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CDIP/22/INF/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأكتوبر  10 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
 2018نومفرب  23اإىل  19جنيف، من 

 البتكار يف قطاع الصحة يف بولنداملخص دراسة بشأن امللكية الفكرية يف نظام ا
عداد مانة من اإ  الأ

 اليت امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف قطاع الصحة يف بولندا بشأأن ص دراسة  لخّ مرفق هذه الوثيقة م   يتضّمن .1

طار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية الاجامتعية  ُأعّدت ت (. وقد أأعدّ CDIP/14/7املرحةل الثانية ) -يف اإ

 .براءات الاخرتاع يف مجهورية بولندا ابلتعاون مع مكتبوادلراسة بتنس يق من أأمانة الويبو 

ن اللجنة مدعوة .2 ىل الإحاطة علام  اإ اإ

 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف القطاع الصحي يف بولندا

جراء دراسة اقتصادية يف بولندا يف  2015احلكومة البولندية يف عام طلبت  من املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( اإ
طار املرحةل الثانية من مرشوع   (.CDIP/14/7الاقتصادية ) -الاجامتعية  الفكرية والتمنيةلتمنية وامللكية املعنية ابلجنة ال اإ

دور امللكية  يفتركزي ادلراسة القطرية حمور الس ياسة يف جمال كومة البولندية احلاجات املشاورات الثنائية واحتي وحرصت
عامبشلك  ةلالبتاكر يف قطاع الصح الإيكولويجالفكرية يف النظام 

1
مكتب براءات الاخرتاع يف م نظّ  ذكل،. وبناًء عىل 

 الصحة،وزارة  ،من بني هجات أأخرى، مبا يف ذكل الصحي،القطاع  يفأأحصاب املصلحة الرئيس يني  مّضتمعل  حلقة بولندا
ووزارة الاقتصاد، واملكتب الإحصايئ املركزي يف بولندا، ووزارة العلوم والتعلمي العايل، والأاكدميية البولندية للعلوم، ووزارة 

 الصناعة. ني عن قطاعجامعة وارسو، وجامعة جاغيلونيان، وممثلو  ،الصحة

 احلياة،جممتع علمي نشط ومتنايم يف جمال علوم كام يبدو عثات تقيص احلقائق أأن بولندا دلهيا وأأظهرت الأحباث الأساس ية وب 
ىل ادلمع الكبري  تظهر كام يبدو حقول فرعية فهناك من الصناديق الهيلكية لالحتاد الأورويب. اذلي تتلقاه ويرجع ذكل جزئيا اإ

ماكانتبولندا أأن   معينة،يف جمالت طبية  املرحةل المتهيديةالتكنولوجيا احليوية يف حبوث  من قبيلبتاكر، يف جمال الا متكل اإ
جراء التجارب الرسيرية. ومع و التطبيب عن بعد، و الطب الشخيص، و  حقول زال معظم تل  ذكل،الأدوية اجلنيسة، واإ

ولوجيا يف تسويق الاخرتاعات  جزئيًا النجا  ادحمدود ملاكتب نقل التكنفرّس عمتد عىل المتويل العام اذلي قد ي  ت البحث والتطوير 
نشاء العديد من مؤسسات نقل  الاخرتاعراءات ب طلبات احلصول عىلكبري من الأاكدميية، عىل الرمغ من وجود عدد  واإ

 التكنولوجيا.

املشهد الأول حول الابتاكر  عرضواس تكشفت ادلراسة القطرية مبزيد من التفصيل هذه املسائل وما يتصل هبا من خالل 
 واس تخدام امللكية الفكرية يف القطاع الصحي يف بولندا.

ىل أأغسطس  2016جريت ادلراسة من مايو أُ و   يةكوم حابلتعاون مع مكتب براءات الاخرتاع يف بولندا وواكلت  ،2018اإ
 .الرئيس ية هاراسة ونتاج ادلتلخص هذه الوثيقة تنفيذ و بولندية أأخرى. 

 الأهداف

س ياسات امللكية الفكرية يف القطاع الصحي يف بولندا.  وضعاكن الهدف الرئييس لدلراسة دمع الابتاكر القامئ عىل الأدةل و 
فضاًل عن  بولندا،واس تخدام اجتاهات امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر املتعلق ابلصحة يف  تأ خر الابتاكراادلراسة  ورمست
ماكنية  فائدة امللكية الفكرية يف قطاع الصحة  انوعيادلراسة  تعها. واس تكشفلكية الفكرية وتنوّ يف نطاق حامية امل  المنواإ

 تعرضو  ،راءات الاخرتاعب حبامية املشموةل الصحة غريالقامئة يف جمال الابتاكرات  كام أأاثرت البولندي وأأوجه قصورها،
دارة حقوق امللكية الفكرية.املامرسات اجليدة يف   اإ

 بأأس ئةل البحث التالية: أأخرى،من بني أأمور  ،اسرتشدت ادلراسةو 

 أأداء الابتاكر يف قطاع الصحة يف بولندا؟ يفما يه العوامل اليت تؤثر  .1
 هذا القطاع؟ابلنس بة ل نظام امللكية الفكرية  أأمهية يهما  .2

                                         
1
دراج قطاع الطاقة يف ادلراسة ،املشاورات الأولية خالل ،أأعربت احلكومة أأيضا  ل أأهنا تراجعت عن ذكل فامي بعد عن اهامتهما ابإ  .اإ
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 خمتلفة للحصول عىل ، مقارابتخمتلف أأحصاب املصلحة يف جمال العلوم والصناعة ،ما يه أأس باب اتباع .3
 الاخرتاع؟ات براء

 ما يه الطرق البديةل محلاية الابتاكرات املتعلقة ابلصحة؟ .4
دارة حقوق امللكية الفكرية يف قطاع الصحة واسرتاتيجيات  .5 احلصول عىل ما يه أأمثةل أأفضل املامرسات يف اإ

 الصناعة؟ براءات الاخرتاع ملمثيل

 التنس يق والتنفيذ

قام اخلرباء و . الاخرتاع يف بولندا براءاتومكتب الاقتصاد والإحصاء يف الويبو نس يق بني شعبة ب تنفيذ ادلراسة الت  تطل  
التقنية والتحليلية لأعامل ادلراسة حتت  العنارصبتنفيذ  الاخرتاع يف بولندا براءاتمكتب الاستشاريون ادحمليون وموظفو 

الاخرتاع يف  براءاتمكتب م الويبو و وقدّ  .الاخرتاع يف بولندا براءاتمكتب اإرشاف شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبو و 
ىل  فنيةمدخالت  بولندا اعمتد املرشوع عىل  ذكل،تستند اإىل خرباهتا ادلولية والوطنية يف جمال امللكية الفكرية. ابلإضافة اإ

 لعنرصت مدخال اخلاص واذلين قّدمواخربات خمتلف أأحصاب املصلحة يف احلكومة البولندية، والأوساط الأاكدميية والقطاع 
 .كخرباء اس تعراض واتقنية ومعلخالل حلقة معل عىل ادلراسة  أأحصاب املصلحة قعلّ قد النوعي، و  الاس تقصاء

 التصممي املهنجي
ىل ثالثة  ق سمت معلية التكنولوجيا و  الصيدلنيةصناعات ال يف حتليل اإحصايئ لالبتاكر  "1"رئيس ية:  عنارصتنفيذ ادلراسة اإ

 الطبية البولندية.

 ،التكنولوجيا الطبية البولنديةو  الصيدلنيةصناعات يف ال براءات الاخرتاع  حتديد "2"

جراء  "3"  تكل الصناعات.يف تقيمي نوعي لإماكانت الابتاكر اإ

 :عىل النحو التايلحمددة ل ّخصت سرتاتيجية مهنجية ابلك عنرص ويس تأأثر 

 .الصناعات الصحية البولنديةجمال الابتاكر يف  .1

يالء ،التكنولوجيا الطبيةو  الصيدلنيةصناعات ال من ىل جوانب اقتصادية خمتارة التحليل ع ركزّ  ىل ابتاكرات مع اإ  اهامتم خاص اإ
حصائيًا تطور اعمتد عىل اإحصائيات وصفية سلمية وبياانت من مصادر مناس بة. ووثّ و . اوتطوره هذه الصناعة قت ادلراسة اإ

الاحتاد الأورويب  بدلانؤرشات من ممع  ،أأمكن ذكل مىت ،املؤرشات الرئيس ية تهاتني الصناعتني وابتاكراهتام. وقارن
أأنشطة الابتاكر  للوقوف عىلعىل مس توى الرشكة  خبصوص الابتاكراعمتد التحليل أأيًضا عىل بياانت تفصيلية و الأخرى. 

 .الإعاقةومصادر المتويل والتعاون ومصادر املعرفة وعوامل 

 الأوروبية،واملكتب الإحصايئ للجامعات  لبولندا،مكتب الإحصاء املركزي  منتحليل املعمتدة يف ال املصادر الرئيس ية  تكّونتو 
 .القامئةوالأدبيات العلمية والتقنية  للصناعة،والتقارير الس نوية 

 تكنولوجيات ذات الصةل ابلصحةال  الاخرتاع يف براءاتحتديد  .2

يف بولندا ومن مقديم الطلبات البولنديني يف اخلارج. واعمتد عىل  املنفعةمناذج و ركز التحليل عىل اجتاهات تسجيل الرباءات 
ىل مستندا الاس تخدام،حتليالت براءات الاخرتاع الشائعة وقياسات نظام مؤرشات  اختبار الرباءات وخربات الإحصاءات  اإ

بعت املفاهمي اتّ و حصاء يف الويبو. والإ  وشعبة الاقتصاد مكتب براءات الاخرتاع يف بولندايف جمال امللكية الفكرية لفريقي 
 امللكية الفكرية.أأدبيات التعاريف الرئيس ية للأدبيات العلمية احلالية و  وك ّيفت معوالتعاريف املس تخدمة يف التحليل 
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قميني امل البولنديني وغري  أأودعها املقمينياليت  ومناذج املنفعةطلبات براءات الاخرتاع  منمصادر البياانت الأساس ية  وتكّونت

املقميني البولنديني وغري اليت صّدق علهيا املكتب الأورويب للرباءات و  املودعة دلىو  بولندا،الإحصاء املركزي يف  دلى مكتب
 .يف اخلارجاملقميني البولنديني وغري  أأودعها املقمينيواليت  بولندا،املقميني يف 

 التقيمي النوعي للصناعات الصحية البولندية .3

مقابةل أأجريت مع  40ق لأكرث من عىل حتليل معمّ  والتكنولوجيا الطبية البولندية الصيدلنيةالنوعي للصناعات اعمتد التقيمي 
ز التحليل عىل تأأثري حامية براءة الاخرتاع عىل رشوط الابتاكر ركّ و أأحصاب املصلحة ادحمليني الرئيس يني يف هذه الصناعات. 

 يف ضوء خربة رواد الأعامل البولنديني. البولنديةوالتكنولوجيا الطبية  الصيدلنيةيف الصناعة 

نص مفصل للمقابةل للحصول عىل املعلومات  بولندااملركزي يف  ومكتب الإحصاءأأحد كبار الاستشاريني ادحمليني  ووضع
تخصصني حمليني م  مستشارينذه امليداين اذلي نفّ  العملاملركزي  مكتب الإحصاءق نسّ و من املشاركني.  ثةّل النوعية وتعيني 

 مكتب الإحصاءاإرشاف فرق حتت أأجرى خبري استشاري حميل كبري التحليل الهنايئ و ومدربني خصيًصا لهذا الغرض. 
 شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبو.البولندي و املركزي 

  والأنشطة الرئيس ية ادلراسة تنفيذاجلدول الزمين ل 

نشاء أأسفرت عن  وقد ،2015 بدأأت املناقشات الأولية بشأأن ادلراسة القطرية يف عام بعثة لتقيص احلقائق يف وارسو اإ
جراء ادلراسة القطرية.  عقب وافقت شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبوو  .2015وكراكوف يف مارس   للبعثةاكن و ذكل عىل اإ

 املعنيةوثيقة مع الواكلت احلكومية البولندية الرئيس ية  خالل حماداثتجدوى ادلراسة ونطاقها  الوقوف عىل يف دور فعال
مكتب حبث بني  بشأأن اتفاق بتوقيع 2016بدأأت أأعامل ادلراسة رمسيًا يف مايو و وأأحصاب املصلحة الأاكدمييني واخلاصني. 

العمل ادلرايس ادحميل  بولندااملركزي يف  الإحصاءمكتب  ي نفّذالتفاق عىل أأن  والويبو. ونص   بولندااملركزي يف  الإحصاء
   امليداين النوعي الوطين. العمللس امي 

الاجامتع  وشلّك . 2016معل خاصة عقدت يف كراكوف يف سبمترب  حلقة خاللتقدم معل ادلراسة بشلك مشرتك  واس ت عرض
شعبة الاقتصاد  رتقرّ و . 3 للعنرصومناقشة تنفيذ العمل امليداين  ،2و 1 للعنرصينس تعراض النتا ج الأولية مناس بة ل

تغيري اسرتاتيجية التحليل الرئييس  ،املتوسطة بعد مراجعة ادلراسة ،الاخرتاع يف بولندا براءاتومكتب والإحصاء يف الويبو 
قيادة توىل املستشارون ادحمليون اجلدد  ذلكل،. ونتيجة نيادحملي يناملستشار كبري  مواعيد بسبب تضارب املواعيد مع للعنارص

 .2 للعنرصالعمل التحلييل  الاخرتاع يف بولندا براءاتمكتب ، يف حني قاد موظفو 3و 1 للعنرصين ادلور التحلييل

جمت جنازهااكمتل صةل، واليت الالثالثة يف ثالث دراسات قامئة بذاهتا ذات  العنارص ود   .2018ومراجعهتا خارجيًا يف يوليو  اإ

 ادلروس املس تفادة

ّددادلراسة القطرية بشلك عام وفقًا للنطاق الأويل اذلي  تن فذ  مل خيلو تنفيذ ادلراسة من ذكل،. ومع تصمميهاأأثناء  ح 
ربمهنا  يس تخلصهذا القسم هذه التحدايت و  وي وحض. املرتقبعىل اجلدول الزمين  اليت أأثّرتتحدايت ال   .الع 

عداد اتفاق تقين بني الويبو ومكتب ُأولها يتعلق و جلدول الزمين. ثالثة حتدايت اكن لها تأأثري ملحوظ عىل ا واهجت ادلراسة ابإ
طار معل واحض ومفيد و . الاخرتاع يف بولندا براءات ذا النوع من التعاون. ومع هب لدلفع قدمايوفر هذا النوع من التفاق اإ
عداده والتحقق من حصته  ذكل، ن اإ املعنية ب التقنية للمؤسسات اجلوان ليس فقط عىل مس توىالكثري من التكرار  تطلبافاإ

من احامتل  التكرار امل ستمثر يف عنرصيزيد الوقت و يف العملية.  املشموةلالإدارية الأخرى  بل أأيضا عىل مس توى الوظائف
  لدلراسة العامة.ادحمدد يف اجلدول الزمين  شأأن أأثرهالتقليل من 
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جنازأأما التحدي الثاين فيتعلق بتنفيذ و  . وعادة ما يتطلب هذا 3يف العنرص  أأجريتاملقابالت اليت  قبيلمن العمل امليداين  اإ
وغالبًا  - اجمليبني وحسن نواايمه توافر ،عىل سبيل املثالف -شكوك كبرية  كام قد تعرتيهالتجريبية موارد فنية  الأعاملالنوع من 

بعمل جدير ابلثناء يف تنس يق  ع يف بولنداالاخرتا براءاتمكتب قام و ما يؤخر ذكل اجلدول الزمين ادحمدد يف البداية للتنفيذ. 
جراء املقابالتوتدريب  املقابالت  غاية يف الأمهيةفقد أأثبتت هذه املهمة أأهنا  ذكل،ومع  ؛، ومعاجلة النتا جالقامئني عىل اإ
 .الاخرتاع يف بولندا براءاتملكتب  فريق ادحميللابلنس بة ل

عامتد عىل اذلي يشري اإىل الا ،الأصيل اجلدولوفر يمل وارات خمتلفة. همب وفر مستشارين حمليني يف تالتحدي الثالث وجتىل 
ابملقارنة مع الإعداد  الوقت،نفس ادلرجة من تنوع املهارات ومرونة  ،الثالثة العنارصللتعامل مع  حميلو  رئييسمستشار واحد 

حصاءات امللكية يبدو أأن املهارات ا اخلصوص،الهنايئ حيث اكن للك عنرص خبري حميل خمتلف. وعىل وجه  ملتعلقة بتحليل واإ
 براءات الاخرتاع. اإىل حتليل الاخرتاع يف بولندا براءاتمكتب  دفعمما  اندرة،الفكرية 

 2ملخص ادلراسات الاقتصادية

 البولندية الصحيةالابتاكر يف الصناعات  .1

 الصيدلنيةويه الصناعات أأل ل الورقة الأوىل اجلوانب الاقتصادية والابتاكرية للصناعات الصحية البولندية، حتلّ 
ىلالصناعات الصحية منًوا ملحوًظا منذ  وشهدتالطبية. التكنولوجيا و  اذلي  الوقتيف والاحتاد الأورويب.  انضامم بولندا اإ

صناعة التكنولوجيا الطبية ديناميكية كبرية تعرف  ،2011بعض التباطؤ الاقتصادي منذ عام  الصيدلنيةالصناعة  فيه تواجه
الاجتاه  يظل ذكل،لتحسني وضع الابتاكر. ومع  من العملقطاع الصحة البولندي الكثري  أأمامل يزال ولصغر جحمها. نظرا 

أأكرث قدرة عىل يف الصناعات الصحية النشطة الرشاكت البولندية  وأأحضتامللحوظ دليناميات الابتاكر سبب التفاؤل. 
  الابتاكرات.تس تخرج النتا ج الاقتصادية من هذه ابتت والابتاكر 

يف  الأسعارسعر املس تحرضات الصيدلنية من أأدىن يبقى و  ،متثل الأدوية اجلنيسة حصة كبرية من السوق البولندي للأدويةو 
نفاقتعترب حصة و أأورواب.   بدلاندها املرىض يف بولندا واحدة من أأقل التاكليف بني العام يف تاكليف الأدوية اليت يتكبّ  الإ

صناعة الأدوية البولندية منًوا ملحوًظا بعد انضامهما اإىل الاحتاد  وشهدت. يف امليدان الاقتصادي منظمة التعاون والتمنية
 ارتفاعابولندا  شهدت والرشقية،. وعىل غرار معظم بدلان أأورواب الوسطى 2011حاًدا منذ عام  ركودالكهنا واهجت  ،الأورويب

لوحظ أأيضا  الأمر اذليوالرتاجع الاقتصادي خبفض العامةل، وهو  الصغرىدخول الرشاكت  يف عدد رشاكت الأدوية. ويرتبط
 كرب يف املنطقة.تعّد الأ  يف جمال الصيدةلبولندا قوة عامةل  متكل ذكل،يف بدلان أأورواب الوسطى والرشقية الأخرى. ومع 

جحم الرشاكت و عدد ال صناعة صغرية من حيث لكهنا ل تز  ،2011رد منذ عام بشلك مطّ  الطبيةتكنولوجيا ال منت صناعة و 
نتاج.   ينشط يف تصنيعصغري الكبري و من احلجم ال كيان جتاري  100صناعة التكنولوجيا الطبية البولندية ما يقرب من  تضمّ و الإ

 قية. وهذا هو احلال ابلنس بة ملعظم منطقة أأورواب الوسطى والرش  اثبتة،بوترية  هذه الصناعة وقد منتالتقنيات الطبية. 
ىل الصادرات وادلمع العام من خالل س ياسة  الطبيةمبيعات التكنولوجيا  يف بولندا أأيًضا زايدة وشهدت اليت ترجع جزئيًا اإ
 بدلاناليت ظلت مس تقرة يف معظم  الطبيةالتكنولوجيا يف جمال بولندا أأيضا أأكرب زايدة يف عامةل  وعرفتالأوروبية.  التالمح

 متخلفة عنلكهنا  والرشقية،بني دول أأورواب الوسطى  طبيةبولندا أأكرب صناعة تكنولوجيا ومتكل أأورواب الوسطى والرشقية. 
نتاجية.  تصنيع الأدوات واملس تلزمات الطبية وأأدوات  يشلك والرشقية،مجيع اقتصادات أأورواب الوسطى  وكام هو احلال يفالإ

 امل صنعةأأقل نس بة من الرشاكت  جسلّتلكن بولندا  الطبية،طب الأس نان اإىل حد بعيد اجلزء الرئييس من التكنولوجيا 
 عدات الطبية.للم

                                         
2
  http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studiesالتايل:  الرابطستتا  ادلراسات اكمةل عىل  

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies
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فاإن الاجتاه امللحوظ دليناميات  ذكل،لتحسني وضع الابتاكر. ومع  من العملقطاع الصحة البولندي الكثري  أأمامل يزال و
ابتت وأأكرث قدرة عىل الابتاكر  يف الصناعات الصحيةالنشطة الرشاكت البولندية  وأأحضتسبب التفاؤل.  يبقىالابتاكر 

 تس تخرج النتا ج الاقتصادية من هذه الابتاكرات.

وتذهب حصة الأسد من الصناعات ذات الصةل ابلصحة من بني القطاعات الرائدة يف جمال الابتاكر يف بولندا. ويعّد قطاع 
والتسويق املتعلق  املضمنةالتكنولوجيا و البحث والتطوير، تلهيا الاستامثرات يف السلع الرأأساملية  اإىل جمال الابتاكر نفقات

طالق منتجات جديدة أأو حمس نة بشلك كبري.  ابإ

. الأورويب الاحتاد مس توايت عن بعيدا يزال ل لكنه الوطين،صناعة الصحة البولندية أأكرث من املتوسط يف ال  وحقّق الابتاكر
 ذكل، ومع. بولندا يف جديد ربع سوى يكن ومل للرشكة فقط جديدة والعمليات املتعلقة ابملنتجات الابتاكرات ممعظ واكنت
يرادات يف مزتايد بشلك الابتاكرات هذه سامهت فقد تتعلق  الابتاكرية، املبيعات عىل مس توى أأما. الصحية الصناعة اإ

 ة املهلومزي  ،ة عىل تعقيد منتجاهتا، ورسيهتايصناعة الصح ال تعمتد و . وليس السوقللرشكة لبتاكرات اجلديدة ابالأكرب  احلصة
العالمة ذات  للمحافظة عىل القدرة التنافس ية أأو حتسيهنا يف أأسواقها. ومبا أأن السوق هتمين عليه الأدوية اجلنيسة الزمنية

فاظ عىل القدرة التنافس ية. واعمتد ربع هذا الصناعية للح والتصامميأأقل من الثلث عىل العالمات التجارية  فقد اعمتد التجارية،
 تطر  يفوهو ما يامتىش مع بعض الابتاكرات اجلديدة يف جمال املنتجات والعمليات اليت  الاخرتاع،العدد عىل براءات 
 السوق البولندية.

 لتكنولوجيا البولندية ذات الصةل ابلصحةالاخرتاع يف ابراءات  حتديد .2

لل  الاس تخدام الأخري للرباءة وحامية منوذج املنفعة يف بولندا. ةالثاني ةالورق حت 

( ةنفعال منوذج و  الرباءة طلباتطلبا للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية ) 3 463كياانت القطاع الصحي البولندية  أأودعت
ىل عام  2006عام من يف مجيع أأحناء العامل   48) 1656مهنا  منفعة، منوذج 270وطلبا للرباءات  3 193مبا يف ذكل  ،2015اإ

 يف 13 قدره س نوي منوميثل متوسط وهو ما  التكنولوجيا الصحية،يف املائة( يف  52) 1 807ويف املائة( يف جمال الأدوية 
  .املئة

ن بولندا ل متثل سوى  ذكل،ومع  يف التكنولوجيات ذات  متدين انسبي هاواكن ختصص  الأورويب،يف املائة من الاحتاد  2.7فاإ
يشري و معظم براءات الاخرتاع البولندية وطنية فقط.  تظل ذكل،ابلصحة داخل منطقة الاحتاد الأورويب. عالوة عىل الصةل 

ىل أأن نشاط تشمل احامية براءة الاخرتاع ل مدى الاهامتم املنخفض نسبيًا للكياانت البولندية يف توس يع  لأسواق اخلارجية اإ
ىل السوق ادحملية. وقد يفي هذا البولنديني يف القطاع الصحي  مقديم الطلبات نظرا حلجمه  الأخري،اكن موهجًا بشلك رئييس اإ

ىل أأن املس توى الابتاكري للتكنولوجيات اليت تسعى  الكبري، امحلاية قد ل يربر حامية اإىل ابحتياجاته ولكنه يشري أأيضا اإ
قلميية أأوسع.  اإ

مع  املنفعة،يف املائة من براءات الاخرتاع ومناذج  42نس بة  لتعلمي العايلمن ذوي ا مقديم الطلباتوشلك عدد حمدود من 
رشاكت صغرية عبارة عن  من القطاع اخلاصالطلبات  ومعظم مقدمواكن ختصص واحض يف التكنولوجيات الصيدلنية. 

يرتكز النشاط و الأفراد. من الطلبات  ، جنبا اإىل جنب مع مقديمالتكنولوجيا الطبيةختصصت يف  احلجم،ومتوسطة 
 .س يليس ياو س يلزياي و ماسوفيا يف مقاطعات  الابتاكري

ن  املئة( يف  75الاخرتاع املشرتك )أأم يف املئة(  15) ة املشرتكةرباءسواء ال -  جمال الصحة البولندي هو تعاوينالابتاكر يفاإ
 ،الطبيةتكنولوجيا ال ال يف جم ،اكنت مؤسسات الأعاملو يف املئة(.  95لية )يه هجود حم اجلهود يف الغالب أأن عىل الرمغ من  -

  .الصيدلنية التكنولوجيا يف PROsو معاهد التعلمي العايل شأأهنا شأأن، عىل حنو كبري دولياً  موّجة توجهيا
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يف املائة( واملركبات  42املس تحرضات غري البيولوجية ) عىلصص بولندا يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ويقترص خت
اجلامعات يف املركبات فامي تتخصص تتخصص الرشاكت يف املس تحرضات غري البيولوجية و يف املائة(.  31الكمييائية اجلديدة )

واليت  طلباتأأكرب عدد من ال اس تأأثر بالكمييائية اجلديدة. وتشلك املس تحرضات غري البيولوجية التخصص الوحيد اذلي 
يف املائة( والأطراف  34التشخيص واجلراحة ) الطبية االتكنولوجي صص بولندا يف جمالويشمل ختؤسسات الأعامل. قدمهتا م

  يف املائة(. 18) تقومي الأعضاءالاصطناعية وادلعامات و 

عىل حقوق مجيعها حصلت  ي،بولندال براءات الاخرتاع  يف مكتبطلبا للرعاية الصحية  1578الكياانت ادحملية وأأودعت 
يف املائة  29اسرتجاع البياانت، يف حني أأن  حىت اترخي( ل تزال سارية 1 113يف املائة ) 71اكن و  احلرصية،امللكية الفكرية 

. وكشف التحليل أأيضًا أأن بيع احلقوق احلرصية اكن أأمرًا اندرًا وأأن احلقوق الأقل تسويقًا يه احلقوق  أأجلها( قد انقىض465)
بقدر ما تظهر البياانت، ل يعترب الرتخيص أأيًضا شالًك شائًعا للتسويق التجاري للحقوق و . فرادالأ و  PROs لـ تعود اليت

 احلرصية اليت تس تخدهما الكياانت ادحملية.

الأجنبية اإىل حد ما.  للكياانتسوقًا جذااًب تعترب بولندا ، الاحتاد الأورويب امخلسة عرش الأصليةا يسمى ببدلان مبقارنهتا ومب
ىل الوطنية  طلبا يف جمال الصحة واليت تشمل الطلبات 13 432 من الطلبات اذلي بلغ عددهاالعدد الإجاميل  وابلنظر اإ

ن بولندا ،الأوروبيةبراءات الاخرتاع وتصديق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  املقدمة مبوجبطلبات وال   بدل ميكن القول اإ
التصديق عىل حتليلها، جتاوز العدد الإجاميل لعمليات  جرىخالل الفرتة اليت و اب الوسطى والرشقية. يف منطقة أأورو رائد

اخلاصة يف املئة من مجيع براءات الاخرتاع الأوروبية  11 تصديقا أأي ما نسبته 10000 الرعاية الصحية جمال الرباءات يف
 يف 48 بولندا يف املصدقة الرباءات عدد يف الس نوية الزايدةغ متوسط رعاية الصحية املصادق علهيا يف الاحتاد الأورويب. وبلابل

 .فقط املائة يف 3 بأأمكهل الأورويب الاحتاد يف الرباءات عدد متوسط بلغ بيامن املائة،

 التقيمي النوعي للصناعات الصحية البولندية .3

ىل  ىلتفاصيل الابتاكر يف صناعة الصحة البولندية  عرضهتدف الورقة الثالثة اإ مكونة ارب وأ راء ومجوعة متثيلية جت استنادا اإ
ال ليات  املتعمقة،من خالل حتليل املقابالت وتعاجل هذه الورقة،  والتكنولوجيا الطبية. الصيدةلرشكة من قطاعي  42من 

 والظواهر القانونية والاقتصادية والاجامتعية اليت حتدد الابتاكر يف هذا القطاع.

ىل الأمن  اط والاجتاهات التالية:تشري املقابالت اإ

ن  (أأ  ) رشاكت أأي  عدم وجودل يعين هذا  ذكل،. ومع قطاع جنيسيف معظمه  البولندي الصيدةلقطاع اإ

املنتجات  يف جمالث والتطوير البحاليت جتري أأنشطة هناك عدد قليل من الرشاكت ف قامئة عىل الأحباث.  صيدلنية

يفرتض منوذج تسويق أأنشطة البحث والتطوير اخلاصة هبا أأن و الطبية املبتكرة يف جمال الأورام وعمل الأورام املناعي. 

 يظهر أأنل والكربى.  الصيدةلاإىل رشاكت  ستباع ُأجريتونتا ج الاختبارات اليت اليت جرى حفصها حقوق املنتجات 

  الس نوات القادمة.أأكرث تبشريا ابخلري يف ملنتجات الطبية البولندية املبتكرة ا

دخال أأي  -ثانوية ال صيدلنية ال بتاكرات الا اجلنيسةالصناعة  عادة وت طّور (ب ) حتسينات عىل الأدوية املعروفة أأو اإ

ص هذهحتسني أأساليب التصنيع.  الرسطان و الأمراض العصبية،  من قبيلدوية لعالج أأمراض الش يخوخة، الأ  وختص 

 لأوعية ادلموية.وأأمراض القلب وا
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أأهنا ختلق عىل والبيولوجيا اجلزيئية  الأحيائيةاإىل احلقول الفرعية للتكنولوجيا  ،الصيدةلداخل قطاع  ،ي نظرو  (ج )

الأدوية اجلنيسة. أأم لأدوية املبتكرة اب سواء تعلق الأمر احلكويمدلمع اب أأهنا جديرة فرص تمنية للرشاكت البولندية و أأكرب

عزل أأو تضخمي  من قبيل اجلزيئية،البيولوجيا  وتكنولوجياالرئيس ية عىل منتجات  الأحيائيةتعمل رشاكت التكنولوجيا و 

نتاج الأدوية ت أأكرث طموًحا و اكن فاإن تطّورها  ،ابلعقاقري املعادةل بيولوجيافامي يتعلق أأما الأحامض النووية.  طلًبا مقارنًة ابإ

ماكانت  ةشلك هذه الأنشطة نقطة انطالققد ت و الصغرية. اجلزئية اجلنيسة   الصيدلنيةصناعة ال جيدة ملواصةل تطوير اإ

  يف بولندا.

 والتكنولوجيااملنتجات  وحصلتتنوعا من حيث الابتاكر. الصناعات أأكرث  التكنولوجيا الطبيةصناعة وتعد  (د )

رحت يفخرتاع الاعىل براءة  -سواء الاخرتاقات والتحسينات  -الطبية املبتكرة  السوق. وتشمل الابتاكرات  وط 

والأنسجة الاصطناعية. وتشمل  املواد اخلاصة بعالج الصدماتالقلوب الاصطناعية، وبدائل العظام، وزراعة  الرائدة

لتشخيص املبكر لرسطان اخلاصة ابمعدات وأأهجزة التشخيص العصيب  ،اعيف هذا القط ،الأمثةل الأخرى لالبتاكر

تعمل العديد من الرشاكت البولندية عىل أأهجزة و وكذكل ادلعامات والضامدات القابةل للتحلل احليوي.  الثدي،

 ،الطبيةتكنولوجيا ال يف قطاع أأما وحلول تكنولوجيا املعلومات يف جمال الطب.  رفيعة الابتاكرالتطبيب عن بعد 

ماكانت الابتاكر يف اجملالت التالية: التقنيات اجلف  الطب عن بعد وتكنولوجيا و  التشخيص؛ديدة يف تمكن أأكرب اإ

الأهجزة الطبية واخلدمات الطبية و ؛ وزراعة الأعضاء، ونقل وزراعة الأعضاءالطب احليوي، و املعلومات يف الطب؛ 

قطاع التكنولوجيا  ينشئبسبب التاكليف الباهظة للغاية لتطوير منتجات طبية أأصلية، قد و لش يخوخة الساكن. 

 ضل وأأكرب لالبتاكر اخلارق يف بولندا.احليوية فرًصا أأف

ىلالرشاكت  وتعترب (ه ) الاحتاد  مفساعدة صناديقادلمع املايل أأحد العوائق الرئيس ية أأمام الابتاكر.  الافتقار اإ

ل  ،يه مسأأةل حمّل تقدير الأورويب عىل الأحباث الأساس ية بدًل من تنفيذ وتسويق الابتاكرات يف  كثرياأأهنا تركز اإ

 السوق.

ترى الرشاكت و وخاصة يف حتقيق نقل التكنولوجيا.  القطاعات،أ خر يمتثل يف عدم التعاون بني  عائقهناك و  (و )

ىل التعاون مع القطاع العام عىل أأنه صعب ة. وي  يصناعة الصح ال أأن مراكز نقل التكنولوجيا ل تامتىش مع مصلحة  نظر اإ

 للغاية، بسبب الثقافات املؤسس ية اخملتلفة.

صناعة ال حامية امللكية الفكرية يف  بشأأنل يزال متوسط املعرفة  ،املس تقاة والردود اجملراةاملقابالت  واستنادا اإىل (ز )

ومجوعة من الرشاكت مديرين عىل درجة عالية من حتتضن فيه  ويف الوقت اذلية البولندية ضعيفًا نوعًا ما. يالصح 

ىلالقطاع العديد من ممثيل هذا  يفتقر اجملال،رة يف هذا االتخصص وامله  فهم اكمل دلور وقواعد امللكية الفكرية. اإ

داة لدلفاع، وتأأمني احلق يف أأ  ادلراسة، اممشلهت الذلين نيالقطاع لالكابلنس بة  ،الرباءات يف املقام الأول وتشلك (  )

 .بصورة اثنوية فقط لتأأمني التفرد وأأداة ،تعّدي ال خرينخرتاع ضد الا

تكنولوجيا ال لتحفزي الابتاكر يف قطاع عىل أأهنا وس يةل براءات الاخرتاع  عىل ادلراسة اإىل يبوناجمل  وينظر (ط )

ل أأن الأمرمما يسمح للرشاكت ابس تعادة الاستامثر يف أأنشطة البحث والتطوير.  ،الطبية يبدو حصيح جزئيا فقط يف  اإ

ي عتقد أأن نظام  اجلديدة،وبسبب ارتفاع تاكليف تسويق املنتجات الطبية  انحية،. مفن ةالبولندي الصيدلنيةصناعة ال 
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تاكليف  تشلك أأخرى،الرباءات ميثل حافًزا رضوراًي لالبتاكر، لس امي يف قطاع ادلواء القامئ عىل الأحباث. ومن انحية 

جراء التجارب الرسيرية والتجارب ما قبل الرسيرية  البولندية.  الصيدةلابلنس بة لرشاكت  حاجزا منيعارتفعة للغاية املاإ

ىلالأساس ية يف  تمكن املشلكةو  لعائدات الاستامثر، وعدم اليقني  الانتظار الطويةل ومدةرأأس املال الأويل  الافتقار اإ

ذا اكن الاستامثر   .س يعود عىل الرشكة ابلرحببشأأن ما اإ

يف معظم احلالت،  ،ل تنوي هذه الرشاكت ،ذكلاكحفت عدة رشاكت بولندية لتطوير أأدوية جديدة. ومع و  (ي )

يصال ىل اإ اكن و ، لكهنا تبيع حقوق الاخرتاع يف مرحةل متقدمة من البحث والتطوير. السوق مرحةل ترخيص منتجاهتا اإ

ىل الرباءات عىل أأهنا رضورية لسرتداد استامثر البحث والتطوير.و ،ينظر  يف مثل هذه احلالت، اإ

الرشاكت املنتجة لأن  أأوًل،الصحة من حامية الرباءات.  اليت تنشط يف جمالل تس تفيد بعض الرشاكت و (ك )

ىل ل يوىل أأي اهامتموابلتايل  رباءة،ال مشموةل حباميةمواد  متكللنسخ الأدوية ل  وعىل النقيض  اثنيًا،حامية الرباءات.  اإ

حتمي الرشاكت املبتكرة يف جمال البيولوجيا اجلزيئية تكنولوجياهتا عىل أأهنا أأرسار جتارية، بسبب معرها  ذكل،من 

عد صعوبة يف اس تخدام املتخصصة يف التطبيب عن ب   الطبيةتكنولوجيا ال جتد رشاكت  اثلثًا، يف السوق. الافرتايض

ذا مل تس تطع ربط ابتاكراهتا جبهاز. ةحامية براء  الاخرتاع اإ

تس تفيد الرشاكت من حقوق امللكية الفكرية الأخرى محلاية منتجاهتا وخدماهتا املبتكرة. وتشمل العالمات و  (ل )
 الصناعية. والتصامميفعة والرسوم التجارية ومناذج املن

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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