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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :نومفرب 2017

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  11اإىل  15ديسمرب 2017
ملخص :مشروع وثيقة مرجعية بشأن االستثناء املتعلق بإجراءات احلصول على املواققة التنظيمية
من السلطات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1معال بقرار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) يف دورهتا السادسة والعرشين ،اليت عقدت
يف جنيف يف الفرتة من  3اإىل  6يوليو ،2017أأعدت ا ألمانة الوثيقة  SCP/27/3املعنونة "ملخص :مرشوع وثيقة مرجعية
بشأأن الاس تثناء املتعلق ابإجراءات احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات".
 .2واكنت املعلومات اجملمعة عن طريق أأنشطة جلنة الرباءات املصدر الرئييس لإعداد الوثيقة املرجعية .ومنذ عام ،2009
ُجع مك هام من املعلومات بشأأن موضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .وخالل اإعداد هذه الوثيقة ،اطلعت
ا ألمانة عىل مصادر خمتلفة واس تعانت هبا ومن بيهنا "1" :تقارير خمتلف دورات جلنة الرباءات؛ " "2ودراسة أأعدها خرباء
بشأأن املوضوعات املستبعدة من امحلاية برباءة ،والاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق )(SCP/15/3؛ " "3وردود ادلول
ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية عىل الاس تييان املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات؛ " "4وندوة
بشأأن العالقة بني أأنظمة الرباءات وتوافر ا ألدوية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا (ادلورة الثالثة والعرشون للجنة
الرباءات)؛ " "5وجلسة تشاركية بشأأن اس تخدام البدلان ملواطن مرونة الرباءات املتعلقة ابلصحة (ادلورة العرشون
للجنة الرباءات)؛ " "6وواثئق جلنة الرباءات اليت أأعدهتا ا ألمانة ،مبا يف ذكل ادلراسة ا ألولية بشأأن مسأأةل املوضوعات
املستبعدة من امحلاية برباءة ،والاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق )(SCP/13/3؛ والاس تثناءات و التقييدات عىل
حقوق الرباءات :اإجراءات احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات )(SCP/21/3؛ وجتارب معلية يف فعالية
الاس تثناءات والتقييدات وما تطرحه من حتدايت ).(SCP/25/3
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 .3وابلإضافة اإىل ذكل ،ومعال بقرار جلنة الرباءات يف دورهتا السادسة والعرشين ،اس تخدمت ا ألمانة اإسهامات اإضافية
قدمهتا ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية خالل فرتة ما بني ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين للجنة
الرباءات .ووفقا للمناقشات اليت دارت يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الرباءات ،اطلعت ا ألمانة كذكل عىل مصادر
أأخرى للحصول عىل معلومات اإضافية.
 .4وتتضمن الوثيقة املرجعية ا ألقسام التالية "1" :وصف الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري؛ " "2وا ألهداف
والغاايت؛ " "3والاس تثناء ألغراض الفحص الإداري والتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة
(اتفاق ترييس)؛ " "4والتنفيذ عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي؛ " "5والتحدايت اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ
الاس تثناء؛ " "6ونتاجئ التنفيذ عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي .وعالوة عىل ذكل ،تتضمن الوثيقة ملحقا ُجعت فيه ا ألحاكم
القانونية الوطنية بشأأن الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري.

وصف الاس تثناء
.5

يقدم هذا القسم من الوثيقة املرجعية حملة عامة عن الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري.

 .6ومن املعروف أأنه ل ميكن تسويق بعض املنتجات ،ويه عادة منتجات صيدلنية ،دون احلصول عىل ترصحي
ابلتسويق من سلطة تنظميية خمتصة .وللحصول عىل ذكل الترصحي ،يطلب من املودع معوما تقدمي عدد من املعلومات عن
املنتج مما يقتيض عادة اإنتاج عينات منه واختبارها .وإاذا مل يكن املودع هو صاحب الرباءة ،فقد يعترب الإنتاج والاس تخدام
تعداي عىل الرباءة.
 .7وميكن أأن متيض عدة س نوات قبل احلصول عىل ترصحي ابلتسويق ،وابلتايل ل ميكن اس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة
خالل اإجراءات املوافقة وقبل انقضاء مدة الرباءة ،مما قد يؤخر طرح املنتجات التنافس ية ،مثل ا ألدوية اجلنيسة ،يف السوق.
وملعاجلة هذا الوضع ،ينص العديد من قوانني الرباءات عىل الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري ،اذلي جيزي للغري معوما
اس تخدام اخرتاع محمي برباءة ،قبل انقضاء مدة امحلاية مبوجب تكل الرباءة ودون موافقة صاحب الرباءة ،ألغراض اس تحداث
معلومات هبدف احلصول عىل موافقة ابلتسويق.

ا ألهداف والغاايت
 .8يوحض هذا القسم أأهداف الس ياسة العامة وغاايهتا ف ام يتعلق ابلس تثناء ألغراض الفحص الإداري .واس تخدمت ردود
ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية عىل الاس تييان املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات صمصدر
رئييس للمعلومات يف هذا الشأأن .وبشلك عام ،هيدف الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري يف بدلان عديدة اإىل جتنب
المتديد الفعيل ملدة امحلاية مبوجب رراءة نظرا لطول اإجراءات املوافقة التنظميية ،وابلتايل اإىل تسهيل الطرح الفوري للمنتجات
التنافس ية يف السوق بعد انهتاء مدة الرباءة .ويف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،عادة ما ختفض املنافسة ا ألسعار ،وعليه
يعترب هذا الاس تثناء وس يةل لزايدة نس بة توافر أأدوية ل تشملها رراءات بأأسعار معقوةل وختفيض تلكفة العالجات.

الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري واتفاق ترييس
 .9يقدم هذا القسم حملة عن تقرير أأعده فريق تسوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية بشأأن " كندا -قضية حامية
املنتجات الصيدلنية مبوجب رراءة" ،1وحبث فيه الك من الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري والاس تثناء املتعلق

"ابلتخزين" الواردين يف قانون الرباءات الكندي .وتوصل الفريق اإىل أأن احلمك القانوين الكندي اخلاص ابلس تثناء ألغراض
1

وثيقة منظمة التجارة العاملية .WT/DS114/R
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الفحص الإداري مربر مبوجب املادة  30من اتفاق ترييس ألنه يامتىش مع املعايري الرتاصمية الثالثة املنصوص علهيا يف تكل
املادة .وف ام خيص الاس تثناء املتعلق ابلتخزين اذلي يسمح ملنتجي ا ألدوية اجلنيسة بصنع تكل ا ألدوية وختزيهنا قبل س تة أأشهر
من انقضاء مدة الرباءة ،خلص الفريق اإىل أأن التدبري غري مربر مبوجب املادة  30ألنه "غري حمدود" كام تنص عليه املادة.

التنفيذ عىل املس توى الوطين/ا إلقلميي
 .10يقدم هذا القسم معلومات عن كيفية تنفيذ الاس تثناء املتعلق إابجراءات احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات
يف قوانني وطنية /إاقلميية خمتلفة .ويوجد الاس تثناء يف القوانني السارية يف أأكرث من  65بدلا .وبشلك عام ،تتبع البدلان هنجا
خمتلفة يف تنفيذ هذا الاس تثناء عىل املس توى الوطين .وحيلل القسم ا ألحاكم الوجهية الواردة يف القوانني الوطنية/ا إلقلميية
خبصوص ما ييل "1" :مصدر القانون؛ " "2ومن هل احلق يف الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري؛ " "3واملنتجات اليت
يشملها الاس تثناء؛ " "4ونوع الإجراءات اليت يسمح هبا الاس تثناء؛ " "5وما اإذا اكن ينبغي ،لالس تفادة من الاس تثناء
ألغراض الفحص الإداري ،اإيداع طلب يف غضون فرتة حمددة أأم ل.

التحدايت اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ الاس تثناء
 .11يس تعرض هذا القسم التحدايت اخملتلفة اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري
عىل املس توى الوطين .و أأفادت بعض ادلول ا ألعضاء أأن تكل التحدايت تمتثل يف عدم اليقني بشأأن نطاق الاس تثناء
يف القوانني الوطنية وعدم ش يوع ذكل الاس تثناء بني املس تخدمني احملمتلني اذلين ميكهنم الاس تفادة منه.
 .12وابلإضافة اإىل ذكل ،ترد يف هذا القسم أأيضا بعض املسائل ا ألخرى اليت ميكهنا التأأثري يف اس تخدام الاس تثناء
ألغراض الفحص الإداري ،فضال عن التحدايت العامة املرتبطة بتنفيذ القوانني الوطنية.

نتاجئ تنفيذ الاس تثناء
 .13يتناول هذا القسم أأثر تنفيذ الاس تثناء ألغراض الفحص الإداري يف القوانني الوطنية/ا إلقلميية .وبشلك عام ،أأشارت
بعض ادلول ا ألعضاء اإىل أأن تنفيذ هذا الاس تثناء يف القانون الوطين خلف أأثرا اإجيابيا من حيث التسجيل التنظميي ل ألدوية
اجلنيسة وطرهحا يف السوق يف الوقت املناسب .ومع أأن بعض ادلراسات التجرييية تفيد بأأن املنافسة مع منتجي ا ألدوية
اجلنيسة تسهم يف ختفيض أأسعار ا ألدوية ا ألصلية يف القطاع الصيدلين ،فاإن تكل الاس تنتاجات مل تعز حتديدا اإىل الاس تثناء
ألغراض الفحص الإداري.
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امللحق
 .14يتضمن ملحق مرشوع الوثيقة املرجعية مجموعة من ا ألحاكم القانونية الوطنية/ا إلقلميية املتعلقة ابلس تثناء ألغراض
الفحص الإداري .وحيدث املرفق ويكل املعلومات املوجودة يف مجموعة مماثةل ترد يف املرفق ا ألول من الوثيقة .CDIP/5/4
[هناية الوثيقة]

