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 حول اس تخدام البدلان ملواطن املرونة يف الرباءات املتعلقة ابلصحة تشاركيةجلسة 

 1ملخص

مانة عداد الأ  وثيقة من ا 

معال بقرار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات( يف دورهتا التاسعة عرشة، املنعقدة يف جنيف من  .1
ىل  52 حول اس تخدام البدلان ملواطن املرونة يف التشاركني لسة اجل ، حتتوي هذه الوثيقة عىل ملخص 5112فرباير  52ا 

 ول أأعامل ادلورة العرشين للجنة الرباءات.دمن ج 2، حتت البند 5112يناير  52الرباءات املتعلقة ابلصحة اليت انعقدت يوم 

 مبداخالهتا خالل اجللسة. ةدوةل عظوا وثالث منظامت حكومية دولي 51ويف اجملموع، تقّدمت  .5

لتمنية، وأأعرب وفد الهند عن تأأييده القوي القرتاح وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل ا .2

. ورأأى الوفد أأن عنارص ادلراسة وسائر الأعامل (SCP/16/7فامي يتعلق بربانمج العمل بشأأن الرباءات والصحة )الوثيقة 
 املقرتحة يف برانمج العمل يه عنارص وجهية جدا وينبغي أأن حتظى بنظر اللجنة عىل النحو الالئق.

ن حقو  الرباءات لها وق  مبا ر عىل اقحق يف وأأقّر وفد ابكس تان بدور الرباءات يف حفز الابتاكر واال   .2 بداع وقال ا 
للمس تحرضات الصيدلية. وشّدد الوفد عىل عدة أأمور من بيهنا  ةالصحة، ال س امي يف البدلان النامية بسبب الأسعار املرتفع

ىل جعل اقحق يف الصحة بعير رضورة اقح ىل تضخمي الأسعار وا  دا عن متناول ص عىل أأال تؤدي حامية امللكية الفكرية ا 
 النامية. البدلان

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأكّد عىل أأن بند جدول الأعامل اخلاص ابلرباءات والصحة هو أأوىل  .2
ىل مساعدة ادلول الأعضاء،  ىل مجموعته. وذكر عىل وجه اقحصوص بأأن برانمج العمل املقرتح يريم ا  الأولوايت ابلنس بة ا 

النامية والبدلان الأقل منوا، عىل اعامتد أأنظمهتا للرباءات وتكييفها بغية الاس تفادة عىل أأمكل وجه من مواطن  والس امي البدلان
ة العامة. وأأقّر الوفد بأأن بعض الأنشطة اليت تنجزها الويبو، حصدلويل والهنوض بس ياساهتا بشأأن الاملرونة يف نظام الرباءات ا

م مفيدة للبدلان النامية، لكنه الحظ أأن بعض الأنشطة الأخرى قد أأاثرت انشغاالت مثل املساعدة التقنية، اكنت يف العمو 
ىل أأن أأحد أأهداف الاقرتاح هو رمس الطريق  جّدية بشأأن توهجها اال منايئ من منظور الصحة العامة. وذلكل، أأشار الوفد ا 

 لتوجيه معل املنظمة يف ذكل املضامر.

أأورواب الوسطى ودول البلطيق واجملموعة ابء والاحتاد الأورويب، وحتّدث منسقو مجموعات أأخرى، ويه مجموعة  .6
ىل اعامتد مهنج متوازن يف  فشّددوا عىل أأن الرباءات تتيح حوافز هممة يف دمع الابتاكر يف قطاع صناعة الأدوية. ودعوا ا 

ىل ادلراسة الثالثية مناقشة قضااي الرباءات والصحة العامة يف جلنة الرباءات. ويف هذا الصدد، أأشار الاحتاد الأ  ورويب ا 
ىل التكنولوجيا والابتاكر الطيب: نقاط التقاط  بني الصحة العامة وامللكية الفكرية  والتجارة" اليت املعنونة "الهنوض ابلنفاذ ا 

ىل عامل واحد منعزل مثل الرباءات، بل يشمل عوامل أأخرى ىل التكنولوجيا الطبية قلاّم يعزى ا   أأبرزت أأن انعدام النفاذ ا 
اس مترارية أأنظمة الصحة واال مداد، فضال عن عامل اجلودة اذلي يرسي عىل لك مثل مس توى الأسعار واس تدامة المتويل و 

 تكل العوامل الأخرى.

واشرتك يف الرأأي لك من منسقي مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق واجملموعة ابء والاحتاد الأورويب عىل رضورة  .7
ط ار هيئات الويبو الأخرى فامي يتصل هبذا املوضوع، مبعىن جلنة التمنية وسائر املنظامت الأخرى تفادي ازدواجية العمل يف ا 

                                                 
1

مضن تقرير ادلورة العرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. ويف حال أأي اختالف بني هذا التشاركية لسة اجل س تدّون النصوص الاكمةل ملداخالت  
 لتقرير.يُؤخذ مبا ورد امللخص والتقرير الاكمل، 
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مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. واعتربوا أأن أأي معلية لوض  الس ياسات ينبغي أأن تكون قامئة عىل 
ىل الربهان  تيان فدعوا ا  عدادها بشأأن مواطن املرونة. الربهان فامي يتعلق برشح قامئ عىل اال   ابلس ياسات املنفّذة أأو اجلاري ا 

ىل أأن ادلور املهم لنظام الرباءات يقوم عىل ما يتيحه .2 ن عدم  وأأشار وفد الياابن ا  من حوافز للرشاكت الصيدلية، وقال ا 
سهامات نظام الرباءات يف تعزيز الصحة العامة من شأأنه أأن حيول دون تطوير الأدوية يف املس تقبل. ورأأى الوفد  الاعرتاف اب 

ىل حتويل التوازن حنو اس تحد اث أأن نظام الرباءات القامئ هو نظام متوازن وينبغي أأال يؤدي أأي معل يف هذا املضامر ا 
 .ربمروانت أأك

ن  .9 وتبادل العديد من الوفود جتارب بدلاهنم يف اس تخدام مواطن املرونة يف الرباءات املتعلقة ابلصحة. وقال وفد كينيا ا 
قانون كينيا للرباءات اذلي يش متل عىل العديد من املروانت، اكن مفيدا يف التصدي ملشالكت الصحة العامة يف بدله، مبا يف 

ىل الأدوية بتلكفة ميسورة من خالل ختفيضات كبرية يف أأسعار الأدوية. وحتّدث أأيضا عن حاةل خاصة ذكل تيسري النفاذ  ا 
ىل مزيد تتعلق ابس تخدام الرتخيص اال جباري يف بدله وأأقّر ببعض التحدايت  يف اس تخدام مواطن املرونة اليت حتتاج ا 

 ادلراسة. من

ن قانون زمبابوي للرباءات حيتوي عىل مجي  وعرض وفد زمبابوي وض  بدله فامي يتعلق ابلصحة العا .11 مة والرباءات وقال ا 
ن بدله مل يس تخدم سوى مرونة واحدة، ويه الرتخيص اال جباري  طار اتفا  تريبس. وقال ا  املروانت الأساس ية املتاحة يف ا 

ىل املسا عدة التقنية حول أأفضل لالس تخدام اقحكويم، لكهنا مل حتقق الأهداف املتوخاة. وذلكل، شّدد الوفد عىل اقحاجة ا 
الس بل املتاحة للبدلان يك تس تخدم مروانت تريبس من أأجل الهنوض ابلصحة العامة وكيف ميكن للحكومات أأيضا أأن 

 .واليت ال تنفّذتس تخدم املروانت املنصوص علهيا يف الترشي  الوطين 

يف بدله. وذكر مجةل أأمور مهنا أأن ة تنفيذ الرتخيص اال جباري بوعىل املنوال نفسه، حتدث وفد زامبيا عن فشل جتر  .11
 ا.ميومعليا ومتوازان ومس تد شامالقضااي الصحة العامة تتطلب الزتاما من قبل مجي  أأحصاب املصلحة وهنجا 

املرونة عىل  ومواطنوأأخرب وفد اجلزائر اللجنة أأنه، حىت الآن، مل يواجه بدله أأية مشالك يف تنفيذ الاس تثناءات  .15
لقانون الوطين. ورمغ أأن بعض الاس تثناءات والتقييدات اكنت سهةل التنفيذ، أأوحض الوفد أأن بدله النحو املنصوص عليه يف ا

ن بدله قد يس تخدم تكل الرتاخيص اال جبارية يف  مل يس تخدم الرتاخيص اال جبارية فامي يتعلق ابلأدوية. واسرتسل قائال ا 
ىل مساعدة قانو  ،املس تقبل، وعليه نية لتمنية املوارد البرشية للماكتب حىت تمتكن البدلان من يقرتح أأن تدرس اللجنة اقحاجة ا 

 التعامل بشلك أأفضل م  تنفيذ الأحاكم املنصوص علهيا يف قوانيهنا.

نه يود أأن يؤكد جمددا عىل أأن الغرض من نظام  .12 وأأوحض وفد كولومبيا العالقة بني قانون املنافسة والرباءات. وقال ا 
لتاكليف واخملاطر املتعلقة ابلبحث والتطوير. وأأضاف أأن حامية الاخرتاعات من التقليد الرباءات هو معاجلة مسأأةل ارتفاع ا

ن مل  اتحة منتجاهتا للمجمت . وا  ن املسؤولية الاجامتعية لرشاكت الأدوية تمتثل يف ا  يشج  عىل املزيد من الابتاكر. ومىض يقول ا 
آلية الرتخيص اال جباري. وم  ذ ىل أأن ذكل ال يعين أأن تتدخل ادلول تفعل فميكن للحكومات أأن تس تخدم أ كل، أأشار الوفد ا 

ال يف حاةل وجود مؤ رات عىل أأن املامرسات التجارية أأو التسويقية تنهتك  يف طريقة اس تخدام  راكت الأدوية ملواردها، ا 
نه ال ينبغي لنا أأن نفرتض مقدما الامتالك غري املرشو ع للرباءات أأو سوء قانون البدل املعين. وعالوة عىل ذكل، قال الوفد ا 

اس تخداهما لأن ذكل س يكون انهتااك ملبدأأ حسن النية. وحتدث الوفد أأيضا عن دور الهيئة التنظميية يف حل مشالك اقحصول 
 عىل الأدوية.

اتحة اخلدمات الصحية عىل حنو شامل يف بدله يُعد من اقحقو  الفردية املنصوص علهيا يف  .12 ن ا  وقال وفد الربازيل ا 
ىل  ادلس تور. وأأردف أأن الربازيل تبدي، يف النقاش اجلاري عىل الصعيد ادلويل، دعام خملتلف املبادرات والعمليات الرامية ا 

اتحة اخلدمات الصحية عىل حنو شامل. ن القانون الربازييل يوفر، من جوانب معّينة،  تعزيز ا  وأأضاف قائال، يف مجةل أأمور، ا 
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حامية أأوس  مقارنة ابمحلاية اليت تكفلها املعاهدات املتعددة الأطراف. وأأبدى تأأييد الربازيل لنظام متوازن من شأأنه أأن يدمع 
نه ال يوافق فكرة أأن املناقشة حول هذا املوضوع عىل . وقال ا  املناف  املتأأتية منهالابتاكر ويضمن للمجمت ، يف الوقت ذاته، 

 ناقشات اجلارية يف هيئات أأخرى من هيئات الويبو أأو يف منظامت أأخرى.مناقشة مزدوجة م  امل مس توى اللجنة تُعد 

ىل عدة أأمور مهنا داللته  .12 وأأبدى وفد بيالروس دمعه للعمل اذلي تقوم به اللجنة يف جمال الرباءات والصحة ابلنظر ا 
دخال تغيري تدرجيي عىل الترشيعات الوطنية بغية هذا الصدد، أأن س ياسة بدله تريم ا   الاجامتعية واال نسانية. وأأوحض، يف ىل ا 

لرباءات. اب س تخدام مواطن املرونة اخلاصةحتقيق التوازن بني مصاحل ماليك الرباءات وعامة امجلهور عىل حد سواء من خالل ا
ىل أأن املساعي الهادفة ا   ىل حتقيق ذكل التوازن تقتيض دارسة وحتليل معّمقني ملواطن املرونة املوجودة وأأفضل وأأشار ا 

جراء الويبو دلراسة حول هذا املوضوع  ىل يكون مبثابة مساعدة كبرية تُقدم ا  س  املامرسات املنهتجة لتنفيذها. ورأأى الوفد أأن ا 
 ادلول الأعضاء.

مواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات والواردة يف قانون  هنا متكنية الأمريكية عدة نقاط موتناول وفد الوالايت املتحد .16
عادة ترس يخ  روط الرباءات، واذلي يُطلق عليه بشلك غري رمسي "قانون هاتش واكسامن"،  املنافسة عىل أأسعار الأدورة وا 

ىل مواصةل وحض الوفد، عىل وجه اخلصوص، أأن ذكل القانون أأفىضن حيال مواطن املرونة. وأأ متواز  من اس تحداث هنج  ا 
 يف الوالايت املتحدة الأمريكية.)النوعية( اجلنيسة  الابتاكر يف جمال الأدوية اجلديدة وتعزيز صناعة الأدوية

ىل عدة نقاط مهنا أأن مسأأةل الصحة العامة والرباءات واقحصول عىل الأدوية بأأسعار معقوةل تُعد من وأأ  .17 يران ا  شار وفد ا 
ىل البدلان النامية بل العملية للتصدي للتحدايت املطروحة. املسائل الهامة ابلنس بة ا  ، واقرتح بأأن تس تكشف اللجنة الس ُ

حدى واكالت الأمم املتحدة املتخصصة.  ورأأى أأن تناول موضوع الرباءات والصحة العامة يدخل مضن والية الويبو، ابعتبارها ا 
ن الاقرتاح اذلي قدمته اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأ  جراءات  عامل التمنية لنوقال ا  ميثّل، يف رأأيه، ازدواجية م  أأية ا 

 جارية داخل الويبو أأو خارهجا.

وأأبلغ وفد جنوب أأفريقيا اللجنة بأأن حكومته ظلت تعمل عىل حتسني الس ياسة الوطنية اخلاصة حبقو  امللكية الفكرية  .12
يف هذا الصدد، أأن حماوةل م  الرتكزي بشدة عىل اال صالحات الصحية من أأجل التصدي لتحدايت الصحية اخلاصة. وأأوحض، 

دوائر الصناعة الصيدالنية املتعددة الأطراف النيل من ذكل اجلهد ابءت ابلفشل. وأأكّد عىل رضورة أأن تناقش اللجنة، 
بشلك جوهري، مسأأةل الرباءات والصحة العامة وأأن تصيغ برانمج معل من شأأنه مساعدة البدلان عىل تكييف قوانني 

صحية العامة. كام رأأى ال  اواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات طبقا الحتياجاهتمعىل حنو اكمل من الرباءات بغرض الاس تفادة 
حدى واكالت الأمم املتحدة املتخصصة، دورا أأساس ياالوفد أأن لل تؤديه مضن واليهتا من أأجل تيسري اقحصول  ويبو، ابعتبارها ا 

 عىل الأدوية.

ن البدلان تس تفيد، مبو  .19 جب اتفا  تريبس، من مرونة يف تعريف مصطلح "الاخرتاع"، وغري وقال وفد الأرجنتني ا 
ىل أأن مواطن املرونة متكّن اقحكومات من تقليص الأثر السليب اذلي وأأ  ذكل من  روط الأهلية للحامية مبوجب براءة. شار ا 

دلراسة اخلاصة مبواطن قد حتدثه حقو  امللكية الفكرية عىل اقحق يف الصحة. وبناء عليه رأأى الوفد أأن من املهم تطوير ا
ىل اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومجموعة  املرونة املنصوص علهيا مبوجب اتفا  تريبس والعمل عىل تنفيذ تكل املواطن استنادا ا 

 جدول أأعامل التمنية.

آنفا واليت أأيّدت اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل ا .51 ىل ادلول الأعضاء املذكورة أ لتمنية، قالت وابال ضافة ا 

ن العمل اذلي تقوم به اللجنة بشأأن هذه املسأأةل  ىل برانمج العمل الوارد يف الصني بشلك رصحي أأيضا ا  ميكن أأن يستند ا 
 الاقرتاح.
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ومن هجة أأخرى حتدث وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب وشّدد عىل رضورة أأن يبلور العمل القادم يف هذا اجملال  .51
 الأفاكر، مثال، من اقرتاح الوالايت املتحدة الأمريكية.هنجا متوازان ويس تلهم 

ىل البدلان اليت  .55 كام انضّم ممثلو املؤسسة ادلولية ال يكولوجيا املعرفة وش بكة العامل الثالث ومنظمة أأطباء بال حدود ا 
 أأيدت اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية.

 

 ]هناية الوثيقة[


