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يقات الواردة من ادلول األعضاء لتعلا
 

تارياك  سـكو

تعلق مبوضوع  تار"رباءات والصحةال"يفامي  ية يف كو نا ية ا يل ا سـ، ترحب اإلدارة العامة  ع لص مللكسج ياك ابالقرتاح املقدم من لت
يق أهداف  يث يعمل هذا الاقرتاح عىل  ية،  ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر حتقوفد  ح يق يق منج لتل

ية ساعدة ا نة ادلامئة، من خالل إعداد ادلراسات، وبادل املعلومات واخلربات، وتقدمي ا نا مل ت  .لتقللج

ية أيضا عن لتساإلدارة العامة كام تعرب  نا ية ا عيل ا لص ية، تقديرها لالقرتاح مللكج تحدة األمر يكاذلي تقدم به وفد الوالايت ا مل
نارص و. حيث يلقي هذا الاقرتاح الضوء أيضا عىل تأثري نظام الرباءات عىل توفري األدوية عتضمن هذا الاقرتاح ثالثة  ي

نوب أفر نرص ممكل لالقرتاح املقدم من وفد  يقلربانمج يعمل  ج نة ادلامئةكع بةل  شات ادلورة ا نا للجيا، وسوف يرثي  ملقق  .م

ياكن مينهورية ادلو  مج

ية الوطين  نا ية ا تب ا عيرحب  لص مللك ية ) ONAI( مك بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر يقابالقرتاح املقدم من وفد  يق لج
ية يث أنه عىل ثقة من الو. لتمنومجموعة جدول أعامل ا تب هذا الاقرتاح  حيؤيد ا ية وعىل ملك نا بدلان ا تعود عىل ا مفائدة اليت  ل ل سـ

بدلان األقل منوا ًا  .ل

 الاحتاد الرويس

سأةل توافر األدوية  اليت أثريت ألول مرة يف جدول أعامل ادلورة املوضوعات، وهو من أحد  معاجلة اتمةممن أجل معاجلة 
ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا رشة  سادسة  نا للج ملعل نة لربانمج ، قدم وفد الو)SCP(ع نارص  ية  تحدة األمر يالايت ا ع معمل يك

نة ادلامئة) SCP/17/11ثالويقة (معل عن الرباءات والصحة  للجنظر فهيا بواسطة ادلول األعضاء يف ا يركز برانمج العمل و. لل
 :بوجه خاص عىل ما ييل

باب ندرهتا  )1( بديةل وأ سـإجراء دراسة شامةل عن مدى توافر األدوية ا ب(ل ية خاصة الليويل هذا ا كتشاف مهحث أ
 ؛)تأثري األدوية املزيفة عىل توافر األدوية

ية ألنظمة الرباءات يف توفري إماكية احلصول عىل األدوية و )2( نإجراء دراسة شامةل عن اآلاثر اإلجيا  هتدف هذه(ب
يميادلراسة  تاجال دور حامية تقإىل  ية إىل إ ية الرا نرباءات يف تقدمي احلوافز لألحباث ا تكرة وتطوير ملعلم ملب األدوية ا

بدلان األقل منوا ية ويف ا نا بدلان ا بديةل يف ا يات الالزمة لضامن توافر األدوية ا نولو ًا ل ل ل مل ج  ).لتك

ية قصوى لالحتاد الرويسو سأةل توافر األدوية أ مهشلك  م تحدة اذلي يدعو إىل . ت هو يؤيد اقرتاح وفد الوالايت ا ملوذلكل  ف
ية عن تأثري أنظمة الرباءاتحتليل شامل لاكفة احلواجز ال ياانت موضو يوفر  عيت تعوق توفر األدوية، و ب  .سـ

 حواجز ومعوقات توفر األدوية .1

ية  نظمة الصحة العا سري  ملوفقا  متف نظر إىل )WHO(ل  ،َ ْ  توفر القدرةو) ب(، الوفرة املادية) أ(بدالةل " توافر األدوية"يُ
يف تاك تصادية، أو القدرة عىل حتمل ا لالا ل نة وذات جودة وعال. ق موة عىل ذكل، يفرتض يف الوفرة املادية توفري أدوية فاعةل وآ

سـهتلكني ية  للمعا بط الطلب عىل األدوية. ل نظمي األسعار و تصادية، قدرة نظام ادلوةل عىل  ضويفرتض يف توفر القدرة الا ت  .ق
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ية لألدوية )أ( شلكة الوفرة ا لفعلحل   م

شلكة  ياسة توافر األدوية املأمونة والفعامتعد  تعددة األوجه، اليت متس جوانب عديدة من القانون، وا شالك  سـةل من ا لمل م
تصاد تعلمي والا ية، وا ية املادية، واملرافق الاجامت ية األسا ية، وا قالو لن ع سـ لبن توفر الفعيل لألدوية بوجه . ط شلكة ا لويربط حل  م ت

 :خاص ابآليت

تداول األدوية  - ميي  لرفع قدرات اإلطار ا نع تنظمي اجلو(لتنظ سوق و تداوةل يف ا مدة املطلوبة من األدوية ا ل مل
تخدام األدوية املزيفة  ؛)سـا

ئات تعزيزو - يع الوزارات وا شطة  يق بني أ ي ا مج ن هسـ لن يةلت  ؛ملعنا
ترياد األدوية؛و -  سـتعزيز الرقابة عىل ا
توزيع؛يةلسؤوملاتعزيز و - بكة ا ية للقامئني عىل  ل ا شـ  لشخص
بو - شأن مرا تعاون ادلويل  قشد ا ب ل  ة جودة األدوية؛ح
تقدم احملرز يف عامل األدوية؛و -  لتوفري املعلومات عن ا
تحرضات و - يةملسـوضع تدابري دلمع صانعي ا  .ئادلوا

ثل هتديدا خطريا لصحة و هور يف العالج الطيب ونظام الصحة، و متتعمل األدوية املزيفة، وشلك عام، عىل تقويض ثقة ا مجلب
هذه األد تعاطني  ياة املرىض ا لو يةملح تأثري العاليج لألدوية املزيفة، أو تأثرياهتا ا ياب ا سموية، نظرا  ل للغ تشلك اكفة األدوية و. ً

تجات  بة اجلودة املطلوبة يف ا يث أهنا ال ختضع لضوابط مرا متةل عىل حصة املرىض،  ملناملزيفة عىل الاطالق خماطر  ق ح ناء حم ثأ
شاف آاثمراحل  ية ال ميكن ا ية ا نا تاج، ومن ا تاإل لعمل ل كن ينيح تخدمني الهنا ئرها الضارة عىل الفور بواسطة ا  .ملسـ

تجات املزيفة يف و يعات اإلنرتنت يف زايدة تغلغل ا تجارة ادلوية يف األدوية، فضال عن  نسامهت الزايدة املطردة يف جحم ا ب ل ملل م
نظمة اليت متارس . سلسةل اإلمداد ابألدوية شلك عصاابت اجلرمية ادلوية ا نوعالوة عىل ذكل،  مل ل تجات ت ها يف تداول ا ملنشا ط

شلك عام ية املزيفة هتديدا لألمن ادلويل  با ًب ياسة موحدة ملاكحفة . لط يذ  سـويؤدي هذا الوضع إىل احلاجة إىل وضع و تنف
نامغ بني  تعاون وا ية، وإرساء أوارص ا تجاوز احلدود الو ية  يس روابط واحتادات  ية املزيفة، وتأ تجات ا تا ل ن ت حص ب لن ط لط سمل

رشيعات الو طنا  .ية وأنظمة إنفاذ القواننيلت

هوم 2004يف عام و تحدث  مف، أ رشيع الرويس " األدوية املزيفة"ُسـ ، اخلاص ) إف زد68 (القانون الاحتادي رمق(لتيف ا
ثل ). 1998ن يويو 22ابألدوية والصادر يف  ناء إعداد رشيعات محلاية املصلحة العامة، وإدخال مفاهمي جديدة  موذكل أ ت ث

شوشة،"و" األدوية املزيفة" تارخي ) إف زد-61 (يف القانون الاحتادي اجلديد رمق" ملغاألدوية ا شأن تداول األدوية  ب   12ب
 .2010أبريل 

ترياد األدوية املزيفة، ودون  سـوعالوة عىل ذكل، تضمن القانون الاحتادي اجلديد رشيعات حلظر ا يةت يا سـا شوشة لق ملغ وا
ها، وإ ها و بالد، وفرض حظر عىل  يعداخل ا بيع تصن تداول وإعداهمال سحهبا من ا لصدار أحاكم   .ب

بق يف ادلوةل عىل اآليت بة جودة ادلواء ا ملطوشمل نظام مرا  :قي

سجةل؛ - يد مبعايري اجلودة لألدوية ا ية وسالمة ا مليمي فعا تقل  لتق
تداوها ابلطريق القانوين؛و - توردة املرصح  نعة أو ا ية ادلفعة األوىل من األدوية ا ليمي نو بتق سـ ملص  ملع
تداول و - نات(للحفص جودة األدوية املطروحة يف األسواق   ؛)لعيأخذ ا
تداول ؛جودةرصد و - ية وسالمة األدوية املطروحة  لل وفعا  ل
توى اجلودةو - يش عىل  مسـا  .لتفت
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تعاون ادلويل، اخنفضت تعاون فامي بني الواكالت وا تضمن ا بة والرصد، واليت  ية إىل املرا تدابري الرا لوبفضل حزمة من ا ل ت قل ية م مك 
ها إىل  شا فاألدوية املزيفة اليت مت ا شافه يف عام % 25كت  .2005كتابملقارنة مبا مت ا

ية و ية الاجامت ية وا عتوىل دائرة اإلرشاف الاحتادي للرعاية ا من لصح يا، )Roszdravnadzor(لتت لسؤوسـ، يف رو بة م قية مرا
شف عن األدوية امل. جودة األدوية شأت هذه ادلائرة نظاما  للكوقد أ تداولًن ية وحسهبا من ا يا لزيفة ودون ا سـ يوشمل . لق

نظام هذا  :لا

تابعة دلائرة الارشاف الاحتادي  - ية ا لاملاكتب اإل  ؛ )Roszdravnadzor(قلمي
تربات؛و -  خملا
شرتك؛و -  منظام معلومات 
ية وجتار امجلةلو - يدال تجزئة للمواد ا نعة لألدوية، وجتار ا رشاكت ا ننظم اجلودة داخل ا لص ل ملص  .ل

بة ادلوةل جلودة األدوية، تقوم غرضبو ية مرا سني فعا ق  ل ية مجمعات  ) Roszdravnadzor(حت شاء مثا نيف الوقت احلايل بإ ن
نطلق  رسيعة اليت  نقةل ا تربات ا ثة يف لك مقاطعة من املقاطعات الاحتادية لالحتاد الرويس، ونظمي خدمة ا تتربات حد ت خمل ت ي لخمل مل

نو.من تكل اجملمعات تضمن تدابري  م  تعاون الويق بني امجلارك وواكالت ت ية ا يا ية املزيفة ودون ا تجات ا شار ا ثع ا ل سـ ب ن لقت لط مل ن
تعاون عرب . إنفاذ القانون تعاون بني الواكالت وا بة من ماكحفة األدوية املزيفة احلاجة إىل تطوير ا هرت اخلربة ا لوقد أ ل ملكتسـ ظ

رشعني  شاء نطاق معلومايت موحد  ية إ للماحلدود، فضال عن أ ن رشيعات مه تلفة، واختاذ خطوات حنو مواءمة ا بدلان ا لتيف ا خمل ل
يهنا يق  بادلوية وا سـ  .لتنل

بادرات اليت هتدف إىل القضاء عىل الاجتار يف األدوية 2005منذ عام و نظامت ادلوية وا شط يف ا يا بدور  مل، تضطلع رو ل مل ن سـ
شرتكة وعىل اكفة ا. املزيفة ملوتعكس قرارات معظم الاجامتعات ادلوية ا ياغة ويقة دوية ملسـتوايت ل ية  لأ ث ص لتنظمي ماكحفة مه

ية املزيفة يف  و.األدوية املزيفة تجات ا بمت اإلقرار ابحلاجة إىل وضع إدارة قانوية دوية ملاكحفة ا ن ل لطن اذلي مت " إعالن موسكو"مل
برية األوروية جلودة األدوية والرعاية يب ادلويل ملواهجة األدوية املزيفة، واذلي عقد ابالشرتاك مع املديوإعداده يف املؤمتر األور

نة الوزارية للمجلس األور ناء تويل الاحتاد الرويس رئاسة ا ية أ للجا ث توبر، 24-23يب، يف املدة ولصح  .2006ك أ

نة الوزارية للمجلس األورويب فريق2007يف عام و ية، ًاللج، شلكت ا يدال تجات ا تخصصني يف ماكحفة تزيف ا ن من ا لص ن ي ململ
يه  يونافشارك  تصا صإل يطخ شأن تزيف . نشـ الروس بدور  ية بني بدلان اجمللس األورويب  رشوع اتفا يقام الفريق بإعداد  ب ق م

نطوي عىل هتديد للصحة العامة  ية واجلرامئ املامثةل اليت  تجات ا تا ب لطن نة الوزارية للمجلس )Medicrime(مل للج، وأقرت ا
ية يف عام  نص الهنايئ لالتفا قاألورويب ا  .2010ل

بدلان املوقعة عىلتلزتو ية يف حاةللم ا نا ية ا سؤو نص عىل ا ية اب ئ الاتفا جل ل مل ل تيع األدوية املزيفة، وتزوير الواثئق املربطة هبا، : ق تصن
ها من ماكن آل تجارة فهيا، وادلعاية واإلعالن عهنا، و نقلوا تح ابب الانضامم . خرل يةفوقد أدى  بدلان من غري األعضاء قلالتفا لل 

يين يف جمال ماكحفة الاجتار ويف اجمللس األور ميي ا تعاون اإل ية إىل أداة  تحويل هذه الاتفا ية  ئة ظروفا موضو بيب إىل  لق قل لل ل ع هتي
ية تجات ا بغري القانوين  لطن  .للم

ية اليت حتققت  تاجئ اإلجيا با يا يف جماللن  سـتوفري األدوية يف رو

ية يف عام بدأت ناعة ادلواء الرو ياق حتديث  سـ اخلطوة األوىل يف  ص ناعة 2010سـ تطوير  ية  ص، بوضع واعامتد اسرتا ل تيج
ية حىت عام  تحرضات ادلوا ئا ية فارما  (2020ملسـ تقين ). 2020تيجاسرتا تطوير العلمي وا تصادي  يل تقدمي دمع ا لويف  لل ق سب

ية نت احلكومة الرو ية،  ناعة ا سـيف قطاع ا حملل تجات ادلوا، 2011يف عام  ،تبلص سـهتدف تطوير ا ئ برانجما احتاداي  ن ناعة ملي صية و
ية داخل الاحتاد الرويس لفرتة تصل إىل عام  تجات ا با لطن نص عىل األحاكم القانوية و). 2020فارما ( وما بعدها 2020مل نمت ا ل
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شلك عام يف القانون  شاط تداول األدوية  نات عىل  ية واإلرساع بإدخال  تجات ادلوا ناعة ا بلربانمج حتديث  ن ئ ن حتسيص مل
شأن تداول األدوية2010 أبريل 12صادر يف  ال) إف زد-61 (الاحتادي رمق  .ب، 

نظمي تداول  ئة جديدة يف نظام ادلوةل  تحداث  توقد أدى ا ي لسـ يريات جوهرية يف ه تغاألدوية يف القانون الاحتادي إىل إحداث 
يع أحصاب  شطة  مجأ يذية الااملصاحلن سلطات ا شطة ا بالد، مبا يف ذكل أ يع أحناء ا لتنف يف تداول األدوية يف  ل ن ل ففي . حتاديةمج

ية يف الاحتاد الرويس تويل، أدى إىل املقام األول ية الاجامت ع وزارة الصحة وا ) Russian Minzdravsotsrazvitia(لتمن
لسؤو ية إعة يم تداول األدوية لألغراض ا ياسة ادلوةل ووضع اإلطار القانوين  بداد  ل تارخي 321 رمق القرار الوزاري(لطسـ  30ب 
شأن املوافق2004نيويو  ية يف الاحتاد الرويسب،  ية الاجامت نظام األسايس لوزارة الصحة وا عة عىل الحئة ا من  3 إصدار -لتل

 ).2011نيويو، 

ئة احتادية خاصة اتبعة  تحداث  تداول األدوية، مت ا ية  تحدايت اليت تواجه اإلدارة الاسرتا تغلب عىل ا يومن أجل ا سـ ل يج ل هل ت
ية يف الاحتاد  ية الاجامت علوزارة الصحة وا نظمي تداول األدوية: الرويسلتمن تص  بتويه إدارة  همام  هذه اإلدارة تتوىلو. خت

يل األ ية يف  سلطة الو سجا ن تل بار األدويةط ئات حفص وا تدوية و خي وذكل مبوجب األمر اإلداري الصادر من وزارة الصحة (، ه
ية رمق  ية الاجامت عوا تارخي 722لتمن سطس 25ب  نظام األس2010غ أ شأن املوافقة عىل ا ل،  نظمي تداول األدويةب  ).تايس إلدارة 

نظمي وابإلضافة إىل  يد  تداول األدوية، أ تعلق  يذية الاحتادية فامي  سلطات ا يلك ووظائف ا تغريات يف  تهذه ا ع ب ي ل ه ُل لتنف
بار األدوية ية بأعامل حفص وا سات ادلوةل ا تمؤ ن خس ية . ملع تجات ا بوذلكل، مت مض لك من مركز األحباث املعين بفحص ا لطن مل

ه هد الوطين الاحتادي إىل وزارة الصحة معو تابعني إىل ا ية ا يولو بة األدوية ا يايس ومرا يد ا تو ية  ملعد األحباث ا ج ق لق لح ب لل للعمل
ية مبوجب القرار الوزاري حلكومة الاحتاد الرويس رمق ية الاجامت عوا تارخي ) أر-1316 (لتمن سطس 4ب،   . 2010غ أ

توجهيات احلكو موعالوة عىل ذكل، وناء عىل ا ل تارخي ، )أر -2058(ية رمق ب ُ أختذ القرار بإعادة ،2010 نومفرب 17بالصادرة 
هد حبوث ادلوةل  ية، و تجات ا بحوث لفحص ا معيلكة مركز ا ب ن ل لطه بة األدوية ) L.A. Tarasevich(مل يايس ومرا يد ا قتو لق ح لل

ية  هام إىل وزارة الصحة وا ية بعد  يولو منا لتب مض ج يةل تان يمت مت– عالاجامت هام من جانب احلكومة سسـ وهام مؤ ياان –يلو بحا  ك  ليص
نفصةل سـاميت إدارية  مواحدا  بتق يجة لوهذا. ً بار لإلصالحاتنت، و سـيت الا ية اليت متت يف األساس عىل مؤ ت ا س خيلك تان له تا بعا ل

بل،  تلفة من  قلواكالت  ناكخم بح  هأ يع األدوية، مبا يفص يذ اكفة أعامل الفحوصات اليت جتري عىل  سة واحدة  مج مؤ  ذكل لتنفس
يوية ناعة ا ية اخلاصة اب حلالعقاقري ا مل  .لطب

ياغة األمر رمقو تارخي )إن -750 (صمت  ية  ية الاجامت ب، الصادر من وزارة الصحة وا ع سطس 26لتمن شأن املوافقة 2010غ أ ب، 
نة الفح ية  يقات الهنا ياغة ا ية، وعىل أسلوب  ية اخملصصة لألغراض ا تجات ا للجعىل قواعد حفص ا ئ تعل ص ب ب لن لط لط ص بعد مل

ية  تجات ا بالانهتاء من أعامل حفص ا لطن تارخي (مل ية  سجل طرف وزارة العدل الرو بوا سـ سطس 31مل ، برمق 2010غ أ
تجات )18315 يذ الفحوصات عىل ا يه مبوجب تعلاميت  بعة يف القانون الاحتادي ومصدق  ن، عىل أساس األنظمة ا عل ملت تنفمل

ية  ية اخملصصة لألغراض ا با لطب تعلاميت( لط  ).لا

سان وو ية، واحرتام اإل رش بادئ ا تخدام الطيب إىل  ية اخملصصة لال تجات ا ند حفص ا تعلاميت،  تكل ا نفقا  ع سـ ب ن ل لل م لطت مل يس
شامةل  بحوث الاكمةل وا ية، وعىل ا تقالل الفاحصني، واملوضو ياانت القانوية، وا لوحقوق املواطن واحلرايت، وحقوق ا ل ع سـ ن لك

تخدام  تطوراتسـاليت جترى اب ثة يف جملا يا، وي احلد نولو جال العمل وا لسؤولتك سات الاحتادية املموةل من ادلوةل ية م ساملؤ
لسؤوإلجراء حفوص لألدوية، و ية الفحوصاتاألداءية الفاحصني عن م  .ع ونو

ية2007يف نومفرب و نظمة الصحة العا مل، قررت  بة ادلوية لدلواء مض م نظمة اخلاص ابملرا لالاحتاد الرويس إىل برانمج ا مت . قمل
يه  ية ا-) Roszdravnadzor(ادلعوة إىل جتو مل الواكةل الرو  عن رصد سالمة األدوية واختاذ اخلطوات اإلدارية سؤوةلسـ
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يريومراجعة لتنظمي تداول األدوية  سالمة من  ياانت ا تغما يطرأ عىل  ل نفاذ - ب نطوي عىل ا شط اذلي  تعاون ا شاركة يف ا ل  ي ن ل لللم
ت نظمة ادلوية واليت  ياانت ا تإىل قاعدة  ل مل ية لألدويةب ية ا لسلبضمن أكرث من أربعة ماليني تقريرا عن اآلاثر اجلا نب ً. 

تحرضات متكنيمت حتديد أولوايت همام و ناعة ا تقرة  ية ا تدر ية ا ئة الظروف  سـ احلصول عىل األدوية، و لص سـ جي ل من ملي مل للتهت
ي سني نو ية اجلودة، و ية حلصول املرىض عىل أدوية عا ية، وتوفري ضامانت حكو عادلوا حت ل ة الرصد يف لك مرحةل من مراحل مئ

شالك واملعوقات اإلدارية يف عبء ا ملتداول األدوية، و ية للمعايري ادلوية واختاذ. ختف بات ا يف مع ا ل خطوات  مي لتنظتطل مل للتك
ية جزءا من سوق ادلواء العامليهبدف  ية الرو تجات ادلوا سـجعل سوق ا ئ  .ملن

ية  ضامن جودة املعلومات عن األدوية املرخص ومن أجل ية الاجامت نت وزارة الصحة وا يا،  يا يف رو تخداهما  عاب من سـ ب لتسـ تب ط
شأن معايري رش  ية  نيف الاحتاد الرويس قواعد ولواحئ أسا ب يةعلومات املسـ بارة عن مجموعة . 2001 يف عام ماحلكو عويه 

تخداهما  ية حول األدوية املرخص اب توي عىل معلومات ر ية اليت  ية من الواثئق ا سـمر مس حت مي ية لتنظجع لطبيف األغراض ا
شاط ادلعاية لألدوية ألحاكم القانون الاحتادي رمق. مكصدر أسايس للمعلومات  إف -38 (نوابإلضافة إىل ذكل، مت إخضاع 

شأن ادلعاية واإلعالن الصادر يف )زد شأن تداول األدوية، ) إف زد-61 (، والقانون الاحتادي رمق2006 مارس 13ب  ب، 
رشيعات .2010 أبريل 12والصادر يف  لتنص هذه ا هور ت سجةل  ية غري ا للجم عىل حظر اإلعالن عن األدوية والوصفات ا مل لطب

ية( تخصصني يف جمال الرعاية ا لصحميكن اإلعالن عن هذه األدوية فقط   ).للم

يوم يه  نا ا شالك اليت توا لومن ا هج تصارمل رشيعقا تصديلت ا تطرق إىل وسائل الرتولل  جي ل ملعايري ادلعاية فقط، مع عدم ا
ية ياانت ا ثيل ا شطة اليت يقوم هبا  ثل األ باألخرى،  مم لطن لك  .م

شلكة ارتفاع أسعار األدوية) ب(  .محل 

ية  يويةسـختضع أسعار األدوية املدرجة عىل قامئة األدوية األسا توردة من حلوا يا أو ا تجة  سـ لرقابة ادلوةل، سواء تكل ا حمل ملن مل
يةل من. اخلارج بط األسعار و سـويف الواقع، يعد  هات ض تاج األدوية من ا تلكفة إ تحديد أقىص سعر  جل وسائل ادلوةل  ن ل ل

هزيات ية بذات ا ية واأل نعة الرو لتجا ب سـ يود عىل. جنملص يق  قكام تقوم ادلوةل  تجات  هوامش بتطب يع ابمجلةل  تجزئة وا نجتارة ا ب للمل ل
ية يدال نا يذية الا. لص سلطة ا سلطات جداول هوامش الرحب كعمل من أعامل ا متد ا لتنفو ل ل تعلق مبحتادية تع  تتعلقوضوعات يفامي 

ُوسجل. ابالحتاد الرويس تلكفة القصوىضبط األدوية اليت مت ت  .ل أسعارها يف جسالت ادلوةل بأسعار ا

ية من مواردمه  ياجاهتم ادلوا تعني علهيم تدبري ا بة املريض اذلين  ئات، تصل  تلف ا ياميت اخلرباء من  ئووفقا  ت ي سـ ي حخم نل له تق
ية إىل  بقات ذات ادلخل  %. 80تاذلا يع ا ثة، ال  لطونظرا الرتفاع تلكفة األدوية احلد تط تسـي نخفضً توسط ملا من تدبري مل أو ا

تخدام هذه األدويةنفقات  تلقون إعاانت و. سـالعالج اب توفري األدوية لألشخاص اذلين  يا برامج  يا حا ييوجد يف رو ل ل سـ
ية، وتغطي هذه الربامج حوايل  يون خشص4.3عاجامت يا، هذا هو إ. مل  تأمني الطيب يف رو سـطار ا نه مه من ل يدون  موا ملسـتف

يةحيصلون عىل إعاانت  ساكن% 3 حوايل – عاجامت  .لمن ا

يةيعتربو ية الرو با هاما إلصالح الرعاية ا تأمني الطيب اإللزايم  نظام ا سـ األخذ  لصح مطل ل سني معدل . ًب يد  يل الو لتحهو ا ح ب لسف
بغي أن يكون سداد جزء رييس من تلكفة األدوية أداة . يثة وفعاةلحصول امجلاهري الفقرية عىل العالج بأدوية حد ئكام  ين
ية من أدوات نظام توفري ادلواء احلديث تحمل اكفة . ئيسـر ها أن  تأمني الطيب اإللزايم قاعدة أسا ندوق ا يوقد أرىس  ل سص

ية، و يد ند رشائه من ا يف ادلواء فقط  ية نصف تاك ية اإللزا تعني ابلرعاية ا لا لص ع ل ب ممت لط يف من مصادر مل تاك ية ابيق ا ليمت  ل تغط
يين. أخرى، مبا يف ذكل متويل مقدم من ادلوةل تحداث نظام تأ مشلك ا سـ ً احلصول عىل ادلواء دورا ن هيدف إىل توفري إماكيةي

رشع أيضا شرتي الرييس، فضال عن كوهنا ا تخدم وا بارها ا ملحموراي لدلوةل اب ئ مل سـ ملت ي. ع رشيعات واآل لومع ذكل، مفا تزال ا ات لت
بل عام حىت اآلنلتفعيل تأمني احلصول عىل ادلواء الالزمة  نظام  توقع بلورة هذا ا ق يف مراحل اإلعداد، ومن غري ا ل . 2013مل

يل القادم من األدوية توقع ارتفاع أسعار ا جلومن ا ً ارتفاعا شديدا، وخاصة تكل األدويةمل تخدم يف عالج ً تطورة واليت  سـ ا تمل
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ية تلفة بفا علاألمراض ا ية، و .كفاءة وخمل يدال تجات ا شلكة ارتفاع أسعار ا ية مع حماوةل حل  يق جودة عا سعي  نإن ا لص ن م ل ملل لتحق
يع يد نفقات ا ية وتر تا يف اإل تاك يدا عىل خفض ا نشلك  شـ ن ل ل لتصي ج  .ًق

نظر إىل  ية املرصنظاملواب برية إلعداد قامئة ابألدوية األسا ية ا هر األ سوق،  سـ عرض األدوية املدفوع مبحراكت ا مه لكل ح تظ
تخدام أموال ادلوةل سـرشاهئا اب توفر . ب بة للوفاة ممن ال  يتضمن هذه القامئة األدوية اليت توفر العالج للمصابني بأمراض غري  مسبت

مثن رشاء أدوية ابهظة ا لدلهيم املوارد الالزمة  بارش عىل املرىض، كام هل و. ل شلك  نعكس  نوع من ادلمع  مإن توفري هذا ا ب ي ل
يث أنه  اجلوهرية أيانعاكساته ية،  ية الاجامت نا ُحيَضا عىل ا ع حل بلن منّسح ية من  تابة الوصفات ا بعة يف  يب ا ق األسا ب ك ت لطل  مل

باء يا ، واذليطاأل بل لك شئ، يعد عامال أسا سـ، و يةأيضا ق ية نظام الرعاية ا لصحيف حتديد إماكيات وفعا ل  .ن

شلكة و نظر إىل العوامل اليت تؤدي إىل تفامق  مند ا ل نا اإلشارة إىل اخنفاض معدل العائد من ألارتفاع أسعار اع بدوية، جيدر 
تكرة ية ا با ملمن ية لت رشاكت ، و الرواجتيجوإسرتا ها بعض ا لاليت  يعات يصل إىل تنهتج يق أدوية راجئة حبجم  ية إىل  سا با ع مل حتق

يارات ساعد عىل خفض . مللا تدابري اليت  تومن بني ا ية لألدوية، ل تلكفة العا لا تحداث أدوية بديةل وإل تعديالت سـا لجراء بعض ا
رشاكت،  يل تكل ا يات  لعىل آ سج بديةل وإحاللتل تضمن بدال من ل تكل األدوية ا ية،  ية يف إطار برامج إلزا تاألدوية األ مصل

ية توريد أدوية إضا فبرامج  متويل من خالل . ل ية ملعاجلة العجز يف ا لميكن جذب موارد إضا بادل ادلويلف  للخربة وادلراية لتا
ية، وعقد  ما تصادية لتقن شطة ذات جدوى ا بات وأ قنا ن بدلان ذات ادلخل تسـهتدفسـ ل توفري األدوية، وتقدمي ادلمع املايل إىل ا

نح والقروض  نخفض بزايدة جحم الائامتن اخملصص، وتقدمي عدد أكرب من ا ملا رسةمل يرشوط   .مب

 آاثر نظام الرباءات عىل توفري األدوية .2

تعل ياسة الرباءات واملامرسات ا ملتلف  سـ ية من بدل إىل آخرخت يدال تجات ا نقة اب لص نح امحلاية القانوية . ملن يا،  نيف رو تم ُسـ
تتجات املربطة ابألدوية،  شالك للمن يب ملولوسائل حل ا تخدام األدوية يف أغراض جديدة، وأيضا أسا ية، مبا يف ذكل ا لا سـ لطب

تخدام العالج . ن عىل إماكية متديد فرتة رساين براءة األدويةيونص القانون املدين الرويس. األدويةسـ، واليت يدخل من مضهنا ا
تخدام تطلب احلصول عىل إذن رمسي لال يقة أن ادلواء  متد هذه اإلماكية عىل  سـو ي حقن نح هذا . تع شار اإلذنميو مل ابألسلوب ا

يه يف القانون الاحتادي رمق شأن تداول األدوية2010 أبريل 12، الصادر يف ) إف زد-61 (لإ  .ب 

نصوص علهيا يف لواحئ تتفق قواعد متدو ية ا تحديد فرتة امحلاية القانوية اإلضا تعلقة  مليد فرتة رساين براءة األدوية مع القواعد ا ن ب فمل
يوسمح . 1996 ول يوي23 الصادرة يف 1610/96، ورمق 1992ن يويو 18 الصادرة يف 1768/92جملس الاحتاد األورويب رمق 

تخدام جديد مل نح براءة ال رشيع الرويس  سـا مب بللت تعلقة . قادة معروفة من  سائل ا رشيع الرويس ا نظم ا ملوعالوة عىل ذكل،  مل لتي
توازن ية بأسلوب  بات احلصول عىل براءة  يع نطاق  يع نطاق نظام الرباءات وتو متو ب طل سـ سـ يلوةل دون إساءة . طب للحو

بل، يمت حتديد القواعد رسي عىل املواد املعروفة من  نح الرباءات اليت  تخدام قواعد  قا تم ية سـ تحقق من أ بقة  هل ا لل ملط
تحقاق الرباءة يةل معروفة غري مؤهةل للحصول . سـا ترب األدوية اليت ال تقدم أي تأثري عاليج جديد ابملقارنة بأدوية  ثو متع

 .براءة عىل

ساري، يفو رشيع ا ْمبوجب ا ُ ل شموةل ابلرباءة عىل أساس لك حاةل عىل َصلت تخدام األدوية ا شالك ا ملل يف  سـ  من خالل حدهم
باريا يص الطوعي أو اإل جلرت ترياد املوازي لألدوية. خ رشيع الرويس ابال سـسمح ا يا مع . لتي تفق رو سـوابإلضافة إىل ذكل،  ت

تجني بوضع  تعلقة ابنفراد ا بدلان يف اخملاوف ا نعدد من ا مل شموةل برباءاتأملل تاكرية ألدوية  مسعار ا ميكن للمامرسات . ح
ت تاكرية للرباءات إعاقة مواصةل الا بالا تة أو غري ذكل من أنواع ح تحداث أدوية مربة ذات جرعات اث يل ا باكر، و ك سـ تعط

تلفة  . خملاألدوية ا
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يات متويل و يري آ شموةل برباءات عن طريق  ية إىل احلد من ارتفاع أسعار األدوية ا ليؤيد الاحتاد الرويس املقرتحات الرا تغ مل م
تطوير بحث العلمي وا لا تاح العلمي الاء عىل ويمكن يف قلب هذه املقرتحات القض. ل ية بني أسعار األدوية والا باد نفعالقة ا ل لت

شاف أدوية جديدة تية ا ية يف. كبغ ناعة األدوية الرو سـوتربط صعوابت تطوير  ص يةت  :ت العوامل اآل

يع األدوية؛ - تخدمة يف جمال تطوير و يا ا نولو تاكر وا توى الا نارتفاع  سـ ب تصسـ مل جم  لتك
تطوو - تدمية  يات متويل  شاء آ لإ سـ ل  ير الطب؛من
تكرة من و - شاء عالمات جتارية جديدة و تفاعل احلامس اذلي هتدف إىل إ ثغرات يف دورة ا بسد ا ن ل مل

ئة ية؛  لبيا  حمللا
ية؛و - تجات ادلوا نعة  رشاكت ا تعاون بني ا يع جماالت ا ئتو ن ملص ل للمسـ  ل
شرتكة يف جماو - يا ا نولو تلف قطاعات ا توازنة يف  ية غري ا ملالقضاء عىل ا خم مل جمن لتك  ل تطوير األدوية؛لت
ية ووسائل إنفاذ القوانني ذات العالقة مع املعايري ادلويةو - يق رشيعات الرباءات الرو لتو سـ ت  .ف

تلفة قامئة و خميف الوقت احلايل، يعمل الاحتاد الرويس عىل مجموعة من املقرتحات اليت هتدف إىل إدخال تعديالت عىل قوانني 
تطوير بحث وا لبذاهتا تريم إىل تعزيز ا ياغة همام احلكومة و. ل نظمة  يا عىل القوانني ا نصب الرتكزي حا لصعىل وجه اخلصوص،  مل ل ي

تطوير، مبا يف ذكل جمال الطب، و بحث وا ليف ا ية عىل إعداد ل ية وا شطة ا تاجئ األ تخدام  شأن احلق يف ا نتعلاميت  لعلم ن ن سـ لتقب
متويل من األموال الاحتادية، و نفذة  با تامثعىل مل نظم ا سالقوانني اليت  ر أموال ادلوةل يف تطوير وحتديث مرافق ومعدات ت

ية  .لعلمكربايت املعاهد ا

شأن و تعاون  بديةل  بمن أحد الامنذج ا لل تطوير يف اجملال الطيب، هو مجمع الرباءاتل بحث وا متويل من أجل ا تاكر وا لالا ل  .لب
شاء مجموعة من الرباءات يف مجمع  تحواحدنيؤدي إ يق مزااي واحضة، وهو ا سـ إىل  تة وفقا حتق بداث أدوية مربة ذات جرعات اث ك

تعلق بأنظمة العالج ية اجلديدة، واليت  نظمة الصحة العا يات  يه تو تملا دعت إ مل ص شاء مجمعات . مل نكام ميكن أن يؤدي إ
شموةل برباءة يف مقابل رسوم إاتوة، إىل تعزيز تطوي تخدام األدوية ا يص غري حرصية ال نح ترا ملالرباءات، واليت ميكهنا  سـ خ ر م

بديةل  بريا لألدوية ا يامن يوفر أيضا تدفقا  يهتا،  ية وزايدة فعا تحرضات ادلوا لناعة ا ك ل ئ سـ بص سوق الاسـهتاليةمل يدة  كبأسعار ز لل  .ه

 :نظام مجمعات الرباءات

نفصةل؛خفض - يات  نظام إبرام عدة اتفا تطلب ا يث ال  يص،  نح الرتا تعلقة  يف املعامالت ا م تاك ق ح لخ ي مب مل  ل
شموةل ابلرباءة؛  احلواجز الإزاةلو - تخدام األدوية ا مليت تعرتض ا  سـ
ية اليتشجو - تاكر وا منع الا شموةل برباءاتلتب تجات  مقامئة عىل   ؛من
يع املرافقو - يا والعمل عىل تو نولو سـيل نقل ا جه لتك تصاداي، مبا يف ذكل يف  وتوافر األدويةتس ق عىل أساس مزتن ا

ية نا بدلان ا ما ل  .ل

شاء نظاما شلك قرار إ ًوذلكل،  ن شلكة توافر األدويةال جملمعات ي ية  ملرباءات أكرث القرارات جاذ  .ب

يوي للرباءات  تب األورويب اآل سـا  )EAPO(ملك

ية  تحدة األمر يوي للرباءات اقرتاح الوالايت ا تب األورويب اآل يكيؤيد ا ململك بشأن احلاجة إىل ) SCP/17/11ثالويقة (سـ
ية  نظمة الصحة العا ملإجراء حبوث، يف إطار  شلك ،)WHO(م ساكن واليت  تعرف عىل العوامل اليت تؤثر يف حصة ا ية ا ت  ل ل بغ

تاكر  تحديد مدى تأثري ا ية، وكذكل  ححواجز أمام إماكية احلصول عىل أدوية موثوق هبا وذات فعا ل ل ية الن نا حرباءات، من ا ل
ساكن، مبا يف ذكل تأثريها عىل القدرة عىل احلصو سواء، عىل حصة ا ية عىل ا ية وا لاإلجيا ل ب  .ل عىل ادلواء املطلوبلسلب
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سه، جتدر اإلشارة إىل أن نظام الرباءات يلعب دورا هاما و ًيف الوقت  ية إىل ًوفريدانف بحوث الرا شطة ا م يف تطوير أ ل ن
ناحجة ضد األمراض، وحتديدا من خالل إجياد أدوية  ثةل عديدة عىل ذكل يف املعركة ا ناك أ تحداث أدوية جديدة؛ و ًا ل ه مسـ

رشيةعىل (محمية برباءات  ناعة ا ثال، ضد فريوس نقص ا لبيل ا مل مل ية، ). سب سأةل احلاجة إىل إجراء حبوث إضا فوذلكل جند أن  م
ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا نداخل ا ساكن، )SCP(ملعللج نظام الرباءات عىل حصة ا تأثري اإلجيايب  تأكد من ا ية ا ل،  ل ل ل بغ

ثرية للجدل مسأةل  يام ابدلراسةيعد . م ناسب ا لقمن ا ية اليت اقرتحهتا مل تح يل ا يةلل تحدة األمر يكالوالايت ا ية تقدمي حملة عامة مل بغ، 
ساكن والقدرة عىل احلصول عىل األدوية   .لعن العوامل اليت تؤثر يف حصة ا

نة ادلامئة حول موضوع الرباءات والصحةو بيل  ثابة نقطة انطالق يف حتديد العمل ا بحث  للجيكون هذا ا مب ل  .ملسـتقسـ

تعلق  يا يوفامي  نوب أفر شرتك اذلي تقدم به وفد  يقابالقرتاح ا ج تجدر اإلشارة إىل أن نظام الرباءات )SCP/16/7ثالويقة (مل ف، 
يطرة علهيا  سوق الوطين وتزويده ابألدوية املطلوب ا نفاذ إىل ا يح ا يات اليت  سـتضمن العديد من اآل ل ل ل لي باري (تت يص اإل جالرت خ

ية الفكريةوفقا ال تجارةمللكتفاق جوانب حقوق ا تصةل اب ل ا توفرة يف اتفاق .)TRIPS ("يتربس "مل سمح أوجه املرونة ا مل  ت
تطلب " يتربس" تقل، وقد  شلك  تحديد احلاالت وإختاذ القرارات  يلدلول  سـ ب شمل راألمر إصدامب باري، كام  يص إ ت تر ج خ

ية احلاالت تخدام آ نظمي أسعار األدوية؛ وا تصةل  ل أيضا األغراض ا سـ ناء ألغراض ابتمل ناء  (Bolar لفحص اإلداريسـتثالا سـتثا
تاج أدوية بديةل)بوالر يل بإ شجع عىل ا ن واذلي  تعج نادرا ما ). لي بحوث اليت رشت،  تاجئ ا ًومع ذكل، وكام هو واحض من  ف ن ل ن

بدلان، اليت يف حاجة لألدوية، يتحقق مل يةالاكمةل سـتفادة الالعظم ا ميمن هذه اإلماكيات ا ًونظرا ألن العمل اذلي . لتنظن
نظامت دوية أخرى، مفن غري يسـهتد بل  بو األخرى، وأيضا من  بل جلان الو يذه من  ية يمت  شلكة ا لف دراسة ا ي ن ممل ق ق تنف ملع

نة ادلامئة ثل هذا العمل أيضا يف إطار ا ناسب تكرار  للجا  .ممل

يا  نة ادلامئة حا يام ا نفاد احلقوق، جتدر اإلشارة إىل  تعلق اب لوفامي  للج قي يابالضطالعست ة يف هذا الصدد؛ وميكن ملعن ابألعامل ا
يان عام  تاجئ ا تخدام  سـتبا ن ناءات 2011سـ شأن الا سـتث  يدب ترياد لتقيوا سأةل الا يل  تح سـ إلجراء املزيد من ادلارسة وا مل ل ل

 .املوازي لألدوية

نةو يد إجراء دراسة يف إطار ا تقد أنه من ا نحن  نرص األول املقرتح،  تني من ا تني ا تعلق اب للجفامي  نع لع ي ي ملفي ف ملتبق  . ادلامئةلقض

نة ادلامئة عىل القضااي اليت تربط  شطة ا ناسب أيضا تركزي أ تكام أنه من ا للج ن بارشامل ًارباطا  م نظام الرباءات وحامية براءات ت ب 
ية بوضوح . األدوية يةل املا نوات ا هر يف ا يث  شلكة جودة الرباءات،  سأةل ارباطا ويقا  ضوتربط هذه ا لقل سـ مب ث ت مل لت ظ ح  حنو اجتاهً

يفة تسجيل براءا تخداماهتا بعد اجراء تعديالت  طفت مربطة ابألدوية وا سـ بل) حتسينات(ت ينبغي . قعىل األدوية املوجودة من 
تاكر غري مربر  ثل هذه الاخرتاعات، كأحد الوسائل الفعاةل للحد من ا ية  يمي أ حوضع معايري أكرث دقة  م هلتق لرباءات يف لل

 .األدوية سوق

يا املعر سة ادلوية لإليكولو جاملؤ ل  )KEI(فية س

ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا رشة  سادسة  ناء ادلورة ا نأ للج ل ملعث ية )SCP(ع يابة عن اجملموعة األفر يا،  نوب أفر يق، قدمت  يق نج
ية  شأن موضوع الرباءات والصحة )DAG(لتمنومجموعة جدول أعامل ا ًوردا عىل هذا الاقرتاح، ). SCP/16/7(ب، اقرتاحا 

تحدة ا رشة واليت انعقدت يف الفرتة من ) SCP/17/11(قرتاهحا اخلاص ملقدمت الوالايت ا سابعة  ناء ادلورة ا عأ ل  9-5ث
سمرب  ية . 2011يد يدها القرتاح اجملموعة األفر سة تأ يقوتؤكد املؤ ي نا هل ابلوصف / س ية، واذلي تعر ضمجموعة جدول أعامل ا لتمن

نة ادلامئة يف  مترب 12للجيف تقريران إىل ا تحدة اكام تعرب  2011.1سب  ها إزاء حماوالت حكومة الوالايت ا سة أيضا عن  ململؤ قلقس

                                                 

1  http://keionline.org/node/1260 
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يا ا نولو تعلقة اب بب الرباءات ا تحدايت واحلواجز اليت حتول دون حصول املرىض عىل ادلواء  جيل من شأن ا تك لس ملب ل لتقل
ية  .لطبا

ياق األدوات والصكوك ادلوية القامئة أي أن توضعينبغي و نة ادلامئة يف  لمقرتحات أمام ا سـ  اليت حتدد الالزتامات للج
بات ية . جوالوا تجارةقحددت اتفا تصةل اب ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل ية الفكرية" يتربس "مللك ية هامة محلاية ا مللكقاعدة عا . مل

هدات ادلوية اليت مت إبراهما الحقا بعد دخول  لكام تعد ا ية أيضا" يتربس"لتع بري من األ يذ، عىل جانب  مهحزي ا ك  . لتنف

شأن اتفاق تربس والصحة العامة نص إعالو ين ادلوحة  يه يف هذه الويقة بإعالن ادلوحة(ب شار إ ثا ل يأن اتفاق تربس " ، )مل
ية يف حامية الصحة العامة، وبوجه  تجارة العا نظمة ا يذه بطريقة تدمع حق أعضاء  سريه و بغي  رس، بل و ملميكن أن  ل متف نف تن ي يف

يع يف احلصول عىل األدو تعزيز فرص ا مجلخاص،  ية ." يةل نظمة الصحة العا ية  ية العا ثل، تدعو لك من الاسرتا ملواب مل مل يج تمل
نهيا يف عام  ية الفكرية، واليت مت  تاكر وا شأن الصحة العامة، والا بوخطة العمل  تمللك ب يع ادلول 2008ب مج، إىل تعزيز إماكيات  ن

 ).هـ.15الفقرة (األعضاء للحصول عىل األدوية 

تيتضمن اقرتاح و تعلق ملالوالايت ا باب ال  يل احلصول عىل األدوية أل شاف عرا تحدة إجراء دراسات وتقدمي واثئق ال سـ قتك سـ
تعلق  نظام الرباءات والعوامل املؤثرة للحصول عىل األدوية اليت ال  تابلرباءات، وهيدف الاقرتاح إىل تويق األثر اإلجيايب  ل ث

تحديد  ومن األمور املعروفة واملوثقة أيضا عىل ". حاةل وجود هذا األثرأثر الرباءات عىل إاتحة وتوفر األدوية، يف "لابلرباءات 
تاكرات تؤدي إىل  ياة، وإن تكل الا نقذة  تاكرية عىل األدوية ا نص عىل حقوق ا حنطاق واسع، أن نظام الرباءات  للحح مل ي

نة ادلامئة للرتكزي فقط عىل أدةل ا. ارتفاع األسعار تحدة، من خالل دعوهتا  للجسعى الوالايت ا مل لرباءة اليت ترمس صورة وردية ت
تقويض الرباءاتلنظام قوي حلقوق  يق الاجتاهل،  يريات الرضورية  لتحق الرايم إلنفاذ ا يع يف احلصول عىل ادلواء "لتغ  ".مجلحق ا

ية  نظمة الصحة العا ية  ملقامئة األدوية األسا مل  )EML(سـ

تحدة أن إج ياق دمع الاقرتاح املقدم مهنا، ذكرت الوالايت ا مليف  نظمة سـ ية  سجةل عىل القامئة األسا بة األدوية ا ملاميل  سـ مل نسـ
يا ابلرباءات تصل إىل  شموةل حا ية ا لالصحة العا مل ية برباءات % 4مل تكل املوجودة يف حملمفقط، مما يعين قةل عدد األدوية ا

ية عامل . القامئة يا عىل عدم أ يال  مهويعد هذا د ن مضل بة حلصولالً تصةل ابألدوية اب سـرباءات ا وعىل .  املرىض عىل األدويةلنمل
ية، عدم إملام حكومة الوالايت  نظمة الصحة العا ية  شأن قامئة األدوية األسا يقات الواردة  شري ا ملاجلانب األخر،  مل سـ ب تعل لت

ية احلصول عىل ادلواء يد،  تحدة، عىل حنو  بقضا رشية . جمل ناعة ا لببخالف أدوية فريوس نقص ا مل اإليدز، واليت مت إضافهتا / ف
ية فقط  ية ) EML(ئيسـإىل القامئة الر ناك تقربا أي أدوية  شطاء ماكحفة اإليدز، ال يوجد  نطاق من  محمبعد محةل واسعة ا ي ه ن ل

ية ). EML(برباءات عىل قامئة  تحدة عدم وجود أدوية  محمولكن ما هو القصد من وراء ذكل؟ هل تدعي حكومة الوالايت ا مل
ية ا نا بدلان ا يع فقراء ا مبرباءات ال  ل ل ًتخداهما نظرا الرتفاع أسعارها؟ يسـتط بعض سـ بسرتشد يف ذكل  توفرة عن فلن ياانت ا ملا لب

رسطان  .لأدوية ا

يانو(، حفص 2011يف عام و ترب هامة من وهجة نظر 100 )مبول  رسطان، ويه من العقاقري اليت  تع عقارا مضادا  لل ً املعاهد ً
تحدة  ية للصحة يف الوالايت ا ملالو يا املعرفة رمق مذكرة امل انظر). US NIH(طن سة ادلوية أليكولو جؤ ل رسطان، 2011:1س : لا

ية، لعدد  نظمة الصحة العا ية  يل عىل قامئة األدوية الر سوق، وموقف ا يلك ا ية،  ملاملوافقة، ا مل سـ سج ل يه ئت ل  من 100مللك
ياانت اجلزية اجلديدة  ئا رسطان للعقاقري ) NMEs(لك هد القويم  للعىل قامئة الفا   .رسطانلل املضادة واللقاحللمع

سجل سوى نصف هذا العدد فقط بواسطة )ميانو(وفقا ملا ذكره و رسطان، مل  يوي لعالج ا ُ، من بني املائة عقار ا ي هيئة لحل
ناير  يع بعد  ية  ياألغذية والعقاقري األمر للب شري 2000يك يد، مما  تجات ذات املصدر الو ي، وحوايل ثليث هذه األدوية من ا حن مل

ن ية من ا ملإىل أهنا اكنت  سة ابمحم ية فكرية أخرىلفا يب خشص من اذلين شاركوا يف . ملكرباءات أو من حقوق  صهل إذا أ ُف
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تحدة، أو أحد ممن هيمه با يف احلصول عىل  أمرمه، ملإعداد ادلراسة اليت قدمهتا الوالايت ا يكون را غهل  سـ األدوية ثلث ف
ها، أم  فقطاملدرجة يف هذه القامئة با يف احلصول عىل  مجيعيكون را غ  !؟سـ

ية ، مل تكن 2011يف عام و نظمة الصحة العا ية  منوذ ية ا ملقامئة األدوية األسا مل جسـ رسطان،  متضمنة عىلل للأي أدوية مضادة 
ية عىل  متلت القامئة ا لتمكيلوا تجا فقط20شـ  ً ية . من نظمة الصحة العا ية  تج عىل قامئة األدوية األسا يل أحدث  ملمت  مل سـ ن مسج ت

ئة األغذية والعقاقري يف تج من بني أمه 1996 عام هيبواسطة  ية، علام 100ملن، وقد اكن هذا ا تجا وفقا ملعاهد الصحة الو ن  طن م
شموةل ابلرباءة ئذا اكنت غري  رسطان يف القامئة سا يع عقاقري ا مبأن  ت ًمج ع ية . ل رسطان ا ية عقاقري ا حملموالقول بعدم أ لمه

ياة الفقراء ثل القول بأن  ية،  حابلرباءات، وبأهنا أدوية غري أسا م ية، أو أن سعر سـ رسطان غري هامة أو غري أسا سـ املصابني اب ل
ئة فقرية املوارد تداول يف  ها اب سمح  ياألدوية ال  بل ل يود . ي تجات من  ند حترر ا قولكن  ن هر األدوية عىل القامئةالرباءاتملع ما . تظ، 

ية براء ـي صال تحدة هو، ميكن للفقراء الاتظار إىل أن  حتريد أن تقوهل الوالايت ا تنهت ن متكن من احلصول مل بل ا لات الاخرتاع  ق
رسطان، املوت. عىل العقاقري  .لويعين هذا للعديد من مرىض ا

متت لو و تحدة ها شاورات بإجراءملالوالايت ا ئون الصحة، مل تكن ملاموعات موسعة مع بعض اجملم  بشـمتة  ثل هذا ه مبتقدمت 
نة ادلامئة أبداالرأي ً يف اقرتاهحا املقدم إىل ا ية أن قةل عد: للج شموةل برباءات يف قامئة األدوية الر سـد األدوية ا لهو ) EML(ئيمل
يل  يقة أن عىل أيلد بري ألسعار األدويةالحق يشء آخر سوى  بب يف الارتفاع ا لكرباءات  يقة عدم وجود . تتس حقكام ال تعين 

شموةل ابلرباءات عىل قامئة  رسطان  معقاقري مضادة  رسطان، أو أن األدوية ل، أن الفقراء ال يصابون مبرض ا)EML(لل
يا دلرجة حرمان الفقراء مهنا. اجلديدة غري فعاةل  .لبل يعين أن الرباءات تقود األسعار عا

تحدة، ال إيداع الرباءاتيف حاالت أخرى يف نظم و بارية تمتتع مل يف الوالايت ا يص اإل جالرتا ، "تعاون صاحب الرباءة "بـخ
يص متكن الطرف احلاصل عىل الرت خوجيوز أال  باري من ي يد وفقا ملا هو وارد ". بنجاحتصنيع ادلواء "ج اإل تأ يح اب كوهذا  ل حص

بق لك نصوص نظم اإليداعيف  يان عىل أوضاعينط، ولكن  ية لبما ورد يف ا تني، . رباءاتالح انهتاء مدة صال تا احلا لويف  لك
نافس سوق  سخ بديةل، ودخوها ا يع  مكناك حرية يوفرها القانون  ل ن ن له ناك أدةل . لتص نثرية عىل أن إزاةل احلواجز القانوية هو ك

سة وخفض األسعار نا يع ا يةل فعاةل  فو مل شج يات . لتسـ تحدة، فوفقا إلحتاد  يد عىل الوالايت ا تأ بق حصة هذا األمر اب مجعو مل ك ل ينط
تحدة ية يف الوالايت ا سجةل ا ية غري  يد تحرضات ا ملا م ل لص مللكسـ يل  من إجامًدواء10 071هناك أدوية بديةل لعدد ) GphA (مل

تاب الربتقايل" يف ًا مدرجً دواء12 751 بة تسـتأثر، كام "لكا بديةل  سـ األدوية ا ثل % 69بنل ية، ولكن  ميمن الوصفات ا لطب
ته  بديةل ما  مياإلنفاق عىل رشاء األدوية ا رسطان و. فقط% 16قل ساءل عن عدد أدوية ا تحدة أن  لجيدر ابلوالايت ا ت تمل

ية للصحةاملوجودة مضن املائة أمه دواء املكونة  يني، وأن ، واليتطنلقامئة املعاهد الو م ميكن احلصول علهيا من موردين معو
يع نطاق هذا العدد، بدال من تتساءل تو يام به  ً أيضا عن ما يلزم ا سـ ل القول بأن املصادر العامة للحصول عيل هذه لق
 .مسـتحيال األدوية

ئةل ميكن  يةخبصوص طرهحا سـأ  )EML (ئيسـقامئة األدوية الر

ية، ةل دراسة يف حا نظمة الصحة العا ية  نة ادلامئة لقامئة األدوية األسا ملا مل سـ ثل للج نة  تلفة ا ملناك العديد من الاجتاهات ا خمل ملمكه
تعراض ئةل. سـهذا الا توجه املرء هبذه األ ثال، ميكن أن  يل ا سـعىل  ي مل  :سب

رشية  .1 ناعة ا يات حاالت اإلصابة بفريوس نقص ا لبمك عدد و مل بدلا/ ف نظمة لاإليدز يف ا بل موافقة  ية،  نا من ا ق م ل
شموةل ابلرباءات مضن قامئة  ية عىل درج أدوية هذا املرض ا ملالصحة العا  ؟EMLمل

تلكفة و .2 ية ا متزي بفا تج  هور  ية يف حاةل  بة لقامئة األدوية الر ية اب نظمة الصحة العا لما هو موقف  عل ن سـ سـ يمل م ظ يم ئن ل
يني؟  بل موردين معو توفر من  مو ق  م
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ئوو .3 بة ا ملما يه ا ثدي لنسـ رسطان ا ساء املصاابت  لية  بن تطعن احلصول عىل عقار +HER2لل يسـ الاليت 
ية؟ نا بدلان ا تني يف ا مهري لب ل  سـي

ثدي و .4 رسطان ا ساء املصاابت  ئوية  بة ا لما يه ا ن مل بسـ لل تطعن احلصول عىل عقار  +HER2لن يسـالاليت 
بدلان ذات ادلخل املرتفع؟ تني يف ا لهري  سـيب

ية اليت و .5 نا بدلان ا متمك عدد ا ل تل رسطان م ساء املصاابت  تني  تقدمي عقار هري ية  ية اك ية  ية  بتع  ن ل ب للت ب ف ين سـب طب حت
ثدي   ، يف حاةل توفر هذا ادلواء بأسعار أقل؟ +HER2لا

سعر و .6 ية إن اكن سعره أقل من ا نظمة الصحة العا ية  تني مضن قامئة األدوية الر لهل يدرج عقار هري مل مل ئيسـ سـيب
برية؟  كاحلايل بدرجة 

بديةل منظمهل جيب عىل و .7 رسطان ا بق ألدوية ا يل ا تأ ية توفري اشرتاطات ا لة الصحة العا سـ ه ل لمل وذات مل
ية املامثةل يولو بة ا جالرت ب لي  ؟ك

ية  فقضااي إضا

باري وفقا ال يص إ نح تر يادي  بدلان حبق  جتع ا خ مل سـ ل تجارةتمت تصةل اب ية الفكرية ا لتفاق جوانب حقوق ا مل " بتريس "مللك
)TRIPS( ش، كام ها والصحة العامة ونص رصاحة عىل " يتربس"أن بأكد إعالن ادلوحة  نح "لأن ادلول األعضاء  محق 

يص نح هذه الرتا ها يمت  باب اليت عىل أسا بارية، واحلرية يف حتديد األ يص اإل خالرتا م س ج  2".سـخ

نذ أن أرست احملمكو ية،  يذا ألحاكم قضا بارية  يص إ تحدة قد أصدرت ترا مجتدر اإلشارة إىل أن الوالايت ا نف ج ئخ ًمل يا ت لعلة ا
ية إي ابي  قضقاعدة قانوية يف  شاجن ) eBay(ن بأن ) 2006 (US .388 574، رمق )MercExchange(كستضد مريك إ

يا يف احلاالت اليت حيدث فهيا انهتاك براءات بق تلقا تخدام حقوق الرباءات ال  تضمن إيقاف ا ًاألحاكم اليت  ئ تط سـ ويف سوابق . ت
ية الحقة خاصة حباالت انهتاك براء ية أو الاخرتاعات، مل تقر احملمكة ئقضا نح الانهتاكإيقاف لطبات لألهجزة ا م، وقررت 

 .تعويضات نقدية بدال من ذكل

ئة عن و نا تع ابحلقوق ا ية برفض وقف ا يذا ألحاكم قضا ية  تحدة األمر بارية يف الوالايت ا يص إ شـصدرت ترا ل مت ئ لمل ً نف يك ج تخ
تعويض عن  تخدمة يف ال رفض إيقاف انهتاك 2011لت هذه احلاالت يف عام ومش.  الرباءةانهتاككالرباءة حمل الزناع  ملسـرباءة ا

رشاين األورطيتصنيع وتصدير هجاز طيب لعالج  ليق ا تج عن عدة حاالت أخرى يف أعقاب . 4والعدسات الالصقة، 3ض نكام 
شاجن ) eBay(قضية إي ابي  ترصف يف )MercExchange(كستضد مريك إ ية مبا يف رباءاتالل رفض احلمك بإيقاف ا لطب ا

يط  نا، وأسلوب ا يل  سطرة د منذكل  ي ل لتق يين لمس ية، جلا نا ية ادلموية الا بد الوابيئ يس، وزرع األو عفريوس الهتاب ا صط ع لك
تخدمة  يب  تصةل بأهجزة وأسا سـوبراءات  مل تحدة إصدار عىل الرمغ من . 5 جرايح العمود الفقريبواسطةم ملالوالايت ا

بارية خاصة هبا، إال أ يص إ جترا ياراتخ ثل هذه ا نظر يف  بدلان األخرى  شجع ا خلهنا ال  لل ل  .مت

                                                 

2  WT/MIN(01)/DEC/2 ية شأن اتفا يان  ق،  ب  ).2001 نومفرب 14(والصحة العامة " يتربس"ب
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindeel_trips_e.htm. 

رشاين األورطي،  3 يق ا باري للصامم الرييس اخلاص برباءة عالج  يص اإل لالف، الرت ض ئ ج مترب 1(خ ، )2011سب 
1218/node/org.keionline://http 

يص اإل 4 جآن مريا جوها، جوسون آند جوسون، الرت خ ن مترب Acuvue) 1باري، ن  node/org.keionline://http/1219، )2011سب 
ية  5 ياس عىل  تعويض اب ترص عىل ا يث ا ية  باري الخرتاعات  يص اإل قضآن مريا جوها، الرت ل لقب ق ح ج  ،)2010ن يويو eBay v. MercExchange) 7طخ

http://keionline.org/node/862 
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يةاملالحظةنعود مرة أخرى إىل و ية /يق اخلاصة ابقرتاح اجملموعة األفر نا لطلب )DAG(لتمنجدول أعامل ا مع، ونؤكد جمددا د
ية يات ا نولو باري  يص إ ية خاصة مبامرسات إصدار تر بنظمي حلقة معل  ن لطت ج تك ج للخ  :تق

نح وفقا لإلجراءاتنالحظ أن خرباء ا بارية اليت  يص اإل يزي بني الرتا ثريا ما تعجز عن ا ية  متساعدة ا مت ك ن جمل خ ل  لتق
نصوص علهيا يف  ثاين"ملا باب ا لا شأن حقوق "يتربس"من اتفاق " ل نوحة مبوجب الرباءةب،  يص ا ملم، وبني تكل الرتا خ

ثالث" باب ا لا تعدي عىل هذه احلقوق" ل شأن الاتصاف  للمن ذات الاتفاق  ن يات و. ب ثال، تعد أكرث اآل يل ا لعىل  مل سب
ثالث من اتفاق  تحدة يه تكل املربطة ابجلزء ا باري يف الوالايت ا يص إ تخداما للحصول عىل تر لا ت مل جسـ خ  ،"يتربس"ً

يص 44يوفقا التفاق تربس، ال ختضع املادة و.  من هذا الاتفاق44توشمل عىل وجه اخلصوص املادة  خ اخلاص ابلرتا
يود بارية  للقاإل ها تقارير اخلرباء31 واملادة 30 الواردة اخلاصة ابملادة ج تعرض  سأةل مل  ل من اتفاق تربس، ويه  يي بوناء . م

ية  نا نؤيد طلب اجملموعة األفر يقعىل ذكل، فإ يةأعامل مجموعة جدول / ن ية ) DAG (لتمنا نظمة ا مللكتب ادلويل  ملللمك
ية  بو(ملالفكرية العا شأ) يالو ية  بنظمي حلقة معل  ن تقت يات ل نولو باري  يص اإل تعلقة ابلرت جن ممارسات ادلول ا تك ج للخ مل

يق اتفاق تربس املواد أرقام  ية، مبا يف ذكل  يا ب تطب  .44 و 31 و 30لط

بب و ناجتة  يل احلصول عىل األدوية ا يل أثر عرا تحدة هو  سبدو الغرض من اقرتاح الوالايت ا بق ل تقل مل ، وتقدمي مجموعة الرباءاتي
ياسات احلكومة اليت تضمن احلصول عىل األدويةمتنوعة من برامج اإليد بديل  ية  تطو ية واألعامل ا سا سـز اإل ك ع ل ن يعد و. لن

برية، متفقا مع آراء الاقرتاح األمرييك  تجاهال لآللكرشاكت األدوية ا سـهتدف راءمو ية ت اليت  لتمنالصحة العامة، وجامعات ا
سري احلصول عىل األ سـهتدف  سـهتكل اليت تعمل عىل حماور  يوا ت يا املعرية و. دويةتمل سة ادلوية لإليكولو فشعر املؤ ج ل س ) KEI(ت

نة ادلامئة ندات إىل ا تحدة من آراء و ته حكومة الوالايت ا للجبة أمل ابلغة ملا قد مل تي مسم  .خب

يل احلصول عىل األدوية غري املربطة ابلرباءاو شأن عرا ها  تحدة  تابإلضافة إىل ذكل، وعىل الرمغ من إبداء الوالايت ا ب قمل ت، قلق
ية ألحصاب احلقوق يات غري املربطة ابلرباءات اليت تعطي حقوقا إضا تجاهل تكل اآل ففإهنا  ً ت ل ثال، مل يراع و. ت يل ا ملعىل  سب

تاكرية عىل  سلطة الا بار، ويه ممارسة تؤدي إىل تزايد نفوذ ا ياانت الا تحدة احلقوق احلرصية عىل  حاقرتاح الوالايت ا ل ت ب خمل
ناول اقرت. األدوية ية الفكرية يتكام مل  تعلقة اب ية ا يري املعايري العا ية إىل  تاجئ هجودها الرا تحدة مربرات أو  مللكاح الوالايت ا ملم مل تغ ن مل

ية تجارة العا نظمة ا بو و ثل الو تعددة األطراف  سات ا ملخارج نطاق املؤ ل ي مل مس تحدة من أسواق . م بت الوالايت ا ملوقد  طل
بدلان صغرية احلصول عىل نفاذ  تفجتارية اتبعة  توايت من امحلاية مبوجب الرباءة وإنفاذ القوانني ل رشط فرض  سوق  سـييل  لل مض ب

توايت املطلوبة مبوجب الالزتامات ادلوية لبدرجة أكرث رصامة من ا رسي . ملسـ تفاوض ا ثةل عىل هذا القول، ا لومن أحدث األ ل م
هادئ  يط ا للعقد اتفاق رشاكة عرب ا تحدة أيضا ). TPPA(حمل تقكام جتري الوالايت ا نواي مل بدلان، انفرادايسـيامي  تلف ا ل عىل  خم

ية األدوية " 301تقريرها اخلاص "ويصدر يف  ية وأ يدال بارات ا ياانت الا ية الفكرية عىل  يذ معايري ا هللرصد عدم  ن لص ت خب مللكت نف
توايت  ثل اتفاق أشد مسـللرباءات، ويه يف هذا الصدد تذهب إىل  بات الاتفاقات ادلوية  مرصامة من  ل ، "يتربس"متطل

ية، ويؤدي إىل زايدة أسعار األدوية بادئ األخالق ا شلك انهتااك  بوهذا  مل  .لطي

ية  ناعات ادلوا ية  ئرابطة أمرياك الال للص ني  )ALIFAR(ت

ية، وعىل وجه  .1 ياسات العامة األسا سق نظام الرباءات مع أولوايت ا بو أن  ية يف الو سـتطلب جدول أعامل ا سـ ت ي من لي ي لت
يا يف اقرتاحه الصائب اخلصوص، مع تعزيز وحامية الصحة ا نوب أفر يقلعامة، كام ذكر وفد   ).SCP/16/7ثالويقة (ج

برص سلمي و نظام دون  تعظمي هذا ا هد  توجه ا يث  ية الفكرية غاية يف حد ذاته،  تال يعد أي من نظام الرباءات، وا ل ل ي جلحب مللك
تصادية والقانو ية والا يا ية إىل األدوات ا ثالن أداة إضا هدف؛ بل هام  قاب ف سـل سـ يةلمي نوعة اليت هتدف إىل تعزيز ا منية ا ت لتن . مل

هام مع مراعاة خصائص لك بدل يامي هلام و بغي إجراء  يقوذلكل،  تق تطبن ً هدف . ي يد عىل أن ا تأ لوبوجه خاص، فإنه من الرضوري ا ك ل
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يق توازن  سعي إىل  حتقمن قوانني الرباءات هو ا يع يفمتناسبل ياسات ومصاحل الصحة العامة، وضامن حق ا مجل مع  تع سـ لمت ا
ية بغون احلصول عىل األدوية األسا تاجون و يدة، وخاصة، هؤالء ممن  سـبصحة  ي حي  .ج

نصوص علهيا يف اتفاق  تفادة من أوجه املرونة ا شل يف الا ملوقد يؤدي ا سـ  إىل ت، وبين نظام للرباءات أكرث رصامة"يتربس"لف
ية عىل الصحة العامة ها وآاثرها ا بتاجئ تلقي ابلرضورة بظال لسلن نصوص علهيا يف اتفاق توت. ل ، "يتربس"ملضمن أوجه املرونة ا

شموةل حبامية  ثال، متديد الفرتة ا يل ا ملعىل  مل ت، وزايدة املوضوعات القابةل للحصول عىل براءات، وبين تدابري الرباءاتسب
بة  سلطات اللرباءاتلنسـحدودية اب سلمة إىل ا بارات ا ياانت الا تحداث حقوقا حرصية عىل  لتن، أو ا ل مل ت ب  .ظمييةخسـ

يودو يق نظام براءات أكرث رصامة خلق  تج عن  ققد  تطبن ية، فضال عن زايدة يف أسعار األدوية، ًاي سوق ادلوا يقة يف ا ئ  ل مع
يام بأي معل هيدف إىل  ية، واذلي حيول دون ا يف الصحة العامة الاجامت تلكفة الواقعة عىل احلكومات وتاك لقوزايدة ا ع ل ل

 .دويةضامن الصحة العامة واحلصول عىل األ

ية مع و تطع رابطة أمرياك الال يق توازن بني نظام الرباءات وتعزيز الصحة العامة، مل  ثل يف  هدف ا نمراعاة ا حتق تيل سـ تمت مل
ية  ئناعات ادلوا تعلق ) ALIFAR( للص ية فامي  تحدة األمر يشاركة الرأي الوارد يف الاقرتاح اذلي قدمه وفد الوالايت ا مل يكم
 ).SCP/17/11ثالويقة (ابلرباءات والصحة 

يح القول بأن و شري إىل أنه من غري ا لصحأوال، جيب أن  ن رباءات هو أحد العوامل اليت تعوق وصول للعدم توفر حامية فاعةل "ً
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ياجا يف ا بة إىل املرىض األكرث ا نا ًاألدوية ا ل ل ل ت سـ ممل ً ناك توافق دويل ". ح هبل عىل العكس متاما، 

نط يل إىل زايدة لواسع ا بين قوانني  ناجتة عن  ية ا شأن اآلاثر ا متاق  ل ب تب يق لسل شدد يف  با تطت  .نظام الرباءات عىل الصحة العامةل

يد عىل هذا يف  تأ كوقد مت ا شأن اتفاق " اإلعالن الوزاري"ل ية  تجارة العا بنظمة ا مل ل والصحة العامة، واذلي مت إقراره " يتربس"مل
بدلان كام أقر إع. 2001 نومفرب 14يف  ية وا نا بدلان ا ثري من ا شالك الصحة العامة اليت يعاين مهنا  لالن ادلوحة خطورة  ل ل ك مم

بار اتفاق )1الفقرة (ًاألقل منوا  ية وادلوية األوسع نطاقا " يتربس"عت، وقد شدد عىل احلاجة إىل ا هود الو لجزءا من ا طن جل
شالك  ثل هذه ا ململعاجلة  شواغل اخل)2الفقرة (م ية الفكرية عىل أسعار األدوية ل، والاعرتاف اب تأثري ا مللكاصة  ، )3الفقرة (ب

ية من اختاذ تدابري محلاية الصحة " يتربس" أن اتفاق ونص اإلعالن عىل تجارة العا نظمة ا نع أعضاء  بغي أن  نع، وال  ملال  ل مي ممي ين
يع املرىض عىل األدوية  يامن يؤكد من جديد حق أعضا)4الفقرة (مجالعامة وتعزيز حصول  ية ب،  تجارة العا نظمة ا ملء  ل يف م

هذا الغرض "يتربس"، عىل حنو اكمل، األحاكم الواردة يف اتفاق تطبيق  ).4الفقرة (ل، واليت توفر املرونة 

ييل،  تح نظور ا يا مع هذا ا لو ل مل تابعة متشـ ية الفكرية، والاخرتاعات والصحة العامة ا ية حبقوق ا نة ا ملقامت ا ل ن مللكللج نظمة ملع
ية  تطور )CIPIH(ملالصحة العا ية، وعىل ا نظرية األسا بحوث ا ية الفكرية عىل ا نوعة حلقوق ا يل اآلاثر ا تح ل،  سـ ل ل ت ل مللكب مل

نون  ية، يف تقريرها ا نا بدلان ا ية وإماكية تأمني الوصول إلهيا يف ا تجات ا ملعالالحق  ل ل ن ب من لط تاكر "للم بالصحة العامة، والا
ية الفكرية تقرير أيضا مجم". مللكوحقوق ا ناءات من لوتضمن ا بارية، والا يص اإل تعلقة ابلرتا يات ا تو ثوعة عريضة من ا ج سـتخ مل ص ل

سة واحلصول عىل األدويةالحقوق  نا تدابري املؤيدة  فرباءة وا للم  6.ل

                                                 

تاكر والصحة العامة  6 ية الفكرية والا بنة ا يف، ): CIPIH(مللكجل ية،  نظمة الصحة العا تاكر والصحة العامة، و ية الفكرية والا نا مل جب م انظر، . 2006مللك
يات  أخرىيف مجةل أمور ، 27.4، 26.4، 25.4، 24.4، 23.4، 20.4، 19.4، 18.4، 16.4، 14.4، 13.4، 10.4، 10.2، 9.2، 7.2ص، تو

ها حقوق  يود اليت تفر ناءات وا شأن الا ضشأن احلاجة إىل تعزيز املزيد من املرونة  لق تث ب سري احلصول السـب بارية، وبين تدابري  يص اإل لتيرباءات والرتا ت ج خ
يا، من بني جوانب ألخرى نولو جعىل األدوية ونقل ا  .لتك
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نظمة الصحة اعامتدوجتدر املالحظة أنه قد مت  تابعة  تاكر والصحة العامة ا ية الفكرية والا ية حبقوق ا نة ا مل تقرير ا ل ب ن مللكللج ملع
هر مايو من عام ملالعا ية الصحة العامة يف  بل  شية من   2006.7مجعق

ية و ناعات ادلوا ية  يا، ترى رابطة أمرياك الال ئاث للص رباءات الإضعاف حقوق " أنه ال يصح القول بأن ) ALIFAR(تينن
نة  نعني يف أسواق  ية وا تحرضات ادلوا باحيث ا نوحة  يا ملص ئ سـ ل معملم نعني يدفع (...) مل  املعدة ابلفعل عن  األدويةإىل جحبملصا

ناك" وبأن " هذه األسواق ية الفكرية  ندما يمت تعزيز حقوق ا ية  نا بدلان ا سلع يف ا هتوفر املزيد من ا ع ل ل ل مللكي  ".م

بدلان األقل الرابطةويف هذا الصدد، جتد  ية وا نا بدلان ا شلكة احلصول عىل األدوية يف ا شري إىل أن  ها مضطرة أن  ل  ل ل م مت نفس
ند عىل ت تستمنوا ال  توفر األدوية، جيب أن تكون أسعارها معقوةل ً ندما  توفر أو عدم توفر األدوية، ولكن يف الواقع،  ع

ية اخملصصة للصحة العامة يات الو بة للمزيا نا نهور، وأيضا تكون  ن طسـ م  .للجم

هقرية" ويف هذا الصدد، يوحض تقرير يضات أسعار األدوية املضادة للفريوسات ا شأن  باك  لقفك الا ختف بت عته الرابعة طبيف " ش
ية ادلوية املعروفة ابمس  سا نظمة اإل لرشة، واذلي رش بواسطة ا ن ن مل ُ ن باء بال حدود" ع ، أن يف حاةل 2011ليف يويو عام " طأ

هقرية، تعمل  نع من احلصول عىل األدوية، يف حني يؤدي تعزيز اللقاألدوية املضادة للفريوسات ا مترباءات كعوائق جوهرية 
ية لألدو نا سـالقدرة ا فت ية إىل إحداث أثر إجيايب ل يدال ية إىل زايدة مرونة حقوق الرباءات ا ياسات الرا بديةل وا نية ا لص سـ مل ل

نة أكرث للصحة العامة يع نطاق وتقوية برامج  سوق، ومن مث، عىل تو بارش عىل أسعار ا سـو سـ حمل  8.م

ثا، ترى و ية يعرض الرابطةلاث تحدة األمر ف أن الاقرتاح اذلي قدمه وفد الوالايت ا يك ئا مبحاوته الربطمل لهام خا بارة ط ع بني 
تخدام قدر أكرب من املرونة"عبارة و" إضعاف حامية الرباءات" هومواإلحياء، "سـا شريا إىل نفس ا ملف بأهنام   .ي

شامل-رباءات والصحة العامة الويف الواقع، ال حتاول الاقرتاحات، اليت هتدف إىل خلق عالقة بني  هوهما ا ية  ل وا مبفمن  واليت -لت
رباءات؛ بل عىل العكس من ذكل، هتدف تكل الد عىل مرونة نظام الرباءات ادلويل، بأي شلك من األشاكل، إضعاف تؤك

شلك  يهنا  سائدة بأن الزايدة يف حامية الرباءات ال يعين دامئا خلق براءات أفضل أو  يد عىل الفكرة ا تأ بالاقرتاحات إىل ا ل ك حتسل
تاك يةبأو بآخر، وال تعين زايدة معدالت الا شدد والرصامة يف حامية . لتمنر وا نع ا سعى إىل  تولكهنا  لت رباءات وخروهجا عن الم

ياسات العامة ية وا نا تأثري عىل القدرة ا ناسب، واذلي من شأنه ا سـاإلطار ا سـ ت ل لت ف ل  . مل

ثل، يقصد من وراء هذه املقرتحات ضامن توفري أوسع نطاق بدلان ًاملواب ية وا نا بدلان ا ل  ل تع من خالهل يف حرية تمت، ً منوااألقلملل
ية الفكرية  تقدمة مللكحتديد أنظمة ا بدلان ا ملاخلاصة هبا، كام حدث يف املايض مع ا يار األنظمة اليت لوما تزال تع حبرية ا ت  خمت ت

 .تناسـهبا

يق عقاقريو تطوير من أجل  بحث وا يع ا يث  ية املزعومة ألنظمة الرباءات من  تعلق ابآلاثر اإلجيا ختلرابعا، فامي  ل ل شج ب تي  ح
ية  ناعات ادلوا ية  ئتكرة، ترى رابطة أمرياك الال للص تينب ثل هذه احلوافز ) ALIFAR(م تعامل مع طائفة ال تكفيمأن  لل ابملرة 

بدلان األقل منوا، األمر اذلي يؤدي إىل  ية وا نا بدلان ا ًواسعة من األمراض اليت تؤثر عىل ا ل ل همةلتفامق مل ملشلكة األمراض ا . م
نظمة، ويربهن هذا عىل عدم وجوب بدلان األعضاء يف ا تلف ا ية يف  تاكر وا ياسات الا تصار الصحة العامة، و مل ا ل خم من ب لتسـ ق

سني حصة  يا إىل  تؤدي تلقا ية الانفرادية  رش ثل هذه اإلصالحات ا توقعا أن  حتعىل اقرتاح نظام براءات أكرث رصامة،  ئ سـ ًيع لت م م
نني  .طاملوا

                                                 

يWHA 59 .24انظر  7 متدهتا  يل عىل القرارات اليت ا تح مجع، ملزيد من ا ل ية يف شأن العالقة بني اتفاق عل والصحة العامة، انظر " يتربس"ملة الصحة العا
WHA52.19 ،WHA53.14 ،WHA56.27 ،WHA57.14و ،WHA60.30 . انظر، أيضا، املوقع املؤسيس جملموعة معل يف موقع املؤسيس

ية الفكري تاكر وا شأن الصحة العامة، والا ية ادلوية  نظامت احلكو مللكلفريق معل ا بم ب ل ) IGWG(ة مل
http://www.who.int/phi/igwg/en/index.html# .  

8
��ح 	�� ا��ا��   :report-special=cat&5448=id?cfm.article/publications/org.doctorswithoutborders.www://http.  



SCP/18/INF/3 

Annex 

17 

سا، ترى و يل  الرابطةمخا ية" حتلإن  " لها دور يف احلد من توافر األدوية"" واليت " الرباءات األخرى محلاية جالعوامل اخلار
يا نة ادلامئة، ال يعد وحده اك بل ا فمن  تجاوز هذه و. للجق بو" العوامل األخرى"تإذ  نة ادلامئة والو تصاص ا يأهداف وا للج . خ

ية الفكرو تصل اب تعلقة ابحلصول عىل األدوية اليت ال  يل العوامل ا مللكجيرى  ت مل تفاضة يف حمافل حتل سـية بصورة أكرث معقا وا
ها الزتاماهتا و. أخرى بو  لومع ذكل، فإن الو لسؤوي يل العالقة بني م تح لياهتا  بو مربطة .رباءات وبني الصحة العامةالل تكام أن الو ي

بب هذا الاتصال، جيب الرتكزي عىل هذه العالقة نظام الرباءات، و،  يا  بسارباطا  ب يع طبت بو غري أن ذكل ال يعين. ً يام الو ي  ق
ها اب سائل ال عالقة  شلك عام، إذا اكنت هذه ا سائل الصحة العامة  يل  لتح مل ب م ل  .رباءاتلب

ية، بأنه من الرضوري  الرابطةسادسا، تؤمن و تخدام املرونة بطرق أكرث فا يع ا ية إىل  تدابري الرا يد عىل أن ا تأ علا سـ شج ل ك تل م
سني قدرة احلصول عىل األدوية  .حتهتدف يف الواقع إىل 

ية اب يهتا يف خفض أسعار األدوية ا ثال، فعا يل ا بارية، عىل  يص اإل تت الرتا حملموقد أ ل مل ب ج خ سب ، وأن جمرد اإلشارة أن اءاتربلث
بدلان  ية بصورة أفضل بني ا بة يف إجراء مفاوضات جادة و يص، يؤدي إىل الر تخدام تكل الرتا ية ا لناك احامت معل غ سـ ل خه

ب. 9وأحصاب الرباءات بت  ثل، أ تواب ث بدلان األعضاء يف مل شأن املوضوعات املؤهةل للحصول عىل براءات يف ا لين أحاكم صارمة  ب
نع  ياسات تريم إىل  يذ  ية، إىل أنه من املمكن  تجارة العا منظمة ا نف سـم مل تجددة دامئا والتل تاكراترباءات اخلاصة الملرباءات ا  بابال

ية ية بطريقة  نا يطة اليت تؤثر فقط عىل القدرة ا با سـ ت سلسـ ف ل  10.لب

سني توافر األدوية، ترى رابطة أمرياك و ية  تحدة األمر بديةل اليت اقرتهحا وفد الوالايت ا تعلق ابلهنج ا تحسابعا، فامي  مل ل لي يك
ية  ناعات ادلوا ية  ئالال للص يد عىل أن هذه الهنج ) ALIFAR(تين تأ كبأنه من غري املمكن ا تخدام أوجه " أكرث فائدة"ل سـمن ا

يد دويل يد عىل أن هذه الهنج جمرد ًوبدال. صعاملرونة عىل  تأ ك من ذكل، فإنه يكون من املمكن فقط ا وأنه ميكن " مفيدة"ل
ياسة العامة نارص ممكةل لغريها من أدوات ا تخداهما  سـا كع  .لسـ

ية األمرودون اإلخالل هبذا  ناعات ادلوا ية  تاج رابطة أمرياك الال ئ،  للص تج ) ALIFAR(تينحت يذ اليت  شالك ا نمعاجلة  تنف لت م
بديةلالهن" عن سابق ذكرها" لج ا شدة عىل . لا متد  يث أهنا  بت مجمعات الرباءات بأهنا حمدودة األثر  بويف الواقع،  تع ح باتتث  غر

يع احلاالت ية يف  مجأحصاب الرباءات، واليت مل تكن إجيا سة . ب ثال عىل ذكل، حاةل جوسون آند جوسون، ويه املؤ سو ن ن م
ها ادلخول يف مفاوضات نت مؤخرا عن ر فضاليت أ يؤثر " مجمع براءات األدوية" مع عل يد، و يو شاؤه بواسطة ا سـاذلي مت إ ل نيتن

هقرية ية ملعاجلة الفريوسات ا با عىل إماكية احلصول عىل ثالث أدوية ر لققراراها هذا  سـ ن ئيسل متد و. 11ً سه،  يعيف الوقت  نف
برية عىل إرادة صاحب الرباءة، مع الصعوابت ا تدرج بدرجة  سعري ا توايت ا كبرانمج  مل ت لسـ نطوي علهيا ذكلم ويف هذا . يليت 

سعري ال خيفى عىل أحد أن الصدد،  هم  ية من برا نا بدلان ا بعاد ا سـهتدف ا تياسات بعض رشاكت األدوية اليت  ل ل ت للسـ جم م ست
يع وعىل نطاق واسع تدرج، معروفة  للجما  12.مل

سم اخلاص بإنف .2 ية أيضا، يف ا تحدة األمر لقتضمن الاقرتاح املقدم من وفد الوالايت ا مل اذ القوانني، موضوع جتارة يكي
تصف جودهتا بأهنا أقل من األدوية املزيفة  ية، واليت  يا تودون ا سـ يةلق تعارف علهيا لألنظمة ا لصحاملعايري ا رابطة أمرياك تدمع و. مل

ية  ناعات ادلوا ية  ئالال للص بالد ا) ALIFAR( تين ية يف ا سلطات الو ها ا بذ هود اليت  تربات املربطة هبا ا ملوا لط ن ل ت ت لخمل عنية جل
                                                 

9
نذ عام    ثال،  يل ا معىل  ملب بات عدة خلفض أسعار األدوية املضادة للفريوسات2001س نا بارية يف  يص اإل سـ، جلأت الربازيل إىل الرتا م ج ، شادلنانظر . خ

يكالسـياسات ) "2009(كينيث يس  ية: ملكسـرباءات واألدوية يف الربازيل وا ياسات ا ية  نا لصحالقواعد ا سـ ع ياسات امل"لللص ص ). 1 (42قارنة، لسـ، وا
41-58. 

ثال، املادة  10 يل ا ملعىل  ندي) د (3بس  لهمن قانون الرباءات ا
11  http://www.ip-watch.org/2012/01/12/johnson-johnson-denies-patent-pool-licences-for-hiv-medicines-for-the-

poor 
ية بشأن 12 يزي ا، جعالعقاقري املضادة للفريوسات الر يح ا متمت تو نظمة لض تقرير املعد بواسطة  تدرج يف ا سعري ا ياسات ا متضمن يف  ل مل ت سـ باء بال " لمل طأ

ية" " حدود يضات أسعار األدوية املضادة للفريوسات الر باك  جعفك ا ختفش سابق ذكره آنفا"ت  .ل، وا
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ية بدلان . حلقيقللقضاء عىل هذه اآلفة ا بكة ا ها  هود اليت روجت  يع اإلجراءات وا شاط يف  لكام شاركت الرابطة أيضا  شـ مج لن جل ب
ية  يق اللواحئ ا ية  مياألمر لتنظسـ لتن  . ماكحفة األدوية املزيفة-مجموعة العمل / يك

ساس مبا و ية عىل نطاق واسع قد جتاوز حدود  أن موضوع جتارة األدويالرابطة، ترى ذكرانه آنفاملدون ا يا سـة املزيفة ودون ا لق
نة ادلامئة، وهو أيضا، ال عالقة هل عىل الاطالق اب بو وا سلطة اخملوةل للو للجا ي سلطةلل بغي . لرباءات وإنفاذ تكل ا ينويف الواقع، 

تذكر أن  ته و" ادلواء املزيف"نأن  تالعب يف هو يهو ذكل ادلواء اذلي يمت ا يالًأو مصدره معدا/ ل ميكن و. حت وعن طريق الا
تجات  نيق واقعة الزتوير عىل لك من ا ملب شمل تط سواء، كام قد  بديةل عىل ا تجات ا شموةل ابلرباءة وا تا ل ل ن تجات املزيفة ململ ملنا

يف مزور تخدام  شط، أو اب سب املكون ا تالعب يف  ئة، أو اب مية املكوانت أو مبكوانت خا تغلتجات  سـ ن ن ل ط لن  ذلكل، 13.سلم
هذ ية ابلرباءات، فضال لووفقا  ية عىل لك من األدوية املمزية ا يا تعلقة ابألدوية املزيفة ودون ا شالك ا تعريف، تؤثر ا حملما ا سـ مل مل لقل

ية العامة ية الفكرية، . مللكعن األدوية املوجودة يف نطاق ا تطلب ماكحفة األدوية املزيفة إنفاذ أنظمة ا مللكوهذه األغراض، ال  تل
تطلب او يبدال من ذكل،  يع وسويق األدوية، مبا يف ذكل اإلجراءات ً يذ الصارم للقوانني واللواحئ اخلاصة  تألمر ا بتصن لتنف

ية،  نا ئا يهجل نصوص  علوفقا ملا هو  يةم رشيعات ا حملل يف ا  .لت

ية و ناعات ادلوا ية  ية أخرى، حتذر رابطة أمرياك الال ئمن ان للص ن من خماطر حتول انهتااكت براءات األدوية ) ALIFAR( تيح
ندرج إىل ية  ت  تضمن يف - يف هناية املطاف -قض ية، وهو املعىن ا يا تجارة األدوية املزيفة أو دون ا هوم القانوين  مل حتت ا سـ لقل ملف

ية تحدة األمر يكاقرتاح الوالايت ا تعدي عىل و. مل بحث عن بدائل، خبالف ا سني يف ا نا ليعد دور ا ل ف ، دلواء ما أو الرباءاتمل
بحث عن براءة مت اإلعالن عن ية العالج األصيل ودون حتمل لا نفس فعا سـهتكل  ل بطالهنا هبدف تقدمي أدوية بديةل  ب للم

نظام الرباءات يف جمال الصحة العامة هام  تاكرية هو جحر الزاوية ا لاألسعار الا ل سارية يف العديد و. ح نظم القانوية ا لتضمن ا ن ل ت
ها من ياسة، وقد مت الرتوجي  بو هذه ا لمن ادلول األعضاء يف الو سـ تحدةلي بل الوالايت ا مل  ته ) عىل وجه اخلصوص(14ق حققمبا 
بل انقضاء  ثل يف إماكية احلصول عىل األدوية  بري  قمن جناح  ن مت يةمك سـهتلكني حفرتة صال يق وفورات  للم الرباءات، و حتق

 15.واحلكومات

ئة و تصة حتت  ية ا سلطات ا بل ا متدة من  تج عن درج أدوية  فقد  ق خملن لصح ل مع نا يف حصة ، مم"العقاقري املزيفة"ي شلك  ًا  طع ي
تعدي عىل  ثل تكل املذكورة أعاله إىل معوقات خطرية، تكل براءةلبراءة أو إهتاما اب ياسات  يق  م، إىل تعريض  سـ تطب

ثرية  نجاح يف بدلان  يذها  ياسات اليت مت  كا ب تنفسـ متع يفل يةادلويلجمل ا تحدة األمر يهنم الوالايت ا يك، من   .ملب

ساور الرابطةال اليت تربط ومن بني طائفة واسعة من القضااي .3  حول ممارسات شديدقلق  يرباءات ابلصحة العامة، 
ية  يا"، واملعروفة ابمس الرباءاتحمتديد صال تجددة تلقا ئا شار براءات حدةومما يدعو إىل زايدة ". مل نت هذا القلق، هو ا

ية تحرضات ادلوا ئا تعديال. ملسـ نح براءات  هذه املامرسات، هو  يوب الواحضة  لومن ا ملع يات ل يفة عىل األدوية أو عىل  معلت  طف
ترب أن هذه الظاهرة . تصنيع األدوية شدنعوحنن  ياسات الصحة ةبتؤثر  بارشة عىل  ية  ها أاثرا  سة كام أن  نا سـ عىل ا ب ف ممل سلل ً

 .ن وحتول دون إماكية احلصول عىل األدوية،العامة

نة ادلامئة  يام ا ية  تقد الرابطة يف أ للجوذلكل،  مه يا،  خطوات ابختاذقتع نوب أفر يقحنو إقرار برانمج العمل املقرتح من وفد  ج
ية  ية ومجموعة جدول أعامل ا منيابة عن اجملموعة األفر لتن ، وعدم املوافقة عىل الاقرتاح املقدم من وفد )SCP/16/7ثالويقة (يق

                                                 

ية 13 ملنظمة الصحة العا سم م يةق،  تو - األدوية املزورة، وغريها من األدوية سـاألدوية األسا بادئ ا لا ، جنيف، األدوية املزورةوضع تدابري ملاكحفة جهيية لمل
 .8. ، ص1999

نافس يف أسعار ادلواء، وقانون جتديد أجل الرباءات لعام  14  Pub. L. No. 98-417, 98 Stat. 1585h، 1984لتانظر ا
تجارة الاحتادية ترى 15 لنة ا بل اترخي انهتاء، جل بديل  قيل ادلواء ا ل  عىل الرابط متاح ،9. ، ص)FTC 15) 2002دراسة : رباءاتال تسج

http://www.ftc.gov/reports/index.shtm # 2002سة من كيف، الكونغرسمكتب موازنة و ؛ نا فأثرت زايدة ا بديةل عىل مل  األسعار لاألدوية ا
يةالعوائد و يدال تحرضات ا ناعة ا نيف  لص سـ   http://www.cbo.gov/publication/10938 عىل الرابط متاح ،28. ص )1998( ملص
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ية  تحدة األمر يكالوالايت ا شطة ويف نفس هذا املعىن، توافق الرابطة عىل إد). SCP/17/11ثالويقة (مل بل الوقاية واأل نراج  سـ
ثالث  بكة العامل ا لاملقرتحة من  نة ادلامئة) 57 إىل 55، الفقرات من SCP/17/INF/3ثالويقة (شـ  .للجيف برانمج معل ا

ية  يا، تؤكد رابطة أمرياك الال نوب أفر نة ادلامئة املقرتح من وفد  يل تعزيز برانمج معل ا تعاون يف  نوهبدف ا يق ج يب تس للج ل
تقلني )ALIFAR( ئية للصناعات ادلوا بل خرباء  ها من  يمت  تضمن ادلراسة اإلطارية اليت  سـ، عىل رضورة أن  مت ق مي تصمس

سمى بـ  تعلقة مبدى "1عنرص "يابرزين، يف إطار ما  توقعة عىل الصحة العامة واملامرسات ا يف والفوائد ا تاك يل  مل، عىل  مل ل لل حتل
بات و ية من املطا تا لبول األنواع ا ل ل يةملأو براءات ا/ ق يدال نتحرضات ا لص  16.سـ

يار الرباءات "4"  .ختا
يب العالج "5"  لأسا
ية "6" ثا ية ا يدال تحرضات ا بات ومؤرشات ا تخدام املطا نا ل ن لص سـ ل  ملسـ
بات "7" ية والرت يدال تحرضات ا يا ن لص كسـ  .مل
 .مزجي من املكوانت الفعاةل "8"
 .أشاكل اجلرعات "9"
يل واسرتاته "10" نايئ ا نأمالح الربوم   .لفيث
َفصصاتُامل "11" َّ َ. 
ياس "12" لقيات ا  معل
بلورات املضادة  "13"  )Enantiomors(ملتا
شطة والرودروجس  "14" بالت ا لنا تقسـ سم(مل تحول إىل أدوية بفعل أنزميات داخل ا جلاملواد اليت   )ت

 )MPP(مجمع براءات األدوية 

ية بقانون الرباءات، نة ادلامئة ا رشة  سادسة  نيف ادلورة ا للج ملعل ند جدول األعامل اخلاص بـ  وع ، "رباءات والصحةال"بمبوجب 
نة حبلول مت الاتفاق  يقات إىل ا تقدمي أي  بني  للجعىل دعوة ادلول األعضاء واملرا تعل ل تعرض هذا 2012.17 فرباير 28ق يسـ 

يقات، ويعرض وهجة نظر مجمع براءات األدوية  نة من  ته ا تقرير ما  تعلا للج شة بشأن الق") مجمع الرباءات("تلقل نا يد ا قضااي  مل ق
رشية  ناعة ا ند من جدول األعامل، مع الرتكزي بوجه خاص عىل فريوس نقص ا لبحتت هذا ا مل  .اإليدز/ لب

يةأتسجيل براءات  نا بدلان ا رشية يف ا ناعة ا مدوية فريوس نقص ا ل ل  لبمل

شة اخلاصة اب نا ناء ا بو أ سائل اليت أاثرهتا ادلول األعضاء يف الو قمن ا مل ث ي يل براءات رباءات واللمل تسجصحة، تكل اخلاصة مبدى 
ية، وأثر هذه الرباءات عىل احلصول عىل األدوية نا بدلان ا ملألدوية املطلوبة يف ا ل شاء مجمع الرباءات يف عام و. ل ننذ إ ، 2010م

برية  كبذلت هجودا  ً ية للحصول عىلُ رشية  ناعة ا تعلقة ابلرباءات عىل أدوية فريوس نقص ا بغ أحدث املعلومات ا مل احلصول لبمل
ته برباءة يل الرباءة،يعىل صورة واحضة ملا جيب حام  .تسج وماكن 

ية يف قاعدة و ية واإل بو والعديد من ماكتب الرباءات الو تعاون مع الو ياانت اليت حصل علهيا، اب ميرش مجمع الرباءات ا ن ي ل قلب ط ل ن
تا رشية احملددة، ويه  ناعة ا مياانت مركز الرباءات عىل أدوية فريوس نقص ا لب مل  وتوحض 18.حة عىل املوقع اإللكرتوين للمجمعب

                                                 

نوان ورقة 16 ية ل" بعمعل  تو بادئ ا جهيا ل يةفحص مل يدال تحرضات ا نبراءات ا لص منظمة ، برعاية بواسطة اكرلوس كوراي، " منظور الصحة العامة تطوير. ملسـ
ية،  تاد،  و ICTSDملالصحة العا ناولت، 2006نكاألو يع املذكورة توقد  ضيل املوا يقات يف حتل هم أن .لتعلهذه ا نة ادلا نفوحنن   املالمئ اإلطار يه مئةللجا

يف مل يلتكثواصةل و تح لثل هذا ا ل  .م
 SCP/16/7 ثانظر الويقة 17
18 http://www.medicinespatentpool.org/LICENSING/Patent-Status-of-ARVs 
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ية نا بدلان ا رشية يف ا ناعة ا بري من أدوية فريوس نقص ا يل براءات عىل نطاق واسع لعدد  ياانت  ما ل ل مل ك سج لبب ت نح و. ل مإذ مت 
يغ جديدة  صبراءات عىل مربات األدوية، وعىل أشاكل جديدة من مربات األدوية، وعىل  ك ناسب مع (ك يغ اليت  تثل ا تم لص

يات)األطفال كيع وتريب عدة أدوية يف قرص دواء واحد معل، وعىل  ناك العديد من . 19تصن  مرحةل ما تزال يفرباءات الههذا و
بل متل صدورها يف ا ية، ومن ا بدلان ان ية  يل يف العديد من الوالايت القضا تقإجراءات ا ملسـم حملل ل ئ  .تسج

ياانت اليت حصل علهيا اجملمع  هر ا لبكام  يل براءات ألدوية جديدة لعالج زايدة يفأيضا تظ ية اليت تقوم  نا بدلان ا سج عدد ا ل بتل م
رشية ناعة ا لبفريوس نقص ا ثري من . مل ية براءات العديد من املربات القدمية يف  يه فرتة صال كهذا ويف الوقت اذلي انهتت  ك ح ف

شاط عىل نطاق واسع ها من األساس، جند  ها أو  ية، أو مل يمت إيدا نالوالايت القضا نحئ يل براءات ألدوية جديدة مع لتسج 
تاج أدوية بديةل ألدوية  نعة اليت تقوم بإ رشاكت ا متركز فهيا ا بدلان اليت  رشية، مبا يف ذكل يف ا ناعة ا نلفريوس نقص ا ملص ل لمل تب ل

رشية ناعة ا لبفريوس نقص ا يفريين، والعديد من و. مل يجرافري، ر ثةل هذه األدوية اترافريين، را بمن أ يلت ل يل واألم دوية اليت لاحملا
ية بتخدم يف الفحوصات ا لطسـ ية يف العديد من . ت تعديالت اليت طرأت عىل قوانني الرباءات الو شاط إىل ا نويعزى هذا ا ل طن ل

بدلان بعد رساين مفعول اتفاق  بات"يتربس"لا نح الرباءات ملقديم ا يري ممارسات  لطل، وكذكل  متغ  20.ل

ية يف بدلو يل براءات يف عدد من والايت قضا ئمت  يةتسج رشية 21مان ان ناعة ا بعض أدوية فريوس نقص ا لب،  مل نةل  يف ملتضما
ية  ية لألدوية األسا منوذ ية ا نظمة الصحة العا سـقامئة  جمل شار إلهيا عىل نطاق واسع بـ (لم وابإلضافة إىل ذكل، . EML(22يواليت 

تع برباءات أو  متناك أدوية مل تدرج حىت اآلن يف تكل القامئة، و بات معلقة ته سها  لتطل ، مبا يف ذكل تكل اليت جيل الرباءاتل
رشية ناعة ا ثالث لعالج فريوس نقص ا يا كجزء من نظام اخلط ا ية حا نظمة الصحة العا لبتويص هبا  مل ل ل مل  23.م

بو خبصوص دواء  هد العام للرباءات اليت اضطلعت به الو يويؤكد تقرير ا ية يف عالج وهو  –" يرتوانفري"ملش ئيسـمن األدوية الر
ن رشيةملفريوس نقص ا ية -لباعة ا نا بدلان ا يل براءات عىل نطاق واسع للعقاقري املضادة للفريوس يف ا معىل الاجتاه  ل ل  .24لتسج

تقرير و ية805لحدد ا نا بدلان ا نحه يف بعض ا ثري مهنا أما معلق أو مت  بة ابحلق يف دواء رتوانفري، ا م أرسة براءة مطا م للك ل ي كام . ل
هد العام للرباءات أيضا بات من رتوانفري مع 400 أن ماال يقل عن ملشالحظ تقرير ا ها عىل تر ي من هذه الرباءات قد مت  كي منح

 .كمربات أخرى

يا يف القرار اذلي اختذه املرفق ادلويل و رشية، دورا ر ناعة ا تغري لرباءات أدوية فريوس نقص ا هد العام ا سـاكن  مل ئيمل ً لب للمش
يد(لرشاء األدوية  يو نيتا شاء ) ل نة 2010يف عام " دويةمجمع براءات األ"ندلمع إ ها عدد من الوفود يف ا بادرة تعرض  للج، ويه  ل م

شات اليت دارت حول  نا ناء ا قادلامئة أ مل يص ذات و". رباءات والصحةال"ث شأن الرتا تفاوض  خاكن الغرض من هذا اجملمع هو ا ب ل
توجه الطوعي للصحة العامة هبدف تعزيز إماكية احلصول عىل أدوية فريوس نق نا ناعة ل شموةل برباءةملص ا رشية  ما ، وتعزيز لب
رشية ناعة ا يغ معدةل لعالج فريوس نقص ا تة، و ثا بات اجلرعات ا لبإعداد تر مل ص ب ل تع هبا مجمع الرباءات 25.كي ية اليت  مت ونظرا للو يضع ً

بادرات األخرى اجل ية ممكةل لآليات وا يه عىل أنه آ نظر إ يجدر ا تاكر والوصول إىل ادلواء،  تعزيز الا ية  ملكآ ل ل ل ل ب ل نظر فل لاري ا
                                                 

هم 19 ية خلط مجموعات من ملمن ا تجات مهمالحظة أ نتلف ا تةل ااجلرعةمجموعات "املعروف ابمس (يف قرص دواء واحد  ملخم يف عالج ) FDCs أو "بثا
رشية ناعة ا بفريوس نقص ا بري لمل نح عدد  ك، وقد  ية يف FDCs رباءات عىلالمن ُم نا بدلان ا مالعديد من ا ل  .ل

يل مفصل 20 رشية أدوية براءات ملوقف حتلميكن الاطالع عىل  ناعة ا بفريوس نقص ا تلفة لمل ية خملا نا بدلان ا ميف ا ل قامئة األولوية لألدوية " ورقة العمل يف ل
هقرية ا  http://www.medicinespatentpool.org/WHAT-WE-DO/Targetعىل الرابط " براءات األدوية لتجمعلقملضادة للفريوسات ا

ثةل ذكل، 21 نافري، ايفافرينز أاتزاانفري، مومن أ يوماريتتينوفوفري و يرتوانفري، بيلو سربوسل  فد ك  ي
يةملنظمة الصحة  وفقا 22 ية تعد  "،ملالعا ية ذات األولوية تليب  تكل اليتيهسـاألدوية األسا ياجات ا لصحالا يارها .للساكن حت بة  ختويمت ا جمع املراعاة الوا

بات أل تطلية  يهتا وسالمهتاممه تأكد من فعا لالصحة العامة، وبعد ا تلكفة املقارنة، ل ية ا لوعىل فا  ." عل
تجرافري 23 لوشمل هذه عىل داروانفري، إيرتافريين و را  ت
بو انظر 24   .2011، يرتوانفريمشهد الرباءات عىل ، تقرير يالو
يس مجمع الرباءات يف عام  25 سنذ تأ نني من أحصاب الرباءات اتفاقات مع، وقعت 2010م ية مع ثا  نوقد رشت. مخسة آخرينل، وجتري مفاوضات حا

 .براءات األدوية عىل املوقع اإللكرتوين جملمع الاتفاقات
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ية الفكرية شأن ا تاحة يف الاتفاقات ادلوية  تخدام أوجه املرونة ا يهنا ا نة ادلامئة، ومن  مللكفهيا بواسطة ا بب ل مل سـ توقف . للج يو
ية ألحصاب  شاركة الطو عجناهحا عىل ا ياجات الصحة العامة المل يص اليت تفي اب نح الرتا بني يف املوافقة عىل  ترباءات الرا حغ خ م

ي نا مبدلان ا ل  .ةلل

ياانت املركز القانوين للرباءات  بقواعد 

يص  تعلقة بأدوات ا ياانت املركز القانوين للرباءات ا نة عىل تطوير قواعد  ها ا نا بت أحد املقرتحات اليت  شخا مل ب للج لتت ش قنص
رشة أمراض تع به مجمع الرباءات من خربة يف هذا اجملال إىل إاثرة اهامتم. 26بعواألدوية اخلاصة  نة هبذا يمتوقد يؤدي ما  للج ا

 .املوضوع

هر أبريل عام و رشية يف  ناعة ا ية بأدوية فريوس نقص ا ياانت املوقف القانوين للرباءات ا شرش مجمع الرباءات قاعدة  ب لن مل ن ملعب
ياانت هذه غتو. 2011 يا69ك مربا وحوايل 24لبطي قاعدة ا ثة عن املوقف و. م بدلا ان يقة وحد ياانت د ييصعب احلصول عىل  قب

ياانت العامةالقانوين ل هوةل من قواعد ا تعذر احلصول عىل هذه املعلومات  يث  ية،  نا بدلان ا بلرباءات يف العديد من ا ي ل لل س ح . بم
بداية  تعلقة بعدد بلوذلكل، اهمت اجملمع يف ا هقرية 23ملتحديد أمه الرباءات ا تجات املضادة للفريوسات ا تجا من ا لق  ن ملن ً مت (م

بو وماكتب ، وأعقب ه) فامي بعد24زايدهتا إىل  تعاون مع الو تكل الرباءات اب يذا احلصول عىل معلومات عن املوقف القانوين  ل ل
ية ية واإل ميالرباءات الو قلن ياانت دوراي ابملعلومات اليت يمت احلصول علهيا من ماكتب الرباءات و. ط ًيمت حتديث قاعدة ا يةلب . ملعنا

تحداهث ياانت أي أدوية جديدة يمت ا سـكام يمت أيضا إضافة  ياانتب رشية لقاعدة ا ناعة ا با لفريوس نقص ا لمل  .لب

يةو يا ا نولو رشية فقط؛ وعىل نوع واحد من ا ناعة ا ياانت اجملمع عىل مرض فريوس نقص ا بترص قاعدة  مل لطب ج تك لتق األدوية : لب
هقرية ية اب. لقاملضادة للفريوسات ا ترب األكرث أ ياانت تكل عىل الرباءات اليت  تضمن قاعدة ا سـكام  مه تع ب نت تشهد و. بة للك دواءلل

تب للرباءات أو  ياانت من أكرث من  يث يمت احلصول عىل ا يا،  ساعا تدر ياانت ا ية اليت تغطهيا قاعدة ا نطقة اجلغرا مكا ح بف جي ت ب لمل ًل
بت وعىل الرمغ من. 27من مصادر أخرى ياانت قد أ نوع من قواعد ا ث تواضع الاماكيات، إال أن هذا ا ب ل تعاون مع -لن ماكتب ل اب

برية- الرباءات نه عىل فائدة  يقه، ولكن أيضا ميكن احلصول  يس فقط معال ميكن  ك إنه  م حتق متني و. ل برية من ا ملهتخدم طائفة  ك يسـ
سات  تحدة، والواكالت املاحنة، ومؤ ياانت هذه يف جمال الصحة العامة مبا يف ذكل واكالت األمم ا هات الفاعةل قاعدة ا سوا مل لب جل

هات متع املدين والعديد من ا جلا ية نظام و.  األخرىجمل نوع دورا هاما يف تعزيز شفا هذا ا بادرات املامثةل  فميكن أن تلعب ا ًل ل مل
برية لألطراف الفاعةل يف جمال الصحة العامة حول العامل ية  ثل أ كالرباءات، وأن  مه  .مت

ثالث  لبكة العامل ا  )TWN(شـ

 مقدمة

ية  ية ومجموعة جدول أعامل ا لتمنطرحت اجملموعة األفر ناء ادلورة اقرت) DAG(يق شأن الرباءات والصحة العامة أ ثاحا حمددا  ب ً
نة ادلامئة  رشة  سادسة  للجا نظامت و). SCP/16/7(عل بدلان، وكذكل من ا بري من عدد من ا ملحظى هذا الاقرتاح بدمع  ل ك

ية ثالث هذا الاقرتاح. مغري احلكو بكة العامل ا لكام أيدت   .28شـ

رش، قدمت الوالايت ا سابعة  ناء ادلورة ا عوأ ل ًتحدة اقرتاحا ث يف حماوةل مهنا للرد عىل الاقرتاح املقدم من ) SCP/17/11(مل
ية ية ومجموعة جدول أعامل ا لتمناجملموعة األفر يث تضمن العديد من املالحظاتيعد و. يق با لآلمال،  حهذا الاقرتاح  ً  غري خمي

يل احلصول عىل األدوي يل أثر الرباءات مكعوقات يف  ية، وحماوالت  سباملوضو تقل ثل .ةع م وقد تعرض الاقرتاح إىل إاثرة قضااي 
                                                 

 SCP/16/7ث من الويقة 10الفقرة  26
ياانتمن أحدث ا 27 تان: لبإلضافات إىل قاعدة ا سـنغويا واب كل   .م
 .pdf.twn/health/17_session/meetings/en/scp/int.wipo.www://httpانظر  28
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ية  يا سـاألدوية دون ا نة ادلامئة/ لق تصاصات ا نة، ويه من املوضوعات اليت ال تدخل مضن ا للجوغري اآل خ حتاول الوالايت و. م
شة الروابط والعالقات القامئة بني الرب نا باه ادلول األعضاء عن  بةل ورصف ا تحدة خلط األوراق وإاثرة ا قا بل ممل نت اءات ل

شـهتا يف هذا الصدد عىل ضوء الاقرتاح اذلي تقدمت هبا مجموعة  نا متةل اليت مت  بو ا شطة الو يت أ قوالصحة العامة، و ي من حملت تشـ
ية يا ومجموعة جدول أعامل ا لتمنأفر  .يق

تحدة سائل احملددة اليت أاثرهتا الوالايت ا يق عىل ا ملا مل  لتعل

ناك عدد من العو يةهيزمع الاقرتاح األمرييك بأن  نا بدلان ا مامل اليت تؤثر عىل توافر األدوية يف ا ل بويامن يكون هذا الزمع . ل
ياة أو املوت، وخاصة يف  يقة أن عامل األسعار مبفرده هو العامل احلامس يف حتديد ا نا أال نغفل  حليحا، إال أنه جيب  ي حقحص عل

يصل يف حتديد قدرة املريض عىل احلصول حيث أن عامل األسعار هذا هوو. 29حاةل األمراض القاتةل اليت ميكن عالهجا لف ا
 .عىل العالج املطلوب من عدمه

رشية و ناعة ا يوم قادرا ًعىل عالج مرض فريوس نقص ا بح العامل ا لبأ مل ل يقة اخنفاض أسعار اإليدز / ص بب  بري،  حقإىل حد  بس ك
شلك جوهري خالل العقد املايض من أكرث من  يًا دوالر10 000بالعقاقري املضادة للفريوس  شخص الواحد يف ًايك أمر لل 

نة يف عام  يًا دوالر150 إىل أقل من 2000لسـا نة ًايك أمر شخص الواحد يف ا سـ  سعر و. يف الوقت احلايلللل لقد أدى خفض ا
ية نا بدلان ا ناس علهيا يف ا ياة وإماكية حصول ماليني من ا نقذة  مهذا إىل توفري العقاقري ا ل ل ل ن للح ، متكن 2010وبهناية عام . مل

توسطة ًامليون خشص 6.6 نخفضة ادلخل وا بدلان  مل يف ا تحقني % 47 –مل  من احلصول عىل العالج –ملسـمن إجاميل ا
شلك زايدة هائةل مقارنة بـ  هقرية، وهو ما  ًاملضاد للفريوسات ا ي تحقني% 2.7 (ًا خشص300 000لق متكنوا من ) ملسـمن ا

هقرية يف عام   2002.30لقاحلصول عىل العالج املضاد للفريوسات ا

بري،  بب يف هذا، إىل حد  كويرجع ا ندإىللس بديةل، واليت تقودها ا ية ا نو سة بني موردي األدوية ا نا ه ا ل ع ل ف يق .لمل تطب فقد مسح 
ية"ترشيع  لالفرتة الاتقا سخ العكيس " ن سخ بديةل لألدوية املضادة لفريوسات ا تاج  رشاكت بإ ند  يا يف ا ناملعمول به حا ن ن ه لل للل

سورة، بل واألمه هل يف تداوها من األدوية ميبأسعار  سخ العكيس أ تاج مجموعات من مضادات فريوسات ا ل من هذا، إ س ن لن
ية تجارية األ رشاكت أحصاب األسامء والعالمات ا تجة بواسطة ا صلا ل لن هائل و. مل يان األثر اإلجيايب ا يا  ثال وحده اك ليعد هذا ا بف لمل

تفادة من أوجه امللإلزاةل حواجز الرباءات، وكذكل  سـيق ا حتسني فرص احلصول عىل يف ، "يتربس"رونة يف اتفاق تحق
ية نا بدلان ا ماألدوية يف ا ل  .ل

ناك عوامل أخرى خبالف عامل الرباءات يه اليت تؤثر عىل  يد عىل أن  تأ ياق حماوةل الوفد األمرييك دمع اقرتاحه، وا هويف  ك ل سـ
ية  هد الوفد بقامئة األدوية األسا ملإماكية احلصول عىل األدوية، ا سـ ية ستشن ناك )LMA(ملنظمة الصحة العا يفا أن  ه،  ًمض

ية برباءات% 4حوايل  ية عىل الزمع بأن الرباءات ال . حملمفقط من األدوية ا تحدة األمر يقة، إن إرصار الوالايت ا يكويف ا ملحلق
بة هو من األمور ا يل للحصول عىل األدوية، رغام عن األدةل ادلامغة اليت تؤكد عكس ذكل،  يشلك أي عرا خملت ل من و. لآلمال ق

رشية  ناعة ا لباحلقائق املعروفة متاما، مل يمت إضافة أدوية فريوس نقص ا نطاق قام ) EML( اإليدز إىل/ مل لإال بعد محةل واسعة ا
ية  منوذ ية ا نظمة الصحة العا شطاء ماكحفة اإليدز، كام أن قامئة  جهبا  لم مل بعد ن يث أهنا  يع العالجات،  تضمن  تال  تسح مج بعض ت

شموةل برباءاتيثة ابهظة األدوية احلد مثن، واليت تظل  ما رسطانل ثل أدوية عالج ا ل،   .م

                                                 

ية ادل 29 ية يف الاسرتا نظمة الصحة العا يجوافقت ادلول األعضاء يف  تمل ية الفكرية من خالل م تاكر وا مللكوية وخطة العمل اخلاصة ابلصحة العامة، والا ب ل
نظمة  ية العامة  للما  ).11الفقرة " (اسعار األدوية يه من العوامل اليت ميكن أن تعرقل احلصول عىل العالج" بأن 2008يف عام  WHA 61.21مجلع

هقريةواحلصول ع" يتربس" أوجه املرونة يف اتفاق 10+ ادلوحة  30 بل؛ : لقىل العالج املضاد للفريوسات ا ملسـتقدروس من املايض، والفرص من أجل ا
تحدة ملاكحفة اإليدز  تايل2011ملموجز تقين لربانمج األمم ا توفر عىل الرابط ا ل   :م

1+DOHA_2260JC/2011/unaidspublication/documents/contentassets/unaids/media/en/org.unaids.www://http

pdf.en_TRIPS0. 
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ناك عوامل أخرى وابإلضافة إىل ذكل،  هيس معين أن يكون  معاجلة نتوقف عن تؤثر يف احلصول عىل األدوية، أن فل
ها الرباءات أيضا بات اليت  شلكا تحدة بقامئة األد. تلعق هد الوالايت ا ملففي الواقع، ويامن  ش ية تستب نظمة الصحة العا ية  ملوية الر مل ئيسـ

)EML( ،بات تؤثر عىل إماكية احلصول عىل األدوية شلكه الرباءات من  ها مبا  نظمة  نا اعرتاف أمانة ا ن، جند أما ت عقمل س نفم
تخدام أوجه املرونة يف اتفاق  يع ا ية تقيض  تلفة حول هذه ا شورات  نظمة الصحة بإصدار  يام  سـفضال عن  شج لقض خم بتن م م ق

تغلب عىل عائق الرباءات"يتربس" يو. لل  ية اب ية ا نظمة الصحة العا شورات  مللكللحصول عىل قامئة اكمةل  نم مل ملعن ة الفكرية مب
 .http://www.who.int/phi/publications/category_ip_trade/en/index.htmlوالصحة، انظر 

تذكري  تعلقة بأثر هذا " يتربس"نفسه واخلاص ابتفاق " إعالن ادلوحة"بأن أيضا لكام جيدر ا ملوالصحة العامة قد أقر ابخملاوف ا
 .الاتفاق عىل أسعار األدوية

نص إعالن ادلوحة عىل اآليت ية الفكرية عىل الصحة العامة،  متةل  يواعرتافا ابآلاثر الضارة ا للملك حمل نوافق عىل أن اتفاق : "ً
نع، كام ال ميتربس ال  نع األعضاء من اختاذ تدابري محل ي ميبغي هل أن  يد جمددا عىل . اية الصحة العامةين تأ كوناء عىل ذكل، ومع ا ل ب

نظمة  يةل دامعة حلق أعضاء  يذه عىل أنه و سريه و بغي  رس و نحن نؤكد أن هذا الاتفاق  نا هبذا الاتفاق،  مالزتا نف ن ف سـم تتف ي ُيف
تعزيز فرص إاتحة احلصول عىل األدوية  ية يف حامية الصحة العامة، وبوجه خاص،  تجارة العا لا ل مل كام يؤكد اإلعالن . لجميعل

باب  بارية، واحلرية يف حتديد األ يص اإل نح الرتا ية يف  تجارة العا نظمة ا سـأيضا من جديد عىل حق ادلول األعضاء يف  مل جل خ م م
ية  شلك ظروفا طارئة، أو الظروف الو سات اليت  يص، وأيضا احلق يف حتديد املال نح الرتا ها يمت  ناليت عىل أسا ت طب ً خ م س

شار إلهيا يف املادة (ها من املربرات امللحة الطارئة أو غري نظم ) ي من اتفاق تربس31ملا لوحرية ادلول األعضاء يف حتديد ا
نفاد احلقوق  ".ستاخلاصة اب

ها الرباءات يف وعالوة عىل ذكل  يل اليت  تغلب عىل العرا بار الاجراءات اليت اختذهتا عدد من احلكومات  شلك، ميكن ا تق لل عت
شلكه الرباءات من معوقاتسبيل احلصول عىل األ يال عىل ما  تدوية يف بدل معني، د  ابختاذحيث قامت تكل احلكومات و. ل
تفادة  ثلسـاجراءات لال ممن أوجه املرونة املربطة ابلصحة العامة،  سري احملدود ( ت ية، وا تقا سامح بفرتة ا تفيق رشيع ا ل ن ل لب تتط

ية الرباءة، مبا يف ذكل حظر  يق الصارم ملعايري أ هلوا ترياد لتطب تخدامات اجلديدة لألدوية، والا سـإصدار براءات لال سـ
تدخل احلكويم باري واألوامر اليت تقيض اب يص اإل تجات من حقوق الرباءات، والرت ناء بعض ا لاملوازي، وا جن خ ملث ) سـت

 . لتحسني فرص احلصول عىل األدوية

سني فرص" يتربس"دور أوجه املرونة يف اتفاق  حتاملربط ابلصحة العامة يف    احلصول عىل األدويةت

سور  سني إماكية احلصول عىل عالج  تحدة دور أوجه املرونة، الواردة يف اتفاق تربس، يف  ييقوض اقرتاح الوالايت ا ن حت ممل ي
باري يص اإل تعلق ابلرت تلكفة، وخاصة فامي  جا خ ي تاحة يف . ل تعمد جتاهل األدةل امللموسة ا تحدة  يام الوالايت ا ملومن الواحض،  ب مل ق

نفعة من مواطن املرونة 31ايلالوقت احل يق  معن األثر اإلجيايب   .يتربس والصحة العامة خبصوص الصحة العامة يف اتفاق لتحق

ية،  تقا سامح بفرتة ا تخدام رشيع ا ية ا يال دامغا عىل  يه أعاله د شار إ ثال ا لويقدم ا ن ل سـ ل ل مل تمل كيف ً سري واذلي متً ند،  يقه يف ا ي  ه تب لل تط
بديةل، مما م رشية لتوافر األدوية ا ناعة ا توى عالج فريوس نقص ا لبكن بدوره من رفع  مل تفادة من . اإليدز/ مسـ رس الا سـكام  ّ َ ي

نح الرباءات، وحظر  سابقة  ثل املعارضة ا ندي من احلصول عىل األدوية،  تاحة يف قانون الرباءات ا ملمواطن املرونة ا ل ه ممل ل
تخدامات اجلديدة لألدوية ثال،. سـإصدار براءات لال يل ا ملفعىل  ، قدم حتالف جامعات املصاحل العامة 2006 ويف مارس سب

                                                 

نرت  31 ثال، ساوث  يل ا سـانظر، عىل  مل يةWHO/ بس نا بدلان ا تخدام أوجه املرونة يف اتفاق تربس يف ا م ا لي ل ل عىل ميكن أن يعزز فرص احلصو: سـ
يف نرت : جناألدوية؟  دروس من املايض، : ي تربس املرونة واحلصول عىل العالج املضاد للفريوسات10+ ؛ ادلوحة WHO ، 2006/ سـساوث 

رشاء األدوية  بل؛ موجز تقين من املرفق ادلويل  لوالفرص من أجل ا يد(ملسـتق يو يتا تاح عىل الرابط2011) نل  :م 
1+DOHA_2260JC/2011/unaidspublication/documents/contentassets/unaids/media/en/org.unaids.www://http

pdf.en_TRIPS0. 
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يث الكين"دعوى معارضة ضد طلب رشكة  مسجالسو  يفري لاحلصول عىل براءة ) GSK" (ك بة من (مبعقار كو كيتر
يفودين يف جرعة واحدة+ زايدوفودين  تج هو مزجي من عقارين يف قرص واحد، ومن مث ال يعد أهال ) مالال ملنتعلةل بأن ا م

نديالحتت قانون لرباءة  ناء نظره . لهرباءات ا سحب طلب الرباءة أ رشكة  نح الرباءة، قامت ا سابقة  ثوبعد إيداع املعارضة ا ب مل لل
بديةل من عقار  سني قدرة احلصول عىل اإلصدارات ا يح  بدلان األخرى، مما  به يف العديد من ا ند، فضال عن  ليف ا حت ل حس يته ل

يفري  .مبكو

بدلان  تخدمت عددا من ا لكام ا سني فرص احلصول عىل األدويةسـ تغلب عىل معوقات الرباءات و باري  يص اإل حتالرت لل ج . خ
يص  توفرة إىل دور الرتا يا، إكوادور، وشري األدةل ا بابوي، الربازيل، اتيالند، إندو خومن مضن هذه ادلول، مالزياي، ز ملم ت نيسـ

بدل ال سني إماكية احلصول عىل األدوية يف ا بارية، معوما، يف  لاإل ن حت ً ترياد أدوية بديةل بأسعار ج تاج أو ا سمح بإ سـيت  ن ت
 .32معقوةل

ثال يل ا ملوعىل  ثالثة أدوية مضادة للفريوسات ، أمثر قرار سب ترياد  لحكومة مالزياي بإصدار أوامر ا هقريةسـ يهنا دواء – لقا ب من 
ند  يفري من ا هكو لب بده-م تلكفة اليت  توسط ا يات العامة هبا إىل اخنفاض  تك لزتويد ا م تشف لت % 81ا وزارة الصحة حبوايل ملس
يات احلكومة من وقد ارتفع . 33شهراي للك مريض يادات و مستشفعدد املرىض املمكن عالهجم يف   4 000 إىل 1 500ع

ية . مريضا تخدام األوامر احلكو مكام دفع ا تجاهتمسـ رشاكت إىل خفض أسعار  منأيضا ا ، أجرت رشكة 2004وحبلول عام . ل
GSKتجاهت يضات عىل أسعار  من  بة ختف هقرية  بنسـا اخلاصة ابألدوية املضادة للفريوسات ا ابملقارنة بأسعار عام % 80–53لق
تول مايرز سكويب من أسعار أدوية ادليدانوزين 2001 ، % 49بنسـبة )  ملغ100تركزي (يسـ، كام خفضت أيضا رشكة بر

بوة تركزي  بة 25لعوسعر ا   %.82بنسـ ملغ، 

ئون 2002يف عام و بابوي مرسوما وزاراي ابإلعالن عن فرتة طوارئ لشـ، أصدر وزير العدل وا ية يف ز ًالقانوية والربملا مي ن ن
رشية  ناعة ا لبخبصوص مرض فريوس نقص ا يع / مل يان أخر من  متكني ادلوةل أو أي  ناإليدز  تصك تخدام أي عقار ل سـأو ا

هقرية، اليت ، بعد احلصول عىل ترصحي رمسي بذكل، مبا يف ذكل أي من العقاقري املضادة للمشمول برباءة لقفريوسات ا
رشية  ناعة ا لبتخدم يف عالج مرىض فريوس نقص ا مل أو  /اإليدز، أو يعانون من أعراض ذات صةل هبذا املرض؛ و/ تسـ

تخدم يف عالج األشخاص اذلين يعانون من فريوس نقص  ية الفكرية  شموةل حبقوق ا ترياد أي أدوية بديةل غري  سـا م تسـ مللك
رشية ناعة ا لبا نحت رشكة 2003بعد إعالن حاةل الطوارئ، يف أبريل و. عراض ذات صةل هبذا املرضاإليدز أو أ/مل " ُم، 

ية  تحرضات ادلوا ئفارشـمي  سـ تخدام براءات ذات صةل"احملدودة] Pvt[للمت يصا ال بابوي، تر سجةل يف ز سـ، ويه رشكة  خم . م
سخ  تاج مضادات فريوسات ا شـمي بإ يص، الزتمت رشكة فار نومبوجب رشوط هذا الرت ن لت ي تصةل خ ملالعكيس أو العقاقري ا

رشية  ناعة ا لببفريوس نقص ا تابعة لدلوةل/ مل ية ا سات ا ها إىل املؤ لاإليدز، وبإمداد ثالثة أرابع األدوية اليت  لصح س  . تنتج

تاج، معلية يف بداية و توفرة مبوافقة رشكة ناإل تقارير ا ملأفادت ا يفري ل شـمي عىل تزويد احلكومة بعقار بديل لعقار كو بفار مت بتلكفة ي
بة / مريض /ًادوالر15تصل إىل  بنسـهر، وعىل الوفاء  ياجات احلكومة من هذا العقار% 75ش تان . حتمن ا كوقد حصلت رش

يص مماثل ية، عىل إذن "داتالبس"حصلت رشكة و. خفامي بعد عىل تر تحرضات ادلوا تجة  ئ، ويه رشكة  سـ للمن تريادم  سـاب
هقرية من رشكة را يامن حصلت رشكة لقاألدوية املضادة للفريوسات ا ند،  بباكيس يف ا ه ندية "أوماهن"لن بال ا ه، ويل رشكة  لك سي

رشكة تجات ا ترياد  ية، عىل إذن اب تحرضات ادلوا تاج ا لاليت تعمل يف إ ن سـ ئ سـ من  34.مل

                                                 

ية 32 تجارب الو نا تخدام يف طل ية،"يتربس"ضامانت اتفاق  سـا نظمة الصحة العا مل   :عىل الرابط متوفر 2008، م
http://www.searo.who.int/LinkFiles/IPT_Briefing_note_4_country_experiences.pdf 

نغ،  33 يار حكويم،: جتربة مالزياي يف زايدة فرص احلصول عىل العقاقري املضادة للفريوسات" ليتيش يوك  ثالث، حقوق ا" خممارسة  ملبكة العامل ا ل لكية شـ
سةل  تاح عىل الرابط9سلالفكرية،   .pdf.09ipr/pdf/IPR/2title/sg.org.twnside.www://http: م، 

ية" يتربس" أوجه املرونة يف اتفاق 10+ ادلوحة  34 بل؛ دروس من: جعواحلصول عىل العالج املضاد للفريوسات الر ملسـتق املايض، والفرص من أجل ا
رشاء األدوية  يد(لموجز تقين للمرفق ادلويل  يو يتا تايل2011) نل توفرة عىل الرابط ا ل   :م
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باري يص اإل تخدمت حكومة الربازيل الرت جوا خ يجي سـ توى الاسرتا ت عىل ا سعري، وأصدرت أيضا ملسـ لتيف مفاوضات ا
يص نًاخترا بارية  ع إ ية . دما تعرثت تكل املفاوضاتج باري، جنحت احلكومة الرباز يص اإل تخدام الهتديد ابلرت يلوعن طريق ا جسـ خ

نافري يف عام  يض أسعار عقار افافرييزن و  نيلفييف  نافري يف عام 2001ختف برية، ولعقار أو بي بدرجة  نافري 2003ك بي، ومركب من أو
نوفوفري يف عا2005يو رتوانفري يف عام  تخدام أوجه . 2006م تي، وعقار  سـويقدر ما وفرته احلكومة لدلوةل، ابإلضافة إىل ا

ترييرتوفريال بني أعوام 1.2ياملرونة يف اتفاق تربس، حبوايل  يار دوالر نظري تلكفة رشاء عقار أ ن   .200535و 2001مل

بار2007يف عام و يصا إ ج، وبعد مفاوضات مطوةل مع صاحب الرباءة املعين، أصدرت الربازيل تر ترياد عقار افافرييزن ًخ سـاي ال ً
ناوهل بواسطة ثلث  سخ العكيس، ويمت  ية يف عالج فريوسات ا تعن طريق الربانمج الوطين، وهو من األدوية الر ن لسـ ئي

تقارير إىل . املصابني هبذا املرض يف الربازيل يص من لوقد أشارت ا اجلرعة  / ًا دوالر1.60خاخنفاض األسعار بعد إصدار الرت
تورد / ًاردوال 0.45إىل  بديل ا سـاجلرعة فقط من ادلواء ا  . 36ملل

يص، أصدرت اتيالند 2007 وأوائل عام 2006يف أواخر عام و يةًاخترا يدال تجات ا بارية لعدد من ا ن إ لص ملن افافرييزن، : ج
نافري برتوانفري ولكويدوجريل / بياللو تخدم ألمراض القلب(ي تقارير إىل أنه وحبلول عام ). يسـعقار  ، أرتفع 2008لوقد أشارت ا

نافري تخدمني لعقار اللو بيعدد املرىض ا تايالندية 2008ويف أوائل عام . يرتوانفري إىل ثالث أضعاف/ملسـ ل، أصدرت احلكومة ا
يص يل ًاخترا تا يرتوزول وعقار دو ية لعقار  بارية إضا سـ إ كل ي ف ثدي والصدر(سج تخدمان يف عالج رسطان ا لا ، وعقار )ملسـ

يب  تخدم يف عالج رس(تينارلو يضملسـا نكرايس وا بطان الرئة، وا ملب  .37)ل

تقدمةمل حتقق و بدلان ا ية فقط، بل حققت فوائد أيضا  نا بدلان ا بارية فوائد  يص اإل ملالرتا لل ل ملل ج ثال، حققت . خ يل ا ملفعىل  سب
تاج  بديةل، وقد أمثر هذا اخملطط عن إ تاج األدوية ا باري يف تعزيز إ يص اإل نطاق من الرت تفادة واسعة ا نندا ا ل ن ل سـ جك  بعضخ

ناعياألدوية ذات أسعار تعد  بات املقدمة للحصول عىل تصارحي و. لصمن أرخص أسعار األدوية يف العامل ا لطلبلغ عدد ا
بارية ما بني عايم  يص اإل يع للعقاقري يف إطار هذه الرتا يص  ترياد أو ترا جا خ نخ با، وقد 1 030 إىل 1992 و 1969تصسـ  ً طل

بات613متت املوافقة لعدد   .38لطل من هذه ا

هر مارس و سة مريك آند 2007شيف  ية أمرا ملؤ سة اإليطا نا ئة ا س، أصدرت  ل ف مل ًي ية ) Merck&Co(كو ه يص جما ننح ترا خمل
يا  شط يف إيطا تريايد ا نا ليع ويع مكوانت عقار  ن سـ ي ب لن ف تخدم يف عالج ( لتص تااتملسـوهو العقار ا واألدوية ) سـتضخم الربو

بديةل ذات الصةل هبذا املرض ياق و. 39لا حتيف  نح 2005قيقات سابقة يف عام سـ ية رشكة مريك  سة اإليطا نا ئة ا مب، ألزمت  ل ف مل هي
نمي  يوية من إ يع مضادات  يص  يترا ح مييبخ ية + لتصن تخدام أوضاع سو تصةل بإساءة ا يح جتاوزات  ية  تاتني،  قيال سـم تصح بغ سـ سـ

ئذاسائدة ً سا يع عقار الصداع سومعت يص  يه لرت ئة رشكة يج إس  ن، يف حني أجربت ا ك تصي خه بة ل نات صا تان  حاتر ي سب سـيكي
ها يف فرباير ال يقات أجرهتا  ية  معرباءة عىل  حتق  .2006خلف

ثةل و مهر األ ِتظ سابقةُ باري، ال لا يص اإل ية عن أوجه املرونة يف اتفاق تربس، مبا يف ذكل الرت ج بوضوح أن اإلدعاءات األمر خ ي يك
تصف ابملرونة ميكن ها من الصحة، وبأن هذه املامرسات اليت  تأساس  يع احلصول عىل األدوية، ل ية فعاةل  شلك آ شج أن  ل لتت

                                                 

1+DOHA_2260JC/2011/unaidspublication/documents/contentassets/unaids/media/en/org.unaids.www://http

pdf.en_TRIPS0. 
 .pdf.en_policybrief_trips_phi/phi/int.who.www://http انظر 35
 pdf.en_policybrief_trips_phi/phi/int.who.www://http انظر  36
 .df.p.en_policybrief_trips_phi/phi/int.who.www://http انظر 37
38  ICTSD / UNCTAD ،2003 .يل غري شموةل برباءاتلالخرتاعات الطوعي لتسجا ينظور اترخيي، واإلطار القانوين مبوجب اتفاق تربس، : مل ا م

تاح عىل الرابط ية من ممارسات،  تحدة األمر ندا والوالايت ا مونظرة عامة عىل ما قامت به  يك مل : ك
-20%Licensing20%voluntary-Non20%-20%Reichman/docs/resources/org.iprsonline.www://http

pdf.205%Blue20% 
 .htm.086twninfohealth/info.althhe/2title/sg.org.twnside.www://http انظر 39
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تاج احمليل تخدام . نوتعزيز قدرة اإل ية إىل ا هود الرا يط ا تحدة  يه الوالايت ا يقة، ويف الوقت اذلي حتاول  سـويف ا ممل جل ب ف تثحلق
ية إي اب ية يف أعقاب  يذا ألحاكم قضا بارية  يص إ ها عدة ترا باري، أصدرت يه  يص اإل قضالرت ئ ً نف ج خ س ج تخ و ) eBay(ي نف

شاجن  ية ،  U.S. 388 (2006) 547 ، مبوجب القرار رمق)MercExchange(كستمريك إ به احملامك األمر يكواذلي أقرت مبو ج
يل يف  ية وإاتوات لصاحب احلق األ تعويضات ما تعدي عىل الرباءات، واحلمك بدال من ذكل  صعدم إصدار أحاكم بوقف ا ل ب ل

تخدام حق تعلق سـالرباءة حمل الزناع، نظري ا ته، وذكل يف احلاالت اليت  توق  يةابنهتاكملكي  .40طب براءات ألهجزة أو اخرتاعات 

نظامتتوقد رصد مل العديد من اإلصدارات وادلراسات ادلوية، فضال عن أحباث العديد من ا ية  ل تلفة آاثر ا مللكادلوية ا خمل ل
ية، وعىل خفض األسعار، كام سة نو نا يق  عالفكرية الضارة واملعوقة  ف م تخدام لتحق سـ مت أيضا رصد مدى الفائدة احملققة من ا

تعزيز إماكية احلصول عىل األدوية نأوجه املرونة يف اتفاق تربس  ل  41.ي

ية  تاكر وا ية وخطة العمل اخلاصة ابلصحة العامة والا نظمة الصحة العا ية ادلوية  نص الاسرتا ثال،  يل ا مللكفعىل  بب مل مل ل يج ت تمل س
ية ، واليت مت اعامتد)GSPOA(الفكرية  نظمة الصحة العا ملها بواسطة اكفة ادلول األعضاء يف  تحدة –م مل مبا فهيم الوالايت ا

ية ية 2008 يف عام -يكاألمر نظمة الصحة العا مل، من خالل قرار  ية الفكرية : "12 الفقرة WHA 61.21م مللكتضمن اتفاقات ا ت
رس زايدة إماكية احلصول عىل ا نادلوية أوجه مرونة من شأهنا أن  ن ملل يةتي نا بدلان ا ية اب يدال متجات ا ل ل ن بدلان . لص ليد أن ا ب

تخدام أوجه املرونة تكل بات حتول دون ا ية قد تواجه  نا سـا عقل تفادة. م بدلان الا هذه ا سـوجيوز  ل يةل ساعدات ا ن من ا ، مضن لتقمل
 . "مجةل أمور أخرى

نص عىل و ند إىل ا ليدعو نفس هذا ا ية " ملست ساعدة ا نا ية للبدلان اليت تعزت.... لتقمل تخدام األحاكم الواردة يف الاتفا قم ا سـ
ية الفكرية، مبا يف ذكل أوجه املرونة اليت مت إقرارها يف إعالن ادلوحة الوزاري  تجارة حقوق ا تصةل  تعلقة ابجلوانب ا مللكا ب مل مل

ية ذات الصةل ابتفاق تربس،  تجارة العا نظمة ا ندات  يخبصوص اتفاق تربس والصحة العامة، وغريها من  م ت ملي ل بغية تعزيز مس
ية يدال تجات ا نفرص احلصول عىل ا لص  ).GSPOA من 2. 5 الفقرة انظر." (ملن

نص  تحدة يكام  ية العامة لألمم ا يايس  ملاإلعالن ا للجمع رشية ) UNGA(لسـ ناعة ا لبشأن فريوس نقص ا مل اإليدز واذلي مت / ب
ية، و: " أيضا عىل201142إقراره يف عام  نا، تلزتم ا يامث اكن ذكل  قو ممك بات اليت حتد من قدرة 2015بل عام مجلعح لعق، بإزاةل ا

تجات  سورة، وكذا ا تلكفة  رشية  ناعة ا توسطة ادلخل عىل توفري الوقاية الفاعةل ضد فريوس نقص ا نخفضة و بدلان  نا ي ب مل ملل م لب م م
ية األخرى، وكذكل ع يدال تحرضات ا ية وغريها من ا سلع األسا يص، واألدوية وا ية، وأدوات ا نالعال لص سـ سـ ل ملشخ لت الج ج

ياة، مبا يف ذكل  نة مدى ا يف املربطة ابلرعاية املز تاك شة، واحلد من ا ناجتة عن املعا حلأنواع العدوى الانهتازية والعدوى ا ت ل ل ي مل
ية تعظميواألنظمة تعديل القوانني  با،  نا ية  ية ا ية، وكام تراه احلكومات الو بغالو سـ ن ن ًن م ملع ط تخدام، عىل حنو اكمل، ) أ: (ط سـالا
يع لاكفة أوجه امل ية إىل  ية الفكرية، وحتديدا تكل الرا ية جتارة حقوق ا تصةل ابتفا تاحة مبوجب اجلوانب ا شجرونة ا مل تمل م مللك ًق

 .... "لاحلصول عىل األدوية وتداوها عىل نطاق جتاري

نظامت ادلوية "  يع وحث ا لوالعمل عىل  مل يةتشج نظمة العملعنا ثل، ا تصاص لك مهنا،  ناء عىل طلهبا، ووفقا ال مل،  مب ية خ ملا
تجارة  تحدة املعين اب تحدة اإلمنايئ، مؤمتر األمم ا ية، برانمج األمم ا نا ية ا تحدة  نظمة األمم ا لللملكة الفكرية ،  مل مل ع لص من للتمل م

                                                 

ميس الف،  40 رشاين األورطي، جانظر  يق ا باري للصامم الرييس اخلاص برباءة عالج  يص اإل لالرت ض ئ ج مترب 1(خ ، )2011سب 
http://keionline.org/node/1218 ن؛ آن جوها مريا، وجوسون آند جوسون باري ACUVUEن يص اإل ج الرت مترب ، 1(خ ، )2011سب 
http://keionline.org/node/1219 يد عىل العالجات مبوجب ية  باري لالخرتاعات ا يص الا تحدة الرت كق؛ آن مريا جوها، الوالايت ا ج بخ لطمل

 .http://keionline .org/node/862، )2010ن يويو MercExchange) 7قضية إي ابي و 
نارص مرنة من اتفاق 10+ ادلوحة  41 يةواحلصول عىل العالج املضاد ل" يتربس"ع  بل؛ : جعلفريوسات الر ملسـتقدروس من املايض، والفرص من أجل ا

تحدة ملاكحفة اإليدز  تايل2011ملموجز تقين لربانمج األمم ا توفرة عىل الرابط ا ل   :م
1+DOHA_2260JC/2011/unaidspublication/documents/contentassets/unaids/media/en/org.unaids.www://http

pdf.en_TRIPS0. 
42  OpenElement?pdf.1136784N/PDF/84/367/11N/LTD/OCUND/doc/org.un.ny-dds-daccess://http. 
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ية  نظمة الصحة العا ية، و تجارة العا نظمة ا ية، و ملوا مل ل ممن م تضاء-لت ند الا ق و ية -ع نا بدلان ا ية  م لزتويد احلكومات الو ل لل طن
ساعدة ا لتقاب ية زايدة فرص احلصول عىل أدوية فريوس نقص مل ها احلكومات  بذ هود اليت  ناء القدرات  بغية واملعاونة يف  ت ب لن للج

ية للك حكومة، وابالساق مع، ومن خالل ممارسة أوجه املرونة  يات الو ية، وفقا لالسرتا رشية والرعاية ا ناعة ا تا ن يج ب طمل ت لط لب
ية جتا تصةل ابتفا تاحة مبوجب اجلوانب ا قا مل شأن اتفاق تربس مل ية الفكرية، ووفقا ملا أكده إعالن ادلوحة  يرة حقوق ا بمللك

 ... "والصحة العامة

تحدة  ية العامة لألمم ا يايس يف دورة ا ملوأشار اإلعالن ا مجلع نع وماكحفة األمراض غري املعدية أيضا إىل 2011لسـ مب اخلاص 
تخدام أوجه املرون  .ةسـالعالقة بني احلصول عىل األدوية وبني ا

يطرة عىل األمراض غري  -45" تعددة القطاعات للوقاية وا ية  ياسات وخطط و سـيع وإقامة، أو دمع وتعزيز  ن سـ لشج ط مت
ية عن الفرتة من 2013املعدية، حبلول عام  نظمة الصحة العا بار خطة معل  تضاء، مع األخذ يف الا سب الا مل، و ت مح عق

ية 2008-2013 يطرة عتيجلإلسرتا ية للوقاية وا سـ العا ىل األمراض غري املعدية، واألهداف الواردة فهيا، واختاذ خطوات لمل
ياسات واخلطط؛  لسـيذ هذه ا تلكفة والعالج والرعاية لإلدارة ) ع(لتنف يث ا نفاذ إىل وقاية شامةل وفعاةل من  ليع ا ل حشج ت

تاكمةل لألمراض غري املعدية، مبا يف ذكل، من بني مجةل أمور أخرى، زايدة إماكية احلصول ع نا يص مل تشخىل أدوية وأدوات 
يات األخرى، مبا يف ذكل من خالل  نولو ية، وغري ذكل من ا تع جبودة عا نة وسعر معقول و ية وآ جذات فعا تك لم ل مت ب تل

ية الفكرية  تصةل جبوانب جتارة حقوق ا تخدام الاكمل ألوجه املرونة ا مللكالا مل  ) ".TRIPS(سـ

ندوق العاملي، عىل وجه2002يف عام و متد جملس ا لص، ا تحديدع تخدام أوجه ،ل ا بدلان عىل ا يع ا سـ هنجا يريم إىل  ل تشج ً
تجات ذات جودة مضمونة" يتربس" املرونة يف اتفاق  ملنيق أدىن سعر ممكن   .43لتحق

رشاء األدوية  تور املرفق ادلويل  نص د لكام  سـ يد(ي يو نيتا سامهة يف زايدة فرص احلصول -) ل ية يف ا ته األسا ثل  مل واذلي  سـ همم تمت
رشية عىل األدوية  ناعة ا لباخملصصة لفريوس نقص ا نخفض / مل بدلان ذات ادلخل ا سل واملالراي يف ا ملاإليدز وا ل يف "  : عىل–ل

بدلان ملامرسات  ية ممارسة ا يد تقدمي ادلمع  يو توىل ا يض األسعار،  سة و نا ية الفكرية  لحاةل إعاقة حواجز ا بغ ل ي ف تللم ختف نيمللك
باري أو غري ذكل من أوجه املر يص اإل جالرت تجارة يف اتفاق خ تصةل اب شأن اجلوانب ا لونة مبوجب إطار إعالن ادلوحة  مل ب

تضاء) يتربس( ند الا ية الفكرية والصحة العامة، وذكل  قحلقوق ا  44."عمللك

بديةل املقرتحة يق عىل الهنج ا لا لتعل
 

يص الطوعي واترى  ثل الرت بديةل املقرتحة،  تخدام الهنج ا ية ال تحدة إعطاء أ خالوالايت ا م ل سـ فضل تدرج، بدال من مل ملسعري ا لت
تخدام أوجه املرونة يف توفري األدوية  .سـا

ية عقد تفاويض بني أطراف خاصةتعترب و يص الطو عالرتا يص الطوعي نطاق األسعار، أو . خ رشوط الواردة يف الرت خوحتدد ا ل
تحديد األسعار وفقا للحدود اليت  لتضمن رشوط أخرى  هاحيت نص رشوط . لددها صاحب الرباءة أو بقمي مقاربة  تأو، قد 

تفادة من اخنفاض األسعار املقدمة من املرخص هل ئات املرىض املؤهةل لال سـالعقد عىل عدد املرىض أو  متد . ف تصار،  تعواب خ
يص شلك حامس عىل رشوط الرت يص الطوعي  بات الرت ختر خ بي  .ت

ية اليت مت إبراهما يف إطار مجمع براءاتو يص الطو ثال يف حاةل الرتا يل ا ععىل  خمل يود )MPP( األدوية سب ناك بعض ا لق،  ه
يص تعلقة ابلرتا خا بدلان . مل ناء عدد من ا ندية فقط، مع ا رشاكت ا يع  يص ا نح ترا يود عىل أن  لوشمل تكل ا ه ن مت ثت خ سـتلق ل لل لتص

                                                 

ندوق العاملي انظر تقرير 43 ثالث جمللس إدارة ا لصالاجامتع ا توبر  اذلي عقد ل هر أ كيف  تايل 2002ش تاح عىل الرابط ا لا : مل
http://www.theglobalfund.org/en/board/meetings/third 

تور   من2. 1 انظر املادة 44 يسـد يو يتا تايل عىل ادنل : للرابط ا
http://unitaid.eu/images/governance/en_constitution_rev6july2011.pdf . 
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يص رشية من نطاق الرتا ناعة ا ية اليت تعاين من ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس نقص ا نا خا لبم مل دوية كام أعلن مجمع براءات األ. ل
يص: " أيضا بأن رشوط ملاحني الرتا سمح هل بإمالء األحاكم وا ية  يس يف و خمجمع الرباءات  لل ت ويف حاةل تعاقدية أخرى . 45"ضع

ناعة  يص براءات أدوية فريوس نقص ا نح تر ملمن حاالت مجمع براءات األدوية، رفضت رشكة جوسون آند جوسون  ن خن م
رشية  ها-لبا  .اتجملمع الرباء -ق واليت متكل حقو

تصار يص الطوعي خواب بات الرت متد تر خ،  تي بات صاحب تع توقف عىل ر يص، وهذا بدوره  يد عىل رشوط الرت غإىل حد  ي خبع
يص الطوعي، ونقصد . الرباءة شأن الرت ية  نظمة الصحة العا نة  خوجتدر اإلشارة أيضا إىل املالحظات الواردة يف تقرير  بم مل جل ً

نص عىل تيجتري تر: " تبذكل الفقرة اليت  يص الطوعي، وفقا ُ تقديريللسلطة خبات الرت باب  لةلا سـصاحب الرباءة، وعادة أل
ية  بة يف ادلخول إىل األسواق(تيجاسرتا غثل الر نازالت )م تقدمي  ت، بدال من اإلشارات  تضمن، يف سعريهل ي، كام ميكن أال 

يضات يف األسعار عىل اإلطالق نة، أي  ختفبعض احلاالت ا نا القول أن ا. ملعي ية، ميكنبل و نا بدلان ا يص الطوعي يف ا ملرت لخ ل
يضات ،دامئا تضمن أي  ختف ال  تفاوض للمرخص هلسعريهي بب عدم توفر همارات ا ل   46."بس

تدرجيي" كام يروج الاقرتاح األمرييك أيضا إىل  سعري ا لا نة" لت نقطة، جتدر اإلشارة إىل . ملمككحل من احللول ا لويف هذه ا
ن ثة  ماملالحظة اليت وردت يف تقرير  تاكر والصحة العامةبع ية الفكرية والا شأن ا ية  بظمة الصحة العا ب  :مللكمل

تجابة ملرونة األسعار " ثريا يف مدى الا تالفا  ية ا تحرضات ادلوا نهتجه رشاكت ا تفاوتة اذلي  سـتلف هنج األسعار ا ك ئ سـ مل خخي ملت
يةتتأثر أسعار امفن األمور العادية أن ومىت توفرت هذه العوامل، . وغريها من العوامل سوق ا توحة بعوامل ا حمللسوق ا ل . ملفل

بة يف احلصول عىل  ية، والر سو بارات والظروف ا نظر إىل الا تجاهتا اب تلفة  رشاكت أسعارا  يه، حتدد ا غومما ال شك  ل ت ل ن قخم عف مل ً ل
باراتسـيوةل،  يةعتوال تداوةلو. حملل اللواحئ ا رسب األدوية ذات األسعار اخملفضة ا رشاكت  ملقد ختىش ا ت بدلان ل  ذات ليف ا

بدلان،  بدلان ذات ادلخل العايل، مما يقوض من أرابهحم يف تكل ا ها بطريقة أو أخرى إىل ا نخفض وإعادة تو لادلخل ا ل جهيمل
ترياد  تقدمة ا سمح ملعظم بدلان العامل ا يا، إذ ال  سجةل من أماكن أخرى، كام هو األمر حا تجات  سـحىت لو اكنت تكل ا مل ي ل م ملن

سجةل يف أي ماكن أخر  متجات  تجارة املوازية (من ناك ).  وكام هو موحض فامي بعد–لوهو ما يعرف اب هوحىت إن مل يكن 
تقدمة، وحتت ضغط من  بدلان ا يام احلكومات يف ا رشاكت من  تلفة، ختىش ا تجات بني األسواق ا ملرسب فعيل  ل خمل قن ل للمت

نقطة  نخفض  بدلان ذات ادلخل ا تخدام األسعار املقررة يف ا كشرتي األدوية، اب مل ل سـ سعر يف بالدمه، أو م تحديد ا ية  لمر ل جع
رشاء تصدار أوامر ا لند ا سـ ية، قد جتد . ع نا بدلان ا ساوي توزيع ادلخول يف معظم ا بب عدم  موعالوة عىل ذكل، و لس ل ت ب

ية، وال سـامي لصعوبة  نا بدلان ا ية، أن تركز فقط عىل رشاحئ ادلخل املرتفع يف ا يق ر ها، و رشاكت أنه من األفضل  ما تحق لل ل حب ل ل
ياسة األسعارتطبيق يق األسعار  سـ  يه األمر من إماكية  ية، عام هو  نا بدلان ا سوق الواحد يف ا تفاوتة داخل ا با ن عل ل ل ل تطمل م

بدلان تفاوتة بني ا لا  47”.مل

شالك احلصول عىل األدوية يف بدل معنيو ية حلل  تفاوتة يعد أداة غري اك توايت  سعري  يق بوضوح أن ا مبني هذا ا سـ ت تعل في م مب  .لل

ية الفك تاكرمللكا  برية والصحة العامة والا

تحدة أيضا يف الورقة اليت قدمهتا  نة ال يقيض عىل حافز " الرباءاتإضعاف حقوق  أن" ملترى الوالايت ا معييف أسواق 
نعة ابإلبقاء عىل األدوية اليت مت  رشاكت ا يام ا سب، بل يؤدي أيضا إىل  ملصتطوير أدوية جديدة أو خيفض من شأنه  لحف ق

                                                 

Gilead-and-Pool-Patent-Medicines/Licences-Current/LICENSING/org.medicinespatentpool.www//:http-انظر   45

14#Licences-Gilead-A-and-Q/Agreement-Licence. 
تخدام :يف اتيالند األدوية حتسني فرص احلصول عىل 46 ثة، "يتربس" يف اتفاق املرونة أوجه سـا ية بعتقرير  ملنظمة الصحة العا   فرباير6 -ناير ي 31، م

تاح عىل2008 تايل م،   pdf.08feb15FINAL20%THAIMissionReport/hot/th.go.moph.www://http: لالرابط ا
 129، صفحة pdf.ENPublicHealthReport/thereport/documents/intellectualproperty/int.who.www://httpانظر  47
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تاكرها ابلفعل سوقبا نت الورقة أيضا أنه "ل خارج ا بدلان اليت " تضم، كام  تاكر دواء جديد يف ا لمن املرحج تزايد احامتالت ا ب
 ".تمتزي حبامية قوية للرباءات

تخدام أوجه ًأوال، . يفتقر هذا الرأي ألي أساس موضوعيو شرتكة بني ا يد العالقة ا تأ ياانت  سـمل يقدم الوفد األمرييك أي  مل ي ل ب
تجات جديدةاملرونة والق تاكر  نضاء عىل أو خفض حافز ا ية . مب سمل به يف الوقت احلايل أن نظام احلوافز احلا يا، من ا لواث مل ًن

ية نا بدلان ا ثري من شعوب ا تطوير  بحث وا ياجات ا ية ا مغري قادر عىل  للك ل ل ل ت حب  .تل

ية ابآليت،  نظمة الصحة العا بري من  ملويف هذا الصدد، أشار  م ية  يف ظل عدم توفر قوة رش“خ  سواء من جانب احلكومة -ئا
مية–أو املرىض  تحديد ا يا وحده  سوق عامال اك لق لن يكون ا ل ًل ف تطوير . ً يةل، يف الغالب،  سخري إال موارد  لوذلكل، ال يمت  قل ت

يعهتا،واللقاحاألدوية  شطة غري مرحبة  ية نظرا ألن تكل األ نا بدلان ا ناس يف ا ياجات ا يصات اليت تليب ا ب وا ن ل ل ل ت بطشخ ًت م ح  أو ل
تامثرات القطاع  متةل واليت قد ال شلك قوى جاذبة ال تامثر واخملاطر املربط ابألرابح ا بارات العالقة بني الا سنظرا ال تس ت حملت ع ً

ساعدة من احلوافز ادلافو. اخلاص سوق وحده، أو  مبال ميكن  ثل حامية الرباءاتلل تاكر،  معة لال ياجات ب حت، الاضطالع ابال
ية نا بدلان ا ية  ما ل لل رشااكت بني و. لصح ثل ا نوات األخرية،  بادرات جديدة يف ا هور  بب الرييس  لهذا هو ا م م لظ ئ لسـس ل
 48."القطاعني العام واخلاص

هذا ادلواء و تاجني  ية العظمى من املرىض ا شلك جمرد توفر دواء جديد جدوى ملموسة يف ظل عدم قدرة الغا ثا، لن  لاث حمل ب ي لل ً
ته تايل لضامن توفر األد. تلكفعىل حتمل  تدابري لواب يع ا هم طرق  ية، فإنه من ا نا بدلان ا ية املرىض يف ا لوية املطلوبة لغا مج ل ل ملب م ل

سورة تلكفة  تج وتوفريه  تاحة خلفض تلكفة ا يا ب ن ممل  .مل

تحدة أيضا إىل إجراء يدعو و يمي دور حامية الرباءاتملاقرتاح الوالايت ا تطوير وتعزيز لتقدراسة  بحث وا ل يف توفري حوافز  لل
نولو جنقل ا يةلتك نا بدلان ا شموةل ابلرباءات يف ا بديةل وتكل ا توفري األدوية ا ميا الرضورية  ل ل مل ل  .ل

تعراض شامل للعالقات القامئة بني حقوق 2003يف عام و نة ولكفهتا بعمل ا ية  نظمة الصحة العا ية العامة  سـ، شلكت ا جل مل مل مجلع
تقرير مفص نة  تاكر والصحة العامة، وخلصت ا ية الفكرية والا با للج ب سأةل يف عام مللك هذا ُيعرف  2006.49ملل حول هذه ا

تاكر والصحة العامة  ية الفكرية والا نة حقوق ا تقرير  تقرير عىل نطاق واسع  با جل ب تقرير ). CIPIH(مللكل تج عن هذا ا لوقد  ن
ية الفكرية 2008أيضا يف عام  تاكر وا شأن الصحة العامة والا ية دوية وخطة معل  بين وضع اسرتا مللك  بت ب ل  GSPOA.(50(تيج

تعلق ابلعالقة بني و ية، أشار تقريراليفامي  نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا مرباءات وبني ا ل ل ل تلعب حقوق : " ابآليت) CIPIH  (ل
ية الفكرية دورا هاما يف  ًا ً ية حتفزيمللك توفر دلهيا القدرات املا بدلان اليت  ية يف ا تجات الرعاية ا تاكر يف  ل الا ي ل لصح ن مب

ية، وذكل فامي نولو جوا هالتك بدلان أسواقا مرحبه  ترب هذه ا تجات اليت  تعلق اب ل  ً ل تع ن يقة إماكية احلصول عىل براءةبيد أن. ملي ن  ، حق
ية غري  نولو ية و تاكر يف أسواق صغرية أو ذات قدرات  يق ا هم عىل اإلطالق يف  يل أو ال  هم بقدر  جقد  تك حتق س علمس ب يقل ي

ية من الفق تجات ا سـهتليك ا يث يكون معظم  ية،  لصحاك ن ملم ح يةف نا بدلان ا ية ساكن ا مراء، كام هو احلال لغا ل ل يف لميكن و. لب لتاك
تاكر املربطة اب تالا شموةل ابلرباءة واملطلوبة لح ية ا تجات الرعاية ا يف  ملرباءات أن حتد من القدرة عىل حتمل تاك لصح ن مل

ياب تدابري أخرى خلفض األسعار  متويلغللمريض الفقراء يف  يف والفوائد ًوذكل نظرا ألن مزي. لأو زايدة ا تاك لان ا لرباءات لل
ية نولو ية وا ية ا ية ا ية وا توى ا بعا  بدلان،  جتلف بني ا تك لن لعلم ت من سـ ت ل تحيخ مل لسـ لب لت ًبدلان قدرا من " يتربس"يوفر اتفاق و. ً لل

ها اخلاصة فاملرونة يف إجياد توازن أكرث مالمئة لظرو ً". 
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ية نظمة الصحة العا ته  ثف اذلي بذ هد ا نظر إىل ا ملواب ل مل ملك تحقق من جل ية الفكرية والصحة العامة روابط العالقة لل  مللكبني ا
يجة ادلوية وخطة العمل  بين الاسرتا تاكر، فضال عن  لوالا ت تكامل هذا العمل وفقا )GSPOA(تب نة ادلامئة ا سـ، جيدر اب للج

يذه من أعامل   .تنفللمطلوب بدال من تكرار ما مت 

 تعليق عىل اإلنفاذ

تحدة يف  ملثري الوالايت ا ناول برانمج ت بت بوجوب  ية، وطا يا تاقرتاهحا موضوع األدوية املزيفة وغريها من األدوية دون ا ل سـ لق
شموةل  بديةل وا مية، سواء ا توفر األدوية ا سوق من معوقات  ثهل وجود أدوية مزيفة يف ا نة ادلامئة مدي ما  ملمعل ا ل ل ل مي لسلللج

 .برباءات

ناك  األدوية املال توجد أي عالقة عىل اإلطالق بنيو تعلقة ابلرباءات، وهذا، فال يوجد  ية ابلقضااي ا يا هزيفة ودون ا مل لسـ لق
شة هذا األمر نا بو عىل  قمربر اكيف حيمل الو نح و. مي يفاهئا املعايري املطلوبة الُتمإذ  ية عىل أساس ا تجات ادلوا سترباءات  ئ للمن

توى الوطين، ويس عىل أساس جودة ادلو يل للحصول عىل براءة عىل ا لتأ سـ ه تهمللل  . ماء أو سال

يةفضال عن ذكل، فإن و نظمة الصحة العا تصاص  هو من ا ئة  شار األدوية ذات اجلودة الرد ملية ا ي ت مقض خ ل نظمة . ن موتقوم 
هذا األمر تصدي  تعاون مع احلكومات يف ا يا اب ية حا لالصحة العا ل ل ل  . مل

نة ادلامئو سأةل يف إطار ا تحدة إلاثرة هذه ا للجتصف حماوالت الوالايت ا مل مل توية وهتدف إىل اخللط ت ملة بأهنا حماوالت خمادعة و
بغي أن تولهيا الرتكزي املطلوب ية اليت  نة ادلامئة عن القضااي ا باه ا نبني األمور، كام هتدف إىل رصف ا يق يت حلق  .للجن

ثري و يع العوامل اليت تيكام  يل  تح بو أن تقوم  شديدة، إذ يدعو الو سخرية ا تحدة ا مجاقرتاح الوالايت ا ل ب ي ل ل ؤثر عىل توافر أدوية مل
شموةل ابلرباءات تحدة، فإن هذ. مغري  يه الوالايت ا بقا ملا أشارت إ ملو ل ـي ال ه العوامل غري ذات صةل ابلرباءاتط فه، ومن مث، 

بو نة ادلامئة أو الو يتقع يف إطار والية أو اهامتمات ا يع و. للج يؤدي يف األساس إىل تو تحدة  بين اقرتاح الوالايت ا سـإن  سـ مل ت
تصاص ية األخرىخا سائل ا يع ا ها عىل  بو و لصحات الو مل مج  .بسطي

تحدة يق عىل اقرتاحات حمددة للوالايت ا ملا  لتعل

ناول وفرة األدوية  نة ادلامئة  يحي أمام ا تقدمي عرض تو ية  نظمة الصحة العا تحدة دعوة  تأوال، تقرتح الوالايت ا يم للج ض ل مل مل ً
بدلان األقل منوا؛  ية وا نا بدلان ا بديةل يف ا ًا ل ل ل باب أخرى خبالف الرباءاتوعوائق توفري أدوية فاعةل ومأمونة مل ، سـانجتة عن أ

شموةل برباءات، عىل توافر األدوية  بديةل أو ا بدلان؛ و أثر األدوية املزيفة، سواء األدوية ا ها العديد من ا ملواليت توا ل ل هج
بة نا سـا متةل " وهيدف هذا الاقرتاح إىل وضع . مل ياق مقارنة مع تأثري ابيق العوامل لرباءات عىل توفلحملاآلاثر ا سـر األدوية، يف 
 ". األخرى

يحي أمام و يان تو تقدمي  ية  نظمة الصحة العا تحدة دعوة  يث تقرتح الوالايت ا ضال حيمل هذا الاقرتاح أي معىن،  ب ل مل ممل ح
ها  تصا شأن عرض قضااي ال تدخل يف دائرة ا نة ادلامئة  صا خ ب نة ادلامئة(للج نا)للجا ق، يف حني رفضت  شة قضااي الرباءات اليت م

نة ادلامئة تصاص ا للجتدخل يف دائرة ا  أثر الرباءات عىل توفر للتقليل منوذلكل، مفن الواحض إن ذكل ال يعدو كونه حماوةل . خ
شأن تأثري  شة  نا نب أي  بادلواء و ق  .رباءات عىل الصحة العامةالمجت

تحدة أيضا إىل إجراء دراسو يا، يدعو اقرتاح الوالايت ا ملاث نقذة ًن يمي ادلور اإلجيايب ألنظمة الرباءات يف توفري األدوية ا ملة  لتق
ية، مؤكدا أن تكل ادلراسة  نا َسياة يف ادلول ا ل ًللح تطوير، ويف تعزيز نقل المي دور حامية ّقُتم بحث وا لرباءات يف توفري حوافز  لل

شموةل ابلرباءات وتوفريه تاج أدوية بديةل وأدوية  يا الرضورية إل نولو ما ن ج يةلتك نا بدلان ا ما يف ا ل  .ل
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يث تركز فقط عىل ادلور اإلجيايب ألنظمة الرباءاتتعد و تحدة أحادية اجلانب،  حادلراسة املقرتحة من الوالايت ا وابإلضافة . مل
ية يف عام  نظمة الصحة العا ملإىل هذا، فقد شلكت  يقة للعالقات والروابط 2003م نة بغرض إجراء مراجعة شامةل ود ق،  جل

نة بإعداد تقريرا مفصال عن هذه املراجعة يف عام ملبني حقوق ا تاكر والصحة العامة، وانهتت ا ًية الفكرية والا للج ب ، 200651لك
تاكر والصحة العامة  ية الفكرية والا نة حقوق ا تقرير عىل نطاق واسع ابمس تقرير  بوقد اشـهتر هذا ا جل وقد ). CIPIH(مللكل

ي تقرير أيضا إىل اعامتد الاسرتا يجأدى هذا ا ية الفكرية تل تاكر وا ية ابلصحة العامة والا مللكة ادلوية وخطة العمل ا ب ن ملعل
)GSPOA( 2008 املذكورة أعاله يف عام. 

ية الفكرية والصحة العامة  تحقق من العالقات بني ا ية  نظمة الصحة العا بذول يف  ثف ا نظر إىل العمل ا مللكواب م للملك مل مل ل
تاكر، فضال عن اعامتد  بغي)GSPOA(بوالا تمكل هذا العمل وفقا للمطلوب بدال من تكرار ين،  نة ادلامئة أن  سـ عىل ا تللج

يذه   .تنفما مت 

ياة و نقذة  تحدة إجراء دراسة شامةل دلراسة مدى توافر األدوية ا ثا، تقرتح الوالايت ا للحاث مل مل شموةل برباءاتًل ، والوقوف ملغري ا
يفة إىل  باب عدم توافرها،  مضعىل أ تف عىل تكل ادلراسة عوامللأن سـ بغي دراسـهتا خاصة ابألدوية املزيفة، اليت  تل هامة  ين

تحدة بأن توفر األدوية املأمونة . نأي لواحئ قانوية أو أنظمة سارية ية هذا املقرتح، تزمع الوالايت ا يل عىل أ تد ياق ا ملويف  مه ل ل سـ
نري وجامع عن تأثري أو  يل  تح يام  تعددة األوجه، وال ميكن ا شلكة  توالفعاةل  لق مسـم ل ب عدم تأثري نظام الرباءات عىل توافر م

شلكة ية اليت تؤثر عىل هذه ا هم هذه العوامل اإلضا ملاألدوية إال  ف  .بتف

يهوكام  لبقت اإلشارة إ تطرق هذا الاقرتاح سـ نة ادلامئة، ي،  تصاص ا ناطق خارج ا تحدة إىل  للجاملقدم من الوالايت ا خمل م
بوهل بغي عدم  قو نظام الرباءاتإذ يدور هذا الاقرتاح حول دراسة. ين ها  ب القضااي اليت ال عالقة  تحدة و. ل ملتدعي الوالايت ا

بت يف هذه القضااي غري املربطة ابلرباءات اليت ال تقع مضن واليهتا، ولكهنا نة ادلامئة اب يام ا توقع  تبأهنا السعى إىل أو  ل للج ت  قت
تفادة  نة ادلامئة ا سـبغي أن حتقق ا للج ناطق تربط مبا تقوخالل من ت تهم  م تعرض للعوامل اليت تف يع نطاق ا لم به من أعامل، وتو سـ
 ".نتؤثر عىل إماكية احلصول عىل األدوية

نظر عن  ناك عوامل أخرى تؤثر عىل إماكية احلصول عىل األدوية، أن نرصف ا يس معىن أن يكون  لوكام ذكر أعاله،  ن ه فل ُ
ش. لرباءات والصحة العامةتالعوامل املربطة ابدراسة  نا تايل فإن  قواب نة ادلامئة ملعاجلة هذه األمور من عدمه مل تصاص ا للجة ا خ

نظام الرباءات  .بال معىن هل، وأن ذكل ال عالقة هل 

ية برباءات تحدة ترغب فقط يف دراسة توافر األدوية غري ا حملمومن الغريب أن الوالايت ا يا. مل تقا ئوهذا يعد هنجا ا ن نطوي . ً يكام 
بب أيضا عىل اإلحياء بأنه يف حاةل عدم قدرة تعرضون البس املرىض عىل احلصول عىل األدوية بأسعار معقوةل  يرباءات، و

تحدة يف شئ يجة ذلكل، فإن هذا األمر ال يعين الوالايت ا ملللموت   .نت

 اخلامتة

ية هتدف إىل  ند الاقرتاح األمرييك إىل نقاط غري ذات أ مهكام لوحظ أعاله،  يل من يست رباءات عىل احلصول عىل التأثري لتقلا
بغي . دويةاأل تايل  نة ادلامئة، واب تصاص ا تحدة خارج نطاق ا نوابإلضافة إىل ذكل، تقع املقرتحات املقدمة من الوالايت ا يخ ل للج مل

بول هذا الاقرتاح  .قعدم 
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يةو ية ومجموعة جدول أعامل ا بغي اعامتد املقرتحات املقدمة من اجملموعة األفر ية أخرى،  لتمنمن ان يق ن بكة أوردتوقد . يح شـ 
ية، كام العامل ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر سابقة، عددا من املالحظات عىل اقرتاح مجموعة ا ثالث، يف رسالهتا ا من ا ل ل لتل يق

نظر فهيا أيضا ية  للقدمت مقرتحات إضا  .ونكرر تكل املالحظات واملقرتحات. ف

شرتك للمجموعة األفر يوفامي ييل بعض املدخالت املوجزة اخلاصة ابالقرتاح ا يةمل لتمنية ومجموعة جدول أعامل ا  :ق

نرص  "1" لعشأن ا تعلق ابدلراسات، نرحب ابقرتاح إجراء دراسة إطارية1ب هام اتما . مل ا هم اخلرباء  تفومع ذكل، ولضامن  تف
يد عىل  تأ نعمل عىل حث ادلول األعضاء  تخدام أوجه املرونة،  يود اليت تواجه ا تحدايت وا كلاكفة املعلومات اخلاصة اب لل سـ سـ لقل

متع املدين من خالل عقد بإجراء تكل ادلراسة اإلطارية عىل مدخالت ومعلومات من صول اخلرباء امللكفني ح جملجامعات ا
بكة املعلومات متد عىل  ية من خالل نظام تراسل  سلمي مذكرات  شـسات اسـامتع عام، فضال عن  خط ت سري . معجل بغي  تيكام  ين

ية حلضو نا بدلان ا متع املدين من ا مشاركة ا ل ل بوجملم سة الاسـامتع العامة بدمع متوييل من الو ير   .جل

بادل املعلومات، نؤيد املقرتحات الواردة يف الفقرات من خبصوصو "2" تعلق  ثاين ا نرص ا بت ا مل ل فهذه املقرتحات . 12 إىل 9لع
ية  نا بدلان ا ها ا باين يف املعلومات اليت توا ثل يف ا تحدي ا نظر إىل ا مها ما يربرها اب هج لل ل ت مت ل لل تطوير قاعدة مثل(مل ب تكل اخلاصة 

بو يياانت احلاةل القانوية للرباءات يف بدلان ادلول األعضاء يف الو ن  )). 12 الفقرة انظر(ب

ية، يغطي خبصوصو "3" ساعدة ا تطوير برانمج حمدد  ية، نرحب ابدلعوة  ساعدة ا تعلق اب ثاين ا نرص ا ن ا للم ل ن مل مل ل تقلع لتق ل
تاجئ ادلراسات وب تخلصة من  تاملطالب ا ن نب تضارب املصاحل . ادل املعلوماتملسـ نا أن نؤكد أيضا عىل احلاجة إىل  جتولكن  علي

ساق هذه الربامج ابلفعل مع  تأكد من ا ية هذه،  ساعدة ا مية، ترصد وتقمي برامج ا توالعمل عىل إعداد وتقدمي تقارير  لل ن لتقمل ّ َ ُ سل
شاركة يف الربامج بدلان ا ملأهداف الصحة العامة   .لل

شأن الرباءات والصحة العامةمزيد من املقرتحات  ب 

نة  يام ا نحن نؤيد الرأي القائل بوجوب  يدي من هذه الويقة،  ها يف اجلزء ا تعرض  ثارة اليت مت ا سائل ا نظر إىل ا للجاب ث ه ل مل مل قل ف لمتل
ها ية كجزء من برانمج  تا شطة ا نظر أيضا إىل األ معلادلامئة اب ل ل ن  :ل

شاء فريق معل من اخلرباء يف جمال الرباء "1" تعددة نإ ية و نا تجارة ا تعراض أحاكم الرباءات يف ا ية ال مات وا ئ ث ل سـ لمن لت
تامثر، وأثرها عىل الصحة العامة يات الا ساألطراف، واتفا سات اسـامتع و. ق بغي إجراء  تعراض،  جليل إجراء هذا الا سـ ينه لتس

متع املدين/ عامة و شاورات مع ادلول األعضاء وا جملأو اجراء أي أشاكل أخرى من ا  .مل

يل و "2" يات  سجإجراء دراسة عن اسرتا تيج نع أو الت ية  تحرضات ادلوا بعة بواسطة رشاكت ا ملرباءات واملامرسات ا ئ سـ ملت مل
بديةل ناجتة من األدوية ا سة ا نا لتأخري ا ل ف نظامت . مل بغي توفري الفرصة لدلول األعضاء و مو متعين ي اتجملا ياانت اتناملد تقدمي  ب  ل

يل مجع املعلومات واإلعداد ية  هتا ب هذه ادلراسةلتسك  . ل 

ية، و "3" نح براءات ذات جودة عا سري  شأن ممارسات حفص الرباءات  تخدام اإلنرتنت  سات اسـامتع اب لعقد  ي ب سـ مجل لت
ية ال تحرضات دوا نح براءات  نع  ئو ملسـ م ها م لمية  نة و. ق شات خالل اجامتعات ا نا سات الاسـامتع هذه  للجميكن أن يعقب  ق مجل

 .ادلامئة

ياانتو "4" بات احلصول عىل بإعداد قاعدة  سابقة والالحقة  تعلقة ابملعارضات ا رسيع للمعلومات ا رش ا يل ا لطل  ل مل له لن لتس
بو ية واملودعة يف ادلول األعضاء يف الو تجات ادلوا نح الرباءات املربطة اب يالرباءات، و ئ ن ملت ياانت هذه . م لبوجيب إاتحة قاعدة ا

يهنا املعلومات اخلاصة ابملعارضا تضمهور، كام جيب  هذه للجم نطقي  نة األساس ا لت املودعة يف شأن الرباءات، و مل متضم
شأهنا) إن وجدت(املعارضات، والردود علهيا، وكذا الطعون املودعة   .بوالقرار الهنايئ 
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يذا لقرار ادلول األعضاء و "5" ية،  رش تدابري ا ًمجع املعلومات اخلاصة اب تنف يع سطس 30 يفلتل سة 2003غ أ جل، وعقد 
شة ما مت نا قختصص  بلمل نة ادلامئة ا ية يف اجامتع ا تجارة العا نظمة ا شأن  ياق  ملق معهل يف هذا ا للجم مل ل ب  .لسـ

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


