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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 31 :أأكتوبر 1034

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  1اإىل  7نومفرب 1034

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

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .3مع ال بقرار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دورهتا العرشين اليت عقدت يف جنيف من  17اإىل
 13يناير  ،1034قدمت ا ألمانة الوثيقة  SCP/21/8املعنونة "دراسة عن دور أأنظمة الرباءات يف الهنوض اب ألدوية
الابتاكرية ،ويف تعزيز نقل التكنولوجيا اللزمة لإاتحة ا ألدوية اجلنيسة وا ألدوية احملمية مبوجب براءة يف البدلان النامية و أأقل
البدلان منو اا" اإىل اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين .وتقترص هذه ادلراسة عىل تقيص احلقائق ،ووضعت استناد اا اإىل
اس تعراض شامل للكتاابت املتصةل هبذا املوضوع .ونظر اا اإىل الطبيعة املعقدة واملتعددة اجلوانب للموضوع ،قد ل تستنفد
ادلراسة يمي املسائل اات الصةل ،واليت قد ختض ملزيد من البحث .ووفق اا لس ياسة اللغات يف الويبو ،فاإن
الوثيقة  SCP/21/8متاحة فقط ابللغة الإنلكزيية نظر اا اإىل جحمها .وإان هذه الوثيقة ملخص للوثيقة  SCP/21/8وس تكون
متاحة ابللغات الست.

قياس العلقة بني أأنظمة الرباءات وبني الابتاكر ونقل التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا ألدوية
 .1يوحض القسم ا ألول من الوثيقة قضااي تندرج يف القياس التجرييب للعلقة بني أأنظمة الرباءات وبني الابتاكر أأو نقل
التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا ألدوية.
مؤرشات الابتاكر ونقل التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا ألدوية
 .1يتناول هذا القسم أأو ال املؤرشات املس تخدمة عادة لتقيمي العلقة بني نظام براءات وبني الابتاكر أأو نقل التكنولوجيا
يف قطاع صناعة ا ألدوية ،واملشالكت النايمة عن اس تخدام تكل املؤرشات .فعىل سبيل املثال ،اس تخدمت العديد من
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ادلراسات أأنشطة البحث والتطوير لفحص تأأثري التغريات يف حامية الرباءات عىل البحث والتطوير يف قطاع صناعة ا ألدوية،
مبا يف اكل مس توى نفقات البحث والتطوير ،وتكوين البحث والتطوير ،والعوائد اخلاصة من البحث والتطوير ابس تخدام
القمية السوقية ألسهم الرشكة الصيدلنية وخصوهما و أأصولها .وم اكل ،فاإن احلصول عىل بياانت موثوقة عن نفقات البحث
والتطوير ،وإايصالت تسديد عقود البحث والتطوير ،ور أأس املال الاستيرارو ورريه من أأشاكل نفقات البحث والتطوير ،قد
يكون صعب اا وقد تكون فائدهتا حمدودة نظر اا اإىل تغري تعريف البحث والتطوير يف البدلان.
 .4واس تخدم أأيضا منح الرباءات وطلبات الرباءات والاستشهاد ابلرباءات لقياس الابتاكر أأو نقل التكنولوجيا يف قطاع
صناعة ا ألدوية .وحدد نشاط طلب الرباءات مكؤرش مكي لعملية الابتاكر .وإان اس تخدام نشاط طلب الرباءات مكؤرش ل
خيلو من التحدايت .فعىل سبيل املثال ،قد ل تقاس قمية الابتاكر مبجرد عد الرباءات أأو طلبات الرباءات .وإاضافة اإىل اكل،
فاإن عدد اا من ادلراسات عن دور أأنظمة الرباءات يف ابتاكر قطاع صناعة ا ألدوية قد اس تخدمت بياانت اس تقصائية لتقيمي
العلقة بني حامية الرباءات وبني البحث والتطوير/التسويق يف جمال ا ألدوية .أأما يف البدلان اليت ل متتكل قدرات متطورة
عىل البحث والتطوير ،فاإن ادلراسات الاس تقصائية للمشاركني احملليني يف قطاع صناعة ا ألدوية قد ل تكون مؤرش اا جمد ااي
بشأأن الابتاكر .وإاضافة اإىل اكل ،اس تخدمت بعض ادلراسات بياانت نتاجئ السوق وبياانت جتارية ،مبا يف اكل مدفوعات
الرتخيص ،لتقيمي العلقة بني حامية الرباءات وانتشار ا ألدوية وتكنولوجيا صناعة ا ألدوية .وفامي خيص اتفاقات الرتخيص ،قد
يصعب احلصول عىل تكل املعلومات اإل اإاا أأفصح عهنا علن اا.
حتدايت قياس تأأثري نظام الرباءات عىل الابتاكر ونقل التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا ألدوية
 .5لوحظ حتداين من خلل العديد من ادلراسات بشأأن قياس العلقة بني أأنظمة الرباءات وبني البحث والتطوير يف
جمال صناعة ا ألدوية أأو نقل التكنولوجيا .أأوهلام أأن اإصلح قانون الرباءات أأو اإصلح حقوق امللكية الفكرية بوجه عام يكون
رالب اا خيار اا س ياس ي اا داخلي اا .فبعبارة أأخرى ،يعد اعامتد البدل أأو تعزيزه حامية الرباءات ،اس تجابة لحتياجات الصناعات احمللية
اليت اكتسبت قدرة أأكرب عىل الابتاكر .وس يثري اكل صعوابت يف اإرجاع زايدة الابتاكر أأو نقل التكنولوجيا يف صناعة
ا ألدوية اإىل تعزيز حامية الرباءات .وقد أأشارت العديد من ادلراسات اإىل أأن البدلان النامية و أأقل البدلان منو اا اضطرت إلدخال
اإصلح حقوق امللكية الفكرية واعامتد مس توى أأعىل من حامية امللكية الفكرية نتيجة لتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية
املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) .ونتيجة ذلكل ،اتفقت العديد من ادلراسات عىل أأن اإصلح بدل انم لقوانني الرباءات بعد
اتفاق تريبس ميكن اإرجاعه ،بوجه عام ،اإىل سبب خاريج؛ ومن مث ،فاإن التغيريات يف قوانني الرباءات بغية الامتثال لتفاق
تريبس قد يوفر يف بعض احلالت جتربة طبيعية لفهم تأأثري حامية امللكية الفكرية عىل ا ألنشطة املبتكرة .أأما التحدو الثاين فهو
تأأثري املبادرات رري القامئة عىل الرباءات ،والقوانني والس ياسات عىل الابتاكر أأو سوق التكنولوجيا .وقد تؤثر هذه العوامل يف
الاجتاهات املرصودة واملتعلقة ابلبياانت بشأأن تأأثري أأنظمة الرباءات عىل الابتاكر أأو نقل التكنولوجيا يف جمال صناعة ا ألدوية.
ومراعا اة ألو أأثر يف التحليل ،حاولت ادلراسات الإحصائية الس يطرة عىل هذه العوامل بطرق خمتلفة استناد اا اإىل البياانت
واملهنجية املس تخدمة.

دور أأنظمة الرباءات يف تروجي ا ألدوية املبتكرة
 .6يس تعرض القسم الثاين ادلراسات التجريبية اليت تقيس دور أأنظمة الرباءات كلك يف الهنوض ابلبتاكر يف قطاع
صناعة ا ألدوية مث يس تعرض الكتاابت اليت تعترب دور عنارص هامة من نظام الرباءات يف الابتاكر يف قطاع صناعة ا ألدوية.
ادلراسات التجريبية
 .7أأوحض اس تعراض الكتاابت التجريبية بشأأن دور أأنظمة الرباءات كلك يف الابتاكر الصيدلين أأنه ل يوجد أأو تأأثري
واحد محلاية الرباءات عىل الابتاكر الصيدلين يف يمي البدلان .ولحظت ادلراسات الإحصائية ،اليت تقيس دور أأنظمة
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الرباءات يف تشجي الابتاكر الصيدلين ،أأن أأية زايدات لوحظت يف الابتاكر الصيدلين ل تعزى حرص اا اإىل امحلاية مبوجب
براءة و أأن عوامل ،مثل مس توى التعلمي ومس توى دخل البدل وجحم السوق ،تؤدو دور اا يف التأأثري عىل ا ألنشطة الابتاكرية
يف جمال صناعة ا ألدوية.
 .8و أأشارت دراسات اس تقصائية عديدة للمشاركني يف قطاع صناعة ا ألدوية اإىل أأن حامية الرباءات يكتيس أأمهية حامسة
يف حتفزي البحث والتطوير يف جمال صناعة ا ألدوية .ويف هذا الصدد ،خلصت دراسات اس تقصائية خمتلفة لقطاعات صناعة
ا ألدوية يف البدلان املتقدمة اإىل أأنه لول حامية الرباءات ملا قامت العديد من الاخرتاعات الصيدلنية ول ُأطلقت جتار ااي.
واكنت اإحدى احلجج الرئيس ية املقدمة فامي يتعلق برضورة امحلاية الصارمة حلقوق امللكية الفكرية التلكفة العالية للبحث
والتطوير املتعلقني ابملنتجات الطبية اجلديدة .واستناد اا اإىل حفص مهنجي للمنشورات اخلاصة بتلكفة تطوير ا ألدوية ،فاإن
دراسة منظمة التجارة العاملية والويبو ومنظمة الصحة العاملية املعنونة "تعزيز النفاا اإىل التكنولوجيات والابتاكرات الطبية –
التقاطعات بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة" (ادلراسة الثلثية) أأشارت اإىل أأن تقديرات تاكليف البحث والتطوير
ترتاوح بني  21مليون دولر (رمسةل  363مليون دولر أأمرييك) و 881.6مليون دولر أأمرييك (رمسةل
 3.8مليار دولر أأمرييك) .وإاا قدمت ادلراسة الثلثية هذه املعلومات ،أأوحضت أأنه يصعب التحقق منه تكل البياانت و أأن
التقديرات تستند إاىل متغريات متعددة .وفامي يتعلق مبسأأةل قياس التلكفة/الاستيرار يف البحث والتطوير يف جمال صناعة
ا ألدوية ،ل يوجد توافق يف الآراء بشأأن املهنجية امللمئة لقياس التلكفة/الاستيرار اللزمني لس تحداث ا ألدوية .وم اكل،
أأفاد بعض املعلقني بأأنه توجد ثلث سامت ل جدل فهيا لتطوير قطاع صناعة ا ألدوية وي "3" :أأن التاكليف الثابتة لتطوير
قطاع صناعة ا ألدوية كبرية للغاية من حيث التاكليف احلدية ل إلنتاج؛ " "1و أأن معدل فشل مرشوع التطوير مرتف ؛
" "1و أأن تاكليف التقليد قليةل مقا نر اة بتاكليف التطوير.
 .2ونزعت ادلراسات الإحصائية عن تأأثري الرباءات يف الابتاكر الصيدلين يف البدلان املتقدمة اإىل اكر أأن حامية
الرباءات يف ادلول املتقدمة يرتبط اإجيابي اا اب ألنشطة الابتاكرية يف صناعة ا ألدوية .فعىل سبيل املثال ،وجد ابزديراك ()3222
يف دراسة عن تأأثري الترشي الكندو لس نة  3287اذلو عزز حامية الرباءات عىل هجود البحث والتطوير اخلاصة اب ألدوية
زايدة الإنفاق عىل البحث والتطوير الصيدلنيني يف كندا ابتداء من عام  .3287وابملثل ،وجدت تش يان ( )1007أأن
الرباءات اكن لها أأثر اإجيايب عىل البحث والتطوير الصيدلنيني يف بدلان أأكرث تقدم اا تمتت مبس توايت أأعىل من التعلمي .وإاضافة
اإىل اكل ،خلص اكيل وزملؤه ( )1031اإىل أأنه فامي يتعلق اب ألمراض اليت تؤثر يف البدلان املرتفعة ادلخل ،ترتبط حامية
الرباءات يف هذه البدلان بهود أأكرب يف البحث والتطوير الصيدلنيني.
 .30وعىل نقيض ا ألدةل عىل تأأثري الرباءات يف الابتاكر الصيدلين يف ادلول املتقدمة ،فاإن ا ألدةل عىل تأأثري حامية الرباءات
يف البدلان النامية أأو عىل البحث والتطوير اخلاصني اب ألدوية املتعلقة بعلج ا ألمراض املوجودة أأساس اا يف البدلان النامية أأو
أأقل البدلان منو اا مل ترش اإىل أأو اجتاه اثبت .ووجد لجنوو وزملؤه ( )1003زايدة يف النشاط الإبداعي اخلاص ببعض
ا ألدوية عىل ا ألقل املوهجة اإىل أأسواق أأقل البدلان منو اا نتيجة لتفاق تريبس واتفاقات التجارة احلرة اليت تضم أأحاكم بشأأن
امللكية الفكرية .وابملثل ،خلص لجنوو وزملؤه ( )1005اإىل زايدة واحضة يف أأوائل ا أللفينيات يف نشاط منح الرباءات
والاستشهادات الببليومرتية املتعلقة اب ألمراض اليت ل تزال يف حاجة اإىل معاجلة جيدة ومنخفضة التلكفة .وم اكل ،لحظ
لجنوو وزملؤه ( )1005أأنه قد يكون من السابق ألوانه البت يف اس مترار هذه الزايدة .ووجد اكيل وزملؤه ( )1031أأنه
خلف اا للبدلان املرتفعة ادلخل ،مل حتفز حامية الرباءات يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو اا املزيد من هجود البحث والتطوير يف
علج ا ألمراض املهمةل.
 .33وركزت العديد من ادلراسات عىل أأثر حامية الرباءات يف الابتاكر الصيدلين يف الهند .ووجد دوات
وزملؤه ( )1008توهجات اإىل زايدة الرشاكت الهندية أأنشطة البحث والتطوير الصيدلنيني يف الهند بناء عىل بياانت تغطي
الفرتة من  3282اإىل  .1005وابملثل ،وجد أأرورا وزملؤه ( )1008أأنه حتس ب اا لتنفيذ حامية الرباءات الصيدلنية يف الهند،
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زادت رشاكت أأدوية هندية كبرية أأنشطهتا الإبداعية وحتولت اإىل منااج جتارية قامئة عىل تكثيف البحث والتطوير .ووجد
هييل وزملؤه ( )1031أأن منو الابتاكر الصيدلين يف الهند قد اخنفض يف نظاهما اخلاص ابملنتجات القامئة عىل الرباءات،
وعليه خلصوا اإىل أأن مفهوم حتفزي أأنظمة املنتجات القامئة عىل الرباءات للبتاكر ل تدمعه بياانت الرباءات املس متدة من قطاع
صناعة ا ألدوية يف الهند .ومن حيث نوع ا ألمراض اذلو وهجت اإليه رشاكت ا ألدوية الهندية أأنشطهتا اخلاصة ابلبحث
والتطوير ،بينت الاس تقصاءات اخلاصة ابملشاركني يف قطاع ا ألدوية واملس تخدمة يف كتاابت لجنوو وزملئه ()1003
ولجنوو وزملئه ( )1005أأن الرشاكت الهندية خصصت حصة ل يس هتان هبا من مزيانيات البحث والتطوير ملنتجات يزم
اإطلقها يف أأسواق أأقل البدلان منو اا ولعلج ا ألمراض الاس توائية .و أأفاد لجنوو وزملؤه ( )1003أأن حنو  %36من النفقات
الإجاملية للبحث والتطوير للمشاركني يف الاس تقصاء اس هتدف منتجات ألسواق أأقل البدلان منواا أأو ا ألمراض الاس توائية.
و أأفاد لجنوو وزملؤه ( )1005يف حبث لحق بأأن هذه احلصة بلغت .%30
عنارص أأنظمة الرباءات ودورها يف تعزيز ا ألدوية املبتكرة
 .31يصف القسم الثاين كذكل س بل تأأثري أأو احامتل تأأثري بعض عنارص نظام الرباءات عىل الابتاكر الصيدلين .ويف حني
أأن الإطار القانوين ادلويل مبوجب اتفاق تريبس يتطلب أأن تكون املس تحرضات والعمليات الصيدلنية موضوع براءة ،فاإن
الإطار القانوين عىل الصعيد الوطين أأو ا إلقلميي يؤثر يف املقام ا ألول عىل الابتاكر ونرش التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا ألدوية.
وإان أأحد العنارص الهامة يف الابتاكر الصيدلين ي مسأأةل القابلية للحامية مبوجب براءة ،وخباصة قابلية حامية املبتكرات
البيوتكنولوجية مبوجب براءة .فعىل سبيل املثال ،قد يكون حتديد ما هو قابل للحامية مبوجب براءة يف اإطار القانون املعين
مؤرش اا هام اا لتوجيه البحث والتطوير الصيدلنيني .و أأشارت ادلراسة الثلثية اإىل أأن قابلية حامية املؤرشين الطبيني ا ألول
والثاين مبوجب براءة هو كذكل عنرص هام لبعد الابتاكر يف قطاع صناعة ا ألدوية .ويفيد ر أأو بشأأن الرباءات اخلاصة
ابس تخدام املؤرشين الطبيني ا ألول والثاين بأأن هذا النوع من الرباءات ياكئف أأنشطة رري ابتاكرية .بيامن يفيد ر أأو أ آخر مث ال
بأأن الاس تخدام الطيب الإضايف قد يكون اإبداعي يف حد ااته و أأن اس تحداث اس تخدامات طبية جديدة يتطلب كذكل
وجود حوافز.
 .31وقد يؤدو رشط قابلية امحلاية مبوجب براءة كذكل دور اا يف دورة الابتاكر الصيدلين .ونظر اا اإىل أأن رشط اجلدة قد
مين حامية جزوء معروف ،ر أأى البعض أأن نظام الرباءات ل يراعي تاكليف التطوير والتسويق الواسعة واللزمة لتطوير
جزوء معروف ورري قابل للحامية اإىل منتج صيدلين يسمح بتسويقه (روان ( )1002وابشري ( .))1031وإاضافة اإىل اكل
ووفق اا لتقرير أأعدته جلنة منظمة الصحة العاملية املعنية حبقوق امللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة ،تؤثر اخلطوة
الابتاكرية/رشط عدم البداهة عىل الابتاكر التدرجيي اذلو يؤدو دور اا يف تطوير منتجات تليب احتياجات الصحة العامة.
وأُكدت أأمهية توضيح احلد بني الابتاكرات التدرجيية اليت تؤدو اإىل حتسينات حقيقية وبني الابتاكرات اليت مل تقدم أأية فوائد
علجية .وحدد رشط التطبيق الصناعي/الفائدة يف بعض الكتاابت بأأنه ينطوو عىل ابتاكر صيدلين وخباصة فامي يتعلق
ابملركبات املصنعة اليت ل يعرف لها أأية نتيجة منطبقة (شاخت وزملؤه ( ))1005وابجلينات (ا ألونكتاد (.))1033
 .34وفامي يتعلق بوض املطالب ،أأشارت دراسة ا ألونكتاد اإىل أأن مذاهب خمتلفة لنهتا الرباءات قد تؤثر يف التقدم
الطيب .وإان مدة حامية الرباءات ومتديد أأجلها قد يؤداين كذكل دور اا يف الابتاكر الصيدلين .و ُأعرب عن أآراء خمتلفة بشأأن
أأثر متديد أأجل الرباءات عىل الصحة العامة .و أأفاد ر أأو بأأن هذه المتديدات تعيق ولوج ا ألدوية اجلنيسة (مثل منظمة أأطباء
بل حدود ( ،))1031بيامن أأفاد ر أأو أآخر بأأهنا حتفز النشاط البحيث (مثل مكتب تقيمي التكنولوجيا ،الكونغرس
ا ألمرييك (.))3283
 .35و أأشار تقرير للجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة اإىل أأن الاس تخدام التجرييب و /أأو اس تثناء
البحث العلمي ،مث ال ،قد يؤثران يف مدى اإماكنية اإجراء أأحباث متابعة .وإاضافة اإىل اكل ،قميت بعض ادلراسات العلقة بني
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الرتخيص الإجبارو والتغريات يف جمال الابتاكر الصيدلين ووجدت أأن تراخيص اإجبارية قد تؤثر عىل الاستيرار يف البحث
والتطوير الصيدلنيني بطريقة معقدة .ووفق اا لهذه ادلراسات ،اإاا اس تخدمت الرتاخيص الإجبارية عىل نطاق واس  ،فاإهنا
س تقلل حوافز الابتاكر ولكن لن يرتتب علهيا ابلرضورة اخنفاض يف الرفاه يف ظل ظروف معينة (س تافروبولو
وزملؤه ( ))1034وتشج الابتاكر يف بعض احلالت (توبينجن وزملؤه ( .))1034وابملثل ،وجدت دراسات تس تخدم
منااج نظرية أأن الاس ترياد املوازو يؤثر عىل الاستيرار يف البحث والتطوير الصيدلنيني .و أأوحض رانسلندت
وزملؤه ( )1004أأن البدلان اات س ياسات استنفاد وطنية ،واليت متتكل جمال استنفاد ضيق ومن مث جما ال واس النطاق
للمتيزي بني ا ألسعار ،قد توفر حوافز أأقوى للبتاكر عىل حساب تاكليف اس هتل أأعىل .وابس تخدام "منواج بدلان بني
الشامل واجلنوب" ،وجد بيناتو وزملؤه ( )1034أأن الاستيرار يف البحث والتطوير ازداد يف اإطار التجارة املوازية عندما
أأخذ "اجلنوب" يف احلس بان نفقات البحث والتطوير ،وتلكفة تزويد "اجلنوب" ابلنس بة اإىل الرشاكت ،وعدم وجود تنظمي
ل ألسعار .وخلص مانتوفاين وزملؤه ( ،)1031ابس تخدام منواج ثليث البلد ،اإىل أأنه يف ظل اقتصاد انشئ توجد فيه
رشاكت رري متجانسة من الناحية التكنولوجية ( أأو رشاكت اات مس توايت متفاوتة من التقدم التكنولويج) ،أأدى
الاس ترياد املوازو اإىل زايدة الرشاكت الأكرث تقدم اا من الناحية التكنولوجية للبحث والتطوير الصيدلنيني .وإاضافة اإىل اكل،
وجدوا أأنه يف الاقتصادات الناش ئة حيث تكون تاكليف التجارة منخفضة ،س تؤدو اإاتحة الاس ترياد املوازو ل ألدوية اإىل
اإجراء الرشاكت ألنشطة حبث وتطوير صيدلنيني أأقل بغض النظر عن مس توى التطور التكنولويج.
 .36وفض ال عن اكل ،فاإن أآاثر قابلية حامية أأدوات البحث المتهيدية مبوجب براءة (مثل أأدوات البحث القامئة عىل
اجلينات) وأآاثر بعض الاسرتاتيجيات التجارية (مثل الكياانت رري املامرسة و"حزم الرباءات") عىل الابتاكر الصيدلين
تناقش يف الوثيقة.

دور أأنظمة الرباءات يف تعزيز نقل التكنولوجيا اللزم لإاتحة ا ألدوية اجلنيسة واحملمية مبوجب براءة يف البدلان
النامية و أأقل البدلان منو اا
 .37ويس تعرض القسم الثالث من ادلراسة ،ادلراسات التجريبية اليت تفحص العلقة بني أأنظمة الرباءات ونقل أأو نرش
التكنولوجيا الصيدلنية .مث يس تعرض الكتاابت اليت تنظر يف دور عنارص خمتارة من نظام الرباءات يف جمال نقل التكنولوجيا
الصيدلنية .وعوجل دور أأنظمة الرباءات يف تعزيز نقل التكنولوجيا بوجه عام عىل نطاق واس يف أأماكن أأخرى ،وعليه مل تدرج
هذه املناقشات يف هذه ادلراسة.
ادلراسات التجريبية
 .38اإن نقل التكنولوجيا ،اذلو قد يمت من خلل قنوات خمتلفة ،قد حيدث يف لك مرحةل من دورة الابتاكر :من
اكتشاف ا ألدوية اإىل التسويق الواس النطاق .وبوجه عام ،أأقرت بعض ادلراسات ،مثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني
الصيدليني ( ،)1033بأأن حامية امللكية الفكرية ي رشط لزم لنقل التكنولوجيا الصيدلنية لرشاكت الصيدلنية القامئة عىل
البحوث .ويف الوقت ااته ،قميت دراسات بشأأن نقل التكنولوجيا الصيدلين والإنتاج احمليل ،مثل ا ألونكتاد ( ،)1033نظام
امللكية الفكرية يف أأو بدل أكحد مكوانت اإطار نقل التكنولوجيا .ويف س ياق نقل التكنولوجيا ألغراض الإنتاج احمليل ل ألدوية،
تبني أأن الرباءات اكن لها تأأثري متفاوت عىل الإنتاج احمليل .واعمتد مدى التأأثري عىل عوامل أأخرى مهنا مث ال القدرة التقنية
للصناعة احمللية ل ألدوية.
 .32وإان ادلراسات التجريبية اليت تفحص العلقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا اللزمة لصن ا ألدوية املتوفرة يف
البدلان النامية و أأقل البدلان منو اا حشيحة .وعوض اا عن اكل ،قميت العديد من ادلراسات العلقة بني حامية الرباءات
الصيدلنية وإاطلق املنتج الصيدلين ،وقمية جتارة ادلواء ،والتوافر العام ل ألدوية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو اا .وعىل
غرار ادلراسات التجريبية بشأأن دور أأنظمة الرباءات كلك يف تشجي الابتاكر الصيدلين ،أأوحضت ادلراسات التجريبية اليت

SCP/21/8 SUMMARY
6

اس تعرضت يف القسم الثالث أأن يمةل عوامل ،مثل مس توى ادلخل يف البدل وتوزي ادلخل يف البدل ،أأثرت يف أأية أآاثر
مرصودة محلاية الرباءات الصيدلنية.
 .10ورمغ أأن هذه ادلراسات ل توحض مبارشة دور أأنظمة الرباءات يف تعزيز نقل التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا ألدوية ،فقد
تكون هامة لنقل التكنولوجيا اذلو حيدث من خلل قنوات خمتلفة .فعىل سبيل املثال ،وجدت دراسة أأجراها اكيل
وزملؤه ( )1031وتفحص نتاجئ زايدة حامية الرباءات عىل رسعة اإطلق ا ألدوية ،والمكية املباعة والسعر أأن النفاا اإىل أأدوية
جديدة يزداد ،يف املتوسط ،ابعامتد اتفاق تريبس .وإاضافة اإىل اكل ،وجدت ادلراسة أأن احامتل اإطلق منتج صيدلين
جديد ،فض ال عن المكيات املباعة ،يزدادان حبسب السعر .وإاضافة اإىل اكل ،وجد بوريل ( )1006أأن نظام الرباءات اكن هل
تأأثري اإجيايب قوو عىل توافر علجات فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز يف البدلان النامية اات توزي ادلخل املتساوو
نسبي اا .كام وجدت ادلراسة أأن البدلان النامية اليت تمتت بتفاوت كبري نسبي اا يف ادلخل ل تؤيد زايدات ا ألسعار اليت حتفز
الإطلق املبكر للمس تحرضات الصيدلنية احملمية مبوجب براءة.
 .13ومن حيث البدلان املرتفعة ادلخل ،وجد لجنوو ( )1005أأن تعزيز حامية الرباءات مييل اإىل حتفزي دخول السوق .أأما
فامي خيص البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل ،وجد لجنوو أأن ا ألدةل متباينة .ووجد لجنوو أأدةل عىل أأن املس توايت العالية
من حامية الرباءات متيل اإىل تشجي زايدة تواتر ادلخول عىل املدى القصري ،وحتديد اا فامي يتعلق ابلبدلان اات قدرة أأقل عىل
الإنتاج .وعىل النقيض ،وجدت ادلراسة أأن احلال قد خيتلف عىل املدى الطويل :اإا اإن البدلان اليت تمتت بقدرة اإنتاجية حملية
وحامية براءات واسعة قد متتكل مس تحرضات صيدلنية جديدة أأقل تدخل السوق عىل املدى الطويل .ويف دراسة تقمي
التجارة املتعددة ا ألطراف والثنائية ل ألدوية البيوتكنولوجية اإثر تنفيذ اتفاق تريبس ،وجد ديلغادو وزملؤه ( )1030أأنه فامي
خيص مجموعة مراقبة من املنتجات رري املتصةل ابمللكية الفكرية ،شهدت صادرات ا ألدوية زايدة يف البدلان النامية ولكن ليس
زايدة كبرية يف واردات تكل البدلان .ومن مث خلص ديلغادو وزملؤه اإىل أأن اتفاق تريبس مل يؤدو بعد اإىل تغريات ملحوظة
يف مس توى جتارة ا ألدوية البيولوجية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو اا.
عنارص من أأنظمة الرباءات ودورها يف نقل التكنولوجيا الصيدلنية
 .11رمغ الإقرار بأأن الصةل بني نظام الرباءات ونرش التكنولوجيات تفتقر اإىل وجود أأدةل قاطعة ،فقد يكون لعنارص معينة
من نظام الرباءات أآاثر عىل نقل التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا ألدوية .وفامي يتعلق برشط اخلطوة الابتاكرية/عدم البداهة،
أأعربت املفوضية ا ألوروبية عن قلقها إازاء اإماكنية عرقةل اسرتاتيجيات التجدد املس متر للرباءات اس تحداث نسخ جنيسة من
منتج محمي مبوجب براءة وتسويقها.
 .11وفامي يتعلق برشط الكشف ،يوحض عامة أأن نرش طلبات الرباءات والرباءات يسهم يف النقل الضمين للتكنولوجيا
وكذكل يف نقل التكنولوجيا من خلل اتفاقات الرتخيص ونقل احلقوق .و أأشارت كوراي ( )1007يف هذا الصدد اإىل أأن رشط
الكشف يكتيس أأمهية خاصة يف قطاع صناعة ا ألدوية لمتكني اس تنساخ اكتشاف صيدلين خلل مدة الرباءة (بناء عىل
ترخيص اإجبارو مث ال) أأو بعد انهتاء مدة الرباءة .وإان أأحد ا ألس ئةل ا ألساس ية اليت أأثريت بشأأن دور رشط الكشف ي
مدى اإلزام صاحب الرباءة ابلإفصاح عن اكتشافه بغية الإسهام يف نقل التكنولوجيا وحتقيق املزيد من الابتاكر .وإان نطاق
امحلاية (حدود احلق) ،و أأحصاب احلق ،واملعلومات املتعلقة بأأية حقوق متصةل هبا ورريها من املعلومات املتعلقة ابلوض القانوين
للرباءات وطلبات الرباءات متاحة أأيض اا للجمهور من خلل ماكتب الرباءات .ويعد حتديد الوض القانوين أأحد اجلوانب
الرئيس ية يف حرية اإجراء تقياميت ويس تخدم يف اختاا قرارات بشأأن البحث والتطوير وإاطلق املنتج وتسويق الرتاخيص
والتفاوض علهيا.
 .14وإاضافة اإىل اكل ،أأكد ماسكوس ( )1003أأن استنفاد حقوق الرباءات والاس ترياد املوازو قد يصبحان مصدر اا لنقل
التكنولوجيا الصيدلنية .وفامي يتعلق ابلرتخيص الإجباروُ ،أبلغ حبالت أأصدرت خللها تراخيص اإجبارية ملنتجي ا ألدوية
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احملليني .وم اكل ،نوقشت فعالية الرتخيص الإجبارو أكداة لنقل التكنولوجيا عىل نطاق واس نظر اا اإىل واق أأنه ل ميكن نقل
همارات مل يفصح عهنا يف طلبات الرباءات اإل ابإبرام تراخيص طوعية أأو عن طريق الهندسة العكس ية (وااتل (.))1003
 .15وإان ترخيص الرباءات هو اإحدى قنوات تعزيز نقل التكنولوجيا اإىل املرخص هلم ومواصةل تطوير التكنولوجيا .ويف
هذا الصدد ،اس تخدمت اتفاقات الرتخيص الطوعية لنقل التكنولوجيا الصيدلنية اإىل منتجي ا ألدوية اجلنيسة يف البدلان
النامية .و نظرت دراسة ملنظمة الصحة العاملية ،يف توهجات مبادرات دمع الإنتاج احمليل ونقل التكنولوجيا اخلاصة اب ألدوية اإىل
البدلان النامية ،وجدت أأن الرتاخيص الطوعية اليت تدمج عنرص نقل التكنولوجيا ( أأو دمع قدرة املنتج عىل ا إلنتاج اإضافة
اإىل ترخيص احلق القانوين يف اس تخدام الاخرتاع احملمي مبوجب براءة) ازدادت عامة منذ منتصف التسعينيات .وفض ال عن
اكل ،تعترب مجموعة الرباءات أأداة اإضافية لنقل التكنولوجيا يف قطاع صناعة ا ألدوية.
 .16وإاضافة اإىل اكل ،اعمتدت بعض البدلان س ياسات تشج اجلامعات واملؤسسات البحثية عىل الامتس حامية الرباءات
لخرتاعات جنمت عن أأحباث حكومية المتويل (مثل قانون ابيه-دول ا ألمرييك لس نة  .)3280ويف حاةل املس تحرضات
الصيدلنية ،أأفاد تقرير اللجنة املعنية ابمللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة بأأن هذه الس ياسات قد تيرس الرتخيص
احلرصو جلزوء من جامعة ل متتكل املهارة أأو املوارد للمشاركة يف التجارب الرسيرية والإنتاج ابمجلةل ،لرشكة أأدوية .وشككت
العديد من املقالت يف اإماكنية عودة هذه الس ياسات ،اإن مل تصمم خصيص اا لتلبية الس ياق احملدد للبحث والتطوير يف بدل
بعينه ،ابلفوائد الاقتصادية املرجوة .و أأوحض سامبا ( )1002مث ال أأنه اإاا اكن الهدف الرئييس لترشي ابيه-دول هو توليد
عائدات عىل الرتخيص ،فاإن ترشيع اا من نوع ابيه-دول قد ل يؤدو اإىل ا ألثر املرجو يف البدلان النامية حيث متتكل اجلامعات
احلكومية قاعدة حبثية حمدودة.
[هناية الوثيقة]

