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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19اإىل  23نومفرب 2018
ملخص دراسة بشأن امللكية الفكرية يف نظام االبتكار يف قطاع الصحة يف بولندا

من اإعداد ا ألمانة

 .1يتض ّمن مرفق هذه الوثيقة مل ّخص دراسة بشأأن امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف قطاع الصحة يف بولندا اليت
ُأعدّت يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية الاجامتعية  -املرحةل الثانية ( .)CDIP/14/7وقد أأع ّدت
ادلراسة بتنس يق من أأمانة الويبو وابلتعاون مع مكتب براءات الاخرتاع يف مجهورية بولندا.

 .2اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]

CDIP/22/INF/3
ANNEX

املرفق

امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف القطاع الصحي يف بولندا
طلبت احلكومة البولندية يف عام  2015من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) اإجراء دراسة اقتصادية يف بولندا يف
اإطار املرحةل الثانية من مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  -الاقتصادية (.)CDIP/14/7
وحرصت املشاورات الثنائية واحتياجات احلكومة البولندية يف جمال الس ياسة حمور تركزي ادلراسة القطرية يف دور امللكية
1
بناء عىل ذكلّ ،نظم مكتب براءات الاخرتاع يف
الفكرية يف النظام الإيكولويج لالبتاكر يف قطاع الصحة بشلك عام  .و ً
بولندا حلقة معل ّ
مضت أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف القطاع الصحي ،مبا يف ذكل ،من بني هجات أأخرى ،وزارة الصحة،
ووزارة الاقتصاد ،واملكتب الإحصايئ املركزي يف بولندا ،ووزارة العلوم والتعلمي العايل ،والأاكدميية البولندية للعلوم ،ووزارة
الصحة ،وجامعة وارسو ،وجامعة جاغيلونيان ،وممثلني عن قطاع الصناعة.
و أأظهرت ا ألحباث ا ألساس ية وبعثات تقيص احلقائق أأن بولندا دلهيا كام يبدو جممتع علمي نشط ومتنايم يف جمال علوم احلياة،
ويرجع ذكل جزئيا اإىل ادلمع الكبري اذلي تتلقاه من الصناديق الهيلكية لالحتاد ا ألورويب .فهناك حقول فرعية تظهر كام يبدو
أأن بولندا متكل اإماكانت يف جمال الابتاكر ،من قبيل حبوث التكنولوجيا احليوية يف املرحةل المتهيدية يف جمالت طبية معينة،
والطب الشخيص ،والتطبيب عن بعد ،وا ألدوية اجلنيسة ،وإاجراء التجارب الرسيرية .ومع ذكل ،ل تزال معظم حقول
فرس جزئي ًا النجا ادحمدود ملاكتب نقل التكنولوجيا يف تسويق الاخرتاعات
البحث والتطوير تعمتد عىل المتويل العام اذلي قد ي ّ
الأاكدميية ،عىل الرمغ من وجود عدد كبري من طلبات احلصول عىل براءات الاخرتاع وإانشاء العديد من مؤسسات نقل
التكنولوجيا.
واس تكشفت ادلراسة القطرية مبزيد من التفصيل هذه املسائل وما يتصل هبا من خالل عرض املشهد ا ألول حول الابتاكر
واس تخدام امللكية الفكرية يف القطاع الصحي يف بولندا.
و ُأجريت ادلراسة من مايو  2016اإىل أأغسطس  ،2018ابلتعاون مع مكتب براءات الاخرتاع يف بولندا وواكلت حكومية
بولندية أأخرى .وتلخص هذه الوثيقة تنفيذ ادلراسة ونتاجها الرئيس ية.

ا ألهداف
اكن الهدف الرئييس لدلراسة دمع الابتاكر القامئ عىل ا ألدةل ووضع س ياسات امللكية الفكرية يف القطاع الصحي يف بولندا.
ورمست ادلراسة أخر الابتاكرات واس تخدام اجتاهات امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر املتعلق ابلصحة يف بولندا ،فض ًال عن
تنوعها .واس تكشفت ادلراسة نوعيا فائدة امللكية الفكرية يف قطاع الصحة
اإماكنية المنو يف نطاق حامية امللكية الفكرية و ّ
البولندي و أأوجه قصورها ،كام أأاثرت الابتاكرات القامئة يف جمال الصحة غري املشموةل حبامية براءات الاخرتاع ،وعرضت
املامرسات اجليدة يف اإدارة حقوق امللكية الفكرية.
واسرتشدت ادلراسة ،من بني أأمور أأخرى ،بأأس ئةل البحث التالية:
.1
.2
1

ما يه العوامل اليت تؤثر يف أأداء الابتاكر يف قطاع الصحة يف بولندا؟
ما يه أأمهية نظام امللكية الفكرية ابلنس بة لهذا القطاع؟

أأعربت احلكومة أأيضا ،خالل املشاورات ا ألولية ،عن اهامتهما ابإدراج قطاع الطاقة يف ادلراسة اإل أأهنا تراجعت عن ذكل فامي بعد.
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.3
.4
.5

ما يه أأس باب اتباع ،خمتلف أأحصاب املصلحة يف جمال العلوم والصناعة ،مقارابت خمتلفة للحصول عىل
براءات الاخرتاع؟
ما يه الطرق البديةل محلاية الابتاكرات املتعلقة ابلصحة؟
ما يه أأمثةل أأفضل املامرسات يف اإدارة حقوق امللكية الفكرية يف قطاع الصحة واسرتاتيجيات احلصول عىل
براءات الاخرتاع ملمثيل الصناعة؟

التنس يق والتنفيذ
تطلب تنفيذ ادلراسة التنس يق بني شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبو ومكتب براءات الاخرتاع يف بولندا .وقام اخلرباء
الاستشاريون ادحمليون وموظفو مكتب براءات الاخرتاع يف بولندا بتنفيذ العنارص التقنية والتحليلية ألعامل ادلراسة حتت
إارشاف شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبو ومكتب براءات الاخرتاع يف بولندا .وقدّ م الويبو ومكتب براءات الاخرتاع يف
بولندا مدخالت فنية تستند اإىل خرباهتا ادلولية والوطنية يف جمال امللكية الفكرية .ابلإضافة اإىل ذكل ،اعمتد املرشوع عىل
خربات خمتلف أأحصاب املصلحة يف احلكومة البولندية ،وا ألوساط الأاكدميية والقطاع اخلاص واذلين قدّموا مدخالت لعنرص
الاس تقصاء النوعي ،وقد عل ّق أأحصاب املصلحة عىل ادلراسة خالل حلقة معل تقنية ومعلوا كخرباء اس تعراض.

التصممي املهنجي
قسمت معلية تنفيذ ادلراسة اإىل ثالثة عنارص رئيس ية "1" :حتليل اإحصايئ لالبتاكر يف الصناعات الصيدلنية والتكنولوجيا
الطبية البولندية.
" "2حتديد براءات الاخرتاع يف الصناعات الصيدلنية والتكنولوجيا الطبية البولندية،
" "3اإجراء تقيمي نوعي لإماكانت الابتاكر يف تكل الصناعات.
ويس تأأثر لك عنرص ابسرتاتيجية مهنجية حمددة لخّصت عىل النحو التايل:

.1

الابتاكر يف جمال الصناعات الصحية البولندية.

ركز التحليل عىل جوانب اقتصادية خمتارة من الصناعات الصيدلنية والتكنولوجيا الطبية ،مع اإيالء اهامتم خاص اإىل ابتاكرات
ّ
هذه الصناعة وتطورها .واعمتد عىل اإحصائيات وصفية سلمية وبياانت من مصادر مناس بة .ووث ّقت ادلراسة اإحصائي ًا تطور
هاتني الصناعتني وابتاكراهتام .وقا نرت املؤرشات الرئيس ية ،مىت أأمكن ذكل ،مع مؤرشات من بدلان الاحتاد ا ألورويب
ا ألخرى .واعمتد التحليل أأيضً ا عىل بياانت تفصيلية خبصوص الابتاكر عىل مس توى الرشكة للوقوف عىل أأنشطة الابتاكر
ومصادر المتويل والتعاون ومصادر املعرفة وعوامل الإعاقة.
تكونت املصادر الرئيس ية املعمتدة يف التحليل من مكتب الإحصاء املركزي لبولندا ،واملكتب الإحصايئ للجامعات ا ألوروبية،
و ّ
والتقارير الس نوية للصناعة ،وا ألدبيات العلمية والتقنية القامئة.

.2

حتديد براءات الاخرتاع يف التكنولوجيات ذات الصةل ابلصحة

ركز التحليل عىل اجتاهات تسجيل الرباءات ومناذج املنفعة يف بولندا ومن مقديم الطلبات البولنديني يف اخلارج .واعمتد عىل
مؤرشات وقياسات نظام حتليالت براءات الاخرتاع الشائعة الاس تخدام ،مستندا اإىل اختبار الرباءات وخربات الإحصاءات
يف جمال امللكية الفكرية لفريقي مكتب براءات الاخرتاع يف بولندا وشعبة الاقتصاد وا إلحصاء يف الويبو .وات ّبعت املفاهمي
والتعاريف املس تخدمة يف التحليل وك ّيفت مع التعاريف الرئيس ية ل ألدبيات العلمية احلالية و أأدبيات امللكية الفكرية.
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تكونت مصادر البياانت ا ألساس ية من طلبات براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة اليت أأودعها املقميني البولنديني وغري املقميني
و ّ
دلى مكتب الإحصاء املركزي يف بولندا ،واملودعة دلى املكتب ا ألورويب للرباءات واليت صدّ ق علهيا املقميني البولنديني وغري
املقميني يف بولندا ،واليت أأودعها املقميني البولنديني وغري املقميني يف اخلارج.

.3

التقيمي النوعي للصناعات الصحية البولندية

اعمتد التقيمي النوعي للصناعات الصيدلنية والتكنولوجيا الطبية البولندية عىل حتليل مع ّمق لأكرث من  40مقابةل أأجريت مع
أأحصاب املصلحة ادحمليني الرئيس يني يف هذه الصناعات .وركّز التحليل عىل تأأثري حامية براءة الاخرتاع عىل رشوط الابتاكر
يف الصناعة الصيدلنية والتكنولوجيا الطبية البولندية يف ضوء خربة رواد ا ألعامل البولنديني.
ووضع أأحد كبار الاستشاريني ادحمليني ومكتب الإحصاء املركزي يف بولندا نص مفصل للمقابةل للحصول عىل املعلومات
النوعية وتعيني ّثةل من املشاركني .و ّنسق مكتب الإحصاء املركزي العمل امليداين اذلي نفّذه مستشارين حمليني متخصصني
خصيصا لهذا الغرض .و أأجرى خبري استشاري حميل كبري التحليل الهنايئ حتت إارشاف فرق مكتب الإحصاء
ومدربني ً
املركزي البولندي وشعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبو.

اجلدول الزمين لتنفيذ ادلراسة وا ألنشطة الرئيس ية
بد أأت املناقشات ا ألولية بشأأن ادلراسة القطرية يف عام  ،2015وقد أأسفرت عن اإنشاء بعثة لتقيص احلقائق يف وارسو
وكراكوف يف مارس  .2015ووافقت شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبو عقب ذكل عىل اإجراء ادلراسة القطرية .واكن للبعثة
دور فعال يف الوقوف عىل جدوى ادلراسة ونطاقها خالل حماداثت وثيقة مع الواكلت احلكومية البولندية الرئيس ية املعنية
و أأحصاب املصلحة الأاكدمييني واخلاصني .وبد أأت أأعامل ادلراسة رمسي ًا يف مايو  2016بتوقيع اتفاق بشأأن حبث بني مكتب
الإحصاء املركزي يف بولندا والويبو .ونص التفاق عىل أأن ينفّذ مكتب الإحصاء املركزي يف بولندا العمل ادلرايس ادحميل
لس امي العمل امليداين النوعي الوطين.
واس تعرض تقدم معل ادلراسة بشلك مشرتك خالل حلقة معل خاصة عقدت يف كراكوف يف سبمترب ّ .2016
وشلك الاجامتع
مناس بة لس تعراض النتا ج ا ألولية للعنرصين  1و ،2ومناقشة تنفيذ العمل امليداين للعنرص  .3و ّقررت شعبة الاقتصاد
والإحصاء يف الويبو ومكتب براءات الاخرتاع يف بولندا ،بعد مراجعة ادلراسة املتوسطة ،تغيري اسرتاتيجية التحليل الرئييس
للعنارص بسبب تضارب املواعيد مع مواعيد كبري املستشارين ادحمليني .ونتيجة ذلكل ،توىل املستشارون ادحمليون اجلدد قيادة
ادلور التحلييل للعنرصين  1و ،3يف حني قاد موظفو مكتب براءات الاخرتاع يف بولندا العمل التحلييل للعنرص .2
ودجمت العنارص الثالثة يف ثالث دراسات قامئة بذاهتا ذات الصةل ،واليت اكمتل اإجنازها ومراجعهتا خارج ًيا يف يوليو .2018

ادلروس املس تفادة
نفذت ادلراسة القطرية بشلك عام وفقًا للنطاق ا ألويل اذلي حدّ د أأثناء تصمميها .ومع ذكل ،مل خيلو تنفيذ ادلراسة من
التحدايت اليت أأثّرت عىل اجلدول الزمين املرتقب .ويوحض هذا القسم هذه التحدايت ويس تخلص مهنا العرب.
واهجت ادلراسة ثالثة حتدايت اكن لها تأأثري ملحوظ عىل اجلدول الزمين .ويتعلق ُأولها ابإعداد اتفاق تقين بني الويبو ومكتب
براءات الاخرتاع يف بولندا .ويوفر هذا النوع من التفاق اإطار معل واحض ومفيد لدلفع قدما هبذا النوع من التعاون .ومع
ذكل ،فاإن اإعداده والتحقق من حصته تطلبا الكثري من التكرار ليس فقط عىل مس توى اجلوانب التقنية للمؤسسات املعنية
بل أأيضا عىل مس توى الوظائف الإدارية ا ألخرى املشموةل يف العملية .ويزيد الوقت املستمثر يف عنرص التكرار من احامتل
التقليل من شأأن أأثره يف اجلدول الزمين ادحمدد لدلراسة العامة.
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أأما التحدي الثاين فيتعلق بتنفيذ وإاجناز العمل امليداين من قبيل املقابالت اليت أأجريت يف العنرص  .3وعادة ما يتطلب هذا
النوع من ا ألعامل التجريبية موارد فنية كام قد تعرتيه شكوك كبرية  -فعىل سبيل املثال ،توافر اجمليبني وحسن نواايمه  -وغالب ًا
ما يؤخر ذكل اجلدول الزمين ادحمدد يف البداية للتنفيذ .وقام مكتب براءات الاخرتاع يف بولندا بعمل جدير ابلثناء يف تنس يق
املقابالت وتدريب القامئني عىل اإجراء املقابالت ،ومعاجلة النتا ج؛ ومع ذكل ،فقد أأثبتت هذه املهمة أأهنا غاية يف ا ألمهية
ابلنس بة للفريق ادحميل ملكتب براءات الاخرتاع يف بولندا.
وجتىل التحدي الثالث يف توفر مستشارين حمليني مبهارات خمتلفة .ومل يوفر اجلدول ا ألصيل ،اذلي يشري اإىل الاعامتد عىل
مستشار واحد رئييس وحميل للتعامل مع العنارص الثالثة ،نفس ادلرجة من تنوع املهارات ومرونة الوقت ،ابملقارنة مع الإعداد
الهنايئ حيث اكن للك عنرص خبري حميل خمتلف .وعىل وجه اخلصوص ،يبدو أأن املهارات املتعلقة بتحليل وإاحصاءات امللكية
الفكرية اندرة ،مما دفع مكتب براءات الاخرتاع يف بولندا اإىل حتليل براءات الاخرتاع.

ملخص ادلراسات الاقتصادية

2

 .1الابتاكر يف الصناعات الصحية البولندية
حتل ّل الورقة ا ألوىل اجلوانب الاقتصادية والابتاكرية للصناعات الصحية البولندية ،أأل ويه الصناعات الصيدلنية
ً
ملحوظا منذ انضامم بولندا اإىل الاحتاد ا ألورويب .ويف الوقت اذلي
والتكنولوجيا الطبية .وشهدت الصناعات الصحية ًمنوا
تواجه فيه الصناعة الصيدلنية بعض التباطؤ الاقتصادي منذ عام  ،2011تعرف صناعة التكنولوجيا الطبية ديناميكية كبرية
نظرا لصغر جحمها .ول يزال أأمام قطاع الصحة البولندي الكثري من العمل لتحسني وضع الابتاكر .ومع ذكل ،يظل الاجتاه
امللحوظ دليناميات الابتاكر سبب التفاؤل .و أأحضت الرشاكت البولندية النشطة يف الصناعات الصحية أأكرث قدرة عىل
الابتاكر وابتت تس تخرج النتا ج الاقتصادية من هذه الابتاكرات.
ومتثل ا ألدوية اجلنيسة حصة كبرية من السوق البولندي ل ألدوية ،ويبقى سعر املس تحرضات الصيدلنية من أأدىن ا ألسعار يف
أأورواب .وتعترب حصة الإنفاق العام يف تاكليف ا ألدوية اليت يتكبّدها املرىض يف بولندا واحدة من أأقل التاكليف بني بدلان
ً
ملحوظا بعد انضامهما اإىل الاحتاد
منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي .وشهدت صناعة ا ألدوية البولندية ًمنوا
ا ألورويب ،لكهنا واهجت ركودا حادًا منذ عام  .2011وعىل غرار معظم بدلان أأورواب الوسطى والرشقية ،شهدت بولندا ارتفاعا
يف عدد رشاكت ا ألدوية .ويرتبط دخول الرشاكت الصغرى والرتاجع الاقتصادي خبفض العامةل ،وهو ا ألمر اذلي لوحظ أأيضا
يف بدلان أأورواب الوسطى والرشقية ا ألخرى .ومع ذكل ،متكل بولندا قوة عامةل يف جمال الصيدةل تعدّ الأكرب يف املنطقة.
ومنت صناعة التكنولوجيا الطبية بشلك ّ
مطرد منذ عام  ،2011لكهنا ل تزال صناعة صغرية من حيث عدد الرشاكت وجحم
الإنتاج .وتض ّم صناعة التكنولوجيا الطبية البولندية ما يقرب من  100كيان جتاري من احلجم الكبري والصغري ينشط يف تصنيع
التقنيات الطبية .وقد منت هذه الصناعة بوترية اثبتة ،وهذا هو احلال ابلنس بة ملعظم منطقة أأورواب الوسطى والرشقية.
وشهدت بولندا أأيضً ا زايدة يف مبيعات التكنولوجيا الطبية اليت ترجع جزئي ًا اإىل الصادرات وادلمع العام من خالل س ياسة
التالمح ا ألوروبية .وعرفت بولندا أأيضا أأكرب زايدة يف عامةل يف جمال التكنولوجيا الطبية اليت ظلت مس تقرة يف معظم بدلان
أأورواب الوسطى والرشقية .ومتكل بولندا أأكرب صناعة تكنولوجيا طبية بني دول أأورواب الوسطى والرشقية ،لكهنا متخلفة عن
الإنتاجية .وكام هو احلال يف مجيع اقتصادات أأورواب الوسطى والرشقية ،يشلك تصنيع ا ألدوات واملس تلزمات الطبية و أأدوات
طب ا ألس نان اإىل حد بعيد اجلزء الرئييس من التكنولوجيا الطبية ،لكن بولندا جسلّت أأقل نس بة من الرشاكت املصنعة
للمعدات الطبية.
2

ستتا ادلراسات اكمةل عىل الرابط التايلhttp://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies :
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ول يزال أأمام قطاع الصحة البولندي الكثري من العمل لتحسني وضع الابتاكر .ومع ذكل ،فاإن الاجتاه امللحوظ دليناميات
الابتاكر يبقى سبب التفاؤل .وأأحضت الرشاكت البولندية النشطة يف الصناعات الصحية أأكرث قدرة عىل الابتاكر وابتت
تس تخرج النتا ج الاقتصادية من هذه الابتاكرات.
ويعدّ قطاع الصناعات ذات الصةل ابلصحة من بني القطاعات الرائدة يف جمال الابتاكر يف بولندا .وتذهب حصة ا ألسد من
نفقات الابتاكر اإىل جمال البحث والتطوير ،تلهيا الاستامثرات يف السلع الر أأساملية والتكنولوجيا املضمنة والتسويق املتعلق
ابإطالق منتجات جديدة أأو حمس نة بشلك كبري.
وحقّق الابتاكر يف الصناعة الصحة البولندية أأكرث من املتوسط الوطين ،لكنه ل يزال بعيدا عن مس توايت الاحتاد ا ألورويب.
واكنت معظم الابتاكرات املتعلقة ابملنتجات والعمليات جديدة فقط للرشكة ومل يكن سوى ربع جديد يف بولندا .ومع ذكل،
فقد سامهت هذه الابتاكرات بشلك مزتايد يف اإيرادات الصناعة الصحية .أأما عىل مس توى املبيعات الابتاكرية ،تتعلق
احلصة الأكرب ابلبتاكرات اجلديدة للرشكة وليس السوق .وتعمتد الصناعة الصحية عىل تعقيد منتجاهتا ،ورسيهتا ،ومزية املهل
الزمنية للمحافظة عىل القدرة التنافس ية أأو حتسيهنا يف أأسواقها .ومبا أأن السوق هتمين عليه ا ألدوية اجلنيسة ذات العالمة
التجارية ،فقد اعمتد أأقل من الثلث عىل العالمات التجارية والتصاممي الصناعية للحفاظ عىل القدرة التنافس ية .واعمتد ربع هذا
العدد عىل براءات الاخرتاع ،وهو ما يامتىش مع بعض الابتاكرات اجلديدة يف جمال املنتجات والعمليات اليت تطر يف
السوق البولندية.

 .2حتديد براءات الاخرتاع يف التكنولوجيا البولندية ذات الصةل ابلصحة
حتلل الورقة الثانية الاس تخدام ا ألخري للرباءة وحامية منوذج املنفعة يف بولندا.
أأودعت كياانت القطاع الصحي البولندية  3 463طلبا للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية (طلبات الرباءة ومنوذج النفعة)
يف مجيع أأحناء العامل من عام  2006اإىل عام  ،2015مبا يف ذكل  3 193طلبا للرباءات و 270منوذج منفعة ،مهنا 48( 1656
يف املائة) يف جمال ا ألدوية و 52( 1 807يف املائة) يف التكنولوجيا الصحية ،وهو ما ميثل متوسط منو س نوي قدره  13يف
املئة.
ومع ذكل ،فاإن بولندا ل متثل سوى  2.7يف املائة من الاحتاد ا ألورويب ،واكن ختصصها نسبيا متدين يف التكنولوجيات ذات
الصةل ابلصحة داخل منطقة الاحتاد ا ألورويب .عالوة عىل ذكل ،تظل معظم براءات الاخرتاع البولندية وطنية فقط .ويشري
الاهامتم املنخفض نسبي ًا للكياانت البولندية يف توس يع مدى حامية براءة الاخرتاع لتشمل ا ألسواق اخلارجية اإىل أأن نشاط
مقديم الطلبات البولنديني يف القطاع الصحي اكن موهج ًا بشلك رئييس اإىل السوق ادحملية .وقد يفي هذا ا ألخري ،نظرا حلجمه
الكبري ،ابحتياجاته ولكنه يشري أأيضا اإىل أأن املس توى الابتاكري للتكنولوجيات اليت تسعى اإىل امحلاية قد ل يربر حامية
إاقلميية أأوسع.
وشلك عدد حمدود من مقديم الطلبات من ذوي التعلمي العايل نس بة  42يف املائة من براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة ،مع
ختصص واحض يف التكنولوجيات الصيدلنية .واكن معظم مقدمو الطلبات من القطاع اخلاص عبارة عن رشاكت صغرية
ومتوسطة احلجم ،ختصصت يف التكنولوجيا الطبية ،جنبا اإىل جنب مع مقديم الطلبات من ا ألفراد .ويرتكز النشاط
الابتاكري يف مقاطعات ماسوفيا وس يلزياي وس يليس يا.
اإن الابتاكر يف جمال الصحة البولندي هو تعاوين  -سواء الرباءة املشرتكة ( 15يف املئة) أأم الاخرتاع املشرتك ( 75يف املئة)
 عىل الرمغ من أأن اجلهود يف الغالب يه هجود حملية ( 95يف املئة) .واكنت مؤسسات ا ألعامل ،يف جمال التكنولوجيا الطبية،مو ّجة توجهيا دولي ًا عىل حنو كبري ،شأأهنا شأأن معاهد التعلمي العايل و PROsيف التكنولوجيا الصيدلنية.
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ويقترص ختصص بولندا يف جمال املس تحرضات الصيدلنية عىل املس تحرضات غري البيولوجية ( 42يف املائة) واملركبات
الكمييائية اجلديدة ( 31يف املائة) .وتتخصص الرشاكت يف املس تحرضات غري البيولوجية فامي تتخصص اجلامعات يف املركبات
الكمييائية اجلديدة .وتشلك املس تحرضات غري البيولوجية التخصص الوحيد اذلي اس تأأثر بأأكرب عدد من الطلبات واليت
قدمهتا مؤسسات ا ألعامل .ويشمل ختصص بولندا يف جمال التكنولوجيا الطبية التشخيص واجلراحة ( 34يف املائة) وا ألطراف
الاصطناعية وادلعامات وتقومي ا ألعضاء ( 18يف املائة).
و أأودعت الكياانت ادحملية  1578طلبا للرعاية الصحية يف مكتب براءات الاخرتاع البولندي ،حصلت مجيعها عىل حقوق
امللكية الفكرية احلرصية ،واكن  71يف املائة ( )1 113ل تزال سارية حىت اترخي اسرتجاع البياانت ،يف حني أأن  29يف املائة
( )465قد انقىض أأجلها .وكشف التحليل أأيض ًا أأن بيع احلقوق احلرصية اكن أأمر ًا اندر ًا و أأن احلقوق ا ألقل تسويق ًا يه احلقوق
اليت تعود لـ  PROsوا ألفراد .وبقدر ما تظهر البياانت ،ل يعترب الرتخيص أأيضً ا ش ً
الك شائ ًعا للتسويق التجاري للحقوق
احلرصية اليت تس تخدهما الكياانت ادحملية.
جذااب للكياانت ا ألجنبية اإىل حد ما.
ومبقارنهتا مبا يسمى ببدلان الاحتاد ا ألورويب امخلسة عرش ا ألصلية ،تعترب بولندا سوقًا ً
وابلنظر اإىل العدد الإجاميل من الطلبات اذلي بلغ عددها  13 432طلبا يف جمال الصحة واليت تشمل الطلبات الوطنية
والطلبات املقدمة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتصديق براءات الاخرتاع ا ألوروبية ،ميكن القول اإن بولندا بدل
رائد يف منطقة أأورواب الوسطى والرشقية .وخالل الفرتة اليت جرى حتليلها ،جتاوز العدد الإجاميل لعمليات التصديق عىل
الرباءات يف جمال الرعاية الصحية  10000تصديقا أأي ما نسبته  11يف املئة من مجيع براءات الاخرتاع ا ألوروبية اخلاصة
ابلرعاية الصحية املصادق علهيا يف الاحتاد ا ألورويب .وبلغ متوسط الزايدة الس نوية يف عدد الرباءات املصدقة يف بولندا  48يف
املائة ،بيامن بلغ متوسط عدد الرباءات يف الاحتاد ا ألورويب بأأمكهل  3يف املائة فقط.

 .3التقيمي النوعي للصناعات الصحية البولندية
هتدف الورقة الثالثة اإىل عرض تفاصيل الابتاكر يف صناعة الصحة البولندية استنادا اإىل جتارب وأراء ومجوعة متثيلية مكونة
من  42رشكة من قطاعي الصيدةل والتكنولوجيا الطبية .وتعاجل هذه الورقة ،من خالل حتليل املقابالت املتعمقة ،الليات
والظواهر القانونية والاقتصادية والاجامتعية اليت حتدد الابتاكر يف هذا القطاع.
تشري املقابالت اإىل ا ألمناط والاجتاهات التالية:
( أأ) اإن قطاع الصيدةل البولندي يف معظمه قطاع جنيس .ومع ذكل ،ل يعين هذا عدم وجود أأي رشاكت
صيدلنية قامئة عىل ا ألحباث .فهناك عدد قليل من الرشاكت اليت جتري أأنشطة البحث والتطوير يف جمال املنتجات
الطبية املبتكرة يف جمال ا ألورام وعمل ا ألورام املناعي .ويفرتض منوذج تسويق أأنشطة البحث والتطوير اخلاصة هبا أأن
حقوق املنتجات اليت جرى حفصها ونتا ج الاختبارات اليت ُأجريت ستباع اإىل رشاكت الصيدةل الكربى .ول يظهر أأن
املنتجات الطبية البولندية املبتكرة أأكرث تبشريا ابخلري يف الس نوات القادمة.
طور عادة الصناعة اجلنيسة الابتاكرات الصيدلنية الثانوية  -أأي اإدخال حتسينات عىل ا ألدوية املعروفة أأو
(ب) وت ّ
حتسني أأساليب التصنيع .وختصص هذه ا ألدوية لعالج أأمراض الش يخوخة ،من قبيل ا ألمراض العصبية ،والرسطان
و أأمراض القلب وا ألوعية ادلموية.
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(ج) وينظر ،داخل قطاع الصيدةل ،اإىل احلقول الفرعية للتكنولوجيا ا ألحيائية والبيولوجيا اجلزيئية عىل أأهنا ختلق
أأكرب فرص تمنية للرشاكت البولندية و أأهنا جديرة ابدلمع احلكويم سواء تعلق ا ألمر اب ألدوية املبتكرة أأم ا ألدوية اجلنيسة.
وتعمل رشاكت التكنولوجيا ا ألحيائية الرئيس ية عىل منتجات وتكنولوجيا البيولوجيا اجلزيئية ،من قبيل عزل أأو تضخمي
تطورها اكن أأكرث طمو ًحا وتطل ًبا مقا نر ًة ابإنتاج ا ألدوية
ا ألحامض النووية .أأما فامي يتعلق ابلعقاقري املعادةل بيولوجيا ،فاإن ّ
اجلنيسة اجلزئية الصغرية .وقد تشلك هذه ا ألنشطة نقطة انطالقة جيدة ملواصةل تطوير اإماكانت الصناعة الصيدلنية
يف بولندا.
(د) وتعد صناعة التكنولوجيا الطبية أأكرث الصناعات تنوعا من حيث الابتاكر .وحصلت املنتجات والتكنولوجيا
الطبية املبتكرة  -سواء الاخرتاقات والتحسينات  -عىل براءة الاخرتاع وطرحت يف السوق .وتشمل الابتاكرات
الرائدة القلوب الاصطناعية ،وبدائل العظام ،وزراعة املواد اخلاصة بعالج الصدمات وا ألنسجة الاصطناعية .وتشمل
ا ألمثةل ا ألخرى لالبتاكر ،يف هذا القطاع ،معدات و أأهجزة التشخيص العصيب اخلاصة ابلتشخيص املبكر لرسطان
الثدي ،وكذكل ادلعامات والضامدات القابةل للتحلل احليوي .وتعمل العديد من الرشاكت البولندية عىل أأهجزة
التطبيب عن بعد رفيعة الابتاكر وحلول تكنولوجيا املعلومات يف جمال الطب .أأما يف قطاع التكنولوجيا الطبية،
فتمكن أأكرب اإماكانت الابتاكر يف اجملالت التالية :التقنيات اجلديدة يف التشخيص؛ والطب عن بعد وتكنولوجيا
املعلومات يف الطب؛ والطب احليوي ،وزراعة ا ألعضاء ،ونقل وزراعة ا ألعضاء؛ وا ألهجزة الطبية واخلدمات الطبية
لش يخوخة الساكن .وبسبب التاكليف الباهظة للغاية لتطوير منتجات طبية أأصلية ،قد ينشئ قطاع التكنولوجيا
فرصا أأفضل و أأكرب لالبتاكر اخلارق يف بولندا.
احليوية ً
(ه) وتعترب الرشاكت الافتقار اإىل ادلمع املايل أأحد العوائق الرئيس ية أأمام الابتاكر .مفساعدة صناديق الاحتاد
ا ألورويب يه مسأأةل حم ّل تقدير ،اإل أأهنا تركز كثريا عىل ا ألحباث ا ألساس ية بد ًل من تنفيذ وتسويق الابتاكرات يف
السوق.
(و) وهناك عائق أخر يمتثل يف عدم التعاون بني القطاعات ،وخاصة يف حتقيق نقل التكنولوجيا .وترى الرشاكت
أأن مراكز نقل التكنولوجيا ل تامتىش مع مصلحة الصناعة الصحية .وينظر اإىل التعاون مع القطاع العام عىل أأنه صعب
للغاية ،بسبب الثقافات املؤسس ية اخملتلفة.
(ز) واستنادا اإىل املقابالت اجملراة والردود املس تقاة ،ل يزال متوسط املعرفة بشأأن حامية امللكية الفكرية يف الصناعة
الصحية البولندية ضعيف ًا نوع ًا ما .ويف الوقت اذلي حتتضن فيه ومجوعة من الرشاكت مديرين عىل درجة عالية من
التخصص واملهارة يف هذا اجملال ،يفتقر العديد من ممثيل هذا القطاع اإىل فهم اكمل دلور وقواعد امللكية الفكرية.
( ) وتشلك الرباءات يف املقام ا ألول ،ابلنس بة لالك القطاعني الذلين مشلهتام ادلراسة ،أأداة لدلفاع ،وتأأمني احلق يف
الاخرتاع ضد تعدّي الخرين ،و أأداة لتأأمني التفرد بصورة اثنوية فقط.
(ط) وينظر اجمليبون عىل ادلراسة اإىل براءات الاخرتاع عىل أأهنا وس يةل لتحفزي الابتاكر يف قطاع التكنولوجيا
الطبية ،مما يسمح للرشاكت ابس تعادة الاستامثر يف أأنشطة البحث والتطوير .اإل أأن ا ألمر يبدو حصيح جزئيا فقط يف
الصناعة الصيدلنية البولندية .مفن انحية ،وبسبب ارتفاع تاكليف تسويق املنتجات الطبية اجلديدة ،يعتقد أأن نظام
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رضوراي لالبتاكر ،لس امي يف قطاع ادلواء القامئ عىل ا ألحباث .ومن انحية أأخرى ،تشلك تاكليف
حافزا
الرباءات ميثل ً
ً
اإجراء التجارب الرسيرية والتجارب ما قبل الرسيرية املرتفعة للغاية حاجزا منيعا ابلنس بة لرشاكت الصيدةل البولندية.
وتمكن املشلكة ا ألساس ية يف الافتقار اإىل ر أأس املال ا ألويل ومدة الانتظار الطويةل لعائدات الاستامثر ،وعدم اليقني
بشأأن ما اإذا اكن الاستامثر س يعود عىل الرشكة ابلرحب.
(ي) واكحفت عدة رشاكت بولندية لتطوير أأدوية جديدة .ومع ذكل ،ل تنوي هذه الرشاكت ،يف معظم احلالت،
اإيصال منتجاهتا اإىل مرحةل ترخيص السوق ،لكهنا تبيع حقوق الاخرتاع يف مرحةل متقدمة من البحث والتطوير .واكن
ينظر ،ويف مثل هذه احلالت ،اإىل الرباءات عىل أأهنا رضورية لسرتداد استامثر البحث والتطوير.
(ك) ول تس تفيد بعض الرشاكت اليت تنشط يف جمال الصحة من حامية الرباءات .أأو ًل ،ألن الرشاكت املنتجة
لنسخ ا ألدوية ل متكل مواد مشموةل حبامية الرباءة ،وابلتايل ل يوىل أأي اهامتم اإىل حامية الرباءات .اثني ًا ،وعىل النقيض
من ذكل ،حتمي الرشاكت املبتكرة يف جمال البيولوجيا اجلزيئية تكنولوجياهتا عىل أأهنا أأرسار جتارية ،بسبب معرها
الافرتايض يف السوق .اثلثًا ،جتد رشاكت التكنولوجيا الطبية املتخصصة يف التطبيب عن بعد صعوبة يف اس تخدام
حامية براءة الاخرتاع اإذا مل تس تطع ربط ابتاكراهتا جبهاز.
(ل) وتس تفيد الرشاكت من حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى محلاية منتجاهتا وخدماهتا املبتكرة .وتشمل العالمات
التجارية ومناذج املنفعة والرسوم والتصاممي الصناعية.
[هناية املرفق والوثيقة]

