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 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  1جنيف، من   1034نومفرب  7اإ

 
 

التكنولوجيا دراسة عن دور أنظمة الرباءات يف النهوض باألدوية االبتكارية، ويف تعزيز نقل ملخص: 
 الالزمة إلتاحة األدوية اجلنيسة واألدوية احملمية مبوجب براءة يف البلدان النامية وأقل البلدان منوا  

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة
ىل  17 ليت عقدت يف جنيف منالعرشين ا ايف دورهت ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتبقرار اللجنة  معلا  .3 اإ

دراسة عن دور أأنظمة الرباءات يف الهنوض ابلأدوية املعنونة " SCP/21/8 الأمانة الوثيقةقدمت ، 1034 يناير 13
الابتاكرية، ويف تعزيز نقل التكنولوجيا اللزمة لإاتحة الأدوية اجلنيسة والأدوية احملمية مبوجب براءة يف البدلان النامية وأأقل 

ىل اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشينالبدلان منواا  ىل  ضعت استناداا و  و تقيص احلقائق،  عىلتقترص هذه ادلراسة . و " اإ اإ
ىل  .املتصةل هبذا املوضوع كتاابتاس تعراض شامل لل  قد ل تستنفد الطبيعة املعقدة واملتعددة اجلوانب للموضوع، ونظراا اإ

ن ، الويبواللغات يف لس ياسة  وفقاا و ختض  ملزيد من البحث.  قدراسة يمي  املسائل اات الصةل، واليت ادل فاإ
ن SCP/21/8 وثيقةال ىل جحمها زيية نظراا لكمتاحة فقط ابللغة الإ ن . اإ تكون وس   SCP/21/8 لوثيقةلهذه الوثيقة ملخص واإ

 ابللغات الست.متاحة 

 قطاع صناعة الأدوية التكنولوجيا يفالابتاكر ونقل بني قياس العلقة بني أأنظمة الرباءات و 

نقل بني الابتاكر أأو لعلقة بني أأنظمة الرباءات و ل تندرج يف القياس التجرييب قضااي الوثيقةالأول من  يوحض القسم .1
 صناعة الأدوية.قطاع يف التكنولوجيا 

 صناعة الأدويةمؤرشات الابتاكر ونقل التكنولوجيا يف قطاع 

الابتاكر أأو نقل التكنولوجيا بني املؤرشات املس تخدمة عادة لتقيمي العلقة بني نظام براءات و  هذا القسم أأولا  تناولي  .1
عىل سبيل املثال، اس تخدمت العديد من فاس تخدام تكل املؤرشات. املشالكت النايمة عن ، و قطاع صناعة الأدويةيف 
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، عىل البحث والتطوير يف قطاع صناعة الأدويةرباءات التأأثري التغريات يف حامية  لفحص أأنشطة البحث والتطويرادلراسات 
ابس تخدام  من البحث والتطويراصة اخلعوائد وتكوين البحث والتطوير، وال، البحث والتطويرنفقات  مبا يف اكل مس توى

ن وم  اكل،  لأسهم الرشكة الصيدلنية وخصوهما وأأصولها.القمية السوقية  البحث  نفقاتبياانت موثوقة عن  احلصول عىلفاإ
يصالو ، والتطوير قد  ،ستيرارو ورريه من أأشاكل نفقات البحث والتطويررأأس املال الاو  البحث والتطوير، تسديد عقود تاإ

ىل تغري تعريف البحث والتطوير يف البدلان  .يكون صعباا وقد تكون فائدهتا حمدودة نظراا اإ

قطاع لقياس الابتاكر أأو نقل التكنولوجيا يف  لرباءاتابالاستشهاد و الرباءاتطلبات و  رباءاتال منح أأيضا اس ت خدمو  .4
دد نشاط طلب. صناعة الأدوية ن رباءات مكؤرش مكي لعملية الابتاكر. ال وح  ل  نشاط طلب الرباءات مكؤرش اس تخدامواإ

ىل اكل، الرباءات أأو طلبات الرباءات. و عد  مبجردقمية الابتاكر  قد ل تقاس عىل سبيل املثال،فمن التحدايت. خيلو  ضافة اإ اإ
ن عدداا  تقيمي ل  بياانت اس تقصائية قد اس تخدمت صناعة الأدويةقطاع ر دور أأنظمة الرباءات يف ابتاك عنمن ادلراسات  فاإ

ل متتكل قدرات متطورة  أأما يف البدلان اليت بني البحث والتطوير/التسويق يف جمال الأدوية.و  الرباءاتالعلقة بني حامية 
 جمدايا  قد ل تكون مؤرشاا صناعة الأدوية قطاع   يفنييلمشاركني احملل ل ادلراسات الاس تقصائية عىل البحث والتطوير، فاإن 

ىل اكل، اس تخدمت بعض ادلراسات و  بتاكر.بشأأن الا ضافة اإ جتارية، مبا يف اكل مدفوعات بياانت السوق و نتاجئ  بياانتاإ
قد اتفاقات الرتخيص،  خيصفامي و . الأدويةصناعة الأدوية وتكنولوجيا  انتشارو  الرباءاتالرتخيص، لتقيمي العلقة بني حامية 

اا أأفصح عهنا علناا.يصعب  ل اإ  احلصول عىل تكل املعلومات اإ

 قطاع صناعة الأدويةقياس تأأثري نظام الرباءات عىل الابتاكر ونقل التكنولوجيا يف  حتدايت

بني البحث والتطوير يف قياس العلقة بني أأنظمة الرباءات و  بشأأنالعديد من ادلراسات  من خلل حتداينلوحظ  .5
صلح قانون أأن  . أأوهلامقل التكنولوجياأأو ن جمال صناعة الأدوية صلح حقوق امللكية الفكرية  الرباءاتاإ يكون  عام بوجهأأو اإ

الصناعات احمللية  اس تجابة لحتياجات ،الرباءاتحامية  هأأو تعزيز  فبعبارة أأخرى، يعد اعامتد البدل .داخلياا  ياا س ياس   خياراا  رالباا 
رجاعصعوابت يف  اكل وس يثري ر.عىل الابتاك أأكرب قدرةاليت اكتسبت  صناعة يف زايدة الابتاكر أأو نقل التكنولوجيا  اإ

ىل الأدوية  ىل العديد من ادلراسات  أأشارت. وقد الرباءاتتعزيز حامية اإ دخال لإ اضطرت  أأن البدلان النامية وأأقل البدلان منواا اإ
صلح حقوق امللكية تفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية لجة نتي حامية امللكية الفكريةالفكرية واعامتد مس توى أأعىل من  اإ

صلح بدل ان نأأ العديد من ادلراسات عىل اتفقت . ونتيجة ذلكل، س(باملتصةل ابلتجارة )اتفاق تري   بعدقوانني الرباءات ل م  اإ
ىل اتفاق تريبس  رجاعه، بوجه عام، اإ ن ال ، ومن مث ؛سبب خاريجميكن اإ متثال لتفاق بغية الا الرباءاتقوانني  يفتغيريات فاإ

هو ف التحدو الثاين أأما  .جتربة طبيعية لفهم تأأثري حامية امللكية الفكرية عىل الأنشطة املبتكرةقد يوفر يف بعض احلالت تريبس 
 يف تؤثر هذه العواملاملبادرات رري القامئة عىل الرباءات، والقوانني والس ياسات عىل الابتاكر أأو سوق التكنولوجيا. وقد تأأثري 

 .الأدويةصناعة أأو نقل التكنولوجيا يف جمال عىل الابتاكر  الرباءاتتأأثري أأنظمة  بشأأنلبياانت املرصودة واملتعلقة ابجتاهات الا
ىل البياانت  ومراعاةا لأو أأثر يف التحليل، حاولت ادلراسات الإحصائية الس يطرة عىل هذه العوامل بطرق خمتلفة استناداا اإ

 واملهنجية املس تخدمة.

 يف تروجي الأدوية املبتكرة ظمة الرباءاتأأندور 

 الهنوض ابلبتاكر يف قطاعادلراسات التجريبية اليت تقيس دور أأنظمة الرباءات كلك يف  يس تعرض القسم الثاين .6
 دور عنارص هامة من نظام الرباءات يف الابتاكر يف قطاع صناعة الأدوية. الكتاابت اليت تعتربيس تعرض  مث الأدويةصناعة 

 ادلراسات التجريبية

أأو تأأثري  أأنه ل يوجد الصيدليندور أأنظمة الرباءات كلك يف الابتاكر  بشأأنالتجريبية  أأوحض اس تعراض الكتاابت .7
اليت تقيس دور أأنظمة  ،لحظت ادلراسات الإحصائيةو .يف يمي  البدلان الصيدلينعىل الابتاكر  الرباءاتاية محلواحد 
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ىل الابتاكر الصيدلينيف  تزايدات لوحظ ةأأن أأي الصيدلين،الرباءات يف تشجي  الابتاكر  مبوجب اية امحل ل تعزى حرصاا اإ
تؤدو دوراا يف التأأثري عىل الأنشطة الابتاكرية  ،مس توى التعلمي ومس توى دخل البدل وجحم السوق، مثل وأأن عواملبراءة 

 ة.الأدويصناعة يف جمال 

ىل أأن أأشارت دراسات و  .8  ةحامس يكتيس أأمهية الرباءاتحامية اس تقصائية عديدة للمشاركني يف قطاع صناعة الأدوية اإ
خلصت دراسات اس تقصائية خمتلفة لقطاعات صناعة  يف هذا الصدد،. والأدويةالبحث والتطوير يف جمال صناعة حتفزي يف 

ىل أأنه لول  .حامية الرباءات ملا قامت العديد من الاخرتاعات الصيدلنية ول ُأطلقت جتارايا  الأدوية يف البدلان املتقدمة اإ
حدى احلجج الرئيس ية املقدمة  التلكفة العالية للبحث  امحلاية الصارمة حلقوق امللكية الفكرية برضورةفامي يتعلق واكنت اإ

ىل  فاإن  ،تلكفة تطوير الأدويةب  اخلاصةللمنشورات  يحفص مهنجوالتطوير املتعلقني ابملنتجات الطبية اجلديدة. واستناداا اإ
ىل املعنونة " منظمة الصحة العامليةو  التجارة العاملية والويبو دراسة منظمة  – التكنولوجيات والابتاكرات الطبيةتعزيز النفاا اإ

ىل لعامة وامللكية الفكرية والتجارةالتقاطعات بني الصحة ا  البحث والتطويرأأن تقديرات تاكليف " )ادلراسة الثلثية( أأشارت اإ
 )رمسةل أأمرييك دولر مليون 881.6و( أأمرييك دولر مليون 363 )رمسةل دولر مليون 21ترتاوح بني 

ا قدمت ادلراسة الثلثية هذه املعلومات، أأوحضت أأنه يصعب (أأمرييك دولر مليار 3.8  تكل البياانت وأأن التحقق منه. واإ
يف جمال صناعة  البحث والتطويريف ىل متغريات متعددة. وفامي يتعلق مبسأأةل قياس التلكفة/الاستيرار التقديرات تستند اإ 

وم  اكل،  .الأدوية اللزمني لس تحداث /الاستيرارلمئة لقياس التلكفةامل هنجيةامل توافق يف الآراء بشأأن  ل يوجد، الأدوية
تطوير ل أأن التاكليف الثابتة  "3": ا لتطوير قطاع صناعة الأدوية ويل جدل فهي سامت ثلث ه توجدأأنباملعلقني  أأفاد بعض

نتاج؛ لالتاكليف احلدية  من حيثكبرية للغاية  الأدويةصناعة  قطاع ؛ مرتف  مرشوع التطويرمعدل فشل وأأن  "1"لإ
 .التطويرتاكليف ب  مقارنةا  قليةلتاكليف التقليد وأأن  "1"

ىل اكراملتقدمة  البدلانيف  الصيدلينالابتاكر يف  الرباءاتادلراسات الإحصائية عن تأأثري ونزعت  .2 أأن حامية  اإ
جيابياا ابيف ادلول املتقدمة ير  الرباءات ( 3222) وجد ابزديراكعىل سبيل املثال، ف. الأدويةصناعة يف لأنشطة الابتاكرية تبط اإ

هجود البحث والتطوير اخلاصة ابلأدوية  اذلو عزز حامية الرباءات عىل 3287 يف دراسة عن تأأثري الترشي  الكندو لس نة
نفاق عىل البحث والتطوير الصيدلنيني ( أأن 1007) . وابملثل، وجدت تش يان3287 من عاميف كندا ابتداء  زايدة الإ

جيايب لها أأثر اكن الرباءات ضاو س توايت أأعىل من التعلمي. مب  تمتت  أأكرث تقدماا بدلان يف الصيدلنيني  البحث والتطويرعىل  اإ فة اإ
ىل اكل،  ىل أأنه فامي يتعلق ابلأمراض اليت تؤثر يف البدلان  (1031) خلص اكيل وزملؤهاإ رتبط حامية ت، املرتفعة ادلخلاإ

 الصيدلنيني. لبحث والتطويريف ا أأكرب هودب يف هذه البدلان  الرباءات

ن الأدةل عىل تأأثري حامية  الابتاكر الصيدلين يف الرباءاتالأدةل عىل تأأثري نقيض وعىل  .30  الرباءاتيف ادلول املتقدمة، فاإ
البدلان النامية أأو  املوجودة أأساساا يفمراض الأ علج اخلاصني ابلأدوية املتعلقة ب البحث والتطويريف البدلان النامية أأو عىل 

ىل أأو منواا  أأقل البدلان اخلاص ببعض  لنشاط الإبداعيزايدة يف ا( 1003) وزملؤه و. ووجد لجنو اجتاه اثبت مل ترش اإ
ىل  اليت تضم أأحاكم بشأأن نتيجة لتفاق تريبس واتفاقات التجارة احلرة  منواا البدلان أأقل أأسواق الأدوية عىل الأقل املوهجة اإ

ىل زايدة1005) زملؤهو امللكية الفكرية. وابملثل، خلص لجنوو  يف نشاط منح الرباءات  أأوائل الألفينياتواحضة يف  ( اإ
ىل معاجلة جيدة ومنخفضة التلكفة.حاجة  اليت ل تزال يفالببليومرتية املتعلقة ابلأمراض  تشهاداتوالاس  وم  اكل، لحظ  اإ

أأنه ( 1031) وزملؤهاكيل . ووجد هذه الزايدة البت يف اس مترارأأنه قد يكون من السابق لأوانه  (1005) لجنوو وزملؤه
يف  البحث والتطويراملزيد من هجود  البدلان منواا أأقل يف البدلان النامية و  الرباءاتامية حمل حتفز ، املرتفعة ادلخللبدلان خلفاا ل 

 علج الأمراض املهمةل.

دوات ووجد يف الهند.  الابتاكر الصيدلين يف الرباءاتأأثر حامية  عىل وركزت العديد من ادلراسات .33
ىل( 1008) وزملؤه تغطي بياانت  بناء عىليف الهند البحث والتطوير الصيدلنيني  الرشاكت الهندية أأنشطة زايدة توهجات اإ

ىل  3282الفرتة من  يف الهند،  الصيدلنية الرباءاتلتنفيذ حامية  حتس باا  ه( أأن1008) وزملؤهأأرورا وجد ابملثل، . و1005اإ
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ىلة و الإبداعي زادت رشاكت أأدوية هندية كبرية أأنشطهتا البحث والتطوير. ووجد  منااج جتارية قامئة عىل تكثيف حتولت اإ
نظاهما اخلاص ابملنتجات القامئة عىل الرباءات، يف الهند قد اخنفض يف  ( أأن منو الابتاكر الصيدلين1031) هييل وزملؤه

ىل  املس متدة من قطاع  الرباءاتبياانت  أأنظمة املنتجات القامئة عىل الرباءات للبتاكر ل تدمعه مفهوم حتفزيأأن وعليه خلصوا اإ
ليه رشاكت الأدوية الهندية أأنشطهتا اخلاصة ابلبحث  الأمراض نوعومن حيث الأدوية يف الهند.  ةصناع اذلو وهجت اإ

( 1003) والتطوير، بينت الاس تقصاءات اخلاصة ابملشاركني يف قطاع الأدوية واملس تخدمة يف كتاابت لجنوو وزملئه
يزم  يس هتان هبا من مزيانيات البحث والتطوير ملنتجات  أأن الرشاكت الهندية خصصت حصة ل( 1005) ولجنوو وزملئه

طلقها يف  % من النفقات 36( أأن حنو 1003) وأأفاد لجنوو وزملؤه لأمراض الاس توائية.لعلج او  أأقل البدلان منواا أأسواق اإ
مراض الاس توائية. الإجاملية للبحث والتطوير للمشاركني يف الاس تقصاء اس هتدف منتجات لأسواق أأقل البدلان منواا أأو الأ 

 %.30( يف حبث لحق بأأن هذه احلصة بلغت 1005) وأأفاد لجنوو وزملؤه

 عنارص أأنظمة الرباءات ودورها يف تعزيز الأدوية املبتكرة

يف حني . والابتاكر الصيدلين عىلبعض عنارص نظام الرباءات س بل تأأثري أأو احامتل تأأثري  كذكلالقسم الثاين  يصف .31
ن  ع براءة،و موض س تحرضات والعمليات الصيدلنيةامل أأن تكون ين ادلويل مبوجب اتفاق تريبس يتطلب أأن الإطار القانو فاإ

ة. قطاع صناعة الأدويالابتاكر ونرش التكنولوجيا يف  الإطار القانوين عىل الصعيد الوطين أأو الإقلميي يؤثر يف املقام الأول عىل
ن أأحد قابلية حامية املبتكرات اصة خب، و القابلية للحامية مبوجب براءةي مسأأةل  الابتاكر الصيدلينالهامة يف  العنارص واإ

طار حتديد قد يكون عىل سبيل املثال، البيوتكنولوجية مبوجب براءة. ف  املعينالقانون ما هو قابل للحامية مبوجب براءة يف اإ
ىل راسة الثلثية ادلأأشارت و  .البحث والتطوير الصيدلنينيلتوجيه  هاماا  مؤرشاا  الأول  الطبيني قابلية حامية املؤرشينأأن اإ
اخلاصة  الرباءات بشأأنرأأو ويفيد  .قطاع صناعة الأدويةبعد الابتاكر يف مبوجب براءة هو كذكل عنرص هام ل  والثاين

آ  خر مثلا ابس تخدام املؤرشين الطبيني الأول والثاين بأأن هذا النوع من الرباءات ياكئف أأنشطة رري ابتاكرية. بيامن يفيد رأأو أ
بداعي يف حد ااته وأأن اس تحداث اس تخدامات طبية جديدة يتطلب كذكل  بأأن الاس تخدام الطيب الإضايف قد يكون اإ

 وجود حوافز.

ىل أأن .الابتاكر الصيدليندورة قابلية امحلاية مبوجب براءة كذكل دوراا يف رشط يؤدو قد و  .31 رشط اجلدة قد  ونظراا اإ
لتطوير اللزمة و تسويق الواسعة ال تطوير و ال تاكليف  يراعيض أأن نظام الرباءات ل بعال  رأأىجزوء معروف،  حامية مين 

ىل منتج صيدلين يسمح بتسويقه )روان ىل اكل((. و 1031) ( وابشري1002) جزوء معروف ورري قابل للحامية اإ ضافة اإ  اإ
اخلطوة ، تؤثر والابتاكر والصحة العامةالفكرية جلنة منظمة الصحة العاملية املعنية حبقوق امللكية  أأعدته لتقرير وفقاا و 

/رشط عدم البداهة عىل الابتاكر التدرجيي اذلو يؤدو دوراا يف تطوير منتجات تليب احتياجات الصحة العامة. الابتاكرية
ىل بني الابتاكرات  توضيح احلدأأمهية  تكدأُ و  فوائد  وبني الابتاكرات اليت مل تقدم أأية حتسينات حقيقيةالتدرجيية اليت تؤدو اإ

دد   بأأنه ينطوو عىل ابتاكر صيدلين وخباصة فامي يتعلق يف بعض الكتاابت الفائدةرشط التطبيق الصناعي/علجية. وح 
 ((.1033) ابجلينات )الأونكتاد(( و1005) وزملؤه)شاخت  ابملركبات املصنعة اليت ل يعرف لها أأية نتيجة منطبقة

ىل لأونكتاد ، أأشارت دراسة ابوض  املطالبوفامي يتعلق  .34 التقدم يف قد تؤثر  الرباءاتنهتا  لأأن مذاهب خمتلفة اإ
ن  الطيب. آراء خمتلفة بشأأن الرباءات و مدة حامية واإ متديد أأجلها قد يؤداين كذكل دوراا يف الابتاكر الصيدلين. وُأعرب عن أ

منظمة أأطباء  مثل) الأدوية اجلنيسة ولوجأأن هذه المتديدات تعيق ب وأأفاد رأأو أأثر متديد أأجل الرباءات عىل الصحة العامة.
آخر بأأهنا((، 1031) بل حدود مكتب تقيمي التكنولوجيا، الكونغرس  مثلالنشاط البحيث ) حتفز بيامن أأفاد رأأو أ

 ((.3283) الأمرييك

ىل أأن لجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامةل  وأأشار تقرير .35 س تثناء س تخدام التجرييب و/أأو االا اإ
ىلمدى  ان يفؤثر ي، قد مثلا  البحث العلمي، ضافة اإ جراء أأحباث متابعة. واإ ماكنية اإ بعض ادلراسات العلقة بني  قميتاكل،  اإ
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جبارية قد تؤثر  و الابتاكر الصيدلينالرتخيص الإجبارو والتغريات يف جمال  عىل الاستيرار يف البحث وجدت أأن تراخيص اإ
اا اس ت  لهذه ادلراسات وفقاا . و معقدةبطريقة والتطوير الصيدلنيني  هنا عىل نطاق واس ، الرتاخيص الإجبارية خدمت ، اإ فاإ

 س تافروبولويف الرفاه يف ظل ظروف معينة ) ابلرضورة اخنفاض ايرتتب علهي لن لكنو  بتاكرس تقلل حوافز الا
تس تخدم وجدت دراسات ل، وابملث .((1034) زملؤهنجن و ي الابتاكر يف بعض احلالت )توب  تشج (( و 1034) وزملؤه

ر الصيدلنيني. وأأوحض رانسلندت البحث والتطوي يفالاستيرار عىل منااج نظرية أأن الاس ترياد املوازو يؤثر 
متتكل جمال استنفاد ضيق ومن مث جمالا واس  النطاق  اليتو وطنية، س ياسات استنفاد أأن البدلان اات  (1004) وزملؤه

 بدلان بني"منواج وابس تخدام  حوافز أأقوى للبتاكر عىل حساب تاكليف اس هتل  أأعىل. للمتيزي بني الأسعار، قد توفر
طار البحث والتطويرالاستيرار يف ( أأن 1034) وجد بيناتو وزملؤهالشامل واجلنوب"،  عندما التجارة املوازية  ازداد يف اإ

ىل الرشاكت تزويد "اجلنوب"أأخذ "اجلنوب" يف احلس بان نفقات البحث والتطوير، وتلكفة  ، وعدم وجود تنظمي ابلنس بة اإ
ىل أأن(، ابس تخدام 1031) . وخلص مانتوفاين وزملؤهلأسعارل اقتصاد انشئ توجد فيه  ه يف ظلمنواج ثليث البلد، اإ

 أأدىتكنولويج(، ال تقدم متفاوتة من ال مس توايت  ااترشاكت  نولوجية )أأوالناحية التك رشاكت رري متجانسة من 
ىل زايدة الاس ترياد املوازو  ىلاإ ضافة اإ اكل،  الرشاكت الأكرث تقدماا من الناحية التكنولوجية للبحث والتطوير الصيدلنيني. واإ

اتحةتاكليف التجارة منخفضة،  تكونأأنه يف الاقتصادات الناش ئة حيث  وجدوا ىل الاس ترياد املوازو للأدوية  س تؤدو اإ اإ
جراء الرشاكت لأنشطة حبث وتطوير   صيدلنيني أأقل بغض النظر عن مس توى التطور التكنولويج.اإ

ن  وفضلا عن .36 آاثر اكل، فاإ قابلية حامية أأدوات البحث المتهيدية مبوجب براءة )مثل أأدوات البحث القامئة عىل أ
آاثر بعض الاسرتاتيجيات التجارية )مثل   لينالابتاكر الصيد"( عىل الرباءات حزمامرسة و"املالكياانت رري اجلينات( وأ

 يف الوثيقة.تناقش 

البدلان احملمية مبوجب براءة يف الأدوية اجلنيسة و  لإاتحة عزيز نقل التكنولوجيا اللزميف ت أأنظمة الرباءات دور
 النامية وأأقل البدلان منواا 

 العلقة بني أأنظمة الرباءات ونقل أأو نرش اليت تفحصادلراسات التجريبية  ،القسم الثالث من ادلراسة ويس تعرض .37
يف جمال نقل التكنولوجيا  الرباءاتيف دور عنارص خمتارة من نظام  يس تعرض الكتاابت اليت تنظر. مث الصيدلنيةالتكنولوجيا 

 عليه مل ت درجنطاق واس  يف أأماكن أأخرى، و  عىلعام  بوجهدور أأنظمة الرباءات يف تعزيز نقل التكنولوجيا الصيدلنية. وعوجل 
 ة.سهذه املناقشات يف هذه ادلرا

 ادلراسات التجريبية

ن  .38 يف لك مرحةل من دورة الابتاكر: من  حيدثمن خلل قنوات خمتلفة، قد  يمتاذلو قد نقل التكنولوجيا، اإ
ىل ال اكتشاف الأدوية  الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني مثل بعض ادلراسات، أأقرت عام،  وبوجه واس  النطاق.التسويق اإ

الصيدلنية لرشاكت الصيدلنية القامئة عىل لنقل التكنولوجيا  لزمن حامية امللكية الفكرية ي رشط بأأ (، 1033) الصيدليني
نتاج احمليل، مثل الأونكتاد الصيدلين نقل التكنولوجيابشأأن دراسات قميت ، البحوث. ويف الوقت ااته (، نظام 1033) والإ

طار نقل التك  كأحد مكوانتامللكية الفكرية يف أأو بدل  نتاج احمليل ليف س ياق نقل التكنولوجيا لأغراض ونولوجيا. اإ لأدوية، الإ
نتاج احمليل متفاوتاكن لها تأأثري  الرباءاتتبني أأن  القدرة التقنية  مهنا مثلا  مدى التأأثري عىل عوامل أأخرىواعمتد . عىل الإ

 لأدوية.احمللية لصناعة ل ل 

ن  .32 دوية املتوفرة يف نقل التكنولوجيا اللزمة لصن  الأ مة الرباءات و فحص العلقة بني أأنظاليت تادلراسات التجريبية واإ
 الرباءاتالعلقة بني حامية  العديد من ادلراساتوعوضاا عن اكل، قميت  حشيحة. البدلان النامية وأأقل البدلان منواا 

طلق املنتج الصيدلينو  الصيدلنية . وعىل ان النامية وأأقل البدلان منواا لأدوية يف البدلل التوافر العامقمية جتارة ادلواء، و و ، اإ
، أأوحضت ادلراسات التجريبية اليت الابتاكر الصيدليندور أأنظمة الرباءات كلك يف تشجي   بشأأنغرار ادلراسات التجريبية 
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آاثر  يف أأيةأأثرت  ،البدل يفوتوزي  ادلخل  يف البدلمثل مس توى ادلخل  يمةل عوامل،يف القسم الثالث أأن  اس ت عرضت أ
 الصيدلنية. الرباءاتاية محلمرصودة 

فقد ، قطاع صناعة الأدويةدور أأنظمة الرباءات يف تعزيز نقل التكنولوجيا يف  ةأأن هذه ادلراسات ل توحض مبارش  ورمغ .10
ا اكيل اهدراسة أأجر فعىل سبيل املثال، وجدت من خلل قنوات خمتلفة.  تكون هامة لنقل التكنولوجيا اذلو حيدث

طلق  الرباءاتوتفحص نتاجئ زايدة حامية  (1031) وزملؤه ىل أأدوية ، والمكية املباعة والسعر الأدويةعىل رسعة اإ أأن النفاا اإ
ىل ضافة اإ طلق منتج  جديدة يزداد، يف املتوسط، ابعامتد اتفاق تريبس. واإ صيدلين اكل، وجدت ادلراسة أأن احامتل اإ

ضافة جديد، فضلا عن المكيات املباعة، يزدادان حبسب  ىل اكل، وجد بوريلالسعر. واإ اكن هل  الرباءات( أأن نظام 1006) اإ
جيايب قوو عىل توافر علجات فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز يف البدلان النامية اات  توزي  ادلخل املتساوو تأأثري اإ

زايدات الأسعار اليت حتفز ل تؤيد ل ادلخ اليت تمتت  بتفاوت كبري نسبياا يفأأن البدلان النامية وجدت ادلراسة كام . نسبياا 
 الإطلق املبكر للمس تحرضات الصيدلنية احملمية مبوجب براءة.

ىل حتفزي دخول (1005) ومن حيث البدلان املرتفعة ادلخل، وجد لجنوو .13 أأما السوق.  أأن تعزيز حامية الرباءات مييل اإ
عىل أأن املس توايت العالية  لأدةل متباينة. ووجد لجنوو أأدةلان فامي خيص البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل، وجد لجنوو أأ 

ىل تشجي   الرباءاتحامية من   اات قدرة أأقل عىلفامي يتعلق ابلبدلان  املدى القصري، وحتديداا  زايدة تواتر ادلخول عىلمتيل اإ
نتاج. ن املدى الطويل:  عىل احلال قد خيتلف أأن وعىل النقيض، وجدت ادلراسة الإ ا اإ نتاجية اليت تمتت  بالبدلان اإ حملية قدرة اإ
 دراسة تقمي ويف املدى الطويل. عىلتدخل السوق  مس تحرضات صيدلنية جديدة أأقل قد متتكلواسعة  براءاتوحامية 

ثرالتجارة املتعددة الأطراف والثنائية   ه فاميأأن (1030) وزملؤه ادوغديلوجد تنفيذ اتفاق تريبس،  للأدوية البيوتكنولوجية اإ
ولكن ليس  خيص مجموعة مراقبة من املنتجات رري املتصةل ابمللكية الفكرية، شهدت صادرات الأدوية زايدة يف البدلان النامية

ىل ادو و غديلومن مث خلص تكل البدلان. زايدة كبرية يف واردات  ىل تغريات ملحوظة أأن اتفاق تريبس زملؤه اإ مل يؤدو بعد اإ
 جية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منواا.يف مس توى جتارة الأدوية البيولو 

 الصيدلنيةأأنظمة الرباءات ودورها يف نقل التكنولوجيا من عنارص 

ىل  تفتقرتكنولوجيات ال الرباءات ونرش رمغ الإقرار بأأن الصةل بني نظام  .11 عنارص معينة فقد يكون ل أأدةل قاطعة، وجود اإ
آاثر عىل نقل التكنولوجيا يف  من  ،رشط اخلطوة الابتاكرية/عدم البداهةب . وفامي يتعلق قطاع صناعة الأدويةنظام الرباءات أ

ماكنية عرقةل اسرتاتيجيات املفوضية الأوروبية عن قلقها  أأعربت زاء اإ اس تحداث نسخ جنيسة من  التجدد املس متر للرباءاتاإ
 ا.منتج محمي مبوجب براءة وتسويقه

لتكنولوجيا الضمين ل نقل ال هم يف يس  الرباءاتأأن نرش طلبات الرباءات و  يوحض عامةرشط الكشف، ب وفامي يتعلق  .11
ىل يف هذا الصدد( 1007) وأأشارت كوراينقل التكنولوجيا من خلل اتفاقات الرتخيص ونقل احلقوق.  وكذكل يف أأن رشط  اإ

بناء عىل ) الرباءةمدة خلل  صيدلين اكتشافلمتكني اس تنساخ  قطاع صناعة الأدويةأأمهية خاصة يف  يكتيسالكشف 
جباروترخيص  ن  ( أأو بعد انهتاء مدة الرباءة.مثلا  اإ  دور رشط الكشف يبشأأن ت أأحد الأس ئةل الأساس ية اليت أأثري واإ

لزام صاحب الرباءة ابلإفصاح عن اكتشافه بغية الإسهام يف نقل التكنولوجيا وحتقيق املزيد منمدى  ن الابتاكر اإ نطاق . واإ
ورريها من املعلومات املتعلقة ابلوض  القانوين  متصةل هبااملعلومات املتعلقة بأأية حقوق و أأحصاب احلق، و امحلاية )حدود احلق(، 

 أأحد اجلوانب حتديد الوض  القانوين. ويعد للجمهور من خلل ماكتب الرباءات متاحة أأيضاا  الرباءاتطلبات و  لرباءاتل
جراء  طلق املنتج وتسويق الرتاخيص ي س تخدم يف اختاا قراتقياميت و الرئيس ية يف حرية اإ رات بشأأن البحث والتطوير واإ

 والتفاوض علهيا.

ىل اكل، أأكد ماسكوسو  .14 ضافة اإ لنقل  مصدراا  يصبحانوالاس ترياد املوازو قد  الرباءاتحقوق ( أأن استنفاد 1003) اإ
جبارية ملنتجي الأدوية تراخيأأصدرت خللها  التُأبلغ حب. وفامي يتعلق ابلرتخيص الإجبارو، الصيدلنية التكنولوجيا ص اإ
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ىل  نظراا عىل نطاق واس   فعالية الرتخيص الإجبارو كأداة لنقل التكنولوجياوم  اكل، نوقشت . نياحمللي  نقل ه ل ميكنأأن واق اإ
برام تراخيص طوعية أأو عن طريق  ل ابإ  ((.1003) ة )وااتلالهندسة العكس يهمارات مل ي فصح عهنا يف طلبات الرباءات اإ

ن  .15 حدىهو  الرباءاتص ترخيواإ ىل اإ  تكنولوجيا. ويفتطوير ال  املرخص هلم ومواصةل قنوات تعزيز نقل التكنولوجيا اإ
ىل منتجي الأدوية اجلنيسة ية ن خدمت اتفاقات الرتخيص الطوعية لنقل التكنولوجيا الصيدلهذا الصدد، اس ت   يف البدلان اإ

نتاج احمليل ونقل التكنولوجيا  ، يف توهجاتدراسة ملنظمة الصحة العاملية نظرت والنامية.  ىل  اخلاصة ابلأدويةمبادرات دمع الإ اإ
ضافة عىل الإ  تكنولوجيا )أأو دمع قدرة املنتجدمج عنرص نقل ال اليت تطوعية الرتاخيص ، وجدت أأن الالبدلان النامية نتاج اإ

ىل ترخيص احلق القانوين يف اس تخدام الاخرتاع   منتصف التسعينيات. وفضلا عنازدادت عامة منذ ( احملمي مبوجب براءةاإ
ضافية لنقل التكنولوجيااكل،   .قطاع صناعة الأدويةيف  ت عترب مجموعة الرباءات أأداة اإ

ىل اكل، اعمتدت بعض البدلان  .16 ضافة اإ عىل الامتس حامية الرباءات س ياسات تشج  اجلامعات واملؤسسات البحثية واإ
(. ويف حاةل املس تحرضات 3280 دول الأمرييك لس نة-ن ابيهقانولخرتاعات جنمت عن أأحباث حكومية المتويل )مثل 

الرتخيص  تيرسالس ياسات قد الصيدلنية، أأفاد تقرير اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة بأأن هذه 
نتاج ل متتكل امن جامعة  جلزوءاحلرصو   ت، لرشكة أأدوية. وشككابمجلةلملهارة أأو املوارد للمشاركة يف التجارب الرسيرية والإ

ن مل تصمم خصيصاا لتلبية الس ياق احملدد للبحث والتطوير يف بدل العديد من املقالت  ماكنية عودة هذه الس ياسات، اإ يف اإ
اا اكن الهدف الرئييس ل ( مثلا 1002) بعينه، ابلفوائد الاقتصادية املرجوة. وأأوحض سامبا توليد هو دول -ترشي  ابيهأأنه اإ

ن ترشيعالرتخيص، عىل  عائدات ىلقد ل  دول-من نوع ابيه اا فاإ اجلامعات  متتكليف البدلان النامية حيث  املرجوالأثر  يؤدو اإ
 احلكومية قاعدة حبثية حمدودة.

 ]هناية الوثيقة[


