشار بعض ادلول الأعضاء واملنشورات الأاكدمي  .32 ضافة اإ ىل قيود يواهجها أأحصاب مصلحةاإ  ية اإ
طار قانوين وطين بعد أأن تكون احلكومة قد نفّذت خيارات الس ياسات اليت تنص علهيا التفاقات متلف ون يف اس تخدام اإ

لزامية  ادلولية. ويدور النقاش يف أأغلب احلالت حول القيود اليت يواهجها أأحصاب املصلحة يف احلصول عىل تراخيص اإ
ممانيات احلصول عىل هذه الأدوية.   ونالنتفا  هبا لتصنيع نسخ جنيسة من الأدوية أأو اس تريادها هبدف زايدة اإ

                                                
41

(، Improving Access to Medicines in Low-Income Countries: A review of Mechanismsمقال سيندي بورس وأ خرون )  
 .2-1، العدد 18(، اجملدل 2015) جمةل امللكية الفكرية العاملية

42
املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا ( وممثلو SCP/20/13انظر عىل سبيل املثال البياانت اليت أأدىل هبا وفد جنوب أأفريقيا يف ادلورة العرشين للجنة )الوثيقة   

 ( KEIاملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة )( وممثلو منظمة أأطباء بال حدود و SCP/24/6والعرشين للجنة )الوثيقة يف ادلورة الرابعة  ( KEIاملعرفة )
 (. 53و 52و 28، الفقرات .SCP/25/6 Provوش بكة العامل الثالث يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة )الوثيقة 

43
نسان يف المتتع بأأعىل مس توى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، املقررة اخلاصة املعنية حبق لكتقرير أأانند غروفر،    تعزيز وحامية مجيع حقوق الإنسان،  اإ

يمية  Intellectual Property andمونريول أأزام ) وكتاب ؛2009، املدنية والس ياس ية ونالقتصادية ونالجامتعية والثقافية، مبا يف ذكل احلق يف الت
Public Health in the Developing World ،)2016.ورقة البحث اليت أأعدها محمد الس يّد وأأميي اكبنسيك ؛ 17، ص(Access to 

Medicines: The Role of Intellectual Property Law and Policy ،)2012.ىل  ةاجملمتع املدين املقدم توبياان ،11، ص ممثل الولايت اإ
. انظر أأيضا  الورقة http://keionline.org/node/2735؛ املتاحة عىل الرابط التايل: 301اصة رمق ، جلسة نالس امت  اخلاملتحدة للشؤون التجارية

لضغوط من الولايت املتحدة الأمريكية  جامعة الأنديزاليت أأعدهتا لورانس ر. هلفر وأ خرون، اليت أأوردت ثالث حالت تعرضت فهيا بدلان من 
 The Influence of the Andeanاطن املرونة يف اتفاق تريبس. لورانس ر. هلفر وأ خرون )وشاكت لصناعة الأدوية بشأأن نالنتفا  مبو 

Intellectual Property Regime on Access to Medicines in Latin America, in Balancing Wealth and Health: 
Global Administrative Law and the Battle over Intellectual Property and Access to Medicines in Latin 

America2013اكرافيتو،  -(، دار النرش روش يل دريفوس وسزيار رودريغز . 
44

، املتاح عىل الرابط التايل: 2013(، مركز اجلنوب، The Use of Compulsory Licenses in Latin Americaمقال اكرلوس م. كوراي )  
https://www.southcentre.int/question/the-use-of-compulsory-licenses-in-latin-america/ . 

ندونيس يا اللتني منحتا العديد من الرتاخيص الإلزامية دون وجود أأية  كوادور واإ ن هذه املشاغل قد  سلبيةانعماسات ابلإشارة اإىل حاليت اإ معروفة، قال املؤلف اإ
ىل أأن ل شكوى قُدمت ضد البدلان ا طار قواعد منظمة التجارة العاملية اخلاصة تنطوي عىل مبالغة. وأأشار املؤلف اإ ليت منحت هذه الرتاخيص يف اإ

 بتسوية املنازعات، وهو ما يؤكد مرشوعيهتا مبوجب اتفاق تريبس، خاصة عقب تأأكيدها يف اإعالن ادلوحة. 
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 اللبس وانعدام اليقني يف القانون الوطين 

جيااب  عىل  .33 جراءات مبسطة وشفافة يه عوامل تؤثر اإ يتبنّي أأن وضوح القانون وتنفيذ اللواحئ برصامة اكفية ووجود اإ
ىل هذه املسائل حني يتعلق الأمر ابلنتفا  من  طار القانوين الوطين. وتشري منشورات عديدة اإ اس تخدام أأحصاب املصلحة لالإ

لزامية.   45الرتاخيص الإ

 تكنولوجية القدرات التقنية وال 

طار  .34 قلميية وجود اإ يتطلب نالس تخدام العميل من قبل أأحصاب مصلحة متلفني لأحمام متلفة من القوانني الوطنية/الإ
ذ ل ميكن أأن يكون مجيع أأحصاب  قانوين دامع ومتجانس، لكنه يس تلزم أأيضا  موارد تقنية وخربات دلى املس تخدمني. واإ

ة، مفن املهم أأن يكونوا ملمني ابلقواعد القانونية ذات الصةل ليمتكنوا من اس تخداهما املصلحة خرباء يف جمال امللكية الفكري
الس تثناء لأغراض الفحص لبفعالية. وعىل سبيل املثال، أأفادت الأونكتاد بأأن شاكت الأدوية اجلنيسة ل تلجأأ ابلرضورة 

 46رباءات.ال بقضااي، حىت يف البدلان اليت تطبقه، لأس باب عدة مهنا هجلها الإداري

ىل متخصصني يف امللكية الفكرية، أأو ما يُسمى بوالكء امللكية الفكرية أأو والكء  .35 وحيتاج أأحصاب املصلحة احملليون اإ
الرباءات، ميكهنم أأن يستشريومه بشأأن اس تخدام نالس تثناءات والتقييدات أأو الطعن يف صالحية الرباءات أأو احلصول عىل 

ية املطبقة عىل أأدوية موجودة، من مضن أأمور أأخرى. وقد تكون خربهتم يف البحث عن حامية مبوجب براءة للتحسينات احملل 
سداء املشورة القانونية هممة أأيضا  للرشاكت احمللية ليك تنتفع بنظام  واثئق الرباءات وحتليل املطالبات بشأأن الرباءات واإ

 الرباءات لصاحلها. 

طار أأنشطة اللجنة، ُأرسل  .36 ىل ادلول ا اس تبيانويف اإ  لأعضاء هبدف اس تقصاء مجةل أأمور مهنا التحدايت اليت واهجهتااإ
هذه البدلان يف تنفيذ نالس تثناءات والتقييدات. وفامي خيص اس تخدام الرتخيص الإلزايم و/أأو نالس تخدام احلكويم، أأفادت 

لصناعات ل  لقدرات التكنولوجية يف ردودها بأأّنا واهجت يف بدلاّنا حتدي عدم كفاية ا زامبياو مجهورية تزنانيا املتحدة و  وغنداأأ 
نتاج املنتجات الصيدلنية ا لأغراض غياهبأأو احمللية   هذه املسأأةل خبصوص اس تخدام ش بكة العامل الثالثوأأاثرت  47اجلنيسة.اإ

 48نالس تثناءات والتقييدات بشلك عام.

                                                
45

 Access to Medicines: The Role of Intellectual Property Law andورقة البحث اليت أأعدها محمد الس يّد وأأميي اكبنسيك )  
Policy ،)2012.وأ خرون، )أأوس يوي ل.ابتريك ؛ والورقة اليت أأعدها 9، صImproving Access to HIV/AIDS Medicines in 

Africa, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities) ،نشاء والتعمري ، البنك ادلويل، البنك ادلويل لالإ
 :The Use of Flexibilities in TRIPS by Developing Countriesادلراسة اليت أأعّدهتا سيسويل موس نوغو وسيسليا أأوه )و ؛ 2008

Can they Promote Access to Medicines? ،اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية ونالبتمار والصحة العامة، منظمة الصحة العاملية )
  .2005أأغسطس 

46
 . 6، الفقرة SCP/25/3الوثيقة انظر   
47

تاح نالس تبيان وما ورد هل من ردود من ادلول الأعضاء ابلمامل عىل املوقع الإلكرتوين ملنتدى اللجنة يف . ي 66، الفقرة SCP/21/4انظر الوثيقة   
 /http://www.wipo.int/scp/en/exceptions العنوان التايل:

48
نالفتقار […] مالحظة أأدىل هبا ممثل ش بكة العامل الثالث، جاء فهيا :" 27الفقرة تضمن الوثيقة املذكورة أأيضا  يف . ت 6، الفقرة SCP/25/3انظر الوثيقة   

ىل القدرات التكنولوجية، ول س امي القدرة عىل التصنيع، حيول دون اس تخدام العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو لالس تثناءات والتقييد ات عىل اإ
 سبيل املثال، تفتقر الغالبية العظمى من البدلان النامية وسائر البدلان الأقل منوا  ابس تثناء بنغالدي  للقدرة التصنيعية يف قطا  حقوق الرباءات. فعىل

 "املس تحرضات الصيدلنية.
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 رصد الرباءات ذات الصةل وحتديد وضعها 

ترخيص براءة اخرتا  لتصنيع منتجات صيدلنية أأو اس تريادها، يتعني من أأجل التحقق من رضورة احلصول عىل  .37
ل س امي يف البدلان  49البدء برصد الرباءات اليت حتمي املنتج مث حتديد وضعها القانوين. ويصعب احلصول عىل معلومات كهذه،

ن نس  وغالبا   50قها خيتلف من ممان ل خر.النامية والبدلان الأقل منوا . ورمغ أأن املعلومات عن الوضع القانوين تُتاح للجمهور، فاإ
ما يس تدعي الفهم التام للوضع القانوين للرباءة معرفة جيدة ابلإجراءات ذات الصةل ابلرباءات يف بدل معنّي. وأأحضت 

حتمي منتجا  الصعوابت اليت يواهجها من يفتقرون خلربات تقنية وخربات يف امللكية الفكرية اكفية يف رصد الرباءات، اليت 
لزايم ُأود  يف زامبيا لأن مود  الطلب مل يكن معلية صناعية صيدلنيةو نيا  صيدل ، معروفة نسبيا . وُأفيد بأأن طلب ترخيص اإ

عن ُخطط  2005وأأعلنت الأرجنتني يف عام  51متأأكدا  من وجود براءات ذات صةل ابملنتج أأو طلبات براءات يف ذكل البدل.
لزامية دلواء أأوزلتاميفري ( لتجزي صناعة املنتج حمليا . لكن تبنّي أأن براءة هذا ادلواء مل تُمنح oseltamivir )لإصدار تراخيص اإ

  52بتاات  يف الأرجنتني.

قلميي للرباءات. وس ييرّس  .38 وقد تُمنح الرباءات يف بعض البدلان من قبل مكتب وطين للرباءات كام من قبل مكتب اإ
عطاء صورة اكمةل قلميية اإ ن اكن هذا التنس يق يبدو بدهييا   53 عن وضع الرباءات  يف بدل ما.تنس يق املعلومات الوطنية والإ واإ

نسبيا ، تبنّي التجربة يف أأورواب يف الواقع أأن الوضع مغاير. وقد أأفيد بأأن نصف ادلول الأعضاء فقط يف املكتب الأورويب 
ىل املكتب الأورويب للرباءات ليك للرباءات ترسل معلومات حمّدثة عن الوضع القانوين للرباءات الأوروبية يف املرحةل الو  طنية اإ

  54يتس ىن لهذا الأخري أأن يُدرج هذه املعلومات يف السجل الأورويب للرباءات.

 لزاميةالإ اس تخدام الرتاخيص  يفجوانب أأخرى تؤثر 

لزاميةأأفادت املعلومات بأأن عدد الرتاخيص  .39 اليت ُمنحت يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  منخفض رمغ أأن  الإ
. ويف بعض احلالت، قد ل يرتبط تدين منح هذه الإلزايمالقوانني الوطنية لهذه البدلان تنص عىل ترتيبات متلفة للرتخيص 

ىل الأس باب  55املبينة يف الفقرات التالية. الرتاخيص ابلرضورة ابلقيود ذاهتا اليت تعيق اس تخداهما، لكنه قد يُعزى اإ

 عدم وجود براءات "1"

ىل صاحب التكنولوجيا.  .40 يدا  طلب براءة يف بدل حمدد أأو عدمه قرار اقتصادي وجتاري يف املقام الأول يعود اإ ن قرار اإ اإ
ىل ذكل، يف بعض البدلان دون غريها. ابلإضافة اإ  منتجات ومعليات صناعية صيدلنيةذلا، فقد تود  طلبات براءات بشأأن 

ىل أأن  ليس متطابقة متاما  يف مجيع البدلان، فقد تُمنح براءة لخرتا  معنّي يف بعض البدلان دون  معايري الأهلية للرباءةونظرا  اإ

                                                
49

معلومات عن وضع بعض  2016واليت ُأطلقت يف عام  (MPPمع براءات اخرتا  الأدوية )توفر قاعدة بياانت براءات وتراخيص الأدوية التابعة جمل  
فريوس نقص املناعة بياانت عن الرباءات والرتاخيص املرتبطة بعالجات  MedsPaLالأدوية يف البدلان النامية ابلنس بة للملكية الفكرية. وتضم قاعدة 

 البدلان ذات ادلخل املنخفض واملتوسط. بدل من 100طلب براءة وطين يف أأكرث من  4000اليت تغطي والسل  Cوالهتاب الكبد الفريويس  البرشية
جراء البحوث يف . ونرشت منظمة الصحة العاملية دليال  عن  /http://www.medspal.orgانظر الرابط التايل:  . انظر الرابط براءات الأدويةكيفية اإ

 . /http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js17398eالتايل: 
50

عداد اقرتاح لوضع يري اللجنة املعنية مبعاأأنشأأت    لبياانت اخلاصة ل معيار جديد للويبو لأغراض تبادل مماتب امللكية الصناعية الويبو فرقة معل لُتعىن ابإ
 ابلوضع القانوين للرباءات.

51
 (. 52، الفقرة .SCP/25/6/Provالبيان اذلي أأدىل به ممثل ش بكة العامل الثالث )الوثيقة   
52

يلني انظر     Private Patents and Public Health, Changing Intellectual Property Rules for Access to) هونف. م. كتاب اإ
Medicines) ،2016.72، ص.  

53
 Improving Access to HIV/AIDS Medicines in Africa, Trade-Relatedوأ خرون )أأوس يوي ل.ابتريك الورقة اليت أأعدها   

Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities) ،نشاء والتعمري  .23، البنك ادلويل، ص.البنك ادلويل لالإ
54

 (.181، الفقرة .SCP/25/6/Provالبيان اذلي أأدىل به وفد أ يرلندا )الوثيقة   
55

يلني يعرض كتاب     Private Patents and Public Health, Changing Intellectual Property Rules for Access to) هونف.م. اإ
Medicines) ،2016 2014و 2001، بياانت عن الرتاخيص الإلزامية وتراخيص نالس تخدام احلكويم اليت منحت بني عايم. 
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لزامية يف  ليه العدد املنخفض من الرتاخيص الإ ن السبب الرئييس اذلي يُعزى اإ ىل  جامعة شق أأفريقياغريها. وقيل اإ يعود اإ
وأأشارت دراسة أأخرى تناولت  56صيدلنية اليت تُنتج و/أأو تُبا  عىل املس توى احمليل يه منتجات جنيسة.كون املنتجات ال 

ىل أأن  الإلزاميةاس تخدام الرتاخيص  ىل أأن نالس تخدام احملدود لهذه الرتاخيص يف املنطقة قد يُعزى اإ يف بدلان أأمريما الالتينية اإ
املتقدمة مل حتظَ ابمحلاية يف أأمريما الالتينية يف احلقبة اليت س بقت اتفاق تريبس  الكثري من الأدوية احملمية برباءات يف البدلان

ىل الرتاخيص  لزاميةوأأن احلاجة ابلتايل اإ   57و/أأو نالس تخدام احلكويم مل تكن ُملّحة. الإ

ىل أأن معظم بدلان املنطقة تزت 6كذكل، وفامي خيص تطبيق نظام الفقرة  .41 فريقيا اإ ّود بعالجات ، تفيد دراسة ركّزت عىل اإ
لكن بعض  58اخلط الأول لفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز من الهند حيث معظم هذه الأدوية غري محمي برباءات اخرتا .

أأعضاء منظمة التجارة العاملية أأعربوا عن قلقهم من أأن يُصّعب تطبيق حامية شامةل مبوجب براءة عىل املنتجات الصيدلنية يف 
 59فرتات نالنتقالية يف البدلان الأقل منوا  يف املس تقبل الزتّود بنسخ جنيسة من أأدوية جديدة.الهند وانهتاء همل ال

( MLEM) قامئة منظمة الصحة العاملية اليموذجية للأدوية الأساس يةوأأظهر البحث اذلي أأجرته جامعة أأواتوا بشأأن  .42
دواء، غري محمية برباءات يف معظم  375عددها والبالغ  2013( لعام MLEM% من الأدوية املُدرجة يف القامئة ) 95أأن 

ىل  لكن 60البدلان ذات ادلخل املنخفض، ما يعين أأن براءات هذه الأدوية قد انقضت أأو أأّنا مل تود  أأساسا . املؤلفني أأشاروا اإ
حني تُعطي هذه (. ويف MLEMأأنه يُتوقع يف املدى الطويل أأن ترتفع نس بة الأدوية احملمية برباءات  واملُدرجة يف القامئة )

جاملية عن أأنشطة منح الرباءات املرتبطة ابلأدوية الأساس ية، فال يتس ىن تقيمي أ اثر عدد ضئيل  الإحصاءات العامة صورة اإ
ل يف لك بدل عىل حدة.   من الأدوية الأساس ية احملمية مبوجب براءة عىل الصحة العامة اإ

ىل الرتخيص الإلزايم "2"  عدم احلاجة للجوء اإ

صدار هذه الرتاخيص قد أأدى قد ترتبط  .43 لزامية يف بعض احلالت ابحامتل أأن يكون اإ صدار تراخيص اإ أأس باب عدم اإ
ىل توفرها بطرق أأخرى اكلرتخيص الطوعي مثال . ويف كينيا، أأودعت شكة حملية  ىل خفض أأسعار املنتجات الصيدلنية أأو اإ اإ

لزايم بعد أأن اختذت تدابري للحصول عىل تراخيص طوعي ىل مفاوضات طلب ترخيص اإ ة من أأحصاب الرباءات. وأ ل ذكل اإ
لزامية. صدار تراخيص اإ ىل اإ ىل منح  تراخيص طوعية دون احلاجة اإ ويف أأمريما  61بني الرشكة احمللية وأأحصاب الرباءات واإ

ىل خفض أأسعار الأدوية دو  لزامية اإ ىل الرتاخيص الإ ن احلاجة الالتينية، ُوثّقت أأيضا  حالت أأدى فهيا الإعالن عن نية اللجوء اإ
لزامية. ىل الرتاخيص الإ ىل اللجوء اإ  62اإ

                                                
56

ىل أأن الوضع قد يتغري يف املس تقبل مع نالنتقال اإىل أأنظمة عالج جديدة. انظر املقال )    Policy Coherence to Boost Eastأأشار اخلبري اإ
Africa)  الرابط التايل: املتاح عىلPharmaceutical Industry http://www.ip-watch.org/2015/10/02/policy-coherence-to-

boost-east-africa-pharmaceutical-industry/ 
57

 ، املتاح عىل الرابط التايل:2013(، The Use of Compulsory Licenses in Latin Americaاملقال الصدار عن مركز اجلنوب )  
https://www.southcentre.int/question/the-use-of-compulsory-licenses-in-latin-america/. 

58
 Improving Access to HIV/AIDS Medicines in Africa, Trade-Relatedوأ خرون )أأوس يوي ل.ابتريك الورقة اليت أأعدها   

Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities) ،نشاء والتعمريالبن  .2008، البنك ادلويل، ك ادلويل لالإ
59

ىل التكنولوجيا، والويبو ومنظمة التجارة العامليةادلراسة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية    ونالبتمارات الطبية: اجملالت املشرتكة بني  تعزيز النفاذ اإ
 .املنشودةعن أأداء النظام لوظيفته تضمن مالحظات أأعضاء منظمة التجارة العاملية ، اليت ت 179، ص. 2012، الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة

)وثيقة منظمة التجارة  2033يناير  1، تبقى الفرتة نالنتقالية سارية حىت 2015نومفرب  30يف  اجمللس العام ملنظمة التجارة العامليةعقب قرار اختذه 
 (. WT/L/971العاملية 

60
Global Challenges Report:  Patent-based Analysis of the WorldHealthOrganization’sمري أأاتران )تقرير ريد ف.بيال وأأ   

2013 Model List of Essential Medicines :الويبو، املتاح عىل الرابط التايل ،)
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=334437. 

61
 . 104الفقرة ، SCP/20/13الوثيقة   
62

، املتاح عىل الرابط 2013(، بقمل اكرلوس م. كوراي، The Use of Compulsory Licenses in Latin Americaمقال اكرلوس م. كوراي )  
يلني . انظر أأيضا  /https://www.southcentre.int/question/the-use-of-compulsory-licenses-in-latin-americaالتايل:  كتاب اإ
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لزامية لأن برامج العالج الوطنية  .44 صدار تراخيص اإ ىل اإ وأأفيد عن أأن احلكومات ل ترى يف بعض احلالت حاجة اإ
غاثة يف جمال الإيدزحتظى بدمع أ ليات متويل الصحة، من قبيل الصندوق العاملي و   خطة رئيس الولايت املتحدة الطارئة لالإ

(PEPFAR.)63  

  من حيث الس ياسات حتدايت أأخرى مل حتقق فهيا مواطن املرونة النتاجئ املنشودة

ىل حتقيق النتيجة  .45 مل يؤّدِّ نالنتفا  من نظام الرباءات الوطين اذلي طبقت فيه خيارات الس ياسات يف بعض احلالت اإ
نتاج احمليل للأدوية بسبب صعوبة استيفااملنشودة املمتثةل يف حتسني احلصول عىل الأدوية. ويف كينيا وزمبابوي، ت  ءعرقل الإ

وورد يف أأحد املنشورات ما ييل: "أأظهرت التجارب فامي  64معايري اجلودة اليت تفرضها منظمة الصحة العاملية للتأأهيل املس بق.
نتاج احمليل لأدوية فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز يف لك من غاان وكينيا وزمبابوي وجود حت دايت مجة، مهنا: خيص الإ

للك منتج واملطلوبة للحصول عىل التأأهيل املس بق من قبل منظمة الصحة  ختبارات التطابق البيولوياللكفة العالية ل
ونالفتقار حني تُشرتى بمكيات صغرية؛ واحلصة غري املالمئة يف الأسواق  لمكوانت الصيدلنية النشطةالعاملية؛ واللكفة العالية ل

ىل وفورات  طار ااحلجماإ لصندوق العاملي ملماحفة الإيدز والسل . وترتبط هذه الوفورات بدورها بعدم القدرة عىل التوريد يف اإ
)الصندوق العاملي( حني ل حيصل املصنعون عىل التأأهيل املس بق ملنتجاهتم من منظمة الصحة العاملية. وحالت هذه  واملالراي

ن    65تاج احمليل يف املديني املتوسط والطويل".العوامل دون القدرة عىل ضامن اس تدامة الإ

ضافة  .46 حدى ادلراسات أأنه اإ ىل حتدايت داخلية أأخرى. وعىل سبيل املثال، تذكر اإ وأأشارت املنشورات الأاكدميية أأيضا  اإ
ىل مسأأةل القدرات احمللية عىل تصنيع أأدوية الإيدز أأو توزيعها، تربز مشالك أأكرث خطورة مرتبطة ابلصحة العامة فامي  خيص اإ

تعّذر احلصول عىل الأدوية غري احملمية برباءات، انهتت صالحيهتا يف مرافق التخزين  فعالوة عىلىل هذه الأدوية: عصول احل
  66املركزية أأو تعرضت للمتكل غري املرشو .

هاملوبشلك عام، ل يسمح نالنتفا  من مواطن املرونة  .47 التجارية.  اخملاطر العامة املرتبطة بأأنشطة التصنيع والأنشطة ابإ
احملمي برباءة يشء، بيامن القدرة عىل تصنيع منتج   ويف أأغلب الأحيان، يتبني أأن القدرة التكنولوجية عىل نالنتفا  من نالخرتا

ن  68 67قابل للتسويق جتاراي  وبطريقة مس تدامة يشء أ خر. ىل السوق استامثرا  كبريا ، واإ يصاهل اإ ويتطلب تطوير منتج جنيس واإ

                                                

، (Private Patents and Public Health, Changing Intellectual Property Rules for Access to Medicines) هون ف. م.
  .71، ص.2016

63
 .2016، سبمترب تعزيز نالبتمار واحلصول عىل تكنولوجيات الصحة، فريق الأمني العام للأمم املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدويةتقرير   

ىل أأن  غاثة يف جمال الإيدزيشري التقرير اإ مليون خشص حول العامل  9.5تدمع عالج ما يقارب  (PEPFAR) خطة رئيس الولايت املتحدة الطارئة لالإ
ماليني  8.6وأأن الصندوق العاملي قدم عالجات لفريوس نقص املناعة البرشي/الإيدز لـ 2015 منذ شهر سبمترب للفريوسات القهقريةابلعالج املضاد 

 Improving Access toوأ خرون)أأوس يوي ل.ابتريك . انظر أأيضا  الورقة الت أأعدها 45من التقرير، ص. 120خشص. انظر احلاش ية 
HIV/AIDS Medicines in Africa, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Flexibilities) ، البنك ادلويل

نشاء والتعمري   .14، البنك ادلويل، ص.لالإ
64

، املتعلقة ابلصحة حول اس تخدام البدلان ملواطن املرونة املتاحة فامي خيص الرباءات أأثناء جلسة تبادلالبياانن الذلان أأدىل هبام وفدا كينيا وزمبابوي   
 . SCP/20/13لوثيقة من ا 108و 104الفقراتن 

65
 Improving Access to HIV/AIDS Medicines in Africa, Trade-Related Aspectsوأ خرون)أأوس يوي ل.ابتريك الورقة اليت أأعدها   

of Intellectual Property Rights Flexibilities) ،نشاء والتعمري   .15، البنك ادلويل، ص.البنك ادلويل لالإ
66

 :Patents, Parallel Importation and Compulsory Licensing of HIV/AIDS Drugsاليت أأعدها بن س هيانيا )انظر دراسة احلاةل   
The Experience of Kenya :املتاحة عىل الرابط التايل ،)

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case19_e.htm. 
67

يف ادلورة الثانية عرشة للجنة "ينبغي أأن يعرض الوصف الوسائل الالزمة لإجناز نالخرتا ، أأي  الأفريقية للملكية الفكريةاملنظمة العرض اذلي قدمته   
 دراية التنفيذ. ول ينبغي اخللط بني نالخرتا  املرتبط ابلرباءة وبني تنفيذه املرتبط ابدلراية الصناعية". 

68
يريك 48، الفقرة .SCP/25/6 Provو 58، الفقرة SCP/21/12يف التوثيقتني البياانن الذلان أأدىل هبام وفد الربازيل    . انظر أأيضا  ادلراسة اليت أأعدها اإ

( قسم نالقتصاد يف Compulsory licensing, price controls, and access to patented foreign productsبوند وكامل ساي )
 الرابط التايل: ، املتاحة عىل5، ص.2012جامعة فاندربيلت، أأبريل 
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ل اكن منتجو الأدو  ية اجلنيسة ل يتحملون تماليف البحث والتطوير. وليست وفورات احلجم وتماليف التسويق املرتبطة هبا اإ
أأمثةل قليةل عن العوامل نالقتصادية اليت ميكن أأن تؤثر يف عائدات نالستامثر ومهنا يف القرارات املرتبطة ابلأعامل. وميكن 

قلميية يف نظام الفقرة للحكومة أأن تأأخذ هذه اخملاطر يف نالعتبار وأأن  أأو  669تتخذ بعض التدابري الس ياساتية اكإدراج أ لية اإ
 التعهد بتأأمني مكية حمددة من الأدوية. لكن هذه املسائل ل تندرج يف نطاق هذه ادلراسة. 

وخاصة الأساس ية مهنا، بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة يف البدلان  تأأثري القيود يف احلصول عىل الأدوية،
 النامية والبدلان الأقل منوا  

بنّي اس تعراض ادلراسات يف هذا املوضو  أأنّه مل تُنرش حىّت اللحظة دراسات حتليلية هممة تسمح ابس تخالص  .48
احلصول عىل الأدوية، وخاصة اس تنتاجات معقوةل عن تأأثري القيود عىل نالنتفا  المامل من مواطن املرونة يف الرباءات يف 

. بيد أأن دراسات جتريبية عديدة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا   الأساس ية مهنا، بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة
طالق منتجات صيدلنية يف البدلان النامية، وبني أأنظمة الرباءات  دلواء، لة يتجار ال قمية ال و حبثت العالقة بني حامية الرباءات واإ

كن نالطال  عىل ملخص هذه ادلراسات يف الوثيقة ومي. والبدلان الأقل منوا  فر العام للأدوية يف البدلان النامية والتو 
SCP/21/8 ن تركنا موضو  تأأثري القيود جانبا ، فتندر أأيضا  ادلراسات التجريبية اليت تعرض تقيامي  22و 21، الصفحتان . واإ

 مهنجيا  لتأأثري مواطن املرونة يف الرباءات يف احلصول عىل الأدوية يف بدلان متلفة. 

ن بدلاان  عديدة تتحدث عن جتارهبا خبصوص تأأثري اس تخدام ورمغ أأن هذا املوضو  .49   ل يندرج يف نطاق هذه الورقة، فاإ
 بعض أأحمام قوانني الرباءات يف احلصول عىل الأدوية خالل دورات اللجنة ويف بعض املنشورات: 

عقار افافرييزن شأأن ب يني أأبلغ وفد الربازيل اللجنة بأأن الرتخيص الإلزايم اذلي أأصدرته احلكومة للمنتجني احملل  "1"
(efavirenz  املضاد للفريوسات القهقرية يف عام )مليون دولر  30 مبا يقارب 2007قلص النفقات يف عام  2007

كوادور  70مليون دولر أأمرييك. 236.8 مببلغ 2012الوفورات يف عام قدرت حكومة الربازيل وأأن  أأمرييك وأأشار وفد اإ
ىل أأن بدله حقق بفضل ت لزايم أأصدره يف عام أأيضا  اإ وفورات للفريوسات القهقرية لأدوية مضادة  2014رخيص اإ

لزايم صدر  71.يف املائة 70و 30لوزارة الصحة بنس بة ترتاوح ما بني  وأأجرت احلكومة التايلندية تقيامي  لأثر ترخيص اإ
ماتينب لعقار ىل أأن زايدة توفر هذا ادلواء يف نظام الرعاية الصحية يف اتيلند  للرسطان املضاد( imatinib) اإ خلص اإ

   72س نة.2.435 بلغت املعدةل حسب اجلودةس نوات العمر مسح بزايدة يف 

ىل زايدة احلصول عىل الأدوية، كام ورد يف الفقرتني  "2" لزامية بشلك تلقايئ اإ  47و 45ول يؤدي منح تراخيص اإ
ىل ذكل،  لزايم قد يؤثر سلبا  عىل الرشاكت املعمتدة أأعاله. ابلإضافة اإ زمع بعض أأحصاب املصلحة بأأن منح ترخيص اإ

ىل عالجات جديدة وابتمارية تُنقذ حياهتم.   73عىل البحوث ويؤذي املرىض اذلين رمبا حيتاجون اإ

                                                

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_4_12/wipo_ip_econ_ge_4_12_ref_saggi.
pdf 

69
 من اتفاق تريبس.  3.ةمكرر 31املادة   
70

 . 58، الفقرة SCP/21/12الوثيقة   
71

 .59، الفقرة SCP/21/12الوثيقة   
72

يلني انظر     Private Patents and Public Health, Changing Intellectual Property Rules for Access to) هونف. م. كتاب اإ
Medicines) ،2016 لزاميا  لصاحل منتِّج حميل هو شكة انتكو فارما 2012يف مارس  .70-66، ص.ص ، أأصدر مراقب الرباءات يف الهند ترخيصا  اإ

( احملمي يف الهند برباءة اخرتا  لصاحل شكة sorafenibلعقار جنيس دلواء معاجلة الرسطان سورافنيب )( Natco Pharma Limitedاحملدودة )
دولر  176يتخطى  الإلزايم هذا صار سعر ادلواء اذلي تطلبه شكة انتكو ل(. ونتيجة أأمر الرتخيص Bayer Corporationابير كوربوريشن )

ئة من السعر اذلي تطلبه شكة ابير للعقار(. انظر الرابط التايل: يف املا 3أأمرييك يف الشهر )أأي ما يناهز 
http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/CompulsoryLicenseGranted-IndianPatentOffice.pdf.  

73
-http://www.businesswire.com/news/home/20070504005566/en/Merck-Statement-Brazilianانظر الرابط التايل:   

Governments-Decision-Issue-Compulsory( واملقال ،A Bitter Pill :املتاح عىل الرابط التايل ،)
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يب. ويُفرتض من وتوجد بعض ادلراسات التجريبية اليت تتناول التجارة املوازية وتركّز عىل حاةل نالحتاد الأورو "3"
ّناء تقلبات أأسعار الرصف بفضل اعامتد اليورو قد قلّصا اختالف  حيث املبدأأ أأن يكون ترشيع الواردات املوازية واإ

الأسعار بني بدلان نالحتاد الأورويب. لكن الأدةل التجريبية عىل أأثر اعامتد اليورو عىل اختالف الأسعار تبنّي نتاجئ 
 7475متفاوتة.

نشاء "مجموعات  صناعة الأدويةملفوضية الأوروبية عن قطا  وذكر تقرير ا "4" ىل اإ أأن بعض نالسرتاتيجيات الهادفة اإ
ممانيات احلصول عىل الأدوية وزايدة  طالق نسخ جنيسة من املنتج احملمي برباءة فتعرقل ابلتايل اإ براءات" قد تعيق اإ

عىل هذا املوضو   الفكرية ونالبتمار والصحة العامة للجنة املعنية حبقوق امللكيةوعلّقت ا 76نالبتمار يف قطا  صناعهتا.
ن: " ىل حتسينات حقيقية قائةل اإ وفوائد عالجية أأو حتسينات توضيح احلد بني نالبتمارات التدرجيية اليت تؤدي اإ

، ليس ابلأمر اليسري. لكن من الرضوري تفادي اس تخدام الرباءات تقدم أأية فوائد عالجية اليت ل صناعية، وتكل
حدى  صيدلين نشط كونمبوفامي خيص الرباءات املرتبطة  77.املنافسة املرشوعةز أأمام كحواج واحد، خلصت اإ

ىل أأن عددا  متوسطا  من  براءة يرتبط بلك مكّون من املكوانت الصيدلنية  49ادلراسات اليت أأجريت يف أأسرتاليا اإ
أأن ثالثة أأراب  هذه الرباءات متلكها شاكت غري عقارا  من العقاقري الغالية المثن و  15النشطة اليت تدخل يف تركيب 

  78الرشاكت الأصلية املصنعة للعقار.

ىل أأن هذه التجارب ونالس تنتاجات قد تصلح يف الس ياق اخلاص لبدل أأو منطقة، وأأنه يتعذر أأن  .50 وجتدر الإشارة اإ
ممانيا ت احلصول عىل الأدوية. ويُعزى ذكل تُس تخلص مهنا اس تنتاجات عامة عن تأأثري أأحمام حمددة من قوانني الرباءات يف اإ

ىل ما ييل: " نالقتصادية والإطار القانوين  -" وختتلف البيئة نالجامتعية 2من بدل ل خر؛ " تالرباءا" ختتلف أأحمام قوانني 1اإ
ث قانون الرباءات عامة توازان  بني ماليك التكنو 3من بدل ل خر؛ " تاذلي تس تخدم فيه أأحمام قوانني الرباءا لوجيا " وحُيدِّ

ىل التكنولوجيات " أأن 4ومس تخدمهيا. ول يتيح الرتكزي عىل أأثر حمك حمدد من هذه الأحمام تقيامي  شامال ؛ و" الوصول اإ
ىل عامل معزول وحيد ىل عوامل متلفة قد تكون مرتابطة أأو غري مرتابطة. الطبية اندرا ما يرجع اإ  ، بل اإ

                                                

https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/may/08/abitterpill وموقع محةل اس تخدام الرتخيص الإلزايم يف اتيلند ،
-http://makemedicinesaffordable.org/en/the-campaign-for-use-of-compulsory-licensing-inاملتاح عىل الرابط التايل: 

thailand/ . 
74

ىل خفض أأسعار املنتجات الأصلية من الأدوية امخلسني الأوىل يف السويد. لكن 2004يظهر مقال غانسالنت وماركوس )   ( أأن الواردات املوازية أأدت اإ
ردات املوازية اكن خفيفا  عىل أأسعار الأدوية العرشين الأكرث مبيعا  يف نالحتاد الأورويب. وبشلك عام، ( يرى أأن أأثر الوا2004مقال كنافوس وأ خرون )

ىل أأن الواردات املوازية ل حتقق يف معظم  مل تكن الواردات املوازية من هذه العقاقري تُبا  بأأسعار أأدىن بكثري من املنتجات الأصلية. وأأشار املؤلفون اإ
( أأن تباين أأسعار عينة كبرية من املنتجات الصيدلنية مل 2008رية للمرىض أأو لأنظمة الصحة الوطنية. ويعترب مقال اكيل وأ خرون )الأحيان وفورات كب

ىل أأن التجارة املوازية مل تدفع املنتمجموعة مراقبة من البدلان اليت ليس فهيا جتارة موازيةيشهد اخنفاضا  يف نالحتاد الأورويب يف  جني . ويشري ذكل اإ
ىل تعديل قرارات تسعري املنتجات املوجودة تعديال  جذراي ، وأأن الواردات املوازية مل ختفض معدل الأسعار )املقّدر حسب المك  ية( خفضا  الأصليني اإ

 . 2015 فرباير 24(، Product Diversion in Pharmaceuticals: Report to DfID and IGFAMملحوظا . انظر تقرير مارغريت اكيل )
75

ىل أأن السامح ابلس ترياد املوازي للمنتجات الصيدلنية قد ميكن شاكت من الرتكيب العكيس لهذه الواردات امل    تاحة يف تشري بعض ادلراسات كذكل اإ
 Parallel Imports in Pharmaceuticals: Implications for Competitionالسوق. انظر عىل سبيل املثال تقرير كيث أأ. مسكس )

and Prices in Developing Countries)ىل الويب من هجة أأخرى، أأظهرت دراسات أأخرى أأن . 41، ص. 2001، و، التقرير الهنايئ املقدم اإ
. السوقتوفر منتجات نالس ترياد املوازي عىل نطاق واسع قد يُثين أأحصاب احلقوق الأجانب عن نالستامثر يف السوق احمللية، حسب خصائص هذه 

 The role of intellectual property rights in technologyال، ورقة العمل اليت أأعدها رود فالفي ونيل فوسرت )انظر عىل سبيل املث
transfer and economic growth: theory and evidence) ، ،2006منظمة الأمم املتحدة للتيمية الصناعية . 

76
أأن الرشاكت أأودعت عددا  كبريا  من الرباءات لنسخ متلفة من منتج واحد،  ة الأدويةقطا  صناع أأفادت املفوضية الأوروبية يف تقرير أأصدرته عن  

دوية الراجئة يف مرحةل متأأخرة من دورة حياة ادلواء، حني تكون الرباءة الرئيس ية قد أأشفت عىل نالنقضاء. وقيل أأن هذه املام رسة تصّعب وخاصة للأ
ابدلواء وتزيد من احامتل نشوب منازعات بني  ةر نسخة جنيسة دون انهتاك واحدة من الرباءات املرتبطعىل املنافسني يف صناعة الأدوية اجلنيسة تطوي

 (. 2009ية، شاكت الصناعة اجلنيسة والرشاكت الأصلية. انظر التقرير الهنايئ للمديرية العامة للمنافسة يف املفوضية الأوروبية )املفوضية الأوروب 
77

ادلراسة املشرتكة بني منظمة ب( املذكور يف  2006)منظمة الصحة العاملية،  وق امللكية الفكرية ونالبتمار والصحة العامةللجنة املعنية حبقمنشور ا  
ىل التكنولوجيا، الويبو ومنظمة التجارة العاملية الصحة العاملية و  الفكرية ونالبتمارات الطبية: اجملالت املشرتكة بني الصحة العامة وامللكية  تعزيز النفاذ اإ

 . 131، ص.2012، والتجارة
78

 . http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0060812انظر الرابط التايل:   
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طار منظمة الصحة العاملية للحصول عىل الأ  .51 ، ومعقولية ااختيار الأدوية واس تخداهمترش يد دوية مسائل مثل ويتضمن اإ
مداد موثوق هبا  وأأنظمة ، والمتويل املس تدام، وأأنظمة حصيةالأسعار  79.للحصول عىل التكنولوجيات الطبية اجلودة وقامئة عىلاإ

ولقت هذه  80مقاربة شامةل.وعىل غرار ذكل، تشدد بعض ادلراسات اجلامعية عىل أأمهية مقاربة مسأأةل احلصول عىل الأدوية 
دلى بعض ادلول الأعضاء اليت شّددت عىل الطبيعة املتعددة الأوجه لهذه املشلكة.  الرؤية صداها خالل مناقشات اللجنة

ىل أأن  حتدث وفد سلوفاكيا ابمس نالحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيهوعىل سبيل املثال،  الأس باب اليت جتعل فأأشار اإ
ىل عدد اكف من  قد ترتاوح بنيالناس ل حيصلون عىل الرعاية الصحية اليت حيتاجوّنا،  النظم الصحية قليةل املوارد ونالفتقار اإ

بدوره  81.ةنالستامثريالعاملني الصحيني املؤهلني واملهرة وعدم املساواة بني البدلان وداخلها والومص والمتيزي وحقوق التسويق 
ىل البنية التحتية الأساس ية  عواملال هذه عىلالضوء  اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكيةط سلّ  ، مبا فهيا نالفتقار اإ

واحلواجز التجارية اكلرضائب والتعريفات املفروضة عىل الأدوية والأنظمة والأطر التنظميية المتيزيية وغري الشفافة وأأوجه اخللل 
  82دوية مزّورة أأو منخفضة املعايري.يف معليات الرشاء وانتشار أأ 

 نالس تنتاجات الأولية 

ىل حتقيق  .52 تسعى احلكومات من خالل تنفيذ مواطن املرونة املتاحة يف قوانيهنا الوطنية لأجل احلصول عىل الأدوية اإ
ممانيات  توازن سلمي بني املصاحل املتضاربة خملتلف أأحصاب املصلحة هبدف خدمة املصلحة العامة عىل أأفضل وجه وضامن اإ

دارية.  جراءات اإ احلصول عىل الأدوية املتاحة أأو اليت ستتاح يف املس تقبل. وتعمتد احلكومات أأحماما  يف قوانيهنا الوطنية وتضع اإ
ومن مث، يس تخدم أأحصاب املصلحة عىل اختالفهم هذه الأحمام لتلبية احتياجاهتم. وتنطوي املناقشات بشأأن نالنتفا  المامل 

دراج احلكومات لأحمام القانون ادلويل يف القانون الوطين، واس تخدام  من مواطن املرونة عىل شقني هام: التنفيذ الوطين اإ
فرادى أأحصاب املصلحة للأحمام الوطنية. ويف الشق الأول، تتناول هذه ادلراسة املسائل املرتبطة ابلقواعد ادلولية والأطر 

لتنس يق ادلاخيل والعالقات مع احلكومات الأخرى. أأما يف الشق الثاين، الوطنية القانونية والإدارية، واحلومكة الوطنية وا
فتبحث ادلراسة عوامل متنوعة ميكن أأن تؤثر يف اس تخدام متلف أأحصاب املصلحة لأحمام القانون الوطين، كوضوح القانون 

تؤثر عىل اس تخدام ال ليات  ويقينه، والقدرات التقنية والتكنولوجية ورصد الرباءات ذات الصةل ووضعها وجوانب أأخرى قد
 القانونية املنفّذة يف القوانني الوطنية. 

ن العوامل اليت حُتدد نالس تخدام  .53 لزامية، فاإ وكام أأظهر النقاش يف هذه ادلراسة يف موضو  اس تخدام الرتاخيص الإ
ىل أأن عدم اس تخدام الفردي لهذه الرتاخيص عوامل معقّدة جدا . وتشري احلالت امليدانية اليت ُذكرت يف هذه ادلرا سة اإ

الإلزايم  صالرتخيص الإلزايم ل يعين ابلرضورة أأن هدف الس ياسات قد قّوض. ويف املقابل، ل يؤدي اس تخدام الرتخي
ممانيات احلصول عىل الأدوية. ىل حتسني اإ  وحده ابلرضورة اإ

ممانيات ويتعذر اس تخالص أأي اس تنتاج موثوق بشأأن تأأثري نالنتفا  المامل من مواطن املرونة  .54 يف الرباءات يف اإ
احلصول عىل الأدوية، دون احلديث عن تأأثري القيود عىل اس تخداهما، وذكل بسبب عدم توفر بياانت اكفية تسمح بتحليل 

                                                
79

ىل التكنولوجيا، والويبو ومنظمة التجارة العامليةادلراسة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية انظر    الطبية: اجملالت املشرتكة ونالبتمارات  تعزيز النفاذ اإ
 (. 1-، )الفصل الرابع، اجلزء أألف2012، بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة

80
(، املتاح عىل Improving Access to Medicines in Low-Income Countries: A Review of Mechanismsانظر مثال  املنشور )  

-https://www.researchgate.net/publication/274140504_Improving_Access_to_Medicines_in_Lowالرابط التايل: 
Income_Countries_A_Review_of_Mechanisms. ( ومقال براين مركوريوResolving the Public Health Crisis in the 

Developing World: Problems and Barriers of Access to Essential Medicines وسرتن حلقوق الإنسان ادلولية، (، جمةل نورث
-Pharmaceutical Patents and Access to Essential Medicines in Sub؛ ومقال أأ. زاينول وأ خرون )2007، الإصدار الأول، 5اجملدل 

Saharan Africa 10( اجملةل الإفريقية للتكنولوجيا احليوية، اجملدل (x ص.ص ،)2011، 12388-12376. 
81

 . 115، الفقرة .SCP/25/6 Provالوثيقة   
82

 .SCP/17/11اقرتاح قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية، الوثيقة   
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ىل القوانني الوطنية، تتاح معلومات وافرة عن انتفا  ادلول  83جترييب لهذا التأأثري. ويف موضو  نقل أأحمام التفاقات ادلولية اإ
 85.نظام امللكية الفكريةوقاعدة البياانت عن مواطن املرونة  84البياانت ويبولكسالأعضاء مبواطن املرونة من خالل قاعدة 

ىل ذكل، أأاتحت أأنشطة اللجنة مجع معلومات  لكن البياانت املهنجية  86أأكرث تفصيال  عن تنفيذ بعض مواطن املرونة.ابلإضافة اإ
اليت تتخطى هذه املعلومات القانونية تبقى اندرة. وتربز يف بعض احلالت صعوابت متأأصةل يف مجع املعلومات عن اس تخدام 

حصاء.  فرادى أأحصاب املصلحة للأحمام الوطنية لأن هذه املعلومات ل تّوثق دامئا  و/أأو ل تكون متاحة للجمهور أأو قابةل لالإ
وحني تتعلق الأحمام ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات عىل سبيل املثال، جتري الأنشطة اليت تس تفيد من 

ادلويل، ل يوثّق اس ترياد  مبدأأ نالستنفادنالس تخدام التجرييب أأو نالس تثناء لأغراض البحث يف اخملتربات. وحني يُطّبق 
املوازية ابلرضورة توثيقا  منفصال . وعالوة عىل ذكل، فقد ل يكون تفسري البياانت دامئا  معلية بدهيية. وميكن مثال  ربط السلع 

ارتفا  عدد نالعرتاضات بفعالية أ لية املراقبة اخلارجية أأو بتدين جودة الفحص املوضوعي أأو بأأي سبب عريض أ خر من قبيل 
 الأطراف الأخرى بسبب الفكرة املكّونة عن القمية العالية للرباءة املعنية. ارتفا  مس توى اخلطر احملمتل عىل 

دراج حمك يف قانون  .55 كذكل، فقد يكون تعقيد هذا املوضو  سببا  أ خر يقف وراء عدم اس تطالعه. فقد ل يؤدي جمرد اإ
ىل النتيجة املنشودة، ما مل يوضع يف الس ي ىل الرباءات خيص تنفيذ مواطن املرونة ابلرضورة اإ اق والبيئة اللتني تيرسان التوصل اإ

دراج حمك استنفاد دويل وحده لتشجيع الواردات املوازية، ما مل تدمعه اللواحئ  هذه النتيجة. فعىل سبيل املثال، قد ل يكفي اإ
يفية الصحية والقواعد التجارية. وضامن احلصول عىل الأدوية مسأأةل ذات طابع متعدد نالختصاصات تتطلب فهام  شامال  لك 

 تفاعل العوامل اخملتلفة فامي بيهنا يف س ياق وطين حمدد. 

ضافية  يفواخلالصة أأن تكوين فهم أأفضل لكيفية تأأثري مواطن املرونة  .56 ممانيات احلصول عىل الأدوية يتطلب بياانت اإ اإ
د تساعد يف توفري تكون اكفية لإاتحة حتليل جترييب لالنتفا  )أأو عدم نالنتفا ( من مواطن املرونة. ومن الس بل اليت ق

املعلومات حلوار يف الس ياسات املرتبطة هبذه املسائل، تقدمي ادلول الأعضاء لتقارير عن تنفيذ مواطن املرونة اليت تنص علهيا 
الرباءات ونالنتفا  مهنا ها يف أأراضهيا. وميكن أأن تبلغ ادلول الأعضاء اللجنة مثال  ابلتحدايت احملددة اليت واهجهتا احلكومات 

ممانيات احلصول عىل وأأ  حصاب املصلحة يف تنفيذ مواطن املرونة ونالنتفا  مهناها بأأفضل طريقة ممكنة، وبتأأثري ذكل يف اإ
ن اكن الوضع خيتلف من بدل ل خر. ويف س ياق  الأدوية يف بدلاّنا. وميكهنا أأيضا  أأن تتبادل املامرسات الفضىل فامي بيهنا، واإ

الفكرية والتجارة، كثريا  ما يُسلط الضوء عىل بُعدي نالبتمار واحلصول عىل التكنولوجيات التقاطع بني الصحة العامة وامللكية 
نالقتصادية وتطور التكنولوجيات. وقد  –الطبية. والبعدان غري اثبتني ويتطوران مع مرور الوقت ومع تغرّي البيئة نالجامتعية 

ل ادليناميكية املرتبطة ابلنتفا  المامل من مواطن املرونة، ويف يساعد التقدمي املنتظم للتقارير أأيضا  يف حتسني فهم العوام
 توفري رؤى معمقة يف حتديد املسار الأمثل لتحقيق أأهداف الس ياسات الوطنية. 

 [ّناية الوثيقة]
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خالل ادلورة  ان النامية والبدلان الأقل منواحول العالقة بني أأنظمة الرباءات وتوافر الأدوية يف البدلعرض قدمته ادلكتورة مارغريت اكيل يف الندوة   
 . 2015ديسمرب  2الثالثة عرشة للجنة، 
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  http://www.wipo.int/wipolex/ar/index.jsp. 
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  http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html. 
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وبعض اجلوانب من (، /http://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms) بشأأن نالس تثناءات والتقييداتمثل نالس تبيان   
( SCP/22/3) نالبتماريالنشاط  عنادلراسات و  (،http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html)قوانني الرباءات الوطنية/الإقلميية 
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