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 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة 

 
 عشرة الثالثةالدورة 

ىل  21جنيف، من   1122 مايو 12اإ
 
 

المتعلقة باالبتكار والملكية الفكرية موجز الدراسة القطرية 

 الطبية في غانا بواالقتصاد غير الرسمي: طب األعشا

عداد جملس (، STEPRIادلكتور جورج أأووسو ايس يغيب، مدير معهد أأحباث س ياسات العلوم والتكنولوجيا ) من اإ
يفان تته الس يد/  ؛، غاانCSIR-STEPRIستيفن عوين، عامل وابحث، الس يد/  ؛( يف غاانCSIRالعلمية والصناعية ) البحوث اإ

منية( يف غاانؤ لاكثوليكية الوطنية )اجلناح املسول نظام املعلومات الطبية، أأمانة الكنيسة اؤ مس ايس يغيب، الس يدة/  ؛ول عن الت
كوفوبيا، عاملة وابحثة،   1، غاانCSIR-STEPRIاباب مياك، عاملة وابحثة، الس يدة/  ؛، غاانCSIR-STEPRIمافيس أأ

مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص ادلراسة املعنية ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي يف غاان، حيتوي   .2
طار مرشوع امللكية الفكرية اللجنة املعنية ابلتمنية  ه( اليت وافقت عليCDIP/8/3والاقتصاد غري الرمسي ) املُضطلع هبا يف اإ

 .1122ثامنة املنعقدة يف نومفرب دورهتا ال  ( يفCDIPوامللكية الفكرية )

ن اللجنة  .1 ىل الإحاطة علام اإ مدعوة اإ
 .ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة

]ييل ذكل املرفق[

                                                
1

آراء الواردة يف هذه   آراء أأمانة الويبو أأو أأي من ادلول الأعضاء فهيا.ل تَُعرِبر ال  ادلراسة اإل عن رأأي اكتبهيا فقط ول تَُعرِبر ابلرضورة عن أ
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 املرفق
 

 

 املقدمة

كام هو احلال يف معظم البدلان الأفريقية.  ،تقدمي الرعاية الصحية يف غاانطب الأعشاب التقليدية بأأمهية يف نظام حيظى 
الساكن اذلين يعيشون يف املناطق املهمشة من البالد صعوبة احلصول عىل الرعاية الصحية من حيث بُعد يواجه و 

رة ملامريس الطب التقليديو والتلكفة.  املسافة ىل TMP) تصل قمية النس بة املقدَّ  211: 2 الساكن حوايل ددع( يف غاان اإ
ىل عدد الساكن ) 21111: 2مقابل  معهد أأحباث س ياسات العلوم ويه نس بة مماريس الطب املبين عىل أأسس علمية اإ

 .(. وابلتايل، ميثل ممارسو الطب التقليدي عنرصًا هامًا يف جمال توفري نظام الرعاية الصحية يف غاان1112، والتكنولوجيا

(. ويمكن التحدي يف كيفية صياغة IEالطب التقليدي يف الأساس جزءًا من الاقتصاد غري الرمسي )تعترب ممارسة مع ذكل، و 
طار نظام للملكية  س ياسات وبرامج لس تغالل الطابع غري الرمسي وضامن الهنوض ابلطب التقليدي من خالل الابتاكر، ويف اإ

َّرس وم الفكرية  جراء تقيمي للس ياسات والإطار املؤسيس  "2"تنحرص أأهداف غاان احملددة يف هذا الس ياق يف: و . اسبتنُمي اإ
حتليل و  "2"تقيمي مدى تنفيذ الس ياسات املتعلقة ابلطب التقليدي؛ و  "1"ملامرسة الطب التقليدي بغية حتديد الضوابط؛ 

نتاج؛ وأأنشطة الرشاكت ومراحل الابتاكر يف الطب التقليدي من حيث املنتجات  تقيمي طبيعة نظام امللكية الفكرية و  "2"الإ
 .للطب التقليدي واخليارات املتاحة لالرتقاء ابملس توى

 املهنجية املس تخدمة

املهنجية املس تخدمة يف تكل ادلراسة مبا يتواءم مع املهنجية املوحدة املتبعة يف شأأن دراسات احلاةل اليت تنفذها الويبو ُأعدت 
1121ارة واليت ُأعدت يف ورشة معل ُعقرِدت يف مدينة بريتوراي يف نومفرب يف بدلان أأفريقية خمت

2
حتددت املؤسسات و . 

( وجملس ممارسات الطب التقليدي، TAMDالرئيسة املشاركة، ومن بيهنا وزارة الصحة ومديرية الطب التقليدي والبديل )
ممارسات الطب التقليدي. كام مت أأيضا حتديد وةل عن صياغة الس ياسات والتخطيط والرقابة عىل ؤ ويه الكياانت املس

كوايم نكروما للعلوم والتكنولوجيا ( وجامعة CSRPMمؤسسات املعرفة مثل مركز البحوث العلمية للأعشاب الطبية )
(KNUSTىل جنب مع مؤسسات رقابية وغريها من املؤسسات  (FDAمثل الهيئة العامة للغذاء وادلواء ) الأخرى ( جنبا اإ
دارة امل و   .دليل مقابةل لإجراء مقابالت اسرتشادية داخل تكل املؤسساتخدم س تُ او (. RGDسجل العام )اإ

ممارسًا للطب  212ختريت عينة قواهما او (. TMPsانصب الرتكزي الرئييس عىل مماريس الطب التقليدي )ومع ذكل، 
عىل موضوعات حمددة بغرض الرتكزي  ات معُعقدت مقابالت ومناقشات ابجملموعو . ادلراسة الاس تقصائيةلإجراء  التقليدي

آاثر الس ياسة العامة وحامية  مجع البياانت من مماريس الطب التقليدي فامي يتعلق مبزاوةل املهنة والتحدايت اليت يواهجوهنا وأ
جاابت بس يطة وحمددس تُ او حقوق امللكية الفكرية.  ىل اإ م يتضمن أأس ئةل ذات هناية مغلقة )حتتاج اإ ة( خدم اس تبيان ش به ُمنظَّ

جراء ادلراسة الاس تقصائية جاابت حمددة( يف اإ  .وأأخرى ذات هناايت مفتوحة )ليس لها اإ

 نتاجئ ادلراسة

: مت يف س ياق عدم الالزتام ابلطابع الرمسينتاجئ عديدة من ادلراسة يف غاان. وفامي ييل بعض النقاط البارزة الرئيس ية: ظهرت 
ىل ثالثة معايري رئيس ية عىل النحو التايل:الرمسي فامي بني املبحوثني يف هذه ادلراسة  الالزتام ابلطابع تقيمي مس توى  استنادًا اإ

برام تعاقدات خاو  "1"تسجيل وقيد ممارس الطب التقليدي،  "2" صة ابلقروض املعامالت مع املصارف وحتديدًا اإ
مجيع  1111لس نة  515م قانون الطب التقليدي رمق أألز و املسامهة يف أأنظمة الضامن الاجامتعي. و  "2"والتسهيالت البنكية، 

مماريس الطب التقليدي العاملني يف غاان، سواء اكنت املامرسة رمسية أأو غري رمسية، ابلتسجيل يف قوامئ "جملس ممارسة 
                                                

2
لكرتوين: عن ورشة العمل هذه عىل الرابط الإ طالع عىل معلومات ميكن الا 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28084 . 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28084
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28084
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 ملائةاب 22بلغت نس بة غري املسجلني، سواء مع اجمللس أأو مع أأي مؤسسة أأو مجعية أأخرى مثيةل حوايل و الطب التقليدي". 
، وبلغت نس بة من ابملائة 32من العينة املبحوثة، كام بلغت نس بة من مل يتعاقد للحصول عىل تسهيالت من أأي بنك حوايل 

. وذلكل يبدو أأنه وعىل الرمغ من مس توى ابملائة 91مل يسدد أأقساط الضامن الاجامتعي عن أأنفسهم أأو عن موظفهيم حوايل 
ل أأن ممارس هتم  (ابملائة 92التسجيل املرتفع نسبيا ) بني مماريس الطب التقليدي اتساقا مع املتطلبات القانونية ملزاوةل املهنة، اإ

ىل معايري أأخرى ىل أأن تكون غري رمسية بصورة أأكرب من كوهنا رمسية ابلنظر اإ  .اكنت متيل اإ

الطابع غري الرمسي فضال مشل تسويق املنتجات العشبية التقليدية بصورة أأ  النظام املتبع يفيوحض : تسويق املنتجات العشبية
آراؤمه  ابملائة 91 –معظم مماريس الطب التقليدي  يُديرو . عالقاته ابلقطاع الرمسيعن  بأأنفسهم متاجر  –من املس تطلعة أ

عىل املس توى احمليل، و املنتجات العشبية اخلاصة هبم، وبعضها ل يتعدى سوى بعض الطاولت املنصوبة لعرض املنتجات. 
وما زالت تُباع الباعة اجلائلني.  الأسواق ويف حمطات الشاحنات، أأو مبارشًة للمس هتلكني من خالليف املنتجات  تُباع تكل

فادة حوايل   ابملائة 1,2بعض من هذه املنتجات يف حمالت املواد الكمييائية واملستشفيات والعيادات. ومن املثري لالهامتم، اإ
ماكنية تصدير أأدوية الأعشاب بتصدير منتجاهتم أأسااملبحوثة من العينة  ىل البدلان اجملاورة، مما يعطي مؤرشًا عىل اإ سًا اإ

 .التقليدية للخارج

من مماريس الطب التقليدي املبحوثني املهارة من  ابملائة 55فامي يتعلق مبوضوع التدريب واكتساب املعرفة، اكتسب : التدريب
آخرين من الأرسة أأثناء  آابهئم أأو أأفراد أ ، من خالل التلمذة الصناعية ابملائة 25املامرسة العائلية للنشاط، وخالل مراقبة أ

لهيي اختصهم بشفاء بعض الأمراض.  ابملائة 21حوايل وأأدَّعى  تمكن النقطة الأساس ية و ممارس هتم للطب التقليدي تنفيذًا لنداء اإ
ىل الارتقاء النس يب يف املعارف واملهارات لتحسني مس توى املامرسة  .يف احلاجة اإ

وفقا للقانون، يتعني تسجيل منتجات الطب التقليدي، مثلها يف ذكل مثل اكفة املنتجات ادلوائية، يف : متثال للواحئالا
ر صالحيهتا وجودهتا قبل املوافقة ختترب الهيئة سالمة تكل املنتجات وتقِر و (. FDAجسالت الهيئة العامة للأغذية والعقاقري )

من املبحوثني بتسجيل منتج واحد عىل الأقل من منتجاهتم يف قوامئ الهيئة  ابملائة 51يف هذه ادلراسة، أأفاد وعىل التسجيل. 
مت اختبار املنتج يف مركز البحوث العلمية للأعشاب ( أأو GSAالعامة للأغذية والعقاقري و/أأو "هيئة املعايري يف غاان" )

قة ل: مث التسجيللت دون أأورد من مل يسجل أأي من منتجاته بعض الأس باب اليت حاو (. CSRPMالطبية ) الطبيعة املُْرهر
لإجراءات التسجيل والارتفاع الكبري لرسوم التسجيل. ومع ذكل، مفن اجلدير ابذلكر أأنه قد تالحظ قدرة بعض مماريس 

َ و الطب التقليدي عىل الامتثال للواحئ عىل حنو فعَّال.  نظمة الوطنية يف مصلحة حتسني نوعية منتجات ُص ي ب الامتثال للأ
لها وارتفاع فِعاليهتا للمس هتلكني. ومع ذكل، ظهرت احلاجة ملعاجلة الشواغل اخلاصة لأعشاب الطبية وتعزيز درجة تقبُ ا

جراءات الامتثال للواحئ  .ابإ

ينتج ممارسو الطب التقليدي عددًا من الابتاكرات يف جمال املنتجات والتعبئة والتغليف ويف مراحل العملية : الابتاكرات
نتاجية و تش متل تكل املنتجات عىل حبوب وأأقراص وكبسولت وكرميات و يف التسويق ويف س بل تقدمي الرعاية الصحية. الإ

كبة  داخل زجاجات لإطاةل فرتة صالحية املنتج بصورة مشاهبة للأدوية من عدة عنارص معبأأة داخل أأانبيب ومنتجات مرَّ
يِة. وهناك أأيضا مجموعة من امل  نتجات الصحية، مثل أأكياس الشاي واملرشوابت. وبرصف النظر عن املتعلقة ابملعاجلة الإخالفر

نتاج ومعليات التشغيل. فعىل سبيل املثال، اقتىن ممارسو الطب  الابتاكرات يف املنتج، فهناك أأيضا الابتاكرات يف مراحل الإ
ىل حنو ما، مجموعة متنوعة من سَّ مس توى ُمح  عىلالتقليدي، ول س امي أأولئك اذلين يعملون  نتاج ن اإ املعدات احلديثة لزايدة الإ

جيابيا بفضل الابتاكرات املتنوعة يف غاان  . وحتسني اجلودة. ويف الواقع، يشهد قطاع الطب التقليدي حاليًا حتوًل اإ

تعترب املنافسة حمراكً رئيس يًا لالبتاكر يف س ياق ممارسة الطب التقليدي. فهناك املنافسة داخل : املنافسة كحافز لالبتاكر
وةل املهنة ذاهتا، مع ما يشهده ممارسو الطب التقليدي من النتاجئ اليت يتحصل علهيا الآخرون، والعزم عىل حتقيق مزا

مس توايت ونتاجئ مشاهبة هلم أأو التفوق علهيم. كام أأن هناك منافسة أأيضا مع املنتجات املس توردة خصوصا من الصني والهند 
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يعية اليت ترد من الولايت املتحدة الأمريكية وجنوب أأفريقيا. ومعوما، تعد فضال عن بعض املنتجات الصحية الطب  ،وكوراي
 .املنافسة السوقية حافزا قواي لالبتاكر

يتصف أأسلوب صياغة الس ياسات وتنفيذها يف جمال الطب التقليدي يف غاان ابلإجيابية يف غالب : أآاثر الس ياسات العامة
زت الس ياسات العامة الاعرتاف ابو الأمر.  لطب التقليدي وبذلت هجودًا يف س ياق تيسري نقل املعارف والابتاكر. عزَّ

سرتاتيجية لتطوير (، وثيقة اخلطة الا1112التقليدي )تتضمن واثئق الس ياسة العامة: الس ياسة اخلاصة بتطوير الطب و 
ىل ثالث لغات حملية(. ومتش يا  1119( ووثيقة مدونة الأخالقيات ومعايري املامرسة 1111-1115الطب التقليدي ) )مرتمجة اإ

مع س ياسة احلكومة، ُأنشئت يف بعض املستشفيات عيادات للعالج ابلأعشاب لتقدمي خدمات لأولئك اذلين يفضلون هذه 
دراج الطب التقليدي عىل "قامئة الأدوية الأساس ية" لوزارة الصحة. وقد أأفاد عدد قليل من العالجات. والأمه من ذكل هو  اإ

ميثل هذا اعرتافًا قواًي مبامرسة الطب التقليدي، وهو ما جيب و منتجاهتم مضن هذه القامئة.  تسجيل( عن ابملائة 29املبحوثني )
 .احلفاظ عيل اس تدامته

دارة : حامية امللكية الفكرية يالء العناية الواجبة ؤ ( يه املسRGDاملسجل العام" )تعد "اإ دارة امللكية الصناعية مع اإ وةل عن اإ
 1112 لس نة (، وقانون التصاممي الصناعية992)القانون رمق  1112لس نة  جتاه، عىل سبيل املثال، قانون العالمات التجارية

دارة و . 2929( والصك الترشيعي 952مق )القانون ر 1112لس نة  (، وقانون براءات الاخرتاع991)القانون رمق  تضطلع اإ
جراءات منح امللكية املسجل العام مبهام تلِر  قي طلبات احلصول عىل حقوق امللكية الصناعية ذات الصةل، والانهتاء من اإ

ىل االصناعية حال الاس تحقاق. وما أأظهرته "دراسة" غاان بشدة، هو اللجوء الواحض  لكية الفكرية ملعايري الاجامتعية محلاية امل اإ
آليات امللكية الصناعية احلديثة.  اعمتد ممارسو الطب التقليدي، املبحوثني يف ادلراسة امليدانية، عىل و بدًل من الاس تعانة بأ

ىل الرسية يف املقام الأول محلاية ابتاكراهتم.  حتسني الإطار القانوين واملؤسيس محلاية امللكية وقد ظهرت بوضوح احلاجة اإ
 سبيل املثال، يعترب تسجيل براءات الاخرتاع هو اخليار املثايل محلاية امللكية الفكرية يف غالب الأمر. ولكن، عىلو  الفكرية.

وببساطة، ل يقوى ممارسو الطب التقليدي عىل حتمل أأعباء الوفاء مبعايري تسجيل براءات الاخرتاع، حيث يتعني أأن يفي 
ة، وعدم درجه مضن حالت ال  تقنية الصناعية السابقة، كام يتعني الوفاء برشط قابلية التطبيق صناعيًا. املنتج برشط اجلدَّ

ىل وضع نظام مناسب أأو نظام قانوين خاص لتيسري منح حقوق لأحصاب  وذلكل ينبغي الاس مترار يف بذل اجلهود الرامية اإ
 ي.امللكية الفكرية يف جمال الطب التقليد

جراء دراسات حاةل  22التوصية  ينصب جوهر: وضع برانمج وطين لتشجيع الابتاكر من جدول أأعامل الويبو للتمنية عىل اإ
ملساعدة البدلان الأعضاء عىل وضع برامج وطنية لتشجيع الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي، وتعظمي الآاثر وخصوصًا 

هنجًا شاماًل لتمنية القطاع  أأوًل، ينبغي وضع س ياسة وطنية رصحية لالقتصاد غري الرمسي توفرو يتعلق خبلق فرص العمل.  فامي
الاقتصاد غري الرمسي وغاايت وأأهداف  ينبغي أأن حتدد هذه الس ياسة، من بني أأش ياء أأخرى، مبادئ تطويرو غري الرمسي. 

آليات التمنية.  ميكن أأن توفر الوثيقة اليت تتضمن هذه الس ياسة مزيدا من الزمخ للهنوض مبامرسة الطب التقليدي يف غاان، و أ
اثنيا، ل تتضمن س ياسات الاقتصاد غري الرمسي واط التشغييل ملامريس الطب التقليدي يف القطاع غري الرمسي. وأأيضا للنش

ىل الابتاكر. مفا تزال الس ياسات الوطنية لالبتاكر خاضعة لأفاكر البحث والتطوير من املنظور  شارة رصحية اإ احلالية اإ
شارة  ىل الابتاكر يف الاقتصاد غري الرمسي.  خاطفةاملؤسيس مع الاكتفاء ابإ ىل وضع اسرتاتيجيات شامةل و اإ تدعو هذه احلاةل اإ

 .قوية بني منظومة العمل والتكنولوجيا احلديثة ونظام الطب التقليدي وروابطلضامن توفر عالقات 

 :اخلالصة

الاقتصاد غري الرمسي بشلك طبيعي،  دراسة احلاةل هذه الرأأي القائل بأأن مماريس الطب التقليدي ميارسون نشاطهم يفتؤكد 
تمكن السمة الهامة حول الطابع غري الرمسي ملامرسة الطب و ومه يف الغالب أأحصاب مشاريع صغرية أأو متناهية يف الصغر. 

التقليدي يف أأن هناك عالقة أأو سلسةل متصةل احللقات بني غري الرمسي والرمسي، وتعمل من خالل تكل العالقة اكفة 
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ىل متوسطة وكبرية مس توايت امل  ىل صغرية اإ انظر املعلومات الأساس ية  -شاريع عىل اختالف جحمها من متناهية الصغر اإ
آخرون،  طار التصوري لهذا املرشوع )دي بيري وأ (1122لالإ

3
ماكنية و .  تدابري لس ياسات  وضعتُبنِير دراسة احلاةل يف غاان اإ

ىل الابتاكرات املقدمة من مماريس الطب التقليدي. ومعوما، تشلك عامة لتعزيز القدرة التنافس ية وتشجيع التوسع استنادًا  اإ
لك من املنافسة السوقية والس ياسة والترشيعات واللواحئ دوافع هامة لالبتاكر. كام توفر الابتاكرات يف املنتج ومراحل 

جيابيةومعليات التشغيل فرصًا  التقليدي. ومع ذكل، يمكن  بغية حتقيق املزيد من ادلمع للهنوض ابلطب للتدخل الس يايس ابإ
طار تنظميي ملامرسة الطب التقليدي  غفال توفري التحدي يف وضع اإ  الرمسي للقيام مساحة للمامرس يف القطاع غريمع عدم اإ

 .ه دخالً ئبعمل يدر من ورا

 والوثيقة[ املرفق]هناية 
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ىل ادلورة احلادية عرش للجنة التمنية، ومتاحة CDIP/11/INF/5بشأأن الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي ) تصوريةدراسة   مة اإ ( املُقدَّ
 . http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/pdf/wp10.pdfعىل الرابط: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/pdf/wp10.pdf

