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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 92 :يناير 9025

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة اخلامسة عشرة

جنيف ،من  90اإىل  92أأبريل 9025
ملخص الدراسة عن الرباءات الصيدالنية يف شيلي

من اإعداد الس يدة ماراي خويس عبود سيتلر ،ابحثة ،جامعة كولومبيا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية؛ والس يد كريستيان
هيلمريس ،أأس تاذ مساعد ،شعبة علوم الاقتصاد ،جامعة سانتا الكرا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية؛ والس يدة براونن هال،
1
أأس تاذة التكنولوجيا والاقتصادي ،شعبة علوم الاقتصاد ،جامعة اكليفورنيا ،بريلكي ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

 .2حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص ادلراسة املتعلقة ابلارااات الصيدلنية  ي ش ي،ي ،املععدة  ي اإاار املورو حول
امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية ( )CDIP/5/7 Rev.اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية (اللجنة)  ي دورهتا اخلامسة املعقودة  ي أأبريل .9020

 .9اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحااة علام
ابملعلومات الواردة  ي مرفق هذه الوثيقة.
[ي،ي ذكل املرفق]
 1نشكر املعهد الواين الش ي،ي للملكية الصناعية ( ،)INAPIولس امي فريق الارااات الصيدلنية :أيسن اإتش يفريي ،وماراي لورينا شاكون ،وأألهينا فيونتيس عىل
دمعهم السخي  ي هيلكة البياانت .ونشكر أأيضا ممثل رابطة اخملتارات الصيدلنية ( ،)ASILFAوممثل غرفة الابتاكر الصيدلين عىل املناقشات املس تنرية.
واس تفدان أأيضا من تعليقات اكاتلينا مارتينزي ،وكييت ماسكوس ،واملشاركني  ي مؤمتر  9022بشأأن ا ألدةل ادلقيقة عن الابتاكر والتمنية (  )MEIDEي سانتياغو
و ي ندوات املعهد الواين الش ي،ي للملكية الصناعية ،وجامعة اكليفورنيا-بريلكي ،وجامعة اكليفورنيا-دافيس .والراا ر
املعار عهنا  ي هذه ادلراسة يه أراا املؤلفني
وحدمه ول تعكس ابلضورة أراا ادلول ا ألعضاا  ي الويبو أأو أأمانة املنظمة.
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املرفق
ملخص علمي
يظهر من التارخي أأ رن الارااات الصيدلنية من أأكرث القضااي املثرية للجدل فامي خيص حامية امللكية الفكرية ،ول س امي  ي البدلان
النامية .و أأثناا التفاوض عىل اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (تريبس) ،اكنت املنتجات الصيدلنية
لتخوفها من احامتل أأن حيول
من بني املسائل اليت تس رببت  ي أأكار الانقسامات ،اإذ أأبدت البدلان النامية اعرتاضها علهيا ر
تشديد حامية الارااات دون احلصول عىل ا ألدوية ومينع من تطوير صناعة صيدلنية حملية .و أأجار اتفاق تريبس البدلان النامية
ا ألعضاا  ي منظمة التجارة العاملية عىل منح برااات ملدة قانونية تساوي  90س نة أأيضا محلاية املركبات الصيدلنية .وبعد
عقدين من الزمن تقريبا من صدور اتفاق تريبس ،تبدو البيرنات التجريبية حول أأثره عىل البدلان النامية  ،ي أأفضل ا ألحوال،
متباينة وخمتلطة (انظر اجلزا  9أأدانه).
وعىل الرمغ من اإسهام اتفاق تريبس  ي تعزيز حامية امللكية الفكرية ،ل تزال بدلان انمية كثرية تنهتج أأسلواب أأكرث تقييداي  ي
منحها للارااات الصيدلنية مقارنة ابلبدلان املتقدمة .ففي حني يقتيض اتفاق تريبس توفري امحلاية بارااة لطرق الصنع واملنتجات
2
 ي كاكفة ميادين التكنولوجياك (املادة  2.91من التفاق) ،فاإنه يتيح للبدلان حرية كبرية  ي حتديد معايري قابلية امحلاية بارااة.
3
ومعدت بعض البدلان ،و أأبرزها الهند ،اإىل اس تخدام تكل احلرية من أأجل تقييد منح ما ي عسمى الارااات الصيدلنية الثانوية.
مكوان فاعال ،فاإن الارااات الثانوية حتمي اائفة من املواد الكمييائية املرتبطة
ومقابل الارااات ا ألولية اليت حتمي مبارشة ر
ابملكون الفاعل (مثل ا ألشاكل البلورية للمركب ا ألص،ي) ،و أأساليب الاس تعامل ،والرتاكيب ،ومعليات تقدير اجلرعات ،وغري
ر
ذكل ،وهناك بدلان أأخرى ،مثل الارازيل وجنوب أأفريقيا ،تناقش حاليا توريعات جديدة من شأأهنا الاقتداا بهنج الهند
4
القايض بتقييد منح الارااات الثانوية.
وتقدم البيرنات الضئيةل حول الارااات الثانوية ،اليت تركرز عىل الولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب ،أأدةل عن
اس تخدام الارااات الثانوية من قبل الوراكت املس تح ِدثة للمنتجات .وتويح ا ألدةل التجريبية والرسدية بأأن الوراكت
الصيدلنية املس تح ِدثة للمنتجات تس تخدم الارااات الثانوية بشلك مكثف  ي تكل ا ألسواق .وهناك أأدةل أأخرى تفيد أأن
الارااات الثانوية ميكن أأن تس تخدم رِ
لتوسع ،اول وعرضا ،من نطاق حامية دواا ما بارااة وقد تزر شكواك قانونية حول ذكل
النطاق .وهمام يكن ،ميكن اس تخدام الارااات الثانوية محلاية املتابعة الفعلية لالبتاكر ولو أأنه من الصعب المتيزي بني اس تخدام
الارااات الثانوية ألغراض اسرتاتيجية وبني اس تخداهما محلاية أأنشطة متابعة الابتاكر.
وعىل الرمغ من الاس تخدام الواسع للارااات الثانوية والنقاش الس يايس اجلاري ،ل توجد سوى بيرنات قليةل عن أأثرها عىل
البدلان النامية .ونوثق اس تخدام الوراكت املتعددة اجلنس يات املس تح ِدثة للمنتجات للارااات ا ألولية والثانوية  ي ش ي،ي.
ويظهر من البياانت أأن دراسة هذه املسأأةل يطرح بعض التحدايت ألهنا ل تقتيض المتيزي بني الارااات ا ألولية والارااات
الثانوية حفسب ،بل تتطلب أأيضا رمس خرائط الارااات املتعلقة ابملكوانت الفاعةل وما يقابلها من منتجات صيدلنية .ويطرح
املكون الفاعل اذلي
الربط بني الارااات واملكوانت الفاعةل حتداي عظامي ألن البات الارااات ل تشمل عادة اإشارة رصحية اإىل ر
حيتوي عليه ادلواا.
 2متكرن املادة  (7.91أأ) من اتفاق تريبس البدلان من استبعاد ارق التشخيص والعالج من قابلية امحلاية بارااة ،ممرا يوفرر جحة قانونية أأخرى لستبعاد
الاس تخدامات اجلديدة ل ألدوية القامئة من قابلية امحلاية بارااة.
3
كجمرد اكتشاف شلك جديد من مادة
ينص البند (7د) من قانون الهند املعدر ل اخلاص ابلارااات لعام  9005عىل رضورة استبعاد من قابلية امحلاية بارااة ر
جمرد اس تخدام لطرق
جمرد اكتشاف أأية خاصية جديدة أأو أأي اس تخدام جديد ملادة معروفة أأو ر
معروفة ل تسفر عن حتسني النجاعة املعروفة لتكل املادة أأو ر
صنع أأو ألت أأو أأهجزة معروفة اإل اإذا اكنت اريقة الصنع املعروفة تؤدي اإىل منتج جديدة أأو تس تعمل عىل ا ألقل مادة متفاعةل جديدة.ك
أ
  4ي الارازيل ،تقرتح املادة  7من مورو القانون رمق  H.R. 5402/2013أأن يمت ،رصاحة ،استبعاد الاس تخدامات اجلديدة وا ألشاكل اجلديدة للدوية القامئة
(مبا  ي ذكل ا ألمالح والإسرتات والإيرثات واملواد املتعددة ا ألشاكل واملس تقلَبات والإيزومرات وغريها) مما يععتار اخرتاعا .ويقرتح مورو الس ياسة الوانية
جلنوب أأفريقيا بشأأن امللكية الفكرية الصادر  ي عام  9027أأحاكما مماثةل.

CDIP/15/INF/2
Annex
3

وتناولنا هذه املشلكة بطرق ثالث .فاستندان ،أأول ،اإىل الكتاب الارتقايل لإدارة ا ألغذية وا ألدوية ا ألمريكية ()USFDA
لتحديد الارااات ا ألمريكية اخلاصة ابملركبات امل عسجةل  ي ش ي،ي .ومقنا بعد ذكل ابإنشاا مجموعات متقاربة من تكل الارااات
ا ألمريكية والتحقق مما اإذا اكنت لها مقابالت  ي ش ي،ي (برصف النظر عام اإذا منحت الارااة الش يلية أأم ل) .واضطلعنا  ،ي
الوقت ذاته ،ابلعملية نفسها ابس تخدام فهرس مريك ( ،)Merck Indexاذلي يوفر معلومات عن الارااات املوجودة  ي لك
أأحناا العامل .ومعدان ،اثنيا ،اإىل اس تخدام مجموعة البياانت اليت رمجعها املعهد الش ي،ي للملكية الفكرية ( )INAPIواليت تش متل
عىل خريطة الارااات اخلاصة جبميع املركبات اجلديدة املعسجةل  ي ش ي،ي  ي الفرتة بني عايم  9005و .9020واثلثا ،البنا من
خاراا الارااات الصيدلنية  ي ش ي،ي اإجراا مطابقة مبارشة بني ما تبقى من مجمو الارااات اليت منحهتا ش ي،ي والقامئة الاكمةل
ل ألدوية املعسجةل دلى السلطات الصحية الش يلية.
ونظرا لإماكنية اكتساب الوراكت مزية تنافس ية أأيضا عن اريق الاعرتاف بعالماهتا ،حرصنا أأيضا عىل اإجراا مطابقة بني
البياانت اخلاصة ابملنتجات الصيدلنية والبياانت اخلاصة ابلعالمات التجارية .ويععد رمس خريطة ا ألدوية والعالمات التجارية
أأكرث وضوحا من رمس خريطة ا ألدوية والارااات .وتتضمن قاعدة بياانت العالمات التجارية عالمات مصنفة حبسب جمال
الاس تخدام مثل املنتجات الصيدلنية والصحة ،اإىل غري ذكل .وتوفر البياانت اخلاصة ابملنتجات الصيدلنية ا ألساما اليت
سوق هبا ا ألدوية واليت نس تخدهما للبحث عن أأساما ا ألدوية  ي قاعدة بياانتنا اخلاصة ابلعالمات التجارية.
تع ر
ولإجراا مطابقة بني الارااات والعالمات التجارية ،اعمتدان عىل مجموعة بياانت تتضمن لك البات الارااات والعالمات
التجارية دلى مسجل الارااات الش ي،ي  ي الفرتة بني عايم  2222و 9002ودلى املكتب الواين الش ي،ي للملكية الصناعية
اذلي خلف مسجل الارااات  ي  9002و .9020وتش متل مجموعة البياانت املذكورة عىل لك البات الارااات والعالمات
التجارية من قبل كياانت وانية وأأجنبية .أأ رما البياانت اخلاصة ابملنتجات الصيدلنية مفصدرها املعهد الواين للصحة
العامة ( .)ISPوحيتفظ ذكل املعهد بقاعدة بياانت تربط بني مجيع ا ألدوية املعسجةل  ي ش ي،ي وبني املركبات الصيدلنية اليت
حتتوي علهيا .كام تش متل قاعدة البياانت عىل معلومات اإضافية عن ادلواا (مثل اترخي تسجيهل) ومالكه وما اإذا اكن عمنتجا عىل
الصعيد الواين أأو  ي اخلارج .ونس تخدم الصةل املوجودة بني املركبات وا ألدوية الواردة  ي قاعدة بياانت املعهد املذكور للربط
بني الارااات والعالمات التجارية عىل صعيد املنتج .والارااات لها صةل ابملكوانت الفاعةل بيامن للعالمات التجارية صةل ابدلواا.
ومن أأصل املنتجات الفريدة املعسجةل دلى املعهد الواين للصحة العامة ( )ISPوالبالغ عددها  29 226منتجا هناك مطابقة
بني  7 102منتجا وبني برااة ش يلية واحدة عىل ا ألقل  ،ي حني توجد مطابقة بني  2 917منتجا وبني عالمة جتارية ش يلية
املكوانت أأق رل بكثري
املكوانت الفاعةل (مبا  ي ذكل توحيد ا ألساما) ،أأصبح عدد تكل ر
واحدة عىل ا ألقل .وبعد تنظيف وترمجة ر
من املنتجات كام هو متوقع .مفن أأصل  9 670مك روان فاعال منفصال (كثري مهنا مركبات كمييائية شائعة ،أأي مواد جنيسة ،مثل
مكوان وبني برااة ش يلية واحدة عىل ا ألقل ( 502برااات منفصةل) ومطابقة بني
الفيتامينات) ،هناك مطابقة بني  799ر
مكوان وبني عالمة جتارية ش يلية واحدة عىل ا ألقل ( 20 262عالمة جتارية منفصةل) .وتوجد صةل اجامل بني
 9 670ر
املكوانت الفاعةل وبني شلك من أأشاكل حامية امللكية الفكرية ،يكون  ي ا ألغلب
 29ابملائة من املنتجات و 22ابملائة من ر
عالمة جتارية منه برااة.
وعندما نمت رعن  ي أأحصاب تكل امللكية الفكرية ،نالحظ اختالفات لفتة  ي ا ألمناط ا إلقلميية .فالبياانت تعظهر أأن لك اإيداعات
الارااات تقريبا صادرة عن كياانت توجد مقارها  ي أأورواب والولايت املتحدة ا ألمريكية ،ابس تثناا زايدة افيفة عُسلت مؤخرا
 ي اإيداعات الارااات الش يلية املصدر .ومتث رل حصة اإيداعات الارااات الش يلية املصدر أأق رل من اثنني ابملائة من مجمو
املكوانت الفاعةل  ي بياانت التسجيل اليت يوفرها املعهد
اإيداعات الارااات الصيدلنية ،ول توجد أأية مطابقة بيهنا وبني ر
الواين للصحة العامة ( .)ISPوعىل العكس ،أأكرث من نصف العالمات التجارية أأودعته كياانت ش يلية ،يامن أأودعت النصف
الخر رشاكت من أأورواب و أأمرياك ابدلرجة ا ألوىل.
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وتتضح أأس باب تكل الظاهرة من خالل حفص متأأن للجهات املعس َّجةل دلى املعهد الواين للصحة العامة ( .)ISPفالوراكت
الش يلية تقوم جب رل ا ألنشطة املتعلقة ابس ترياد ا ألدوية وتوزيعها وضبط جودهتا وتغليفها حمليا  ،ي حني تععد الوراكت ا ألجنبية
مصدر ا ألدوية أأو مرخصها أأو اجلهة ا ألجنبية املعنية بتغليفها .وميكن صنع ا ألدوية  ي البدل أأو خارجه .غري أأنه من الوا ح جليا
أأن الوراكت ا ألجنبية يه مصدر أأدوية الوراكت الصيدلنية املس تح ِدثة للمنتجات ومتكل ابلتايل لك الارااات ،بيامن تدخل
همام التسويق والتوزيع وانتاج املنتجات اجلنيسة مضن اختصاص اجلهات الش يلية املعس َّجةل ،اليت متكل بناا عىل ذكل عددا
كبريا من العالمات التجارية الش يلية.
ابملكوانت
ومن بني الارااات الصيدلنية الش يلية البالغ عددها  502برااات اليت توجد مطابقة بيهنا وبني قامئتنا اخلاصة ر
الفاعةل ،رتبني أأن  )%99( 227مهنا تععد برااات أأولية ،بيامن تععد نس بة  %12املتبقية برااات اثنوية .ومعدل  2/2ضعيف
جدا مقارنة مبعدل  1/2املسجل  ي دراسة القطا الصيدلين للمفوضية ا ألوروبية .وإاذا نظران اإىل مجيع الارااات املمنوحة
برصف النظر عن مطابقهتا ملنتج مسجل دلى املعهد الواين للصحة العامة ( ،)ISPنرى أأن عدد الارااات ا ألولية أأكار من
عدد الارااات الثانوية .وابلطبع ،قد جيسد ذكل فقط مسأأةل أأن مكتب الارااات يرفض  ي غالب ا ألحيان الارااات الثانوية
لسبب حمدد وهو أأهنا ل تغطي مكوان فاعال جديدا.
وترتبط الارااات املطابقة البالغ عددها  502برااات مبا عدده  799مكوان فاعال من أأصل  9 670مكوان فاعال .ومن بني هذه
املكوانت الفاعةل ،تتجاوز ،بشلك بس يط ،نس بة املكوانت اليت لها برااة أأولية عىل ا ألقل مس توى الثلث ( .)225و ي
نصف احلالت تقريبا ( 22أأو  ،)%22فالارااة ا ألولية املرتبطة ابملكون الفاعل يه برااة أأوىل عىل ذكل املكون ،فامي تكون
هنا  ،ي احلالت املتبقية ،برااة اثنوية سابقة للارااة ا ألولية.
وللتحقق  ي الفارق الزمين بني الب برااة ش يلية والتسجيل ا ألويل ذي الصةل دلى املعهد الواين للصحة العامة (،)ISP
املكون
حسبنا مدة التأأخري بني الثنني ولحظنا أأن الغالبية العظمى ( )%26من الارااات ا ألولية بد أأ رسايهنا قبل تسجيل ر
للمرة ا ألوىل دلى املعهد الواين للصحة العامة ( .)ISPوعىل نقيض ذكل بد أأ رساين  %56فقط من الارااات
ذي الصةل ر
الثانوية قبل التسجيل ا ألويل دلى املعهد .ويبلغ متوسط التأأخري ابلنس بة للارااات ا ألولية  6س نوات بيامن يبلغ ذكل املتوسط
ابلنس بة للارااات الثانوية سنتان .و ي عدد من احلالت ،يتجاوز التأأخري  5س نوات ،مما يعين تأأخريا  ي دخول السوق.
وتسهم دراستنا  ي املؤلفات التجريبية القليةل حول اس تخدام الارااات الثانوية ،ول س امي من قبل الوراكت ا ألجنبية املتعددة
للمرة ا ألوىل ،عن اس تخدام الارااات الثانوية  ي ش ي،ي.
اجلنس يات .كام تتيح عىل وجه اخلصوص بيرنات جتريبية ،ر
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