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 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثون الدورة
 2019یونیو  27ٕاىل  24من جنیف، 

 اإلجباري بالرتخيص املتعلق االستثناء بشأن مرجعية وثيقة مشروع

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة

بقانون الرباءات (جلنة الرباءات)، يف دورهتا التاسعة والعرش�ن اليت ُعقدت يف جنیف يف  اتفقت اللجنة ا�امئة املعنیة .1
، �ىل ٔأن تواصل أ�مانة، من مج� ٔأمور ٔأخرى، العمل �ىل مرشوع وثیقة مرجعیة �شأٔن 2018د�سمرب  6ٕاىل  3الفرتة من 

�ىل و�ه الت�دید، اتفقت جلنة الرباءات �ىل ٔأن و . اس�تثناءات وتقيیدات حقوق الرباءات جنبًا ٕاىل جنب مع حامیة الرباءات
م أ�مانة مرشوع وثیقة مرجعیة �شأٔن �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات وٕاضافًة . تُقّدِ

ت ٕاضافية من ٔأ�ل ٕا�داد ٕاىل ذ�، اتفقت جلنة الرباءات �ىل ٔأن تدعو أ�مانُة ا�ول أ�عضاء ٕاىل ٕارسال ما �هيا من مساهام
، حتت عنوان "�س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق 22، الفقرة SCP/29/7مرشوع الوثیقة املرجعیة (انظر الوثیقة 

 الرباءات").

، ا�ول أ�عضاء 2019ینا�ر  7املؤر�ة  C.8828�لقرار املذ�ور، دعت أ�مانة، من �الل مذ�رهتا رمق  ومعالً  .2
وثیقة ٕاضافية من ٔأ�ل ٕا�داد مرشوع  مساهامتميیة ٕاىل أٔن تقدم ٕاىل املكتب ا�ويل ما �هيا من وماكتب الرباءات إالقل 

 مرجعیة �شأٔن �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري.
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وبناًء �ىل ذ�، حيتوي املرفق أ�ول لهذه الوثیقة �ىل مرشوع الوثیقة املرجعیة املذ�ور ليك تناقشه اللجنة يف دورهتا  .3
ومعًال بتلكیف اللجنة وحتضريًا ملرشوع الوثیقة . 2019یونیو  27ٕاىل  24املُقرر عقدها يف جنیف يف الفرتة من الثالثني 

ويه متا�ة �ىل –املعلومات اليت قدمهتا ا�ول أ�عضاء ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات  أ�مانةاملرجعیة، اس�ت�دمت 
الرابط التايل:  موقع املنتدى إاللكرتوين للجنة الرباءات �رب

https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html  فضًال عن
 . SCP/27/3معلومات ٔأخرى ُمجعت من �الل ٔأ�شطة جلنة الرباءات �ىل النحو املُشار ٕالیه يف الوثیقة 

" ؤأهداف 2ملتعلق �لرتخيص إالجباري؛ "" نبذة عن �س�تثناء ا1وحتتوي الوثیقة املرجعیة �ىل أ�قسام التالیة: " .4
" ؤأحاكم الرتخيص إالجباري يف 4" والرتخيص إالجباري وإالطار القانوين ا�ويل؛ "3؛ "إالجباريو�ا�ت الرتخيص 

" والت�د�ت اليت توا�ها ا�ول 6" والتطبیق الوطين لالس�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري؛ "5الصكوك إالقلميیة؛ "
. " ونتاجئ تطبیق �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري7عند تطبیق �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري؛ "أ�عضاء 

 . وٕاضافًة ٕاىل ذ�، حتتوي الوثیقة �ىل ملحق ُمجعت فيه أ�حاكم القانونیة الوطنیة وإالقلميیة اخلاصة �لرتخيص إالجباري

 [یيل ذ� املرفق]
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 56 .............................. الت�د�ت اليت توا�ها ا�ول أ�عضاء عند تطبیق �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري .6
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 عن �س�تثناء نبذة –الرتخيص إالجباري  .1

متنح مالكها، �الل مدة امحلایة، احلقوق �س�تئثاریة اليت متنع الغري من  ٕان الرباءة، بو�ه �ام، ما ٕان تُمنح، فٕاهنا .5
اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة اس�تغالًال جتارً� (مبا يف ذ� صنعه ٔأو اس�ت�دامه ٔأو عرضه للبیع ٔأو بیعه ٔأو اس�ترياده) 

و�الوًة �ىل ذ�، حيق ٔأیضًا ملا� الرباءة . اءةبدون ترصحي من ما� الرباءة دا�ل ٔأرايض الب�/إالقلمي ا�ي �رسي فيه الرب 
 .وهذه الرتاخيص اليت مينحها ما� الرباءة تُعترب �راخيٍص "طوعیًة". ٔأن یتنازل عن ا�رتا�ه ؤأن یُربم عقودًا لرتخيصه

 ولكن جيوز يف ظل ظروف ورشوط معینة ٔأن متنح سلطٌة وطنیة خمتصة طرفًا أٓخر ما �ُسمى �رخيصًا "ٕاجبارً�" ٔأو .6
مما �سمح �� الطرف ا�ٓخر �س�تغالل ��رتاع  –حسب املصطلح املُس�ت�دم يف الوالیة القضائیة–"�ري طوعي" 

و�ىل و�ه اخلصوص، ومبوجب ترصحي رخصة ٕاجباریة، . احلاصل �ىل �راءة �الل مدة الرباءة دون ترصحي من صاحب الرباءة
اً� �ري صاحب احلق ٕاذً� �اصًا �سمح لهذا الشخص ٔأو الكيان ٕ�نتاج متنح حممكٌة ٔأو �ريها من السلطات ا�تصة خشصًا ٔأو �ی

 .املنتج احملمي �لرباءة ٔأو اس�ت�دامه ٔأو بیعه ٔأو اس�ترياده، ٔأو اس�ت�دام طریقة الصنع احملمیة �لرباءة، يف ظل ظروف حمددة

ن احلكومة، ويف هذه احلا� وجيوز ٔأیضًا منح هذا الترصحي لواك� حكومية ٔأو لطرف أٓخر ُمفو�ض �لترصف نیابة ع .7
ورمغ اختالف املس�تفيد�ن من هذ�ن الشلكني من ٔأشاكل الرتاخيص، . "�س�ت�دام احلكويم�ُشار ٕاىل هذا الترصحي �مس "

و�الوًة . ورمغ ٔأنه قد تو�د فروق تنفيذیة بيهنام، �ادًة ما �ُس�ت�دم مصطلح "الرتخيص إالجباري" لٕالشارة ٕاىل � الشلكني
 1طوي الرشوط اليت جيب �متثال لها عند منح هذ�ن الشلكني من الرتاخيص �ىل جوانب مماث�.�ىل ذ�، تن

وحتتوي الترشیعات الوطنیة يف �دد �بري من الب�ان �ىل ٔأحاكم تتعلق �لرتاخيص إالجباریة اليت �سمح ٔ�طراف  .8
شمول برباءة دون احلصول �ىل ترصحي ٔأخرى ٔأو للحكومة ٔأو �لكتهيام، يف ظل ظروف ورشوط معینة، �س�ت�دام ا�رتاع م 

حيق ملا� الرباءة ٔأن حيصل �ىل ٔأجر  ،و�ىل الرمغ من ٔأن هذه أ�حاكم متثل اس�تثناًء حلقوق ما� الرباءة 2من صاحب احلق.
 .، �ىل عكس اس�تثناءات ٔأخرىنظري �س�ت�دام املُرص�ح به مبوجب �رخيص ٕاجباري

وبو�ه �ام، ال تُقيِّد ٔأي . ب �متثال لها عند منح هذه الرتاخيصوتنص املعاهدات ا�ولیة �ىل الرشوط الواج .9
. معاهدة دولیة حریة الب�ان يف حتدید أ�س�باب اليت تُمنح بناًء �لهيا الرتاخيص إالجباریة مبوجب القانون الوطين �لك ب�

وتُعترب أ�حاكم . نیة �لك ب�الس�یاسة الوط  تعكسو��، وردت يف القوانني الوطنیة مجمو�ة متنو�ة من أ�س�باب اليت 
اس�تغالل  �دماملتعلقة �لرتاخيص إالجباریة، معومًا، ٔأداًة محلایة املصل�ة العامة، وملنع ٕاساءة اس�تعامل حقوق الرباءات، مثل 

خيص ورمغ ٔأن اس�ت�دام الرتا. ��رتاع املشمول �لرباءة، وللحفاظ �ىل أ�من القويم، ولالس�ت�ابة حلاالت الطوارئ الوطنیة
إالجباریة اكن وال �زال ٔأكرث �دوً� مع �راءات املس�تحرضات الصیدالنیة، فٕان هذه الرتاخيص ميكن ٔأن تُطب�ق ٔأیضًا �ىل 

 الرباءات يف ٔأي جمال.

                                         
ولكن جيوز يف بعض الوال�ت القضائیة اس�ت�دام مصطل�ات ٔأخرى لٕالشارة ٕاىل هذا �س�تثناء. ؤ�غراض هذه الوثیقة، �ُس�ت�دم مصطلح   1

 ع الرتاخيص املامث� أ�خرى."الرتخيص إالجباري" لشمول مجیع ٔأنوا
 انظر ملحق هذه الوثیقة.  2
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 أٔهداف الرتخيص إالجباري و�ا�ته .2

 القوانني ا�تلفة قد ختتلف ٔأهداف الس�یاسات العامة اليت �سعى ٕاىل حتقيقها ٔأحاكُم الرتخيص إالجباري الواردة يف .10
و�ىل الرمغ من ٔأن هذه أ�هداف ميكن تصنیفها بو�ه �ام �ىل . حسب أ�س�باب املتا�ة مبوجب لك قانون من هذه القوانني

 .النحو الوارد يف الفقرات التالیة، فٕاهنا �كون ُمرتاِبطة يف �االت كثرية

 ٕا�الء مصل�ة معوم الناس

ا الص�ة وا�فاع و�منیة �قتصاد، ٔأ�د ٔأهداف الس�یاسات العامة اليت �سعى تُعّد حامیة مصل�ة معوم الناس، مبا فهي .11
ويف هذا الصدد، ٔأشار البیان . ٕاىل حتقيقها ٔأحاكُم الرتخيص إالجباري الواردة يف القوانني ذات الص� يف كثري من الب�ان

م من ٔأملانیا ٕاىل ٔأن اس�تثناء الرتخيص إالجباري املنصوص �لیه يف قانو  هنا هيدف ٕاىل "حامیة �امة الناس من مساوئ املُقد�
و�ىل املنوال نفسه، ذ�رت فر�سا حي� تطرقت ٕاىل ٔأهداف الس�یاسات يف ردها �ىل  3املركز �حتاكري ملا� الرباءة".

�س�تبيان اخلاص �س�تثناءات وتقيیدات حقوق الرباءات ٔأن "احتاكر صاحب الرباءة جيوز ٔأن تُقيِّده رضورات املصل�ة 
مة من ب�ان ٔأخرى  4امة �قتصادیة ٔأو �ج�عیة، اليت تُعترب ٔأكرث ٔأمهیة".الع و�ىل غرار ذ�، ٔأوحضت إالفادات املُقد�

ٔأهداف الس�یاسات العامة اليت �سعى ٕاىل حتقيقها ٔأحاكُم الرتخيص إالجباري املنصوص �لهيا يف القوانني املعمول هبا، وركزت 
الناس بو�ه �ام، ووصفهتا بعبارات مثل: "املصل�ة العامة ومصل�ة ا�متع"،  هذه إالفادات �ىل مصل�ة ا�و� ٔأو

و"اعتبارات املصل�ة العامة"، و"احتیا�ات ا�متع املل�ة"، و"�منیة �قتصاد ورفاهیة ا�متع"، و"املصل�ة احلیویة القتصاد 
لرباءات ٔأو �دم كفایة اس�تغاللها ميثل هتدیدًا خطريًا الب� ٔأو الص�ة العامة ٔأو ا�فاع الوطين، ٔأو ٕاذا اكن �دم اس�تغالل هذه ا

 5الحتیا�ات الب�"، و"�االت املصل�ة العامة والطوارئ بدافع من اعتبارات الص�ة العامة والتغذیة وأ�من القويم".

ويف هذا الصدد، �رشح الربوفيسور بنتيل الس�ند املنطقي لالس�تثناءات اليت ُحتدث توازً� بني مصل�ة الفرد  .12
 واملصل�ة العامة قائًال: 

"یت�ىل يف [بعض] �س�تثناءات ٔأن حتفزي �بتاكر، رمغ �ونه هدفًا اج�عیًا �امً، یتعارض ٔأحياً� مع أ�هداف 
و�متثل ٔأوحض أ�مث� �ىل ذ� . �ج�عیة ٔأو املصاحل اخلاصة أ�خرى، وتُعترب الثانیة ذات ماكنة ٔأرفع ٔأو ٔأمهیة ٔأكرب

ٔ�غراض "املصل�ة �قتصادیة  [...]والرتاخيص إالجباریة املتعلقة �ٔ�من القويم و�االت الطوارئ يف �س�تثناءات 
 6احلیویة ٔأو الص�ة العامة ٔأو ا�فاع ٔأو احتیا�ات الب�"، مقابل ٔأجر [...]".

                                         
م من ٔأملانیا ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات ا�ي �شري ٕاىل   3 ، 2016، الطبعة الثامنة Busse/Keukenschrijver: Hacker inانظر البیان املُقد�

، وهو متاح �رب الرابط التايل: 5احلاش�یة  24، البند 2017العارشة الطبعة  ،Rinken in: Schulte, Patentgesetz؛ 15احلاش�یة  24البند 
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html م من ٔأملانیا ٕاىل ٔأن . كام �شري البیان املُقد�

 م مركز �مين.ممارسة احلقوق �س�تئثاریة للرباءة ال ميكن ٔأن �كون يف �د ذاهتا تعسفًا يف اس�ت�دا
مس اس�تبيان �شأٔن اس�تثناءات وتقيیدات حقوق الرباءات، أ�جري دا�ل جلنة الویبو ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات (و�ُشار ٕالیه ف� یيل �  4

 ./https://www.wipo.int/scp/en/exceptions"�س�تبيان")، وهو متاح يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: 
مة من بور�ینا فاسو، والكونغو، و�امبیا، وهندوراس، وهنغار�، وبولندا، ومجهوریة بیالا  5 روس، نظر، �ىل سبيل املثال، ردود �س�تبيان املُقد�

 و�حتاد الرويس، وجنوب ٔأفریقيا، وٕاس�بانیا، واململكة املت�دة، وفيیت �م، وزامبیا. 
، ص SCP/15/3اد من ٔأهلیة احلصول �ىل الرباءة واس�تثناءات وتقيیدات حلقوق ٔأحصاب الرباءات"، الربوفيسور ل. بنتيل وأٓخرون "�االت �ستبع  6

 .https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.pdf، متا�ة �رب الرابط التايل: 59



SCP/30/3 
Annex 
5 
 

مول �لرباءة ٔأن وینبغي لال�رتاع املش. وكذ�، يف الرنوجي، "�متثل الهدف الرئييس يف حتقيق املصاحل العامة املهمة .13
وذ�رت . ولن تتحقق هذه أ�هداف ٕاذا اكن صاحب الرباءة مينع اس�تغالل ��رتاع". یعود �لنفع �ىل التطور التقين وا�متع

. ��س�تان يف ردها ٔأن الهدف من الرتخيص إالجباري هو "�بح �حتاكر والت�الف �حتاكري وحامیة املصل�ة الوطنیة"
وینص . �متثل الهدف يف "احلیلو� دون تعارض حق �حتاكر ا�ي متن�ه الرباءة مع املصل�ة العامةويف اململكة املت�دة، 
�ىل جواز منح الرتاخيص إالجباریة بوصفها وس�یً� لتصحیح أ�وضاع ٔأو �الج املش�ت يف  1977قانون الرباءات لعام 

ؤأشارت .  متا�ة ٕاال �رشوط جتاوز �د� املعقول [...]"�ا� �دم استيفاء رشوط معینة يف السوق ٔأو ٕاذا اكنت الرتاخيص �ري
هولندا يف ردها ٕاىل ٔأن "�بتاكر سوف یتعرث� ٕاذا اكن بوسع صاحب الرباءة ٔأن مينع، من �الل �دم منح �راخيص [لرباءات 

 7�بعة]، �نتفاع �ال�رتاع وٕاد�ال مزید من التحسينات �لیه.

 

  8ن منح �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري يف الصني واملكس�یك: ٔأهداف الس�یاسات العامة م1إالطار 

يف الصني، �متثل ٔأهداف الس�یاسة العامة من منح �س�تثناء يف "منع ٔأحصاب احلقوق من ٕاساءة اس�ت�دام حقوقهم، 
وم یة مصاحل ا�و� وُمع و�شجیع تطبیق ��رتا�ات وإالبدا�ات، وضامن معل نظام الرباءات �شلك طبیعي، وحام

 الشعب".

 و�ىل نفس املنوال، �اء يف رد املكس�یك ٔأن هذه أ�هداف يه: "منع ٕاساءة �س�ت�دام �لنیابة عن ماليك الرباءات،
[...]. واس�ت�دام التكنولوجيا لفائدة �قتصاد و[...] احلفاظ �ىل الص�ة  [...] وإالسهام يف نقل التكنولوجيا و�رشها

 صل�ة العلیا اليت تعلو فوق مجیع حقوق ما� الرباءة وتتخطاها".وأ�من الوطنیني ٔ�ن ذ� من امل

 موازنة املصاحل

دت بعض ٕافادات الب�ان �ىل �انب املُواَزنة اليت حيققها �س�تثناء .14 . �ٕالضافة ٕاىل أ�هداف السالفة ا��ر، شد�
بني مصاحل ٔأحصاب الرباءات من  ؤأشارت، �ىل و�ه الت�دید، ٕاىل ٔأن ٔأحاكم الرتخيص إالجباري هتدف ٕاىل حتقيق توازن

�ىل سبيل املثال، ٔأوحضت الردود . �ة ومصاحل أ�طراف أ�خرى واملصل�ة العامة ومصل�ة ا�متع ٔأو ٔأي مهنا من �ة ٔأخرى
الواردة من �ینيا واململكة العربیة السعودیة ٔأن ٔأهداف الس�یاسة العامة املنشودة من ٔأحاكم الرتخيص إالجباري يه "ضامن 

و�ىل حنو مماثل، يف السلفادور، �متثل هدف �س�تثناء يف "حتقيق . توازن بني حقوق ما� الرباءة والصاحل العام" حتقيق
وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �اء يف الرد الوارد من ش�یيل ٔأن الهدف من �س�تثناء هو . توازن بني املصل�ة اخلاصة ومصل�ة ا�متع"
. �الل توفري ٔأدوات تقيد حق صاحب الرباءة يف �ا� وجود الزتام مبصاحل ٔأ�ىل" "ٕاقامة توازن يف نظام امللكية الصناعیة من

                                         
مة من لك ب� من هذه الب�ان �ىل �س�تبيان.   7  انظر الردود املُقد�
 د الصني واملكس�یك �ىل �س�تبيان.ردو   8
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و�اء يف الرد الوارد من كندا ٔأن الغرض العام من ٔأحاكم الرتخيص إالجباري هو ضامن "حتقيق توازن يف احلقوق عن طریق 

 9،10املصل�ة العامة".منع السلوك املناهض للمنافسة أٔو �ري ذ� من ترصفات ٔأحصاب الرباءات اليت تعارض 

 منع ٕاساءة اس�ت�دام احلقوق 

یُعّد منع التعسف ا�ي قد ینجم عن ممارسة احلقوق �س�تئثاریة اليت �كفلها الرباءة هدفًا أٓخر من ٔأهداف الس�یاسة  .15
یتعلق  �ىل سبيل املثال، ف�. العامة املنشودة يف كثري من الوال�ت القضائیة ف� یتعلق بأٔحاكم الرتاخيص إالجباریة

�لرتاخيص إالجباریة املمنو�ة بدعوى �دم اس�تغالل ��رتاع ٔأو �دم اس�تغال� �ىل حنو اكٍف، �اء يف رد هونغ �ونغ 
(الصني) ٔأن الهدف من منح �راخيص ٕاجباریة هو "منع ٕاساءة اس�ت�دام احلقوق �حتاكریة من ِقبل ٔأحصاب الرباءات 

اخيص إالجباریة "تضمن تطبیق ��رتا�ات احملمیة برباءات تطبیقًا معلیًا ٕاىل ؤأوحض الرد ٔأیضًا ٔأن الرت . و�شجیع التصنیع"
و�ىل حنو مماثل، ٔأشار �دد قلیل من ا�ول أ�عضاء  11ٔأقىص �د، وممارسة حقوق الرباءات دون إال�الل بتطو�ر الصنا�ة".

یة وتطو�رها يف ا�و�" ف� یتعلق مبنع ٕاساءة أ�خرى ٕاىل الهدف املمتثل يف "التمنیة الصناعیة" ٔأو "ٕاقامة ٔأ�شطة صناعیة وجتار 
 12اس�ت�دام احلقوق.

 ٔأهداف الس�یاسة العامة من منح �س�تثناء يف الربتغال: 2إالطار 

"تُمنح الرتاخيص إالجباریة لتجنب ٕاساءة اس�ت�دام احلق �حتاكري ا�ي متن�ه الرباءة، ولتفادي العقبات اليت تعرتض 
 13صادیة، وتُمنح ٔأیضًا لتعز�ز الص�ة العامة واحلفاظ �ىل أ�من القويم."التمنیة التكنولوجية و�قت

 

 ٔأهداف حمددة للس�یاسات العامة �شأٔن الص�ة العامة

�ىل . ٔأشارت ٔأیضًا بعض ردود ا�ول أ�عضاء (ٔأو أ�قالمي) ٕاىل ٔأهداف حمددة للس�یاسات العامة �شأٔن الص�ة العامة .16
خيص إالجباریة اليت �سمح �س�ترياد وتصد�ر مس�تحرضات صیدالنیة مشمو� برباءة، سبيل املثال، ف� یتعلق بأٔحاكم الرتا

ٔأشارت هونغ �ونغ (الصني) ٕاىل الهدفني التالیني من ٔأهداف الس�یاسة العامة: "�س�تفادة من النظام يف ٕاطار الربوتو�ول 
ل التفاق جوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة (اتفاق �ریبس ) (ا�ي اعمتده ا�لس العام ملنظمة الت�ارة العاملیة املُعّدِ

) الس�ترياد أ�دویة" و"تصد�ر مس�تحرضات صیدالنیة ٕاىل ٔأعضاء أٓخر�ن يف منظمة الت�ارة العاملیة" يف 2005د�سمرب  6يف 
ندا ٔأن هدف و�ىل نفس املنوال، �اء يف الرد الوارد من ك . �االت الطوارئ الوطنیة ٔأو �ريها من ظروف الرضورة القصوى

الس�یاسة العامة هو "تيسري احلصول �ىل مس�تحرضات صیدالنیة ملعاجلة مش�ت الص�ة العامة اليت ُابُتيل هبا كثري من 

                                         
 من قانون الرباءات الكندي. 66و 65هذا الهدف من ٔأهداف الس�یاسة العامة یتعلق حتدیداً �ملواد   9

هداف ها �ٔ ٕاضافًة ٕاىل ذ�، ذ�رت ٔأیضًا ا�ول ا�ٔعضاء التالیة، من مضن ما ذ�رت، �انب التوازن يف �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري عند وصف   10
 س�یاساهتا العامة: ٔأسرتالیا وكندا والهند والیا�ن وقري�زيس�تان ومالزي� و�حتاد الرويس والوال�ت املت�دة أ�مر�كية.

 انظر رد هونغ �ونغ (الصني) �ىل �س�تبيان.  11
مة من مجهوریة �ور� وقطر، وكذ� بیان الربتغ  12 م ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.انظر، �ىل سبيل املثال، ردود �س�تبيان املُقد�   ال املُقد�
م ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.  13  انظر بیان الربتغال املُقد�
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الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منواً، ال س�� ت� املش�ت النامجة عن فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز والسل واملالر� 
 14و�ريها من أ�وبئة".

 الرتخيص إالجباري وإالطار القانوين ا�ويل .3

هام اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة، واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� –هناك صاكن دولیان  .17
 یقدمان قوا�د ورشوطًا �رسي �ىل الرتاخيص إالجباریة.  –�لت�ارة (اتفاق �ریبس)

 لصناعیة اتفاقية �ر�س محلایة امللكية ا 3.1

و�ىل و�ه . ٔأ من اتفاقية �ر�س �ىل بعض القوا�د املتعلقة �لرتاخيص إالجباریة للرباءات ومناذج املنفعة5تنص املادة  .18
) من اتفاقية �ر�س حبق لك دو� من دول �حتاد يف اختاذ ٕاجراءات �رشیعیة تقيض مبنح �راخيص 2ٔأ(5الت�دید، تقر املادة 

. نتج من تعسف يف مبارشة احلقوق �س�تئثاریة اليت �كفلها الرباءة، كعدم �س�تغالل مثالً ٕاجباریة لتحول دون ما قد ی 
ول�ول أ�عضاء حریة تعریف عبارة "ما قد ینتج من تعسف يف مبارشة احلقوق �س�تئثاریة اليت �كفلها الرباءة" ٔأو عبارة 

�رخيص �رشوط ؤأحاكم معقو� مما یعرقل التمنیة ومن أ�مث� أ�خرى �ىل هذا التعسف: رفض منح  15"�دم �س�تغالل".
  16الصناعیة، ٔأو �دم ٕامداد السوق الوطنیة �مكیات اكفية من املنتج املشمول �لرباءة ٔأو بیع هذا املنتج بأٔسعار �هظة.

اخيص ) �ىل ٔأنه ال جيوز النص �ىل سقوط الرباءة ٕاال يف �ا� ما ٕاذا اكن منح الرت 3ٔأ(5و�الوة �ىل ذ�، تنص املادة  .19
وتنص ٔأیضًا �ىل ٔأنه ال جيوز اختاذ ٔأي ٕاجراءات ٕالسقاط الرباءة ٔأو . إالجباریة مل �كن لیكفي لتدارك التعسف املشار ٕالیه

 ٕالغاهئا قبل انقضاء س�نتني من منح الرتخيص إالجباري أ�ول.

) 4ٔأ(5تغاللها، تنص املادة وف� یتعلق �لرتاخيص إالجباریة املمنو�ة بدعوى �دم اس�تغالل الرباءة ٔأو �دم كفایة اس�  .20
�ىل ٔأنه ال جيوز منح هذه الرتاخيص قبل انقضاء ٔأربع س�نوات من �رخي ٕایداع طلب الرباءة ٔأو ثالث س�نوات من �رخي منح 

و�راعي هذه الفرتُة الوقت الالزم لقيام ما� الرباءة بتنظمي اس�تغالل ��رتاع، ٕاما بنفسه ٔأو من . الرباءة، ٔأهيام ینقيض مؤخراً 
)، اليت تتعلق �لتدابري املُتَ�ذة ملنع مجیع ٔأشاكل التعسف ا�ي قد ینجم عن 3و�ىل النقيض من الفقرة (. ِقبل املُرخ�ص �

) ٕاال �ىل الرتاخيص إالجباریة املمنو�ة بدعوى �دم 4ممارسة احلقوق �س�تئثاریة اليت �كفلها الرباءات، ال �رسي الفقرة (
 .ة اس�تغاللهااس�تغالل الرباءة ٔأو �دم كفای

ر صاحب الرباءة تقاعسه بأٔس�باب  .21 وجيب �ىل السلطة ا�تصة يف الب� املعين ٔأن �رفض الرتخيص إالجباري ٕاذا �ر�
. وقد �ستند هذه أ�س�باب ٕاىل وجود عقبات قانونیة ٔأو اقتصادیة ٔأو تقنیة حتول دون اس�تغالل الرباءة يف الب�. وجهية

 17صالحية البّت يف هذه املسأٔ�.وللسلطات ا�تصة يف الب� املعين 

                                         
 من قانون الرباءات الكندي. وانظر ٔأیضًا الرد الوارد من أ�ردن.  21.2ٕاىل  21.02أ�شري ٕاىل املواد من   14
 .174، ص 1934حمارض مؤمتر لندن،   15
 .434، ص 1925ارض مؤمتر الهاي، حم  16
 . 327/8و 325/6و 322/3و 316/7حمارض �رو�سل، الصف�ات:   17



SCP/30/3 
Annex 
8 
 

وجيب ٔأن �كون الرتخيص إالجباري �ري اس�تئثاري، وال جيوز ٔأن �كون قابًال للنقل حىت وٕان اكن ذ� يف شلك  .22
. منح �رخيص من الباطن، ٕاال ف� یتعلق بذ� اجلزء من املؤسسة الت�اریة ٔأو السمعة الت�اریة ا�ي �س�تغل هذا الرتخيص

منع اجلهة اليت حتصل �ىل الرتخيص إالجباري من اكتساب مركز ٔأقوى مما �س�توجبه الغرض من  وهيدف هذا الرشط ٕاىل
 18الرتخيص إالجباري، ٔأال وهو اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة اس�تغالًال اكفيًا.

عسف صاحب ٔأ ال تتناول �راخيص ٕاجباریة خبالف ت� اليت هتدف ٕاىل احلیلو� دون ت 5ومن اجلد�ر ���ر ٔأن املادة  .23
ويف هذا الصدد، ذ�ر ج. ه. ك. بودهناوزن يف "دلیل تطبیق اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة" ٔأن ل�ول . الرباءة

أ�عضاء حریة وضع تدابري مماث� ٔأو خمتلفة يف القانون املعمول به، مثل منح �راخيص ٕاجباریة يف �االت ٔأخرى ٕاذا اكنت 
ومىض یوحض ٔأن ذ� رمبا حيدث حي� تتعلق الرباءات مبصاحل الب� . تدابري من هذا القبیلاملصل�ة العامة تقتيض اختاذ 

ويف مثل هذه احلاالت، ال �رسي قوا�د . احلیویة يف جماالت أ�من العسكري ٔأو الص�ة العامة، ٔأو يف �ا� "الرباءات التابعة"
  5.19) من املادة 4) و(3الفقرتني (

 كية الفكریة املتص� �لت�ارةاتفاق جوانب حقوق املل  3.2

، من اتفاقية 19، واملادة 12ٕاىل  1من اتفاق �ریبس، یلزتم ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة �ملواد من  2.1وفقًا للامدة  .24
مون وبناء �ىل ذ�، فٕان ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة ُملزَ . �ر�س، ف� یتعلق �ٔ�جزاء الثاين والثالث والرابع من االتفاق

 ٔأ من اتفاقية �ر�س املتعلقة �لرتاخيص إالجباریة.5�المتثال، مضن ٔأمور ٔأخرى، للامدة 

من اتفاق �ریبس �ىل ٔأنه جيوز للعضو ٔأن �سمح، مبوجب الرشوط املنصوص  31و�الوة �ىل ذ�، تنص املادة  .25
احلصول �ىل ترصحي من صاحب دون  30�لهيا، �س�ت�دامات ٔأخرى �ري ت� �س�ت�دامات املسموح هبا مبوجب املادة 

. حكوميًا بدون ترصحي من صاحب احلقس�ت�دامًا و�ادًة ما �كون ت� �س�ت�دامات أ�خرى �راخيص ٕاجباریة وا. احلقوق
مبنح �رخيص ٕاجباري �اص یُتيح تصد�ر ما یُصنع مبقتىض هذا الرتخيص من  (�نیًا)31وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �سمح املادة 

 . و� �لرباءة ٕاىل ب�ان تفتقر ٕاىل طاقة ٕانتاجية يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیةمس�تحرضات صیدالنیة مشم

، جيب �متثال للرشوط التالیة ٕاذا اكن قانون ا�و� العضو �سمح �س�ت�دام أٓخر ملوضوع الرباءة 31ووفقًا للامدة  .26
 دون احلصول �ىل ترصحي من صاحب احلق:

 ته ا�اتیة؛دراسة لك ترصحي �الس�ت�دام يف ضوء �دار  )أٔ (

ال جيوز السامح هبذا �س�ت�دام ٕاال ٕاذا اكن من ینوي �س�ت�دام قد بذل �ودًا، قبل هذا �س�ت�دام،  )ب(
للحصول �ىل ترصحي من صاحب احلق بأٔحاكم ورشوط جتاریة معقو�، ومل �ُلك�ل ت� اجلهود �لن�اح يف غضون 

هذا الرشط يف �ا� وجود طوارئ وطنیة ٔأو ٔأوضاع  وجيوز للب�ان أ�عضاء منح ٕاعفاء من. فرتة زمنیة معقو�
ويف �ا� الطوارئ الوطنیة ٔأو �ريها من . ٔأخرى مل�ة �دًا ٔأو يف �االت �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة

. ٔأوضاع الرضورة القصوى، جيب، �ىل الرمغ من ذ�، ٕاخطار صاحب احلق �املا �كون ذ� ممكنًا ٕاىل �ّدٍ معقول

                                         
 .611ج. ه. ك. بودهناوزن، "دلیل تطبیق اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة"، منشور الویبو رمق   18
 هذا ا�لیل ليس تفسريًا رمسیًا التفاقية �ر�س. . ولكن جتدر إالشارة ٕاىل ٔأن70ج. ه. ك. بودهناوزن، املرجع السابق نفسه، ص   19
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حب احلق فورًا يف �ا� �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة ٕاذا اكنت احلكومة ٔأو اجلهة وجيب ٕاخطار صا
املُتعاِقدة معها تعمل، ٔأو �هيا من أ�س�باب القاب� لٕالثبات ما جيعلها تعمل، دون البحث يف الرباءات، ٔأن هناك �راءة 

 و حلساهبا؛صاحلة �ُس�ت�دم �الیًا ٔأو ستُس�ت�دم يف املس�تقبل من ِقبل احلكومة أٔ 

�كون نطاق هذا �س�ت�دام ومدته حمدود�ن خبدمة الغرض ا�ي أ��زي من ٔأ�� هذا �س�ت�دام، ويف �ا� تعلقه  )ج(
بتكنولوجيا ٔأش�باه املوصالت، ال جيوز هذا �س�ت�دام ٕاال لٔ�غراض العامة �ري الت�اریة ٔأو لتصحیح ممارسات تقرر 

  تنافس�یة؛بعد اختاذ ٕاجراءات قضائیة ٔأو ٕاداریة ٔأهنا �ري

 جيب ٔأن �كون هذا �س�ت�دام �ري اس�تئثاري؛ )د(

جيب ٔأن �كون هذا �س�ت�دام �ري قابل للتنازل للغري عنه، ٕاال ف� یتعلق بذ� اجلزء من املؤسسة الت�اریة ٔأو  )ه(
 السمعة الت�اریة املمتتع بذ� �س�ت�دام؛

 ع يف أ�سواق احمللیة �� الب� العضو؛جيزي الب� العضو هذا �س�ت�دام �ىل أ��لب ٔ�غراض توفري ��رتا )و(

خيضع الترصحي هبذا �س�ت�دام لٕالهناء، رشیطة منح حامیة اكفية للمصاحل املرشو�ة لٔ�ش�اص املُرصح هلم بذ�  )ز(
و�متتع السلطة . �س�ت�دام، ٕاذا ومىت انهتت أ�وضاع اليت ٔأدت �� الرتخيص ومل �كن من املرحج �كرار �دو�ا

 ة ٕا�ادة النظر، بناء �ىل طلب ُمَعل�ل، يف اس�مترار وجود هذه أ�وضاع؛ا�تصة بصالحي

 تُدفع لصاحب احلق تعویضات اكفية حسب ظروف لك �ا� من احلاالت، مع مرا�اة القمية �قتصادیة للرتخيص؛ )ح(

�كون قانونیة ٔأي قرار مت�ذ ٕ�صدار �رخيص جيزي هذا �س�ت�دام �اضعًة للنظر فهيا ٔأمام القضاء ٔأو  )ط(
 لمراجعة املس�تق� من قبل سلطة منفص� ٔأ�ىل يف ذ� الب� العضو؛ل

�كون القرار املتعلق بت�دید التعویض املنصوص �لیه ف� یتعلق هبذا �س�ت�دام �اضعًا للنظر فيه ٔأمام القضاء ٔأو  )ي(
 للمراجعة املس�تق� من قبل سلطة منفص� ٔأ�ىل يف ذ� الب� العضو؛

طبیق الرشوط املنصوص �لهيا يف الفقرتني الفرعیتني (ب) و(و) �ني �كون السامح ال تلزتم الب�ان أ�عضاء بت  )ك(
وجيوز ٔأن . هبذا �س�ت�دام ٔ�غراض تصحیح ممارسات تقرر بعد اختاذ ٕاجراءات قضائیة ٔأو ٕاداریة ٔأهنا �ري تنافس�یة

وللسلطات . االت�ُراعى رضورة تصحیح املامرسات �ري التنافس�یة عند حتدید مبلغ التعویض يف مثل هذه احل
من املرحج �كرار �دوث أ�وضاع اليت ٔأدت ملنح  ،ومىت �كون اكن، ا�تصة صالحية رفض ٕاهناء الرتخيص ٕاذا

 الرتخيص؛

�ني یُمنح �رخيص هبذا �س�ت�دام للسامح �س�تغالل �راءة ("الرباءة الثانیة") ال ميكن اس�تغاللها دون التعدي  )ل(
 تُطبق الرشوط إالضافية التالیة: �ىل �راءة ٔأخرى ("الرباءة أ�وىل")،

جيب ٔأن ینطوي ��رتاع املطالب �حلق فيه مبوجب الرباءة الثانیة �ىل تقدم �كنولو� ذي شأٔن و�  "1"
 ٔأمهیة اقتصادیة �برية �لنس�بة لال�رتاع املطالب �حلق فيه يف الرباءة أ�وىل؛
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و� �س�ت�دام ��رتاع وحيق لصاحب الرباءة أ�وىل احلصول �ىل �رخيص مقابل �رشوط معق "2"
 املطلوب حامیته يف الرباءة الثانیة؛

وال جيوز ٔأن �كون �رخيص �س�ت�دام املمنوح ف� یتعلق �لرباءة أ�وىل قابًال للتنازل عنه للغري مع  "3"
 التنازل عن الرباءة الثانیة.

 مناقشات منظمة الت�ارة العاملیة اليت أٔفضت ٕاىل تعدیل اتفاق �ریبس

ا�ي اعمتدته ا�ورة الرابعة ملؤمتر منظمة الت�ارة العاملیة  20�و�ة �شأٔن اتفاق �ریبس والص�ة العامة،یقدم ٕا�الن ا .27
ف� یتعلق مبنح الرتاخيص  31، بعض التوجهيات اخلاصة بتفسري وتطبیق املادة 2001نومفرب  14الوزاري يف ا�و�ة يف 

، �ىل ٔأن 4وینص إال�الن، يف الفقرة . ظروف الرضورة القصوى"إالجباریة وماهیة "�االت الطوارئ الوطنیة ٔأو �ريها من 
وبناًء �ىل . أ�عضاء یتفقون �ىل ٔأن اتفاق �ریبس ال مينع، وال ینبغي � ٔأن مينع، أ�عضاء من اختاذ تدابري محلایة الص�ة العامة

بل وینبغي، تفسريه وتنفيذه �ىل حنو ذ�، ومع التأٔكد جمددًا �ىل �لزتام �تفاق �ریبس، ٔأكد أ�عضاء ٔأن االتفاق ميكن، 
. یدمع حق ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة يف حامیة الص�ة العامة، وحقهم، �ىل و�ه اخلصوص، يف تعز�ز ٕا��ة أ�دویة للجمیع

فاق ويف هذا الصدد، ٔأكد أ�عضاء من �دید حق ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة يف �س�ت�دام ا�اكمل لٔ�حاكم الواردة يف ات
 .�ریبس اليت توفر مرونة لهذا الغرض

، ومع إالبقاء �ىل �لزتامات املنصوص �لهيا 4من إال�الن �ىل ٔأن ا�ول أ�عضاء، يف ضوء الفقرة  5وتنص الفقرة  .28
 :يف اتفاق �ریبس، تقر بأٔن مواطن املرونة هذه �شمل ما یيل

 [...]" 

  21ر أ�س�باب اليت �ُستند ٕا�هيا ملنح الرتاخيص؛�لك عضو احلق يف منح الرتاخيص إالجباریة، وحریة تقر� )ب(

و�لك عضو احلق يف حتدید املسائل اليت �شلك �ا� طوارئ وطنیة ٔأو �ريها من �االت الرضورة القصوى،  )ج(
�لامً بأٔن ٔأزمات الص�ة العامة، مبا فهيا ت� املتعلقة بفريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز والسل واملالر� و�ريها من 

 ، ميكن ٔأن �شلك �ا� طوارئ وطنیة ٔأو �ريها من �االت الرضورة القصوى.أ�وبئة

".[…]22 

ومن ٔأ�ل �ل مشلكة ا�ول أ�عضاء اليت �كون قدراهتا التصنیعیة يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة معدومة ٔأو  .29
نظمة الت�ارة العاملیة، معًال �ري اكفية وتوا�ه صعو�ت يف �نتفاع الفعال �لرتخيص إالجباري، فٕان ا�ول أ�عضاء يف م 

                                         
 ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ریبس والص�ة العامة متاح �ىل الرابط التايل:  20

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm. 
 ال �كون ٕاال يف �االت الطوارئ الوطنیة ٔأو �ريها من ظروف الرضورة القصوى. بددت هذه إالیضا�ات تصوراً �اطئًا مفاده ٔأن الرتاخيص إالجباریة  21
إالجباري  �كتيس هذه إالیضا�ات ٔأمهیًة من الناحية العملیة، ٔ�نه يف مثل هذه احلاالت، جيوز ٔ�عضاء منظمة الت�ارة العاملیة ٕاعفاء طالب الرتخيص  22

 (ب) من اتفاق �ریبس.31صاحب الرباءة للحصول منه �ىل �رخيص طوعي. انظر املادة  من الرشط ا�ي یُلزمه بأٔن حياول ٔأوًال التفاوض مع
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ة مبوجب 2003اختذت، يف �ام  23من إال�الن، 6�لفقرة  ، قرارًا �شأٔن "تنازٍل" ٔأزال القيود املفروضة �ىل الصادرات املُتوّ�ِ
فية �راخيص ٕاجباریة ٕاىل ٔأعضاء من ٔأقل الب�ان منوًا و�ريها من ا�ول أ�عضاء ذات القدرات التصنیعیة املعدومة ٔأو �ري ا�اك

و�ىل و�ه الت�دید، تنازل ٔأعضاء منظمة الت�ارة . يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة ف� خيص املنتج املعين املشمول �لرباءة
(و) من اتفاق �ریبس لتلبیة �ا�ة السوق احمللیة بصورة رئيس�ی�ة عند ٕانتاج ٔأدویة جنيسة 31العاملیة عن القيد الوارد يف املادة 

رة �راخيص . ریةمبوجب �راخيص ٕاجبا و�سمح نظام الرتاخيص إالجباریة اخلاصة املُنشأٔ مبوجب القرار بأٔن متنح الب�ان املُصّدِ
ٕاجباریة ملوردي أ�دویة اجلنيسة �ىل و�ه احلرص بغرض تصنیع أ�دویة الالزمة وتصد�رها ٕاىل الب�ان اليت تفتقر ٕاىل القدرة 

وا�ه مش�ت تتعلق �لص�ة العامة وتفتقر ٕاىل القدرة التصنیعیة �ىل ٕانتاج و�سمح للب�ان املُس�توردة اليت ت 24إالنتاجية.
 . ٔأدویة جنيسة بأٔن تطلب هذه أ�دویة من ُمنت�ني يف ب� �لث مبوجب �رتيبات الرتخيص إالجباري

خضع اتفاق �ریبس للتعدیل  25، �شأٔن تعدیل اتفاق �ریبس،2005د�سمرب  6وعقب قرار ا�لس العام، املؤرخ  .30
ل التفاق �ریبس من ِقبل ثليث ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة2017ینا�ر  23یًا يف رمس  وحيل هذا . ، بعد قبول الربوتو�ول املُعّدِ

وجيوز ل�ول أ�عضاء اليت �رسي �لهيا اتفاق . �لنس�بة ل�ول أ�عضاء اليت قبلت الربوتو�ول 2003التعدیل حمل تنازل �ام 
ل ٔأن تُقيِّ  من اتفاق �ریبس ف� یتعلق  31د �لزتامات املنصوص �لهيا يف الفقرتني (و) و(ح) من املادة �ریبس املُعد�

ؤأما ا�ول أ�عضاء أ�خرى اليت مل توافق بعُد  ومرفق اتفاق �ریبس وملحقه. (�نیًا)31�ملس�تحرضات الصیدالنیة معًال �ملادة 
 2003ٔأغسطس  30قرار ا�لس العام املؤرخ  ء املنصوص �لهيا يف�ىل الربوتو�ول، فال �زال �رسي �لهيا ٔأحاكم �س�تثنا

 26�شأٔن اتفاق �ریبس والص�ة العامة". من ٕا�الن ا�و�ة 6�شأٔن "تنفيذ الفقرة 

 أٔحاكم الرتخيص إالجباري يف الصكوك إالقلميیة .4

هذه الرتاخيص �ىل ريس قوا�د �شأٔن حتتوي صكوك ٕاقلميیة �دیدة �ىل ٔأحاكم �شأٔن الرتاخيص إالجباریة، مما �ُ  .31
 14املنشُئ لنظام امللكية الصناعیة املشرتك مجلا�ة دول أ�ند�ز املؤرخ  486القرار رمق : وهذه الصكوك يه. املس�توى إالقلميي

ل التفاق �نغي املؤرخ 2000سبمترب   2؛ ونظام �راءات ��رتاع �ول جملس التعاون �ول اخللیج العربیة؛ واالتفاق املُعّدِ
)؛ ؤأما 1999فربا�ر  24، �شأٔن ٕا�شاء املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة (�نغي (مجهوریة ٔأفریقيا الوسطى)، 1977مارس 

الصادر عن الربملان أ�ورويب وعن جملس �حتاد أ�ورويب  EC/98/44�ىل مس�توى �حتاد أ�ورويب، فهناك التوجيه رمق 
الصادرة عن الربملان  816/2006ال�رتا�ات التكنولوجيا البیولوجية والالحئة رمق  ، �شأٔن امحلایة القانونیة1998یولیو  6بتارخي 

�شأٔن الرتخيص إالجباري للرباءات املتعلقة بتصنیع  2006مایو  17أ�ورويب وعن جملس �حتاد أ�ورويب بتارخي 
 املس�تحرضات الصیدالنیة لتصد�رها ٕاىل ب�ان تعاين من مش�ت الص�ة العامة.

                                         
من إال�الن �ىل ما یيل: "ٕاننا ندرك ٔأن ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة ذوي القدرات التصنیعیة �ري ا�اكفية ٔأو املعدومة يف قطاع  6تنص الفقرة   23

نتفاع الفعال �لرتخيص إالجباري مبوجب اتفاق �ریبس. ونوعز ٕاىل جملس اتفاق �ریبس ٕاجياد املس�تحرضات الصیدالنیة قد یوا�ون صعو�ت يف �
 .".2002�ل رسیع لهذه املشلكة وتقدمي تقر�ر �شأٔن ذ� ٕاىل ا�لس العام قبل هنایة �ام 

�ریبس والص�ة العامة، وهو متاح يف الصف�ة  من ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق 6، �شأٔن تنفيذ الفقرة 2003ٔأغسطس  30قرار ا�لس العام، املؤرخ   24
 . https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htmاليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: 

: ، �شأٔن تعدیل اتفاق �ریبس، وهو متاح يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل2005د�سمرب  6قرار ا�لس العام، املؤرخ   25
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm. 

 ).WT/L/1024للقيام بذ� (الوثیقة  2019د�سمرب  31ا�ول أ�عضاء اليت مل توافق بعُد �ىل التعدیل �هيا �الیًا �� حىت  26

javascript:linkdoldoc('WT/L/1024.pdf',%20'')
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) من الربوتو�ول اخلاص �لرباءات والتصاممي الصناعیة يف ٕاطار املنظمة إالقلميیة 12(3ٕاىل ذ�، فٕان البند  وٕاضافةً  .32
من االتفاقية أ�وروبیة ا�ٓس�یویة للرباءات (املنظمة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة  12أ�فریقية للملكية الفكریة (أ�ریبو) واملادة 

جباري ف� خيص الرباءات الصادرة عن هاتني املنظمتني، وفقًا للقانون الوطين للرباءات) ینصان �ىل ٕاماكنیة منح �رخيص إ 
 للب� العضو املعين.

 الصكوك إالقلميیة: 1اجلدول 

املنشُئ لنظام امللكية الصناعیة  486الفصل السابع من القرار رمق  - ام�ة دول أ�ند�زج
 املشرتك مجلا�ة دول أ�ند�ز

من نظام �راءات ��رتاع �ول جملس التعاون  22ٕاىل  19املواد من  - عربیةجملس التعاون �ول اخللیج ال
 �ول اخللیج العربیة

ل التفاق �نغي  56ٕاىل  46املواد من  - املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة من املرفق أ�ول لالتفاق املُعّدِ
، �شأٔن ٕا�شاء املنظمة أ�فریقية للملكية 1977مارس  2املؤرخ 

 )1999فربا�ر  24�نغي (مجهوریة ٔأفریقيا الوسطى)، الفكریة (

الصادر عن الربملان أ�ورويب وعن جملس  EC/98/44التوجيه رمق  - �حتاد أ�ورويب
، �شأٔن امحلایة القانونیة 1998یولیو  6�حتاد أ�ورويب بتارخي 

 ال�رتا�ات التكنولوجيا البیولوجية 

ان أ�ورويب وعن جملس الصادرة عن الربمل 816/2006الالحئة رمق  -
�شأٔن الرتخيص إالجباري  2006مایو  17�حتاد أ�ورويب بتارخي 

للرباءات املتعلقة بتصنیع املس�تحرضات الصیدالنیة لتصد�رها ٕاىل 
 ب�ان تعاين من مش�ت الص�ة العامة

ٕان اجلوانب العامة و�ىل الرمغ من اختالف ٔأس�باب ٕاصدار الرتخيص إالجباري مبوجب هذه الصكوك إالقلميیة، ف .33
املتعلقة �رشوط منح �رخيص ٕاجباري وٕاهنائه والتعویض وٕاخطار صاحب الرباءة تعكس بو�ه �ام الرشوط املنصوص �لهيا 

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، ختتلف السلطات ا�تصة املسؤو� عن منح الرتخيص إالجباري، . يف اتفاقية �ر�س واتفاق �ریبس
 ي یؤدي ٕاىل منح �رخيص ٕاجباري.وخيتلف كذ� إالطار إالجرايئ ا�

 486قرار جام�ة دول أ�ند�ز رمق  4.1

املنشُئ لنظام امللكية الصناعیة املشرتك مجلا�ة دول أ�ند�ز �ىل قوا�د تتعلق  486ینص الفصل السابع من القرار رمق  .34
 . و�ولومبیا وٕا�وادور وبريو�لرتاخيص إالجباریة و�رسي �ىل ا�ول أ�عضاء يف جام�ة دول أ�ند�ز اليت تضم بولیفيا 
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من الفصل السابع، جيوز للمكتب الوطين ا�تص ٔأن مينح، بناًء �ىل طلب ٔأي طرف، �رخيصًا  61وفقًا للامدة و  .35
ٕاجبارً� لتصنیع املنتج املشمول �لرباءة ٔأو الس�ت�دام طریقة الصنع املشمو� �لرباءة ٕاذا اكنت الرباءة، يف وقت تقدمي الطلب، 

َل �ٔكرث من �ام. 60،27و 59اس�ُتِغل�ت" �ملعىن املقصود يف املادتني  "مل �كن قد   28ٔأو ٕاذا اكن اس�تغالل ��رتاع قد أ�ّ�ِ

وف� خيص "أ�س�باب الوجهية" اليت من شأٔهنا ٔأن تربر تقاعس صاحب الرباءة وتؤدي ٕاىل رفض منح الرتخيص  .36
ق بظروف قاهرة" وفقًا لٔ�حاكم احمللیة يف لك ب� من الب�ان ٔأهنا قد �كون "ٔأس�باً� تتعل 486إالجباري، یوحض القرار رمق 

 29أ�عضاء.

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، جيوز منح �رخيص ٕاجباري بناًء �ىل ٕا�الن الب� العضو وجود "مصل�ة �امة ٔأو �ا� طوارئ ٔأو  .37
ٕاما –رتاخيص إالجباریة و�الوة �ىل ذ�، جيب �ىل املكتب الوطين ا�تص ٔأن مينح ال 30اعتبارات تتعلق �ٔ�من القويم".

ٕاذا  –حبمك وظیفته ٔأو بناًء �ىل طلب من ٔأ�د أ�طراف، وبعد احلصول �ىل موافقة السلطة الوطنیة املعنیة حبریة املنافسة
وٕاضافًة  31لُوِحظت ممارسات تؤ�ر سلبًا �ىل حریة املنافسة، ال س�� ٕاساءة اس�تغالل ما� الرباءة ملركزه املهمين يف السوق.

 32مبنح �رخيص ٕاجباري يف �ا� الرباءات التابعة. 486�سمح القرار رمق  ٕاىل ذ�،

د، �ىل و�ه اخلصوص، مدة الرتخيص وموضو�ه  .38 وحيدد املكتب الوطين ا�تص نطاق الرتخيص ٔأو مداه، وُحيّدِ
مع ٕایالء وجيب ٔأن �كون إال�وات املذ�ورة اكفية، حسب الظروف اخلاصة �لك �ا�،  .ومقدار إال�وات ورشوط دفعها

 33�عتبار الواجب لقمية الترصحي �قتصادیة �ىل و�ه اخلصوص.

ورمغ ٔأن حممكة جام�ة دول أ�ند�ز مل تُصدر حىت ا�ٓن ٔأي تفسري للفصل السابع من قرار جام�ة دول أ�ند�ز رمق  .39
، اس�ت�ابًة 2015-006توضی�ًا �شأٔن الرٔأي رمق  2015ٔأغسطس  5، ٔأصدرت أ�مانة العامة مجلا�ة دول أ�ند�ز يف 486

ؤأشارت ٕاىل السبب املتعلق �ملصل�ة العامة املطلوب ٕالصدار �رخيص ٕاجباري، �ىل  34لطلب قدمته احلكومة إال�وادوریة.
 النحو التايل: 

                                         
ىل ٔأن "ما� الرباءة ُملَزم �س�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة يف ٔأي ب� من الب�ان أ�عضاء، سواء بنفسه ٔأو من �الل خشص � 59تنص املادة  27

�ىل ٔأن "�س�تغالل، يف مفهوم هذا الفصل، یُقصد به إالنتاج الصناعي للمنتج املشمول �لرباءة ٔأو  60�اصل �ىل ترصحي منه". وتنص املادة 
�اكمل لطریقة الصنع املشمو� �لرباءة، مبا يف ذ� توزیع نتاجئ ذ� و�سویقها �ىل حنو �كفي لتلبیة احتیا�ات السوق. ویُقصد ٔأیضًا �س�ت�دام ا

رباءة اكنت ال �الس�تغالل اس�ترياد املنتج املشمول �لرباءة، مبا يف ذ� توزیعه و�سویقه، ٕاذا اكن حيدث �ىل نطاق اكٍف لتلبیة احتیا�ات السوق. وٕاذا
 تتعلق بطریقة صنع ال �ُسفر عن منتٍج، فلن �كون رشطا التسویق والتوزیع واجيب إالنفاذ."

 املنشُئ لنظام امللكية الصناعیة املشرتك. 486من الفصل السابع من القرار رمق  61املادة   28
 املرجع السابق نفسه.   29
 من املرجع السابق.  65املادة   30
 لسابق.من املرجع ا 66املادة   31
 من املرجع السابق. 67املادة   32
 من املرجع السابق.  62املادة   33
.) دعوى �دم امتثال ضد مجهوریة ٕا�وادور ٔأمام أ�مانة العامة �سبب ٕاصدار Sugen Inc، رفعت رشكة سوجن (2015فربا�ر  6�لفية القضیة: يف   34

ا�ي ٔأكدت فيه ٔأن الرتخيص  2015-006، ٔأصدرت أ�مانة العامة الرٔأي رمق 2015مایو  29�رخيص ٕاجباري یتعلق برباءة مملوكة لرشكة سوجن. ويف 
) �سبب الطعن إالداري ا�ي تقدمت به رشكة سوجن ضد هذا IEPIإالجباري املذ�ور ال �زال حمل نزاع يف املعهد إال�وادوري للملكية الفكریة (

 5�ىل �ا� امتثال إال�وادور اللزتامات امجلا�ة ٔ�ن الطعن املُشار ٕالیه مل یُبّت فيه بعُد. ويف التدبري. و�� ذ�رت أ�مانة العامة ٔأهنا مل تقدم ٔأي تعلیق 
اس�ت�ابًة لطلب من احلكومة إال�وادوریة حيث ذ�رت مرة ٔأخرى ٔأن  2015-006، ٔأصدرت أ�مانة العامة توضی�ًا �شأٔن الرٔأي رمق 2015ٔأغسطس 
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"ٕان قوا�د الرتخيص إالجباري يف جام�ة دول أ�ند�ز ال حتدد أ�س�باب املتعلقة �ملصل�ة العامة اليت ميكن ٔأن تربر 
ولكن، ف� خيص العالقة بني حقوق امللكية الصناعیة واحلق يف الص�ة، ٔأوحض اخلرباء يف هذه . اخيصمنح هذه الرت 

ا�االت ٔأن احلق يف امحلایة املعنویة و�قتصادیة الناجت عن البحث العلمي ميثل حقًا ٕا�سانیًا خيضع لقيود املصل�ة 
، ال �زال یصعب تعریفها ٔأو ضامن التیقن من 486لقرار رمق من ا 68وهذه القيود، اليت ال تنظمها سوى املادة 2العامة.
 .نطاقها

ويف ضوء تنوع املواقف املُت�ذة يف مجیع ٔأحناء العامل ٕازاء هذه املعض�، تقر أ�مانة العامة بأٔن احلق يف الص�ة �شمل 
لسلع واخلدمات وكذ� الربامج سلس� من العنارص ا�نیا واملرتابطة مثل التوفر وإال��ة واملقبولیة واجلودة (�لك من ا

 (�رمجة �ري رمسیة). 35الصحیة)."

و�الوة �ىل ذ�، یبدو ٔأن أ�مانة العامة �شري يف الفقرة التالیة ٕاىل رضورة حتقيق توازن بني ٕاصدار �رخيص ٕاجباري  .40
 : وحامیة الص�ة العامة

د، نظرً�، ٔأس�باب الن ظام العام اليت �سمح �و� عضو بأٔن متنح "[العنارص املُشار ٕا�هيا ٔأ�اله] من شأٔهنا ٔأن ُحتّدِ
د." "ومن الرضوري ٕاخضاع هذه العنارص للتحقق والت�لیل املتواصلني من  �رخيصًا ٕاجبارً� خبصوص �راءة دواء ُم�د�

 36ٔأ�ل حتقيق توازن مناسب بني �نتفاع دون ترصحي حبقوق امللكية الصناعیة وامحلایة ا�اكفية للص�ة العامة."
 رمسیة).(�رمجة �ري 

وتُطب�ق، بو�ه �ام، قرارات جام�ة دول أ�ند�ز تطبیقًا مبارشًا ٔ�هنا �رشیعات حملیة �شأٔن امللكية الفكریة يف ا�ول  .41
 . ولكن حيق للب�ان أ�عضاء ٔأن تعمتد قوا�د تنفيذیة �ىل الصعید الوطين من ٔأ�ل تفعیل �رشیع جام�ة دول أ�ند�ز. أ�عضاء

 486رار جام�ة دول أ�ند�ز رمق تنفيذ الفصل السابع من ق

 بولیفيا

ا�ي حيدد إالجراءات ا�ا�لیة املتعلقة – 2015یونیو  16املؤرخ  017/2015يف بولیفيا، یتضمن القرار إالداري رمق  .42
و�ىل و�ه . �شأٔن الرتخيص إالجباري ٔأحاكماً  –)SENAPI�مللكية الصناعیة يف ا�ا�رة الوطنیة للملكية الفكریة (

من القرار �ىل ٔأنه من ٔأ�ل منح �رخيص ٕاجباري ٔ�س�باب تتعلق �ملصل�ة العامة ٔأو الطوارئ  168نص املادة اخلصوص، ت 
 ٔأو أ�من القويم، ینبغي اع�د إال�الن من ِقبل دو� بولیفيا املتعددة القوميات.

                                         
م س�یأٔيت بنتاجئ 486ة مناقش�هتا، ٔأْي امتثال حكومة ٕا�وادور للقرار رمق إالدالء ببيان یتعلق مبضمون املسأٔ� اجلاری ، قبل صدور قرار خبصوص الطعن املُقد�

�ْت إال�وادور �ىل �ّل الطعن املُعل�ق لُیعَمل موقف اجلهاز إالداري.  عكس�یة. و��، ُحث
  ).2015ٔأغسطس  5، 1520-006(توضیح �شأٔن الرٔأي رمق  FP-2015-011قضیة رشكة سوجن ضد ٕا�وادور   35
 .4، ص 2015ٔأغسطس  5، 2015-006توضیح �شأٔن الرٔأي رمق   36
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 �ولومبیا

م قرار جام�ة دول أ�ند�ز رمق  .43 ا�ي ٔأصدرته وزارة الت�ارة  1074يف �ولومبیا من �الل املرسوم رمق  486یُنظ�
د هذا املرسوم ٕاجراءات إال�الن عن وجود ٔأس�باب تتعلق �ملصل�ة العامة 2015،37مایو  26والصنا�ة والس�یا�ة يف  . وُحيّدِ

�ىل ٔأنه من ٔأ�ل ال�س منح �رخيص ٕاجباري استنادًا ٕاىل املصل�ة العامة،  1074. من املرسوم رمق 2.2.2.24.3وتنص املادة 
ٔ�ي خشص معّين ٔأن یتقدم بطلب لٕال�الن عن هذا الوضع ٕاىل السلطة ا�تصة اليت جيب أٔن تترصف وفقًا ٔ�حاكم جيوز 

و�ىل و�ه اخلصوص، سوف تقرر السلطة ا�تصة، من �الل ٕاجراء ُمعل�ل، امليض قدمًا من �دمه يف إالجراء  24.38الفصل 
  39إالداري، وسوف تُبلغ الشخص املعين بذ� القرار.

من املرسوم �ىل ٔأن الوزارة ٔأو ا�ا�رة إالداریة املعنیة جيب ٔأن �شلك جلنة تقنیة ُجتري  2.2.2.24.6ص املادة تن .44
و�الوة �ىل ذ�،  40إالداریة �ختاذ قرار �شأٔن إالقرار بوجود مصل�ة �امة.ا�ا�رة التقيمي الالزم مث تويص الوز�ر ٔأو مد�ر 

وینص احلمك . احملددة اليت جيب ٔأن یتضمهنا إالقرار اخلاص بوجود مصل�ة �امة . �ىل بعض اجلوانب2.2.2.24.5تنص املادة 
 �ىل ما یيل �ىل و�ه اخلصوص: 

"ٕان القرار الصادر عن الوزارة ٔأو ا�ا�رة إالداریة املعنیة ا�ي یقر بوجود ٔأس�باب متعلقة �ملصل�ة العامة �س�توجب 
د الوضع ا�ي یؤ�ر �ىل املصل�ة العامة، ؤأن حيدد الظروف  ٕاصدار �رخيص ٕاجباري (وا�د أٔو ٔأكرث) جيب ٔأن ُحيّدِ

اليت ٔأدت ٕاىل هذا إالقرار وأ�س�باب اليت تُوجب �رخيص الرباءة؛ ؤأن �شري ٔأیضًا ٕاىل التدابري ٔأو ا�آلیات الالزمة 
 (�رمجة �ري رمسیة). 41لتجنب هذا التأٔثري."

رار اخلاص بوجود مصل�ة �امة يف اجلریدة الرمسیة، . من املرسوم �ىل ٔأنه عقب �رش إالق2.2.2.24كام تنص املادة  .45
جباري وفقًا لٕالجراءات ینبغي لهیئة إالرشاف �ىل الصنا�ة والت�ارة ٔأن متيض قدمًا يف ٕاجراءات مراجعة ٕاصدار الرتخيص االٕ 

 املتبعة.

 Mesa de، قدم مكتب املنظامت العام� يف جمال فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز (2008یولیو  16ويف  .46
Organizaciones con Trabajo en VIH/SIDA والش�بكة الكولومبیة لٔ�ش�اص املصابني بفريوس نقص املنا�ة ،(

، Acción Esencial para la Salud AIS، ومنظمة Fundación Ifarma)، ومؤسسة Recolvihالبرشیة/إالیدز (
س�تصدار �رخيص ٕاجباري استنادًا ٕاىل املصل�ة ) طلبًا الFundación Misión Socialومؤسسة الرسا� �ج�عیة (

، ٔأصدرت 2009مایو  8ويف  42العامة، وا�متس ُمقدمو الطلب إالقرار بأٔن املصل�ة العامة تقتيض تولیفة لوبينافري وریتو�فري.
ار بأٔن املصل�ة ا�ي أ��ِلن مبوجبه رفض الطلب لعدم وجود ٔأس�باب تدعو ٕاىل إالقر  1444وزارة امحلایة �ج�عیة القرار رمق 

                                         
 https://wipolex.wipo.int/en/text/489342، وهو متاح يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: 1074املرسوم رمق   37
 1074. من املرسوم رمق 2.2.2.24.3املادة   38
  1074من املرسوم رمق ) 2.(2.2.2.24.4املادة رمق   39
 من املرجع السابق.  2.2.2.24.6املادة   40
د ملا سوف یُمنح من �راخيص ٕاجباریة سوف حتددها هیئة إالرشاف �ىل ا  41 لصنا�ة تنص هذه املادة ٔأیضًا �ىل ٔأن "اجلوانب املتعلقة �لنطاق املُ�د�

 . من هذا املرسوم".2.2.2.24.7املُشار ٕا�هيا يف املادة  والت�ارة بناًء �ىل ٔأحاكم القرار املذ�ور ٔأ�اله، مضن إالجراءات
 .2016د�سمرب  12الساریة حىت  28.401اكن هذا ا�واء املُرك�ب محمیًا مبوجب الرباءة الكولومبیة رمق   42
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و�اء هذا القرار عقب التوصیة اليت قدمهتا اللجنة التقنیة اليت �لصت ٕاىل ٔأنه ال تو�د . العامة تقتيض احلصول �ىل ��رتاع
مشلكة يف احلصول �ىل ذ� ا�واء املضاد للفريوسات القهقریة ٔ�ن هذا ا�واء ُمدَرج يف اخلطة الصحیة إاللزامية، مما یعين 

فة املنتج، رمغ ارتفاعها، ال یتحملها املس�هتلكون، بل یتحملها نظام التأٔمني الصحي املدعوم من احلكومة مضنًا ٔأن �لك
 الكولومبیة.

) ال�سًا ٕاىل وزارة الص�ة ٕالصدار ٕاقرار IFARMA Foundation، قدمت مؤسسة ٕایفارما (2014نومفرب  24ويف  .47
واستند �ل�س يف املقام أ�ول ٕاىل ارتفاع سعر  43،44لعقار ٕامياتینب.بوجود مصل�ة �امة متهیدًا ملنحها �رخيصًا ٕاجبارً� 

وبعد حتلیل مجیع املعلومات املتعلقة �ٕالجراء، . املس�تحرض الصیدالين والقيود املفروضة �ىل مزيانیة احلكومة الكولومبیة
ا ٔأس�باً� وجهية لٔ��ذ مببدٔأ املصل�ة ا�ي ٔأ�لنت فيه ٔأن �هي 2016یونیو  14املؤرخ  2475ٔأصدرت وزارة الص�ة القرار رمق 

)، بصفة احتیاطیة، CNPMDMالعامة �شأٔن عقار ٕامياتینب، وطلبت ٕاىل اللجنة الوطنیة لتسعري أ�دویة وأ��زة الطبیة (
 45ٔأن تنظر يف ٕادراج العقار مضن خطط ضبط أ�سعار بطریقة مبارشة.

 46س وصاحب الرباءة، ولكن مت تأٔییده يف �س�تئناف.من �انب ّلكٍ من ُمقديم �ل� 2475واس�تؤنف القرار رمق  .48
وبناًء �ىل ذ�، قدمت اللجنة الوطنیة لتسعري أ�دویة وأ��زة الطبیة مهنجیهتا العامة اليت �رسي �ىل أ�دویة اليت أ��ِلن ٔأن 

  47).2016لعام  03املصل�ة العامة تقتضهيا يف �االت اس�تثنائیة (التعممي رمق 

49.  ٓ راء ش�ىت الواكالت احلكومية �شأٔن ٔأس�باب املصل�ة العامة، تقرر �دم منح الرتخيص إالجباري لهذا ونظرًا لتعارض أ
ا�ي ثُبِّت  2016لعام  4ومع ذ�، ٔأصدرت اللجنة الوطنیة لتسعري أ�دویة وأ��زة الطبیة التعممي رمق . املنتج يف �ولومبیا

 % مقارنًة �لسعر املُرص�ح به مس�بقًا. 43.9بتخفيض السعر بنس�بة �لك مللیغرام، مما مسح  206.42مبوجبه سعر ا�واء عند 

 ٕا�وادور

م القسم السابع من قانون امللكية الفكریة .50 من  154ووفقًا للامدة . جبارينظام الرتخيص االٕ  48ف� خيص ٕا�وادور، یُنّظِ
 قانون امللكية الفكریة:

العامة ٔأو الطوارئ ٔأو أ�من القويم، جيوز ل�و�،  "عقب ٕا�الن رئيس امجلهوریة عن وجود ٔأس�باب تتعلق �ملصل�ة
ما دامت هذه أ�س�باب قامئة، ٕاخضاع ٔأي �راءة للرتخيص إالجباري يف ٔأي وقت، ويف هذه احلا�، جيوز للمد�ریة 

                                         
يب هو دواء جزیيئ صغري لعالج الرسطان وٕامياتین  .29270متعددة أ�شاكل) احملمي مبوجب الرباءة الكولومبیة رمق  ßٕامياتینيب ميس�یالت (هیئة ِبيتَا   43

 و�ُس�ت�دم لعالج رسطان ا�م. 
�ل�س متاح �رب الرابط التايل:   44

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Solicitud-de-una-declaracion-en-
el-acceso-al-medicamento-IMATINIB.pdf . 

م من �ولومبیا يف الوثیقة   45  .SCP/27/6انظر البیان املُقد�
 .2016لعام  4148و 4008القراران رمق   46
م من �ولومبیا يف الوثیقة انظر ال   47 . ويف وقت تقدمي البیان، اكن جملس ا�و� ال �زال ینظر يف طلب بطالن هذا التعممي ورد SCP/27/6بیان املُقد�

 احلقوق.
: )، وهو متاح يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل2014فربا�ر  10قانون امللكية الفكریة يف ٕا�وادور (�س�ة مو�دة بتارخي   48

https://wipolex.wipo.int/en/text/444010. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Solicitud-de-una-declaracion-en-el-acceso-al-medicamento-IMATINIB.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Solicitud-de-una-declaracion-en-el-acceso-al-medicamento-IMATINIB.pdf
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مت طلبات �شأٔهنا، دون إال�الل حبقوق ما� الرباءة يف احلصول �ىل  الوطنیة للملكية الصناعیة منح �راخيص قُّدِ

(�رمجة  49وجيب ٕاخطار ما� الرباءة قبل منح الرتخيص ليك �متكن من ا�فاع عن حقوقه.". وفقًا لهذا القسمٔأجر 
 �ري رمسیة).

�شأٔن ٕا�الن املصل�ة العامة ف� یتعلق �حلصول �ىل أ�دویة من  118و�الوة �ىل ذ�، ٔأقر املرسوم التنفيذي رمق  .51
، بأٔن "احلصول �ىل 2009ٔأكتو�ر  23س�توري مجلهوریة ٕا�وادور يف ٔأ�ل �س�ت�دام البرشي، ا�ي ٔأصدره الرئيس ا�

أ�دویة املُس�ت�دمة لعالج ٔأمراض تصيب الشعب إال�وادوري واليت متثل ٔأولویة من حيث الص�ة العامة" مسأٔ� تندرج يف 
 50،51رش".ٕاطار املصل�ة العامة، ؤأقر بأٔنه جيوز منح �راخيص ٕاجباریة "لرباءات أ�دویة الرضوریة لعالج الب 

مبادئ توجهيیة �شأٔن  2010ینا�ر  15الصادر يف  P-IEPI 04-10من القرار رمق  8وٕاضافة ٕاىل ذ�، قدمت املادة  .52
وتنص �ىل ٔأنه فور حفص الو�ئق وٕاخطار صاحب الرباءة، . ٕاصدار �راخيص ٕاجباریة لرباءات املس�تحرضات الصیدالنیة

ملكتب الوطين للملكية الفكریة، من وزارة الص�ة العامة ٔأن توحض هل س�یطلب املعهد إال�وادوري للملكية الفكریة، �رب ا
موضوع الطلب هو دواء �ُس�ت�دم لعالج ٔأمراض تصيب الشعب إال�وادوري ویُعترب هذا العالج من ٔأولو�ت الص�ة العامة 

 ٔأم ال.

دواء مضاد  ، منحت حكومة ٕا�وادور �رخيصها إالجباري أ�ول �واء ریتو�فري، وهو2010ٔأ�ریل  24ويف  .53
ومن ٔأ�ل منح هذا الرتخيص، قدمت وزارة الص�ة يف ٕا�وادور رٔأً� تقنیًا ٕاىل املعهد إال�وادوري  52للفريوسات القهقریة.

للملكية الفكریة ٔأكدت فيه ٔأن ریتو�فري مادٌة فعاٌ� �ُس�ت�دم مبفردها ٔأو مع مادة ٔأخرى لتصنیع ٔأدویة ُمس�ت�دمة يف خمطط 
نومفرب  12ويف  53فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز، ومن مث� فٕاهنا من ٔأولو�ت الص�ة العامة."�الج أ�ش�اص املصابني ب

، ٔأصدر املعهد إال�وادوري للملكية الفكریة �رخيصًا ٕاجبارً� أٓخر لتولیفة مادة الميفود�ن املضادة للفريوسات القهقریة 2012
و�الوة �ىل ذ�، ٔأفادت التقار�ر ٔأن �راخيص . دویة ذات أ�ولویةبعد ٔأن ٔأكدت وزارة الص�ة ٔأهنا من ا�ٔ  54ومادة ٔأ�اكفري

 2014.55و 2013ٕاجباریة �دیدة ٔأخرى صدرت يف ٕا�وادور بني �ايم 

                                         
د �ىل و�ه اخلصوص �� الرتخي  49 د قرار منح الرتخيص إالجباري نطاق ذ� الرتخيص ٔأو مداه، وُحيّدِ ص وموضو�ه تنص املادة ٔأیضًا �ىل ما یيل: "ُحيّدِ

انون. وال ینتقص منح �رخيص ٕاجباري �واعي املصل�ة العامة من هذا الق 156ومقدار إال�وات ورشوط دفعها، وذ� دون إال�الل بأٔحاكم املادة 
 ). 2014فربا�ر  10من قانون امللكية الفكریة يف ٕا�وادور (�س�ة مو�دة بتارخي  154من حق صاحب الرباءة يف مواص� اس�تغاللها.". املادة 

س�تحرضات العنایة الشخصیة، وت� أ�دویة اليت ال �ُس�ت�دم معومًا من املرسوم ٔأن مس�تحرضات التجمیل وأ�دویة التجمیلیة وم  1توحض ٔأیضًا املادة   50
�شأٔن ٕا�الن املصل�ة العامة ف� یتعلق �حلصول �ىل أ�دویة من  118يف �الج أ�مراض، ال تُعترب من ٔأولو�ت الص�ة العامة. املرسوم التنفيذي رمق 

 .https://wipolex.wipo.int/en/text/281152ط التايل: ٔأ�ل �س�ت�دام البرشي متاح يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الراب
)، من �الل املد�ریة الوطنیة للملكية الصناعیة، هو املكتب الوطين ا�تص مبنح IEPIینص املرسوم �ىل ٔأن املعهد إال�وادوري للملكية الفكریة (  51

يف الترشیعات ذات الص� ويف املرسوم، ؤأن املوافقة �ىل منح  الرتاخيص إالجباریة ملقديم الطلبات، �رشط ٔأن تنطبق �لهيم الرشوط الواردة
 من املرجع السابق.  2الرتاخيص إالجباریة تتوقف �ىل الظروف اخلاصة �لك �ا�. املادة 

ربوتيين العكيس، اخلاصة "مبر�بات مثبطات أ�نزمي ال PI-97-1142�رخيصًا ٕاجبارً� �شأٔن الرباءة رمق  IEPI-DNPI-1ُمنح من �الل القرار رمق   52
 ومعلیة لٕالصالح، والرت�یبات الصیدالنیة اليت تتضمن ذ�".

 .https://www.citizen.org/sites/default/files/access_attachment_3_0.pdfمتاح �رب الرابط التايل:  IEPI-DNPI-1القرار رمق   53
 .https://www.keionline.org/22041املصدر:   54
ثال، دییغو سا��ر� "الرتخيص إالجباري يف بريو ف� یتعلق �حلق يف الص�ة: تعریف املصل�ة العامة يف ضوء إالطار القانوين انظر، �ىل سبيل امل   55

 ).MIPLCمبركز ميوخن لقانون امللكية الفكریة ( 2015مجلا�ة دول أ�ند�ز"، فرقة 
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 بريو

ل �لقانون رمق  107556من املرسوم الترشیعي رمق  40يف بريو، تتضمن املادة  حكامً یتعلق بنظام الرتخيص  2931657املُعد�
 هذا احلمك: جباري، وف� یيل نصاالٕ 

ٔأْي –"عقب إال�الن، مبوجب مرسوم ساٍم، عن وجود ٔأس�باب تتعلق �ملصل�ة العامة ٔأو الطوارئ ٔأو أ�من القويم 
�االت طوارئ وطنیة ٔأو �ريها من ظروف الرضورة القصوى ٔأو يف �االت �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض 

ما دامت هذه أ�س�باب قامئة. ويف هذه احلا�، تُمنح جيوز ٕاخضاع الرباءة للرتخيص إالجباري يف ٔأي وقت،  –�امة
وجيب ٕاخطار صاحب الرباءة اخلاضعة للرتخيص إالجباري مىت اكن ذ� ممكنًا يف �دود . الرتاخيص عند الطلب

 (�رمجة �ري رمسیة) 58املعقول."

بوجود "�االت طوارئ  "ووفقًا لصیغة هذا احلمك، �رتبط وجود "ٔأس�باب املصل�ة العامة ٔأو الطوارئ ٔأو أ�من القويم .54
 وطنیة ٔأو �ريها من ظروف الرضورة القصوى ٔأو يف �االت �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة". 

دة يف  .55 ورمغ ٔأن السلطة الوطنیة ا�تصة يف بريو مل متنح حىت ا�ٓن ٔأي �رخيص ٕاجباري ٔ�ي سبب من أ�س�باب املُ�د�
البريويف ینظر �الیًا يف اقرتاح یدعو ٕاىل ٕاصدار �رخيص ٕاجباري �واء سالف ا��ر، فٕان الكونغرس ال احلمك الترشیعي 

  60ٔأنه من أ�دویة اليت تقتضهيا املصل�ة العامة. 2017، بعد ٔأن ٔأ�لنت جلنة الص�ة يف الكونغرس يف �ام 59ٔأ�زا�فري

 نظام �راءات ��رتاع �ول جملس التعاون �ول اخللیج العربیة 4.2

م املواد من  .56 من نظام �راءات ��رتاع �ول جملس التعاون �ول اخللیج العربیة منح الرتاخيص  22ٕاىل  19تُنّظِ
و�رد ٔأس�باب منح  61إالجباریة ف� یتعلق �لرباءات الصادرة عن مكتب �راءات ��رتاع �لس التعاون �ول اخللیج العربیة.

، جيوز �لس إالدارة منح �رخيص 19ووفقًا للامدة . اعمن نظام �راءات ��رت  21ٕاىل  19الرتخيص إالجباري يف املواد من 

                                         
الصادر عن جلنة جام�ة دول أ�ند�ز املُنشئ للنظام املشرتك للملكية  486ار رمق �شأٔن اع�د أ�حاكم التمكیلیة للقر  1075املرسوم الترشیعي رمق   56

 ).2006الصناعیة (
 �شأٔن تعدیل وٕادماج وتنفيذ ٔأحاكم متنو�ة �شأٔن تنفيذ اتفاق تعز�ز الت�ارة املُوق�ع بني بريو والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، اعُتمد يف 29316القانون رمق   57

 . 2009ینا�ر  13
د، �ىل و�ه اخلصوص، مدة ال  58 د القيادة الوطنیة ا�تصة نطاق الرتخيص إالجباري ٔأو مداه، وُحتّدِ رتخيص ومقدار تنص املادة ٔأیضًا �ىل ما یيل: "ُحتّدِ

لرتخيص للمراجعة وخيضع ٔأي قرار �شأٔن هذا ا التعویض املايل ورشوطه. وال خيّل منح الرتخيص إالجباري حبق ما� الرباءة يف مواص� اس�تغاللها.
 القضائیة.".

 ٔأ�زا�فري دواء مضادة للفريوسات القهقریة و�ُس�ت�دم لعالج فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز.  59
إال�الن الصادر عن جلنة الص�ة �لكونفرس متاح �رب الرابط التايل:   60

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00275DC21MAY2
0170607.pdf :وانظر ٔأیضًا .http://aisperu.org.pe/documentos/17-nota-de-prensa-declaran-atazanavir-de-interes-

publico-ingles/file. 
لعربیة السعودیة، وسلطنة ُعامن، ودو� قطر، یتكون جملس التعاون �ول اخللیج العربیة من دو� إالمارات العربیة املت�دة، ودو� البحر�ن، واململكة ا  61

ایة مبوجب ودو� الكویت. ویقدم "مكتب �راءات ��رتاع �لس التعاون �ول اخللیج العربیة" نظامًا مو�دًا ملنح الرباءات، ویوفر هذا النظام امحل
 الرباءات يف مجیع ا�ول أ�عضاء الست.
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ٕاجباري ٕاذا مل �س�تغل ما� الرباءة ��رتاع املشمول �لرباءة �ىل إالطالق ٔأو اس�تغ� �ىل و�ه �ري اكٍف طبقًا للامدة الثالثة 

احلا�ة العامة املل�ة �دًا" ٔأو و�الوة �ىل ذ�، تُعّد ٔأیضًا "�ا� الطوارئ العامة" ٔأو " 62عرشة من نظام �راءات ��رتاع.
  .20/2"�س�ت�دام العام �ري الت�اري" من دواعي طلب �رخيص ٕاجباري، وفقًا للامدة 

من نظام �راءات ��رتاع ٔ�ي �از حكويم يف ٔأي دو� من دول جملس  20/3وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �سمح املادة  .57
ويف هذه احلا�، . ول برباءة، استنادًا ٕاىل ما تتطلبه املصل�ة العامةالتعاون بأٔن یطلب �رخيصًا ٕاجبارً� الس�تغالل ا�رتاع مشم

جيوز �لس إالدارة املوافقة �ىل منح الرتخيص �لرشوط املذ�ورة يف املادة التاسعة عرشة ومع مرا�اة ما ورد يف املادتني 
 من نظام �راءات ��رتاع. 20/2و 20/1

و�ىل و�ه الت�دید، . ع منح �رخيص ٕاجباري يف �ا� الرباءات التابعةمن نظام �راءات ��رتا 21وتتناول املادة  .58
اقتصادیة كربى" واكن هذا  ةتنص هذه املادة �ىل ٔأنه ٕاذا اكن اس�تغالل ��رتاع ینطوي �ىل "تقدم تقين ذي شأٔن و� ٔأمهی
ام �رخيصًا ٕاجبارً� �س�تغالل �س�تغالل �س�تلزم اس�ت�دام ا�رتاع أٓخر، �از �لس إالدارة ٔأن مينح ٔأي من الطرفني ٔأو لكهي

  63��رتاع ا�ٓخر، وذ� ما مل یتفق الطرفان ودً� �ىل �س�تغالل.

من نظام �راءات ��رتاع �ىل ٕالغاء هذا الرتخيص يف احلاالت  22وف� یتعلق ٕ�هناء الرتخيص إالجباري، تنص املادة  .59
 ا�ٓتیة:

تغالًال اكفيًا يف دول جملس التعاون �الل س�نتني من منح ٕاذا مل یقم املس�تفيد من هذا الرتخيص �س�تغال� اس�  −
 الرتخيص قاب� للت�دید مدة س�نتني ٔأخریني ٕاذا ثبت ٔأن هناك سببًا وجهيًا للتأٔ�ري؛

وٕاذا مل یقم املس�تفيد من الرتخيص إالجباري بتسدید املبالغ املس�تحقة �لیه واملبالغ املنصوص �لهيا يف اللواحئ  −
 خي اس�تحقاقها؛�الل ثالثة ٔأشهر من �ر

 وٕاذا مل �راع املُرخ�ص � ٕاجبارً� ٔأي رشط أٓخر منصوص �لیه يف قرار منح الرتخيص؛  −

وٕاذا انهتت أ�وضاع اليت من ٔأ�لها ُمنح الرتخيص ومل �كن من املرحج �كرار �دو�ا، مع مرا�اة احلقوق  −
 املرشو�ة للُمرخ�ص �.

ل التفاق �نغي املؤرخ  4.3 ، �شأٔن ٕا�شاء املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة 1977ارس م 2االتفاق املُعّدِ
 )1999فربا�ر  24(�نغي (مجهوریة ٔأفریقيا الوسطى)، 

ل التفاق �نغي (اتفاق �نغي) �رشیعًا مو�دًا �شأٔن امللكية الصناعیة مجلیع ا�ول أ�عضاء يف املنظمة  .60 ميثل االتفاق املُعّدِ
من  56ٕاىل  46وتتعلق املواد من . تناول مسائل الرباءات يف املرفق أ�ول التفاق �نغيوجيري  64أ�فریقية للملكية الفكریة.

                                         
�ىل ما یيل: "�ىل ما� الرباءة اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة اس�تغالًال اكفيًا يف دول جملس التعاون  من نظام �راءات ��رتاع 13تنص املادة   62

 ة التاسعة عرشة.".�الل ثالث س�نوات من �رخي منح الرباءة. ويف �ا� انقضاء املدة املقررة دون اس�تغالل الرباءة اس�تغالًال اكفيًا، تُطب�ق ٔأحاكم املاد
 من نظام �راءات ��رتاع. 20و 19ا�، جيب مرا�اة ٔأحاكم املادتني يف هذه احل 63
) تتضمن مرفقات هذا االتفاق، �ىل التوايل، أ�حاكم الواجب تطبیقها يف لك دو� عضو ف� یتعلق 1من اتفاق �نغي �ىل ما یيل: "( 4تنص املادة   64

 .�اكمل �ىل لك دو� تصدق �ىل االتفاق املذ�ور ٔأو تنضم ٕالیه."�لرباءات (املرفق أ�ول) [...] و�رسي االتفاق ومرفقاته �
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، جيوز منح �رخيص �ري طوعي بناًء �ىل طلب 46ووفقًا للامدة . "�لرتاخيص �ري الطوعیة" 65املرفق أ�ول التفاق �نغي
م من ٔأي خشص بعد انقضاء ٔأربع س�نوات من �رخي ٕایداع طلب الرباءة  ٔأو ثالث س�نوات من �رخي منح الرباءة، مع ُمقد�

 وجوب تطبیق املدة اليت تنقيض مؤخرًا، يف �ا� استيفاء رشط وا�د ٔأو ٔأكرث من الرشوط التالیة:

 �دم اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة يف ٔأرايض ٔأي دو� من ا�ول أ�عضاء يف وقت تقدمي الطلب؛ −

 ت� ا�و� ال یليب الطلب �ىل املنتج احملمي �رشوط معقو�؛اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة يف  −

ض ٕاقامة أ��شطة الصناعیة أٔو الت�اریة ٔأو تطو�رها يف ٔأرايض ت� ا�و� لرضر �بري وُمجِحف �سبب  − تعر�
 رفض ما� الرباءة منح �راخيص ٕ�جراءات ورشوط جتاریة معقو�.

 66ذا ٔأبدى ما� الرباءة ٔأس�باً� وجهية لعدم اس�تغالل ��رتاع.ومع ذ�، ال جيوز منح هذا الرتخيص �ري الطوعي إ  .61

وتت�ىل الرشوط . من اتفاق �نغي منح �رخيص �ري طوعي �شأٔن �راءة �بعة 47و�الوة �ىل ذ�، تُنظم املادة  .62
 . (ل) من اتفاق �ریبس، املذ�ورة ٔأ�اله31الواجب �متثال لها يف �ا� الرباءات التابعة يف املادة 

�ىل جواز احلصول �ىل �راخيص حبمك الوظیفة يف �ا� بعض الرباءات "ذات  56ًة ٕاىل ذ�، تنص املادة وٕاضاف .63
أ�مهیة احلیویة القتصاد الب� ٔأو الص�ة العامة ٔأو ا�فاع الوطين، ٔأو ٕاذا اكن �دم اس�تغالل هذه الرباءات ٔأو �دم كفایة 

وختضع الرتاخيص املمنو�ة حبمك الوظیفة لنفس الرشوط اليت ختضع لها . اس�تغاللها یُعّرِض تلبیة احتیا�ات الب� خلطر شدید"
  46.67الرتاخيص �ري الطوعیة املمنو�ة مبوجب املادة 

فطلب منح �رخيص . من اتفاق �نغي اجلوانب إالجرائیة اخلاصة بطلب منح �رخيص �ري طوعي 48وتُوّحضِ املادة  .64
م ٕاىل احملمكة املدنیة ا لتابع لها حمل ٕاقامة صاحب الرباءة، وٕاذا اكن صاحب الرباءة یقمي يف اخلارج، �ري طوعي جيب ٔأن یُقد�

فيجب تقدمي الطلب ٕاىل احملمكة املدنیة التابع لها حمل ٕاقامته املُختار ٔأو املاكن ا�ي �ني� فيه و�یًال ٔ�غراض ٕایداع طلب 
 �ىل ٔأن اس�تغالل ��رتاع املشمول وجيب ٔأن یتضمن طلب منح �رخيص �ري طوعي، مضن ٔأمور ٔأخرى، دلیالً  68الرباءة.

مًا من صاحب الطلب یتعهد فيه  69�رشوط معقو�،�لرباءة يف ٔأرايض دو� عضو ال یليب الطلب �ىل املنتج احملمي  وبیاً� ُمقد�
 70�س�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة يف ٔأرايض ٕا�دى ا�ول أ�عضاء �ىل حنو یليب احتیا�ات السوق.

                                         
65  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/oa002/trt_oa002_2.pdf 
 ) من اتفاق �نغي.2(46املادة   66
 ) من اتفاق �نغي. 3(56املادة   67
مة من ٔأش�اص مقميني يف ٔأرا  68 يض ٕا�دى ا�ول أ�عضاء. وجيب ٕابالغ ما� الرباءة ٔأو و�ی� بذ� دون ٕابطاء. املادة ال یُنظر ٕاال يف الطلبات املُقد�

 ) من اتفاق �نغي. 1(48
 )(ج) من اتفاق �نغي.1(48املادة   69
 )(د) من اتفاق �نغي.1(48املادة   70
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ويف �ا� املوافقة �ىل منح الرتخيص �ري الطوعي، . احملمكة املدنیة يف طلب منح الرتخيص �ري الطوعيوتنظر وتبّت  .65
د قرار احملمكة املدنیة نطاق الرتخيص ومقدار أ�جر ا�ي جيب ٔأن یدفعه املُرخ�ص � ٕاىل ما� الرباءة، ويف �ا� �دم  ُحيّدِ

 71�ادًال، مع ٕایالء �عتبار الواجب مجلیع ظروف احلا�.وجود اتفاق بني الطرفني، جيب ٔأن �كون هذا أ�جر 

 �حتاد أ�ورويب  4.5

الصادر  EC/98/44من أ�سس القانونیة اليت �ُستند ٕا�هيا يف منح الرتاخيص إالجباریة يف �حتاد أ�ورويب: التوجيه  .66
محلایة القانونیة ال�رتا�ات التكنولوجية �شأٔن ا 1998یولیو  6عن الربملان أ�ورويب وعن جملس �حتاد أ�ورويب بتارخي 

الصادرة عن الربملان  816/2006والالحئة رمق  72البیولوجية (توجيه �حتاد أ�ورويب �شأٔن التكنولوجيا البیولوجية)،
�شأٔن الرتخيص إالجباري للرباءات املتعلقة بتصنیع  2006مایو  17أ�ورويب وعن جملس �حتاد أ�ورويب بتارخي 

 ات الصیدالنیة من ٔأ�ل تصد�رها ٕاىل ب�ان تعاين من مش�ت الص�ة العامة.املس�تحرض 

 توجيه �حتاد أ�ورويب �شأٔن التكنولوجيا البیولوجية

�ىل جواز احلصول �ىل �رخيص ٕاجباري �ري اس�تئثاري يف احلاالت اليت یتعذر فهيا  EC/98/44ینص التوجيه  .67
سابقة، ٔأو احلاالت اليت �كون فهيا صاحب �راءة تتعلق بأٔ�د ا�رتا�ات اس�تغالل حق يف صنف نبايت دون انهتاك �راءة 

 12ويف هذا الصدد، تنص املادة . التكنولوجيا البیولوجية ال �س�تطیع اس�تغالل �راءته دون انهتاك حق سابق يف صنف نبايت
 من توجيه �حتاد أ�ورويب �شأٔن التكنولوجيا البیولوجية �ىل ما یيل:

� النبا�ت ال �س�تطیع احلصول �ىل صنف نبايت ٔأو اس�تغال� دون انهتاك �راءة سابقة، �از � ٕاذا اكن مس�تو .1"
ٔأن یتقدم بطلب للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري من ٔأ�ل �نتفاع �ري �س�تئثاري �ال�رتاع احملمي مبوجب الرباءة 

امحلایة، �رشط دفع ٕا�وة مناس�بة. �لقدر ا�ي �كون فيه الرخصة رضوریة الس�تغالل الصنف النبايت ا�ي ستشم� 
وتنص ا�ول أ�عضاء �ىل ٔأنه يف �ا� منح هذا الرتخيص، سوف حيق لصاحب الرباءة احلصول �ىل �رخيص مقابل 

 (متبادل) �رشوط معقو� الس�ت�دام الصنف احملمي.

انهتاك حق  لها دونٕاذا اكن صاحب �راءة متعلقة بأٔ�د ا�رتا�ات التكنولوجيا البیولوجية ال �س�تطیع اس�تغال .2
سابق يف صنف نبايت، �از � ٔأن یتقدم بطلب للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري من ٔأ�ل �نتفاع �ري �س�تئثاري 

�لصنف النبايت احملمي مبوجب ذ� احلق، �رشط دفع ٕا�وة مناس�بة. وتنص ا�ول أ�عضاء �ىل ٔأنه يف �ا� منح هذا 
نبايت احلصول �ىل �رخيص مقابل (متبادل) �رشوط معقو� الرتخيص، سوف حيق لصاحب احلق يف الصنف ال 

 الس�ت�دام ��رتاع احملمي.

ومن ٔأ�ل احلصول �ىل هذا الرتخيص، جيب �ىل مودعي الطلبات املُشار ٕا�هيم ٔأ�اله، ٔأْي مس�تو� النبا�ت ٔأو  .68
 صاحب الرباءة، ٕاثبات ما یيل:

                                         
 ) من اتفاق �نغي.4) و(3) و(1(49املادة   71
lex.europa.eu/legal-https://eur-فيض ٕا�هيا الرابط التايل: متاح يف الصف�ة اليت یُ  EC/98/44التوجيه   72

content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0044. 
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ق يف الصنف النبايت للحصول �ىل ٔأهنم تقدموا دون �دوى بطلب ٕاىل صاحب الرباءة ٔأو صاحب احل )أٔ (
 �رخيص تعاقدي؛

ؤأن الصنف النبايت ٔأو ��رتاع ميثل تقدمًا تقنیًا �بريًا ذا ٔأمهیة اقتصادیة �لغة مقارنًة �ال�رتاع املُطالَب  )ب(
،73حبامیته يف الرباءة ٔأو الصنف النبات احملمي.

F

74 

هنا يف قانوهنا الوطينومن ٔأ�ل ٕانفاذ توجهيات �حتاد أ�ورويب، یتعني �ىل ا�ول ا .69 وقد . ٔ�عضاء يف �حتاد ٔأن تُضّمِ
من توجيه �حتاد أ�ورويب �شأٔن التكنولوجيا  12تضمنت �رشیعات كثري من ا�ول أ�وروبیة ٔأحاكمًا ُمنفِّذًة للامدة 

 75البیولوجية، �ىل الرمغ من اختالف الصیغة ا�قيقة.

 816/2006الحئة ا�لس أ�ورويب رمق 

من ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن  6حئة ٕاىل تنفيذ النظام املُنشأٔ بقرار منظمة الت�ارة العاملیة اخلاص بتنفيذ الفقرة هتدف الال .70
قًا ملنح الرتاخيص إالجباریة ف�  2003.76ٔأغسطس  30اتفاق �ریبس والص�ة العامة املؤرخ  وتضع هذه الالحئة ٕاجراًء ُمنس�

علقة بتصنیع املس�تحرضات الصیدالنیة وبیعها، عندما �كون هذه املس�تحرضات خيص الرباءات وشهادات امحلایة التمكیلیة املت
صة للتصد�ر ٕاىل ب�ان مس�توردة ُمس�تَِحقّة حتتاج ٕاىل هذه املس�تحرضات من ٔأ�ل معاجلة مش�ت الص�ة العامة . ُمخص�

 77حتاد أ�ورويب.ؤ�ن الالحئة تُعّد قانوً� �رشیعیًا ُملزِمًا، فيجب تطبیقها بأٔمكلها يف مجیع ٔأحناء �

                                         
 ) من توجيه �حتاد أ�ورويب �شأٔن التكنولوجيا البیولوجية.3(12املادة   73
من الحئة  29ؤو� عن منح الرتخيص. وتُطب�ق املادة ) �ىل ٔأن تُعّنيِ لك دو� من ا�ول أ�عضاء سلطة وا�دة ٔأو أٔكرث �كون مس4(12كام تنص املادة   74

ٕاذا اكن �رخيص الصنف النبايت ال ميكن ٔأن مين�ه ٕاال مكتب امجلا�ة أ�وروبیة لٔ�صناف النباتیة. وقد �ُدلت الحئة  2100/94ا�لس أ�ورويب رمق 
من الحئة ا�لس  29ٔأ من املادة 5. وتنص الفقرة 2004ر�ة ٔأ�ریل املؤ  873/2004مبوجب الحئة ا�لس أ�ورويب رمق  2100/94ا�لس أ�ورويب رمق 

م، یُمنَح صاحب الرباءة اخلاصة بأٔ�د ا�رتا�ات التكنولوجيا البیولوجية �رخيصًا 5�ىل ما یيل:  873/2004أ�ورويب رمق  ٔأ. "بناًء �ىل الطلب املُقد�
، �رشط دفع ٕا�وة مناس�بة �ىل سبيل املاكفأٔة EC/98/44) من التوجيه 2(12ادة ٕاجبارً� لالنتفاع �ري �س�تئثاري بصنف نبايت محمي مبقتىض امل

) ٔأنه قد تقدم دون �دوى بطلب ٕاىل صاحب احلق يف الصنف النبايت للحصول منه �ىل �رخيص تعاقدي، 1العاد�، �ىل ٔأن یثبت صاحب الرباءة: (
وٕاذا اكن املا�، من ٔأ�ل متكينه من اكتساب ٔأو  ة ُمعتَربة مقارنًة �لصنف النبايت احملمي.) ؤأن ��رتاع ميثل تقدمًا تقنیًا �بريًا ذا ٔأمهیة اقتصادی2(

من ٔأ�ل �نتفاع �ري �س�تئثاري ��رتاع  EC/98/44) من التوجيه 1(12اس�تغالل حقه يف الصنف النبايت، قد ُمنح �رخيصًا ٕاجبارً� وفقًا للامدة 
صة بذ� ��رتاع، بناًء �ىل طلبه، �رخيصًا مقابًال �ري اس�تئثاري �رشوط معقو� الس�تغالل الصنف مشمول برباءة، یُمنح صاحب الرباءة اخلا

ا�ة �قتصادیة النبايت، و�كون النطاق إالقلميي للرتخيص ٔأو الرتخيص املقابل املُشار ٕالیه يف هذه الفقرة مقصورًا �ىل ما �شم� الرباءة من ٔأحناء امجل
متا�ة يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل:  873/2004س أ�ورويب رمق أ�وروبیة." الحئة ا�ل

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eur43018.pdf. 
هولندا والرنوجي انیا و انظر، �ىل سبيل املثال، أ�حاكم ذات الص� يف قوانني الب�ان التالیة: ا�منسا وبلجیاك وامجلهوریة التش�یكية و�رواتیا والتفيا ولیتو   75

 ومجهوریة مو�وفا. 
من ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ریبس والص�ة العامة متاح يف الصف�ة اليت  6، �شأٔن تنفيذ الفقرة 2003ٔأغسطس  30قرار ا�لس العام، املؤرخ   76

. انظر الفصل اخلاص �تفاق https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htmیُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: 
 �ریبس ٔأ�اله. 

مایو  17الصادرة عن الربملان أ�ورويب وعن جملس �حتاد أ�ورويب بتارخي  816/2006تو�د يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل الالحئة رمق   77
صد�رها ٕاىل ب�ان تعاين من مش�ت الص�ة العامة: �شأٔن الرتخيص إالجباري للرباءات املتعلقة بتصنیع املس�تحرضات الصیدالنیة لت 2006

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eu/eu050en.pdf. 
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�شأٔن خيارات  2017مارس  2وٕاضافًة ٕاىل الصكني القانونیني املذ�ور�ن ٔأ�اله، اعمتد الربملان أ�ورويب قرارًا يف  .71
�حتاد أ�ورويب لتيسري احلصول �ىل أ�دویة، و�شمل هذا القرار اس�ت�دام ا�ول أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب للرتخيص 

من القرار ٕاىل ٔأن اتفاق �ریبس ینص �ىل ٔأو�ه مرونة تتعلق حبقوق  51ت�دید، �شري الفقرة و�ىل و�ه ال  78إالجباري.
الرباءات، مثل الرتخيص إالجباري، مما ٔأدى ٕاىل ختفيض أ�سعار بدر�ة فّعا�، ؤأنه ميكن اس�ت�دام هذه املرونة ٔ�داة فعا� يف 

نظمة الت�ارة العاملیة ملعاجلة مش�ت الص�ة العامة، من ظروف اس�تثنائیة حيددها قانون لك دو� من ا�ول أ�عضاء يف م 
 ٔأ�ل ا�متكن من توفري أ�دویة أ�ساس�یة بأٔسعار ميسورة يف ٕاطار �رامج الص�ة العامة احمللیة ومحلایة الص�ة العامة وتعز�زها.

 تطبیق �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري �ىل الصعید الوطين .5

5.1  ُ م لالس�تثناء املتعلق �لرتاخيصإالطار القانوين امل  إالجباري نّظِ

ب�ًا/ٕاقل�ً ینص �ىل �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري يف إالطار القانوين �لك  156 ٔأنه یو�د، ٕاجامًال، تبني�  .72
د �شأٔن هذا �س�تثناء مضن �رشیعات امللكية الفكر . ب�/ٕاقلمي یة ٔأو الرباءات ویو�د يف معظم ت� الب�ان حمك قانوين ُم�د�

د �شأٔن هذا �س�تثناء يف بعض الب�ان أ�خرى، ومع ذ� . اخلاصة �لك مهنا وقد ال ینص القانون الوطين �ىل حمك ُم�د�
�ىل سبيل املثال، �رسي احلمك . تُطب�ق ٔأحاكم الرتاخيص إالجباریة �ىل ت� الب�ان من �الل عضو�هتا يف اتفاق ٕاقلميي

ويف بعض . طوعیة يف اتفاق �نغي يف مجیع ا�ول أ�عضاء يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریةاخلاص �لرتاخيص �ري ال
الب�ان، ینص قانون الرباءات أٔو قانون املنافسة (ماكحفة �حتاكر) ٔأو �هام �ىل جواز منح �رخيص ٕاجباري من ٔأ�ل 

 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، �رد ٔأحاكم �رشیعیة �شأٔن ويف. موا�ة ما یصدر عن صاحب الرباءة من ممارسات خم� �ملنافسة
(ٔأ) من الباب رمق 1498الرتاخيص إالجباریة يف قانون الهواء النقي، ويف قوا�د اللجنة التنظميیة النوویة، �ٕالضافة ٕاىل البند 

ٕالجباري يف قوانني وطنیة وحيتوي ملحق هذه الوثیقة �ىل ٔأحاكم �شأٔن الرتخيص ا. من مدونة قوانني الوال�ت املت�دة 28
 وٕاقلميیة. 

 �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري قامئة �لب�ان وأ�قالمي اليت تنص �ىل: 2اجلدول 

ٔألبانیا، واجلزا�ر، وأٔندورا، ؤأنتيغوا و�ربودا، وأ�رجنتني، ؤأرمينیا، ؤأسرتالیا، وا�منسا، ؤأذربی�ان، والبحر�ن، 
، وبو�ن، ودو� بولیفيا املتعددة القوميات، والبوس�نة 79وس، وبلجیاك، وبلزي، وبنن*وبنغالد�ش، و�ر�دوس، وبیالر 

والهرسك، وبو�سوا�، والربازیل، و�روين دار السالم، وبلغار�، وبور�ینا فاسو*، وبوروندي، واكبو فريدي، ومكبود�، 
وهونغ �ونغ (الصني)، و�ولومبیا، وجزر وا�اكمريون*، وكندا، ومجهوریة ٔأفریقيا الوسطى*، و�شاد*، وش�یيل، والصني، 

القمر*، والكونغو*، و�وس�تار�اك، و�وت دیفوار*، و�رواتیا، و�و�، وقربص، وامجلهوریة التش�یكية، ومجهوریة �ور� 
ا�ميقراطیة الشعبیة، وا�امنرك، وجيبويت، ودومينیاك، وامجلهوریة ا�ومينیكية، وٕا�وادور، ومرص، والسلفادور، وغینيا 

                                         
)، وهو متاح يف )INI(2016/2057�شأٔن خيارات �حتاد أ�ورويب لتيسري احلصول �ىل أ�دویة ( 2017مارس  2قرار الربملان أ�ورويب املؤرخ   78

-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: 
TA-2017-0061+0+DOC+XML+V0//EN. 

 غي، اليت تتعلق جبم� ٔأمور من بيهنا الرتاخيص �ري الطوعیة، يف ا�ول أ�عضاء يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة. "*" �رسي ٔأحاكم اتفاق �ن 79
 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2057(INI)
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توائیة*، وٕاس�تونیا، وٕاسواتيين، وٕاثیوبیا، وفنلندا، وفر�سا، و�ابون*، و�امبیا، وجورجيا، ؤأملانیا، و�ا�، والیو�ن، �س� 
بيساو*، وهندوراس، وهنغار�، وأٓ�سلندا، والهند، وٕاندونيس�یا، وٕا�ران، والعراق، -وغرینادا، وغوات�ال، وغینيا*، وغینيا

لیا�ن، وأ�ردن، واكزاخس�تان، و�ینيا، ومجهوریة قري�زيس�تان، ومجهوریة الو ا�ميقراطیة ؤأ�رلندا، وٕارسائیل، وٕایطالیا، وا
الشعبیة، والتفيا، ولبنان، ولیبيا، ولیختنش�تا�ن، ولیتوانیا، ولو�سمبورغ، ومدغشقر، ومالزي�، ومايل*، ومالطا، 

واملغرب، وموزمبیق، و�ميبیا، وهولندا، وموریتانیا*، ومور�ش�یوس، واملكس�یك، ومو��و، ومنغولیا، واجلبل أ�سود، 
ونیوزیلندا، ونیاكراغوا، والنیجر*، ونی�ري�، ومقدونیا الشاملیة، والرنوجي، وعامن، و��س�تان، و�بوا غینيا اجلدیدة، 

 و�راغواي، وبريو، والفلبني، وبولندا، والربتغال، وقطر، ومجهوریة �ور�، ومجهوریة مو�وفا، ورومانیا، و�حتاد
الرويس، وسانت لوس�یا، وسان تويم و�رینسييب، واململكة العربیة السعودیة، والس�نغال*، ورصبیا، وس�نغافورة، 

ومجهوریة سلوفا�یا، وسلوفينیا، وجنوب ٔأفریقيا، وٕاس�بانیا، ورسیالناك، والسودان، والسوید، وسو�رسا، وامجلهوریة 
ا، و�رینيداد وتو�غو، وتو�س، و�ر�یا، و�ركام�س�تان، ؤأوغندا، العربیة السوریة، وطاجيكس�تان، و�یلند، وتوغو*، وتونغ

ؤأو�رانیا، وإالمارات العربیة املت�دة، واململكة املت�دة، ومجهوریة تزنانیا املت�دة، والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، 
 ).156: ؤأوروغواي، ؤأوز�كس�تان، وفيیت �م، وزامبیا، وزمبابوي (ا�موع

 الرتخيص إالجباري نطاق اس�تثناء 5.2 

رمغ ٔأن أ�حاكم الوطنیة �شأٔن الرتخيص إالجباري ختتلف �ختالف ش�ىت الوال�ت القضائیة من حيث التفاصیل  .73
ا�قيقة واجلوانب إالجرائیة، یو�د، بو�ه �ام، �دد من العنارص ٔأو املتطلبات املشرتكة بني ٔأحاكم الرتخيص إالجباري يف 

. من اتفاق �ریبس (�نیًا)31و 31ٔأ من اتفاقية �ر�س واملاد�ن 5ه العنارص ٔأو املتطلبات املادة القوانني الوطنیة، وتت�ىل يف هذ
 . ٔأ�اله يف كثري من القوانني الوطنیة 22و�ش�یع، �ىل و�ه الت�دید، وجود الرشوط املذ�ورة يف الفقرة 

 رص يف القوانني الوطنیة. وتقدم أ�قسام التالیة من الوثیقة معلومات مفص� عن �یفية ٕادراج هذه العنا .74

 طبیعة الرتخيص ومدته ورشوطه العامة )أٔ (

تنص قوانني كثري من الب�ان �ىل ٔأن منح الرتاخيص إالجباریة جيب ٔأن یُنظر فيه يف ضوء "الظروف اليت تنفرد هبا  .75
خلاصة" لك �ا�"، ٔأو "جيب ٔأن یُبّت يف لك طلب من طلبات احلصول �ىل الرتاخيص �ىل �دة حسب ٔأوضا�ه وظروفه ا
 80ٔأو "بعد النظر يف حيثیات لك �ا� �ىل �دة"، ٔأو "جيب ٔأن �ستند هذا �س�ت�دام ٕاىل اخلصائص الفردیة للرباءة".

" أٔن �كون نطاق 1و�الوة �ىل ذ�، �شرتط ٔأحاكم الرتخيص إالجباري الواردة يف قوانني كثري من الب�ان: " .76
" ؤأن �كون الرتخيص إالجباري �ري 2�ي ُمنح من ٔأ�� الرتخيص، "الرتخيص إالجباري متناس�بًا، أْٔي یقترص �ىل الغرض ا

و�ُس�تثىن يف احلا� الثانیة ذ� اجلزء من املؤسسة الت�اریة ٔأو السمعة الت�اریة  –اس�تئثاري و�ري قابل للتنازل للغري عنه 
 ا�ي ُمنح الرتخيص خبصوصه. 

ة �ىل وجوب ٕاهناء الرتخيص ٕاذا تبني، بعد �س��ع ٕاىل وف� یتعلق مبدة الرتخيص إالجباري، تنص القوانني الوطنی .77
الطرفني، ٔأن الظروف اليت ٔأدت ٕاىل من�ه مل تعد موجودة ومن �ري املرحج ٔأن یتكرر �دو�ا، مع مرا�اة توفري حامیة اكفية 

                                         
 انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأحاكم قوانني قربص والعراق واجلبل أ�سود و��س�تان ورصبیا وطاجيكس�تان.  80
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لطة اليت منحت وبو�ه �ام، �متتع السلطة ا�تصة (ويه �ادًة ما �كون الس. للمصاحل املرشو�ة للمس�ت�دم املُّرصح �
وميكن، يف كثري . الرتخيص ٔأو السلطات القضائیة) بصالحية ٕا�ادة النظر يف وجود الظروف اليت ٔأدت ٕاىل منح الرتخيص

ولكن ميكن ٔأیضًا، يف بعض الب�ان، ٔأن یتقدم بذ� . من الب�ان، ٔأن یطلب صاحب الرباءة ٕا�ادة النظر يف ت� الظروف
كام تنص قوانني بعض الب�ان �ىل ٔأن السلطة . 83ٔأو "ٔأي خشص" 82الطرفني" ٔأو "ٔأي من 81الطلب "ٔأي طرف معين"

  84ا�تصة جيوز لها ٕالغاء الرتاخيص إالجباریة بناًء �ىل اتفاق بني صاحب الرباءة واملُرخ�ص �.

وٕاضافًة  85.وتنص ٔأیضًا بعض القوانني �ىل ٔأنه ميكن ٕاهناء الرتخيص إالجباري ٕاذا مل ميتثل املُرخ�ص � لرشوط القرار .78
ٕاىل ذ�، تنص بعض القوانني �ىل ٔأن السلطة ا�تصة جيوز لها ٕالغاء هذا الرتخيص ٕاذا مل یقم املُرخ�ص � �ٔ�عامل التحضريیة 

 86الالزمة ٔأو ٕاذا مل �س�تغل ��رتاع �الل فرتة زمنیة حمددة بعد منح الرتخيص.

جباریة �ُس�ت�دم �البًا لضامن توفري املنتج املشمول �لرباءة و�الوة �ىل ذ�، تنص القوانني ٔأیضًا �ىل ٔأن الرتاخيص االٕ  .79
ويف هذا . يف السوق احمللیة، ف� �دا احلاالت اليت یُمنح فهيا الرتخيص إالجباري من ٔأ�ل تصحیح ممارسة خم� �ملنافسة

لغرض وحيد هو تصنیع الصدد، توفر بعض القوانني ٕاماكنیة منح �راخيص ٕاجباریة لصاحل موردي أ�دویة اجلنيسة، وذ� 
  87املس�تحرضات الصیدالنیة وتصد�رها ٕاىل ب�ان تفتقر ٕاىل القدرات إالنتاجية يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة.

 اجلهود السابقة للحصول �ىل ترصحي �رشوط ؤأحاكم معقو� و�الل فرتة زمنیة معقو� )ب(

يص ٕاجباري املنصوص �لهيا يف الترشیعات (ب) من اتفاق �ریبس، �متثل ٔأ�د رشوط منح �رخ 31جتس�یدًا للامدة  .80
الوطنیة يف ٔأن �كون الطرف الطالب لهذا الرتخيص قد بذل �ودًا للحصول من صاحب احلق �ىل ترصحي �رشوط ؤأحاكم 

 جتاریة معقو� ؤأن �كون هذه اجلهود مل �ُلك�ل �لن�اح �الل فرتة زمنیة معقو�. 

ط معقو�" و"فرتة زمنیة معقو�" سوف یُبَّت فيه، بو�ه �ام، "بناًء وتوحض قوانني كثرية ٔأن تعریف مصطلحي "رشو .81
�ىل وقائع لك �ا� وظروفها"، ٔأو "�ىل ٔأساس لك �ا� �ىل �دة"، ٔأو "وفقًا لرشوط حتددها املامرسات املُتعارف �لهيا" ٔأو 

  88"وفقًا للرشوط وأ�حاكم املُتِفقة مع املامرسات السائدة".

د ماه  .82 یة الرشوط املعقو� "حسب الظروف اخلاصة"، مثل "ا�االت التكنولوجية، وا�ٓفاق ويف الصني، ُحتد�
ٕاىل "القمية ة و�ُشار يف امجلهوریة ا�ومينیكي .التسویقية، وٕا�وات التكنولوجيات املامث�، وأ�موال املُستمثرة يف صنع ��رتاع"

                                         
 ر السالم وجيبويت والهند. انظر، مثًال، قوانني البوس�نة والهرسك و�روين دا  81
 ٔأسرتالیا  82
 ٔأ�رلندا  83
 اسرتالیا، �وس�تار�اك  84
 ٔأنتيغوا و�ربودا، و�ر�دوس، وبو�ن، ومكبود�، ولو�سمبورغ، ومالزي�.   85
م املُرخ�ص � �لعمل التحضريي انظر، مثًال، ٔأرمينیا ولو�سمبورغ. ینص القانون يف ٔأرمينیا �ىل ٔأن الرتخيص إالجباري یُعترب منهتيي الصالحية ٕاذا مل یق 86

 ) من قانون مجهوریة ٔأرمينیا. 3(69الالزم الس�ت�دام ��رتاع �الل س�نة وا�دة بعد منح هذا الرتخيص. املادة 
مثل ٔألبانیا ؤأسرتالیا وكندا و�رواتیا والهند وأ�ردن واكزاخس�تان ونیوزیلندا والرنوجي وُعامن.   87

 . https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/par6laws_e.htm انظر
مة من كندا وامجلهوریة ا�ومينیكية وهونغ �ونغ (الصني) وهنغار� و�ینيا وطاجيكس�تان �ىل الس  88 من  73ؤال رمق انظر، �ىل سبيل املثال، الردود املُقد�

م من ٔأملانیا ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة   الرباءات. �س�تبيان. وانظر ٔأیضًا البیان املُقد�
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إال�وات يف القطاع املعين، ف� یتعلق بعقود الرتخيص الت�اري ط �قتصادیة للترصحي [...] �ىل ٔأن یُوَضع يف احلس�بان ُمتوسِّ 
) من قانون 2(119وف� یتعلق بتفسري الرشوط املذ�ورة ٔأ�اله يف ٕارسائیل، �ُشار ٕاىل البند . بني أ�طراف املس�تق�"

ملنح �رخيص ٕ�نتا�ه ٔأو  الرباءات إالرسائیيل ا�ي ینص �ىل ٔأن "الرشوط اليت وضعها صاحب الرباءة لتورید املنتج ٔأو
 89اس�ت�دامه ليست �اد� يف ظل الظروف السائدة، وال �ُراعي املصل�ة العامة، وتنبع يف أ�ساس من وجود الرباءة".

وف� یتعلق �لفرتة الزمنیة املعقو� للحصول �ىل �رخيص طوعي، �ُشار يف بضعة ب�ان ٕاىل فرتة زمنیة قدرها ثالثة ٔأو  .83
م من ُعامن ٔأن "الفرتة الزمنیة تُعترب معقو� ٕاذا اكنت تصل ٕاىل س�تة ٔأشهر �ىل سبيل . س�تة أٔشهر املثال، �اء يف الرد املُقد�

ك�د ٔأقىص ما بني �رخي ٕاخطار ما� الرباءة بواسطة طالب الرتخيص الطوعي �لرشوط املقرت�ة للحصول �ىل هذا 
، يف �ني ٔأن القانون 90ءة بقراره ا�هنايئ �رفض �قرتاح"الرتخيص و�رخي ٕاخطار طالب الرتخيص الطوعي من قبل ما� الربا

جنتني وجيوز يف أ�ر  91يف سلوفا�یا ینص �ىل ٔأن الفرتة اليت تبلغ "ثالثة ٔأشهر من �رخي طلب الرتخيص" تُعترب فرتة معقو�.
متتالیًا ابتداًء من �رخي  یوماً  150فلح اجلهود الرامية ٕاىل احلصول �ىل �رخيص بعد فرتة تبلغ "منح �رخيص ٕاجباري ٕاذا مل ت

 . طلب الرتخيص املعين"

ويف امجلهوریة ا�ومينیكية، ميكن ٕاصدار الرتخيص إالجباري ٕاذا مل تفلح اجلهود املبذو� للحصول �ىل �رخيص طوعي  .84
رتة الزمنیة و�اء يف رد الصني ٔأن مقدار الف. ) ٔأ�م، ابتداًء من �رخي تقدمي طلب الرتخيص املعين"210"بعد مائيت وعرشة (

املعقو� ینبغي حتدیده من �الل مرا�اة الوقت ا�ي حيتاج ٕالیه صاحب احلق الختاذ قرار بعد تقيمي ّلكٍ من اجلوانب 
 . �قتصادیة والتكنولوجية لال�رتا�ات

وليس من الرضوري يف ٔأملانیا استيفاء الرشط املمتثل يف ٔأن �كون طالب الرتخيص قد �اول دون �دوى �الل فرتة  .85
زمنیة معقو� ٔأن حيصل من ما� الرباءة �ىل ترصحي الس�ت�دام ��رتاع �رشوط جتاریة معقو� قبل رفع دعوى للحصول 

ولكن بناًء  92�ىل �رخيص ٕاجباري، بل �كفي، طبقًا للمبادئ العامة، استيفاء ذ� الرشط يف ختام �لسة �س��ع الشفهیة.
امتدت �ىل مدى فرتة زمنیة معقو�، �ُس�تنتج ٔأنه ال �كفي ٔأن یعلن طالب �ىل الرشط ا�ي یقتيض ٔأن �كون احملاو� قد 

بل جيب ٔأن . الرتخيص عن اس�تعداده �فع رمس �رخيص مناسب "يف اللحظة أ��رية"، كام لو اكن ذ� �الل ا�عوى
� الرباءة �شأٔن �كون قد �اول �ىل مدار فرتة زمنیة معینة، �ىل حنو مناسب للوضع احملدد، التوصل ٕاىل اتفاق مع ما

 93احلصول �ىل �رخيص طوعي.

                                         
 انظر ردود هذه الب�ان �ىل �س�تبيان.  89
 من �س�تبيان. 73انظر ٔأیضًا رد الهند �ىل السؤال رمق   90
 )(ب) من قانون الرباءات يف سلوفا�یا.1(27املادة   91
امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة  ، جم�X ZB 2/17، الرمق املرجعي: 2017یولیو  11)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  92

)GRUR (2017 ،1017 – رالتغرافري 
سبمترب  6املؤر�ة  LiQ 1/18 3، املرجع السابق نفسه ويف القضیة رمق 2017یولیو  11)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  93

م عرض الرتخيص �الل فرتة زمنیة معقو� قبل ٔأن یتقدم بطلب احلصول 2018 �ىل �رخيص ، رٔأت احملمكة �حتادیة للرباءات ٔأن مودع الطلب مل یُقّدِ
م عرض ٕال�رام اتفاق �رخيص ٕاال قبل ثالثة ٔأسابیع فقط من التقدم بطلب للحصول �ىل �رخي  ص ٕاجباري.ٕاجباري. ووفقًا حلیثيات حمك احملمكة، مل یُقد�

https://www.bundespatentgericht.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=163%3A2018-09-07-10-23-25&catid=9%3Apressemitteilungen&Itemid=79&lang=en
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 ٔأجر صاحب احلق )ج(

(ح) من اتفاق �ریبس �ىل ٔأن ٔأ�د رشوط منح الرتخيص إالجباري اليت جيب �متثال لها هو ٔأن 31تنص املادة  .86
 یُدفَع ٕاىل ما� الرباءة ٔأجر مناسب حسب ظروف لك �ا�، مع مرا�اة القمية �قتصادیة للترصحي. 

لوطنیة، بو�ه �ام، �ىل ٔأن ما� الرباءة جيب ٔأن حيصل �ىل ٔأجر ٔأو تعویض "معقول" ٔأو "اكٍف" وتنص القوانني ا .87
 95، و"القمية �قتصادیة للترصحي"94ٔأو "�ادل" �ُراعى يف حتدید مقداره "حيثیات لك �ا� �ىل �دة" ٔأو "ظروف لك �ا�"

 96،97ٔأو "القمية �قتصادیة للرتخيص".

د احملمكة ٔأو الهیئة ا�تصة أ�خرى . حتدید رشوط أ�جر 99هیئة خمتصة ٔأخرى ٔأو 98وبو�ه �ام، تتوىل احملمكة .88 وُحتّدِ
مقدار أ�جر بناًء �ىل العوامل املنصوص �لهيا يف القانون الواجب التطبیق، ٕاذا مل یفلح الطرفان يف التوصل ٕاىل اتفاق ف� 

وز للسلطة ا�تصة، بناء �ىل طلب من ٔأ�د وٕاضافًة ٕاىل ذ�، يف �ال �دوث تغیري �بري يف الظروف، جي 100بيهنام.
ويف بعض الب�ان، جيوز للسلطة ا�تصة تعدیل رشوط  101الطرفني، ٕالغاء الرتخيص ٔأو وضع رشوط �رخيص �دیدة.

الرتاخيص إالجباریة "بناًء �ىل اتفاق الطرفني" ٔأو "حبمك الوظیفة" ٔأو بناًء �ىل طلب "ٔأ�د الطرفني" ٔأو "الطرف املعين"، يف 
وجود وقائع �دیدة �سوغ ذ�، ال س�� ٕاذا اكن ما� الرباءة قد منح �رخيصًا للغري �رشوط ٔأفضل من الرشوط اليت  �ا�

 102ُمنح هبا املس�تفيد �رخيصه إالجباري.

�ىل سبيل املثال، ذ�رت �وس�تار�اك يف . وتقدم بعض القوانني تفاصیل ٔأخرى ف� یتعلق "�لقمية �قتصادیة للترصحي" .89
نصب عینهيا متوسط معدل إال�وات يف القطاع املعين، يف عقود الرتخيص الت�اري تضع  جلهة ا�تصة ینبغي ٔأن "ردها ٔأن ا

ويف هنغار�، جيب ٔأن �كون القمية �قتصادیة للترصحي "ُمتناس�بة مع إال�وة اليت اكن صاحب . بني أ�طراف املس�تق�"
م مع ما� الرباءة، مع مرا�اة رشوط الرتخيص يف ا�ال التقين الرتخيص إالجباري س�یدفعها مبوجب عقد اس�تغالل ُمرب 

ويف �حتاد الرويس، ینبغي ٔأن �كون ٕاجاميل القمية املدفو�ة مقابل الرتخيص إالجباري "�ىل مس�توى ال یقل عن . لال�رتاع"
دة يف ظروف مماث�" ع �س�تغالل الناحج لال�رتاع يف ويف زمبابوي، �كون إال�وة املعقو� "ُمتناس�بة م. �لكفة �رخيص ُم�د�

 . زمبابوي �ىل نطاق جتاري وُمرِبح"

                                         
 انظر، �ىل سبيل املثال، ردود أ�ردن و�ینيا والرنوجي ورصبیا وجنوب ٔأفریقيا.  94
مة،   95 �ىل سبيل املثال، من ا�ٔرجنتني ؤأرمينیا و�وس�تار�اك و�رواتیا وامجلهوریة ا�ومينیكية و��س�تان والفلبني ومجهوریة انظر ردود �س�تبيان املُقد�

 مو�وفا.
مة من ٔأسرتالیا وا�منسا ؤأملانیا وهنغار� و�ینيا والتفيا واملغرب والربتغال ورصبیا. ٔأشار   96 م من أ�ردن ٕاىل الرد املُقانظر، �ىل سبيل املثال، الردود املُقد� د�

 "القمية �قتصادیة للرباءة". 
ٕاىل  ف� یتعلق �حتواء القوانني الوطنیة �ىل س�یاسة �امة جيب اتباعها عند حتدید أ�جر ا�ي جيب ٔأن یدفعه املس�تفيد من الرتخيص إالجباري  97

 من �س�تبيان.  76یالروس وش�یيل وفر�سا �ىل السؤال رمق صاحب الرباءة، رد� بعض ا�ول أ�عضاء �لنفي. انظر، �ىل سبيل املثال، ردود ب 
 انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأملانیا والسلفادور والیو�ن ومو��و والسوید ؤأوغندا.   98
 مثل املعهد املكس�یيك للملكية الصناعیة يف املكس�یك. ويف بولندا، یتوىل مكتب الرباءات حتدید رشوط أ�جر.   99

 ادیة يف ٔأسرتالیا، وقسم ٕادارة الرباءات التابع �لس ا�و� يف الصني. انظر ٔأیضًا ردود امجلهوریة التش�یكية وهنغار� ونیوزیلندا.مثل احملمكة �حت  100
 من �س�تبيان.  76انظر، �ىل سبيل املثال، ردي ٔأملانیا والسوید �ىل السؤال رمق   101
 وا. انظر، �ىل سبيل املثال، �وس�تار�اك وهندوراس ونیاكراغ  102
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ويف . ويف قربص وهونغ �ونغ (الصني)، ینبغي ٔأن یتلقى صاحب الرباءة ٔأجرًا معقوًال �لنظر ٕاىل "طبیعة ��رتاع" .90
حب الرباءة يف صنع الهند، جيب ٔأن �كون أ�جر معقوًال "�ىل ٔأن �ُراعى طبیعة ��رتاع، والنفقات اليت �كبدها صا

ويف ب�ان ٔأخرى، ینبغي ٔأن . ��رتاع ٔأو يف تطو�ره واحلصول �ىل �راءة وٕابقاهئا ساریة و�ري ذ� من العوامل ذات الص�"
تُوضع يف احلس�بان "ٔأمهیة ��رتاع وقمية عقود الرتخيص يف ا�ال التقين ذي الص�" ٔأو "مدى �س�تغالل الصناعي 

ويف كندا، ینبغي ملفوض الرباءات ٔأن یضمن أٔقىص اس�تفادة لصاحب  103الت�اریة للرتاخيص املمنو�ة".لال�رتاع" ٔأو "القمية 
 . الرباءة مع السامح للُمرخ�ص � بتحقيق رحب معقول، فضًال عن �ساوي املزا� والفوائد ف� بني املُرخ�ص هلم املتعدد�ن

ءات يف ٔأملانیا بأٔنه ٕاذا اكن أ�ش�اص املتقدمون للحصول ، حمكت احملمكة �حتادیة للربا»2ٔأ�س�ینرت�س «ويف قضیة  .91
�ىل �رخيص ٕاجباري قد اس�ت�دموا ترصحيًا مؤقتًا حصلوا �لیه مبوجب ٔأمر قضايئ من ٔأ�ل �نتفاع �ال�رتاع، فيجب �لهيم 

د قانوً� عن مدة منح ذ� الرتخيص (املؤقت) حىت وٕان أ�لغیت الرباءة يف ٔأثناء (ا ٕالجراء الرئييس) �عوى دفع أ�جر املُ�د�
وقضت احملمكة ٔأیضًا بأٔن اجلوانب املهمة للتوصل ٕاىل معدل ٕا�وات معقول  104الرتخيص إالجباري اليت مل یُبّت فهيا بعد.

�شمل، �ىل سبيل املثال ال احلرص، طائفة �امة من معدالت إال�وات، و�ا� السوق، واح�لیة ٕالغاء الرباءة، ومسامهة 
 105منتج مبوجب الرتخيص إالجباري. الرباءة يف تطو�ر

وتُطب�ق يف اململكة املت�دة ٔأحاكم خمتلفة �شأٔن ماليك الرباءات املنتس�بني و�ري املنتس�بني ملنظمة الت�ارة العاملیة، ٔأْي  .92
قتصادیة یُدفَع ملاليك الرباءات من ا�ول أ�عضاء يف منظمة الت�ارة العاملیة "ٔأجر مناسب لظروف احلا�، مع مرا�اة القمية �
للرتخيص"، ویُدفَع ملاليك الرباءات من �ري ا�ول أ�عضاء يف منظمة الت�ارة العاملیة "ٔأجر معقول مع مرا�اة طبیعة 

 106��رتاع".

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، يف احلاالت اليت ُمنحت فهيا �راخيص ٕاجباریة يف بعض الب�ان لعالج ممارسات خم� �ملنافسة،  .93
 107،108تصحیح هذه املامرسات، مضن عوامل ٔأخرى، عند حتدید مقدار أ�جر. أ��ذت يف �عتبار رضورة

وف� یتعلق �ٔ�حاكم اخلاصة بأٔجر الرتاخيص إالجباریة املتعلقة �س�ترياد ٔأو تصد�ر مس�تحرضات صیدالنیة مشمو�  .94
الب� املس�تورد،  برباءة، س�تضع احملامك يف احلس�بان "ظروف لك قضیة"، و"القمية �قتصادیة للرتخيص" �لنس�بة ٕاىل

                                         
مة من امجلهوریة التش�یكية والیو�ن ورومانیا، �ىل الرتتيب.   103  انظر ردود �س�تبيان املُقد�
) GRUR، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة (Li 1/16 (EP) 3، الرمق املرجعي: 2017نومفرب  21احملمكة �حتادیة للرباءات، احلمك املؤرخ   104

م من ٔأملانیا ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات. 2�س ٔأ�س�ینرت  – 803، 2018  . وانظر ٔأیضًا البیان املُقد�
 املرجع السابق نفسه.   105
) ف� یتعلق مبعیار "أ�جر املعقول"، رٔأى املكتب ٔأن إال�وة BL O/145/83يف قرار مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة يف طلب مونتغمري رید (  106

ینبغي ٔأن �كون يه إال�وة اليت قد جيري التفاوض �شأٔهنا بني ُمرّخِص ُمس�تعد ملنح  48عها مقابل الرتخيص إالجباري مبوجب البند الواجب دف 
 من �س�تبيان. 76�رخيص وُمرخ�ص � �رغب يف احلصول �لیه. انظر رد اململكة املت�دة �ىل السؤال رمق 

 والهرسك و�رواتیا وامجلهوریة ا�ومينیكية والفلبني.انظر ردود ٔأسرتالیا وأ�رجنتني والبوس�نة   107
ح ٔأن يف هذا الصدد، ذ�رت ٔأیضًا بضع دول ٔأعضاء ٔأنه جيوز رفض ٕاهناء الترصحي ٕاذا ُريئ ٔأن الظروف اليت ٔأدت ٕاىل منح ذ� الرتخيص من املُرج�   108

 تتكرر. انظر، �ىل سبيل املثال، أ�رجنتني وامجلهوریة ا�ومينیكية. 



SCP/30/3 
Annex 
29 
 
و"مس�توى تطوره ومدى �س�تع�ال من حيث الص�ة العامة ومن الناحية إال�سانیة" و"العوامل إال�سانیة ٔأو �ري الت�اریة 

 109ذات الص� مبنح الرتخيص".

 املراجعة القضائیة ٔأو ما شاهبها  )د(

الرتخيص واس�متراره ٔأو جتدیده  تنص ٔأحاكم القانون الوطين املتعلقة �لرتخيص إالجباري �ىل ٔأن قرارات منح هذا .95
وكذ� القرارات املتعلقة مبس�توى أ�جر املناسب لصاحب احلق ختضع للمراجعة القضائیة ٔأو مراجعة مس�تق� ٔأخرى من ِقبل 

 سلطة ٔأ�ىل من السلطة اليت منحت الرتخيص ولها صالحية تغیري قرارات السلطة املاحنة. 

 ٔأس�باب منح الرتخيص إالجباري )ه(

ٔأمث�  3ویقدم اجلدول .  من الوال�ت القضائیة طلب �راخيص ٕاجباریة بناًء �ىل سبب وا�د ٔأو ٔأكرثجيوز يف كثري .96
 �ىل هذه أ�س�باب، ولكن ليس �ىل سبيل احلرص. 

تنص القوانني الوطنیة �ىل أٔس�باب خمتلفة للتقدم بطلب احلصول �ىل �رخيص ٕاجباري، : 3اجلدول 
 : مهنا �ىل سبيل املثال

 ق �ىل حنو ُميسء ممارسة احلقو  -

 �دم اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة ٔأو �دم كفایة اس�تغال�  -

 الرباءات التابعة -

 املامرسات ا�� �ملنافسة ٔأو املنافسة �ري املرشو�ة ٔأو لكتاهام -

 �ا� الطوارئ الوطنیة ٔأو ظروف الرضورة القصوى -

 املصل�ة العامة  -

  ة�س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �ام -

 �دم تلبیة الطلب يف السوق �رشوط معقو� -

 �دم تلبیة �حتیا�ات املعقو� للجمهور  -

                                         
من قانون الرباءات  177�ء من مرسوم الرباءات يف هونغ �ونغ (الصني)، واملادة 72هاء و72من قانون الرباءات يف كندا، والبند�ن  21.08البند انظر   109

ٔأ�ریل  1�شأٔن �راءات ��رتا�ات يف سو�رسا (الوضع يف  1954یونیو  25) من القانون �حتادي املؤرخ 5ه(40يف نیوزیلندا، واملادة  2013لعام 
2019 .( 
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�راخيص ٕاجباریة ملس�تحرضات صیدالنیة مشمو� برباءة من ٔأ�ل تصنیعها وتصد�رها ٕاىل ب�ان ذات  -
 قدرات تصنیعیة معدومة ٔأو �ري اكفية يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة

 اري يف �ا� �ع�د املتبادل بني ٔأصناف نباتیة وا�رتا�ات مشمو� برباءاتالرتخيص املتبادل إالجب -

ف� یيل، و . و�الوة �ىل ذ�، �رد يف بعض القوانني نصوص ٔأكرث حتدیدًا ف� یتعلق بأٔس�باب منح الرتاخيص إالجباریة .97
حيویة أٔخرى من قطا�ات �قتصاد  �ىل سبيل املثال، بعض أ�س�باب املتا�ة يف بعض الوال�ت القضائیة: "تطو�ر قطا�ات

، 113، ٔأو "تعرض املصل�ة العامة �هتدید خطري"112، ٔأو "الرضورة العامة"111، ٔأو "احتیا�ات �قتصاد الوطين"110الوطين"
ٔأو "�دم اس�تغالل الرباءة لتعذر التصنیع ٔأو التصنیع �ري ا�اكمل للمنتج [...] ٔأو �س�تغالل الت�اري �ىل حنو ال یليب 

، ٔأو "�س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة، ٔأو �دم استيفاء رشط املصل�ة العامة املعقول، ٔأو �دم 114وق"احتیا�ات الس
، ٔأو "البیع بأٔسعار مرتفعة �ىل حنو �ري معقول ٔأو �دم تلبیة الطلب العام 115توفر �بتاكر احملمي برباءة للعامة �سعر معقول"

، ٔأو 117تاكر املشمول �لرباءة ٔأو �دم التورید � �رشوط معقو�"، ٔأو "�دم التورید لسوق �ب 116دون ٔأي سبب مرشوع"
، ٔأو "ٕاذا مل �ُس�تغل الرباءة �ىل حنو �سهم يف تعز�ز �بتاكر التكنولو� ويف نقل 118"�دم تلبیة الطلب �رشوط معقو�"

ض ٕاقامة أ��شطة الصناعیة والت أو 120ٔأو "حامیة البيئة الطبیعیة" 119التكنولوجيا و�رشها"، �اریة ٔأو تطو�رها لرضر "تعر�
 . 121ُمجِحف"

�ىل سبيل . وٕاضافًة ٕاىل ذ�، تو�د يف القوانني الوطنیة أٔس�باب ٔأخرى ملنح �رخيص ٕاجباري، وٕان اكنت ٔأقل ش�یو�اً  .98
املثال، جيوز، يف سو�رسا، منح �رخيص ٕاجباري ٔ�ي خشص یعزتم اس�ت�دام ٔأ�د ا�رتا�ات التكنولوجيا البیولوجية املشمو� 

ويف فنلندا، حيق "للمس�ت�دم السابق" ا�ي اكن �س�تغل . ب من قانون الرباءات40ٔأو وس�ی� حبثیة وفقًا للامدة  برباءة ٔ�داة
��رتاع اس�تغالًال جتارً� يف فنلندا، ٔأو ا�ي قام �س�تعدادات �برية لهذا �س�تغالل ومل �كن �یه �مل �لطلب ا�ي ٔأود�ه 

ىل �رخيص ٕاجباري الس�تغالل ��رتاع ٕاذا ٔأسفر الطلب املُوَدع عن منح طرف أٓخر لتسجیل ذ� ��رتاع، ٔأن حيصل �

                                         
 انظر رد بو�ن �ىل �س�تبيان.  110
 انظر رد فر�سا �ىل �س�تبيان.  111
 انظر رد بلغار� �ىل �س�تبيان.   112
 انظر رد سلوفا�یا �ىل �س�تبيان.  113
 .1996مایو  14املؤرخ  9.279من القانون الربازیيل رمق  68املادة   114
م من الهند ٔأن "الرتاخيص إالجباریة، معومًا، تُمنح يف ٔأربع  1970ت لعام تو�د هذه أ�س�باب و�ريها يف قانون الرباءا  115 يف الهند. و�اء يف الرشح املُقد�

اع " يف �ا� �دم تلبیة املتطلبات املعقو� للجمهور ٔأو �دم توفر ��رتاع املشمول �لرباءة للجمهور �سعر معقول ٔأو �دم اس�تغالل ��رت 1�االت: "
 من قانون الرباءات.) 84 الهند [...]" (البند املشمول �لرباءة يف

 من قانون الرباءات يف مالزي�. 49انظر البند   116
 يف نیوزیلندا. 1953من قانون الرباءات لعام  46البند   117
 من قانون الرباءات يف قربص. 49انظر، مثًال، املادة   118
 يف ��س�تان. 2000من مرسوم الرباءات لعام  59و 58البندان   119
 من قانون امللكية الصناعیة يف بولندا. 82املادة   120
 يف قطر. 2006لس�نة  30من املرسوم بقانون رمق  15من قانون الرباءات يف قربص، واملادة  49انظر، �ىل سبيل املثال، املادة   121
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�ىل سبيل املثال، يف اململكة املت�دة، ختتلف أ�س�باب . وقد خيتلف ٔأیضًا تطبیق أ�س�باب �ىل أ�قالمي ا�تلفة 122الرباءة.
من مواطين ب� عضو يف منظمة الت�ارة  املنطبقة حسب انتساب ما� الرباءة ملنظمة الت�ارة العاملیة من �دمه، ٔأْي ٕاذا اكن

  123العاملیة، ٔأو من املقميني يف ذ� الب�، ٔأو �یه منشأٔة صناعیة ٔأو جتاریة قامئة وفا�� يف ذ� الب�.

ويف �ا� �كنولوجيا ٔأش�باه املوصالت، تنص بعض القوانني �ىل ٔأنه ال جيوز منح �رخيص ٕاجباري ٕاال من ٔأ�ل  .99
  124جتاریة، ٔأو لتصحیح ممارسة أ�ِقر� بأٔهنا خم� �ملنافسة بعد ٕاجراءات قضائیة ٔأو ٕاداریة. �س�ت�دام ٔ�غراض �امة �ري

 وتقدم أ�قسام التالیة مزیدًا من التفاصیل �شأٔن أ�س�باب اليت �ش�یع يف القوانني الوطنیة. .100

 �دم �س�تغالل ٔأو �دم كفایة �س�تغالل )أٔ (

أٔن ��رتاع املشمول �لرباءة ینبغي "اس�تغال�" يف الب� ا�ي بلترب�ر منح احلقوق �س�تئثاریة، �سود اعتقاد �ام  .101
و�ىل الرمغ من ٔأن تعریف "�س�تغالل" ٔأمر �رجع يف الغالب ٕاىل القانون الوطين، فٕان �س�تغالل  125ُمنحت فيه الرباءة.

ة ٕاىل منتج، و�نتفاع بطریقة الصن ع، ٕاذا اكنت الرباءة تتعلق بطریقة �ادًة ما یُقصد به صنع املنتج، ٕاذا اكنت الرباءة ُمو��
وميكن، بو�ه �ام، استيفاء رشط �س�تغالل من �الل اس�تغالل ��رتاع احملمي �لرباءة ٕاما من ِقبل ما� �راءة . صنع

 ��رتاع ٔأو عن طریق �یان ٔأو خشص أٓخر مبوجب عقد �رخيص.

س�تغلها صاحهبا �الل ٕاطار زمين معني يف والیته وتنص القوانني الوطنیة لكثري من الب�ان �ىل ٔأن الرباءة ٕاذا مل �  .102
دة ٔأو ٕاذا مل �كن هذا �س�تغالل اكفيًا، دون ٔأي ترب�ر مرشوع من �انب صاحب الرباءة، �از منح �رخيص  القضائیة املُ�د�

 . ٕاجباري لطرف أٓخر، �رشط استيفاء مجیع املتطلبات أ�خرى املنصوص �لهيا يف القانون الواجب التطبیق

) من اتفاقية �ر�س دون تقدمي مزید من 4(5 من الب�ان، تت�ىل يف أ�حاكم ذات الص� صیغة املادة ويف كثري .103
م، يف ب�ان ٔأخرى، ٔأحاكم تفصیلیة توحض الظروف اليت قد تنطبق �ىل �ا� "�دم �س�تغالل". إالیضاح و�شمل . وتُقد�

عترب "اس�تغالًال لال�رتاع"، ال س�� توضیح ما ٕاذا اكن اس�ترياد ت� إالیضا�ات ٔأنواع أ��شطة اليت ميارسها صاحب الرباءة وتُ 
 ��رتاع املشمول �لرباءة یُعترب "اس�تغالًال" ٔأم ال، واحلاالت اليت یُعترب فهيا اس�تغالل صاحب الرباءة لال�رتاع "�ري اكٍف".

ف يف ب�ان كثرية  .104 بأٔنه "ٔأي خشص" ٔأو "ٔأي �یان و�ىل الرمغ من ٔأن املس�تفيد من الرتخيص إالجباري معومًا یُعر�
قانوين ٔأو خشص طبیعي" ٔأو "ٔأي طرف معين"، ینبغي �ادًة للمس�تفيد�ن من الرتخيص إالجباري يف �ا� "�دم 

�س�تغالل" ٕاثبات قدرهتم �ىل ٕانتاج املنتج املشمول �لرباءة وتلبیة طلب السوق �لیه، ٔ�ن الغرض من هذا الرتخيص 
ومن مث�، تنص القوانني يف بعض الب�ان �ىل ٔأنه . س�تغالل ٔأو �دم كفایة �س�تغاللإالجباري هو تصحیح وضع �دم �

جيوز ٔ�ي خشص �س�تطیع ٕاثبات قدرته �ىل اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة ٔأن یطلب احلصول �ىل �رخيص ٕاجباري ٔأو 
دة يف القانون  . ٔأن یُمنح هذا الرتخيص، �رشط استيفاء مجیع املتطلبات املُ�د�

                                         
 ). 550/1967من قانون الرباءات الفنلندي ( 48البند   122
 يف اململكة املت�دة. 1977الرباءات لعام ) من قانون 1وب() 1ٔأ(48انظر البند   123
 انظر، مثًال، ٔأنتيغوا و�ربودا وأ�رجنتني والبحر�ن وبوروندي ومجهوریة مو�وفا.  124
 من �س�تبيان. 69(ٔأ) من قانون الرباءات يف الهند. وانظر ٔأیضًا ردي الربتغال وفيیت �م �ىل السؤال رمق 83انظر، �ىل سبيل املثال، البند   125
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�ىل سبيل املثال، يف الربازیل "ال جيوز ٔأن یطلب الرتخيص ٕاال خشص � مصل�ة مرشو�ة و�یه القدرة التقنیة  .105
م من ٔأ�ل احلصول �ىل  126و�قتصادیة �ىل اس�تغالل موضوع الرباءة بفعالیة". ويف الهند، عند النظر يف الطلب املُقد�

" قدرة مودع الطلب �ىل اس�تغالل 2ضع نصب عینيه "[...] "�رخيص ٕاجباري مبوجب هذا البند، جيب �ىل املراقب ٔأن ی
" وقدرة مودع الطلب �ىل حتمل ا�اطرة اليت ینطوي �لهيا توفري رٔأس املال 3" ��رتاع �ىل حنو حيقق النفع العام؛

قادر �ىل . ويف تو�س، "جيب ٔأیضًا [�ىل مودع الطلب] ٕاثبات ٔأنه 127واس�تغالل ��رتاع، يف �ا� املوافقة �ىل الطلب"
 128اس�تغالل ��رتاع بصورة فعلیة و�دیة".

ويف ت� . وال تقدم القوانني، يف ب�ان كثرية، تعریفًا رصحيًا ملصطلحي "�دم �س�تغالل" و"�س�تغالل �ري ا�اكيف" .106
س�تغل �ىل الب�ان، یقع "التعسف" ٔأو "�دم �س�تغالل"، بو�ه �ام، ٕاذا مل "�ُس�تغل" ��رتاع املشمول �لرباءة ٔأو "مل �ُ 

نطاق جتاري" ٔأو "مل �ُس�ت�دم �ىل حنو مناسب" ٔأو "مل �ُس�تغل اس�تغالًال اكفيًا ومس�مترًا" يف غضون فرتة زمنیة معینة دون 
  129سبب وجيه.

و�ُشار يف بعض القوانني أ�خرى، عند تعریف "�دم �س�تغالل ٔأو �دم كفایة �س�تغالل"، ٕاىل احلاالت اليت مل  .107
ويف بعض الوال�ت القضائیة أ�خرى،  130 املنتج املشمول �لرباءة يف السوق احمللیة �رشوط معقو�.یُلىب� فهيا الطلب �ىل

یُقصد بعدم �س�تغالل �دة ٔأمور، مهنا "�دم تلبیة املتطلبات املعقو� للجمهور ف� خيص ��رتاع املشمول �لرباءة"، ٔأو 
ىص �د ممكن معلیًا" ٕاذا اكن ��رتاع املشمول �لرباءة ميكن "�دم اس�تغالل ��رتاع جيدًا ٔأو �دم اس�تغال� ٕاىل ٔأق

و�الوة �ىل ذ�، تعين هذه العبارة يف بعض الب�ان أ�خرى ٔأن ��رتاع املشمول �لرباءة �ري . اس�تغال� جتارً� يف الب�
  131متاح للجمهور "بأٔسعار معقو�" و/ٔأو "�مكیات اكفية ٔأو جبودة مناس�بة".

�ان، �متثل ٔأ�د ٔأس�باب منح الرتاخيص إالجباریة يف �دم اختاذ خطوات حتضريیة الس�تغالل ويف كثري من الب .108
��رتاع، فيجوز مثًال منح �رخيص ٕاجباري ٕاذا اكن صاحب الرباءة "مل �رشع يف �س�تغالل ٔأو يف القيام بتحضريات فعا� 

  132و�ادة الس�تغالل" ��رتاع املشمول �لرباءة.

 "اس�تغالًال" للرباءة؟هل یُعترب �س�ترياد "1"

و�� ال ميكن، يف ت� الب�ان، احلصول �ىل �راخيص . یُعترب �س�ترياد اس�تغالًال للرباءة يف قوانني معظم الب�ان .109
ٕاجباریة �ىل ٔأساس "�دم �س�تغالل" ٔأو "�س�تغالل �ري ا�اكيف" ٕاذا اكن صاحب الرباءة قد اس�تغل ��رتاع احلاصل 

                                         
 يف الربازیل.  1996مایو  14املؤرخ  9.279من القانون رمق  68ادة امل  126
ل لقانون الرباءات رمق  1970لس�نة  39). قانون الرباءات رمق 6(84البند   127 � �لقانون املُعّدِ  50. انظر ٔأیضًا املادة 2005لس�نة  15بصیغته أ��رية املُعد�

�شأٔن امللكية الصناعیة يف امجلهوریة ا�ومينیكية،  00-20)(ٔأ) من القانون رمق 1(40ٔألبانیا، واملادة �شأٔن امللكية الصناعیة يف  9947من القانون رمق 
 من �س�تبيان.  69من قانون امللكية الصناعیة يف هندوراس، ورد �حتاد الرويس �ىل السؤال رمق  66و 65واملادتني 

 .24/08/2000 املؤرخ 84-2000من مواد قانون الرباءات رمق  70املادة   128
مة من الیا�ن واملكس�یك والربتغال ؤأو�رانیا وجنوب ٔأفریقيا وزامبیا وزمبابوي �ىل السؤال   129  من �س�تبيان.  69انظر، �ىل سبيل املثال، الردود املُقد�
مة من بور�ینا فاسو والصني وهونغ �ونغ (الصني) والیو�ن وٕارسائیل وبولندا ومجهو   130 من  69ریة �ور� وٕاس�بانیا �ىل السؤال رمق انظر الردود املُقد�

 �س�تبيان. 
 من �س�تبيان. 69انظر ردود امجلهوریة ا�ومينیكية والهند وهونغ �ونغ (الصني) وُعامن وبولندا واملغرب �ىل السؤال رمق   131
 نغا ؤأوروغواي. انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأحاكم قوانني ٔألبانیا وا�ٔرجنتني والبوس�نة والهرسك وٕاسواتيين وتو   132
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ترياد منتج مشمول �لرباءة ٔأو منتج ُصنع �س�ت�دام طریقة صنع مشمو� �لرباءة، �رشط استيفاء �ىل الرباءة من �الل اس� 
 الرشوط أ�خرى اليت ینص �لهيا القانون الواجب التطبیق.

 ) من قانون الرباءات يف �ا� �ىل ما یيل: 1(14�ىل سبيل املثال، ینص البند  .110

رخيص �ري طوعي ٕاذا اقتنعت احملمكة بأٔن ��رتاع املشمول �لرباءة "جيوز للمحمكة، بناًء �ىل طلب [...]، ٕاصدار �
، يف الب�". �س�ترياد�ري ُمس�تغَل ٔأو �ري ُمس�تغَل اس�تغالًال اكفيًا، من �الل تصنیع ��رتاع حملیًا ٔأو عن طریق 

 (اخلط املائل ُمضاف للتو�ید)

 انیا �ىل ما یيل:) من قانون الرباءات يف ٔأمل5(24و�ىل نفس املنوال، ینص البند  .111

"ٕاذا اكن صاحب الرباءة ال �س�تغل ��رتاع املشمول �لرباءة ٔأو ال �س�تغ� بصورة رئيس�یة يف ٔأملانیا، �از منح 
) لضامن ٕامداد السوق احمللیة مبا �كفي من املنتج املشمول �لرباءة. 1�راخيص ٕاجباریة مبوجب ٔأحاكم البند الفرعي (

 (اخلط املائل ُمضاف للتو�ید)غالل للرباءة يف ٔأملانیا.". ویُعترب �س�ترياد مبثابة اس�ت

 من قانون امللكية الصناعیة يف امجلهوریة ا�ومينیكية �ىل ما یيل: 39و�ىل غرار ذ�، تنص املادة  .112

 من هذا القانون: 41"یُقصد �س�تغالل الرباءة ما یيل، عند تطبیق املادة 
ٕانتا�ه يف هذا الب� ٔأو  نتج ذي جودة معقو� وسعر معقول، من �اللٔأ) ٕامداد السوق ا�ا�لیة �مكیة معقو� من م 

 وذ� ٕاذا اكنت الرباءة قد ُمنحت ملنتج ٔأو لطریقة لصنع املنتج". (اخلط املائل ُمضاف للتو�ید)اس�ترياده، 

ر يف ٔأو ال تنص �ىل ذ� أ�م 133ومع ذ�، هناك ق� من ا�ول أ�عضاء ال تعترب �س�ترياد اس�تغالًال للرباءة .113
  .134ٔأحاك�ا القانونیة الواجبة التطبیق

 ) من قانون امللكية الصناعیة يف �امبیا �ىل ما یيل:2(14�ىل سبيل املثال، ینص البند  .114

) من هذا البند، ال جيوز منح �رخيص �ري طوعي ٕاذا ٔأقنع ماُ� الرباءة 1"بغض النظر عن ٔأحاكم البند الفرعي رمق (
َل العام بوجود ظروف  ) تربر �دم اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة ٔأو �دم اس�تغال� خبالف �س�ترياد(املُسّ�ِ

 �لقدر ا�اكيف يف �امبیا." (اخلط املائل ُمضاف للتو�ید)

ففي ُعامن مثًال، �كون . وقد تُطب�ق رشوط معینة يف بعض الب�ان اليت یُعترب فهيا �س�ترياد اس�تغالًال للرباءة .115
دة سلفًا يف ��رتاع "�ري ُمس�تغَ ل" ٕاذا اكن �ري متوفر "�مكیات اكفية ٔأو بقدر اكٍف من اجلودة ٔأو بأٔسعار معقو� ُم�د�

ويف ا�امنرك وفنلندا، �كون اس�تغالل . [السوق ا�ا�لیة]، سواء من �الل التصنیع يف ُعامن ٔأو من �الل �س�ترياد"
ويف جنوب ٔأفریقيا، ال یُعترب �س�ترياد . ع مرا�اة املعام� �ملثل"��رتاع يف ب� أٓخر معادًال الس�تغال� يف هذ�ن الب��ن "م

اس�تغالًال لال�رتاع ٕاال ٕاذا اكن ال ینطوي �ىل �سعري ُمغاىل فيه �لنس�بة ٕاىل السعر ا�ي یتقاضاه صاحب الرباءة يف الب�ان 

                                         
وجب قانوهنا ٔأشارت ٔأوغندا ومجهوریة تزنانیا املت�دة وزامبیا رصا�ًة يف ردودها �ىل �س�تبيان ٕاىل ٔأن �س�ترياد ال یُعترب "اس�تغالًال" للرباءة مب  133

 الواجب التطبیق.
مة من البوس�نة و�رواتیا والیو�ن و��س�تان وسلوفا�یا.  134  انظر ردود �س�تبيان املُقد�
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�ول أ�عضاء ٔأن اس�ترياد منت�ات مشمو� و�الوة �ىل ذ�، �اء يف ردود بعض ا. اليت تُصنع فهيا السلعة املشمو� �لرباءة
برباءة ٕاىل دو� وا�دة �ىل أ�قل من ا�ول أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب ٔأو املنطقة �قتصادیة أ�وروبیة ٔأو لكهيام ٔأو ا�ول 

  135أ�عضاء يف منظمة الت�ارة العاملیة یُعترب "اس�تغالًال" لال�رتاع املشمول �لرباءة.

ندا، "ال �كون �س�ترياد يف �د ذاته "اس�تغالًال" للرباءة، ومع ذ�، ميكن لالس�ترياد القانوين ٔأن ويف هنغار� وبول  .116
ؤأما يف الرنوجي، فٕان اس�ترياد املنتج  136یعين ٔأن ��رتاع املشمول �لرباءة ُمس�تغَل� يف ٕاقلمي الب� بغیة تلبیة الطلب احمليل".

رة منح �رخيص ٕاجباري، ولكن "يف �ا� �س�ترياد، قد تو�د �ى صاحب املشمول �لرباءة من ب� أٓخر لن مينع �لرضو
و�ىل  137الرباءة ٔأس�باب وجهية تربر �دم اس�تغالل ��رتاع"، مما حيول دون تقدمي طلب للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري.

ازیل منح �رخيص ٕاجباري وجيوز يف الرب  138النقيض من ذ�، یوحض القانون يف قطر ٔأن "اس�ترياد املنتج ال یُعّد سببًا وجهيًا".
يف �االت مهنا �دم اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة دا�ل الربازیل �سبب "�دم التصنیع ٔأو التصنیع �ري ا�اكمل" للمنتج 

ٔأو طریقة الصنع املشمو� �لرباءة، "�دا احلاالت اليت �كون فهيا ذ� �ري ُم�ٍد من الناحية �قتصادیة، حفینئذ �ُسمح 
ر تصنیع ��رتاع املشمول �لرباءة دا�ل الهند، فميكن حينئذ  139اد".�الس�تري  ويف الهند، ٕاذا اقتنعت السلطات بأٔس�باب تعذ�

 140اعتبار ��رتاع املشمول �لرباءة ُمس�تغًال دا�ل الهند حىت وٕان اكن �س�تغالل عن طریق �س�ترياد.

 2014141قضیة رشكة ��ر ضد احتاد الهند، : الهند: 3إالطار 

، 2014وقضت حممكة بومباي العلیا، يف یولیو . �قشت هذه القضیة ٔأمورًا مهنا رشط "اس�تغالل ا�واء دا�ل الهند"
بأٔن صاحب الرباءة حي� یوا�ه طلبًا للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري، "�لیه ٔأن یثبت أٔن ��رتاع املشمول �لرباءة 

وقد ال �كون التصنیع رضورً� يف مجیع احلاالت ٕالثبات  .جيري اس�تغال� دا�ل الهند عن طریق التصنیع ٔأو �ريه"

                                         
املت�دة، "ال جيوز انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأحاكم قوانني ٕایطالیا وهولندا وٕاس�بانیا والسوید. وانظر ٔأیضًا ردود ت� الب�ان �ىل �س�تبيان. يف اململكة   135

س�ترياد ��رتاع املشمول )(ٔأ) يف �ا� تلبیة الطلب يف اململكة املت�دة عن طریق ا1�ء(48منح �رخيص ٕاجباري بناًء �ىل السبب املذ�ور يف البند 
 �لرباءة من ٕا�دى ا�ول أ�عضاء يف املنطقة �قتصادیة أ�وروبیة حيث جيري اس�تغالل ��رتاع جتارً�".

 من �س�تبيان. 70انظر ردود ت� الب�ان �ىل السؤال رمق   136
 من �س�تبيان.  70انظر رد الرنوجي �ىل السؤال رمق   137
 من �س�تبيان. 70ل رمق انظر رد قطر �ىل السؤا  138
� �لقانون رمق  14/05/1996املؤرخ  9.279ٔأوًال من قانون امللكية الصناعیة رمق -)1(68املادة   139  .14/02/2001املؤرخ  10.196بصیغته أ��رية املُعد�
 . 3انظر إالطار   140
هات التنظميیة الس�ترياد و�سویق دواء سورافينيب توس�یالت ا�ي �ىل �راءة هندیة وموافقة من اجل  2008�لفية القضیة: حصلت رشكة ��ر يف �ام   141

یُباع يف السوق احمللیة �مس نكسافار لعالج الرسطان. مث تقدمت رشكة ��كو بطلب الس�تصدار �رخيص ٕاجباري حب�ة �دم اس�تغالل ��رتاع. 
" جيوز ٔ�ي خشص معين ٔأن یتقدم، يف ٔأي وقت بعد 1«"یيل: ) من قانون الرباءات الهندي ا�ي ینص �ىل ما 1(84و�ستند ذ� ٕاىل حمك البند 

(ٔأ) انقضاء ثالث س�نوات من �رخي منح الرباءة، ٕاىل املراقب بطلب الس�تصدار �رخيص ٕاجباري �سمح �س�تغالل الرباءة �ٔي من أ�س�باب التالیة: 
(ب) ٔأو �دم توفر ��رتاع املشمول �لرباءة للجمهور �سعر معقول، (ج)  �دم تلبیة املتطلبات املعقو� للجمهور ف� یتعلق �ال�رتاع املشمول �لرباءة،

، منح مراقب الرباءات يف الهند رشكة ��كو �رخيصًا �ري اس�تئثاري، 2012مارس  9ويف ». ٔأو �دم اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة دا�ل الهند
السعر ا�ي تتقاضاه رشكة ��ر خيالف قانون الرباءات ٔ�ن ��رتاع مل �كن متا�ًا حب�ة �دم توفر ��رتاع و�دم طر�ه �سعر معقول. واس�ُتنتج ٔأن 

، وبعد ٔأن للجمهور �سعر معقول يف ضوء القدرة الرشائیة للجمهور، ٔأو مل �كن متا�ًا �مكیات اكفية. فطعنت رشكة ��ر يف قرار املراقب ٔأمام القضاء
 ب مبنح رشكة ��كو �رخيصًا ٕاجبارً�. واس�ُتؤنف ذ� احلمك ٔأمام حممكة بومباي العلیا. اس�متعت احملمكة ٕاىل الطرفني، ٔأیدت قرار املراق
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ولكن سوف یتعني �ىل صاحب الرباءة ٔأن یقدم ٕاىل السلطات . اس�تغالل ��رتاع دا�ل الهند كام قضت احملمكة
. انونمن الق 83مبوجب قانون الرباءات سببًا مقنعًا لعدم تصنیع ��رتاع املشمول �لرباءة دا�ل الهند مع مرا�اة البند 

وقد �رجع ذ� ٕاىل ٔأس�باب متنو�ة، ولكن �ىل صاحب الرباءة ٔأن حيدد ت� أ�س�باب اليت جتعل من املس�تحیل/ 
وٕاذا جنح صاحب الرباءة يف ٕاقناع السلطات بأٔس�باب . احملظور ٔأن یقوم بتصنیع ا�واء املشمول �لرباءة دا�ل الهند

ر تصنیع ��رتاع املشمول �لرباءة دا�ل الهند ، ميكن حينئذ اعتبار ��رتاع املشمول �لرباءة ُمس�تغًال دا�ل تعذ�
وال بد من تقدمي ٔأس�باب مقنعة ٕاىل السلطات، ال س�� حي� . الهند حىت وٕان اكن �س�تغالل عن طریق �س�ترياد

ة احتاد الهند اليت �كون من املُسمل� به ٔأن امللمتس �یه ُمنشأٓت تصنیعیة يف الهند. ويف ظل هذه الظروف، مل تُقبَل ُح�� 
 142مفادها ٔأن "�س�تغالل يف الهند" جيب ٔأن یعين يف مجیع احلاالت �دوث التصنیع يف الهند".

�دت احملمكة العلیا منح الرتخيص إالجباري بأٔن رفضت "ال�س إالذن اخلاص" ا�ي قدمه 2014ويف د�سمرب  ، ٔأی
 صاحب الرباءة.

ففي اململكة املت�دة مثًال، ومبوجب البنود . تعلق "بعدم �س�تغالل"وتو�د يف بعض القوانني خصوصیات ٔأخرى ت  .117
. من قانون الرباءات، ختتلف أ�س�باب املنطبقة حسب انتساب ما� الرباءة ملنظمة الت�ارة العاملیة من �دمه 54ٕاىل  48من 

اع جيدًا ٔأو �دم اس�تغال� و�ىل و�ه الت�دید، مل �رد ذ�ر رصحي ٔ�ي �رخيص ٕاجباري ُمنح �سبب "�دم اس�تغالل ��رت 
ٕاىل ٔأقىص �د ممكن معلیًا" ٕاال ف� یتعلق بطلب للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري لرباءة ال ینمتي صاحهبا ٕاىل ٔأي دو� من ا�ول 

وف� یتعلق بتعریف عبارة "اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة"، ینص القانون يف  143أ�عضاء يف منظمة الت�ارة العاملیة.
 �ىل ٔأمور مهنا ٔأن الرباءة ٕاذا اكنت ممنو�ة �آ� ما، واكن صاحب الرباءة یقوم يف بلجیاك �لتصنیع الفعال واملتواصل بلجیاك

ملنت�ات تُنصع بت� ا�آ�، �از ٔأن یُعترب مع� ذ� اس�تغالًال لال�رتاع املشمول �لرباءة يف بلجیاك، وذ� ٕاذا اكن تصنیع ت� 
 144الب� من تصنیع ا�آ� نفسها احلاص� �ىل الرباءة."املنت�ات یبدو ٔأمه القتصاد 

الفرتة الزمنیة اليت جتب مرا�اهتا قبل منح �رخيص ٕاجباري يف �ا� �دم �س�تغالل ٔأو  "2"
 �س�تغالل �ري ا�اكيف

ال جيوز يف معظم الب�ان منح �راخيص ٕاجباریة بدعوى �دم اس�تغالل ��رتاع ٔأو �دم كفایة اس�تغال� قبل انقضاء  .118
كام تنص القوانني املعمول هبا يف كثري من ت� . ث س�نوات من �رخي منح الرباءة ٔأو ٔأربع س�نوات من �رخي تقدمي الطلبثال

الب�ان �ىل ٔأن الفرتة الزمنیة املذ�ورة �س�متر ثالث س�نوات من �رخي منح الرباءة ٔأو ٔأربع س�نوات من �رخي تقدمي الطلب، 
يف �دد قلیل من الب�ان منح �رخيص ٕاجباري ٕاذا توقف اس�تغالل ��رتاع املشمول وٕاضافًة ٕاىل ذ�، جيوز . ٔأهيام ٔأبعد

                                         
 .https://indiankanoon.org/doc/28519340/ميكن �طالع �ىل القرار �رب الرابط التايل:   142
 .يف اململكة املت�دة 1977)(ٔأ) من قانون الرباءات لعام 1ب(48انظر البند   143
 ) من مدونة القانون �قتصادي يف بلجیاك. 1(1، البند 37رش.املادة �ادي ع   144
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وتو�د بعض �ختالفات أ�خرى يف القوانني  146و�ٔكرث من ثالث س�نوات يف ب��ن. 145�لرباءة �ٔكرث من س�نة وا�دة،
س�نوات من  الث" ٔأو "مخس"ٔأو "ث 147الواجبة التطبیق، مهنا �ىل سبيل املثال: "ثالث س�نوات من �رخي منح الرباءة"،

  150ٔأو" ثالث س�نوات من �دم �س�تغالل". 149س�نوات بعد اخلمت"، 3ٔأو " 148�رخي �رش ٕا�الن املنح،

 تعریف "أ�س�باب الوجهية" لعدم �س�تغالل ٔأو �دم كفایة �س�تغالل"3"

ل"، ميكن ترب�ر يف �البیة الب�ان اليت �سمح مبنح �رخيص ٕاجباري �سبب "�دم �س�تغالل ٔأو �دم كفایة �س�تغال .119
ويف هذا الصدد، �شري . �دم �س�تغالل ٔأو �دم كفایة �س�تغالل بأٔس�باب وجهية تؤدي ٕاىل رفض الرتخيص إالجباري

أ�حاكم ذات الص� ٕاىل ما یيل، �ىل سبيل املثال: "ٔأس�باب مرشو�ة" ٔأو "سبب معقول" ٔأو "ٔأس�باب وجهية" ٔأو "سبب 
ُمرض" لعدم اس�تغالل ��رتاع، ٔأو "سبب مقبول لعدم اس�ت�دام  جيد" ٔأو "ٔأس�باب لها ما یربرها" ٔأو "سبب

  151��رتاع".

�ىل سبيل . و�كون ت� أ�س�باب الوجهية، يف معظم هذه الب�ان، ذات طبیعة تقنیة ٔأو اقتصادیة ٔأو قانونیة ٔأو قهریة .120
نونیة ذات الطابع املوضوعي تعترب ٔأ�ذارًا املثال، �اء يف رد �ر�یا �ىل �س�تبيان أٔن: "أ�س�باب التقنیة ٔأو �قتصادیة ٔأو القا

ت� أ�س�باب اليت تقع �ارج نطاق س�یطرة صاحب  كام تعد من أ�س�باب املقبو� [...]. مرشو�ة لعدم اس�تغالل الرباءة
التقين  و�ىل حنو مماثل، تُفرس� أ�س�باب املرشو�ة يف أ�رجنتني �ىل ٔأهنا "الصعو�ت املوضوعیة ذات الطابع الرباءة وٕارادته."

تعد �ار�ة عن س�یطرة  اليت –مثل التأٔخر يف احلصول �ىل التسجیل الالزم لالع�د التسویقي من الهیئات العامة–والقانوين 
ويف امجلهوریة ا�ومينیكية وهندوراس، تعد . صاحب الرباءة، واليت جتعل من املس�تحیل اس�تغالل ��رتاع [...]"

عن ٕارادة صاحب الرباءة ٔأو س�یطرته" من مربرات "�دم �س�تغالل ٔأو �س�تغالل  "أ�س�باب القاهرة ٔأو الظروف اخلار�ة
ويف هذا الصدد، ٔأوحض الرد الوارد من الصني ٔأنه "�ىل سبيل املثال، ال جيوز منح �رخيص ٕاجباري �ىل �لفية . �ري ا�اكيف"

ومية حبظر إالنتاج ٔأو �س�ترياد ٔأو ٔأس�باب متعلقة بعدم �س�تغالل ٔأو �س�تغالل �ري ا�اكيف يف ظل رس�ن قرارات حك
ويف الربازیل، �ٕالضافة ٕاىل ترب�ر �دم �س�تغالل "بأٔس�باب وجهية" وبناء �ىل "ٔأس�باب معوقة ذات طابع . التسویق"

قانوين"، ال یُمنح الرتخيص إالجباري "ٕاذا ٔأثبت صاحب احلق يف �رخي ٕایداع الطلب اختاذ اس�تعدادات �ادة وفعا� 
و�اء يف الرد الوارد من الرنوجي ٔأنه حىت ٕاذا اكن صاحب الرباءة "یوا�ه صعو�ت يف توفري املواد اخلام . اع"الس�تغالل ��رت 

ٔأو یعاين ق� املوارد، ال یُعترب ذ� من أ�س�باب الوجهية"، ولكن "ٕاذا ٔأ�اقت اللواحئ العامة اس�تغالل ��رتاع، فقد تو�د 

                                         
�شأٔن امللكية الصناعیة يف  00-20) من القانون رمق 1(41�شأٔن الرباءات ومناذج املنفعة يف أ�رجنتني، واملادة  24.481من القانون رمق  43انظر املادة   145

 �شأٔن الرباءات والتصاممي الصناعیة ومناذج املنفعة يف �وس�تار�اك. 6867من القانون رمق  18.1امجلهوریة ا�ومينیكية، واملادة 
 من �س�تبيان.  71�ر�یا ؤأو�رانیا. انظر ردود ت� الب�ان �ىل السؤال رمق   146
 انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأذربی�ان والربازیل وهندوراس وهونغ �ونغ (الصني) والهند وهولندا وقطر واململكة املت�دة.   147
 ا ؤأو�رانیا وطاجيكس�تان.�ر�ی  148
 ٔأسرتالیا.  149
 مو��و.  150
 انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأحاكم قوانني الربازیل والصني والیا�ن واملكس�یك و��س�تان ورصبیا والسوید.  151
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ق� املوارد املالیة ٔأو غیاب اجلدوى املالیة لالس�تغالل من أ�س�باب املرشو�ة يف  وٕاضافًة ٕاىل ذ�، ال تُعدّ . ٔأس�باب وجهية"
  152بعض الب�ان.

د تعریف "السبب الوجيه" معومًا حسب لك �ا� �ىل �دة، .121 و�ىل صاحب الرباءة ٔأن یثبت و�اهة  153وُحيد�
جعلت �الج مشلكة �دم �س�تغالل  أ�س�باب اليت ٔأدت ٕاىل �دم اس�تغالل الرباءة من �الل تقدمي دلیل �ىل ٔأن الظروف

م صاحب الرباءة ٔأس�باً�  154ٔأمرًا مس�تحیًال. ورمغ ٔأن القوانني يف ب�ان كثرية تنص �ىل رفض الرتخيص إالجباري ٕاذا قد�
د لهذا املصطلح يف ت� القوانني.  155وجهية تربر تقاعسه عن اس�تغالل ��رتاع، ال یو�د تعریف ُم�د�

 عقو� للجمهور �دم تلبیة �حتیا�ات امل )ب(

وجيوز يف بعض الب�ان منح �رخيص ٕاجباري يف �ا� �دم تلبیة املتطلبات املعقو� للجمهور ف� یتعلق �ال�رتاع  .122
ویبدو، بو�ه �ام، ٔأن املتطلبات املعقو� للجمهور تتعلق معومًا مبا ٕاذا اكنت الت�ارة ٔأو الصنا�ة يف الب�  156املشمول �لرباءة.

 وز �ّد املعقول �سبب ترصفات صاحب الرباءة ف� یتعلق �س�تغالل الرباءة يف ذ� الب�. تترضر ترضرًا یت�ا

�ىل سبيل . ويف هذا الصدد، �رسد بعض القوانني الظروف اليت تُعترب فهيا املتطلبات املعقو� للجمهور �ري ُملّباة .123
 من قانون الرباءات يف ٔأسرتالیا �ىل ما یيل:  135املثال، ینص البند 

 تُعترب املتطلبات املعقو� للجمهور ف� خيص ��رتاع املشمول �لرباءة �ري ُملّباة يف احلاالت التالیة: …] "[
(ٔأ) ٕاذا تعر�ضت جتارة ٔأو صنا�ة �الیة يف ٔأسرتالیا، ٔأو ٕاقامة جتارة ٔأو صنا�ة �دیدة يف ٔأسرتالیا، لرضر ُمجِحف، ٔأو 

ول �لرباءة، ٔأو �ىل منتج یُصنع بطریقة الصنع املشمو� �لرباءة، �ري ُملىب� ٕاذا اكن الطلب يف ٔأسرتالیا �ىل املنتج املشم
" تصنیع مكیة اكفية من املُنتج املشمول �لرباءة، 1يف �دود املعقول، �سبب �دم قيام صاحب الرباءة بأٔي مما یيل: "

 اجلزء رضورً� الس�تغالل املنتج " تصنیع جزء من املنتج املشمول �لرباءة واكن ذ�2وتوریدها �رشوط معقو�؛ ٔأو "
" منح 4" تطبیق طریقة الصنع املشمو� �لرباءة بقدر معقول؛ ٔأو "3�كفاءة، وتورید ذ� اجلزء �رشوط معقو�؛ ٔأو "

ٔأو (ب) ٕاذا تعر�ضت جتارة ٔأو صنا�ة �الیة يف ٔأسرتالیا لرضر ُمجِحف �سبب الرشوط  �راخيص �رشوط معقو�؛
ة (سواء قبل یوم البدء ٔأو بعده) لرشاء ٔأو استئ�ار ٔأو اس�ت�دام املنتج املشمول �لرباءة، اليت وضعها صاحب الرباء

(ج) ٕاذا اكن ��رتاع املشمول �لرباءة ال جيري  ٔأو الس�ت�دام ٔأو اس�تغالل طریقة الصنع املشمو� �لرباءة؛ ٔأو
 ."اس�تغال� يف ٔأسرتالیا �ىل نطاق جتاري، ولكنه قابل لالس�تغالل يف ٔأسرتالیا

                                         
مة من أ�رجنتني والربتغال وامجلهوریة ا�ومينیكية وهندوراس.  152  انظر ردود �س�تبيان املُقد�
ثال، ردود هونغ �ونغ (الصني) وقري�زيس�تان ومالزي� ومو��و ورومانیا وطاجيكس�تان ؤأو�رانیا ومجهوریة تزنانیا املت�دة �ىل السؤال انظر، �ىل سبيل امل   153

 من �س�تبيان. 72رمق 
 انظر، �ىل سبيل املثال، ردود اجلزا�ر و�حتاد الرويس �ىل �س�تبيان.   154
مة من ٔأسرتالیا وبو�ن والبوس�نة والهرسك و�رواتیا وفنلندا وفر�سا والیو�ن والتفيا ومدغشقر واملغرب وقطر انظر، �ىل سبيل املثال، الردود املُقد�   155

 وسو�رسا وزمبابوي.
 انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأسرتالیا والهند وزمبابوي.   156
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) من قانون الرباءات يف الهند �ىل ٔأن املتطلبات املعقو� للجمهور تُعترب �ري ُملب�اة يف احلاالت 7(84تنص املادة و  .124
 التالیة:

" ٕاحلاق الرضر 1ٕاذا �سبب رفض صاحب الرباءة منح �رخيص وا�د ٔأو ٔأكرث �رشوط معقو� يف ٔأي مما یيل: " "(ٔأ)
الت�ارة ٔأو الصنا�ة، ٔأو ٕ�قامة ٔأي جتارة ٔأو صنا�ة �دیدة يف الهند، ٔأو بت�ارة  بت�ارة ٔأو صنا�ة �الیة، ٔأو بتطو�ر هذه

) ٔأو �دم تلبیة الطلب �ىل 2ٔأو صنا�ة ٔأي خشص ٔأو فئة من أ�ش�اص مم�ْن یعملون �لت�ارة ٔأو التصنیع يف الهند؛ (
ٔأسواق تصد�ر السلعة املشمو� ) ٔأو �دم التورید ٔ��د 3السلعة املشمو� �لرباءة بقدر اكٍف ٔأو �رشوط معقو�؛ (

ر ٕاقامة ٔأو تطو�ر أ��شطة الت�اریة يف الهند؛ ٔأو4�لرباءة املُصنعة يف الهند ٔأو �دم تطو�ر ت� السوق؛ (  ) ٔأو ترض�

ٕاذا �س�ببت الرشوط اليت یفرضها صاحب الرباءة، عند منح �راخيص مبوجب الرباءة ٔأو عند رشاء ٔأو استئ�ار  (ب)
و طریقة الصنع املشمو� �لرباءة، يف ٕاحلاق الرضر بتصنیع ٔأو اس�ت�دام ٔأو بیع مواد ال حتمهيا ٔأو اس�ت�دام السلعة أٔ 

 الرباءة، ٔأو ٕ�قامة ٔأو تطو�ر ٔأي جتارة ٔأو صنا�ة يف الهند؛ ٔأو

ٕاذا اكن صاحب الرباءة �شرتط ملنح �راخيص مبوجب الرباءة تقدمي �رخيص رجعي اس�تئثاري، ٔأو منع الطعن  (ج)
 ءة، ٔأو تقدمي حزمة �راخيص قرسیة؛ أٔويف حصة الربا

ٕاذا اكن ��رتاع املشمول �لرباءة ال جيري اس�تغال� دا�ل الهند �ىل نطاق جتاري �لقدر ا�اكيف ٔأو ال جيري  (د)
 اس�تغال� ٕاىل ٔأقىص �د ممكن معلیًا؛ ٔأو

ٔأو یعوقه اس�ترياد السلعة ٕاذا اكن اس�تغالل ��رتاع املشمول �لرباءة دا�ل الهند �ىل نطاق جتاري مينعه  (ه)
" ٔأو ٔأش�اص �شرتون منه �شلك 2" صاحب الرباءة ٔأو خشص �بع �، "1املشمو� �لرباءة من اخلارج من ِقبل "

 157" ٔأو ٔأش�اص أٓخر�ن مل یت�ذ صاحُب الرباءة ضدمه ٕاجراًء قضائیًا بدعوى التعدي".3مبارش ٔأو �ري مبارش، "

  �دم تلبیة الطلب يف السوق �رشوط معقو� )ج(

ميكن منح الرتخيص إالجباري يف بعض الب�ان للس�ببني التالني �ىل و�ه اخلصوص: "�دم طرح ��رتاع املشمول  .125
 158�لرباءة يف أ�سواق �رشوط معقو�" ٔأو "�دم تلبیة الطلب �ىل املنتج املشمول �لرباءة �رشوط معقو�".

د تعریف مصطلح "الرشوط املعقو�" �ىل ٔأساس .126 وتقدم بعض القوانني تفسريًا . لك �ا� �ىل �دة وبو�ه �ام، ُحيد�
ففي اململكة املت�دة مثًال، تعمتد ماهیة الرشوط املعقو� �ىل "ا�راسة املتأٔنیة مجلیع الظروف احملیطة . ٕاضافيًا لهذا املصطلح

اماته املتعلقة �لك �ا�، مثل طبیعة ��رتاع ورشوط ٔأي �راخيص ممنو�ة مبوجب الرباءة ونفقات صاحب الرباءة والزت 
وینبغي ٔأن �كون السعر ا�ي یتقاضاه صاحب الرباءة سعراً مفروضًا حبسن نیة، وليس . �لرباءة ومتطلبات امجلهور املشرتي

ومن �ختبارات اليت ُجترهيا احملمكة يف اململكة املت�دة ٔأن تنظر "ما مقدار  159سعرًا مفروضًا هبدف وقف الطلب ٔأو خفضه".

                                         
 ) من قانون الرباءات يف زمبابوي. 6(31انظر ٔأیضًا البند   157
 �رینيداد وتو�غو، واململكة املت�دة، ومجهوریة تزنانیا املت�دة. انظر، �ىل سبيل املثال،   158
 من دلیل ممارسات الرباءات.  06ٔأ.48القسم   159
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اس�تعداد ورغبة يف دفعه �ى الرشاكت احلریصة �ىل تصنیع السلعة املشمو� �لرباءة والتعامل معها �ىل املبلغ ا�ي یو�د 
  160ٔأسس جتاریة؟"

قضیة رشكة ٔأفيرتا ذات امللكية احملدودة و�ريها ضد رشكة اكرلتون بیرب جبنوب : : جنوب ٔأفریقيا4إالطار 
 BP 331 (CP) 1992ٔأفریقيا ذات امللكية احملدودة 

ق هذه القضیة برباءة �از ِحفاض وريق، حيث ادعى طالب الرتخيص إالجباري ٔأنه قادر �ىل بیع املنتج تتعل
م طلب الرتخيص إالجباري استنادًا ٕاىل البند  من  56املشمول �لرباءة �سعر ٔأقل من سعر صاحب الرباءة. وقُّدِ

يف ممارسة حقوق الرباءات)، ال س�� البند  قانون الرباءات يف جنوب ٕافریقيا (الرتخيص إالجباري يف �ا� التعسف
)(ج) ا�ي ینص �ىل ٔأن "الطلب �ىل السلعة املشمو� �لرباءة يف امجلهوریة ال یُلىب� ٕاىل �ّدٍ اكٍف و�رشوط 2(56

 معقو�".

م الطلب ميكنه بیع السلعة نفسها �سعر  ورٔأت احملمكة ٔأن هتمة الرشوط �ري املعقو� ال تثبت مبجرد ٕاثبات ٔأن ُمقّدِ
بل جيب عند البّت يف معقولیة أٔسعار صاحب الرباءة من �د�ا مرا�اة �عتبارات أ�خرى ذات ص�، مثل . ٔأقل

�لكفة ٕانتاج السلعة املشمو� �لرباءة و�سویقها، والرشوط وأ�حاكم اليت یتفاوض بناًء �لهيا مع العمالء، وما ٕاذا اكنت 
 حمل هذا السعر.الوقائع توحض ٔأن الت�ارة كلك ميكن ٔأن تت

كام رٔأت احملمكة ٔأنه ینبغي تقدمي ا�لیل اخلاص "�لرشوط املعقو�"، وكذ� ما یثبت ٔأن ٔأسعار صاحب الرباءة 
م ٕاىل احملمكة  ليست معقو�. وذ�رت احملمكة، �ىل و�ه الت�دید، ٔأنه "ف� خيص هتمة �دم منح �رخيص، ینبغي ٔأن یُقد�

د، بقدر معقول من ا�ق عى دلیل ُحيّدِ ة، ما يه الرشوط املعقو�. [...] وف� یتعلق مبعقولیة أ�سعار اليت یتقاضاها املُد�
عى  �لیه، رٔأت احملمكة أٔن "مودعي الطلب مل یُثبتوا، مع مرا�اة مجیع املال�سات املنصوص �لهيا يف أ�وراق، ٔأن املُد�

ٔأثبتوا ٔأن ٕ�ماكهنم البیع بأٔسعار ٔأقل يف بعض فمل �زد مودعو الطلب �ىل ٔأن . �لیه قد تقاىض ٔأسعارًا �ري معقو�
عى �لیه وطریقة حتدید هذه أ�سعار �ري معقو� يف . القطا�ات واكن ذ� بعیدًا لك الُبعد عن ٕاثبات ٔأن ٔأسعار املُد�

 مجیع أ�حوال."

 الرتخيص إالجباري �سبب ممارسات خم� �ملنافسة )د(

ملنع الت�اوزات اليت قد تنجم عن ممارسة احلقوق �س�تئثاریة �سمح بعض القوانني الوطنیة مبنح �رخيص ٕاجباري  .127
ومن ٔأمث� هذه الت�اوزات، ت� املامرسات ا�� �ملنافسة . للرباءة، خبالف �دم اس�تغالل الرباءة ٔأو �دم كفایة اس�تغاللها

 . �س�تئثاري حلقوق الرباءات اليت تصدر عن ٔأحصاب الرباءات ا��ن �سيئون اس�تغالل النفوذ �قتصادي املُس�متد من الطابع

وینص قانون الرباءات يف بعض الب�ان �ىل ٔأحاكم �اصة �سمح مبنح �رخيص ٕاجباري من ٔأ�ل موا�ة ما یصدر  .128
ويف بعض الب�ان أ�خرى، قد �رد ٔأیضًا ت� أ�حاكم يف قانون املنافسة . عن صاحب الرباءة من ممارسات خم� �ملنافسة

                                         
  .RPC 457 46طلبات رشكة �راوين وا�رلس احملدودة رمق  من �س�تبيان بقضیة 73استشهدت اململكة املت�دة يف ردها �ىل السؤال رمق   160
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طة الوطنیة املعنیة �ملنافسة جيوز لها ٔأن متنح �راخيص ٕاجباریة ٕاذا رٔأت ٔأن ذ� لینص �ىل ٔأن الس (ماكحفة �حتاكر) ا�ي
  161ٕاجراء تصحیحي مناسب ملوا�ة املامرسات ا�� �ملنافسة.

 تعریف مصطلح "املامرسة ا�� �ملنافسة" "1"

ان �ىل صیغة �امة، مهنا مثًال: "ٔأي معل ف� یتعلق بتعریف "املامرسات ا�� �ملنافسة"، تنص قوانني بعض الب� .129
ٔأو "ٕاذا اكن ما� الرباءة ميارس حقوقه �ىل حنو  162أٓخر تصفه الترشیعات الوطنیة بأٔنه خيل �ملنافسة ٔأو حيد مهنا ٔأو یقيدها"،

ح �رخيص ويف الربازیل، "جيوز من 164ٔأو "تقيید الت�ارة وخمالفة الس�یاسة العامة". 163مينع الغري من املنافسة املرشو�ة"،
ٕاجباري ٕاذا اكن صاحب الرباءة �يسء ممارسة حقه، ٔأو �يسء اس�تغالل النفوذ �قتصادي عن طریق �س�ري الرباءة، �ىل ٔأن 

 .یُثبَت ذ� وفقًا للقانون يف قرار ٕاداري ٔأو قضايئ"

فعىل سبيل . ويف بعض الب�ان أ�خرى، �رسد الترشیعات قامئًة �ملامرسات ا�� �ملنافسة لرشح هذا املصطلح .130
ف ت� املامرسات يف أ�رجنتني بأٔمور مهنا:   املثال، تُعر�

حتدید ٔأسعار فاحشة ٔأو متیزيیة للمنت�ات احملمیة �لرباءة مقارنًة مبتوسط ٔأسعار السوق، ال س�� ٕاذا اكنت  "(ٔأ)
 نتج؛ تو�د يف السوق عروض بأٔسعار ٔأقل �كثري من ت� أ�سعار اليت یقد�ا صاحب الرباءة لنفس امل 

 رفض طرح املنت�ات يف السوق احمللیة �رشوط جتاریة معقو�؛  (ب)

 عرق� أ��شطة الت�اریة ٔأو إالنتاجية؛  (ج)

 165ٔأي ترصف أٓخر یندرج مضن فئة السلو�یات اليت یُعاقَب �لهيا مبوجب القانون". (د)

 و�ملثل، تُعترب املامرسات التالیة خم� �ملنافسة يف �وس�تار�اك:  .131

 تسعري الفاحش ٔأو ا�متیزيي للمنت�ات املشمو� �لرباءة؛ال  "(ٔأ)

 و�دم طرح املنت�ات يف السوق �رشوط جتاریة معقو�؛ (ب)

  166وٕا�اقة أ��شطة الت�اریة ٔأو إالنتاجية". (ج)

                                         
لالطالع �ىل أ�حاكم القانونیة الوطنیة املتعلقة �لرتاخيص  CDIP/4/4 Rev./STUDY/INF/5كذ� الوثیقة انظر ملحق هذه الوثیقة، و   161

 �حتاكر. إالجباریة الرامية ٕاىل التصدي ٔ�و�ه �نتفاع حبقوق امللكية الفكریة انتفا�ًا منافيًا للمنافسة، مبا يف ذ� قوانني ولواحئ ماكحفة 
 �شأٔن امللكية الصناعیة يف امجلهوریة ا�ومينیكية. 00-20رمق من القانون  42املادة   162
 .1/11/1999(ج) من قانون �راءات ��رتاع أ�ردين املؤرخ 22املادة   163
 )(و) من قانون الرباءات يف زامبیا.6(37البند   164
د،  24.481من القانون رمق  44املادة   165  ) �شأٔن الرباءات ومناذج املنفعة.1996(نص مو��
� �لقانون رمق 2املادة   166  . وانظر ٔأیضًا ٔأحاكم قوانني اجلزا�ر وامجلهوریة ا�ومينیكية. 2000ینا�ر  6املؤرخ  7979(و)، املُعد�
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م، وبو�ه �ا 167وال تُقدم �رشیعات الرباءات يف بعض الب�ان تعریفًا رصحيًا للمامرسات اليت تُعترب "خم� �ملنافسة". .132
یُرتك حتدید ٔأو ٕاقرار املامرسات ا�� �ملنافسة لهیئات حمددة، مثل "هیئة قضائیة ٔأو ٕاداریة"، ٔأو "ٔأي واك� معنیة مباكحفة 

�حتاكر ٔأو حمك قضايئ صادر عن ٔأي حممكة"، ٔأو "ا��اوى إالداریة ٔأو القضائیة"، ٔأو "احلكومة �حتادیة وهیئة قضائیة"، 
  168ز�ر ا�و� ٔأو وز�ر يف احلكومة"، ٔأو "حممكة املنافسة احلرة".ٔأو "جلنة املنافسة ٔأو و 

ويف سو�رسا، تُعترب املامرسة خم� �ملنافسة ٕاذا اكنت تنطوي �ىل اتفاقات �ري قانونیة تقيد املنافسة الفعا� تقيیداً  .133
ن مكیات السلع ٔأو اخلدمات، ٔأو شدیدًا ٔأو تقيض �لهيا (مبا يف ذ�، �ىل سبيل املثال، اتفاقات حتدید أ�سعار، ٔأو احلد م

تقامس أ�سواق �ىل ٔأساس جغرايف ٔأو حسب الرشاكء يف الت�ارة)، ٔأو ممارسات �ري قانونیة من ِقبل رشاكت �مينة (مبا يف 
 169ذ�، �ىل سبيل املثال، رفض التورید ٔأو ا�متیزي ا�ي یُامَرس ضد الرشاكء الت�اریني ٔأو فرض ٔأسعار �ري �اد�).

ملكة املت�دة ٔأن تتقدم السلطات املعنیة بطلب للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري ٕاذا اكنت ٕاساءة اس�ت�دام وجيوز يف امل .134
(ٔأ) من قانون الرباءات، �ىل و�ه الت�دید، �سمح للجنة 50كام ٔأن البند . الرباءة �امًال �سهم يف ٕاجياد وضع ُم�ل �ملنافسة

ختاذ ٕاجراء بعد �دوث اندماج ٔأو بعد حتّري ٔأحوال السوق من ٔأ�ل املنافسة ٔأو وز�ر ا�و� �لتقدم بطلب ٕاىل املراقب ال
معاجلة ٔأمر متعلق �ملنافسة ٔأو التخفيف من وطأٔته ٔأو منعه ٕاذا اكن ذ� أ�مر ال ميكن التعامل معها بأٔي طریقة ٔأخرى 

ختاذ إالجراءات الالزمة لوزراء احلكومة �لتقدم بطلب ٕاىل املراقب ال 51و�سمح البند . مبوجب قانون املؤسسات الت�اریة
اس�ت�ابًة لتقر�ر من جلنة املنافسة مفاده "ٔأن خشصًا تورط يف ممارسة ُختل �ملنافسة وتتعارض، ٔأو قد �كون من املتوقع ٔأن 

مة . تتعارض، مع املصل�ة العامة" ٔأو "ٔأن خشصًا ینهتج سلواكً یتعارض مع املصل�ة العامة" وجيب ٔأن تتضمن الطلبات املُقد�
"رشوًطا يف �راخيص ممنو�ة مبوجب �راءة من ِقبل مالكها تقيد انتفاع املُرخ�ص � �ال�رتاع ٔأو  51(أٔ) ٔأو 50لبند مبوجب ا

 170حق املا� يف منح �راخيص ٔأخرى" ٔأو "رفض املا� منح �راخيص �رشوط معقو�".

ال التكنولوجيات الصحیة �ىل و�ه ويف بعض الب�ان، تُمنح �راخيص ٕاجباریة �واعي املامرسات ا�� �ملنافسة يف جم .135
�ىل سبيل املثال، جيوز يف فر�سا منح �راخيص حبمك الوظیفة، حتقيقًا ملصل�ة الص�ة العامة املُعلنة بقرار من  171اخلصوص.

ي� وز�ر امللكية الفكریة، �شأٔن �راءات يف هذا ا�ال (ال س�� أ�دویة ٔأو املعدات الطبیة ٔأو معلیات إالنتاج ٔأو التصنیع) ح 
، مضن ٔأمور ٔأخرى، �رشوط تُعترب من املامرسات ا�� �ملنافسة. وجيوز يف سو�رسا ٔأن یُمنح  172�كون الرباءة املعنیة ُمس�تغ��

�رخيص ٕاجباري لتصحیح ممارسة خم� �ملنافسة ٕاذا اكن ��رتاع یتعلق مبنتج ٔأو معلیة يف جمال �شخیص أ�مراض 
نص قوانني كثرية �ىل ٔأنه ال جيوز منح �رخيص ٕاجباري �شأٔن ا�رتا�ات يف جمال ومعًال �تفاق �ریبس، ت  173البرشیة.

                                         
مة من كندا ورصبیا ورسي الناك وزمبابوي.  167  انظر، �ىل سبيل املثال، ردود �س�تبيان املُقد�
 من �س�تبيان. 74توانیا و��س�تان ورومانیا ورسي الناك واململكة املت�دة �ىل السؤال رمق انظر ردود ٔأسرتالیا وش�یيل والصني والهند ولی   168
 .2018انظر القسم اخلاص �سو�رسا يف تقر�ر ا�ٔاكدميیة أ�وروبیة للرباءات عن الرتخيص إالجباري يف ٔأورو�،  169
 من �س�تبيان.  74ت�دة. وانظر رد اململكة املت�دة �ىل السؤال رمق ) من قانون الرباءات يف اململكة امل 3(51)(ج) والبند 1ٔأ(50انظر البند   170
 انظر، �ىل سبيل املثال، فر�سا وسو�رسا ؤأو�رانیا.   171
 من قانون امللكية الفكریة.  16-613املادة ل  172
 ).SR 232.14, LBIٔأ وب من القانون �حتادي �شأٔن �راءات ��رتاع (40املاد�ن   173
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�كنولوجيا ٔأش�باه املوصالت ٕاال ٔ�غراض �امة �ري جتاریة، ٔأو لتصحیح ممارسة أ��لن ٔأهنا خم� �ملنافسة �ىل ٕا�ر ٕاجراءات 
  174قضائیة ٔأو ٕاداریة.

لرباءة �ر�كب ممارسة خم� �ملنافسة، ال �كون مقدم وتنص أ�حاكم يف بعض الب�ان �ىل ٔأنه ٕاذا ثبت ٔأن صاحب ا .136
الطلب ُملَزمًا ببذل "�ود مس�بقة للحصول �ىل �رخيص من صاحب الرباءة �رشوط ؤأحاكم معقو�"، وجيوز لالس�تغالل 

 175املُرص�ح به ٔأن یت�اوز تورید املنتج ٕاىل السوق احمللیة.

 سة (ماكحفة �حتاكر)تنظمي املامرسات ا�� �ملنافسة يف قانون املناف  "2"

م قانون املنافسة (ماكحفة �حتاكر) املامرسات ا�� �ملنافسة، كام ُذ�ر  .137 ٕاىل �انب ٔأحاكم قانون الرباءات، یُنّظِ
و�شمل أ�س�باب ا�منطیة ملنح �رخيص ٕاجباري طبقًا لقانون املنافسة: املامرسات ا�� �ملنافسة وٕاساءة اس�ت�دام  176ٔأ�اله.

ري و/ٔأو ٕاساءة اس�ت�دام احلقوق �حتاكریة يف الرباءات بغرض تقيید املنافسة السوقية ٔأو القضاء �لهيا. املركز �حتاك
وجيوز مبوجب قانون املنافسة ٔأن تفرض سلطات قانون املنافسة عقو�ت ٔأخرى (بدی� ٔأو ممك�) ٕاىل �انب الرتاخيص 

  177دام حقوق امللكية الفكریة.إالجباریة، من ٔأ�ل التصدي ملا خيل �ملنافسة من ٔأو�ه اس�ت�

من قانون الرباءات، قد �كون املطالبة مبنح �رخيص �جتًة عن ٔأحاكم قانون  24يف ٔأملانیا، برصف النظر عن البند و .138
م من ٔأملانیا ٔأن ذ� یصدق بصفة �اصة ٕاذا اكن رفض منح الرتخيص ٔأو ٕانفاذ الرباءة ميثل تعسفًا  املنافسة. ویوحض البیان املُقد�

وذ�رت ٔأیضًا ٔأن  178س�ت�دام مركز قوة سوقية �مين ٔأو قيدًا �ري �ادل ٔأو متیزيًا من �انب مؤسسة �مينة �ىل السوق.يف ا
و�� فٕان ممارسة احلق . ممارسة حق اس�تئثاري من حقوق امللكية الفكریة �شلك جزءًا من حقوق ما� هذا احلق

ٕا�دى املؤسسات مركزًا �مينًا، ال تُعترب يف �د ذاهتا تعسفًا يف �س�تئثاري، حىت وٕان اكنت ت� املامرسة �متثل يف تبوء 
ولكن ممارسة املا� حلق اس�تئثاري مرتبط حبق ملكية فكریة قد تنطوي، يف ظروف اس�تثنائیة، �ىل . اس�ت�دام مركز �مين

 179سلوك تعسفي.

  

                                         
 ل املثال، ٔأنتيغوا و�ربودا وأ�رجنتني والبحر�ن وبوروندي ؤأملانیا ومجهوریة مو�وفا.انظر، �ىل سبي  174
 انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأحاكم قوانني ٔألبانیا وفر�سا والهند.  175
مة  102و 101يف ٔأورو�، �ىل سبيل املثال، �رسي �ىل قضا� ماكحفة �حتاكر قانوُن املنافسة يف �حتاد أ�ورويب، ٔأْي املاد�ن   176 من املعاهدة املنّظِ

من معاهدة �حتاد أ�ورويب ٕاىل قيود فردیة ملعاجلة  101لعمل �حتاد أ�ورويب ٕاىل �انب السوابق القضائیة أ�وروبیة ذات الص�. و�شري املادة 
 . CDIP/4/4 Rev./STUDY/INF/5انظر الوثیقة  املامرسات ا�� �ملنافسة اليت قد تتعلق ٔأیضًا حبقوق امللكية الفكریة. ملزید من املعلومات،

 مناقشة هذه العقو�ت أ�خرى خترج عن نطاق هذه الوثیقة.   177
م من ٔأملانیا ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.   178  انظر البیان املُقد�
 املرجع السابق نفسه.  179
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 ات ا�� �ملنافسة�رخيص امللكية الفكریة كعالج للمامرس: الوال�ت املت�دة أ�مر�كية: 5إالطار 

يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، اس�ت�دمت الهیئات املعنیة �لتنظمي الرقايب �رخيص امللكية الفكریة كعالج لثالثة 
ٔأوًال، حي� �رى هیئات ماكحفة �حتاكر ٔأن ا�مج املقرتح من احملمتل  180ٔأنواع خمتلفة من �االت ماكحفة �حتاكر.

قد تقرر ٔأن منح �رخيص ملكية فكریة ملشٍرت معني من ا��ن �شرتون أ�صول املصفاة ٔأمر ٔأن یُقلِّل املنافسة، ف
رضوري للحفاظ �ىل املنافسة يف السوق، ٔأو قد تقرر هذه الهیئات ٔأن من الرضوري بو�ه �ام منح �رخيص ملكية 

یع املنافسني احملمتلني فكریة لتذلیل عقبات دخول السوق بعد ا�مج من �الل ٕا��ة الرتخيص �رشوط معقو� مجل 
�نیًا، ميكن ٔأن تطلب هذه الهیئات �راخيص ٕاجباریة لعالج الرضر التنافيس الناشئ عن اس�ت�دامات حمددة . املعنیني

و�متثل النوع الثالث يف احلاالت اليت �ُس�ت�دم فهيا �راخيص امللكية الفكریة لعالج أٓ�ر سلوك . حلقوق امللكية الفكریة
 181،182�ىل الرمغ من ٔأن الرضر ینشأٔ عن ٔأ�شطة ال تنطوي �ىل حقوق امللكية الفكریة.ُمناٍف للمنافسة، 

 منح �راخيص ٕاجباریة بناًء �ىل �راءات �بعة )ه(

�سمح ب�ان كثرية بطلب �رخيص ٕاجباري ٕاذا تعذر اس�تغالل �راءة ما (الرباءة الثانیة) دون التعدي �ىل �راءة ٔأخرى  .139
 ) من اتفاق �ریبس، تنص معظم القوانني الوطنیة �ىل الرشوط إالضافية التالیة:1(31ومعًال �ملادة . (الرباءة أ�وىل)

جيب ٔأن ینطوي ��رتاع املُطالَب �حلق فيه مبوجب الرباءة الثانیة �ىل تقدم �كنولو� ذي شأٔن و� ٔأمهیة  −
 اقتصادیة �برية �لنس�بة لال�رتاع املُطالَب �حلق فيه يف الرباءة أ�وىل؛ 

ب الرباءة أ�وىل احلصول �ىل �رخيص مقابل �رشوط معقو� �س�ت�دام ��رتاع املطلوب وحيق لصاح −
 حامیته يف الرباءة الثانیة؛ 

وال جيوز ٔأن �كون �رخيص �س�ت�دام املمنوح ف� یتعلق �لرباءة أ�وىل قابًال للتنازل عنه للغري مع التنازل  −
Fعن الرباءة الثانیة.

183 

                                         
مر�كية ال یتضمن ٔأي عبارة تقيض ٔأو �سمح رصا�ًة مبنح �راخيص ٕاجباریة ملعاجلة ما ینشأٔ من اجلد�ر ���ر ٔأن قانون املنافسة يف الوال�ت املت�دة ا�ٔ   180

 عن اس�ت�دام حقوق امللكية الفكریة من أٓ�ر منافية للمنافسة. 
) 14ص ( CDIP/4/4 Rev./STUDY/INF/5من �س�تبيان. وانظر ٔأیضًا الوثیقة  74انظر رد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل السؤال رمق   181

 لالطالع �ىل وصف تفصیيل لهذه احلاالت الثالث. 
واع الثالثة �ىل الرمغ من ٔأن الهیئات املعنیة �لتنظمي الرقايب يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية قد اس�ت�دمت �رخيص امللكية الفكریة كعالج يف أ�ن  182

م من هذا الب� ٕاىل جلنة الرباءات ٔأنه يف �االت قلی�، طلبت هذه الهیئات �راخيص  املذ�ورة من �االت ماكحفة �حتاكر، �اء يف البیان املُقد�
دة حلقوق امللكية الفكریة. انظر رد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل السؤا من  74ل رمق ٕاجباریة لعالج الرضر التنافيس الناشئ عن اس�ت�دامات ُم�د�

 �س�تبيان.
يف  19.039) من القانون رمق 3(51�شأٔن الرباءات ومناذج املنفعة يف أ�رجنتني، واملادة  24.481القانون رمق من  46انظر، �ىل سبيل املثال، املادة   183

 97-17من القانون رمق  66�شأٔن الرباءات والتصاممي الصناعیة ومناذج املنفعة يف �وس�تار�اك، واملادة  6867من القانون رمق  1.ٔأ.19ش�یيل، واملادة 



SCP/30/3 
Annex 
44 
 

ول �لغرض املمتثل يف جتنب املواقف اليت یتقدم فهيا صاحب الرباءة الثانیة بطلب وبو�ه �ام، یفي الرشط ا�ٔ  .140
للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري من ٔأ�ل اس�تغالل ا�رتاع �م ُمطالَب حبامیته يف الرباءة أ�وىل ُمدعیًا تبعیته ال�رتا�اته التافهة 

  .املُطالَب حبام�هتا يف الرباءة الثانیة

التابعة، �شري بعض القوانني ٕاىل رشوط �امة ملنح �رخيص ٕاجباري، ٔأال ويه ٔأن یبذل طالب وف� یتعلق �لرباءات  .141
الرتخيص �ودًا للحصول �ىل موافقة ما� الرباءة �ىل اس�تغالل ��رتاع مبوجب "رشوط �اد�" ٔأو "رشوط معقو�" ٔأو 

املامرسات السائدة" �الل فرتة زمنیة "رشوط معقو� ومعتادة يف س�یاق التعامالت الت�اریة" ٔأو "�رشوط ت�ىش مع 
ٔأو ٔأال �كون الرتخيص املمنوح اس�تئثارً�، ٔأو ٔأن یقترص هذا الرتخيص �ىل النطاق واحلجم الالزمني الس�تغالل  184معقو�،

  185��رتاع من ِقبل ما� الرباءة الثانیة.

ل املثال: "اندراج الرباءة مضن نطاق وقد ُوِصفت �ا� تبعیة الرباءات بصیغ خمتلفة يف بعض الب�ان، مهنا �ىل سبي .142
، ٔأو "ٕاذا اكن ��رتاع احملمي مبوجب الرباءة ال ميكن اس�تغال� صناعیًا يف الب� دون التعدي �ىل 186�راءة ٔأخرى سابقة"

صناعیة ، ٔأو "[...] عرق� ٔأو منع اس�تغالل ٔأي ا�رتاع أٓخر محمي برباءة �سهم ٕاسهامًا �بريًا يف �ا� التقنیة ال 187�راءة سابقة"
الراهنة يف قربص ٔأو عرق� ٔأو منع �س�تغالل الفعال �"، ٔأو "منع ٔأو عرق� ما� الرباءة/املُرخ�ص � بدون هذا الرتخيص 

  188من اس�تغالل ا�رتاع أٓخر بفعالیة ٔأو بأٔفضل صورة ممكنة لالس�تغالل".

د معی .143 " جيب ٔأن متثل 1ار�ن للرباءة الثانیة: "ويف اجلزا�ر و�حتاد الرويس، صیغت أ�حاكم ذات الص� �ىل حنو ُحيّدِ
و�ىل  189" وجيب ٔأن �متتع "مبزا� اقتصادیة �برية" متتاز هبا عن الرباءة أ�وىل.2الرباءة الثانیة "ٕاجنازاً/ تقدمًا تقنیًا �امً"، "

ثانیة هو ٔأهنا جيب ٔأن "�شلك �الف هذا ا�هنج، فٕان املعیار اجلوهري الوحيد املُطب�ق يف الربازیل ف� یتعلق بأٔمهیة الرباءة ال 
 190تقدمًا تقنیًا �بريًا �لنس�بة ٕاىل الرباءة السابقة".

 الرتاخيص إالجباریة يف �ا� الرباءات التابعة: �حتاد الرويس: 6إالطار 

عي هو رشكة ٔأدویة جنيسة متت� �راءة (الرباءة الثانیة) ال ميكن اس�تغاللها دون التعدي �ىل �راءة للمُ  عى �لیه اكن املُد� د�
عي دعوى ٔأمام . �شأٔن دواء لینالیدوميد (الرباءة أ�وىل) وبعد حماو� �ري ُموف�قة للحصول �ىل �رخيص طوعي، رفع املُد�

                                         
 55يف الفلبني، والبند  8293من القانون امجلهوري رمق  93يف بريو، والبند  486من القرار رمق  67ية الصناعیة يف املغرب، واملادة املتعلق حبامیة امللك 

 )(ز) من قانون امللكية الفكریة يف رسي الناك. 2(86من قانون الرباءات يف جنوب ٔأفریقيا، والبند 
 من �س�تبيان.  75ص ؤأملانیا وهونغ �ونغ (الصني) وقري�زيس�تان واملغرب وبريو �ىل السؤال رمق انظر، �ىل سبيل املثال، ردود بلغار� وقرب   184
 انظر، �ىل سبيل املثال، رّدي هندوراس وهولندا.  185
 بلغار�.  186
 �وس�تار�اك.  187
 الهند.  188
 يف اجلزا�ر.  19/07/2003املؤرخ  07-03من أ�مر رمق  47دة ) من القانون املدين يف �حتاد الرويس، واملا2(1362انظر، �ىل سبيل املثال، املادة   189
من قانون امللكية الصناعیة يف الربازیل "ٔأن تو�د �ا� تبعیة �راءة ما لرباءة ٔأخرى، [...] ؤأال یفلح �امل  70من املعا�ر أ�خرى اليت تنص �لهيا املادة   190

املؤرخ  9.279من قانون امللكية الصناعیة رمق  70ن اس�تغالل الرباءة السابقة". املادة الس�ند يف التوصل ٕاىل اتفاق مع صاحب الرباءة التابعة �شأٔ 
� �لقانون رمق  14/05/1996  14/02/2001املؤرخ  10.196يف الربازیل، بصیغته أ��رية املُعد�
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، منحت حممكة التحكمي 2018حممكة التحكمي الروس�یة ملدینة موسكو من ٔأ�ل من�ه �رخيصًا ٕاجبارً�، ويف یونیو 
. خيص ٔأول �رخيص ٕاجباري يف �حتاد الرويس يف جمال املس�تحرضات الصیدالنیةویُعّد هذا الرت . الرتخيص إالجباري

م ضد منح هذا الرتخيص إالجباري، وحمكت يف   2018سبمترب  17ونظرت حممكة اس�تئناف التحكمي يف الطعن املُقد�
 . �رفض الطعن وتأٔیید منح الرتخيص إالجباري

و�اء يف مرافعات . متعددة أ�شاكل) ßدة للینالیدوميد (هیئة ِبيتَا واكن موضوع الرباءة الثانیة هو هیئة بلوریة �دی
املتعددة أ�شاكل سوف ُحيَصل �لهيا فورًا �حلجم املرغوب فيه  ßصاحب الرباءة الثانیة يف �لسات احملمكة ٔأن هیئة ِبيتَا 

حن" و"الن��ل" من معلیة تصنیع العنرص الفعا ل، مقارنًة بعملیة الت�لیق للجس��ت، حبیث ميكن �ذف خطويت "الط�
عي ٕان ذ� ميثل ٕاجنازًا . التقلیدیة اليت �س�ت�د�ا صاحب الرباءة أ�وىل لتصنیع اللینالیدوميد اخلاص هبم وقال املُد�

و�الوة �ىل ذ�، اكنت هناك مزية اقتصادیة واحضة متتاز هبا عن الرباءة السابقة، نظرًا ٕاىل �ساطة معلیة . �كنولوجيًا �برياً 
% 20و�� تطرقت احلجج ٕاىل الناحية املالیة قائً� ٕان سعر النس�ة اجلنيسة من اللینالیدوميد ٔأقل بنس�بة . تصنیعال 

  تقریبًا من السعر ا�ي یعرض به صاحب الرباءة أ�وىل هذا ا�واء يف السوق الروس�یة.

ٔأن متثل الرباءة التابعة ٕاجنازًا تقنیًا �امً"  و�لصت احملمكة ٕاىل ٔأن رشطي منح الرتخيص إالجباري قد حتققا، ٔأال وهام: "جيب
عي �رخيصًا . و"جيب ٔأن تقدم مزا� اقتصادیة �برية متتاز هبا عن الرباءة املهمينة السابقة" ومنحت حممكتا لكتا ا�رجتني املُد�

دت احملمكة مقدار إال�وات الواجب. ٕاجبارً� �ري اس�تئثاري ٕاىل ٔأقىص �دود الرباءة أ�وىل دفعها ٕاىل صاحب الرباءة  و�د�
 191،192% من إال�رادات.30أ�وىل بنس�بة 

 تفاصیل ٔأخرى عن الرشوط املطبقة يف �ا� الرباءات التابعة "1"

يف الهند، �ىل . تو�د ٔأیضًا بعض �ختالفات النصیة أ�خرى ف� یتعلق �لرشوط الساریة �ىل الرباءات التابعة .144
اكن "��رتاع ا�ٓخر قد ٔأسهم ٕاسهامًا جوهرً� يف ٕاقامة ٔأو تطو�ر ٔأ�شطة  سبيل املثال، جيوز طلب ٕاصدار الرتخيص ٕاذا

                                         
 . A40-71471/17قضیة �تیفا ضد س�یل�ني، حممكة اس�تئناف التحكمي التاسعة، القضیة رمق   191
 نیع. ويفكن الطعن يف حمك حممكة اس�تئناف التحكمي ٔأمام حممكة ا�ر�ة التالیة، ويه حممكة امللكية الفكریة الروس�یة، �الل شهر�ن من �رخي التص مي  192

اليت ، А40-141023/17-15-1263 ٔأعقاب هذه القضیة، نظرت احملامك الروس�یة يف قضا� ٔأخرى تتعلق مبسأٔ� الرباءات التابعة. ويف القضیة رمق
، ُمنح �رخيص ٕاجباري �شأٔن عنرص فعال �ُسمى سونیتينيب استنادًا ٕاىل �راءات �بعة. واكن 2019فربا�ر  8حمكت فهيا حممكة التحكمي يف موسكو يف 

بة ترتاوح بني ٔأ�د املعایري اليت نظرت فهيا احملمكة عند احلمك لصاحل ٕاصدار �رخيص ٕاجباري هو سعر النس�ة اجلنيسة من ا�واء ا�ي اكن ٔأقل بنس� 
 200% تقریبًا من السعر ا�ي یعرضه صاحب الرباءة ا�ٔوىل يف السوق الروس�یة، مما س�یحقق وفورات ٕاجاملیة يف املزيانیة الس�نویة مبقدار 60% و20

ا عن ا�رتاع صاحب الرباءة ملیون روبل رويس. وهذا أ��ر �قتصادي جعل احملمكة �س�تنتج ٔأن الرباءة التابعة لها "مزا� اقتصادیة �برية" متتاز هب
) من القانون املدين لالحتاد الرويس. وف� یتعلق �لرشط الثاين، وهو ٔأن الرباءة التابعة جيب ٔأن متثل "ٕاجنازاً 2(1362أ�وىل �ملعىن املقصود يف املادة 

 صل�ة العامة. ويف قضیة ٔأخرى �شأٔن الرباءة التابعة ٔأمام احملمكةتقنیًا �امً"، ذ�رت احملمكة ٔأن من الرضوري مرا�اة ٔأمهیة احلل التقين املقرتح لتحقيق امل
، ٔأ�رم الطرفان اتفاقًا �الل �لسات احملمكة وافق فيه صاحب 2019مارس  14املؤر�ة  А40-141023/17-15-1263 نفسها، ويه القضیة رمق

لفعا� جيفيتينیب ٔأو اس�ت�دمه ٔأو عرضه للبیع ٔأو بیعه ٔأو تداو� بني الناس الرباءة التابعة �ىل ٔأمور مهنا �متناع عن تصنیع ٔأي دواء حيتوي �ىل املادة ا
(الرباءة رمق  2019نومفرب  30�ىل حنو أٓخر ٔأو ختزینه ٔ�ي من هذه أ�غراض دا�ل ٔأرايض �حتاد الرويس قبل انهتاء مدة الرباءة أ�وىل يف 

2153495.( 
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وجيوز يف بولندا منح الرتخيص إالجباري ٕاذا اكن صاحب الرباءة . جتاریة ٔأو صناعیة" يف ذ� الب�، ٕاىل �انب ٔأمور ٔأخرى
الل اس�تغالل ��رتاع املشمول السابقة "مينع، عن طریق رفض ٕا�رام عقد �رخيص، تلبیة احتیا�ات السوق احمللیة من �

 . �لرباءة (الرباءة التابعة)، ا�ي س�یتسبب اس�تغال� يف التعدي �ىل الرباءة السابقة"

و�شرتط بعض القوانني الوطنیة أٔن تؤدي الرباءة التابعة غرضًا أٓخر خيتلف عن غرض الرباءة أ�وىل، وذ� �بدیل  .145
ويف �ر�یا، �ىل سبيل املثال، . ىل تقدم تقين �م �لنس�بة ٕاىل الرباءة أ�وىلللرشط ا�ي یقتيض ٔأن تنطوي الرباءة التابعة �

جيوز ملا� الرباءة الثانیة ٔأن یطلب من احملمكة ٔأن متن�ه �رخيصًا الس�ت�دام الرباءة أ�وىل اليت ميلكها خشص أٓخر من �الل 
وجيوز كذ�  193 تقنیًا �بريًا" مقارنًة �لرباءة أ�وىل.تقدمي ما یثبت ٔأن �راءته س�تؤدي "غرضًا صناعیًا خمتلفًا" ٔأو "حتقق حتس�ناً 

يف مجهوریة تزنانیا املت�دة ٔأن یُطلب منح �رخيص ٕاجباري ٕاذا اكنت الرباءة الثانیة تؤدي "ٔأغراضًا صناعیة خمتلفة عن 
 194بريًا" مقارنًة بت� الرباءة أ�وىل.أ�غراض اليت یؤدهيا ا�رتاع الرباءة أ�وىل"، ٔأو ٕاذا اكنت الرباءة الثانیة "متثل تقدمًا تقنیًا � 

ويف الربتغال، ٕاذا اكن ��رتا�ان �ُس�ت�دمان "ٔ�غراض صناعیة خمتلفة"، ال جيوز منح الرتخيص ٕاال ٕاذا اكن "��رتاع 
 . أ�ول رضورً� الس�تغالل ��رتاع الثاين"، ویقترص الرتخيص �ىل "اجلزء الرضوري لالس�تغالل املذ�ور دون �ريه"

يف هولندا، فٕان القانون یُلزِم صاحب الرباءة دامئًا مبنح الرتخيص املطلوب الس�ت�دام �راءة �نیة، �ىل النحو ؤأما  .146
د يف القانون. ومع ذ�، لن �كون صاحب الرباءة ُملَزمًا مبنح الرتخيص املطلوب الس�ت�دام �راءة ٔأوروبیة "ٕاال بعد انهتاء  املُ�د�

 195وروبیة ٔأو بعد انهتاء دعوى ��رتاض املرفو�ة �شأٔهنا".�� تقدمي ا�رتاض �ىل الرباءة ا�ٔ 

ویُوّحضِ القانون يف الربازیل ٔأن �راءة طریقة الصنع جيوز اعتبارها �بعًة لرباءة املنتج ذي الص�، وجيوز كذ� ٔأن �كون  .147
  196�راءة املنتج �بعة لرباءة طریقة الصنع.

 الرباءات التابعةالرتاخيص إالجباریة يف �ا� : هنغار�: 7إالطار 

عى �لیه هو صاحب  .اكنت القضیة الوحيدة اخلاصة �لرتخيص إالجباري يف هنغار� تتعلق �لرباءات التابعة واكن املُد�
عي هو ما� �راءة الحقة �شأٔن  �راءة منتج سابقة تتعلق بعنرص فعال (مر�ب صیدالين خيفض ضغط ا�م). واكن املُد�

ءة، وفقًا لعنرص امحلایة أ�ول، تطالب حبامیة طریقة لتحضري العنرص الفعال احملمي برباءة طریقة صنع، واكنت هذه الربا
عى �لیه السابقة.   املُد�

                                         
وكذ� يف ٔأو�رانیا، یُلَزم صاحب الرباءة أ�وىل بأٔن مينح ترصحيًا �س�ت�دام ا�رتا�ه ملا� الرباءة الثانیة،  من املرسوم الرتيك بقانون الرباءات. 101املادة   193

صًا ٔ�غراض ٔأخرى" ٔأو "� مزا� تقنیة واقتصادیة �برية". انظر املادة  ) من قانون ٔأو�رانیا "�شأٔن حامیة 2(30�رشط ٔأن �كون ذ� ��رتاع "ُمخص�
 �ات ومناذج املنفعة".احلقوق يف ��رتا

 من قانون (�سجیل) الرباءات يف مجهوریة تزنانیا املت�دة.  54البند   194
 يف هولندا. 15/12/1994) من قانون الرباءات املؤرخ 4(57املادة   195
� 14/05/1996املؤرخ  9.279من قانون امللكية الصناعیة رمق  70املادة   196 املؤرخ  10.196�لقانون رمق  يف الربازیل، بصیغته أ��رية املُعد�

14/02/2001. 
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ويف هنغار�، �متثل رشط احلصول �ىل �رخيص ٕاجباري بناًء �ىل تبعیة الرباءات يف ٔأن �كون ا�رتاع الرباءة التابعة 
و�مكن خصوصیة هذه . دیة �برية مقارنًة �ال�رتاع املُطالَب به يف الرباءة السابقة�شلك تقدمًا تقنیًا �بريًا ذا فائدة اقتصا

 القضیة يف ٔأن املقارنة تُعقد بني �راءة طریقة صنع و�راءة ُمنتَج.

عي قد جعز عن تقدمي ٔأساس مناسب للمقارنة.  ورفضت احملمكة �بتدائیة منح �رخيص ٕاجباري، وحمكت بأٔن املُد�

 ا�ر�ة الثانیة من التقايض، ٔألغت حممكة �س�تئناف �لعامصة حمك حممكة العامصة ؤأمرت احملمكة ، يف2006ويف �ام 
�بتدائیة ٕ��ادة فتح القضیة. وحمكت حممكة �س�تئناف �لعامصة بأٔن املنتج (وهو عنرص صیدالين فعال) وطریقة الصنع 

 197بوجود تقدم تقين �بري. اليت تُفيض ٕاىل املنتج نفسه یتشاهبان من منظور الرشط اخلاص

وجيوز ٔأیضًا يف  198وجيوز يف ب�ان كثرية ٔأن یطلب "ما� الرباءة الثانیة" �راخيص ٕاجباریة يف �ا� الرباءات التابعة. .148
بضعة ب�ان ٔأن یُطلب هذا الرتخيص من ِقبل احلاصل �ىل رخصة من ما� الرباءة الثانیة، وكذ� "املس�تفيد من �رخيص 

و�ىل نفس املنوال، ینص القانون يف الهند �ىل ٔأنه جيوز "ٔ�ي خشص � احلق يف اس�تغالل ٔأي  199لالحقة".ٕاجباري للرباءة ا
ا�رتاع أٓخر مشمول برباءة سواء بصفته صاحب الرباءة ٔأو بصفته �اصًال �ىل �رخيص اس�تئثاري ٔأو �ري اس�تئثاري �شأٔن 

 200ت الص�.هذه الرباءة" ٔأن یتقدم بطلب للحصول �ىل �رخيص �شأٔن الرباءة ذا

 الرتخيص املتبادل وفقًا لرشوط معقو� "2"

�ىل الرمغ من ٔأن ما� الرباءة أ�وىل حيق �، يف معظم القوانني، ٔأن حيصل �ىل �رخيص متبادل �رشوط معقو�  .149
. واننيالس�ت�دام ��رتاع املُطالَب حبامیته يف الرباءة الثانیة، تُالَحظ بعض �ختالفات يف الصیغة املُس�ت�دمة يف بعض الق

ففي فنلندا، �ىل سبيل املثال، جيوز ملا� الرباءة أ�وىل ٔأن حيصل �ىل �رخيص ٕاجباري الس�تغالل الرباءة الثانیة "ما مل �كن 
وجيوز ٔأیضًا يف الربتغال ٔأن یطلب صاحب الرباءة أ�وىل �رخيصًا ٕاجبارً� ٕاذا اكن ��رتا�ان . هناك ٔأس�باب �اصة متنع ذ�"

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، ینص القانون يف الربتغال �ىل ٔأنه  201اءتني التابعتني "یؤد�ن نفس الغرض الصناعي".احملمیان مبوجب الرب 
يف �ا� وجود ا�رتاع یتعلق "بطریقة حتضري منتج �ميیايئ ٔأو دوايئ ٔأو �ذايئ"، حيق لصاحب �راءة طریقة التحضري ولصاحب 

                                         
ىل قرار هنايئ، مل تطعن احملمكة العلیا يف حمك حممكة �س�تئناف �لعامصة �ٔن مدة الرباءة ا�ٔساس�یة اكنت قد انهتت. ومل تتوصل احملمكة �بتدائیة إ   197

تقر�ر ا�ٔاكدميیة أ�وروبیة للرباءات عن ر القسم اخلاص هبنغار� يف �شأٔن منح الرتخيص إالجباري من �دمه. انظ و�� مل یصدر يف ا�هنایة حمك هنايئ
 .2018، الرتخيص إالجباري يف ٔأورو�

 انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأحاكم قوانني ٔأنتيغوا و�ربودا وا�منسا و�ر�دوس وبلزي و�روين دار السالم.   198
�شأٔن الرباءات والتصاممي  6867من القانون رمق  1.ٔأ.19يف امجلهوریة ا�ومينیكية، واملادة �شأٔن امللكية الصناعیة  00-20) من القانون رمق 3(45املادة   199

 الصناعیة ومناذج املنفعة يف �وس�تار�اك.
 ) من قانون الرباءات الهندي.1(91البند   200
يص ٕاجباري متبادل ٕاذا اكنت الرباءة أ�وىل والرباءة ) من قانون (�سجیل) الرباءات يف مجهوریة تزنانیا املت�دة �ىل جواز منح �رخ 2(54كام ینص البند   201

 الثانیة "تؤد�ن نفس أ�غراض الصناعیة".
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ا�ٓخر "ما دامت طریقة التحضري املذ�ورة متثل تقدمًا تقنیًا  �راءة املنتج ٔأن یطلب احلصول �ىل �رخيص ٕاجباري لرباءة
 202ملحوظًا مقارنًة �لرباءة السابقة".

ويف �دد قلیل من الب�ان، جيوز ملا� الرباءة أ�وىل ٔأن یطلب احلصول �ىل �رخيص متبادل مع الرباءة الثانیة، بل  .150
م هذا الطلب من ِقبل املُرخ�ص � من  ما� الرباءة أ�وىل ٔأو املس�تفيد من �رخيص ٕاجباري لت� الرباءة وجيوز كذ� ٔأن یُقد�

 203أ�وىل.

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، جيوز يف بعض الب�ان ٕاصدار �رخيص ٕاجباري متبادل ٕاذا تعذر احلصول �ىل ٔأ�د حقوق  .151
غالل �راءة دون أ�صناف النباتیة ٔأو اس�تغال� دون التعدي �ىل احلقوق املمنو�ة مبوجب �راءة سابقة، ٔأو ٕاذا تعذر اس�ت

ومن ٔأ�ل احلصول �ىل هذا الرتخيص املتبادل، جيب �ىل مس�تو�  204التعدي �ىل حق سابق من حقوق أ�صناف النباتیة.
النبا�ت ٔأو صاحب الرباءة ٔأن یثبت ٔأنه �اول دون �دوى احلصول �ىل �رخيص تعاقدي من صاحب الرباءة ٔأو من ما� 

�رتاع ميثل تقدمًا تقنیًا �بريًا ذا ٔأمهیة اقتصادیة �لغة، مقارنًة �ال�رتاع املشمول الصنف النبايت، ؤأن الصنف النبايت ٔأو �
 �لرباءة ٔأو الصنف النبايت احملمي. 

منح �راخيص ٕاجباریة �ىل أٔساس املصل�ة العامة / الطوارئ الوطنیة ٔأو ظروف الرضورة القصوى  )و(
 ويم�س�ت�دام احلك�س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة /  /

جيوز يف ب�ان �دیدة منح الرتاخيص إالجباریة �ىل ٔأساس املصل�ة العامة، ٔأو الطوارئ الوطنیة ٔأو ظروف الرضورة  .152
، ٔأو لك ذ� ٔأو بعضه، مما یعرب عن ش�ىت �س�ت�دام احلكويمالقصوى، ٔأو �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة، ٔأو 

د تو�د فروق دقيقة وجوهریة يف تفسري هذه املصطل�ات بني ش�ىت و�ىل الرمغ من ٔأنه ق. اعتبارات الس�یاس�یات العامة
الوال�ت القضائیة، لُوِحظَ، بو�ه �ام، ٔأن هناك ص� وثیقة �ربط بني هذه أ�س�باب حي� یتعلق أ�مر مبواقف �ُس�تدعى فهيا 

 . هذه أ�س�باب

قصوى ٔأو �س�ت�دام �ري الت�اري ففي الهند، �ىل سبيل املثال، قد تنشأٔ ظروف الطوارئ الوطنیة ٔأو الرضورة ال .153
من املرسوم  40ويف بريو، وفقًا لنص املادة . ٔ�غراض �امة يف �االت �دیدة، مهنا ٔأزمات الص�ة العامة املتعلقة ببعض أ�وبئة

بوجود "�االت طوارئ  �رتبط وجود "ٔأس�باب املصل�ة العامة ٔأو الطوارئ ٔأو أ�من القويم" 1075،205الترشیعي رمق 

                                         
من قانون الرباءات يف ٕاس�بانیا �ىل جواز الرتخيص املتبادل "ٕاذا اكن موضوع الرباءة هو طریقة لتحضري مادة �ميیائیة ٔأو صیدالنیة  89كام تنص املادة   202

 محمیة مبوجب �راءة ساریة". 
�شأٔن الرباءات والتصاممي  6867من القانون رمق  2.ٔأ.19�شأٔن امللكية الصناعیة يف امجلهوریة ا�ومينیكية، واملادة  00-20) من القانون رمق 3(45املادة   203

 الصناعیة ومناذج املنفعة يف �وس�تار�اك.
من قانون امللكية الصناعیة يف الربتغال، واملادة  109و�وفا، واملادة �شأٔن حامیة ��رتاع يف مجهوریة م 50/2008من القانون رمق  28انظر املادة   204

 .SCP/21/6 من قانون الرباءات يف ٕاس�بانیا. وانظر ٔأیضًا الوثیقة 89) من قانون الرباءات الروماين، واملادة 5(47
جلنة جام�ة دول أ�ند�ز املُنشئ للنظام املشرتك للملكية الصادر عن  486�شأٔن اع�د أ�حاكم التمكیلیة للقرار رمق  1075املرسوم الترشیعي رمق   205

 ).2006الصناعیة (
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ٕاال ٔأن القانون، يف  206ريها من ظروف الرضورة القصوى ٔأو يف �االت �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة".وطنیة ٔأو �
بعض الب�ان، قد ال �س�ت�دم برصحي العبارة مصطلحي "الطوارئ الوطنیة" ٔأو "ظروف الرضورة القصوى"، ولكن قد �كون 

 207املثال، �ٔ�من القويم والص�ة يف ٕاطار املصل�ة العامة.هذه احلاالت واردة مضنًا يف أ�حاكم اليت تتعلق، �ىل سبيل 
ٔأو املصل�ة العامة ٔأو بدعوى الطوارئ  �س�ت�دام احلكويمو�الوة �ىل ذ�، ميكن اللجوء ٕاىل الرتخيص إالجباري بدعوى 

 الوطنیة ٔأو ظروف الرضورة القصوى، وذ� ٔ�غراض أ�من القويم، وحسب القانون الوطين. 

الحظة السالفة ا��ر، تقدم الفقرات التالیة معلومات �امة �شأٔن تفسري هذه أ�س�باب يف وال�ت ومع مرا�اة امل .154
دة.   قضائیة ُم�د�

 املصل�ة العامة  "1"

وخيتلف النطاق ا�قيق لٔ�س�باب  208�سمح ب�ان كثرية مبنح �راخيص ٕاجباریة بدعوى حتقيق "مصل�ة �امة". .155
وف� خيص . ٕاىل أٓخر، مما یعرب عن اختالف اعتبارات الس�یاس�یات بني الب�اناملتعلقة �عتبارات املصل�ة العامة من ب� 

املصل�ة العامة، �ُشار بو�ه �ام يف كثري من الب�ان ٕاىل �االت أ�من القويم و�قتصاد الوطين والتغذیة وحامیة البيئة 
 . والص�ة العامة �ىل و�ه إالجامل

االت "املصل�ة العامة" "�ٔ�من القويم، وحصول الساكن �ىل ويف ا�امنرك، �ىل سبيل املثال، قد تتعلق � .156
ويف الربازیل، تُعترب الص�ة العامة والتغذیة  209املس�تحرضات الطبیة والغذاء، وٕامدادات الطاقة، وخطوط االتصاالت، ٕاخل".

لوجية ٔأو �ج�عیة �قتصادیة وحامیة البيئة من دواعي املصل�ة العامة، فضًال عن احلقائق ذات أ�مهیة البالغة للتمنیة التكنو 
" حي� �كون ز�دة اس�تغالل ��رتاع ٔأو تعممي اس�تغال� ٔأو 1وُحيتج يف ٕاس�بانیا بأٔس�باب املصل�ة العامة: "" 210للب�.

" وحي� یتسبب �دم 2حتسني الظروف اليت جيري اس�تغال� فهيا ذا ٔأمهیة قصوى للص�ة العامة ٔأو ا�فاع الوطين؛ "
اع ٔأو �دم اس�تغال� جبودة مناس�بة ٔأو �مكیة اكفية يف رضر شدید للتمنیة �قتصادیة ٔأو التكنولوجية يف اس�تغالل ��رت 

  211ٕاس�بانیا".

من قانون  2)1(24ويف ٔأملانیا، ینص البند . وقد جرى يف بعض الب�ان توضیح معىن املصطلح يف سوابق قضائیة .157
لالنتفاع �ال�رتاع انتفا�ًا جتارً� ٕاذا اكنت "املصل�ة العامة تقتيض  الرباءات أ�ملاين �ىل وجوب منح ترصحي �ري اس�تئثاري

                                         
ة العدل ٕاال ٔأن دواعي املصل�ة العامة قد ال �كون �لرضورة مرتبطًة حباالت الطوارئ الوطنیة يف ب�ان ٔأخرى. انظر، �ىل سبيل املثال، حمك حممك  206

 هذه الوثیقة.من  44�حتادیة أ�ملانیة يف قضیة رالتغرافري، ص. 
 من �س�تبيان.  77انظر، �ىل سبيل املثال، رد سان تويم �ىل السؤال رمق   207
وفنلندا ؤأملانیا وهولندا  انظر، �ىل سبيل املثال، ٔأحاكم القوانني املتعلقة �لرتاخيص إالجباریة يف ا�منسا وبلغار� والربازیل و�ولومبیا وامجلهوریة التش�یكية  208

 ربتغال ومجهوریة سلوفا�یا وٕاس�بانیا و�ر�یا. وانظر ٔأیضًا مناقشات و�رشیعات الب�ان أ�عضاء يف جام�ة دول أ�ند�ز ف� یتعلق مبصطلحوالرنوجي وبريو وال
 "املصل�ة العامة" ٔأ�اله. 

 من �س�تبيان.  77انظر رد ا�امنرك �ىل السؤال رمق   209
زیل. وتتوىل السلطة التنفيذیة �حتادیة ٕا�الن �االت الطوارئ الوطنیة ٔأو املصل�ة العامة، وذ� يف الربا 3.201من املرسوم رمق  2من املادة  2البند   210

م ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.  من �الل وز�ر ا�و� املسؤول عن املسأٔ� املعنیة. وانظر بیان الربازیل املُقد�
 من �س�تبيان. 77انظر رد ٕاس�بانیا �ىل السؤال رمق   211
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ويف هذا الصدد، ذ�رت احملمكة ٔأن البّت يف وجود مصل�ة �امة تتطلب منح �رخيص ٕاجباري من . منح �رخيص ٕاجباري"
ؤأنه ال  212 املعنیة،�دمه جيب ٔأن �ستند ٕاىل تقيمي مجیع الظروف ذات الص� يف لك �ا� �ىل �دة والوقوف �ىل املصاحل

ؤ�ن منح الرتخيص إالجباري ميثل انهتأاكً �برياً للحقوق �س�تئثاریة  213ميكن تعریف املصطلح تعریفًا صاحلًا مجلیع أ�حوال.
و�الوة �ىل ذ�، ٔأوحضت  214موازنة املصاحل ملبدٔأ املعقولیة. اليت �كفلها القانون وا�س�تور لصاحب الرباءة، جيب ٔأن ختضع

لقضائیة يف ٔأملانیا ٔأن املصل�ة العامة ال ميكن ٔأن تثبت بناًء �ىل الوضع �س�تئثاري ا�ي �متتع به صاحب الرباءة السوابق ا
وال ميكن ٔأن تتأٔ�ر املصل�ة العامة ٕاال ٕاذا ُو�دت . حفسب، حىت وٕان اكن صاحب الرباءة �متتع �حتاكر فعيل يف السوق

ل الرباءة من ِقبل الطرف الطالب للرتخيص تعلو �ىل ��رتاف املطلق ظروف معینة جتعل مصل�ة معوم الناس يف اس�تغال
وحينئذ فقط یو�د ما یربر �نتقاص الكبري من حقوق صاحب الرباءة رغامً عنه . مبصاحل صاحب الرباءة وحقوقه �س�تئثاریة

  215يف شلك �رخيص ٕاجباري.

اد�اء املصل�ة العامة، ٕاضافًة ٕاىل �س�تغالل كام ذ�رت حممكة العدل �حتادیة ٔأن الظروف اخلاصة اليت تربر  .158
و�الوة �ىل  216،217التعسفي حلق الرباءة، قد �شمل ٔأیضًا ظروفًا ٔأخرى ذات طابع تقين واقتصادي واج�عي س�یايس وطيب.

ذ�، ذ�رت احملمكة ٔأنه ال جيوز منح �رخيص ٕاجباري �شأٔن مس�تحرض صیدالين ٕاذا اكن من املمكن حتقيق املصل�ة العامة 
، يف قضیة رالتغرافري، ذ�رت حممكة العدل �حتادیة ٔأنه ميكن 2017ويف �ام  218س�تحرضات بدی� ٔأخرى ماكفئة � نو�ًا ما.مب 

وذ�رت احملمكة ٔأیضًا ٔأن املصل�ة . تأٔ�ید املصل�ة العامة اليت تقتيض منح �رخيص ٕاجباري يف �ا� �لو السوق من ٔأدویة بدی�
و�� فٕان احملمكة �حتادیة للرباءات،  219یترضر سوى مجمو�ة قلی� �سبيًا من املرىض. العامة ميكن ٔأن تو�د حىت حي� ال

يف قضیة ٔأخرى تنطوي �ىل طلب للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري یتعلق بدواء لعالج ارتفاع �س�بة الكوليسرتول، رفضت 

                                         
، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة X ZB 2/17، الرمق املرجعي: 2017یولیو  11)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  212

)GRUR (2017 ،1017 – .رالتغرافري 
، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة X ZR 26/92ي: ، الرمق املرجع1995د�سمرب  5)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  213

)GRUR (1996 ،190 - بولیفرون) ؛ حممكة العدل �حتادیة أ�ملانیةBGH الرمق املرجعي: 2017یولیو  11)، احلمك املؤرخ ،X ZB 2/17 �جم ،
  فري.رالتغرا – GRUR (2017 ،1017امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة (

، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة X ZR 26/92، الرمق املرجعي: 1995د�سمرب  5)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  214
)GRUR (1996 ،190 - .بولیفرون 

، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة X ZR 26/92رجعي: ، الرمق امل1995د�سمرب  5)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  215
)GRUR (1996 ،190 - بولیفرون) ؛ حممكة العدل �حتادیة أ�ملانیةBGH الرمق املرجعي: 2017یولیو  11)، احلمك املؤرخ ،X ZB 2/17 �جم ،

 تغرافري.رال  – GRUR (2017 ،1017امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة (
، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة X ZR 26/92، الرمق املرجعي: 1995د�سمرب  5)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  216

)GRUR (1996 ،190 - بولیفرون) ؛ حممكة العدل �حتادیة أ�ملانیةBGH رجعي: ، الرمق امل2004یولیو  13)، احلمك املؤرخKZR 40/02 �جم ،
 .GRUR (2004 ،966 - Standard-Spundfassامجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة (

م من ٔأملانیا ٔأنه معًال �ملبادئ السالفة ا��ر، ميكن تأٔ�ید املصل�ة العامة اليت �س�توجب منح �رخيص ٕاجباري  217 حي� �كون ل�واء  كام ٔأوحض البیان املُقد�
ىل �دم لعالج ٔأمراض خطرية خصائص �الجية ال متتلكها أ�دویة املتا�ة يف السوق، ٔأو ال �متتع هبا بنفس ا�ر�ة، ٔأو حي� یؤدي اس�ت�دامه إ املُس�ت

م من ٔأملانیا ٕاىل ا�ورة الثالث  للجنة الرباءات.ني تفادي أٓ�ر �انبية �ري محمودة جيب قبولها عند تناول أ�دویة العالجية أ�خرى. انظر البیان املُقد�
، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة X ZR 26/92، الرمق املرجعي: 1995د�سمرب  5)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  218

)GRUR (1996 ،190 -  .م من ٔأملانیا ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.بولیفرون  انظر البیان املُقد�
، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة X ZB 2/17، الرمق املرجعي: 2017یولیو  11)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  219

)GRUR (2017 ،1017 –  .م من ٔأملانیا ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.رالتغرافري  انظر البیان املُقد�
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ٕاجباري ٔ�ن املرىض اكنوا �متتعون ومل تقر بأٔن املصل�ة العامة تقتيض منح �رخيص  220ذ� الطلب يف إالجراءات أ�ولیة.
 ٕ�ماكنیة احلصول �ىل ٔأدویة ذات خصائص ماكفئة ٕاىل �د بعید، �ٕالضافة ٕاىل ٔأس�باب ٔأخرى.

  221رالتغرافري - 2017یولیو  11حممكة العدل �حتادیة، القرار املؤرخ : ٔأملانیا: 8إالطار 

الرتخيص إالجباري ا�ي منحته احملمكة �حتادیة هذه يه القضیة أ�وىل اليت ٔأیدت فهيا حممكة العدل �حتادیة 
 للرباءات. 

عي دواء  وحيتوي هذا ا�واء . 2008لعالج فريوس نقص املنا�ة البرشیة يف ٔأملانیا منذ �ام ® Isentressیوزع املُد�
 �ىل العنرص الفعال املُسمى رالتغرافري. 

عى �لیه هو ما� �راءة ٔأوروبیة ساریة يف ٔأملانیا ع دواًء لعالج  واملُد� �مس "�امل مضاد للفريوسات"، كام ٔأنه یُوّزِ
، رفع 2015ويف ٔأغسطس . فريوس نقص املنا�ة البرشیة یندرج مضن نطاق امحلایة ا�ي توفره الرباءة املذ�ورة ٔأ�اله

عى �لیه دعوى تعّدٍ ضد املد�ني ٔأمام حممكة دوس�ورف إالقلميیة. عوى ملنح ، رفع املدعي د2016ويف �ام  222املُد�
 �رخيص ٕاجباري للرباءة حمل الزناع يف ٕاجراء مؤقت. 

وف� یتعلق حب�ة املصل�ة العامة، ذ�رت احملمكة �حتادیة للرباءات، من مضن ما ذ�رت، ٔأن املصل�ة العامة تقتيض 
یة ٔأو إالیدز و�ىل الرمغ من ٔأنه ليس لك مرىض فريوس نقص املنا�ة البرش . اس�مترار توفر املادة الفعا� رالتغرافري

یعمتدون يف �ال�م �ىل رالتغرافري، اكنت هناك فئات من املرىض حيتاجون ٕاىل ا�واء ا�ي حيتوي �ىل املادة الفعا� 
كام . رالتغرافري من ٔأ�ل احلفاظ �ىل مأٔمونی�ة العالج وجودته، ال س�� من ٔأ�ل تفادي التفا�الت وا�ٓ�ر اجلانبية اخلطرية

 ويس بفضل ت� املادة من شأٔنه ٔأن حيمي �امة الناس من �االت العدوى اجلدیدة.ٔأن تقلیل اِحلمل الفري 

للمد�ني �س�ت�دام ��رتاع  مسحت 2016ٔأغسطس  31و��، فٕان احملمكة �حتادیة للرباءات يف حمكها الصادر يف 
 ®.Isentressاحملمي �لرباءة املُتنازع �لهيا، كام مسحت هلم بتسویق ا�واء املُسمى 

وبعد ٔأن . 2017یولیو  11ٔأیدت حممكة العدل �حتادیة هذا احلمك يف حمكها اخلاص "�رالتغرافري" ا�ي صدر يف و 
) من قانون الرباءات قد حتقّق، ٔأْي ٔأن املد�ني قد بذلوا �ودًا اكفيًة 1(24حمكت بأٔن الرشط أ�ول من رشوط البند 

عى �لیه، حتولت حممكة العدل �حتادیة ٕاىل الرشط يف املفاوضات السابقة �ري املُوف�قة للحصول �ىل � رخيص من املُد�
من قانون الرباءات ا�ي ینص �ىل ٔأن هذا الرتخيص یُمنح "ٕاذا اكنت املصل�ة  2)1(24الثاين املنصوص �لیه يف البند 

ب مع اس�مترار واس�تعرضت احملمكة رشوط حتق�ق املصل�ة العامة جنبًا ٕاىل جن. العامة تقتيض منح �رخيص ٕاجباري"
وذ�رت احملمكة، �ىل و�ه الت�دید، أٔن املصل�ة العامة اليت �س�توجب منح �رخيص . توفر املادة الفعا� رالتغرافري

                                         
 .LiQ 1/18 3؛ رمق احلافظة: 2018سبمترب  6ؤرخ القرار امل 220
، جم� امجلعیة أ�ملانیة محلایة امللكية الفكریة X ZB 2/17، الرمق املرجعي: 2017یولیو  11)، احلمك املؤرخ BGHحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة (  221

)GRUR (2017 ،1017 –  .م من ٔأملانیرالتغرافري  ا ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات. وانظر ٔأیضًا البیان املُقد�
هنایة  وتقفت ٕاجراءات دعوى التعدي، ٔ�نه يف ذ� الوقت، اكن ال �زال یو�د طعن معلق ٔأمام جملس الطعون التابع للمكتب أ�ورويب للرباءات. ويف  222

 . 2017ٔأكتو�ر  11املطاف، ٔألغى جملس الطعون التابع للمكتب أ�ورويب للرباءات الرباءة حمل الزناع يف 
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ٕاجباري ميكن تأٔ�یدها حي� �كون ل�واء املُس�ت�دم لعالج ٔأمراض خطرية خصائص �الجية ال متتلكها أ�دویة املتا�ة يف 
ر�ة، ٔأو حي� یؤدي اس�ت�دامه ٕاىل تفادي أٓ�ر �انبية �ري محمودة جيب ٔأن تُؤ�ذ يف السوق، ٔأو ال �متتع هبا بنفس ا�

ر ٕاذا اكنت . احلس�بان عند تناول أ�دویة العالجية أ�خرى ومن �حية ٔأخرى، �كون الرتخيص إالجباري �ري ُمرب�
 املصل�ة العامة ميكن ٔأن تتحقق يف جوهرها مبواد بدی� ٔأخرى.

حتادیة، من مضن ما ذ�رت، ٔأن املصل�ة العامة ميكن ٔأن تو�د ٔأیضًا ٕاذا اكنت فئات قلی� �سبيًا وذ�رت حممكة العدل �
قد ُطرح يف السوق ® Isentressورٔأت احملمكة ٔأن من أ�مهیة مباكن ٔأن دواء . من املرىض يه املترضرة دون �ريها

ض �دد �بري  و�� فٕان ٔأي تغیري يف. منذ س�نوات �دیدة وحقق انتشارًا واسع النطاق العالج سوف ینجم عنه تعر�
 و�� ٔأكدت حممكة العدل �حتادیة حتق�ق رشط املصل�ة العامة. . من املرىض خلطر ا�ٓ�ر اجلانبية الشدید

ويف جنوب ٔأفریقيا، عند النظر يف معىن "املصل�ة العامة"، اقتبست احملمكة ٔأقوال لو�سموور ج. يف قضیة رشكة  .159
قال ٕان املصطلح جيب "ٔأن یُفرس� بأٔوسع معانیه، ٔأْي مصل�ة ا�متع مبا يف ذ� لك فئة یتكون مهنا ذ� �راوين وا�رلس حيث 

ا�متع، ٔأْي امجلهور املُشرتي، والت�ار واملصنعني، وصاحب الرباءة واملُرخ�ص هلم، وا�رت�ني بو�ه �ام، (ال ٔأن) یُفرس� ف� 
 223.خيص امجلهور املشرتي حفسب"

 ٕاجباریة �ىل أٔساس الطوارئ الوطنیة ٔأو ظروف الرضورة القصوى منح �راخيص "2"

تنص بعض القوانني �ىل جواز منح �راخيص ٕاجباریة، ال س�� �سبب "�ا� طوارئ وطنیة" ٔأو "ظرف من ظروف  .160
  224الرضورة القصوى".

نقص املنا�ة  ويف الهند وهونغ �ونغ (الصني)، قد �شمل هذه الظروف مش�ت الص�ة العامة النامجة عن "فريوس .161
ف مصطلح "�ا� الرضورة القصوى" �ىل  225البرشیة/إالیدز والسل واملالر� و�ريهام من أ�وبئة". ويف مجهوریة مو�وفا، یُعر�

و�ه العموم بأٔنه "توق�ف احلیاة العادیة ؤأ�شطة الساكن [...] يف منطقة ما �سبب حوادث ٔأو �وارث ٔأو نكبات بیولوجية 
ف يف الترشیعات  226دت ٕاىل، ٔأو ميكن ٔأن تؤدي ٕاىل، خسا�ر �رشیة واقتصادیة".طبیعیة ٔأو اج�عیة أٔ  ويف رصبیا، تُعر�

�االت "الطوارئ الوطنیة" ٔأو "ظروف الرضورة القصوى" بأٔهنا �االت طوارئ �امة "هتدد بقاء ا�و� ٔأو تُعّرِض مواطنهيا 
نیة ٕاىل "احلروب ٔأو ٔأي �ا� طوارئ تعرض الب� للخطر ؤأشار الرد الوارد من الصني ف� یتعلق �لطوارئ الوط  227للخطر".

ويف املكس�یك، �شمل "الطوارئ الوطنیة ٔأو أ�من القويم" "أ�مراض اخلطرية . ٔأو ٔأي �وارث طبیعیة ٔأو ٔأمراض و�ئیة"

                                         
 . Sanachem (Pty) Ltd v British Technology Group PLC 293قضیة   223
من �س�تبيان: بو�ن وش�یيل والصني و�وس�تار�اك وامجلهوریة ا�ومينیكية  77انظر، �ىل سبيل املثال، ردود ا�ول أ�عضاء التالیة �ىل السؤال رمق   224

 لسودان.والسلفادور و�ینيا والتفيا وعامن وبريو وا
من �س�تبيان املتعلق �لطوارئ الوطنیة ٕاىل �احئة  77) من قانون الرباءات يف الهند. ؤأشارت زامبیا ٔأیضًا يف ردها �ىل السؤال رمق 3(92البند   225

 فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز. 
 رة القصوى يف مجهوریة مو�وفا.�شأٔن �دمة امحلایة املدنیة و�االت الرضو 93/2007) من القانون رمق 2(1املادة   226
 من �س�تبيان.  77انظر رد رصبیا �ىل السؤال رمق   227
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طر �ام ویُفهم مصطلح "الطوارئ الوطنیة" يف الربازیل �ىل ٔأنه خ 228اليت یعلن جملس الص�ة العام ٔأهنا من أ�ولو�ت".
  229وش�یك، حىت لو اكن یقترص وقو�ه �ىل جزء من إالقلمي الوطين.

ويف بعض الب�ان أ�خرى، ُعّرِفت �االت الطوارئ الوطنیة �رسد ٔأمث� �لهيا، مثل "ٔأمن ا�و�، ٔأو حامیة املصل�ة  .162
 230معني من �قتصاد [...]"، العامة يف جمال الص�ة والتغذیة، ٔأو حامیة البيئة البرشیة وحتسيهنا، ٔأو مصل�ة �اصة يف فرع

ٔأو  232ٔأو "�وارث ٔأو نكبات ٔأو حوادث �برية"، 231ٔأو "حرب ٔأو انتفاضة ٔأو �ا� ٔأخرى مشاهبة من �االت الطوارئ"،
"أ�من القويم، ٔأو حامیة املصل�ة العامة يف جمال الص�ة، ٔأو توفري الغذاء، ٔأو حامیة البيئة وحتسيهنا، ٔأو مصل�ة جتاریة 

 233حمددة".

 بعض القوانني الرشط ا�ي �س�تلزم بذل �ود للحصول �ىل ٕاذن من صاحب احلق �رشوط ؤأحاكم ویُلغى يف .163
ولكن جيب يف مثل هذه احلاالت، ووفقًا  234معقو� يف �االت الطوارئ الوطنیة ٔأو �ريها من ظروف الرضورة القصوى.

 . م الوطنیة، ٕاخطار صاحب احلق يف ٔأقرب وقت "ممكن يف �دود املعقول" ٔأو "مس�تطاع"لٔ�حاك

 �س�ت�دام احلكويممنح الرتاخيص إالجباریة �ىل ٔأساس �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة/  "3"

كومات �ادًة ما �شري �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة ٕاىل ٔأو�ه اس�ت�دام ��رتاع من ِقبل (ٔأو لصاحل) احل .164
و�شار  235ٔ�غراض تعود �لنفع �ىل �امة الناس وال �كون ذات طابع جتاري، حىت لو اكنت الرباءة �س�ت�د�ا طرف �اص.

�ادًة ٕاىل هذه �س�ت�دامات �ىل ٔأهنا "انتفاع حكويم" تقوم مبوجبه احلكومة، ٔأو طرف أٓخر تفوضه احلكومة، �س�ت�دام 
 . من صاحب الرباءة يف ظل ظروف معینةا�رتاع مشمول برباءة دون احلصول �ىل ٕاذن 

�ال�رتاع": "[...] یُقال ٕان ��رتاع خيضع  �س�ت�دام احلكويمويف الهند، ینص القانون �ىل املعىن التايل لعبارة " .165
 لالنتفاع احلكويم ٕاذا اكن یُصنع ٔأو �ُس�ت�دم ٔأو یُامَرس ٔأو یُباع ٔ�غراض احلكومة املركزیة، ٔأو حكومة الوالیة ٔأو مؤسسة

                                         
 من قانون امللكية الصناعیة يف املكس�یك. 77املادة   228
، وهو متاح يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: 3.201من املرسوم رمق  2من املادة  1البند   229

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3201.htm . 
 ) من قانون الرباءات يف البوس�نة والهرسك.1(80املادة   230
 " من قانون الرباءات الكوري.1)"2(106املادة   231
 من قانون الرباءات يف مجهوریة قري�زيس�تان.  12املادة   232
 ) من قانون الرباءات يف �رواتیا.6(68املادة   233
 ن و�ینيا. مثل الهند وغرینادا وٕا�را  234
الرتخيص إالجباري للعقاقري الصیدالنیة من -"؛ بیري د�رو 395انظر، �ىل سبيل املثال، دانييل �ريفيه، "اتفاق �ریبس. �رخي الصیا�ة وحتلیل"، ص   235

، ص 2011، 2، العدد 32 ٔأ�ل �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة يف �رامج الر�ایة الصحیة احلكومية"، جم� ميتش�یغان للقانون ا�ويل، ا��
351 . 
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ويف ٔأسرتالیا، "[...] یؤ�ذ ��رتاع [...] من ٔأ�ل اس�تغال� يف �دمة الكومنولث ٔأو ٕا�دى الوال�ت ٕاذا اكن  236حكومية".
  237اس�تغالل ��رتاع رضورً� لتوفري ت� اخلدمات �ىل الو�ه السلمي دا�ل ٔأسرتالیا".

اس�ت�دمت ٔأو صنعت الوال�ت املت�دة  ويف �ا� �س�ت�دام احلكويم يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ٔأْي "ٕاذا .166
ا�رتا�ًا موصوفًا يف �راءة صادرة يف الوال�ت املت�دة ومشموًال هبذه الرباءة، ٔأو ٕاذا اس�ُت�دم ٔأو ُصنع هذا ��رتاع لصاحل 
الوال�ت املت�دة، دون �رخيص من مالكه ٔأو دون حق قانوين يف اس�ت�دامه ٔأو تصنیعه، یُعو�ض املا� عن طریق رفع 

عوى ضد الوال�ت املت�دة يف حممكة الوال�ت املت�دة ل��اوى �حتادیة من ٔأ�ل اسرتداد ٔأجره املعقول وا�اكمل نظري هذا د
  238�س�ت�دام والتصنیع".

و�ُسمح �الس�ت�دام احلكويم يف كثري من الب�ان ٕاذا اكنت املصل�ة العامة، مثل أ�من القويم ٔأو التغذیة ٔأو الص�ة  .167
ات حيویة أٔخرى يف �قتصاد الوطين، تقتيض ذ� ٔأو ٕاذا اكن �س�ت�دام احلكويم یعاجل �ىل حنو واٍف ٔأو �منیة قطا�

ففي �حتاد الرويس، �ىل سبيل املثال،  239ممارسة خم� �ملنافسة �ر�كهبا صاحب الرباءة ٔأو َمْن حصل منه �ىل �رخيص.
ويف فر�سا، جيوز ل�و� يف ٔأي وقت ٔأن  240أ�من القويم. �ُسمح بأٔن �س�ت�دم احلكومة ��رتاع املشمول �لرباءة لصاحل

حتصل، من ٔأ�ل تلبیة احتیا�اهتا ا�فاعیة، �ىل �رخيص الس�تغالل ا�رتاع مشمول برباءة ٔأو طلب �راءة، سواء ٔأاكن هذا 
ذو الص� �ىل ٔأنه  ويف �یلند، ینص احلمك 241�س�تغالل من املقرر ٔأن تقوم به ا�و� بنفسها ٔأو یقوم به �ريها نیابًة عهنا.

"جيوز ٔ�ي وزارة ٔأو مصل�ة ٔأو دا�رة �بعة للحكومة ٔأن متارس، بنفسها ٔأو من �الل َمْن ینوب عهنا، ٔأي حق منصوص 
من ٔأ�ل تقدمي ٔأي �دمة �امة، ٔأو ٔأي �دمة لها ٔأمهیة حيویة يف ا�فاع عن الب�، ٔأو للم�افظة �ىل املوارد  36�لیه يف البند 

ٔأو ملنع ٔأو ختفيف ٔأي نقص �اد يف املواد الغذائیة ٔأو أ�دویة ٔأو �ريها من املواد �س�هتال�یة، ٔأو ٔ�ي  الطبیعیة ٔأو البيئة،
ؤأشار رد نیوزیلندا، ف� یتعلق �الس�ت�دام احلكويم، ٕاىل ٔأن  242�دمة �امة ٔأخرى، �ىل ٔأن تدفع ٕاىل صاحب الرباءة ٔأجره".

قويم ٔأو الطوارئ الوطنیة، ولكنه ال �ستبعد أ�س�باب أ�خرى �ىل و�ه "القانون الواجب التطبیق �شري ٕاىل مسائل أ�من ال
 . الت�دید"

وتُربٔأ يف اململكة املت�دة بعض أ�فعال من التعدي يف �ا� القيام هبا دا�ل اململكة املت�دة من ِقبل دا�رة حكومية، ٔأو  .168
لربیطاين" اليت �شمل: "(ٔأ) تورید ٔأي ٔأي خشص �اصل �ىل ٕاذن خطي من دا�رة حكومية، "من ٔأ�ل تأٔدیة �دمات التاج ا

يشء ٔ�غراض ا�فاع اخلار�، (ب) وٕانتاج ٔأو تورید ٔأدویة وعقاقري حمددة، (ج) وأ�غراض املتعلقة ٕ�نتاج ٔأو اس�ت�دام 
ذ�، وٕاضافًة ٕاىل  243الطاقة ا�ریة ٔأو البحث يف املسائل املرتبطة هبا �ىل الو�ه ا�ي �راه وز�ر ا�و� رضورً� ٔأو مالمئًا".

                                         
 ، الفصل السابع عرش من قانون الرباءات الهندي.99البند   236
 من قانون الرباءات يف ٔأسرتالیا. 17) من الفصل 3(163البند   237
ائیة بني ٔأطراف �اصة. و�� فٕانه (ٔأ) من مدونة قوانني الوال�ت املت�دة. وهذا احلمك مبثابة تقنني �فاع يف املناز�ات القض1498، البند 28الباب رمق   238

ت يف �ا� ثبوت وقوع تعّدٍ عند ٔأداء عقد حكويم، تقترص س�بل انتصاف صاحب الرباءة �ىل اسرتداد تعویض معقول من �الل مقاضاة حكومة الوال�
 املت�دة ٔأمام حممكة الوال�ت املت�دة ل��اوى �حتادیة.

مة من اجلزا�ر وبور�ینا فاسو وجيبويت و��س�تان ومالزي� و�ینيا.انظر، �ىل سبيل املثال، ردود �س�تبيان   239  املُقد�
 من القانون املدين لالحتاد الرويس. 1360املادة   240
 من قانون امللكية الفكریة الفر�يس. 19-613املادة ل  241
 .1979من قانون الرباءات يف �یلند لس�نة  51البند  242
 ن الرباءات يف اململكة املت�دة. ) من قانو2(56) والبند 1(55البند   243
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لطة امللَكي�ة �الل فرتة الطوارئ ٔ�ي غرض من أ�غراض "اليت تبدو ل�ا�رة احلكومية رضوریة ٔأو  ميكن اللجوء ٕاىل الس�
 :مالمئة

 (ٔأ) من ٔأ�ل املشاركة الفعا� يف ٔأي حرب قد ختوضها صاحبة اجلال�؛

 (ب) ٔأو لتوفري إالمدادات واخلدمات الرضوریة حلیاة ا�متع؛

 كفایة إالمدادات واخلدمات الرضوریة لرفاه ا�متع؛ (ج) ٔأو لضامن

 (د) ٔأو لتعز�ز ٕانتاجية الصنا�ة والت�ارة والزرا�ة؛

(ه) ٔأو لتشجیع وتوجيه الصادرات وخفض واردات ٔأي فئة من ٔأي ب� ٔأو من مجیع الب�ان، ولتصحیح املزيان 
 الت�اري؛

الس�ت�دام، وُمس�ت�دمة، �ىل ٔأفضل و�ه مدروس خلدمة (و) ٔأو لضامن ٔأن مجیع موارد ا�متع، بو�ه �ام، متا�ة ل
 مصاحل ا�متع؛

(ز) ٔأو للمسا�دة �ىل ختفيف املعا�ة واس�تعادة وتوزیع إالمدادات واخلدمات أ�ساس�یة يف ٔأي ب� ٔأو ٕاقلمي �ارج 
لَكي�ة �شمل اململكة املت�دة �كون يف حمنة شدیدة �سبب احلرب؛ ؤأي ٕاشارة يف هذا القانون ٕاىل �دمات السلطة امل 

 244ٕاشارة ٕاىل ت� أ�غراض، ف� یتعلق بأٔي فرتة طوارئ."

لطة امللَكي�ة ینبغي ٔأال تعوقها  .169 وف� یتعلق بأٔهداف ٔأحاكم �س�ت�دام احلكويم، ٔأوحضت ٔأسرتالیا يف ردها ٔأن "الس�
لطة امللَكي�ة) عن القيام مبا حيقق املصل �ة العامة، ال س�� ف� خيص ٔأمور ا�فاع الرباءات (اليت يه يف الواقع ممنو�ة من الس�

لطة امللَكي�ة، �ىل عكس جتار القطاع اخلاص، �ادًة ما تعمل، من �الل ٕاداراهتا وسلطاهتا، يف جمال  الوطين؛ [...] فالس�
ملشمو� اخلدمات العامة، وليس أ��شطة الت�اریة، و�� ینبغي ٔأن �كون لها وضع �اص ف� یتعلق �س�ت�دام ��رتا�ات ا

ويف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، هيدف احلمك اخلاص �الس�ت�دام احلكويم ٕاىل السامح للحكومة "�رشاء أ��زة . �لرباءات"
و�اء يف رد اململكة املت�دة ٔأن "إالدارات احلكومية ینبغي  245ٔأو اخلدمات اليت حتتاج ٕا�هيا لتحقيق ٔأغراضها احلكومية [...]".

 الرباءات عند ٔأداء �ا�ا". ٔأال یُقيِّدها وجود

ويف الكونغو، تتعلق ٔأهداف �س�ت�دام احلكويم بصون "املصل�ة احلیویة القتصاد الب� ٔأو الص�ة العامة ٔأو ا�فاع  .170
 . الوطين، ٔأو ٕاذا اكن �دم اس�تغالل الرباءات ٔأو �دم كفایة اس�تغاللها یُعّرِض احتیا�ات الب� خلطر شدید"

لرشط ا�ي �س�تلزم بذل �ود للحصول �ىل ٕاذن من صاحب احلق �رشوط ؤأحاكم ویُلغى يف بعض القوانني ا .171
 246معقو� يف �االت �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�غراض �امة، ويف �االت ٔأخرى.

                                         
 يف اململكة املت�دة.  1977من قانون الرباءات لس�نة  59البند   244
 من �س�تبيان.  84انظر رد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل السؤال رمق   245
 مثل دومينیاك ولیتوانیا.   246
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وف� یتعلق �لهیئة اليت تأٔذن �الس�ت�دام احلكويم، �شري قوانني بعض ا�ول أ�عضاء ٕاىل "الوز�ر" ٔأو "السلطة  .172
 247" ٔأو "ا�و�" ٔأو "السلطة امللَكي�ة" ٔأو "املفوض" ٔأو "احملمكة الت�اریة" ٔأو "السلطة ا�تصة" ٔأو "امل�".التنفيذیة الوطنیة

وف� یتعلق �ملس�تفيد، نصت معظم الب�ان �ىل ٔأن املس�تفيد�ن من �س�ت�دام احلكويم مه "احلكومة" ٔأو الواكالت  .173
ل "الوزارة ٔأو إالدارة ٔأو الواك� احلكومية ٔأو ٔأي خشص أٓخر قد یعینه احلكومية وأ�طراف أ�خرى اليت تفوضها احلكومة، مث

الوز�ر"، ٔأو "إالدارات احلكومية ٔأو [...] ٔأي مؤسسة ٔأو واك� �بعة ل�و�" ٔأو "مؤسسة حكومية ٔأو ب�یة ٔأو ٔأش�اص 
 الوال�ت املت�دة وف� یتعلق �ٔ�طراف أ�خرى، یوحض القانون يف 248طبیعیون ٔأو اعتباریون للتسویق" ٔأو "خشص".

أ�مر�كية ٔأن "اس�ت�دام ٔأو تصنیع ا�رتاع موصوف يف �راءة صادرة يف الوال�ت املت�دة ومشمول هبذه الرباءة من ِقبل مقاول 
ٔأو مقاول من الباطن ٔأو ٔأي خشص ٔأو رشكة ٔأو مؤسسة لصاحل احلكومة وبترصحي ٔأو موافقة من احلكومة، جيب ٔأن یُفرس� 

  249تصنیع من ٔأ�ل الوال�ت املت�دة".�ىل ٔأنه اس�ت�دام ٔأو 

و�اء يف كثري من القوانني اليت تنص �ىل اس�تثناء �س�ت�دام احلكويم ٔأنه جيب ٕاخطار صاحب الرباءة ٔأو مودع  .174
و�شرتط بعض  250طلب الرباءة لكام اكن ذ� ممكنًا �ىل حنو معقول، ؤأنه جيب ٕابال�ه ٕ��ازة �س�ت�دام احلكويم ونطاقه.

ة هذا إالخطار "ما مل یقتض أ�من القويم �الف ذ�" ٔأو "ما مل �كن یبدو للسلطة ا�تصة أٔن القيام بذ� القوانني الوطنی
وینص القانون يف بعض الب�ان �ىل ٔأن قرار منح �س�ت�دام احلكويم یُت��ذ بعد  251سيتعارض مع املصل�ة العامة".

 252�س��ع ٕاىل صاحب الرباءة ؤأي خشص معين أٓخر.

 253 كثرية �ىل جواز منح ٕاذن �الس�ت�دام احلكويم "يف ٔأي وقت" حىت يف مر�� ما قبل منح الرباءة.وتنص قوانني .175

 الت�د�ت اليت توا�ها ا�ول أ�عضاء عند تطبیق �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري  .6

ام مواطن املرونة املتعلقة ف� یتعلق �س�ت�د SCP/26/5ٕان معظم الت�د�ت اليت تناو�هتا دراسة واردة يف الوثیقة  .176
وقد �كون الت�د�ت . �لرباءات �ىل و�ه العموم قد �كون وثیقة الص� بتطبیق �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري

" الصعو�ت اليت توا�ها احلكومات عند تطبیق القانون 1املتعلقة بتطبیق هذا �س�تثناء ذات طابع مزدوج، فقد �متثل يف: "

                                         
 ؤأسرتالیا وكندا و�رواتیا ومدغشقر.  انظر، �ىل سبيل املثال، القوانني الساریة يف ٔألبانیا وا�ٔرجنتني  247
 انظر، �ىل سبيل املثال، ٔألبانیا وكندا ولیتوانیا وٕاندونيس�یا و�ینيا.   248
 (ٔأ) من مدونة قوانني الوال�ت املت�دة.1498، البند 28الباب رمق   249
�شأٔن الرباءات والتصاممي  6867من القانون رمق  20نیا، واملادة �شأٔن امللكية الصناعیة يف ٔألبا 9947من القانون رمق  51انظر، �ىل سبيل املثال، املادة   250

) من قانون الرباءات يف مالزي�، واملادة 2(84) من مرسوم الرباءات يف هونغ �ونغ (الصني)، واملادة 7(69الصناعیة ومناذج املنفعة يف �وس�تار�اك، واملادة 
 من القانون املدين لالحتاد الرويس. 1360

 يف ٔأسرتالیا، �ىل الرتتيب.  1990من قانون الرباءات لس�نة  164، والبند 1967-5727من قانون الرباءات إالرسائیيل رمق  106البند   251
 ) من قانون الرباءات يف مالزي�.4(84يف �ینيا، واملادة  2002من قانون امللكية الصناعیة لس�نة  80انظر، �ىل سبيل املثال، البند   252
�شأٔن امللكية الصناعیة  00-20من القانون رمق  46�شأٔن امللكية الصناعیة يف ٔألبانیا، واملادة  9947من القانون رمق  51ثال، املادة انظر، �ىل سبيل امل   253

من  )2(37من قانون الرباءات إالرسائیيل، واملادة  104) من مرسوم الرباءات يف هونغ �ونغ (الصني)، والبند 4(69يف امجلهوریة ا�ومينیكية، والبند 
 يف مدغشقر. 019-89املرسوم رمق 
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" والت�د�ت اليت یوا�ها أ�فراد املعنیون عند اس�ت�دام إالطار القانوين الوطين، 2تعمميه �ىل الصعید الوطين، "ا�ويل ٔأو 
 الناجتة عن سّن احلكومة للقانون الوطين.

 الصعو�ت اليت توا�ها احلكومات عند تطبیق القانون ا�ويل �ىل املس�توى الوطين 6.1

  الغموض البنّاء للمعاهدات ا�ولیة

ميكن ٔأن یؤدي الغموض وإالهبام البنّاء لبعض بنود املعاهدات ا�ولیة ٕاىل تفسريات خمتلفة، فيؤ�ر ذ�، بدوره، �ىل  .177
ر لٔ�حاكم مما یؤ�ر يف معلیة تطبیقها �ىل الصعید الوطين و�البًا ما تؤدي ٕاماكنیة تأٔویل نصوص املعاهدات  .النطاق املُتصو�

�ىل سبيل املثال، قد �رى ٔأ�د  254ا�اكم� من اخلیارات املتا�ة لتطبیق هذه النصوص.ا�ولیة ٕاىل اختالف فهم الطائفة 
الباحثني ٔأن البنود املتعلقة، من بني ٔأمور ٔأخرى، �لرتخيص إالجباري يف املعاهدات ا�ولیة هبا تعاریف �ري واحضة ٔأو ال 

م ٕا�الن ا�و�ة، كام نوقش وف� خي 255تقدم تفسريات اكفية، مما یؤ�ر يف تطبیقها �ىل الصعید الوطين. ص اتفاق �ریبس، قد�
دة الس�ت�دام خيارات الس�یاسات العامة مبوجب اتفاق �ریبس، مبا يف ذ�  ٔأ�اله، س�یاقًا ٔأوحض خلیارات تنفيذیة ُم�د�

  256الرتخيص إالجباري.

 تعق�د التطبیق العميل لنظام الرتخيص إالجباري اخلاص 

دة يف ال .178 من ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ریبس والص�ة العامة، جرى تعدیل اتفاق  6فقرة اس�ت�ابًة للمشلكة املُ�د�
(لیكون هذا  2003ٔأغسطس  30�ریبس عن طریق ٕادراج نص القرار ا�ي اختذه ا�لس العام ملنظمة الت�ارة العاملیة يف 

ن، فقد ٔأعرب بعض ٔأعضاء منظمة الت�ارة ؤ�ن النظام مل �ُس�ت�دم ٕاال مرة وا�دة حىت ا�ٓ  257).(�نیًا)31القرار هو املادة رمق 

                                         
، ويه متا�ة �رب الرابط التايل: احلصول �ىل ٔأدویة إالیدز یتعّرث �لقوا�د الت�اریةانظر، �ىل سبيل املثال، �رشة منظمة الص�ة العاملیة،   254

http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/news10506/en/ ،ق إال�سان واحلقوق املدنیة تعز�ز وحامیة مجیع حقو ؛ ٔأ�ند غروفر
، تقر�ر املقرر اخلاص املعين حبق لك ٕا�سان يف ا�متتع بأٔ�ىل مس�توى ممكن من والس�یاس�یة و�قتصادیة و�ج�عیة والثقافية، مبا فهيا احلق يف التمنیة

 ؛ وسيسول ف. موسونغو، وسس�یال ٔأوه،16، ص 2016امللكية الفكریة والص�ة العامة يف العامل النايم،  ؛ منري العظم،2009الص�ة البدنیة والعقلیة، 
، اللجنة املعنیة حبقوق امللكية الفكریة و�بتاكر والص�ة اس�ت�دام الب�ان النامية ملواطن مرونة اتفاق �ریبس: هل ميكهنا تعز�ز احلصول �ىل أ�دویة؟

 .2012، احلصول �ىل أ�دویة: دور قانون امللكية الفكریة وس�یاس�هتا ؛ ومحمد السعید وٕاميي اك�زینسيك،2005العامة، منظمة الص�ة العاملیة، ٔأغسطس 
�جتاهات والغموض البنّاء يف االتفاقات ا�ولیة �شأٔن امللكية الفكریة وشؤون أ�دویة: ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل الترشیعات احمللیة  بوك سون وأٓخرون،-�یونغ  255

. و�ىل و�ه الت�دید، قام مؤلفون بتقيمي الغموض البنّاء يف 2017)، یونیو 4(13امة العاملیة ، الص�ة العيف الب�ان ذات ا��ل املنخفض واملتوسط
 مللكية الفكریة. اتفاقات دولیة مهنا اتفاق �ریبس، واتفاقات الت�ارة احلرة بني �ور� والوال�ت املت�دة، واتفاقات الرشاكة �رب احملیط الهادئ �شأٔن ا

تعز�ز النفاذ ٕاىل التكنولوجيا و�بتاكرات الطبیة: ص�ة العاملیة واملنظمة العاملیة للملكية الفكریة ومنظمة الت�ارة العاملیة، دراسة مشرتكة بني منظمة ال  256
 .73، ص 2012ا�االت املشرتكة بني الص�ة العامة وامللكية الفكریة والت�ارة، 

 من هذه الوثیقة.  10و 9انظر الصفحتني   257
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وٕاضافًة ٕاىل ذ�، شكّك بعض  258العاملیة عن رٔأي مفاده ٔأن النظام ُمعق�د للغایة، وشككوا يف قابلیته للتطبیق العميل.
  259املنشورات ا�ٔاكدميیة ٔأیضًا يف فعالیة النظام ومالءمته ملعاجلة املشلكة اليت �سعى ٕاىل �لها.

من اتفاق �ریبس ٕاىل  (�نیًا)31ؤأدى بدء نفاذ املادة  260مت أٓراء متنو�ة ف� یتعلق بتشغیل النظام.ويف هذا الصدد، قُدِّ  .179
جتدد النقاش يف جملس اتفاق �ریبس التابع ملنظمة الت�ارة العاملیة حول �یفية �س�تفادة الفعا� من النظام والتغلب �ىل ٔأي 

ت�دام النظام ال �زال قيد ا�راسة، فٕان هذا النظام قد �ُس�ت�دم ورمغ ٔأن ٔأس�باب حمدودیة اس�  261عوائق تعرتض اس�ت�دامه.
�ىل نطاق واسع يف املس�تقبل، �ىل سبيل املثال، بعد ٕاد�ال نظام �راءات املنت�ات يف ٔأمه الب�ان املصدرة احملمت�، ٔأو يف 

ل فهيا � راءات أ�دویة الفعا� يف مجیع �ا� �دوث �احئة ٔأو بعض أ��داث أ�خرى املتعلقة �ٔ�من الصحي اليت قد �ُس��
دة الرئيس�یة.   262الب�ان املُوّرِ

و�متثل ٔأ�د العوامل احلدیثة أ�خرى يف ازد�د �دد الب�ان، املعروف عهنا تصد�رها لٔ�دویة، اليت وضعت �رشیعات  .180
عضاء من النظر يف ومن املتوقع ٔأن تدمع هذه التطورات ما تطالب به ا�ول ا�ٔ . �دیدة للسامح �لصادرات مبوجب النظام

وذ�رت ٔأمانة منظمة الت�ارة العاملیة ٔأنه، برصف النظر عن مناقشات . �یفية جعل النظام یعمل بفعالیة �ىل ٔأرض الواقع
الس�یاسات العامة أ�وسع نطاقًا، ال ميكن ٔأن �ُس�ت�دم الرتخيص إالجباري ٔ�داة معلیة قامئة بذاهتا لرشاء أ�دویة يف غیاب 

 263،264لقدرة إالنتاجية، ولواحئ السالمة، واجلودة والفعالیة، ووفورات احلجم، وس�یاسات املشرت�ت.عوامل ٔأخرى مثل ا

                                         
. ف� یتعلق بأٓراء 169و 154و 152، الفقرات IP/C/M/83 Add.1، و64، الفقرة IP/C/M/84/Add.1حمرض �ج�ع، جملس اتفاق �ریبس،   258

دلیل املامرسات اجلیدة: حتسني احلصول �ىل العالج عن طریق �س�تفادة من مواطن مرونة الص�ة بعض املعلقني، انظر �ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ، 
، حتسني احلصول �ىل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة ��ریك ل. ٔأوسوي وأٓخرونو ؛36-35، ص 2010، بس ملنظمة الت�ارة العاملیةالعامة يف اتفاق �ری 

 .2008، البنك ا�ويل لٕال�شاء والتعمري، البنك ا�ويل، البرشیة/إالیدز يف ٔأفریقيا، مواطن مرونة جوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة
، 57، ملخص س�یاسات مركز اجلنوب، رمق هل س�یؤدي تعدیل اتفاق �ریبس ٕاىل تعز�ز احلصول �ىل أ�دویة؟ سبيل املثال، ك. �ور�، انظر، �ىل  259

 .2019ینا�ر 
بني  ميكن �طالع �ىل ا�ٓراء اليت ٔأعرب عهنا ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة �شأٔن �شغیل نظام �رخيص ٕاجباري �اص للصادرات يف دراسة مشرتكة  260

ا�االت املشرتكة بني الص�ة العامة  –تعز�ز النفاذ ٕاىل التكنولوجيا و�بتاكرات الطبیة منظمة الص�ة العاملیة والویبو ومنظمة الت�ارة العاملیة بعنوان: 
 .180و 179، ص 2012، وامللكية الفكریة والت�ارة

 .IP/C/M/85حمرض اج�ع جملس اتفاق �ریبس،   261
 . SCP/25/3 ة الت�ارة العاملیة املُلخ�ص يف الوثیقةانظر بیان منظم  262
مة ٕاىل فریق ٔأمني �ام أ�مم املت�دة الرفيع املس�توى املعين �حل  263 صول �ىل أ�دویة: مذ�رة معلومات ٔأساس�یة من ٕا�داد ٔأمانة منظمة الت�ارة العاملیة ُمقد�

http://www.unsgaccessmeds.org/reports-documents/راض هذه املسأٔ�، ٔأشارت ا�راسة الثالثیة ٕاىل ما یيل: "تُعّد . وبعد اس�تع
ُبل القانونیة اليت ميكن اتباعها حي� �كون يه الطریق أ�مثل للمشرت�ت  الفعا�، رخصة التصد�ر اخلاصة [مبوجب تعدیل اتفاق �ریبس] ٔأ�د الس��

ية �قتصادیة، شأٔهنا يف ذ� شأٔن ٔأي �رخيص ٕاجباري. فوجود قدر اكٍف من ولكهنا ال تؤدي يف �د ذاهتا ٕاىل جعل ٕانتاج ا�واء جمدً� من الناح 
الصناعیة الطلب والقدرة �ىل التنبؤ به رشطان ٔأساس�یان ليك تعتربه الرشاكت ُم�دً� من الناحيتني العملیة والت�اریة وتت�ذ اخلطوات التنظميیة و 

ُج إالقلميیة املُتبعة يف املشرت�ت وإالخطارات املشرتكة من ِقبل ب�ان تتشابه والت�اریة الالزمة ٕالنتاج ا�واء وتصد�ره مبوجب هذا الرتخ  يص. كام ٔأن ا�هن�
دة."احتیا�اهتا اخلاصة �حلصول �ىل ا�ٔدویة قد توفر س�بًال لتجمیع الطلبات يف ٕاطار هذا النظام، مما �سمح �لتلبیة الفعا� لالحتیا�ات ا  ملُ�د�

اليت تنظمها منظمة الت�ارة العاملیة �شأٔن �كو�ن الكفاءات �ىل �یفية �س�ت�دام الفعال لهذا النظام �ىل ٔأرض الواقع. ميكن �ركز ٔأیضًا �لقات العمل   264
 .https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trip_28oct16_e.htm�طالع �ىل ملخص النتاجئ �رب الرابط التايل: 
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و�ُشار ٔأیضًا يف بعض املنشورات ا�ٔاكدميیة ٕاىل ٔأن �دم وجود حوافز اقتصادیة �شجع ُمصنعي أ�دویة اجلنيسة �ىل اس�ت�دام 

  265النظام هو ٔأ�د العوامل اليت حتد من اس�ت�دامه.

 انون وإالطار إالداري تطبیق الق

ٕان تنفيذ املعاهدات ا�ولیة �ىل الصعید الوطين ال یقترص، بو�ه �ام، �ىل سّن الترشیعات حفسب، بل �شمل ٔأیضًا  .181
ویتطلب تطبیق القانون تفاصیل اكفية من ٔأ�ل ضامن الیقني القانوين . تنفيذ القانون وتطبیقه من ِقبل الهیئات إالداریة واحملامك

 . التوقعوالقدرة �ىل 

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �البًا ما یتوقف جناح تطبیق القانون �ىل ٕاجراءات ٕاداریة وقضائیة سه� ومبارشة وشفافة و�ري  .182
فة �كون متا�ة ٔ�ولئك ا��ن حيتاجون ٕا�هيا لالنتفاع �لنظام وٕانفاذ حقوقهم، ٔأو لٔ�طراف أ�خرى ليك تدافع عن  ُملكِّ

يف كثري من أ�حيان ٕاىل ٔأن ارتفاع �لكفة التقايض وطول الفرتات الزمنیة الالزمة �ىل سبيل املثال، أ�شري  266مصاحلها.
للوصول ٕاىل حمك هنايئ �شأٔن مسائل تتعلق �لرتاخيص إالجباریة ال �ز�ن ميثالن �ائقًا مينع �س�تفادة من هذا 

 267�س�تثناء.

لرتاخيص إالجباریة ٔأو رفضها، قد �كون وحي� �شارك ٔأكرث من هیئة ٕاداریة وا�دة يف ٕاجراءات البّت يف منح ا .183
 . وضوح مسؤولیات هذه الهیئات ووال�هتا ٔأمرًا �امً لوضوح معلیة اختاذ القرار

 القدرة املؤسس�یة 

اليت تنص �لهيا املعاهدات ا�ولیة وتنفيذها يف القانون  مواطن املرونةٕان نقص اخلربة احمللیة القانونیة والتقنیة يف ٕادماج  .184
�ىل سبيل املثال، . املذ�ورة، مبا فهيا الرتخيص إالجباري واطن املرونةالت�د�ت الرئيس�یة اليت تعوق �نتفاع مبالوطين ٔأ�د 

                                         
. یقول 2019، مركز اجلنوب، ینا�ر هل س�یؤدي تعدیل اتفاق �ریبس ٕاىل تعز�ز احلصول �ىل أ�دویة؟ م. �ور�،انظر، �ىل سبيل املثال، اكرلوس   265

ن أ�سواق اليت املؤلف ٕان "الفرضیة الرئيس�یة اليت قد تُطَرح تتعلق �حلواجز اليت یضعها النظام ٔأمام اس�تغالل املورد�ن احملمتلني لوفورات احلجم. و�ٔ 
ا (يف الب�ان ذات القدرة التصنیعیة املعدومة ٔأو �ري ا�اكفية يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة) صغرية، مفن املُستبعد ٔأن �رغب ميكن التورید ٕا�هي

وع وحتقيق منتجو أ�دویة اجلنيسة يف ا�خول يف ٕاجراءات قانونیة معقدة ٕاذا اكنت ال تو�د ٔأي فرصة �سمح لوفورات احلجم �سرتداد �ست�ر املدف
  معقول �ىل أ�قل."رحب

 من اتفاق �ریبس.  62و 41.2انظر ٔأیضًا املادتني   266
وسف ٔأ. فادا يف انظر البیان ا�ي قدمته جلنة الرشاكت وامللكية الفكریة يف جنوب ٔأفریقيا ٕاىل ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة الرباءات. یقول ٔأیضًا ی  267

بات هو إالجراء القضايئ املطلوب، ا�ي یتطلب �لكفة ليست �ليسرية، ال س�� �لنس�بة ٕاىل ٔأحصاب حبثه ٕان "ٔأ�د أ�س�باب أ�خرى لِق�� هذه الطل 
لهيا دخول املشاریع الصغرية �سبيًا ا��ن قد یتعذر �لهيم موا�ة ٔأحصاب الرباءات، �اصة الرشاكت املتعددة اجلنس�یات، �سبب ا�اطر اليت ینطوي �

، 2018مركز اجلنوب، د�سمرب فقه الرتخيص إالجباري يف جنوب ٔأفریقيا: هل ٔأولو�تنا ُمرتبة �ىل الو�ه الصحیح؟ السوق وارتفاع �اكلیف التقايض". 
 . 19ص 
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ٔأ�لب الب�ان النامية ال مت� القدرة التقنیة �ىل �نتفاع "[…] قال وفد اجلزا�ر، مت�دً� �مس مجمو�ة الب�ان أ�فریقية، ٕاّن 
 268،269ا الرتخيص إالجباري �ىل سبيل املثال".املذ�ورة، ومهن واطن املرونةمب

وٕاضافًة ٕاىل ذ�، قد یعمتد ٔأیضًا �س�ت�دام الفعال �آلیات الرتخيص إالجباري يف جمال الص�ة �ىل قوة مؤسسات  .185
وقد ُذ�ر ٔأنه ال تو�د يف . الص�ة العامة اليت �س�تطیع رصد عبء أ�مراض، ومبیعات أ�دویة، وتوفر أ�دویة، وما ٕاىل ذ�

آلیة مؤسس�یة لرصد تأٔثري العقاقري املشمو� برباءات �ىل ٕاماكنیة احلصول �ىل أ�دویة، مما �سمح كث ري من الب�ان النامية أ
 270�للجوء يف الوقت املناسب ٕاىل التدابري الالزمة، مثل الرتاخيص إالجباریة.

ة الب�ان أ�فریقية �ر�مج معل للجنة ويف ا�ورتني السادسة عرشة والرابعة والعرش�ن للجنة الرباءات، اقرتحت مجمو� .186
الرباءات يف ٕاطار يف بند "الرباءات والص�ة" من �دول أ�عامل، وهيدف هذا الرب�مج ٕاىل تعز�ز قدرة الب�ان النامية 

الرباءات والب�ان أ�قل منوًا �ىل �كيیف ٔأنظمهتا اخلاصة �لرباءات و�نتفاع �ىل ٔأمكل و�ه مبواطن املرونة املتا�ة يف نظام 
و�متثل ٔأ�د عنارص �ر�مج العمل املقرتح يف . ا�ويل بغرض �س�ت�ابة ٔ�ولو�ت الس�یاسة العامة املرتبطة �لص�ة العامة

دة أ�هداف ٕاىل ا�ول أ�عضاء، ال س�� الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا.   271تقدمي مسا�دة تقنیة ُم�د�

رى مهنا منظمة الص�ة العاملیة ومنظمة الت�ارة العاملیة، �ىل رضورة تقدمي وجرى التشدید، يف منتد�ت دولیة ٔأخ .187
املسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات، �ىل حنو یناسب الظروف اخلاصة �لك ب�، من ٔأ�ل �نتفاع مبواطن مرونة اتفاق 

�ام، و�سلط هذه املنشورات وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �ركز �دد من املنشورات �ىل �نتفاع مبواطن املرونة بو�ه  272�ریبس.
الضوء �ىل ٔأن ٔأ�د الت�د�ت اليت تعوق �نتفاع مبواطن املرونة �متثل يف نقص الكفاءات، و�شدد املنشورات �ىل رضورة 
�ست�ر يف �كو�ن الكفاءات الوطنیة وبناء اخلربة التقنیة من �الل ش�ىت الربامج التدریبية اليت �س�هتدف خمتلف ٔأحصاب 

 273.الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً املصل�ة يف 

                                         
 .91، الفقرة SCP/19/8الوثیقة   268
اليت ميكن تطبیقها ٔأدى ٕاىل  نةواطن املرو�فتقار ٕاىل القدرة �ىل الفهم التام للنطاق ا�اكمل مل"[…] و�ىل غرار ذ�، ٔأشار وفد نی�ري� ٔأیضًا ٕاىل ٔأن   269

 .165، الفقرة .SCP/25/6/Provٕا�رة خماوف �شأٔن �نهتأاكت الباهظة التلكفة التفاقات �الیة". الوثیقة 
م من ش�بكة العامل الثالث، الوثیقة  270  .6، ص SCP/25/3البیان املُقد�
 .SCP/24/4، وSCP/16/7 Corr.، وSCP/16/7انظر الو�ئق   271
وذ� نة أ��رية، ٔأ�ر بعض ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة مسأٔ� احلا�ة ٕاىل تعز�ز املسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات �ى ٔأعضاء املنظمة، ويف ا�ٓو   272

من اتفاق �ریبس  (�نیًا)31مبناس�بة دخول املادة  2017ینا�ر  30�الل ا�ورة �س�تثنائیة �لس �ریبس التابع ملنظمة الت�ارة العاملیة اليت ُعقدت يف 
�ولیة املزتایدة �زي النفاذ. ؤأشار بعض أ�عضاء ٕاىل التعاون الثاليث بني منظمة الص�ة العاملیة والویبو ومنظمة الت�ارة العاملیة بوصفه ٔأ�د اجلهود ا

ا�دة التقنیة اليت تقد�ا املنظامت ا�ولیة الرامية ٕاىل حتسني قدرة الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا �ىل احلصول �ىل أ�دویة، ؤأ�د مصادر املس
 .IP/C/M/84/Add.1وفرادى الب�ان. حمرض اج�ع جملس اتفاق �ریبس، 

تعز�ز �بتاكر واحلصول �ىل التكنولوجيات انظر التقر�ر الصادر عن فریق ٔأمني �ام أ�مم املت�دة الرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل ا�ٔدویة،   273
، ويه متا�ة �رب الرابط التايل: احلصول �ىل ٔأدویة إالیدز یتعّرث �لقوا�د الت�اریة؛ و�رشة منظمة الص�ة العاملیة، 24ص ، 2016، الصحیة

http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/news10506/en/2016، مللكية الفكریة والص�ة العامة يف العامل النايم؛ ومنري العظم، ا ،
اس�ت�دام الب�ان النامية ملواطن مرونة اتفاق �ریبس: هل ميكهنا تعز�ز احلصول �ىل أ�دویة؟، اللجنة نغو، وسس�یال ٔأوه، ؛ وسيسول ف. موسو 16ص 

ٕادارة احلصول هیئة العلوم إالداریة يف جمال الص�ة، ؛ و2005املعنیة حبقوق امللكية الفكریة و�بتاكر والص�ة العامة، منظمة الص�ة العاملیة، ٔأغسطس 
-https://www.msh.org/sites/msh.org/files/mds3، متاح �رب الرابط التايل: 3.11، ص 2012، دویة والتكنولوجيات الصحیة�ىل ا�ٔ 

jan2014.pdf ،؛ واكرلوس م. �ور�، 10، ص 2012، احلصول �ىل أ�دویة: دور قانون امللكية الفكریة وس�یاس�هتا؛ ومحمد السعید وٕاميي اك�زینسيك
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، ما فتئت الویبو �سا�د الب�ان �ىل تنفيذ نظا�ا القانوين اخلاص 274من توصیات ٔأجندة التمنیة 14ومعًال �لتوصیة  .188
 275�مللكية الفكریة، وفهم مواطن مرونة اتفاق �ریبس و�نتفاع هبا، مراعیًة يف ذ� ظروف لك ب� واحتیا�اته اخلاصة.

ضافًة ٕاىل ذ�، ال تقترص ٔأ�شطة الویبو يف جمال املسا�دة التقنیة و�كو�ن الكفاءات �ىل صیا�ة الترشیعات الوطنیة، بل وإ 
و�س�تفيد من هذا ا�مع موظفو . هتدف ٔأیضًا ٕاىل دمع الهیئات القضائیة والواكالت احلكومية يف تنفيذ القانون الوطين وتطبیقه

الصحیة، واملسؤولون ا��ن �شار�ون يف مناقشات قضا� امللكية الفكریة يف ش�ىت  ماكتب امللكية الفكریة، والسلطات
 املنتد�ت الثنائیة وإالقلميیة واملتعددة أ�طراف.

 إالدارة الوطنیة والتنس�یق ا�ا�يل 

ري، یتطلب تطبیق ش�ىت ٔأحاكم املعاهدات ا�ولیة يف القانون الوطين، ال س�� أ�حاكم املتعلقة �لرتخيص إالجبا .189
مشاركة ش�ىت الوزارات وإالدارات احلكومية، مثل ماكتب الرباءات ووزارات الص�ة والت�ارة والسلطات املعنیة بتنظمي 

و�شري التقار�ر ٕاىل ٔأن ٔأ�شطة هذه الهیئات يف بعض الب�ان ال تُنّسق �لرضورة من ٔأ�ل السعي ٕاىل حتقيق هدف . العقاقري
املثال، بني الوزارة املسؤو� عن تعز�ز الت�ارة وحامیة امللكية الفكریة وٕانفاذها  س�یايس مشرتك، فتنشب تو�رات، �ىل سبيل

وشّددت منشورات خمتلفة �ىل رضورة اتباع هنج تعاوين �ىل املس�توى الوطين یضم  276وت� املسؤو� عن الص�ة العامة.
ويف هذا الصدد، نفّذت  277انني الوطنیة.مجیع ٔأحصاب املصل�ة من ٔأ�ل التنفيذ الفعال ملواطن مرونة اتفاق �ریبس يف القو 

منظمة الص�ة العاملیة ومنظمة الت�ارة العاملیة والویبو ٔأ�شطة مشرتكة لتكو�ن الكفاءات شارك فهيا مسؤولون حكوميون من 
 . قطا�ات الص�ة والت�ارة وحقوق امللكية الفكریة، وذ� هبدف تيسري التنس�یق بني إالدارات

ى ا�راسات ٕاىل ٔأن ا�ُهنج الس�یاس�یة اليت �س�ت�دم مواطن مرونة اتفاق �ریبس يف وٕاضافًة ٕاىل ذ�، �لصت ٕا�د .190
الب�ان ذات ا��ل املنخفض تتوقف �ىل حسن سري إالدارة، وهو ما یتطلب من السلطات واملوارد إالداریة الالزمة تطبیق 

ذه القدرات أ�ساس�یة فتصعب �لهيا تلبیة ورٔأى املؤلفون ٔأن الب�ان النامية �البًا ما تفتقر ٕاىل ه. س�یاسات ولواحئ حصیة
  278�حتیا�ات أ�ساس�یة يف جمال الص�ة العامة.

                                         
، متاح �رب الرابط التايل: 2013، مركز اجلنوب، إالجباریة يف ٔأمر�اك الالتینية اس�ت�دام الرتاخيص

https://www.southcentre.int/question/the-use-of-compulsory-licenses-in-latin-america/ . 
ان أ�قل منوًا مشورهتا �شأٔن تنفيذ احلقوق من توصیات ٔأجندة التمنیة �ىل ما یيل: "تضع الویبو بترصف الب�ان النامية والب� 14تنص التوصیة   274

 العاملیة". و�لزتامات وٕاعاملها، وفهم مواطن املرونة يف اتفاق �ریبس و�نتفاع هبا، وذ� يف ٕاطار االتفاق املربم بني الویبو ومنظمة الت�ارة 
 .SCP/18/5 انظر الوثیقة  275
، ص تعز�ز �بتاكر واحلصول �ىل التكنولوجيات الصحیةرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دویة، التقر�ر الصادر عن فریق ٔأمني �ام أ�مم املت�دة ال  276

یة ضعیفة ٔأو . وانظر ٔأیضًا الورقة البحثیة اليت ٔأ�دها ��ریك ل. ٔأوسوي وأٓخرون اليت تفيد بأٔن أ�نظمة الوطنیة للتنس�یق �شأٔن قضا� امللكية الفكر 24
، حتسني احلصول �ىل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز يف ��ریك ل. ٔأوسوي وأٓخرونوالنامية يف ٔأفریقيا.  �ري موجودة يف معظم الب�ان

 .2008، البنك ا�ويل لٕال�شاء والتعمري والبنك ا�ويل ٔأفریقيا، مواطن مرونة جوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة
 املرجع السابق نفسه.   277
، 18) ا�� 2015حتسني ٕا��ة أ�دویة يف الب�ان ذات ا��ل املنخفض: اس�تعراض ل�آلیات، جم� امللكية الفكریة العاملیة (رس وأٓخرون، سيندي بو   278

 .2-1العدد 
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 التأٔثريات اخلارجية

ٔأبلغ بعض ا�ول أ�عضاء واملنظامت �ري احلكومية، �الل دورة جلنة الرباءات، عن ضغوط س�یاس�یة واقتصادیة  .191
ت �ىل معلیة اختاذ احلكومات لقرارات �شأٔن ٕاصدار �راخيص مارس�هتا ب�ان ٔأخرى ٔأو رشاكت صنا�ة أ�دویة ٔأو لكتهيام ؤأ�ّر 

ووردت ٔأیضًا يف بعض املنشورات �االت من هذا القبیل، و�دثت �البیة احلاالت يف الربازیل والهند وجنوب  279ٕاجباریة.
 280،281ٔأفریقيا و�یلند، ومؤخرًا يف �ولومبیا.

الفعل السلبیة احملمت� من قبل حكومات الب�ان املتقدمة ٕاىل ا�اوف املتعلقة �ردود  282ولكن رمغ ٕاشارة ٔأ�د املؤلفني .192
 وتداعیاهتا �ىل العالقات الت�اریة والس�یاس�یة، شكك هذا املؤلف يف التأٔثري احلقيقي لهذه التأٔثريات اخلارجية.

 الت�د�ت اليت توا�ه ش�ىت أٔحصاب املصل�ة عند اس�ت�دام ٕاطار قانوين وطين  6.2

نشورات ا�ٔاكدميیة ٕاىل الت�د�ت اليت توا�ه ش�ىت ٔأحصاب املصل�ة عند اس�ت�دام �شري بعض ا�ول أ�عضاء وامل  .193
ٕاطار قانوين وطين بعد ٔأن �كون احلكومة قد نفّذت خيارات الس�یاسات اليت تنص �لهيا االتفاقات ا�ولیة ف� یتعلق 

�ه فرادى ٔأحصاب املصل�ة يف احلصول وكثري من هذه املناقشات یتعلق، حتدیدًا، �لت�د�ت اليت توا. �لرتاخيص إالجباریة
�ىل الرتاخيص إالجباریة واس�ت�دا�ا لتصنیع �سخ جنيسة من أ�دویة ٔأو اس�تريادها هبدف ز�دة ٕاماكنیات احلصول �ىل هذه 

 وتصف الفقرات التالیة ت� الت�د�ت. . أ�دویة

                                         
وممثلو املؤسسة  )،SCP/20/13 انظر، �ىل سبيل املثال، البیا�ت اليت ٔأدىل هبا وفد جنوب ٔأفریقيا يف ا�ورة العرش�ن للجنة الرباءات (الوثیقة  279

) MSF)، وممثلو منظمة "ٔأطباء بال �دود" (SCP/24/6) يف ا�ورة الرابعة والعرش�ن للجنة الرباءات (الوثیقة KEIا�ولیة ٕال�كولوجيا املعرفة (
 ). 53و 52و 28قرات ، الف.SCP/25/6 Prov) يف ا�ورة اخلامسة والعرش�ن (TWNواملؤسسة ا�ولیة ٕال�كولوجيا املعرفة وش�بكة العامل الثالث (

، تقر�ر املقرر تعز�ز وحامیة مجیع حقوق إال�سان واحلقوق املدنیة والس�یاس�یة و�قتصادیة و�ج�عیة والثقافية، مبا فهيا احلق يف التمنیةٔأ�ند غروفر،   280
امللكية الفكریة والص�ة العامة يف العامل  العظم، ؛ منري2009اخلاص املعين حبق لك ٕا�سان يف ا�متتع بأٔ�ىل مس�توى ممكن من الص�ة البدنیة والعقلیة، 

؛ وبیا�ت ا�متع 11، ص 2012، احلصول �ىل أ�دویة: دور قانون امللكية الفكریة وس�یاس�هتا؛ ومحمد السعید وٕاميي اك�زینسيك، 17، ص 2016النايم، 
مة ٕاىل ممثل الوال�ت املت�دة للشؤون الت�اریة، �لسة �س��ع ، املتا�ة �رب الرابط التايل: 301اخلاصة رمق  املدين املُقد�

http://keionline.org/node/2735 وانظر ٔأیضًا الورقة البحثیة اليت ٔأ�دهتا لورا�س ر. هلفر وأٓخرون، اليت ٔأوردت ثالث �االت تعرضت فهيا .
�شأٔن �نتفاع مبواطن مرونة اتفاق �ریبس. لوزرا�س ب�ان من جام�ة دول أ�ند�ز لضغوط من الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ورشاكت لصنا�ة أ�دویة 

، يف "حتقيق التوازن بني الرثوة والص�ة: القانون تأٔثري نظام امللكية الفكریة �ول أ�ند�ز �ىل احلصول �ىل ا�ٔدویة يف ٔأمر�اك الالتینيةر. هلفر وأٓخرون، 
 ).2013اكرافيتو، -مر�اك الالتینية" (دار النرش: روش�یل دریفوس وسزيار رودیغزإالداري العاملي ومعركة امللكية الفكریة واحلصول �ىل أ�دویة يف أٔ 

 .SCP/27/6انظر الوثیقة   281
، متاح �رب الرابط التايل: 2013، مركز اجلنوب، اس�ت�دام الرتاخيص إالجباریة يف ٔأمر�اك الالتینيةاكرلوس م. �ور�،   282

https://www.southcentre.int/question/the-use-of-compulsory-licenses-in-latin-america/ وبعد إالشارة ٕاىل �اليت ٕا�وادور .
. وذ�ر وٕاندونيس�یا اللتني منحتا العدید من الرتاخيص إالجباریة دون ٔأي عواقب سلبیة معروفة، قال املؤلف ٕان هذه ا�اوف قد تنطوي �ىل مبالغة

م ٔأي شكوى ضد الب�ان اليت منحت ه ذه الرتاخيص مبقتىض قوا�د منظمة الت�ارة العاملیة اخلاصة بتسویة املناز�ات، وهو ما یؤكد املؤلف ٔأنه مل تُقد�
 مرشوعیهتا مبوجب اتفاق �ریبس، ال س�� عقب تأٔ�یدها يف ٕا�الن ا�و�ة. 
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 الغموض وانعدام الیقني يف القانون الوطين 

وطين، وتنفيذ اللواحئ برصامة اكفية، و�ساطة إالجراءات إالداریة والقضائیة وشفافيهتا، ال شك يف ٔأن وضوح القانون ال .194
. ووضوح معلیة اختاذ القرارات من العوامل اليت تؤ�ر تأٔثريًا ٕاجيابیًا يف اس�ت�دام ش�ىت ٔأحصاب املصل�ة لٕالطار القانوين الوطين

  283لق أ�مر �س�ت�دام الرتاخيص إالجباریة.و�شري بعض املنشورات ا�ٔاكدميیة ٕاىل ت� اجلوانب حي� یتع

و�ىل سبيل املثال، لوحظ ٔأن اجلوانب إالجرائیة املتعلقة هبذه الرتاخيص يف كثري من الب�ان �ري ُموحضة �لتفصیل  .195
يف أ�طر القانونیة الوطنیة، ٔأو �ىل أ�قل، یصعب العثور �لهيا، �ىل الرمغ من وجود ٔأحاكم �شأٔن الرتخيص إالجباري يف 

م من �وس�تار�اك اليت ذ�رت فيه ٔأن الت�دي ا�ي  .�دد �بري من الب�ان وأ�لقي الضوء ٔأیضًا �ىل هذه املسأٔ� يف البیان املُقد�
یوا�ه جسل امللكية الصناعیة �متثل يف وضع ٕاجراءات ملراجعة الرشوط اليت جيوز مبوجهبا منح الرتخيص، وتقيید نطاق 

وف� یتعلق بأٔحاكم الرتخيص إالجباري الواردة  284ة اليت جيب ٔأن حيصل �لهيا صاحب احلق.الرتخيص، ومدته، واملاكفأٔة املالی
يف قوانني ٔأقل الب�ان منوًا، ذ�رت ٕا�دى أ�وراق البحثیة ٔأن رشوط منح هذه الرتاخيص وكذ� املتطلبات إالجرائیة ذات 

  285الص� �كون يف بعض احلاالت ُمقيِّدة ومرهقة.

 القدرة التقنیة

ت�دام ش�ىت ٔأحصاب املصل�ة �تلف أ�حاكم الواردة يف القوانني الوطنیة ٔأو إالقلميیة �ىل الصعید العميل ال ٕان اس�  .196
 . یتطلب وجود ٕاطار قانوين دامع ومت�ا�س حفسب، بل �س�تلزم ٔأیضًا موارد تقنیة و�ربات �ى املس�ت�دمني

�لرتخيص إالجباري ٕاملامًا جيدًا، قد �كون املعرفة التقنیة وٕاضافًة ٕاىل ٕاملام مس�ت�ديم النظام �لقوا�د القانونیة املتعلقة  .197
حفی� . والتكنولوجية �ملنتج املعين، واخلربة القانونیة العملیة يف ختصصات ٔأخرى، من أ�مور اليت ال غىن عهنا لتوجيه العملیة

لقوانني املتعلقة �لص�ة وامللكية یُطلب احلصول �ىل �رخيص ٕاجباري من ٔأ�ل اس�ترياد دواء ما، لن ینطوي ذ� أ�مر �ىل ا
 . الفكریة حفسب، بل سيشمل القانون الت�اري ٔأیضاً 

                                         
، ��ریك ل. ٔأوسوي وأٓخرون؛ و9ص ، 2201، احلصول �ىل أ�دویة: دور قانون امللكية الفكریة وس�یاس�هتاانظرًا ٔأیضًا محمد السعید وٕاميي اك�زینسيك،   283

، البنك ا�ويل حتسني احلصول �ىل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز يف ٔأفریقيا، مواطن مرونة جوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة
لب�ان النامية ملواطن مرونة اتفاق �ریبس: هل اس�ت�دام اوسيسول ف. موسونغو، وسس�یال ٔأوه،  ؛2008) والبنك ا�ويل، IBRDلٕال�شاء والتعمري (

 . 2005، اللجنة املعنیة حبقوق امللكية الفكریة و�بتاكر والص�ة العامة، منظمة الص�ة العاملیة، ٔأغسطس ميكهنا تعز�ز احلصول �ىل أ�دویة؟
م من �وس�تار�اك ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات. و�� �   284 شري البیان ٕاىل ٔأنه من الرضوري دراسة القانون املقارن �شأٔن هذا انظر البیان املُقد�

 املوضوع. 
م من مرصد ٔأقل الب�ان منوًا ٕاىل الفریق الرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دویة، فربا�ر   285 ، متاح �رب الرابط التايل: 2016البیان املُقد�

http://www.unsgaccessmeds.org/inbox/2016/2/28/prerna-mingma-bomzan?rq=OAPI . 
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ؤأشارت الردود الواردة من ٔأوغندا ومجهوریة تزنانیا املت�دة وزامبیا ٕاىل ٔأن نقص ٔأو انعدام القدرة التكنولوجية  .198
�ان ميثل حتدً� من حتد�ت اس�ت�دام للصنا�ات احمللیة �ىل ٕانتاج مس�تحرضات صیدالنیة جنيسة يف لك ب� من هذه الب

 286،287الرتاخيص إالجباریة.

. و�الوة �ىل ذ�، مل �كن ٕاصدار �رخيص ٕاجباري يف كثري من أ�حيان اكفيًا يف �د ذاته لضامن احلصول �ىل املنتج .199
تنفيذ ��رتاع: فال وكام ذ�ر ممثل املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة، "ال یلزم ٔأن یقدم الوصف ٕاال الوسائل الرضوریة ل 

وال  �ُشرتط ٔأن �كشف الوصف عن ت� املؤرشات من ٔأ�ل التنفيذ العميل لال�رتاع، ٔأْي ا�رایة العملیة الالزمة للتنفيذ."
و�� فٕانه حىت يف �ا� احلصول . تُفصح طلبات الرباءات يف كثري من أ�حيان عن ا�رایة العملیة الالزمة لتطو�ر منتج محمي

ٕاجباري لصنع املنتج املشمول �لرباءة، قد تو�د �ا�ة ٕاىل مزید من املعرفة التكنولوجية وقدر �بري من الت�ارب �ىل �رخيص 
 288،289لتصنیع املنتج املطلوب �ىل نطاق جتاري.

 الوقوف �ىل الرباءات ذات الص� وحتدید وضعها

ءة ٔأو الس�ترياده �ىل حنو قانوين، ینبغي ملعرفة ما ٕاذا اكن یلزم احلصول �ىل �رخيص ٕاجباري لتصنیع منتج مشمول بربا .200
وقد یصعب . ٔأوًال حتدید الرباءات ذات الص� اليت �شمل ذ� املنتج، وینبغي بعد ذ� حتدید الوضع القانوين لهذه الرباءات

طين ٔأو وحىت لو اكن مكتب الرباءات الو  290احلصول �ىل هذه املعلومات، ال س�� يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا.
إالقلميي املعين یُتيح معلومات الوضع القانوين لعامة الناس، فٕان تنوع ٔأ�ساق هذه املعلومات جيعل من الصعب �ىل 

و�الوة �ىل ذ�، ال بد من إالملام اجلید ٕ�جراءات الرباءات يف الب� املعين لفهم الوضع . املس�ت�دمني الوصول ٕاىل البیا�ت
ومن املعروف ٔأن ا��ن یفتقرون ٕاىل القدر ا�اكيف من اخلربة التقنیة واخلربة �مللكية الفكریة .  �ماً القانوين للرباءة املعنیة فهامً 

 . یوا�ون صعوبة يف حتدید الرباءات اليت �شمل منت�ًا معیناً 

وهناك بعض أ�مث� اليت توحض �یف ميكن ٔأن یؤ�ر اجلهل بوضع الرباءات اخلاصة مبنت�ات معینة �ىل اس�ت�دام  .201
فقد ُذ�ر ٔأنه اكن قد أ�وِدع طلب يف زامبیا للحصول �ىل �رخيص ٕاجباري �شأٔن ٔأ�د ٔأدویة إالیدز ٔ�ن . لرتاخيص إالجباریةا

                                         
. ميكن �طالع �ىل �س�تبيان، وكذ� الردود الواردة من ا�ول أ�عضاء، �رب موقع املنتدى إاللكرتوين للجنة 66، الفقرة SCP/21/4انظر الوثیقة   286

   ./http://www.wipo.int/scp/en/exceptionsالرباءات يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: 
. وهذه املسأٔ� ٔأ�رهتا ٔأیضًا ٕاندونيس�یا وش�بكة العامل الثالث ف� SCP/25/3 من الوثیقة 6، والفقرة SCP/25/6/Prov.من الوثیقة  58انظر الفقرة   287

ية، ال س�� القدرة �ىل یتعلق �س�ت�دام �س�تثناءات والتقيیدات بو�ه �ام. وذ�رت ش�بكة العامل الثالث ٔأن: "[...] �فتقار ٕاىل القدرات التكنولوج 
العظمى من  التصنیع، حيول دون اس�ت�دام كثري من ا�ول ا�ٔعضاء يف الویبو الس�تثناءات وتقيیدات حقوق الرباءات. فعىل سبيل املثال، تفتقر الغالبیة

 رضات الصیدالنیة."الب�ان النامية وسا�ر الب�ان أ�قل منوًا، �س�تثناء بنغالد�ش، ٕاىل القدرة التصنیعیة يف قطاع املس�تح
م من املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة ٕاىل ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة الرباءات.   288  البیان املُقد�
وكامل . وانظر ٔأیضًا ٕاریك بوند SCP/25/6 من الوثیقة 48، والفقرة SCP/21/12من الوثیقة  58انظر البیانني ال��ن ٔأدىل هبام وفد الربازیل يف الفقرة   289

، 2012، قسم �قتصاد جبامعة فاندربیلت، ٔأ�ریل الرتخيص إالجباري وضوابط أ�سعار واحلصول �ىل منت�ات ٔأجنبیة مشمو� برباءاتسا�، 
، متاح �رب الرابط التايل: 5الصف�ة 

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

. �رشت منظمة الص�ة العاملیة دلیًال �شأٔن �یفية ٕاجراء معلیات البحث عن �راءات أ�دویة، وميكن �طالع http://www.medspal.org/انظر   290
 ./http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js17398e�لیه �رب الرابط التايل: 
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، ٔأ�لنت 2005ويف �ام  291مودع الطلب مل �كن متیقنًا من وجود الرباءات ٔأو طلبات الرباءات ذات الص� يف ذ� الب�.
ولكن . واء مضاد للفريوسات من ٔأ�ل السامح ٕ�نتاج هذا ا�واء حملیاً أ�رجنتني عن خطط ٕالصدار �راخيص ٕاجباریة �

  292ٔأفادت التقار�ر ٔأن الرباءة اليت �شمل ذ� ا�واء مل تُمنح قط يف أ�رجنتني.

وحينئذ ميكن . ويف بعض الب�ان، جيوز ملكتب الرباءات الوطين وكذ� ملكتب الرباءات إالقلميي ٔأن مينح �راءات .202
  293مات الوطنیة وإالقلميیة اخلاصة بوضع الرباءات ٔأن �سهل تقدمي صورة اكم� عن وضع الرباءة يف ب� ما.ملزامنة املعلو 

وجرى �سلیط الضوء يف حمافل �دیدة، مهنا الویبو، �ىل ٔأمهیة ٕا�شاء وصیانة قوا�د بیا�ت متا�ة للجمهور وهبا  .203
) MedsPaL�ت الرباءات والرتاخيص اخلاصة �ٔ�دویة (وتُعّد قا�دة بیا 294معلومات عن وضع �راءات أ�دویة واللقا�ات.

) من قوا�د البیا�ت اليت �سمح للمس�ت�دمني Pat-INFORMEDوكذ� مبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة (
وحتظى  295،296�حلصول �ىل معلومات عن وضع الرباءات اخلاصة ببعض أ�دویة يف ب�ان معینة، و�ريها من املعلومات.

شات اليت تدور حول قوا�د بیا�ت من هذا القبیل بدمع �بري من ا�ول أ�عضاء، و�ادًة ما �شجع ا�ول أ�عضاء ش�ىت املناق 
 297املبادرات اليت من شأٔهنا ٔأن �زید من شفافية نظام الرباءات ؤأن تيّرسِ النفاذ ٕاىل معلومات الوضع القانوين.

: "توصیة �شأٔن تبادل بیا�ت الوضع ST.27لویبو املعیار ، اعمتدت اللجنة املعنیة مبعایري ا2017ويف ٔأغسطس  .204
وهيدف هذا املعیار ٕاىل تعز�ز التبادل الفعال لبیا�ت الوضع القانوين للرباءات بطریقة منسقة بني ماكتب  298القانوين للرباءات".

یا�ت امللكية الفكریة و�امة امللكية الفكریة بغیة تيسري نفاذ هذه املاكتب ومس�ت�ديم معلومات امللكية الفكریة ومقديم ب 
 الناس ٕاىل هذه البیا�ت. 

من الالحئة التنفيذیة للمعاهدة ٔأن تقوم املاكتب  95.1وف� خيص معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، �شرتط القا�دة  .205
الطلب يف املعینة ٕ�خطار املكتب ا�ويل، يف غضون شهر�ن ٔأو يف ٔأرسع وقت معقول ممكن، بأٔ�داث معینة تتعلق مبعاجلة 

و�سمح �لنفاذ ٕاىل معلومات أٓنیة ودقيقة عن دخول املر�� الوطنیة و�ريه من ٔأ�داث املر�� الوطنیة . املر�� الوطنیة

                                         
 ).52، الفقرة SCP/25/6لوجيا املعرفة (الوثیقة البیان ا�ي ٔأدىل به ممثل املؤسسة ا�ولیة ٕال�كو   291
 .72، ص 2016، الرباءات اخلاصة والص�ة العامة، تغیري قوا�د امللكية الفكریة من ٔأ�ل احلصول �ىل أ�دویةانظر ٕالني ف. م. هو�ن،   292
ریقيا، مواطن مرونة جوانب حقوق امللكية الفكریة ، حتسني احلصول �ىل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز يف ٔأف��ریك ل. ٔأوسوي وأٓخرون  293

 .23البنك ا�ويل لٕال�شاء والتعمري والبنك ا�ويل، ص  2008، املتص� �لت�ارة
 انظر، �ىل سبيل املثال، تقر�ر فریق ا�ٔمم املت�دة الرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دویة.   294
) معلومات عن وضع الرباءات والرتاخيص اخلاصة بأٔدویة ُمختارة لعالج فريوس MedsPaLخلاصة ��ٔدویة (تقدم قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص ا  295

 نقص املنا�ة البرشیة وا�هتاب الكبد الو�يئ (ج) والسل و�ريها من أ�دویة أ�ساس�یة املشمو� برباءات يف الب�ان النامية.
 .https://www.medspal.org/?page=1انظر:  

) معلومات عن الرباءات الرئيس�یة مجلیع املُس�تحرضات اجلزیئية الصغرية INFORMED-Pat�الیًا مبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة ( تقدم  296
، لسكريقد�ا املشار�ون يف املبادرة. و�شمل املعلومات ا�االت العالجية التالیة: فريوس/مرض إالیدز، ٔأمراض القلب وأ�وعیة ا�مویة، مرض ا

أ�ساس�یة ا�هتاب الكبد الو�يئ (ج)، �مل أ�ورام، ٔأمراض اجلهاز التنفيس؛ ومجیع املس�تحرضات املُدر�ة يف قامئة منظمة الص�ة العاملیة لٔ�دویة 
)EML :اليت ال تد�ل مضن هذه ا�االت الس�تة. انظر (https://www.wipo.int/pat-informed/en/. 

یل وش�یيل وسو�رسا ٔأن ُجيرى يف الویبو حتدیث منتظم لقوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور اليت تقدم معلومات عن وضع اقرتحت وفود أ�رجنتني والرباز   297
  .SCP/29/8 Provو .SCP/28/10 REVالرباءات املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات، ؤأید كثري من ا�ول أ�عضاء هذا �قرتاح. انظر الوثیقتني 

 .2018ح يف ٔأكتو�ر خضع هذا املعیار للتنقي  298
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وما ُجيمع من بیا�ت یُتاح لعامة الناس �رب املوقع . املتعلقة �لطلبات ا�ولیة املُوَد�ة بناًء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
  PATENTSCOPE.(299ر�ن الرباءات (إاللكرتوين ل

 جوانب ٔأخرى تؤ�ر يف اس�ت�دام الرتاخيص إالجباریة 

ٔأشارت التقار�ر ٕاىل ٔأن �دد الرتاخيص إالجباریة اليت ُمنحت اكن منخفضًا، ال يف الب�ان املتقدمة حفسب، بل ٔأیضًا  .206
رضورة اخنفاض �دد هذه الرتاخيص مرتبطًا �لقيود ويف بعض احلاالت، قد ال �كون �ل. يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً 

و�الوة �ىل  300املفروضة �ىل اس�ت�دا�ا، ولكن قد �رجع هذا �خنفاض ٕاىل ٔأس�باب ٔأخرى موحضة يف الفقرات التالیة.
ال، �ىل سبيل املث. ذ�، یبدو ٔأن بعض الب�ان �رى ٔأن من �ري املناسب اللجوء ٕاىل هذا إالجراء ٕاال يف �االت اس�تثنائیة

م من الربازیل يف هذا الصدد �ىل ٔأن "الرتخيص إالجباري اكن اخلیار أ��ري للحكومة الربازیلیة، ومل  ینص البیان املُقد�
�ُس�ت�دم ٕاال يف �االت الرضورة القصوى [يف �ا� �دم استيفاء رشوط معینة]، �ىل الرمغ من ٔأنه منصوص �لیه يف اتفاق 

 301�ریبس ويف الترشیع الربازیيل".

  تو�د �راءاتال "1"

. ٕان ٕایداع طلب �راءة يف ب� ما من �دمه یُعّد، يف املقام أ�ول، قرارًا اقتصادً� وجتارً� �رجع ٕاىل صاحب التكنولوجيا .207
م يف البعض ا�ٓخر م طلبات �راءات �شأٔن منت�ات وطرق صنع معینة يف بعض الب�ان، وال تُقد� وقد تُمنح . و��، قد تُقد�

يف بعض الب�ان، وال تُمنح يف ب�ان ٔأخرى، ٔ�ن معایري أ�هلیة للحامیة مبوجب �راءة ليست متطابقة متام  �راءة ال�رتاع ما
واكن أٔ�د أ�س�باب الرئيس�یة الخنفاض �دد الرتاخيص إالجباریة املمنو�ة يف جام�ة رشق ٔأفریقيا . التطابق يف مجیع الب�ان

ؤأشارت دراسة  302نت تُنتج ٔأو تُباع حملیًا اكنت مس�تحرضات جنيسة.�متثل يف ٔأن مجیع املس�تحرضات الصیدالنیة اليت اك
ٔأخرى تبحث يف اس�ت�دام الرتاخيص إالجباریة يف ب�ان ٔأمر�اك الالتینية ٕاىل ٔأن �س�ت�دام احملدود لهذه الرتاخيص يف ذ� 

ظَ �محلایة يف ٔأمر�اك الالتینية يف احلقبة اليت إالقلمي قد یُعزى ٕاىل ٔأن الكثري من أ�دویة احملمیة برباءات يف الب�ان املتقدمة مل حت
وتأٔ�یدًا لهذا  303س�بقت اتفاق �ریبس، ومن مث� مل �كن تو�د �ا�ة ُملّ�ة ٕاىل الرتاخيص إالجباریة ٔأو �س�ت�دام احلكويم.

) ٔأن معظم رشاكت املس�تحرضات IFPMAالرٔأي، ذ�ر �حتاد ا�ويل لرابطات صانعي املس�تحرضات الصیدالنیة (

                                         
 .https://www.wipo.int/patentscope/en/data/national_phase/procedures.htmlملزید من املعلومات، انظر   299
، بیا�ت عن 2016، الرباءات اخلاصة والص�ة العامة، تغیري قوا�د امللكية الفكریة من ٔأ�ل احلصول �ىل ا�ٔدویةیُقدم ٕالني ف. م. هو�ن، يف كتاب   300

 .2014و 2001لرتاخيص إالجباریة وتصارحي �س�ت�دام احلكويم املمنو�ة بني �ايم ا
م ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.   301  انظر بیان الربازیل املُقد�
، دویة يف رشق ٔأفریقياا�ساق الس�یاسات لتعز�ز صنا�ة ا�ٔ ذ�ر املؤلف ٔأن الوضع قد یتغري يف املس�تقبل �سبب حتولها ٕاىل ٔأنظمة �الج �دیدة. انظر   302

-http://www.ip-watch.org/2015/10/02/policy-coherence-to-boost-east-africaوهو متاح �رب الرابط التايل: 
pharmaceutical-industry/. 

، متاح �رب الرابط التايل: 2013، اس�ت�دام الرتاخيص إالجباریة يف ٔأمر�اك الالتینيةمركز اجلنوب،   303
https://www.southcentre.int/question/the-use-of-compulsory-licenses-in-latin-america/. 
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یدالنیة ال تودع، يف الواقع، طلبات �راءة يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا، ٔأو ال تُنِفذ حقوقها يف ت� الوال�ت الص 
 304،305القضائیة.

وكذ�، ف� یتعلق بتطبیق نظام �رخيص ٕاجباري �اص للصادرات مبوجب اتفاق �ریبس، ٔأفادت دراسة �ُركِّز �ىل  .208
هذا إالقلمي �شرتي دواءها املفضل لعالج فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز من الهند، حيث  ٔأفریقيا بأٔن معظم الب�ان يف

ومع ذ�، ٔأعربت بعض ا�ول أ�عضاء يف منظمة الت�ارة العاملیة عن  306�كون معظم ت� أ�دویة �ري محمیة مبوجب �راءات.
رضات الصیدالنیة يف الهند، ٕاىل �انب انقضاء الفرتات قلقها من ٔأن� تطبیق امحلایة ا�اكم� مبوجب الرباءات �ىل املس�تح

  307�نتقالیة يف الب�ان أ�قل منوًا، ميكن ٔأن �زید يف املس�تقبل من صعوبة رشاء �سخ جنيسة من أ�دویة اجلدیدة.

 ال �ا�ة ٕاىل اللجوء ٕاىل �رخيص ٕاجباري  "2"

ميكن ٔأن یُعزى ٕاىل ٔأن السامح معومًا ٕ�صدار  ٔأفادت بعض ا�ول أ�عضاء بأٔن ق� �دد الرتاخيص إالجباریة املمنو�ة .209
هذه الرتاخيص ميكن ٔأن یؤدي ٕاىل ختفيض ٔأسعار املس�تحرضات الصیدالنیة ٔأو ٕا�حهتا بطریقة ٔأخرى، من �الل الرتخيص 

م من الربازیل ٔأن جمرد ٕا�الن أٔن املصل�ة العامة تقتيض دواءً  308الطوعي مثًال. ما  ويف هذا الصدد، �اء يف البیان املُقد�
فهذا إالجراء یُعّد ٕاشارة من احلكومة ٕاىل ٔأمهیة . یؤدي، يف معظم احلاالت، ٕاىل �كثیف املفاوضات الرامية ٕاىل خفض أ�سعار

 هذا ا�واء للنظام الصحي الربازیيل وٕاماكنیة منح �رخيص ٕاجباري ٕاذا اكنت �لكفة العالج تت�اوز املزيانیة.

ويف �ینيا، تقدمت رشكة حملیة بطلب للحصول . إالجباري يف ب�ان ٔأخرىوأ�بِلغ عن تأٔثري مشابه ٔ�حاكم الرتخيص  .210
ؤأدى ذ� ٕاىل عقد . �ىل �رخيص ٕاجباري بعد ٔأن اختاذ تدابري للحصول �ىل �راخيص طوعیة من ٔأحصاب الرباءات

 309ٕاجباري. مفاوضات بني الرشكة احمللیة ؤأحصاب الرباءات، وٕاىل ٕا�رام �راخيص طوعیة، دون احلا�ة ٕاىل ٕاصدار �رخيص

                                         
 . 6، الفقرة SCP/27/6انظر الوثیقة   304
ة أ�ساس�یة ف� یتعلق برباءات املس�تحرضات الصیدالنیة، توصل البحث ا�ي ٔأجرته �امعة ٔأو�وا �شأٔن قامئة منظمة الص�ة العاملیة ا�منوذجية لٔ�دوی  305

)MLEM(  دواًء، �ري محمیة مبوجب �راءة يف معظم الب�ان ذات ا��ل  375، البالغ �ددها 2013% من أ�دویة املُدر�ة يف القامئة يف �ام 95ٕاىل ٔأن
قع �ىل تو املنخفض، مما یعين ٔأن �راءات ت� أ�دویة قد انقضت صالحيهتا ٔأو مل یُوَدع طلب الس�تصدارها ٔأصًال. ولكن ٔأشار املؤلفون ٕاىل ٔأنه من امل 

تقر�ر الت�د�ت العاملیة: حتلیل قامئ ). رید ف. بیل ؤأمري عطاران، MLEMاملدى البعید ٔأن �زید �س�بة أ�دویة احملمیة برباءات املُدر�ة يف القامئة (
 ، الویبو، متاح �رب الرابط التايل:2013�ىل الرباءات لقامئة منظمة الص�ة العاملیة ا�منوذجية لٔ�دویة ا�ٔساس�یة لعام 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=334437. 
، حتسني احلصول �ىل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز يف ٔأفریقيا، مواطن مرونة جوانب حقوق امللكية الفكریة ��ریك ل. ٔأوسوي وأٓخرون  306

 .2008ويل، ، البنك ا�ويل لٕال�شاء والتعمري، البنك ا�املتص� �لت�ارة
تعز�ز النفاذ ٕاىل التكنولوجيا و�بتاكرات الطبیة: دراسة مشرتكة بني منظمة الص�ة العاملیة واملنظمة العاملیة للملكية الفكریة ومنظمة الت�ارة العاملیة،   307

ظات اليت ٔأبداها ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملیة ، مع إالشارة ٕاىل املالح179، ص 2012 ا�االت املشرتكة بني الص�ة العامة وامللكية الفكریة والت�ارة،
نومفرب  30ملیة يف �شأٔن ما ٕاذا اكن نظام الرتخيص إالجباري اخلاص للصادرات یؤدي وظیفته املرجوة. ومعًال بقرار اختذه ا�لس العام ملنظمة الت�ارة العا

 ).WT/L/971 العاملیة(وثیقة منظمة الت�ارة  2033ینا�ر  1، �س�متر الفرتة �نتقالیة حىت 2015
مني من ٔأملانیا والربازیل ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.   308  انظر البیانني املُقد�
 .104، الفقرة SCP/20/13الوثیقة   309
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�قة اليت ٔأدى فهيا إال�الن عن نیة اس�ت�دام �راخيص ٕاجباریة ٕاىل ختفيض  وتو�د ٔأیضًا يف ٔأمر�اك الالتینية بعض احلاالت املُوث

 310ٔأسعار أ�دویة دون احلا�ة ٕاىل اللجوء ٕاىل الرتاخيص إالجباریة.

ما یقتيض ٕاصدار �راخيص ٕاجباریة، و�الوة �ىل ذ�، ُذ�ر ٔأن احلكومات، يف بعض احلاالت، قد ال �رى ٔأن هناك  .211
آلیات متویل حصي، مثل الصندوق العاملي، وخطة رئيس الوال�ت املت�دة الطارئة لٕال�اثة  ٔ�ن �رامج العالج الوطنیة مدعومة بأ

  PEPFAR.(311من إالیدز (

 تحتد�ت ٔأخرى قد ال یؤدي فهيا اس�ت�دام أٔحاكم الرتخيص إالجباري ٕاىل النتاجئ املرجوة من الس�یاسا

ٕان تطبیق ٔأحاكم الرتخيص إالجباري الواردة يف القانون الوطين واس�ت�دامه يف ظروف �اصة ال یضمن، يف الغالب،  .212
ويف الواقع، تو�د عوامل متنو�ة خبالف الرباءات، . حتقيق أ�هداف الس�یاساتیة املهمة أ�خرى مثل الص�ة العامة والتغذیة

 املنشودة. اف الس�یاساتمبعناها الضیق، قد تؤ�ر �ىل ٔأهد

ٔأوًال، كام ذ�ر العدید من ا�ول أ�عضاء، اكن �فتقار ٕاىل القدرة التكنولوجية يف الب�ان النامية ٕا�دى املسائل اليت  .213
و�رى بعض املُعلقني ٔأنه ال یو�د سوى �دد قلیل من الب�ان النامية اليت . رمبا �كون وثیقة الص� �س�ت�دام التكنولوجيا معوماً 

احمللیة التكنولوجية وإالنتاجية والتنظميیة �ىل ٕاجراء هندسة عكس�یة ملس�تحرض صیدالين ٔأو تصنیعه دون متت� القدرة 
 312مسا�دة ما� الرباءة.

                                         
، متاح �رب الرابط التايل: 2013، مركز اجلنوب، اس�ت�دام الرتاخيص إالجباریة يف ٔأمر�اك الالتینيةاكرلوس �ور�،   310

https://www.southcentre.int/question/the-use-of-compulsory-licenses-in-latin-america/ ،انظر ٔأیضًا ٕالني ف. م. هو�ن .
 .71، ص 2016، الرباءات اخلاصة والص�ة العامة، تغیري قوا�د امللكية الفكریة من ٔأ�ل احلصول �ىل أ�دویة

، تعز�ز �بتاكر واحلصول �ىل التكنولوجيات الصحیةلرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دویة، التقر�ر الصادر عن فریق ٔأمني �ام أ�مم املت�دة ا  311
تدمع العالج املضاد للفريوسات  2015. و�اء يف التقر�ر ٔأن خطة رئيس الوال�ت املت�دة الطارئة لٕال�اثة من إالیدز اكنت يف سبمترب 2016سبمترب 

قد قدم �الج فريوس نقص املنا�ة  2015یع ٔأحناء العامل، ؤأن الصندوق العاملي اكن يف منتصف �ام ملیون خشص يف مج  9.5القهقریة لنحو 
، حتسني . وانظر ٔأیضًا ��ریك ل. ٔأوسوي وأٓخرون45يف التقر�ر، الصف�ة رمق  120ملیون خشص. انظر احلاش�یة السفلیة رمق  8.6البرشیة/إالیدز ٕاىل 

البنك ا�ويل  2008، البرشیة/إالیدز يف ٔأفریقيا، مواطن مرونة جوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارةاحلصول �ىل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة 
 .14لٕال�شاء والتعمري والبنك ا�ويل، ص 

و�ري �سبيًا، و�یه �شري دراسة ٔأ�دهتا بیا�ر�س س�ترينر وهاري �نغاراج يف هذا الصدد ٕاىل ٔأن الربازیل اليت تصدر �راخيص ٕاجباریة يه ب� �م   312
طیع كثري من قدرات تتعلق �لهندس�یة العكس�یة يف القطا�ني العام واخلاص تُمكِّنه من تصنیع مضادات الفريوسات القهقریة و�ريها من أ�دویة. وال �س�ت 

راء الهندسة العكس�یة للمس�تحرضات الب�ان النامية الترصف يف ظل ظروف مماث� مثل القدرة التكنولوجية وإالنتاجية والتنظميیة احمللیة �ىل ٕاج
التعمل من املامرسة: �االت الرتخيص إالجباري واحلصول �ىل الصیدالنیة وتصنیعها دون مسا�دة ما� الرباءة. انظر بیا�ر�س س�ترينر وهاري �نغاراج، 

 .Pharm. Pat. Analyst )2013 (2)2 ،(195-213، جم� أ�دویة
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وٕاضافًة ٕاىل ذ�، یتطلب ٕا�داد مس�تحرض جنيس وطر�ه يف أ�سواق است�رًا �بريًا، حىت لو مل �كن منتجو هذا  .214
وما وفورات احلجم و�اكلیف التسویق سوى مثالني �س�یطني �ىل . تطو�راملس�تحرض اجلنيس یتكبدون �اكلیف البحث وال 

  313،314العوامل �قتصادیة اليت قد تؤ�ر يف �ائد �ست�ر، ومن مث� تؤ�ر يف القرارات الت�اریة ملُنتجي أ�دویة اجلنيسة.

ودة ٕاىل حتقيق الغرض و�الوة �ىل ذ�، لن یؤدي تصنیع أ�دویة مبوجب �رخيص ٕاجباري دون استيفاء معایري اجل .215
املقصود من حتسني احلصول �ىل ت� أ�دویة، ٔ�ن جمال أ�دویة خيضع لقوا�د تنظميیة ُمحمكة من ٔأ�ل توفري ٔأدویة أٓمنة 

�ىل سبيل املثال، ٔأشارت التقار�ر ٕاىل �التني من �ینيا وزمبابوي ُمنح فهيام �رخيص ٕاجباري، ومع ذ� مل . ومضمونة اجلودة
ج احمليل لٔ�دویة �لن�اح �سبب صعو�ت استيفاء ما وضعته منظمة الص�ة العاملیة من معایري إالثبات املس�بق �ُلك�ل إالنتا

  315،316للجودة.

وٕاضافة ٕاىل ذ�، قد �كون بعض التدابري رضوریة من ٔأ�ل �س�ت�دام الفعال للرتخيص إالجباري، وذ� يف  .216
وقد �كون املنت�ات املطلوبة  317،318بدٔأ �س�تعامل �س�تئثاري للبیا�ت.الب�ان اليت ختضع فهيا بیا�ت �ختبارات للحامیة مب 

�ري ُمرص�ح �س�تغاللها جتارً�، ما مل ینص القانون الوطين �ىل �دم جواز �حتاكم ٕاىل مبدٔأ �س�تعامل �س�تئثاري للبیا�ت 

                                         
"ٕاصدار �رخيص ٕاجباري �حج یتوقف �ىل وجود ُمرخ�ص � �یه الرغبة والقدرة �ىل ٕا�داد املنتج و�سجی�  �شري ٔأیضًا ٕا�دى ا�راسات ٕاىل ٔأن 313

احلوافز  وطر�ه يف أ�سواق. وقد �كون الرشاكت �ىل اس�تعداد للقيام بذ� يف الب�ان ا�ٔكرب وا�ٔكرث �راًء، ٔأما يف الب�ان أ�صغر وأ�فقر فٕان
 ُجتدي �راخيص الب� الوا�د يف حتفزي املنافسة القویة �ىل ٕانتاج ا�ٔدویة اجلنيسة من قبل العدید من املُرخ�ص �قتصادیة �كون ضعیفة. وال

ادة هلم/الوافد�ن اجلدد ا��ن یتنافسون يف وفورات احلجم الكبري اليت حتقق وفورات مس�تدامة يف التاكلیف." انظر بیان "مرشوع ٕا��ة �س�تف
م ٕاىل فریق أ�مم املت�دة الرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دویة.العاملیة من اخلدمات ا  لصحیة" املُقد�

�ىل تصنیع ٔأو  �شري املؤلفات ا�ٔاكدميیة ٔأیضًا ٕاىل حتد�ت ٔأخرى. �ىل سبيل املثال، �شري ٕا�دى ا�راسات ٕاىل ٔأنه �ٕالضافة ٕاىل مسأٔ� القدرة احمللیة  314
ٔأخطر يف الس�یاسة الصحیة ف� یتعلق �حلصول �ىل هذه أ�دویة، حفىت العقاقري �ري احلاص� �ىل �راءات مل �كن توزیع ٔأدویة إالیدز، تو�د مشألك 

�راءات عقاقري فريوس نقص املنا�ة احلصول �لهيا سهًال، ٔأو انهتت صالحيهتا يف مرافق التخز�ن املركزیة، ٔأو جرى اختالسها. انظر �ن س�هيانیا، 
، متاح �رب الرابط التايل: ادها املوازي، و�رخيصها إالجباري: جتربة �ینياالبرشیة/إالیدز، واس�تري 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case19_e.htm. 
 104لقة �لص�ة، الفقر�ن البیا�ن ال�ان ٔأدىل هبام وفدا �ینيا وزمبابوي �الل �لسة �شار�یة �شأٔن اس�ت�دام الب�ان ملواطن مرونة الرباءات املتع  315

 ، �ىل الرتتيب. SCP/20/13من الوثیقة  108و
، حتسني احلصول �ىل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز يف ٔأفریقيا، مواطن مرونة جوانب حقوق امللكية الفكریة ��ریك ل. ٔأوسوي وأٓخرون  316

. یقول املؤلف: "ف� خيص إالنتاج احمليل �ٔدویة فريوس نقص املنا�ة xvلبنك ا�ويل، ص ، البنك ا�ويل لٕال�شاء والتعمري وا2008، املتص� �لت�ارة
� �لك منتج، البرشیة/إالیدز، �كشف الت�ارب الُقطریة يف �ا� و�ینيا وزمبابوي عن حتد�ت �برية �متثل يف: ارتفاع �لكفة اختبارات التاكفؤ البیولو

ملس�بق لٔ�هلیة اليت وضعهتا منظمة الص�ة العاملیة؛ وارتفاع �لكفة املكو�ت الصیدالنیة الفعا� عند رشاهئا ويه رضوریة الستيفاء معایري إالثبات ا
الصندوق  �مكیات قلی�؛ و�دم كفایة احلصة السوقية وانعدام وفورات احلجم. ومن مث�، یتعلق الت�دي أ��ري �نعدام القدرة �ىل التورید يف ٕاطار

ز والسل واملالر� (الصندوق العاملي) حي� ال �س�تويف منت�ات الرشاكت املصنعة معایري إالثبات املس�بق لٔ�هلیة اليت وضعهتا العاملي ملاكحفة إالید
 منظمة الص�ة العاملیة. ؤأدت هذه العوامل ٕاىل جعل إالنتاج احمليل �ري مس�تدام �ىل املدیني املتوسط والبعید."

امل �س�تئثاري للبیا�ت ٕاىل منع السلطة التنظميیة، لفرتة زمنیة معینة، من ٔأن تعمتد �ىل بیا�ت �ختبارات ويف بعض الب�ان، یؤدي نظام �س�تع  317
نِّعي أ�دویة اجلنيسة من الرس�ریة اخلاصة �ملُنشئ يف املوافقة �ىل �س�ة جنيسة/مماث� بیولوجيًا من املُنَتج اخلاص �ملُنشئ. كام ٔأنه مينع، يف الواقع، ُمص 

مة من املُنشئ.االٕ   �ا� املرجعیة ٕاىل البیا�ت املُقد�
اس�تثناءات حرصیة البیا�ت والرتخيص إالجباري للرتوجي لٔ�دویة اجلنيسة يف �حتاد أ�ورويب: اقرتاح لتحقيق مزید انظر ٕالني ف. م. هو�ن وأٓخرون،   318

 . 2017، یونیو جم� الس�یاسات واملامرسات الصیدالنیة، من ��ساق يف الترشیعات الصیدالنیة أ�وروبیة

https://link.springer.com/journal/40545
https://link.springer.com/journal/40545
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ٕاجراء اس�تعراض تنظميي للمنت�ات و�رسي ذ� ٔأیضًا �ىل احلا� اليت �شرتط فهيا الب�  319عند منح �رخيص ٕاجباري.
و��، تنص بعض الب�ان يف قوانيهنا �ىل هذا  320املُخصصة للتصد�ر مبوجب نظام الرتخيص إالجباري اخلاص للصادرات.

�ىل سبيل املثال، ال تقدم مالزي� . التنازل الرصحي عن احلق �س�تئثاري يف البیا�ت، بغیة تيسري �سجیل أ�دویة اجلنيسة
ويف  321�ولومبیا حقًا اس�تئثارً� يف البیا�ت يف �ا� السامح بصنع املنتج ٔأو ما ٕاىل ذ� مبوجب �رخيص ٕاجباري.وش�یيل و 

�حتاد أ�ورويب، یو�د تنازل عن احلق �س�تئثاري يف البیا�ت ف� یتعلق �ملنت�ات املُنت�ة مبوجب �راخيص ٕاجباریة 
 322عامة.لتصد�رها ٕاىل ب�ان تعاين من مشألك الص�ة ال

 نتاجئ تطبیق �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري  .7

يف ظل الصعو�ت اليت ینطوي �لهيا مجع معلومات دقيقة عن �دد طلبات الرتاخيص إالجباریة و�دد الرتاخيص  .217
، نظرًا ٕاىل العدد إالجباریة املمنو�ة يف لك ب� حسب البیا�ت اليت تبلغ عهنا ا�ول أ�عضاء، �درًا ما اس�ُت�دمت هذه ا�آلیة

وتقترص الرتاخيص املمنو�ة �ىل جمال �كنولو� ُم�دد  ولكن ال یعين ذ� ٔأن هذه الطلبات 323إالجاميل للرباءات املمنو�ة.
و�شري البیا�ت املتا�ة ٕاىل ٔأن اس�ت�دام الرتاخيص إالجباریة �الل العقد املايض اكن ٔأكرث ش�یو�ًا  324يف بضع وال�ت قضائیة.

 اءات املس�تحرضات الصیدالنیة. ف� یتعلق برب 

و�ىل الرمغ من ٔأن �دد الرتاخيص إالجباریة الصادرة يف لك ب� قد �كون قلیًال، فقد ٔأوحض بعض ا�ول أ�عضاء ٔأن  .218
التقيمي الشامل لتأٔثري تطبیق هذه أ�حاكم يف ٕاطار القانون الوطين ینبغي ٔأن �راعي ٔأن وجود هذه أ�حاكم، ٔأو إال�الن عن 

و�� ميكن ٔأن �كون ٕاماكنیة ٕاصدار . اللجوء ٕا�هيا، یُعّزِز اس�تعداد ٔأحصاب الرباءات ٕال�رام اتفاقات �رخيصالعزم �ىل 
 . �رخيص ٕاجباري جزءًا من أ�داة الس�یاساتیة

حي� ٔأصدرت احلكومة مرسومًا ٔأ�لنت فيه ٔأن املصل�ة العامة تقتيض احلصول  2005و�دث ذ� يف الربازیل يف �ام  .219
، ®Kaletraوبعد ٔأس�بو�ني من املفاوضات، قِبَل صاحب الرباءة �قرتاح ا�اعي ٕاىل ختفيض سعر . ®Kaletra�ىل دواء 

% 30ويف ذ� الوقت، اكنت احلكومة الربازیلیة تنفق �ىل هذا املنتج و�ده حنو . فمل یعد منح الرتخيص إالجباري رضور�ً 
صة لرشاء مضادات الفريوسات القهقر  و�ىل غرار ذ�، ُذ�ر ٔأنه حي� ٔأ�لنت كندا والوال�ت املت�دة  325یة.من املزيانیة املُخص�

                                         
، ، نظرت احلكومة الرومانیة يف ٕاصدار �رخيص ٕاجباري �واء سوفوس�بوفري ا�ي یعاجل ا�هتاب الكبد الو�يئ (ج)2016�ىل سبيل املثال، يف �ام   319

. انظر ٕالني ف. م. هو�ن وأٓخرون، 2024ولكن قيل ٕان هذه الفكرة مل �س�متر �ٔن احلق �س�تئثاري يف بیا�ت �حتاد أ�ورويب لن ینقيض ٕاال يف �ام 
 املرجع السابق نفسه 

 .2019، ینا�ر 75، ملخص س�یاسات مركز اجلنوب، رمق هل س�یؤدي تعدیل اتفاق �ریبس ٕاىل تعز�ز احلصول �ىل ا�ٔدویة؟ ك. �ور�، 320
من املرسوم رمق  4يف ش�یيل، واملادة  19.996من القانون رمق  91يف مالزي�، واملادة  2011من توجيه احلق �س�تئثاري يف البیا�ت لعام  5البند   321

 يف �ولومبیا. 2002لعام  2085
الرتخيص إالجباري للرباءات املتعلقة بتصنیع املس�تحرضات  �شأٔن 2006مایو  17املؤر�ة  816/2006من الحئة ا�لس أ�ورويب رمق  18املادة   322

 الصیدالنیة لتصد�رها ٕاىل ب�ان تعاين من مش�ت الص�ة العامة.
مت للحصول �ىل �راخيص ٕاجباریة اكنت قلی� ٔأو منعدمة، ؤأن الرتاخيص 323 ُمنحت  یتضح من ردود ا�ول أ�عضاء �ىل �س�تبيان ٔأن الطلبات اليت قُّدِ

، ف� یتعلق �ملعلومات اخلاصة 2018الوال�ت القضائیة. وانظر ٔأیضًا تقر�ر ا�ٔاكدميیة أ�وروبیة للرباءات �شأٔن الرتخيص إالجباري يف ٔأورو�، يف معظم 
 ��االت التكنولوجية و�دد ما ُمنح من هذه الرتاخيص يف ا�ول أ�عضاء يف املكتب أ�ورويب للرباءات. 

 .2018، تقر�ر ا�ٔاكدميیة أ�وروبیة للرباءات عن الرتخيص إالجباري يف ٔأورو�، انظر، �ىل سبيل املثال 324
مني من الربازیل ؤأملانیا ٕاىل ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.  325  انظر البیانني املُقد�
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أ�مر�كية عن منح �راخيص ٕاجباریة تتعلق �لس�یربوفلو�ساسني من ٔأ�ل التصدي للتفيش احملمتل لو�ء امجلرة اخلبيثة يف �ا� 

 326دة ا�زون �حتیاطّي.، اس�ت�اب صاحب الرباءة بتخفيضات سعریة وتعهدات �ز�2001وقوع جهامت ٕارهابیة يف �ام 

. ؤأشارت التقار�ر ٕاىل ٔأن منح �راخيص ٕاجباریة يف جمال أ�دویة أٔدى، يف �االت كثرية، ٕاىل اخنفاض �بري يف أ�سعار .220
 : �ىل سبيل املثال، متثل احلاالت التالیة بعض النتاجئ اليت أ�بلغ عهنا يف بعض الب�ان

 ٕاىل خفض  2007قار ٕایفافريیزن املضاد للفريوسات القهقریة يف �ام الربازیل: ٔأدى الرتخيص إالجباري املتعلق بع
ملیون  236.8ملیون دوالر ٔأمر�يك، وبلغت الوفورات املقدرة للحكومة الربازیلیة  30بنحو  2007إالنفاق يف �ام 

  2012.327دوالر ٔأمر�يك حبلول �ام 

  اءات اخلاصة �لعقاقري املضادة للفريوسات للرب  2014ٕا�وادور: نتي�ًة للرتاخيص إالجباریة اليت ُمنحت يف �ام
  328%.70% و30القهقریة، حققت ٕا�وادور وفورات لوزارة الص�ة بنس�بة �راوحت بني 

  یلند: �لص التقيمي ا�ي ٔأجرته احلكومة �شأٔن تأٔثري الرتخيص إالجباري ف� یتعلق بعقار ٕامياتینب لعالج�
يف س�نوات  2.435الر�ایة الصحیة يف �یلند ٔأسفر عن ز�دة بلغت الرسطان ٕاىل ٔأن ز�دة توفر هذا ا�واء يف نظام 

 .329العمر املعد� حسب اجلودة

  هو ٔأن سعر  2012الهند: تأٔثري الرتخيص إالجباري الصادر خبصوص عقار سورافينيب توس�یالت يف �ام
من السعر ا�ي یتقاضاه % 3دوالرًا يف الشهر، ٔأْي حنو  176العقار املُنتَج مبوجب الرتخيص إالجباري لن یت�اوز 

Fصاحب الرباءة.

330 

  رخيص انتفاع حكويم لرباءات �شمل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة  2004مالزي�: صدر يف �ام�
البرشیة/إالیدز (مزجي ا�یدانوسني والزیدوفود�ن والالميفود�ن والزیدوفود�ن)، فأٔدى ٕاىل ز�دة القدرة العالجية 

فأٔدى . %81عن طریق ختفيض �لكفة ثالثة ٔأدویة مشمو� برباءات بنس�بة  4000ٕاىل  1500لرب�مج احلكومة من 
دوالرًا �لك  58دوالرًا ٕاىل  315ذ� ٕاىل ختفيض التلكفة الشهریة لعالج فريوس نقص املنا�ة البرشیة يف مالزي� من 

Fمریض.

331 

                                         
 . 2016،  أ�دویةالرباءات اخلاصة والص�ة العامة، تغیري قوا�د امللكية الفكریة من ٔأ�ل احلصول �ىلٕالني ف. م. هو�ن،   326
 .58، الفقرة SCP/21/12الوثیقة   327
 .59، الفقرة SCP/21/12الوثیقة   328
 . 70-66، ص 2016، الرباءات اخلاصة والص�ة العامة، تغیري قوا�د امللكية الفكریة من ٔأ�ل احلصول �ىل أ�دویةانظر ٕالني ف. م. هو�ن،   329
https://www.gibsondunn.com/compulsory-ب الرباءات الهندي، متاح �ىل: جيبسون دن، الرتخيص إالجباري املمنوح من مكت  330

license-granted-by-the-indian-patent-office/#_ftnref1. 
، 4201، احلصول �ىل ٔأدویة فريوس نقص املنا�ة البرشیة/إالیدز وا�هتاب الكبد بأٔسعار ميسورة: س�یاق حقوق امللكية الفكریةمنظمة الص�ة العاملیة،   331

جتربة مالزي� يف ز�دة فرص )، 2006، و�يش یوك لینغ، (http://apps.searo.who.int/PDS_DOCS/B5144.pdf، متاح �ىل: 4ص 
، سلس� حقوق امللكية الفكریة، ش�بكة العامل الثالث، مالزي�، ص �س�ت�دام احلكويماحلصول �ىل أ�دویة املضادة للفريوسات القهقریة، ممارسة خيار 

14. 
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مهنا، �ىل . مو� برباءاتوتقر ٔأیضًا صكوك وطنیة ودولیة ش�ىت بأٔ�ر الرتاخيص إالجباریة �ىل ٔأسعار أ�دویة املش .221
�شأٔن خيارات �حتاد أ�ورويب لتيسري احلصول �ىل أ�دویة،  2017مارس  2سبيل املثال، قرار الربملان أ�ورويب املؤرخ 

من القرار، مضن ٔأمور  51و�شري الفقرة . ا�ي �شمل اس�ت�دام ا�ول أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب للرتخيص إالجباري
فاق �ریبس ملنظمة الت�ارة العاملیة یوفر مواطن مرونة يف حقوق الرباءات، مثل الرتخيص إالجباري، مما ٔأخرى، ٕاىل ٔأن ات

يف ٕا�وادور �ىل ٔأنه من  118وینص املرسوم التنفيذي رمق  332ٔأدى ٕاىل ختفيض أ�سعار فعلیًا (اخلط املائل مضاف للتو�ید).
دى �سرتاتیجیات يف اس�ت�دام الرتاخيص إالجباریة ٔ�داة ٔأ�ل ضامن حصول امجلیع �ىل أ�دویة أ�ساس�یة "�متثل ٕا�

  333لتخفيض �لكفة أ�دویة" (اخلط املائل ُمضاف للتو�ید).

ويف الوقت نفسه، �متثل احلُ�ة اليت �ُساق من �انب رشاكت أ�دویة القامئة �ىل البحوث يف ٔأن منح �رخيص  .222
ث �ضطالع بأٔ�شطة البحث والتطو�ر احملفوفة ��اطر، مما قد ٕاجباري ميكن ٔأن �كون � تأٔثري ُمثّبِط �ىل حبو�م من حي

و�شري التقار�ر ٕاىل ٔأن مر�بًا �ميیائیًا �دیدًا  334یرض �ملرىض ا��ن قد حيتاجون ٕاىل �ال�ات �دیدة ومبتكرة ٕالنقاذ حياهتم.
سواق، وهو ما اس�تغرق يف ٔأحيان دراسة يف ا�ترب یصبح يف هنایة املطاف دواًء مطرو�ًا يف ا�ٔ  10000وا�دًا فقط من لك 

ر متوسط �لكفة طرح دواء �دید يف أ�سواق، مبا يف ذ� العملیات التنظميیة، بأٔكرث  335كثرية ٔأكرث من عرش س�نوات. وقُّدِ
و�رى رشاكت أ�دویة القامئة �ىل البحوث ٔأن القدرة �ىل �س�مترار يف �بتاكر تتوقف �ىل وجود  336من ملیار دوالر.

�سا�د �ىل تعویض ا�اطر الكبرية والتاكلیف الباهظة اليت تنطوي �لهيا معلیة البحث والتطو�ر، وتأٔيت هذه حوافز اكفية 
و�� تقول رشاكت أ�دویة ٕان  337احلوافز يف املقام أ�ول يف صورة ملكية فكریة، ال س�� الرباءات، يف صنا�ة أ�دویة.

ٔأدویة جيدة، ٔ�نه یثبط العزامئ عن اس�ت�داث دواء �دید واخلضوع الرتخيص إالجباري ليس هن�ًا مس�تدامًا للوصول ٕاىل 
ٕالجراءات تنظميیة و�سویق ا�واء اجلدید، مما مينع ٔأو یؤخر حصول املرىض �ىل منت�ات مبتكرة ویعیق طرح ٔأدویة جنيسة 

دم �سجیل مس�تحرضات وقد أ�بِلغ عن �ا� وا�دة �ىل أ�قل قررت فهيا رشكة ٔأدویة � 338�الیة اجلودة �ىل املدى أ�بعد.
 339صیدالنیة �دیدة يف ب� ما، ردًا �ىل منح �رخيص ٕاجباري.

                                         
)، وهو متاح يف الصف�ة )INI(2017�شأٔن خيارات �حتاد أ�ورويب لتيسري احلصول �ىل أ�دویة ( 2017مارس  2قرار الربملان أ�ورويب املؤرخ   332

-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TAالرابط التايل:  اليت یُفيض ٕا�هيا
2016/2057+DOC+XML+V0//EN. 

 يف ٕا�وادور �شأٔن ٕا�الن املصل�ة العامة ف� یتعلق �حلصول �ىل أ�دویة لالس�ت�دام البرشي.  118املرسوم التنفيذي رمق   333
Governments-Brazilian-Statement-sswire.com/news/home/20070504005566/en/Merckhttp://www.busine-انظر   334

Decision-Issue-Compulsoryويه متا�ة يف الصف�ة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل: مح� من ٔأ�ل اس�ت�دام الرتخيص إالجباري يف �یلند؛ و ،
http://makemedicinesaffordable.org/en/the-campaign-for-use-of-compulsory-licensing-in-thailand/. 

 )، ممثل �حتاد ا�ويل لرابطات صانعي املس�تحرضات الصیدالنیة.162، الفقرة SCP/21/12تقر�ر ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة الرباءات (الوثیقة  335
 املرجع السابق نفسه. 336
 املرجع السابق نفسه. 337
 )، ممثل �حتاد ا�ويل لرابطات صانعي املس�تحرضات الصیدالنیة.104، الفقرة SCP/15/6لجنة الرباءات (الوثیقة تقر�ر ا�ورة اخلامسة عرشة ل  338
يف حتٍد للرتخيص إالجباري، حسبت خمتربات ٔأبوت مجیع ٔأدو�هتا اليت اكنت �ىل وشك مح� من ٔأ�ل اس�ت�دام الرتخيص إالجباري يف �یلند: "  339

تحرضات صیدالنیة �دیدة يف �یلند. مفنع ذ� �یلند من احلصول �ىل دواء "ٔألوفيا"، الصیغة اجلدیدة املقاومة �سجیلها، ورفضت �سجیل ٔأي مس� 
 للحرارة من دواء اكلیرتا، ٕاذ اكنت السوق يف ذ� الوقت ختلو من ٔأي منتج جنيس مطابق."

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2057(INI)


SCP/30/3 
Annex 
73 
 

وف� یتعلق �لرتاخيص إالجباریة يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة، �البًا ما یُذَكر ختفيض أ�سعار وا�ٓ�ر املرتبة  .223
ومع ذ�، قد یعمتد نوع . ٔأو ٕاماكنیة منحها)�ىل حوافز البحث والتطو�ر �ىل ٔأهنام من النتاجئ املبارشة ملنح هذه الرتاخيص (

)، اكنت 8ويف قضیة دواء رالتغرافري يف ٔأملانیا (انظر إالطار . النتاجئ اليت حيققها �رخيص ٕاجباري ما �ىل ظروف لك �ا�
اكً للرباءة النتي�ة املبارشة للرتخيص إالجباري يه اس�مترار حصول فئة من املرىض �ىل دواء معني، وهو ما اكن س�ُیعترب انهتأ

ويف �االت الرباءات التابعة، س�تكون النتي�ة املبارشة للرتخيص إالجباري يه ٕا��ة منت�ات . لوال الرتخيص إالجباري
و��، رمبا یلزم حتلیل النتي�ة اليت حققها لك �رخيص ٕاجباري يف ضوء الظروف احملیطة �لك . متقدمة تقنیًا للمس�هتلكني

ومن الناحية النظریة، ینبغي لنتاجئ . امة �ىل التأٔثريات اليت قد تنتج عن الرتاخيص إالجباریة�ا�، مع جتنب ٕاطالق ٔأحاكم �
آلیة الرتخيص  تطبیق ٔأحاكم الرتخيص إالجباري يف لك ظرف حمدد ٔأن �كون متوافقة مع ٔأهداف الس�یاسة العامة و�ا�ت أ

 إالجباري يف لك ب�، كام هو موحض يف الفصل الثاين من هذه الوثیقة.

ورمغ حمدودیة ا�راسات �قتصادیة اليت تتناول العالقة بني الرتخيص إالجباري والرفاهیة بو�ه �ام ٔأو ما یتعلق �ىل  .224
 و�ه الت�دید �لتغريات اليت حتدث يف ٔأ�شطة البحث والتطو�ر الصیدالنیة، تعرض الفقرات التالیة بعض هذه ا�راسات. 

�ن �شأٔن دور الرتخيص إالجباري يف �بتاكر الصیدالين ٕاىل ٔأن توصلت دراسة قامئة �ىل منوذج نظري يف ب� .225
الرتخيص إالجباري، ٕاذا اس�ُت�دم �ىل نطاق واسع، س�یقوض حوافز �بتاكر. ولكن ٔأوحضت ا�راسة ٔأن ذ� لن یرتتب 

املس�توى العاملي ؤأثبتت ا�راسة ٔأن هناك ظروفًا زادت فهيا أٓ�ر الرفاهیة �ىل  340�لیه �لرضورة اخنفاض مس�توى الرفاهیة.
ويف دراسة ٔأخرى ٔأجرت تقي�ً ملدى اخنفاض  341حي� اس�ُت�دم الرتخيص إالجباري، حىت يف ضوء تأٔثريه �ىل �بتاكر.

معدل �سجیل الرباءات بعد ٔأن ٔأصدرت الوال�ت املت�دة أ�مر�كية س�تة �راخيص ٕاجباریة يف ال�نینيات والتسعینيات، 
سجیل الرباءات، يف مخس من بني ست �االت، ظل معدلها كام هو ٔأو ٔأصبح ٔأ�ىل مما اكن ٔأشارت النتاجئ ٕاىل ٔأن ٔأ�شطة � 

وف� خيص ت� احلا� الوا�دة اليت اخنفضت فهيا ٔأ�شطة �سجیل الرباءات، �لص  342�لیه قبل ٕاصدار الرتاخيص إالجباریة.
باریة املتوقعة ٔأو اليت ميكن التنبؤ هبا يف أ�سواق املؤلف ٕاىل ٔأن نتي�ة ت� احلا� تؤید النظریة اليت تقول بأٔن الرتاخيص إالج 

 . الكبرية من احملمتل ٔأن تقلل من اجلهود �بتاكریة

                                         
ف "الرفاهیة" 2014(ا�� أ�وروبیة القتصاد�ت الص�ة،  یةالرتخيص إالجباري واحلصول �ىل ا�ٔدو شاریتيين س�تافروبولو، توماسو فالیيت،   340 ). وتُعر�

 بأٔهنا مجموع فائض املس�هتلكني ؤأر�ح الرشكة.
" اس�ت�دمت هذه ا�راسة منوذ�ًا �شمل ب��ن �راسة العالقة بني ب� "شاميل" متت� فيه ٕا�دى الرشاكت �راءات �شأٔن دواء ما، وب� "جنويب  341

من الرشكة املوجودة يف الب� "الشاميل". ؤأظهر حتلیل ا�راسة للرفاه العاملي ٔأن الرفاه العاملي زاد يف ظل الرتخيص إالجباري ملا �شرتي هذا ا�واء 
لب� ٔأمسته ا�راسة "عقاقري ذات جودة ٔأقل" (العقاقري اليت �كون رغبة املس�هتلكني يف رشاهئا ٔأقل وانتشارها السويق ٔأضیق) حىت حي� �كون ا

 نويب" �بري �سبيًا ومن مث� یؤ�ر سلبًا �ىل ٔأ�شطة البحث والتطو�ر الصیدالنیة العاملیة."اجل 
(جم� بريلكي لقانون هل الرتخيص إالجباري للمس�تحرضات الصیدالنیة یرض �البتاكر؟  –مثن أ�دویة الرخيصة ا�ي یدفعه �بتاكر �ولني شني،   342

ؤلف ٔأنه من بني الرشاكت الست اليت خضعت لرتاخيص ٕاجباریة يف عینة ا�راسة، مل حيدث اخنفاض يف ). ذ�ر امل2003، 18التكنولوجيا، ا�� 
حي� ٔأمرت جلنة الت�ارة �حتادیة يف الوال�ت املت�دة  Merieuxمعدل �سجیل الرباءات بعد منح الرتخيص ٕاال يف رشكة وا�دة فقط (رشكة 

ؤلف ٔأیضًا ٔأن الب�ان النامية هتمت بفئتني من العقاقري: العقاقري "العاملیة" اليت تُصنع ٔ�سواق غنیة ولكهنا أ�مر�كية بتأٔ�ري لقاح داء ا�لكب). و�رى امل
ُمنحت يف  �كون مفيدة ٔأیضًا يف الب�ان النامية، والعقاقري ا�صصة لب�ان �مية. و�ستشهد ا�راسة ببحوث �شري ٕاىل ٔأن الرتاخيص إالجباریة ٕاذا

ٔأقل، مفن املفرتض ٔأن �كون تأٔثريها �ىل �بتاكر هامش�یًا. ویُفهم من ذ� ٔأن الرتاخيص إالجباریة اخلاصة بعقاقري �املیة مثل �الج ٔأسواق ذات ٔأمهیة 
حثیة يف جلهود الب إالیدز اليت تقترص �ىل ب�ان �مية (ٔأْي ٔأسواق �نویة) وال تؤ�ر �ىل أ�سواق املس�هتدفة لٔ�دویة (ٔأْي الب�ان الغنیة) قد ال ترض �

 الب�ان املتقدمة الغنیة. 
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تأٔثري الرتاخيص إالجباریة �ىل توفر أ�دویة يف الب�ان النامية من �الل  2017كام حبثت ٕا�دى ا�راسات يف �ام  .226
ة، والقدرة �ىل حتمل التاكلیف، واجلودة) مث �نتقال ٕاىل مسح مرجعي تناول أ�بعاد الثالثة الرئيس�یة لتوفر أ�دویة (إال��

و�لصت هذه ا�راسة ٕاىل ٔأن الرتخيص إالجباري ال یُعیق ٕا��ة . للحجج الرئيس�یة املؤیدة واملعارضة للرتخيص إالجباري
ائقة اجلودة يف ب�ان �مية، ال س�� أ�دویة أ�ساس�یة وال القدرة �ىل حتمل �لكفة العال�ات املنقذة للحیاة ٔأو توفري ٔأدویة ف

وأ�جریت دراسة ٔأخرى تبحث بو�ه �ام نتاجئ ز�دة امحلایة مبوجب الرباءات �ىل  343أ�دویة املضادة للفريوسات القهقریة.
رس�ة طرح أ�دویة والمكیة املبیعة والسعر، وتوصلت هذه ا�ارسة ٕاىل ٔأن متوسط احلصول �ىل مس�تحرضات صیدالنیة 

، 2011ٕاىل  2001ب�ًا يف الفرتة من  59واس�ت�دمت ا�راسة بیا�ت من  344زاد بعد اع�د اتفاق �ریبس.�دیدة قد 
وو�دت ٔأن الفرق السعري للمنت�ات املشمو� برباءات ٔأصبح أٔقل بعد تطبیق اتفاق �ریبس، ورمبا �كون ذ� �جتًا عن 

  345هتدید الرتخيص إالجباري. ز�دة اس�ت�دام ضوابط أ�سعار ٔأو القوة التفاوضیة للحكومات ٔأو

ومع ذ�، تثبت دراسات ٔأخرى ٔأن �بتاكر يف جمال املس�تحرضات الصیدالنیة البیولوجية یعمتد �ىل وجود حوافز  .227
لبحث الت�د�ت والفرص املتا�ة لتطو�ر قطاع التكنولوجيا  2016وتوحض دراسة أ�جریت يف �ام . قویة تتعلق �مللكية الفكریة

لومبیا ٔأن تدهور بيئة امللكية الفكریة للمس�تحرضات الصیدالنیة البیولوجية، مبا يف ذ� �س�ت�دام املس�متر، البیولوجية يف �و 
ٔأو ا�هتدید �س�ت�دام، الرتخيص إالجباري ٔأو التخفيضات السعریة �نفرادیة اخلاصة من �الل ٕا�الن املصل�ة العامة، قد 

و�شري تقد�رات ا�راسة . قطاع التكنولوجيا البیولوجية رات املس�تقبلیة يف�ردع اجلهات الراعیة للت�ارب الرس�ریة و�ست�
ٕاىل ٔأنه يف ظل السيناریو املُتشامئ ا�ي یتوقع ٔأن تتدهور بيئة س�یاسات املس�تحرضات الصیدالنیة البیولوجية يف �ولومبیا 

ربة رس�ریة س�نوً� وخسا�ر اقتصادیة جت 46و 20% �ىل أ�قل، ميكن لكولومبیا ٔأن تتوقع اخنفاضًا یرتاوح بني 25بنس�بة 
 346ملیون دوالر ٔأمر�يك. 119ٕاجاملیة تصل ٕاىل 

و�رى ٔأیضًا ٔأطراف معنیون أٓخرون ٔأن الرشاكة التكنولوجية الطوعیة ونقل التكنولوجيا �رشوط متفق �لهيا هام ا�هنج  .228
ل بأٔن الس�یاسات اليت �شجع نقل وتقابل ذ� أٓراء تقو . ا�ي یدفع جع� �بتاكر التكنولو� ویعزز طرح �لول �دیدة

و�ُشار، �ىل . التكنولوجيا ٔ�غراض �ري جتاریة قد تعرقل �ست�ر يف �بتاكر و�ست�ر أ�جنيب املبارش وتبادل املعرفة
و�ه الت�دید، ٕاىل ٔأن أ�دوات الس�یاساتیة مثل الرتخيص إالجباري قد حتد من دور حقوق امللكية الفكریة يف تيسري 

. التبادل احلیوي للمعارف اليت من املرحج ٔأن تعزز القدرة �ستيعابیة والتمنیة �قتصادیة، ال س�� يف الب�ان الناميةمعلیات 
دة وضیقة، ٔ�ن من املُستبعد ٔأن یؤدي  و�� یذهب البعض ٕاىل ٔأن هذه أ�دوات ینبغي ٔأن �ُس�ت�دم يف س�یاقات ُم�د�

بل ٕاهنا تُثين املبتكر�ن، سواء احمللیني ٔأو أ��انب، .  تدفق التكنولوجيا واملعرفة�شجیع اس�ت�دا�ا �ىل نطاق ٔأوسع ٕاىل حتفزي

                                         
اقتصاد�ت  ، جم�یرض الص�ة العامة؟ بعض التعلیقات النقدیة �ىل توفر العقاقري يف الب�ان النامية جباريهل الرتخيص االٕ )، 2017س. جونیف (  343

 . 565-557):5(15الص�ة التطبیقية والس�یاسة الصحیة، ٔأكتو�ر؛ 
(وثیقة اج�ع الویبو امللكية الفكریة والنفاذ ٕاىل �بتاكرات: ٔأد� من اتفاق �ریبس حقوق مارغریت اكیل، يي �ش�یان،   344

WIPO/IP/ECON/GE/3/13/REF/KYLE ،2013.( 
 املرجع السابق نفسه.   345
 . 61، ص 2016، الت�د�ت والفرص –تطو�ر قطاع التكنولوجيا البیولوجية يف �ولومبیا بو�ا�ش �و�س�یلیوم،   346
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وف� یتعلق بدور الرتخيص إالجباري يف نقل التكنولوجيا الصیدالنیة، �شري  347،348عن تبادل التكنولوجيات وا�رایة العملیة.
لرباءة ال ميكن ٔأن حيدث ٕاال من �الل ٕا�رام �راخيص دراسة ٔأخرى ٕاىل ٔأن نقل ا�رایة العملیة �ري املُفصح عهنا يف طلب ا

طوعیة ٔأو عن طریق الهندسة العكس�یة، و�� فٕان الرتاخيص إالجباریة قد تبلغ ٔأقىص قدر من الفعالیة حي� �كون 
  349التكنولوجيا معروفة �لفعل وال یلزم سوى السامح �لنفاذ ٕا�هيا.

آلیة الرتخيص إالجباري و�ا .229 �هتا اليت تتسم �لعمومية ٕاىل �د ما، ینبغي ٔأن یُقرٔأ العدد احملدود من ونظرًا ٕاىل ٔأهداف أ
دة، وال جيوز  ا�راسات واحلاالت املذ�ورة يف هذه الوثیقة يف ضوء الظروف اخلاصة �لك �ا� املُطبقة يف والیة قضائیة ُم�د�

املرحج ٔأن �س�متر النقاش ا�ا�ر حول  ويف �ني ٔأنه من. بأٔي �ال من أ�حوال ٔأن �ُس�ت�لص مهنا ٔأي اس�تنتا�ات ُمعّممة
اس�ت�دام الرتاخيص إالجباریة ٔ�داة للحصول �ىل ا�رتا�ات مشمو� برباءات، استنادًا ٕاىل املسائل اليت نُوقشت يف هذه 

 الوثیقة، رمبا یتس�ىن للمرء ٔأن �س�تنتج ٔأن فعالیة ٔأحاكم الرتخيص إالجباري يف حتقيق أ�هداف املرجوة للس�یاسات تعمتد �ىل
وتدل الت�ارب العملیة، كام نوقش ٔأ�اله، �ىل ٔأن �دم اس�ت�دام . �دة عوامل قد تو�د دا�ل نطاق نظام الرباءات و�ار�ه

آلیات الرتخيص إالجباري ال یعين �لرضورة املساس مبا �سعى هذه ا�آلیات ٕاىل حتقيقه من ٔأهداف س�یاساتیة ويف املقابل، . أ
مو� �لرباءات يف مجیع ٕالجباري دون يشء أٓخر ٕاىل حتسني ٕا��ة املنت�ات املشقد ال یؤدي �لرضورة اس�ت�دام الرتخيص ا

 احلاالت.

 [یيل ذ� امللحق]

 

 

 

                                         
حنو نظریة ملساومات ) 2010. وانظر ٔأیضًا دانييل بينولییل و�رونو سالمة، (SCP/25/3 مبادرة تصورات �بتاكر" الوارد يف الوثیقةانظر بیان "  347

عیة . وانظر ٔأیضًا بیان مج 265، ص 32جم� �امعة بنسلفانیا للقانون �قتصادي ا�ويل، ا�� عرص ما بعد منظمة الت�ارة العاملیة،  :امللكية الفكریة
كفلت الوال�ت ماليك حقوق امللكية الفكریة الوارد يف ت� الوثیقة ا�ي ینص �ىل ما یيل: "ومع ذ�، فٕان حامیة الرباءات لن توفر ذ� ا�مع ٕاال ٕاذا 

 مهحو الواجب. و�س القضائیة احلصول �ىل الرباءات وٕانفاذها. و�رهتن نقل التكنولوجيا �طمئنان ا�رت�ني ٔأن حقوق الرباءات س�تطب�ق �ىل الن
ریق الس�یاسات اليت �شجع تقيید حقوق الرباءات يف ز�دة �ا� �دم الیقني. وميكن الس�ت�دام �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات عن ط

درهتم �ىل التعاون مع الرشاكء. ٕاعفاء بعض ا�االت التكنولوجية من حامیة الرباءات ٔأو فرض �راخيص ٕاجباریة، مثًال، ٔأن یثبط عزمية ا�رت�ني ویقيد ق
قت الس�یاسات �درًا؛ و�لیه تصبح  الب�ان وقد یعرقل هذا النوع من الس�یاسات تبادل املعلومات ویثبط �ست�رات ومعلیات التطو�ر حىت وٕان طبِّ

 جمردة من ابتاكراهتا الرضوریة.".
ٔأ�اله، ا�ي ینص �ىل ٔأن "�س�ت�دام املتكرر للرتخيص إالجباري یؤكد  343ة ، املرجع الوارد يف احلاش�ی2016انظر ٔأیضًا بو�ا�ش �و�س�یلیوم،   348

ذا فعالیة  ملاليك الرباءات ٔأن هذا الب� �ري �مت �لتعاون والتأٓزر، وس�یجعلهم ٔأیضًا ٔأقل تعاوً�. ويف ظل هذه الظروف، س�یكون الرتخيص إالجباري
فض أ�سعار وتوفري إالمدادات يف املناطق احملتا�ة وتيسري تبادل ا�رایة العملیة ٔأقل، وسوف تقل ٕاماكنیة ٕاحراز ٔأهدافه املنشودة، مثل خ

ص يف املقام أ�ول حلاالت طوارئ الص�ة العامة والطوارئ إال�سانیة، وليس لتحقيق  والتكنولوجيا. وبناًء �ىل ذ�، فٕان الرتخيص إالجباري ُمخص�
 عد استنفاد مجیع اخلیارات أ�خرى للتفاوض �شأٔن أ�سعار والتورید.".ٔأهداف جتاریة ٔأو س�یاس�یة، وجيب ٔأال �ُس�ت�دم ٕاال ب

 ).2001(مطبعة �امعة ٔأ�سفورد،  حقوق امللكية الفكریة يف منظمة الت�ارة العاملیة والب�ان الناميةانظر، �ىل سبيل املثال، �ا�رشي وا�ل،   349
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