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SCP/31/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  18 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثوناحلادية و الدورة
 2019 ديسمرب 5اإىل  2جنيف، من 

 والنفاذ إىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية استعراض للبحوث القائمة بشأن الرباءات
عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

اتفقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات( يف دورهتا التاسعة والعرشين اليت عقدت يف جنيف من  .1

ىل  3 ىل  24، ويف دورهتا الثالثني اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من 2018ديسمرب  6اإ ، عىل أأن توافهيا 2019يونيو  27اإ

ىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات  ن دورهتا احلادية والثالثني، ابس تعراض للبحوث القامئة بشأأن الرباءات والنفاذ اإ ابا الأمانة، اإ

لوثيقة من ا 23والفقرة  SCP/29/7من الوثيقة  22)انظر الفقرة  SCP/28/9 Rev. الصحية عىل النحو الوارد يف الوثيقة

SCP/30/10وحتتوي الوثيقة .) .SCP/28/9 Rev  مته وفود الأرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا لإجراء عىل اقرتاح قدَّ

طار بند "الرباءات والصحة" من جدول الأعامل.  الاس تعراض املذكور يك تدرسه اللجنة يف اإ

ت الأمانة الاس ت .2 عراض املطلوب، والوارد يف املرفق الأول لهذه الوثيقة ومعاًل ابلقرارين املذكورين للجنة الرباءات، أأعدا

ىل  2لأغراض مناقشات اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني املزمع عقدها يف جنيف يف الفرتة من   .2019ديسمرب  5اإ

. SCP/28/9 Rev. ومعاًل ابلقرارين املذكورين للجنة الرباءات، ُأجري الاس تعراض وفقًا لالقرتاح الوارد يف الوثيقة .3

عداد الاس تعراض ابلتشاور مع أأمانيت منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية وأأدرجت ادلراسات اليت  وتولات الأمانة اإ
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أأعدهتا املنظمتان املذكوراتن وغريهام من املنظامت احلكومية ادلولية ذات الصةل. واش متل الاس تعراض أأيضًا عىل دراسات 

 جيون بناء عىل تلكيف من تكل املنظامت وحبوث أأاكدميية خضعت لس تعراض الأقران.أأعدها ابحثون خار 

ىل ادلراسات اليت تناولت املوضوعات التالية  .4 عداد الاس تعراض اإ ويف ضوء تلكيف اللجنة، استندت الأمانة يف اإ

 بشلك أأسايس:

  تكنولوجيات الصحية العالقة بني الرباءات والقضااي الوجهية الأخرى وتوافر املنتجات الطبية وال

 ؛ 1ميسورة بأأسعار

  ودور نظام الرباءات، مبا يف ذكل أ ليات جودة الرباءات، يف حفز تطوير الأدوية والتكنولوجيات الصحية

العاملي وتيسري احلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية وضامن املرض اجلديدة وتشجيعه، هبدف جماهبة العبء 

 ة اجلودة؛توريد منتجات عالي

  ودور نظام امللكية الفكرية يف تعزيز انتشار املعرفة ونقل التكنولوجيا يف قطاع املنتجات الطبية

 الصحية؛ والتكنولوجيات

  ودور أ ليات الرتخيص الإلزايم والطوعي ومجمعات الرباءات يف تسهيل توافر املنتجات الطبية والتكنولوجيات

 الصحية بأأسعار ميسورة؛

 ة الأساس ية يف البدلان اليت ل ختضع فهيا هذه الأدوية محلاية مبوجب براءة، مع مراعاة اجملموعة وتوافر الأدوي

املتنوعة من العوامل الأخرى عىل جانيب العرض والطلب اليت تؤثر يف توافر املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية 

 ميسورة. بأأسعار

صت لك دراسة يف نصف صفحة . ولُخا 2018و 2005ة بني عاَمي وغطى الاس تعراض العمل املنجز يف الفرتة املمتد .5

تقريبًا لتقدمي ملخص وقائعي للتحليل والاس تنتاجات الرئيس ية وتوصيات مؤلف أأو مؤلفي ادلراسة. وترد قامئة ابدلراسات اليت 

 هذه الوثيقة.ل مشلها الاس تعراض يف املرفق الثاين 

ىل املؤلفات اليت أأعدهتا  .6 الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية وتكل اليت أأعدها واستند الاس تعراض اإ

ىل  مؤلفات أأعدهتا منظامت حكومية دولية مهنا الاحتاد الأورويب جانب ابحثون خارجيون بتلكيف من تكل املنظامت، اإ

( ومنظمة التعاون والتمنية UNAIDSوبرانمج الأمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز ) والأونكتاد

( واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة UNDP( وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ )OECDيف امليدان الاقتصادي )

(ICTSD.ومركز اجلنوب ) 

ضوعات جمةل ختضع لس تعراض الأقران، مع مراعاة صلهتا ابملو  80وغطى البحث يف املؤلفات الأاكدميية أأكرث من  .7

احملددة يف تلكيف اللجنة، علامً بأأن الأمانة مل ُُتِر أأي تقيمي جلودة مضمون ادلراسات الأاكدميية اخلاضعة لس تعراض الأقران 

اليت أأدرجهتا يف الاس تعراض. وفضاًل عن ذكل وطبقًا لتلكيف اللجنة، ل يشمل الاس تعراض واثئق العمل ول املسودات 

                                         
 الطبية.لأغراض الاس تعراض، يشري مصطلح "املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية" اإىل الأدوية واللقاحات والتشخيص والأهجزة  1
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ول مقالت الرأأي ول ما يشاهبها من املؤلفات اليت ل تدخل يف عداد البحوث الأاكدميية اخلاضعة  ول املدوانت ول التعليقات

 لس تعراض الأقران.

واختلف عدد ادلراسات املشموةل ابختالف املوضوعات احملددة يف التلكيف. فاكنت غالبية املؤلفات الاقتصادية  .8

" دور نظام الرباءات يف حفز تطوير الأدوية والتكنولوجيات الصحية اجلديدة 1والقانونية احملددة تتصل ابملوضوعات التالية: "

" ودور نظام الرباءات يف تعزيز انتشار املعرفة ونقل التكنولوجيا يف قطاع 2وتشجيعه، هبدف جماهبة عبء املرض العاملي؛ "

نتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية بأأسعار " والعالقة بني الرباءات وتوافر امل 3املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية؛ "

" ودور أ ليات الرتخيص الإلزايم يف تسهيل توافر املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية بأأسعار ميسورة. 4ميسورة؛ "

 امي خيص موضوع توافر الأدوية الأساس ية يف البدلان اليت ل ختضع فهيا هذهفؤلفات عدد أأقل من املوعرثت الأمانة عىل 

العرض والطلب اليت تؤثر يف توافر يف انحييت الأدوية محلاية مبوجب براءة، مع مراعاة اجملموعة املتنوعة من العوامل الأخرى 

املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية بأأسعار ميسورة. ويدل ذكل عىل وجود نقص يف البحوث املنشورة يف هذا الشأأن 

 ة وغريهام.من الناحيتني الاقتصادية والقانوني

ادلراسات اليت أأعدهتا الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية  "1"وتضم الورقة ثالثة أأقسام رئيس ية:  .9

وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية ذات الصةل، مبا يف ذكل ادلراسات اليت أأعدها ابحثون خارجيون بناء عىل تلكيف من 

وحبوث أأاكدميية خضعت  "3"وحبوث أأاكدميية خضعت لس تعراض الأقران )أأدبيات اقتصادية(؛  "2"تكل املنظامت؛ 

ظهار الرتكزي الرئييس  قدلس تعراض الأقران )أأدبيات قانونية وعامة(. و  أأدخلت أأقسام فرعية لتيسري قراءة الوثيقة واإ

 .فقط لإرشادبغرض ا توضعولكهنا لدلراسات املشموةل يف الاس تعراض، 

 كل املرفق الأول[]ييل ذ
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 اس تعراض البحوث احلالية املتعلقة ابلرباءات والنفاذ اإىل املنتجات الطبية والتقنيات الصحية

املنظامت احلكومية ادلولية ذات دلراسات اليت أأعدهتا الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية وغريها من ا

 الصةل، مبا يف ذكل ادلراسات اليت أأعدها ابحثون خارجيون بناء عىل تلكيف من تكل املنظامت

 حفز تطوير الأدوية والتكنولوجيات الصحية اجلديدة وتشجيعه

لكية الفكرية يف اخرتاع ( ادلور اذلي تؤديه امل 2015يتناول الفصل الثاين من تقرير امللكية الفكرية العاملي )الويبو،  .10

املضادات احليوية وتطويرها. ويتناول أأيضا الأدةل عىل أأن الرباءات قد حفزت رشكة الأدوية ابير عىل تطوير أأدوية السلفا يف 

ثالثينيات القرن املايض. ويف املقابل، يبدو أأن الرباءات مل تؤد أأي دور معترب يف تطوير البنسلني. ولكن يبدو أأن الرباءات 

ت دورًا معتربًا فامي بعد يف تطوير البنسلني الصناعي من قبل رشكة بيتشم غروب ادلوائية. وأأدت الرباءات دورًا همامً مرة أأد

أأخرى يف تطوير املضادات احليوية اجلديدة لحقًا، ومهنا السرتبتومايسني، حيث جسلت براءة جلزيء السرتبتومايسني يف حني 

ىل العمليات  وضعت طرق توليد اجلزيء يف املكل ىل أأن هذا املزجي من النفاذ اجملاين اإ العام. ويتناول الفصل الأدةل اليت تشري اإ

ماكنية تسجيل براءة للمنتجات الناُتة أأوجد حوافز قوية لبحوث املتابعة يف املضادات احليوية. ويتناول الفصل  الأساس ية واإ

طوير ادلواء. مفن انحية، حاولت بعض الرشاكت تأأخري الكشف أأيضًا ادلور اذلي أأداه الكشف املطلوب لعملية الرباءة يف ت

عن املعلومات وتقييده، ومن انحية أأخرى ساعد الكشف عن املعلومات معهد ابس تور يف هجوده التطويرية. ويبدو أأن 

ت املضادات الرباءات ساعدت أأيضا الأوساط الأاكدميية والرشاكت اخلاصة عىل املشاركة يف هجود تطوير الأدوية. وقد انترش 

ن اكن من الوارد أأن  احليوية برسعة وعىل نطاق واسع، مما يويح بأأن الرباءات مل تقف عائقًا أأمام نرش هذه الأدوية اجلديدة، واإ

ىل غياب براءات املنتجات عىل السلفا والبنسلني. وأأخريًا، يصف الفصل كيف أأدى تطوير  يعزى جانب من هذا الانتشار اإ

جراء عدد من التغيريات الأساس ية نسبيًا مثل رشط عدم املضادات احليوية وتسوي  ىل تغيري نظام الرباءات، حيث أأوعز ابإ قها اإ

 يف الولايت املتحدة. 1952البداهة اذلي أأدخهل قانون الرباءات لس نة 

عداد جيرن وأ خرون )ي .11 ( بشأأن مقاومة مضادات امليكروابت 2017قدم تقرير الويبو عن التحدايت العاملية من اإ

ومة الأدوية املتعددة نظرة عامة عىل الهُنُج والئتالفات الراهنة املصممة لتلبية حتدي استامثرات البحث والتطوير من أأجل ومقا

مضادات حيوية جديدة. ويتفحص التقرير طلبات الرباءات من القطاعني العام واخلاص ابعتبارها مقياسًا للنشاط الابتاكري. 

ىل أأن رشاكت الأدوية حتجم عن وفامي يتعلق بدور الرباءات يف حت فزي البحوث والتطوير للمضادات احليوية، خلص التقرير اإ

الاستامثر يف البحوث والتطوير للمضادات احليوية لأن عائداهتا أأقل بكثري من اجملالت الأخرى، مما دفع بكثري من الرشاكت 

ىل اخلروج من السوق. ويرسد التقرير مشألك حمددة تتعلق بتطوير اجل  يل التايل من املضادات احليوية )مثل الاس تخدام اإ

جراء التجارب الرسيرية( ويطرح أ ليات بديةل تعني عىل تنحية اخملاطر عن  احملدود واخنفاض السعر وقرص العمر وصعوبة اإ

ىل مدى الاستامثر الأويل للرشاكت أأو فصل ارتباطه. وأأما بياانت براءات املضادات احليوية، فتبني أأن نشاط الرباءات ع

الس نوات العرش املاضية اكن قواًي نسبيًا، ولكن ذكل ل يرتبط بعدد املضادات احليوية اجلديدة املنتجة خالل نفس الفرتة، 

ويُظهر اُتاه الرباءات تركزيًا عىل الفئات القامئة من املضادات احليوية، حيث يزيد عدد مجموعات الرباءات املوهجة للمضادات 

ىل مواهجة حتدايت  احليوية القامئة عىل البنسلني عن أأي فئة أأخرى معروفة. وبشلك عام، خلص التقرير اإىل وجود حاجة اإ

السوق الفريدة وأأوجه عدم اليقني احملددة املرتبطة بتطوير وسائل تشخيص وعالجات جديدة، حيث ل تعترب الهنج احلالية 
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طار عاملي فعال حيقق ادلمع الس يايس  الالزم، مع ضامن التنفيذ الفعال عىل الصعيد احمليل يف يه الأمثل. كام أأن لوجود اإ

الوقت نفسه، أأمهية قصوى. وتوجد فرصة لس تكامل هذا العمل عن طريق صياغة أ ليات دافعة لالبتاكر املوجه اإىل حتقيق 

ثراء هجود الإدارة والنفاذ ابلتجارب واخلربات. وفامي يتعلق بدور امللكية الفكرية تعيينًا، يطرح  نتاجئ بغرض حتفزي النجاح، مع اإ

ماكنية اس تخدام امللكية الفكرية بشلك بناء كعنرص من عنارص أأي نظام ماكفأ ت أأو جوائز للبحوث والتطوير يف  التقرير اإ

 وذكل من حيث توفري احلوافز واحلومكة. -جمال مقاومة مضادات امليكروابت/مقاومة الأدوية املتعددة 

درة عن منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية يف "الندوة التقنية تقدم ورقة املعلومات الأساس ية الصا .12

ماكنية احلصول علهيا واس تخداهما  عن مقاومة مضادات امليكروابت: كيف ميكن تعزيز الابتاكر يف املضادات احليوية وحتسني اإ

 مقاومة مضادات امليكروابت؟ وما اذلي يسبب ( نظرة عامة فامي يتعلق ببعض الأس ئةل مثل: ما يه2016عىل حنو سلمي؟" )

مقاومة مضادات امليكروابت؟ وكيف تتطور هذه املقاومة؟ وملاذا تعد مقاومة مضادات امليكروابت مشلكة؟ وتالحظ 

الورقة أأن الإرشاف والابتاكر والنفاذ يه ثالثة أأهداف رئيس ية يف معاجلة مقاومة مضادات امليكروابت. وفامي يتعلق جبانب 

ىل أأن هناك نقصًا حادًا يف الاستامثر يف الأدوية اجلديدة املضادة للميكروابت. ول جيد نظام الابتاكر الا بتاكر، تشري الورقة اإ

القامئ عىل السوق حوافز اكفية، لأن العائد عىل الاستامثر يف حبوث املضادات احليوية أأقل من أأن جيتذب استامثرات 

ىل مبادرات حوافز مبتكرة وشامةل جديدة لس تكامل منوذج الابتاكر احلايل لتعزيز البحوث والتطوير الالزمة. وهناك  حاجة اإ

تطوير املضادات احليوية اجلديدة. وميكن أأن يشمل ذكل مزجيا من أ ليات ادلفع )مثل املنح للبحوث الأساس ية والتجارب 

ىل السوق( الرسيرية ورشأاكت تطوير املنتجات( وحوافز السحب )مثل جوائز املراحل الأ  ساس ية أأو ماكفأ ت ادلخول اإ

ىل أأن  ىل املضادات احليوية، تشري الورقة اإ والتدابري التنظميية )مثل املسارات التنظميية احملددة(. وفامي يتعلق ابلنفاذ اإ

عىل هذا العائق املضادات احليوية احملمية برباءات غالبًا ما تكون أأعىل سعرًا، مما حيد من النفاذ. ومن اخليارات املتاحة للتغلب 

اس تخدام فصل الارتباط يف تطوير املضادات احليوية اجلديدة. وقد برزت اتفاقات الرتخيص الطوعية كأداة ساعدت يف 

حتسني النفاذ ميسور التلكفة اإىل الأدوية احملمية برباءات لفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والهتاب الكبد. وتشري الورقة 

ىل أأن اتفاق ت ريبس يتيح لأعضاء منظمة التجارة العاملية حزيا س ياساتيًا ميكاهنا من وضع وتطبيق نظام ملكية فكرية حميل أأيضًا اإ

ىل املضادات  يس تجيب لحتياجاهتا اخلاصة يف قطاع الصحة، مبا يف ذكل اس تخدام مواطن املرونة القامئة لتعزيز النفاذ اإ

الهنج الأكرث اس تدامة، عىل املدى الطويل، لضامن النفاذ ميسور  احليوية. وتضيف الورقة أأن بناء أأنظمة حصية قوية هو

ىل الأدوية الأساس ية ذات النوعية اجليدة، مبا يف ذكل الأدوية واللقاحات املضادة للميكروابت، وكذكل وسائل  التلكفة اإ

 التشخيص والتدخالت احليوية الأخرى.

نفلونزا وجيناهتا" بطلب من منظمة  .13 أأعد برانمج علوم احلياة التابع للويبو ورقة "قضااي الرباءات املتعلقة بفريوسات الإ

نفلونزا الطيور  نفلونزا مع الرتكزي عىل اإ الصحة العاملية، ويه ورقة معلومات أأساس ية عن قضااي الرباءات املتعلقة بفريوسات الإ

ىل اللقاحات. والهدف . وقد أأ H5N1أأو النوع الفرعي  عدت يف س ياق قرار عام بشأأن الاس تعداد جلاحئة الأنفلونزا والنفاذ اإ

من الورقة هو توفري معلومات تقنية حمايدة ووضع قضااي الرباءات ذات الصةل يف س ياق معيل. وحيتوي التقرير عىل تفاصيل 

ىل التسلسل الورايث. وقائعية موسعة فامي يتعلق مبختلف مكوانت أأهلية الفريوسات للحامية  برباءات، مبا يف ذكل الإشارة اإ

، ول يقترص ذكل عىل H5N1وأأظهرت النتاجئ حدوث زايدة رسيعة مؤخرًا يف نشاط طلبات الرباءة اليت تشري اإىل فريوس 

ءة عىل س ياق اللقاحات، بل ينسحب أأيضًا عىل ما يتعلق ابلتشخيص والعالج. ويفرسَّ المنو املفاجئ يف نشاط طلبات الربا

أأنه مؤذن ابس تجابة معلية مكثفة وعريضة القاعدة ومتنوعة لأزمة حصية حممتةل. وبيامن ُوجد ترحيب ابلزايدة يف النشاط البحيث، 
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ل أأن هناك ختوفًا  ماكنية النفاذ اإىل هذه البحوث والعقبات احملمتةل اليت قد  -ل س امي فامي يتعلق ابملواد الوراثية  -اإ بشأأن اإ

 سبيل "حرية الترصف". ومع ذكل، يؤكد التقرير أأنه من النادر أأن تناظر براءة واحدة لقاحًا أأو عالجًا دوائيًا يوجدها ذكل يف

واحدًا. ومن املشدد عليه أأيضًا أأن املواد الوراثية ليست يف حد ذاهتا املوضوع املبارش للحامية برباءة، بل توجد بعض الأنشطة 

ن هذا التحديد ملعايري أأهلية امحلاية برباءات جمال يلزم صناع س ياسات الصحة الابتاكرية الالزمة لكسب حق براءة.  ويقال اإ

مناقش ته وحسمه عىل الصعيد احمليل. وتظهر النتاجئ أأن حتقيق التوازن الصحيح بني احلوافز الإجيابية اليت تشجع عىل البحث 

وف ابلتحدايت. وتبني النتاجئ أأيضا أأن الاس تجابة املثىل والتطوير وتوفري ضامانت للنرش الفعال للتكنولوجيات الالزمة أأمر حمف

ختتلف حسب وضع التمنية يف البدل املعين، وحسب طبيعة التكنولوجيات املس تخدمة، وحسب موضع الرباءة احملددة عىل 

مس تقبل مسار البحث. وأأوصت النتاجئ أأن يؤدي نظام الرباءات، مىت ما حتقق فيه التحسني الأمثل والتوازن، دورًا يف 

ذ ميكنه توضيح رشأاكت التكنولوجيات مبا يف ذكل حرية الترصف وحفز استامثر املوارد والانتفاع  نفلونزا، اإ فريوسات الإ

اتحة حتقيق  ماكنيات النفاذ اإىل حزم التكنولوجيا من قبيل الرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص ومجمعات الرباءات، واإ ابإ

 طوير للقاحات.الشفافية يف توهجات البحث والت

يلقي الفصل املعنون "حامية امللكية الفكرية: الأثر يف الصحة العامة" يف دليل معلومات الأدوية الصادر عن منظمة  .14

جياز عىل أأثر أأوجه حامية امللكية الفكرية يف الصحة العامة، وبشلك أأكرث حتديدًا يف س ياق 2005الصحة العاملية ) ( الضوء ابإ

ىل الأدوية. وي ذكر وجود دمع ملبادئ الصحة العامة يف مجموعة من الصكوك القانونية والس ياساتية ادلولية، مبا يف ذكل النفاذ اإ

دس تور منظمة الصحة العاملية. ولكن يوجد شاغل من أأن حيدث اتفاق تريبس توترًا يف مبادئ الصحة العامة هذه، لأن 

ىل الأدوية ميسور لزامية قد تقيد النفاذ اإ ة التلكفة وابلتايل توفري الرعاية الصحية العامة للساكن يف البدلان قواعد الرباءات الإ

ىل الأدوية. وتبني النتاجئ أأن نظام الرباءات قد يتيح  النامية. ويربز ذكل جدًل يتعلق بأأثر الرباءات ووجاههتا فامي يتعلق ابلنفاذ اإ

نه ل حيفز البحث والتطوير للأدوية اليت تؤثر يف حوافز للبحث والتطوير للأدوية املطورة للبدلان ذات ادلخل املرتفع، لك 

ىل  الصحة العامة ولكن تفتقر اإىل سوق جذابة ُتاراًي. ويلقي الفصل الضوء عىل الأحاكم الرئيس ية يف اتفاق تريبس مث يتطرق اإ

لتالية: صياغة اعتبارات الصحة العامة، مبا يف ذكل الرتخيص الإلزايم والاس ترياد املوازي. وخيتمت الفصل ابلتوصيات ا

ترشيعات ولواحئ مناس بة بشأأن أأهلية امحلاية برباءات لضامن طرح أأدوية جنيسة فور انهتاء الرباءة؛ واس تخدام اس تثناءات 

ىل بياانت اختبارات التسجيل  جراء اختبار وموافقة مبكرة للأدوية اجلنيسة )مبا يف ذكل النفاذ اإ للحقوق الاس تئثارية تسمح ابإ

ىل الامتس مشورة مس تقةل ومساعدة تقنية من منظمة  املس بق(؛ والرتخيص الإلزايم. كام تضمنت التوصيات توجيه البدلان اإ

 الصحة العاملية لصياغة ُُنُج مس تنرية ملعاجلة التبعات الصحية للرتتيبات املتعلقة ابلتجارة وامللكية الفكرية.

( بناًء عىل تلكيف من ادلول الأعضاء 2006والصحة العامة )أأِعدَّ تقرير اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية والابتاكر  .15

. واكن غرض اللجنة، مضن مجةل أأمور، النظر يف أأمهية 2003يف منظمة الصحة العاملية خالل مجعية الصحة العاملية لس نة 

جديدة ومنتجات وفعالية أأنظمة امللكية الفكرية وأ ليات احلوافز الأخرى يف سبيل تشجيع البحث والتطوير لإنشاء أأدوية 

جراء حتسينات عىل أأنظمة التحفزي والمتويل احلالية، مبا يف ذكل حقوق امللكية الفكرية،  أأخرى، وحتليل املقرتحات اخلاصة ابإ

عداد مقرتحات حمددة للعمل من جانب أأحصاب املصلحة الوطنيني وادلوليني. وبيامن تعلق النطاق احملدد للتقرير حبقوق  واإ

دخال منتجات امللكية الفكرية، فاإ  ن املؤلفني يضعون القضية يف منظور أأوسع ويدرسون العوامل الأخرى اليت تؤثر يف اإ

ىل البدلان النامية، مثل أأنظمة تقدمي اخلدمات الصحية والتنظمي والتسعري وس ياسات تشجيع املنافسة وقضااي  جديدة وقامئة اإ

( 1رتبة بنفس التسلسل الزمين لعملية البحث والتطوير: )مثل أأمهية الالزتام الس يايس. وُعرضت النتاجئ يف س تة فصول م
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( والطريق الطويل من الاكتشاف اإىل 3( وبرئ الاكتشاف العميق: حبوث املرحةل املبكرة؛ )2دورة الابتاكر الصحي؛ )

يصال املنتجات للمرىض؛ )4التطوير؛ ) س تدامة لتعزيز ( وحنو خطة م 6( وتعزيز الابتاكر يف البدلان النامية؛ )5( والتسلمي: اإ

الابتاكر والنفاذ. ويتبع لك فصل توصيات. ويربز املؤلفون أأمهية حقوق امللكية الفكرية، لكن ابعتبارها وس يةل ل غاية. وتعمتد 

ىل أأن حقوق امللكية الفكرية حافز  وجاهة حقوق امللكية الفكرية كحافر لالبتاكر عىل الس ياق والظرف. وبيامن خلص اإ

ىل أأن تأأثريها التحفزيي يف الابتاكر ضئيل يف ظل غياب سوق مرحبة. وقد رضوري يف البدلان امل  تقدمة، خلص أأيضًا اإ

ىل التوصل  -ختتلف أ اثر حقوق امللكية الفكرية يف الابتاكر أأيضًا مع تعاقب مراحل دورة الابتاكر  من البحوث الأساس ية اإ

ىل دواء أأو لقاح جديد. وقد نظر املؤلفون يف تأأثري اتفاق تريبس ، ومواطن املرونة الواردة يف التفاق، وكذكل تأأثري التفاقات اإ

قلميية، لأُنا قد تؤثر يف أأهداف الصحة العامة. ويطرح املؤلفون أأيضًا وجود حاجة اإىل حوافز وأ ليات  التجارية الثنائية والإ

وجد أأن للمتويل أأثرًا حامًس، مع  متويل أأخرى غري قامئة عىل امللكية الفكرية لتحفزي البحث والتطوير. وابلإضافة اإىل ذكل،

رضورة جعل المتويل أأكرث اس تدامة. ويوىص بأأن يكون دور احلكومات أأكرث استباقية وأأن تعمل عىل تعبئة الأموال الالزمة 

 لتعزيز أ ليات المتويل والتحفزي.

ىل الأدوية وبياانت الرباءات والشفافيةا  لنفاذ اإ

عداد كراتيغر وأ خرون ) يقدم تقرير الويبو عن التحدايت العاملية .16 ( حتليل حرية ترصف و"النفاذ العاملي" 2012من اإ

لس تة لقاحات حتت التطوير ملقاومة محى الضنك الزنفية، ويه مرض مداري هممل مس توطن يف املناطق املدارية. وتمتثل 

ىل لقاحات محى الضنك " فهم كيفية تأأثري حقوق امللكية الفكرية يف ا1أأهداف اس تعراض حرية الترصف هذا فامي ييل: " لنفاذ اإ

" وتقيمي الأشاكل احملمتةل لتأأثر بعض مطوري اللقاحات حبقوق امللكية الفكرية ومدى احلرية اليت 2يف البدلان النامية؛ "

" وتقيمي مدى حرية مطوري اللقاحات يف البدلان النامية يف تسويق لقاحاهتم 3يمتتعون هبا لرتخيص منتجاهتم لبدلان انمية؛ "

ج بدلاُنم الأصلية. وتستند النتاجئ املقدمة اإىل حتليل تفكيك املنتجات ومعليات البحث يف الرباءات اليت أأجريت خار 

ىل أأن حوايل   10,800ابس تخدام لك من اخلدمات املفتوحة وتكل القامئة عىل الاشرتاك. وخيلص التحليل، مضن مجةل أأمور، اإ

مجموعة براءات.  4,500أأو العنوان أأو النص أأو املطالبات، مما يناظر براءة وطلب براءة تضم مصطلح "ضنك" يف امللخص 

براءة أأو مجموعة براءات ذات  55مجموعة براءات متبقية، اعتربت  3,800مجموعة مهنا تقع خارج النطاق. ومن بني  700وأأن 

يداع 22و 5ح معني بني صةل ابللقاحات الست اليت تناولها التقرير. وتراوح عدد مجموعات الرباءات املتعلقة بلقا مجموعة. واكن اإ

ل عدد قليل. وشغلت لك مجموعة من  معظمها يف بدلان متقدمة، ومل يودع مهنا يف مجموعة منتقاة من البدلان النامية أأيضًا اإ

 أأو مجموعات الرباءات مساحة جيدة التحديد يف مشهد الرباءات، مع تداخل يسري يف اجملال التكنولويج احملدد، مما يعين قةلا 

ىل السوق. وتشري نتاجئ التحليل اإىل وجود بعض القيود  انعدام صفقات الرتخيص املتبادل الالزمة لإيصال أأي لقاح حمدد اإ

الرئيس ية املتعلقة ابلرباءات من شأأُنا تعقيد نفاذ البدلان النامية اإىل لقاحات قيد التطوير. ولأن التحليل اقترص عىل بياانت 

يص، فمل يشمل اعتبارات السوق من قبيل وفورات احلجم والتسعري واملوافقة التنظميية، أأو فعالية الرباءات ومعلومات الرتخ 

 اللقاح حبد ذاته.

بندًا  375( تقرير الويبو عن التحدايت العاملية هبدف حتديد الأدوية احملمية برباءات من بني 2016أأعد بيل وأأاتران ) .17

( وأأماكن تكل امحلاية. وقد اضُطلع 18)الطبعة  2013ذجية للأدوية الأساس ية لس نة واردة يف قامئة منظمة الصحة العاملية المنو 

. واس ُتمكلت هذه ادلراسة عىل ثالث مراحل: حتديد الأدوية الواردة يف القامئة المنوذجية 2015و 2014ابلعمل امليداين سنيت 

( FDA 2015bالغذاء وادلواء يف الولايت املتحدة ) اليت ميكن اعتبارها "محمية برباءات" ابس تخدام الكتاب الربتقايل لإدارة
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( وادلراسات السابقة، واس تخدام بياانت الرباءات هذه Health Canada 2015وجسل براءات وزارة الصحة الكندية )

نشاء تقرير Derwentو INPADOCلس تخراج الرباءات ذات الصةل يف اخلارج من قواعد بياانت الرباءات ادلولية ) ( واإ

عن املشهد، وأأخريًا التواصل مع لك مورد دواء بشأأن البياانت الأولية لتأأكيد هذه البياانت أأو توضيحها حسب احلاجة.  أأويل

ىل أأن  يرحج أأن  2013يف املائة( مدرجة يف القامئة المنوذجية لس نة  5بندًا )أأي حوايل  375من أأصل  20وخيلص التقرير اإ

مية. وأأما الأدوية العرشون املتبقية احملمية برباءات مفعظمها مضادات فريوسات تكون محمية برباءات يف بعض البدلان النا

)خاصة فريوس نقص املناعة البرشية(، ولكن مهنا أأيضًا أأدوية لأمراض غري معدية وأأمراض أأخرى. وختتلف نس بة البدلان 

ذ يف املائة،  44يف املائة و 1ترتاوح بني أأقل من  النامية اليت تغطهيا لك واحدة من مجموعات الرباءات العرشين اختالفًا كبريًا، اإ

يف املائة. ويف احلالت اليت أأودعت فهيا براءات، بدا ذكل أأكرث ش يوعًا يف البدلان اليت توجد فهيا فرص تسويقية  15مبتوسط 

نفاق الصحي للف رد والقدرة عىل وتصنيعية، أأي ادلول متوسطة ادلخل ذات العدد الأكرب من الساكن واملس توى الأعىل من الإ

ىل الندرة النسبية للأدوية احملمية برباءات مضن القامئة المنوذجية لس نة  ولتكل الرباءات املودعة  2013تصنيع الأدوية. وابلنظر اإ

ىل أأنه ينبغي أأخذ احللول املوهجة واملالمئة لأغراضها، مثل اتفاقات الرتخيص الطوعية  عادًة يف بدلان انمية، خيلص التقرير اإ

ىل القامئة المنوذجية، يف الاعتبار. ويتناول التقرير أأيضًا شفافية الرباءات ابعتبارها للأد ضافهتا اإ وية احملمية برباءات اجلاري اإ

 تدخاًل س ياساتيًا مبرشًا، رمغ كونه أأكرث بساطة.

ىل تقرير الويبو عن التحدايت العامل 2016أأعد بيل ) .18 حاطة موجزة عن التحدايت العاملية استنادًا اإ ية اذلي أأعده بيل ( اإ

(. وابلرتكزي عىل النتاجئ الأساس ية ذلكل التقرير، يطرح املؤلف املقتضيات التالية لينظر فهيا صناع الس ياسات 2016وأأاتران )

ابعتبارها نقاط انطالق للتفكر، عىل أأن تكيَّف حسب الاحتياجات والظروف احملددة. وأأولها أأن معظم املنتجات الواردة يف 

وذجية غري محمية برباءات يف جلا البدلان الأقل دخاًل. وابلتايل، تَعترب تكل البدلان يف كثري من الأحيان امحلاية القامئة المن

برباءات يف البدلان الرئيس ية املصدرة للأدوية شاغاًل أأمه من امحلاية برباءات حمليًا. واثنيًا، يمتثل الهنج العميل لتحسني النفاذ 

ىل الأدوية الأساس ية يف توجيه التدخالت، مثل اتفاقات الرتخيص اليت تسمح ابلتصنيع و/أأو الرشاء اجلنيس، بشلك  اإ

مبارش عىل احلالت احملددة اليت تشلك فهيا الرباءات عائقًا أأمام احلصول عىل الأدوية الأساس ية. واثلثًا، فاإن لشفافية الرباءات 

 هذه احلالت احملددة بشلك استبايق وحصيح. ونظرًا لعدم تيرس اخلاصة مبنتجات القامئة المنوذجية أأمهية حامسة للوقوف عىل

جحام  ىل اإ احلصول عىل معلومات دقيقة عن الرباءات اخلاصة مبنتجات القامئة المنوذجية يف معظم البدلان، فقد يؤدي ذكل اإ

ءات رمغ عدم وجود يشء من املصنعني واملصدرين احملمتلني للأدوية الأساس ية، اذلين قد يعتقدون خطأً أأن هناك حامية بربا

ذكل عىل احلقيقة. ورابعًا، متتد احلاجة اإىل شفافية الرباءات لتشمل مصنعي املنتجات اجلنيسة، لأُنم يف بعض الأحيان 

حيملون براءات ملنتجات يش يع الاعتقاد خبلوها من الرباءة. وخامسًا، من املرحج أأن تزداد عىل املدى الطويل نس بة املنتجات 

رباءات يف القامئة المنوذجية، وابلتايل تزداد فرص تصممي وتنفيذ حلول ابتاكرية جديدة ملشهد براءات الأدوية احملمية ب

 الأساس ية املتغري.

نتاج احمليل للمنتجات الطبية  نقل التكنولوجيا والإ

نتاج تلقي دراسة منظمة الصحة العاملية املعنونة "زايدة النفاذ اإىل وسائل التشخيص من خالل نقل الت  .19 كنولوجيا والإ

نتاج احمليل لختبارات التشخيص يف  احمليل" الضوء بشلك عام عىل مسأأةل نقل تكنولوجيا أأهجزة التشخيص اخملتربي والإ

نتاج احمليل يف البدلان  البدلان النامية. وتربز ادلراسة الرباءات ابعتبارها واحدة من التحدايت يف سبيل نقل التكنولوجيا والإ

ني عىل وجه التحديد حاةل الشد واجلذب بني احلاجة اإىل حامية الاخرتاعات من خالل الرباءات وزايدة تقييد النامية. وتب
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النفاذ اإىل الاخرتاعات احملمية برباءات نظرًا للحاجة اإىل احلصول عىل تراخيص. ويذكر التقرير أأن الرشاكت الأصغر قد ل 

ة أأهجزة التشخيص اخملتربي اجلديدة اخلاصة هبا من خالل الرباءات وابلتايل تكون لها القدرات املالية واخلربة الالزمة محلاي

ىل أأن تاكليف الرتخيص قد تشلك  تتخوف من التعاون مع الرشاكت الأكرب خش ية فقدان حقوق اخرتاعاهتا. وتشري ادلراسة اإ

 حتداًي خاصًا للرشاكت يف البدلان النامية.

( املشهد احلايل 2011تجارة والتمنية املس تدامة مع منظمة الصحة العاملية )يصف التقرير اذلي أأعده املركز ادلويل لل  .20

نتاج احمليل للأدوية ونقل التكنولوجيا ذات الصةل يف البدلان النامية. ويلقي الضوء عىل اس تخدام مبادرات الرتخيص  لالإ

نتاج احمليل للأدوية وتشجيع  " تقدمي وصف ملشهد1الطوعي والإلزايم. وللتقرير ثالثة أأهداف مهنجية رئيس ية يه: " الإ

-5" وتقدمي اخلطوط العريضة للمبادرات احلالية والأخرية خالل فرتة 2الاستامثر ذي الصةل ونقل التكنولوجيا املتعلقة بذكل؛ "

" وحتديد الثغرات وتقدمي تقيمي أأويل لتكل املبادرات. ولتجميع البياانت، أأجريت معليات حبث 3س نوات املاضية؛ " 10

. ومع ذكل، نظرًا لعدم وجود تعريف موحد ملصطلح "نقل 2009موعة من مصادر البياانت احملمتةل من سبمترب اإىل ديسمرب جمل

نتاج احمليل للأدوية ونقل التكنولوجيا ذات الصةل، فاإن  التكنولوجيا" وعدم وجود مصدر بياانت موحد عام بشأأن مبادرات الإ

نشاء قاعدة بياانت شامةل للمبادرات ذات الصةل ختضع للتحديث  املشهد الطبيعي مشتت. وذلكل مض التقرير بني توصياته اإ

نتاج احمليل واحلث عىل نقل  ابنتظام وتتاح للجمهور. وبشلك عام، تُظهر أأدةل التقرير قدرًا معتربًا من النشاط اجلاري دلمع الإ

ىل قياس التكنولوجيا ذات الصةل، وتزايده منذ منتصف التسعينيات من القرن املايض ىل أأنه ل سبيل اإ . ولكن خيلص التقرير اإ

ىل بذل مزيد من اجلهود ما مل توضع أأهداف دولية حمددة بوضوح. ومن النتاجئ  مدى كفاية هذه اجلهود أأو تبيني احلاجة اإ

ىل اس تكشاف نقل التكنولوجيا عىل طيف أأوسع من املنتجات؛ واخملاطر النظامية احملمتةل الناُتة عن تركزي  الأخرى: احلاجة اإ

نتاج احمليل يف البدلان الأقل منوًا، واحلاجة اإىل س ياسات  نتاج املكوانت الفعاةل يف بدلين فقط؛ وُتدد الاهامتم جبدوى الإ اإ

ىل استامثر متوسط اإىل طويل الأجل يف تكوين الكفاءات. وابلإضافة اإىل ذكل، خلص البحث، فامي يتعلق ابمللكية  عامة واإ

ىل أأن نتاج أأدوية أأحدث.  الفكرية حتديدا، اإ نتاج احمليل يف البدلان الأقل منوًا املهمتة ابإ عوائق الرباءات يه أأكرب عائق مينع الإ

وابملقابل، فاإن متديد املوعد الهنايئ لتفاق تريبس لأعضاء منظمة التجارة العاملية من البدلان الأقل منوًا من أأجل منح براءات 

نفاذها حىت س نة  نتاج الأدوية يف البدلان الأقل منواً.عىل الأ  2016دوائية أأو اإ  قل، تسبب يف ُتديد الاهامتم جبدوى اإ

ذا اكن نقل 2008تتناول دراسة مون ) .21 ( لصاحل الأونكتاد واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة مسأأةل ما اإ

ىل التقارير اليت  ىل البدلان الأقل منوًا الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية قد زاد نتيجة لتفاق تريبس. وابلنظر اإ التكنولوجيا اإ

ذا اكن الالزتام القانوين 2007-1999يف الفرتة قدمهتا البدلان اإىل جملس تريبس  ، تس تخدم ادلراسة حتلياًل ُتريبيًا لتحديد ما اإ

من اتفاق تريبس قد دفع البدلان املتقدمة اإىل زايدة احلوافز للمنشأ ت واملؤسسات القامئة عىل  66.2الإجيايب وفقًا للامدة 

ىل البدلان الأقل منوًا. وقد وقع عىل البدلان املتقدمة الأعضاء يف منظمة  أأراضهيا لغرض تعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا اإ

. 66.2التجارة العاملية الزتام بتقدمي تقرير اإىل جملس تريبس مرة لك ثالث س نوات عن اخلطوات اليت اختذهتا لالمتثال للامدة 

ىل  ن البياانت اخلاصة ابدلراسة اس تخرجت من هذه التقارير، فاإن ادلراسة تستند اإ الإجراءات اليت اختذهتا البدلان وحيث اإ

شاكلية يف عدم وجود تعريف  املتقدمة لتحقيق نقل التكنولوجيا )ل جحم معليات نقل التكنولوجيا الفعلية(. ومع ذكل، توجد اإ

طار املادة  من اتفاق تريبس، بل ول يوجد هل تعريف موحد. ونتيجة ذلكل، أأعطيت  66.2ملصطلح "نقل التكنولوجيا" يف اإ

يف املائة فقط من  31انت اليت تظهر أأدةل عىل مقياس "نقل التكنولوجيا" نطاقًا واسعًا يف املعىن. وتبني النتاجئ أأن البيا

ىل أأعضاء منظمة التجارة العاملية من البدلان الأقل منوًا. واكن من  س ياسات وبرامج "نقل التكنولوجيا" اكنت موهجة حتديدًا اإ
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برانجمًا أأدرجت حتت نقل  64ص أأعضاء منظمة التجارة العاملية من البدلان الأقل منوًا برانجمًا اس هتدفت بشلك خا 90بني 

ىل أأن البدلان املتقدمة تبالغ يف بيان التدابري اليت اختذهتا للوفاء ابلزتاماهتا مبوجب املادة  . 66.2التكنولوجيا. وتشري الأدةل اإ

جياد حوافز من جانب منشأ ت ومؤسسات اكن  66.2وميكن تفسري ذكل عىل أأنه دليل عىل أأن املادة  لها تأأثري حمدود يف اإ

ىل البدلان الأقل منوًا. ويوىص بأأن يراجع جملس تريبس أ لية الإبالغ اخلاصة ابملادة  . 66.2البدلان املتقدمة لنقل التكنولوجيا اإ

ومقاييس مشرتكة وقابةل للمقارنة ويوىص أأيضًا بأأن يتفق أأعضاء منظمة التجارة العاملية عىل تعريف مشرتك لنقل التكنولوجيا 

 لقياس مدى حتقق التأأثري املراد من احلوافز.

 يرس تلكفة املنتجات الطبية وتوافرها، وضامانت تريبس )مبا يف ذكل الرتخيص الإلزايم( والرتخيص الطوعي ومجماعات الرباءات

عداد بريييزن وهابيامبريي .22 ( الاُتاه العاملي يف أأسعار 2014) يس تكشف تقرير منظمة الصحة العاملية التقين من اإ

قبال عىل تركيبات خمتلفة من  الأدوية املضادة للفريوسات القهقرية لتقيمي تأأثري املبادئ التوجهيية ملنظمة الصحة العاملية يف الإ

 والثالث مضادات الفريوسات القهقرية. ويتناول التقرير ابلفحص خمتلف القيود اليت حتد من اس تخدام عالجات اخلطني الثاين

ومس تحرضات الأطفال. وخضعت للتقيمي اعتبارات من قبيل كيفية تأأمني مضادات جيدة للفريوسات القهقرية وكيفية حتسني 

التوزيع داخل البالد. وقد اس تخرجت النتاجئ ابس تخدام: البياانت عىل املس توى القطري اليت أأبِلغت هبا منظمة الصحة 

للفريوسات القهقرية عن طريق ال لية العاملية لالإبالغ عن املشرتايت؛ وقاعدة بياانت  العاملية عن رشاء العالجات املضادة

نتاجية لعدٍد  منظمة الصحة العاملية بشأأن احلاةل التنظميية للعالج ابلأدوية املضادة للفريوسات القهقرية؛ وتقارير عن الطاقة الإ

صاءات الس نوية ملنظمة الصحة العاملية بشأأن اس تخدام العالج من املكوانت الفعاةل ملضادات الفريوسات القهقرية؛ والاس تق

يدز، وغريها من املساهامت. وأأظهرت النتاجئ  املضاد للفريوسات القهقرية؛ وبياانت التقرير املرحيل عن الاس تجابة العاملية لالإ

د املايض، وأأن برامج العالج أأن أأسعار أ حاد املس تحرضات املضادة للفريوسات القهقرية اخنفضت اإىل حد بعيد عىل مدى العق

نة. ومع ذكل، تكشف  قد اس تغلت هذا كفرصة لستبدال العالج القامئ عىل س تافودين بأأدوية اخلط الأول اجلديدة واحملس ا

قبال عىل عالجات اخلطني الثاين والثالث ومس تحرضات الأطفال، وعن شواغل بشأأن الرقابة  النتاجئ أأيضًا عن اخنفاض الإ

ضادات الفريوسات القهقرية عالية اجلودة يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل. وابلإضافة اإىل ذكل، ل يزال التنظميية عىل م

عدد من مضادات الفريوسات القهقرية الهامة حتت حامية براءات، مما حيد من توافر الأدوية اجلنيسة الأرخص. ومع ذكل، 

يعزز النفاذ اإىل مضادات الفريوسات القهقرية  -براءات للأدوية  خاصة من خالل مجماع -فقد وجد أأن الرتخيص الطوعي 

الأحدث احملمية برباءات يف عدد كبري من البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل. وميثُل التحدي الرئييس ال ن أأمام البدلان ذات 

ملتوقعة يف الطلب عىل الأدوية املضادة ادلخل املتوسط الأعىل اليت ل تس تفيد من تراخيص مجمع براءات الأدوية. ومع الزايدة ا

دارة  70للفريوسات القهقرية بنس بة  نتاجية وأأن تعزز أأنظمة اإ يف املائة، يوىص بأأن تزيد الرشاكت املصنعة من طاقهتا الإ

ميية الإمداد الوطنية لضامن دقة التنبؤ ابخملزون والتوزيع والعرض. وابلإضافة اإىل ذكل، هناك حاجة اإىل معليات موافقة تنظ 

دارة خمصصة.  فعاةل دون عقبات ل مربر لها أأو اإ

يس تعرض موجز الس ياسات املشرتك الصادر عن برانمج الأمم املتحدة املشرتك املعين ابلإيدز ومنظمة الصحة العاملية  .23

لزايدة النفاذ  ( الطرق اليت ميكن هبا للبدلان اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس2011وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ )

اإىل عالج فريوس نقص املناعة البرشية )الإيدز(. وتستند اخللفية القانونية اإىل هدف الألفية للنفاذ الشامل اإىل عالج فريوس 

زاةل  2.0الإيدز ومنصة برانمج الأمم املتحدة املشرتك املعين ابلإيدز ومنظمة الصحة العاملية للعالج  لترسيع النفاذ عن طريق اإ

مثل حواجز التاكليف أأمام العالج. وحتديدًا تشلكا مسأأةل التسعري قضية النفاذ احملددة وحمطا تركزي املوجز، ويف العقبات 
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ن امللكية الفكرية حمددة كواحد من هذه العوامل.  حني يسملَّ املوجز بأأن التسعري يتأأثر مبجموعة متنوعة من العوامل، فاإ

لهيا، للفحص مضن  وابلتايل فقد أأخِضع تأأثري امللكية الفكرية يف سعر الأدوية املضادة للفريوسات القهقرية، ومن مث النفاذ اإ

الهيلكية التالية: أأوًل، حتديد اخلطوط العريضة لتفاق تريبس وأأمهيته، واثنيًا، يلقي املوجز الضوء عىل أأمهية املنافسة داخل 

ىل أأمثةل وحتدايت حمددة يف س ياق اس تخدام  مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، مبا يف ذكل نظرة أأي سوق أأدوية مث يتطرق اإ

عىل أأحاكم تريبس الإضافية، مث يتناول املوجز ما ميكن فعهل لس تخدام أأوجه املرونة يف اتفاق تريبس عىل حنٍو أأفضل. وتظهر 

اذ اإىل عالج فريوس النتاجئ العامة أأنه رمغ التخفيضات الكبرية يف الأسعار، فال تزال الأسعار مشلكة رئيس ية حتول دون النف

الإيدز يف البدلان منخفضة ومتوسطة ادلخل، ل س امي يف أأنظمة اخلط الثاين، مما يزيد من أأمهية اختاذ البدلان مجيع التدابري 

ىل العالج. وبيامن تشجع النتاجئ عىل اس تخدام جوانب املرونة يف اتفاق تريبس لتحسني  املتاحة خلفض الأسعار وزايدة النفاذ اإ

ىل أأن العديد من البدلان مل تعدل بعد قوانيهنا احمللية لتضمني أأوجه املرونة هذه والسامح ابس تخداهما.  النفاذ، خلص املوجز اإ

دراج مواطن املرونة فهيا وتشجيع  ويوىص بأأن تنقح حكومات البدلان منخفضة ومتوسطة ادلخل الترشيعات الوطنية لضامن اإ

قل منوًا اس تفادة اكمةل من الفرتات الانتقالية. ويوىص بأأن تنفذ البدلان مرتفعة ادلخل التعاون الإقلميي وأأن تس تفيد البدلان الأ 

برام اتفاقات التجارة احلرة، وتسهل نقل التكنولوجيا، وحتافظ عىل 6أ لية "الفقرة  عالن ادلوحة عند اإ "، ومتتثل ملبادئ اإ

ىل أأهداف النفاذ الشامل. ويوىص أأيضًا بأأن تؤدي املنظامت ادلولية دورًا يف ضامن  الزتامات المتويل العاملية للوصول اإ

 الاس تخدام غري املقيد ملواطن املرونة يف اتفاق تريبس وحاميهتا.

( املعد لالجامتع الثالث والعرشين 2014يس تكشف قسم جنوب رشق أ س يا من منشور منظمة الصحة العاملية ) .24

ىل الأدوي ة ميسورة التلكفة يف مشهد فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز من ملديري الربامج الوطنية ملاكحفة الإيدز النفاذ اإ

س ياق حقوق امللكية الفكرية. ويبدأأ املنشور بتتبع تطورات امللكية الفكرية اترخييًا، مثل أأزمة فريوس الإيدز يف جنوب أأفريقيا 

عالن ادلوحة للصحة العامة س نة  ىل اعامتد اإ عفاء الفقرة  2001اليت أأدت اإ عال 6واإ ن ادلوحة. وينتقل املنشور بعد ذكل من اإ

اإىل دراسة مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، مبا يف ذكل خيارات الرتخيص الإلزايم والرتخيص الطوعي. ويتناول مقاييس أأعىل 

ق لأهلية امحلاية برباءات من خالل تضييق معايري تكل الأهلية كتدبري ميكن أأن مينع التجديد املس متر للرباءات ويضمن حتق

اليت متنع منح براءات جديدة  -)د( من قانون الرباءات الهندي 3اجلدة يف الأدوية احملمية برباءات. وتُطرح املادة 

ورفض القضاء الأمرييك منح براءات عىل تسلسالت امحلض النووي احلادثة بشلك  -لس تخدامات جديدة ملواد معروفة 

ىل الأدوية. طبيعي مكثالني عىل اجلهود احمللية اليت تقيد مع ايري الأهلية للحامية برباءات من أأجل حتسني أأو ضامن النفاذ اإ

ويتناول املنشور أأيضًا ابختصار اس تخدام العهود القانونية واملبادرات الصحية العاملية من قبيل املرفق ادلويل لرشاء الأدوية 

غاثة من الإيدز. وأأخريًا، خيتمت املنشور ابلنظر يف مناذج جديدة من التعاون بني  وخطة رئيس الولايت املتحدة الطارئة لالإ

رشاكت الأدوية واحلكومات، مع اعتبار توريد رشكة غيلياد دلواء سوفادلي لعالج فريوس الالهتاب الكبدي الوابيئ يس 

ىل أأن هذه التطورات، عىل الصعيدين احمليل وادلويل ، قد بسعر خمفض ملرص من الأمثةل عىل هذا التعاون. وخيلص املنشور اإ

 فتحت اجملال أأمام خيارات أأحدث لأدوية أأكرث يرسًا يف تلكفهتا لفريوس الإيدز.

( حملة 2005يقدم تقرير اجامتع منظمة الصحة العاملية الثالث والعرشين لوزراء الصحة يف بدلان جنوب رشق أ س يا ) .25

ىل أأمثةل عىل توظيف بدل عالن ادلوحة، مث يتطرق مبارشة اإ عالن ادلوحة لصاحل عامة عن اتفاق تريبس واإ ان تكل املنطقة اإ

املفصل يف ُناية هذا التقرير معلومات مفصةل عن أ اثر حامايت امللكية الفكرية عىل الصعيد  1الصحة العامة. ويتيح امللحق 

ىل اللقاحات داخل بدلان منطقة جنوب رشق أ س يا. ومن التحديثات القطرية اليت  الإقلميي من حيث تعلقها حتديدًا ابلنفاذ اإ
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ندونيس يا لرتخيص حكويم دلواءين من مضادات  يتضمهنا التقرير من منطقة جنوب رشق أ س يا ما ييل: اس تخدام اإ

ىل تضمُّن ترشيعات الرباءات الإندونيس ية الأحاكم الالزمة ملنح مرسوم  ماكنية حتقيقه اإ الفريوسات القهقرية )مما تعزى اإ

مياتينيب لعالج رسطان ادلم بعد تفعيل متطلبات أأهلية اس تخدام حكويم(؛ والقضااي يف الهند املتعلقة بزاي دة أأسعار دواء اإ

؛ وجناح طعن منظامت اجملمتع املدين وجممتع فريوس الإيدز يف اتيلند ضد الرباءة 2005امحلاية برباءات اليت وضعت س نة 

س ترياد املوازي يف ترشيعاهتا الصادرة دلواء ديدانوزين؛ واجلهود املبذوةل يف رسي لناك لإدراج مرونة اتفاق تريبس لال

ىل رفع  الوطنية. وتثار املفاوضات بني اتيلند والولايت املتحدة حول اتفاق للتجارة احلرة كقضية حممتةل ميكن أأن تؤدي اإ

مقاييس تريبس ادلنيا لإحدى بدلان منطقة جنوب رشق أ س يا. وبيامن تبني النتاجئ أأن حامية امللكية الفكرية اكن لها تأأثري يف 

دراج( ضامانت الصحة العامة يف  دراج )أأو عدم اإ ن شدة ذكل تعمتد يف ُناية املطاف عىل اإ بدلان تكل املنطقة، يقال اإ

الترشيعات الوطنية. ويوىص بأأن تس تفيد البدلان اس تفادة اكمةل من الأدوات اليت طورهتا منظمة الصحة العاملية ومن 

 رشاك وزارات الصحة يف املناقشات حول التجارة اليت لها تأأثري يف الصحة.املساعدة التقنية مىت ما أأتيحت. ويوىص أأيضًا ابإ 

( التجارب القطرية 2017يتناول اجلزء الأول من موجز منظمة الصحة العاملية التقين بشأأن الرعاية الصحية الشامةل ) .26

ىل الأدوية. ويركز هذا ا جلزء عىل التجارب القطرية يف يف اس تخدام ضامانت اتفاق تريبس محلاية الصحة العامة والنفاذ اإ

هلية للحامية برباءات لغرض منع التجديد املس متر للرباءات.  اس تخدام الرتخيص الإلزايم، فضاًل عن تطبيق معايري صارمة للأ

ل كوادور يف اس تخداهما للرتاخيص الإ زامية. ويتناول التطورات والنواجت الوقائعية للبدلان النامية مالزياي وزميبابوي والربازيل واإ

ىل ادلواء ذي  ىل اخنفاض معترب يف الأسعار وحتسني نفاذ الصحة العامة اإ وأأظهرت النتاجئ أأن الرتخيص أأدى يف لك حاةل اإ

ىل اس تخدام ادلول املتقدمة للرتخيص الإلزايم قبل تريبس وكذكل بعد تريبس كتدبري ضد انهتأاكت  الصةل. ويشار أأيضا اإ

 اس تخدام الرتخيص الإلزايم للتصدير بني كندا ورواندا. ويسلط الضوء عىل ادلراسة ماكحفة الاحتاكر. ويتناول اجلزء كذكل

ىل تدابري مماثةل اعمتدهتا  الإفرادية اخلاصة ابلهند املتعلقة ابملبادرة الترشيعية ملاكحفة التجديد املس متر للرباءات، مع الإشارة اإ

ندونيس يا والأرجنتني. وتس تخلص من ادلراسات الإ  ( من املمكن اس تخدام 1فرادية أأربعة اس تنتاجات رئيس ية يه: )الفلبني واإ

( ورمغ أأن عدد حالت 2الرتخيص الإلزايم، بل وقد اس تخدم ابلفعل، محلاية الصحة العامة يف البدلان املتقدمة والنامية؛ )

رتخيص الإلزايم/الاس تخدام الرتخيص الإلزايم من جانب البدلان النامية يبقى حمدودًا نسبيًا، فاإن تكل التجارب تبني أأن ال

لزايم حموراًي يف احلصول عىل 3احلكويم ميكن أأن يكون أ لية فعاةل؛ ) صدار ترخيص اإ ( ومن املمكن أأن يكون "هتديد مقنع" ابإ

ىل الأدوية. ومع 4ختفيضات يف الأسعار؛ ) ( وميكن أأن تؤدي مواطن املرونة اخملتلفة "قبل املنح" دورًا ممكاًل يف ضامن النفاذ اإ

ل أأن بعض البدلان واهجت ذكل ، تبني النتاجئ أأيضًا أأنه عىل الرمغ من السامح ابلرتخيص الإلزايم مبوجب اتفاق تريبس، اإ

ىل التوصية حبامية ضامانت تريبس. صدار ترخيص يؤدي اإ  ضغوطًا س ياس ية بعد اإ

( عىل اس تخدام قانون 2017 )يركز اجلزء الثاين من موجز منظمة الصحة العاملية التقين بشأأن الرعاية الصحية الشامةل .27

املنافسة وضامانت تريبس اخلاصة ابلبدان الأقل منوًا عىل وجه التحديد. وخط الامتس بني قانون املنافسة وحامايت امللكية 

من اتفاق تريبس. ويف املامرسة العملية، ورمغ الاختالفات بني قوانني  2.40و 1.40و 31و 2.8الفكرية مثبت يف املواد 

الوطنية، هناكل ثالثة جمالت جامعة يف قانون املنافسة تعدا وجهية لغرض حامايت امللكية الفكرية املتعلقة ابلصحة  املنافسة

( الرتتيبات املضادة للتنافس ية )مثل صفقات "ادلفع مقابل التأأخري" لتأأخري ادلخول اجلنيس والرتاخيص 1العامة، ويه: )

ساءة اس تخدام املركز املهمين )من خالل التسعري املفرط، ورفض التعامل أأو  (2التقييدية لرشاكت املنتجات اجلنيسة(؛ ) واإ

( ومعليات الاندماج والاس تحواذ. 3ترخيص الرباءات، وغريها من انهتأاكت حقوق امللكية الفكرية مثل التقايض الزائف(؛ )
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يطاليا ، حيث جنح اس تخدام قانون املنافسة وترد ادلراسات الإفرادية القطرية من جنوب أأفريقيا والولايت املتحدة واإ

دخال  ىل اإ لأغراض الصحة العامة. وفامي يتعلق ابس تخدام ضامانت تريبس اخلاصة ابلبدلان الأقل منوًا، يتطرق املوجز أأيضًا اإ

فرتات انتقالية لرتيبس يف مكبوداي وأأوغندا وبنغالديش، وهو حترك ترشيعي عىل املس توى الوطين ميكهنا من الاس تفادة من 

ماكنية اس تخدام قانون املنافسة يف لك من البدلان املتقدمة والنامية  فرتة الاستبعاد املطوةل لرباءات الأدوية. ويطرح املوجز اإ

ساءة اس تخدام حقوق امللكية الفكرية، ولكن ذكل ل يزال يف الوقت احلايل تدبريًا غري مس تخدم بشلك اكٍف. ويوىص  ملنع اإ

دين وامجلاعات الصحية دورًا يف تقدمي الشاكوى املتعلقة ابملنافسة أأو حتقيقاهتا. وأأخريًا، يوىص بأأن تضطلع منظامت اجملمتع امل

بأأن يتخذ لٌك من البدلان الأقل منوًا، اليت مل تدخل ابلفعل الفرتات الانتقالية يف الترشيعات احمللية، اخلطوات الالزمة للقيام 

 بذكل.

( بشأأن النفاذ اإىل عالج الهتاب الكبد الوابيئ يس عىل حتديد 2018املية )يركز التقرير املرحيل ملنظمة الصحة الع .28

( من خالل 2016العوائق القامئة يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل والتغلب علهيا. ويقدم التقرير حتديثًا للطبعة الأوىل )

ضادة للفريوسات مبارشة الفعالية املنقذة للحياة اس تعراض التقدم اذلي أأحرزته البدلان يف توس يع نطاق النفاذ اإىل الأدوية امل

لعالج الهتاب الكبد الوابيئ يس. وقد مُجع التقرير املرحيل ابس تخدام اس تقصاء ملنظمة الصحة العاملية حول توافر واس تخدام 

لرشاكت  دوةل منخفضة ومتوسطة ادلخل عرب ست مناطق واس تقصاء 23الأدوية املضادة للفريوسات مبارشة الفعالية يف 

ىل مقابالت مع مقديم معلومات وأأحصاب مصلحة رئيس يني. ويس تعرض التقرير  ضافة اإ الابتاكر واملنتجات اجلنيسة، اإ

التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها البدلان ويصف التطورات الأخرية فامي يتعلق خبمسة عوامل رئيس ية يعمتد علهيا النفاذ اإىل 

الفعالية، أأل ويه: يرس التاكليف وضامن اجلودة واملوافقة التنظميية والالزتام احلكويم الأدوية املضادة للفريوسات مبارشة 

والمتويل. وهو يسلط الضوء عىل جمالت العمل الرئيس ية لوزارات الصحة وغريها من هجات صنع القرار احلكومية ومصنعي 

لهيا الت قبال عىل الأدوية املضادة للفريوسات الأدوية والرشاكء التقنيني. ومن النتاجئ املهمة اليت انهتىى اإ قرير ما ييل: أأن الإ

ىل العالج  مبا يف ذكل النفاذ العادل؛ وأأن  -مبارشة الفعالية يزتايد ببطء وبصورة غري منتظمة؛ ووجوب الإرساع خبطى النفاذ اإ

صدار تراخيص طوعية أأو عدم وجود براءا ىل اخنفاض أأسعار العالج مع اإ نتاج الأدوية املنافسة املزتايدة أأدت اإ ت مما يسمح ابإ

اجلنيسة؛ وأأن التاكليف ل تزال غري ميسورة للأدوية املضادة للفريوسات مبارشة الفعالية يف العديد من البدلان ذات ادلخل 

املتوسط الأعىل وذات ادلخل العايل؛ وأأن تغطية خدمات الفحص والتشخيص ل تزال منخفضة للغاية؛ وأأن خيارات العالج 

الزايدة والتحسن. وبشلك عام، يبني التقرير أأن خمتلف البدلان تعايش أأحواًل خمتلفة، حيث ما زال بعضها يناضل مس مترة يف 

مع حواجز الأسعار والرباءات، فامي متكنت غريها من امليض قدمًا. وتظهر هذه التجارب القطرية أأن النفاذ اإىل عالج ابلأدوية 

رة التلكفة يتطلب ُتاواًب حكوميًا قواًي، ووقاية عىل الصعيد الوطين، وخططًا املضادة للفريوسات مبارشة الفعالية ميسو 

 للتشخيص والعالج، ومتوياًل اكفيًا. كام ميثل ضامن اجلودة الصارم للأدوية املضادة للفريوسات مبارشة الفعالية رضورة أأيضًا.

( مجموعة خمتارة من أأحاكم قوانني 2017 )يتناول موجز منظمة الصحة العاملية التقين بشأأن الرعاية الصحية الشامةل .29

نه ل  الرباءات اليت تتضمن حامايت للصحة العامة. وبيامن يقدم املوجز مناذج من الأحاكم الترشيعية الشامةل للصحة العامة، فاإ

اثرة  القضااي ذات الصةل يُقصد به أأن يكون مبثابة دليل صياغة لقوانني امللكية الفكرية، بل دليل ملوظفي الصحة اذلين ميكهنم اإ

أأثناء صياغة قوانني امللكية الفكرية. ويقدم املوجز توصيات بشأأن مجموعة متنوعة من تدابري الصحة العامة ابس تخدام 

"اسرتاتيجية ثالثية اجلوانب". أأما اجلانب الأول فيتطلب توفري ضامانت اكفية مبوجب القانون احمليل. ولتحقيق ذكل، يوىص 

عفاء "بولر" والاس ترياد املوازي بأأن تدخل البدلان مج  يع الضامانت املتوافقة مع اتفاق تريبس عىل تعددها، ومن ذكل اإ
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لزامية اخملصصة اس تئثارًا أأو يف غالبيهتا للتصدير.  والرتخيص الإلزايم وأأحاكم الترصحي ابلس تخدام احلكويم والرتاخيص الإ

يف املامرسة العملية، ومن ذكل عىل سبيل املثال ضامن عدم  وعالوة عىل ذكل، يوىص بأأن تكون الضامانت قابةل للتطبيق

ىل تعليق الرتخيص. ويتطلب اجلانب الثاين اس تخدام الاس تثناءات ومواطن  لزايم اإ جراءات الطعن يف ترخيص اإ فضاء اإ اإ

ىل البدلان الأقل منواً لضامن اس تفادهتا الاكمةل من الفرتات الان  ع املرونة حبمكة. وهذا موجه بشلك غالب اإ تقالية، يف حني تشجَّ

جراءات ترشيعية ملنع التجديد املس متر  جراءات الاعرتاض عىل الرباءات واختاذ اإ البدلان النامية عىل النظر يف اس تخدام اإ

دراج  ثناء للبدلان عن اإ عادة صياغة معايري الأهلية للحامية برباءات. وأأخريًا، ينطوي اجلانب الثالث عىل اإ للرباءات من خالل اإ

تريبس بالس، مثل حرصية البياانت ومتديدات مدد الرباءات. كام يضاد املوجز اس تخدام العقوابت اجلنائية جزاًء عىل أأحاكم 

التعدي عىل الرباءات. ومن الأوجه املهمة أأن اجلوانب الثالثة مجيعًا معَّرفة بأأُنا ترامكية ل مس تقةل، وابلتايل مفن املس تحسن 

 أأن تس تخدهما البدلان جممتعة.

( حملة عامة عن اتفاق تريبس من حيث صلته ابلنفاذ اإىل 2006دم ورقة الإحاطة من منظمة الصحة العاملية )تق .30

الأدوية. ومن خالل الرتكزي عىل أأحاكم "الضامن" يف اتفاق تريبس، واملعروفة أأيضًا ابمس مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، 

س تخدمت فهيا بدلان مواطن املرونة هذه لتحسني النفاذ اإىل مضادات تسلط الورقة الضوء عىل بعض احلالت الناحجة اليت ا

الفريوسات القهقرية. وتتناول الورقة أأيضًا ابختصار اخليارات املتاحة للبدلان املهمتة ابلس تفادة من مواطن املرونة يف اتفاق 

ف الو  ىل أأدوية فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز. وتُعِرا رقة مشلكة النفاذ عىل أأُنا مشلكة تعمتد عىل تريبس لزايدة النفاذ اإ

العديد من العوامل، ل س امي احلمكة يف اختيار الأدوية واس تخداهما، والمتويل الاكيف واملس تدام، والأسعار امليسورة، ونظم 

جامًل، فاإن حقي % 95-50قة أأن الإمداد املوثوقة. وبيامن تثبت الورقة أأن السعر جمرد عنرص واحد من عنارص مشلكة النفاذ اإ

من الأدوية يف البدلان النامية ل تقدم للجمهور جمااًن بل يتحمل املرىض أأنفسهم مثهنا، تعين أأن الأسعار ل تزال مؤثرة بشلك 

ىل الأدوية، أأبِرزت ضامانت تريبس  ىل ادلواء. وللتخفيف من التأأثري السليب يف أأسعار الأدوية والنفاذ اإ مبارش يف النفاذ اإ

" وأأحاكم اس تثناء التشغيل 3" والاس ترياد املوازي، "2" الرتخيص الإلزايم، "1ية ابعتبارها الأكرث أأمهية: "الثالث التال 

ذا أأدِخلت يف القانون الوطين، مفن املوىص  ل اإ املبكر. ومبا أأنه ل ميكن اس تخدام الضامانت املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس اإ

لقاء نظرة رسيعة عىل ُتارب الرتخيص الإلزايم يف اتيلند  به أأن تصمم البدلان وتسن ترشيعات تسمح لها ابس تخداهما. وابإ

نتاج حملية بتطبيق الرتخيص الإلزايم أأو تراخيص  ندونيس يا، تويص الورقة البدلان اليت دلهيا قدرة اإ والربازيل ومالزياي واإ

نتاج احمليل لالإصدارات اجلنيسة من الأدوية احملم  ىل البدلان اليت الاس تخدام احلكويم لمتكني الإ ية برباءات. أأما ابلنس بة اإ

نتاج احمليل، فتوىص ابلنظر يف خيارات الاس ترياد املوازي.  يتعذر فهيا الإ

نرتانش يوانل بشأأن أأسعار الأدوية وتوافرها  .31 نا الطبعة الثانية من دليل منظمة الصحة العاملية ومنظمة هيلث أأكشن اإ اإ

ث يوفر مقاربة مهنجية موحدة لإجراء اس تقصاءات بشأأن أأسعار ويرس تاكليفها ومكوانت أأسعارها، يه دليل م  نقح وُمحدَّ

جراء  الأدوية وتوافرها يف مجيع أأحناء العامل. واجلزء الأكرب من ادلليل خمصص لتقدمي تفاصيل متعمقة خطوة خبطوة بشأأن كيفية اإ

ىل الرصد بعد  الاس تقصاء. ولكن وحبمك كونه تنقيحًا للطبعة اس تقصاء يف مجيع املراحل بدءاً من التخطيط ملا قبل الاس تقصاء اإ

ىل اخلربة الرثية املكتس بة من خالل الاس تخدام مدة أأربع س نوات أأجري خاللها أأكرث من   50الأوىل، تشري املقدمة والمتهيد اإ

نرتانش يوانل. وقد أأ  سفرت اس تقصاًء حول أأسعار الأدوية وتوافرها ابس تخدام طريقة منظمة الصحة العاملية/هيلث أأكشن اإ

ىل العديد من البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل: أأن أأسعار الأدوية مرتفعة، خاصة  نتاجئها عن أأدةل موثوقة تثبت ابلنس بة اإ

يف القطاع اخلاص؛ وأأن التوافر قد يكون منخفضًا، ل س امي يف القطاع العام؛ وأأن العالجات غالبًا ما تكون غري ميسورة 
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ىل الكفاءة؛ وأأن هوامش الرحب يف  15ر التلكفة )تزيد تلكفهتا عن أأج يومًا من العمل(؛ وأأن املشرتايت احلكومية قد تفتقر اإ

سلسةل التوزيع قد تكون مبالغًا فهيا؛ وأأن الأدوية ختضع للعديد من الرضائب والرسوم. وقد ُوجد أأن ارتفاع الأسعار من أأكرب 

نفاذها عىل  املس توى القطري أأثر يف أأسعار الأدوية. ومن خالل ُتميع نتاجئ عقبات النفاذ، كام أأن لتنفيذ حقوق الرباءات واإ

نرتانش يوانل لالس تقصاءات، يوىص بس ياسات  الاس تقصاءات السابقة ابس تخدام أأداة منظمة الصحة العاملية/هيلث أأكشن اإ

أأدةل مؤرشات  وطنية وتسعري للأدوية واسرتاتيجيات للمشرتايت للمساعدة عىل ضامن حتسني يرس تلكفة الأدوية. ومبا أأن

أأسعار الأدوية ل تُظهر السعر اذلي يدفعه املرىض ل يف القطاع العام ول القطاع اخلاص بسبب استبعاد الأدوية الأساس ية 

جراء مقارانت بني البدلان ابس تخدام مهنجية مثل طريقة منظمة  اجلديدة احملمية برباءات مهنا، يوىص مبواصةل رصد الأسعار واإ

نرتانش يوانل.الصحة العاملية/ه   يلث أأكشن اإ

( حتلياًل للعقبات احملمتةل اليت حتول دون دخول 2009تضمن حبث قطاع الأدوية اذلي أأعدته املفوضية الأوروبية ) .32

ىل الأسواق واملنافسة بني الأدوية الأصلية. وقد مجعت يف البحث معلومات عن أأدوية مقرتنة مبائتني وتسعة  الأدوية اجلنيسة اإ

. 2007اإىل  2000رشكة أأدوية جنيسة. وركز التحليل عىل الفرتة من  27رشكة أأدوية أأصلية و 43انت من عرش جزيئًا وبيا

ىل أأن حنوًا من نصف الأدوية اليت خضعت لدلراسة واهجت دخول ادلواء اجلنيس خالل س نة بعد انقضاء  وانهتىى البحث اإ

يف املتوسط من فقد الاس تئثارية، واكنت أأسعار الأدوية الرباءة أأو فقد اس تئثارية البياانت. ووقع ادلخول بعد س بعة أأشهر 

يف املائة يف املتوسط. وتنخفض  25اجلنيسة عند ادلخول أأقل من أأسعار الأدوية الأصلية قبل فقد الاس تئثارية بنحٍو من 

ئثارية. يف املائة حتت أأسعار الأدوية الأصلية يف غضون عامني من فقد الاس ت  40الأسعار أأكرث حىت تصل اإىل حوايل 

لت رشاكت الأدوية اجلنيسة حصصًا يف السوق تبلغ حوايل  ابملائة يف غضون عامني.  45يف املائة خالل عام واحد و 30وحصَّ

ويظهر البحث أأن رشاكت الأدوية الأصلية اعمتدت مجموعة من اسرتاتيجيات الرباءات لتوس يع نطاق ومدة امحلاية برباءات 

 كبريًا من الرباءات عىل نفس ادلواء، مما يوجد حاةل من عدم التيقن لرشاكت الأدوية اجلنيسة لأدويهتا. وكثريًا ما تودع عدداً 

ادلاخةل فامي يتعلق بنطاق امحلاية برباءات وقوهتا. وينشأأ عدم التيقن أأيضًا من خالل الإيداع الاسرتاتيجي لطلبات براءات 

ىل التقايض بشأأن فرعية من شأأُنا أأن متدد فرتة الفحص اذلي جيريه مكتب الرب  اءات. كام تلجأأ رشاكت الأدوية الأصلية اإ

ىل تسوية تقيد ادلخول اجلنيس  الرباءات لردع رشاكت الأدوية اجلنيسة ادلاخةل الأصغر بشلك خاص، وكثريًا ما يفيض ذكل اإ

ىل أأن رشاكت الأدوية الأصلية تس تدعي أأساسًا الرباءات الثانوية يف احملمكة. وفامي يتعلق  أأو تؤخره. وانهتىى البحث أأيضًا اإ

ىل أأن رشاكت الأدوية الأصلية تنخرط فامي يسمى ابسرتاتيجيات  ابلتنافس بني رشاكت الأدوية الأصلية، يشري البحث اإ

ىل أأن رشاكت الأدوية  جامًل، تشري نتاجئ البحث اإ الرباءات ادلفاعية لتعطيل تطوير رشكة أأدوية أأصلية أأخرى دلواء منافس. واإ

 مجموعة من ممارسات الرباءات ملنع دخول رشاكت أأدوية أأصلية أأخرى الأسواق، فضاًل عن رشاكت الأصلية تنخرط يف

 الأدوية اجلنيسة. 

دارة  556( بياانت بشأأن اإطالق 2019اس تخدمت دراسة وااتل وداي ) .33 كيااًن جزيئيًا جديدًا )حظيت ابملوافقة من اإ

 70يف  2017-1980أأدوية مبتكرة وغري مبتكرة( خالل الفرتة  وتتضمن 2011و 1987الغذاء وادلواء الأمريكية بني عايم 

سوقًا للتوصل عن طريق التحليل اإىل مدى تأأثر احامتلية اإطالق أأدوية جديدة ابس تحداث براءات منتجات يف الأدوية نتيجة 

 مدى ضبط للتوصل عن طريق التحليل اإىل 2017-2007لتفاق تريبس. واس تخدمت ادلراسة أأيضًا بياانت أأسعار للفرتة 

ىل أأن براءات املنتجات  أأسعار هذه الأدوية اجلديدة لتالمئ مس توايت ادلخل املنخفضة يف البدلان النامية. وتشري النتاجئ اإ

ىل أأسواق ادلخل الأقل. وتربز النتاجئ أأيضًا  تزيد من احامتل اإطالق منتج جديد ومبتكر ولكن التأأثري ضئيل للغاية ابلنس بة اإ
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يف التأأثري عرب أأنواع الأمراض ومس توايت ادلخل اخملتلفة. كام توجد أأدةل عىل أأن رشاكت الأدوية  حاةل من عدم التجانس

الأصلية ومنتجي الأدوية اجلنيسة متزي وتضع أأسعارًا أأقل يف أأسواق ادلخل املنخفض. وتبلغ الاختالفات يف الأسعار أأقصاها 

ىل الأدوية اليت تعاجل الأمراض املعدية، وخاصة  ىل أأن ابلنس بة اإ فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز. وانهتت ادلراسة أأيضًا اإ

ىل اخنفاض الأسعار. وتمتثل النتاجئ الرئيس ية يف أأن  التنافس مضن الفئات اجلزيئية وكذكل مضن الفئات العالجية يؤدي اإ

ن اكن هذا التأأثري ضئيالً  يف حاةل البدلان الأقل دخاًل.  براءات املنتجات تقرتن بزايدة احامتل اإطالق دواء جديد مبتكر، واإ

 وتُضبط أأسعار الأدوية اإىل حٍد ما حسب مس توى ادلخل.

" من 6( التدابري احمللية اليت وضعها أأعضاء منظمة التجارة العاملية لتنفيذ "نظام الفقرة 2015مف )يس تعرض حبث اك .34

دير، علامً بأأن تنفيذ هذه املرونة الإضافية اختياري الربوتوكول املعدل لتفاق تريبس، مع الرتكزي عىل التدابري اليت تسمح ابلتص

لزاميًا. وعىل ذكل فاإن اعامتد مثل هذا الترشيع مطلوب عىل املس توى احمليل ليشلك جزءاً من القانون احمليل. ومبا أأن  وليس اإ

ن اليت تعزم عىل تتعلق بشلك جديد ممتزي من الرتخيص الإلزايم للتصدير تعيينًا، فاإن احامتل تطبيق البدلا 6الفقرة 

خطارات جملس تريبس  اس تخدامه لس ترياد أأدوية ترشيعات حمددة أأقل بكثري. وابس تخدام مزجي من املعلومات اجملمعة من اإ

لكرتونية WIPO Lexوحمارض اجامتعات جملس تريبس وبياانت قاعدة ويبو ليكس ) ( واملعلومات اجملمعة من املواقع الإ

مة مفصةل عن كيفية ومدى تغطية أأعضاء منظمة التجارة العاملية للسامت الرئيس ية لنظام الفقرة احلكومية، تقدم الورقة نظرة عا

أأي ما  -من أأعضاء منظمة التجارة العاملية )ورصبيا(  51، اعامتد 2015. وتظهر النتاجئ، حسب الوضع يف شهر يوليو 6

، بدرجات متفاوتة من التفصيل والتعقيد. ويضم هؤلء تدابري تنفيذية حمددة -يقرب من ثلث أأعضاء منظمة التجارة العاملية 

فرصة لتجميع الطلب عىل منتج ما يف  6الواحد ومخسون عضوا جلا مصدري الأدوية احلاليني. ويوىص ابختاذ نظام الفقرة 

قلميية، وابلتايل السامح مبقياس قابل لالس مترار اقتصاداًي للمنتج وتصدير منتج دوايئ. ويُنص ح أأيضًا بأأن شلك مشرتايت اإ

يواصل أأعضاء منظمة التجارة العاملية مناقشة متعمقة خملتلف القضااي، مبا يف ذكل ما ييل: اس تخدام النظام كأداة للمشرتايت؛ 

؛ وكيفية جعل املشاركة يف النظام 6والكيفية اليت ميكن هبا دمج وزارات الصحة بشلك أأكرث فاعلية يف اس تخدام نظام الفقرة 

اثرة لاله امتم اقتصاداي وقابةل لالس مترار ومس تدامة؛ وكيفية تبس يط التدابري الوطنية لتنفيذ النظام. ويوىص أأيضًا بأأن أأكرث اإ

 عن طريق تشجيع الاس تخدام الواسع النطاق ملرونة تريبس هذه.  6يدمع اجملمتع ادلويل نظام الفقرة 

لزامية والترصحي ابلس تخدام احلكويم للمنتجات ادلوائية 2009ميثل دليل كورراي ) .35 ( بشأأن تطبيق ومنح الرتاخيص الإ

احملمية برباءات حماوةل لتشجيع اتباع ُنج مشرتك يف اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس لرشاء الأدوية واللقاحات 

شورة العملية والتقنية اليت ميكن أأن تس تخدهما احلكومات، فضاًل عن وحزم التشخيص. ويس هتدف هذا ادلليل تقدمي امل 

لزامية وتوظيف أأحاكم الاس تخدام احلكويم.  هيئات املشرتايت واملنظامت غري احلكومية، بشأأن طرائق تطبيق الرتاخيص الإ

ت. وينقسم ادلليل اإىل قسمني وينصب تركزيه عىل اس تخدام هذه ال ليات لرشاء واس ترياد املنتجات ادلوائية احملمية برباءا

لزايم ومنحه، بيامن يلقي القسم الثاين الضوء عىل حاةل الاس تخدام احلكويم. ويف معرض تناول  يتناول أأوهلام طلب ترخيص اإ

لزايم أأو  ىل أأن املقصود منه أأن يؤدي دور دليل فقط وأأن التطبيق احملدد ملنح ترخيص اإ حمتوايت ادلليل، يشري املؤلف اإ

دام حكويم يعمتد عىل الأحاكم ذات الصةل والسارية من القانون الوطين للك بدل. ويف حماوةل البت يف اختيار ترخيص اس تخ

حدى ال ليتني لس تخداهما، يويص املؤلف برتخيص الاس تخدام احلكويم لكونه يف كثري من احلالت الأسلوب الأبسط  اإ

ىل  صدار ترخيص اس تخدام حكويم دون والأرسع لرشاء الأدوية احملمية برباءات. ويرجع ذكل اإ مزية قانونية تتيح حلكومٍة ما اإ

ىل التفاوض املس بق مع صاحب  صداره لغرض عام غري ُتاري، اإ احلاجة اإىل طلب من طرف اثلث، ودون احلاجة، يف حاةل اإ
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عال 7الرباءة. كام يسلط الضوء عىل احلقوق اخلاصة للبدلان الأقل منوًا، مع التذكري بأأن الفقرة  ىل من اإ ن ادلوحة تزيل احلاجة اإ

نفاذ الرباءات أأو حقوق التسويق الاس تئثارية للمنتجات ادلوائية حىت ُناية الفرتات الانتقالية.  اإ

 ادلراسات اجلامعة ذات الصةل ابلرباءات والصحة العامة

( هبدف دمع 2010نرشت منظمة الصحة العاملية مجموعة من الأوراق ووهجات النظر حول امللكية الفكرية والأدوية ) .36

دارة امللكية الفكرية بطريقة موهجة حنو احتياجات الصحة العامة وأأولوايت  اجلهود املبذوةل لبناء القدرات يف جمال تطبيق واإ

البدلان النامية. واكن هذا التلكيف قد نشأأ عن الاسرتاتيجية العاملية وخطة العمل بشأأن الصحة العامة والابتاكر وامللكية 

جامًل 2008عمتدهتا مجعية الصحة العاملية لس نة الفكرية اليت ا ورقة حول املوضوعات التالية:  17. وقد تضمنت هذه اجملموعة اإ

ىل الأدوية: مقدمة؛ )1) ( وحق امللكية الفكرية والصحة العامة: الس ياق العام 2( التفاقات التجارية وامللكية الفكرية والنفاذ اإ

ىل قانون الرباءات؛ )3مع اتفاق تريبس؛ )ومواطن املرونة الرئيس ية املتوافقة  ( ومعايري الأهلية للحامية برباءات: 4( ومقدمة اإ

( ومواطن 6( ومقتطفات من "املبادئ التوجهيية لفحص براءات الأدوية"؛ )5مىت يكون الاخرتاع أأهاًل للحامية برباءة؟؛ )

عالن ادلوحة لتفاق تريبس  6رة العاملية بشأأن الفقرة ( وتنفيذ قرار منظمة التجا7املرونة يف اتفاق تريبس: حاةل الهند؛ ) من اإ

ىل الأدوية: بعض التجارب احلديثة؛ )8والصحة العامة؛ ) لزامية والنفاذ اإ ( والرباءات ادلوائية 9( والرباءات والرتاخيص الإ

ة البياانت املقدمة لتسجيل ( وحامي11( واحتاكر بياانت التجارب الرسيرية: ال اثر والاُتاهات؛ )10الصعبة: حاةل الهند؛ )

( وأأحاكم حقوق امللكية الفكرية يف اتفاقات التجارة 12املنتجات ادلوائية: متطلبات اتفاق تريبس وأأحاكم تريبس بالس؛ )

ىل النفاذ اإىل الأدوية؛ ) ( ومقتطفات من تقرير 14( وبعض املسائل حول الصحة وحقوق الإنسان؛ )13احلرة: ال اثر ابلنس بة اإ

نسان يف المتتع بأأعىل مس توى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ )املقرر ا ( وحامية الطب 15خلاص املعين حبق لك اإ

مدادات مس تدامة من الأدوية 16التقليدي: دروس من الهند؛ ) ىل اإ ( واس تخدام قوانني وس ياسات املنافسة لزايدة النفاذ اإ

مفيد للبدلان النامية: دروس من ُتربة الولايت املتحدة. ( Bayh-Doleدول )-( وهل قانون ابيه17ميسورة التلكفة؛ )

 وابلتايل فاإن هذه الأحباث تس تكشف بشلك شامل القضااي الرئيس ية يف امللكية الفكرية من حيث تعلقها ابلصحة.

اس تجابة ( اليت أأعدهتا منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية 2012تقدم ادلراسة الثالثية الأطراف ) .37

للطلب املزتايد عىل تعزيز القدرات يف وضع الس ياسات عىل بصرية بني اجملالت املتداخةل من الصحة والتجارة وامللكية 

ىل أأربعة فصول: ) ىل الأدوية والتقنيات الطبية الأخرى وابتاكرها. وتنقسم ادلراسة اإ ( 1الفكرية، مع الرتكزي عىل النفاذ اإ

( والتقنيات الطبية: الُبعد 3( والس ياق الس ياسايت للعمل بشأأن الابتاكر والنفاذ؛ )2؛ )التقنيات الطبية: الأساس يات

نفاذي. ومن بني النتاجئ والاس تنتاجات املوجزة الرئيس ية للتقرير ما ييل: النفاذ اإىل 4الابتاكري؛ ) ( والتقنيات الطبية: الُبعد الإ

ىل عامل واحد بل يرتبط الأدوية الأساس ية عنرص من عنارص احلق يف الصحة؛ والاف  ىل النفاذ اندرًا ما يكون راجعًا اإ تقار اإ

بعدة عوامل؛ وحىت الأدوية اجلنيسة الأقل سعرًا تكون يف كثري من الأحيان غري ميسورة التلكفة أأو غري متاحة يف العديد 

ن كرثة املعوقات التنظميية أأن من البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل؛ والأنظمة التنظميية هممة لكن يف الوقت نفسه من شأأ 

تؤخر النفاذ؛ ونظام الرباءات يشجع، من حيث املبدأأ، الابتاكر، لكن منوذج الابتاكر القامئ عىل السوق هذا فشل يف 

ل أأن من شأأن الرتخيص املناسب للرباءات، مبا يف  التصدي للأمراض املهمةل؛ ورمغ اتسام تأأثري الرباءات يف النفاذ ابلتعقيد اإ

لرتاخيص الطوعية واس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، أأن يساعد يف مساعي حتقيق أأهداف الصحة العامة؛ ذكل ا

وميكن لس ياسة املنافسة أأن تكون أأداة تصحيحية؛ وأأن اتفاقات التجارة احلرة لها تأأثري مزتايد يف قضااي النفاذ. ويوىص، مضن 
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لغاء مجةل أأمور، بوجوب أأداء احلكومات دورًا رائداً   وأأن يشمل ذكل الزتاهما ابلمتويل الاكيف واملس تدام واملشرتايت الفعاةل واإ

 التعريفات امجلركية والرضائب وكذكل تنظمي هوامش الرحب املضافة عىل الأسعار. 

حاطة من2009ادلليل املرجعي ملنظمة التجارة العاملية بشأأن التجارة ادلولية والصحة ) .38  ( هو مجموعة من س بع مذكرات اإ

ىل عام  2001منظمة الصحة العاملية من عام  ومجموعة خمتارة من قرارات منظمة الصحة العاملية ذات الأثر يف الصحة  2008اإ

العامة و/أأو امللكية الفكرية و/أأو التجارة ادلولية. ويتضمن ذكل قرارات صادرة عن املكتب الإقلميي ملنظمة الصحة العاملية يف 

ىل قرارات ذات صةل صادرة عن خمتلف مجعيات الصحة العاملية. وهيدف ادلليل، اذلي يتضمن  جنوب رشق أ س يا ابلإضافة اإ

أأيضًا قاموسًا أأساس يًا ملصطلحات خمتارة، اإىل مساعدة املهنيني الصحيني عىل التغلب عىل الغموض اذلي يكتنف لغة التجارة 

حاطة مفيدة. ومذكرات الإحاطة اليت والصحة وتوضيح بعض قضااي الصحة العامة املتعلقة ابلتجارة من خالل دم ج مذكرات اإ

ىل الأدوية ) ىل الأدوية 2001أأدرجت يه: العوملة واتفاق تريبس والنفاذ اإ (؛ واتفاق تريبس وحقوق امللكية الفكرية والنفاذ اإ

 البدلان (؛ والابتاكر للأمراض اليت تؤثر أأساسًا يف2006بالس )-(؛ واس تئثارية البياانت وتدابري أأخرى يف تريبس2006)

(؛ وأ اثر اتفاقات التجارة احلرة الثنائية 2008(؛ وُتارب قطرية يف اس تخدام ضامانت تريبس )2007النامية: قضااي وأأفاكر )

ىل الأدوية؛ واتفاق منظمة التجارة العاملية العام بشأأن التجارة يف اخلدمات واخلدمات املتعلقة ابلصحة ) (. 2006يف النفاذ اإ

 دلليل نقطة انطالق للمهنيني الصحيني املهمتني مبجال التجارة والصحة لكهنم ليسوا عىل دراية به.ويوىص ابختاذ هذا ا

قران )أأدبيات اقتصادية( اكدميية خضعت لس تعراض الأ  حبوث أأ

 حفز تطوير الأدوية والتكنولوجيات الصحية اجلديدة وتشجيعه

دلراسة أأثر  1998-1977 وانميًا عىل مدار الفرتة بدلًا متقدماً  74( بياانت عن 2017اس ُتخدمت يف دراسة غامبا ) .39

يداعات براءات دوائية مرحجة  تعزيز حامية امللكية الفكرية يف الابتاكر احمليل يف قطاع الأدوية. ويقاس الابتاكر احمليل ابإ

معني. وتتناول ادلراسة ابلستشهاد )وفقًا للتصنيف ادلويل للرباءات( دلى املكتب الأورويب للرباءات من قبل خمرتعني يف بدل 

دخال  نوعني من التغيريات يف نظام امللكية الفكرية يف أأي بدل: تعزيز حامية امللكية الفكرية لتحقيق الامتثال لتفاق تريبس واإ

جيابيًا كبريًا لتعزيز حامية امللك  ية أأشاكل أأضعف من حامية امللكية الفكرية اليت تس بق اتفاق تريبس. وتُظهر النتاجئ تأأثريًا اإ

يداعات الرباءات نتيجة  جيايب بنفس القوة يف اإ يداعات الرباءات نتيجة لتفاق تريبس، لكن هناك أأيضًا تأأثري اإ الفكرية يف اإ

ىل  ن التأأثري املقرتن ابتفاق تريبس أأكرب بكثري ابلنس بة اإ للأشاكل الأضعف من حامية امللكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل، فاإ

ىل أأن توفر حامية الرباءات  البدلان املتقدمة عن البدلان النامية، كام يتسم بقرص مدته نسبيًا. وبشلك عام، تشري هذه النتاجئ اإ

 أأمر همم، ومع ذكل تبدو قوة حامية الرباءات أأقل أأمهية.

بطال حممكة الاس تئناف الأمريكية لدلائرة الفيدرالية براءات 2015عكف غالسو وشانكرمان ) .40 ( عىل تقيمي تبعات اإ

يف املائة تقريبًا من  25. ول يقترص تركزي ادلراسة عىل براءات الأدوية والأهجزة الطبية، رمغ أأن 2008-1982ة طوال الفرت 

عينة الرباءات اليت خضعت للتقايض أأمام تكل احملمكة يه براءات لأدوية وأأهجزة طبية. ول تقدم النتاجئ أأي دليل عىل تأأثر 

بطال براءات أأدوية، حيث تقاس أأحباث املتابعة ابلستشهادات ابلرباءة املبطةل فضاًل أأحباث املتابعة يف الأدوية تأأثرًا معترباً   ابإ

عن التجارب الرسيرية اجلديدة. وتتناقض هذه النتيجة بشلك صارخ مع نتاجئ جمالت تكنولوجية أأخرى، ول س امي أأهجزة 

بطال  احلاسوب والتصالت والأدوات الطبية، حيث وجدت ادلراسة ابلفعل تأأثريات ثر اإ كبرية يف الاستشهادات الالحقة اإ

دارة الغذاء وادلواء عىل أأدوات طبية  احملمكة براءة ما. وفامي يتعلق ابلأدوات الطبية، تس تخدم ادلراسة أأيضًا طلبات موافقة اإ
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بطال براءة ذات صةل. والاس تنتاج الر  ىل أأن طلبات املوافقة تزيد بعد اإ ئييس من هذه جديدة مكقياس بديل للنواجت، وختلص اإ

ادلراسة هو أأنه عىل الرمغ من أأن الرباءات يبدو لها تأأثري معيق يف الابتاكر الرتامكي يف عدد من جمالت التكنولوجيا، مبا يف 

ذكل الأدوات الطبية، فال يوجد أأي دليل عىل أأن هذا هو احلال أأيضًا يف الأدوية، أأي أأن براءات الأدوية ل تعيق تطوير 

 أأدوية جديدة.

حداث التغيريات يف قوة حامية الرباءات الناُتة عن اتفاق تريبس 2012ى اكيل ومأاكهان )أأجر  .41 ( حتلياًل لبيان مدى اإ

تأأثريًا مغريًا يف هجود البحوث والتطوير )تقاس بعدد ُتارب املرحةل الأوىل الرسيرية اجلديدة( بني الأمراض العاملية والأمراض 

فئة مرضية عىل مدى الفرتة  84بدلًا ومشلت  192يف البدلان النامية. وقد مضت العينة  املهمةل، أأي الأمراض اليت تعم أأساساً 

ىل أأن حامية الرباءات الأقوى يف أأعقاب اتفاق تريبس زادت من البحث والتطوير املوجه 1990-2006 . وخلصت ادلراسة اإ

ىل الأمراض العاملية، ولكهنا مل يكن لها تأأثري يف البحث والتطوير املركاز عىل الأمراض السائدة يف البدلان النامية )الأمراض  اإ

ىل مزيد من الاستامثر يف البحوث حول الأمراض الأكرث  املهمةل(، أأي أأن زايدة قوة حقوق الرباءات يف البدلان النامية مل تؤد اإ

فاه يف البدلان النامية انتشارا نسبيا يف هذه البدلان. والاس تنتاج الرئييس هو أأنه بغض النظر عن أأي خسائر اثبتة يف الر 

بسبب زايدة الأسعار بعد تعزيز نظام الرباءات، ل يوجد أأي دليل عىل أأي ماكسب ديناميكية يف شلك زايدة احلوافز عىل 

ذا اكنت خسائر الرفاه  الاستامثر يف البحث والتطوير اذلي يتصدى للأمراض السائدة يف البدلان النامية. وبعبارة أأخرى، اإ

جيابي  ة، فال توجد ماكسب ديناميكية ملوازنهتا.الثابتة اإ

( حتلياًل لعائدات البورصة لرشاكت الأدوية الأصلية بعد قرارات احملامك احمللية يف الولايت 2011أأجرى ابانتوين ) .42

البحث دواًء ذي مسة ُتارية. وبشلك أأكرث حتديدًا، حيلل  39املتحدة بشأأن الطعون يف الصالحية املتعلقة ابلفقرة الرابعة عىل 

قضية من قضااي احملامك احمللية  37العائدات املهوةل الرتامكية يف البورصة لرشاكت الأدوية الأصلية يف أأعقاب القرار الصادر يف 

قضية هذه وجلب ذكل علهيا عائدات  37قضية من أأصل  17بشأأن طعون الفقرة الرابعة. وقد فازت الرشاكت الأصلية يف 

جيابية كبرية هائةل ترامكية . ولكن يف القضااي اليت خرسهتا أأمام احملامك، تعرضت لمك ماكئف من العائدات السلبية. وتفسريًا لهذه اإ

ىل أأن خماطر معتربة تمتخض عن التقايض ذي الصةل ابلفقرة الرابعة لرشاكت الأدوية الأصلية، حيث  النتاجئ، تشري ادلراسة اإ

ىل عائدات سلبية كبرية يف البورصة. و  تدعي ادلراسة أأن خطر فقدان حامية الرباءات حيدث حاةل من عدم تؤدي اخلسارة اإ

 التيقن للرشاكت، مما ما شأأنه أأن يؤثر يف حوافزها لالستامثر يف البحث والتطوير لأدوية جديدة.

فرادية حلل فهيا تأأثري تعزيز حامية الرباءات يف الربازيل عام 2010أأعد راين ) .43 عىل صناعة الطب  1996( دراسة اإ

يف ولية ساو ابولو الربازيلية. ويتناول هذا املقال مخسة من مشاريع الطب احليوي حمددة تتيح أأدةل عىل أأن تعزيز احليوي 

ىل  حامية الرباءات أأدى اإىل زايدة يف النشاط الابتاكري من قبل رشاكت أأدوية جنيسة عريقة وكذكل رشاكت انش ئة، واإ

الأسواق الربازيلية ورمبا الأمريكية والأوروبية. وتشري ادلراسات الإفرادية اإطالق أأدوية طبية حيوية جديدة محمية برباءات يف 

أأيضًا اإىل وقوع زايدة يف التعاون بني رشاكت الأدوية اجلنيسة اخلاصة والباحثني اجلامعيني لتطوير تكنولوجيا طبية حيوية 

 جديدة نتيجة لزايدة قوة حامية الرباءات.

ادلراسات الإفرادية اخلاصة برشاكت حمددة ليدفعوا بأأن صناعة الأدوية يف الهند  ( عددًا من2009قدم أأثريه وأ خرون ) .44

نتاج الأدوية اجلنيسة  اتسمت قبل اتفاق تريبس بكثافة منخفضة للغاية يف البحث والتطوير وبرتكزي عىل خفض تاكليف اإ

رخيص وتصنيع تعاقدي مع رشاكت أأدوية وبتسويق مبارش يف البدلان اليت مل متنح براءات للمنتجات، عالوًة عىل اتفاقات ت
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أأصلية أأجنبية. وقد اكن لتفاق تريبس )مقرتاًن بقانون هاتش واكسامن يف الولايت املتحدة( عدد من ال اثر يف صناعة الأدوية 

الهندية، حيث صعدت الرشاكت الهندية من تركزي هجود البحث والتطوير عىل الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص يف 

الت اليت اكنت حامية الرباءات فهيا قد انقضت ابلفعل أأو أأوشكت عىل الانقضاء. واخنرطت الرشاكت الهندية أأيضًا يف احل

البحوث التعاقدية وخدمات التصنيع واملعلوماتية احليوية، كام أأجرت ُتارب رسيرية لرشاكت أأدوية أأصلية أأجنبية. وصاحب 

ر يف تطوير أأدوية جديدة، ولكن بدرجة أأقل بكثري. وابلتايل فقد عزز اتفاق ذكل رشوع رشاكت الأدوية الهندية يف الاستامث

تريبس حامية الرباءات وقيَّد قدرة منتجي الأدوية اجلنيسة الهنود عىل الاعامتد عىل الهندسة العكس ية من هجة، بيامن أأدى 

ىل هتيئة  فرص جديدة للرشاكت الهندية من اجلهة الأخرى. حترير الاقتصاد الهندي والتغريات التنظميية يف الولايت املتحدة اإ

ىل الرتكزي عىل تطوير الأدوية اجلنيسة الرخيصة العالية  وأأدت هذه العوامل اخملتلفة جممتعة مبنتجي الأدوية اجلنيسة الهنود اإ

نتاج اخلاصة برشاكت الأدوية الأصلية الأجنبية من خالل السامح لرشاك دراج أأنفسهم يف سلسةل الإ ت الأدوية اجلودة واإ

الأصلية ابلس تعانة مبصادر خارجية بتلكفة أأقل. ومع ذكل، ووفقًا لهذه ادلراسة، ل يوجد دليل يذكر عىل أأن اتفاق تريبس 

 جشع تطوير أأدوية جديدة حمليًا يف الهند.

عىل  2002-1978بدلًا خالل الفرتة  26( حتلياًل عىل تأأثري التغيريات يف حامية براءات الأدوية يف 2007أأجرى كيان ) .45

مقاييس خمتلفة لالبتاكر )تقاس عىل أأُنا براءات دوائية مرحجة ابلستشهاد ممنوحة من مكتب الولايت املتحدة للرباءات 

والعالمات التجارية ونفقات البحث والتطوير احمللية يف الأدوية( يف هذه البدلان. وحتلل ادلراسة تأأثري التغيريات يف حامية 

من خالل مقارنة البدلان الست والعرشين اليت شهدت تغيريًا مبجموعة من البدلان املامثةل املطابقة اليت مل  الرباءات ادلوائية

ما لأُنا منحت ابلفعل حامية براءات الأدوية أأو لأُنا اس مترت يف الكف عن ذكل طوال الفرتة الزمنية  ختضع لأي تغيريات اإ

س نوات  5ان الست والعرشين "املعالَجة" عىل أأقسام زمنية مدة لك مهنا املعنية )لأغراض ُنج املطابقة هذا، ُوزعت البدل

حسب توقيت تغيري قوانيهنا اخلاصة ابلرباءات(. وتربز النتاجئ معومًا عدم حدوث تغيري يف النشاط الابتاكري نتيجة للتغيريات 

دوية زايدة يف النشاط الابتاكري بني البدلان يف حامية براءات الأدوية حمليًا. ومع ذكل، تقرتن ابمحلاية الأقوى لرباءات الأ 

الأعىل من حيث الناجت احمليل الإجاميل للفرد والتحصيل التعلميي. والاس تنتاج الرئييس لهذه ادلراسة هو أأنه ل دليل عىل أأن 

 زايدة قوة حامية براءات الأدوية تؤدي اإىل زايدة يف النشاط الابتاكري احمليل يف صناعة الأدوية.

ىل أأن صناعة 2006ار وغوابكومار )أأجرى د .46 ( تقياميً لتأأثري اتفاق تريبس يف صناعة الأدوية الهندية. وخلصت ادلراسة اإ

نفاق عىل البحث والتطوير، مدفوعة أأساسًا بأأكرب اجلهات الفاعةل  الأدوية الهندية خاضت معلية توحيد وشهدت زايدة يف الإ

ور منتجو الأدوية اجلنيسة الهنود أأيضًا أأدوية جنيسة جديدة وأأنظمة يف السوق الهندية، رانباكيس وادلكتور ريدي. وط

مس تحدثة لتوصيل الأدوية منذ اعامتد اتفاق تريبس. كام زادوا من عدد موافقات السوق اجلديدة يف الولايت املتحدة 

اقدات البحث والتصنيع. ويزتايد واململكة املتحدة. وبرز منتجو الأدوية اجلنيسة الهنود أأيضًا كأطراف فاعةل قوية يف أأسواق تع

نفاق منتجي الأدوية  اخنراطهم يف ترتيبات التعاون والتحالف مع رشاكت الأدوية الأصلية الأجنبية. ولكن عىل الرمغ من زايدة اإ

اجلنيسة الهنود عىل البحث والتطوير وأأنشطة تسجيل الرباءات، مل يتحقق جناح كبري حىت ال ن يف تطوير أأدوية جديدة 

ًا. وتؤكد ادلراسة أأن من العوامل الهامة لنجاح صناعة الأدوية الهندية يف حقبة ما بعد اتفاق تريبس، هو قدرهتا عىل فعلي

ل حامية حمدودة لرباءات العمليات.  التطور والمنو يف ظل نظام براءات ضعيف قبل تريبس مل يكن مينح اإ

س تكشاف أأفضل الأسعار ادلولية للأدوية يف س ياق عاملي. ( حتلياًل نظراًي ممنقًا للغاية ل2005قدم جاك ولجنو ) .47

ىل أأنه ابلنظر اإىل التباين الكبري يف ادلخل بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية، ل ينبغي ابلرضورة أأن تغطي  ويشري المنوذج اإ
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نتاج الأدوية وتوزيعها. ول ينبغي أأيضًا  سهام يف نفقات البحث الأسعار يف البدلان النامية التلكفة احلدية لإ أأن تكون عامل اإ

والتطوير املناظر. وحيتج ذلكل أأساسًا ابخنفاض القوة لرشائية يف البدلان النامية، مما يرحج أأن تكون أأي زايدات يف العائدات 

القاعدة يف  عىل رشاكت الأدوية الأصلية جراء زايدة قوة حامية الرباءات يف البدلان النامية ضئيةل. ويمتثل الاس تثناء من هذه

ن من شأأن زايدة قوة حامية الرباءات للأدوية اليت تس هتدف الأمراض السائدة غالبًا يف البدلان  الأمراض املهمةل، حيث اإ

 النامية أأن تؤدي اإىل زايدة يف حوافز تطوير الأدوية.

برباءات تأأثريًا كبريًا رشاكت هندية ترحج تأأثري حامية املنتجات  103( أأدةل اس تقصائية مُجعت من 2005قدم سامباث ) .48

ىل أأن منتجي  يف اسرتاتيجيات الأعامل وأأنشطة البحث والتطوير دلى منتجي الأدوية اجلنيسة يف الهند. ويشري الاس تقصاء اإ

الأدوية اجلنيسة الهنود اعمتدوا اسرتاتيجيات تنافس ية وكذكل تعاونية اس تجابة لس تحداث براءات املنتجات. واكن من بني 

ىل أأسواق خاضعة للتنظمي، وتعزيز مجموعات املنتجات تصداًي للمنافسة العاملية، وزايدة الاسرتاتيجيا ت التنافس ية ادلخول اإ

الاستامثر يف البحث والتطوير عىل وجه التحديد لإحداث ابتاكرات يف الأدوية اجلنيسة من خالل منتجات ومعليات جديدة 

محمية برباءات لأسواق غري خاضعة لكيًا أأو جزئيًا للتنظمي، ومن خالل ومساحيق املواد الفعاةل، وتوريد أأدوية جنيسة غري 

نشاء مصانع وبنية حتتية للتسويق خارج الهند أأو تعزيز رشأاكت املوردين، وبتقدمي خدمات متخصصة يف سوق البحوث  اإ

والبحث والتطوير التعاوين وأأحباث التعاقدية. وأأما الاسرتاتيجيات التعاونية مفن بيهنا ترخيص التكنولوجيا الأجنبية من املاكل 

العقود وحتالفات التسويق املشرتك. ويتيح الاس تقصاء أأيضًا أأدةل عىل أأن منتجي الأدوية اجلنيسة الهنود وجدوا صعوبة أأكرب 

ىل التكنولوجيات اجلديدة بعد تريبس بسبب وجود براءات متعددة يف كثري من الأحيان عىل مدخالت البحوث  يف النفاذ اإ

وم ترخيص ابهظة. وأأخريًا، تشري الأدةل أأيضًا اإىل جلوء منتجي الأدوية اجلنيسة الهنود بشلك مزتايد اإىل تسجيل أأو رس

ىل أأن اتفاق تريبس اكن هل  براءات بشلك دفاعي لضامن عدم عرقةل أأنشطهتم من قبل ال خرين. وبشلك عام، تشري ادلراسة اإ

وية اجلنيسة الهندية اليت تتصدى للتحدايت املناظرة مع سعهيا يف الوقت تأأثري جذري يف اسرتاتيجيات الأعامل لرشاكت الأد

 نفسه لغتنام الفرص.

ذا اكنت امللكية الفكرية حتجب البحث الالحق حول الأمراض الوراثية وتطوير 2013حلل ويليامز ) .49 ( مسأأةل ما اإ

الحق لالختبارات التشخيصية القامئة عىل اختبارات التشخيص الورايث. وتقارن ادلراسة بني حبوث املتابعة والتطوير ال

اجلينات واليت تعمتد عىل اجلينات البرشية املسلسةل بواسطة مرشوع اجلينوم البرشي العام أأو رشكة س يلريا اخلاصة. وهذه 

املقارنة مفيدة، لأن التسلسل اذلي قام به مرشوع اجلينوم البرشي أأتيح بشلك مس متر للمكل العام ليك يس تخدمه أأي 

ىل قانون العقود  خشص ىل معامةل نتاجئها مككل خاص من خالل امللكية الفكرية املستندة اإ جمااًن، بيامن جلأأت رشكة س يلريا اإ

ىل البياانت وعىل الرتخيص. وقد اُته مرشوع اجلينوم البرشي أأيضًا  وتقاضت من املس تخدمني التجاريني رسوما عىل النفاذ اإ

ىل َسلسةل مجيع اجلينات اليت ىل بعد حني اإ  س بق أأن سلسلهتا رشكة س يلريا ووضع البياانت يف املكل العام. وتشري النتاجئ اإ

يف املائة( يف البحث العلمي الالحق وتطوير  30و 20أأن حامية امللكية الفكرية من قبل س يلريا اكن لها أ اثر سلبية كبرية )بني 

الفكرية لرشكة س يلريا دخلت املكل العام يف غضون  اختبارات التشخيص الورايث رمغ أأن اجلينات احملمية بواسطة امللكية

عامني بعد رشوع س يلريا يف تسويقها. والاس تنتاج الرئييس من هذه ادلراسة هو أأن امللكية الفكرية، حىت لو اكنت قصرية 

 الأجل، ميكن أأن يكون لها أ اثر سلبية طويةل الأمد يف البحوث الطبية وتطوير اختبارات التشخيص.
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يص الطوعي، لرتخ ملنتجات الطبية وتوافرها، ومواضع املرونة يف تريبس )مبا يف ذكل الرتخيص الإلزايم(، وايرس تلكفة ا

 ومجمعات الرباءات

. 2002و 1983بدلًا بني عايم  76دواًء جديدًا يف  642( تقياميً لرسعة انتشار 2016أأجرى كوكبرين وأ خرون ) .50

نظام الرباءات وتنظمي الأسعار املعمول به يف اختاذها قرارات اإطالق أأدوية وتبحث ادلراسة مدى اعامتد رشاكت الأدوية عىل 

ىل أأن أأنظمة الرباءات الأقوى ترساع من اإطالق دواء جديد يف بدل معني، بيامن  جديدة يف سوق ما. وقد خلصت ادلراسة اإ

ىل تأأخريه. وتقاس قوة حامية الرباءات عىل أأربعة أأبعاد يه: مدة الرباءة، وتغطية املنتجات ادلوائية،  يؤدي تنظمي الأسعار اإ

وتغطية معليات تصنيع الأدوية، ومؤرش قوة الرباءة. ومل ختل هذه املقاييس من تباين معترب خالل الفرتة الزمنية اليت خضعت 

ىل أأن براءات املنتجات والعمل  يات لدلراسة لأن بعض البدلان مل تكن قد نفذت بعد أأحاكم اتفاق تريبس. وتوصلت ادلراسة اإ

ن اكن التأأثري أأقوى لرباءات املنتجات، حيث ينعدم تأأثري براءات العمليات يف البدلان اليت  تؤثر يف اإطالق دواء جديد، واإ

تطول فهيا مدة الرباءة، بيامن يظل لرباءات املنتجات تأأثري كبري. ومن العوامل الهامة الأخرى اليت ترسع الإطالق جحم السوق، 

الناجت احمليل الإجاميل للفرد، ووجود س ياسات حصية وطنية تسهل توزيع الأدوية. ويمتثل اذلي يقاس بعدد الساكن و 

الاس تنتاج الرئييس لهذه ادلراسة يف أأن حقوق الرباءات تؤثر يف انتشار الأدوية اجلديدة، وهو تأأثري خمتلف عن تأأثريه يف 

 تطوير أأدوية جديدة.

ات املنتجات املتاحة نتيجة لتفاق تريبس يف أأسعار املنتجات ادلوائية ( تقياميً لتأأثري براء2016أأجرى دوغان وأ خرون ) .51

أأحادية اجلزيء يف الهند. وتعمتد ادلراسة يف سبيل حتقيق ذكل عىل بعض التنويعات ش به العشوائية يف توقيت منح الرباءات 

املنتجات ادلوائية، وذكل مما ل يتجاوز  من مكتب الرباءات الهندي. وتربز النتاجئ زايدة طفيفة يف الأسعار نتيجة ملنح براءات

ىل  3 يف املائة بعد منح الرباءة. ويبدو أأن هذا التأأثري املتواضع اكن مدفوعًا اإىل حد بعيد ابس مترار وجود البدائل، حىت بعد  6اإ

صدار براءات املنتجات. ولوحظ عىل الأدوية اليت ليس لها بدائل من هذه القبيل زايدات أأعىل يف الأسعار، ن بقيت  اإ واإ

ىل أأي أ اثر معتربة يف المكيات املباعة  20الزايدة، اليت تبلغ يف املتوسط  يف املائة، متواضعة نسبيًا. ول تشري النتاجئ اإ

دخال براءات املنتجات ادلوائية مل يكن هل  والرشاكت العامةل يف السوق. ويمتثل الاس تنتاج الرئييس من هذه ادلراسة يف أأن اإ

ل أ اثر طفيفة يف طار اتفاق تريبس، مثل هتديد الرتخيص  اإ الأسعار. ويفرس الباحثون هذه النتاجئ بأأن أأحاكما حمددة يف اإ

ماكنية اس مترار منتجي الأدوية اجلنيسة اذلين اكنوا يصنعون دواًء قبل س نة  يف الهند يف  2005الإلزايم، وتنظمي الأسعار، واإ

ن تعني علهيم دف نفاذ الرباءات رمبا ذكل حىت ولو منحت براءة لحقًا )واإ ع رسوم ترخيص(، عالوًة عىل الصعوابت احملمتةل يف اإ

 حدت من قدرة ماليك الرباءات عىل زايدة الأسعار يف التطبيق العميل.

( حتلياًل ملا حيدث عندما يدخل منتجو الأدوية اجلنيسة اإىل سوق الولايت املتحدة 2016أأجرى برانس تيرت وأ خرون ) .52

ىل لأدوية ارتفاع ضغط ادل م من خالل طعن انحج ملا يسمى ابلفقرة الرابعة. فمبوجب هذه ال لية، يدخل منِتج أأدوية جنيسة اإ

سوق دواء محمي برباءة من خالل الادعاء بعدم التعدي أأو ببطالن الرباءة )الرباءات( ذات الصةل. وابس تخدام بياانت بشأأن 

ىل أأن فائض املس هتلكني يزيد مبقدار ، تش2008-2000طعون الفقرة الرابعة املقبوةل خالل الفرتة  مليار دولر  42ري ادلراسة اإ

مليار دولر  32.5أأمرييك نتيجة لدلخول قبل انهتاء صالحية الرباءات ذات الصةل، بيامن ينخفض فائض املنتجني مبقدار 

ىل  ماكسب صافية يف الرعاية أأمرييك. وهذا يعين أأن دخول الأدوية اجلنيسة قبل انهتاء صالحية الرباءة ذات الصةل يؤدي اإ

مليار دولر أأمرييك. وماكسب الرعاية ليست مدفوعة بزايدة اس هتالك الأدوية يف اجملال اذلي دخلته  9.5الاجامتعية قدرها 

الأدوية اجلنيسة، بل زايدة يف تنوع الأدوية املعروضة، لأن منتجي الأدوية اجلنيسة حيبذون تقدمي تنويعات جديدة من ادلواء 
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ىل اإحالل بدائل عربعند دخ جزيئية بقدر معترب، أأي -ول السوق. وتوحض ادلراسة أأن دخول الأدوية اجلنيسة يؤدي أأيضًا اإ

ىل أأن دخول  أأن املس هتلكني يتحولون من دواء محمي برباءة اإىل جنيس مشابه دلواء حيمل مسة ُتارية خمتلفة. ويشري هذا اإ

ن دواء جنيس واحد يؤثر أأيضًا يف أأسعار الأدوية الأ  خرى وابلتايل يزيد من الفوائد العائدة عىل مس هتليك الأدوية اجلنيسة )واإ

ىل املس هتلكني مقابل ما يذهب اإىل  اكنت ادلراسة تربز عدم وضوح يف مقدار ما يذهب مبارشة من هذا املكسب اإ

ب الرعاية صغري الصيدليات ورشاكت التأأمني وما اإىل ذكل، عىل سبيل املثال(. وتس تنتج هذه ادلراسة أأن صايف ماكس

نسبيًا، رمغ ال اثر اجلس مية دلخول الأدوية اجلنيسة عىل الأسعار. فالأثر الأسايس هو حتويل الفائض من رشاكت الأدوية 

ىل املس هتلكني. ول تس تكشف ادلراسة أأي أ اثر قد يسبهبا ذكل يف حفز تطوير أأدوية جديدة من قبل رشاكت  الأصلية اإ

 الأدوية الأصلية.

( حمددات الاختالفات يف أأسعار الأدوية عرب البدلان. وتس تخدم ادلراسة بياانت عن 2015وأ خرون )حلل دانزون  .53

أأسعار الأدوية لفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والسل واملالراي يف مجموعة كبرية من الاقتصادات الصناعية والنامية للفرتة 

وية املسجةل برباءات من قبل رشاكت الأدوية الأصلية والأدوية . وأأظهرت النتاجئ اختالفات كبرية بني الأد2004-2008

اجلنيسة. وبيامن تتأأثر الأسعار مبس توايت دخل الفرد يف خمتلف البدلان، فهىي بعيدة لك البعد عن املواءمة التامة مع 

ىل اخللل يف توزيع ادلخل يف البدل ان النامية. وعالوة عىل مس توايت ادلخل الأدىن يف البدلان النامية. ويعزى ذكل جزئيًا اإ

ذكل، يبدو أأن املنافسة السعرية ضعيفة يف البدلان النامية بسبب عدم التيقن من جودة الأدوية اجلنيسة املنافسة. وتشري 

ىل أأن تشجيع دخول الأدوية اجلنيسة واملنافسة قد يكون ذا أأثر ضئيل يف احلصول  عىل الأدوية يف البدلان النتاجئ اإ

 ادلخل. املنخفضة

دارة الغذاء وادلواء الأمريكية  184( حتلياًل للتأأخر يف اإطالق 2014أأجرى برينت وكوكربن ) .54 كيااًن جزيئيًا وافقت علهيا اإ

ىل السوق بني عايم  ىل أأن  2009و 2000اإ من هذه الأدوية اكنت  160يف الولايت املتحدة وأأملانيا والهند. وانهتت ادلراسة اإ

دواًء. واكن أأرسع اإطالق للأدوية يف الولايت املتحدة  111 مل يتجاوز املتاح مهنا يف الهند ، بيامن2010متاحة يف أأملانيا عام 

يف املائة من الأدوية يف الولايت املتحدة الأمريكية يف غضون ثالثة أأعوام من موافقة  93الأمريكية، تلهيا أأملانيا: حيث أأطِلق 

يف املائة فقط يف غضون ثالثة  30لزمين. ويف املقابل، أأطلق يف الهند يف املائة يف أأملانيا خالل نفس الإطار ا 77السوق و

يف املائة. وابلرتكزي عىل اجملموعة الفرعية من الأدوية اليت  43أأعوام، وحىت يف غضون مخسة أأعوام مل يبلغ املتاح مهنا سوى 

ىل أأن متوسط التأأخر يف الإطالق يف الولايت املت حدة الأمريكية هو أأقل من طرحت يف السوق، خلصت ادلراسة اإ

شهرين، وحوايل عام يف أأملانيا، لكنه بلغ حوايل مخسة أأعوام يف الهند. ومن العوامل املهمة اليت حتدد تأأخر الإطالق اس تعداد 

ذ اكن طرح الأدوية ابلغة النجاح أأرسع حىت يف الهند. ومن التفسريات الأخرى أأن حامية الرباءات يف  السوق دلواء معني، اإ

ىل أأن الأدوية اليت طرحت يف الهند رسعان ما واهجت منافسة من أأدوية  الهند أأضعف نسبيًا، حيث تشري البياانت اإ

جنيسة، بيامن ل يوجد دليل عىل طرح أأدوية جنيسة يف الولايت املتحدة الأمريكية وأأملانيا برسعة مشاهبة. والفائدة الرئيس ية 

نفاذها قد حيول دون اإطالق أأدوية جديدة أأو املس تخلصة من هذه ادلراسة يه أأن الضعف النس يب  يف حامية الرباءات واإ

ىل يؤخر اإطالقها، لكن جناح الإطالق يؤدي اإىل طرح أأدوية جنيسة منافسة برسعة أأكرب ، مما يفرتض أأن يؤدي اإ

 الأسعار. اخنفاض

ت وجزيئات أأخرى يف ( حتلياًل بشأأن وجود اإحالل بني اجلزيئات اليت تفقد حامية الرباءا2014أأجرى فاندوروس ) .55

مثبطًا لإنزميات حتويل الهرمون أأجنيوتنسني  14نفس الفئة العالجية تس متر حاميهتا برباءات. وتعمتد ادلراسة عىل بياانت عن 
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ىل أأن سقوط الرباءة 2006-1991ومخسة مثبطات ملضخات بروتون يف س تة بدلان أأوروبية خالل الفرتة  . وتشري النتاجئ اإ

دواء جنيس حيدث حتوًل عن اجلزيء ساقط الرباءة اإىل جزيئات أأخرى ل تزال محمية برباءات مضن  عن جزيء ما مع وجود

نفس الفئة العالجية. ويس تفاد من هذه النتاجئ أأن سقوط امحلاية برباءة يؤثر أأيضًا يف الطلب عىل اجلزئيات اليت ما تزال محمية 

 دوية جنيسة تأأثري أأضعف يف الأسعار.برباءة. ويف ظل وجود أأمناط الإحالل هذه، يكون لطرح أأ 

 1990دواًء جديدًا طرحت يف السوق الأملانية بني عايم  596( للفحص عينة من 2013أأخضع ابدوري وبريرن ) .56

، مث المتسا ما طرح مهنا أأيضًا يف الهند وما انظر ذكل من تأأخر يف الإطالق. ويغطي التحليل التجرييب فرتة ما قبل 2004و

بعد توقيع الهند اتفاق تريبس، لكن التنفيذ تأأخر بسبب فرتة سامح مدهتا  1995كل الفرتة اليت تلت عام اتفاق تريبس وكذ

. أأي أأن التحليل يدرس اإطالق الأدوية اجلديدة قبل تريبس. وأأظهرت النتاجئ أأن حوايل ثلث 2005س نوات حىت عام  10

ل الرئييس لتأأخر الإطالق هو النجاح التجاري املتوقع دلواٍء ما، الأدوية اليت أأطلقت يف أأملانيا أأطلقت أأيضًا يف الهند. والعام

مهنا يف الهند أأيضًا. ويظهر التحليل أأن طرح  42دواًء ابلغ النجاح أأطلق يف أأملانيا، أأطلق  51فقد وجد التحليل أأنه من بني 

ت اتفاق تريبس. وهناك أأدةل عىل ، وقد يرجع ذكل اإىل شلك من أأشاكل التأأثر بتوقعا1995الأدوية اكن أأرسع بكثري بعد عام 

أأن الأدوية اخلاصة ابلأمراض املعدية تطالها تأأخريات أأطول يف الإطالق، وهو ما قد يعزى اإىل صغر جحم السوق )من حيث 

 القوة الرشائية( واخنفاض الأسعار بسبب منافسة الأدوية اجلنيسة.

ية برباءات وجحم الطلب علهيا يف الولايت املتحدة ( حتلياًل لأسعار الأدوية احملم 2012) أأجرى لكداوالا وفيلبسون .57

. وقد أأظهرت 2002و 1992جزيء انهتت حامية براءاهتا بني عايم  101بعد انهتاء مدة حاميهتا برباءات. وتأألفت العينة من 

ر بعد انهتاء مدة أأشه 5يف املائة خالل  5النتاجئ أأنه بعد انهتاء صالحية براءة ما، تتقلص مبيعات ادلواء يف املتوسط بنحو 

ىل امحلاية برباءة قد حد من اخملرجات قبل انهتاء مدة الرباءة.  ذا اكن ارتفاع الأسعار املستند اإ الرباءة، ول تزداد كام قد يُتوقع اإ

ىل أأن هذا المنط يفرسَّ بأأنا التسعري الاحتاكري اذلي تتيحه الرباءات حيفاز رشاكت الأدوية الأصلية عىل  وتشري ادلراسة اإ

ذا انقضت مدة امحلاية برباءة، قلت حوافز رشاكت الأدوية الا ستامثر يف ادلعاية، وهو ما يعدا كتسويق مبارش للطبيب. فاإ

الأصلية عىل الاستامثر يف ادلعاية. ويف املدى القصري، قد يوازن اخنفاض الطلب نتيجة لحنسار ادلعاية أأي زايدة يف الطلب 

ن تأأثري السعر يطغى عىل تأأثري ادلعاية. ومع ذكل، تظهر النتاجئ أأن ما بسبب اخنفاض الأسعار. أأما عىل املد ى الطويل، فاإ

يف املائة تقريبًا بسبب احنسار ادلعاية.  30يعود عىل املس هتلكني من ماكسب الرعاية الناُتة عن انقضاء براءة، تقلا بنس بة 

 عن امحلاية برباءات هيئي حوافز خاصة قياِمة والاس تنتاج الرئييس من هذه ادلراسة هو أأن التسعري الاحتاكري الناجت

ذا اكن التسويق هيئي قمية للمس هتلكني، فاإن هذه احلوافز ميكن أأن تعوض التاكليف  للرشاكت عىل الاستامثر يف التسويق، واإ

 اليت يتحملها املس هتلكون جراء التسعري الاحتاكري املقرتن ابلرباءات.

دمت رشكة أأدوية أأصلية معلية الرباءات بشلك اسرتاتيجي لمتديد فرتة ( كيف اس تخ2012وحض أأمني وكيس يلهامي ) .58

رساين الرباءة، وتعطيل الأدوية اجلنيسة املنافسة العامة لثنني من الأدوية املضادة للفريوسات القهقرية )نورفري واكليرتا(. 

يانت كيف وفر اس تخدام الرباءات براءات )مهنا براءات أأولية واثنوية( حتمي هذين ادلواءين، وب  108وحددت ادلراسة 

الثانوية )أأي الرباءات اليت حتمي جوانب من الأدوية خالف املادة الفعاةل، مثل براءات الرتكيبات( لرشكة الأدوية الأصلية ما 

ىل  عامًا من حامية الرباءات الإضافية بدءًا من وقت انقضاء الرباءات الأولية لدلواءين. واخلالصة أأن بعض  12يصل اإ

 رتاتيجيات الرباءات تسمح لرشاكت الأدوية الأصلية بمتديد حامية الرباءات وُتنب دخول الأدوية اجلنيسة ومنافس هتا.اس
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ليسون ) .59 ليسون واإ دواًء فقدت حامية الرباءات يف الولايت  63( سلوك الرشاكت املصنعة ملا عدده 2011حلل اإ

بيان مدى اخنراط الرشاكت يف سلوك رادع لدلخول قبل . واكن الهدف من ادلراسة ت 1992و 1986املتحدة بني عايم 

ن اقرتب فقدان  ل أأدةل واهية عىل ترصف الرشاكت بشلك اسرتاتيجي لردع ادلخول اإ انقضاء حامية الرباءات. ومل تفرز النتاجئ اإ

ت قد تتيح حوافز حامية الرباءات. والاس تنتاج الرئييس من هذه ادلراسة هو أأن الاس تئثارية املتحققة عرب حامية الرباءا

وال لية املس تخدمة لردع ادلخول  -اسرتاتيجية للرشاكت لردع دخول رشاكت الأدوية اجلنيسة حىت بعد انقضاء حامية الرباءة 

ن اكنت الأدةل التجريبية املؤيدة لهذا الفرضية ضعيفة نسبيًا. -يف هذه احلاةل يه ادلعاية   واإ

يصها الاس تئثاري ابلنس بة لتفاقات التعاون للتطوير التجاري لأدوية ( أأمهية الرباءات وترخ 2011وليين )ز حلل مات .60

. وأأظهرت النتاجئ 1965و 1945بني أأاكدمييني حصلوا عىل منح من املعاهد الوطنية للصحة ورشاكت أأدوية خاصة بني عايم 

زيز التعاون بني الأاكدمييني مل تؤد الرباءات وترخيصها الاس تئثاري لرشاكت الأدوية دورًا همامً يف تع 1962أأنه قبل عام 

والرشاكت اخلاصة والتطوير التجاري لأدوية جديدة أأمثرها هذا التعاون. مفن انحية اكن من املستبعد أأن حتصل رشاكت 

الأدوية عىل حقوق اس تئثارية عىل أأي من البحوث اليت أأجراها املس تفيدون من منح املعاهد الوطنية للصحة، ومن انحية 

هيا التنازل عن أأي حقوق لرباءات حيمتل أأن تمتخض عن التطوير الالحق لهذا البحث. مث أأتت اإصالحات أأخرى مل يفرض عل

، ول س امي التعديالت عىل قانون الغذاء وادلواء ومس تحرضات التجميل، فغريت هذا احلال. وبعد تكل 1962تنظميية عام 

لنس بة لرشاكت الأدوية نتيجة الزايدة اليت طرأأت عىل الإصالحات، زادت أأمهية حامية الرباءات والرتخيص الاس تئثاري اب

تاكليف طرح أأدوية جديدة يف السوق بسبب الإصالحات. ويف الوقت نفسه، زادت احلكومة بشلك كبري المتويل العام 

نافسة من لبحوث الطب احليوي، مما زاد من مكا املعرفة املتاحة للعموم يف هذا اجملال. وقد نتج عن ذكل زايدة يف خماطر امل 

ىل السوق، خاصة للرشاكت الأصغر اليت مل يكن ابس تطاعهتا حتمل تاكليف الاستامثر يف البحث  خالل هتيئة فرص لدلخول اإ

والتطوير. وأأىت رد فعل رشاكت الأدوية عىل ارتفاع تلكفة طرح أأدوية يف السوق وتزايد خماطر املنافسة بناًء عىل الأحباث 

ست هذه الرشاكت اتفاقات ترخيص اس تئثارية من الأاكدمييني، مما أأدى اإىل زايدة اس تخداهما اليت متولها احلكومة، أأن المت 

 لرباءات عىل حبوث أأاكدميية أأساس ية.

من أأعىل الأدوية مبيعًا يف الولايت املتحدة خالل الفرتة  30( مقارنة بني أأسعار 2011أأجرى شفايزتر وكومانور ) .61

ل تزال محمية برباءات؛ والأدوية اليت لها منافسة جنيسة؛ والأدوية الأساس ية فئات: الأدوية اليت  3عرب  2000-2007

حسب قامئة منظمة الصحة العاملية. وقد حسبت ادلراسة مؤرشات أأسعار الأدوية يف لك فئة وقارنهتا بني الاقتصادات 

ءات، تدفع البدلان املتوسطة ادلخل الصناعية واملتوسطة ادلخل والنامية. وأأظهرت النتاجئ فامي خيص الأدوية احملمية بربا

يف املائة من السعر. وأأما  27يف املائة من السعر املدفوع يف البدلان الصناعية، يف حني تدفع البدلان النامية  52وسطياًا 

ن البدلان املتوسطة ادلخل تدفع  ىل الأدوية اليت تواجه منافسة جنيسة، فاإ الصناعية، يف املائة مما تدفعه البدلان  71ابلنس بة اإ

يف املائة منه. ويف حاةل الأدوية الأساس ية حسب قامئة منظمة الصحة العاملية، تدفع البدلان  41وتدفع البدلان النامية 

ىل أأن سعر الأدوية احملمية  6يف املائة، يف حني تدفع البدلان النامية  28املتوسطة ادلخل  يف املائة. وتشري النتاجئ أأيضًا اإ

 ابلختالفات يف نصيب الفرد من ادلخل يف خمتلف البدلان مقارنة ابلأدوية غري احملمية برباءات والأدوية برباءات أأقلا تأأثراً 

 الأساس ية حسب قامئة منظمة الصحة العاملية.

 2000كيااًن جزيئيًا جديدًا أأطلق يف الولايت املتحدة بني عايم  156( مدى توافر 2011درس بريندت وأ خرون ) .62

. وأأظهرت النتاجئ أأن احامتل اإطالق الأدوية اجلديدة يف الربازيل والصني 2009و 2004أأخرى بني عايم  بدلان 8يف  2009و
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س بانيا. وابلإضافة اإىل ذكل، توصلت  والهند أأقل بكثري من البدلان اليت متنح حامية براءات دوائية أأقوى، ومهنا أأملانيا واإ

ىل أأن من املرحج جدًا طرح الأدوية، اإ  ن أأطلقت، من قبل رشاكت متعددة يف الصني والهند، مما يبني أأن ادلراسة أأيضًا اإ

حامية الرباءات الأضعف تتيح ادلخول واملنافسة أأمام الأدوية اجلنيسة. وتوحضا النتاجئ أأن امحلاية الأضعف برباءات تقلل من 

ىل أأن امحلاية حتفزي رشاكت الأدوية الأصلية لإطالق أأدوية جديدة يف سوٍق ما. ويف الوقت نفسه، تشري الن  تاجئ أأيضًا اإ

ىل اخنفاض الأسعار. ىل مزيد من منافسة الأدوية اجلنيسة وابلتايل اإ  الأضعف برباءات تؤدي، يف حال اإطالق الأدوية، اإ

( بأأنه من غري املرحج أأن 2006( استنادًا اإىل الأدةل التجريبية اليت قدهما شودري وأ خرون )2010يدفع غودلبرغ ) .63

ىل ار  تفاع أأسعار الأدوية يف البدلان النامية بسبب اخنفاض القوة الرشائية والضوابط احلالية عىل الأسعار تؤدي الرباءات اإ

وغري ذكل من أأشاكل التنظمي. ويف الوقت نفسه، فاإن احلجم احملدود للسوق جيعل من غري املرحج أأيضًا أأن يكون دلى 

ا أأمه تأأثري رشاكت الأدوية الأصلية الأجنبية حوافز قوية لالستامثر يف تطو  ير أأدوية جديدة تس هتدف الأمراض املهمةل. وأأما

للرباءات عىل صناعة الأدوية يف البدلان النامية فيتعلق ابلنفاذ. والسبب الرئييس هو أأن اخنفاض دخل الفرد، وابلتايل 

ىل تأأخري اإطالق أأدوية جديدة يف أأسواق البدلان الن امية أأو الكف عن ذكل اخنفاض الأسعار، يدفع رشاكت الأدوية الأصلية اإ

ىل احلد من النفاذ خاصة يف املناطق اجلغرافية  مطلقًا. وحىت لو حتقق النفاذ، فقد خيضع التسويق والتوزيع لقيود، مما يؤدي اإ

الأبعد. ويدفع البحث بأأن من املالمئ، يف سبيل ضامن النفاذ، تطبيق الس ياسات اليت تركز عىل النفاذ يف الأمدين القصري 

 من قبيل الرتخيص الإلزايم.واملتوسط 

( ديناميكيات السوق بعد انقضاء براءة دواء أأصيل. وعىل وجه التحديد، تبحث ادلراسة يف كيفية 2010حلل تش نغ ) .64

تأأثري وقت موافقة هيئة الغذاء وادلواء الأمريكية عىل الأرابح املتوقعة، وابلتايل دخول السوق من قبل منتجي الأدوية 

. 1990و 1984حليل عىل بياانت عن أأربعة أأدوية لرتفاع ضغط ادلم يف الولايت املتحدة بني عايم اجلنيسة. ويعمتد الت

ىل أأنه يف حال متكن منتجو الأدوية اجلنيسة من ادلخول بشلك أأرسع، قلا احامتل تغطيهتم تاكليف ادلخول  وتشري النتاجئ اإ

ضة، وابلتايل قلا عدد رشاكت الأدوية اجلنيسة اليت تدخل السوق. ولكن يف املتوسط تتاح اخليارات اجلنيسة يف  غري املعوا

ىل اخنفاض السعر.  السوق بشلك أأرسع، كام تؤدي قةل الفروقات فامي بني الأدوية اجلنيسة اإ

رشكة أأدوية هندية متداوةل يف بورصة بومباي  131( حتلياًل للصادرات من خالل عينة من 2009أأجرت تشادا ) .65

تزامنت هذه الفرتة مع تعزيز معترب يف حامية الرباءات يف الهند حتقيقًا لمتثال البالد لتفاق . و 2004-1989خالل الفرتة 

ن ُمنحت براءات من مكتب الولايت املتحدة الأمريكية  تريبس. وأأظهرت النتاجئ أأن صادرات رشاكت الأدوية الهندية تزداد اإ

وتفرس ادلراسة هذه النتاجئ كدليل عىل أأن الرباءات تساعد للرباءات والعالمات التجارية أأو مكتب الرباءات الأورويب. 

 الرشاكت الهندية عىل النجاح يف التصدير.

، بيامن 1993( مقارنة بني الصني والهند، فقد اعمتدت الصني حامية الرباءات للمنتجات ادلوائية عام 2008أأجرى يل ) .66

ل يف وقت لحق نتيجة لتفاق تريبس، ومل  . وتعمتد 2005تبدأأ يف منح براءات ملنتجات دوائية حىت عام مل تعمتدها الهند اإ

ىل أأن أأسعار مجموعة صغرية خمتارة من الأدوية توفرت بياانت عهنا يه أأعىل يف  ادلراسة عىل مصادر بياانت اثنوية ختلص مهنا اإ

ىل أأن الاستامثر يف البحث الصني من الهند، بيامن اكن توافر ادلواء يف الصني منخفضًا يف واقع الأمر. وتشري ادلراسة أأ  يضًا اإ

والتطوير للأدوية يف الصني أأقل من الهند. والنتيجة الرئيس ية لهذه ادلراسة يه أأن الصني مل تس تفد حس امب يبدو من اعامتدها 

 املبكر لرباءات املنتجات ادلوائية مقارنة ابلهند، اليت تأأخرت يف ذكل الاعامتد.
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دواًء، من أأدوية الوصفات الطبية الصلبة اليت تُتناول عن طريق الفم يف  18( بياانت عن 2008اس تخدمت ريغان ) .67

)واكن دخولها هذا بسبب انهتاء مدة الرباءة أأو  2002و 1998الولايت املتحدة، واهجت دخول أأدوية جنيسة بني عايم 

ل بني الأدوية ىل أأن املنافسة السعرية ل تقع اإ اجلنيسة. أأما الأدوية ذات السامت  مبقتىض الفقرة الرابعة(. وتشري النتاجئ اإ

ن اكن ذكل عىل حنو متواضع للغاية مبتوسط  يف املائة. وتس تطيع رشاكت الأدوية  2التجارية فميكن حىت رفع أأسعارها، واإ

الأصلية تقايض هذه الأسعار املرتفعة من رشحية من السوق ل تتأأثر ابلسعر، ويه رشحية املس هتلكني اذلين يمتتعون بنوع ما 

التغطية لأدوية الوصفات من طرف اثلث. ولكن يف اجململ تظل رشاكت الأدوية الأصلية تتعرض لخنفاض حاد يف حصة  من

السوق بعد دخول الأدوية اجلنيسة، كام تنخفض الإيرادات أأيضًا بسبب اخنفاض الطلب معومًا عىل الأدوية الأصلية. وتمتثل 

كساب السمة التجارية تقديرًا وولًء من العمالء، خالصة هذه ادلراسة يف أأن حامية الرباءات تتي ح لرشاكت الأدوية الأصلية اإ

ماكنية أأن تبقي رشاكت الأدوية الأصلية الأسعار عىل نفس  ىل اإ مما ميكهنا الاس تفادة منه بعد انقضاء الرباءة. وتشري الأدةل اإ

 طفيفة أأيضًا.املس توى، بعد انقضاء الرباءات ودخول اجلنيس، بل وأأن تطبق علهيا زايدة 

( حتلياًل لأثر اتفاق تريبس يف أأسعار الأدوية يف الهند، وعىل وجه التحديد اس تحداث براءات 2006أأجرى شودري ) .68

منتجات تغطي الأدوية. وابلتحديد، تس تخدم ادلراسة بياانت عىل مس توى املنتج بشأأن أأسعار ومبيعات الأدوية الشهرية 

. 2000-1999رشحية مضادات للبكترياي النظامية يف سوق الأدوية الهندية خالل الفرتة لرشحية الفلوروكينولوانت الفرعية من 

وتقدم هذه الورقة تصورًا لسيناريو معاكس للواقع يفرتض منح الهند براءات منتجات دوائية عىل هذه املضادات احليوية 

ض هذه احملأاكة أأن وجود الرباءات اكن من دلراسة ما اكن للعرض والأسعار أأن تكون عليه يف هذا الوضع الافرتايض. وتفرت 

شأأنه أأن حيد من املعروض حمليًا من مضادات حيوية حمددة محمية برباءات )من قبل رشاكت أأدوية أأجنبية( يف السوق. أأي 

ل للمنتجات الأجنب  ية أأنه عوضا عن وجود عدة منتجات حملية جنيسة متاكفئة يف معوهما تنافس املنتجات الأجنبية، مل يكن اإ

ر ادلراسة التأأثري الناجت يف الأسعار وخسائر الرعاية اليت س تقع عىل املنتجني احملليني  احملمية برباءة أأن توجد يف السوق. مث تقداِ

ىل ارتفاع معترب يف  ىل أأن من شأأن براءات املنتجات أأن تؤدي اإ واملس هتلكني بسبب ارتفاع الأسعار احملمتل. وتشري النتاجئ اإ

يف املائة )يف حاةل عدم  400و 100 املنتجات احمللية يف السوق. وتشري النتاجئ اإىل زايدة يف السعر بني الأسعار وخسارة يف

اقرتان ذكل بأأي تنظمي للأسعار(. واكن للمنتجني احملليني أأن يتعرضوا خلسارة معتربة بسبب استبعادمه من السوق، لكن اكن 

ىل للجزء الأكرب من خسارة الرفاه أأن يقع عىل املس هت لكني بسبب هذه الأسعار الأعىل. وابلإضافة اإىل ذكل، تشري البياانت اإ

أأن املس هتلكني يتعرضون أأيضًا يف مثل هذا الوضع خلسارة رفاه بسبب اخنفاض املعروض من املنتجات احمللية بغض النظر 

مة، وقد يعزى ذكل اإىل الاختالفات عن الزايدة يف الأسعار، أأي أأن املس هتلكني ل يرون املنتجات احمللية والأجنبية بدائل ات

يف ش باكت التسويق والتوزيع. وتظهر النتاجئ أأيضًا تأأثريًا همامً للزايدات يف أأسعار نوع واحد من املضادات احليوية يف 

ه املضادات احليوية الأخرى مضن نفس الرشحية الفرعية. وهذا يعين أأن الزايدة الإجاملية يف الأسعار، وابلتايل خسارة الرفا

ن  عندما يؤخذ هذا التفاعل بني الأسواق يف الاعتبار، تتجاوز جمرد اجملموع احلسايب خلسائر الرعاية اليت ميكن أأن تقع اإ

دخال حامية الرباءات يف  عوملت الأدوية عىل أأُنا أأسواق منفصةل ومس تقةل. والاس تنتاج الرئييس لهذه ادلراسة هو أأن اإ

 تربة يف الرعاية بسبب زايدة الأسعار واخنفاض التنوع املتاح للمس هتلكني.البدلان النامية قد يؤدي اإىل خسائر مع 

( حتلياًل دلخول الأدوية اجلنيسة وتطور أأسعار الأدوية املناظرة. وحتلل ادلراسة منافسة 2006أأجرى رايفن ووارد ) .69

الامثنينيات وأأوائل التسعينيات من القرن الأدوية اجلنيسة يف الولايت املتحدة لواحد وثالثني دواًء انقضت براءاهتا يف أأواخر 

-20املايض. وأأظهرت النتاجئ أأن أأول منتج لأدوية جنيسة يدخل السوق دلواء معني يس تطيع تقايض هوامش رحب معتربة )
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ذا بلغ عدد املنافسني  30 ل اإ ىل الصفر اإ ن دخلت عدة أأدوية جنيسة، ول تؤول اإ  10يف املائة(. وتصمد هذه الهوامش حىت اإ

ىل اخنفاض الأسعار وتبديد ريع أأو  أأكرث. ويف الأسواق ذات الريع املتوقع العايل، يزداد ادلاخلون عددًا ورسعة، مما يؤدي اإ

منتجي الأدوية اجلنيسة. ومعىن ذكل أأن من املرحج أأن تمتخض الأسواق الأكرب عن تسعري تنافيس، بيامن حيمتل بقاء هوامش 

جيابية عىل سعر التلكفة يف الأسواق  الأصغر لأُنا ل ُتتذب دخوًل اكفيًا من قبل املنافسني. والاس تنتاج الرئييس لهذه اإ

منا خيفضها ادلخول وما  ادلراسة هو أأن عدم وجود براءات ل يضمن، يف حد ذاته، اخنفاض الهوامش عىل سعر التلكفة، واإ

 ية املتوقعة.يتبعه من منافسة، وتعمتد درجة جذب سوٍق ما لدلخول عىل جحمها وابلتايل الرحب 

ىل الأدوية يف البدلان النامية 2015قدم س تافروبولو وفالييت ) .70 ( حتلياًل نظراًي لتأأثري الرتخيص الإلزايم يف النفاذ اإ

والابتاكر من جانب رشاكت الأدوية الأصلية املوجودة يف البدلان الصناعية. ويف هذا المنوذج، يتيح الرتخيص الإلزايم لبدل 

نتاج ادلواء  ذا طبق الرتخيص انٍم اإ اة. ومع ذكل، يتحمل البدل النايم تاكليف اثبتة اإ ي الأصيل وحتديد سعره مساواًي للتلكفة احلدا

صدارات جنيسة من دواء أأصيل محمي برباءة، لها أأمهية  ىل أأن قدرة أأي بدل انم عىل تصنيع وتوزيع اإ الإلزايم. ويشري التحليل اإ

لرعاية. فاإن اكنت تاكليف تصنيع الأدوية اجلنيسة يف البدلان النامية منخفضة مبا حامسة يف حتديد أأثر الرتخيص الإلزايم يف ا

فيه الكفاية، أأصبح الرتخيص الإلزايم هتديدًا حقيقيًا يدفع رشاكت الأدوية الأصلية اإىل خفض الأسعار، وابلتايل زايدة النفاذ. 

م ن اكنت التاكليف منخفضة بقدر اكٍف، فاإن الرتخيص الإلزايم يعظا ىل الأدوية الأصلية. غري أأن اخنفاض الأسعار  واإ النفاذ اإ

ذا اس ُتخدم الرتخيص  الناجت عن ذكل يؤثر سلبًا عىل ابتاكر رشاكت الأدوية الأصلية. ويف احملصةل، يكون مجمل الرعاية أأعىل اإ

ىل اخنفاض الأسعار وزايدة احلصول عىل الأدوية يف الب دلان النامية رمغ تأأثريها الإلزايم كأداة مساومة ذات مصداقية تؤدي اإ

 السليب يف الابتاكر.

( كيفية تأأثري ضبط الأسعار وهتديد الرتخيص الإلزايم يف دوةل انمية يف اجلنوب يف نفاذ 2014حلل بوند وشاغي ) .71

ىل منتج محمي برباءة يف ذكل البدل. ويف المنوذج، حتدد احلكومة اجلنوبية مس توى ضبط الأسعار عىل صاحب  املس هتلكني اإ

نتاج املرخص ب ن الإ راءة شاميل، خيتار بدوره بني ادلخول والرتخيص الطوعي. ويف حني جير ادلخول تلكفة اثبتة أأعىل، فاإ

ذا مل يشغال صاحب الرباءة براءته حمليًا، جاز للبدل اجلنويب اس تخدام الرتخيص الإلزايم. ويبني التحليل  يكون أأقل جودة. واإ

قد يفيد بدلان اجلنوب من ثالثة جوانب. فأأوًل، يكفل الرتخيص الإلزايم نفاذ أأن خيار اس تخدام الرتخيص الإلزايم 

ن وجد صاحب الرباءة أأن تشغيل براءته حمليًا غري مرحب.  ىل السلعة احملمية برباءة )ذات اجلودة الأقل( اإ املس هتلكني احملليني اإ

الرتخيص الطوعي. واثلثًا، من املمكن أأن يسبب  وأأما اجلانب الثاين، فاإن هتديد الرتخيص الإلزايم يؤدي اإىل حتسني رشوط

ىل ادلخول، مما س يحسن جودة السلعة املتاحة للمس هتلكني احملليني. وخيفف من  ذكل حتول صاحب الرباءة من الرتخيص اإ

ذا حل حمل الرتخيص الطو  ىل املنتج اإ عي أأو هذه الفوائد، اإىل حد ما، احامتل أأن يفيض الرتخيص الإلزايم اإىل تأأخري النفاذ اإ

ادلخول مكَخَرج للسوق )مع تقليل اجلودة أأيضًا عندما حيل حمل ادلخول(. وتبني ادلراسة أأيضًا أأن ضبط الأسعار والرتخيص 

 الإلزايم أأدااتن يعزز لك مهنام ال خر.

ىل ( حبثًا يس تخدم المنذجة الاقتصادية النظرية مكربر لهنج ترخيص نفاذ مفتوح للرباءات ع2009أأعدا فلني وأ خرون ) .72

الأدوية الأساس ية يف البدلان النامية. وانطالقًا من الفرضية الاقتصادية الأساس ية لقانون الرباءات، مىض البحث يس تخدم 

هذا للتفريق بني حمدب الطلب لبدل ذي توزيع دخل عادل اإىل حد معقول وبدل انٍم، عادًة ما يتسم بقدر ابلغ من عدم مساواة 

فريقيا منوذجًا، أأظهر فلني وال خرون معه ابلبيان سبب انعدام يف ادلخل بني الأغنياء والفقرا ء. وابملقارنة بني الرنوجي وجنوب اإ

ضة لهذا التفاوت الكبري  احلافز الاقتصادي دلى رشاكت الأدوية لبيع اخرتاعاهتا احملمية برباءات لأغلبية من طائفة ساكنية معرا



SCP/31/5  
Annex I 
26 
 

فريقيا، بيامن تس تطيع مضاعفة يراداهتا عن طريق البيع بسعر ل يطيقه سوى أأغىن ُعرش. ومن هجة  يف ادلخل، مثل جنوب اإ اإ

أأخرى، يعكس حمدب الطلب يف جممتع يتسم ابملساواة مثل الرنوجي حتقق الرحبية من خالل تعظمي املبيعات جحامً ل سعرًا. 

ىل أأ  ىل نفاذ غري عادل اإ ن النتاجئ تبني أأن منحنيات الطلب شديدة التحدب تؤدي اإ دوية أأساس ية محمية برباءات وابلتايل فاإ

للجميع عدا النس بة الأغىن من الساكن. وملعاجلة مشلكة النفاذ هذه اليت تنش هئا حامية الرباءات، يوىص بأأن تس تخدم البدلان 

النامية وسائل تصحيح مثل الرتخيص الإلزايم وأأن تنظر يف منح تراخيص مفتوحة للسامح للمنافسة من قبل أأي مورد 

لأدوية الأساس ية. ورمغ أأن البحث ل يرحج تأأثري اس تخدام الرتخيص الإلزايم يف حافز الابتاكر يف الأسواق مؤهل لرباءات ا

النامية )لأن هذه احلوافز ل تذكر يف الوقت احلايل عىل أأي حال(، مفن املسمل به مع ذكل أأنه من غري املرحج كذكل أأن يؤدي 

ىل بعث احل  ياة يف املس توى الضئيل ابلفعل من الابتاكر للأسواق النامية. وذلكل، اس تخدام الرتخيص الإلزايم املنتظم اإ

 يوىص بتشجيع حتفزي هذا الابتاكر من خالل وسائل حكومية وحكومية دولية.

 أأدبيات ذات صةل: البيئة التنظميية، دخول أأدوية جديدة أأو جنيسة السوق

ثر التغيريات التنظميية ( سلوك رشاكت الأدوية الأصلية 2017حلل غرابوفسيك وأ خرون ) .73 ومنتجي الأدوية اجلنيسة اإ

تعدياًل عىل تعريف  1998. فقد أأدخل حمك حممكة صدر عام 2003و 1998الهامة اليت حدثت يف الولايت املتحدة يف عايم 

ىل السوق من  180قبول ما يسمى بطعون الفقرة الرابعة حبيث ل متنح الاس تئثارية ملدة  خالل يومًا لأول داخل جنيس اإ

عالن عدم تعدي من قبل حممكة حفسب، بل يضاف اإىل ذكل أأيضًا ما اكن من خالل تسوية مع صاحب الرباءة.  بطال أأو اإ اإ

ىل املنتج عىل عكس الاس تئثارية  180، نص قانون حتديث الرعاية الطبية عىل استناد اس تئثارية فرتة 2003ويف عام  يوما اإ

التغيريين من احلوافز لرشاكت الأدوية اجلنيسة لتقدمي طعن مبقتىض الفقرة الرابعة  احملددة للك براءة عىل حدة. وقد زاد الك

دارة  214والقيام بذكل قبل رشاكت الأدوية اجلنيسة املنافسة. وتس تخدم ادلراسة بياانت عن  كيااًن جزيئيًا جديدًا اعمتدهتا اإ

أأن هذه التغيريات نتجت عن زايدة يف الطعون املقدمة  لتبني 2006-1994الغذاء وادلواء الأمريكية وادلخول اجلنيس للفرتة 

حراز  دارة الأغذية والعقاقري عىل جزيء جديد حرصًا عىل اإ من منتجي الأدوية اجلنيسة وعن رسعهتم يف تقدميها عقب موافقة اإ

سوق قصب الس بق يف دخول السوق. وقد متخض عن ذكل اخنفاض يف متوسط مدة اس تئثار رشاكت الأدوية الأصلية ابل 

. ويوحض التحليل أأيضًا أأن نس بة كبرية 2006-1999س نة خالل الفرتة  12.2اإىل  1998-1994س نة خالل الفرتة  14.5من 

جحام رشاكت الأدوية الأصلية عن اختاذ اخملاطر. وبشلك عام،  من طعون الرباءات يف احملمكة انهتت بتسوية، مما قد يعكس اإ

التنظميية تأأثريات قوية يف فعالية حامية الرباءات لرشاكت الأدوية الأصلية يف احلفاظ عىل تُظهر هذه النتاجئ أأنه قد يكون للبيئة 

 الاس تئثارية ابلسوق، وابلتايل عائداهتا املتوقعة من البحث والتطوير.

( مدى تأأثري الاس تئثارية ابلسوق لأول دواء يف فئة دوائية معينة يف عدد الأدوية اجلديدة 2016حبث غلكرايست ) .74

فئة تش متل  156دواًء غري بيولويج يف  293خرى )ل الأدوية اجلنيسة( اليت تدخل نفس الفئة لحقًا. وتتأألف البياانت من الأ 

وما دخل بعدها يف نفس  2011و 1987عىل كياانت جزيئية جديدة حصلت عىل أأول موافقة يف الولايت املتحدة بني عايم 

ىل أأن ال فارق الزمين بني املوافقة عىل أأول دواء يف فئة دوائية معينة وادلخول اجلنيس، أأي الفئات ادلوائية. وتشري النتاجئ اإ

جيايب كبري يف عدد الأدوية اجلديدة الأخرى )ل الأدوية اجلنيسة( اليت تطلق لحقًا يف نفس  مدة اس تئثاره ابلسوق، هل تأأثري اإ

ضافية من الاس تئثار ابلسوق زايدة  يف املائة يف دخول أأدوية جديدة يف نفس الفئة.  30-25الفئة، حيث تنتج عن لك س نة اإ

ىل اخنفاض قمية  وبعبارة أأخرى، مبجرد وقوع ادلخول اجلنيس ينخفض دخول أأدوية جديدة اخنفاضًا معتربًا، وقد يعزى ذكل اإ

ىل أأ  ن الإصدارات السوق. ومبا أأن الأدوية اجلديدة الالحقة ليست بدائل اتمة لدلواء الأول يف الفئة، فاإن النتاجئ تشري اإ
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اجلنيسة من ادلواء الأول يف فئته تؤثر عىل أأي حال يف مجيع الأدوية مضن نفس الفئة. ومع ذكل، يبدو أأن هذا التأأثري مدفوع 

اإىل حد كبري بشلك ما من أأشاكل التقليد مضن الفئة ل بتطوير أأدوية جديدة حقًا. ويمتثل الاس تنتاج الرئييس من هذه 

حتمي الرايع اليت ُتتذب ادلاخلني، رمغ أأن القمية الاجامتعية لهذا ادلخول غري واحضة )لأنه يبدو ادلراسة يف أأن الرباءات 

ىل منافسة مضن الفئات، وابلتايل اخنفاض الأسعار حىت قبل ادلخول  فضاء ادلخول اإ مدفوعًا ابلتقليد، لكن يبقى احامتل اإ

ىل أأن خيارات العالج اخملتلفة قد تكون ذ  ات قمية للمس هتلكني(.اجلنيس، ابلإضافة اإ

( حتلياًل حملافظ براءات رشاكت الأدوية الأصلية يف الولايت املتحدة لأدوية جديدة 2011أأجرى مهفل وسامبات ) .75

دارة الغذاء وادلواء بني عايم  ىل الفقرة الرابعة اليت  2008و 1985معمتدة من اإ ودراسة حملددات الطعون يف الرباءات استنادًا اإ

وية اجلديدة. وتسجل ادلراسة زايدة يف عدد الرباءات املودعة دلواء معني مع مرور الوقت، حيث يكون تس هتدف هذه الأد

يداعات الرباءات اإىل زايدة مدة الرباءة الامسية، أأي املدة  ادلافع الرئييس للمنو هو الرباءات الثانوية. وقد أأدت الزايدة يف اإ

أ خر براءاته انقضاًء. ويف الوقت نفسه، زادت أأيضًا الطعون مبقتىض الفقرة الفاصةل بني اترخي املوافقة عىل ادلواء واترخي 

الرابعة، واس هتدف منتجو الأدوية اجلنيسة بشلك خاص الأدوية ذات الرباءات الثانوية اليت متدد فرتة الرباءة الامسية دلواٍء 

ىل أأن الطعون يف صالحيات الرباءات تناهض مساعي رشاكت الأ  ىل متديد مدة ما. وتشري الأدةل اإ دوية الأصلية الرامية اإ

 الرباءة من خالل الاس تخدام الاسرتاتيجي لنظام الرباءات.

( حتلياًل ملا يسمى "دخول الفقرة الرابعة" من ِقبل رشاكت تصنيع الأدوية اجلنيسة اإىل 2012أأجرى مهفل وسامبات ) .76

بطال براءات قامئة أأو ابدعاء عدم تعدي الأ  ما ابإ كيااًن  119دوية اجلنيسة. ويعمتد التحليل عىل بياانت بشأأن السوق الأمريكية اإ

جزيئيًا جديدًا طورته رشاكت أأدوية أأصلية واهجت دخوًل جنيسًا لأول مرة يف شلك طعن مبقتىض الفقرة الرابعة يف الولايت 

ىل أأن رشاكت الأدوية اجلنيسة تس هتدف الأدوية ذ2010و 2001املتحدة بني عايم  ات املبيعات العالية واليت . وتشري الأدةل اإ

ُتنح أأيضًا اإىل الاعامتد عىل الرباءات الثانوية لمتديد فرتة رساين الرباءة. وهذا يعين أأن طعون الفقرة الرابعة تعمل أأساسًا عىل 

قرة احلد من حماولت رشاكت الأدوية الأصلية لمتديد مدد رساين الرباءات من خالل الرباءات الثانوية. ول تقلل طعون الف

الرابعة من مدة رساين الرباءة املمنوحة مبقتىض الرباءة الأولية اليت حتمي كيااًن جزيئيًا جديدًا. والاس تنتاج الرئييس من هذه 

ادلراسة هو أأن رشاكت الأدوية الأصلية تنخرط يف معليات الرباءات الاسرتاتيجية يف شلك براءات اثنوية لمتديد حامية 

الرابعة يف الولايت املتحدة تسمح لرشاكت الأدوية اجلنيسة ابحلد من هذا السلوك عن طريق  الرباءات وأأن طعون الفقرة

 الطعن بنجاح يف صالحية هذه الرباءات الثانوية.

قران )أأدبيات قانونية وعامة( اكدميية خضعت لس تعراض الأ  حبوث أأ

 حفز تطوير الأدوية والتكنولوجيات الصحية اجلديدة وتشجيعه

( تفسريًا للرتاجع يف الأحباث والرباءات املتعلقة ابملضادات احليوية، وطرحوا فيه 2006أ خرون يف مقاهلم )المتس اكتز و  .77

بعض احللول للتخفيف من هذه املشلكة. وابس تخدام اإحصائيات من دراسات أأخرى لرصد املشهد القامئ للبحث والتطوير 

حث أأربعة جمالت حممتةل تسهم يف هذا الاُتاه التنازيل يف أأحباث والرباءات يف جمال املضادات احليوية، يتناول املقال ابلب

املضادات احليوية، ويه: تغري أأولوايت البحوث؛ ورفع مس توى الاس تخدام؛ والعقبات التنظميية؛ والأرابح املفقودة. وقد 

ه تقدم أأخرى يف الرعاية يكون أأحد الأس باب املتبينة لرتاجع البحث والتطوير يف جمال املضادات احليوية انش ئًا عن أأوج

الصحية قللت من حدوث أأوبئة تتطلب مضادات حيوية جديدة. واكن من نتاجئ ذكل حتويل موارد البحث والتطوير من 
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ىل أأدوية أأخرى أأكرث رحبية. ويعزى سبب أ خر من الأس باب احملددة لخنفاض عدد طلبات الرباءات  املضادات احليوية اإ

ىل املبادئ  ، حيث 2001التوجهيية اجلديدة للمكتب الأمرييك للرباءات والعالمات التجارية الصادرة عام املودعة واملصدرة اإ

اتسمت هذه املبادئ التوجهيية اجلديدة الأشد رصامًة من سابقهتا مبعايري أأصعب لأهلية امحلاية برباءة، مما قد يفرس جانبًا من 

نفاذ أأس باب اخنفاض عدد براءات املضادات احليوية. وتثار قضااي  أأخرى حمددة، مثل زايدة العقبات التنظميية وصعوبة اإ

الرباءات عىل الاس تخدامات اجلديدة دلواء قامئ، كعوامل تسهم يف قصور احلوافز التجارية لتطوير مضادات حيوية جديدة. 

املشلكة. ومن ويوىص بتوس يع نطاق الاس تئثارية ابلسوق لرباءة اس تخدام اثن كحل حممتل ميكن أأن يساعد يف معاجلة هذه 

دارة الغذاء وادلواء عىل املضادات احليوية، وترسيع معلية اس تعراض  التوصيات الأخرى ما ييل: تبس يط معلية موافقة اإ

دارة الغذاء وادلواء، وحتسني احلوافز املالية احملس نة للبحث والتطوير يف املضادات احليوية، وتوفري  املضادات احليوية يف اإ

 رباءات لتعويض ما يس تلزمه تطوير املضادات احليوية من أأزمنة أأطول وتاكليف أأعىل.متديدات أأطول ملدد ال

( تباينًا بني اجلهود احلالية لتنش يط املشاركة التجارية يف تطوير مضادات حيوية 2010تربز الورقة اليت أأعدها كوين ) .78

ىل تطوير البنسلني خالل احلرب العاملية ا لثانية. مفن خالل اس تعراض الأصول التارخيية جديدة والهنج التعاوين اذلي أأدى اإ

لصناعة املضادات احليوية، ترمس الورقة شلك الاختالفات احلمتية بني املايض واحلارض. ويُرجع هذا التحليل التارخيي الفضل 

ىل رعاية التحالف احلكويم يف الولايت املتحدة للبحث والتطوير يف جمال املضادات احلي ابن احلرب يف تطوير البنسلني اإ وية اإ

العاملية الثانية. وقد فرضت احلرب رضورة ملحة للتنس يق والتعاون بني الواكلت احلكومية والعلامء، وأأسفر ذكل يف ُناية 

ن الوضع يف أأربعينيات القرن املايض  املطاف عن تطوير مضاد حيوي دون احلاجة اإىل وضع اس تحقاقات للرشاكت. ويقال اإ

ق، مع الوضع احلايل يف القرن احلادي والعرشين، ويه تمتثل عىل وجه التحديد يف احلاجة املزتايدة حيمل أأوجه تشابه، ل تطاب

صاابت عدوى هائةل يف مواهجة خماوف الأمن القويم.  جحام الرشاكت، والتخوف من اإ ىل أأدوية جديدة مضادة للجراثمي، واإ اإ

اذلي أأعطى الأولوية للتقدم العلمي من خالل التعاون املكثف  - ومع ذكل، وخالفًا ملرشوع البنسلني يف احلرب العاملية الثانية

ىل المتحور حول الرباءات وادلوافع الاقتصادية لتحفزي البحث والتطوير  -وتبادل املوارد العلمية  مييل الرتكزي احلايل اإ

 تطوير البنسلني، بل اكن غياب للمضادات احليوية. وهذا عىل الرمغ من الأدةل اليت تبني أأن الرباءات مل تؤد دورا رئيس يا يف

ىل العينات البيولوجية، هام الذلان مسحا بتقامس املوارد بني احلكومة والعلامء ورشاكت  الرباءات املقيدة والقدرة عىل النفاذ اإ

د العلمية الأدوية الكربى خالل احلرب العاملية الثانية، وابلتايل الإرساع يف تطوير البنسلني. ومن املسملا به أأن بعض اجلهو 

ل أأنه مل يُطرح يف جمال املضادات احليوية  املشرتكة واسعة النطاق توظف حاليًا معليات تبادل مماثةل ملرشوع البنسلني، اإ

ذ يربز التعاون كيف أأن غياب  منوذج حبث وتطوير من هذا القبيل. ويوىص بأأن حيتذى يف أأحباث املضادات احليوية بذكل، اإ

نتاجية العلمية والمنو الصناعي يف وقت واحد.الرباءات قد يؤدي اإىل زايد  ة الإ

( الضوء عىل معلية ابتاكر اللقاحات، ويربز التحدايت يف جمال تطوير اللقاحات. 2017يلقي تقرير ستيفزن وأ خرون ) .79

ىل تأأطري املناقشات بشأأن ابتاكر اللقاحات وتوافرها يف البدلان النامية، خاصة فامي يتعلق  وهيدف التقرير يف املقام الأول اإ

ابمللكية الفكرية. وقد أأخِضعت اللقاحات حتديدًا لدلراسة بسبب قميهتا اخلاصة للصحة العامة، ابعتبارها أأحد أأكرث أأدوات 

نفاق احلكويم. ومع ذكل، فقد ُحددت ثالثة حتدايت عاملية  نتاجية وختفض الإ الصحة العامة فعالية من حيث التلكفة وتزيد الإ

الكبرية يف تغطية اللقاحات، وعدم وجود لقاحات ُمرضية للأمراض املعدية ثقيةل العبء؛ وعدم وجود  رئيس ية ويه: الفجوات

لقاحات ُمرضية للأمراض املزمنة غري املعدية. وفامي يتعلق جبانب البحث والتطوير يف ابتاكر اللقاحات، تناول التقرير ابلنقاش 

ىل اللقاحات، حيث ل تتجاوز فرصة أأي لقاح مرحش اس تخدام لٍك من أ ليات "ادلفع" و"السحب". وتوجد مش لكة ابلنس بة اإ
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ن  6دلخول السوق من املرحةل قبل الرسيرية  يف املائة فقط. كام تنشأأ صعوابت أأخرى يف سبيل تصنيع اللقاحات، حيث اإ

اجلودة لصناعة  اللقاحات منتجات أأكرث تطورًا وتعقيدًا من الأدوية ذات اجلزيئات الصغرية، مما يطيل متطلبات مراقبة

اللقاحات ويزيد من لكفهتا. ويربز التقرير مجموعة من العوامل اليت حتول دون توصيل اللقاحات، ويه تشمل: مشالكت 

تتعلق بسلسةل التوريد، وعدم دقة توقعات الطلب، ونقص التنس يق بني املشرتايت واملوردين، وقصور البنية التحتية، 

الإجناز واملوظفني املدربني، وقصور أأداء النظم الصحية الوطنية وعدة عقبات أأخرى. ومن وعدم كفاية التخزين والقدرة عىل 

شأأن التسعري املتدرج والاس ترياد املوازي أأن حيس نا النفاذ، غري أأن مثة حتدايت حتيط ابس تخداهمام. وفامي يتعلق حبقوق 

وغالبًا ما يكون بعضها  -احات تتكون من تقنيات متعددة امللكية الفكرية، توجد براءات للرتكيبات وأأدوات املناوةل. ولأن اللق

مفن املمكن يف بعض الأحيان التحايل عىل الرباءة ابخرتاعات. وميكن أأن يساعد حتسني شفافية الرباءات  -فقط محميًا برباءات 

دارة امللكية الفكرية بني الرشاكت املصنعة بشلك أأفضل يف التغلب عىل عراقيل امللكية الفكرية . ومع ذكل، فاإن حمدودية واإ

ىل العقبات احمليطة بلك مرحةل من مراحل العملية، وما حقوق ا ل واحدة من توافر اللقاحات يرجع اإ مللكية الفكرية اإ

 العقبات. تكل

( استشهادات براءات لرصد مشهد للرباءات يصور وحيلل تدفقات 2016اس تخدم تشانغ وأ خرون يف حبهثم ) .80

لهيا تطوير املضادات احليوية. ويرجع اس تخدام استشهادات الرباءات تعيينًا اإىل الاعتقاد السائد التكنولوجيا اليت ينطوي ع

عىل نطاق واسع أأُنا أأدوات قوية متثل املشهد التكنولويج. وقد مجعت لك الرباءات الأصلية ملشاريع البحث والتطوير يف 

كجزء من عينة البحث، مبا يف ذكل براءات املشاريع  IMS R&D Focusجمال املضادات احليوية ابس تخدام قاعدة بياانت 

براءة أأمريكية تتعلق ابلبحث والتطوير يف جمال املضادات احليوية ومُجعت  707الناحجة وغري الناحجة. ويف الهناية، اس تخرجت 

ات يف جمال املضادات وُحللت وُوزعت عىل س بعة تصنيفات فرعية. وأأظهرت النتاجئ أأن الاُتاه العام للفرتة النشطة ملنح براء

. واخنفضت نس بة الرباءات املمنوحة بشأأن أ لية معل مضاد حيوي ما، ومر زمن طويل منذ اس تحدثت أ لية  احليوية قد وىلَّ

جديدة. وقد اكتُشفت وُطورت مجيع الفئات الكمييائية وأأمناط العمل املضاد للبكترياي يف الرباءات املتعلقة مبس تجدات البحث 

ل عدد قليل من املضادات احليوية من فئة كمييائية جديدة منذ أأواخر مثانينات القرن والتطوير طيةل  عقود، ومل يُكتشف اإ

ل مش تقات من هيألك قامئة أأعلن  املايض. وأأظهرت النتاجئ أأن معظم املضادات احليوية اجلديدة اليت جيري العمل علهيا ما يه اإ

ود براءات مقابل البكترياي املقاومة موجبة الغرام أأكرث من البكترياي سالبة الغرام عامًا. وبيانت النتاجئ وج 30عهنا منذ أأكرث من 

جراءات  والبكترياي املقاومة للأدوية املتعددة. وينادي البحث بتطوير مركبات جديدة اتبعة لفئات مبتكرة أأو تس هتدف اإ

نشاء منوذج أأعامل جديدة مضادة للبكترياي من أأجل مواهجة الفعالية املتناقصة للأدوية املضاد ة للبكترياي. كام يويص البحث ابإ

جديد للمضادات احليوية ملواهجة التوازن بني الاستامثر املوجه حنو السوق والصحة العامة. وعالوًة عىل ذكل، يقر البحث 

جامًل، حيث متثل تكل الرشاكت  ملائة من رواد يف ا 81ابس مترار همينة رشاكت الأدوية الكربى عىل ساحة التطوير ادلوايئ اإ

ىل اس تنتاج أأن تسجيل  البحث والتطوير يف جمال املضادات احليوية، حسب معيار استشهادات الرباءات، مما يؤدي اإ

ىل  براءات لكتشاف املضادات احليوية أأو التقنيات ذات الصةل ل يزال ميثل اسرتاتيجية ُتارية أأساس ية ابلنس بة اإ

 التطوير. هجات
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ية وتوافرها، ومواضع املرونة يف تريبس )مبا يف ذكل الرتخيص الإلزايم(، والرتخيص الطوعي، يرس تلكفة املنتجات الطب 

 ومجمعات الرباءات 

( ال اثر القانونية العملية اليت تواهجها البدلان الأقل منوًا والبدلان النامية 2013اس تكشف عباس ورايض يف حبهثام ) .81

الهدف من ذكل هو الوقوف عىل سبب بقاء اس تخدام الرتخيص الإلزايم عند اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس. و 

منخفضًا، رمغ توافر مرونة تريبس هذه من الناحية النظرية. ومن خالل تفحص تطبيق النظرية القانونية، حيدد البحث 

ئق يف الوقت نفسه. العوائق اليت حتول دون اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس مع اس تكشاف كيفية ُتنب تكل العوا

وقد حددت العوائق الرئيس ية عىل النحو التايل: فقد الاستامثر الأجنيب املبارش، واس تخدام العقوابت التجارية أأحادية 

اجلانب، وأأحاكم تريبس بالس يف اتفاقات التجارة احلرة، والتدابري احلدودية مثل مصادرة الأدوية املس توردة، وخماطر 

من  7من اتفاق تريبس والفقرة  66والتخلف عن اس تخدام رشط نقل التكنولوجيا مبوجب املادة  الإجراءات الانتقامية،

ىل القانون احمليل، وارتفاع تلكفة التقايض  عالن ادلوحة، ونقص اخلربة التقنية عند نقل مواطن املرونة من اتفاق تريبس اإ اإ

لزايم، وعدم حتقيق الأهداف الأساس ية للفرتة الانتقالية لتفاق تريبس، وخماطر الأدوية املقدلة،  للحصول عىل ترخيص اإ

صدار ترخيص  واحنسار احلافز عىل الابتاكر. ويويص املؤلفان بأأن تتعاون البدلان النامية اليت تواجه مشألك مماثةل عند اإ

لزايم عىل تكوين معلية رشاء جامعي. كام يوصيان ابلس تفادة من هيئة تسوية املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية عند  اإ

الرضورة لضامن احلق غري املقيد يف مواطن املرونة يف اتفاق تريبس دون خوف من الإجراءات أأحادية اجلانب أأو الانتقامية. 

من اتفاق تريبس. ويُنصح  66.2ويشمل ذكل اس تخدام هيئة تسوية منظمة التجارة العاملية لضامن نقل التكنولوجيا وفقًا للامدة 

م اخلربة الفنية وأأعامل بناء القدرات يف وضع القوانني احمللية. وفامي يتعلق ابلرتخيص الإلزايم عىل وجه التحديد، تشري ابس تخدا

ىل أأنه ينبغي استنفاد اخليارات الأخرى اليت تعزز النفاذ اإىل الأدوية قبل اللجوء اإىل هذه الرتاخيص. وسبب هذا،  النتاجئ اإ

خيص الإلزايم أأن حيد من البحث والتطوير والاستامثر الأجنيب املبارش، حيث ميكن عىل وجه اخلصوص، أأن من شأأن الرت 

جراء البحوث بشأأن جمالت الأمراض املؤثرة فيه. يقاف اإ  لرشاكت الأدوية أأن ختتار حسب الأدوية من سوق هذا البدل أأو اإ

( اثين عرش موطنًا من مواطن املرونة التنظميية اخملتلفة للرباءات املتاحة حاليًا للبدلان 2011ل أأدويس يف حبثه )لا ح .82

يثري الباحث، يف معرض متهيده لتناول وابء الإيدز، مسأأةل الرباءات النامية والأقل منوًا يف أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. و 

ىل اس تعراض مقارن خملتلف ال ليات القانونية اليت ميكن أأن  ىل الأدوية املضادة للفريوسات، مث يتطرق اإ اليت متنع النفاذ اإ

دام املفاوضات )للرتخيص تساعد يف التغلب عىل معوقات الرباءات هذه. وال ليات الثنيت عرشة املقرتحة يه: اس تخ

نتاج احمليل؛ والواردات املوازية؛ والرشأاكت واملبادرات بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز  الطوعي(؛ والرتخيص الإلزايم لالإ

البحث والتطوير يف جمال الأدوية الأساس ية ميسورة التاكليف؛ ومجمعات الرباءات مثل مجمع براءات الأدوية واملبادرات 

عالن ادلوحة جبدية"؛ وُتنب الزتامات تريبس بالس اليت كثريًا ما تدرج يف اتفاقات التعاون  ية الأخرى؛ و"التعامل مع اإ

التجارة احلرة؛ والاس تفادة من أ ليات قانون املنافسة؛ واختاذ خطوات ملنع التجديد املس متر للرباءات منهتية الصالحية أأو 

معارضة الرباءات قبل احملامك؛ والتغلب عىل ضغط التقايض بشان براءة اذلي القدمية؛ وهتيئة املزيد من الس بل لإجراءات 

ع اس تخدام  ميارسه صاحب الرباءة؛ والضغط من أأجل مزيد من املعامةل املامتيزة للبدلان الأقل منوًا مبوجب اتفاق تريبس. ويشجَّ

قلميية كتدبري ميكن أأن يعزز اس تخدام أ ليات دمع ا ىل أأن أأفضل ُنج اجملموعات الاقتصادية الإ لنفاذ هذه. وختلص ادلراسة اإ

فريقيا جنوب الصحراء الكربى هو ما تُس تغل فيه اجملموعة الاكمةل من التنوع التنظميي: حبيث تسخر املفاوضات  ىل اإ ابلنس بة اإ

بشلك أأفضل، والرتخيص الإلزايم والرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص والتعاون الإقلميي بني احلكومات وقانون املنافسة 
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ىل أأنه توجد  وحبيث تُرفض الزتامات تريبس بالس، وحبيث تلغى حامية الرباءات يف البدلان الأقل منوًا. وختلص ادلراسة اإ

حاليًا مجموعة من الأحاكم وال ليات القانونية التفصيلية اليت ميكن توظيفها للتغلب عىل معوقات الرباءات اليت متنع النفاذ اإىل 

ىل بدلان أأفريقيا جنوب الصحراء تمكن يف الأدوية الأساس ي ة احملمية برباءات بتلكفة ميسورة وأأن القضية الرئيس ية ابلنس بة اإ

 القصور يف تعاملها بفعالية مع مواطن املرونة املتاحة هذه واس تخداهما.

عالن ادلوحة. وبعد مرور عق2012اس تكشف بيل وكون يف دراس هتام ) .83 د من ( اُتاهات الرتخيص الإلزايم منذ اإ

عالن ادلوحة  اذلي جدد التأأكيد عىل حق أأعضاء منظمة التجارة العاملية يف اس تخدام املرونة  -الزمن ويزيد منذ اعامتد اإ

ىل تأأكيد أأو دحض بعض ال اثر التنظريية اليت اكن من املتوقع أأن  -القانونية املمتثةل يف الرتخيص الإلزايم  فاإن ادلراسة هتدف اإ

عالن  حيدهثا الإعالن يف نشاط الرتخيص الإلزايم. فبيامن توقع البعض زايدة يف نشاط الرتخيص الإلزايم، اعتقد أ خرون أأن اإ

نتاجية احملدودة للبدلان الأقل منوًا واحامتل جر سلوكيات انتقامية. وابلتايل فقد  ادلوحة س يكون ضئيل الأثر بسبب القدرة الإ

وع الرتخيص الإلزايم. ويف سبيل ذكل، مجعت ادلراسة قاعدة اس هتدفت ادلراسة طرح أأول قياس لتأأثري الإعالن يف وق

لزاميًا أأو أأعلن عنه منذ عام  . وقد 1995بياانت جبميع الوقائع اليت أأقر فهيا عضو يف منظمة التجارة العاملية علنًا ترخيصًا اإ

عالمية وأأاكدميية وقانونية، مما أأفرز قا لزايم  34مئة من أأجريت معليات حبث واسعة ابس تخدام قواعد بياانت اإ واقعة ترخيص اإ

جراء معليات حبث خاصة ابلبدلان واملنتجات للتحقق من مشاركة احلكومة، مضت قاعدة البياانت  26حممتةل يف  بدلًا. وبعد اإ

لزاميًا متحققًا منه من  24الهنائية  تلفًا. منتجًا دوائيًا خم  22دوةل، مما يتعلق بأأربعني براءة ملنتجات دوائية عىل  17ترخيصًا اإ

ىل نوع من التخفيض يف الأسعار، سواء عرب  عالانت الرتخيص الإلزايم أأدت اإ ىل أأن النصف من مجيع اإ وتشري النتاجئ اإ

لزامية بني عايم  لزايم أأو ترخيص طوعي أأو خصم. كام أأظهرت النتاجئ أأن معظم الرتاخيص الإ  2005و 2003ترخيص اإ

ز، وأأُنا وقعت يف بدلان ذات دخل متوسط أأعىل. وخبالف فريوس نقص تعلقت بأأدوية لفريوس نقص املناعة البرشية/الإيد

املناعة البرشية/الإيدز، تعلق عدد قليل من الرتاخيص بأأمراض معدية، ومل يقع أأي مهنا يف البدلان الأقل منوا أأو بدلان ذات 

لزا . 2006يم اخنفاضًا منذ عام دخل متوسط أأدىن. ورمغ التشكيك يف التأأثري احملمتل لإعالن ادلوحة، شهد الرتخيص الإ

عالن ادلوحة يف السلوكيات الالحقة لرشاكت الأدوية فامي يتعلق ابلرباءات.  ويوىص بأأن تقمياٍ ادلراسات املس تقبلية مدى تأأثري اإ

( الإسهام يف قاعدة أأدةل تفيد يف فهم سوء اس تخدام رشاكت الأدوية 2013اس هتدف كريس يت وأ خرون يف حبهثم ) .84

لرباءات لمتديد أأوضاعها الاحتاكرية بشلك غري لئق عن طريق التجديد املس متر لرباءات أأدوية ابلغة النجاح. احملمتل لنظام ا

وحللت ادلراسة مجيع الرباءات املقرتنة خبمسة عرش من أأغىل الأدوية يف أأسرتاليا عىل مدار العرشين عامًا املاضية. وعىل وجه 

حديد مجيع الرباءات املمنوحة اليت تغطي املكون ادلوايئ الفعال للأدوية عالية التحديد، حبثت ادلراسة يف جسل الرباءات لت

التلكفة، ومن مث تصنف الرباءات حسب النوع وحتدد أأحصاهبا. ووجدت ادلراسة أأن لك دواء يقرتن بتسع وأأربعني براءة يف 

بية الرباءات مملوكة لرشاكت ليس دلهيا املتوسط. ومتكل ثالثة أأرابع هذه الرباءات رشاكت غري رشكة ادلواء الأصيل. وغال 

جسل يف تطوير الأدوية الأكرث مبيعًا. وأأظهرت النتاجئ أأن عدة هجات فاعةل تلمتس س يطرة احتاكرية عىل الابتاكرات عىل 

ىل أأنه من املرحج أأل تكون حماولت الس يطرة عىل تاكليف ادلواء عن  الأدوية ابلغة النجاح. وابلتايل، خلص الباحثون اإ

ل عىل أأنشطط ذا مل تركز اإ ة الرباءات اخلاصة برشاكت ريق التخفيف من سوء اس تخدام نظام الرباءات سديدة اإ

 الأصلية. لأدويةا

نشاء 2011اس تعرضت تهيون وأ خرون يف مقاهلم ) .85 ( التطورات اليت جرت عىل مدى عقد من الزمان بشأأن اإ

لهيا . وقد متكن الباحثون من خالل نظرة عامة اترخيية عىل تطور قانون عالجات لفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والنفاذ اإ
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براز  الرباءات عىل الصعيد ادلويل وما كتب ابلتوازي مع التطورات التارخيية لأزمة فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز، من اإ

لإيدز. وتظهر النتاجئ أأن الفرتة التالية الأثر اذلي أأحدثته تطورات الرباءات يف النفاذ اإىل عالج فريوس نقص املناعة البرشية/ا

ىل  لإعالن ادلوحة شهدت س تني اس تخدامًا ملواطن املرونة يف اتفاق تريبس يف بدلان ذات دخل منخفض ومتوسط للنفاذ اإ

صدارات جنيسة من أأدوية محمية برباءات عىل نطاق واسع. وقد ُوصفت أأزمة الإيدز بأأُنا اكنت احملفز لهذا التغيري، وكذكل  اإ

ِف أأحد هذه التحسينات "الأخرى" غري املتعلقة ابمللكية الفكرية،  لتشجيع حتسينات أأخرى يف جمال الصحة العامة. وقد عرا

اليت جلبهتا أأزمة فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز، بأأنه الهنج اخملتلف يف البحث والتطوير. ويف حني متثل ادلافع وراء 

يف أأرابح الرباءات، اس تلزم البحث والتطوير للأسواق غري الرحبية مثل سوق فريوس المنوذج التقليدي للبحث والتطوير 

نقص املناعة البرشية/الإيدز تقدمي حوافز من خالل وسائل بديةل. وتطرح املبادرات اجلديدة، مثل مبادرة أأدوية الأمراض 

نشاء مجمع براءات الأدوية، أأمثةل لبعض هذه ال ليات البديةل. وعىل  الرمغ من اس تنتاهجم أأن العقد املايض شهد حتس نًا املهمةل واإ

من حيث توس يع نطاق العالج املضاد للفريوسات القهقرية، أأاثر املؤلفون شواغل بشأأن "قنبةل عالج موقوتة" جديدة )من 

س حيث النفاذ اإىل مضاد للفريوسات القهقرية أأحدث وأأنسب لعالج فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز(. وقد حددت مخ

مسائل رئيس ية مسببة لعائق النفاذ هذا ويه: زايدة تلكفة مضادات الفريوسات القهقرية اجلديدة بسبب الرباءات، وزايدة 

م يف البحوث  ىل اجليل اجلديد من مضادات الفريوسات القهقرية، وعدم توافر أأوجه تقدا يف عدد الأشخاص اذلين حيتاجون اإ

صدارات جنيسة من املتعلقة ابلأدوية الأحدث والأدوية امل ركبة عىل نطاق عاملي، وتقلص مساحة الس ياسات لس ترياد اإ

ىل أأنه عىل الرمغ من أأن عقدًا من  الأدوية احملمية برباءات؛ وطرح أأزمة مالية جس مية يف مجيع أأحناء العامل. وخلص الباحثون اإ

ىل اجليل الأول من العالج املضاد ل لفريوسات القهقرية، فال تزال هناك حتدايت مل العمل الناشط قد أأدى اإىل حتسني النفاذ اإ

 يتصد لها أأحد من حيث معاجلة أأزمة فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز.

( حتلياًل لس تخدام الرتاخيص الطوعية وخمتلف الفنيات القانونية اليت تنطوي علهيا 2018أأجرى بيكر يف مقاهل ) .86

ىل الأدوية. ويس هتدف املقال: )الأنواع اخملتلفة من الرتاخيص الطوعية كوس يةل ل  ( زايدة فهم اترخي وتطور 1ترسيع النفاذ اإ

ىل الأدوية؛ ) ( وحتديد أأفضل 2الرتاخيص الطوعية، مبا يف ذكل الرشوط والأحاكم الرئيس ية والتأأثري املرتتب علهيا يف النفاذ اإ

ىل الرتاخيص الطوعية. ( وتقدمي توصيات س ياساتية لتحسني رشوط وأأ 3ممارسات رشوط الرتخيص وتقيميها؛ ) حاكم النفاذ اإ

طار حقويق قامئ عىل احلق يف الصحة، يقدم املقال اترخيًا موجزًا لتطور الرتاخيص الطوعية مث يتطرق اإىل حتليل  فباس تخدام اإ

ات أأمهية وتأأثري الرشوط والأحاكم احملددة املوجودة عادة يف الرتاخيص الطوعية من قبيل: حقوق الرباءات والكشف، ومتطلب

قلميية والقطاعية، ومعدلت الإاتوات، وحقوق الرتاخيص الرجعية، ومسؤوليات  الرتخيص والقيود، والتغطية والقيود الإ

املرخص هلم فامي يتعلق ابلتسجيل والتوريد، ونرش الرتاخيص، وشفافية مشاهد الرباءات، وفرص حتسني الرتاخيص الطوعية 

خيتلف  -من حيث احلصول عىل الأدوية بتاكليف ميسورة  -أأثر الرتاخيص الطوعية احلالية أأو تعديلها. وأأظهرت النتاجئ أأن 

ىل أ خر. وابلإضافة اإىل ذكل، طرحت س تة عواقب ضارة للرتاخيص الطوعية: ) حياء 1اختالفات كبرية من بدل اإ ( احامتل اإ

نفاق عىل2الرتاخيص الطوعية بتأأكيد زائف بأأن أأزمة النفاذ قد حلت؛ )  مبادرات الرتاخيص الطوعية املتعلقة ( والإفراط يف الإ

( وصعوبة يف حتديد التوقيت "الصحيح" 3ابلصحة العامة بدًل من الاسرتاتيجيات الأخرى املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ )

( وخماوف الإنصاف بشأأن البدلان 4للرتخيص الطوعي )قبل تسجيل قرار براءة/تسجيل منتج رشكة أأدوية أأصلية(؛ )

ماكنية التأأثري سلبًا يف املعارضة واسرتاتيجياهتا )5املستبعدة؛ ) ( واسرتاتيجيات الرتخيص الإلزايم. ومع ذكل، فقد 6( واإ

اس ُتخلص أأن النقص يف أأي اسرتاتيجية نفاذ أأو عدم اكامتلها ل يطغى عىل الفوائد الكثرية املس تفادة من الرتاخيص الطوعية. 
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دراك احلاجة اإىل حت  ىل اإ نه يؤدي اإ جراء املزيد من الأحباث لرصد فوائد ومع ذكل، فاإ قيق التاكمل يف ُُنُج النفاذ. ويوىص ابإ

 الرتاخيص الطوعية وتأأثرياهتا السلبية بشلك أأفضل.

( القيود القانونية والس ياس ية الرئيس ية املانعة حللول الس ياسات 2008كوهلر وأ خرون يف حبهثم )-اس تكشفت كوهني .87

ىل الأدوية الأساس ية يف العامل النايم. فبعد دراسة حاةل جفوة الأدوية العاملية وأأس باهبا،  العاملية املنسقة اليت تزيد من النفاذ اإ

ىل الرتكزي عىل العوائق  واليت تشمل عنارص مثل الفقر وعدم كفاية البنية التحتية والإخفاقات احلكومية، يتجه البحث اإ

طار اتفاق تريبس. ويويل املؤلفون أأيضاً   اهامتمًا خاصًا مبختلف أأمثةل احلالت اليت فُقدت فهيا مواطن املتعلقة ابلرباءات يف اإ

املرونة يف تريبس أأو ُضيق نطاقها بسبب اتفاق ثنايئ أأو اتفاق ُتارة حرة أأو معلية انضامم مبكرة ملنظمة التجارة العاملية. 

ىل أأنه حني مارست بدلان انمية مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، عارضت بعض البدلان املتقدمة قرارها  وخيلص البحث اإ

مبامرسة هذا احلق. ونتيجة ذلكل، احنرس اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس أأو أأصبح حمدود الاس تخدام. وتشري 

ىل أأن املس تفيدين الرئيس يني من حامية امللكية الفكرية مه رشاكت الأدوية يف بدلان منظمة التعاون والتمنية يف  النتاجئ أأيضًا اإ

ىل نقل التكنولوجيا لتحسني الرفاه  امليدان ىل أأن اتفاق تريبس قد أأدى اإ الاقتصادي، بيامن ل توجد أأدةل تذكر تشري اإ

الاجامتعي والاقتصادي للبدلان النامية. وللتغلب عىل معوقات النفاذ القانونية، يويص الباحثون ابعامتد اخليارات الس ياساتية 

لزايم، وفقًا للفقرة التالية: اس تخدام تعديل اتفاق تريبس )حب نتاج للتصدير مبوجب ترخيص اإ عالن ادلوحة( دون  6ق الإ من اإ

قلميي ل عىل أأساس قطري؛ واس تخدام  لزامية عىل أأساس اإ الإجراءات البريوقراطية املطوةل والاس تفادة من الرتاخيص الإ

ىل الأدوية ابعتبار ذكل حقًا اتفاقات الرتخيص الطوعي يف البدلان النامية املتقدمة اليت دلهيا قدرة تصنيع حم  لية؛ وتعزيز النفاذ اإ

أأساس يًا من حقوق الإنسان؛ والرتكزي يف البحث واملنارصة عىل اقرتاح تعديالت عىل اتفاق تريبس و/أأو التشكيك من 

 خالهلام يف رشعية معايري تريبس يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا.

تأأثري اتفاق تريبس من حيث تعلقه بنظام الرباءات الهندي وصناعة ( 2007يس تكشف مقال غوينيف وتشايس ) .88

الأدوية احمللية ومن حيث التحولت اليت أأحدهثا فهيام. ومن خالل اعامتد ُنج اترخيي للتحليل القانوين والاقتصادي، اس تخرج 

عىل مدار العقد املايض. وتشري الباحثان ابلرتتيب الزمين ثالثة تطورات رئيس ية حدثت يف نظام امللكية الفكرية الهندي 

ىل أأن املرحةل الأوىل من حامية الرباءات يف القانون الهندي )خالل الفرتة الاس تعامرية قبل س بعينيات القرن  الأدةل التارخيية اإ

ت املايض(، واليت تضمنت حامية براءات للمنتجات والعمليات، منعت تطور صناعة دوائية حملية قوية. وبعد فرتة الس بعينيا

منت صناعة الأدوية يف الهند. مث يف املرحةل الثالثة، بعد  -ل س امي فامي يتعلق ابملنتجات ادلوائية  -تكل وضعف قوانني الرباءات 

عادة تعزيز قوانني امللكية الفكرية احمللية واستيفاء متطلبات اتفاق  ىل منظمة التجارة العاملية، اكنت الهند مطالَبة ابإ انضامهما اإ

عد تلخيص التغيريات والتحدايت القانونية الرئيس ية يف حترك الهند حنو تنفيذ قانون حميل متوافق مع اتفاق تريبس، تريبس. وب

اخنرط الباحثان يف معلية موازنة هدفها عىل وجه التحديد الوقوف عىل مدى اس تفادة البدلان النامية عىل احلقيقة من أأنظمة 

ىل أأن  امللكية الفكرية الأقوى عىل النحو اذلي يتطلبه اتفاق تريبس. وبعقد مقارنة بني ُتربة اتيلند والهند، خلص الباحثان اإ

ىل الأدوية بتاكليف ميسورة عن نظام اتيلند  نظام حامية الرباءات الأضعف يف الهند أأظهر مزااي أأكرث فامي يتعلق ابلنفاذ اإ

اءات، وكذكل الإرادة الس ياس ية القوية دلى السلطات الأقوى. واعُترب أأن هجود الهند للحد من معايري الأهلية للحامية برب 

ىل  الهندية يف مواهجة الضغوط التجارية من البدلان املتقدمة، تطرح تدابري هممة للصحة العامة. ومع ذكل، فقد خلص املقال اإ

ىل الأدوية. فعىل سبيل املثال، يوىص  ابلس تفادة من تدابري أأنه يف وسع البدلان النامية أأن تزيد من حتراكهتا لضامن النفاذ اإ
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ضبط الأسعار املؤسس ية يف التسعري يف ضوء عدم فرض اتفاق تريبس حظرًا عىل اس تخدام أأعضاء منظمة التجارة العاملية 

 لتدابري من هذا القبيل.

ىل رعاية حصية بتلكفة 2009يلقي حبث كوان ) .89 عاقة النفاذ اإ ىل اإ فضاء حامية الرباءات اإ ( الضوء عىل اخملاوف من اإ

حصاءات الصحة العامة، تبدأأ الباحثة ببيان أأزمة عاملية للصحة مي  سورة. وبناًء عىل الأدبيات املوجودة مس بقًا، مبا يف ذكل اإ

ىل الأدوية احملمية برباءات. وتتعامل الباحثة مع الإشاكلية  ىل اقرتاح مخس قنوات لتحقيق نفاذ أأيرس تلكفة اإ العامة مث تنتقل اإ

حتت رشطني أأوهلام أأنه ينبغي يف أأي اس تخدام ملواطن املرونة يف الرباءات  –ات والأسعار املرتفعة معوقات الرباء -القانونية 

ىل الأدوية، واثنهيام ابلإقرار بأأن مشلكة  الإبقاء عىل توازن مالمئ مع حقوق الرباءات ُتنبًا لكبت املزيد من الابتاكر والنفاذ اإ

ضافية غري املتعلقة ابلرباءات وأأن تكل العقبات تتجاوز نطاق هذا البحث تعيينًا. النفاذ متثل تشاباكً أأعقد بكثري من العقبات الإ 

وتبني النتاجئ أأنه عىل الرمغ من كون أأغلب الأدوية الأساس ية لفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والسل واملالراي غري محمية 

ىل الأدوية ميسورة التلكفة احملمية برباءات ن النفاذ اإ ل يزال ميثل مشلكة بسبب الأمراض املتفش ية مثل  برباءات، فاإ

ىل الأدوية احملمية برباءات: الأدوية اجلنيسة املنافسة،  السارس. مث تتناول الباحثة ابلفحص الس بل امخلسة التالية للنفاذ اإ

ت. وتويص الباحثة والاس ترياد املوازي، والرتخيص الإلزايم، والرتخيص الطوعي، واحلد من معايري الأهلية للحامية برباءا

ىل نس بة مئوية من جحم الأعامل العاملي لضامن حتقيق توازن مناسب بني املصلحة  ابلنظر يف وضع "نظام حصص" استنادًا اإ

جياد  لزايم. كام يُقرتح اإ العامة واملصلحة اخلاصة املرشوعة لأحصاب الرباءات عند حتديد التعويضات املناس بة مبوجب ترخيص اإ

طار للمامرسة اجل  يدة يف الصناعة، من بني توصيات أأخرى. وتظهر النتاجئ أأيضًا وجود جفوة يف البحث والتطوير للأمراض اإ

دارهتا بفعالية من أأجل ضامن نفاذ  ىل التوفيق بني املصاحل املتنافسة واإ املهمةل. والاس تنتاج الرئييس للبحث هو وجود حاجة اإ

ن هذا يتطلب حتق  العامة واملصلحة املرشوعة يق توازن بني املصلحة أأفضل للأدوية يف ظروف معينة. وقيل اإ

 الرباءات. لأحصاب

( ابلفحص فائدة ودور الاس ترياد املوازي يف نواجت الصحة العامة لأدوية ميسورة التلكفة 2014يتناول مقال ماكيث ) .90

لهيا يف البدلان النامية. فأأوًل، حتدد معلامت استنفاد الرب  ماكنية النفاذ اإ من اتفاق تريبس، مث  6اءات وفقًا للامدة محمية برباءات واإ

ينتقل املقال اإىل حتديد خمتلف الإماكنيات القانونية ومواطن املرونة املتاحة عىل املس توى احمليل. وبعد ذكل، تناقَش 

الصعوابت العملية اليت يواهجها من ينخرطون يف الاس ترياد املوازي كأداة لس ياسات الصحة العامة. وتوحض النتاجئ أأن 

املنافسة اليت نشأأت من خالل الاس ترياد املوازي لها تأأثري خافض يف الأسعار، مما يعزز رفاه املس هتكل مع اخنفاض الأسعار. 

ىل الأدوية املضادة للفريوسات القهقرية يف البدلان النامية.  كام توجد أأدةل عىل أأن استنفاد الرباءات يؤدي اإىل حتسني النفاذ اإ

ىل اخنفاض حوافز البحث والتطوير للأمراض الشائعة يف تكل البدلان اليت تنخرط يف ممارسة ومع ذكل، تشري النتاجئ أأ  يضًا اإ

استنفاد الرباءات. كام يؤدي ذكل اإىل زايدة الضغط ادلويل وهتديد الأقسام التجارية، وهيدد أأنظمة متايز الأسعار اليت تتيحها 

قلميية قوانني الرباءات دلهيا من عادة رشاكت الأدوية يف الأسواق النامية. وملعاجلة هذ ه القضااي، يوىص بأأن توامئ املنظامت الإ

قلميي لالستنفاد، اإىل جانب بعض التدابري التنظميية والس ياساتية التمكيلية. ويمتثل أأحد التدابري  خالل اعامتد نظام اإ

عادة تصدير الواردات املوازية خارج اجملموعة  قلميية اإىل سوق أأعىل سعرًا. وخيتمت املقال الس ياساتية التمكيلية هذه يف منع اإ الإ

ضايف يتناول أأفضل الس بل حلل  قلميي وقسم اإ ابلعرتاف بوجود عدة صعوابت نظرية ومعلية ميكن أأن تنشأأ عند اعامتد ُنج اإ

 هذه القضااي.
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حاةل. ( فعالية معارضة الرباءات قبل وبعد منحها مس تخدمًة اتيلند كدراسة 2013تس تكشف بوسريي يف حبهثا ) .91

الناحج مهنا وغري الناحج عىل حد سواء  -ولإجراء هذا التقيمي، حلل البحث الأساس املنطقي القانوين للسوابق القضائية احلالية 

جراءات معارضة الرباءات اإحدى مواطن مرونة تريبس  - جراء ما قبل املعارضة املتبع يف اتيلند. وتعترب اإ ىل اإ اليت استندت اإ

ىل الهامة اليت ميكن أأن  تضمن القضاء عىل الرباءات منخفضة اجلودة واستبعادها، وابلتايل تضمن نفاذًا أأعظم وأأيرس نفقة اإ

منتجات مثل الأدوية. والبحث مقسم عىل النحو التايل: النظر أأوًل يف الرباءات وجودة الرباءات بشلك عام، مع تفحص لك 

جيابيات نظام معارضة الرباءات وسلبياته، ابعتباره أ ل  ية ميكن من خاللها تنظمي ذكل. وبعد ذكل هيئي التطوُر التارخيي من اإ

لقوانني الرباءات ملعارضة الرباءات قبل منحها يف اتيلند س ياقًا لتحليل دراسة احلاةل. ويوىل اهامتم خاص لس تخدام نظام 

لرباءات هو ما تعلق ابلأدوية. اتيلند للمعارضة قبل منح براءات للمنتجات ادلوائية، ملا ُعرف من أأن أأمه أأنواع معارضة ا

ل أأنه مل يكن فعاًل يف  وأأظهرت النتاجئ أأنه عىل الرمغ من جناح الإجراء التايلندي للمعارضة قبل منح الرباءات يف مجمهل، اإ

جراء املعارضة السابق لل  منح الوقاية من براءات الأدوية منخفضة اجلودة. ومع ذكل، توجد أأدةل لبعض احلالت اليت أأدى فهيا اإ

اإىل عدم منح براءة ملنتج طيب. واكن من أأمه أأس باب فشل املعارضات السابقة للمنح: سوء التخطيط وعدم كفاية الأدةل، 

وعدم متتع والكء الرباءات أأو احملامني ابخلربة، والسلطة التقديرية املمنوحة ملسؤويل الرباءات ول سبيل للتنبؤ مبأ لهتا، ووجود 

ارج البالد، وتأأثري الرشاكت الكبرية. وعىل وجه اخلصوص، وجد الباحث أأن اتيلند يسعها اختاذ أأدةل عىل براءات مسجةل خ

املزيد من اخلطوات لتحسني جودة الفاحصني واملسؤولني يف مكتب حفص الرباءات وتوظيف املزيد من املتخصصني. 

جامًل أأن نظام املعارضة السابقة للمنح أأفضل من نظام املعارضة بع د املنح لأنه يسمح ملكتب الرباءات ابلتحمك يف ويس تخلص اإ

جراء الاعرتاض السابق ملنح  صدارها. وابلإضافة اإىل ذكل، يعترب اإ ءة همامً لدلفاع عن الرباجودة الرباءة حىت قبل اإ

 العامة. املصاحل

 عوامل الأخرى املؤثرة يف التوافرتوافر الأدوية غري احملمية برباءات ويرس تاكليفها وال

من البدلان  36( أأسعار الأدوية وتوافرها ويرس تاكليفها يف 2008ادلراسة اليت أأجراها اكمريون وأ خرون )تتناول  .92

اإىل وضع طريقة  2001النامية واملتوسطة ادلخل ابس تخدام بياانت اثنوية. وقد دعا قرار أأصدرته منظمة الصحة العاملية عام 

ىل اإطالق امل  رشوع املشرتك بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة هيلث أأكشن موحدة لقياس أأسعار الأدوية، مما أأدى اإ

نرتانش يوانل بشأأن أأسعار الأدوية وتوافرها. وابس تخدام هذه املهنجية، تتناول ادلراسة ابلفحص بياانت  أأجرهتا  اس تقصاءً  45اإ

جات اجلنيسة. والأدوية اليت املنظمتان عىل املس تويني الوطين ودون الوطين وتعقد مقارنة ابلأسعار املرجعية ادلولية للمنت

مشلهتا الاس تقصاءات غري محمية برباءات بشلك عام، وابلتايل ميكن اس تخدام املقارن به اجلنيس كسعر مرجعي للك من 

ر يرس التلكفة ابس تخدام راتب أأقل املوظفني احلكوميني غري املهرة أأجرًا.  منتجات الأدوية الأصلية واجلنيسة. ومن مث يقدَّ

م م نتاجئ موجزة مخلسة ع ولزايدة اإ من الاس تقصاءات،  %80رش دواًء تضمهنا ما ل يقل عن اكنية املقارنة يف النتاجئ، تقدَّ

بغض النظر عن توفرها الفعيل يف لٍك من املرافق. وتبني النتاجئ أأن توافر الأدوية اجلنيسة امخلسة عرش اكن منخفضًا يف 

يف منغوليا. وحىت يف القطاع اخلاص اكن توافر الأدوية اجلنيسة  %79.2يف المين و %9.7القطاع العام، حيث تراوح بني 

ىل: تنوعات املنتجات  منخفضًا، مع وجود تباينات واسعة يف توافرها حسب املناطق. وقد يعزى هذا الاخنفاض يف التوافر اإ

، أأو عدم وجود حوافز للتخزين، أأو يف قوامئ الأدوية الأساس ية الوطنية، أأو ضعف الامتثال لتوصياهتا، أأو عدم كفاية المتويل

عدم القدرة عىل التنبؤ بدقة، أأو عدم كفاءة أأنظمة التوزيع، أأو ترسب الأدوية لإعادة بيعها يف منافذ خاصة. وتظهر النتاجئ أأيضًا 

أأن الأدوية اجلنيسة متاحة عىل نطاق أأوسع من الأصناف الأصلية يف القطاع اخلاص يف البدلان ذات ادلخل املنخفض 
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البدلان وذات ادلخل املتوسط الأدىن، يف حني اكن توافر الأصناف الأصلية والأدوية اجلنيسة يف البدلان ذات ادلخل و 

ىل أأن الإجراء الأنسب يعمتد عىل نتاجئ الاس تقصاء للك بدل والعوامل احمللية فيه.  املتوسط الأعىل متشاهبًا. وتشري التوصيات اإ

ة ملعاجلة مشألك التوافر ومهنا حتسني كفاءة املشرتايت وتوفري متويل اكٍف وعادل ومع ذكل، وردت بعض التوصيات العام

لغاء الرسوم والرضائب املفروضة عىل الأدوية وزايدة اس تخد ام الأدوية اجلنيسة حتقيقًا ومس تدام. كام يوىص أأيضًا ابإ

 التاكليف. ليرس

ىل الأدوية الأساس ية. ( حتلياًل تفسرياًي للعالقة بني 2013يورد مقال هو وليسينغر ) .93 ماكنية النفاذ اإ ارتفاع الأسعار واإ

لهيام أأعاله. وابس تخدام بياانت عددية من  كام يتناول الباحثان ابدلراسة دور حامية امللكية الفكرية يف قضييت النفاذ املشار اإ

يس اذلي حيد من النفاذ اإىل ابحثني أ خرين، يبني املقال عدم وجود أأدةل معتربة تثبت أأن حامية الرباءات يه العامل الرئي

الأدوية الأساس ية. وتبني النتاجئ أأن الأمر خالف ذكل، حيث يندر حامية أأدوية أأساس ية مدرجة يف قامئة منظمة الصحة 

ل  يف املائة من مجيع الأدوية. وابس تخدام  1.4العاملية المنوذجية للأدوية الأساس ية برباءات، ول متثل الأدوية احملمية برباءات اإ

ىل الأدوية حبيث يمتحور حول املعوقات خالف ه عادة توجيه تركزي النقاش حول النفاذ اإ ىل اإ ذه البياانت، يدعو الباحثان اإ

ن من هذه املعوقات غري املرتبطة ابلرباءات الفقر، ونقص املساعدات املالية، وقضااي  الرباءات اليت حتول دون النفاذ. وُذكر اإ

ت من الأموال اخلاصة، وعدم كفاية املرافق الصحية، وضعف نظم الإمداد والتوزيع. ويفصح املوافقات التنظميية، واملدفوعا

ماكنية النفاذ، فهىي مشلكة أأوسع بكثري من ارتفاع  حتديد هذه املعوقات الأخرى غري املرتبطة ابلرباءات عن اتساع مشلكة اإ

، وهو سؤال يسلط الضوء عىل املسؤولية الأخالقية الأسعار أأو الرباءات. ويؤدي هذا ابلباحثنَي اإىل طرح سؤاهلام الأخري

ىل أأنه نظرًا لقةل اجلهات الفاعةل اجملمتعية الأخرى  ىل الأدوية. وخيلص الباحثان اإ واملؤسس ية لصناعة الأدوية عن حتسني النفاذ اإ

ىل الأدوية. ومع  اليت تعمل عىل تطوير أأدوية مبتكرة، تقع عىل اكهل صناعة الأدوية درجة معينة من الالزتام بتحسني النفاذ اإ

ىل املزيد  عىل شلك موارد مجمعة وتكوين أأفرقة من أأحصاب املصلحة املتعددين  -ذكل، مفن املسمل به أأنه مازالت هناك حاجة اإ

لتسهيل تطوير الأدوية  -)بني احلكومات الوطنية واجملمتع ادلويل واملنظامت غري احلكومية وصناعة الأدوية والأاكدمييني( 

لهيا.الأسا  س ية والنفاذ اإ

( ابلفحص وضع أأدوية أأساس ية من قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية للأدوية 2012تتناول دراسة مايك وليانغ ) .94

الأساس ية مس تخدمة يف عالج الأمراض غري املعدية من حيث الرباءات اس تئثارية البياانت. ويمتثل الهدف من هذه ادلراسة 

عاقة حقوق  نتاج أأدوية جنيسة وتوافر الأدوية الأساس ية للأمراض غري املعدية ويرس يف تقيمي مدى اإ امللكية الفكرية لإ

اكنت مرتبطة بأأمراض غري معدية، وأأن ما  2008تاكليفها. وابس تخدام الإحصاءات، اليت تبني أأن أأكرث من ثليث الوفيات عام 

يس تنتج أأن احلاجة اإىل دراسة معوقات النفاذ احملمتةل يف املائة مهنا وقع يف بدلان منخفضة ومتوسطة ادلخل،  80يقرب من 

مربرة. وابس تخدام مهنجية من مرحلتني، حتدد ادلراسة أأوًل الأدوية الواردة يف قامئة الأدوية الأساس ية اليت تعاجل مرض 

ىل السكري والرسطان وأأمراض القلب والأوعية ادلموية وأأمراض اجلهاز التنفيس. ويعزى اختيار تكل الأمراض  غري املعدية اإ

وضعها كعوامل مسامهة رئيس ية يف عبء املرض والوفيات عىل الصعيد العاملي. ويف املرحةل الثانية مهنا، تسلط ادلراسة 

الضوء عىل وضع أأدوية الأمراض غري املعدية يف تكل الفئات اخملتارة من حيث الرباءة والاس تئثارية ابس تخدام قاعديت بياانت 

( من مجيع الأدوية 79/395يف املائة ) 22حدة الربتقايل ومكتب الرباءات الأمرييك. وأأظهرت النتاجئ أأن كتاب الولايت املت

الواردة يف القامئة المنوذجية تس تخدم لعالج أأحد الأمراض غري املعدية املس هتدفة. وتظهر نتاجئ املرحةل الثانية أأنه من بني هذه 

جراء تق  ل لامثنية مهنا. وتبني مبزيد من الاس تعراض أأنه مل الأدوية التسعة والس بعني، مل يلزم اإ يمي براءات/اس تئثارية متعمق اإ
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يكن من شأأن أأي من مطالبات الرباءات لهذه الرباءات الامثين أأن يعوق التصنيع اجلنيس ملكون املنتج الفعال، ول مسار 

صدارات جنيسة ُتاراي لهذه الأدوية الامثنية اكفة. التناول أأو اجلرعة احملددين يف القامئة المنوذجية. وعالوة عىل ذكل، توافر  ت اإ

ومبا أأن النتاجئ تبني أأن مجيع أأدوية الأمراض غري املعدية املس هتدفة اكنت خالية من أأي أأحاكم براءات/اس تئثارية سارية من 

نتاج اجلنيس ملكون املنتج الفعال أأو الرتكيبة أأو اجلرعة املوحضة يف القامئة ا لمنوذجية، يس تنتج الباحثان أأن شأأُنا أأن تعوق الإ

توافر الأدوية الأساس ية للأمراض غري املعدية ويرس تاكليفها وتسلميها، خاصة يف بدلان منخفضة ومتوسطة ادلخل، قد تتأأثر 

ابعتبارات أأخرى. وبيامن تقترص نتاجئ هذا البحث عىل تعريف معيل ضيق لعوامل التوافر ويرس التاكليف يف جانب العرض 

نتاهجا اليت تتأأ  ىل أأدوية الأمراض غري املعدية واإ ن العديد من العوامل الإضافية قد حتد من زايدة النفاذ اإ نتاج اجلنيس، فاإ ثر ابلإ

ىل  قبال علهيا. وتشمل هذه جوانب التوافر املتعلقة جبانب الطلب ومهنا ممارسات الوصفات، والافتقار اإ والإ

ب الواصفني واملس تخدمني، وزايدة متويل الصحة من القطاعني العام الاستبدال/الرشاء اجلنيس، وتقبل الأدوية من جان

 واخلاص، وحتسني اس تخدام الأدوية املتاحة.

ىل الأدوية الأساس ية يف البدلان النامية. وقد اتبع الباحث 2007تناول ميكوريو يف مقاهل ) .95 ( ابلفحص معوقات النفاذ اإ

ضفاء مزيٍد من التفصيل عىل الأدبيات التقليدية اليت كثرياً  ُنجًا قانونيًا نقداًي حلل من خالهل مجموعة واسعة من القضااي بغية اإ

ما تتخذ من معوقات الرباءات حمورًا ملشلكة النفاذ. ويدعي الباحث أأن هذا الرتكزي املفرط عىل معوقات الرباءات جيمع بني 

ذكل ابس تخدام نتاجئ حبثه ليثبت أأنه حىت لو احلياد عن الصواب واملبالغة يف تصوير مشلكة النفاذ. ويس تعيض الباحث عن 

ن أأكرث من  ىل الأدوية الأساس ية. وعالوة عىل ذكل، فاإ  95مل تكن لواحئ الرباءات التنظميية موجودة لظل العامل النايم مفتقرًا اإ

رباءات، كام تسبب متديد يف املائة من املنتجات ادلوائية املدرجة يف قامئة منظمة الصحة العاملية للأدوية الأساس ية غري محمية ب

عفاء الرباءات للبدلان الأقل منوًا فامي يتعلق حبامية الرباءات للمنتجات ادلوائية يف عدم توفري معظم هذه البدلان حامية براءات  اإ

عالن ادلوحة من حيث تعلقهام ابلصحة العامة، مث اس تخدم  للأدوية حاليًا. وقد بدأأ الباحث ابس تعراض لتفاق تريبس واإ

اانت من دراسات سابقة لإثبات ما يرى من ضأ ةل دور الرباءات واتفاق تريبس يف الواقع رمغ كرثة اهتام حامية الرباءات بي

ىل اس تعراض خمتلف  ابلتسبب يف أأزمات الصحة العامة يف العاملي النايم أأو يف زايدهتا سوءًا. وينتقل الباحث بعد ذكل اإ

 مشلكة النفاذ، ويطرح بعض التوصيات القابةل للتنفيذ اليت من شأأُنا أأن تساعد العوامل اليت تسهم فعليًا وبشلك معترب يف

ىل أأن هذه العوامل تشمل سوء الأحوال املعيش ية، ونقص املرافق الطبية والبنية التحتية  ادلول النامية. وتشري النتاجئ اإ

ور أأخرى. وللتغلب عىل هذه العقبات، يوىص بأأن السلمية، والافتقار اإىل وس يةل لتوزيع ادلواء ومناولته، والفساد، من بني أأم

يكون هناك الزتام مايل أأكرب من البدلان املتقدمة والزتام س يايس أأكرب من البدلان النامية؛ وحتسني التنس يق بني هجود المتويل 

يطة اس تخدام ومبادرات املعونة؛ وتطوير بنية حتتية حمس نة يف البدلان النامية؛ واس تخدام التسعري التفاضيل حبرص رش 

 -الأدوية للأزمات الصحية وليس لإعادة التصدير؛ وأأخريًا اس تخدام نظام بديل لتحفزي البحث والتطوير يف الأمراض املهمةل 

 مثل ما اكن من خالل اس تخدام الرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص.

ىل الأدوية ( ابلتقيمي مدى تثبيط حامية الرباءات مب 2011يتناول حبث زاينول وأ خرون ) .96 قتىض اتفاق تريبس للنفاذ اإ

ل مدى تثبيط عوامل أأخرى غري متعلقة ابلرباءات للنفاذ اإىل تكل الأدوية.  الأساس ية يف أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، واإ

لكرتونية واس تعراض للأدبيات ذات الصةل  جابة عن سؤال البحث هذا، أأجري حبث بلكامت أأساس ية يف قواعد بياانت اإ ولالإ

مصادر مطبوعة. وللبحث ثالثة أأقسام رئيس ية تقدم يف أأولها نظرة عامة عىل حقوق امللكية الفكرية وتطور اتفاق تريبس، من 

مث يواصل القسم الثاين ابس تعراض للنقاش ادلائر حول الرباءات ادلوائية، وأأخريًا يتناول القسم الثالث ابلتحليل واملقارنة 
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ىل الوضع  يف أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وتربز جحتان رئيسيتان مس تقطبتان ضد بعضهام احلجج املطروحة ابلنس بة اإ

البعض فامي يتعلق بتأأثري الرباءات يف احلصول عىل الأدوية الأساس ية. ومع ذكل، يتفق اجلانبان عىل نقطة واحدة ويه أأن 

ىل  أأن هذه العوامل غري املتعلقة ابلرباءات تنبع من مجموعة من العوامل غري املتعلقة ابلرباءات تسهم يف مشلكة النفاذ. ويشار اإ

ىل القيادة الس ياس ية الفعاةل، واخنفاض القوة الرشائية يف أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ورداءة البنية التحتية،  الافتقار اإ

شأ ت الطبية. ويف املقابل، وعبء ادليون املرتفع، والافتقار اإىل موظفني مدربني وتأأثري "جهرة الأدمغة"، والطبيعة النائية للمن 

فريقيا حيث اكن نشاط امحلاية برباءات مرتفعًا، وعىل  -ُوجد أأن لعوامل الرباءات درجة معينة من التأأثري  خاصة يف جنوب اإ

وجه اخلصوص عن طريق احلد من واردات الأدوية اجلنيسة من البدلان املنتجة الأخرى املطالَبة ال ن ابحرتام حامية الرباءات 

جراء ادلوحة. ومن الإشاكليات هنا افتقار منطقة أأفريقيا جنوب واخلو  ذا وفرت أأدوية للتصدير ابس تخدام اإ ف من الانتقام اإ

ىل القدرة الفنية واملوارد املالية الالزمة لإنشاء مرافقها التصنيعية اخلاصة من أأجل توفري هذا ادلواء. وابلتايل فاإن  الصحراء اإ

لقة ابلرباءات وأأخرى غري متعلقة ابلرباءات تسهم يف مشلكة النفاذ. ومن املوىص به أأن النتاجئ تبني أأن هناك عوامل متع

تراجع بدلان أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى س ياسات التعريفات والرضائب وأأن حتسن البنية التحتية وتقوي أأنظمهتا 

ع زايدة المتويل ادلويل والتعاون بني القطاعني العام واخل  اص وتقامس املنافع.الصحية. كام تشجَّ

 نقل تكنولوجيا املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية

( مقارنة للتدابري اليت اختذهتا الربازيل وس نغافورة واملكس يك لتعزيز نقل التكنولوجيا 2011تعقد دراسة أأبوت ) .97

والقدرة التنافس ية يف قطاع الأدوية بكولومبيا. ويمتثل الهدف من ادلراسة يف اقرتاح ُُنُج بديةل تعمل عىل حتسني القدرة 

ناعة الأدوية احمللية يف كولومبيا. وقد أأجريت ادلراسة من خالل الاخنراط يف مجع التكنولوجية والقدرة التنافس ية ادلولية لص 

جراء مقابالت مع ممثيل الصناعة املكس يكية.  ىل الربازيل، وحتليل املواد املكتوبة من س نغافورة، واإ املعلومات وزايرات التقيمي اإ

ا مضن هذا الهيلك. وتكشف النتاجئ عن ثالث خصائص هممة كام تعقد مقارنة مع صناعة الأدوية العاملية لتحديد موضع كولومبي

عند عقد مقارنة بصناعة الأدوية العاملية، أأولها أأن هناك فرقًا واحضًا بني سلوك رشاكت الأدوية الأصلية ورشاكت الأدوية 

ن معظم رشاكت الأدوية الأصلية ل تتيح يف العادًة نق ل التكنولوجيا عىل اجلنيسة فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا، حيث اإ

ىل كولومبيا ومعظم البدلان النامية، أأدى ذكل اإىل قرص  املنتجات ذات الهامش أأو الرحب العايل احملمية برباءات. وابلنس بة اإ

نتاج منتجات غري محمية برباءات. وأأما اخلاصية الثانية فهىي الامتيز بني الرشاكت املصنعة ملكوانت  الصناعة احمللية عىل اإ

فعاةل والرشاكت املصنعة للمنتجات ادلوائية الهنائية. فبالنس بة لكولومبيا، اليت تس تورد مجيع مكوانت املنتجات املنتجات ال

مدادات صناعة مكوانت املنتجات الفعاةل احمللية  الفعاةل، فاإن هذا حيد من التجارة يف قطاع الأدوية. ويف الربازيل، اخنفضت اإ

ىل أأقل من مخسة يف املائة من الاحتياجات احمللية للبالد، وذكل لأن يف  55منذ اس تحداث حامية الرباءات من  املائة اإ

منتجي مكوانت املنتجات الفعاةل ل يرخصون تقنياهتم. والثالثة أأن معايري مراقبة اجلودة يف بدلان منظمة التعاون والتمنية يف 

دلوائية وزايدة أأسواقها. وبعد تقيمي خيارات الس ياسات امليدان الاقتصادي حتد من قدرة البدلان النامية عىل تصدير منتجاهتا ا

للبدلان يف ادلراسة، طرحت بعض التوصيات ومهنا: ترقية منشأ ت التصنيع للوفاء مبعايري الولايت املتحدة والاحتاد 

نتاج مواد املنتجات الفعاةل من خالل مشاريع مشرتكة مع رشاكت أأجنبية للسامح بن قل التكنولوجيا؛ الأورويب؛ والاستامثر يف اإ

والنظر يف خيارات جديدة للمتويل؛ وبدء برانمج حكويم لتحديد معلومات الرباءات املفيدة صناعيا اليت ميكن اس تخداهما 

 دون التعدي عىل براءات.
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جراء حتليل 2014تناول حبث هورنر ) .98 ( تأأثري الرباءات يف معليات الابتاكر ونقل التكنولوجيا والصحة من خالل اإ

صناعة الأدوية يف الهند قبل تريبس وبعده. وابس تخدام ُنج دراسات جغرافية، تهنل الورقة من مجموعة متنوعة من مقارن ل 

مقابةل مع خمتلف أأحصاب املصلحة يف صناعة  85املصادر الثانوية، فضاًل عن البحث امليداين يف الهند اذلي تضمن أأكرث من 

ت الصناعة وواضعي الس ياسات ومجموعات اجملمتع املدين( لإجراء تقيمي قامئ املس تحرضات ادلوائية )الرشاكت ومجموعات رابطا

عىل الرشاكت. والغرض من ذكل هو تناول احلجج املتباينة وعدم التيقن اذلي يكتنف الأثر ادلقيق للرباءات يف التمنية يف 

كنولوجيا أأن نقل التكنولوجيا الهندية قبل الهند. وتكشف النتاجئ املتعلقة بأأثر حامية الرباءات قبل تريبس وبعده يف نقل الت 

تريبس اكن سهاًل يف غياب براءات املنتجات، حيث اكنت املعرفة تنقل من خالل الهندسة العكس ية واجملالت وأأدةل 

املنتجات والعقود يف اخلارج وحىت الصداقة. وقد أأعطى غياب الرباءات الهند القدرة الاستيعابية عىل تطوير تكنولوجيات 

، عندما أأعادت الهند طرح براءات العمليات، ظلت 2005ح "صيدلية العامل النايم". وتظهر النتاجئ أأيضًا أأنه منذ عام لتصب

معظم الرشاكت ساملة من أأي أأثر للتغيري اذلي أأدخل عىل قانون الرباءات، عىل عكس ما اكن متوقعا، بل ُوجد أأن الرشاكت 

وير لنفسها بشلك مزتايد. وابلإضافة اإىل ذكل، أأفاد من أأجريت معهم املقابالت الهندية الكبرية تتوىل أأعامل البحوث والتط

ل أأنه عىل الرمغ من الزايدة يف  حبدوث زايدة يف نقل التكنولوجيا رمسيًا، ل س امي ما اكن من خالل الرتخيص بعد تريبس. اإ

لرضورة أأكرث مما اكنت عليه يف السابق من حركة نقل التكنولوجيا رمسيًا من خالل التعاون، مل تس تفد الرشاكت الهندية اب

اس تفادة عند اس تخدام الهندسة العكس ية. وتبني النتاجئ أأيضًا زايدة يف الاستامثر الأجنيب املبارش يف قطاع الأدوية الهندي 

ىل أأن الك من مؤيدي اتفاق تريبس ومنتقديه قد ابلغوا يف تقدير أأمهية الرب  اءات من بعد تريبس. وهكذا، خيلص التحليل اإ

 حيث التأأثري يف الابتاكر ونقل التكنولوجيا، ويف الصحة العامة بشلك غري مبارش.

( ابلبحث معليات نقل التكنولوجيا اليت تشلك صناعة الأدوية وأأنشطهتا يف 2008تناول جانوداي وأ خرون يف مقاهلم ) .99

ل التكنولوجيا تعريفا فضفاضًا عىل أأنه: جمال البحث والتطوير، مع اس تكشاف لك من التحدايت والنجاحات. وقد س يق لنق

ليه من التكنولوجيات و/أأو ادلراية الفنية واخلربة واملعدات  مجموعة عامة من العمليات اليت يتيح من خاللها املطور ما توصل اإ

وقد ُوجد أأن نقل خاصة يف البدلان النامية.  -لرشيك ُتاري ليس تغلها، وابلتايل تعممي فوائد البحث والتطوير عىل اجملمتع كلك 

التكنولوجيا يعمتد اعامتدًا كبريًا عىل عقود بيع التكنولوجيا وعىل اتفاقات الرتخيص اخلاصة بنقل الرباءات. وحيدد املقال مخسة 

( وبني رشاكت القطاع اخلاص يف 2( من خمتربات حكومية اإىل رشاكت قطاع خاص؛ )1قنوات رئيس ية لنقل التكنولوجيا: )

( 5( ومن أأوساط أأاكدميية اإىل رشاكت قطاع خاص؛ )4بني رشاكت القطاع اخلاص يف بدلان خمتلفة؛ )( و 3نفس البدل؛ )

حدى  والتعاون فامي بني الهيئات الأاكدميية واحلكومة والصناعة، مبا يف ذكل الرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص. وتمتثل اإ

خلاص، وكذكل بني رشكة خاصة صغرية ورشكة خاصة كبرية، يف قدرة املزيات احملددة لنقل التكنولوجيا بني القطاعني العام وا

ىل التكنولوجيا احملمية برباءات. ويف حاةل الهند، تكشف  -الصناعة  -الأول عىل توليد موارد بيامن يمتكن الأخري  من النفاذ اإ

أأقل عندما اكنت ابلهند حامية  النتاجئ عن وجود مساعٍ نشطة لنقل التكنولوجيا. ومع ذكل، اكنت معليات نقل التكنولوجيا

ىل أأن من  ل العمليات دون املنتجات. وخيلص املقال اإ ُنا مل تكن حتمي اإ براءات ضعيفة نسبيًا، أأي ما قبل تريبس، حيث اإ

شأأن معليات نقل التكنولوجيا يف صناعة الأدوية أأن تفيض اإىل وضع مرحب للجميع من الصناعة والأوساط الأاكدميية/احلكومة، 

 يق جزيئات الأدوية اجلديدة.مع تسو 

نتاج لقاحات منخفضة التلكفة لفريوس 2010أأجرى ابدماانهبان وأ خرون يف دراس هتم ) .100 ( تقياميً ملدى تعويق الرباءات لإ

قلمييًا يف الهند. ولإجراء هذا التقيمي التجرييب، تفحصت ادلراسة املشهد احلايل لرباءات فريوس  الورم احللميي البرشي مصنعة اإ
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ضايف  الورم احللميي البرشي، مبا يف ذكل اتفاقات الرتخيص ذات الصةل. كام نُظر يف نقل التكنولوجيا لدلراية الفنية كعنرص اإ

هام. وقد استند يف اختاذ الهند حماًل دلراسة احلاةل اإىل حوافز السوق القوية لخنراط الهند يف التصنيع احمليل، حيث متثل 

جاميل عب 25الهند  ء مرض رسطان عنق الرمح يف العامل. وتكشف النتاجئ عن مشهد براءات معقد يضم أأكرث يف املائة من اإ

براءة أأمريكية مملوكة لامثنية عرش كيااًن، عرشة مهنا ل تس هتدف الرحب )مثل معاهد الصحة الوطنية واجلامعات وغريها(.  81من 

ىل فهم الباحثني للتكنولوجيات احملمية برباءات ومناقشات مع وتضم ادلراسة حتلياًل أأوليًا للٍك من مطالبات الرباءات استنادًا اإ 

الباحثني اذلين طوروها. ويكشف التحليل أأنه عىل الرمغ من نشاط معترب يف جمال الرباءات، فاإن تصنيع لقاحات فريوس 

ذا L1الورم احللميي البرشي من اجليل الأول املستندة اإىل جس اميت  ل اإ اكنت مطابقة يف  شبهية ابلفريوسات ل تستبعد اإ

الرتكيب أأو تغطية الساللت للرتكيبات حمل املطالبة يف براءات هندية ممنوحة. ومع ذكل، مفن املسمل به أأن هذا التحليل مقيد 

نشاء موارد لتعيني  بنقص معلومات مطالبات الرباءات املتاحة للجمهور يف قواعد بياانت الرباءات الهندية. ذلكل يوىص ابإ

رباءات احلايل للقاحات فريوس الورم احللميي البرشي اجلديدة. وابلإضافة اإىل ذكل، أأبِرز دور رئييس ينبغي وحتديث مشهد ال

للجامعات أأداؤه يف تسهيل التصنيع الإقلميي، ويرضب برشاكة لوزان املناعية مثاًل عىل عالقة انحجة تسخر قدرة رشكة تصنيع 

ىل بدلان منظمة التعاون والتمنية يف لقاحات يف بدل انم عىل تسويق لقاح مقرتح عىل ا لرمغ من قةل أأمهيته التجارية ابلنس بة اإ

ىل املعرفة. ويوىص بأأن تنشئ اجلامعات وغريها من  امليدان الاقتصادي. ويعترب نقل التكنولوجيا أأيضًا أأمرًا رضوراًي للنفاذ اإ

صمميها عىل غرار برانمج املعهد الوطين للصحة املؤسسات اليت ل تس هتدف الرحب رشأاكت تعاونية لنقل التكنولوجيا ميكن ت 

 بشأأن نقل تكنولوجيا فريوس الروات لترسيع النفاذ.

 أأدبيات ذات صةل: توافر الأدوية الأساس ية أأو غري الأساس ية

يوين وأ خرون يف دراس هتم ) .101 ( مهنجية منظمة الصحة العاملية/منظمة هيلث أأكشن 2014اس تخدم ابزرغاين واإ

نرتانش يوانل للوقوف  23عىل مدى تفوق الأدوية الأساس ية من حيث توافرها عىل الأدوية غري الأساس ية حسب التقيمي يف  اإ

بدلًا من البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل. وقد مشلت ادلراسة مجيع الاس تقصاءات بشأأن الأدوية الأساس ية اليت اكنت 

نرتانش يوانل يف  مدرجة يف قاعدة بياانت منظمة الصحة العاملية/منظمة هيلث أأكشن اس تقصاًء  28. وُحلل 2012أأبريل  15اإ

منشأأة. وأأظهرت النتاجئ أأن متوسط التوافر الإجاميل للأدوية الأساس ية  2,290دواًء أأساس يًا( و 886دواًء ) 1,130تناظر 

ة. واكن احملرك وراء هذا يف املائ 27.3يف املائة، بيامن بلغ توافر الأدوية غري الأساس ية  61.5لأي نوع من أأنواع املنتجات اكن 

 19.2يف املائة مقابل  3.3الاختالف يف التوافر هو الأدوية اجلنيسة، حيث بلغ متوسط توافر الأدوية الأساس ية اجلنيسة 

يف املائة للأدوية غري الأساس ية. واكن متوسط توافر الأدوية الأساس ية وغري الأساس ية يف القطاع اخلاص أأكرب منه يف 

يف املائة، ويه نس بة بعيدة لك  40حيث بلغ توافر أأي نوع من منتجات الأدوية الأساس ية يف القطاع العام القطاع العام، 

البعد عن املس توى الأمثل. ومع ذكل، فقد يكون توافر الأدوية الأساس ية أأكرث من الأدوية غري الأساس ية يف القطاع العام 

ىل أأن الس ياسات املتعلقة ابلأدوية دلياًل عىل الاهامتم التفضييل للحكومات ُتاه توفري  الأدوية الأساس ية. وتشري النتاجئ اإ

الأساس ية رمبا اكنت أأكرث جناحًا يف القطاعات العامة يف البدلان ذات ادلخل املنخفض واملتوسط الأدىن عن البدلان ذات 

 القطاع العام، تتطلب املزيد من ادلخل املتوسط الأعىل. وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن قةل توافر الأدوية الأساس ية، وخاصة يف

دارة أأفضل  الاهامتم من السلطات احمللية. ويوىص بأأن توظف السلطات املشرتايت اجملمعة، ومتوياًل أأكرث اس تدامة، واإ

صدارات جنيسة من  نتاج اإ لسلسةل التوريد، ومواطن املرونة يف اتفاق تريبس، جنبًا اإىل جنب مع التصنيع احمليل املعزز لإ

فضاهئا اإىل زايدة الأدوية  ىل أأنه عىل الرمغ من تأأثري قوامئ الأدوية الأساس ية يف توفري الأدوية واإ الأساس ية. وخلصت النتاجئ اإ
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ن توافر الأدوية الأساس ية ل يزال بعيدًا عن الوضع املثايل، ل س امي  توافر الأدوية الأساس ية مقارنة ابلأدوية غري الأساس ية، فاإ

 يف القطاع العام.

مجعت ( حتليال ُتريبيا لتوافر الأدوية ويرس تلكفهتا يف فييت انم. و 2009ين وأ خرون يف دراس هتم )أأجرى نغو  .102

نرتانش يوانل، بياانت  ،ادلراسة دواًء  35دواء )مهنا  42ابس تخدام مهنجية منظمة الصحة العاملية/منظمة هيلث أأكشن اإ

جرى داخل فييت انم وأأخضعت تكل البياانت للتقيمي. و أأساس يًا( يف لك من القطاعني العام واخلاص يف مخس مناطق خمتلفة 

قل املوظفني احلكوميني أأجرا لرشاء دورة عالج واحدة. وأأظهرت النتاجئ لأ  ةزمس يرس التلكفة عىل أأساس عدد الأايم الالاقي

يث تتوافر بنس بة فرة أأكرث من الأدوية اليت حتمل سامت ُتارية يف مجيع القطاعات، ح اأأن الأدوية اجلنيسة الأقل سعراً متو 

يف املائة يف القطاع اخلاص، مما جيعل فييت انم مشاهبة لبدلان أأخرى ذات دخل  56يف املائة يف القطاع العام و 34.8

منخفض من حيث متوسط توافر الأدوية اجلنيسة. ومع ذكل، اكنت أأسعار الرشاء العام أأعىل ابلنس بة اإىل لك من منتجات 

وية اجلنيسة عن تكل املنصوص علهيا مبقتىض السعر املرجعي ادلويل. وتبني من خالل مقارنة الأدوية الأصلية ومنتجات الأد

يف املائة عن السعر املرجعي  17فييت انم ببدلان أأخرى ذات دخل منخفض، واليت يزيد متوسط سعر الرشاء فهيا بنس بة 

. وكشفت النتاجئ أأيضًا عن اُتاه أ خر لالحنراف يف املائة يف املتوسط 45-44ادلويل، ان الأسعار يف فييت انم أأعىل بنس بة 

عن بدلان أأخرى ذات دخل منخفض، حيث اكن سعر الأدوية يف القطاع العام أأعىل من القطاع اخلاص للك من الأدوية 

ىل الأصلية والأدوية اجلنيسة يف فييت انم. وأأخريًا، تبني أأن الأدوية اليت مشلها الاس تقصاء غري ميسورة التلكفة ابلنس بة  اإ

القطاع الكبري من الساكن اذلين حيصلون عىل نفس أأجر أأقل املوظفني احلكوميني غري املهرة أأجرا أأو أأقل منه. وذلكل، 

يوىص بأأن ختفض فييت انم الأسعار من خالل التسعري املقارن أأو من خالل نظام تسعري مرجعي. كام يوىص بأأن تعمل 

 وامش الرحب خلفض الأسعار يف القطاع العام.فييت انم عىل حتسني كفاءة املشرتايت وتنظمي ه

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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