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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :نومفرب 2017

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  11اإىل  15ديسمرب 2017

القيود التي تواجهها البلدان النامية والبلدان األقل منوا يف االنتفاع الكامل من مواطن املرونة يف
الرباءات وتأثريها يف احلصول على األدوية ،وخاصة األساسية منها ،بأسعار ميسورة ألغراض الصحة
العامة يف تلك البلدان" :تكملة للوثيقة SCP/26/5

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) يف دورهتا السادسة والعرشين اليت عُقدت يف جنيف يف
الفرتة من  3اإىل  6يوليو  2017عىل أأن تس تمكل ا ألمانة ادلراسة (الوثيقة  )SCP/26/5ابإضافة اإسهامات ا ألعضاء،
واملاراب ني يف جلنة الرباءات فامي يتعلق ابلقيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألبل منوا يف الانتفاع الاكمل من مواطن
املارونة يف الرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل ا ألدوية ،لس امي الرضورية مهنا ،بأأسعار ميسورة ألغاراض الصحة العامة يف
تكل البدلان.
 .2ومعال ابلقارار املشار اإليه أأعالهُ ،دعي أأعضاء اللجنة واملاراب ون من خالل املذكارات  C. 8687وC. 8688
و C 8690و C.9191املؤرخة  21أأغسطس  2017اإىل تزويد ا ألمانة هبذه الإسهامات .ومع ا ألخذ يف الاعتبار اإسهامات
ا ألعضاء واملاراب ني وتعليقاهتم خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة الرباءات ،تقدم هذه الوثيقة املعلومات امل ُمكةل
للوثيقة  ،SCP/26/5مع احملافظة بدر الإماكن عىل هيلك الوثيقة  .SCP/26/5ويتعذر ،وفقا لس ياسة الويبو يف جمال
اللغات ،توفري نسخ من مجيع الإسهامات الواردة من أأعضاء جلنة الرباءات واملاراب ني .غري أأن الاسهامات ا ألصلية متاحة عىل
موبع املنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات:
.http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_27/comments_received.html
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القيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألبل منوا يف الانتفاع الاكمل من مواطن املارونة يف الرباءات
القيود اليت تواهجها احلكومات يف مارحةل تنفيذ مواطن املارونة عىل املس توى الوطين

الغموض البناء للمعاهدات ادلولية
 .3ويارى الاحتاد ادلويل لارابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ) (IFPMAأأنه من ا ألمهية مباكن ،عند تفسري أأحاكم
التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكارية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تاريبس) ،مبا يف ذكل ألغاراض حتديد مواطن املارونة،
أأن يعكس التفسري بدبة الغارض من التفاق 1و أأن ت ُس تخدم ا ألدوات املنصوص علهيا يف القانون ادلويل يف هذا التفسري.2

الت أأثريات اخلارجية
 .4ووصفت وزارة الصحة يف كولوم يا ،يف املسامهة اليت بدمها اإىل جلنة الرباءات ،الصعوابت والضغوط اليت تعارضت
لها أأثناء اختاذ اخلطوات ا إلدارية الالزمة لإصدار اإعالن املصلحة العامة توطئة إلصدار تاراخيص اإج ارية .3ويف ،2014
بدمت مؤسسة اإيفارما ( )IFARMA Foundationالامتسا اإىل وزارة الصحة إلصدار اإعالن املصلحة العامة متهيدا ملنحها
تارخيصا اإج اراي لعقار امياتينيب ( .)imatinibويُعد "اإعالن املصلحة العامة" ،وفقا للواحئ الوطنية ،اخلطوة ا ألوىل حنو
اإصدار تارخيص اإج اري ألس باب تتعلق ابملصلحة العامة يف التكنولوجيا احملمية برباءة .وفور الانهاء من هذه اخلطوة ونرش
ا إلعالن يف اجلاريدة الارمسية ،تقوم هيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة ( )SICابخلطوة الاانية ،ويه النظار يف اإصدار
تارخيص اإج اري.
 .5وبعد دراسة الامتس مؤسسة اإيفارما ،والتحقق من استيفاء املتطلبات اليت حددها القانون ،رشعت وزارة الصحة يف
الإجاراءات الإدارية من خالل اإصدار القارار رمق  354لعام  ،2015ونرشت عىل موبعها الإلكرتوين مجيع املعلومات املتعلقة
ابلإجاراءات الإدارية إلعالن املصلحة العامة .وأبلغ صاحب الرباءة ببدء هذه الإجاراءات .وتلقت وزارة الصحة تعقيبات بشأأن
الالامتس من خمتلف أأحصاب املصلحة.
 .6وعقب انهاء املهةل احملددة للتعقيب عىل الالامتس ،بد أأت اللجنة التقنية املعنية إابعالن املصلحة العامة ،ويه هيئة
تتأألف من مس ئولني تقنيني رفيعي املس توى يف الوزارة ،معلها بغية اإصدار توصية بشأأن اإماكنية تطبيق اإعالن املصلحة العامة.
وعقدت اللجنة اجامتعها ا ألول يف  30أأباريل  .2015وبعد حتليل املعلومات املتاحة وتقيمي نتاجئ الاختبارات التقنية ذات
الصةل ،أأوصت اللجنة بأأن يُصدر وزيار الصحة اإعالن املصلحة العامة بغارض منح تارخيص اإج اري بشأأن عقار امياتينيب،
لكهنا حثت عىل التفاوض أأول مع صاحب الرباءة بشأأن السعار .ويف اإطار هذا الإجاراء املنظم ،ن ُرش تقاريار توصيات اللجنة
اإىل جانب واثئق أأخارى عىل املوبع الإلكرتوين لوزارة الصحة ،مع دعوة ا ألطاراف املعنية اإىل اإبداء التعليقات.
 .7وبناء عىل توصية اللجنة ،رشعت الوزارة يف معلية التفاوض عىل السعار مع صاحب الرباءة .غري أأن الاجامتعات اليت
ُعقدت لحقا ذهبت ُسدى ومل يمت التوصل اإىل اتفاق.
1
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"اإن الهدف والغارض هو ما ورد يف صياغة املعاهدة ،وبد أأكدت منظمة التجارة العاملية أأهنا ليست حباجة اإىل تطبيق بواعد أأخارى من بواعد القانون
ادلويل اإذا اكن تطبيق املادة  )1(31يفي ابملطلوب .وبصفة خاصة ،ليست املواد التمكيلية ،مثل "ا ألعامل التحضريية" أأول هجة تدعو اإىل اإلقاء الضوء
عىل الس ياق "انظار :سويس فارانلك "،تطبيق منظمة التجارة العاملية "القواعد العارفية يف تفسري القانون ادلويل العام" عىل امللكية الفكارية" ،وربات
حباية بانونية ،جامعة فيكتوراي ويلينغتون  ،46رمق.)2014( 1 .
فهم القواعد والإجاراءات ِ
أ
ل
"اس
املنظمة لتسوية املنازعات ،املادة 2.3؛ إاريك اإم سولويف و ديباك راجو ،تثناء ا تصنيع لغاراض التصديار من حامية
الرباءات :عارض لنهااكت أأحاكم اتفاق تاريبس وما بعده يف جمال التصديار"( ،وربة حباية لش بكة أأحباث العلوم الاجامتعية (18 ،)SSRN
يوليو https://papers.ssrn.com/abstract=3004845 ،)2017
تتناول التعليقات اليت أأعدها ميس يون سالود ومؤسسة إايفارما ومسامهة ائتالف اجملمتع املدين أأيضا العملية املتعلقة ابإعالن املصلحة العامة لعقار
إامياتينيب يف كولوم يا.
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 .8وبعد حتليل مجيع املعلومات املتعلقة ابلإجاراء ،أأصدرت وزارة الصحة القارار رمق  2475املؤرخ  14يونيو ،2016
أأعلنت فيه أأن دلهيا أأس بااب وجهية ل ألخذ مببد أأ املصلحة العامة بشأأن عقار امياتينيب ،وطلبت اإىل اللجنة الوطنية لتسعري
ا ألدوية وا ألهجزة الطبية ( ،)CNPMDMبصفة احتياطية ،أأن تنظار يف اإدراج العقار مضن خطط ضبط ا ألسعار بطاريقة
م ارشة ،ابس تخدام مهنجية عامة تعكس الفوائد اليت حتققها املنافسة لهذا السوق حتديدا .واس تأأنف لك من مقديم الالامتس
وصاحب الرباءة القارار رمق  ،2475ومبوجب القارارين رمق  4008و 4148لعام  ،2016أأيدت حممكة الاس تئناف القارار
رمق  .2475وبناء عىل ذكل ،عارضت جلنة التسعري مهنجيها العامة الواج ة التطبيق عىل ا ألدوية الهامة للصاحل العام يف
حالت اس تثنائية (التعممي رمق  03لعام  .)2016ول يزال جملس ادلوةل ينظار يف طلب بطالن هذا التعممي ورد احلقوق.
 .9و أأشارت مسامهة وزارة الصحة الكولوم ية اإىل اخلطاب اذلي أأدىل به وزيار الصحة يف مجعية الصحة العاملية ،وجاء فيه
"[ ]...أأن الإجاراء ابرتن بنقاش دويل واسع النطاق ،و أأيضا ،و أأود أأن أأبول هذا بوضوح ،ببعض الضغوط .وبد تبني من وابع
خربتنا أأن مواطن املارونة متاحة نظاراي يف املعاهدات والإعالانت املتعددة ا ألطاراف ،أأما يف الوابع العميل فاإهنا تس تعيص عىل
التطبيق" .وتشري املسامهة املذكورة إاىل املاراسالت والواثئق التالية اليت جارى تداولها أأثناء الإجاراء:
 رساةل أأمانة ادلوةل للشؤون الابتصادية يف الاحتاد السويرسي املؤرخة  26مايو 2015؛
 رساةل السفارة الكولوم ية يف واش نطن العامصة ،نقلت فهيا السفارة اخملاوف اليت أأعارب عهنا لك من املمال
التجاري للولايت املتحدة واللجنة املالية يف جملس الش يوخ ا ألمارييك بشأأن منح تارخيص اإج اري لمياتينيب
املؤرخة  27أأباريل .2016
 نرشت لك من منظمة بابليك أي "( "Public Eyeاإعالن برين سابقا) وحصيفة اإس بكتادور " El
 "Espectadorمقالت عن احامتل مقاضاة رشكة "نوفارتيس" لكولوم يا استنادا اإىل اتفاق الاستامثر الانايئ املوبع
بني كولوم يا وسويرسا؛
 يف الارساةل رمق  ،20166630109142طلبت مجعية البحوث الصيدلنية وخمتربات التمنية (أأفيدرو) من ا ألمانة
التقنية للجنة املشرتكة بني القطاعات املعنية ابمللكية الفكارية ) (CIPIعقد دورة اس تثنائية حملاوةل اإبطال وعكس
القارار املتخذ بشأأن امياتينيب "[ ]...نظارا للمخاطار اليت بد تنجم عن هذه السابقة اخلطرية وغري املربرة [ ."]...و أأثناء
جلسة اللجنة الفارعية املعنية ابمللكية الصناعية ،عارض انئب املرشف العام عىل امللكية الصناعية يف هيئة الاربابة عىل
الصناعة والتجارة ( )SICمذكارة بتارخي  30مارس  2016تعارض اإعالن املصلحة العامة.4
 رساةل أأرسلها رئيس مجعية أأفيدرو اإىل ا ألمني العام لارئاسة امجلهورية يف فربايار  ،2017أأكد فهيا أأعضاء امجلعية
جمددا ا ألثار السليب إلعالن املصلحة العامة عىل كولوم يا ،اليت تطمح اإىل الانضامم اإىل منظمة التعاون والتمنية يف
امليدان الابتصادي؛
 طلب بدمته رابطة البحوث والصناعات ادلوائية يف أأمرياك (فارما) اإىل املمال التجاري ا ألمارييك إابدراج كولوم يا
يف "بامئة املاراب ة ذات ا ألولوية" ،متعلال جبمةل أأس باب من بيهنا ،اإصدار اإعالن املصلحة العامة لعقار امياتينيب
والادعاء بأأن كولوم يا ل متتال ملعايري حامية امللكية الفكارية؛
 تعليقات بدمها أأفيدرو اإىل املمال التجاري ا ألمارييك أأثناء املشاورات اخلاصة ابلتقاريار اخلاص 301؛
 ورساةل بتارخي  23يونيو  2015من الغارفة التجارية الكولوم ية السويرسية.

4

تعرتض عىل اإعالن املصلحة العامة استنادا اإىل أأن عامل السعار وحده ل يُعد مربرا اكفيا لهذا الإعالن.
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 .10ومع ذكل ،أأشارت مسامهة وزارة الصحة اإىل تلقهيا رسائل أأيضا من أأحصاب مصلحة أخارين هلم أراء مغايارة يف هذه
املسأأةل .عىل سبيل املاال:
 رساةل ادلكتورة ماري-بول كيين ،املديارة العامة املساعدة دلائارة النظم الصحية والابتاكر يف منظمة
الصحة العاملية؛
 رساةل من  121خ ريا عامليا يف جمال الصحة العامة وامللكية الفكارية؛
 رساةل من  15عضوا يف الكونغارس اإىل املمال التجاري ا ألمارييك؛
 رساةل من عضوي جملس الش يوخ باراون وساندرز اإىل املمال التجاري ا ألمرييك؛
 رساةل من منظامت اجملمتع املدين الاالث يف كولوم يا اليت طالبت إابعالن املصلحة العامة لمياتينيب اإىل
الارئيسني املشاركني للفاريق الارفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل أل م املتحدة؛
 رساةل من  28منظمة غري حكومية دولية اإىل رئيس الولايت املتحدة ا ألماريكية؛
 رساةل مفتوحة اإىل حكومة سويرسا ،وبعت علهيا  17منظمة غري حكومية ورئيس سابق لالحتاد ادلويل
ملاكحفة الرسطان ()UICC؛
 ورد حكومة سويرسا عىل الارساةل املفتوحة ،تعلن فيه حتديدا أأن "سويرسا تدرك متاما أأن أأعضاء منظمة
الصحة العاملية هلم مطلق احلارية يف اس تخدام ضامانت الصحة العامة الواردة يف اتفاق تاريبس وإاعالن ادلوحة بشأأن
اتفاق تاريبس والصحة العامة".
 .11ويتضمن التعليق اذلي أأعدته مؤسسة اإيفارما وبدمته اإىل ائتالف اجملمتع املدين تقاريارها بشأأن الظاروف احمليطة ابإصدار
تارخيص اإج اري واحد يف  ،2010و أأربعة تاراخيص اإج ارية يف  2014يف اإكوادور ملعاجلة الهاب املفاصل وزرع اللكى
والرسطان.

الإدارة الوطنية والتنس يق ادلاخيل
 .12و أأفادت مداخةل الاحتاد الارويس بأأن التحدايت اليت يواهجها منتجو ا ألدوية يف بدله بد تطلبت مشاركة سلطات
خمتلفة ،مثل ادلائارة الاحتادية ملاكحفة الاحتاكر ،ووزارة الصحة ،وادلائارة الاحتادية للملكية الفكارية .Rospatent
القيود اليت يواهجها خمتلف أأحصاب املصلحة يف اس تخدام اإطار بانوين وطين ينفذ خيارات الس ياسات العامة

اللبس وانعدام اليقني يف القانون الوطين
 .13ويشري التعليق اذلي أأعدته مؤسسة اإيفارما وبدمه ائتالف اجملمتع املدين اإىل أأن أأول عق ة أأمام اس تخدام الرتخيص
الإلزايم يف كولوم يا يه التعديالت املتعددة للواحئ الوطنية ِ
املنظمة إلجاراءات اإصدار هذه الرتاخيص .5و أأفاد بأأن املؤسسة
بدمت ،يف  28أأكتوبار  ،2015طلبا للوزيار إلعالن املصلحة العامة بشأأن احلصول عىل مضادات الفريوسات ذات املفعول
املبارش اليت حتتوي عىل عنارص فعاةل معينة ملعاجلة الهاب الك د جمي ،لكهنا مل تتلق أأي رد موضوعي منذ ذكل احلني .ونتيجة
ذلكل ،تقدمت املؤسسة اإىل احملمكة بطلب تدبري امحلاية املؤبتة (اإجاراء وبايئ) .ووفقا لتعليق املؤسسة ،أأاثر التقاعس عن
5

أأشارت املسامهة اإىل التغيريات التالية يف اللواحئ الوطنية:
ينظم املارسومان  4302لعام  2008و 4966لعام ( 2009الكهام مدرج يف املارسوم  1074لعام  )2015اختصاص اإصدار اإعالن املصلحة
العامة وإاجاراءاته ،مبا يتفق مع املادة  65من بارار جلنة جامعة ا ألنديز رمق  .486وبد ُطبق املارسوم بأأثار رجعي؛
القارار رمق  0012الصادر يف ينايار  ،2010اذلي حيدد اإجاراءات منح الرتاخيص ا إللزامية؛
املارسوم  670لعام  2017اذلي يعدل املادة  ،6.24.2.2.2.2الفصل  ،24اإجاراءات اإصدار اإعالن املصلحة العامة املنصوص علهيا يف
أ
املادة  65من القارار  486مجلاعة النديز ،مارسوم مفارد رمق  1074لعام .2015
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اختاذ الإجاراءات الإدارية نقاشا بشأأن الترشيع املنوط به تنظمي هذا الإجاراء ،حيث تعزتم الوزارة تطبيق مارسوم حكويم
اع ُتمد يف عام  2017بأأثار رجعي.

املتطلبات القانونية والتقنية والتكنولوجية
 .14ويُعد طلب اإصدار الرتاخيص ا إللزامية ومنحها اإجاراءات بانونية ،جيب أأن متتال امتاال دبيقا للمتطلبات القانونية
املنصوص علهيا يف القانون الوطين املعمول به .وإاضافة اإىل املعارفة التقنية والتكنولوجية ابدلواء املعين ،فاإن اخلربة القانونية
العملية ل غىن عهنا لتوجيه العملية .وعىل وجه اخلصوص ،اإذا اكن طلب احلصول عىل تارخيص اإج اري لس ترياد ادلواء
ل يتعلق بقوانني الصحة وامللكية الفكارية حفسب وإامنا ابلقانون التجاري أأيضا .ويتناول التعليق اذلي أأعده التحالف
ادلويل للمعاجلة والتأأهب يف أأمارياك الالتينية ومنطقة البحار الاكرييب ( )ITPC-LATCوبدمه ائتالف اجملمتع املدين
التحدايت اليت واهجها التحالف يف غواتاميل فامي يتعلق بطلب احلصول عىل تارخيص اإج اري ألباراص لوبينافري 200
مليغارام/ريتوانفري 50مليغارام.

جوانب أأخارى بد تؤثار يف اس تخدام الرتاخيص ا إللزامية
 .15وتشري الفقارة  40من الوثيقة  SCP/26/5اإىل أأن اخنفاض عدد الرتاخيص ا إللزامية املمنوحة بد ل يارتبط ابلرضورة،
يف بعض احلالت ،ابلقيود املفاروضة عىل اس تخداها يف حد ذاهتا ،وإامنا بد يُعزى اإىل عدم وجود باراءة يف البدل املعين .وإاضافة
اإىل ادلراسات املشار اإلهيا يف هذه الفقارة ،ووفقا لالحتاد ادلويل لارابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية فاإن معظم رشاكت
املس تحرضات الصيدلنية ل تودع ،يف الوابع ،طلبات باراءة يف البدلان النامية والبدلان ا ألبل منوا ،أأو أأهنا ل تُن ِفذ حقوبها يف
تكل الولايت القضائية.6
 .16وفامي يتعلق ابمحلاية اليت تكفلها الرباءات ل ألدوية املدرجة يف بامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية،
توصلت دراسة أعدت وفقا للطبعة الاامنة عرشة من القامئة (القامئة المنوذجية  7)2013اإىل أأن  20بندا من أأصل  375بندا
مدرجا يف القامئة (  )٪5بد يكون مشمول برباءة اخرتاع .ومن بني هذه ا ألدوية العرشين املشموةل برباءة ،يوجد  13دواء
ملعاجلة فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز بيامن تتعلق الس بعة ا ألخارى ابملضادات احليوية أأو مضادات الفريوسات أأو
ا ألماراض ا ألخارى غري املعدية .كام وجدت ادلراسة تباينا كبريا يف مناطق الرباءات يف عدد البدلان اليت أأودعت فهيا طلبات
للرباءة .فقد تاراوحت النس بة املئوية للبدلان النامية اليت تغطهيا منطقة باراءة معينة من أأبل من واحد يف املائة اإىل  44يف
املائة ،ومتوسط بدره  15يف املائة .ويف هذه العينة احملدودة ،تظهار الرباءات بصورة أأكرث تواتارا يف الصني والفلبني وإاندونيس يا
يف الرشق ومنطقة احمليط الهادئ؛ ويف الربازيل واملكس يك يف أأمارياك الالتينية ومنطقة البحار الاكرييب؛ ويف الهند يف جنوب
أس يا؛ ويف جنوب أأفاريقيا يف جنوب الصحاراء الكربى؛ وبلغاراي ورومانيا وتاركيا يف أأورواب وأس يا الوسطى .وفامي يتعلق هبذه
ا ألدوية المنوذجية العرشين ،مل يُودع أأي طلب للرباءة يف  44بدلا ،وأودع طلب واحدا يف  11بدلا ،وطلبان يف  16بدلا -
متال هذه العينة البدلان أأكرث من نصف البدلان اليت مشلها هذه ادلراسة وعددها  137بدلا.

6

7

انظار" :موبف نوفارتيس بشأأن احلصول عىل الارعاية الصحية" (نوفارتيس اببليك أأفايارس،)2016 ،
https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/access-to-healthcare-perspective.pdf؛ "تتوسع رشكة غالكسو
مسيث الكين يف هنج متدرج لتسجيل الرباءات وامللكية الفكارية لزايدة فارص احلصول عىل الأدوية يف بدلان العامل ا ألشد فقارا"31 ، GSK ،
مارس .2016
ريد اإف .بيل و أأمري عطاران ،تقاريار التحدايت العاملية :حتليل بامئة منظمة الصحة العاملية ال منوذجية ل ألدوية ا ألساس ية لعام  2013عىل أأساس الرباءات،
متاح عىل العنوان التايل.http://www.wipo.int/policy/en/global_health/documents.html.:
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 .17و أأشار القامئون ابدلراسة املذكورة أأعاله اإىل أأنه من املار ح أأن تزداد امحلاية املمنوحة للمنتجات املشموةل برباءة يف القامئة
المنوذجية عىل املدى البعيد ،وذكل نتيجة التحول ادلميغارايف العاملي حنو ارتفاع معدل انتشار ا ألماراض غري السارية .ويف
عام  2015أضيفت اإىل القامئة أأربعة أأدوية لعالج الرسطان ،مشموةل برباءة.8
 .18ويف الفقارتني  43و ،44تصف الوثيقة  SCP/26/5بعض احلالت اليت بد تؤثار فهيا الإجاراءات اليت تتخذها احلكومة
أأو صاحب الرباءة ،واليت بد تدمع احلصول عىل ا ألدوية ،يف منح الرتاخيص الإلزامية بصورة هنائية .وإاضافة اإىل هذه
احلالت ،عارض التعليق اذلي أأعدته مؤسسة اإيفارما وبدمه ائتالف اجملمتع املدين حالت أأخارى .ويف حاةل أأخارى يف كولوم يا،
اعمتدت وزارة الصحة مجموعة خمتلفة من الإجاراءات ابملقارنة مع احلاةل املوثقة يف الفقارات من  4اإىل  10من هذه الوثيقة .وعىل
الارمغ من أأن وزارة الصحة مل تصدر اإعالن املصلحة العامة ،فاإن احلكومة فارضت أليات ملاراب ة ا ألسعار وبامت ابلتحقيق يف
أأنشطة الرشكة املعنية .9ووفقا ملؤسسة اإيفارما ،فضلت احلكومة يف بريو اللجوء اإىل أليات أأخارى مثل التربعات .وفامي يتعلق
ابلرباءة املمنوحة لانايئ سلفات ا َلاتزاانفري ( ،)bisulfate atazanavirذكارت املؤسسة أأن صاحب الرباءة عارض خفض
سعار ادلواء ،بيد أأن املؤسسة رأأت أأن هذا اخلفض ل يتناسب مع الوفورات احملمتةل املتأأتية من تقدمي دواء جنيس منافس.

حتدايت أأخارى مل حتقق فهيا مواطن املارونة النتاجئ املنشودة من حيث الس ياسات
 .19وكام هو م ني يف الفقارة  45من الوثيقة  ،SCP/26/5فاإن التعويل عىل مواطن املارونة املطبقة يف النظم الوطنية ل
يؤدي ابلرضورة اإىل النتاجئ املنشودة ويه حتسني س بل احلصول عىل ا ألدوية .ويف هذا الصدد ،أأشار الاحتاد ادلويل
لارابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية اإىل دراسة تبني أأن أأسعار الرتخيص الإلزايم تتجاوز متوسط أأسعار املشرتايت
ادلولية يف  19من  30دراسة اإفارادية ،و أأنه غالبا ما تكون هناك جفوة يف ا ألسعار تزيد عىل  25يف املائة.10

تأأثري القيود يف احلصول عىل ا ألدوية ،وخاصة ا ألساس ية مهنا ،بأأسعار ميسورة ألغاراض الصحة العامة يف البدلان
النامية والبدلان ا ألبل منوا
 .20وعالوة عىل العديد من ادلراسات وجتارب البدلان املتعلقة بتأأثري اس تخدام أأحاكم معينة يف بانون الرباءات يف اإماكنية
احلصول عىل ا ألدوية ،ورد يف الفقارة  49من الوثيقة  ،SCP/26/5أأن الاحتاد ادلويل لارابطات صانعي املس تحرضات
الصيدلنية أأشار اإىل أأن حقوق امللكية الفكارية بد تعزز فارص احلصول عىل عالجات جديدة للساكن يف البدلان النامية من
خالل احلوافز املزتايدة اليت يقدها م تكارو ا ألدوية يف جمال التسويق .11كام أأشار اإىل دراسة أأخارى حللت البياانت املتعلقة
ابإطالق  642ماركبا جديدا يف  76بدلا ،مما يربهن عىل أأن اإطاةل مدة الرباءات وتعزيز حقوبها يرسع وترية انتشار ا ألدوية.12
 .21ويف الوبت نفسه ،أأشار بعض الباحثني اإىل أأنه ليس مثة أأثار واحد محلاية الرباءات عىل توافار ا ألدوية يف البدلان النامية
والبدلان ا ألبل منوا .وبد توصلت بعض ادلراسات اإىل أأن تأأثري حامية الرباءات عىل اإطالق املس تحرضات الصيدلنية يتلف
8
9

10
11
12

املارجع نفسه.
صدر أأمار بضايئ لوزارة الصحة ابلرشوع يف فارض اإجاراءات جزائية للمحافظة عىل السعار احمليل لدلواء املعين فوق السعار املارجعي ادلويل ،وإادراج
ادلواء يف بامئة "الواردات املوازية" .كام صدر حمك أخار يلزم وزارة الصحة بضبط السعار ،مع توجهيات لهيئة الاربابة عىل الصناعة والتجارة ابلتحقق مما
اإذا اكنت خمتربات أأبوت ( )Abbot Laboratoriesبد الزتمت ابلتسعري املارجعي الاابت .وبد توصلت الهيئة ،بناء عىل التحقيق ،اإىل تغارمي خمتربات
أأبوت كولوم يا  3.8مليار بزيو لبيعها عقار ® Kaletraبزايدة بدرها  66– 53يف املائة عىل السعار احملدد من جانب احلكومة.
ريد إاف .بيل ،راندال كون ،و أأمري عطاران" ،الرتاخيص ا إللزامية ل تؤدي يف الغالب اإىل أأسعار أأبل ملضادات الفريوسات القهقارية ابملقارنة مع
املشرتايت ادلولية" ،الشؤون الصحية  ،34رمق  1( 3مارس .501-493 :)2015
مارجاريت اكيل ويي تش يان" ،حقوق امللكية الفكارية واحلصول عىل الابتاكر :أأدةل من اتفاق تاريبس" ،وربة معل (املكتب الوطين للبحوث
الابتصادية ،ديسمرب doi:10.3386/w20799 ،)2014
اإاين اإم .كوكربن ،جني أأو .لجنوو ،ومارك شانكارمان" ،الرباءات وانتشار العقابري اجلديدة يف العامل" ،اجملةل الابتصادية ا ألماريكية  ،106العدد1 .
(ينايار .64-136 :)2016
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حسب توزيع ادلخل يف البدل 13أأو حسب مس توى دخل البدل .14فعىل سبيل املاال ،توصل بوريل أأنه عىل الارمغ من أأن
نظام الرباءات هل أأثار اإجيايب بوي يف تيسري احلصول عىل عالجات لفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز يف البدلان النامية
اليت يُوزع فهيا ادلخل ابلتساوي نسبيا ،فاإن ا ألمار مل يكن عىل هذا املنوال يف البدلان النامية اليت يتفاوت فهيا ادلخل تفاوات
تقمي التجارة املتعددة ا ألطاراف والانائية ا ألطاراف من عدة جوانب من بيهنا املنتجات الصيدلنية
كبريا نسبيا .ويف دراسة ِ ّ
البيولوجية عقب تنفيذ اتفاق تاريبس ،توصل دلغادو وأخارون اإىل نتاجئ متباينة بشأأن البدلان النامية ،وخلُص اإىل أأن اتفاق
تاريبس مل حيفز بعد تغيريات جوهارية يف مس توى التبادل التجاري للمس تحرضات الصيدلنية البيولوجية مع البدلان النامية
والبدلان ا ألبل منوا.15
 .22و أأكد تقاريار هيئة الاربابة عىل الصناعة والتجارة يف كولوم يا أأمهية العالبة بني بانون املنافسة والابتاكر والرباءات.
فعندما يمت تشجيع دخول عوامل ابتصادية جديدة يف السوق ،حياول الوكيل النا ح اس تحداث منتجات وخدمات أأكرث ابتاكرا
من الوالكء الخارين .وهذا ابتصاد ل ينافس "يف" السوق وإامنا ينافس " ألجل" السوق ،حيث تسعى املنتجات اجلديدة اإىل
التفوق وإاىل أأن حيل بعضها البعض عوضا عن التنافس يف وبت واحد يف السوق .وذلكل ،مثة ارتباط وثيق بني املنافسة
والابتاكر .وفامي يتعلق ابمللكية الصناعية ،ل س امي الرباءات ،تسعى ادلوةل من خالل منح حقوق اس تئثارية اإىل تسديد
التاكليف املارتفعة واخملاطار الك رية اليت تصاحب معلية الابتاكر ،وحامية الاخرتاعات من التقليد ،وتشجيع اس متارارية معلية
الابتاكر .ويف الوبت نفسه ،فاإن اإماكنية احلصول عىل باراءات الاخرتاع تؤدي اإىل دخول خمتلف الرشاكت يف نوع من
الس باق يف جمال الابتاكر ،حيث تسعى لك مهنا للوصول اإىل ابتاكرات جديدة حقا .وينطبق ذكل عىل مجيع ا ألسواق ،بغض
النظار عام اإذا اكن هناك حق أأسايس عىل احملك أأم ل .ذلكل ،أأشارت الهيئة اإىل الاتساق بني أأهداف بانون املنافسة
وامللكية الفكارية ،ومع أأن ا ألخرية متنح صاحهبا حقوبا اس تئثارية ،فاإن لكهيام يعزز ممارسات السوق العادةل ويسعى اإىل تمنية
اجملمتع بشلك عام.
[هناية الوثيقة]

13
14
15

جوان -رامون بوريل ،باراءات الاخرتاع وتقدمي ا ألدوية اجلديدة بشلك أأرسع يف البدلان النامية (رسائل الابتصاد التطبيقي ،اجملدل  ،12العدد ،6
الصفحات .)2006 ،382-379
جني أأو .لجنوو ،الرباءات وضبط ا ألسعار وس بل احلصول عىل ا ألدوية اجلديدة :كيف تؤثار الس ياسات العامة عىل ادلخول اإىل ا ألسواق العاملية
( .U.Cبريلكي.)2005 ،
مارس يدس ديلغادو ،مارغاريت اكيل ،أأنيتا اإم .مغاهان ،تأأثري اتفاق تاريبس عىل التجارة العاملية يف املس تحرضات الصيدلنية( 2006-1995 ،مؤمتار
املكتب القويم ل ألحباث الابتصادية بشأأن موبع املس تحرضات الصيدلنية البيولوجية.)2010 ،

