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املرونة يف  من مواطن الكامل االنتفاعيف البلدان األقل منوا البلدان النامية والقيود التي تواجهها 
بأسعار ميسورة ألغراض الصحة  ، وخاصة األساسية منها،احلصول على األدوية يف وتأثريهاالرباءات 

 SCP/26/5  للوثيقة تكملة: البلدان" تلكالعامة يف 

عداد مانة وثيقة من اإ  الأ

 مقدمة
يف جنيف يف  اليت ُعقدتيف دورهتا السادسة والعرشين  (الرباءات جلنة) املعنية بقانون الرباءاتادلامئة لجنة ال  اتفقت .1

ىل  3الفرتة من  ضافة ( SCP/26/5 الأمانة ادلراسة )الوثيقة تس تمكلعىل أأن  2017يوليو  6اإ سهامات ابإ الأعضاء، اإ
من مواطن  الاكمل نتفاعيف الاالبدلان الأبل منوا ابلقيود اليت تواهجها البدلان النامية و  فامي يتعلق الرباءاتجلنة   يفنياراب املو 

لأغاراض الصحة العامة يف  ميسورةبأأسعار  مهنا، الرضورية ، لس امياحلصول عىل الأدوية يف وتأأثريهااملارونة يف الرباءات 
 البدلان. تكل

ليهومعال ابلقارار  .2   C. 8688و C. 8687 املذكاراتمن خالل  ناراب وامللجنة و أأعضاء ال  يعأأعاله، دُ  املشار اإ
ىل تزويد الأمانة هبذه  2017أأغسطس  21 املؤرخة C.9191و C 8690و سهامات خذ الأ مع . و الإسهاماتاإ يف الاعتبار اإ

 مكةلاملُ ، تقدم هذه الوثيقة املعلومات الرباءات خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنةوتعليقاهتم  نيالأعضاء واملاراب 
س ياسة الويبو يف جمال ل  وفقا، ويتعذر. SCP/26/5 هيلك الوثيقة عىل بدر الإماكن مع احملافظة ،SCP/26/5 لوثيقةل

عىل متاحة الأصلية  الاسهامات غري أأن. املاراب نيو  الرباءاتجلنة الواردة من أأعضاء  الإسهاماتمجيع  من نسخ توفرياللغات، 
 :الرباءاتموبع املنتدى الإلكرتوين للجنة 

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html. 

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html
http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html
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 رباءات يف الملارونة ا من مواطن اكملال يف الانتفاعالبدلان الأبل منوا لبدلان النامية و ا اليت تواهجهاقيود ال 

 الوطينعىل املس توى املارونة  مواطنتنفيذ ليت تواهجها احلكومات يف مارحةل ا القيود

 اء للمعاهدات ادلوليةالغموض البن  

أأحاكم عند تفسري  ،مباكن الأمهيةمن أأنه   (IFPMA)املس تحرضات الصيدلنيةصانعي ارابطات لويارى الاحتاد ادلويل  .3
املارونة،  مواطنالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكارية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تاريبس(، مبا يف ذكل لأغاراض حتديد 

 .2القانون ادلويل يف هذا التفسري املنصوص علهيا يفس تخدم الأدوات وأأن تُ  1التفاقالغارض من  بدبةالتفسري  يعكس أأن

 اخلارجية التأأثريات

ىل  ا بدمهيتال املسامهةووصفت وزارة الصحة يف كولوم يا، يف  .4 تعارضت ، الصعوابت والضغوط اليت الرباءاتجلنة اإ
عالنلإصدار الالزمة دارية الإ طوات اخلاختاذ  أأثناءلها  ج اريخيص اصدار تار لإ  توطئةملصلحة العامة ا اإ ةاإ

3
، 2014يف و. 

يفارمامؤسسة بدمت  عالنصدار لإ وزارة الصحة  الامتسا اإىل (IFARMA Foundation) اإ  ملنحها متهيداملصلحة العامة ا اإ
ج اراي اتارخيص عالن"يُعد و . (imatinib)امياتينيب  عقارل اإ اخلطوة الأوىل حنو وفقا للواحئ الوطنية،  ،املصلحة العامة" اإ

صدار تارخيص  ج ارياإ هذه اخلطوة ونرش  الانهاء من وفوررباءة. ب احملميةملصلحة العامة يف التكنولوجيا اب لأس باب تتعلق اإ
صدار  النظار يفويه  ،خلطوة الاانيةاب( SICهيئة الإرشاف عىل الصناعة والتجارة ) تقوميف اجلاريدة الارمسية،  عالنالإ  اإ

ج اري تارخيص  .اإ

يفارمادراسة الامتس مؤسسة  بعدو  .5 يف وزارة الصحة  رشعتالقانون،  حددها اليتاملتطلبات استيفاء والتحقق من  ،اإ
صدار من خالل  ةالإداري اتالإجاراء مجيع املعلومات املتعلقة  الإلكرتوين، ونرشت عىل موبعها 2015لعام  354القارار رمق اإ
 بشأأن تعقيبات. وتلقت وزارة الصحة اتالإجاراءهذه بلغ صاحب الرباءة ببدء . وأ  املصلحة العامة عالنلإ  ةالإداري اتابلإجاراء
  .خمتلف أأحصاب املصلحة منالالامتس 

هيئة ويه املصلحة العامة،  عالناملعنية ابإ  التقنيةاللجنة  بدأأتعىل الالامتس،  قيبللتع  احملددة املهةلانهاء  وعقب .6
صدار توصية بشأأنبغية  معلهاالوزارة،  يفرفيعي املس توى  تقنينيولني ئتتأألف من مس   ماكنية تطبيق  اإ عالناإ . ةعامال املصلحة اإ

ذات  التقنية. وبعد حتليل املعلومات املتاحة وتقيمي نتاجئ الاختبارات 2015أأباريل  30الأول يف  هاجامتع للجنة اا توعقد
عالنصدر وزيار الصحة الصةل، أأوصت اللجنة بأأن يُ  ج اريتارخيص منح بغارض ملصلحة العامة ا اإ ، امياتينيب عقار بشأأن اإ

طار هذا. السعار بشأأنأأول مع صاحب الرباءة التفاوض عىل حثت  الكهن ُ  ويف اإ  اللجنةتوصيات تقاريار رش الإجاراء املنظم، ن
ىل جانب واثئق أأخارى بداء الأطاراف املعنية  مع دعوةلوزارة الصحة،  الإلكرتوينعىل املوبع  اإ ىل اإ  .تعليقاتال اإ

اليت عات لتفاوض عىل السعار مع صاحب الرباءة. غري أأن الاجامتااللجنة، رشعت الوزارة يف معلية  وبناء عىل توصية .7
ىل اتفاق.ا ومل يمت دىذهبت سُ  لحقاقدت عُ   لتوصل اإ

                                                
1

ن ال "   اإىل تطبيق بواعد أأخارى من بواعد القانون حباجة ستي ل منظمة التجارة العاملية أأهنا وبد أأكدت  ،صياغة املعاهدةيف هو ما ورد هدف والغارض اإ
ذا اكن تطبيق املادة  لقاء الضوء اإىل  أأول هجة تدعو "الأعامل التحضريية"، ليست املواد التمكيلية، مثل وبصفة خاصة. يفي ابملطلوب( 1)31ادلويل اإ اإ

تفسري القانون ادلويل العام" عىل امللكية الفكارية"، وربات يف لقواعد العارفية االتجارة العاملية " عىل الس ياق "انظار: سويس فارانلك،" تطبيق منظمة
 (.2014) 1، رمق. 46ويلينغتون  جامعة فيكتوراي ،بانونية ايةحب 

2
م ؛ اإريك2.3تسوية املنازعات، املادة ل  املنِظمةالقواعد والإجاراءات  فهم  حامية من لتصنيع لأغاراض التصديار اسولويف و ديباك راجو، "اس تثناء  اإ
 18(، SSRN)الاجامتعية العلوم أأحباث لش بكة  يةحبا  ةورب)تصديار"، يف جمال ال  اتفاق تاريبس وما بعدهأأحاكم نهااكت ل عارضرباءات: ال

  https://papers.ssrn.com/abstract=3004845(، 2017 يوليو
3

عالن املصلحة العامة  ومسامهة ائتالففارما يليت أأعدها ميس يون سالود ومؤسسة اإ التعليقات ا تتناول    لعقاراجملمتع املدين أأيضا العملية املتعلقة ابإ
 اتينيب يف كولوم يا.مياإ 

https://papers.ssrn.com/abstract=3004845
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، 2016يونيو  14املؤرخ  2475وبعد حتليل مجيع املعلومات املتعلقة ابلإجاراء، أأصدرت وزارة الصحة القارار رمق  .8
اللجنة الوطنية لتسعري  اإىل ت، وطلبامياتينيب عقار بدأأ املصلحة العامة بشأأنمب  وجهية للأخذ أأس بااب أأن دلهيا فيه أأعلنت

دراج نظار ت  ، أأناحتياطيةبصفة  ،(CNPMDMالأدوية والأهجزة الطبية ) بطاريقة لأسعار ا ضبط خططمضن  عقاراليف اإ
 مقديم الالامتس. واس تأأنف لك من حتديدالسوق هذا ال املنافسة  اليت حتققهافوائد الابس تخدام مهنجية عامة تعكس  ،ةم ارش 

القارار  أأيدت حممكة الاس تئناف، 2016لعام  4148و 4008، ومبوجب القارارين رمق 2475الرباءة القارار رمق  وصاحب
يف  العام للصاحل الهامةعىل الأدوية  الواج ة التطبيقالعامة  هامهنجي تسعريل اجلنة  عارضت. وبناء عىل ذكل، 2475 رمق

 احلقوق. وردهذا التعممي طلب بطالن يف ينظار جملس ادلوةل  الول يز (. 2016لعام  03حالت اس تثنائية )التعممي رمق 

ىل اخلطاب اذلي أأدىل به وزيار الصحة يف مجعية الصحة العاملية مسامهة وأأشارت .9  وجاء فيه ،وزارة الصحة الكولوم ية اإ
من وابع بد تبني ط. و و عض الضغبوأأود أأن أأبول هذا بوضوح، ب  ،وأأيضا نقاش دويل واسع النطاق،ب  ابرتنالإجاراء أأن ]...[ "

هنا تس تعيص عىل عميل أأما يف الوابع ال، يف املعاهدات والإعالانت املتعددة الأطاراف نظاراي متاحةاملارونة  مواطنأأن خربتنا  فاإ
 أأثناء الإجاراء: اليت جارى تداولها والواثئق التالية املاراسالتىل اإ  ةاملذكور املسامهة وتشري". تطبيقال 

  ؛2015مايو  26 املؤرخةأأمانة ادلوةل للشؤون الابتصادية يف الاحتاد السويرسي ساةل ر 

  املماللك من عهنا أأعارب اليت اوف اخملالسفارة  فهيا تنقل ،لسفارة الكولوم ية يف واش نطن العامصةارساةل 
ج اري للجنة املالية يف جملس الش يوخ اال التجاري للولايت املتحدة و  اتينيب ميلأمارييك بشأأن منح تارخيص اإ

 .2016أأباريل  27 ؤرخةامل

 ي أ  بابليك  منظمةلك من  نرشت"Public Eyeعالن برين س بكتادور  حصيفة( و اسابق " )اإ  El "اإ
Espectador اتفاق الاستامثر الانايئ املوبع  استنادا اإىلكولوم يا لرشكة "نوفارتيس"  اةاحامتل مقاض" مقالت عن

 بني كولوم يا وسويرسا؛

 الأمانة من  (أأفيدرو) حوث الصيدلنية وخمتربات التمنيةمجعية البطلبت ، 20166630109142رمق  الارساةل يف
بطال وعكسعقد دورة اس تثنائية  (CIPI)للجنة املشرتكة بني القطاعات املعنية ابمللكية الفكارية  التقنية  حملاوةل اإ
ربرة ]...[". وأأثناء املطرية وغري اخلسابقة هذه ال  اليت بد تنجم عن لمخاطارل نظارا"]...[ اتينيب امي بشأأن املتخذالقارار 

هيئة الاربابة عىل عىل امللكية الصناعية يف العام جلسة اللجنة الفارعية املعنية ابمللكية الصناعية، عارض انئب املرشف 
عالنعارض ت 2016مارس  30رخي مذكارة بتا( SICالصناعة والتجارة )  .4املصلحة العامة اإ

  ىل الأمني العام لأأفيدرو مجعية ساةل أأرسلها رئيس ر  ء امجلعيةأأكد فهيا أأعضا ،2017يف فربايار ارئاسة امجلهورية اإ
ىل منظمة التعاون والتمنية يف  اليت ،املصلحة العامة عىل كولوم يا عالنلإ الأثار السليب جمددا  تطمح اإىل الانضامم اإ
 الابتصادي؛ امليدان

  ىلا)ف لبحوث والصناعات ادلوائية يف أأمرياكارابطة  بدمتهطلب دراج كولوم يا ابإ  املمال التجاري الأمارييك رما( اإ
صدار مةل أأس باب من بيهناجب متعلاليف "بامئة املاراب ة ذات الأولوية"،  عالن، اإ اتينيب ميا عقارلاملصلحة العامة  اإ
 عايري حامية امللكية الفكارية؛ملوالادعاء بأأن كولوم يا ل متتال 

  ىل بدمها تعليقات  ؛301أأثناء املشاورات اخلاصة ابلتقاريار اخلاص املمال التجاري الأمارييك أأفيدرو اإ

  من الغارفة التجارية الكولوم ية السويرسية 2015يونيو  23 بتارخي رساةلو. 
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 هذا الإعالن.ل يُعد مربرا اكفيا ل السعار وحده  أأن عامل استنادا اإىلاإعالن املصلحة العامة  تعرتض عىل 
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ىل  مسامهة أأشارتومع ذكل،  .10 هذه  يف مغايارةأ راء  هلمأ خارين من أأحصاب مصلحة أأيضا رسائل  هياتلقوزارة الصحة اإ
 :عىل سبيل املاالاملسأأةل. 

 نظمة يف م  لنظم الصحية والابتاكرا دلائارةاملساعدة بول كيين، املديارة العامة -ادلكتورة ماري رساةل
  ؛العاملية الصحة

 عامليا يف جمال الصحة العامة وامللكية الفكارية؛ خ ريا 121 من رساةل 

  الأمارييك؛املمال التجاري اإىل عضوا يف الكونغارس  15من رساةل 

  ىل املمال التجاري الأمرييك؛ عضويرساةل من  جملس الش يوخ باراون وساندرز اإ

 ىل ميل صلحة العامةامل عالنابإ لبت ارساةل من منظامت اجملمتع املدين الاالث يف كولوم يا اليت ط اتينيب اإ
  للفاريق الارفيع املس توى املعين ابحلصول عىل الأدوية التابع للأمني العام للأ م املتحدة؛نيالارئيسني املشارك

  ىل رئيس الولايت املتحدة الأماريكية؛ 28رساةل من  منظمة غري حكومية دولية اإ

  حكومية ورئيس سابق لالحتاد ادلويل  منظمة غري 17رساةل مفتوحة اإىل حكومة سويرسا، وبعت علهيا
 (؛ UICCملاكحفة الرسطان )

  نظمةم متاما أأن أأعضاء  تدركحتديدا أأن "سويرسا  تعلن فيه ،رد حكومة سويرسا عىل الارساةل املفتوحةو 
عالن ادلوحة بشأأن الواردة اس تخدام ضامانت الصحة العامة يف ارية احل لقطهلم م الصحة العاملية يف اتفاق تاريبس واإ

 ".ةاتفاق تاريبس والصحة العام

يفارماتضمن التعليق اذلي أأعدته مؤسسة ي و  .11 ىل اإ صدار  احمليطة الظاروف بشأأنائتالف اجملمتع املدين تقاريارها  وبدمته اإ ابإ
ج اريتارخيص  ج اريتاراخيص أأربعة و ، 2010يف  واحد اإ كوادور  2014يف ة اإ اب املفاصل وزرع اللكى ملعاجلة الهيف اإ
 .والرسطان

 الوطنية والتنس يق ادلاخيل الإدارة

سلطات  مشاركة تطلبتالاحتاد الارويس بأأن التحدايت اليت يواهجها منتجو الأدوية يف بدله بد  خةلاوأأفادت مد .12
 .Rospatentوادلائارة الاحتادية للملكية الفكارية خمتلفة، مثل ادلائارة الاحتادية ملاكحفة الاحتاكر، ووزارة الصحة، 

طار بانوين وطين ينفذ خيارات الس ياسات اس تخدامأأحصاب املصلحة يف خمتلف القيود اليت يواهجها   العامة اإ

 للبس وانعدام اليقني يف القانون الوطينا

يفارمامؤسسة  أأعدتهويشري التعليق اذلي  .13 ىل أأن أأول عق ة أأمام اس تخدام الرتخيص  اإ وبدمه ائتالف اجملمتع املدين اإ
صدار املنِظمة لإ تعددة للواحئ الوطنية امل تعديالت ال  يهيف كولوم يا  الإلزايم  املؤسسة أأنوأأفاد ب. 5الرتاخيصهذه جاراءات اإ
 ذات املفعولىل مضادات الفريوسات عصول حلابشأأن املصلحة العامة  عالنلإ  للوزيار اطلب، 2015أأكتوبار  28يف  ،بدمت

. ونتيجة منذ ذكل احلني موضوعيأأي رد تلق ت مل لكهنا  ،جميملعاجلة الهاب الك د معينة  فعاةل عنارصتوي عىل حت  يتبارش الامل 
جاراء وبايئ املؤبتةامحلاية تدبري  لبطباحملمكة  اإىلؤسسة امل قدمتتذلكل،   التقاعس عن، أأاثر ؤسسةامللتعليق . ووفقا ()اإ
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 التغيريات التالية يف اللواحئ الوطنية:أأشارت املسامهة اإىل   

( اختصاص اإصدار اإعالن املصلحة 2015لعام  1074 )الكهام مدرج يف املارسوم 2009لعام  4966و 2008لعام  4302 ينظم املارسومان -
جاراءات العامة  بق املارسوم بأأثار رجعي؛. وبد طُ 486جلنة جامعة الأنديز رمق  بارارمن  65املادة  مبا يتفق مع، هواإ

 ؛لزاميةالرتاخيص الإ ، اذلي حيدد اإجاراءات منح 2010الصادر يف ينايار  0012القارار رمق  -
جاراءات اإصدار اإعالن املصلحة العامة، 24، الفصل 6.24.2.2.2.2يعدل املادة اذلي  2017لعام  670املارسوم  - يف  ااملنصوص علهي اإ

نديز، مارسوم مجل 486من القارار  65 املادة  .2015لعام  1074رمق  مفارداعة الأ
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هذا الإجاراء، حيث تعزتم الوزارة تطبيق مارسوم حكويم  املنوط به تنظمياختاذ الإجاراءات الإدارية نقاشا بشأأن الترشيع 
 .بأأثار رجعي 2017مد يف عام اعتُ 

 املتطلبات القانونية والتقنية والتكنولوجية

صدار طلب  يُعدو  .14 جاراءات اهومنح  لزاميةالإ خيص ارت الاإ للمتطلبات القانونية  امتاال دبيقا، جيب أأن متتال ةبانوني اإ
ىل. و املنصوص علهيا يف القانون الوطين املعمول به ضافة اإ دلواء املعين، فاإن اخلربة القانونية  املعارفة التقنية والتكنولوجية اباإ

ذا اكن لتوجيه العملية. وعىل وجه اخلصوص،  االعملية ل غىن عهن ج اريطلب احلصول عىل تارخيص اإ  لس ترياد ادلواء اإ
مناقوانني الصحة وامللكية الفكارية حفسب ب يتعلق ل يتناول التعليق اذلي أأعده التحالف و . أأيضا لقانون التجارياب واإ

اجملمتع املدين  ائتالف بدمهو ( ITPC-LATCأأمارياك الالتينية ومنطقة البحار الاكرييب )يف للمعاجلة والتأأهب  ادلويل
ج اريق بطلب احلصول عىل تارخيص يف غواتاميل فامي يتعلالتحالف واهجها  اليت التحدايت  200 لوبينافريلأباراص  اإ
 .مليغارام 50ريتوانفريمليغارام/

 لزاميةالرتاخيص الإ اس تخدام  يفأأخارى بد تؤثار جوانب 

ىل  SCP/26/5من الوثيقة  40الفقارة  تشريو  .15 ، ابلرضورةيارتبط بد ل  املمنوحة لزاميةالرتاخيص الإ أأن اخنفاض عدد اإ
ىل عدم  يُعزىبد  منااإ و ، يف حد ذاهتا القيود املفاروضة عىل اس تخداهابيف بعض احلالت،  ضافة وجود باراءة يف البدل املعين. و اإ اإ

لهيا يف  ىل ادلراسات املشار اإ معظم رشاكت  فاإن لالحتاد ادلويل لارابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ووفقاالفقارة،  هذهاإ
ذ حقوبها يف نفِ ل تُ أأهنا بل منوا، أأو والبدلان الأ يف البدلان النامية ، يف الوابع، طلبات باراءة تودعل  املس تحرضات الصيدلنية

 .6قضائيةال تكل الولايت

لأدوية املدرجة يف بامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية للأدوية الأساس ية، لرباءات ال اليت تكفلها ايةمحلوفامي يتعلق اب .16
ىل  7(2013 القامئة المنوذجيةلطبعة الاامنة عرشة من القامئة )ل أ عدت وفقا  دراسة توصلت  بندا 375من أأصل  بندا 20أأن اإ
 دواء 13 يوجد، العرشين املشموةل برباءة الأدويةرباءة اخرتاع. ومن بني هذه ب مشمول يكونبد  ٪(5)  يف القامئة امدرج

 وأأ فريوسات ال اتضادمأأو الس بعة الأخارى ابملضادات احليوية تتعلق بيامن فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز عاجلة مل
 أأودعت فهيا طلباتيف عدد البدلان اليت  اترباءال مناطق يف كبرياتباينا ادلراسة  وجدتكام غري املعدية. الأماراض الأخارى 

ىل من أأبل من  ةمعين ةباراءمنطقة  اليت تغطهياتاراوحت النس بة املئوية للبدلان النامية فقد . ةرباءلل يف  44واحد يف املائة اإ
ندونيس يا  أأكرث تواتارابصورة يف املائة. ويف هذه العينة احملدودة، تظهار الرباءات  15 بدره متوسطو املائة،  يف الصني والفلبني واإ
جنوب يف الهند ويف أأمارياك الالتينية ومنطقة البحار الاكرييب؛ يف الربازيل واملكس يك يف واحمليط الهادئ؛ ومنطقة الرشق يف 

 هبذه يتعلق وفاميأأورواب وأ س يا الوسطى. يف وتاركيا  ى؛ وبلغاراي ورومانياجنوب الصحاراء الكرب يف جنوب أأفاريقيا يف وأ س يا؛ 
 -بدلا  16 يف ناطلبو بدلا،  11 يف واحدا طلب وأ ودعبدلا،  44 يف ةرباءلل ودع أأي طلبيُ العرشين، مل  الأدوية المنوذجية

 .بدلا 137 وعددها هذه ادلراسة اليت مشلها البدلان أأكرث من نصف البدلان العينة متال هذه

                                                
6

(، 2016بليك أأفايارس، عىل الارعاية الصحية" )نوفارتيس ابانظار: "موبف نوفارتيس بشأأن احلصول  
https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/access-to-healthcare-perspective.pdf" غالكسو رشكة وسع تت؛

 GSK  ،31"، افقار الأشد فارص احلصول عىل الأدوية يف بدلان العامل  لزايدةلرباءات وامللكية الفكارية لتسجيل ا متدرجهنج يف  مسيث الكين
 .2016 مارس

7
دوية الأساس ية لعام تقاريار التحدايت العاملية: حتليل بامئة منظمة الصحة العاملية . بيل وأأمري عطاران، اإفريد    ، عىل أأساس الرباءات 2013المنوذجية للأ

 ..http://www.wipo.int/policy/en/global_health/documents.htmlمتاح عىل العنوان التايل:

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqp7zDldfXAhUFORoKHSMCCnMQFgg0MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.webteb.com%2Fdrug%2F%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1&usg=AOvVaw1YFeHPgqrcUnZcZag2uFiZ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqp7zDldfXAhUFORoKHSMCCnMQFgg0MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.webteb.com%2Fdrug%2F%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1&usg=AOvVaw1YFeHPgqrcUnZcZag2uFiZ
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ىل أأنه من املار ح أأن تزداد اب القامئونوأأشار  .17 القامئة رباءة يف ب املشموةللمنتجات املمنوحة ل اية امحلدلراسة املذكورة أأعاله اإ
يف والأماراض غري السارية. انتشار  ارتفاع معدللتحول ادلميغارايف العاملي حنو ا، وذكل نتيجة عىل املدى البعيد المنوذجية

ىل القامئة أ ضيفت 2015 عام  .8برباءة مشموةللعالج الرسطان، أأربعة أأدوية  اإ

الإجاراءات اليت تتخذها احلكومة  اليت بد تؤثار فهيابعض احلالت   SCP/26/5، تصف الوثيقة44و 43ويف الفقارتني  .18
لزاميةخيص ارت الالأدوية، يف منح  احلصول عىل اليت بد تدمعو أأو صاحب الرباءة،  ىل . و بصورة هنائية الإ ضافة اإ  هذهاإ

يفارماالتعليق اذلي أأعدته مؤسسة  عارض احلالت، اجملمتع املدين حالت أأخارى. ويف حاةل أأخارى يف كولوم يا،  ائتالفوبدمه  اإ
ىل  4 من احلاةل املوثقة يف الفقاراتابملقارنة مع اعمتدت وزارة الصحة مجموعة خمتلفة من الإجاراءات  من هذه الوثيقة. وعىل  10اإ

عالنالارمغ من أأن وزارة الصحة مل تصدر   املصلحة العامة، فاإن احلكومة فارضت أ ليات ملاراب ة الأسعار وبامت ابلتحقيق يف اإ
الرشكة املعنية أأنشطة

9
يفارماوفقا ملؤسسة و  . ىل أ ليات أأخارى مثل التربعات. وفامييف بريو ، فضلت احلكومة اإ  يتعلق اللجوء اإ

أأن صاحب الرباءة عارض خفض ؤسسة امل، ذكارت (bisulfate atazanavir) اَلاتزاانفريت اسلف انايئل لرباءة املمنوحة اب
 .منافس جنيستقدمي دواء ن م املتأأتيةالوفورات احملمتةل مع  ل يتناسب هذا اخلفضأأن  ترأأ ؤسسة املبيد أأن  ،عار ادلواءس

 املنشودة من حيث الس ياساتنتاجئ ال املارونة  مواطن حتقق فهيا مل حتدايت أأخارى

يف النظم الوطنية ل  املطبقةاملارونة مواطن عىل  التعويل، فاإن SCP/26/5من الوثيقة  45وكام هو م ني يف الفقارة  .19
ىل النت ادلويل  الاحتاد أأشاراحلصول عىل الأدوية. ويف هذا الصدد،  س بلحتسني  ويه املنشودة اجئيؤدي ابلرضورة اإ

ىل دراسة  لارابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية تتجاوز متوسط أأسعار املشرتايت  الإلزايمأأن أأسعار الرتخيص  بنيت اإ
فارادية دراسة 30 من 19ادلولية يف   .10يف املائة 25غالبا ما تكون هناك جفوة يف الأسعار تزيد عىل أأنه ، و اإ

لأغاراض الصحة العامة يف البدلان  بأأسعار ميسورة ،اوخاصة الأساس ية مهن ،الأدوية عىلصول احل يفالقيود  تأأثري
 بل منواالأ البدلان و النامية 

ماكنية  يفبانون الرباءات معينة يف اس تخدام أأحاكم  بتأأثري املتعلقةالعديد من ادلراسات وجتارب البدلان  وعالوة عىل .20 اإ
ادلويل لارابطات صانعي املس تحرضات  الاحتاد ، أأنSCP/26/5من الوثيقة  49يف الفقارة  ورداحلصول عىل الأدوية، 

ىل أأن  الصيدلنية من ساكن يف البدلان النامية ل عالجات جديدة ل  احلصول عىلفارص  تعززحقوق امللكية الفكارية بد أأشار اإ
التسويق يف جمال الأدوية وم تكار  احلوافز املزتايدة اليت يقدها خالل

11
ىل دراسة أأخارى حللت كام أأشار .   املتعلقة البياانتاإ

طالق  طاةلعىل أأن  يربهنبدلا، مما  76يف  اجديد اماركب 642ابإ  .12الأدوية نتشاراوترية رسع ي  هاحقوب تعزيز و  اتالرباء مدة اإ

ىل أأنه  .21 د محلاية الرباءات عىل توافار الأدوية يف البدلان النامية حاو  أأثار ليس مثةويف الوبت نفسه، أأشار بعض الباحثني اإ
ىل بعض ادلراسات  توصلت. وبد بل منواالأ البدلان و  تلف ي حامية الرباءات عىل اإطالق املس تحرضات الصيدلنية  تأأثريأأن اإ

                                                
8
 املارجع نفسه.  
9
دراج  ،املارجعي ادلويل السعارلدلواء املعين فوق  احمليلاإجاراءات جزائية للمحافظة عىل السعار يف فارض  ابلرشوعوزارة الصحة ل صدر أأمار بضايئ   واإ

ا مم ابلتحقق هيئة الاربابة عىل الصناعة والتجارة، مع توجهيات ل السعار ضبطوزارة الصحة ب يلزم حمك أ خار  صدر كامادلواء يف بامئة "الواردات املوازية". 
ذا اكنت خمتربات أأبوت  خمتربات تغارمي اإىلبناء عىل التحقيق، وبد توصلت الهيئة، ي الاابت. لتسعري املارجعاب الزتمتبد ( Abbot Laboratories) اإ

 احلكومة. جانبالسعار احملدد من  عىليف املائة  53 –66بزايدة بدرها   ®Kaletraها عقاربيع مليار بزيو ل  3.8أأبوت كولوم يا 
10
أأسعار أأبل ملضادات الفريوسات القهقارية ابملقارنة مع  الغالب اإىل يف تؤدي ل لزاميةالرتاخيص الإ ف. بيل، راندال كون، وأأمري عطاران، "اإ ريد   

 .501-493(: 2015مارس  1) 3 رمق ،34املشرتايت ادلولية"، الشؤون الصحية 
11
الابتاكر: أأدةل من اتفاق تاريبس"، وربة معل )املكتب الوطين للبحوث  عىل صولمارجاريت اكيل ويي تش يان، "حقوق امللكية الفكارية واحل  

 doi:10.3386/w20799(، 2014بتصادية، ديسمرب الا
12
ماإاين     1. العدد، 106 اجملةل الابتصادية الأماريكية"، الرباءات وانتشار العقابري اجلديدة يف العامل. لجنوو، ومارك شانكارمان، "أأو . كوكربن، جنياإ

 .64-136(: 2016 ينايار)
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بوريل أأنه عىل الارمغ من أأن  توصل. فعىل سبيل املاال، 14مس توى دخل البدلسب ح  أأو 13البدل يفتوزيع ادلخل  حسب
جيايب بوي  أأثار هل نظام الرباءات فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز يف البدلان النامية لعالجات  تيسري احلصول عىل يفاإ

تفاوات  ادلخلفهيا تفاوت ي  اليتيف البدلان النامية  عىل هذا املنوالمل يكن  الأمار فاإن، انسبي ادلخل ابلتساوي وزع فهيااليت يُ 
من بيهنا املنتجات الصيدلنية  بجوان عدة من فالأطارا  التجارة املتعددة الأطاراف والانائية. ويف دراسة تقمّيِ نسبيا اكبري 

ىل  وأ خاروندلغادو  توصل تنفيذ اتفاق تاريبس، عقبالبيولوجية  ىل أأن اتفاق لبدلان النامية، وخلُ بشأأن انتاجئ متباينة اإ ص اإ
البدلان النامية  معمس تحرضات الصيدلنية البيولوجية لل  التبادل التجارييف مس توى  جوهاريةتاريبس مل حيفز بعد تغيريات 

 .15بل منواالأ البدلان و 

رباءات. اليف كولوم يا أأمهية العالبة بني بانون املنافسة والابتاكر و هيئة الاربابة عىل الصناعة والتجارة  تقاريار وأأكد .22
خدمات أأكرث ابتاكرا نتجات و م  اس تحداثنا ح ال وكيل الحياول يمت تشجيع دخول عوامل ابتصادية جديدة يف السوق،  فعندما
منا ينافسنافس "يف" السوق ي بتصاد ل هذا او . ينخار ال   الوالكءمن  ىل اجلديدة  املنتجاتتسعى  حيث" السوق، جل"لأ  واإ اإ

املنافسة  مثة ارتباط وثيق بنييف السوق. وذلكل، يف وبت واحد  التنافسن ع عوضا ضبعضها البع ىل أأن حيلاإ و  التفوق
ىل تسديد  اس تئثاريةحقوق من خالل منح  تسعى ادلوةل ءات،ل س امي الرباوفامي يتعلق ابمللكية الصناعية، والابتاكر.  اإ

اليت تصاحب معلية الابتاكر، وحامية الاخرتاعات من التقليد، وتشجيع اس متارارية معلية  الك ريةالتاكليف املارتفعة واخملاطار 
ماكنية احلصول عىل باراءات الاخرتاع  من  نوع يف تخمتلف الرشاك دخولتؤدي اإىل الابتاكر. ويف الوبت نفسه، فاإن اإ

ىل ابتاكرات جديدة حقا. وينطبق ذكل عىل مجيع الأسو  اسعى لك مهنت ، حيث الابتاكريف جمال س باق ال  اق، بغض للوصول اإ
ذا اكن  ىل الهيئة  أأشارت، ذلكلأأم ل.  عىل احملكأأسايس حق هناك النظار عام اإ بانون املنافسة  الاتساق بني أأهدافاإ
ىل تمنية  ىسعي يعزز ممارسات السوق العادةل و هيام لكفاإن  ئثارية،ت اس  حقوبا صاحهبا أأن الأخرية متنح  ومع، وامللكية الفكارية اإ

 اجملمتع بشلك عام.

 [الوثيقة]هناية  

                                                
13

، 6، العدد 12الأدوية اجلديدة بشلك أأرسع يف البدلان النامية )رسائل الابتصاد التطبيقي، اجملدل  وتقدميرامون بوريل، باراءات الاخرتاع  -جوان  
 (.2006، 382-379الصفحات 

14
 كيف تؤثار الس ياسات العامة عىل ادلخول اإىل الأسواق العاملية: الرباءات وضبط الأسعار وس بل احلصول عىل الأدوية اجلديدة . لجنوو،أأوجني   
(U.C 2005لكي، . بري.) 

15
م مارس يدس ديلغادو، مارغاريت اكيل، أأنيتا  )مؤمتار  2006-1995. مغاهان، تأأثري اتفاق تاريبس عىل التجارة العاملية يف املس تحرضات الصيدلنية، اإ

 (.2010املس تحرضات الصيدلنية البيولوجية،  موبع بشأأن املكتب القويم للأحباث الابتصادية


