تعزيزالنفاذإلىالتكنولوجيا
واالبتكاراتالطبية

النسخة الثانية

المجاالت المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة

تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا
واالبتكارات الطبية
المجاالت المشتركة بين الصحة العامة والملكية
الفكرية والتجارة
النسخة الثانية

إخالء مسؤولية
إن التسميات المستخدمة وعرض المادة الواردة في هذا المنشور ال تعني التعبير عن أي رأي على اإلطالق من جانب منظمة
الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو
مدينة أو منطقة أو سلطاتها ،أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها.
وال يعني ذكر شركات أو منتجات معينة أن هذه الشركات أو المنتجات معتمدة أو موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية
أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو منظمة التجارة العالمية أو مفضلة على شركات ومنتجات أخرى غير مذكورة .ويتم تمييز
أسماء المنتجات ذات الملكية الخاصة عادة باألحرف األولى الكبيرة.
ولقد اتخذت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية جميع االحتياطات الممكنة
للتحقق
ُّ
ً
ً
ضمانا
من صحة المعلومات الواردة في هذا المنشور .ومع ذلك ،فإن هذه المادة توزَّ ع دون ضمان من أي نوع ،سواء كان
تصريحيا
ً
أو
ضمنيا .وتقع مسؤولية تفسير واستخدام هذه المادة على القارئ نفسه .ولن تكون منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية
للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية مسؤولة بأي حال عن أية عواقب أيا كانت قد تتـرتب على استعمال هذه المعلومات.
© منظمة التجارة العالمية ،ومنظمة الصحة العالمية ،والمنظمة العالمية للملكية الفكرية2021 ،
ً
الم َّ
صنف  -غير تجاري  -المشاركة
هذه الوثيقة متاحة
مجانا إلعادة التوزيع بموجب الترخيص العام من المشاع اإلبداعي “نَ سب ُ
بالمثل  3.0لفائدة المنظمات الحكومية الدولية” ( )CC BY-NC-SA 3.0 IGOلتيسير االعتماد وإعادة االستخدام .يرجى زيارة الموقع
اإللكترونيhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ig :؛ لالطالع على نسخة من هذا الترخيص .يجب أال تحمل
عمليات التكييف /الترجمة /المصنفات المشتقة أي شعار رسمي .والستنساخ هذا المنشور ُيرجى التواصل مع منشورات منظمة التجارة
العالمية .WTO Publications
الترقيم الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  978-92-805-3244-9منشور رقم628A/21 :
الترقيم الدولي لمنظمة الصحة العالمية ( 978-92-4-002873-9نسخة مطبوعة)  /الترقيم الدولي978-92-4-002872-2
(نسخة إلكترونية)
يمكن الحصول على هذا المنشور عن طريق:
منظمة الصحة العالمية ()World Health Organization
دائرة الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية ()Department of Public Health, Innovation and Intellectual Property
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
هاتف+ 41 22 791 21 11:
فاكس+ 41 22 791 31 11:
البريد اإللكترونيphidepartment@who.int :
الموقع اإللكترونيwww.who.int/phi/en/ :
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ()World Intellectual Property Organization
منشورات الويبو ()WIPO Publications
Chemin des Colombettes 34
PO Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
هاتف+ 41 22 338 91 11:
البريد اإللكترونيpublications.mail@wipo.int :
الموقع اإللكترونيwww.wipo.int/publications :
منظمة التجارة العالمية ()World Trade Organization
منشورات منظمة التجارة العالمية ()WTO Publications
154 rue de Lausanne
CH-1211 Geneva 21
Switzerland
هاتف+ 41 22 739 53 08:
فاكس+ 41 22 739 54 58:
البريد اإللكترونيpublications@wto.org :
الموقع اإللكترونيwww.wto.org/Publications :

المكتبة اإللكترونية لمنظمة التجارة العالميةhttps://onlinebookshop.wto.org :

وتوجد نسخة من هذا المنشور بنسق  PDFمتاحة على الموقع اإللكتروني المذكور أعاله.
ُ
طبع في سويسرا.2021 ،

© آندرو بروكس  /عبر غيتي إمجز ،وروكسانا فيجنر  /عبر غيتي إمجز،
هذا المنشور من تصميم بوك ناو المحدودة ،لندن .صور الغالف 
وإيام أنوبونغ.Shutterstock.com /

تايوتحملا

المحتويات
شكر وتقدير

5

مقدمة المديرين العامين

6

نهج متكامل بشأن الصحة والتجارة والملكية الفكرية لالستجابة إلى جائحة كوفيد19-

7

ملخص عملي

16

أوالً :التكنولوجيات الطبية :األساسيات

24

ألف .الصحة العامة والتكنولوجيات الطبية :الحاجة إلى التعاون الدولي

26

 .1اتساق السياسات

26

 .2نطاق الدراسة

27

 .3الحاجة إلى هذه الدراسة

27

 .4من الذي ينبغي أن يقرأ هذه الدراسة؟

28

باء .الوكاالت المتعاونة :منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية

29

 .1منظمة الصحة العالمية

29

 .2المنظمة العالمية للملكية الفكرية

30

 .3منظمة التجارة العالمية

31

 .4التعاون الثالثي

31

 .5أصحاب المصالح الدوليون الرئيسيون اآلخرون

32

جيم .عبء المرض العالمي والمخاطر الصحية العالمية

33

 .1التقديرات الحالية لعبء المرض العالمي واإلقليمي

33

 .2االتجاهات :مجموعات األسباب الرئيسية التي تسهم في عبء المرض اإلجمالي

33

 .3االتجاهات في مخاطر الصحة العالمية

35

دال .العوامل المحددة لشكل سياسة الصحة العامة

36

 .1السعي إلى تحقيق نتائج فعالة في بيئة سياسية معقدة

36

 .2تحويل المجاالت السياسية المشتركة

36

 .3إنشاء روابط أقوى بين المستويات المحلي والوطني والعالمي

37

 .4التحدي التجريبي :قاعدة سياسية يمكن النفاذ إليها

39

ثانياً :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ
ألف .سياسة الصحة العامة

42
44

 .1الصحة وحقوق اإلنسان

44

 .2النفاذ إلى األدوية األساسية :مؤشر على الوفاء بالحق في الصحة

46

 .3النفاذ العالمي وأهدف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

46

 .4الصحة العامة واالبتكار والنفاذ في منظمة الصحة العالمية

48

 .5الجهود المشتركة الشاملة للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات

50

 .6تنظيم التكنولوجيات الصحية

51

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ األخرى

62

 .1أنظمة الملكية الفكرية

62

 .2قانون المنافسة وسياستها

91

1

تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

 .3أوضاع السياسة التجارية

94

 .4المشتريات الحكومية

98

 .5اتفاقيات التجارة الحرة

100

 .6تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية

101

جيم.اقتصاديات االبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية

103

دال .الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والطب التقليدي

106

 .1أنظمة المعارف الطبية التقليدية

106

 .2المعارف الطبية التقليدية في السياسات بشأن الصحة والملكية الفكرية

107

 .3تنظيم األدوية التقليدية

107

 .4الشواغل بشأن سوء استخدام المعارف التقليدية والموارد الوراثية

107

ُ .5
الن ُهج الجديدة لحماية الملكية الفكرية للمعارف الطبية التقليدية

109

البعد االبتكاري
ثالثاً :التكنولوجيات الطبيةُ :
ألف .النمط التاريخي للبحث والتطوير الطبي

126

 .1االبتكار من أجل التكنولوجيات الطبية في سياقه الخاص

126

 .2من االكتشافات المبكرة إلى “األدوية األعجوبة”

126

 .3نمو وتطور صناعة المستحضرات الصيدالنية

127

المقيد
 .4من الترخيص غير الحصري إلى اإلنتاج
َّ

127

 .5االتجاهات في البحث والتطوير
باء .المشهد الحالي للبحث والتطوير

128
132

 .1عصر التحديات والفرص للبحث والتطوير في صناعة المستحضرات الصيدالنية

132

 .2الدور الرئيسي ألبحاث القطاع العام في البحث والتطوير الطبي

135

 .3تكاليف البحث والتطوير الطبي

136

 .4نماذج التحفيز في دائرة االبتكار

137

 .5التحديات في بحث وتطوير أدوية السرطان

140

 .6األدوية اليتيمة ودواعي االستخدام في األمراض اليتيمة

141

 .7تسجيل التجارب السريرية في تطوير المستحضرات الصيدالنية

142

جيم .اجتياز حاالت فشل السوق في بحث وتطوير المنتجات الطبية

144

 .1األمراض التي تؤثر على الناس في البلدان النامية بصورة غير متناسبة

144

 .2مضادات الميكروبات ومقاومة مضادات الميكروبات

145

 .3مخطط منظمة الصحة العالمية اﻷولي للبحث والتطوير في مجال العمل على منع انتشار اﻷوبئة

147

 .4أفرقة الخبراء العاملة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتمويل البحث والتطوير

148

ُّ .5
الن ُهج الجديدة بشأن البحث والتطوير في الطب الحيوي

149

 .6شراكات تطوير المنتجات

المهملة :دور متزايد للشركات الصيدالنية
 .7بحوث من أجل األمراض ُ
 :WIPO Re:Search .8االنتفاع بالملكية الفكرية في الصحة العامة
دال .حقوق الملكية الفكرية في دائرة االبتكار

2

124

154
156
156
158

ً
نطاقا على المستويات الوطنية والدولية
 .1إدارة الملكية الفكرية ضمن إطار العمل القانوني والسياسي األوسع

158

 .2الملكية الفكرية وعملية استحداث المنتج

160

 .3استراتيجيات إيداع البراءات في القطاعين العام والخاص وممارسة حقوق البراءات

160

تايوتحملا

 .4القضايا المتعلقة بمرحلة ما قبل منح البراءة :المسائل المتعلقة باألهلية للحصول على الحماية بموجب براءة

161

 .5المسائل المثارة في مرحلة ما بعد منح البراءة :مسائل تتعلق باالنتفاع بالبراءات

167

هاء .تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

171

 .1النظام العالمي لمنظمة الصحة العالمية لمراقبة األنفلونزا ومكافحتها

171

 .2حقوق الملكية الفكرية في إطار المفاوضات بشأن التأهب لألنفلونزا الجائحة

171

التأهب لألنفلونزا الجائحة
 .3إطار
ُّ

172

 .4إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة وبيانات التسلسل الجيني

رابعاً :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ
ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة الصحية

173

182
184

 .1التغطية الصحية الشاملة

185

 .2األطر الدولية للنفاذ :سلسلة القيمة لألدوية ومنتجات الصحة

186

 .3معنى ومقياس “النفاذ”

187

 .4سياسات األدوية الجنيسة ،وضبط األسعار ومرجعية التسعير

188

 .5الضرائب

194

 .6هوامش الربح

195

 .7االنتقاء الرشيد واستخدام األدوية

196

 .8فعالية آليات الشراء وكفاءتها

197

 .9التمويل المستدام

200

 .10نقل التكنولوجيا والتصنيع

201

 .11اآلليات التنظيمية والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية

202

 .12المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة

205

باء .النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة

208

 .1اإليدز والعدوى بفيروسه

208

 .2مقاومة مضادات الميكروبات

210

 .3مرض السل

211

 .4األمراض غير المعدية

212

 .5فيروس التهاب الكبد الوبائي ج

214

 .6أدوية األطفال

216

 .7اللقاحات

217

 .8األجهزة الطبية

218

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

219

 .1محددات النفاذ التي تسبق منح براءات االختراع

220

 .2إجراءات مراجعة البراءات قبل وبعد المنح

222

 .3محددات النفاذ في مرحلة ما بعد المنح

223

 .4معلومات البراءات وعالقتها بسياسة الصحة العامة

240

 .5استعراض األحكام ذات الصلة في اتفاقيات التجارة الحرة

240

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

251

 .1بيانات التجارة الدولية والتعريفات المتعلقة بالمنتجات الصحية

251

 .2قانون المنافسة وسياستها

258

3

تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

المرفق األول.قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان أهم تقارير المقرر الخاص لألمم المتحدة عن الحق في الصحة

4

282

ألف .مجموعة مختارة من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة

284

باء .مجموعة مختارة من قرارات مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

285

جيم .أهم تقارير المقرر الخاص لألمم المتحدة عن الحق في الصحة

286

المرفق الثاني .مجموعة مختارة من قرارات ومقررات جمعية الصحة العالمية

288

المرفق الثالث .التراخيص اإلجبارية الخاصة لتصدير األدوية

292

ألف .تشغيل النظام :السياق والنطاق

294

باء .األساس القانوني

294

جيم .استخدام النظام

294

دال .التنفيذ المحلي

297

ثبت المراجع

299

المختصرات الواردة في النسخة اإلنكليزية

318

قائمة األشكال والجداول واألطر

323

قائمة موسعة للمحتويات	

328

ريدقتو ركش

شكر وتقدير

إن هذا المنشور هو ثمرة تعاون مكثف بين أمانات منظمة الصحة
العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة
العالمية ،تحت قيادة قسم الصحة العامة واالبتكار والملكية
الفكرية في منظمة الصحة العالمية ،وشعبة التحديات العالمية في
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،وشعبة الملكية الفكرية وشعبة
المشتريات الحكومية والمنافسة في منظمة التجارة العالمية.
وقد اضطلع بالبحث والتأليف والمراجعة الموضوعية :هانس جورج
بارتلز ،وبيتر بيار ،وإريكا دوينياس ،وزينتارس جوثام ،وروجر كامبف،
ونانسي بيناتارو ،وتشارلز راندولف ،وأنتوني توبمان ،وجاياشري
واتال.
ً
أيضا إلى كثيرين آخرين ،نخص منهم بالذكر:
ويجب توجيه الشكر
دانيال غلين آدامز ،وماركو أليمان ،ولوسي أرشامبو ،وأندريا آرس
غاالردو ،وأديتي بانا ،وتوبياس بيدنارز ،وشاكيل بهاتي ،وتوماس
بومبيليس ،وماثيو برايان ،ودينيس كوهين ،وأندرو زاجكوفسكي،
وسينثيا داباه ،وإيمي ديتريتش ،وأيدا دولوتبيفا ،وجيتشوي دونغ،
ونيكول دروز ،وإدوارد إليوت ،وكارستن فينك ،وجيل فورتي،
ومارتن هاول فريدي ،ومارثا بارا دي فريدلي ،وديميتر خانتشيف،
ومينيليك أليمو غيتاهون ،وتريفور غان ،وخورخي غوتيريز ،وآنيكي

هاميلتون ،وداليال هامو ،ونيكول هومب ،وآن ماري هوفوس،
وفيي جاو ،وإيغيونغ غونغ ،وموساهد خان ،وإيرين كيتسارا ،وآرني
كالو ،ودانيال إسماعيل لوبيز سالسيدو ،وجيدي لونغ ،وواهيو
ريتنو ماهاناني ،وجوسلين ماجديلين ،وأليسون ماجيه ،ونيكوال
ماجريني ،ودارالن مارتي ،وكريستوف مازنك ،ومايغان ماكان،
وديفين مكدانييلز ،وتانفي ميسرا ،وتوموكو مياموتو ،وعلي أكبر
مودابر ،وآنا كارولين مولر ،وبينوا مولر ،وجيوفاني نابوليتانو،
وسيرخيو نابوليتانو ،وهاريسون هنتر أوتاوي ،وجوزيفيتا باردو دي
ليون ،وفيليب بيليتيير ،ومنصور رازا ،وأليكس ريشيل ،وأندرو
رينتول ،وأليخاندرو روكا كامبانيا ،وديبي روينينج ،وروبينا ساندو،
وفاسي ساتيامورثي ،وناديجدا سبوريشيفا ،وكاثرينا ماريا إي
تيمرمانز ،وأدريانا فيالسكيز بيرومين ،ولين فيربايوهيدي ،وتوماس
فيربيت ،وخافيير فيرمانديلي ،وهانو واغر ،وماكس والوت،
وفيكتوريا ويولو ،وميشيل وودز ،وساشا ونش فنسنت ،ونينغ
شو ،ويونغ وو يون ،وتشي تشانغ.
ً
ً
خاصا على الدعم التحريري واإلداري الذي قدمه
شكرا
كما نوجه
كل من :شارلوت بوشامب ،وستيفاني كارمل ،وبسام بيتر خازين،
وأنتوني مارتن ،وفيرونيكا بيني تشيربو ،وجيني روس ،وهيذر
سابي برتن.
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مقدمة المديرين العامين

يعتبر التعاون الدولي في مجال الصحة العامة متعدد األبعاد
بطبيعته ،مع وجود تركيز على بناء أنظمة صحة فعالة .ويتميز
التعاون الدولة بالحيوية واالستجابة لمطالب البلدان من كافة
أنحاء العالم .وقد عملت منظمة الصحة العالمية ،والمنظمة
ً
معا
العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،ومنظمة التجارة العالمية
وعن كثب لقرابة عقدين من الزمن نحو تحقيق هذا الهدف؛
لدعم المساعي العالمية الرامية إلى تحسين النتائج الصحية.
وكان الغرض من النسخة األولى لهذه الدراسة في  2102دعم
التعاون الدولي في مجاالت الصحة العامة وقضايا الملكية
الفكرية والتجارة بطريقة شفافة وشاملة .ومن أجل هذه
الغرض ،جمعت الدراسة بين خبرات الوكاالت الثالث .ويظل
الهدف هو توفير منصة لمشاركة الخبرة العملية وفهم لمجموعة
واسعة النطاق من صكوك السياسة .ويعتبر هذا بمثابة وسيلة
للدعم وإثراء التعاون التقني والمناقشات السياسية المستمرة،
ال سيما في الوقت الذي يتصدى فيه العالم للتحديات متعددة
األبعاد الخاصة باالستجابة لجائحة كوفيد.19-
وقد شجعتنا التعقيبات القوية واإليجابية التي تشير إلى أن
ً
وشموال.
إطالعا
الدراسة قد ساهمت في مناقشة سياسية أكثر
ً
وتسلط التعقيبات الضوء على أن الدراسة قد ساعدت على
تقديم حل مشترك للعمل نحو تحقيق النفاذ الشامل إلى
التكنولوجيات الطبية الضرورية وتعزيز وتنويع أنظمة االبتكار
لالستجابة للمطالب الناشئة.
وتسلط الطبعة الثانية من الدراسة الضوء على الرؤى المستمدة
شموال حول السياسات وأنشطة المساعدة
من حوارنا األكثر
ً
التقنية المشتركة .ويشمل ذلك سلسلة من الندوات الثالثية
ً
شخصيا ،من المشاركة فيها
حول مسائل رئيسية وقد استفدنا،
وهي تعكس رغبتنا المشتركة في بناء اتساق سياسات في مجال
الصحة العامة.
المنقحة التطورات الملحوظة الهائلة التي
تسجل الدراسة ُ
عاصرناها منذ  .2013ويتضمن ذلك الجهود المبذولة تجاه
تحقيق التغطية الصحية الشاملة ومواجهة التحديات التي

تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
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فرانسيس غري
المدير العام للويبو

تفرضها مقاومة مضادات الميكروبات ،وعبء المرض المتغير،
وتهديدات األمراض العالمية الجديدة .وتستعرض الدراسة نماذج
فضال عن تداعيات صناعة
ابتكار للقطاعين العام والخاص،
ً
التكنولوجيات الطبية اآلخذة في التنوع بشكل متزايد وارتفاع
القدرة االبتكارية واإلنتاجية في الدول النامية .وتستخلص
ً
دروسا عملية من التجارب المتعلقة بكيفية تفاعل قواعد
الدراسة
الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة والمنافسة مع بعضها
ً
نطاقا ُلبعد حقوق اإلنسان في مجال
ضمن السياق األوسع
الصحة وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة .وتوفر رؤى
بشأن اتخاذ تدابير لتعزيز االبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيا الطبية،
مع اإلشارة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المتنامية والدور
المهم الذي تؤديه التجارة بغية النفاذ إلى التكنولوجيا الطبية.
وتدعم الدراسة تحديد األولويات وتخصيص الموارد واتخاذ
القرارات السياسية بطريقة مستنيرة من خالل أساس تجريبي
شموال ويمكن
حسن .وتدمج الدراسة بيانات ومعلومات أكثر
ً
ُم َّ
النفاذ إليها على نحو أكبر بخصوص األسعار والنفاذ والبراءات
فضال عن التجارة .ويلخص المدخل في مستهل
والتراخيص،
ً
الدراسة المشكالت التي ظهرت في سياق جائحة كوفيد19-
وتوجه القارئ إلى األجزاء ذات الصلة من الدراسة التي تم فيها
تناول هذه المشكالت.
حدث سيظل بمثابة منصة
الم َّ
ونحن على ثقة بأن هذا المورد ُ
موثوقة للمناقشات والتحليالت السياسية المستقبلية،
وسيوفر إرشادات مفيدة لمن يبحثون عن إجابات تتضمن أحدث
المستجدات لألسئلة الصعبة .ونتعهد بمواصلة االلتزام بغية
ً
جنبا إلى جانب
تحقيق مزيد من التعاون بين وكاالتنا الثالث،
مع شركائنا الذين ساهمت أفكارهم في الدراسة مساهمة
كبيرة .ومن شأن ذلك أن يدعم عملنا الرامي إلى األهداف
المشتركة للتغطية الصحية الشاملة ،والنتائج الصحية األفضل
وأوال وقبل كل
للجميع ،وتحقيق أهداف التمنية المستدامة،
ً
شيء ،تخطيط استجابات فعالة ودائمة ألزمات الصحة العامة.
لقد فرضت جائحة كوفيد 19-تحديات استثنائية تمس صحة
واقتصاديات الشعوب والمجتمعات ككل .وتعد الجهود التعاونية
العالمية مطلوبة اآلن أكثر من أي وقت مضى.

روبرتو أزيفيدو
المدير العام لمنظمة التجارة
العالمية

نهج متكامل بشأن الصحة والتجارة والملكية الفكرية لالستجابة إلى جائحة كوفيد19-

نهج متكامل بشأن الصحة والتجارة والملكية
الفكرية لالستجابة إلى جائحة كوفيد19-
تشكل جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-أزمة
ملحة
صحة عامة عالمية استثنائية.
وتسببت في ظهور حاجة ّ
ّ
إلى تكثيف التعاون على الصعيد العالمي .وقد أثارت الجائحة
منذ بدايتها مشكالت في مفترق طرق سياسة الصحة العامة
وسياسة التجارة وإطار عمل االبتكار وإدارته ،ومن ضمنها
المشكالت المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

لتحسين البنية التحتية للصحة ،واستحداث أساليب وأدوات
للتشخيص ،ولقاحات وعالجات لالستجابة بفاعلية للفيروس.

تحديات السياسة التي فرضتها الجائحة
لقد ترتب على جائحة كوفيد 19-آثار مفاجئة وبعيدة المدى على
األنظمة الصحية ،وأحدثت تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة
حول العالم .وقد تطلب التهديد االستثنائي الذي يمس صحة
الشعوب وسبل عيشه اتخاذ إجراء عاجل:

وقد تم االنتهاء من نص الطبعة الثانية لهذا المنشور قبل تفشي
جائحة كوفيد .19-ويعرض هذا المدخل الخاص تحديات ال حصر
لها فرضها تفشي الجائحة فيما يخص األطر السياسية المتكاملة
في مجاالت الصحة والتجارة والملكية الفكرية الواردة في هذه
الدراسة .ويوفر إحاالت مرجعية إلى األقسام ذات الصلة في
النص الرئيسي.

 ولفهم علم الفيروسات وعلم األوبئة ذوي الصلة؛

تأثير هائل على األنظمة الصحية

 ولنشر البنية التحتية الضرورية لنظام الرعاية الصحية؛

فيروس كورونا  2المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم
ً
حديثا تم التعرف
()SARS-CoV-2؛ هو فيروس كورونا ناشئ
عليه ألول مرة في ديسمبر  ،2019ويسبب اإلصابة بمرض
ً
وطبقا لألدلة المتاحة في  27مايو  ،2020فإن
الكوفيد.19-
معظم األشخاص المصابين بكوفيد 19-يعانون من أعراض
مرض خفيف ( 40في المائة) أو معتدل ( 40في المائة) ،ويعاني
ً
تقريبا من مرض حاد يستلزم دعم التنفس
 15في المائة
باألوكسجين بينما يعاني  5بالمائة من مرض خطير1.
ً
واستنادا إلى المعلومات التي تم إخطار منظمة الصحة العالمية
بها بموجب اللوائح الصحية العالمية لعام  ،2005فقد أعلن
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في  30يناير  2020عن
ً
ً
دوليا .وأصدرت منظمة الصحة
قلقا
طارئة صحية عمومية تثير
ً
الحقا توصيات مؤقتة تخص التجارة ،ويشمل ذلك
العالمية
توصيات تتعلق بالسفر والشحن والبضائع .ووصف المدير العام
لمنظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد 19-بالجائحة في
 11مارس .2020
وأقرت قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة A/RES/74/270
“التضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد 2”)19-و“ A/RES/74/274التعاون الدولي من أجل
ضمان الحصول على الصعيد العالمي على األدوية واللقاحات
والمعدات الطبية الالزمة لمكافحة كوفيد3،”19-
فضال عن
ً
قرار جمعية الصحة العالمية “ج ص ع  ”1-73بشأن “االستجابة
لكوفيد 4،”19-بالتأثير الهائل للجائحة العالمية على األنظمة
الصحية الذي طغى بالكامل ،في بعض الحاالت ،على القدرات
الحالية ،ووضع األنظمة ،في حاالت أخرى ،تحت ضغط هائل
وأكدت على الحاجة إلى التعاون والتضافر بروح تُ غلفها الوحدة
والتضامن.
ً
قيودا على األنشطة
ووضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم
ً
سعيا منها للحد من سرعة انتشار
االقتصادية واالجتماعية
الفيروس ،ومنها تطبيق سياسات الحجر والتباعد الجسدي
وفرض قيود على السفر .ويتمثل الغرض من هذه القيود في
تقليل الضغط على األنظمة الصحية ،وإتاحة الوقت الكافي

 لرصد واحتواء انتشار الفيروس؛

 ولحشد وتنسيق الموارد الضرورية؛

 ولضمان توفر منتجات الرعاية الصحية والتكنولوجيات
والمعدات الوقائية وضمان إمكانية النفاذ إليها على نحو
منصف وبكميات كافية في جميع أنحاء العالم؛
 والستحداث أساليب وأدوات التشخيص واللقاحات
والعالجات واألجهزة الطبية والتكنولوجيات األخرى ذات
الصلة واختبارها وتصنيعها وضمان النفاذ العادل إليها.

تلبية الطلب على التكنولوجيات الصحية
والخدمات الطبية
ً
ً
هائال على التكنولوجيات الصحية
عالميا
طلبا
أثارت الجائحة
ً
القائمة لمكافحة كوفيد ،19-بما في ذلك أساليب وأدوات
التشخيص واألدوية وأجهزة التنفس االصطناعي وغيرها من
األجهزة الطبية ،إضافة إلى المواد االستهالكية المستخدمة في
المستشفيات ،مثل معدات الحماية الشخصية .وقد وضع ذلك
ً
ضغطا على المشتريات العامة وأدى إلى وجود نقص وتحديات
أخرى تخص اإلمداد والنفاذ لمنتجات معينة في الدول المتقدمة
والنامية.
½ ½محددات النفاذ :الفصل الثاني ،القسم
ألف والفصل الرابع
تضمنت أولويات الحكومة ضمان النفاذ الكافي إلى معدات
الرعاية المركزة مثل ،أجهزة التنفس االصطناعي ،وضمان توفر
أدوات وقاية شخصية كافية للحد من خطر العدوى بين صفوف
العاملين في خط المواجهة وضمان النفاذ إلى خدمات االختبار
والمنتجات .وقد اتخذت الحكومات في عدد من الدول خطوات
لتعزيز ومواءمة قدرة التصنيع بغية تلبية الطفرة في الطلب
على معدات المستشفيات وأدوات الوقاية الشخصية ،بما في
ذلك من خالل إعادة توجيه خطوط اإلنتاج لتصنيع المنتجات
الضرورية .وحتى اآلن ،بدأت الشركات المصنعة لألدوية الجنيسة
في بنغالديش إنتاج نسخة جنيسة من دواء ريمديسيفير
لمعالجة كوفيد ،19-والمحمي ببراءة في عدد من الدول األخرى،
مستفيدين من الفترة االنتقالية بموجب اتفاق منظمة التجارة
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العالمية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
(اتفاق تريبس) ،والذي يستثني في الوقت الحاضر البلدان األقل
ً
نموا من تنفيذ حماية البراءات للمستحضرات الصيدالنية ومن
حماية بيانات التجارب السريرية.
½ ½الفترات االنتقالية التفاق تريبس بالنسبة للدول األقل
ً
نموا :الفصل الثاني ،القسم باء(1.ز)(ت)
عمدت األنظمة الصحية ،من بين أمور أخرى ،إلى إعداد أنظمة
تتبع جهات االتصال ومرافق االختبار “المتنقلة” إضافة إلى
شبكة معامل منظمة جديدة لالستفادة من قدرات المعامل
الصغيرة؛ وذلك لضمان النفاذ المناسب ألدوات التشخيص.
وعلى الرغم من أن لقاحات كوفيد 19-ال تزال في مرحلة مبكرة
ً
عددا من الحكومات استثمر في ضمان
من االستحداث ،فإن
توفر القدرة التصنيعية الكافية إلنتاج الكميات الالزمة في حالة
فعال.
التوصل إلى لقاح ّ
واعتبرت بعض الحكومات تسهيل حركة العاملين الصحيين،
على سبيل المثال من خالل إصدار التأشيرات أو تراخيص العمل
ً
ً
مفيدا من أجل الحفاظ على
أمرا
واالعتراف ببرامج المؤهالت،
تشغيل األنظمة الصحية.
½ ½الخدمات الصحية بموجب االتفاق العام بشأن التجارة في
الخدمات العامة (اتفاق غاتس) لمنظمة التجارة العالمية:
الفصل الثاني ،القسم باء(3.ج)
يمكن أن تستخدم أجهزة التطبيب عن ُبعد للتغلب على القيود
الجغرافية وشروط التباعد الجسدي.
½ ½ترخيص البرمجيات والصحة اإللكترونية :الفصل الثاني،
القسم باء(1.هـ)(ت)
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½ ½قانون المنافسة وسياستها :الفصل الثاني ،القسم باء2.
والفصل الرابع ،القسم دال2.

المحافظة على التجارة الدولية الفعالة
في الوقت الذي تواجه فيه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
تحديات خاصة ناجمة عن الندرة العالمية للتكنولوجيات الصحية
الرئيسية ،فإن الغالبية العظمى من البلدان هي مستورد صرف
لجميع فئات التكنولوجيات الصحية ،بما في ذلك تلك الالزمة
لمواجهة كوفيد.19-
½ ½التجارة الدولية في المنتجات المتصلة بالصحة :الفصل
الرابع ،القسم دال(1.أ)
ً
يعتبر الحفاظ على نزاهة التجارة العالمية ً
مهما لضمان النفاذ
أمرا
العادل للتكنولوجيات الصحية الالزمة ،وسيدعم البلدان في
ً
مزيدا من القدرة على
التعافي من األزمة ،وبناء أنظمة صحية تعزز
الصمود أمام الجائحات في المستقبل .ومع اإلقرار بأن الحكومات
قد تتخذ تدابير طارئة لمواجهة تحديات الصحة العامة ،بما في ذلك
أوجه النقص في تكنولوجيات كوفيد ،19-فقد دعا وزراء تجارة
قيد للتجارة
مجموعة العشرين 7البلدان إلى ضمان أن أي إجراء ُم ّ
“مستهدفا ومتناسباً
ً
ُيتخذ لتعزيز الصحة العامة يجب أن يكون
ً
ً
ومؤقتا” 8.وقد شددت اإلعالنات والبيانات الصادرة عن
وشفافا
مجموعة واسعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية على أهمية
أن يكون هناك نظام تجاري عالمي يمكن التنبؤ به وشفاف وغير
تمييزي ومفتوح لالستجابة للجائحة والتعافي منها .وقد أكدوا
بالتحديد على أهمية وجود سالسل إمداد تعمل على نحو جيد،
والحاجة إلى تسهيل التدفقات العابرة للحدود لإلمدادات والخدمات
الطبية الضرورية 9.وتعمل البلدان والمنظمات الدولية ً
معا وعن
كثب من أجل تسهيل التدفق السلس العابر للحدود لإلمدادات
الطبية الضرورية وتجنب االضطرابات غير الضرورية للتجارة العالمية
وسالسل اإلمداد.

سرعت الهيئات في العديد من الواليات القضائية من شراء
لقد َّ
المنتجات األساسية عن طريق إجراءات الطوارئ ،مثل تقصير الجداول
الزمنية للمشتريات العامة وإصدار العقود المباشرة .وقد وضع عدد
من البلدان آليات شفافية فيما يخص المشتريات الطارئة باتباع
أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد .وقد استخدمت بعض
الدول والجماعات اإلقليمية نظام الشراء المجمع لسلع محددة.

قيدة
وقد نفذت الحكومات على نحو متزامن ً
الم ِّ
كال من التدابير ُ
للتجارة (مثل القيود المفروضة على صادرات المنتجات الرئيسية)
يسرة للتجارة؛ لتقليل التكاليف وحاالت التأخير (مثل
الم ِّ
والتدابير ُ
تسهيل وتبسيط اإلجراءات الجمركية).

½ ½آليات الشراء :الفصل الثاني ،القسم باء .4.والفصل
الرابع ،القسم ألف8.

½ ½اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة
الفصل الرابع ،القسم دال(1.ب)

وقد باشر عدد من سلطات المنافسة حول العالم التحقيقات
فيما يتعلق بالمنتجات الصحية لكوفيد ،19-بما في ذلك ارتفاع
أسعار المنتجات الصحية ومعلومات التصنيع التشخيصية
ً
ً
تجاريا .وبدأ تحقيق ،في هولندا ،بشأن المركز
سرا
باعتبارها
المهيمن لشركة روش فيما يخص معدات ومواد اختبار كوفيد-
 .19والتزمت شركة روش بالكشف عن كل المعارف ذات الصلة
وزيادة اإلنتاج من أجل تعزيز قدرات االختبار في هولندا 5.وقد
أصدرت سلطات منافسة عديدة إرشادات 6بشأن تطبيق سياسة
المنافسة في أوقات الطوارئ واإلمداد المحدود وأوضحت
إذا ما كان باإلمكان السماح بالتنسيق بين الشركات لالستجابة
ً
مؤقتا على أقل تقدير.
لمتطلبات األزمة ومتى يكون ذلك ،ولو

اتجهت بعض البلدان إلى تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية
على بعض التكنولوجيات الصحية المستوردة أو تأجيل مواعيد
السداد النهائية لنفس التكنولوجيات.
½ ½التعريفات الجمركية :الفصل الرابع ،القسم دال(1.ب)
جرى تبسيط فحوصات المطابقة التنظيمية من خالل التعاون
الدولي والمعايير الدولية ،وكذلك من خالل االعتراف األحادي أو
المتبادل بموافقات بلد خارجي.
½ ½االتفاق بشأن تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية
(اتفاق  )SPSواتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة (اتفاق
 )TBTمن منظمة التجارة العالمية .الفصل الثاني ،القسم
باء(3.ب)

نهج متكامل بشأن الصحة والتجارة والملكية الفكرية لالستجابة إلى جائحة كوفيد19-

الملكية الفكرية والجائحة
ً
ً
محفزا يمكن من خالله
إطارا
يوفر نظام الملكية الفكرية العالمي
تشجيع االبتكار المطلوب بشكل عاجل فيما يخص كوفيد.19-
وهو يغطي المراحل من االبتكار إلى توريد منتج أو خدمة .وينصب
ً
نظرا ألهميتها الخاصة ،في حين
تركيز هذا الفصل حول البراءات
تتناول الدراسة الرئيسية مناقشة الجوانب األخرى للملكية الفكرية
بمزيد من االستفاضة.
½ ½ نظام الملكية الفكرية :الفصل الثاني ،القسم باء ،1.والفصل
الثالث ،القسم دال والفصل الرابع ،القسم جيم
يضمن شرط الكشف عن معلومات البراءات ونشرها النفاذ
إلى المعلومات التقنية التي يمكن أن تدعم احتياجات البحث
والتطوير .وقد أطلقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
وظيفة بحث ألغراض جائحة كوفيد 1019-في قاعدة بياناتها
العالمية الخاصة بركن البراءات .وتقدم األداة معلومات بحث
ً
مسبقا من شأنها أن تدعم عملية البحث عن معلومات
محددة
وطور المكتب األوروبي
كوفيد.19-
بجائحة
المتعلقة
البراءات
َّ
للبراءات 11وعدد من هيئات البراءات الوطنية أدوات مشابهة،
إضافة إلى قواعد بيانات ألغراض البراءات المتعلقة بكوفيد.19-
فعلى سبيل المثال ،أطلقت الصين قاعدة بيانات يمكن
ً
مجانا للبراءات المتعلقة بكوفيد19-؛ وقد أتاحت
الوصول إليها
جمهورية كوريا معلومات البراءات بشأن التكنولوجيا المرتبطة
بتشخيص كوفيد 19-وعالجه ،بما في ذلك تحليالت البراءات
وتقارير االتجاهات ،وكجزء من مبادرة التعاون التقني اإلقليمي
للشراكة اإلقليمية بين بلدان أمريكا الجنوبية بشأن العالمات
التجارية والبراءات والتصاميم الصناعية (/)PROSURنظام
التعاون بشأن جوانب المعلومات التشغيلية والملكية الصناعية
( ،)PROSULنشرت األرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا
واإلكوادور وبيرو وأوروغواي تقارير براءات بشأن التكنولوجيات
المتصلة بكوفيد 1219-وقد أنشأ المكتب األمريكي للبراءات
ً
ً
رائدا للفحص ذي األولوية لكوفيد19-
برنامجا
والعالمات التجارية
ً
سريعا فحص الطلبات المتعلقة بكوفيد 19-التي تودعها
يتتبع
الشركات الصغيرة والصغرى 13.ويعطي المعهد الوطني البرازيلي
للملكية الصناعية أولوية لفحص طلبات البراءات المتصلة
باالبتكارات التي يمكن أن تستخدم في مواجهة كوفيد 19-من 7
أبريل  2020حتى  30يونيو 14.2021
ويقدم مجمع براءات األدوية معلومات براءات في قاعدة بيانات
براءات وتراخيص األدوية الخاصة به ،لالستجابة إلى الدعوة إلنشاء
قواعد بيانات سهلة االستخدام في استراتيجية وخطة عمل منظمة
الصحة العالمية العالميتين بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية
الفكرية 15.وحتى وقت كتابة هذه الدراسة ،تتضمن قاعدة
البيانات معلومات عن عدد من األدوية في طور التجربة لمعالجة
كوفيد 19-مثل :ريمديسيفير ولوبينافير/ريتونافير وفافيبيرافير
وروكسوليتينيب ،إضافة إلى األدوية البيولوجية توسيليزوماب
وساريلوماب وسيلتوكسيماب.
½ ½ معلومات البراءات :الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب)()11(-)8
½ ½شرط الكشف :الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب)()3

يجب أن تراعي أنظمة الملكية الفكرية التي تعمل بشكل جيد
مصالح عدد أكبر من أصحاب المصلحة المعنيين ،مثل مصالح
الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والتطوير ،بالقطاعين العام
فضال عن مصالح الجهات
والخاص ،والجامعات والشركات،
ً
ً
عموما ،بما
الممولة من القطاعين العام والخاص ،وأفراد الجمهور

في ذلك المرضى ،الذين يستفيدون في نهاية المطاف من االبتكار
الذي يفي باحتياجاتهم .ولتحقيق هذا التوازن الدقيق ،يمكن لكل بلد
مواءمة نظام الملكية الفكرية الداخلي الخاص بها لتلبية احتياجاتها
وظروفها الخاصة ،بما في ذلك من خالل مواطن مرونة اتفاق
تريبس.
½ ½خيارات ومواطن مرونة سياسة الملكية الفكرية في نظام
الملكية الفكرية :الفصل الثاني ،القسم باء(1.ز)
يتميز نظام الملكية الفكرية بعدد من الخصائص التي تدعم
سهل البحث والتطوير والنفاذ ،بما في ذلك استثناءات معينة
وتُ ِّ
من الموضوع المؤهل للحماية بموجب براءة واستثناءات محدودة
لحقوق البراءات .وهذه الخيارات متاحة لتدعم نفاذ البلدان إلى
التكنولوجيا الطبية وسياسات االبتكار.
½ ½ استبعاداتواستثناءاتالملكيةالفكرية:الفصلالثاني،القسم
باء(1.ب) ) )7والفصل الرابع ،القسمان جيم 1.وجيم3.
على سبيل المثال ،لدى أنظمة الملكية الفكرية الوطنية خيارات
معينة فيما يتعلق ببراءات اختراع المواد الموجودة في الطبيعة.
ويمكن أن تكون أهلية الحماية ببراءة ذات صلة بالبحث والتطوير
في مجال التكنولوجيا الحيوية بشأن فيروس .SARS-CoV-2
½ ½الموضوع المؤهل للحماية بموجب براءة :الفصل الثالث،
القسم دال(4.أ)
ً
كثيرا ما تنص قوانين الملكية الفكرية المحلية على استثناءات
فيما يتعلق بالبحث .وعندما يتوفر استثناء بحث ،فال يمثل البحث
والتطوير بشأن التكنولوجيات المتعلقة بكوفيد 19-المحمية
ً
تعديا على البراءة.
ببراءة
½ ½استثناءات البحث :الفصل الثالث ،القسم دال(5.أ)–(ب)
في البلدان التي يتواجد فيها استثناء فحص إداري ،يمكن
استخدام اختراع محمي ببراءة بدون موافقة صاحب البراءة
ألغراض استحداث معلومات للحصول على موافقة تنظيمية
بالتسويق.
½ ½استثناء الفحص اإلداري :الفصل الرابع ،القسم
جيم(3.أ)()1
يوفر عدد من أنظمة البراءة الوطنية خيارات تتناول االستحداث
األكبر لألدوية الموجودة وتطويعها ألغراض جديدة ،بما في ذلك
االبتكار التدريجي والمطالبات المتعلقة بدواعي االستخدام الطبية
وتقييد التجدد المستمر للبراءات.
½ ½االستحداث األكبر والتطويع ألغراض جديدة :الفصل
الثالث ،القسم دال(4.ب)–(ج)
تشمل تدابير السياسة المتاحة التراخيص اإلجبارية وتراخيص
االستعمال الحكومي .وصدر تشريع في بعض البلدان لضمان أن
آليات الترخيص اإلجباري المالئمة وتراخيص االستعمال الحكومي
متاحة عند الحاجة إليها من أجل تسهيل النفاذ إلى عالجات كوفيد-
 ،19على سبيل المثال في كندا والمجر 16.وقد صرح التشريع في
ألمانيا لوزارة الصحة الفيدرالية بأن تطلب من الجهة المختصة
السماح باستخدام االختراعات المحمية ببراءة لضمان توريد
التكنولوجيات الصحية المتنوعة ،بما في ذلك األدوية وأدوات
التشخيص وأدوات الحماية الشخصية على أساس المصلحة
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العامة أو األمن القومي 17.وفي إسرائيل ،تم إصدار ترخيص
باالستعمال الحكومي الستيراد عقار لوبينافير/ريتونافير الجنيس
في عالج كوفيد18.19-
½ ½التراخيص اإلجبارية وتراخيص االستعمال الحكومي:
الفصل الرابع ،القسم جيم(3.أ)()2
وفيما يخص نظام الترخيص اإلجباري الخاص لتصنيع
المستحضرات الصيدالنية وتصديرها 19،فقد ُأثيرت تساؤالت
بشأن االستجابة التي يمكن أن يقدمها النظام إزاء جائحة
كوفيد 2019-وحقيقة أن الدول المتقدمة األعضاء في منظمة
التجارة العالمية استثنت أنفسها من استخدام النظام على أنهم
مستوردون21.
½ ½نظام الترخيص اإلجباري الخاص :الفصل الرابع ،القسم
جيم(3.أ)( )3والمرفق الثالث
قدمت منظمات المجتمع المدني اعتراضات ضد براءات
التكنولوجيات التي يمكن أن تستخدم على األرجح في عقار
كوفيد 19-جديد ،وطالب البعض منها بإلغاء البراءات 22.وقد
استُ خدمت مثل هذه اإلجراءات عادة من قبل المنافسين
التجاريين في أغلب األحيان.
½ ½مراجعة البراءة قبل وبعد المنح :الفصل الرابع ،القسم
جيم2.
إن وجود نظام متوازن لحق المؤلف يعزز مصالح أصحاب
الحقوق ويتيح النفاذ إلى األعمال المحمية بحق المؤلف يمكن
وي ِّ
مكن تطوير الحلول الرقمية
أن يدعم أنشطة البحث والتطوير ُ
لدعم أدوات التشخيص والعالج .وقد استُ خدمت استثناءات
استخراج النص والبيانات في البحث األولي بشأن كوفيد ،19-بما
في ذلك تتبع انتشاره والتنبؤ به ،ويجري استخدامها في التوصل
إلى عالجات.
½ ½االستثناءات الخاصة بحق المؤلف :الفصل الثاني ،القسم
باء(1.هـ)()2
ً
أيضا تطوير منتجات
يمكن أن تدعم أنظمة ترخيص البرمجيات
الصحة اإللكترونية والعمليات الرقمية التي قد تتيح تشخيص
مرضى كوفيد 19-وعالجهم بطريقة أكثر سهولة.
½ ½ترخيص البرمجيات والصحة اإللكترونية :الفصل الثاني،
القسم باء(1.هـ)()5
لقد قامت الكثير من المنظمات والشركات وأصحاب الحقوق
اآلخرين بأعمال ومبادرات طوعية في ظل أزمة كوفيد.19-
واستُ خدمت نماذج الترخيص المفتوح بطريقة تعاونية لتطوير
وتصنيع المعدات لحل ضعف سلسلة التوريد .وقد اتخذت
شركات قطاع خاص عديدة إجراءات موجهة نحو النفاذ تشمل:
( )1االلتزام بترخيص غير حصري وبدون إتاوات أو إصدار قرارات
غير تنفيذية لحقوق البراءة في بعض الواليات القضائية أو
جميعها؛ )2( 23نشر بيانات علمية مجانية االستخدام؛ ( )3نشر
المواصفات الفنية للمعدات الضرورية (مثل معدات التنفس
االصطناعي)؛ ( )4مشاركة المعارف لتمكين اآلخرين من تصنيع
هذه التكنولوجيات واستخدامها24 .
وإضافة إلى ذلك ،يعتبر منح اإلذن باستخدام استخراج النص
والبيانات وتكنولوجيات التعلم اآللي ،والنفاذ المجاني إلى
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األدبيات العلمية المتعلقة بكوفيد 19-والمحمية بحق المؤلف
وإعادة استخدامها 25،وإتاحة المعايير المحمية بحق المؤلف ،من
بين اإلجراءات الطوعية األخرى الداعمة للبحث والتطوير التي
تمت مالحظتها 26.على سبيل المثال ،يمنح عدد من الشركات
والجامعات الخاصة الوصول المجاني إلى تكنولوجيات محمية
ببراءة وتصميمات محمية تتعلق بتشخيص كوفيد 19-والوقاية
ً
جزءا من تعهد أوبن كوفيد
منه واحتوائه ومعالجته ،باعتبار ذلك
(27.)Open Covid Pledge
½ ½نُ هج الترخيص :القسم الثالث ،األقسام جيم(5.ز)،
ودال ،1.ودال 2.ودال(5.ج) والفصل الرابع ،القسم
جيم(3.ب) و(ج) و(هـ)
ً
أيضا مبادرات لنقل
أطلقت الحكومات والقطاع الخاص
التكنولوجيا وطريقة تصنيع أو تكييف أو استخدام التكنولوجيات
المرتبطة بكوفيد.19-
½ ½نقل التكنولوجيا والتصنيع :الفصل الرابع ،القسم ألف10.
يتجسد مثال ملموس على إدارة الملكية الفكرية بشأن تكنولوجيا
كوفيد 19-الجديدة في لقاح مرشح جرى استحداثه في
جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة وتم ترخيصه لشركة
مستحضرات صيدالنية أصيلة من أجل تصنيعه .وتلقت قطاعات
ً
دعما من خالل تمويل قدره  750مليون
التطوير والتصنيع
دوالر من تحالف ابتكارات التأهب الوبائي (انظر أدناه) والتحالف
العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (جافي) .وفي الوقت الذي لم
ُيعلن فيه عن الشروط التعاقدية المحددة ،فإن الشركة األصيلة
ً
ً
اتفاقا
عالميا على أساس غير ربحي ووقعت
تعهدت بتوريد اللقاح
مع شركة تصنيع هندية ،تسمح لألخيرة بالتوريد إلى البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل28.
ً
اجتماعيا :الفصل الرابع ،القسم
½ ½الترخيص المسؤول
جيم(3.ج)

مبادرات دولية لدعم بحث وتطوير
تكنولوجيات كوفيد 19-والنفاذ العادل إليها
منذ تفشي جائحة كوفيد ،19-شرع العديد من الجهات الفاعلة
بالقطاع العام والخاص في بذل جهود تعاونية عالمية الستحداق
عالجات ولقاحات وأدوات تشخيص بغية ضمان النفاذ العادل إلى
تلك التكنولوجيات .ويسعى كثير من هذه الجهود إلى معالجة
البحث والتطوير واالحتياجات المتعلقة بالنفاذ بالتزامن .وتشمل
الجهود التعاونية استثمارات كبيرة في شراكات استحداث
منتجات جديدة لدعم االستحداث غير التجاري للقاح ومبادرات
بحث وتطوير كبيرة تشمل العديد من أصحاب المصلحة
المعنيين.
½ ½إطارات لالبتكار العاجل لمواجهة الجائحات :الفصل الثالث،
القسم جيم 3.والقسم هاء
تشمل الخطة االستراتيجية للتأهب واالستجابة  2019لمنظمة
الصحة العالمية إجراءات لتنسيق جهود البحث والتطوير الدولية.
وتشمل هذه اإلجراءات استخدام آلية التنسيق العالمية لخطة
البحث والتطوير وعقد مشاورات الخبراء التي أسفرت عن خريطة
المنسقة 29.وتسلط خطة منظمة
طريق البحوث العالمية
ّ
الصحة العالمية للبحث والتطوير بشأن كوفيد 19-الضوء على
أهمية وجود نهج تعاوني ،مشيرةً إلى أنه “يجب مشاركة المواد

نهج متكامل بشأن الصحة والتجارة والملكية الفكرية لالستجابة إلى جائحة كوفيد19-

ً
سريعا
والعينات السريرية والبيانات المرتبطة الخاصة بالفيروس
الستخدامها مباشرةً في أغراض الصحة العامة ،ويجب أن يكون
النفاذ العادل والمنصف ألي منتجات طبية أو ابتكارات تم
ً
جزءا من هذه المشاركة” 30.وتجرى
تطويرها باستخدام المواد
ً
مشاركة التسلسالت الجينية للعينات الفيروسية عالميا وبشكل
ً
أيضا تبادل البيانات الوبائية والبيانات األخرى في
مفتوح .ويعتبر
أمرا ضرورياً.
ً
الوقت المناسب
½ ½مشاركة البيانات المتعلقة بالصحة :الفصل الرابع ،القسم
ألف(4.و)
½ ½النفاذ وتقاسم المنافع للموارد الوراثية :الفصل الثاني،
القسم دال والفصل الثالث ،القسم هاء4.

لضمان الكفاءة في اختبار العالجات المحتملة ،أطلقت منظمة
الصحة العالمية تجربة “التضامن” السريرية التي يتم من خاللها
تسجيل المرضى في تجربة عشوائية واحدة لتسهيل إجراء مقارنة
ً
ً
واعتبارا من  3يونيو ،2020
عالميا للعالجات غير المثبتة.
سريعة
ً
تم توظيف أكثر من  3,500مريض في  35بلدا ،مع توفر أكثر
سهل
من  400مستشفى توظف المرضي على نحو ّ
فعال .وتُ ِّ
منظمة الصحة العالمية النفاذ إلى آالف الدورات العالجية للتجربة
من خالل التبرعات من عدد من الشركات المصنعة31.
32A/RES/74/274

وشدد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
على أن النفاذ العادل للمنتجات الصحية يعتبر أولوية عالمية وأن
توافر المنتجات الصحية ذات الجودة المضمونة والنفاذ إليها
ً
أمورا جوهرية
وإمكانية قبولها والقدرة على تحمل تكاليفها تُ عتبر
للتصدي للجائحة .وكشف قرار جمعية منظمة الصحة العالمية
“ج ص ع 33”1-73عن المخاوف ،من ضمن أمور أخرى ،إزاء
استمرار عمل النظام الصحي والتغطية الصحية الشاملة،
وتشجيع البحث والتطوير ،بما في ذلك من خالل االبتكار
فضال عن النفاذ العادل وميسور التكلفة وفي الوقت
المفتوح،
ً
المناسب للتكنولوجيات الصحية .ودعا القرار “المنظمات الدولية
وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين […] إلى العمل على نحو
تعاوني على جميع المستويات لتطوير واختبار وزيادة إنتاج أدوات
التشخيص والعالجات واألدوية واللقاحات اآلمنة والفعالة وذات
الجودة والتكلفة الميسورة لالستجابة لكوفيد ،19-بما في
ذلك اآلليات الموجودة للمجمع الطوعي وترخيص البراءات من
أجل تيسير النفاذ المنصف إليها بتكلفة ميسورة وفي الوقت
المناسب ،وذلك بما يتماشى مع األحكام الواردة في المعاهدات
الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك أحكام اتفاق جوانب حقوق
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) ومواطن المرونة
في إعالن الدوحة الخاص باتفاق تريبس والصحة العامة” 34.كما
ً
أيضا إلى أن تكون القيود المفروضة على حركة المعدات
دعا
واألدوية الطبية مؤقتة ومحددة؛ وإلى تبادل المعارف والدروس
المستفادة والخبرات وأفضل الممارسات والبيانات والمواد
مول من كل
الم َّ
والمنتجات؛ وإلى التعاون لتعزيز البحث والتطوير ُ
من القطاع الخاص والحكومة.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية ،بالتعاون مع مجموعة من
الجهات الفاعلة العالمية األخرى في مجال الصحة ،وشركاء
من القطاع الخاص وأصحاب مصلحة معنيين آخرين ،مسرع
النفاذ إلى أدوات كوفيد19-؛ وهو تعاون لتسريع تطوير وإنتاج
تكنولوجيات الصحة األساسية الجديدة لكوفيد 19-والنفاذ
العالمي العادل إليها35.
ً
واستجابة إلى مبادرة حكومة كوستاريكا ،أطلقت منظمة الصحة
العالمية في  29مايو  2020الدعوة إلى التضامن في العمل
ومجمع إتاحة التكنولوجيات الخاصة بكوفيد .19-وأيد الدعوة
ّ

 39دولة من الدول األعضاء اآلخرين إضافة إلى أصحاب مصلحة
معنيين آخرين 36.وذكرت الدعوة أن “جائحة كوفيد 19-قد
أظهرت قابلية خطأ األساليب التقليدية للعمل عندما يتعلق األمر
بالنفاذ العادل إلى تكنولوجيات الصحة األساسية” و”وضعت
بديال بما يتماشى مع جهود منظمة الصحة العالمية لتشجيع
ً
بناء على المساواة
السلع ذات األثر العالمي على الصحة العامة ً
والعلم القوي والتعاون المفتوح والتضامن العالمي” .تشمل
العناصر األساسية لدعوة التضامن للعمل:
 الكشف العام عن التسلسالت والبيانات الجينية؛

 نشر جميع نتائج التجارب السريرية في الوقت المناسب؛

 تشجيع الحكومات وممولي البحث والتطوير على إدراج
شروط في اتفاقات التمويل مع شركات المستحضرات
الصيدالنية والمبتكرين اآلخرين فيما يخص التوزيع العادل
والقدرة على تحمل التكاليف والشفافية بما في ذلك نشر
البيانات السريرية؛

 استخدام التراخيص العالمية غير االستئثارية لتكنولوجيات
الصحة ذات الصلة ،بما في ذلك من خالل إصدار تراخيص
لمجمع براءات األدوية؛

 تشجيع نماذج االبتكار المفتوحة ونقل التكنولوجيا وهو ما
يعمل على زيادة التصنيع المحلي والقدرة التوريدية ،بما
في ذلك من خالل االنضمام إلى تعهد أوبن كوفيد وشراكة
األمم المتحدة للوصول إلى التكنولوجيا37
وإلضفاء الطابع التنفيذي على الدعوة إلى التضامن في العمل،
مجمع إتاحة التكنولوجيات الخاصة بكوفيد ،19-بالعمل من
فإن
ّ
خالل شركائه المنفذين ،سيجمع في ملخص واحد االلتزامات
بالمشاركة الطوعية للمعارف والملكية الفكرية والبيانات المتعلقة
بالتكنولوجيا الصحية لكوفيد38.19-
إضافة إلى ذلك ،ومع دعم منظمة الصحة العالمية والمرفق
الدولي لشراء األدوية ،فقد وسع مجمع براءات األدوية واليته
ً
مؤقتا لتغطية أي تكنولوجيات متعلقة بكوفيد ،19-ويشمل ذلك
اللقاحات وأدوات التشخيص39.
½ ½مجمعات البراءات في المجال الصحي :الفصل الثالث،
القسم جيم(5.ز)
تهدف شراكة األمم المتحدة للوصول إلى التكنولوجيا ،التي
استضافها مصرف األمم المتحدة للتكنولوجيا ،إلى دعم البلدان
النامية في زيادة اإلنتاج المحلي للتكنولوجيات الصحية الضرورية.
وتفعل ذلك من خالل تسهيل االتصاالت بين الشركات المصنعة
الخبيرة والشركات المصنعة المحلية في البلدان النامية بهدف
مشاركة البيانات والمعارف األساسية وغير ذلك من أشكال الدعم
ذي الصلة من خالل شبكة منسقة40.
½ ½نقل التكنولوجيا والتصنيع :الفصل الرابع ،القسم ألف10.
لقد حفزت الحاجة إلى التطوير السريع للتكنولوجيات الجديدة
ً
ً
حكوميا غير مسبوق في البحث والتطوير .وبلغت أحداث
استثمارا
إعالن التعهدات في “االستجابة العالمية لفيروس كورونا” التي
أطلقتها المفوضية األوروبية في مايو  2020قيمة إجمالية قدرها
 15,9مليار يورو بنهاية يونيو  2020لتمويل التطوير التعاوني
ألدوات التشخيص والعالجات واللقاحات ضد فيروس كورونا
ً
أيضا
والنشر الشامل لها والنفاذ إليها 41.وقد أصدرت المفوضية
ً
ً
مؤقتا” للسماح لمساعدات الدول بالذهاب إلى البحث
“إطارا
والتطوير المتعلق بكوفيد ،19-وذلك حال التزام المستفيدين
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بمنح تراخيص غير استئثارية بموجب شروط سوق غير تمييزية
لألطراف الخارجية في المنطقة االقتصادية األوروبية42.
وتلقى تحالف ابتكارات التأهب الوبائي ،وهو شراكة تطوير
منتجات ُأنشئت في أعقاب تفشي فيروس إيبوال في عام 2014
بواسطة جمعيات خيرية وعدد من الحكومات1,4 ،مليار دوالر
أمريكي حتى اآلن من الحكومات لألعمال المرتبطة بكوفيد،19-
وهو استثمار كبير غير مسبوق في شراكات تطوير منتجات43.
ويشترط تحالف ابتكارات التأهب الوبائي على المنتجين توفير
النفاذ العادل إلى أي لقاح يتم استحداثه من خالل تمويل مقدم
ً
أيضا على مطوري المنتجات أن يكونوا
من طرفها .كما يشترط
على استعداد باالضطالع بنقل التكنولوجيا لتمكين اإلنتاج
بواسطة شبكة عالمية من الشركات المصنعة44.
½ ½شراكات استحداث المنتجات :الفصل الثالث ،القسم
جيم6.
لدعم البحث المتعلق بكوفيد 19-وكذلك التهديدات المستقبلية
على الصحة ،فقد جمع مشروع أدوية مكافحة المالريا ()MMV
ً
مركبا ،بما في ذلك المكونات الموجودة في أدوية السوق
80
أو األدوية قيد االستحداث التي لها مفعول معروف أو متوقع
في مواجهة  SARS-CoV-2في “صندوق كوفيد” الخاص به45.
ويوفر مشروع أدوية مكافحة المالريا النفاذ المجاني إلى صندوق
كوفيد لألغراض البحثية .ويتوقع أن يقوم الباحثون الذين
يستخدمونه بوضع أي بيانات ناتجة في الملك العام.

االستجابات التنظيمية
يعتبر التقييم التنظيمي واعتماد التكنولوجيات الصحية ً
أمرا ال غنى
عنه في أي نظام صحي لضمان جودة المنتج ومأمونيته وفعاليته.
وبما أنه لم يتم التوصل بعد إلى عالج لكوفيد ،19-فإن الباحثين
يستكشفون تطويع األدوية القديمة في استخدامات جديدة،
ويجري “االستخدام بدافع الرحمة” لألدوية (االستخدام السريري قبل
الموافقة) في حاالت خاصة.
½ ½تنظيم التكنولوجيات الصحية :الفصل الثاني ،األقسام
ألف 6.ودال 3.والفصل الرابع ،القسم ألف11.
يهدف إجراء منظمة الصحة العالمية الخاص بقائمة االستعماالت
الطارئة ( )EULإلى تسهيل العملية التي بموجبها يمكن استخدام
المنتجات الجديدة أو غير المرخصة أثناء طوارئ الصحة العامة.
وتساعد القائمة وكاالت شراء األدوية باألمم المتحدة والدول
بناء على
األعضاء المعنية في تحديد قبول منتجات محددةً ،
مجموعة عناصر أساسية من الجودة والمأمونية والفاعلية المتاحة
وبيانات األداء .وتوفر قائمة االستعماالت الطارئة قائمة محدودة
ً
زمنيا بالمنتجات غير المرخصة في سياق متصل بحالة طوارئ
عندما تتوفر البيانات المحدودة وتكون المنتجات غير جاهزة بعد
لطلب اإلثبات المسبق لألهلية من منظمة الصحة العالمية.
ً
حاليا ألدوات التشخيص
وقائمة استعماالت الطوارئ مفتوحة
المختبري المرشحة للكشف عن .46SARS-CoV-2
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½ ½اإلثبات المسبق لألهلية من منظمة الصحة العالمية:
الفصل الرابع ،القسم ألف11.

ضمان الشفافية
تعتبر شفافية أحدث المعلومات بشأن التدابير التي تتخذها
الحكومات وتوافرها أمرين مهمين للغاية ومشتركين في الجانبين
القانوني والسياسي على حد سواء لهذا المنشور.
وتشمل اللوائح الصحية الدولية ( )2005مطلب إخطار واسع
النطاق يهدف إلى الكشف المبكر عن جميع أحداث الصحة
العامة التي يمكن أن يكون لها عواقب خطيرة ودولية ،ومنعها
أو احتوائها من المنبع من خالل تقديم استجابة مالئمة قبل
انتشارها عبر الحدود 47.ويجب إبالغ منظمة الصحة العالمية
مباشرة باألحداث التي تنطبق عليها شروط اإلخطار ،أي في خالل
 24ساعة بعد إجراء تقييم لمعلومات الصحة العامة المتعلقة
ً
أيضا:
بالحدث .بعد اإلخطار ،يجب على الدول األطراف
 االستمرار في إبالغ منظمة الصحة العالمية بمعلومات
مفصلة على نحو كاف تتعلق بالصحة العامة تكون متاحة
المبلغ ،وأن تشمل تلك المعلومات ،قدر
لها بشأن الحدث ُ
اإلمكان ،تعريفات الحالة والنتائج المخبرية ومصدر الخطر
ونوعه وعدد الحاالت والوفيات ،والظروف التي تؤثر على
انتشار المرض والتدابير الصحية المستخدمة؛

 تقديم معلومات عن التدابير الصحية المتخذة إضافة إلى
الموصى بها من ِق َبل منظمة الصحة العالمية؛
تلك التدابير ُ
 اإلبالغ ،عند الضرورة ،عن الصعوبات الموجودة والدعم
الالزم لالستجابة لطارئة الصحة العامة المحتملة التي تثير
ً
ً
دوليا.
قلقا

ً
ً
جزءا
أيضا الشفافية في البحث والتطوير بشأن كوفيد19-
وتعتبر
ً
ضروريا من دعوة منظمة الصحة العالمية للعمل والتضامن.
وتقدم القائمة اإللكترونية ألداة الويبو متتبع سياسة الملكية
الفكرية بشأن كوفيد 48 19-معلومات عن التدابير التي اتخذتها
مكاتب الملكية الفكرية لالستجابة لجائحة كوفيد ،19-مثل
تمديد المواعيد النهائية لضمان استمرار األعمال .وعالوة على
ذلك ،توفر أداة متتبع السياسة معلومات عن التدابير التشريعية
ً
إضافة إلى األعمال الطوعية
والتنظيمية التي اتخذتها الحكومات،
التي يقوم بها عدد كبير من أصحاب المصالح المعنيين ،من أجل
تحسين النفاذ .وتعتمد على المعلومات التي تقدمها مكاتب
الملكية الفكرية والدول األعضاء والكيانات األخرى ،ومن ثم ال
تعتبر قائمة شاملة عن جميع اإلجراءات المتخذة بشأن كوفيد.19-
ولتعزيز الشفافية ،ترصد منظمة التجارة العالمية التدابير
المتعلقة بالتجارة والمرتبطة بالسلع والخدمات وحقوق الملكية
الفكرية التي تنفذها الدول األعضاء بها لالستجابة للجائحة وتقدم
ً
عددا من المذكرات اإلعالمية
تقارير بشأن ذلك 49.وقد أصدرت
والتقارير بخصوص التجارة في سياق جائحة كوفيد ،19-بما في
ذلك التجارة في السلع الطبية والشفافية وموانع وقيود التصدير

نهج متكامل بشأن الصحة والتجارة والملكية الفكرية لالستجابة إلى جائحة كوفيد19-

والتعامل مع المنتجات الطبية في االتفاقيات التجارية اإلقليمية
والمعايير واللوائح والتجارة في مجال الخدمات50.

ً
قدما
سبل المضي
ً
هائال على األنظمة الصحية
ضغطا
لقد وضعت جائحة كوفيد19-
ً
واألنظمة التجارية حول العالم .وقد حشد البحث العاجل عن
التكنولوجيات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الجائحة
ً
جهودا واستثمارات غير مسبوقة في مجال البحث .وأسفر عن
ظهور نماذج عمل جديدة .وثمة حاجة إلى االبتكار السريع الذي
يتسم بالكفاءة أكثر من أي وقت مضى ويكتسي النفاذ العادل
إلى التكنولوجيات الجديدة بأهمية بالغة .وتشكل اإلدارة المالئمة
ً
ً
أساسيا لتحقيق هذه األهداف.
أمرا
للملكية الفكرية

وتعكس االستجابات الوطنية والدولية للجائحة الخبرة المتزايدة
لصانعي السياسات في التصدي لالحتياجات الصحية الملحة عن
طريق المبادرات المتعلقة بمقومات الملكية الفكرية والصحة
والتجارة على نحو شامل .وتمتد االستجابات للجائحة إلى نطاق
ً
تقريبا من هذه
واسع من المجاالت التقنية حيث يعتبر كل قسم
الدراسة الثالثية ذا صلة لالستجابة العالمية لجائحة كوفيد.19-
وأكد المديرون العامون للمنظمات الثالث في مقدمة هذه
الدراسة على“ :لقد فرضت جائحة كوفيد 19-تحديات استثنائية
تمس صحة واقتصاديات الشعوب والمجتمعات ككل .وأن
الجهود التعاونية العالمية مطلوبة اآلن أكثر من أي وقت مضى”.
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ملخص عملي
لماذا هذه الدراسة؟
ً
ً
عالميا ،وهي لذلك تحظى
تحديا
تمثل الصحة العامة بطبيعتها
بأولوية عالية كمجال للتعاون الدولي .ومنظمة الصحة العالمية
هي سلطة اإلدارة والتنسيق في مجال الصحة ،لكن التفاعل بين
قضايا الصحة وغيرها من الحقول السياسية – حقوق اإلنسان،
ً
سببا
يوجد
وسياسة التنمية ،والملكية الفكرية ،والتجارة الدولية – ِ
ً
قويا للتعاون والتنسيق بين منظمة الصحة العالمية وغيرها من
المنظمات الدولية ،ال سيما المنظمة العالمية للملكية الفكرية
(الويبو) ومنظمة التجارة العالمية .وقد نجمت هذه الدراسة
ونسختها الثانية التي تم تحديثها وتنقيحها عن برنامج للتعاون
ثالثي األطراف يجري تنفيذه بين هذه الوكاالت الثالث .وهي
تأتي استجابة لطلب متزايد ،في البلدان النامية بوجه خاص،
لتعزيز القدرة على صناعة السياسات بشكل مستنير في المجاالت
المشتركة بين الصحة والتجارة والملكية الفكرية ،مع التركيز على
النفاذ إلى األدوية وغيرها من التكنولوجيا الطبية وعلى ابتكارها.
حيث إن الحاجة إلى التعاون واالتساق على المستوى الدولي
اشتدت خالل العقود الماضية ،وهو ما أكدته قرارات متتابعة
متعددة األطراف.
وقد تم إعداد الدراسة في سياق للسياسات الصحية يتسم
بالتطور .وإذا تم تطبيق نهج متكامل ،فإنه يمكن أن يعزز التفاعل
الديناميكي اإليجابي بين التدابير التي تعزز االبتكار وتلك التي
تكفل النفاذ إلى التكنولوجيا الطبية الضرورية .والهدف من
أنشطة التعاون التقني التي تنفذها منظمة الصحة العالمية
والويبو ومنظمة التجارة العالمية هو تسهيل فهم المجموعة
الكاملة من الخيارات وسياقها التشغيلي .وتجمع هذه الدراسة
بين المواد المستخدمة في التعاون التقني وتتصدى لالحتياجات
إلى المعلومات بنسق نظامي يمكن النفاذ إليه ،بغية دعم
الجهود التعاونية المستمرة.

تصفح الدراسة
ُأعدت هذه الدراسة كمورد لتكوين الكفاءات يستعين به صانعو
السياسات .وهي مبنية بحيث تمكن المستخدمين من فهم
أساسيات السياسات ،ثم النظر بتعمق أكبر في المجاالت التي
كال منهم بوجه خاص .وبعد توضيح الحاجة إلى اتساق
تهم ً
السياسات ودور كل الوكاالت المتعاونة لمواجهة عبء المرض
العالمي والمخاطر الصحية (انظر الفصل األول) ،فإن الدراسة
تضع صورة شاملة عامة للمشهد السياسي (انظر الفصل الثاني)،
بحيث يمكن رؤية جميع العناصر ذات العالقات المتبادلة فيما
ً
تفصيال لمسائل
عرضا أكثر
بينها في سياقها .ثم تقدم الدراسة
ً
تتصل على وجه الخصوص باالبتكار (انظر الفصل الثالث)
والنفاذ (انظر الفصل الرابع) .ويتضح في المحتويات تطور
نقاش السياسات المتعدد األطراف الذي دار على مدى العقدين
الماضيين ،مع اإلقرار بعدم إمكانية الفصل بأي حال من األحوال
بين االبتكار والنفاذ – حيث إن كليهما مكونان ال غنى عنهما
لمواجهة عبء المرض العالمي المتزايد.
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 ويقدم الفصل األول المعلومات األساسية العامة عن
السياسة الصحية فيما يتعلق بالتكنولوجيا الطبية والتعاون
الدولي في هذا المجال ،ويوضح األدوار والواليات المختلفة
للوكاالت المتعاونة الثالث ،ويعرض عبء المرض العالمي
الذي يشكل التحدي األساسي أمام السياسة الصحية.

 ويعرض الفصل الثاني العناصر األساسية لإلطار الدولي –
السياسة الصحية والملكية الفكرية وسياسة التجارة ،بما في
فضال عن العوائق التقنية أمام
ذلك المسائل التنظيمية
ً
التجارة وإجراءات الصحة والصحة النباتية والخدمات الصحية
وقواعد المشتريات .ويرسي األساس للتحليل التالي األكثر
تفصيال لبعدي االبتكار والنفاذ في الفصلين الثالث والرابع.
ً
ويحدد الرؤى الرئيسية القتصاديات ابتكار التكنولوجيا الطبية
والنفاذ إليها .ويستعرض القسم األخير من الفصل مسائل
السياسات المتصلة بالمعارف الطبية التقليدية والنفاذ إلى
ً
نظرا إلى أهميتها بالنسبة إلى أنظمة الصحة
الموارد الوراثية،
الوطنية وباعتبارها أحد مدخالت األبحاث الطبية.

ً
تفصيال لمسائل السياسات
عرضا أكثر
 ويقدم الفصل الثالث
ً
المتعلقة بالبعد االبتكاري للتكنولوجيا الطبية .ويوفر النمط
التاريخي للبحث والتطوير في المجال الطبي خلفية لتحليل
واقع البحث والتطوير الحالي .ويلقي الفصل نظرة على
التحديات الماثلة أمام التغلب على أوجه القصور في السوق
في البحث والتطوير في مجال المنتجات الطبية في مجاالت
المهملة ومقاومة مضادات الميكروبات.
من قبيل األمراض ُ
ثم يعرض األدوات البديلة والمكملة لتحفيز وتمويل البحث
والتطوير .كما يحدد دور حقوق الملكية الفكرية في دورة
االبتكار ،بما في ذلك المسائل التي تتعلق بإدارة الملكية
الفكرية في مجال البحث الصحي ومسائل محددة تتعلق
بمرحلتي ما قبل وما بعد منح براءات االختراع .ويلقي
القسم األخير من الفصل نظرة على لقاحات األنفلونزا كمثال
متميز إلدارة االبتكار وتطوير المنتجات من أجل تلبية حاجة
صحية عالمية معينة.
 ويتناول الفصل الرابع الجوانب الرئيسية ُلبعد النفاذ ،فيشرح
سياق النفاذ إلى التكنولوجيا الصحية ،باالستعانة بدراسات
تفصيال بشأن النفاذ فيما يتعلق باإليدز والعدوى
حالة أكثر
ً
بفيروسه والتهاب الكبد الوبائي ج والسل واألمراض غير
المعدية واللقاحات .ثم يوضح المحددات الرئيسية للنفاذ
والمتصلة بأنظمة الصحة والملكية الفكرية والتجارة ،ويحلل
النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة .ويستعرض
بوجه خاص سياسات التسعير والشفافية عبر سلسلة قيمة
األدوية والمنتجات الصحية ،والضرائب ،وهوامش التسعير،
ً
وأيضا المبادرات والجوانب التنظيمية
وآليات المشتريات،
لنقل التكنولوجيا والنهوض باإلنتاج المحلي وجودة البراءات
وإجراءات المراجعة ،والتراخيص اإلجبارية والطوعية،
واتفاقات التجارة الحرة ،واتفاقات االستثمار الدولي،
والتعريفات الجمركية ،وسياسة المنافسة.
لما كانت قضايا النفاذ واالبتكار تحظى باالهتمام بشكل متزايد
ً
نطاقا ،فقد زاد تنوع أصحاب
من خالل مجاالت سياسة أوسع

يلمع صخلم

المصالح والقيم والتجارب والخبرات والبيانات التجريبية التي تحدد
اآلن شكل المناقشات المتعلقة بالسياسات وتغذيها من خالل:
ً
فرصا
 التنوع الكبير في األصوات السياسية ،الذي يصنع
للتخصيب المتبادل بين الحقول السياسية التي كانت تتسم
عادة باالختالف فيما بينها
 اإلمكانيات األفضل لتحصيل الدروس العملية من مجموعة
ً
كثيرا من مبادرات االبتكار والنفاذ
أوسع

 البيانات التجريبية ،التي أصبحت أفضل من حيث طابعها
الشامل العالمي وجودتها ودرجة توفرها ،عن مجموعة من
العوامل المترابطة ،تشمل عبء الصحة العالمي ،والنفاذ إلى
األدوية وتسعيرها ،وإعدادات السياسة التجارية والتنظيمية،
واألنظمة الوطنية للملكية الفكرية.
ويعني الطابع الشامل لهذه الحقول السياسية أن بعض
الموضوعات مقدمة في الفصل الثاني ،في سياق وصف
اإلطار العام للسياسة ،وموضحة بالتفصيل في الفصل الثالث
أو الفصل الرابع أو كليهما ،وهما الفصالن اللذان ينظران بمزيد
من التفصيل في كيفية تأثير هذه العناصر على االبتكار والنفاذ
فمثال ،ترد المبادئ والعناصر العامة لسياسة
على التوالي.
ً
الملكية الفكرية في الفصل الثاني ،في حين يتوسع الفصل
الثالث في تفصيل جوانب سياسة الملكية الفكرية وقانونها
وممارستها التي تؤثر بوجه خاص على ابتكار التكنولوجيا الطبية،
وينظر الفصل الرابع في كيفية تأثير بعض الجوانب المعينة
من الملكية الفكرية على النفاذ إلى التكنولوجيا .وبالمثل ،فإن
األساس المنطقي الواسع لتنظيم التكنولوجيا الطبية موضح
في الفصل الثاني ،في حين يتناول الفصالن الثالث و الرابع
آثار تنظيم المنتجات فيما يتعلق بعملية االبتكار وفيما يتعلق
بالنفاذ إلى التكنولوجيا الطبية على التوالي .وفيما يتعلق
بسياسة التجارة ،يعرض الفصل الثاني العناصر الرئيسية ،وينظر
الفصل الرابع في تأثير التجارة وإعدادات السياسة التجارية على
النفاذ إلى األدوية والتكنولوجيات الطبية األخرى.

عبء المرض العالمي يحتاج إلى استجابات
ديناميكية
يمر عبء المرض العالمي بمرحلة انتقالية .وتتزايد أعمار السكان
بفضل التقدم المحرز في مجال الوقاية من األمراض المعدية
ومعالجتها .بيد أن عبء األمراض غير المعدية في البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل يرتفع ،مما يؤدي بدوره إلى
مضاعفة عبء المرض (انظر الفصل األول ،القسم جيم).ورغم
أن التدابير الوقائية فيما يتعلق بنمط الحياة والخمول البدني
وتعاطي التبغ وتعاطي الكحول على نحو يسبب الضرر والتغذية
ً
ً
رئيسيا ،فإن نظام االبتكار يجب
دورا
والعوامل البيئية تلعب
أن يتكيف مع هذه التغيرات في عبء المرض العالمي .وقد
اتسع نطاق التركيز فيما يتعلق بالنفاذ إلى األدوية ،بعدما كان
في الماضي ينصب على األمراض المعدية مثل اإليدز والعدوى
بفيروسه والسل والمالريا .وسوف يمثل النفاذ إلى معالجات
األمراض غير المعدية ،بما في ذلك معالجات السرطان
المرتفعة التكلفة في البلدان ذات الدخل المتوسط ،تحدي
المستقبل وبؤرة التركيز في المناقشات المتعلقة بالنفاذ (انظر
الفصل الرابع ،القسم باء.)4.

النفاذ إلى األدوية والحق في الصحة
يعتبر النفاذ إلى األدوية والخدمات الصحية أحد عناصر الوفاء
بحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى يمكن الوصول إليه من
ً
جزءا من أهداف
الصحة .كما أن تعزيز النفاذ إلى األدوية يشكل
األمم المتحدة للتنمية المستدامة (انظر الفصل الثاني ،القسم
ً
ونادرا ما يرجع عدم إمكانية النفاذ إلى التكنولوجيات
ألف.)3-1.
الصحية إلى عامل واحد .وتشمل “سلسلة قيمة” المنتجات
الصحية واألدوية (انظر الشكل  )3.4البحث والتطوير ،والتنظيم،
واالختيار ،والمشتريات ،والتوريد ،والتوزيع ،ووصف األدوية،
وأدوات التشخيص ،والصرف ،واالستخدام المسؤول (انظر
الفصل الرابع ،القسم ألف.)2.ويتطلب اختيار األدوية أن يحدد
نظام صحي األدوية األكثر أهمية في التصدي لعبء المرض
الوطني .ويمكن أن يسترشد هذا االختيار بالقوائم النموذجية
لألدوية األساسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية .ويعتبر
ً
شرطا
االلتزام السياسي بتوفير التمويل الكافي والمستدام
ً
أساسيا لتحقيق النفاذ الفعال والمستدام وتبلورت التغطية
ً
ً
رئيسيا ألهداف التنمية
هدفا
الصحية الشاملة ( )UHCباعتبارها
المستدامة (انظر الفصل الرابع ،القسم ألف .)1.كما تعتبر
ً
ً
حاسما للنفاذ إلى األدوية ،وال سيما
محددا
األسعار الميسورة
في البلدان التي يتسم قطاع الصحة العامة فيها بالضعف
ويدفع قطاع كبير من السكان مقابل األدوية من أموالهم
الخاصة .وتمثل سياسات األدوية الجنيسة تدخالت رئيسية
لضبط ميزانيات الصحة وجعل األدوية والمنتجات والخدمات
الصحية األخرى أكثر مالئمة من حيث السعر .إال أن األدوية
الجنيسة ال تزال غير ميسورة التكلفة بالنسبة لألنظمة الصحية.
وال يستطيع جزء كبير من سكان العالم النفاذ حتى إلى أهم
األدوية األساسية (انظر الفصل الرابع ،القسم ألف .)3.أما
الشرط الرئيسي لتوفير النفاذ إلى التكنولوجيا الطبية والخدمات
الصحية الالزمة فهو نظام وطني فعال للرعاية الصحية (انظر
الفصل الرابع ،القسم ألف.).12-4.
استحوذت جهود زيادة التغطية العالجية لإليدز والعدوى
بفيروسه على كثير من اهتمام صانعي السياسات منذ مطلع
األلفية .وقد ساعدت األسعار المنخفضة للمعالجات المضادة
للفيروسات القهقرية الجنيسة الحكومات والوكاالت المانحة على
السعي لوضع نهاية لوباء اإليدز بحلول  ،2030كما ورد في الغاية
 3.3من أهداف التنمية المستدامة (انظر الفصل الرابع ،القسم
باء .)1.وثمة حاجة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات
لتأمين التوافر الواسع لمضادات الميكروبات األساسية في
نفس الوقت ،مع ضمان اإلشراف الجيد (االستخدام المناسب
لمضادات الميكروبات لتحسين نتائج المريض والتقليل من تطور
المقاومة وانتشارها) والبحث في مضادات ميكروبات جديدة
وتطويرها (انظر الفصل الثاني ،القسم ألف 5.والفصل الثالث،
القسم جيم 2.و الفصل الرابع ،القسم باء.)2.
وبينما يمكن عالج معظم حاالت السل بنجاح باألدوية التي كانت
متوفرة لعقود كثيرة وبتكلفة منخفضة ،فإنه كان هناك قلق
متزايد بشأن السل المقاوم لألدوية .وجرى اعتماد ثالثة أدوية
في الفترة بين  2012و 2019لمعالجة مرض السل المقاوم
ً
محدودا ألسباب
لألدوية ،ولكن النفاذ إلى هذه األدوية كان
تشمل محدودية البيانات السريرية ،وعدم التسجيل الوطني،
واألسعار المرتفعة ،والتأخر في تطبيق مبادئ توجيهية جديدة
للعالج (انظر الفصل الرابع ،القسم باء.)3.
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تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

ً
ضغوطا مالية هائلة
وقد وضعت األمراض غير المعدية
ومستمرة على ميزانيات األسر ،وال تزال هناك فجوات كبيرة في
النفاذ إلى كل من األدوية األصلية والجنيسة الخاصة باألمراض
غير المعدية .وقد ُسلط الضوء على أوجه القصور في النفاذ،
على سبيل المثال ،فيما يتعلق بعالجات السرطان األحدث
واألنسولين لمرض السكري .ولجميع البلدان ،فإن تكلفة عدم
اتخاذ أي إجراء تفوق بكثير تكلفة اتخاذ إجراءات بشأن األمراض
غير المعدية (انظر الفصل الرابع ،القسم باء .)4.وتواجه األنظمة
الصحية ،بما في ذلك في البلدان مرتفعة الدخل ،أسعار طرح
مرتفعة ،ال سيما في أدوية السرطان واألدوية “اليتيمة”.
وقد شهد التهاب الكبد الوبائي ج اكتشافات عالجية مذهلة،
لكن هذه العالجات الجديدة ُ
طرحت في السوق بأسعار مرتفعة
للغاية ،وهو ما أدى بدوره إلى عدم توفر العالج أو ترشيده
أو تأخيره في بلدان عديدة .وبفضل إبرام اتفاقات الترخيص
لبعض العالجات ،فإن األدوية الجنيسة تتوفر بأسعار منخفضة
ً
نسبيا في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (انظر
الفصل الرابع ،القسم باء .)5.وتشكل برامج التمنيع الوطنية أداة
شديدة الفعالية في مجال الصحة العامة للوقاية من األمراض
وللحد من انتشار األمراض المعدية .وتؤدي ظروف السوق
المختلفة ومتطلبات الدراية العملية إلى تشكيل واقع مختلف
لتطوير اللقاحات ونشرها (انظر الفصل الثالث ،القسم باء(4.هـ)،
ً
أيضا الفصل الثالث ،القسم
والفصل الرابع ،القسم باء7.؛ وانظر
هاء).وتتمثل المجاالت األخرى التي تناولتها الدراسة في النفاذ
إلى تركيبات طب األطفال واألجهزة الطبية (انظر الفصل الرابع،
القسمين باء 6.وباء.)8.

تدابير احتواء التكاليف وزيادة النفاذ
تستخدم الحكومات وسائل كثيرة ومختلفة الحتواء تكاليف
التكنولوجيا الطبية .وتهدف السياسات إلى زيادة مجاالت
االهتمام المتعلقة بالنفاذ مثل المشتريات والتسعير والملكية
الفكرية (انظر الفصل الرابع ،القسمين ألف وجيم) ،ويتزايد
استخدامها لتقييمات التكنولوجيا الصحية من أجل التحكم
في التكاليف (انظر الفصل الرابع ،القسم ألف .)4.ويمكن
للتعريفات الجمركية على االستيراد (انظر الفصل الرابع،
القسم دال )1.والضرائب (انظر الفصل الرابع ،القسم ألف)5.
وهوامش التسعير المختلفة على امتداد سلسلة التوريد (انظر
الفصل الرابع ،القسم ألف )6.أن تزيد من أسعار المستهلك
ً
أيضا استهدافها من خالل سياسات
وتقيد النفاذ ،ويمكن
احتواء التكاليف ،التي يجب ،مع ذلك ،أن تكفل وجود
هوامش ربح مستدامة للموردين التجاريين لتكون مجدية
ً
اقتصاديا .
ويمكن أن يمثل التسعير التفاضلي الذي تطبقه الشركات
أداة مكملة لزيادة النفاذ .وقد ُيستخدم التسعير التفاضلي عبر
ً
وفقا لالختالفات في القوة
مختلف المناطق الجغرافية أو
الشرائية والشرائح االجتماعية االقتصادية (انظر الفصل الرابع،
القسم ألف(4.ز)) .وهناك استراتيجية أخرى لتعزيز النفاذ إلى
األدوية تتمثل في تعزيز تطوير قدرة اإلنتاج المحلي وتعزيز
نقل التكنولوجيا .ويعتبر اتساق السياسات المرتبط باإلنتاج
ً
ً
حيويا لتحقيق منافع صحة عامة وتنمية صناعية
أمرا
المحلي
مستدامة (انظر الفصل الرابع ،القسم ألف.)10.
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وأتاح اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب حقوق
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) ألعضاء
منظمة التجارة العالمية مواطن المرونة في تنفيذ سياسات
النفاذ ،مثل معايير أهلية الحماية ببراءة ،وإجراءات مراجعة
البراءات ،واستثناءات الفحص اإلداري (انظر ضمن جملة أمور
الفصل الثاني ،القسم باء 1.والفصل الرابع ،القسم جيم.)3.
وفيما يخص النفاذ إلى المنتجات المحمية ببراءات ،تشمل
مواطن المرونة هذه استخدام الترخيص اإلجباري أو ترخيص
االستعمال الحكومي ،الذي بموجبه يمكن تصنيع إصدارات
ً
محليا أو استيرادها دون ترخيص
جنيسة للمنتج المحمي ببراءة
من صاحب البراءة.

تنظيم التكنولوجيات الصحية
ً
أهدافا أساسية تتعلق
يتناول تنظيم التكنولوجيات الصحية
بالسياسة الصحية :تتمثل في أن المنتجات يجب أن تكون آمنة
وفعالة وذات جودة مالئمة .كما أنه يشكل واقع النفاذ واالبتكار.
وتؤثر عمليات الفحص اإلداري على الوقت والتكلفة الالزمين
لطرح منتجات جديدة في السوق وقد تؤخر دخول منتجات جديدة
إلى السوق (انظر الفصل الثاني ،القسم ألف.)6.
التجارب السريرية هي دراسات بحثية تشارك فيها مجموعات
من البشر لتقييم مأمونية و/أو فعالية التكنولوجيات الصحية
الجديدة .ويعتبر تسجيل التجارب السريرية ونشرها أمرين مهمين
لصالح الصحة العامة .وتعتبر منظمة الصحة العالمية تسجيل
هذه التجارب السريرية مسؤولية علمية وأخالقية ،وتحتفظ بمنبر
السجالت الدولية للتجارب السريرية .ومن منظور سياسة الصحة
العامة ،يجب أن تكون نتائج التجارب السريرية متاحة للجمهور،
بحيث يستطيع الباحثون وغيرهم من المعنيين تقييم فعالية
المنتجات الجديدة وآثارها الجانبية المحتملة (انظر الفصل الثالث،
القسم باء .)7.وقد أدى ظهور األدوية البيولوجية إلى إثارة تحديات
أمام اآلليات التنظيمية ،وال سيما فيما يتعلق بكيفية تنظيم
ً
أيضا المشابهات البيولوجية)
منتجات بيولوجية مشابهة (يسمى
(انظر الفصل الثاني ،القسم ألف.)6.
وثمة تحدٍ آخر يواجه اآلليات التنظيمية يتمثل في المنتجات الطبية
متدنية الجودة والمزيفة ( ،)SFالتي توجد في جميع أنحاء العالم
ولكنها عادةً ما ّ
تمثل مشكلة أكبر بكثير في المناطق التي تضعف
فيها اآلليات التنظيمية والتنفيذية .وقد يلزم التدخل التنظيمي
فعالة،
لمكافحة المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة بصورة َّ
في حين قد يتضمن التعامل مع المنتجات الطبية المزيفة أو
ً
ً
جنائيا (انظر الفصل الثاني ،القسم باء (1و)
تحقيقا
المقلدة
والفصل الرابع ،القسمين ألف  12وجيم (3ح)) .ولقد ساهمت
معايير اإلثبات المسبق لألهلية التي وضعتها منظمة الصحة
العالمية مساهمة كبيرة في تحسين النفاذ إلى المنتجات الطبية
ذات الجودة في البلدان النامية من خالل ضمان االمتثال لمعايير
الجودة (انظر الفصل الرابع ،القسم ألف(11.أ)).

االبتكار في التكنولوجيات الطبية :الواقع
السياسي المتطور
ً
ً
معقدا من
مزيجا
يتطلب االبتكار في مجال التكنولوجيات الطبية
مدخالت القطاع العام والخاص؛ فهو يختلف عن االبتكار بصفة
عامة بسبب البعد األخالقي لألبحاث الطبية ،واإلطار التنظيمي

يلمع صخلم

الصارم ،والمسائل المتعلقة بااللتزام ،والتكلفة المرتفعة والخطورة
العالية للفشل .وقد عجلت العوامل االقتصادية والتجارية
والتكنولوجية والتنظيمية بالتغير السريع في الواقع الحالي للبحث
ً
تنوعا ومجموعة
والتطوير ،بحيث أصبح يشمل نماذج ابتكار أكثر
ً
نطاقا من الجهات الفاعلة .ويعتبر توفير حوافز كافية
أوسع
الستيعاب التكلفة المرتفعة وااللتزامات والمخاطر المصاحبة تحدياً
ً
ً
رئيسيا؛ وقد كان هذا هو الدور التاريخي لنظام البراءات
سياسيا
بوجه خاص عند تطبيقه على المستحضرات الصيدالنية .وفي
حين تتفاوت تقديرات التكلفة الفعلية لألبحاث الطبية وتطوير
المنتجات ،فإن االبتكار يستهلك الكثير من التكاليف والوقت
دون شك .وتؤدي مخاطر االبتكار وعدم اليقين المرتبط به إلى
زيادة تكاليف البحث والتطوير في هذا القطاع ،التي تشمل
تكاليف تطوير الغالبية العظمى من االختراعات التي تفشل قبل
النفاذ إلى السوق (انظر الفصل الثالث ،القسم باء .)3.ولم تقابل
الزيادة في نفقات األبحاث الطبية زيادة متناسبة في المنتجات
الجديدة الداخلة إلى السوق ،وهو ما أدى إلى إثارة جدل حول
إنتاجية األبحاث وإلى البحث عن نماذج جديدة لالبتكار وعن تمويل
للبحث والتطوير .وتوجد مبادرات كثيرة تبحث عن استراتيجيات
جديدة لتطوير المنتجات ،وتساهم بذلك في النقاش الثري الدائر
حول كيفية تحسين بنيات االبتكار وتنويعها لتلبية االحتياجات
الصحية غير الملباة .وقد حددت المناقشات السياسية الحالية
إمكانيات استخدام بنيات ابتكار مفتوحة ،ومجموعة من حوافز
ً
خططا مثل صناديق الجوائز التي قد
“الدفع والجذب” ،تشمل
تفك االرتباط بين سعر المنتجات وتكلفة البحث والتطوير (انظر
الفصل الثالث ،القسم جيم .)5.قام فريق الخبراء االستشاريين
العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير والتابع لمنظمة
الصحة العالمية بالتوصية ببعض هذه الخيارات ،بما في ذلك بدء
ً
عالميا بشأن البحث
المفاوضات بشأن اتفاقية أو معاهدة ملزمة
والتطوير (انظر الفصل الثالث ،القسمين جيم 4.وجيم.))1(5.

التفكير بطريقة جديدة في دور الصناعة
وبنيتها ،وفي االنفصال بين القطاعين العام
والخاص
يؤدي هذا الواقع المتطور لالبتكار إلى حدوث تغيير في صناعة
المستحضرات الصيدالنية .تشمل العوامل الدافعة زيادة
اإلنفاق العالمي على أدوية الوصفات الطبية ،وزيادة تدقيق
دافعي أسعار أدوية الوصفات الطبية في األسواق ذات الدخل
المرتفع ،والتقدم المحرز في المبادرات غير الهادفة للربح
المشاركة في البحث الطبي وتطوير المنتجات ،وأدوات البحث
الجديدة وتكنولوجيات المنصات ،وزيادة تركيز الصناعة على
األدوية المخصصة ،والحصة األكبر من الطلب العالمي من
أسواق البلدان متوسطة /كبيرة الدخل .وما يحدث اآلن هو أن
ً
تاريخيا في هذه الصناعة ،الذي يعتمد على
النموذج المطبق
التكامل العمودي في إجراء نشاط البحث والتطوير داخل الشركة،
ً
ً
وتعاونا ،مع اتجاه الجهات
تنوعا
أصبح ينفتح نحو بنيات أكثر
الفاعلة الكبرى في الصناعة نحو تطوير المنتجات عن طريق
دمج التكنولوجيات المرخصة أو المكتسبة عن طريق عمليات
دمج وتكامل شركات أصغر .كما أن المؤسسات األصلية قامت
باالستثمار في طاقة اإلنتاج الجنيس .وتزداد نسبة األدوية
الجديدة لدواعي االستخدام في األمراض اليتيمة .وبالتزامن مع
ذلك ،انسحبت معظم شركات المستحضرات الصيدالنية الكبرى
ً
نظرا لضعف إمكانات عوائد
من أبحاث مضادات الميكروبات
االستثمار.

وقد دخل دور المؤسسات األكاديمية والبحثية العامة تحت دائرة
ً
أيضا ،في سعي هذه
الضوء بشكل متزايد ،في البلدان النامية
المؤسسات للتوفيق بين مسؤوليات المصلحة العامة وقدرة
رأس المال والمنتجات التي تقدمها شراكات القطاع الخاص (انظر
الفصل الثاني ،القسم جيم ،والفصل الثالث ،القسمين ألف
وباء ،والفصل الرابع ،القسم دال(5.د)).

فجوات البحث واالبتكار في األمراض
المهملة والمجاالت األخرى :تحدٍ سياسي
ُ
يخلق مبادرات عملية
ً
غالبا على من يعيشون في البلدان
بالنسبة لألمراض التي تؤثر
ً
فقرا ،فإن دورة االبتكار ليست مكتفية ذاتية الدعم وتعجز
األشد
ً
نظرا النخفاض إمكانات
عن تلبية احتياجاتهم الصحية ،وذلك
اإليرادات ،والخدمات الصحية التي تفتقر إلى التمويل والقدرة
الضعيفة على البحوث األولية بوجه عام .ويظهر موقف مماثل
حيث يحتمل انخفاض المبيعات ،على سبيل المثال ،في
المضادات الحيوية والعالجات أو اللقاحات لمسببات األمراض
المستجدة .وفي هذا النوع من البيئات ،ال يمكن للحوافز القائمة
على التسويق وحدها ،مثل حماية البراءات تلبية االحتياجات
الصحية للبلدان النامية.
لقد تطور مشهد البحث في المجال الصحي لهذه األمراض.
وعلى مدى العقد الماضي ،شهدت شراكات تطوير المنتجات
ً
ً
كبيرا ،حيث جمعت بين الكيانات غير الهادفة لتحقيق الربح
تطورا
والجهات الفاعلة في الصناعة ،بتمويل كبير من التبرعات ،مما
أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد المنتجات الجاري تطويرها
المهملة ،وتحديد السبل الممكنة فيما يتعلق
من أجل األمراض ُ
بالثغرات البحثية القائمة (انظر الفصل الثالث ،القسم جيم.)6.
وتشارك شركات المستحضرات الصيدالنية األصلية بشكل متزايد
ً
أيضا في األبحاث الممولة من التبرعات .وقد أنشأت شركات
عديدة معاهد أبحاث مخصصة إلجراء األبحاث على األمراض التي
تؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية ،وهناك شركات
أخرى شاركت في مشاريع تعاونية لتبادل األصول والمعارف،
مثل مشروع  ،WIPO Re:Searchالذي تم إعداده بغية تحقيق
استخدام أفضل لألصول المحمية للملكية الفكرية وتحسين النفاذ
(انظر الفصل الثالث ،القسمين جيم .)8-6.إال أنه يجب فعل ما
ً
كثيرا على ذلك من جانب المجتمع الدولي في هذا المجال.
يزيد
وتم االعتراف بمقاومة المضادات الحيوية كتهديد عالمي ،وقد
تعامل معها الكثير من البلدان في خطط العمل الوطنية وخطة
العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مقاومة المضادات
الحيوية .وتعتبر االستثمارات الخاصة غير كافية لسد الفجوات
الحالية في البحث والتطوير .وقد أنشأت مجموعة من الجهات
الفاعلة مبادرات غير ربحية جديدة بهدف تنشيط بعض العقاقير
التي يقع عليها االختيار.

نظام الملكية الفكرية في بؤرة اهتمام
المناقشات المتعلقة باالبتكار والنفاذ
تشمل حقوق الملكة الفكرية األخرى ذات الصلة ،بجانب نظام
البراءات وحماية بيانات االختبار؛ العالمات التجارية ،على سبيل
المثال ،العالقة مع األسماء الدولية غير المسجلة الملكية ،وحق
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تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

المؤلف ،على سبيل المثال تشمل إدراج مجموعة من األدوية
(انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.د)–(هـ)) .وكان نظام البراءات
ً
مستخدما على نطاق واسع في التكنولوجيات الصحية ،وال سيما
في قطاع المستحضرات الصيدالنية .ويتميز قطاع المستحضرات
الصيدالنية بالفعل من حيث اعتماده على البراءات الستدرار
العائدات على البحث والتطوير ،ولكن دوره في االبتكار وكيفية
تعزيز فعاليته ال يزال موضع نقاش مستمر (انظر الفصل الثالث،
القسم باء) .واألساس المنطقي لوجود براءات االختراع هو جعل
االستثمار في االبتكار جذّ ً
أن ما تحتويه
ابا وتقديم آلية تضمن َّ
وثيقة البراءة من معرفة هو في المتناول .ويمكن أن تعمل
البراءات على تشكيل بنية شراكات االبتكار وتحديدها وبنائها .وترد
مناقشة دور حقوق الملكية الفكرية في دورة االبتكار في الفصل
الثالث ،بالقسم دال .ويتسم أثر البراءات على النفاذ بالتعقيد
وبأنه يمثل مجال تركيز خاص .وهدف كل من سياسة الملكية
الفكرية ،والقوانين التي تعبر عن هذه السياسة ،وإدارة هذه
القوانين وإنفاذها ،هو مراعاة مجموعة من المصالح المشروعة
وتحقيق التوازن بينها ،وذلك على نحو يحقق الصالح العام
ً
عموما( .انظر الفصل الثاني ،القسم باء.)1.
ويجري تحديد إطار الملكية الفكرية العالمي بصفة خاصة من
خالل المعاهدات التي تديرها الويبو واتفاق تريبس ،الذي يمثل
ً
جزءا من نظام منظمة التجارة العالمية القانوني ولذا يتضمن
األحكام الموضوعية لعدة معاهدات من معاهدات الويبو،
بما في ذلك اتفاقية باريس .ويحدد اتفاق تريبس معايير دنيا
فمثال ،يجب أن تكون البراءات
لحماية الملكية الفكرية وإنفاذها.
ً
متاحة ألي ابتكارات في كل مجاالت التكنولوجيا ،بشرط جدتها
واشتمالها على نشاط ابتكاري (أو كونها ليست بديهية) وإمكانية
ً
صناعيا (أو نفعها) .ويؤدي هذا الفحص الموضوعي
تطبيقها
للبراءات إلى درجة أعلى من اليقين القانوني بخصوص صحة
براءات االختراع الممنوحة .وعندما يكون البحث والفحص ذوي
جودة متدنية ،فإن ذلك يمكن أن يتسبب في حدوث أثر سلبي
ألنه قد ينشأ عنه توقعات كاذبة فيما يتعلق بصحة البراءة.
وتسمح إجراءات المراجعة للمحاكم وهيئات المراجعة األخرى
بتصحيح منح البراءات عند وجود خطأ وبمنح إعفاء عند الضرورة،
من أجل ضمان أن نظام البراءات ككل يعمل بمثابة أداة من
أدوات السياسة ذات المنفعة العامة .وتساهم المعايير الصارمة
التي تحدد أهلية الحماية ببراءة والفحص الصارم للبراءات بدعم
من المبادئ التوجيهية لفحص البراءات في الحيلولة دون تسبب
االستراتيجيات المطبقة في تأخير دخول المنافسة الجنيسة ،مثل
“التجدد المستمر للبراءات” (انظر الفصل الثالث ،القسم دال4.
(ب) ،والفصل الرابع ،القسم جيم.)1.
ومما يكمل نظام البراءات اشتراط الكشف عن االبتكار
الموصوف في وثائق البراءات ،ومن ثم إنشاء قاعدة موسعة
للمعارف .وتفيد معلومات البراءات الناتجة كأداة لتصوير
حرية العمل وشراكات التكنولوجيا المحتملة وخيارات الشراء،
كما أنها تتيح لصانعي السياسات رؤى في أنماط االبتكار
(انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب)( .))11(–)8وبينما
أصبحت معلومات البراءات تتسم بإمكانية أكبر للنفاذ إليها،
إال أن تغطية البيانات المتعلقة بكثير من البلدان المنخفضة
ً
تحديا .وتظهر االتجاهات
والمتوسطة الدخل ما زالت تمثل
األخيرة زيادة في طلبات البراءات في مجال التكنولوجيات
الصحية من جانب اقتصاديات رئيسية متوسطة وعالية الدخل
(انظر الفصل الثالث ،القسم ألف.)5.
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ً
أيضا العالقة المعقدة
وتوضح حماية بيانات التجارب السريرية
بين نظام الملكية الفكرية واالبتكار والنفاذ .فحماية هذه
ً
نظرا
البيانات ضد االستخدام التجاري غير المشروع لها أهميتها
ً
جهودا كبيرة تُ بذل من أجل توليد هذه البيانات
إلى أن هناك
الالزمة لطرح أدوية جديدة في السوق .ولهذا الغرض ،تكون
ً
حديثا ،في بعض الواليات القضائية ،محمية
األدوية المعتمدة
بمدد الحق االستئثاري التنظيمي ،مثل استئثارية البيانات
واستئثارية السوق ،التي قد ال تقبل خاللها الوكالة التنظيمية
ً
تقديما للموافقة على منتج جنيس و/أو قد ال توافق
لألدوية
على منتج جنيس للتسويق .ويشترط اتفاق تريبس حماية
بيانات االختبارات ،ولكنه ال يحدد الشكل الدقيق الذي يجب
أن تكون عليه هذه الحماية ،ولذلك اتبعت السلطات الوطنية
نُ ُه ً
جا متنوعة (انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ج)).

كيفية إدارة الملكية الفكرية يمكن أن تحدد
أثرها على الصحة العامة
يمكن للترخيص المالئم للبراءات أن يساعد على بناء الشراكات
ويتيح الفرصة لالبتكار من خالل التعاون على إنتاج التكنولوجيا
الصحية الجديدة .وعادة ما ترمي استراتيجيات الترخيص التي
يستخدمها القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف تجارية ،ولكن
كيانات القطاع العام يمكن أن تستخدم البراءات لتعزيز نتائج
الصحة العامة .وتعمل النماذج الجديدة للترخيص الذي يراعي
المسؤولية االجتماعية على حماية الملكية الفكرية مع ضمان
توفر التكنولوجيات الصحية الجديدة وتيسرها .وقد أسفرت
الشراكات بين القطاعين العام والخاص على اتفاقات للترخيص
اإلبداعي تغفل هدف تعظيم الربح لكي تساعد في المقابل على
ً
فقرا بأسعار ميسورة.
توفير التكنولوجيا األساسية للبلدان األكثر
ً
جزءا من برامج المسؤولية
كما تشكل التراخيص الطوعية
االجتماعية للشركات ،وال سيما فيما يتعلق بمعالجات اإليدز
والعدوى بفيروسه .وقد عزز مجمع براءات األدوية االتجاه نحو
برامج الترخيص الطوعي التي تزيد النفاذ إلى األدوية عن طريق
ً
ثمنا
إتاحة التركيبات الجديدة وتعزيز توفير أدوية جنيسة أرخص
للبلدان النامية (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(3.ب)).

الخيارات السياسية ومواطن مرونة الملكية
ً
أيضا على الصحة العامة
الفكرية ذات تأثير
تدخل مجموعة واسعة من الخيارات السياسية ومواطن
المرونة في صلب النظام الدولي للملكية الفكرية الذي يمكن
استخدامه لتحقيق أهداف الصحة العامة .ويجب اتخاذ ما يلزم
من إجراءات على المستويين اإلقليمي والمحلي من أجل تحديد
أفضل طريقة لتطبيق مواطن المرونة هذه ،بحيث يستجيب
نظام الملكية الفكرية لالحتياجات الفردية واألهداف السياسية
لكل بلد .وتشمل الخيارات الرئيسية الفترات االنتقالية للبلدان
ً
نموا (انظر الفصل الثاني ،القسم باء ،)1.واألنظمة
األقل
المختلفة الستنفاد الملكية الفكرية ،وتنقيح معايير منح
البراءات ،وإتاحة إجراءات المراجعة السابقة للمنح والالحقة
للمنح ،واالستثناءات من أهلية الحماية ببراءة واالستثناءات
والقيود لحقوق البراءات بمجرد منحها ،بما في ذلك استثناء
الفحص اإلداري (استثناء “بوالر”) لتسهيل دخول المنتجات

يلمع صخلم

ً
وأيضا التراخيص اإلجبارية وتراخيص
الجنيسة إلى السوق
االستعمال الحكومي .وقد استخدمت البلدان واحدة أو أكثر من
كال من
هذه الوسائل لتحسين النفاذ إلى األدوية التي تعالج ً
األمراض المعدية وغير المعدية (انظر الفصل الرابع ،القسم
عدل أعضاء منظمة التجارة العالمية اتفاق
جيم .)3–1.وقد ّ
ً
نطاقا للترخيص اإلجباري.
تريبس للسماح باستخدام أوسع
وتتيح المرونة اإلضافية لألعضاء الذين يحتاجون إلى استيراد
ً
نظرا لعدم كفايتها أو عدم وجود قدرة تصنيع محلية أن
األدوية
يطلبوا اإلمداد من الشركات المصنعة للمنتجات الجنيسة في
البلدان األخرى حيث تكون األدوية محمية بموجب براءة .ولهذا
الغرض ،يمكن لألعضاء المصدرين المحتملين منح تراخيص
إجبارية خاصة حصرية للتصدير تحت اسم “نظام الترخيص
اإلجباري الخاص” (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم 3.والمرفق
الثالث) .ورغم أن النطاق القانوني لمواطن المرونة أصبح اآلن
ً
أيضا إلى إعالن الدوحة ،وأن
أوضح ،ويرجع الفضل في ذلك
تطبق على نطاق واسع (مثل استثناءات
بعض مواطن المرونة
َّ
ً
مستمرا حول استخدام
“بوالر”) ،فإن النقاش السياسي ما زال
تدابير مثل الترخيص اإلجباري.

التجارة الدولية وسيلة أساسية للنفاذ
ً
ً
حيويا في النفاذ إلى األدوية وغيرها
دورا
تلعب التجارة الدولية
من التكنولوجيا الطبية ،وال سيما فيما يتعلق بالبلدان الصغيرة
وقليلة الموارد .وتعمل التجارة على تحفيز المنافسة ،التي تعمل
بدورها على خفض األسعار وإتاحة عدد أكبر من الموردين ،وهو
ما يعزز فرص تأمين اإلمدادات وإمكانية توقعها .ومن ثم فإن
إعدادات السياسة التجارية ،مثل التعريفات الجمركية على األدوية
ومكونات المستحضرات الصيدالنية والتكنولوجيا الطبية ،تؤثر
بشكل مباشر على إمكانية النفاذ إلى هذه المنتجات (انظر
الفصل الثاني ،القسم باء 5–3.والفصل الرابع ،القسم دال).
وتعتبر السياسة التجارية واقتصاديات أنظمة اإلنتاج العالمية
ً
أيضا عوامل رئيسية في الخطط االستراتيجية لبناء قدرة اإلنتاج
المحلي في المنتجات الطبية .كما أن التنظيمات المحلية غير
التمييزية القائمة على مبادئ سياسة صحية مالئمة لها أهميتها
في كفالة اإلمداد المستقر من المنتجات الصحية الجيدة .ويمكن
للنفاذ إلى فرص التجارة الخارجية أن يحدث وفورات إنتاج كبير
لدعم التكاليف وأوجه عدم اليقين المرتبطة باألبحاث الطبية
وعمليات تطوير المنتجات.
وقد هيمنت البلدان المتقدمة على التجارة في مجال المنتجات
المتصلة بالصحة ،ولكن الهند والصين برزتا باعتبارهما دولتين
من كبار المصدرين العالميين للمدخالت الصيدالنية والكيميائية،
وفي حالة الصين لألجهزة الطبية ،كما حققت بعض البلدان
ً
ً
ً
مؤخرا .وتتفاوت البلدان
كبيرا في صادراتها
نموا
النامية األخرى
ً
ً
كبيرا في وارداتها من المنتجات المتصلة بالصحة بحسب
تفاوتا
مستوى التنمية ،وهو تفاوت يدل على وجود ثغرات جوهرية
آخذة في االتساع فيما يتعلق بالنفاذ :ففي عام  ،2016استحوذ
عدد قليل من البلدان (الصين وعدد من دول االتحاد األوروبي
واليابان والواليات المتحدة) بغالبية الواردات .وبدأت بعض
الجهات الفاعلة الجديدة من البلدان النامية في الظهور ،في حين
ً
ً
نموا ،مع انطالقها
نموا هي األقل
كانت واردات البلدان األقل
من مستوى منخفض.

ويمكن للتعريفات الجمركية الستيراد المنتجات المتصلة بالصحة
ً
فنظرا إلى أنها تزيد التكلفة في مرحلة
أن تؤثر على النفاذ:
مبكرة من سلسلة القيمة ،فإن ذلك يمكن أن يعظم تأثيرها
ً
ً
بعيدا في
شوطا
على السعر .وقد قطعت البلدان المتقدمة
إلغاء هذه التعريفات الجمركية ،بما يتسق واتفاق مع منظمة
التجارة العالمية بشأن االتجار في المستحضرات الصيدالنية عام
ً
ً
كبيرا،
تخفيضا
 .1994وخفضت بلدان أخرى التعريفات الجمركية
ولكن الصورة ال تزال مختلطة :فبعض البلدان النامية تصمم
التعريفات الجمركية لتعزيز اإلنتاج المحلي ،في حين تطبق
ً
نموا تعريفات جمركية أقل (انظر الفصل الرابع،
البلدان األقل
القسم دال.)1.

الفعال
سياسة المنافسة تشجع االبتكار
َّ
وتدعم النفاذ إلى التكنولوجيا الطبية من
خالل زيادة فعالية المشتريات الحكومية
لسياسة المنافسة أهميتها في كل مراحل عملية إمداد
ً
بدءا من إعدادها وحتى بيعها
المرضى بالتكنولوجيات الصحية،
وتسليمها .ومن ثم فإن إنشاء بنيات سوق تنافسي مالئمة
ً
دورا
من خالل قانون المنافسة وإنفاذها من شأنه أن يلعب
ً
مهما في تعزيز كل من النفاذ إلى التكنولوجيات الصحية ودعم
االبتكار في قطاع المستحضرات الصيدالنية .ويمكن أن يفيد
كأداة تصحيحية إذا تسببت حقوق الملكية الفكرية في إعاقة
ً
محتمال يعرقل االبتكار والنفاذ.
حاجزا
المنافسة وشكلت بذلك
ً
وقد اتخذت سلطات المنافسة في العديد من الواليات
القضائية إجراءات للتصدي للممارسات المضادة للمنافسة
في قطاع المستحضرات الصيدالنية ،تشمل بعض الترتيبات
المتعلقة بالبراءات وبعض الممارسات المتعلقة بالترخيص
ً
دورا
وسياسات للتسعير .وتلعب سياسة المنافسة أيضا
ً
مهما في منع حدوث تواطؤ بين موردي التكنولوجيا الطبية
المشاركين في عمليات الشراء (انظر الفصل الثاني ،القسم
باء ،2.والفصل الرابع ،القسم دال.)2.

النفاذ إلى التكنولوجيا الطبية من خالل زيادة
فعالية المشتريات الحكومية
يعتمد النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية في كثير من
ً
ً
كبيرا على المشتريات الحكومية ،التي توفر
اعتمادا
البلدان
المستحضرات الصيدالنية من خالل األموال العامة أو اإلعانات.
وتهدف أنظمة الشراء إلى الحصول على األدوية أو المنتجات
الطبية األخرى التي تتسم بالجودة في الوقت المناسب
وبالكميات المطلوبة وبتكاليف مالئمة .ولهذه المبادئ أهمية
خاصة في قطاع الصحة بسبب النفقات الكبيرة واألثر الذي
تخلفه على الصحة مسائل الجودة والحصول على قيمة مالئمة
للمال المدفوع ،ال سيما وأن هناك تقارير تفيد بأن بعض
ً
كثيرا على ما هو ضروري للحصول على
البرامج تدفع ما يزيد
األدوية (انظر الفصل الرابع ،القسم ألف .)8.وتبرز سياسات
الشراء المواتية للمناقصات المفتوحة والتنافسية ،مقترنة
باالستخدام الرشيد لألدوية ،لتصبح هي األهم في ضمان
النفاذ المستمر في مناخ مالي تتعرض فيه الميزانيات الوطنية
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وضع خرائط المجاالت السياسية المشتركة :المجاالت الرئيسية للقانون والسياسة لالبتكار والنفاذ

التكنولوجيات
الطبية ذات
األولوية

البعد الخاص
بحقوق اإلنسان

القدرة على تحمل
التكاليف وسياسة
التسعير والتمويل

الصحة العامة

سياسة المنافسة

التغطية الصحية الشاملة

الت

االك

يم

سل

ت
شاف

تنظيم الجودة
والسالمة
والفعالية

سياسة االبتكار

سياسات
المشتريات

االبتكار والنفاذ

الملكية الفكرية

االستحداث

نشر التكنولوجيا
وأنظمة االبتكار

التجارة

السياسة االقتصادية والتجارية

اتفاقيات التجارة
الدولية

العالمات التجارية
واألسماء غير
المسجلة الملكية

الترخيص وحرية
العمل
نظام البراءات

ً
قيودا تمويلية .وترتبط اإلدارة
لضغوط وتواجه البرامج الخيرية
الرشيدة للمشتريات بزيادة النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية من
خالل تخفيض األسعار والمحافظة على استمرار التوريد .ويوفر
اتفاق منظمة التجارة العالمية متعدد األطراف بشأن المشتريات
ً
ً
دوليا لقواعد تعزيز كفاءة اإلدارة وترشيدها في
إطارا
الحكومية
مجال المشتريات العامة ،يطبق بشكل خاص على شراء األدوية
وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة وتحسين قيمة النفقات
العامة (انظر الفصل الثاني ،القسم باء.)4.

اتفاقيات التجارة الحرة ذات أهمية متزايدة
للنفاذ
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اإلجراءات المتعلقة
بالتعريفات الجمركية
وغير المتعلقة بها

ً
تعقيدا بسبب النمو
أصبح اإلطار السياسي والقانوني الدولي أكثر
الذي شهدته اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات االستثمار الدولي
خارج المحافل التقليدية متعددة األطراف (انظر الفصل الثاني،

حماية بيانات
االختبار

القسم باء 5.والفصل الرابع ،القسم جيم .)5.وقد ركز النقاش
السياسي في هذا السياق على الملكية الفكرية ،مثل تمديدات
مدة البراءات والحقوق االستئثارية التنظيمية وغير ذلك من
التدابير ،مثل ربط البراءات وكذلك أحكام تنظيم المستحضرات
الصيدالنية في هذه االتفاقيات ،وتأثيرها على النفاذ إلى األدوية.
ً
وغالبا ما يتضمن الجيل األخير من اتفاقيات التجارة الحرة خطابات
ً
أو أحكاما جانبية تؤكد على إعالن الدوحة ،وال سيما حق أعضاء
منظمة التجارة العالمية في اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة.
ً
أيضا المعايير في مجاالت سياسية أخرى لها
وتحدد هذه االتفاقات
آثار على النفاذ ،وال سيما ،المعايير الموضوعة بشأن المشتريات
الحكومية وسياسة المنافسة ،وكذلك التعريفات الجمركية
التفضيلية على المستحضرات الصيدالنية والمدخالت وغيرها من
ً
غالبا التنفيذ
المنتجات الصحية .وتتطلب اتفاقيات التجارة الحرة
ً
ً
في القوانين المحلية ،التي بدورها يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا على
النفاذ إلى األدوية والتكنولوجيات الطبية واالبتكار فيها.

أوالً :التكنولوجيات الطبية:
األساسيات

في ظل واقع عبء المرض العالمي ( )GBDوالمخاطر الصحية العالمية ،يوضح هذا الفصل الحاجة
منسق ،يراعي متغيرات الصحة والملكية الفكرية
الملحة للتعاون .كما يبين الحاجة إلى نهج
َّ
والتجارة ،بغية كفالة االتساق في اتخاذ القرارات في مجال الصحة العامة على المستويات الدولي
واإلقليمي والمحلي.
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ألف .الصحة العامة والتكنولوجيات الطبية:
الحاجة إلى التعاون الدولي
النقاط الرئيسية
• • لكل من منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية والية مختلفة ،ولكنها واليات متكاملة فيما بينها ،لمعالجة
قضايا تتصل بالصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة.
ً
أيضا التكنولوجيات الطبية األخرى،
• • على الرغم من أن هذه الدراسة تركز على جوانب التطوير ذات الصلة المتصلة باألدوية ،تتناول
مثل األجهزة الطبية ،بما في ذلك أدوات التشخيص ،وذلك ألهميتها في تحقيق نتائج الصحة العامة.
• • ويواجه صانعو سياسات الصحة العامة والملكية الفكرية التحدي المتمثل في مهمة تحديد المزيج الصحيح من الخيارات السياسية
من أجل التقدم بأفضل السبل نحو تحقيق األهداف الوطنية .ولذلك تبحث الحكومات عن معلومات تتسم بمزيد من الترابط
والشمول وإمكانية النفاذ إليها بشكل أفضل من أجل مناقشة السياسات.
• • تم تصميم هذه الدراسة لتفيد كمرجع لصانعي السياسات على أوسع نطاق ممكن – مشرعي القوانين ،والموظفين الحكوميين،
والمندوبين لدى المنظمات الدولية ،والمنظمات غير الحكومية ،والباحثين.

الصحة حق أساسي وعالمي من حقوق اإلنسان .وإن تمتع كل
الشعوب بأعلى مستوى ممكن من الصحة هو الهدف الذي
أنشئت من أجله منظمة الصحة العالمية .ويؤكد دستور منظمة
الصحة العالمية في ديباجته على أن التعاون الدولي ضروري
لتعزيز الصحة:
“صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن،
وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد والدول .ما تحققه
أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته
للجميع .تفاوت البلدان المختلفة في تحسين الصحة ومكافحة
األمراض ،وال سيما األمراض السارية ،خطر على الجميع.”.
وينطوي هذا الهدف الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمنطق
األساسي للتعاون الدولي ومسؤولية اتخاذ إجراءات عملية على آثار
وبناء على ذلك ،فإن نتائج الصحة
ملزمة لكل المجتمع الدولي.
ً
العامة لها أهميتها بالنسبة إلى الويبو ومنظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الصدد ،تركز الويبو ومنظمة التجارة العالمية على البعدين
فضال
االجتماعي واإلنمائي لالبتكار ونقل التكنولوجيا ونشرها،
ً
عن النفاذ إلى هذه التكنولوجيات .وقد أخذت مناقشات الويبو
ومنظمة التجارة العالمية المتعلقة بالسياسات وأنشطة التعاون
التقني ،التي تشمل مجموعة من البرامج التي يجري تنفيذها في
شراكة مع منظمة الصحة العالمية ،تركز بشكل متزايد على شؤون
الصحة العامة .وقد أكد أعضاء منظمة التجارة العالمية على الحاجة
إلى وجود رابطة إيجابية بين الصحة العامة ونظام التجارة العالمي.
ففي اإلعالن الصادر بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة (إعالن
الدوحة) 1،يقر وزراء التجارة “بخطورة مشاكل الصحة العامة التي
ً
ً
نموا ،وال سيما
كثيرا من البلدان النامية والبلدان األقل
تصيب
المشاكل الناجمة عن اإليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا
واألوبئة األخرى” ،وأبرزوا “الحاجة إلى أن يكون اتفاق منظمة
التجارة العالمية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة
ً
ً
نطاقا
جزءا من نشاط وطني ودولي أوسع
بالتجارة (اتفاق تريبس)
لمواجهة هذه المشاكل”.
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“تشترك منظماتنا الثالث في المسؤولية مع أصحاب المصالح
اآلخرين عن مواجهة هذه التحديات؛ بغية طرح التكنولوجيات
المبتكرة هذه في السوق بشكل مستدام يمكن النفاذ إليه
وميسور التكلفة”2.
روبرتو أزيفيدو ،المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

.1

اتساق السياسات

لكل من منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية
والية مختلفة ،ولكنها واليات متكاملة فيما بينها ،للتعامل مع
قضايا تتصل بالصحة العامة ،والملكية الفكرية ،والتجارة .ولذلك
تشترك المنظمات الثالث في المسؤولية عن تعزيز الحوار العملي
بينها وبين غيرها من الشركاء في سبيل الوفاء بوالياتها بفعالية
أكبر ،ولضمان استخدام الموارد بكفاءة من أجل التعاون التقني،
ولتجنب االزدواج في األنشطة.
يعتبر االتساق ضرورة حيوية في العمل الدولي الذي يجرى
للتصدي لمشاكل الصحة العامة .ولم يكن هذا االتساق أكثر
ً
أبدا في عمل التعاون التقني الذي تقوم به المنظمات
أهمية
الثالث مما هو عليه في الوقت الحاضر .وتساهم منظمة الصحة
العالمية بخبرة عريضة في كل مجاالت الصحة العامة ،بما فيها
السياسات المتعلقة باألدوية واللقاحات ،واألجهزة الطبية،
والمسائل التنظيمية ،والتسعير والشراء ،باإلضافة إلى عوامل
أخرى تؤثر على النفاذ إلى األدوية .وتنفرد الويبو بوضع خاص
ّ
يمكنها من المساعدة في العمل الرامي إلى وضع رؤية عالمية
حقيقية وفهم نظام الملكية الفكرية ،بما في ذلك مواطن
المرونة في تطبيق نظام البراءات على المستوى الوطني ،وفي
توفير المعلومات عن البراءات ،بما فيها المعلومات المتعلقة
بوضع براءات األدوية واللقاحات الرئيسية في البلدان النامية،

أوال :التكنولوجيات الطبية :األساسيات
ً

وقد قام إعالن الدوحة بدور العامل الحفاز في بناء االتساق على
ً
وجنبا إلى جنب مع دوره في جعل قضايا
المستوى الدولي.
الصحة العامة بؤرة لتركيز العمل الذي تجريه منظمة التجارة
العالمية فيما يتعلق بالملكية الفكرية والتجارة الدولية ،تم األخذ
ً
أيضا في مجموعة من قرارات جمعية الصحة
بإعالن الدوحة
العالمية المتعلقة بضمان إمكانية النفاذ إلى األدوية األساسية
والصحة العامة ،واالبتكار ،والملكية الفكرية .وبصفة خاصة،
كان إعالن الدوحة نقطة مرجعية في المفاوضات التي أسفرت
عن اعتماد االستراتيجية وخطة العمل العالميتين لمنظمة
الصحة العالمية بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية 3
في  .2008ويتعامل جدول أعمال الويبو للتنمية لعام 2007
(ويبو )2007 ،بشكل موسع مع مواطن المرونة في القانون
الدولي للملكية الفكرية ،بما في ذلك مواطن المرونة المتصلة
بالصحة والمحددة على وجه التخصيص في إعالن الدوحة.
وقد كانت هذه الواليات واالختصاصات في بؤرة اهتمام
المناقشات السياسية .ودعت خطة األمم المتحدة للتنمية
المستدامة لعام  2030المعتمدة في  2015إلى التعاون لدعم
التنمية المستدامة (الغاية  ،)17.16وتؤكد على أهمية البحث
ً
وفقا إلعالن الدوحة (الغاية .3ب).
والتطوير والنفاذ إلى األدوية
دعا عدد من اجتماعات األمم المتحدة رفيعة المستوى إلى
التعاون واتساق السياسات باعتبارهما أمرين محوريين في
فمثال دعا اإلعالن السياسي
معالجة القضايا الصحية العاجلة.
ً
الصادر عام  2016عن االجتماع رفيع المستوى للجمعية
العامة بشأن مقاومة مضادات البكتريا  4إلى تعزيز “تكوين
الكفاءات ،ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بصورة
متبادلة ،والمساعدة التقنية والتعاون من أجل مكافحة مقاومة
فضال عن التعاون
مضادات الميكروبات ( )AMRومنعها،
ً
الدولي والتمويل لدعم وضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها”.
وبالمثل ،دعا إعالن موسكو الصادر في  2017بشأن القضاء
على السل واجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى لعام 2018
بشأن األمراض غير المعدية إلى تعاون متزايد بين أصحاب
المصلحة والشركاء التقنيين5 .

“تعتبر التغطية الصحية الشاملة إحدى األهداف التي اعتمدتها
ً
أيضا على
دول العالم في أهداف التنمية المستدامة .وتأتي
رأس أولوياتنا في منظمة الصحة العالمية .لكننا ندرك أن تحقيق
التغطية الصحية الشاملة ليس مهمة منظمة الصحة العالمية
جميعا”6.
ً
ً
تعاونا بيننا
وحدها ،أو قطاع الصحة وحده .فاألمر يتطلب
تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية

تركز هذه الدراسة على األمور المتصلة بالنفاذ إلى التكنولوجيات
الطبية واالبتكار .وتتناول هذه الدراسة ،إلى جانب األدوية
واللقاحات ،التكنولوجيات الطبية األخرى ،مثل األجهزة الطبية،
بما في ذلك أدوات التشخيص ،وذلك ألهميتها في تحقيق
نتائج الصحة العامة .ويمكن لبعض الدروس المستخلصة من
النفاذ واالبتكار فيما يتعلق باألدوية أن تكون مفيدة فيما يتعلق
بهذه التكنولوجيات الطبية األخرى .ورغم وجود اختالفات كبيرة
فيما يتعلق بدور الملكية الفكرية لالبتكار والنفاذ ،فإن هناك ثمة
محددات مهمة أخرى للصحة العامة ،مثل تعزيز الصحة ،وتعديل
ٍ
كاف ومفيد ،والبنية التحتية
أسلوب الحياة ،والنفاذ إلى غذاء
الصحية ،والموارد البشرية والتمويل الصحي واألنظمة الصحية (إال
إذا كان ذلك يتعلق مباشرة باألدوية والتكنولوجيات الطبية) ،ال
تقع ضمن نطاق هذه الدراسة.

.3

ألف .الصحة العامة والتكنولوجيات الطبية :الحاجة
إلى التعاون الدولي

وفي المساهمة بخبرتها في مجال قانون البراءات وتفاعله مع
السياسة العامة .أما منظمة التجارة العالمية فتعالج العديد
من جوانب السياسة التجارية التي تتصل بشكل مباشر بالصحة
العامة ،بما في ذلك قواعد الملكية الفكرية ومواطن المرونة
ً
نظرا إلى أنها تؤثر على
فيها في إطار النظام القانوني الدولي،
بعدي النفاذ واالبتكار.

.2

نطاق الدراسة

الحاجة إلى هذه الدراسة

يجب على الحكومات أن تتخذ خياراتها فيما يتعلق بالتطبيق المالئم
للصكوك السياسية في أنظمتها وممارساتها المحلية .ورغم أن
المعايير الدولية تنطبق على معظم الصكوك السياسية الرئيسية
ً
سياسيا”
“فضاء
– والملكية الفكرية بوجه خاص – فإن هناك
ً
داخل هذه المعايير وحولها .ويواجه صانعو سياسات الصحة العامة
والملكية الفكرية التحدي المتمثل في مهمة تحديد المزيج الصحيح
من الخيارات السياسية من أجل التقدم بأفضل السبل نحو تحقيق
األهداف الوطنية .ولذلك تبحث الحكومات عن معلومات تتسم
بمزيد من الترابط والشمول وإمكانية النفاذ إليها بشكل أفضل من
أجل مناقشة السياسات .والهدف من أنشطة التعاون التقني التي
تنفذها منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية هو
تسهيل فهم المجموعة الكاملة من الخيارات وسياقها التشغيلي.
وتجمع هذه الدراسة بين المواد المستخدمة في التعاون التقني
وتتصدى لما ينشأ من احتياجات إلى المعلومات بنسق نظامي
يمكن النفاذ إليه ،بغية دعم الجهود التعاونية المستمرة.

“االبتكار موجود لتحسين نوعية الحياة ،وتأتي الصحة في المقام
األول له ،التي بدونها ال معنى للحياة .وهذا االعتراف يتعارض مع
الضرورة اإلنسانية للعقلية االقتصادية”7.
فرانسس غري ،المدير العام للويبو
أقر إعالن الدوحة بأن “لحماية الملكية الفكرية أهمية في تطوير
ً
أيضا بالشواغل المتعلقة
األدوية الجديدة” .وأقر في الوقت ذاته
بآثار الملكية الفكرية على األسعار .ويتمثل التحدي الذي تواجهه
الحكومات في استخدام الصكوك السياسية المتاحة لها للتصدي
لكال الجانبين على نحو تعزيزي تبادلي .ومنذ أوائل العقد األول من
القرن الحادي والعشرين ،كان صانعو السياسات يبحثون عن سبل
فعالة لتعزيز الروابط اإليجابية بين قدرة القطاع الخاص على تمويل
ّ
البحث والتطوير ،من ناحية ،وأهداف السياسة العامة المتمثلة
ً
رشدا ،من
في اختيار األدوية وتوريدها واستخدامها بالطريقة األكثر
ناحية أخرى.
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تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

ً
حلما في المستقبل .إنها
“إن التغطية الصحية الشاملة ليست
واقع اآلن .تثبت البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة أن
التغطية الصحية الشاملة يمكن تحقيقها وبتكلفة ميسورة وذلك
باستخدام الموارد المحلية”8.

“يمكن أن تساعد التجارة والنظام التجاري متعدد األطراف على
خلق بيئة عالمية أكثر مالءمة لسياسات الصحة العامة وتنفيذ
نظام ملكية فكرية متوازن وفعال”9.
ّ
روبرتو أزيفيدو ،المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

وقد أدت تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة إلى زيادة الميزانيات
الوطنية للصحة العمومية وارتفاع التوقعات العامة للرعاية
ً
أيضا أسباب
الصحية .وفي األوقات االقتصادية العصيبة ،تزيد
تقييم كفاءة الخدمات الصحية وعدالتها ،بما في ذلك اإلنفاق
على األدوية والتكنولوجيا الطبية .ويعني تقديم الرعاية الصحية
ً
ً
وفقا لالحتياجات واألولويات
أيضا تكييف التكنولوجيا
بفعالية
المحلية المتنوعة .ويواجه العالم زيادة في عبء األمراض غير
ً
تحديا آخر
المعدية .ولزيادة توفر البراءات لألدوية آثار تفرض
على مجموعة أكبر من البلدان ،وال سيما في البلدان الرئيسية
التي تقوم بالتصدير بتكلفة منخفضة والتي تخصصت بصورة
تقليدية في إنتاج األدوية الجنيسة .ويتطلب عبء المرض
المتطور ونقص األدوية المناسبة الالزمة لمعالجة األمراض
المهملة وتحديات مقاومة مضادات الميكروبات ومسببات
ُ
األمراض الناشئة التي يحتمل أن تتحول إلى وباء ،تطوير عالجات
ولقاحات وأدوات تشخيص جديدة .ويجب تشجيع االبتكار – سواء
فيما يتعلق باختراع منتجات من خالل مراحل شديدة التعقيد
لتطوير المنتجات ،وتسويقها وتسليمها للمرضى .وقد أقر
صانعو السياسات بالحاجة إلى النظر فيما وراء النهج التقليدية
لمجال لبحث والتطوير في سبيل معالجة فجوة االبتكار ،وال سيما
المهملة ومسببات األمراض مثل فيروس
في مجال األمراض ُ
اإليبوال وااللتهابات البكتيرية المقاومة.
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.4

من الذي ينبغي أن يقرأ هذه الدراسة؟

تم تصميم هذه الدراسة لتفيد كمرجع لصانعي السياسات على
أوسع نطاق ممكن – مشرعي القوانين والموظفين الحكوميين
والمندوبين لدى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
والباحثين الذين يبحثون عن عرض شامل للمجموعة الكاملة
من القضايا ،بما في ذلك األنظمة والمفاهيم القانونية غير
المألوفة لهم .كما أنها مصممة لتفيد كمورد واقعي ألنشطة
التعاون التقني التي تضطلع بها المنظمات الثالث .وال شيء
ً
ً
رسميا أو
موقفا
في هذه الدراسة ينبغي أن يؤخذ باعتباره
ً
تفسيرا للحقوق وااللتزامات من جانب أي من المنظمات
الثالث ،أو من جانب أي من األعضاء فيها .وتبقى الخيارات
السياسية الفعلية وتفسيرات حقوق الدول األعضاء والتزاماتها
مسألة تستأثر بها الحكومات.

“الصحة واالبتكار والتجارة ،في التكوين الحالي للعالم ،مترابطة
ً
ً
وثيقا ويعتمد بعضها على بعض .ولن نكون قادرين على
ارتباطا
التمتع باألمن الصحي النسبي ما لم نواصل االبتكار وإدخال
تكنولوجيات جديدة لتحسين النتائج الصحية”10.
فرانسس غري ،المدير العام للويبو

أوال :التكنولوجيات الطبية :األساسيات
ً

النقاط الرئيسية
• •منظمة الصحة العالمية هي السلطة المسؤولة عن اإلدارة والتنسيق في مجال الصحة داخل منظومة األمم المتحدة .وهي
منوط بها تولي القيادة في المسائل الصحية العالمية ،وصياغة جدول أعمال األبحاث الصحية ،ووضع القواعد والمعايير ،وتحديد
الخيارات السياسية القائمة على األدلة ،وتقديم الدعم التقني للبلدان ،ورصد االتجاهات الصحية وتقييمها.

باء .الوكاالت المتعاونة :منظمة الصحة العالمية
والويبو ومنظمة التجارة العالمية

باء .الوكاالت المتعاونة :منظمة الصحة العالمية والويبو
ومنظمة التجارة العالمية

• •والويبو هي الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة المكرسة إلعداد نظام للملكية الفكرية يتسم بالتوازن وإمكانية النفاذ إليه،
ويكافئ اإلبداع ،ويحفز على االبتكار ،ويساهم في التنمية االقتصادية في المصلحة العامة.
ً
وفقا لنظام تجاري دولي شامل قائم على القواعد .وهي توفر منتدى
• •المهمة األساسية لمنظمة التجارة العالمية هي فتح التجارة
ً
وفقا لطلب أعضائها ،وتبني القدرات ،بما في ذلك ما
تفاوضيا ألعضائها ،وتراقب تنفيذ االتفاقات التجارية ،وتسوية النزاعات
ً
يخص اتفاقية تريبس بمعايير الحماية واإلنفاذ وخيارات السياسة ذات الصلة.
• •الشراكة لها أهمية بالغة من أجل االستجابة الدولية الفعالة للتحديات دائمة التطور التي تواجه الصحة العامة والملكية الفكرية
والتجارة .ولهذا الغرض ،تتعاون منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية مع المنظمات الدولية واإلقليمية
األخرى ،وكذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ً
ً
موجزا لألدوار والواليات والوظائف
عرضا
ويقدم هذا القسم
المعينة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة
التجارة العالمية ،التي تتعاون ضمن اإلطار الدولي العام في القضايا
المتصلة بالمجاالت المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية
والتجارة فيما يتعلق باالبتكار في التكنولوجيا الطبية والنفاذ إليها.

.1

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية هي السلطة المسؤولة عن اإلدارة
والتنسيق في مجال الصحة داخل منظومة األمم المتحدة .وهي
منوط بها تولي القيادة في المسائل الصحية العالمية ،وصياغة
جدول أعمال األبحاث الصحية ،ووضع القواعد والمعايير ،وتحديد
الخيارات السياسية القائمة على األدلة ،وتقديم الدعم التقني
للبلدان ،ورصد االتجاهات الصحية وتقييمها.
ويعتبر رصد أثر التجارة وحقوق الملكية الفكرية على الصحة العامة
أحد المجاالت االستراتيجية لعمل منظمة الصحة العالمية .وعقب
اعتماد اتفاق تريبس ،اعتمدت جمعية الصحة العالمية التاسعة
واألربعون ،في مايو  ،1996أول والية لمنظمة الصحة العالمية،
أال وهي معالجة المجاالت المشتركة بين الصحة العامة والملكية
الفكرية 11.وفي األعوام التالية ،تم اعتماد الكثير من القرارات التي
عملت باستمرار على توسيع نطاق والية منظمة الصحة العالمية
في معالجة القضايا المتصلة بالصحة العامة والتجارة والملكية
الفكرية وتعزيز هذه الوالية.
وفي مايو  ،2003قررت الدول األعضاء في منظمة الصحة
العالمية إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار
والصحة العامة لفحص الجوانب المشتركة بين حقوق الملكية
الفكرية واالبتكار والصحة العامة 12.وتضمن تقريرها الصادر عام

( 2006منظمة الصحة العالمية2006 ،أ)  60توصية ترمي إلى
تعزيز االبتكار وتحسين النفاذ إلى األدوية .وخلصت فيه إلى أن:
“لحقوق الملكية الفكرية دور مهم في التحفيز على االبتكار في
منتجات الرعاية الصحية في البلدان التي توجد لديها إمكانيات
مالية وتكنولوجية ،وفيما يتعلق بالمنتجات التي لها أسواق
مربحة .وفي حقيقة األمر أن إمكانية الحصول على براءة،
ً
ضئيال أو ال تسهم
دورا
في الدول النامية ،قد ال تلعب إال
ً
على اإلطالق في االبتكار إذا كان السوق مفرط الصغر أو إذا
كانت اإلمكانيات العلمية والتكنولوجية غير كافية ]...[ .وفي
األماكن التي يكون فيها معظم مستهلكي المنتجات الصحية
فقراء ،كما هو حال الغالبية العظمى في البلدان النامية ،يمكن
تيسر منتجات
لتكاليف االحتكار المصاحبة للبراءات أن تحد من ُّ
الرعاية الصحية المحمية ببراءات التي يحتاج إليها الفقراء في
غياب التدابير األخرى لخفض األسعار أو زيادة التمويل”.
وعمال بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار
ً
والصحة العامة ،اعتمدت الدول األعضاء في منظمة الصحة
العالمية في عامي  2008و 2009استراتيجية وخطة العمل
العالميتين بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية ،وهو
ما يمكن اعتباره خطوة هائلة إلى األمام في سبيل التوصل إلى
توافق عالمي في اآلراء حول اإلجراء العملي المتعلقة بالصحة
العامة واالبتكار والملكية الفكرية .وتعيد االستراتيجية وخطة
العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية
التأكيد على والية منظمة الصحة العالمية في معالجة المجاالت
المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية ،وتمدد هذه الوالية.
ونُ شر تقييم شامل ومراجعة كاملة لبرنامج االستراتيجية وخطة
العمل العالميتين بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية
في عامي  2016و 2017على التوالي (كابرا إنترناشونال،2016 ،
منظمة الصحة العالمية2017 ،هـ).
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ووضعت أمانة منظمة الصحة العالمية ،في عام  ،2019خارطة
طريق جديدة وشاملة للنفاذ التي تحدد برمجة عمل منظمة الصحة
العالمية بشأن النفاذ إلى األدوية واللقاحات للفترة من  2019إلى
 ،2023التي تغطي تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين
بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية باإلضافة إلى
الوثائق االستراتيجية األخرى ذات الصلة ،مثل االستراتيجية
العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الموارد البشرية للصحة:
القوى العاملة 13.2030
ً
ً
كبيرا من المادة لتقديم
قدرا
وقد أنتجت منظمة الصحة العالمية
اإلرشاد القائم على األدلة للدول األعضاء فيها من أجل دعمها أثناء
عملية تحديد شكل سياساتها المتعلقة بالصحة العامة والملكية
الفكرية .وتشمل األمثلة على هذه اإلرشادات تحليالت الواقع العام
للبراءات لألدوية الرئيسية اللتهاب الكبد الوبائي ج (منظمة الصحة
العالمية2016 ،د) ،ومجموعة من التحليالت التفصيلية للفرص
والتحديات في اإلنتاج المحلي 14ووثيقة خلفية تقنية حول المجاالت
المشتركة في التجارة والصحة (منظمة الصحة العالمية2015 ،د).
كما تؤدي منظمة الصحة العالمية وظائف تقنية خارج نطاق
االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العامة
واالبتكار والملكية الفكرية التي لها صلة كبيرة بالتقاطع بين األدوية
فمثال ،تضم القائمة النموذجية لألدوية
والملكية الفكرية والتجارة.
ً
األساسية ( 15،)EMLالتي يجري مراجعتها كل عامين ،األدوية
التي تلبي احتياجات الرعاية الصحية ذات األولوية للسكان16،
ويستخدمها العديد من البلدان بمثابة أساس لتطوير الوصفات
الوطنية (قوائم) لتوجيه المشتريات ،وذلك من بين أغراض أخرى.
وكمثال آخر ،توفر منظمة الصحة العالمية آلية لضمان الجودة من
خالل منصتها لإلثبات المسبق لألهلية 17.وقد تم ضمان جودة
المئات من األدوية والمنتجات الصحية األخرى من خالل اإلثبات
المسبق لألهلية من طرف منظمة الصحة العالمية ،والذي بدونه،
ً
مستحيال
صعبا أو
وفي كثير من الحاالت ،يصبح ضمان الجودة
ً
(انظر الفصل الرابع ،القسم ألف(11.أ)).
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المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الويبو هي الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة المكرسة
إلعداد نظام للملكية الفكرية يتسم بالتوازن وإمكانية النفاذ
إليه ،ويكافئ اإلبداع ،ويحفز على االبتكار ،ويساهم في التنمية
االقتصادية في المصلحة العامة.
وتشمل األنشطة الرئيسية للويبو ما يلي:
إدارة المعاهدات المتعددة األطراف ودعم تطوير األطر
القانونية الدولية للملكية الفكرية
وتقديم خدمات عالمية في مجال الملكية الفكرية بغية توفير
مسار سريع وفعال وأجدى من حيث التكلفة لحماية الملكية
ً
وأيضا لتيسير الخدمات البديلة األخرى
الفكرية عبر الحدود،
لتسوية المنازعات
والتعاون مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية
والمنظمات غير الحكومية ومع أصحاب المصلحة في
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القطاعين العام والخاص
وطنية للملكية الفكرية
تنظيمية مالئمة وبناء
الالزمة لتسخير إمكانيات
االقتصادية

للمساعدة على وضع استراتيجيات
واالبتكار وتنفيذها ،وإعداد أطر
البنية التحتية والقدرات البشرية
الملكية الفكرية في خدمة التنمية

وإعداد منصات تقنية لتسهيل التعاون بين مكاتب الملكية
الفكرية

وإعداد قواعد بيانات مجانية للبراءات والعالمات التجارية
والتصاميم الصناعية لتسهيل النفاذ إلى المعارف
وإذكاء الوعي بالملكية الفكرية وفهمها واحترامها

والعمل في شراكة مع األمم المتحدة والمنظمات األخرى
لتحديد المساهمات القائمة على الملكية الفكرية في التغير
المناخي واألمن الغذائي والصحة العامة وغيرها من التحديات
العالمية.
ووضعت الجمعية العامة للويبو عام  2007جدول أعمال الويبو
ً
جزءا ال يتجزأ
للتنمية 18بهدف ضمان أن تكون اعتبارات التنمية
من عمل الويبو .وتعتبر التنمية مسألة شاملة تؤثر على قطاعات
المنظمة المتنوعة .وتسترشد الويبو في عملها بتوصيات جدول
أعمال التنمية الخمس واألربعين.
مجاالت متعددة للعمل الذي تضطلع به الويبو ذات أهمية خاصة
فيما يتعلق بالصحة العامة.
يعالج برنامج الويبو للتحديات العالمية االبتكار والملكية الفكرية من
حيث عالقتهما بالقضايا العالمية والمترابطة ،مثل التغير المناخي
والصحة العامة واألمن الغذائي .ويسعى البرنامج إلى إذكاء الوعي
والفهم فيما يتعلق باالرتباط بين االبتكار ونقل التكنولوجيا ونشر
التكنولوجيا ،وغيرها من األمور ،من حيث عالقتها باالبتكار في مجال
الصحة والنفاذ إلى األدوية .ويعتبر  WIPO Re:Searcبرنامج شراكة
بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تمكين مشاركة الملكية
الفكرية والخبرة لتعزيز تطوير األدوية من أجل معالجة األمراض
المهملة (انظر الفصل الثالث ،القسم جيم.)8.
ُ
وتسهل الويبو المناقشة بين الدول األعضاء حول تحديد المسائل
ً
اهتماما وإجراءات متعددة األطراف،
في قانون البراءات التي تتطلب
بهدف مواكبة البيئة التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية سريعة
التطور 19.وتفرض الزيادة المستمرة في عدد طلبات البراءات
التي تودع على مستوى العالم والتطور الدائم للتكنولوجيات
ً
الفعال والكفء مع طلبات البراءات ،وأمام
تحديا أمام التعامل
ّ
عال من الجودة في البراءات التي تمنح ،وأمام دور
تحقيق مستوى ٍ
البراءات الذي تساهم به في االبتكار ونشر التكنولوجيا .وال تسدي
الويبو المشورة للدول األعضاء فيها حول وضع اإلطار القانوني
ً
أيضا حول كيفية تقييم الخيارات
المطلوب وتنفيذه فحسب بل
وإعداد استراتيجيات سياسية متماسكة .وأبرمت الويبو ومنظمة
ً
اتفاقا يمثل قاعدة للتعاون في
التجارة العالمية ،في عام ،1995
تقديم المساعدة القانونية والتقنية فيما يتعلق باتفاق تريبس20.
وتخوض الدول األعضاء في الويبو مناقشات في اللجنة الدائمة
المعنية بقانون البراءات ( 21)SCPحول قضايا تتعلق بالبراءات
والصحة منذ عام ( 2011انظر اإلطار 22.)10.2
ويهدف برنامج الويبو للمعارف التقليدية إلى تحقيق االستخدام
األكثر فعالية لمبادئ الملكية الفكرية وأنظمتها من أجل توفير
الحماية القانونية للمعارف التقليدية ،بما فيها الطب التقليدي23.

أوال :التكنولوجيات الطبية :األساسيات
ً

ً
وتماشيا مع هدفها المتمثل في تعزيز حوار السياسات الدولي بشأن
ً
الملكية الفكرية والصحة العامة ،تتعاون الويبو أيضا بفعالية مع
غيرها من أصحاب المصالح المعنيين – األمم المتحدة والمنظمات
الحكومية الدولية وحكومات الدول األعضاء والمجتمع المدني
ً
وأيضا القطاع الخاص واألكاديميات.
والمنظمات غير الحكومية،
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منظمة التجارة العالمية

ً
وفقا
المهمة األساسية لمنظمة التجارة العالمية هي فتح التجارة
لنظام تجاري دولي شامل قائم على القواعد .وهي توفر منتدى
ً
تفاوضيا ألعضائها ،وتراقب تنفيذ االتفاقات التجارية ،وتقدم
المساعدة لتكوين الكفاءات ،بما في ذلك ما يتعلق بمعايير
الحماية واإلنفاذ التفاق تريبس وخيارات السياسة ذات الصلة،
بناء على طلب أعضائها .وتتقاطع التجارة الدولية
وحل النزاعات ً
وقواعد التجارة مع أهداف الصحة العامة في مجاالت متنوعة
وبطرائق كثيرة مختلفة .والصورة المباشرة أكثر من غيرها لهذا
التقاطع هي أن االندماج في االقتصاد العالمي يمكن أن يعزز
النفاذ إلى أهم متطلبات الصحة الجيدة ،مثل التوريد اآلمن للغذاء
أو النفاذ إلى المنتجات والخدمات المتصلة بالصحة .كما تتيح
التجارة لالقتصادات الفرصة للنمو ومن ثم المساهمة في تخفيف
حدة الفقر والمرض.
وقد تم االعتراف بأهمية الصحة العامة في قواعد نظام التجارة
المتعدد األطراف منذ  .1947ويتضمن االتفاق العام بشأن
التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) ،الذي اعتمد عام  1947ثم
استثناء في المادة ( 20ب)
أدمج في اتفاق الغات لعام ،1994
ً
يعترف صراحة بحق الحكومات في تشريع تدابير مقيدة للتجارة
ضرورية لحماية حياة اإلنسان وصحته .ويرد الحق في اتخاذ تدابير
لحماية الصحة في عدد من األحكام الواردة في اتفاقات أخرى
لمنظمة التجارة العالمية ،بما في ذلك اتفاق تريبس24.
ويخضع تنفيذ الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في
االتفاقات المشمولة لرقابة المؤتمر الوزاري والهيئات الفرعية
التابعة لمنظمة التجارة العالمية .وقد أقر الوزراء أنه بموجب قواعد
منظمة التجارة العالمية ،ال ينبغي منع أي دولة من اتخاذ تدابير
لحماية حياة وصحة اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة ،على
ووفقا لشروط محددة25.
ً
المستويات التي تراها مالئمة،
وقد كان السعي ،في مجال الملكية الفكرية ،إلى تحقيق توازن
بين الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية من أجل تقديم حوافز
للبحث والتطوير من ناحية ،ومعالجة الشواغل المتعلقة باألثر
المحتمل لهذه الحماية على قطاع الصحة – وال سيما أثرها على
األسعار – من ناحية أخرى مسألة مهمة لها اعتبار كبير في عمل
منظمة التجارة العالمية .ويتصل عدد من األحكام في اتفاق تريبس

باء .الوكاالت المتعاونة :منظمة الصحة العالمية
والويبو ومنظمة التجارة العالمية

ويسهل برنامج الويبو إلذكاء االحترام للملكية الفكرية الحوار
الدولي بشأن السياسات فيما يخص الملكية الفكرية ،وال سيما
من خالل عمل اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ (( )ACEانظر
الفصل الثاني ،القسم باء(1.و) ( )3ويقدم المساعدة التقنية
والتشريعية للدول األعضاء بشأن إنفاذ قانون الملكية الفكرية
وزيادة الوعي.

ً
مباشرا بالصحة العامة .ويتمتع األعضاء في منظمة التجارة
اتصاال
ً
العالمية بالمرونة في تفسير هذه األحكام وتنفيذها على نحو يدعم
حقهم في حماية الصحة العامة .وقد تم االعتراف في إعالن الدوحة
 2001بأهمية إنشاء رابطة إيجابية تؤدي وظيفة التعزيز المتبادل بين
نظام الملكية الفكرية والنفاذ إلى األدوية .واعتمد المجلس العام
لمنظمة التجارة العالمية ،عام  ،2003مرونة إضافية في شكل نظام
الترخيص اإلجباري الخاص لتصدير األدوية .وتم تصميم هذا النظام
للتعامل مع الصعوبات التي يواجهها أعضاء منظمة التجارة العالمية
الذين يفتقرون إلى إمكانيات التصنيع الكافية لتحقيق االستخدام
الفعال من الترخيص اإلجباري عندما يتعين عليهم استيراد األدوية
ّ
الالزمة من موردي البلدان األخرى حيث تم منح براءات االختراع.
وفعال إلجراء
وتعمل منظمة التجارة العالمية كمحفل نافع
ّ
مناقشات فيما يتعلق بالمجاالت المشتركة بين حقوق الملكية
الفكرية والصحة العامة ،على سبيل المثال من خالل المناقشات
في مجلس تريبس.
تهدف أمانة منظمة التجارة العالمية إلى تحسين مشاركة أعضائها
والحكومات المراقبة فيها وتعزيز قدرتهم على التوصل إلى قرارات
مستنيرة ،وذلك من خالل إذكاء الوعي وتكوين الكفاءات وتوفير
معلومات واقعية وتقنية .وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ،تشارك
منظمة التجارة العالمية بانتظام في أنشطة المساعدة التقنية،
التي تغطي بشكل شامل العالقة بين التجارة وحقوق الملكية
الفكرية والصحة العامة26.
تتمثل الوظيفة األساسية لمنظمة التجارة العالمية في حل
النزاعات بين أعضائها فيما يتعلق بامتثالهم اللتزاماتهم بموجب
اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (اتفاقية منظمة
ً
فقها
التجارة العالمية) .ولقد وضعت منظمة التجارة العالمية
ً
شامال بشأن مناطق االختصاصات المشتركة بين قواعد
قانونيا
ً
الصحة العامة والتجارة بموجب اتفاق الغات عام  ،1994واتفاق
الحواجز التقنية أمام التجارة (اتفاق  ،)TBTواتفاق تريبس وغيرها
من االتفاقيات.

.4

التعاون الثالثي

منذ  ،2001حددت المبادئ المقررة في إعالن الدوحة شكل إطار
التعاون المتعدد األطراف في هذا المجال ،وأرشدت منظمة
الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية ،وهو ما اشتمل
على توفير الدعم التقني والسياسي الذي يطلبه األعضاء ،وإصدار
منشورات مشتركة ،والمشاركة المتبادلة في برامج التدريب.

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والصحة العامة :فحصت دراسة
مشتركة أجرتها أمانة منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة
العالمية (منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية )2002
الروابط بين التجارة والسياسات الصحية بصفة عامة ،لتمكين
المسؤولين التجاريين والمسؤولين الصحيين من تحسين فهمهم
آلثار عمل كل من الجانبين على مجاالت مسؤولية اآلخر ورصدهم
ً
ً
مفيدا في العديد من
موردا
لهذه اآلثار .وما زالت الدراسة تمثل
القضايا ،مثل الخدمات الصحية ومكافحة األمراض المعدية
وسالمة الغذاء والتبغ.
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وطلب جدول أعمال الويبو للتنمية عام  – 2007التوصية  40على
وجه التحديد – من أمانة الويبو تكثيف تعاونها في مجال القضايا
المتصلة بالملكية الفكرية مع المنظمات الدولية المعنية ،وال
سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ،بغية
تعزيز التنسيق لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاءة في
تنفيذ برامج التنمية 27.وفي منظمة الصحة العالمية ،طلبت
استراتيجية وخطة العمل العالميتين المتعلقتين بالصحة العامة
واالبتكار والملكية الفكرية المعتمدة في عام  2008من منظمة
الصحة العالمية “أن تقوم بالتنسيق مع المنظمات الحكومية
الدولية المعنية األخرى ،بما فيها الويبو ومنظمة التجارة العالمية
واألونكتاد ،من أجل تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين
بفعالية”28 .
ً
ونظرا إلى أن الشراكة ضرورية من أجل االستجابة بفعالية على
المستوى الدولي للتحديات دائمة التطور التي تواجه الصحة العامة،
فقد ركزت أمانات منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة
العالمية التعاون بين الوكاالت فيما يتعلق بالمسائل المتصلة
بالصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة 29.ويجري في إطار والية
كل من هذه الوكاالت وميزانيتها التخطيط لألنشطة المشتركة
وتنفيذها بجهود مشتركة لضمان تبادل البيانات والخبرات وغيرها
من المعلومات ،ولضمان تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة
(كراتيجر وآخرون.)2015 ،
ويعتمد هذا التعاون على التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية
األخرى ،وكذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص .لذا
قامت منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية
بتوسيع قاعدة شبكاتها التعاونية واالستشارية التي تتعامل مع
قضايا الصحة العامة .وتضم المنظمات الثالث بصفة دورية،

في أنشطتها لتكوين الكفاءات ،متحدثين من المنظمات الدولية
المعنية والمجال الصناعي والمجتمع المدني.
وقد عقدت منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة
العالمية ،منذ عام  ،2010سلسلة من الندوات التقنية المشتركة
(انظر اإلطار  30.)1.1وقد تم تصميم سلسلة الندوات هذه بغية
تحسين تدفق المعلومات العملية من أجل إرشاد التعاون التقني
ودعمه في المستقبل .وبالمثل ،كان إطالق النسخة األولية من
هذه الدراسة الثالثية بمثابة عالمة بارزة أخرى على الطريق نحو
ً
أيضا األساس لدورة التعلم عن
تعزيز التعاون .وأرست الدراسة
ُبعد وتعزيز النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية واالبتكار فيما يتعلق
بالمجاالت المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة،
والتي بدأت في عام 31.2016

.5

أصحاب المصالح الدوليون الرئيسيون
اآلخرون

ً
ً
كبيرا في عدد المشاركين في المناقشات
نموا
شهدت الفترة منذ 2001
السياسية الدولية المتعلقة باالبتكار في التكنولوجيا الطبية والنفاذ إليها،
وفي درجة تنوع هؤالء المشاركين .ويستلزم النظر في هذه القضايا
بالضرورة اتباع نهج تعددي ومتعدد الفروع .وكان من السمات المميزة
للمناقشات وجود هذه المجموعة من وجهات النظر أثناء المناقشات،
مقترنة بعمق الخبرات والتجارب العملية المستخلصة من المنظمات
الدولية والحكومية الدولية ،ومبادرات الشراء وتطوير المنتجات،
والمنظمات غير الحكومية مثل محامي الصحة العامة واالتحادات
الصناعية .وتقر الدراسة بالعرفان والتقدير لعمل كثيرين آخرين ،وال
توحي بوجود أية أهمية نسبية ألية منظمة ،سواء ورد ذكرها أو لم يرد.

اإلطار  :1.1الندوات التقنية لمنظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2018
2019
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والشراء32

النفاذ إلى األدوية :معلومات البراءات وحرية
االبتكار الطبي – نماذج األعمال

المتغيرة34

العمل33

االبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية :التحديات التي تواجه البلدان متوسطة

الدخل35

الصحة العامة والملكية الفكرية واتفاق تريبس في عامه العشرين :االبتكار والنفاذ إلى األدوية :دروس من الماضي نور
للمستقبل36
مقاومة مضادات الميكروبات – كيف يمكن تعزيز االبتكار في المضادات الحيوية وتحسين إمكانية الحصول عليها واستخدامها
على نحو مالئم37

أهداف التنمية المستدامة :تكنولوجيات مبتكرة للنهوض بأنماط الحياة الصحية

أحدث التكنولوجيات في مجال الصحة :الفرص

والتحديات39

والرفاهية38

أوال :التكنولوجيات الطبية :األساسيات
ً

النقاط الرئيسية
فعالة لتحسين الصحة وتحديد
• •من األهمية بمكان فهم أنماط واتجاهات عبء المرض العالمي ،وذلك من أجل إعداد استراتيجيات ّ
نطاق التكنولوجيات الطبية الالزمة.
• •وقد أدى إطالة متوسطات العمر وشيخوخة السكان إلى زيادة التركيز على األمراض غير المعدية في البلدان منخفضة ومتوسطة
قاسا بسنوات
(م ً
الدخل ،باإلضافة إلى البلدان مرتفعة الدخل .فاألمراض غير المعدية تتسبب في  60بالمائة من عبء المرض ُ
العمر المعدلة حسب اإلعاقة) في عام .2016

يقدم هذا القسم مفهوم عبء المرض العالمي ويشرح االتجاهات
المرتبطة به.
يجب أن تستند الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع قضايا الصحة
العامة إلى فهم واضح لعبء المرض العالمي ،ويجب أن تسترشد
الجهود في المستقبل ،قدر اإلمكان ،بأفضل التقديرات عن الواقع
المتطور للمرض .وقد تم تطوير وسائل قياس عبء المرض العالمي
لكي تنتج تقديرات شاملة وتتسم باالتساق الداخلي عن معدالت
الوفاة والمرض بحسب السن ونوع الجنس واإلقليم .وترمي
الدراسات التي تُ جرى عن عبء المرض العالمي إلى الوقوف على
المجموع العام للخسائر الصحية المرتبطة باألمراض واإلصابات.
وتتمثل السمة الرئيسية المميزة لهذا المفهوم في مقياس موجز
يسمى مقياس سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة ( ،)DALYالتي
ً
حاليا لقياس عبء المرض .وقد تم استحداث مفهوم
تستخدم
مقياس سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة كمقياس منفرد لتحديد
مقدار عبء المرض واإلصابات وعوامل الخطر (موراي ولوبيز،
ً
مقياسا
 .)1996ويعتبر مقياس سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة
يجمع سنوات العمر المفقودة بسبب الوفاة المبكرة ،وسنوات
الحياة التي يعيشها الناس بصحة ليست كاملة (انظر اإلطار .)1.2

.1

التقديرات الحالية لعبء المرض العالمي
واإلقليمي

ً
عالميا ،كان متوسط عبء المرض في 2016؛  358حسب مقاييس
سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة لكل  1000شخص ،وهذا يمثل
ً
انخفاضا بمعدل  22بالمائة منذ عام  40.2000وقد ازداد متوسط
عاما في عام  2000إلى  72عاماً
ً
العمر المتوقع عند الوالدة من 67

جيم .عبء المرض العالمي والمخاطر الصحية
العالمية

جيم .عبء المرض العالمي والمخاطر الصحية العالمية

في  41.2016ويتحمل اإلقليم األفريقي أعلى عبء للمرض لكل
شخص في  2016بمتوسط  587حسب مقاييس سنوات العمر
المعدلة حسب اإلعاقة لكل  1000نسمة .وهذا أكثر من ضعف
عبء المرض في اإلقليم ذي أقل معدالت لمقياس سنوات العمر
المعدلة حسب اإلعاقة ( 270لكل  1000نسمة) في  ،2016إقليم
غرب المحيط الهادئ التابع لمنظمة الصحة العالمية42.

.2

االتجاهات :مجموعات األسباب الرئيسية
التي تسهم في عبء المرض اإلجمالي

وقد تغيرت المساهمة النسبية لمجموعات األسباب الرئيسية الثالث
ً
ً
جوهريا منذ  ،1990كجزء مما يسمى
تغيرا
في إجمالي عبء المرض
“بالتحول الوبائي” (جاميسون وآخرون .)2013 ،وعلى المستوى
العالمي في عام  ،2000ساهمت حاالت األمراض المعدية وصحة
ً
معا بنسبة 43
األم وحديث الوالدة والتغذية ( )CMNNمجمعة
بالمائة من إجمالي عبء المرض فيما يتعلق بمقاييس سنوات العمر
المعدلة حسب اإلعاقة ،وساهمت األمراض غير المعدية بنسبة 47
بالمائة .وبحلول  ،2016ازدادت حصة عبء األمراض غير المعدية
لتصل إلى  60بالمائة ،أكثر من ضعف العبء الذي تسببه األمراض
المعدية وصحة األم وحديث الوالدة والتغذية ،والتي ساهمت بنسبة
 29بالمائة من العبء حسب مقاييس سنوات العمر المعدلة حسب
قليال ،من  10بالمائة من
اإلعاقة .وقد تغيرت حصة عبء اإلصابة
ً
مقاييس سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة في عام  2000إلى 11
بالمائة في 43 .2016
وكانت األسباب الرئيسية الثالثة إلجمالي مقاييس سنوات
ً
عالميا مرض القلب اإلقفاري
العمر حسب اإلعاقة في 2016

اإلطار  :2.1سنة العمر المعدلة حسب اإلعاقة ()DALY
يوسع مقياس سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة مفهوم سنوات العمر المحتملة المفقودة بسبب الوفاة المبكرة ليشمل السنوات
المعادلة من العمر “الصحي” المفقودة بسبب معاناة ظروف صحية سيئة أو بسبب العجز (موراي ولوبيز .)1996 ،ويمكن النظر إلى كل
سنة من سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة باعتبارها سنة واحدة مفقودة من العمر “الصحي” ،ويمكن النظر إلى عبء المرض باعتباره
ً
مقياسا للهوة التي تفصل بين الوضع الصحي الحالي والوضع المثالي الذي يبلغ فيه الجميع سن الشيخوخة بدون مرض أو عجز .ويتم
حساب سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة بسبب المرض أو اإلصابة بأنها مجموع سنوات العمر المفقودة بسبب الوفاة المبكرة في
السكان والسنوات المفقودة جراء العجز لألثر السائد المصاحب لحاالت المرض أو اإلصابة .أما سنة العمر المفقودة فيتم حسابها بضرب
عدد الوفيات بكل مرحلة سنية في العمر المأمول القياسي العالمي للمرحلة السنية التي تحدث فيها الوفاة .ويتم تقدير السنة المفقودة
جراء العجز لسبب معين في فترة زمنية معينة على النحو التالي:
السنة المفقودة جراء العجز = االنتشار  xوطأة العجز
ويوضح عامل الوزن درجة شدة المرض على مقياس متدرج من صفر (الصحة الكاملة) إلى ( 1الوفاة).

33

تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

ً
الشكل  :1.1األسباب الرئيسية لعبء المرض في سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة في الفترة ما بين عامي  2000و2016
عالميا
تصنيف 2016

تصنيف 2000
1

العداوى التي تصيب السبيل التنفسي السفلي

3

أمراض اإلسهال

5

السكتة

2
4
6
7
8
9

مرض القلب اإلقفاري

1

مرض القلب اإلقفاري

3

العداوى التي تصيب السبيل التنفسي السفلي

2

مضاعفات الوالدة المبكرة

4

االختناق واإلصابة بصدمة عند الوالدة

6

مرض الرئة االنسدادي المزمن

8

اإليدز والعدوى بفيروسه
مرض السل

 10اإلصابة على الطريق
 11حاالت شذوذ خلقي
 12المالريا

 13الحصبة

5
7
9

السكتة

مضاعفات الوالدة المبكرة
اإلصابة على الطريق

أمراض اإلسهال

مرض الرئة االنسدادي المزمن
مرض السكري

االختناق واإلصابة بصدمة عند الوالدة

 10حاالت شذوذ خلقي

 11اإليدز والعدوى بفيروسه
 12السل

 13آالم الظهر والرقبة

 14إنتان فترة الوالدة المبكرة والعدوى

 14فقدان السمع

 16إيذاء النفس

 16اضطرابات االكتئاب

 15مرض السكري
 17تليف الكبد

 18آالم الظهر والرقبة

 19اضطرابات االكتئاب
 20التهاب سحائي

 15تليف الكبد

 17سرطانات الرعامى والشعب الهوائية والرئة
 18أمراض الكلى

 19إنتان فترة الوالدة المبكرة والعدوى
 20االنهيارات

المصدر :منظمة الصحة العالمية .عبء المرض وتقديرات الوفاة ،متاحة على.https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/ :

الشكل  :2.1األسباب الرئسية للوفاة في فترة ما بين عامي  2000و 2016على الصعيد العالمي
تصنيف 2016

تصنيف 2000
1

مرض القلب اإلقفاري

1

مرض القلب اإلقفاري

3

العداوى التي تصيب السبيل التنفسي السفلي

3

مرض الرئة االنسدادي المزمن

5

أمراض اإلسهال

5

2
4
6
7
8
9

السكتة

مرض الرئة االنسدادي المزمن
السل

اإليدز والعدوى بفيروسه

مضاعفات الوالدة المبكرة

سرطانات الرعامى والشعب الهوائية والرئة

 10اإلصابة على الطريق
 11االختناق واإلصابة بصدمة عند الوالدة
 12تليف الكبد

 13مرض السكري

4
6
7
8
9

العداوى التي تصيب السبيل التنفسي السفلي

مرض الزهايمر وأمراض الخرف األخرى

سرطانات الرعامى والشعب الهوائية والرئة
مرض السكري

اإلصابة على الطريق

أمراض اإلسهال

 10السل

 11تليف الكبد

 12أمراض الكلى

 13مضاعفات الوالدة المبكرة

 14مرض الزهايمر وأمراض الخرف األخرى

 14اإليدز والعدوى بفيروسه

 16سرطان المعدة

 16سرطان الكبد

 18أمراض الكلى

 18إيذاء النفس

 15إيذاء النفس
 17المالريا

 19حاالت شذوذ خلقي
 20الحصبة
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2

السكتة

 15مرض القلب الناجم عن ارتفاع ضعط الدم
 17سرطان القولون والمستقيم
 19سرطان المعدة

 20االختناق واإلصابة بصدمة عند الوالدة

المصدر :منظمة الصحة العالمية .عبء المرض وتقديرات الوفاة :الوفاة بسبب معين ،2016–2000 ،متاح علىhttps://www.who.int/healthinfo/global_burden_ :
disease/estimates/en/

أوال :التكنولوجيات الطبية :األساسيات
ً

.3

االتجاهات في مخاطر الصحة العالمية

يمكن أن تُ عزى الوفاة وعبء المرض إلى مخاطر رئيسية مختارة.
تعرف منظمة الصحة العالمية “الخطر الصحي”
وفي هذا السياقِّ ،
بأنه “عامل يزيد من احتمال ظهور نتائج صحية سلبية” (منظمة
الصحة العالمية .)2009 ،في  ،2017تمثلت المخاطر العالمية
الرئيسية فيما يتعلق بالوفاة في المخاطر الغذائية (مسؤولة عن
 19بالمائة من الوفيات على مستوى العالم) ،وضغط الدم المرتفع
االنقباضي ( 19بالمائة) ،وتعاطي التبغ ( 14بالمائة) ،وارتفاع نسبة
السكر الصائم ( 12بالمائة) ،وتلوث الهواء ( 9بالمائة) ،وارتفاع مؤشر
كتلة الجسم ( 8بالمائة) ،وارتفاع الكوليسترول الضار ( 8بالمائة)،
وسوء تغذية األطفال واألمهات ( 6بالمائة) ،وتعاطي الكحول (5
بالمائة) ،وقصور في وظائف الكلى ( 5بالمائة) (مجموعات الخطر
من المستوى الثاني)44.

جيم .عبء المرض العالمي والمخاطر الصحية
العالمية

والسكتة والعداوى التي تصيب السبيل التنفسي السفلي
الشكل  .)1.1وتمثلت األسباب الرئيسية للوفاة في 2016
في مرض القلب اإلقفاري والسكتة ومرض الرئة االنسدادي
المزمن (انظر الشكل .)2.1

وتتمثل المخاطر العالمية الرئيسية فيما يتعلق بعبء المرض
حسب مقياس سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة (انظر الشكل
 )3.1في سوء تغذية األطفال واألمهات ( 13بالمائة حسب مقياس
سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة على مستوى العالم)،
والمخاطر الغذائية ( 10بالمائة) ،وضغط الدم المرتفع االنقباضي
( 9بالمائة) ،والتبغ ( 9بالمائة) ،وارتفاع نسبة السكر الصائم في
الدم ( 7بالمائة) ،وارتفاع مؤشر كتلة الجسم ( 6بالمائة) ،وتلوث
الهواء ( 6بالمائة) ،وتعاطي الكحول ( 4بالمائة) ،وارتفاع نسبة
الكوليسترول الضار ( 4بالمائة) ،والماء غير المأمون واإلصحاح
وغسل اليدين ( 3بالمائة)45.
ً
نظرا
وتمر المخاطر الصحية اآلن بمرحلة انتقالية :فأعمار السكان تتزايد
إلى النجاحات المحققة في مواجهة األمراض المعدية .وفي الوقت
ً
وأيضا استهالك الغذاء والكحول
نفسه ،فإن أنماط النشاط البدني
والتبغ تتغير .وتواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط اآلن
ً
ً
مزدوجا يتمثل في تزايد الظروف المتعلقة باألمراض المزمنة
عبئا
عادةً
على الفقراء.
وغير المعدية ،وكذلك األمراض المعدية التي تؤثر
ومن األهمية بمكان أن يتم فهم دور عوامل الخطر هذه من أجل
وفعالة لتحسين الصحة العالمية (منظمة
إعداد استراتيجيات واضحة ّ
الصحة العالمية ،2009 ،جاميسون وآخرون.)2013 ،

الشكل  :3.1تصنيف عبء المرض العالمي في  1990و2017
على المستوى العالمي
كال الجنسين ،جميع األعمار ،سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة
تصنيف 2017
تصنيف 1990

1

سوء تغذية األطفال واألمهات

3

تلوث الهواء

5

المخاطر الغذائية

2
4
6
7
8
9

التبغ

1

سوء تغذية األطفال واألمهات

3

ارتفاع ضعط الدم االنقباضي

2
4

الماء غير المأمون واإلصحاح وغسل اليدين

5
6

ارتفاع ضعط الدم االنقباضي

ارتفاع نسبة السكر الصائم في الدم

7

ارتفاع نسبة الكولسترول الضار

9

8

تعاطي الكحول

المخاطر الغذائية

التبغ

ارتفاع نسبة السكر الصائم في الدم

مؤشر ارتفاع كتلة الجسم
تلوث الهواء

تعاطي الكحول

ارتفاع نسبة الكولسترول الضار

 10الماء غير المأمون واإلصحاح وغسل اليدين

 10مؤشر ارتفاع كتلة الجسم
 11المخاطر المهنية

 11المخاطر المهنية

 12قصور في وظائف الكلى

 12قصور في وظائف الكلى

 13العالقات الجنسية غير المأمونة

 13تعاطي المخدرات

 14العالقات الجنسية غير المأمونة

 14تعاطي المخدرات

 16النشاط البدني المنخفض

 16النشاط البدني المنخفض

 15مخاطر بيئية أخرى

 15مخاطر بيئية أخرى

 17انخفاض الكثافة المعدنية للعظام

 17انخفاض الكثافة المعدنية للعظام

 19سوء المعاملة في مرحلة الطفولة

 19سوء المعاملة في مرحلة الطفولة

 18عنف الشريك الحميم

 18عنف الشريك الحميم

 20الحصبة

المخاطر االستقالبية

 20االختناق واإلصابة بصدمة عند الوالدة
المخاطر البيئية/المهنية

المخاطر السلوكية

المصدر :معهد القياسات الصحية والتقييم .دراسة عن عبء المرض العالمي ،متاحة على .http://ihmeuw.org/4sdh :تتوفر البيانات على أنها مجموعات خطر من المستوى الثاني.
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دال .العوامل المحددة لشكل سياسة الصحة العامة
النقاط الرئيسية
• •يعتمد تحقيق نتائج صحية عمومية مستدامة وأكثر عدالة على التفاعل الديناميكي لسياسة الصحة العامة الوطنية ،بما فيها
األنظمة الصحية الفعالة ،والتمويل الكافي لألنظمة الصحية ،والبيئة التنظيمية المالئمة ،وإعدادات التجارة والمنافسة ،وسياسات
الشراء ،واستراتيجيات االبتكار ،ونظام الملكية الفكرية.
• •وال يمكن لالبتكار أن يحدث بمعزل عن الشواغل المتعلقة بالنفاذ ،ويجب أن ُينظر إلى النفاذ في السياق األوسع نطاقا للحاجة
إلى االبتكار والتنظيم الفعال.
• •ثمة حاجة مستمرة لتكنولوجيات صحية جديدة ومتكيفة وأكثر فاعلية للوفاء باالحتياجات التي يفرضها العبء العالمي المتطور
للمرض.
• •وهناك عدد متزايد من العمليات السياسية الوطنية واإلقليمية والدولية ،التي تشمل صياغة اتفاقات التجارة ،وتضم وكاالت
متعددة ،التي تعالج قضايا تؤثر على النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية واالبتكارات فيها.

.1

السعي إلى تحقيق نتائج فعالة في بيئة
سياسية معقدة

تعتبر صياغة استجابة عالمية مستدامة للطلب على كل من
االبتكارات في التكنولوجيا الطبية والنفاذ الفعال والعادل
ً
ً
صعبا دائم التطور .ورغم أن الجهد
تحديا
للتكنولوجيا الالزمة
ً
غالبا بمصطلحات مجردة أو سياسية ،فإنه
المبذول يعبر عنه
ً
محسنة .فاستحداث
أساسا بكيفية تحقيق نتائج صحية
يتعلق
َّ
تكنولوجيا طبية جديدة ،وتقييم هذه التكنولوجيا ،وتيسير توزيعها
ً
ً
رشيدا هي كلها في النهاية
استخداما
بفعالية ،وضمان استخدامها
عمليات تنفيذية .وتتراوح هذه العمليات من عمل علماء البحث في
المختبرات إلى الرعاية التي يقدمها العاملون في المجال الصحي
في عيادة ريفية.
وتؤثر البيئة السياسية واالقتصادية والقانونية على اإلجراءات
والخيارات واألولويات وتخصيص الموارد على المستوى
العملي ،بل ويمكن أن تحددها .وتتسم هذه البيئة السياسية
بالتعقيد :فهي تتألف من القوانين والتنظيمات والصكوك
السياسية ،على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،
التي تتصدى لمجاالت متنوعة ،تشمل الصحة العامة والتجارة
الدولية ونظام الملكية الفكرية .وال يمكن تحقيق التقدم
الفعال واألثر المستدام على الصحة العامة عن طريق العمل
بداخل الحدود التي تفرضها مجموعة واحدة منفردة من التدابير
السياسية أو الصكوك القانونية .فانعدام االتساق ،أو احتمال
التضارب ،بين القانون والسياسة في المجاالت المختلفة يمكن
أن يحبط التقدم ويحول دون تحقق المنافع العملية .ويعني
هذا أن فهم المجاالت المشتركة بين هذه التدابير السياسية
المختلفة ضروري لضمان عملها باتساق لصالح الصحة العامة
بصفة عامة.
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.2

تحويل المجاالت السياسية المشتركة

يعتبر التأكيد على “المجاالت المشتركة” – فهم الروابط والتفاعل
بين المجاالت المختلفة للقانون والسياسة (انظر الشكل – )4.1
ً
ً
ثابتا في النقاش الجاري حول سياسة الصحة العامة.
موضوعا
وتحدد هذه الدراسة مستويين من المجاالت المشتركة:
نقاط التفاعل بين المبادئ القانونية والسياسية في مختلف
المجاالت ،بحيث يمكن تفسير الصكوك القانونية والسياسية
ً
عمليا لتعزيز الصحة العامة.
وتطبيقها
تكامل مجموعات البيانات المستخرجة من مختلف الحقول،
بحيث يستطيع صانعو السياسات العمل مستندين إلى قاعدة
محسنة متكاملة للمعلومات ،تضم بيانات عن الصحة العامة،
َّ
ومحددات للنفاذ إلى التكنولوجيا الطبية ،وتغطية لحقوق
الملكية الفكرية المعنية ،وإعدادات التجارة.
ً
أحيانا إلى التجارة ووجهات النظر التجارية باعتبارها مناقضة
وينظر
ُ
في جوهرها لتعزيز الصحة العامة .ومع ذلك ،فإن البيئة التجارية،
وتعزيز المنافسة واالبتكار في القطاع الخاص ،وتنظيم التجارة
تعتبر محددات حاسمة للنفاذ إلى األدوية .والتجارة الدولية ضرورية
ً
ٍ
ذاتيا
مكتف
من أجل النفاذ إلى التكنولوجيا الطبية ،وال يوجد بلد
بالكامل ،حتى تلك البلدان التي لديها إنتاج محلي قوي .ويمكن
أن تعزز وفورات الحجم الكبير في الصناعة والسوق التنافسي
من القدرة على شراء التكنولوجيات الطبية .ويؤدي االنفتاح
على التجارة الدولية بصفة عامة إلى تعزيز المنافسة ،ويسهم
في تحسين القدرة على الشراء والنفاذ .وعن طريق تمكين دائرة
ً
أيضا أن يساعد على
أوسع من الموردين من خدمة السكان ،يمكن
تأمين العرض بشكل أفضل .وإلعدادات السياسة التجارية ،مثل
التعريفات الجمركية والحصص

أوال :التكنولوجيات الطبية :األساسيات
ً

دال .العوامل المحددة لشكل سياسة
الصحة العامة

الشكل  :4.1المجاالت المتميزة لسياسة الصحة العامة

سياسات االبتكار
والبحوث العامة

البعد الخاص
بحقوق
اإلنسان

التجارة الدولي واألوضاع
االقتصادية المحلية

النفاذ إلى
التكنولوجيات
الطبية

قانون الملكية الفكرية
وتنظيمها وإدارتها

إطار الصحة العامة

تنظيم :الجودة
والسالمة والفعالية

وغيرها من التنظيمات ،أثر على األسعار والتوفر .وقد اتخذت
حكومات كثيرة تدابير قانونية وسياسية وطنية لتمكين المنافسة
في مجال المنتجات الجنيسة أو تعزيزها في توريد األدوية بغية
المساعدة على تخفيض األسعار .وقد تم تفسير قواعد منظمة
ً
أهدافا صحية
التجارة العالمية في تسوية المنازعات لتتضمن
عمومية ،مثل تعزيز دخول األدوية الجنيسة؛ كما أكد إعالن الدوحة
أن اتفاق تريبس يمكن تفسيره من منظور الصحة العامة ويجب
تفسيره كذلك.
وتعتبر السياسة التجارية واقتصاديات أنظمة اإلنتاج العالمية
ً
أيضا في الخطط االستراتيجية لتكوين كفاءات
عوامل رئيسية
اإلنتاج المحلية التي ترمي إلى إتاحة النفاذ بشكل أفضل إلى
المنتجات الطبية .وتبرز سياسات الشراء المواتية للمناقصات
المفتوحة والتنافسية ،مقترنة باالستخدام الرشيد لألدوية،
لتصبح هي األهم في ضمان النفاذ المستمر في مناخ مالي
تتعرض فيه الميزانيات الوطنية لضغوط وتواجه البرامج
ً
قيودا تمويلية .كما أن برامج النفاذ إلى األدوية يمكن
الخيرية
أن تستفيد من استخدام البيانات على نحو أفضل وأكثر
تكامال  ،بما فيها البيانات المتعلقة بأعباء المرض الحالية
ً
والمتوقعة ،وفعالية األدوية ،وتكاليف البحث والتطوير،
وسعر األدوية وتغطية الملكية الفكرية لها ،والتدابير التجارية
و ا لتنظيمية .

وقد غطت المناقشات السياسية البعد االبتكاري بوتيرة متزايدة.
وفي الواقع ،فإن المجاالت المشتركة بين االبتكار والنفاذ تلعب
ً
ً
جوهريا ،وتشكل نقطة االرتكاز في هذه الدراسة .ويجب أن
دورا
تقر التدابير السياسية الرامية إلى تعزيز النفاذ واالبتكار بأن هذين
ً
ً
جوهريا .فال يكفي مجرد النهوض
ارتباطا
المفهومين مرتبطان
المحسن إلى مخزون األدوية الموجودة التي تم اختبارها.
بالنفاذ
َّ
حيث تحتاج مجموعة األدوية الحالية إلى التوسع باستمرار لكي
تواكب عبء المرض المتطور .فعبء المرض يواصل التطور،
مثال العبء المتزايد لألمراض غير المعدية في
وذلك إلى جانب،
ً
البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض ،الذي أصبح من مجاالت
االهتمام ذات األولوية .وتفرض السالالت الجديدة من الفيروسات
ً
تحديا أمام فعالية العالجات الحالية.
ومقاومة مضادات الميكروبات
ً
كما أن االبتكار الطبي ثبت إخفاقه تاريخيا في مواجهة األمراض
الرئيسية المتوطنة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

.3

إنشاء روابط أقوى بين المستويات
المحلي والوطني والعالمي

تقوم البلدان بإعداد سياسات واستراتيجيات صحية وطنية لتسترشد
بها التنمية الصحية ،مع مراعاة اإلطار القانوني والسياسي الدولي.
ومن الناحية النظرية ،تستند هذه السياسات واالستراتيجيات إلى
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الشكل  :5.1المجاالت المشتركة السياسية بين المستويات المختلفة
المجاالت المشتركة السياسية :من الصكوك الدولية إلى المشاريع الفردية

نظرة عامة حول اإلطار السياسي للتكنولوجيات الطبية ،مع تسليط الضوء على حلقات التفاعل
والتعليقات بين برامج البحث والتطوير الفردية والصكوك الدولية القانونية والسياسية

برامج البحث والتطوير التي تستجيب
الحتياجات محددة بوضوح (لها
عالقة بالسوق وتحسين أحوال البشر
واألولويات الصحية)

تحقق نتائج فعلية في شكل
تكنولوجيات محددة مضمونة وفعالة
لمنفعة الصحة العامة
البرامج الفردية والمبادرات الخاصة
بالمنتج للبحث عن تكنولوجيات طبية
جديدة وتطويرها

القدرات والغايات البحثية المحددة،
واالحتياجات من الموارد هي التي
توجه السياسات المؤسسية

توجه موارد الشركة أو المؤسسة
نحو أهداف محددة في مجال البحث
والتطوير
السياسات واالستراتيجيات التي
تنتهجها الشركات والمؤسسات في
مجال البحث والتطوير

يسهم أصحاب المصلحة المحليون
الذين يشاركون في ممارسة في إرساء
سياسة لالبتكار على الصعيد الوطني
(وبشكل متزايد على الصعيد الدولي)

تمويال أكثر
تخلق حوافز محددة وتوفر
ً
ً
تركيزا على األهداف وموارد أخرى
للجهات الفاعلة المشاركة من أجل
مواصلة برامج االبتكار
االستراتيجيات السياسية وبرامج
التمويل الوطنية لالبتكار في مجال
التكنولوجيا الطبية

ً
عموما
تشكل السياقات السياسية
بتأثير االعتبارات المتعلقة باألولويات
السياسية المحددة على الصعيد
المحلي

توفر اإلطار واألساس القانونيين
ً
تحديدا الرامية إلى
لسياسات أكثر
تعزيز االبتكار
سياسة االبتكار الوطنية والسياقات
القانونية والتنظيمية (مثل قوانين
الملكية الفكرية وتفاعلها مع مجاالت
التنظيم األخرى)

توجه خيارات السياسات المتخذة على
الصعيد الوطني أو تحددها ،ضمن
ً
عالميا ،مع
الحيز السياساتي المحدد
إيجاد "أوجه المرونة" الالزمة الستيعاب
االحتياجات واأللويات الوطنية

تتكون السياسة الدولية من تجارب
ووجهات نظر واضعي السياسات على
الصعيد الوطني

الصكوك والمعايير الدولية للسياسة
العامة ،واإلطار القانوني الدولي

في نهاية المطاف ،توجه السياقات القانونية والسياسية الدولية
والوطنية للخيارات والحصائل على الصعيد العملي ،ومن ثم تخلق
أو تسهم في خلق ،ما يلزم من حوافز وأسس قانونية وموارد...
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ً
مكونا من
 ...ولكن من األنسب أن يكون اإلطار القانوني بدوره
خبرة واسعة وبيانات تجريبية مستفادة من تجارب عملية في مجال
االبتكار.

أوال :التكنولوجيات الطبية :األساسيات
ً

ً
ً
نظرا إلى أنه يتركز في
تحديا،
يمثل النهوض بسياسة االبتكار الطبي
المجاالت المشتركة بين العديد من المجاالت السياسية .ويمكن
التعبير عن التحدي األساسي الذي يواجه االبتكار في التكنولوجيات
الطبية بعبارات بسيطة:
أوال ،تأمين الموارد الالزمة (بما فيها الدراية العملية ،والقدرة
 ً
على البحث وتطوير المنتجات ،والخبرة في التجارب السريرية،
والبنية التحتية التنظيمية ،والتكنولوجيا األساسية والبنية التحتية
التكنولوجية وأدوات البحث والتمويل)
ً
وثانيا ،توظيف هذه الموارد االبتكارية بأكثر السبل فعالية نحو

تلبية احتياجات الصحة العامة غير الملباة.
ومع ذلك ،فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب التعامل مع مجاالت
مشتركة معقدة بين مجاالت سياسية مختلفة ،وتطبيق مزيج
من الحوافز والتدخالت السوقية ،وتوفير التمويل وغيره من أوجه
الدعم للبحث والتطوير ،وتطوير البنية التحتية ،وإنشاء قاعدة
عامة لألبحاث ،ووجود قوة عمل بحثية ماهرة .وبالمثل ،فإن تعزيز
االبتكار

ويجب فهم الصكوك القانونية الدولية من خالل منظور الخبرة
الوطنية مع تنفيذها .ويتطلب الفهم المنهجي للمجاالت المشتركة
بين هذه الطبقات المختلفة للسياسة والممارسة (انظر الشكل
 )5.1تقييم كيفية تحديد السياسات الدولية والوطنية والمؤسسية
لنتائج االبتكار الفعلية ،وكيفية تأثير الخبرة العملية بدورها على
إطار السياسات.
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دال .العوامل المحددة لشكل سياسة
الصحة العامة

الرؤية الوطنية للتنمية االجتماعية والسياسات المعنية ،وتستمد
قوتها من هذه الرؤية .وترمي السياسة الصحية الوطنية إلى
تنظيم األنظمة الصحية الوطنية وتعزيزها بحيث تساعد بفعالية
على تحقيق أهداف السياسة .والمقصود بالسياسة الصحية هو
القرارات والخطط واإلجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق أهداف
معينة في مجال الرعاية الصحية داخل أحد المجتمعات .وهي
قد تكون في شكل وثيقة رسمية تعضدها عمليات مؤسسية
وتخضع للمراجعة بانتظام ،أو قد تكون موزعة بين عدد من الوثائق
المختلفة ،التي تشمل المالحظات والخطط واالستراتيجيات
والقرارات والتوجيهات .وتعتبر القوانين والقواعد والمبادئ
ً
أيضا من مكونات السياسة الصحية.
التوجيهية التقنية الصحية

يمكن أن يستلزم تحسين استغالل الموارد الموجودة ،وتعزيز النفاذ
إلى التكنولوجيات الموجودة ،واالستفادة من مهارات تطوير
األدوية وبنية البحث والتطوير ،واالستفادة بفعالية أكبر من قدرة
المجتمعات المحلية على البحث واالبتكار ،بما يعمل على تمديد
السبيل المباشر لتطوير التكنولوجيا الطبية .وثمة مجموعة كبيرة
من الصكوك القانونية والسياسية الدولية واإلقليمية والوطنية
تؤثر على النشاط االبتكاري.

التحدي التجريبي :قاعدة سياسية يمكن
النفاذ إليها

أصبح صانعو السياسات الذين يعالجون تحديات النفاذ واالبتكار
ً
ً
وتنوعا منهم في أي وقت
عددا
في مجال التكنولوجيا الطبية أكثر
مضى ،وهم يتعاملون مع مجموعة كبيرة من البنيات السياسية
والقانونية واإلدارية على المستويات الوطني واإلقليمي
فمثال ،تتعامل الهيئات التنظيمية الوطنية الساعية إلى
والدولي.
ً
حماية الجمهور من األدوية غير المأمونة أو غير الفعالة مع بيانات
االختبارات السريرية التي قد تكون محمية بموجب قوانين الملكية
الفكرية ،وتعمل في إطار قانوني وسياسي تصوغه صكوك دولية
ً
قدرا
وإقليمية متعددة .ويجب على مكاتب البراءات ،التي تواجه
هائال غير مسبوق من عبء العمل ،أن تستخدم أفضل المصادر
ً
الممكنة للبيانات التكنولوجية عند التصدي لحالة التقنية الصناعية
السابقة بالبحث والفحص 46من أجل اتخاذ القرار بشأن

اإلطار  :3.1التكنولوجيات الصحية والطبية :المفاهيم األساسية
ً
أحيانا بالتبادل ،فإن مصطلح “التكنولوجيات الصحية”
رغم أن مصطلحي “التكنولوجيات الصحية” و”التكنولوجيات الطبية” يستخدمان
ً
نطاقا ،ويشمل في داخله التكنولوجيات الطبية .ال يوجد تعريفات قاطعة ألي من المصطلحين .وتعرف منظمة الصحة
هو األوسع
العالمية التكنولوجيا الصحية بأنها تطبيق المهارات والمعارف المنظمة في شكل أجهزة وأدوية ولقاحات وإجراءات وأنظمة معدة لتحل
مشكلة صحية وتحسن جودة الحياة47.
ً
وقائية (كاللقاح) ،أو تشخيصية (مثل عدة التشخيص
ترتبط التكنولوجيا الطبية بمفهوم التدخل الطبي .ويمكن أن تكون هذه التدخالت
ً
ً
عالجية (مثل الدواء ،واألداة الجراحية ،واإلجراء الجراحي ،والزرع) ،أو تأهيلية (مثل
في المختبر ،وسماعة الطبيب ،وميزان الحرارة) ،أو
معدات العالج الطبيعي ،واألدوات المساعدة كالعكاز) .وتعتبر األجهزة الطبية مجموعة فرعية من التكنولوجيات الطبية ،وتشمل أي
تجهيز ،أو أداة ،أو لوازم ،أو ُع ّدة ،أو آلة ،أو جهاز ،أو غرسة ،أو كاشف أو معاير مختبري ،أو برمجيات ،أو مادة ،أو أي شيء آخر مماثل
أو ذي صلة ال يحقق الغرض األساسي المنشود منه في جسم اإلنسان أو عليه فقط بالوسائل الدوائية أو المناعية أو األيضية .ومن
أمثلتها المحاقن ومزيالت الرجفان واالختبارات المختبرية والبدالت .وتشمل التكنولوجيا الصحية ،إضافة إلى التكنولوجيات الطبية كما
مثال ،التكنولوجيات المساعدة ،كالعصا البيضاء التي يمكن أن يستخدمها شخص كفيف ،أو طاحونة الدوس وجهاز
موضح أعاله،
ً
جهازا لتعزيز الصحة48.
ً
التمرين الذي يمكن استخدامه باعتباره
ومع تطور التكنولوجيا ،يظهر المزيد من المنتجات التوليفية – مثل األدوية في مجموعات تسليم األجهزة الطبية .كما تتزايد
ً
مثاال على األدوية األساسية
أيضا األمثلة على توليفات التكنولوجيا الطبية .تُ عتبر أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة لعالج الربو
ً
عادةً
من خالل أجهزة الملكية.
الضرورية التي تتوفر
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تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

منح براءات لالختراعات المطالب بحمايتها أو عدم منحها إياها.
أما برامج الشراء فيتعين أن تواجه مجموعة كبيرة من العوامل
سريعة التطور ،في الوقت الذي تضطلع فيه بتقييم أعباء المرض
المتطورة ،واالحتياجات السريرية ،واختيار التكنولوجيات الطبية
األساسية ،والفعالية واألسعار ودرجة التوفر ،والجوانب التنظيمية
وتلك المتعلقة بالملكية الفكرية .وتشترك كل هذه التحديات
المتنوعة في أنها تتطلب وجود قاعدة تجريبية أقوى تعمل على
زيادة احتمال أن تلبي االختيارات السياسية االحتياجات العملية .رغم
وجود تحسنات كبيرة في جودة البيانات وشمولها ،وكذلك النفاذ
إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات الضرورية الالزمة لتحويل البيانات
الخام إلى خدمات معرفية يستطيع أصحاب المصالح النفاذ إليها،
يجب بذل المزيد من الجهود لزيادة تحسين القاعدة التجريبية التي
ُيعتمد عليها في اتخاذ القرارات السديدة.
يعتبر تطوير التكنولوجيات الصحية (انظر اإلطار  ،)3.1في كثير
ً
غالبا بطابع المجازفة وعدم
من الحاالت ،عملية معقدة تتسم
اليقين ،وتستفيد من مدخالت متنوعة يتم الحصول عليها من كل
ً
وغالبا ما تتطلب اختبارات دقيقة
من القطاعين العام والخاص،
ورقابة تنظيمية .ويعتبر االبتكار في األدوية واللقاحات من أشكال
التطوير التكنولوجي التي تتسم أكثر من غيرها بارتفاع التكلفة
يوجد الحاجة إلى بنيات مختلفة لالبتكار،
وعدم اليقين ،وهو ما
ِ
وعناية تنظيمية وأخالقية خاصة ،ومعايير مرتفعة مالئمة للسالمة
والفعالية ،وحوافز معينة أو موجهة.
وتعتبر إتاحة النفاذ إلى األدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية
ً
مكونا
األخرى – وهي نقطة التركيز الرئيسية في هذه الدراسة –
ً
أساسيا في االستجابة الفعالة ،ولكنها ليست كافية في حد ذاتها
لتحقيق أهداف الصحة العامة واسعة النطاق .وعلى المستوى
الوطني ،يجب أن يكون هناك التزام سياسي من الحكومات لكي
يتم تخصيص الموارد المالية الالزمة لقطاع الصحة من أجل إعداد
أنظمة صحية قوية .ويتوقف النفاذ الفعال إلى التكنولوجيات
الطبية على النفاذ إلى البنية التحتية السريرية والخدمات الطبية
ً
ً
فمثال ،يمكن اتقاء نسبة
رئيسيا آخر.
جانبا
المالئمة .وتعتبر الوقاية
ً
كبيرة من عبء األمراض غير المعدية عن طريق تقليل تعرض
السكان لتعاطي التبغ واألنظمة الغذائية غير الصحية والخمول
البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار .ولذلك فإن الوقاية الصحية
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الفعالة وبرامج التعزيز ضرورية من أجل مواجهة عوامل الخطر
الرئيسية.
ومع تحول عبء المرض وتطوره ،توجد حاجة مستمرة إلى
أدوية جديدة ومكيفة وأكثر فعالية .ولذلك ال يعتبر النفاذ إلى
التكنولوجيات الطبية الالزمة معادلة ثابتة – بل إن السمة األساسية
ً
اعترافا بقيمة
الستراتيجيات النفاذ المالئمة يجب أن تتضمن
االبتكار المستهدف والمالئم ،سواء في حالة االكتشافات الكبرى
الجديدة أو في حالة تكييف التكنولوجيات القائمة وتحسينها.
وال يحدث االبتكار بمعزل عن الشواغل المتعلقة بالنفاذ العادل إلى
األدوية والتكنولوجيات الطبية األخرى .والقيمة االجتماعية لالبتكار
ً
جزئيا بمدى فعاليتها وتوفرها بشكل مستدام
الطبي يجب أن تقاس
لمن يحتاجون إليها .وال يمكن لألثر الصحي واسع االنتشار والعادل
للتكنولوجيات الجديدة أن يتحقق بدون ضمان وسائل مالئمة
للنفاذ إلى المنتجات النهائية .وهكذا ،فإن السياسة العامة لالبتكار
ً
أيضا – أي كيف ستتاح
الطبي يجب أن تراعي البعد المتعلق بالنفاذ
التكنولوجيا الجديدة في الواقع العملي ألولئك الذين يحتاجون إليها،
بحيث ال تبقى نظرية مجردة وال تقتصر فقط على شريحة صغيرة
من المجتمع .وإلدراج االعتبارات المتعلقة بالنفاذ في سياسة االبتكار
أبعاد كثيرة ،تتراوح من الهدف الرئيسي المتمثل في أنشطة البحث
وتطوير المنتجات ،إلى العمل على األشكال “المالئمة” أو المكيفة
من التكنولوجيات الحالية المناسبة للبيئات السريرية فقيرة الموارد،
وإلى مراعاة حرية العمل في تطبيق االستراتيجيات واآلليات من أجل
دمج التكنولوجيات في المنتج النهائي ،بحيث يمكن توزيعها على
نطاق واسع وبأكثر األشكال فعالية.
ً
فمثال ،يشكل تنظيم
أيضا فهم النفاذ في سياق أوسع.
ويجب
ً
ً
المنتجات الطبية جزءا ال يتجزأ من معادلة النفاذ .وليس “النفاذ” مجرد
القدرة على شراء سلعة أساسية أو منتج استهالكي ،أو الحصول
على إمدادات هذه السلعة أو المنتج .بل إن توفر التكنولوجيا بصفة
ً
مدعوما بتنظيم مالئم يتم رصده وإنفاذه ،بما
عامة يجب أن يكون
يعطي ضمانات معقولة بأن التكنولوجيا مأمونة وفعالة .وبالمثل،
فإن الكثير من األدوية والتكنولوجيات تتطلب درجة معينة من
المساندة والدعم السريري ،بما في ذلك التشخيص ،ووصف
األدوية وتوزيعها ،والمتابعة المالئمة.

أوال :التكنولوجيات الطبية :األساسيات
ً
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.index.jsp?id=122
 24على سبيل المثال ،انظر المادة  8من اتفاق تريبس ،وإعالن الدوحة
بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة؛ المادة  1.2من االتفاق المعنية
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بتطبيق اإلجراءات الصحية والمتعلقة بالصحة النباتية؛ والمادة 2.2
من االتفاق المعنية بالعوائق التقنية أمام التجارة؛ والمادة (14ب) من
االتفاق العام المعنية بالتجارة في مجال الخدمات.
إعالن الدوحة الوزاري المعتمد في  14نوفمبر  ،2001وثيقة منظمة
التجارة العالمية  ،WT/MIN(1)/DEC/1الفقرة .6
لمزيد من المعلومات حول أنشطة منظمة التجارة العالمية ،انظر وثيقة
منظمة التجارة العالمية .IP/C/W/634
انظر https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
.recommendations.html
جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :21-61االستراتيجية وخطة العمل
العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية ،الفقرة .)5(4
انظر _https://www.who.int/phi/implementation/trilateral
_cooperation/en/; https://www.wipo.int/policy/en/global
 https://www.wto.org/و ;health/trilateral_cooperation.html
.english/tratop_e/trips_e/who_wipo_wto_e.htm
لمزيد من التفاصيل حول كل ندوة ،انظر https://www.who.int/phi/
https://www. ،implementation/trilateral_cooperation/en/
 ،wipo.int/policy/en/global_health/events.htmlوhttps://
www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/who_wipo_wto_e.
.htm
انظر https://www.wipo.int/academy/en/news/2016/
 ;news_0005.htmlو https://welc.wipo.int/acc/index.
.jsf?lang=en
انظر https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/
.techsymp_july10_e/techsymp_july10_e.htm#prog
انظر .https://www.who.int/phi/access_medicines_feb2011/en
انظر https://www.wipo.int/meetings/en/2013/
.who_wipo_ip_med_ge_13/
انظر _https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trilat
.symp14_e/trilat_symp14_e.htm
انظر _https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trilat
.symp15_e/trilat_symp15_e.htm
انظر _https://www.wipo.int/meetings/en/2016/wipo_wto
.who_technical_symposium.html
انظر https://www.who.int/phi/
.sustainable_development_goals_February2018/en/
انظر https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/
.trip_04sep19_e.htm
منظمة الصحة العالمية ،تقديرات عبء المرض ومعدل الوفيات،
متاحة على الرابطhttps://www.who.int/healthinfo/ :
.global_burden_disease/estimates/en/
منظمة الصحة العالمية ،العمر المتوقع والعمر الصحي المتوقع :بيانات
أجراها إقليم منظمة الصحة العالمية ،متاحة على الرابطapps.who. :
.int/gho/data/view.main.SDG2016LEXREGv?lang=en
منظمة الصحة العالمية ،تقديرات عبء المرض ومعدل الوفيات،
متاحة على الرابطhttps://www.who.int/healthinfo/ :
.global_burden_disease/estimates/en/
المرجع السابق.
معهد القياسات الصحية والتقييم .دراسة عن عبء المرض العالمي.
مقارنة عبء المرض العالمي على  ،Viz Hubمتاحة على الرابط:
http://ihmeuw.org/4sdg؛ ستاناوي وآخرون.2018 ،
معهد القياسات الصحية والتقييم .دراسة عن عبء المرض العالمي.
مقارنة عبء المرض العالمي على  ،Viz Hubمتاحة على الرابط:
http://ihmeuw.org/4usj؛ ستاناوي وآخرون.2018 ،
لمزيد من المعلومات عن حالة التقنية الصناعية السابقة ،انظر الفصل
الثاني ،القسم باء( 1.ب)( )4ووثيقة الويبو  ،Rev.2 ،SCP/12/3الفقرة
.210
جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :29-60التكنولوجيات الصحية.
للحصول على تعريفات التكنولوجيا الصحية واألجهزة الطبية الواردة
لدى منظمة الصحة العالمية ،انظرhttps://www.who.int/ :
medical_devices/definitions/en/
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ثانياً :السياق السياسي للعمل
فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

يوضح هذا الفصل اإلطار السياسي للصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة الدولية والمنافسة ،مع
التركيز على كيفية تقاطعها معاً ،والتأكيد بوجه خاص على التكنولوجيات الطبية .ويتألف اإلطار من البعد
المتعلق بحقوق اإلنسان في النفاذ إلى األدوية؛ والسمات السياسية واالقتصادية والقانونية للملكية
الفكرية وأنظمة االبتكار ،وتنظيم المنتجات الطبية ،وسياسة المنافسة وتدابير السياسة التجارية
المعنية ،بما فيها التعريفات الجمركية على االستيراد ،والتدابير غير التعريفية وقواعد تجارة الخدمات،
والمشتريات الحكومية ،واتفاقيات التجارة الحرة اإلقليمية والثنائية .فض ًال عن ذلك ،يناقش اقتصاديات
االبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية ويوضح العالقة المشتركة بين الموارد الوراثية والمعارف
التقليدية والطب التقليدي والملكية الفكرية والتجارة.
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ألف .سياسة الصحة العامة
النقاط الرئيسية
•يشكل ضمان النفاذ إلى األدوية األساسية التزام الدول األساسي لحقوق اإلنسان.
•في إطار هدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ،(SDG) 3يتمثل الهدف  3.8على وجه التحديد في تحقيق التغطية الصحية
الشاملة ،بما في ذلك إمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات الرئيسية اآلمنة والفعالة وذات الجودة بأسعار معقولة.
تتناول أهداف التنمية المستدامة األخرى الحاجة إلى إنشاء بيئة تعزز االبتكار ،بما في ذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
(الهدف  ،)9والنهوض بالتعاون الدولي لدعم تنفيذها (الهدف .)17
•تعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم تأثير االتفاقيات التجارية على الصحة العامة وتقدم الدعم للدول األعضاء في تنفيذ
مواطن المرونة في اتفاق تريبس وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة.
•تهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية وخطة عملها العالميتين المتعلقتين بالصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية إلى “تشجيع
ً
خاصة لتلبية احتياجات البلدان النامية
ودعم تطبيق الملكية الفكرية وإدارتها بطريقة تزيد من االبتكار المتصل بالصحة إلى أقصى حد،
من البحث والتطوير ،وتحمي الصحة العامة وتعزز إمكانية حصول الجميع على األدوية ،وتهدف كذلك إلى استكشاف مخططات
الحوافز الممكنة للبحث والتطوير وتنفيذها ،عند االقتضاء”.
•يعزز التنظيم الفعال الصحة العامة من خالل ضمان توفير المنتجات بمعايير الجودة والسالمة والفعالية المطلوبة وكذلك ضمان
توفير المعلومات الالزمة لتمكين استخدام هذه المنتجات بطريقة عقالنية.
•يثير ظهور مستحضرات األدوية البيولوجية تساؤالت بشأن كيفية بناء القدرات الوطنية لتنظيم مستحضرات األدوية البيولوجية
بناء على مبادئ توجيهية مناسبة من منظمة الصحة العالمية والهيئات التنظيمية الرائدة.
المماثلة ً
ً
ً
عالميا وقد حظت بتركيز متزايد من وكاالت الصحة والحكومات والمنظمات الدولية.
تهديدا
•تشكل مقاومة مضادات الميكروبات
ومن بين أمور أخرى ،قدم فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت التابع لألمم المتحدة والمعني بمقاومة مضادات الميكروبات
مبادئ توجيهية عملية ُ
للنهج الالزمة لضمان اتخاذ إجراءات مستدامة وفعالة تهدف إلى التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات
على الصعيدين العالمي والوطني.
•تؤثر الحقوق االستئثارية التنظيمية (استئثار البيانات واستئثار السوق) على االبتكار في األدوية والنفاذ إليها .وقد اعتمدت البلدان
ً
وصوال إلى الحفاظ على سريتها ،مع السماح للسلطات
بدءا من استئثارية البيانات
أنظمة مختلفة لحماية بيانات االختبارات،
ً
المختصة باالعتماد عليها.

كما يتضح من البيانات الوبائية المعروضة في الفصل السابق ،فإن
ً
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه ً
مزدوجا من األمراض
عبئا
المعدية وغير المعدية .وعلى المستويين الدولي والوطني ،فإن إطار
حقوق اإلنسان ،وال سيما حق الجميع في التمتع بأعلى مستوى
ممكن الوصول إليه من الصحة البدنية والعقلية (أي باختصار ،الحق
في الصحة) 1،وفر آلية مهمة لتعزيز أهداف سياسة الصحة العامة
ً
احتياجا لها
المتعلقة بضمان النفاذ إلى األدوية من جانب من هم أكثر
وبناء على األهداف اإلنمائية
فضال عن ذلك،
وتحسين هذا النفاذ.
ً
ً
لأللفية ،تعمل أهداف التنمية المستدامة على دعم وتعزيز المنصة
الدولية التي تمس الحاجة إليها للتصدي لشواغل رئيسية تتراوح من
تخفيف وطأة الفقر إلى تحسين النفاذ إلى األدوية ،وتستند إلى
االلتزام بالشراكة والتعاون العالميين2.
وينبغي للسياق السياسي لالبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيات
ً
حاليا في المجاالت المشتركة بين
الطبية أن يراعي األطر الموجودة
الصحة العامة واالبتكار والنفاذ .ويركز القسم التالي على الحق في
ً
وفقا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وأهداف التنمية
الصحة
المستدامة المتصلة بالصحة ،والتطورات التي شهدتها منظمة
الصحة العالمية فيما يتعلق بالصحة العامة والنفاذ واالبتكار،
والسياسات الصحية الوطنية ،وتنظيم التكنولوجيات الطبية.
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الصحة وحقوق اإلنسان

أعطى البعد المتعلق بحقوق اإلنسان أفضلية قانونية وسياسية
مهمة لموضوع النظر في القضايا المتعلقة بالصحة العامة
والمستحضرات الصيدالنية .فالقانون الدولي لحقوق اإلنسان
حسب تعريفه في القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية
لحقوق اإلنسان ينشئ التزامات يجب أن يمتثل لها األطراف .وكان
دستور منظمة الصحة العالمية أول صك دولي ينص على أن
“التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق
األساسية لكل إنسان ،دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو
العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية” (الديباجة).
ً
ً
جوهريا في النظام الدولي لحقوق
عنصرا
ويعتبر الحق في الصحة
اإلنسان .فهو جزء من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي
اعتمد عام  ،1948والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
ً
وأيضا الصكوك اإلقليمية
واالجتماعية والثقافية لعام ،1966
لحقوق اإلنسان والكثير من الدساتير الوطنية .كما أنه يشكل
األساس للهدف العام لمنظمة الصحة العالمية – الموضح في
المادة  1من دستورها – والذي يتمثل في “أن تبلغ جميع الشعوب
أرفع مستوى صحي ممكن” .وقد قدم إعالن ألما -آتا ،الذي اعتمد
ً
منظورا أكثر عالمية لمعالجة أوجه عدم المساواة في
عام ،1978

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

النفاذ إلى أنظمة الرعاية الصحية بصفة عامة ،عن طريق الربط بين
البعد االجتماعي لتحقيق أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبين
النفاذ إلى األدوية األساسية .تلتزم معظم البلدان بمعاهدة دولية
أو إقليمية واحدة أو أكثر وتنص على أشكال معينة من الحق في
الصحة في دساتيرها الوطنية (هوغرزيل وميرزا .)2011 ،في عام
 ،2016يمكن إيجاد األحكام التي تطالب الحكومات بحماية و/أو
الوفاء بحق النفاذ إلى األدوية عالية الجودة وضمان توافرها ،في
ً
ً
وطنيا على األقل (بيرهودوف وآخرون.)2016 ،
دستورا
22

ويشمل التزام االحترام ،ضمن أمور أخرى ،ضرورة أن تمتنع
الدول عن اعتراض سبيل التمتع بالحق في الصحة.
ويتطلب التزام الحماية ،ضمن أمور أخرى ،أن تعتمد الدول
تدابير لمنع األطراف األخرى من اعتراض سبيل التمتع بالحق
في الصحة.

ً
معترفا به
ويتطلب التزام اإلنجاز أن يكون الحق في الصحة
بالقدر الكافي من خالل تنفيذ التشريعات واعتماد السياسات
والتدابير اإليجابية لتمكين األفراد من التمتع بالحق في الصحة.
ورغم أن االلتزامات المفروضة بمقتضى العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تخضع للتنفيذ
التدريجي ،فإن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وضعت ً
حدا أدنى لاللتزامات األساسية التي يجب أن تنفذها البلدان
بدون تأخير .وتشمل هذه االلتزامات ضمان عدم التمييز في النفاذ
إلى األدوية األساسية 4.وفي هذا السياق ،حدد المقرر الخاص للحق
في الصحة أربعة أبعاد للنفاذ إلى األدوية تتمثل في أنه :يجب إتاحة
النفاذ إلى األدوية في جميع أنحاء البلد؛ ويجب أن تكون تكلفتها
ميسورة للجميع ،بمن فيهم الفقراء؛ ويجب إتاحة النفاذ إليها دون
تمييز على أي من األسس المحظورة ،مثل الجنس والعرق واألصل
ً
وأخيرا ،يجب إتاحة النفاذ
اإلثني والوضع االجتماعي االقتصادي؛
إلى المعلومات الموثوقة عن األدوية للمرضى والمهنيين الصحيين
من أجل تسهيل اتخاذ قرارات مدروسة 5.وقد أعربت لجنة الحقوق
ً
أيضا عن رأيها في أثر حقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الملكية الفكرية على أسعار األدوية األساسية في تعليقها رقم 17
على حق الجميع في االنتفاع بحماية المصالح المعنوية والمادية
الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني للمؤلف 6.وتشير لجنة
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الفقرة  35إلى أن
منفصال عن الحقوق األخرى التي يكفلها العهد
هذا الحق ليس
ً
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ولذلك
ً
ً
كافيا من التوازن ،بحيث ال تنال
قدرا
يتعين على األطراف أن تحقق
المصالح الخاصة للمؤلفين األفضلية على نحو غير مالئم ،بل تكون
متوازنة بالقدر الكافي مع مصلحة الجمهور في التمتع بالنفاذ واسع
النطاق إلى إنتاجاتهم .وتشير لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية إلى أن الملكية الفكرية ،في النهاية ،هي منتج اجتماعي
وله وظيفة اجتماعية ،ولذلك يجب على األطراف أن تحول دون
االرتفاع المفرط في تكاليف النفاذ إلى األدوية األساسية .وتنص
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في التعليق

هملة ،حيث كان البحث والتطوير والتدخالت
الم َ
وفي سياق األمراض ُ
الصحية غير مالئمة وال تحظى بالتمويل الكافي منذ أمد بعيد (على
الرغم من أن الصورة بدأت تتغير) ،فإن الدول ملزمة بتعزيز تطوير
تكنولوجيات طبية جديدة من خالل البحث والتطوير والتعاون
الدولي (مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة
الصحة العالمية.)2008 ،
وفي أبريل  ،2002أنشأ مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
والية لمقرر خاص لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى يمكن
بلوغه من الصحة البدنية والعقلية 8.وأعد المقررون الخاصون9
تقارير مستقلة 10،عقب إجراء مشاورات مع الكثير من أصحاب
المصلحة ،الذين كانت منظمة الصحة العالمية من بينهم .وتتناول
بعض هذه التقارير النفاذ إلى األدوية األساسية ودور صناعة
المستحضرات الصيدالنية وقضايا الملكية الفكرية (انظر المرفق
األول).

ألف .سياسة الصحة العامة

وقد قامت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
التابعة لألمم المتحدة في تعليقها العام رقم  3 14بتفسير
ً
وفقا
نطاق ومحتوى الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه
للمادة  12من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
ً
ً
طرفا فيه ،ويوضح
بلدا
واالجتماعية والثقافية ،الذي تعتبر 166
ً
أيضا أن عناصر اإلتاحة وإمكانية النفاذ
التعليق العام رقم 14
وإمكانية القبول والجودة كلها ضرورية من أجل تمتع الجميع
بالحق في الصحة .وتؤكد لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية على االلتزامات العامة للدول ،المحددة في اإلطار
الخاص “باالحترام” و”الحماية” و”اإلنجاز”:

رقم  ،24الفقرة  ،24على أنه “يجب على األطراف ضمان أال تؤدي
حقوق الملكية الفكرية إلى تقييد األشخاص أو حرمانهم من النفاذ
إلى األدوية األساسية الالزمة للتمتع بالحق في الصحة”7.

وقد كانت هذه المجاالت المشتركة وارتباطاتها بحقوق اإلنسان
ً
أيضا هي بؤرة تركيز العديد من التقارير والقرارات الصادرة عن
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وسلفه ،أي لجنة األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان (انظر المرفق األول) .ودعت قرارات
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الدول األعضاء إلى تعزيز
نفاذ الجميع إلى األدوية ،بما في ذلك النفاذ من خالل االنتفاع
باألحكام الكاملة الواردة في اتفاق تريبس ،التي توفر مواطن
المرونة لتحقيق هذا الغرض .وقد تم االعتراف بأهمية حماية
ً
حافزا لتطوير أدوية جديدة ،كما اعتُ رف
الملكية الفكرية باعتبارها
بالشواغل المتعلقة بآثار حماية الملكية الفكرية على األسعار11.
وبوضع الحق في الصحة في إطار خطة عام  2030للتنمية
المستدامة ،حث القرار  23/35البلدان على التنفيذ الكامل ألهداف
التنمية المستدامة ،بما في ذلك الهدف .3باء ،الذي يدعو إلى دعم
البحث والتطوير والنفاذ إلى األدوية األساسية واللقاحات بأسعار
ً
وفقا إلعالن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة
معقولة
(إعالن الدوحة) .وعالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بالبحث والتطوير،
دعا مجلس حقوق اإلنسان الدول إلى “مواصلة التعاون ،حسب
االقتضاء ،في وضع نماذج ُ
ونهج تدعم فصل تكاليف أنشطة
البحث والتطوير الجديدة عن أسعار األدوية واللقاحات وأدوات
ً
غالبا على البلدان النامية ،بما في
التشخيص لألمراض التي تؤثر
هملة ،وذلك من أجل
والم
الناشئة
ذلك أمراض المناطق المدارية
ُ َ
ضمان نفاذها المستدام والقدرة على تحمل تكلفتها وتوافرها،
وكذلك ضمان نفاذ جميع من هم بحاجة إلى العالج إليه”12.
أشار العديد من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وإعالناتها
السياسية إلى الحاجة إلى ضمان النفاذ إلى األدوية بأسعار معقولة.
ً
معنيا باإليدز
وصدر أول قرار من تلك القرارات في عام  2001وكان
والعدوى بفيروسه 13.وقد تبعه العديد من القرارات األخرى ،التي
من بينها اإلعالنات السياسية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
( ،)2016واألمراض غير المعدية ( ،)2018والسل ( ،)2018والتغطية
الصحية الشاملة ( ،)2019وغيرها من اإلعالنات السياسية المعنية
باإليدز والعدوى بفيروسه ( 2011و( )2016انظر الملحق األول) .وفيما
يتعلق بوباء اإليدز والعدوى بفيروسه ،أصدرت الجمعية العامة لألمم
المتحدة قرارات عديدة تتعلق بحماية حقوق اإلنسان لمن يعيشون
بفيروس نقص المناعة البشرية وتعزيز النفاذ إلى عالج فيروس نقص
المناعة البشرية.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

وتضمن إعالن سياسي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في
 8يونيو 14 2016
ً
التزاما بإزالة العقبات التي تحد من قدرة البلدان
فعالة ومتيسرة
منخفضة ومتوسطة الدخل على توفير أساليب ّ
للوقاية والعالج من اإليدز والعدوى بفيروسه ،بما في ذلك عن
طريق تعديل القوانين واللوائح الوطنية ،بهدف تحسين:
.1

.2

.3

.2

االنتفاع بمواطن المرونة الواردة في اتفاق تريبس التي
تهدف بوجه خاص إلى تعزيز النفاذ إلى األدوية والتجارة
فيها ،ومع االعتراف بأهمية نظام حقوق الملكية
الفكرية في المساهمة في تحقيق استجابة أكثر فعالية
لإليدز ،ضمان أن أحكام حقوق الملكية الفكرية الواردة
في االتفاقات التجارية ال تقوض مواطن المرونة ،مثلما
أكد إعالن الدوحة
إزالة الحواجز ومعالجة اللوائح والسياسات والممارسات
التي تحول دون النفاذ إلى عالج فيروس نقص المناعة
البشرية بأسعار معقولة ،من خالل تعزيز منافسة األدوية
الجنيسة
التشجيع على إقامة شراكات جديدة لتقليل تكاليف
العالج وتحفيز تطوير أدوية جديدة.

النفاذ إلى األدوية األساسية :مؤشر على
الوفاء بالحق في الصحة

يحدد مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان مؤشرات
ً
جانبا من جوانب حقوق اإلنسان ،تشمل الحق في
الثني عشر
الصحة .وتتناول مؤشرات الوفاء بالحق في الصحة خمسة جوانب
ً
غالبا للتمييز وعدم المساواة:
تتعرض
الصحة الجنسية واإلنجابية

ووفيات األطفال والرعاية الصحية
والبيئة الطبيعية والمهنية

والوقاية من األمراض ومعالجتها ومكافحتها

والنفاذ إلى المرافق الصحية واألدوية األساسية.
ً
ً
ضروريا للوفاء بالحق
عنصرا
ويعتبر النفاذ إلى األدوية األساسية
في الصحة والتغطية الصحية الشاملة .وإذا كان هناك عدم عدالة
في توريد األدوية األساسية ،وارتفاع في األسعار ،واضطرار إلى
أداء مدفوعات غير رسمية ،ومدفوعات من األموال الخاصة مقابل
األدوية الالزمة ،فإن ذلك يؤدي إلى استبعاد الفقراء والضعفاء،
وال يسهل الوفاء بالحق في الصحة .وتشمل قطاعات السكان
الرئيسية التي تواجه في كثير من الحاالت عوائق تتعلق بالنفاذ
إلى األدوية األساسية ،الفقراء أو األفراد ممن يعانون من حاالت
ً
داخليا ،واألشخاص
التهميش ،واألطفال ،وكبار السن ،والمشردين
ً
جزءا من
ذوي اإلعاقات والسجناء .وتتحمل الحكومات ،باعتبار ذلك
التزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مسؤولية ضمان إمكانية نفاذ
هذه القطاعات الضعيفة من السكان إلى األدوية األساسية .وتوجد
ُنهج مختلفة لتعزيز وفاء الحكومات بالتزاماتها الدستورية والدولية
فيما يتعلق بالحق في الصحة ،منها :وضع االستراتيجيات وخطط
العمل على النحو المبين في الفقرة (43و) من التعليق العام رقم
 14للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وإنشاء
و/أو تعزيز آليات المساءلة التشاركية؛ وضمان المشاركة الهادفة
ألصحاب المصلحة في عملية وضع السياسات وتنفيذها ورصدها
(هوغرزيل وآخرون2006 ،؛ توبيز وآخرون .)2014 ،ويرد في
اإلطار  1.2مجموعة مختارة من التقارير بشأن النفاذ إلى األدوية.
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.3

النفاذ العالمي وأهدف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة

ً
هدفا و169
تتكون أهداف التنمية المستدامة من مجموعة من 17
غاية 15.وتهدف أهداف التنمية المستدامة إلى مواصلة العملية التي
ً
نهجا أوسع وأشمل،
بدأتها األهداف اإلنمائية لأللفية 16،حيث تعتمد
وتقر بمدى تعقد المشكالت التي تؤثر على البشرية وترابطها فيما
ووضعت جميع أهداف التنمية المستدامة لتكون شاملة،
بينهاُ .
كما أن أوجه الترابط والشبكات في أهداف التنمية المستدامة ال
تقل أهمية عن األهداف الفردية نفسها (منظمة الصحة العالمية،
ً
ً
خصوصا لمجال
مناسبا
2015ب) .ويعتبر هذا النهج التعاوني
التكنولوجيات الطبية ،حيث تتأثر المعايير الخاصة بالمنتجات مثل
الءمة بسلسلة
القدرة على تحمل التكاليف والتوفر والجودة
ُ
والم َ
طويلة من القرارات السياسية وقوى السوق وعوامل أخرى.
يتمثل الهدف  3من أهداف التنمية المستدامة في “ضمان حياة
صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في كل المراحل العمرية” .وتتناول
ً
بدءا
الغايات الثالثة عشرة مجاالت واسعة من المشكالت الصحية،
من مكافحة األمراض المعدية واألمراض غير المعدية إلى تحسين
الصحة اإلنجابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال.
ويركز اثنان من الغايات الثالث عشرة بالتحديد على موضوعات هذه
الدراسة :تنص الغاية  8.3على “تحقيق التغطية الصحية الشاملة،
بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية ،والنفاذ إلى خدمات الرعاية
الصحية األساسية الجيدة والنفاذ إلى اللقاحات واألدوية األساسية
والجيدة والفعالة وميسورة التكلفة للجميع”  -وتنص الغاية
اآلمنة
ّ
.3ب على “دعم بحث وتطوير اللقاحات واألدوية الخاصة باألمراض
المعدية وغير المعدية التي تؤثر على البلدان النامية بصورة أساسية
ً
وفقا
وإتاحة النفاذ إلى اللقاحات واألدوية األساسية بأسعار معقولة،
إلى إعالن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة ،الذي يؤكد
حق البلدان النامية في االستفادة الكاملة من األحكام الواردة في
اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة فيما يتعلق
ً
وخصوصا ،توفير النفاذ إلى
بمواطن المرونة لحماية الصحة العامة،
األدوية للجميع”.
ً
ً
ً
وثيقا
ارتباطا
أيضا
وترتبط أهداف التنمية المستدامة األخرى
بتحقيق أهداف الصحة العامة .ويتعلق هذا األمر على وجه
الخصوص بأهداف التنمية المستدامة التي تتناول الحاجة إلى
تهيئة بيئة تمكن من االبتكار ،بما في ذلك في البلدان منخفض
ومتوسطة الدخل ،وكذلك األهداف التي تعزز التعاون الدولي
لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .ويتمثل الهدف  9من
أهداف التنمية المستدامة في “إقامة بنية تحتية قادرة على
الصمود ،وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام ،وتعزيز االبتكار”.
ويحدث االبتكار على جميع المستويات عبر سلسلة القيمة لألدوية
والمنتجات الصحية (جامعة كورنيل ،المعهد األوروبي إلدارة
األعمال والويبو .)2019 ،ويمكن أن تؤدي اإلجراءات المتخذة
ً
ً
مهما
دورا
بموجب الهدف  9من أهداف التنمية المستدامة
في نقل التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيات الطبية وتسويقها
من خالل تعزيز قدرات التصنيع وخفض التكاليف اللوجستية
وتعزيز حسن التوقيت من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتقليل اإلجراءات الروتينية من أجل تسهيل عمليات
التجارة السريعة( .منظمة التجارة العالمية .)2018 ،ويشدد الهدف
 17من أهداف التنمية المستدامة على الحاجة إلى “تعزيز وسائل

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

اإلطار  :1.2مجموعة مختارة من التقارير بشأن النفاذ إلى األدوية والبحث والتطوير
تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام األمم المتحدة المعني بالحصول على األدوية )(2016

وأوصى تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام األمم المتحدة المعني بالحصول على األدوية (الفريق الرفيع المستوى التابع
ألمين عام األمم المتحدة المعني بالحصول على األدوية ،)2016 ،من بين أشياء أخرى ،بالعمل ً
معا لتسهيل النفاذ إلى األدوية من خالل
التشريعات ،واختبار وتطبيق النماذج الجديدة لتمويل البحث والتطوير وتقديم المكافآت على ذلك ،وتجنب إدراج األحكام في اتفاقيات
التجارة الحرة التي تتداخل مع الحق في الصحة .وأوصى أنه يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية احترام إعالن الدوحة واالستفادة
الكاملة من مواطن المرونة في اتفاق تريبس ،بوسائل منها تطبيق “معايير أهلية الحماية ببراءة التي تراعي شواغل الصحة العامة”
وتطبيق التشريعات التي تسهل إصدار التراخيص اإلجبارية التي تكون “سريعة وعادلة ويمكن التنبؤ بها وقابلة للتطبيق” فيما يتعلق
باحتياجات الصحة العامة المشروعة .وأوصى بأن يشرع األمين العام في عملية للحكومات للتفاوض بشأن إبرام االتفاقيات العالمية
بشأن تنسيق التكنولوجيات الصحية وتمويلها وتطويرها ،ويشمل ذلك إبرام اتفاقية ملزمة خاصة بالبحث والتطوير تفصل تكاليف البحث
والتطوير عن األسعار النهائية .كما أوصى بأنه يجب على الحكومات أن تُ لزم الشركات المصنعة والجهات الموزعة للتكنولوجيات الصحية
فضال عن التمويل العام الذي ساهم في دعم البحث والتطوير.
بالكشف عن تكاليف البحث والتطوير والتصنيع والتسويق والتوزيع،
ً

ألف .سياسة الصحة العامة

ً
ً
معنيا باالبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيات الصحية
فريقا رفيع المستوى
في نوفمبر  ،2015نظم األمين العام لألمم المتحدة
(المعروف بالفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام األمم المتحدة المعني بالحصول على األدوية .)UNHLP ،تألف الفريق من
أفراد من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة الذين يعملون بصفتهم الفردية .دعت مذكرة معلومات أساسية قدمتها أمانة
منظمة التجارة العالمية إلى الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية التابع لألمين العام لألمم المتحدة إلى إنشاء
اتساق سياسي في مجال الصحة العامة ،تدعمه شفافية أكبر وتعززه إمكانية الوصول إلى البيانات والجهود المبذولة لتمكين
استجابات السياسات من االعتماد على البيانات المتكاملة الصحية والتجارية وتلك الخاصة بالملكية الفكرية 17.وجاء في الطلب
ً
ملخصا لعملها السابق بشأن هذا الموضوع ،وسلط الضوء على المشكالت المتعلقة بمعايير
المقدم من منظمة الصحة العالمية
أهلية الحماية ببراءة وحجم الفوائد العالجية ،كما تناول ُ
النهج البديلة والجديدة للبحث والتطوير ،مثل مؤسسة الشراكة العالمية
للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية (( )GARDPانظر اإلطار  .)7.3وذكرت الويبو في مذكرتها اإلعالمية للفريق الرفيع
المستوى التابع ألمين عام األمم المتحدة المعني بالحصول على األدوية بأنها ال تزال ملتزمة بالعمل في إطار منظومة األمم
المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة األطراف بشأن قضايا السياسات المتعلقة باالبتكار والصحة العالمية ،وأعربت عن سرورها
لمشاركة خبرتها وبياناتها المتخصصة حول أشكال الملكية الفكرية المتنوعة مع الفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام األمم
المتحدة المعني بالحصول على األدوية بل ومع وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وقد جرت مناقشة نتائج تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام األمم المتحدة المعني بالحصول على األدوية في مجلس
تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية ،وجمعية الصحة العالمية ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة من بين مجالس
ووجه بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية انتباه مجلس تريبس إلى تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام األمم المتحدة
ّ
المعني بالحصول على األدوية لتسهيل تبادل اآلراء بشأن توصيات الفريق ،وكذلك الخبرات الوطنية فيما يتعلق باستخدام مواطن
المرونة في اتفاق تريبس .وتساءل بعض األعضاء اآلخرين عن نطاق والية اللجنة واختصاصاتها ،بما في ذلك البيان الذي ينص على
عدم اتساق السياسات بين حقوق المخترعين التي يوجد ما يبررها والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقواعد التجارية والصحة العامة
في إطار التكنولوجيات الصحية 19.وفي اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات ،طلبت الدول األعضاء في الويبو مناقشة
تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام األمم المتحدة المعني بالحصول على األدوية لتوجيه العمل المستقبلي للجنة الدائمة
ً
أساسا للمناقشات في اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات ألنه ال
بشأن البراءات والصحة أو أشارت إلى أن التقرير ال يمكن أن يضع
يعكس آراء الدول األعضاء 20.وفي المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وجمعية الصحة العالمية ،أشاد عدد من الدول األعضاء
بالتقرير ودعوا إلى تطبيق توصياته في خطة عمل منظمة الصحة العالمية ،في حين انتقدت الدول األعضاء األخرى التقرير21.

أخرى18.

ً
علما بتقرير الفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام األمم المتحدة
وأحاطت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،في ديسمبر ،2016
المعني بالحصول على األدوية وطلبت من “األمين العام تعزيز المناقشة بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن
ً
نطاقا ،مع األخذ
خيارات السياسات المناسبة لتعزيز النفاذ إلى األدوية واالبتكار والتكنولوجيات الصحية وغيرها من الجوانب األوسع
في االعتبار ،جميع التقارير ذات الصلة ،حسب مقتضى الحال ،مثل تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية “
وكذلك هذه الدراسة الثالثية22.
لجنة النسيت المعنية بسياسات األدوية األساسية ()2017
حددت اللجنة خمسة “تحديات أساسية لسياسات األدوية األساسية” وهي :التمويل الكافي للدفع مقابل مجموعة مناسبة من األدوية
األساسية ،وضمان القدرة على تحمل تكاليف األدوية األساسية ،وضمان جودة األدوية األساسية وسالمتها ،واالستخدام المناسب
لألدوية ،واألدوية األساسية “الناقصة” (كما هو مذكور في الهدف .3ب من أهداف التنمية المستدامة):
 .1لتمويل النفاذ الشامل إلى األدوية األساسية ،يجب على الحكومات تقليل اإلنفاق الشخصي على األدوية ،وتتبع النفقات على
األدوية وتوفير التمويل الكافي ،إلى جانب المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي للبلدان منخفضة الدخل لتحقيق ذلك ،عند
الضرورة.
 .2ولضمان القدرة على تحمل التكاليف ،أوصت اللجنة بتحسين رصد القدرة على تحمل تكاليف األدوية وسعرها وتوفرها؛
والسياسات الشاملة للقدرة على تحمل التكاليف؛ ومجموعة المميزات التي توجه المشتريات والسداد؛ وتحسين الشفافية
الدولية.

(يتبع)
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

(يتبع)
عالميا ويجب تقليل االزدواجية بين الهيئات المعنية
 .3للتأكيد على جودة األدوية وأمانها ،يجب تنسيق آليات ضمان الجودة
ً
بالتنظيم الوطنية إلى أدنى حد ويجب أن تتحلى هذه الهيئات بالشفافية وأن تكون خاضعة للمساءلة ويجب إشراك فريق
اإلثبات المسبق لألهلية لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن يكون لدى القائمين بالسداد ووكاالت المشتريات آليات ضمان
جودة شفافة.
 .4لتعزيز استخدام األدوية ذات الجودة ،يجب إنشاء وحدات تحليالت مستحضرات صيدالنية مستقلة من أجل استحداث
المعلومات مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين ويجب أن تنفذ مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين التدخالت من أجل
معالجة مشكالت استخدام األدوية المحلية ،مع االسترشاد بالمعلومات المأخوذة من وحدات التحليالت..
 .5لتطوير األدوية األساسية “غير المتوفرة” ،يجب أن تنشأ الحكومات إطار عالمي لسياسات البحث والتطوير يشمل آليات تمويل
جديدة ،ويجب إنشاء “مجمع براءات أدوية أساسي” عام ،ويجب أن تكيف صناعة المستحضرات الصيدالنية ما تقوم به من
بحث وتطوير ليناسب االحتياجات الصحية العالمية ووضع استراتيجيات لضمان النفاذ إلى األدوية (فيرتز وآخرون.)2017 ،

التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية الرامية إلى التنمية المستدامة”
لدعم األهداف الطموحة لخطة عام  2030وتحقيقها ،مما يعمل
على إشراك الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي والمجتمع
المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة األخرى .وتؤكد األهداف
 6.17و 7.17و 8.17على أهمية التعاون الدولي من أجل تعزيز
تبادل المعرفة وتطوير التكنولوجيا ونقلها وترويجها ونشرها.
وباإلضافة إلى ذلك ،وفيما يتعلق بمساهمة التجارة ،يدعو
الهدف  10.17إلى تعزيز “نظام عالمي تجاري متعدد األطراف
ً
معترفا
ومنصف وغير تمييزي ومفتوح وقائم على القواعد”،
بالدور الرئيسي الذي تؤديه التجارة في التنفيذ الشامل وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة .وهذا له آثار على توفير النفاذ إلى
األدوية بأسعار معقولة للجميع (انظر الفصل الثاني ،القسم باء
والفصل الرابع ،القسم ألف).

.4

الصحة العامة واالبتكار والنفاذ في
منظمة الصحة العالمية

استمر تطوير إطار منظمة الصحة العالمية السياسي للصحة
العامة واالبتكار والنفاذ على مدى سنوات طويلة ،وهو يتألف من
عدد كبير من قرارات منظمة الصحة العالمية التي تعكس تنامي
التوافق في اآلراء بين الدول األعضاء فيما يتعلق بالدور المتميز
لمنظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

(أ)

القرارات التي تتناول الصحة العامة والملكية
الفكرية والتجارة

ما أن دخل اتفاق تريبس حيز التنفيذ حتى بدأت الدول األعضاء
في منظمة الصحة العالمية مناقشة أثره المحتمل على الصحة
العامة ،وطلبت من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “رفع
تقرير عن أثر العمل الذي تقوم به منظمة التجارة العالمية فيما
يتعلق بسياسات العقاقير الوطنية والعقاقير األساسية ورفع
توصيات للتعاون بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة
العالمية ،وفق مقتضى الحال” 23.ومنذ ذلك الحين ،كانت
الجوانب المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة
ً
ً
تزايدا
موضوعا لكثير من المناقشات والقرارات التي تعكس
تشكل
في توافق اآلراء عبر السنين (انظر وثيقة منظمة الصحة العالمية
 EB 144/17للحصول على قائمة بقرارات منظمة الصحة العالمية
الرئيسية) .وقد منحت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون،
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في عام  ،1999أمانة منظمة الصحة العالمية والية للعمل مع
الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية في رصد أثر اتفاق
تريبس وغيره من اتفاقات التجارة وفي مساعدة الدول األعضاء
على إعداد سياسات صحية مالئمة لكي يمكن ،عند الضرورة،
الحد من وطأة األثر السلبي التفاقات التجارة 24.وينطوي تنفيذ
القرار على إنشاء شبكة لمنظمة الصحة العالمية لرصد آثار اتفاق
تريبس على الصحة العامة .وعلى مر السنين ،ازداد توسع والية
منظمة الصحة العالمية ليشمل ،حسب كل دولة من الدول
األعضاء ،الدعم التقني والسياسي بشأن صياغة سياسات تجارية
وصحية متناسقة وتنفيذ مواطن المرونة في اتفاق تريبس25،
مع اإلشارة إلى أن ذلك يجب أن يتم بالتعاون مع المنظمات
الدولية األخرى ذات الصلة .وقد اعترفت جمعية الصحة العالمية
بأهمية حقوق الملكية الفكرية في تعزيز البحث والتطوير ،ولكنها
ً
أيضا على “النظر ،عند الضرورة ،في تعديل
حثت الدول األعضاء
التشريع الوطني من أجل االنتفاع بكل مواطن المرونة الواردة
في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق
تريبس)” 26.وتتضمن قرارات كثيرة الحقة صياغة مماثلة .أما فيما
يتعلق باإليدز والعدوى بفيروسه ،فقد أبرزت الدول األعضاء في
نفس العام “الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية في تحقيق
ً
وفقا إلعالن الدوحة المتعلق
االستخدام الفعال للترخيص اإللزامي
باتفاق تريبس والصحة العامة (إعالن الدوحة)”27.
كما منحت جمعية الصحة العالمية أمانة منظمة الصحة العالمية
بناء على طلبها وبالتعاون مع
الوالية لدعم الدول األعضاء،
ً
المنظمات الدولية المختصة ،في الجهود التي تبذلها من أجل
صياغة سياسات متماسكة للتجارة والصحة28،
ً
بناء
وأيضا لتقومً ،
على الطلب وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة األخرى،
بتقديم الدعم التقني والسياسي إلى البلدان بشأن مواطن المرونة
في اتفاق تريبس( 29انظر المرفق الثاني لالطالع على قائمة
بالقرارات المعنية لجمعية الصحة العالمية).
وهكذا ،فإن القرارات ،بعد أن كانت في البداية تركز على رصد أثر
ً
تحديدا بمرور السنين ،وال
اتفاقات التجارة وتقييمه ،أصبحت أكثر
سيما فيما يتعلق بالملكية الفكرية ومواطن المرونة في اتفاق
ّ
بناء على
تريبس .وتم توسيع والية منظمة الصحة العالمية لتشملً ،
الطلب ،الدعم التقني والسياسي في صياغة السياسات التجارية
والصحية المتماسكة وتطبيق مواطن المرونة في اتفاق تريبس ،مع
االهتمام في الوقت نفسه بتوضيح أن هذا يجب أن يتم بالتعاون مع
المنظمات الدولية المعنية األخرى.

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

وقد كان إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار
والصحة العامة (انظر القسم (4ب) أدناه) وما تال ذلك من اعتماد
االستراتيجية وخطة العمل العالميتين لمنظمة الصحة العالمية
بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية (انظر القسم
( 4ج)) من المعالم الرئيسية في تنفيذ هذه الوالية.

(ب) اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار
والصحة العامة
في ُ ،2003أ نشئت اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية
واالبتكار والصحة العامة من أجل “جمع البيانات واالقتراحات
من مختلف األطراف الفاعلة المعنية وإجراء تحليل لحقوق
الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة ،بما في ذلك
مسألة التمويل المالئم وآليات الحوافز المالئمة الستحداث
أدوية جديدة ومنتجات أخرى لمكافحة األمراض التي تؤثر على
تأثيرا غير متكافئ”31 .
ً
البلدان النامية
وركزت في تقريرها النهائي الصادر في أبريل  2006على
المسألة الرئيسية المتعلقة بكيفية النهوض باالبتكار
وتعزيز النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية في البلدان النامية
من خالل مختلف مراحل تطوير األدوية ،أي االكتشاف
والتطوير والتسليم (اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية
واالبتكار والصحة العامة) .واشتمل التقرير على  60توصية
موجهة إلى حكومات البلدان المتقدمة والنامية ،ومنظمة
الصحة العالمية ،وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية
وأصحاب المصالح .وقد غطت التوصيات دورة االبتكار
بأكملها واشتملت على سياسات البحث والتطوير ،وأنظمة
الشراء وتقديم الخدمات الصحية ،ودور البراءات وحماية
بيانات االختبارات السريرية ،وإدارة الملكية الفكرية ،ومواطن
المرونة في اتفاق تريبس ،وسياسة المنافسة ،وتنظيم جودة
األدوية وسالمتها وفعاليتها ،وأثر اتفاقيات التجارة الحرة على
النفاذ إلى األدوية.
وأدى التقرير إلى االستراتيجية وخطة العمل العالميتين
بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية ،اللذين تم
اعتمادهما في عامي  2008و32 .2009

كان اعتماد االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة
العامة واالبتكار والملكية الفكرية خطوة هائلة إلى األمام نحو
توافق عالمي في اآلراء بشأن اإلجراءات العملية التي تُ تخذ بشأن
الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية .وتتمثل األهداف
الرئيسية لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة
العامة واالبتكار والملكية الفكرية في التشجيع على التفكير
ً
وأيضا( ،باالستناد
بطريقة جديدة في ابتكار األدوية والنفاذ إليها،
إلى توصيات تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية
واالبتكار والصحة العامة) ،توفير إطار متوسط األجل يكفل
وجود أساس معزَّ ز ومستدام للبحث والتطوير الموجه حسب
االحتياجات في مجال الصحة األساسية ،والذي يالئم األمراض
التي تؤثر بشكل غير متكافئ على البلدان النامية ،ويقترح
ً
أهدافا وأولويات واضحة للبحث والتطوير ،ويقدر االحتياجات
التمويلية في هذا المجال .وتقر االستراتيجية وخطة العمل
العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية بأنه
ً
ً
مهما لتطوير منتجات
حافزا
رغم كون حقوق الملكية الفكرية
ً
جديدة للرعاية الصحية ،فإن هذا الحافز وحده ليس كافيا لدفع
عجلة تطوير المنتجات الصحية الالزمة لمكافحة األمراض في
سياق يتسم فيه سوق العائد المحتمل بصغر الحجم أو عدم
اليقين 33.وفي وقت الحق ،تصدى فريقا خبراء عامالن تابعان
لمنظمة الصحة العالمية لمسألة نقص تمويل البحث والتطوير
من أجل مكافحة األمراض والذي يؤثر بشكل غير متكافئ على
البلدان النامية34 .

ألف .سياسة الصحة العامة

ً
واستنادا إلى هذه الوالية ،نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة
كبيرة من المواد 03،من بينها مواد بشأن :النفاذ إلى عالج التهاب
الكبد الوبائي ج (منظمة الصحة العالمية2016 ،أ2018 ،ج) ،ودور
فضال عن بيانات البراءات
الملكية الفكرية في اإلنتاج المحلي،
ً
الخاصة بأدوية معينة (منظمة الصحة العالمية2016 ،ب2016 ،ج)،
والتداخل بين السياسات التجارية والصحية (منظمة الصحة العالمية،
2015د) ،والنفاذ إلى عالج فيروس نقص المناعة البشرية (منظمة
الصحة العالمية2014 ،أ2014 ،د) ،واالستفادة من مواطن المرونة
في اتفاق تريبس لتحسين الصحة العامة (على سبيل المثال ،برنامج
األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
وغيره ،)2011 ،وتطوير منظور الصحة العامة لفحص براءات
كوريا ،)2007 ،والمبادئ التوجيهية
المستحضرات الصيدالنية (مثل ّ
لمكافأة االستخدام غير الطوعي للبراءات في التكنولوجيا الطبية
(مثل ،منظمة الصحة العالمية )2005 ،وتنفيذ قرار المجلس العام
لمنظمة التجارة العالمية بشأن الفقرة  6من إعالن الدوحة (على
كوريا.)2004 ،
سبيل المثالّ ،

(ج)

االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن
الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية

وبصفة عامة ،اتفقت الدول األعضاء في منظمة الصحة
العالمية على أن االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن
الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية يجب أن “تشجع
وتدعم تطبيق وإدارة الملكية الفكرية على نحو يعظم االبتكار
سيما لتلبية احتياجات
المتصل بالصحة إلى أقصى درجة ،وال ّ
البلدان النامية من البحث والتطوير وحماية الصحة العامة
وتعزيز نفاذ الجميع إلى األدوية ،واستكشاف خطط الحوافز
ً
مالئما”.
الممكنة للبحث والتطوير وتنفيذها حيثما كان ذلك
(انظر اإلطار 35 .)2.2
وتعيد االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العامة
ً
أيضا التأكيد على والية منظمة الصحة
واالبتكار والملكية الفكرية
العالمية في معالجة المجاالت المشتركة بين الصحة العامة
والملكية الفكرية ،وتعمل على توسيع نطاق هذه الوالية .وقد
كانت االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العامة
وتوسع نطاق واليات
وتحدث
واالبتكار والملكية الفكرية تلخص
ّ
ّ
متنوعة في مجال الصحة العامة والملكية الفكرية ُمنحت لمنظمة
الصحة العالمية من خالل قرارات تم اعتمادها منذ أن دخل اتفاق
تريبس حيز التنفيذ .ومن ناحية أخرى ،تتصل هذه الوالية الشاملة
بتطلعات الدول األعضاء الواضحة إلى ضمان وجود تعاون أوثق
بين المنظمات الحكومية الدولية المعنية وعمل كل منها في
ميدان القضايا المتصلة بالصحة العامة والملكية الفكرية .ولذلك
يطلب العنصر الخامس في خطة العمل من الحكومات والمنظمات
الدولية “تعزيز الجهود لتحقيق التنسيق الفعال في العمل المتعلق
بالملكية الفكرية والصحة العامة بين األمانات والهيئات اإلدارية
في المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية من أجل تيسير الحوار
ونشر المعلومات إلى البلدان” 36.كما أن هذا الحكم ،باإلضافة إلى
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :2.2االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية
الغايات الرئيسية:
••التشجيع على التفكير بطريقة جديدة في مجال ابتكار األدوية والنفاذ إليها
••وتكوين الكفاءات في أنشطة االبتكار والبحث والتطوير والنهوض بها (ألمراض النمط الثاني والنمط الثالث ،ولالحتياجات الخاصة
للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األول)
••وتعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا الطبية
••وحشد الموارد للبحث والتطوير عناصر االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العامة واالبتكار
والملكية الفكرية:
••العنصر األول :تحديد أولويات احتياجات البحث والتطوير
••والعنصر الثاني :النهوض بالبحث والتطوير
••والعنصر الثالث :تكوين الكفاءات االبتكارية وتعزيزها
••والعنصر الرابع :نقل التكنولوجيا
••والعنصر الخامس :تطبيق الملكية الفكرية وإدارتها من أجل المساهمة في االبتكار وتعزيز الصحة العامة
••والعنصر السادس :تعزيز التسليم والنفاذ
••والعنصر السابع :تعزيز آليات التمويل المستدامة
••والعنصر الثامن :إنشاء أنظمة للرصد ورفع التقارير

نص القرار نفسه ،الذي يطلب من المديرة العامة لمنظمة الصحة
العالمية “التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية المختصة ،بما
فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،ومنظمة التجارة العالمية،
ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،من أجل التنفيذ الفعال
لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين” 37،يوفر األساس للتعاون
الثالثي الذي أنشأته أمانات منظمة الصحة العالمية والويبو
ومنظمة التجارة العالمية38.
واستعرضت لجنة خبراء االستراتيجية وخطة العمل العالميتين
بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية عقب موافقة
جمعية الصحة العالمية على طلب في عام  39 .2015وقد
اعتمدت جمعية الصحة العالمية في عام  2018توصياتها بشأن
االستعراض الشامل لبرنامج االستراتيجية وخطة العمل العالميتين
بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية40.

(د)

التطورات األخرى في عمل منظمة الصحة
العالمية

تشمل التطورات األخرى التي شهدها عمل منظمة الصحة العالمية
فيما يتعلق بالنفاذ واالبتكار:
التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات
إطار
ُّ
األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى ،الذي
يتصدى لقضايا الملكية الفكرية والذي اعتمدته جمعية الصحة
العالمية في مايو ( 41 2011انظر الفصل الثالث ،القسم هاء)
واإلعالن السياسي بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية
ومكافحتها ،الذي اعتمد عقب المؤتمر الوزاري العالمي األول
حول أنماط الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير المعدية
واجتماع األمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الوقاية من
األمراض غير المعدية ومكافحتها الذي عقد في سبتمبر
ً
وأيضا عملية المتابعة( 42انظر الفصل الرابع ،القسم
،2011
باء)4.
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ومجموعة من األنشطة للتصدي لمقاومة مضادات
الميكروبات ،بما في ذلك إنشاء منظمة غير ربحية للبحث
والتطوير ،الشراكة العالمية لبحث وتطوير المضادات الحيوية
) ،(GARDPالتي بدأتها منظمة الصحة العالمية ومبادرة أدوية
المهملة (( 43)DNDiانظر الفصل الثاني ،القسم
األمراض ُ
ألف5.؛ والفصل الثالث ،القسم جيم2.؛ والفصل الرابع،
القسم باء)2.
وإنشاء المرصد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة،
ً
ً
وشامال للمعلومات والتحليالت
مركزيا
مصدرا
الذي يعتبر
ً
المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال الصحة العالمية( 44انظر
الفصل الثالث ،القسم جيم( 5.أ))
ومبادرة بشأن التسعير العادل لألدوية ،ومنتديات التسعير
العادل المرتبطة بها التي تُ عقد كل سنتين ،التي تناقش فيها
الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية ،والمنظمات
غير الحكومية ومنظمات المرضى ،وشركات المستحضرات
عدال لكل
الصيدالنية ،خيارات لنظام تسعير مستدام وأكثر
ً
من األنظمة الصحية والقطاعات الصناعية للمستحضرات
الصيدالنية( 45انظر الفصل الرابع ،القسم ألف)4.
وسلسلة من التحليالت الموجهة نحو تطوير إطار يمكن أن
يجمع صانعي السياسات وغيرهم من جميع المجاالت ذات
الصلة ويوجههم لدعم اإلنتاج المحلي لألدوية واللقاحات
وأدوات التشخيص بطريقة من شأنها أن تحسن النفاذ،
وتعظم من إمكانات تحسين الصحة العامة( 46انظر الفصل
الرابع ،القسم ألف.)10.

.5

الجهود المشتركة الشاملة للتصدي
لمقاومة مضادات الميكروبات

تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تصبح البكتيريا
والطفيليات والفيروسات والفطريات مقاومة لألدوية المضادة
للميكروبات التي تُ ستخدم في عالج العدوى التي تسببها .وفي
كل مرة ُيستخدم فيها أحد األدوية المضادة للميكروبات ،تقلل من
فعاليته لجميع المستخدمين ،ألن استخدامه يزيد من إمكانية تطور

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

واقترح اإلعالن السياسي لألمم المتحدة الصادر عن اجتماع الجمعية
العامة رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في
 16ديسمبر 51 2016
ً
عددا من اإلجراءات الالزمة لمنع “حقبة ما
بعد المضادات الحيوية” ،من بينها إنشاء فريق األمم المتحدة
للتنسيق فيما بين الوكاالت ( )IACGالمعني بمقاومة مضادات
الميكروبات لتقديم مبادئ توجيهية عملية ُ
للنهج الالزمة لضمان
اتخاذ إجراءات عالمية مستدامة وفعالة للتصدي لمقاومة مضادات
الميكروبات 52.واجتمع فريق األمم المتحدة للتنسيق فيما بين
الوكاالت مع مجموعة من المنظمات متعددة األطراف ،من بينها
منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والويبو والمنظمة العالمية لصحة
الحيوان ومنظمة التجارة العالمية ،باإلضافة إلى عدد من الخبراء
المستقلين53.
وقدم التقرير الذي رفعه فريق األمم المتحدة
ّ
للتنسيق فيما بين الوكاالت إلى األمين العام لألمم المتحدة
لتقديمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 2019
ً
عددا من التوصيات ،التي تهدف إلى توفير مبادئ توجيهية عملية
ُ
للنهج الالزمة لضمان اتخاذ اإلجراءات العالمية الفعالة والمستدامة
للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات (فريق األمم المتحدة
للتنسيق فيما بين الوكاالت .)2019 ،وتمت هيكلة التوصيات
األربع عشرة في المجاالت الخمسة التالية :ألف .تسريع وتيرة
التقدم في البلدان؛ باء .االبتكار من أجل تأمين المستقبل؛ جيم.
التعاون من أجل اتخاذ إجراءات أكثر فعالية؛ دال .االستثمار من
أجل تحقيق استجابة مستدامة؛ هاء .تعزيز المساءلة والحوكمة
العالمية .وكان التقرير يهدف ،ضمن جملة أمور ،إلى دعم حشد
الجهود التخاذ اإلجراءات من جانب جميع أصحاب المصلحة؛ وسلط
الضوء على الضرورة الملحة التخاذ اإلجراءات الالزمة؛ واتبع نهج
“صحة واحدة” متسق إزاء مقاومة مضادات الميكروبات ،يشمل
صحة النباتات والحيوانات المائية والبرية واإلنسان ،وكذلك إنتاج
الغذاء واألعالف والبيئة؛ وركز على تعزيز النظم الحالية؛ ونظر في
الخيارات المتعلقة بزيادة التعاون الدولي.
ودعا األمين العام ،في تقريره إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة،
المنظمات ثالثية األطراف إلى إنشاء أمانة مشتركة ،ومواصلة تحديد
طرق تنفيذ تقرير فريق األمم المتحدة للتنسيق فيما بين الوكاالت
بطريقة شفافة وتنفيذ ترتيبات الحوكمة والترتيبات المؤسسية
الالزمة 54وذلك من خالل دعم األمانة المشتركة ،وبالتعاون الوثيق
مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وهيئات منظومة األمم المتحدة
األخرى والدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين.

ويستند عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مقاومة مضادات
الميكروبات إلى خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات
الميكروبات ،التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في عام 58 ،2015
ً
ً
واسعا من إذكاء الوعي وتنفيذ السياسات واألنشطة
نطاقا
ويغطي
التقنية 59.وتعمل منظمة التجارة العالمية على معالجة مخاوف
مقاومة مضادات الميكروبات من خالل ،من بين أمور أخرى ،إدارة
الجوانب ذات الصلة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير
الصحة والصحة النباتية (اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية)
واالتفاقية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة (اتفاق الحواجز التقنية
أمام التجارة) (انظر القسم باء(3.ب)) .ويمكن أن يدعم القانون
التجاري تنفيذ المعايير الدولية لالستخدام المناسب للمضادات
الحيوية ،بما في ذلك تربية الحيوانات وممارسات التصنيع الجيدة أو
أحدهما .ورغم أن الويبو ليس لديها والية رسمية للعمل على القضايا
المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات ،فإنها تتعاون مع منظمة
الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية بشأن قضايا الصحة العامة
والتجارة والملكية الفكرية ،ويشمل ذلك القضايا المتعلقة بمقاومة
ً
أبحاثا حول العالقة بين االبتكار
مضادات الميكروبات ،وقد نشرت
والملكية الفكرية بخصوص المضادات الحيوية (سامبات2015 ،؛
الويبو2015 ،ج؛ جينر وآخرون.)2017 ،

ألف .سياسة الصحة العامة

المقاومة47.
وأقرت األمم المتحدة بمقاومة مضادات الميكروبات
ّ
ً
ً
ً
باعتبارها تهديدا عالميا ،وقد استرعت مزيدا من تركيز الوكاالت
الصحية والحكومات والمنظمات الدولية .وتكمن مسببات مقاومة
مضادات الميكروبات في البشر والحيوانات والنباتات والغذاء والبيئة
(فريق األمم المتحدة للتنسيق فيما بين الوكاالت48.)2019 ،
ً
ونظرا
ألن تأثير مقاومة مضادات الميكروبات عالمي ،فإنه يتجاوز صحة
اإلنسان وسيكون له عواقب اقتصادية وعواقب أخرى ،ويتعين
وجود استجابة مستدامة وشاملة إلشراك مختلف الجهات الفاعلة
والقطاعات ،مثل الطب البشري والبيطري والزراعة والتمويل والبيئة
ويطلق على هذا النهج اسم “صحة واحدة”،
والمستهلكينُ 49.
ويسعى إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة لمواجهة التحدي
العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات .ووقعت منظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة ( )FAOوالمنظمة العالمية لصحة الحيوان
( )OIEوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPومنظمة الصحة
العالمية مذكرة تفاهم في عام  2018ووضعوا خطة عمل مشتركة
للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات بطريقة شاملة50.

وافقت الدول األعضاء ،في قرار اعتمدته الجمعية العامة في
 10أكتوبر  ،2019على تعزيز التعاون للتصدي لمقاومة مضادات
ً
تحديا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
الميكروبات ألنها تشكل
مشيرة إلى عمل فريق األمم المتحدة للتنسيق فيما بين الوكاالت
وتوصياته على النحو الوارد في تقرير األمين العام 55.وكانت مقاومة
مضادات الميكروبات موضوع الندوة التقنية المشتركة السادسة
بين منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية في
عام  56 ،2016وتناولها أنشطة المساعدة التقنية الثالثية57.

ولمواجهة التحدي المتمثل في مقاومة مضادات الميكروبات،
وضعت العديد من البلدان خطط عمل وطنية 60.ومع ذلك ،هناك
ً
ً
صعبا
أمرا
عدد من العوامل التي تجعل تنفيذ خطة عمل وطنية
بالنسبة للعديد من البلدان ،من بينها الوعي واإلرادة السياسية،
والتمويل ،والتنسيق ،والمراقبة ،والبيانات والقدرة التقنية (انظر
الشكل .)1.2
وتشمل التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة مقاومة مضادات
الميكروبات :تحسين النظافة؛ ومكافحة العدوى لمنع انتشار
البكتيريا المقاومة؛ وتطوير مضادات ميكروبات جديدة ال تقاومها
البكتيريا؛ وتحسين جهود الحفظ للحفاظ على فعالية مضادات
الميكروبات الجديدة والعقاقير الموجودة .ويعتبر اإلشراف واالبتكار
والنفاذ ثالثة أهداف رئيسية في التصدي لمقاومة مضادات
الميكروبات (انظر الشكل  .)2.2وجرت مناقشة البحث والتطوير
في مضادات الميكروبات بمزيد من التفصيل في الفصل
الثالث ،القسم جيم.2.وتمت مناقشة النفاذ إلى أدوية مضادات
الميكروبات بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع ،القسم باء.2.

.6

تنظيم التكنولوجيات الصحية

يتمثل الغرض من تنظيم التكنولوجيات الصحية في ضمان
جودة األدوية وسالمتها وفعاليتها (بما فيها اللقاحات وغيرها من
األدوية البيولوجية) ،وفي حالة األجهزة الطبية ،يتمثل في جودة
هذه األجهزة وسالمتها وفعاليتها وأدائها (منظمة الصحة العالمية،
ً
ً
ً
مهما في التأثير على النفاذ
دورا
أيضا
2003ب) .ويلعب التنظيم
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الشكل  :1.2التحديات األساسية في تنفيذ خطط العمل الوطنية
التمويل

الوعي واإلرادة السياسية

تحتاج العديد من البلدان إلى سرد
أقوى يمكنه إشراك كل من صانعي
السياسات وعامة الناس ،من خالل
ربط مقاومة مضادات الميكروبات
بالمصالح الوطنية ،مثل الغذاء
والصحة والبيئة والتنمية االقتصادية
البيانات والقدرة التقنية



يلزم تمويل من القطاعين العام
والخاص لبناء النظم ودعم البنية
التحتية لمنع العدوة في المقام األول،
ومن ثم تمكين النفاذ المستدام إلى
مضادات الميكروبات واستخدامها

تحديات وضع خطط
العمل الوطنية موضع
التنفيذ

تحتاج البلدان إلى بيانات عن
مقاومة مضادات الميكروبات
واستخدامها والنفاذ إليها ،لكن
العلم في هذه المجاالت مكلف
ومعقد ،ويفتقر العديد من
البلدان إلى القدرات التقنية
والمعرفة لتحليل هذه البيانات
ووضع إجراءات مستنيرة
بالبيانات.

التعاون

نقص الموارد البشرية والتقنية
والمالية باإلضافة إلى الخدمات
اللوجستية المعقدة وطرق
العمل ،يعيق التنسيق بين
القطاعات ومجموعات أصحاب
المصلحة

المراقبة

لدى عدد قليل من البلدان أنظمة مراقبة خاصة بها ،في حين يوجد عدد أقل
من البلدان قام بإدراج تلك األنظمة في أنظمة صحية وزراعية أوسع
المصدر :فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت المعني بمقاومة مضادات الميكروبات (" ،)2018مقاومة مضادات الميكروبات :خطط العمل الوطنية" ،ورقة مناقشة فريق
التنسيق المشترك بين الوكاالت المعني بمقاومة مضادات الميكروبات

الشكل  :2.2اإلدارة واالبتكار والنفاذ :تحقق توازن دقيق بين األهداف المتضاربة

اإلشراف للحفاظ على فعالية مضادات الميكروبات
الجديدة والحالية .ومع ذلك ،فإن اإلشراف يمكن
أن يقيد النفاذ ويقوض االبتكار الحالي.

االبتكار لمضادات الميكروبات الجديدة .ومع ذلك،
ً
متاحا ،ويعتبر االبتكار بدون
يجب أن يكون االبتكار
ً
شيئا من قبيل التبذير.
الحفظ

النفاذ إلى مضادات الميكروبات لماليين األشخاص
الذين ال تتوفر لديهم .ومع ذلك ،فإن زيادة النفاذ
دون الحفاظ واالبتكار سوف تزيد من سرعة
المقاومة.

المصدر" :مقاومة مضادات الميكروبات – وباء عالمي" ،ورقة المعلومات األساسية في الندوة التقنية عن مقاومة مضادات الميكروبات :كيف يمكن تعزيز ابتكار المضادات
الحيوية والنفاذ إليها واستخدامها المناسب؟ من إعداد أمانات منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية.2016 ،
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إلى المنتجات الجديدة .إال أن التدابير التنظيمية غير المبررة و/أو
االفتقار إلى الشفافية في العملية التنظيمية واإلجراءات البطيئة،
يمكن أن يشكل عقبات تعوق النفاذ .وقد يتطلب فرض معايير
سالمة أعلى وشروط تنظيمية إضافية أخرى أن تعطي الشركات
المصنعة بيانات أكثر إلثبات سالمة المنتجات ،أو أن تضخ
استثمارات إضافية في مرافق اإلنتاج من أجل بلوغ معايير الجودة
الالزمة .ونتيجة لذلك ،يمكن لفرض معايير تنظيمية أعلى أن
يزيد مستوى االستثمار الالزم ويمكن أن يسهم في زيادة أسعار
المنتجات النهائية.

ً
ً
أساسيا لضمان جودة
شرطا
ويعتبر وجود نظام تنظيمي فاعل
المنتجات الموجودة في السوق وسالمتها وفعاليتها .والحكومات
الوطنية مسؤولة عن إنشاء هيئات وأطر تنظيمية وطنية أو
إقليمية تكون لديها رسالة واضحة ،وأساس قانوني سليم،
وأهداف واقعية .ويجب أن يكون لدى الهيئات هيكل تنظيمي
ٍ
كاف من الموظفين المؤهلين ،وتمويل مستدام،
مناسب ،وعدد
وإمكانية النفاذ إلى أحدث المؤلفات التقنية القائمة على األدلة
ومعدات ومعلومات ،إلى جانب القدرة على ممارسة رقابة فعالة
على السوق .ويجب أن تكون الهيئات التنظيمية مسؤولة أمام

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

كل من الحكومة والجمهور ،ويجب أن تتسم عمليات صنع القرار
فيها بالشفافية .وينبغي إدخال آليات للرصد والتقييم في النظام
الرقابي من أجل تقييم تحقيق األهداف المحددة61.
ُ َّ
وتوجد في معظم البلدان هيئة تنظيمية ومتطلبات رسمية
للحصول على ترخيص بتسويق األدوية.

ويتمثل التحدي اآلخر الذي يواجه الوكاالت التنظيمية في التعقيد
المتزايد لسالسل توريد تصنيع المستحضرات الصيدالنية .فعلى
سبيل المثال ،قد تقوم شركة حاصلة على شهادة ممارسات
التصنيع الجيدة في مجال توريد مواد المستحضرات الصيدالنية
الفعالة من هيئة رقابية صارمة ،بشراء مواد المستحضرات
الصيدالنية الفعالة هذه من شركات مصنعة أخرى غير حاصلة على
تلك الشهادة.
ويشمل دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز تنظيم التكنولوجيا
الصحية إصدار القواعد والمعايير التي أوصت بها لجان الخبراء التابعة
لها ،وتقييم اآلليات التنظيمية ودعم بناء القدرات التنظيمية على
المستوى الوطني أو اإلقليمي ،ودعم أنشطة ما بعد التسويق،
إضافة إلى اإلثبات المسبق لألهلية لألدوية األساسية واللقاحات
سيما أدوات التشخيص في المختبر،
وبعض األجهزة الطبية ،وال ّ
ً
دوليا (انظر
من أجل تسهيل شراء منتجات ذات جودة مناسبة
الفصل الرابع ،القسم ألف.)8.
إنها لمهمة معقدة أن تحقق التوازن بين فوائد النفاذ المبكر
إلى المنتجات الجديدة وأوجه عدم اليقين فيما يتعلق بجودتها
مقبوال من المجازفة.
وفعاليتها وسالمتها ،وأن تجد مستوى
ً
الم ِّ
عقد الذي يتمثل في استخدام
نظمون
الم َّ
ّ
التحدي ُ
ويواجه ُ
أفضل المعارف العلمية المتاحة لتحقيق التوازن بين شتَّ ى
المصالح المختلفة لعامة الناس والمرضى ومنتجي التكنولوجيات
الطبية الخاضعة للتنظيم ،مع ضمان مأمونية المنتجات وفعاليتها.
للم ِّ
نظمين
وتحقيق االستخدام األمثل للموارد الشحيحة المتاحة ُ
ً
ً
وحتما ستنتج عن
أهمية متزايدةً في المستقبل.
سوف يكتسب
المنتجات الجديدة في هذه البيئة تحديات تنظيمية جديدة.
ويستعرض القسم التالي مفهوم تنظيم التكنولوجيات الطبية،
مع التركيز بوجه خاص على األدوية.

(أ)

ما الداعي لتنظيم المنتجات الطبية؟

يجب أن تكفل الحكومات أن يخضع تصنيع المنتجات الطبية
وتوزيعها واستخدامها لتنظيم فعال لحماية الصحة العامة وتعزيزها
(راغو وسانتوسو .)2008 ،والهدف من تنظيم األدوية هو ضمان
ما يلي:

وأن يتم تصنيع المنتجات وتخزينها وتوزيعها وصرفها في
الصيدليات على نحو مالئم عن طريق شركات مصنعة وتجار
جملة ومهنيين صحيين مرخص لهم
وأن يتم الكشف عن التصنيع والتجارة في المنتجات متدنية
الجودة والمزيفة ( )FSوفرض العقوبات المالئمة لهما
وأن يحصل المهنيون الصحيون والمرضى على المعلومات
الالزمة لتمكينهم من استخدام المنتجات (األدوية بوجه خاص)
على نحو رشيد
ً
قانونيا ،بالعدالة
وأن يتسم الترويج والدعاية ،حيثما كان ذلك
والتوازن وأن يهدفا إلى االستخدام الرشيد
وأال تعوق النفاذ حواجز تنظيمية غير مبررة

وأن يجري رصد اآلثار الضارة لألدوية بشكل كاف (على سبيل
المثال ،رصد اآلثار السلبية الخطيرة على مستوى السكان).
ورغم أن الناس يتعاطون الوصفات الطبية من شتى المصادر
لتخفيف األلم واالنزعاج وأعراض المرض منذ آالف السنين ،فإن
التفكير في كيفية التأكد من تمتع األدوية بالجودة المطلوبة لم
ً
نسبيا .حيث بدأت حقبة تنظيم األدوية
يظهر إال منذ وقت قصير
الحديثة والتكنولوجيا الطبية بعد العديد من الفتوح العلمية التي
شهدتها الكيمياء وعلم وظائف األعضاء وعلم العقاقير في القرن
التاسع عشر.

ألف .سياسة الصحة العامة

ً
وغالبا ما تخضع التكنولوجيات الطبية األخرى ،مثل األجهزة
الطبية ،لمتطلبات تنظيمية أقل .بيد أن تنظيم األجهزة الطبية،
ً
ً
تعقيدا
وفقا لمستوى مخاطرها ،يمكن أن يكون أكثر
الذي يتم
ويتطلب مهنيين خبراء لمراجعة الملفات .ونشرت منظمة الصحة
العالمية مبادئ توجيهية في هذا الصدد  -اإلطار التنظيمي
العالمي النموذجي لمنظمة الصحة العالمية لألجهزة الطبية بما
في ذلك األجهزة الطبية المستخدمة التشخيص في المختبر
وأعدت موجزات قطرية بشأن تنظيم األجهزة الطبية من
(- )2017
ّ
أجل تحليل الثغرات التنظيمية وتحسين فهم االحتياجات (منظمة
الصحة العالمية2017 ،ي)62.

أن تكون المنتجات بالمستوى المطلوب من الجودة والسالمة
والفعالية

إال أن االستجابات الحكومية لمختلف الكوارث الطبية أدت فيما
بعد إلى التعجيل بإعداد تنظيم األدوية بصورة فعالة .فعلى سبيل
المثال ،تم استحداث القانون االتحادي األمريكي بشأن األغذية
والعقاقير ومستحضرات التجميل الصادر عام  ،1938واشتراطه
أن يتم اإلخطار بالعقاقير الجديدة قبل طرحها في السوق ،عقب
وفاة أكثر من  100شخص في الواليات المتحدة نتيجة تناول مادة
دايثيلين غليكول ،التي كانت تستخدم في صورة مذيب في سائل
من السلفانيالميد ،هو شراب مضاد حيوي بنكهة توت العليق.
وكانت الدفعة القوية الثانية التي زادت من الرقابة الحكومية هي
كارثة الثاليدوميد .وكان ُيعطى الثاليدومايد ،الذي ُيوصف في
األساس على أنه مسكن ،لألمهات الحوامل الالتي يعانين من
غثيان الصباح .وفيما بين عامي  1958و ،1960انتشر الثاليدوميد
ً
بلدا حول العالم ،وتسبب في أن ما يقدر بنحو 10000
في 46
طفل ولدوا بتشوهات خلقية خطيرة (راغو وسانتوسو.)2008 ،
وفي مجال األجهزة الطبية ،ذكرت التقارير أن بنحو 300000
ً
بلدا قد تأثرن من جراء إنتاج بعض غرسات الثدي
امرأة في 65
المصنوعة من السيليكون التي تم بيعها من عام  2001إلى عام
 ،2010والتي كانت معرضة بشكل كبير لخطر التمزق والتسرب
أكثر من الغرسات األخرى63.
وأدت هذه الكوارث إلى النهوض لتنسيق الجهود من أجل زيادة
الرقابة بدافع محدد هو أن المنتجات الطبية ليست منتجات
ً
غالبا للمعارف التي
استهالكية عادية .ويفتقر المستهلكون
تمكنهم من اتباع خيارات مستنيرة فيما يتعلق بالوقت المناسب
الستخدام دواء معين ،واختيار األدوية الواجب استخدامها ،وكيفية
استخدامها .وقد ال يكون لديهم المعلومات الكافية للمقارنة بين
المنافع المحتملة وخطر اآلثار الجانبية .ولذلكُ ،يشترط في معظم
البلدان طلب المشورة المهنية من الطبيب أو الصيدلي .ويمكن
لألدوية التي تفتقر إلى الفعالية أو تلك ذات الجودة المنخفضة
أن تؤدي إلى فشل عالجي ،فيتفاقم المرض أو تنشأ مقاومة
لألدوية ويمكن أن يتسبب في فقدان المرضى الثقة في نظام
الرعاية الصحية.
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حدد جودة األدوية األصلية ومأمونيتها وفعاليتها إلى حد كبير من
تُ َّ
خالل البحوث والتجارب السريرية وما قبل السريرية المستفيضة.
ولكي تتم الموافقة على دواء جنيس أو عالج بيولوجي مماثل،
يجب أن تكون معايير الجودة مماثلة لمنتجات األدوية األصلية،
ويجب إظهار التكافؤ العالجي مع منتجات األدوية األصيلة من
خالل الدراسات المناسبة.

(ب) التجارب السريرية
ٌ
مجموعات كبيرةٌ
بحثية تشارك فيها
دراسات
التجارب السريرية هي
ٌ
ٌ
من البشر لتقييم مأمونية و/أو فعالية األدوية الجديدة أو األجهزة
الطبية الجديدة عن طريق رصد آثارها في األشخاص المشاركين
في تجارب البحث العلمي (الذين قد يكونون من المرضى أو
أن استخدام البشر لألدوية الجديدة ألول
األصحاء المتطوعين) .إال َّ
ً
جد ًا من األشخاص المشاركين
مرة يتم
دائما بحذر على عدد محدود ّ
ً
ً
دورا
أيضا إلى أن للتجارب السريرية
في التجارب .وتجدر اإلشارة
ً
ً
كثيرا من معايير
دخالت ،حيث إن
حيويا في تقييم مأمونية التَّ ُّ
السالمة يمكن التحكم فيها بالجودة .ويقيس الباحثون مدى تغير
صحة األشخاص المشاركين في التجارب عند مقارنتها بصحة َم ْن
ً
ً
ً
ً
معياريا .والتدخالت
عالجا
وهميا) أو َم ْن تلقوا
(دواء
عالجا
لم يتلقوا
ً
ً
أيضا العمليات
التي يمكن تقييمها في التجارب السريرية قد تشمل
الجراحية أو اإلجراءات الشعاعية أو العالجات األخرى أو أدوات
التشخيص أو أساليب الوقاية (مثل ،اللقاحات).
ومعظم البحوث السريرية التي تنطوي على اختبار أدوية جديدة
تسير بسلسلة ُمرتَّ بة من الخطوات تسمى المراحل .وهذا يتيح
نحو ُي ِ
سفر عن معلومات
للباحثين طرح أسئلة واإلجابة عنها على ٍ
ً
أيضا.
موثوق بها عن مأمونية المنتج وفعاليته ،ويحمي المرضى
وتُ َّ
صنف معظم التجارب السريرية إلى واحدة من أربع مراحل:
تجربة المرحلة األولى :الدراسات األولى التي تُ جرى على
قيم :مأمونية الدواء ،بما في ذلك الجرعة
متطوعين
أصحاء تُ ِّ
ّ
المناسبة واآلثار الجانبية ،وكيفية تناول الدواء الجديد (عن
طريق الفم ،أو الحقن في الدم أو في العضالت) ،وعدد
ً
آمنة.
المرات التي يجب تناوله بها ،وما هي الجرعة التي تعتبر
وعادةً ما تنطوي تجربة المرحلة األولى على عدد قليل فقط
من المتطوعين األصحاء أو من المرضى.
تجربة المرحلة الثانية :تواصل تجربة المرحلة الثانية اختبار
مأمونية الدواء ،وتبدأ في تقييم مدى مفعول الدواء الجديد
(الفعالية) .وعادةً ما تُ ِّركز دراسات المرحلة الثانية على حالة
معينة أو مرض معين في مجموعة أكبر من األشخاص (عدة
مئات).
تجربة المرحلة الثالثة :تبحث هذه التجارب فعالية الدواء في
مجموعات كبيرة من البشر (من عدة مئات إلى عدة آالف)
من خالل مقارنة التدخل بمعيار الرعاية أو دواء وهمي ،حسب
ً
أيضا على رصد اآلثار
االقتضاء .وتعمل تجارب المرحلة الثالثة
الضارة وجمع مزيد من المعلومات عن المأمونية.
تجربة المرحلة الرابعة أو “مرحلة ما بعد التسويق”:
بعد الموافقة على طرح دواء ما في السوق ،يكون غرض
تجارب المرحلة الرابعة هو مواصلة تقييم اآلثار الجانبية
للدواء ومخاطره وفوائده عبر فترة زمنية أطول وعلى عدد
من األشخاص أكثر ممن ُأجريت عليهم تجارب المرحلة الثالثة
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السريرية .ويشارك في تجارب المرحلة الرابعة عدة آالف من
األشخاص (معاهد الصحة الوطنية64.)2001 ،

(ج)

أخالقيات البحث العلمي

()1

أخالقيات التجارب السريرية

ال تنطوي التجارب السريرية على أمور تتعلق بمأمونية المنتجات
ً
أيضا مسائل أخالقية مختلفة .وفيما
ختبرة فحسب ،بل تُ ثير
الم َ
ُ
يلي أهم المسائل التي يجب أن تتناولها لجان أخالقيات البحث
العلمي قبل السماح بإجراء أي تجربة سريرية:
نسبة الفوائد إلى المخاطر

صون كرامة المشتركين المحتملين ،وذلك يشمل صحة
إجراءات الحصول على الموافقة المستنيرة (نوعية المعلومات
قدمة وعدم إكراه المشتركين) وحماية الخصوصية (سرية
الم َّ
ُ
البيانات الشخصية)
المساواة في الحصول على فوائد البحث المتوقعة (معرفة
جديدة أو منتجات جديدة)
إيالء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة وعدم التمييز.

وقد وضعت هيئات دولية ووطنية كثيرة إرشادات لتوجيه
السلوك األخالقي في البحث ،وذلك على مدى فترة تزيد عن 70
ً
عاما .ففي عام  ،1964اعتمدت الجمعية الطبية العالمية إعالن
هلسنكي ،عقب نشر دستور نورمبرغ األخالقي في عام .1947
وقد جرت مراجعته بانتظام في أثناء ذلك ،واعتُ مد أحدث إصدار
عترف بها
له في عام  .2013ومن التوجيهات األخالقية األخرى ُ
الم َ
ً
المبادئ التوجيهية األخالقية الدولية للبحوث الطبية الحيوية
عالميا
ُ
التي تُ جرى على البشر ،والتي نشرها مجلس المنظمات الدولية
ً
مؤخرا
للعلوم الطبية ألول مرة في عام  ،1982وتم تنقيحها
في عام  2016بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (مجلس
المنظمات الدولية للعلوم الطبية .)2016 ،ومن الشروط األخالقية
األساسية لمقارنة عالجين لمرض ما بتجربة موجهة تستخدم
ً
عشوائيا لتلقي إحدى
عينات عشوائية (حيث يتم اختيار المشاركين
التدخالت السريرية المتعددة) هو أنه ال بد من وجود سبب وجيه
العتبار أن أحد العالجين أفضل من اآلخر بالفعل ،لكن في الوقت
ذاته ،ثمة ريب حقيقي بين الخبراء في هذا المجال بشأن إذا ما كان
ً
مجديا أم ال (مبدأ التوازن).
العالج سيكون
وبعد صدور قرار من جمعية الصحة العالمية في عام ،2006
ً
استحدثت منظمة الصحة العالمية أداةً
مهمة تهدف إلى تحسين
شفافية التجارب السريرية ،وهي منبر السجالت الدولية للتجارب
السريرية ،التي تساعد على توفير إمكانية إطالع الجمهور على
معلومات عن التجارب السريرية التي تُ جرى في جميع أنحاء العالم
(انظر الفصل الثالث ،القسم باء.)7.
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()2

قواعد البيانات الصحية والبنوك الحيوية

تخضع قواعد البيانات الصحية والبنوك الحيوية (مجموعات المواد
البيولوجية للمرضى والبيانات ذات الصلة) للمبادئ األخالقية.
واعتمدت الجمعية الطبية العالمية إعالن تايبيه 66،الذي يوفر

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

مبادئ إضافية تتعلق باإلجراءات السريرية لتطبيق إعالن هلسنكي
على قواعد البيانات الصحية والبنوك الحيوية.

حماية األجيال القادمة :يجب إيالء االهتمام الالزم لتأثير علوم
الحياة على األجيال القادمة ،بما في ذلك تأثيرها على التكوين
الجيني لهذه األجيال

الحق في االستقالل الذاتي والخصوصية والسرية ،الذي يمنح
ً
أيضا الحق في ممارسة الرقابة على استخدام بياناتهم
األفراد
الشخصية والمواد البيولوجية

إن القضايا المختلفة التي يتعين النظر فيها ليست بمنأى عن
بعضها .وقد تتناول األسئلة المتعلقة بالتكنولوجيا وحمايتها
القانونية مجموعة متنوعة من المستويات ،ومنها:

تتضمن المبادئ الواردة في إعالن تايبيه ما يلي:

يجوز التنازل عن متطلبات الموافقة لحماية صحة السكان
في حالة وجود تهديد خطير ومباشر محدد بوضوح تكون فيه
البيانات مجهولة الهوية غير كافية.
وفيما يتعلق بالملكية الفكرية ،خلص إعالن تايبيه إلى أنه “ينبغي
إيالء اهتمام خاص لمسألة استغالل المحتمل للملكية الفكرية.
ويجب أن تؤخذ في االعتبار سبل حماية ملكية المواد والحقوق
ً
تعاقديا قبل جمع المواد ومشاركتها.
واالمتيازات وتحديدها
وينبغي معالجة مسائل الملكية الفكرية في سياسة تغطي حقوق
جميع أصحاب المصالح ويتم إبالغها بطريقة تتسم بالشفافية”.

()3

أخالقيات البيولوجيا

تصف منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
مجال أخالقيات البيولوجيا على النحو التالي:
“إن التقدم المحرز في علوم الحياة والمتمثل في أبحاث
الخاليا الجذعية واالختبارات الجينية واالستنساخ يمنح
البشر قوة جديدة لتحسين صحتنا والتحكم في عمليات
تطوير جميع أنواع الكائنات الحية .وأفضت الشواغل بشأن
اآلثار االجتماعية والثقافية والقانونية واألخالقية لهذا
التقدم إلى واحدة من أهم المناقشات في القرن الماضي.
وتمت صياغة كلمة جديدة لتشمل هذه الشواغل ،أال وهي:
أخالقيات البيولوجيا”67.
ومن بين المبادئ األساسية ألخالقيات البيولوجيا التي يجب
ً
وفقا لإلعالن العالمي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق
احترامها
اإلنسان ما يلي:
كرامة اإلنسان وحقوقه ،ومنها أنه يجب أن تكون مصالح
الفرد ورفاهيته لها األولوية على مصلحة العلم أو المجتمع
دون سواها
التعددية ،أو استيعاب أنظمة القيم المختلفة
الشفافية والنفاذ إلى المعلومات

نسبة الفوائد إلى المخاطر ،واالستقالل الذاتي ،والموافقة
المستنيرة المسبقة ،والخصوصية والسرية
احترام الضعف البشري والنزاهة الشخصية

التقاسم المنصف للفوائد الناتجة عن األبحاث العلمية مع المجتمع
بأسره وداخل المجتمع الدولي ،وال سيما مع الدول النامية

الجوانب األخالقية للتكنولوجيا في حد ذاتها (على سبيل المثال،
هل ينبغي السماح باألبحاث حول الخاليا الجذعية لألجنة؟)

الجوانب األخالقية للسلطات الوطنية التي تمنح حقوق الملكية
الفكرية االستئثارية في إحدى التكنولوجيات (على سبيل المثال،
ً
وراثيا يتعارض مع
هل منح براءة اختراع لحيوان ثديي معدل
األخالق؟)
الجوانب األخالقية لفرد أو شركة أو مؤسسة تسعى للحصول
على حقوق ملكية فكرية استئثارية إلحدى التكنولوجيات (على
سبيل المثال ،هل يجب على وكالة ممولة من القطاع العام
تسجيل براءة اختراع لنتائج أبحاثها؟ متى يكون القيام بذلك غير
أخالقي ،على سبيل المثال ،في حالة عدم وجود أي موافقة
الزمة؟)

ألف .سياسة الصحة العامة

ً
طوعيا ،وال
يجب أن يكون جمع البيانات والعينات وتخزينها
ٍ
كاف
تصح الموافقة إال إذا كان األفراد المعنيون على علم
ببعض الجوانب الرئيسية لكيفية استخدام هذه البيانات/
العينات ،ومنها المعلومات المتعلقة باالستخدام التجاري
وتقاسم المنافع ،وقضايا الملكية الفكرية ونقل البيانات أو
المواد إلى مؤسسات أخرى أو دول أخرى

 حماية البيئة والمحيط الحيوي والتنوع البيولوجي68.

الجوانب األخالقية لكيفية ممارسة أحد أصحاب حقوق الملكية
الفكرية للحقوق االستئثارية إلحدى التكنولوجيات (على سبيل
المثال ،هل يجب على صاحب براءة في أداة بحث أساسية أن
يرخصها بطريقة مفتوحة أو تقييدية؟ هل المؤسسات العامة
ً
أخالقيا بترخيص التكنولوجيات الطبية من منظور
ملزمة
إنساني بحت؟)69.
وفيما يتعلق بالعمل المعياري الحكومي الدولي ،تشارك المنظمات
الشريكة الثالث في هذه الدراسة الثالثية في لجنة األمم المتحدة
المشتركة بين الوكاالت المعنية بأخالقيات البيولوجيا 70.وتشمل
صكوك األمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بأخالقيات البيولوجيا
اإلعالن العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق اإلنسان (71،)1997
واإلعالن الدولي بشأن البيانات الجينية البشرية ( 72)2003واإلعالن
العالمي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان ( 73.)2005ويشمل
عمل منظمة الصحة العالمية في مجال أخالقيات البيولوجيا ،من
بين أمور أخرى ،تكوين اللجنة االستشارية المعنية بوضع المعايير
العالمية للحوكمة واإلشراف على تحرير الجينوم البشري ،وعقد
القمة العالمية للجان الوطنية المعنية بأخالقيات البيولوجيا74.

(د)
()1

المستحضرات العالجية البيولوجية
معلومات أساسية

ً
أيضا باسم
تمثل مستحضرات األدوية البيولوجية (المعروفة
المنتجات الصيدالنية البيولوجية أو المواد البيولوجية أو
ً
نموا في صناعة المستحضرات
البيولوجيات) أحد أسرع القطاعات
َّ
الصيدالنية .تنعكس األهمية السريرية المتزايدة للبيولوجيات في
عدد المنتجات المضافة إلى القائمة النموذجية لألدوية األساسية
لمنظمة الصحة العالمية( 75على سبيل المثال بيفاسيزوماب في
 ،2013وتراستوزوماب وريتوكسيماب في  ،2015وأداليموماب
ونيفولوماب في .)2019
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ويتم إنتاج المستحضرات العالجية البيولوجية عن طريق العمليات
البيوتكنولوجية باستخدام المواد البيولوجية ويمكن أن تشمل
المستحضرات المشتقة من الدم والبروتينات المؤتلفة العالجية،
ويستخدم المصطلح ،في كثير من األحيان،
وذلك من بين أمور أخرىُ .
للبروتينات المؤتلفة العالجية ،والمواد العالجية التي يتم تصنيعها عن
ً
وراثيا (التي تعمل على إنتاج
طريق تعديل إحدى السالالت الخلوية
البروتين المطلوب وتنقيته من المزرعة الخلوية).
ً
حاليا (المستحضرات
وتهيمن المستحضرات األصيلة على السوق
ً
وغالبا ما تكون أسعار
العالجية البيولوجية المرجعية أو (،))RBPs
هذه المستحضرات مرتفعة .المستحضرات العالجية البيولوجية
ً
أحيانا المتشابهات البيولوجية،
المتشابهة ( ،SBPsالتي تسمى
أو البيولوجيات الالحقة أو بيولوجيات االنضمام الالحق) هي
مستحضرات تشبه المستحضرات األصيلة من حيث الجودة
والمأمونية والفعالية (المستحضرات العالجية البيولوجية
المرجعية)76.
ً
أيضا إلى
ويمكن تقسيم المستحضرات العالجية البيولوجية
مركبات ذات وزن جزيئي منخفض (بيولوجيات “بسيطة”) ،وهي
ً
عموما بروتينات أصغر ال تعتمد على األجسام المضادة (مثل
األنسولين) ،ومركبات ذات وزن جزيئي أعلى (بيولوجيات “كبيرة”)،
ً
وغالبا ما يكون
مثل األجسام المضادة أحادية النسيلة (“.)”mabs
التوصيف التحليلي للمستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة
“البسيطة” أسهل من المستحضرات العالجية البيولوجية
المتشابهة األكبر مثل األجسام المضادة الوحيدة النسيلة ،وقد
سهل هذا ،في بعض الحاالت ،سبل الموافقة المختصرة77.
َّ

()2

ُسبل تسجيل المستحضرات العالجية البيولوجية

ً
نظرا لتعقيد الجزيئات ،يتطلب ترخيص السوق للمستحضرات
ً
ً
مقارنة
عموما المزيد من الدراسات السريرية،
العالجية البيولوجية
بالمستحضرات ذات الجزيئات الصغيرة ،إلثبات أن المستحضرات
متشابهة من منظور هيكلي وسريري .ولهذا السبب،
وضعت منظمة الصحة العالمية إرشادات محددة لمثل هذه
المستحضرات 78وتطبق بعض الهيئات التنظيمية ،مثل الوكالة
األوروبية لألدوية وإدارة الغذاء والدواء األمريكية ،قواعد محددة
للمستحضرات العالجية البيولوجية (المبينة أدناه).
ويجب أال تحتوي مستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة
المعتمدة من جانب هيئة تنظيمية على فوارق جوهرية من
الناحية السريرية مع المستحضر المرجعي (إدارة الغذاء والدواء،
2019ب) 79.وال يمكن ضمان فعالية المستحضرات العالجية
البيولوجية المتشابهة ومأمونيتها من خالل االعتماد على بيانات
االختبار المعملي واختبارات التكافؤ البيولوجي البسيطة (إجراء
وبدال من ذلك،
تجربة بجرعة واحدة على متطوعين أصحاء).
ً
تتطلب السياسات التنظيمية الحالية أن تخضع المستحضرات
العالجية البيولوجية المتشابهة لتجارب سريرية كبيرة ومكلفة
إلثبات تشابهها مع المستحضر األصيل .وعادةً ما تكون هذه
تجارب المرحلة الثانية أو الثالثة (انظر القسم (6ب) أعاله) ،التي يتم
فيها تسجيل مئات المرضى وتستمر لعدة أشهر .وأشارت لجنة
التجارة االتحادية األمريكية في عام  2009إلى أنه من المرجح أن
تكون تكلفة تطوير المستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة
ما بين  100و 200مليون دوالر أمريكي وتستغرق ما بين  8و10
سنوات ،مقارنة بتكلفة األدوية الجنيسة صغيرة الجزيئات التي
تتراوح ما بين مليون دوالر أمريكي إلى  5ماليين دوالر أمريكي
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وتستغرق ما بين  3و 5سنوات (لجنة التجارة االتحادية.)2009 ،
وأفاد تقرير ُأعد في عام  2016بتكليف من وكالة األدوية األوربية
أن تكلفة تطوير مستحضرات عالجية بيولوجية المتشابهة يمكن أن
تبلغ نحو  150إلى  250مليون يورو وتستغرق ما يصل إلى تسع
سنوات (سيمون-كوتشير.)2016 ،
وتُ َّ
كلف اآلليات التنظيمية بمهمة تحديد متى يمكن اعتبار هذا
ً
“قابال للتبديل” مع مستحضر عالجي
المستحضر “مشابها” أو
ً
بيولوجي مرجعية ،وقد تكون هناك حاجة إلى لوائح مختلفة لفئات
مختلفة من المستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة.
وتتكون المستحضرات العالجية البيولوجية من بروتينات معقدة
ً
غالبا بالطرق الكيميائية أو
ال يمكن تحديد خصائصها بصورة كاملة
حددها
الفيزيائية ،في حين أن خصائص أدوية الجزيئات الصغيرة ُي ِّ
ً
نسبيا
في المقام األول تركيبها الكيميائي ،مما يجعل من السهل
عمل نسخة مطابقة لهذه األدوية .ويمكن لبعض االختالفات
الطفيفة في عملية التحضير ،ومنها اختيار ساللة الخلية ووسط
ً
ً
كبيرا في الخصائص الفريدة للمستحضرات
تأثيرا
النمو ،أن تؤثر
ثم يكون لها تأثير في المأمونية السريرية
العالجية البيولوجية ،ومن َّ
للمستحضر وفعاليته .ولذلك ينبغي أال تحيد خصائص المستحضر
وعملية تصنيع المستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة عن
العملية المستخدمة للمستحضر المرجعي إال بأقل قدر ممكن.
وأصدرت بعض هيئات تنظيم األدوية – مثل إدارة الغذاء والدواء،
والوكالة األوروبية لألدوية ،80والوكالة السويسرية للمنتجات
فضال عن منظمة الصحة العالمية– 82
العالجية (،81)Swissmedic
ً
مبادئ توجيهية بخصوص تقييم المستحضرات العالجية
البيولوجية المتشابهة وترخيصها أو أحدهما .وبدأت المبادئ
التوجيهية والمسارات التنظيمية في الظهور في العديد من البلدان
متوسطة الدخل ،فنشرت دول كولومبيا والهند وماليزيا وبيرو
واالتحاد الروسي جميعها ،على سبيل المثال ،المبادئ التوجيهية
الخاصة بالمتشابهات البيولوجية (ويلش2016 ،ب؛ مبادرة
األدوية الجنيسة والمتشابهات البيولوجية2018 ،أ) .ووافقت
بعض الدول على عدد من المستحضرات العالجية البيولوجية غير
األصيلة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين ،قبل إنشاء مسارات
محددة لتسجيل المستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة
(بوسكو وشانس2013 ،؛ مبادرة األدوية الجنيسة والمتشابهات
البيولوجية2018 ،ب) .وتختلف هذه المستحضرات العالجية
البيولوجية عن المستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة
المعتمدة من خالل إظهار قابلية المقارنة مع المستحضرات
العالجية البيولوجية المرجعية.

()3

ماذا سيكون تأثير المستحضرات العالجية البيولوجية
المتشابهة على األسعار؟

يعتبر استحداث المتشابه البيولوجي أكثر تكلفة ويستغرق
ً
وقتا أطول بكثير من استحداث نسخ جنيسة من األدوية ذات
ً
لتعقد المستحضرات العالجية البيولوجية
الجزيئات الصغيرة ،نظرا
ُّ
وعمليات تصنيعها ،والحاجة إلى إجراء تجارب موجهة تستخدم
ً
عشوائيا
عينات عشوائية (تجارب يتم فيها اختيار المشاركين
ً
أيضا القسم
لتلقي إما مادة االختبار أو دواء وهمي؛ انظر
(6ب) أعاله) .وهناك غموض حول مقدار المنافسة التي يمكن
توقعها من المستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة وإلى
أي مدى يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى انخفاضات في
األسعار .ويرجع هذا الغموض إلى عدد من العوامل ،منها الحاجة

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

ً
محدودا
ويعتبر استخدام المستحضرات العالجية البيولوجية
في العديد من األنظمة الصحية للبلدان منخفضة ومتوسطة
ً
عموما
الدخل بمجموعة من العوامل ،منها ارتفاع األسعار
للمستحضر العالجي البيولوجي ،والحاجة (في بعض الحاالت) إلى
المرافق الصحية التي يمكن أن تدعم عمليات التسريب الوريدي
الخاضعة لإلشراف ،والحاجة (في بعض الحاالت) إلى التكنولوجيا
المستخدمة في التشخيص المعقد .ومع ذلك ،فإن استخدام
المستحضرات العالجية البيولوجية في النظم الصحية محدودة
الموارد آخذة في االزدياد .وتم إطالق مشروع تجريبي لمنظمة
الصحة العالمية في عام  2017من أجل التثبت المسبق ألهلية
مستحضرات عالجية بيولوجية ومستحضرات عالجية بيولوجية
ً
أيضا الفصل الرابع ،القسم ألف (11.أ)).
مشابهة محددة (انظر
وقد وضع فريق التأهيل المسبق التابع لمنظمة الصحة العالمية
ً
تجريبيا لمنظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق الثنين من
إجراء
ً
المستحضرات العالجية البيولوجية  -ريتوكسيماب وتراستوزوماب
 ويدعو الشركات المصنعة إلى تقديم طلب اإلعراب عن االهتماملتقييم المستحضر إلى فريق التأهيل المسبق للمستحضرات
العالجية البيولوجية التابع لمنظمة الصحة العالمية83.
دخلت منظمة الصحة العالمية في شراكة مع مركز أوتريخت
للمستحضرات العالجية لبيولوجية الميسورة في مبادرة الستحداث
المستحضر العالجي البيولوجي المتشابه باليفيزوماب ،وهو عالج
الر َّضع المولودين قبل األوان.
يمنع عداوى الجهاز التنفسي عند ُ
تشير التقديرات إلى أنه يمكن إنتاج نسخة من مستحضر عالجي
ً
ً
أمريكيا لكل مريض ،أي ما
دوالرا
بيولوجي متشابه مقابل 250
يعادل نحو  5إلى  15بالمائة من أسعار األدوية األصيلة في البلدان
مرتفعة الدخل (كرو2017 ،؛ سانشيز لونا وآخرين.)2017 ،

(هـ) مستقبل التنظيم
وافقت الهيئات التنظيمية على مجموعة من “العالجات المتقدمة”
أو “المستحضرات الطبية العالجية المتقدمة” ودخلت حيز االستخدام
السريري 84،منها العالجات الجينية وعالجات الخاليا وهندسة األنسجة
(انظر اإلطارين  3.2و .)4.2ويجرى استحداث الجسيمات النانوية التي
تُ قدم أدوية العالج الكيميائي بشكل انتقائي إلى الخاليا السرطانية85
ِّ
وقد تقدم هذه العالجات المتقدمة عالجات جديدة لعدد من األمراض

ويزداد اعتماد مستقبل تنظيم األدوية وغيرها من التكنولوجيات
الطبية الخاضعة للتنظيم على مهارات علمية بالغة التطور وعلى
الم ِّ
نظمين ،إلى جانب قدر أكبر من التعاون والتنسيق .والنظام
قدرة ُ
ً
مهم في أي نظام
عنصر
الرقابي ،مدعوما بالتشريعات ذات الصلة،
ٌ
ٌ
صحي حديث وفاعل ،وهو ضروري من أجل تيسير االبتكار والحصول
على أدوية جديدة آمنة وفعالة86.
كثير من أوجه السياسة الصحية األخرى
وعالوة على التنظيم ،يوثر
ٌ
في ابتكار التكنولوجيات الطبية وفي الحصول عليها .ويتحدث
القسم (أ) من الفصل الرابع عن توريد األدوية والتكنولوجيات
فضال عن الشراء ،وتنظيم
الطبية في إطار النظم الصحية،
ً
األسعار ،وتمويل النظم الصحية.
ً
أيضا االستخدام المتزايد لألجهزة المحمولة في الصحة إلى
يؤدي
ظهور مشكالت تنظيمية جديدة تحتاج إلى معالجة ،مثل اعتماد
التطبيقات والمسؤولية وقابلية التشغيل البيني وتدفقات
البيانات (عبر الحدود) وسرية بيانات المريض92 .

(و)

ألف .سياسة الصحة العامة

إلى معرفة تقنية متطورة ،وارتفاع تكاليف التطوير ،والقضايا
ً
تحديا ،والقوانين التي تمنح
الخاصة بالمناولة والتخزين التي تمثل
ً
ً
مؤقتا لبيانات االختبارات إلى راعي المستحضر األصيل،
استئثارا
وشواغل االستمناع ،والمتطلبات التنظيمية اإلضافية المحتملة
(مثل متابعة األدوية بعد تسويقها والتيقظ الدوائي) لضمان
المأمونية والفعالية (روجير وجولدسميث .)2008 ،وقد أظهرت
التجربة في تطوير األدوية الجنيسة ذات الجزيئات الصغيرة أنه
لن تحدث في الغالب تخفيضات كبيرة في األسعار حتى يحين
الوقت الذي توجد فيه شركات مصنعة عديدة للمستحضر نفسه
في السوق .وأشارت التقديرات األولية إلى أن انخفاض األسعار
ً
محدودا بنحو  10إلى  40في المائة (مولكاهي وآخرون،
سيكون
2014؛ بالستون وفوهر .)2013 ،وقد تبين وجود تخفيضات
كبيرة في األسعار تصل إلى نحو  70بالمائة في الدنمارك وفنلندا
والنرويج لدواء إنفليكسيماب المماثل ،مما أدى إلى زيادات
كبيرة في حصة سوق المستحضر العالجي البيولوجي المشابه
(شوبرا ولوبيس2017،؛ تشافير وآخرون2016 ،؛ ويلش2016 ،أ).
ودخلت العديد من الشركات المعروفة باسم الجهات المصنعة
سوق المستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة.

أو اإلصابات ،مثل مرض الزهايمر ومرض الخاليا المنجلية وأمراض
فضال عن إصابات الجلد
الكبد الحادة والسرطان وضمور العضالت،
ً
لضحايا الحروق .وتوفر إمكانات هائلة لألبحاث والمرضى وصناعة
األدوية.

الحقوق االستئثارية التنظيمية

تُ منح الحقوق االستئثارية التنظيمية بموجب القانون الوطني أو
اإلقليمي .وقد تتداخل فترة حماية الحقوق االستئثارية التنظيمية
مع مدة حماية البراءات وتكون مستقلة عنها (انظر الشكل .)3.2
والحقوق االستئثارية التنظيمية هي مصطلح شامل يشمل
استئثارية البيانات ،وهي إحدى طرق تنفيذ حماية بيانات االختبار
(انظر القسم باء(1.ج)) والحق االستئثاري في التسويق:
تمنع أحكام استئثارية البيانات الهيئات التنظيمية من االعتماد
على بيانات اختبار المستحضر المرجعي للموافقة على دواء
جنيس لفترة زمنية معينة.
تمنع األحكام المتعلقة بالحق االستئثاري في التسويق
السلطة التنظيمية من منح موافقة السوق لفترة زمنية
معينة .ويختلف الحق االستئثاري في التسويق عن استئثارية
ً
نظرا إلى أنه يمنع أي شركة منافسة من الحصول
البيانات
على الموافقة التنظيمية سواء كانت تشير إلى بيانات الشركة
المنشئة أم ال (توماس .)2014 ،وعلى سبيل المثال ،بمجرد
انقضاء فترة استئثارية البيانات ،يمكن ألي منافس االعتماد
على بيانات اختبار الشركة المنشئة لتقديم طلب للحصول على
الموافقة ،بينما ستظل األحكام المتعلقة بالحق االستئثاري
في التسويق تمنع منح ترخيص التسويق حتى انقضاء فترة
ً
أيضا.
حصرية السوق
ً
حقوقا استئثارية بشأن البيانات تشترط بوجه
والبلدان التي تمنح
ً
عام مدةً
ثابتة تتراوح من خمس إلى ثماني سنوات ،مع إمكانية
تمديد المدة في بعض الحاالت .وعادة ما تبدأ المدة الثابتة من
تاريخ ترخيص تسويق المستحضر األصيل في البلد نفسه الذي
تُ َ
طلب فيه حماية بيانات االختبار .ويسمح بعض أعضاء منظمة
التجارة العالمية ،كاالتحاد األوروبي والواليات المتحدة ،بفترة
استئثارية بيانات إضافية لدواعي االستعمال والتركيبات الجديدة.
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اإلطار  :3.2تقنية تنقيح الجينات كريسبر -كاس9
ً
إنزيما لتحديد الحمض
كريسبر (المتكررات المتكتلة بانتظام القصيرة التواتر) هو نظام دفاع بكتيري يحدث بشكل طبيعي ،ويستخدم
النووي للفيروس الغازي وقطعه لتعطيل الهجوم .وعمل الباحثون على تعديل هذه اآللية لقطع الحمض النووي عند موضع معين.
وعلى سبيل المثال ،تتيح تقنية كريسبر -كاس 9للباحثين نشر إنزيم كاس 9في جزء محدد من الحمض النووي .ويعمل إنزيم كاس9
ً
“مقصا” لقطع الجزء المستهدف ومن ثم يمكن إدخال جزء حمض نووي مخصص في طاق الحمض النووي.
بعد ذلك باعتباره
وتعتبر هذه التقنية بمثابة طفرة في عالم االكتشافات .حيث إنه يزود الباحثين ،ألول مرة ،بأداة مرنة للغاية ودقيقة وسهلة
االستخدام وفعالة لتنقيح جينومات الخاليا الحية ،من بين استخدامات أخرى .وتشمل التطورات الحديثة استخدام كريسبر-كاس13
لتنقيح الحمض النووي الريبوزي ( )RNAبدال من الحمض النووي الصبغي (87.)DNA
ً
ويجرى تطوير العالجات القائمة على تقنية كريسبر لعدد من األمراض ،ومنها مرض فقر الدم المنجلي وأنواع معينة من
السرطانات (مولين .)2017 ،ومن المتوقع أن تساهم تقنية كريسبر في تطوير عالجات أخرى ،على سبيل المثال ،زيادة فعالية
ً
أيضا في
العالج بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية (انظر اإلطار ( )4.2إيكويم وآخرون .)2017 ،ويتم استخدام تقنية كريسبر
تطوير التكنولوجيات الموجهة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .على سبيل المثال ،تم تطوير نظام تشخيص قائم على تقنية
كريسبر قادر على اكتشاف مجموعة من الفيروسات ،ومنها فيروس زيكا وحمى الضنك ،بدرجة عالية ً
ويعتقد أن
جدا من الحساسيةُ .
ً
وقويا في الظروف “الميدانية” وميسور
قابال للتكيف بسهولة مع فيروسات مختلفة،
هذا النظام ،بمجرد زيادة تطويره ،سيكون
ً
التكلفة (كوهين.)2017 ،

ً
تماما ،وتجرى أبحاث حول اآلثار الجانبية المحتملة غير
ومع ذلك ،ال تزال التكنولوجيا القائمة على تقنية كريسبر غير مفهومة
المرغوب فيها 88.وتم طرح عدد من األسئلة القانونية والتنظيمية واألخالقية ،خاصة فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا في تنقيح
الساللة الجرثومية السريرية (الندر وآخرون.)2019 ،

وركزت المناقشة العامة الدائرة حول مشهد براءات االختراع لتقنية كريسبر على النزاع طويل األمد بشأن براءات االختراع بين
معهد برود بجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من جهة وجامعة كاليفورنيا في بيركلي من جهة أخرى (جيويل
وباالكريشنان .)2017 ،وتوصلت الدراسات التي تبحث في مشهد البراءات إلى وجود مجموعة متنوعة من أصحاب البراءات ،ومنها
مستشفى وعدد من الجامعات والباحثين األفراد والشركات ،مع عناقيد البراءات الرئيسية في الصين وأوروبا واليابان وجمهورية
كوريا والواليات المتحدة (فيريرا وآخرون2018 ،؛ مارتن-الفون وآخرون .)2019 ،وتمت مالحظة زيادة في األنشطة المتعلقة
بالبراءات منذ عام  2012في الوقت الذي جرى فيه تحديد البراءات األولى في عام  .2001في يوليو  ،2019تم تحديد 12000
براءة من براءات اختراع تقنية كريسبر في جميع أنحاء العالم ،والتي تندرج في  4600أسرة براءة اختراع مع أكثر من  740براءة
اختراع تقنية كريسبر ممنوحة (كون ،2019 ،باإلشارة إلى البيانات المتاحة من الموقع اإللكتروني www.ipstudies.ch/crispr-
 .)patent-analytics/tتم العثور على ثالثة مجاالت تطبيق رئيسية لتسويق البراءات )1( :تُ ستخدم تقنية كريسبر -كاس 9في
التطبيقات الطبية مع التركيز على العالجات البشرية واكتشاف األدوية ،و( )2تطبيقات أدوات البحث وخط الخلية ونماذج الحيوانات؛
و( )3تطبيقات الزراعة والغذاء (فيريرا وآخرون .)2018 ،ويتناول الفصل الثالث ،األقسام جيم(5.ز) ،ودال( 5.ج) ( -د) جوانب نُ ُهج
الترخيص من جانب بعض أصحاب البراءات.

اإلطار  :4.2العالج بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية
ً
ً
جديدا من العالج بالخاليا لبعض األشخاص المصابين ببعض أنواع سرطان الدم.
نوعا
ُيعد العالج بالمستقبل الخيمري للخاليا التائية
الخاليا التائية هي نوع من الخاليا المناعية .ويعزز العالج قدرة الخاليا التائية على التعرف على خاليا سرطانية معينة وقتلها من خالل
ً
جينيا
تعديل تلك الخاليا للمريض .ويتضمن العالج بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية جمع عينة من الخاليا التائية للمريض ثم تعديلها
إلنتاج مستقبالت مستضد خيمرية على سطحها ،مما ّ
يمكن الخاليا التائية من التعرف على الخاليا السرطانية بشكل أكثر فعالية .ويتم
بعد ذلك إعادة تسريب الخاليا التائية ذات مستقبل المستضد الخيمري في المريض ،حيث يتم تنشيط الجهاز المناعي للمريض بحيث
ً
وراثيا ،بل
يهاجم الخاليا السرطانية التي تستهدف المستضد المحدد على الخاليا السرطانية .وال يتمثل النجاح في أداء الخاليا المعدلة
في أداء الجهاز المناعي للمريض89.

وحصلت العالجات بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية ألول مرة على موافقة إدارة الغذاء والدواء في عام  2017لعالج سرطان الدم
ً
ً
شافيا
عالجا
ويعتقد أن العالجات بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية قد تقدم في النهاية
المتقدم لدى بعض األطفال والبالغينُ .
ً
ً
تاما (اختفاء
سكونا
لبعض أنواع السرطان .وحققت نسب كبيرة من المرضى في التجارب السريرية المبكرة ،لبعض أنواع السرطان،
ً
حاليا هي لعالج
جميع أعراض السرطان) .ومع ذلك ،فإن غالبية التجارب السريرية للمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية التي يتم إجراؤها
ً
ً
محدودا حتى
نجاحا
األورام الخبيثة في الدم؛ في حين حقق استخدام العالج بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية في األورام الصلبة
ً
ونظرا إلمكانية تسبب العالجات بالمستقبالت
اآلن ،إال أنه أحد مجاالت االستحداث النشطة (بيتيه وآخرون 2018؛ شوم وآخرون .)2018
الخيمرية للخاليا التائية في إحداث آثار جانبية خطيرة ،يجب على أي شركة تقدم مثل هذا العالج إجراء دراسات متابعة طويلة األجل للوفاء
جزءا من الموافقة التنظيمية90.
ً
ً
عاما بوصف ذلك
بمتطلبات ما بعد التسويق ويجب أن تجمع معلومات سالمة المريض لمدة 51

ووجدت مراجعة لنشاط البراءات المتعلق بالعالج بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية منشورات مبكرة لبراءات االختراع في منتصف
العقد األول من القرن الحادي والعشرين مع زيادة المنشورات بشكل ملحوظ في عام ( 2013يورجنز وكالرك .)2019 ،ولقد عثر على
 1914وثيقة براءة اختراع في  399أسرة براءة في جميع أنحاء العالم ،مع أكبر مجموعة من الطلبات المقدمة من خالل معاهدة التعاون
بشأن البراءات ،تليها الطلبات مع مكاتب براءات االختراع في الصين ،والمكتب األوروبي للبراءات ،والواليات المتحدة األمريكية وعدد
من البلدان األخرى .وكشف التحليل أن أكثر براءة اختراع تم االستشهاد بها كانت في حوزة جامعة بنسلفانيا 91.وخلص إلى وجود شراكة
قوية بين جامعة بنسلفانيا ونوفارتيس ،وهو األمر الذي تمت البرهنة عليه من خالل التأليف المشترك في العديد من طلبات البراءات.
ً
ً
ووفقا
ضئيال.
أيضا من طلبات البراءات الخاصة بالمخترعين المشاركين من نفس البلدان أن التعاون الدولي كان
واستنتج التحليل
ً
ألرمسترونغ ( ،)2019ارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المنشورة المتعلقة بتقنية العالج بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية من
 60في  2014إلى  450في  ،2018وكان مقدمو الطلبات الرئيسيين هم جامعات في المملكة المتحدة والواليات المتحدة وشركات
المستحضرات الصيدالنية .تشتمل المسائل المحتملة لقانون البراءات المرتبطة بالعالج بالمستقبالت الخيمرية للخاليا التائية على أسئلة
ذات صلة بالموضوع المؤهل للحماية بموجب براءة واالستخدام /قابلية التطبيق الصناعي (انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب)(،))3
ومواد منح البراءات الموجودة في الطبيعة (انظر الفصل الثالث ،القسم دال( 4.أ)) ،واالستثناءات من أهلية الحماية ببراءة للطرق
التشخيصية والعالجية (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(1.أ) واإلطار  .)17.4وفي حالة تطبيق مثل هذه االستثناءات ،يجوز لمطالبات
البراءات طلب الحماية الممنوحة بموجب البراءة باستخدام “خطوة العالج الفعال” و”مطالبات االستخدام الطبي الثانية/اإلضافية”
ً
أيضا الفصل الثالث ،القسم دال( 4.ج)).
(بالك2017 ،؛ جيني2018 ،؛ انظر
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ً
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اإلطار  :5.2أنواع محددة من الحقوق االستئثارية التنظيمية للواليات المتحدة
النوع

معايير األهلية

نطاق الحماية

الفترة

الهدف

الحق االستئثاري
للكيان الكيميائي
الجديد

األدوية التي تحتوي على
كيانات كيميائية جديدة؛ أي أن
إدارة الغذاء والدواء لم توافق
ً
مسبقا على واحد على األقل
من مكوناتها النشطة

ً
ً
عاما الستئثارية البيانات لألدوية
بندا
يمثل هذا
غير المتعلقة باألدوية البيولوجية في الواليات
المتحدة

 5سنوات

لتشجيع تطوير مستحضرات
طبية مبتكرة تتضمن مادة
ً
تماما
فعالة جديدة

الحق االستئثاري
للدراسة السريرية
الجديدة (للحصول
على طلب تسجيل
دواء جديد تكميلي
أو أصيل)

طلبات تسجيل أدوية جديدة أو
طلبات تسجيل أدوية جديدة
تكميلية التي تحتوي على تقارير
الدراسات السريرية الجديدة
التي أجرتها الجهة الراعية والتي
تعتبر ال غنى عنها لموافقة
إدارة الغذاء والدواء على هذا
الطلب (تُ جري طلبات تسجيل
أدوية جديدة تكميلية تغييرات
على المنتج

ً
ً
عاما الستئثارية البيانات لألدوية
بندا
يمثل هذا
غير المتعلقة باألدوية البيولوجية في الواليات
المتحدة

 3سنوات

لتشجيع إجراء التحسينات
على األدوية المعروفة
بالفعل

ال يجوز الموافقة على أي طلب لألدوية
الجنيسة لنفس الدواء بنفس داعي االستعمال
يحق إلدارة الغذاء والدواء قبول الطلبات
لألدوية الجنيسة ويجوز لها أن تصدر موافقة
مبدئية على دواء جنيس ستصبح موافقة
سارية بمجرد انتهاء فترة الحق االستئثاري

ألف .سياسة الصحة العامة

الذي هو بالفعل موضوع
طلب تسجيل دواء جديد)

لن يتم قبول أي طلب لألدوية الجنيسة التي
تحتوي على نفس المادة الفعالة ،ما لم تقدم
الجهة الراعية طلب تسجيل دواء جديد ()NDA
باإلضافة إلى إجراء جميع الدراسات قبل
السريرية والسريرية المطلوبة بنفسها

سيظل طلب تسجيل دواء جديد لنفس الدواء،
مقبوال ،إذا أجرت الجهة
لنفس داع االستعمال
ً
الراعية جميع الدراسات قبل السريرية والسريرية
المطلوبة بعينها

الحق االستئثاري
للدواء اليتيم

األدوية اليتيمة لعالج مرض أو
حالة نادرة:
( )1التي تؤثر على أقل من
 200000شخص في الواليات
المتحدة ،أو ( )2ال يوجد لها
توقع منطقي بأن مبيعات
الدواء ستعوض تكاليف
استحداثها

ال يجوز الموافقة على أي طلب لألدوية الجنيسة
لنفس الدواء بنفس داعي االستعمال ينطبق
حتى عندما تجري الجهة الراعية للطلب الالحق
جميع الدراسات قبل السريرية والسريرية
المطلوبة بنفسها ال يزال يحق إلدارة الدواء
والغذاء منح الموافقة على تسويق نفس الدواء
بدواعي استعمال مختلفة

 7سنوات

لتشجيع الشركات على
تطوير المستحضرات
الصيدالنية لعالج األمراض
والحاالت النادرة

الحق االستئثاري
لمستحضرات
األمراض المعدية
المؤهلة

األدوية المضادة للبكتيريا
أو الفطريات المعدة لعالج
العداوى الخطيرة أو التي تهدد
الحياة

تمديد فترة الكيان الكيميائي الجديد أو الدراسة
السريرية الجديدة أو الحق االستئثاري للدواء
اليتيم

 5سنوات (تبدأ من نهاية
فترة الحق االستئثاري
السابق)

لتوفير حوافز إضافية
لتطوير
المضادات الحيوية

الحق االستئثاري
لطب األطفال

أصحاب طلبات تسجيل دواء
جديد
أو مقدمو الطلبات الذين
أكملوا
الدراسات المتعلقة باألطفال
التي طلبتها إدارة الغذاء والدواء

تمديد فترة حماية الحقوق االستئثارية

 6أشهر (تبدأ من
نهاية الفترة السابقة
لحماية البراءة أو الحق
االستئثاري)

لتحسين توافر
التوسيم المناسب
لمستحضرات األطفال
على مستحضرات األدوية

الحق االستئثاري
للبيولوجيات

البيولوجيات

لن يتم قبول طلبات البيولوجيات الالحقة

 4سنوات

قد يتم قبول طلبات البيولوجيات الالحقة
ولكن لن تتم الموافقة عليها إذا كانت
البيولوجيات الالحقة تعتمد على البيانات التي
وضعتها الجهة الراعية للمستحضر البيولوجي
المرجعي

 12سنة

لتشجيع استحداث
المستحضرات البيولوجية

التنظيمية أو البراءة الحالية

المصدر :جيه أر توماس ،قانون براءات اختراع المستحضرات الصيدالنية ،الطبعة الثالثة (.)2015
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

في االتحاد األوروبي ،تحظى األدوية األصيلة التي منحتها وكالة
األدوية األوروبية الموافقة بعشر سنوات من الحماية التسويقية
وثماني سنوات من حماية البيانات ،وتبدأ كلتا الفترتين من تاريخ
ترخيص التسويق 93.وهذا يعني أن وكالة األدوية األوروبية أو
السلطة الوطنية يمكن أن تبدأ في تقييم استخدام مستحضر
ً
(اعتمادا على
المنافس الجنيس المحتمل في نهاية العام الثامن
بيانات المستحضرات المرجعية لدعم استخدامها) ،في حين ال يمكن
منح ترخيص التسويق إال في نهاية العام العاشر .ويمكن تمديد فترة
ً
عاما إذا حصل حامل
حماية التسويق التي تبلغ عشر سنوات إلى 11
ترخيص التسويق على تصريح لواحد أو أكثر من دواعي االستخدام
العالجية الجديدة خالل السنوات الثماني األولى التي ثبت أنها تحقق
ويعرف هذا بنظام
فائدة سريرية كبيرة مقارنة بالعالجات الحاليةُ .
“ ”1+2+8للحقوق االستئثارية الممنوحة في االتحاد األوروبي94.
ويتم منح حق استئثاري منفصل في االتحاد األوروبي لألدوية
المصنفة على أنها أدوية يتيمة (انظر الفصل الثالث ،القسم باء.)6.
ً
ً
وتَ َ
استئثاريا
حقا
منح حصرية األدوية اليتيمة في االتحاد األوروبي
95
للتسويق مدته عشر سنوات من أي مستحضر مشابه له نفس
دواعي استخدام المستحضر األصيل ،ويمكن تمديده لمدة عامين
الستكمال خطة التحقيق الخاصة باألطفال التي تحدد استخدام
األطفال لدواء يتيم 96.وتسري الحقوق االستئثارية على األدوية
اليتيمة في االتحاد األوربي بالتوازي مع فترات الحماية العامة
الممنوحة لجميع األدوية األصيلة (الموضحة في الفقرة أعاله)،
ويمكن تقصيرها من عشر إلى ست سنوات إذا لم يعد المستحضر
في نهاية السنة الخامسة يفي بمعايير الحق االستئثاري لألدوية
اليتمية97.
وأدخلت الهيئة التشريعية األمريكية مجموعة من األنواع المختلفة
من الحقوق االستئثارية التنظيمية ،ومنها استئثارية البيانات لخمس
سنوات بالنسبة للكيانات الكيميائية الجديدة (توماس.)2015 ،
وفيما يتعلق بالبيولوجيات ،ينص قانون المنافسة في أسعار المواد
البيولوجية واالبتكار على أنه ال يمكن تقديم المستحضرات العالجية
البيولوجية المتشابهة للموافقة عليها لمدة أربع سنوات بعد تاريخ
الموافقة األولى على المستحضر المرجعي ،وال يمكن الموافقة عليها
ً
عاما بعد ذلك التاريخ إذا كانت تعتمد على البيانات
حتى مرور 12
المقدمة من شركة األدوية األصيلة 98.وتمنح الواليات المتحدة حقاً
ً
استئثاريا مدته سنة واحدة ألول مستحضر عالجي بيولوجي متشابه
99
“قابل للتبادل” لدخول السوق (انظر القسم (6دال) أعاله) .ويختلف
كل حق من الحقوق االستئثارية في معايير األهلية ونطاق الحماية
وأهداف السياسة األساسية (انظر اإلطار  5.2لالطالع على أمثلة
مختارة) .ويمكن أن يكون لإلطار الزمني لهذه الحقوق االستئثارية تأثير
كبير على الوقت الذي تستغرقه األدوية الجنيسة أو المستحضرات
العالجية البيولوجية المتشابهة للنفاذ إلى السوق.
وعقب اعتماد استئثارية تسويق أدوية األطفال عام ،1997
تم اإلبالغ عن زيادة في أبحاث طب األطفال وفي المستحضرات
التي تم تغيير ملصقاتها لمراعاة استخدام األطفال .ومع ذلك ،فقد
تم إجراء الكثير من األبحاث حول ملحقات تسويق ما يتعلق بطب
األطفال على المستحضرات التي تعالج حاالت ذات أهمية من حيث
الصحة العامة لألطفال (مثل ارتفاع ضغط الدم) .وتم اإلبالغ عن أن
بعض الشركات المصنعة قد أخرت تجارب األطفال حتى فترة متأخرة
من حق التسويق االستئثاري لمستحضراتها (كيزيلهايم.)2010 ،
100

طبق في البلدان ،التي توجد فيها استئثارية البيانات،
وقد تُ َّ
استثناءات وتقييدات على استئثارية البيانات .ويختزل القانون
األمريكي فترة استئثارية البيانات إلى أربع سنوات عندما يشهد
ُمودِ ع طلب مستحضر ثان بأن براءة االختراع باطلة أو بأن المستحضر
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الثاني ال يتعدى على حقوق براءة االختراع (رهن بإيقاف محتمل
خالل إجراءات التعدي) .وال تسمح كندا باستئثارية البيانات إذا كان
سوق في أراضيها 101،وكذلك ال تسمح
المستحضر األصيل ال ُي َّ
كولومبيا باستئثارية البيانات إذا لم يتم تسويق المستحضر األصيل
ً
شهرا من منح الموافقة على التسويق
في أراضيها في غضون 12
المحلي .وال تسمح شيلي باستئثارية البيانات في حالة إيداع طلب
ً
شهرا
الحصول على ترخيص بالتسويق المحلي في فترة تزيد عن 12
بعد التسجيل أو بعد منح ترخيص بالتسويق ألول مرة في بلد أجنبي.
ويحتمل أن تعوق استئثارية البيانات تنفيذ الترخيص اإلجباري
ُ
للبراءات .على سبيل المثال ،في عام  ،2016نظرت الحكومة
الرومانية في إصدار ترخيص إجباري لدواء سوفوسبوفير الذي
يعالج التهاب الكبد الوبائي ج ،ولكن قيل إن هذه الفكرة لم تستمر
ألن استئثارية البيانات في االتحاد األوروبي لن ينقضي إال في عام
( 2024باون2016 ،؛ تي هون وآخرون.)2017 ،
قد تغطي االستثناءات المفروضة على استئثارية البيانات ،في
بعض البلدان ،حماية المصلحة العامة ،مثل إصدار التراخيص
اإلجبارية لحماية الصحة العامة 102.على سبيل المثال ،تتنازل
ً
خاضعا
تشيلي وماليزيا عن استئثارية البيانات إذا كان المستحضر
لترخيص إجباري ،وتتنازل تشيلي وكولومبيا وماليزيا عن استئثارية
البيانات عند الضرورة لحماية الصحة العامة 103.وثمة مثال آخر
يتعلق عندما تقتضي الحاجة إلى التصدير بموجب ترخيص إجباري
بموجب نظام الترخيص اإلجباري الخاص :تتنازل كندا واالتحاد
المنتَ جة بموجب
األوروبي عن استئثارية البيانات للمستحضرات ُ
ترخيص إجباري للتصدير 104.كما يتم توفير تنازالت عن استئثارية
البيانات ضمن اتفاقيات ترخيص مجمع براءات األدوية ،وكذلك
في اتفاقيات الترخيص األخرى التي تهدف إلى تمكين المنافسة
في األدوية الجنيسة في البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل105 .
يؤدي منح الحقوق االستئثارية اإلضافية ،مثل استئثارية
البيانات ،بشكل عام إلى زيادة توقعات اإليرادات للشركة
ً
ً
الم ِّ
جديدا إلى السوق ،ومن ثم،
مستحضرا
صنعة التي تقدم
ُ
من الناحية النظرية ،يوفر حوافز لتطوير المستحضر على حساب
دخول الدواء الجنيس المتأخر .تتوفر بعض الدراسات بشأن
العالقة بين استئثارية البيانات وغيرها من الحقوق االستئثارية
التنظيمية واالبتكار (ويليامز2017 ،؛ جولدمان وآخرون2011 ،؛
جايلسر وفاجنر2018 ،؛ بوديش وآخرون.)2015 ،

(ز)

ربط البراءات

عادةً ما تكون الوكاالت المختلفة مسؤولة عن منح البراءات (مكاتب
البراءات) وعن الموافقة على المستحضرات الطبية للنفاذ إلى
كال منها يعمل بشكل مستقل .ومع ذلك ،تربط
السوق ،حيث إن ً
بعض الدول الموافقة التنظيمية بوضع براءة الدواء ،وهو ما يكون
ً
ويشار إلى ذلك
استنادا في العادة إلى الجودة والسالمة والفاعليةُ .
باسم “ربط البراءات” ويمكن أن تأخذ عدة أشكال .فقد ينطوي الربط
في أبسط شكل له على مجرد اشتراط اطالع مالك البراءة على هوية
أي صانع يسعى للحصول على موافقة تنظيمية لصيغة نوعية غير
مسجلة بعالمة تجارية من المنتج الطبي للمنشئ األصلي .وهناك
صورة أقوى لربط البراءة تحظر منح الموافقة على التسويق ألي
منتج طبي من قبل طرف ثالث قبل انقضاء أجل (أو سقوط
شكال أكثر
مفعول) براءة االختراع التي تغطي ذلك المنتج .بل إن
ً
قوة حتى من الربط ال يحظر منح الموافقة على التسويق فحسب،
ً
أيضا النظر في استخدام دواء جنيس خالل مدة البراءة.
بل

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

الشكل  :3.2توضيح لشروط حماية البراءات واالمتيازات اإلدارية

االستحداث قبل
السريري لألدوية

التجارب
السريرية

التصنيع والتسويق

الفحص اإلداري

البراءة األولى للمركب

تمديدات مدة البراءة أو تسوية مدو
البراءة أو شهادات الحماية التكميلية

البراءة اإلضافية 1

تمديدات مدة البراءة أو تسوية مدو
البراءة أو شهادات الحماية التكميلية

البراءات اإلضافية

الحقوق االستئثارية التنظيمية (حسب مقتضى الحال)
الحقوق االستئثارية التنظيمية تبدأ بالموافقة
قد تكون الموافقات المستقبلية للنسخ المختلفة أو دواعي االستعمال الجديدة مؤهلة
لفترات جديدة من الحق االستئثاري لهذه المستحضرات
أمثلة على الحقوق
االستشارية التنظيمية

ألف .سياسة الصحة العامة

البراءة اإلضافية 2

حق استئثاري لمدة  5سنوات للكيان
الكيميائي الجديد (الواليات المتحدة)
الحق االستئثاري لمدة  4سنوات
للمستحضر البيولوجي (الواليات
المتحدة)

ال يمكن تقديم طلبات المستحضرات
العالجية البيولوجية المتشابهة

الحق االستئثاري لمدة  12سنة للمستحضر البيولوجي (الواليات المتحدة)
يتعذر الموافقة على طلبات المستحضرات العالجية البيولوجية المتشابهة
الحق االستئثاري لمدة  1 + 2 + 8من السنوات

المصدر :أمانات منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية

مالحظات:
• •الجداول الزمنية ليست متناسبة ،وسيختلف توقيت البراءات والعناصر التنظيمية من حالة إلى أخرى .يمكن أن تستغرق منح البراءة والموافقة التنظيمية فترة أقصر
أو أطول.
ودع ،ومنح البراءة ،والحفاظ على البراءة .يشير الجانب األيسر من عواميد “البراءة” إلى تاريخ إيداع البراءة .ال يوجد مؤشر على
الم َ
• •تشير كلمة “البراءة” إلى طلب البراءة ُ
ً
ً
سابقا وال يمدد فترة حماية
نظرا للتنوع في الوقت الالزم إلجراءات البراءات .منح براءة إضافية أمر مستقل عن البراءات الممنوحة
منح البراءة في المخطط البياني
البراءة ألي براءة سابقة.
ً
ً
غالبا ما يتم إيقاف البراءات أو إلغاؤها أو عدم الحفاظ عليها وما إلى ذلك
عاما من تاريخ اإليداع.
• •ال تنقضي فترة حماية البراءات المتاحة في القانون الوطني قبل 20
ً
عاما.
قبل بلوغ فترة الحماية القصوى البالغة 20
• •تغطي البراءة األولى عادةً المركب ،وقد تغطي البراءات اإلضافية جوانب أخرى ،مثل التوليفات واالستخدامات وما إلى ذلك على النحو المنصوص عليه في القانون
المحلي .ليس بالضرورة أن تمتلك نفس الجهة البراءة األولى والبراءات اإلضافية.
• •تنص بعض الواليات القضائية على تمديدات محدودة لمدد البراءات ،أو تسويات محدودة لمدد البراءات أو حماية إضافية محدودة في شكل شهادات حماية تكميلية.
ً
دائما بنفس المدة.
لن يتم تمديد كل براءة .ال تحظى كل من تمديدات مدة البراءة أو تسوية مدة البراءة أو شهادات الحماية التكميلية

ويحتج بعض أصحاب المصلحة بأن أحكام ربط البراءات تضع
ّ
الوكاالت التنظيمية في موضع “المنفذ للبراءات” ،وأن بعض
المنتَ َجة بموجب
أحكام ربط البراءات ال تستثني األدوية الجنيسة ُ
ترخيص إجباري ،وأن أحكام ربط البراءات يمكن أن تمد أجل حصرية
المستحضر في السوق بدون مبرر إذا كانت الوكالة التنظيمية عاجزة
عن بدء مراجعة الستخدام الدواء الجنيس خالل مدة البراءة .ومن
ناحية أخرى ،فإن أنصار ربط البراءات يحاجون بأنه يحول دون وقوع
انتهاكات غير ضرورية ،وأنه يزيد الشفافية والقابلية للتنبؤ من خالل
ً
جزءا من
تحديد البراءات المتصلة بكل منتج صيدالني باعتبار ذلك
عملية الموافقة على التسويق.

لالطالع على شرح ومناقشة حقوق البراءات ونظام البراءات ،انظر
الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب) ،والفصل الثالث ،القسم دال،4–3.
والفصل الرابع ،القسم جيم.4–1.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ األخرى
النقاط الرئيسية
•تهدف حماية الملكية الفكرية إلى تعزيز الحوافز المرتكزة على السوق الستثمار الموارد في استحداث المنتجات وتسويق
التكنولوجيات الجديدة.
•تحدد المعاهدات التي تديرها الويبو ومنظمة التجارة العالمية واتفاق تريبس إطار الملكية الفكرية العالمي على وجه الخصوص.
ً
للبت في
كبيرا لواضعي السياسات
مجاال
تعتبر المعايير المتعددة األطراف للملكية الفكرية هي معايير ُدنيا ،ولذلك فهي تترك
ّ
ً
نحو يدعم أهداف الصحة العامة.
تنفيذها على ٍ
صم ٌم لدعم االبتكار ،وفي الوقت نفسه ليقدم آلية لضمان أن هذه االبتكارات في متناول المجتمع .وتعتبر
•نظام البراءات ُم َّ
ً
ً
مهما للمعلومات الفنية والقانونية.
مصدرا
البراءات المنشورة وطلبات البراءات

• ُيستخدم نظام العالمات التجارية للتمييز بين المنتجات وإلعالم المستهلك .وتُ ستخدم العالمات التجارية لتوسيم ٍّ
كل من
المستحضرات األصلية والجنيسة .ومن أجل تجنب حدوث التباس ،يجب أن تكون العالمات التجارية للمستحضرات الصيدالنية
متميزةً عن األسماء الدولية غير المسجلة الملكية للمستحضرات.
•يتيح اتفاق تريبس مواطن المرونة في التنفيذ على الصعيد الوطني .ويؤكد إعالن الدوحة الالحق على “حق الدول األعضاء في
منظمة التجارة العالمية في االستخدام الكامل لألحكام الواردة في اتفاق تريبس ،الذي يوفر “المرونة” لحماية الصحة العامة.
•ولسياسات وقانون المنافسة دور مهم تلعبه في تحسين النفاذ إلى التكنولوجيات الصحية وتعزيز االبتكار .ويمكن معالجة القيود
غير المبررة المفروضة على المنافسة ،سواء الناجمة عن إساءة استعمال وضع مهيمن ناتج عن حقوق الملكية الفكرية أو العوامل
األخرى أو االتفاقيات المنافية للمنافسة من خالل إنفاذ قانون المنافسة .وفيما يتعلق باالبتكار ،يكمن أحد الشواغل الرئيسية في
مراقبة عملية االندماج ،حيث يجب أن تضمن سلطات المنافسة أن عمليات الدمج ال تهدد مسارات البحث والتطوير.
•تعتمد جميع البلدان على الواردات ،بدرجات متفاوتة ،لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكانها .ويبرز هذا االعتماد بوضوح في
األنظمة الصحية الوطنية للبلدان النامية األصغر.
ً
ً
مالئما للقواعد على الصعيد الدولي بغية النهوض بالتجارة
إطارا
•توفر اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية
الفعالة والممارسات المثلى في مجال المشتريات العامة .ويمكن أن تساهم هذه في تحسين إمكانية الحصول على األدوية
ّ
ً
والقدرة على تحمل تكاليفها ،ومن ثم جعل األنظمة الصحية أكثر كفاءةً
وفعالية من حيث التكلفة.

• َّ
شكلت اتفاقيات التجارة الحرة إطار النفاذ واالبتكار في بلدان عديدة.

ً
ً
عامة عن الصكوك القانونية والسياسية
لمحة
يقدم هذا القسم
المتعلقة بالملكية الفكرية ونظام التجارة الدولية وذات الصلة
باالبتكار الطبي والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية على المستوى
الدولي.

.1

أنظمة الملكية الفكرية

ً
صلة
ملخص لحقوق الملكية الفكرية األوثق
يرد في هذا القسم
ٌ
فضال عن المسائل
باالبتكار في التكنولوجيات الطبية والنفاذ إليها،
ً
الشاملة المتعلقة بإنفاذها.

(أ)

مدخل إلى أنظمة الملكية الفكرية

قيدة لمنع الغير
تقوم أنظمة الملكية الفكرية على منح حقوق ُم َّ
من استخدامات معينة لمواد محمية .والهدف العام من حماية
الملكية الفكرية هو تعزيز الحوافز المرتكزة على السوق الستثمار
الموارد في استحداث المنتجات
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وتسويق التكنولوجيات الجديدة .وتعتبر هذه الحوافز ذات قيمة
ً
نظرا لكبر الموارد المالية
كبيرة في استحداث التكنولوجيات الطبية
ً
إضافة إلى ارتفاع احتمالية الفشل حتى في
والتقنية المطلوبة،
مرحلة متأخرة في استحداث المنتجات ،والمسائل المتعلقة
بالمسؤولية القانونية عن المنتجات .وإن استحداث العديد من
التكنولوجيات الطبية باهظ التكلفة ،ولكن استنساخها رخيص
ً
نسبيا .وفي مثل هذه الحاالت ،لن تستطيع الشركات االستمرار
في استثمار رؤوس األموال في استحداث المنتجات والحصول
على موافقة الجهات التنظيمية إذا كان في مقدور منافسي هذه
الشركات تقديم نسخ مماثلة لهذه المنتجات فور استحداثها (انظر
الفصل الثالث ،القسم باء 4.لالطالع على مناقشة مجموعة من
نماذج الحوافز لالبتكار)106.
ولما كانت حماية الملكية الفكرية تقوم على منح حق منع اآلخرين،
فإنها يمكن أن تمنع بعض أشكال المنافسة (مثل طرح األدوية
الجنيسة في األسواق) وتعيق استمرار االبتكار (في حالة عدم وجود
استثناء ألغراض البحث107
مثال) .وهدف كل من سياسة الملكية
ً
الفكرية ،والقوانين التي تعبر عن هذه السياسة ،وإدارة هذه
القوانين وإنفاذها ،هو مراعاة مجموعة من المصالح المشروعة

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

وتحقيق التوازن بينها ،وذلك على نحو مفيد لكل األطراف يساعد
ً
عموما.
على تحقيق الصالح العام

آثار كبيرةٌ في تطبيق الملكية الفكرية على
والتفاق تريبس
ٌ
التكنولوجيات الطبية ،ال سيما من خالل تطبيق معايير دولية
تقتضي أن تكون البراءات متاحة لالختراعات في جميع مجاالت
التكنولوجيا ،بما في ذلك المستحضرات الصيدالنية ،وضرورة
حماية بيانات االختبار السرية المقدمة للحصول على الموافقة
بالتسويق من االستخدام التجاري غير المشروع واإلفصاح .وقد
شهدت المفاوضات التي جرت بشأن اتفاق تريبس وتطبيقه
ً
متواصال على الملكية الفكرية والقضايا الصحية
تركيزا
الالحق
ً
(انظر اإلطار  ،)7.2وال سيما طبيعة االلتزامات المفروضة بموجب
اتفاق تريبس بشأن براءات االختراع الصيدالنية وحماية بيانات
االختبار وتأثير هذه االلتزامات.

اإلطار  :6.2اتفاقية باريس
ُأبرمت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (اتفاقية باريس) عام  ،1883وجرى تنقيحها عدة مرات ،كانت آخرها في عام .1967
وهي تسري على الملكية الصناعية بأوسع معانيها ،بما في ذلك البراءات ،والعالمات التجارية ،وعالمات الخدمة ،والتصاميم الصناعية،
ونماذج المنفعة ،واألسماء التجارية ،وقمع المنافسة غير المشروعة .وهي تنص ،في جملة أمور ،على المعاملة الوطنية ،وحق
األولوية ،والقواعد العامة.

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

وعوامل الموازنة متنوعة ،فهي في حالة براءات االختراع تشمل
المواضيع المستبعدة من الحماية بموجب براءة ،وتعريف معايير
أهلية الحماية ببراءة واالستثناءات والتقييدات على حقوق براءات
االختراع ،وحدود مدة البراءة ،ورسوم المحافظة على البراءات
ً
كافيا،
استغالال
للتشجيع على إسقاط البراءات غير المستغلة
ً
ً
إضافة إلى الصكوك الخارجة عن نطاق قانون براءات االختراع،
حققه في
مثل سياسة المنافسة .وفي حين أن التوازن المناسب ُي ِّ
األساس واضعو السياسات والمشرعون الوطنيون ،فإن اإلطار
القانوني الدولي يحدد سياق األنظمة الوطنية ومبادئها العامة.
واإلطار القانوني المتعدد األطراف للملكية الفكرية – وهو محور
حدده بصفة خاصة المعاهدات
هذا القسم – تُ ِّ

ً
جزءا من نظام منظمة
التي تديرها الويبو واتفاق تريبس ،الذي يمثل
التجارة العالمية القانوني ،ولذا يتضمن األحكام الموضوعية لعدة
معاهدات من معاهدات الويبو ،بما في ذلك اتفاقية باريس (انظر
اإلطار .)6.2

ومبدأ المعاملة الوطنية في اتفاقية باريس يعني أن كل دولة متعاقدة يجب أن تمنح مواطني الدول المتعاقدة األخرى المزايا نفسها
التي تمنح مواطنيها إياها فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية ،وأن مواطني الدول غير المتعاقدة يحق لهم أن يتمتعوا بالمعاملة
الوطنية في ظل ظروف معينة.
ً
الم ِ
طالبا حماية موضوع الملكية
ودع
بناء على طلب عادي سابق ُم َ
ودع في إحدى الدول المتعاقدة ،يتقدم ُ
وحق األولوية يعني ما يليً :
الصناعية نفسه في غضون مدة زمنية معينة (مدة األولوية) في أي من الدول المتعاقدة األخرى .وبعد ذلك لن تتأثر الطلبات الالحقة
بأي حدث قد يقع في الفترة الفاصلة بين تاريخ إيداع الطلب األول (تاريخ األولوية) وتاريخ إيداع الطلب الالحق ،مثل أي نشر لالختراع
ً
ً
ً
صناعيا .وتستمر مدة األولوية
نموذجا
رسما أو
المطلوب حمايته في طلب براءة أو بيع السلع التي تحمل العالمة التجارية أو تجسد
ً
شهرا في حالة براءات االختراع ونماذج المنفعة ،وستة أشهر في حالة الرسوم والنماذج الصناعية والعالمات
بموجب اتفاقية باريس 12
التجارية.
وما يلي من القواعد العامة التي يجب أن تتبعها جميع الدول المتعاقدة:
ٌ
مستقلة إحداها عن األخرى في الدول المتعاقدة المختلفة التي ُمنِ حت فيها.
••البراءات الممنوحة لالختراع ذاته
••وال يجوز رفض منح براءة اختراع ،وال يجوز إبطال أي براءة ،لمجرد أن القانون الوطني ال يسمح ببيع المنتج المشمول بالبراءة أو
ً
وفقا لطريقة صنع مشمولة ببراءة ،أو ألن القانون الوطني يقيد ذلك أو يحد منه.
منتج مصنوع
••ويجوز للدول المتعاقدة أن تتّ خذ تدابير تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية ،مع بعض القيود ،لمنع الممارسات التعسفية التي
قد تنجم عن ممارسة الحقوق االستئثارية الممنوحة.
••وال يرتبط تسجيل عالمة تجارية ما في إحدى الدول المتعاقدة بإمكانية تسجيلها في أي بلد آخر ،بما في ذلك بلد المنشأ .ومن
ثم فإن إبطال تسجيل العالمة في إحدى الدول المتعاقدة أو إلغاءه لن يؤثر في صالحية تسجيلها في الدول المتعاقدة األخرى.
َّ
••ويجب على الدولة المتعاقدة أن تقبل طلب تسجيل عالمة تجارية سبق تسجيلها حسب األصول في دولة متعاقدة أخرى (بلد
ً
مخالفا للشروط المنصوص عليها في القانون الوطني.
سمح برفض ذلك الطلب عندما يكون
المنشأ) ،ولكن ُي َ
ً
استنساخا أو
••ويتعين على كل دولة متعاقدة أن ترفض تسجيل العالمة وتمنع االنتفاع بها إذا كان من شأنها أن تثير اللبس لكونها
ً
ً
ً
معروفة فيها
ترجمة لعالمة أخرى مستخدمة في سلع مطابقة أو مماثلة وتعتبرها السلطات المختصة في تلك الدولة
تقليدا أو
ً
شخصا يحق له االستفادة من مزايا اتفاقية باريس.
وتخص
••ويجب أن تضمن كل دولة متعاقدة الحماية الفعلية من المنافسة غير المشروعة.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :7.2اتفاق تريبس والصحة العامة :األحداث األساسية
1986

انطالق جولة مفاوضات أوروغواي في مدينة بونتا دل إستى وكانت الوالية بشأن الملكية الفكرية.

1994

انتهاء المفاوضات ،واعتماد اتفاق تريبس في مؤتمر مراكش الوزاري.

1995

دخول اتفاق تريبس حيز النفاذ ،وإنشاء منظمة التجارة العالمية ،وإسناد مسؤوليات اتفاق تريبس القانونية واإلدارية إليها.

2000

سريان معظم التزامات اتفاق تريبس على البلدان النامية األعضاء ،في حين تطبق فترة انتقالية فيما يتعلق ببراءات اختراع
المستحضرات الصيدالنية.

2000

اتخاذ فريق منظمة التجارة العالمية لقرار بشأن نزاع اتفاق تريبس بخصوص استثناءات (بوالر) ألغراض الفحص اإلداري
لتسهيل دخول أدوية جنيسة.

2001

حلقة عمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية (هوسبيور ،النرويج) تناقش التسعير التفاضلي وتمويل العقاقير
األساسية.

2001

اعتماد إعالن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة ،بما في ذلك تمديد الفترة االنتقالية إلى عام  2016للدول األقل
ً
نموا لتطبيق حماية البراءات وبيانات االختبارات.

2002

يعتمد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية التنازل عن التزامات منح حقوق التسويق االستئثارية خالل الفترة االنتقالية
ً
نموا.
للبلدان األقل

2003

اعتماد آلية “الفقرة  ”6التي تسمح بإصدار تراخيص إجبارية خاصة لتصدير األدوية ،كموطن مرونة إضافي في اتفاق تريبس،
في البداية في شكل تنازل قانوني ،تاله بروتوكول  2005بشأن تعديل دائم في اتفاق تريبس.

2005

تطبيق التزامات اتفاق تريبس لحماية براءات المستحضرات الصيدالنية على أعضاء منظمة التجارة العالمية من البلدان النامية
ً
نموا).
(ولكن ليس أقل البلدان

2005

ً
نموا لتنفيذ اتفاق تريبس ُ
ككل حتى عام .2013
يمد المجلس المعني باتفاق تريبس الفترة االنتقالية للبلدان األقل

2013

ً
نموا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تريبس حتى عام .2021
يمد المجلس المعني باتفاق تريبس الفترة االنتقالية للبلدان األقل

2015

ً
نموا لتطبيق حماية البراءات وبيانات االختبارات في قطاع
يمد المجلس المعني باتفاق تريبس الفترة االنتقالية للبلدان األقل
المستحضرات الصيدالنية حتى عام  .2033يتنازل المجلس العام عن التزامات تقديم طلبات صندوق البريد وحقوق التسويق
االستئثارية خالل الفترة االنتقالية.

2017

المعدل التفاق تريبس (المادة الجديدة ً 31
ثانيا) حيز التنفيذ.
يدخل البروتوكول
ِّ

وتصف المادة السابعة في اتفاق تريبس على وجه الخصوص
أهداف حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها من حيث التوازن
بين الحقوق والواجبات .وتشير األهداف إلى “تشجيع روح االبتكار
التكنولوجي” ،و”نقل التكنولوجيا وتعميمها” ،بما يحقق المنفعة
المشتركة لكل من “منتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها”،
وتشير كذلك إلى “الرفاهية االجتماعية واالقتصادية” .والمبادئ
الواردة في المادة  8تنص على أن أعضاء منظمة التجارة العالمية
يجوز لهم اعتماد التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية،
شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام اتفاق تريبس .وأكد إعالن
الدوحة – وهو إعالن تاريخي ُاعتمد في المؤتمر الوزاري لمنظمة
التجارة العالمية عام  – 2001من جديد على هذه األهداف والمبادئ
لالسترشاد بها في تنفيذ أحكام اتفاق تريبس بما يتماشى مع
سياسة الصحة العامة .وأشار إعالن الدوحة إلى مجموعة من
مواطن المرونة ،أو الخيارات القانونية داخل إطار اتفاق تريبس
(التي تُ ناقش فيما يلي بمزيد من التفصيل ،بعد استعراض عام
لقضايا الملكية الفكرية).
والمعايير المتعددة األطراف لكل شكل من أشكال الملكية الفكرية
ً
واسعا للتنفيذ .وينص
مجاال
هي في الغالب معايير دنيا تترك
ً
اتفاق تريبس على أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يتمتعون بحرية
تحديد الطريقة المالئمة لتنفيذ معايير اتفاق تريبس في نظمهم
القانونية الخاصة بهم .ولذلك يراعي واضعو السياسات ،عند
تحديد مجموعة خيارات التنفيذ ،المعايير الدولية واإلقليمية ،حيثما

64

ينطبق ذلك ،والممارسات المتبعة في بلدان أخرى وأولوياتهم
ً
طبق حماية أوسع
واحتياجاتهم الوطنية .ويجوز للبلدان
أيضا أن تُ ِّ
ويشار إلى
إذا رغبت في ذلك ،بشرط االتساق مع اتفاق تريبسُ .
ً
أحيانا باسم “ .”TRIPS-plusوقد ُوضعت هذه
مثل هذه الحماية
المعايير في أقسام الملكية الفكرية في عدد متزايد من االتفاقات
الثنائية واإلقليمية (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم )5.وتستند
ً
أيضا إلى اعتبارات السياسة المحلية للبلد (انظر القسم باء 5.أدناه).
ً
ً
أساسيا في نظام الملكية الفكرية
ركنا
ويمثل مبدأ عدم التمييز
ميز بين
الدولي .وتشترط “المعاملة الوطنية” على الدول أال تُ ِّ
مواطنيها ورعايا الدول األجنبية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية،
ً
نوعا ما .وقد
بخالف ما تسمح به بعض االستثناءات المحدودة
ُوضع هذا المبدأ منذ عام  1883في النص األصلي للمادة الثانية
من اتفاقية باريسُ ،
وط ِّبق إلى حد كبير في وقت الحق في المادة
الثالثة من اتفاق تريبس .وتشترط “معاملة الدولة األكثر رعاية”
ميز بين مواطني البلدان األجنبية المختلفة فيما
على البلدان أال تُ ِّ
ً
أيضا تطبيق معاملة الدولة
يتعلق بحماية الملكية الفكرية .ويخضع
قديم
األكثر رعاية لبعض االستثناءات .وشرط الدولة األكثر رعاية
ُ
العهد في القانون التجاري الدولي ،فقد ُ
ط ِّبق على الملكية الفكرية
للمرة األولى من خالل المادة الرابعة من اتفاق تريبس .وتطبيق
هذا المبدأ يعني أنه إذا اتفق بلدان في معاهدة ثنائية على منح
كل منهما لمواطني البلد اآلخر مستوى أعلى من حماية الملكية
الفكرية ،فإنه يجب عليهما أن يمنحا الفائدة نفسها لمواطني جميع

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

البلدان األخرى األعضاء في منظمة التجارة العالمية 108.وفيما
ً
ً
كبيرا عن
اختالفا
يتعلق بمبادئ عدم التمييز ،يختلف اتفاق تريبس
االتفاقات الرئيسية األخرى لمنظمة التجارة العالمية من حيث أنه
عادة ال يسمح للبلدان بالتمييز ضد مواطني شركائها التجاريين.

وعدم قطعية األدلة بشأن دور نظام البراءات في التشجيع على
البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا يجعل من الصعب استخالص
أي استنتاجات واضحة عن فعالية نظام البراءات في التنمية
االقتصادية110.

وبصرف النظر عن هذه المبادئ العامة ،يخضع كل شكل من أشكال
حددة ،مما يعكس األغراض المتباينة
الملكية الفكرية لمعايير ُم َّ
لسياسة كل منها ،والموضوع المختلف ،واآلثار االقتصادية .وهذه
االختالفات واضحة في نطاق الموضوع المحمي ،ونطاق الحقوق،
ومدة الحماية ،وطبيعة االستثناءات وغيرها من الضمانات لمصالح
الغير ،وكذلك في كيفية إنفاذ هذه الحقوق.

عدد من اآلليات لمنع التأثيرات غير
ويوجد في أنظمة البراءات
ٌ
المرغوب فيها وتصحيحها:

كان هناك تزايد كبير في استخدام براءات االختراع
للتكنولوجيات الطبية منذ عام  ،2000من حيث حجم إيداعات
البراءات ،وقاعدة النشاط الجغرافية (مع ارتفاع ملحوظ في
براءات االختراع من بعض االقتصادات الناشئة) ،وتنوع
الكيانات الخاصة والعامة التي تسعى إلى الحصول على
ً
أيضا هذه الفترة نفسها باحتداد النقاش
وتميزت
البراءات.
َّ
بشأن دور نظام البراءات فيما يتعلق باالبتكار في المنتجات
الطبية والنفاذ إليها.
وقد ُأ ِق َّر في إعالن الدوحة باألثر المزدوج الناتج عن حماية
الملكية الفكرية – التشجيع على إعداد أدوية جديدة والتأثير
َّ
وتركز النقاش منذ ذلك الحين على ما يترتب
في األسعار.
على حقوق البراءات من آثار في النفاذ إلى األدوية األساسية.
ً
وإضافة إلى ذلك ،نُ وقشت مسألة تقديم نظام البراءات
لحوافز كافية ومناسبة لضمان إعداد مستحضرات جديدة في
بعض المناطق من عدمه – على سبيل المثال ،فيما يتعلق
المهملة أو بلدان معينة .ومن الناحية العملية،
باألمراض ُ
تُ ستخدم براءات االختراع كوسيلة لعقد العديد من الشراكات
في مجال التكنولوجيا وإقامة أنشطة التعاون في مجال
البحث والتطوير ،إلى جانب ترتيبات الترخيص المتعددة من
أجل تقديم تكنولوجيا طبية جديدة للجمهور.

()1

األساس المنطقي لنظام البراءات

األساس المنطقي لنظام البراءات هو جعل االستثمار في االبتكار
جذّ ً
أن ما يحتويه طلب البراءة من معرفة هو
ابا وتقديم آلية تضمن َّ
ً
علنا
في متناول المجتمع .وإلزام أصحاب براءات االختراع بالكشف
عن اختراعاتهم ،من جملة التزامات أخرى ،يسمح للمجتمع باالطالع
على المعرفة الواردة في وثائق البراءات وباستخدام هذه المعرفة
في نهاية المطاف .وإذا كان اآلخرون يتمتعون بحرية استخدام
اختراع ما دون أي تكلفة إضافية ،فإن “المنتفعين بالمجان” لن
يتحملوا تكاليف االستحداث .وهذا من شأنه أن ُي ِّ
قلل العوائد
المتوقعة للمخترع األصلي ،وأن يؤدي ،من الناحية النظرية ،إلى
نقص في تقديم االختراعات الجديدة .ويوضح تقرير صادر
حدوث
ٍ
َّ
صحح
ي
أن
البراءات
نظام
يعتزم
السبب
لهذا
ه
أن
2008
عام
الويبو
عن
ُ ِّ
اختالل السوق الذي قد ينتج عنه حدوث نقص في تقديم األنشطة
ً
حقوقا استئثارية محدودة لمنع
المبتكرة عن طريق منح المبتكرين
اآلخرين من استغالل اختراعهم ،مما ُي ِّ
مكن المبتكرين من الحصول
على عوائد مناسبة من أنشطتهم االبتكارية109.
أن استخدام الحق االستئثاري يمكنه في حد ذاته أن يساعد على
إال َّ
تشويه السوق ،ويمكن أن يؤدي إلى حالة تتميز بعدم الكفاءة،
َ
ُ
الدليل
التجريبية
الدراسات
وارتفاع األسعار ،ونقص السلع .وتُ قيم
ُ
على وجود آثار إيجابية وسلبية لبراءات االختراع على االبتكار.

سمح بالموضوعات المستبعدة من الحماية بموجب براءة،
 ُ
وي َ
واالستثناءات والتقييدات على حقوق براءات االختراع ،من
أجل ضمان االتساق مع األهداف األوسع للسياسة العامة.
إجراءات طلب الحصول على براءة ،وإجراءات فحص البراءات
ومنحها ،وكذلك إجراءات االعتراض واالستئناف وغيرها من
إجراءات المراجعة تسمح للمحاكم وهيئات المراجعة األخرى
بتصحيح منح البراءات الخاطئ وبمنح إعفاء عند الضرورة،
من أجل ضمان أن نظام البراءات ككل يعمل بمثابة أداة من
أدوات السياسة ذات المنفعة العامة.

()2

اإلطار الدولي

المعايير الموضوعية المتعددة األطراف لحماية البراءات هي في
الغالب تلك المعايير الواردة في اتفاقية باريس واتفاق تريبس.
ولم تُ ِّ
أهال للحماية بموجب براءة،
عتبر
ً
نظم اتفاقية باريس ما ُي َ
حتى دخل اتفاق تريبس حيز التنفيذ عام  ،1995وكان هناك تنوع
كبير في القوانين والممارسات الوطنية في هذا الصدد .وفي
عام  – 1988في مرحلة مبكرة في المفاوضات بشأن اتفاق
ً
بلدا لم تمنح
تريبس – استشهد أحد تقارير الويبو بتسعة وأربعين
المستحضرات الصيدالنية الحماية بموجب براءة على اإلطالق أو
شكل محدود .واستبعد بعض هذه
لم تمنح هذه الحماية إال في
ٍ
ً
أيضا عمليات تصنيع األدوية 111.وتفاوتت مدة براءات
البلدان
ً
ً
ً
كبيرا.
تفاوتا
أيضا من بلد إلى آخر
االختراع

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

(ب) قانون البراءات وسياساتها

ال تدوم حقوق البراءات إال لفترة زمنية محدودة.

تنص على
واتفاق تريبس هو أول معاهدة متعددة األطراف ُّ
المعايير األساسية للموضوع المؤهل للحماية بموجب براءة (انظر
ً
أيضا القسم الثالث أدناه بشأن معايير أهلية الحماية ببراءة).
وينص اتفاق تريبس على أن البراءات يجب أن تكون “متاحة ألي
اختراعات ،سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية ،في كافة
ميادين التكنولوجيا” (المادة  27من اتفاق تريبس) .واإلشارة
إلى “كافة ميادين التكنولوجيا” تعني أن براءات االختراع يجب أن
تكون متاحة للمستحضرات الصيدالنية (مثل أي مركب كيميائي
جديد ذي تأثير طبي) والعمليات (مثل أي طريقة لتحضير الدواء).
ً
أيضا أال تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل مرور  20سنة
ويشترط
من تاريخ إيداع الطلب .وكان التغيير األهم ذو الصلة بمجال
الصحة العامة هو اشتراط أن تكون المستحضرات الصيدالنية
ً
بدءا من عام
قابلة للحماية بموجب براءة في البلدان النامية
ً
تدريجيا ،ولكنها
 .2005وصارت هذه الشروط سارية المفعول
طبق اآلن على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ،باستثناء
تُ َّ
ً
نموا التي من أجلها تم تمديد الفترة االنتقالية حتى
أقل البلدان
عام ( 2033انظر اإلطار .)7.2
وحتى مع وجود هذه المعايير الدولية للحماية بموجب البراءات،
ال يوجد شيء يسمى براءة اختراع عالمية النطاق .وتُ َ
منح براءات
االختراع بموجب القانون الوطني أو على أساس إقليمي .وتنص
ً
(ثانيا) من اتفاقية باريس على استقالل البراءات التي
المادة 4
يتم الحصول عليها في بلدان مختلفة عن االختراع نفسه .وهذا
يعني أن البراءة الممنوحة في بلد ما ال تنقل أي حقوق إلى
أي بلد آخر .والبراءة المتعلقة بتكنولوجيا صيدالنية في بلد ما
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ال يمكن أن تُ
ستخدم لمنع المنافسة على األدوية الجنيسة في
َ
البلدان األخرى التي ال تسري فيها أي براءة .ويمكن الختراع ما أن
يحصل على براءة في بلد ما دون البلدان األخرى.
بيد أنه يوجد نظام عالمي إليداع طلبات الحصول على البراءات
ويعرف باسم معاهدة التعاون بشأن البراءات
تُ ديره الويبوُ ،
النهائي بشأن منح براءة من عدمه ال
(انظر اإلطار  .)8.2فالقرار
ّ
ُيتَّ خذ على الصعيد الدولي .بل تتخذه بشكل منفصل السلطات
الوطنية أو اإلقليمية المسؤولة عن اختصاصات البراءات
ً
نسقت
الوطنية ،ويوجد
أيضا عدد من االتفاقات اإلقليمية التي َّ
قوانين البراءات وبسطتها في إطار المناطق المعنية112 .
َّ
ورغم هذا التعاون اإلقليمي والدولي ،تختلف القوانين
والممارسات الوطنية لبراءات االختراع ،مما يؤدي إلى نتائج
قد تكون متباينة .فعند إيداع طلبات براءات لالختراع نفسه
في مكاتب براءات وطنية أو إقليمية مختلفةُ ،ي َ
عالج كل طلب
ً
وفقا للقانون الوطني أو القانون
من هذه الطلبات على حدة
اإلقليمي الساريين ،وقد تسفر هذه المعالجة عن نتائج متباينة.
مودع
طلب
فعلى سبيل المثال ،عندما يصل إلى المرحلة الوطنية
ٌ
ٌ
ً
وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات يتعلق بمركب صيدلي
طبق شتى
معين في الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة ،فقد تُ َّ
المتطلبات الموضوعية ألهلية الحماية ببراءة بمقتضى قانون
وبناء على تطبيق
براءات االختراع الخاص بكل بلد أو منطقة.
ً
عدل
هذه المتطلبات في عمليات الفحص الوطني ،يجوز أن تُ َّ
عناصر الحماية المذكورة في طلبات البراءات في بلد ما وتظل
دون تغيير في بلد آخر (فيما يتعلق بالمطالبات ،انظر القسم
ً
ً
ً
وفقا
ودع
أيضا أدناه).
الرابع
الم َ
ونتيجة لذلك ،فإن الطلب نفسه ُ
لمعاهدة التعاون بشأن البراءات قد ينتج عنه منح براءة اختراع
في بلد ما ،ومنح براءة اختراع بمطالب تم الحد منها في بلد ثان،
ورفضها في بلد ثالث .وعالوة على ذلك ،يمكن لمحكمة في أحد
ٌ
البلدان أن تُ ِ
محكمة في بلد
بطل براءة اختراع ،ولكن تصدق عليها
قدم طلباتها وتُ َ
منح في النهاية
آخر .إن غالبية براءات االختراع تُ َّ
نسبي ًا من البلدان ،وهي عادةً تلك البلدان التي
في عدد قليل
ّ

يعتزم صاحب البراءة أن ُي ِّ
ركز فيها جهود اإلنتاج أو التسويق ،أو
التي يوجد فيها منافسون كثيرون أو طاقة إنتاجية كبيرة.

()3

قضايا براءات االختراع األساسية

ٌ
حقوق إقليمية .عالوة على أن الحماية بموجب
براءات االختراع
ُ
ً
البراءات تكون محدودةً
زمنيا .وتنص قوانين براءات االختراع
ً
ً
عاما
عموما على مدةِ حماية البراءات ال تنقضي قبل مرور 20
يتم احتسابها من تاريخ اإليداع .وتم النص على هذه القاعدة في
المادة  33من اتفاق تريبس ،وتم تطبيقها في منظمة التجارة
العالمية في قضية كندا – مدة حماية براءات االختراع في عام
 115 .2000ومن ناحية أخرى ،يجوز ألصحاب البراءات التنازل
عن البراءة قبل ذلك إذا كان االستغالل التجاري لالختراع ،على
سبيل المثال ،ال يدر العائد المتوقع لالستثمار وال يغطي تكاليف
ً
أيضا التنازل عن البراءات بسبب عدم
االحتفاظ بالبراءة .ويجوز
االستجابة إلخطارات مكتب البراءات في الوقت المحدد ،أو عدم
ً
أيضا
دفع رسوم استمرارها أو إيداع صيغة تنازل مكتوبة .ويجوز
بناء على األسس
إبطال البراءات في اإلجراءات اإلدارية أو القضائية ً
ودع فيها طلب
التي يحددها القانون المحلي .وفي البلدان التي ال ُي َ
البراءة ،أو التي ُس ِحب فيها طلب البراءة أو تم رفضه ،أو التي لم
تعد فيها البراءات الممنوحة سارية ،يؤول االختراع المنشور إلى
الملك العام ،بشرط عدم وجود أي براءة اختراع أخرى أو حق آخر
يشمل التكنولوجيا ذاتها .لقد تناولت لجنة الويبو المعنية بالتنمية
والملكية الفكرية العالقة بين البراءات والملك العام وأصدرت
دراسة بشأن البراءات والملك العام116.
ومع أن طلب براءة االختراع المنشور ُيعلم الجمهور بحقيقة
أن الطلب معلق ،إال أن حماية البراءة ال تبدأ إال بمنح البراءة.
وقد ينص القانون المحلي على حماية مؤقتة لطلبات البراءات
ً
متاحا ،وذلك عادةً بشرط منح البراءة
المنشورة ،حيثما كان ذلك
وتوافر المنشور باللغة الوطنية .قد تتخذ هذه الحماية المؤقتة
شكال يتمثل في دفع اإلتاوات ،على سبيل المثال ،في الدول
ً

اإلطار  :8.2معاهدة التعاون بشأن البراءات
تسمح معاهدة التعاون بشأن البراءات 113بطلب حماية اختراع بموجب براءة في جميع الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن
البراءات في وقت واحد عن طريق إيداع طلب براءة دولي .ويجوز ألي شخص من مواطني إحدى الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة
أو من المقيمين فيها أن ُي ِ
ودع هذا الطلب الدولي ،ويمكن إيداع الطلب لدى مكتب البراءات الوطني في الدولة المتعاقدة التي يكون
المودع من مواطنيها أو من المقيمين فيها ،أو لدى مكتب البراءات اإلقليمي المختص ،أو لدى مكتب الويبو الدولي في جنيف
(“مكتب تسلم الطلبات”) .وال يختلف تأثير الطلب الدولي عن التأثير الذي قد ينتج عن إيداع طلبات البراءات الوطنية لدى مكتب
البراءات الوطني في كل دولة متعاقدة .وتُ ِّ
نظم المعاهدة بالتفصيل الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في أي طلب دولي ،ولكنها
البت في منح البراءة في نهاية المطاف من عدمه.
حدد القواعد الموضوعية التي ُيطبقها كل بلد في
ّ
ال تُ ِّ
وتنص معاهدة التعاون بشأن البراءات على مرحلة دولية يخضع خاللها الطلب الدولي لبحث دولي ،وينتهي البحث بصدور تقرير البحث
الدولي (وهو قائمة بالوثائق المنشورة المستشهد بها التي من شأنها أن تؤثر في أهلية حماية االختراع ببراءة) ورأي أولي مكتوب وغير
ً
وقابال للتطبيق الصناعي في ضوء تقرير البحث
جديدا وينطوي على خطوة ابتكارية (غير واضحة)
ملزم بشأن إذا ما كان االختراع يبدو
ً
وي َ
سحب ،إلى جانب تقرير البحث الدولي .وإضافة إلى ذلكُ ،يجرى فحص تمهيدي دولي اختياري غير
نشر الطلب الدولي ،إذا لم ُي َ
أم الُ .
قرر ُم ِ
الم ِ
ودع الطلب االستمرار في الطلب الدولي ،بغية الحصول على البراءات الوطنية أو اإلقليمية،
ُم ْل ِزم في حال طلبه من ُ
ودع .وإذا َّ
الم ِ
ودع أن يبدأ بشكل منفصل في اتخاذ اإلجراءات الوطنية أو اإلقليمية في كل دولة متعاقدة بموجب المعاهدة يرغب
يجب على ُ
ُم ِ
ودع الطلب أن يحصل فيها على الحماية بموجب براءة (“دخول المرحلة الوطنية”) .وخالل هذه “المرحلة الوطنية” ،يمكن لسلطات
طبق ما ينص عليه القانون الوطني من قواعد موضوعية بشأن األهلية للحصول على براءة اختراع ،مما قد يسفر عن نتائج
البلد أن تُ ِّ
تختلف من بلد آلخر 114.وإذا لم يشرع مودع الطلب في المرحلة الوطنية أمام مكتب معين في غضون المهلة الزمنية المحددة ،يفقد
الطلب أثره مع العواقب ذاتها مثل سحب الطلب الوطني.
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ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

األعضاء في المكتب األوروبي للبراءات أو في الواليات المتحدة.
وال توفر جميع البلدان الحماية المؤقتة؛ فقوانين البرازيل والهند،
على سبيل المثال ،ال تنص على الحماية المؤقتة117.

طبق المعايير األساسية ألهلية الحماية ببراءة في الغالبية
وتُ َّ
ٌ
دولي بشأن تعريف
وفاق
العظمى من البلدان ،ورغم ذلك ال يوجد
ٌّ
هذه المعايير وتفسيرها .ويتسبب هذا في وجود بعض الحرية
السياساتية فيما يتعلق بإقرارها بموجب القانون الوطني الواجب
فسر المتطلبات
التطبيق .ولذلك فإن مكاتب البراءات والمحاكم تُ ِّ
طبقها بحسب كل حالة على حدة
الوطنية ألهلية الحماية ببراءة وتُ ِّ
قدم
داخل اإلطار القانوني المعمول به .وكثير من مكاتب البراءات تُ ِّ
مبادئ توجيهية بشأن فحص البراءات من أجل االتساق والترابط
ً
وغالبا ما تستند هذه اإلرشادات إلى
في تطبيق قانون البراءات،
119
ٍ
ويمكن أن
حاالت سبق أن فصلت فيها المحاكم المسؤولة.
ً
أيضا فاحصي البراءات عند ظهور
تساعد هذه المبادئ التوجيهية
تكنولوجيات جديدة أو عندما تثير طلبات البراءات وتطبيق معايير
أهلية الحماية ببراءة مخاوف أخالقية (انظر اإلطار  .)9.2فقد أصدر
المكتب األوروبي للبراءات مبادئ توجيهية للفحص ،على سبيل
المثال ،لالختراعات التكنولوجيا البيولوجية 120،واالختراعات القائمة
على الحاسوب 121والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 122كجزء
من المبادئ التوجيهية للفحص الصادرة عن المكتب األوروبي
للبراءات123.

خترع أو أكثر .ورغم أن القانون الدولي للملكية
بم ِ
يبدأ كل اختراع ُ
يغض الطرف عن تحديد الشخص الذي ينبغي اعتباره
الفكرية
ّ
ً
ً
تاركا هذا المسألة للقوانين الوطنية – فمن المعتاد بوجه
مخترعا –
ٍ
واحد
عنصر
ر
تصو
في
يساهمون
الذين
األشخاص
يكون
أن
عام
ُّ
ٍ
على األقل من عناصر الحماية عند منح البراءة شركاء في االختراع،
بصرف النظر عن نسبة ما ساهموا به.
واختراع الشيء ال يعني بالضرورة امتالكه .فاالختراعات التي
ً
لرب
مملوكة
يبتكرها الموظفون في أثناء توظيفهم قد تكون
ّ
بناء على اتفاق خاص
العمل ،حسب قواعد القانون الوطني ،سواء ً
أو من دونه .وقد تشترط عقود التوظيف أو االستشارة أن تكون
ً
ً
االختراعات التي تُ َ
لرب العمل
مملوكة
بتكر خارج نطاق العمل
أيضا ّ
ً
وكثيرا ما يتنازل المخترعون
أو للطرف الذي استعان بالمستشار.
مول أبحاثهم.
عن حقوقهم االقتصادية في اختراع ما للجهات التي تُ ِّ
ومن الممكن أن تؤثر السياسات الخاصة بملكية البراءات بشأن
االختراعات المستمدة من األبحاث التي تُ جرى داخل مؤسسات
ً
ً
كبيرا في طريقة تطوير التكنولوجيات
تأثيرا
عامة كالجامعات
ِ
ٍ
ِ
إرشادات
وجود
عدم
حالة
في
برأسه
الشك
طل
ي
أن
الطبية .ويمكن
ُ
ِ
واضحة.

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

ً
وتماشيا مع المادتين  27و 29من اتفاق تريبس ،فإن بعض معايير
أهلية الحماية ببراءة مشتركة في جميع قوانين البراءات )1( :يجب
أن يتكون الموضوع المطلوب في الطلب من موضوع مؤهل
الم َ
طالب
للحماية بموجب براءة؛ ( )2ويجب أن يكون الموضوع ُ
ً
جديدا؛ ( )3ويجب أن ينطوي على خطوة إبداعية (أو يكون
بحمايته
قابال لالستخدام في الصناعة (أو
غير بديهي)؛ ( )4ويجب أن يكون
ً
ً
طبق
مفيدا)؛ و( )5يجب اإلفصاح عن االختراع بطريقة صحيحة .وتُ َّ
تحقق أي معيار من هذه
هذه الشروط بشكل تراكمي .وعدم
ُّ
المعايير يؤدي إلى رفض طلب البراءة118.

االبتكار والملكية وحق التطبيق

الموضوع القابل للحماية ببراءة
تتاح البراءات فقط للموضوع القابل للحماية ببراءة .وعند عدم
ً
دوليا للموضوع المؤهل للحماية
وجود تعريف ُمتَّ فق عليه
حدد الشروط إما بوضع
بموجب براءة ،فإن القوانين الوطنية تُ ِّ
المستبعدة أو كلتيهما.
المستبعدة أو غير
قائمة بالموضوعات
َ
َ
والموضوعات المستبعدة من الحماية بموجب براءة قد تكون
ً
عامة – مثل االكتشافات البسيطة أو المبادئ العلمية
موضوعات

المجتمعية واألخالقية في نظام البراءات
اإلطار  :9.2القيم ُ
ً
قدم الفقرة الثانية من المادة  72من اتفاق
إن تحديد ما يعتبر
منافيا لألخالق يعتمد على القيم األساسية لمجتمع ما في سياق معين .تُ ِّ
تريبس124
ً
ً
َ
ِ
المجال للقيم المجتمعية واألخالقية التي ينبغي
اإلطار
هذا
ح
فس
وي
إجراؤها،
المفترض
األخالقي
التقييم
لعمليات
مرنا
إطارا
ُ
ُ
وضعها في االعتبار125.
الموسع التابع للمكتب األوروبي للبراءات بأن المطالبات ال تكون محمية ببراءة إذا ُو ِّجهت
في عام  ،2008قضى مجلس االستئناف
َّ
ً
ً
جزءا
ممكنا إال بطريقة انطوت بالضرورة على إهالك األجنة البشرية ،حتى لو لم تكن الطريقة المذكورة
للمنتجات التي لم يكن تحضيرها
من مطالب الحماية 126.وفي عام  ،2014أكد مجلس االستئناف للمكتب األوروبي على االستثناء من أهلية الحماية ببراءة لالختراعات
التي تستخدم خطوط الخاليا الجذعية لألجنة البشرية المتاحة للجمهور المستمدة بشكل أساسي من عملية تؤدي إلى تدمير األجنة
البشرية 127.وفي عام  ،2011قضت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي ،دون التطرق إلى مسائل ذات طابع طبي أو أخالقي،
ً
ً
بشريا” وأن المطالبات المتعلقة بإهالك أي
“جنينا
بأن أي بويضة بشرية قادرة على البدء في عملية تكوين كائن بشري يجب اعتبارها
جنين بشري مستثناة من أهلية الحماية بموجب براءة 128.وفي عام  ،2014رأت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي أن البويضات
المخصبة التي تم تحفيز انقسامها ونموها من خالل توالد عذري ،في غياب الحمض النووي األبوي ،التي كانت غير قادرة
البشرية غير ُ
ً
ً
بشريا والخاليا الناتجة عن توالد عذري مستثناة من أهلية
جنينا
على التطور إلى كائن بشري (“خلية ناتجة عن توالد عذري”) ال تُ شكل
الحماية بموجب براءة 129.وفي أستراليا ،تخضع الخاليا الجذعية للحماية بموجب براءة اختراع ما دامت المواد تم إخراجها من حالتها
الطبيعية ويوجد استخدام قابل لإلثبات ،باستثناء في حالة الخاليا الجذعية الجنينية ،المستثناة بشكل خاص من أهلية الحماية بموجب
براءة بموجب القسم  )2(18من قانون البراءات عام ( 1990الكومنولوث) .يمكن أن تكون الخاليا الناتجة عن توالد عذري محمية بموجب
براءة130.
وتتيح المادة ( 3.27ب) من اتفاق تريبس ألعضاء منظمة التجارة العالمية استبعاد النباتات والحيوانات والطرائق البيولوجية لتكاثرها
من أهلية الحماية ببراءة .وهذا االستثناء ال ليشمل الكائنات المجهرية والعمليات غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لتكاثر النباتات أو
ً
الحكم 131.وتستبعد
الحيوانات ،التي أن تكون
قابلة للحصول على براءة .وال يوجد تحديد قاطع في منظمة التجارية العالمية لنطاق هذا ُ
أجزاء من النباتات والحيوانات ،مثل الخاليا ،وخطوط الخاليا ،والجينات ،والمجينات ،فين تعتبرها أنظمة
االختراع
بعض أنظمة براءات
ً
ً
ً
ً
ً
قابال للحصول على
موضوعا
ثم تصير
ومن
الطبيعية،
بيئتها
من
وتنقيتها
كيميائيا
فرزها
تم
إذا
الكيميائية،
المواد
معينا من
نوعا
أخرى
ً
َّ
ً
صراحة عدم منح
وقرر عدد من البلدان
(أ)).
دال4.
القسم
الثالث،
الفصل
في
اإليضاح
من
بمزيد
األمر
هذا
مناقشة
(تمت
اختراع.
براءة
َّ
عدلة.
م
غير
جينية
مواد
ألي
براءات
ُ َّ
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

أو األفكار النظرية .أما الموضوعات المؤهلة للحماية وال تدخل
ضمن هذه الفئات فيمكن استبعادها ألسباب أخرى .قد يشمل
هذا ،على سبيل المثال؛ وذلك يشمل ،على سبيل المثال،
ً
منافية لألخالق في حالة
االختراعات التي من شأنها أن تُ عتبر
ً
تجاريا (انظر اإلطار  ،)9.2أو بعض طرق العالج الطبي
استغاللها
لإلنسان أو الحيوان (المادة ( 3.27أ) من اتفاق تريبس) .وقد آثر
عدد من البلدان استثناء االختراعات الخاصة بطرق العالج الطبي
ٌ
من الحصول على براءات اختراع (أو عدم السماح بإنفاذ براءات
هذه االختراعات) (أو تقييد إنفاذ هذه البراءات بما يحقق نتيجة
ً
جدا،
مشابهة) .وتحدد بعض القوانين الوطنية استثناءات خاصة
على سبيل المثال؛ الداعيين الطبيين األول والثاني ،أو تتيح صراحة
إصدار البراءات لهذه المطالبات (انظر الفصل الثالث القسم دال
(4ج)) .وقد جمع تقرير الويبو عن نظام البراءات الدولي معلومات
من التشريع الوطني/اإلقليمي األساسي عن االستثناءات من
الموضوع القابل للحماية ببراءة132.
الج َّدة
ِ
يتمثل الغرض من معيار الحداثة في ضمان عدم منح براءات
ويفهم
االختراع إال للتكنولوجيات غير المتوفرة بالفعل للجمهورُ .
هذا المعيار في واليات قضائية كثيرة على أنه يعني أن االختراع
فصح عنه للجمهور ،في أي مكان في
المطالب بحمايته يجب أال ُي َ
العالم ،قبل تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة أو تاريخ األولوية،
مثال أو نتيجة تنفيذه أو إجرائه أو استخدامه
وذلك عن طريق النشر ً
ً
ً
شفويا قبل تقديم طلب حصول على
عالنية أو تقديمه للجمهور
حدد القوانين الوطنية نوع
براءة أو قبل تاريخ األولوية ،إن وجد .وتُ ِّ
ً
ً
مسبقا للجمهور
إفصاحا
وشكل الوثائق ،إن وجدت ،التي تمثل
فيما يتعلق بتقييم الحداثة133.
قد ً
ما لتسجيل براءة
فعلى سبيل المثال ،لو أن طلب براءة ُم َّ
اختراع جبيرة من نوع جديد تُ
ستخدم لتثبيت ذراع المريض .وكان
َ
ال يعرف هذا االختراع في وقت إيداع طلب البراءة إال موظفو
الشركة التي أودعت الطلب .وكان هؤالء الموظفون ملتزمين
في عقود توظيفهم بعدم اإلفصاح عن معرفتهم للجمهور .وفي
ً
جديدا
هذه الحالة ،لم يتم الكشف عن االختراع للجمهور وقد ُيعتبر
ألغراض فحص البراءات .ولكن إذا كانت الجبيرة قد جرى اختبارها
على المرضى – قبل إيداع طلب البراءة – دون الموافقة على
تعهدات الحفاظ على السرية وإنفاذ هذه التعهدات ،فإن االختراع
ً
قيد النفاذ
المطالب بحمايته قد ال يعتبر
جديدا ،ألنه ربما لم ُي َّ
ً
ً
ثم قد يعتبر االختراع
ومن
،
كافيا
تقييدا
إلى المعرفة ذات الصلة
َّ
ً
مكشوفا للجمهور.
الخطوة االبتكارية/عدم البداهة
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قانون البراءات بوجه عام سوى المفهوم األساسي لما
حدد
ُ
ال ُي ِّ
ً
يمثل خطوةً
ابتكارية ،ويترك التفسير لمكاتب براءات االختراع
والمحاكم المشرفة .وقد استحدثت الممارسة منهجيات مختلفة
بناء على عدد من المؤشرات التي
ّ
للبت في وجود خطوة ابتكارية ً
فهم هذا المعيار في كثير من
يتحقق منها فاحص البراءةُ .
وي َ
ً
الواليات القضائية على أنه يعني أن االختراع يجب أن ُي ِّ
تقدما
مثل
تقدما تقنياً
ً
ً
ً
كافيا فيما يتعلق بحالة التقنية الصناعية – أي
تقنيا
عما سبق استخدامه أو وصفه في المجال المعني – ويجب أال
ً
بديهيا ألي شخص يعمل في المجال التقني
يكون هذا التقدم
المتعلق باالختراع ويتمتع “بمهارة عادية” أو معرفة متوسطة
(“رجل المهنة”) عن البيانات ذات الصلة (سواء أكان ذلك بيانات
اإليداع أو بيانات األولوية لطلب البراءة) .وفي حين أن بعض
القوانين تتطلب أن يكون لدى هذا الشخص مهارة “عادية”

أو “متوسطة” ،وجدت دراسة أجرتها الويبو أنه ال يوجد قانون
وطني /إقليمي يوضح مصطلح “رجل المهنة” 134،وعلى الرغم
من أنه يمكن استنتاج أن المهارة المتوسطة أو العادية يمكن
ً
ً
ومؤهال على
عاديا
ممارسا
أن يقوم بها شخص افتراضي يعتبر
ً
النحو الواجب في المجال ذي الصلة 135.وفي بعض البلدان،
ً
توجيها بشأن
توفر المبادئ التوجيهية اإلدارية أو أحكام القضايا
معنى المصطلح136.
ويمكن التدليل على الخطورة االبتكارية (أو عدم البداهة) عن
ً
واضحا ،في وقت
طريق تأثير “غير متوقع” أو “مفاجئ” لم يكن
االختراع ،لرجل المهنة .على سبيل المثال ،مزيج األدوية يتكون
ً
أيضا
من مسكن لأللم (مسكن) ومهدئ (منوم) .وقد اكتشف
أنه من خالل إضافة المهدئ ،الذي يبدو أنه ليس له تأثير مسكن
ً
قويا بطريقة ال يمكن توقعها من
في حد ذاته ،كان تأثير المسكن
الخصائص المعروفة للمواد الفعالة137.
واألشياء البديهية وغير البديهية قد تتغير بمرور الوقت .فعلى
سبيل المثال ،كان عزل الجين في أواخر القرن العشرين يتطلب
ً
ً
ً
ً
عاديا (انظر الفصل ،3
أمرا
أن ذلك ُيعتبر اليوم
جهدا
كبيرا .إال َّ
القسم دال (4أ)).وقد جمعت دراسة الويبو الصادرة عام 2019
عن الخطوة االبتكارية (القسم  )3معلومات عن كيفية إيداع الدول
األعضاء في الويبو معيار الخطوة االبتكارية في مجال الكيمياء
العضوية وغير العضوية ،بما في ذلك التطبيقات الصيدالنية138.
إمكانية التطبيق الصناعي/المنفعة
قصد بإمكانية التطبيق الصناعي (أو المنفعة) أن االختراع يمكن
ُي َ
تصنيعه أو استخدامه في أي قطاع صناعي ،بما في ذلك الزراعة،
حددة ومعقولة وواقعية .وبوجه عام،
أو أن االختراع له منفعة ُم َّ
يجب أن يشير المودع إلى الطرق التي من خاللها ُيلبي االختراع
المطلوب حمايته احتمالية التطبيق الصناعي في الوصف وذلك
ً
واضحا لرجل المهنة طبيعة
من أجل االمتثال للشروط ،إال إذا كان
شكال خاصاً
االختراع المطلوب حمايته .ويكون لهذا الشرط العام
ً
في الكثير من البلدان .فعل سبيل المثال ،قرر مكتب االستئناف
التابع للمكتب األوروبي للبراءات أن مجرد حقيقة إمكانية إنتاج
مادة ليست كافية إذا لم يستطع المخترع وصف استخدام
ملموس لهذا المنتج ،على سبيل المثال ،ربط هذا المنتج بمرض
أو حالة محددة 139.وال يفرض إيداع هذا الشرط مشكالت عملية
في فحص البراءات.
ولقد حظي شرط إمكانية التطبيق الصناعي بأهمية لتحديد
أهلية الحماية ببراءة لالختراعات في مجال التكنولوجيا الحيوية -
وبالتحديد لالختراعات المعنية ،على سبيل المثال ،التسلسل أو
التسلسل الجزئي الجيني .وعلى الرغم من أن براءات المنتجات
الممنوحة بشأن التسلسالت الجينية بوجه عام تشمل جميع
االستخدامات المعروفة وغير المعروفة لتسلسل جيني مطلوب
حمايته ،أي حتى هذه االستخدامات المحمية غير المعروفة بعد
لصاحب البراءة ،تشترط بعض الواليات القضائية أن تحدد طلبات
البراءات فيما يخص إمكانية التطبيق الصناعي (المنفعة) المعيار
الذي يفي بالتسلسل الجيني أو الجين المطلوب حمايته بوظيفته،
أو حتى يشترط إدراج الوظيفة في المطالبة (انظر الفصل ،3
القسم دال(4.أ)).وسيكون نطاق حماية مطالبة المنتج في الحالة
ً
مقيدا باالستخدام المطلوب حمايته.
األخيرة
وتوضح المبادئ التوجيهية التي وضعتها المملكة المتحدة
لفحص طلبات البراءات لالختراعات التكنولوجيا البيولوجية 140أن
ً
واضحا
التطبيق الصناعي للجينات أو التسلسالت البروتينية ليس
من االختراع في حد ذاته .وتعتمد المبادئ التوجيهية على أحكام

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

اإلفصاح
ً
ً
كافيا من أجل منح براءة
إفصاحا
يلزم اإلفصاح عن االختراع
االختراع .وتوضح المادة  1.29من اتفاق تريبس القاعدة التي
تحكم قيام مودع طلب البراءة باإلفصاح عن االختراع بأسلوب
واضح وكامل يكفي لتنفيذ االختراع بمعرفة شخص يمتلك الخبرة
ً
ً
أيضا
لزاما
التخصصية في المجال .وفي بعض البلدان ،قد يكون
على مودع الطلب أن يوضح أفضل وضع يعرفه المخترع في
تاريخ اإليداع لتنفيذ االختراع .ويتيح جزء وصف طلب إيداع البراءة،
ً
واضحا
بوجه عام ،الوفاء بشرط اإلفصاح .ويجب أن يكون الوصف
ً
ودقيقا دون أي غموض 142.وفي بلدان أخرى ،قد يكون من الالزم
أن يفصح مودع الطلب عن تفاصيل البراءات المقدمة بشأنها
الطلبات أو الممنوحة في واليات قضائية أخرى (خيار بموجب
المادة  2.29من اتفاق تريبس).
وفي الحاالت التي ُيشير طلب اإليداع فيها إلى مادة بيولوجية ،قد
يسمح قانون البراءات باستكمال اإلفصاح كتابة وإيداع عينة من
هذه المادة في مؤسسة مختصة .وتنص معاهدة بودابست التي
تديرها الويبو بشأن االعتراف الدولي بإيداع الكائنات المجهرية
ألغراض اإلجراءات الخاصة بالبراءات 143على نظام بموجبه ُيعترف
بإيداع أي كائن دقيق من خالل “سلطة إيداع دولية” ألغراض
اإلجراءات الخاصة بالبراءات في الدول المتعاقدة ،بغض النظر
عن مكان وجود سلطة اإليداع الدولية 144.وال تحدد المعاهدة
المقصود بالكائن الدقيق .ويمكن إيداع مستنبتات الخاليا من
ً
وفقا لدليل إيداع الكائنات
خالل عدد من سلطات اإليداع الدولية
المجهرية بموجب معاهدة بودابست ،القسم دال 145
ويعتبر شرط اإلفصاح أحد المبررات المهمة لنظام البراءات ،حيث
ُ
إنه ُي ّ
مكن نشر المعلومات وزيادة المخزون المعرفي العام ،من
خالل زيادة المنافع االجتماعية ،مثل تشجيع نقل التكنولوجيا146.
ويرى البعض أن اإلفصاح عن اختراع محمي بموجب براءة ليس
ً
ً
غالبا “الستغالل” البراءة ،على سبيل المثال في مجال العالج
كافيا
البيولوجي (مانديل2006 ،؛ برايس وراي  .)2016ومن األسئلة
األساسية التي تُ ثار حول شرط اإلفصاح هو :إلى أي مدى يجب
على صاحب البراءة أن ُيفصح عن اختراعه في نظام البراءات من
أجل المساهمة في النهوض باالبتكار ونقل التكنولوجيا ونشرها
بما يحقق المصلحة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية
ومستخدميها؟ ورغم أن من الضروري وصف االختراع في البراءة
نحو ُي ِّ
مكن رجل المهنة من تنفيذ االختراع من دون إجراء
على
ٍ
تجارب أو اختبارات ال داعي لها ،فإن المعلومات التقنية الواردة
ً
غالبا ما تحتاج إلى تكملتها بمعلومات إضافية من أجل
في البراءة

وفي بعض الحاالت ،قد تُ َ
منح البراءةُ عن غير قصد حتى في
حالة عدم االمتثال لشرط اإلفصاح الكافي الذي ينص عليه
القانون الوطني أو اإلقليمي .وإذا كان األمر كذلك ،فقد تكون
براءة االختراع معيبة .وتنص معظم قوانين براءات االختراع على
تتحقق شروط أهلية
إجراءات إللغاء البراءات أو إبطالها عندما ال
َّ
تعمد
الحماية ببراءة المنصوص عليها في القانون .ولذلك فإن ُّ
ً
ً
نحو يخالف شرط
تاما على
إفصاحا
عدم اإلفصاح عن االختراع
ٍ
اإلفصاح المنصوص عليه في القانون الوطني أو اإلقليمي
جاز ً
فة .على سبيل المثال ،قضت
الم َّ
طبق قد يكون مناورةً ُم ِ
ُ
المحكمة الكندية العليا 148بأن البراءة الكندية رقم 2,163,446
الممنوحة الختراع لعالج العجز الجنسي كانت باطلة بسبب طلب
ِ
يستوف شروط اإلفصاح المنصوص عليها في قانون
البراءة لم
البراءات الكندي .R.S.C. 1985, c. P-4 ،وذكرت المحكمة أن
ٌ
سابق لمنح البراءة ،وأن
ٌ
شرط
اإلفصاح الكافي في المواصفات
المواصفات – التي تضمنت عناصر الحماية واإلفصاح – كان
الم َ
طالب به.
يجب أن تُ ِّ
حدد “المدى الدقيق والمضبوط” للحق ُ
وكان يجب تمكين الجمهور – من منظور رجل المهنة – عن طريق
المواصفات فحسب من االنتفاع باالختراع بالطريقة نفسها التي
كان المخترع ينتفع بها في وقت تقديم طلب البراءة .وفي هذه
الحالةُ ،ن ِّ
ظمت عناصر الحماية في شكل “عناصر تنازلية” ،حيث
تضمن العنصر  1أكثر من  260كوينتيليون ُم َّركب ،وتتعلق العناصر
َّ
ً
تدريجيا من المركبات ،ويتعلق كل
 2و 3و 4و 5بمجموعات أصغر
من العنصرين  6و 7بمركب واحد .وذكرت المحكمة أن أسلوب
ً
شائعا ،ولم يكن يتعارض بالضرورة مع
المطالبات التنازلية كان
شرط اإلفصاح .وكان القارئ المتخصص يعلم أن البراءة عندما
تحتوي على عناصر حماية تنازلية ،فإن عنصر الحماية المناسب
عادةً ما يكون هو العنصر الذي يأتي في النهاية بخصوص مركب
واحد .والمركبات التي لم تنجح كانت تُ عتبر ببساطة غير صالحة مع
باق .ولكن في هذه الحالة ،انتهت عناصر
أي عنصر حماية صالح ٍ
الحماية بمركبين منفردين تُ
طلب حمايتهما ،ولم يكن يوجد ما
َ
يستند إليه رجل المهنة في تحديد أي من العنصرين  6و 7يحتوي
الفعال من خالل ما ُكشف عنه في مواصفات البراءة
الم َّركب
َّ
على ُ
فحسب .بل كان يلزم إجراء مزيد من التجارب لتحديد أي من هذين
اال ً
حقا .ورأت المحكمة أن صاحب البراءة قد اختار
فع ً
المركبين كان َّ
حجب المعلومات الالزمة للكشف الكامل عن االختراع.

()4

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

قضايا المحكمة العليا في المملكة المتحدة والمكتب األوروبي
للبراءات في النص على أن الطلب العملي واالستخدام الربحي
فضال عن المنفعة الملموسة يجب أن تكون مشتقة مباشرة من
ً
البراءة والمعرفة العامة الشائعة ومن ثم يكون أي شخص ماهر
ً
قادرا على االستفادة من االختراع المطلوب حمايته .تنص المبادئ
التوجيهية للبراءات الصادرة عن مكتب كوريا للملكية الفكرية141
على وجوب ذكر منفعة خاصة وجوهرية ومقبولة في وصف
االختراع بالنسبة لالختراعات التي تتضمن جينات أو أجزاء حمض
/مثب ً
ً
طا (للتعبير أو لالستجابة) أو الناقالت أو الناقالت
نووي أو
كابتا ّ
المؤتلفة أو العوامل المحولة أو الخاليا المنصهرة أو البروتينات
أو البروتينات المؤتلفة أو األجسام المضادة الوحيدة النسيلة أو
الكائنات المجهرية أو الحيوانات أو النباتات ،وما إلى ذلك .وعند
بناء على المواصفات ،فإن
عدم وصف المنفعة أو استنتاجها
ً
االختراع ال يفي بشرط التطبيق الصناعي بموجب المادة )1(29
من قانون البراءات.

ً
اقتصاديا .وقد ُو ِضع شرط اإلفصاح
إنتاج االختراع على نحو مربح
ألغراض قانونية وتقنية معينة في نظام البراءات .وال يمكن
للمعلومات التقنية التي تُ َ
نشر من خالل نظام البراءات أن تحل
محل المصادر األخرى للمعلومات ،كالكتب التعليمية والدوريات
العلمية مثال147.
ً

إجراءات البراءات

مكتب البراءات الذي يتلقى طلب الحصول على البراءة هو الذي
الم َ
طالب بحمايته يستوفي جميع معايير
قرر عادةً إن كان االختراع ُ
ُي ِّ
أهلية الحماية ببراءة أم ال .ورغم أن المادة  62من اتفاق تريبس
تنص على أن االمتثال لإلجراءات المقبولة واإلجراءات الشكلية
ً
مطلوبا الكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ
قد يكون
عليها ،فال يفرض اتفاق تريبس وال اتفاقية باريس إجراءات
محددة بشأن البراءات .ونتيجة لذلك ،يكون لدى البلدان مجال
للمناورة نحو تطوير نهج إلجراءات البراءات يتالءم مع ظروفها
(الويبو2014 ،أ) .بشكل عام ،يمكن منح البراءة على النحو التالي:
( )1الفحص الشكلي فقط؛ ( )2الفحص الشكلي والبحث في حالة
التقنية الصناعية السابقة 149؛ أو ( )3الفحص الشكلي والبحث
التقني المسبق والفحص الموضوعي.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ً
ً
ً
مسبقا
تقنيا
بحثا
ويجري مكتب البراءات الوطني أو اإلقليمي
ً
ً
موضوعيا في ظل نظام فحص موضوعي .وإذا تأكد
وفحصا
المكتب من استيفاء جميع الشروط المطلوبة ،فإنه يمنح البراءة.
ويؤدي هذا الفحص الموضوعي إلى درجة أعلى من اليقين
القانوني بخصوص صحة براءات االختراع الممنوحة – أعلى من
درجة اليقين التي يوفرها النظام الذي يكتفي بتسجيل طلبات
البراءات دون إجراء فحص موضوعي .ولكن عندما يكون البحث
والفحص ذوي جودة متدنية ،فإن ذلك يمكن أن يتسبب في
حدوث أثر سلبي ألنه قد ينشأ عنه توقعات كاذبة فيما يتعلق
بصحة براءة االختراع.
مكاتب البراءات ما يلزم من موارد لمواصلة
وعندما ال تمتلك
ُ
أوال بأول وتوظيف
توثيق حالة التقنية الصناعية السابقة
ً
الفاحصين الذين يتمتعون بالخبرة الالزمة – أو عندما ال تمتلك
ً
ً
كافيا من الطلبات ُي ِّبرر توظيفها لفاحصين مؤهلين
عددا
المكاتب
في جميع المجاالت التقنية – فإن نظام الفحص الموضوعي قد
ال يكون هو النهج األنسب .وتشمل الخيارات البديلة ما يلي:
منح براءات االختراع من دون إجراء فحص موضوعي ،وتسجيل
براءات االختراع الممنوحة بعد إجراء فحص موضوعي في مكان
آخر ،واستخدام نتائج البحث والفحص الخاصة بمكاتب أخرى،
والتعاون بين شتَّ ى مكاتب براءات االختراع 150.وقد وضعت
ً
عددا من اآلليات والترتيبات العملية لالستفادة
مكاتب البراءات
من نتائج البحث والفحص من مكاتب البراءات األخرى بهدف
تحسين الجودة الشاملة للبراءات 151.وعلى سبيل المثال ،تنص
معاهدة التعاون بشأن البراءات على إجراء بحث دولي وفحص
تمهيدي دولي غير ملزمين ،يجريهما عدد من مكاتب براءات
االختراع التي تحددها جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات
لهذا الغرض 152.ويمكن لمكاتب البراءات الوطنية أن تستخدم
للبت في منح براءة االختراع .وتوجد
تقارير البحث والفحص هذه
ّ
آليات تعاون أخرى على المستوى اإلقليمي 153والثنائي.154
ويعتبر نظام الويبو للنفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص
مثاال لمنصة مكاتب البراءات المشاركة لتخزين وتبادل
()CASE
ً
واسترجاع المعلومات ذات الصلة بالبحث عن البراءات وفحصها.
وحيثما تشترط قوانين البراءات إجراء فحص كامل لطلبات
الحصول على البراءات ،فإن مكاتب البراءات تفحصها من حيث
المعايير الشكلية والموضوعية لقابلية استصدار براءة .ويجب في
أغلب األحوال على ُمودعي الطلبات تضييق نطاق عناصر الحماية
خالل هذه العملية لتفادي رفض طلباتهم .وقد يجب على ُمودِ ع
ً
فاحص البراءة
أيضا أن يلغي عناصر الحماية التي يعتبرها
الطلب
ُ
غير مطابقة لمعايير األهلية للحصول على براءة .وقد يرجع ذلك
ثم غير جديدة ،أو إلى كونها
إلى كونها معروفة بالفعل ،ومن َّ
ثم غير مبتكرة .وقد ينتهي المطاف بأن يصبح
بديهية ،ومن َّ
نطاق الحقوق في البراءة الممنوحة َّ
أقل بكثير مما تمت المطالبة
به في الطلب155.
ً
بدال من أنظمة
حاليا أنظمة تسجيل
ويستخدم بعض البلدان
ً
ثم فإنها ال
الفحص .فال تشترط إجراء فحص موضوعي ،ومن َّ
الم َ
طالب بحمايته لشروط أهلية الحماية
تُ ِّ
قيم استيفاء االختراع ُ
ببراءة من عدمه .ويمكن الطعن في صحة البراءات أمام المحكمة
ويدعي البعض أن من الحكمة تأجيل تحديد االمتثال
المختصة.
َّ
لمعايير أهلية الحماية ببراءة حتى تخضع البراءة للتقاضي بالفعل.
وقد يعتمد هذا القول على تكلفة التقاضي بشأن البراءات ومدته
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وقدره من ناحية ،وتكلفة إنشاء نظام فحص وتعهده من ناحية
ً
ً
كبيرا
تحديا
أخرى .وقد يمثل تصحيح البراءات الممنوحة بالخطأ
في الدول التي تمتلك أنظمة قضائية ذات كفاءة وظيفية
متدنية.
ّ
وتمكن مرونة نظام البراءات الدولي البلدان من االنتقال من
نظام إلى آخر .وقد حدد دليل الويبو الخيارات المختلفة التي
يمكن للبلدان االختيار من بينها عند وضع البحث الخاص بطلبات
ً
وفقا لسياساتها (الويبو2014 ،أ) .ووصف،
البراءات وفحصها
على سبيل المثال ،خيار قصر الفحص الموضوعي على بعض
المجاالت االستراتيجية للتكنولوجيا ،ومع ذلك ،قد تخضع
الطلبات المتعلقة بمجاالت التكنولوجيا األخرى لفحص شكلي
فقط أو لالستعانة بمصادر خارجية ،سواء داخل البلد أو خارجه.
وباإلشارة إلى هذا الدليل ،ورد في سياسة الملكية الفكرية لعام
 2018لجمهورية جنوب أفريقيا  156إعالن عن اعتماد البحث
الموضوعي وفحص طلبات براءات االختراع ،التي اقتصرت في
البداية على براءات االختراع للمستحضرات الصيدالنية بسبب
قيود الموارد.

()5

إجراءات المراجعة

تنص أنظمة البراءات على إجراءات المراجعة للسماح لألطراف
األخرى بالتدخل في عملية فحص البراءات قبل منح البراءة
(على سبيل المثال أمام هيئة إدارية ،مثل مجلس االستئناف)،
أو للطعن في براءة االختراع بعد منحها (أمام هيئة إدارية أو
محكمة) (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم.)2.وهذه اإلجراءات
كمل إجراءات المكاتب لمنح براءات االختراع وتُ ِّ
مكن الجمهور
تُ ِّ
ً
شيوعا
من المساهمة في زيادة جودة البراءات .وأكثر اآلليات
هي أنظمة االعتراض وإجراءات إعادة الفحص وآليات اإللغاء
واإلبطال اإلداريين .ومذكرات األطراف األخرى157 .

()6

الحقوق التي تمنحها براءة االختراع

ويتحدد نطاق الحماية التي تمنحها براءة االختراع حسب عناصر
نحو
الحماية الخاصة بالبراءة .ويجب صياغة عناصر الحماية على
ٍ
ً
ً
تاما باإلفصاح عن االختراع.
تأييدا
ؤيد
واضح
ودقيق ،ويجب أن تُ َ
ٍ
ٍ
وتعتمد الحقوق الممنوحة بموجب براءة ،بمجرد منحها ،على إذا ما
كان الموضوع هو براءة منتج أو براءة عملية .وتمنح براءة المنتج
مالكها الحقوق االستئثارية لمنع األطراف األخرى من صنع االختراع
الحاصل على براءة أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه في البلد
الذي ُمنحت فيه حقوق براءة االختراع أو استيراده إلى هذا البلد
(المادة ( 1.28أ) من اتفاق تريبس) .وتمنح براءة اختراع العملية
لمالكها الحقوق االستئثارية لمنع األطراف األخرى من استخدام
العملية ،ومن استخدامها لهذه األغراض أو عرضها للبيع أو بيعها
أو استيرادها على األقل مع المنتج الذي تم الحصول عليه مباشرة
من خالل تلك العملية (المادة ( 1.28ب) من اتفاق تريبس) .وعلى
سبيل المثال ،يمكن استخدام عملية محمية بموجب براءة في بلد
ما في بلد آخر ،حيث ال تكون البراءة سارية لإلنتاج .ومع ذلكُ ،يمنع
استيراد المنتجات الناتجة مباشرة عن هذه العملية دون موافقة
مالك البراءة إلى البلد الذي تسري فيه البراءة الممنوحة للعملية
(منظمة التجارة العالمية.)2012 ،

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

وفضال ذلك ،تضع المادة  34من اتفاق تريبس عبء اإلثبات
ً
في قضايا انتهاك القانون المدني على عاتق المتعدي المزعوم
للبراءات من خالل تحديد أن المنتج ُأنتج باستخدام عملية محمية
ً
وفقا للشروط التالية:
ببراءة
أن المنتج الذي تم الحصول عليه من خالل عملية محمية
ببراءة منتج جديد.
ً
مماثال دون موافقة صاحب البراءة.
منتجا
أنتج المدعى عليه
ً

ومن المحتمل أن المنتج المماثل قد تم تصنيعه من خالل
عملية محمية ببراءة.

وفي الواقع ،ال تُ
ستخدم براءات االختراع لمنع المنافسين
َ
ً
أيضا للسماح للغير بصنع االختراع الحاصل على
فحسب ،بل
البراءة أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده من
خالل الترخيص .ويمكن ألصحاب براءات االختراع ترخيص
براءاتهم أو بيعها أو نقل ملكيتها .والرخصة هي عقد يسمح
ُ
مالك البراءة لطرف آخر باستخدام الملكية الفكرية ،سواء
فيه
مقابل دفع إتاوات (أو بعض االعتبارات األخرى ،مثل تسويق
ً
مجانا ،لمجال
المنتج أو النفاذ إلى أصول الطرف اآلخر) أو
استخدام معين وفي منطقة معينة (وربما يكون ذلك طوال
ً
ً
مدة صالحية براءة االختراع) .وتُ
وتكرارا
مرارا
الرخص
َ
ستخدم ُّ
للسماح لشركات المستحضرات الصيدالنية بمواصلة تطوير و/
أو إنتاج تقنية طبية حيث تكون براءات االختراع مملوكة لشركة
ً
وفقا لشروط ُيتَّ فق عليها (انظر
أخرى أو مؤسسة بحثية ،وذلك
ً
أيضا الفصل  ،3القسم دال( 5.ج) والفصل  ،4القسم جيم3.
(ب) و (ج) و(هـ)).
وتمثل براءات االختراع والترخيص بالتسويق مسألتين
منفصلتين .فمنح براءة اختراع لدواء جديد في بلد ما ال
يعطي صاحب الحقوق الحق في بيع الدواء في ذلك البلد من
دون موافقة السلطة التنظيمية .وال صلة لموافقة السلطة
التنظيمية بمنح البراءة من عدمه .إال أن بعض البلدان تشترط
قدمي طلبات الحصول على موافقة تنظيمية أن يقدموا
على ُم ِّ
معلومات عن منح البراءات من عدمه وعن البراءات الممنوحة،
وال تسمح هذه البلدان لسلطاتها التنظيمية بمنح ترخيص

()7

االستثناءات والتقييدات الخاصة بحقوق البراءات

االستثناءات والتقييدات الخاصة بحقوق البراءات هي أدوات
تُ
ستخدم لمعالجة تضارب المصالح .وتشيع هذه األدوات في جميع
َ
أنظمة الملكية الفكرية .وقد تعمل االستثناءات والتقييدات على
تقييد إنفاذ الحقوق المتعلقة البراءات فيما يتعلق باستخدامات
معينة لالختراع المحمي بموجب براءة ،على سبيل المثال،
االستخدام الشخصي وغير التجاري أو أحدهما .وتحتوي المادتان
ً
و(5ثالثا) من اتفاقية باريس على قواعد معينة بشأن التراخيص
5
اإلجبارية وبعض التقييدات على الحقوق االستئثارية في سياق
حماية المصلحة العامة .وتنص المادتان  30و 31و 31مكرر من
اتفاق تريبس على استثناءات وتقييدات على الحقوق ،وتوضح
هاتان المادتان الشروط التي يجوز بمقتضاها تطبيق المادتين.
اضطلعت لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون البراءات (انظر اإلطار
 )10.2بأعمال في مجال االستثناءات والتقييدات159.
وهناك استثناء شائع للغاية هو استثناء البحث ،الذي يسمح للغير
باستخدام االختراع الحاصل على براءة ألغراض البحث طوال مدة
صالحية براءة االختراع (انظر الفصل  ،3القسم دال (5أ)).ومن
االستثناءات الشائعة األخرى استثناء الفحص اإلداري (المعروف
باسم استثناء “بوالر”) الذي يسمح للمنافسين المنتجين لألدوية
الجنيسة باالستخدام المحدود لالختراع الحاصل على البراءة قبل
انتهاء صالحية البراءة لمتابعة الموافقة التسويقية لمنتج منافس
(انظر الفصل الرابع ،القسم جيم( 3.أ) (.))1

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

ولم يتمكن مالك البراءة ببذله الجهود المعقولة من تحديد
العملية المستخدمة بالفعل.

بالتسويق في حالة وجود براءة اختراع ذات صلة (“الموافقة
على التسويق/ربط البراءات انظر القسم ألف( 6.ز))158 .

ً
أيضا منح “تراخيص إجبارية” بمقتضى
وقد تُ جيز القوانين الوطنية
شروط معينة ألطراف أخرى من أجل استخدامهم الخاص ،أو
الستخدامها من جانب الحكومات أو بالنيابة عنها ،دون تصريح من
صاحب الحق .وبموجب الترخيص اإلجباري أو تصريح االستعمال
ً
الحكومي ،تمنح المحكمة أو السلطة المسؤولة ً
خاصا لشخص
إذنا
غير صاحب البراءة إلنتاج المنتج المحمي بالبراءة أو استيراده أو بيعه
أو استخدامه ،أو الستخدام العملية المحمية بالبراءة .ويحق ألصحاب
براءات االختراع الحصول على تعويض .للحصول على تفاصيل حول
المتطلبات القانونية المتعلقة بمنح التراخيص اإلجبارية وتراخيص
االستعمال الحكومي ،انظر الفصل الرابع ،القسم جيم( 3.أ) (.)2

اإلطار  :10.2لجنة الويبو الدائمة المعنية بقانون البراءات
ً
دورا باعتبارها منتدى لمناقشة القضايا وتسهيل التنسيق بين األعضاء وتقديم التوجيه
تؤدي اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
بشأن التطوير الدولي التدريجي لقانون البراءات .وتتألف اللجنة من جميع الدول األعضاء في الويبو واتحاد باريس ومن مراقبين
معتمدين ،على سبيل المثال ،المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية .وقد ركزت اللجنة منذ عام  2011على
موضوعات مثل االستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات ،ونقل التكنولوجيا ،وجودة البراءات ،بما في ذلك أنظمة االعتراض،
وبراءات االختراع والصحة 160.وأنتجت اللجنة دراسات ومشروعات الوثائق المرجعية بشأن االستثناءات والتقييدات على حقوق براءات
االختراع ،بما في ذلك تلك التي قد تكون ذات صلة بالصحة العامة ،مثل استثناء الفحص اإلداري 161،واستثناء البحث  162والترخيص
ً
نموا في سعيها لالستفادة الكاملة من
اإلجباري 163.كما أنتجت دراسة تنظر في القيود التي تواجهها البلدان النامية والبلدان األقل
مواطن المرونة في البراءات مثل االستثناءات والتقييدات 164.وتجمع اللجنة معلومات حول جوانب معينة من قانون البراءات ،التي
تحدثها الدول األعضاء بانتظام وهي متاحة على موقع اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات165.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

()8

معلومات البراءات

اإلفصاح عن االختراعات للجمهور
نظام براءات االختراع
يستوجب
َ
ُ
(انظر القسم ( ،)3أعاله) ويجعل براءات االختراع المنشورة وطلبات
ً
ً
مهما للمعلومات التقنية والقانونية
مصدرا
براءات االختراع
(بريجونجي .)2005 ،وتتضمن المعلومات الواردة في وثائق البراءات
البيانات الببليوغرافية عن المخترع أو طالب البراءة أو صاحب
ً
ووصفا لالختراع المطالب بحمايته والتطورات التكنولوجية
البراءة،
ذات الصلة وقائمة المطالبات (فيما يتعلق بهذا المصطلح ،انظر
القسم ( )6أعاله) ،مع اإلشارة إلى نطاق الحماية الذي يسعى
إليه مقدم الطلب .وتتوفر معلومات أخرى عن البراءات بصرف
النظر عن وثائق البراءات نفسها ،على سبيل المثال ،تقارير البحث
والفحص المتعلقة بطلبات البراءات ،ومعلومات الوضع القانوني
للبراءات ،حيث ينص القانون المعمول به على النفاذ إلى اإليداع
والمراسالت بين مكتب البراءات ومقدم الطلب .وتمثل معلومات
ً
أساسا للملكية الفكرية ،واستراتيجيات األعمال
براءات االختراع
التجارية وقراراتها 166،عالوة على كونها مدخالت في عمليات البحث
والتطوير .وكذلك ،فإن تحسين النفاذ إلى معلومات البراءات
ً
أيضا أحد شواغل االستراتيجية وخطة العمل
المرتبطة بالصحة هو
العالميتين بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية ،فيما
يتعلق بالنفاذ إلى قواعد بيانات عالمية صديقة للمستخدم تشمل
معلومات عامة بشأن الوضع اإلداري لبراءات االختراع المرتبطة
بالصحة.
معايير الويبو 167هي توصيات ومبادئ توجيهية اعتمدتها اللجنة
المعنية بمعايير الويبو (لجنة المعايير) 168 .وهي تساعد مكاتب
الملكية الفكرية على إنشاء وإدارة بيانات الملكية الفكرية الخاصة
بها وأنظمة النشر وممارسات المعلومات .وقد أدت معايير الويبو
حد ما لوثائق براءات االختراع في جميع
إلى وجود هيكل
موحد إلى ٍّ
ّ
أنحاء العالم .وتتناول هذه المعايير نقل معلومات براءات االختراع
وتبادلها ومشاركتها ونشرها فيما بين مكاتب الملكية الفكرية،
سهل االطالع على المعلومات التقنية الواردة في وثائق
كما أنها تُ ِّ
البراءات واستردادها 169،كما تجمع الويبو أمثلة عن ممارسات
مكاتب الملكية الفكرية في دليل الويبو بشأن معلومات وتوثيق
الملكية الصناعية وتنشرها 170.مما جعل البحث عن معلومات
ً
ً
ويسرا في االستخدام.
سهولة
براءات االختراع أكثر
ورغم أن المادة  1.29من اتفاق تريبس تنص على اإلفصاح عن
االختراع في طلب البراءة ،فإنها ال تتطلب نشر وثائق البراءات في
حد ذاتها .ومع ذلك ،بموجب المادة  12من اتفاقية باريس ،يجب
على مكاتب البراءات ،بحد أدنى ،أن تنشر بانتظام أسماء أصحاب
براءات االختراع الممنوحة ،مع وصف مختصر لالختراعات المحمية
ببراءة ،في مجلة دورية رسمية .وتُ َ
ٍ
بوجه عام
نشر طلبات البراءات
ً
َّ
شهرا من تواريخ إيداعها (أو تواريخ
ليطلع عليها الجمهور بعد 18
األولوية حسبما تقتضي الحالي) .وكذلك ،تشترط بوجه عام المادة
 21من معاهدة التعاون بشأن البراءات أن تُ َ
نشر الطلبات الدولية
ً
شهرا
بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات خالل 18
المودعة ً
من تاريخ األولوية.
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ً
ً
كبيرا من بلد
اختالفا
ويختلف شكل ومحتوى منشورات البراءات
إلى آخر .وينشر بعض مكاتب البراءات طلبات البراءات فقط،
وليس البراءات الممنوحة .وهناك مكاتب أخرى ال تنشر طلبات
البراءات ولكنها تنشر فقط البراءات الممنوحة أو إشعار قصير حول
ً
جدا صعوبة النفاذ إلى
منح البراءة فقط .وفي هذه الحالة تزداد
المعلومات التقنية وتقييم نطاق البراءة ووضعها القانوني ،ولن
المطالب
يمكن الحصول على معلومات تفصيلية عن االختراع ُ
بحمايته إال من خالل فحص اإليداع في مكتب البراءات .ومن ناحية
فضل البلدان أن تنشر جميع الوثائق التي تم إعدادها أثناء
أخرى ،قد تُ ِّ
عملية مقاضاة البراءات ،بما في ذلك معلومات مفيدة إضافية،

مثل تقارير البحث والفحص والتصحيحات والتعديالت والترجمات
ومعلومات الوضع القانوني .وأكد قرار جمعية الصحة العالمية لعام
 2019على أهمية الشفافية في حالة البراءات في سياق الصحة
العامة (انظر الفصل الرابع ،القسم ألف (.4و))171.
وتوفر بوابة سجل البراءات في الويبو 172روابط لسجالت وجرائد
ً
إلكترونيا وللمعلومات المتعلقة بالوضع القانوني من
البراءات
أكثر من  200والية قضائية ومجموعة معلومات خاصة بالبراءات.
وتساعد على تحديد المعلومات التي يمكن استردادها عبر اإلنترنت
وكيف يمكن النفاذ إلى هذه المعلومات.
وتعتبر قاعدة ركن البيانات ( 173)PATENTSCOPEقاعدة بيانات
الويبو لمعلومات البراءات .وتتيح النفاذ إلى الطلبات الدولية
بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وكذلك النفاذ
المنشورة ً
إلى عدد من مجموعات البراءات الوطنية واإلقليمية 174.وإلى جانب
استخدام خيارات البحث المتقدمة وتقديم البحث عن النص الكامل
داخل المستندات ،تستخدم قاعدة البيانات مجموعة من األدوات
لجعل النفاذ إلى المعلومات التقنية أسهل وللمساعدة في التغلب
على حواجز اللغة .على سبيل المثال ،تتوفر واجهة البحث بأكثر من
 20لغة وتوفر أداة بحث متعددة اللغات تسمى استرجاع المعلومات
بلغات متعددة ( 175،)CLIRالتي تجري ً
بحثا في ركن البيانات بلغات
176
مختلفة في وقت واحد .وتعتبر أداة الويبو للترجمة أداة ترجمة
ً
خصيصا لترجمة النصوص المتصلة بالبراءات.
فورية ،مصممة
177
النفاذ إلى المصطلحات العلمية
وتوفر منصة WIPO Pearl
والتقنية المشتقة من وثائق البراءات بلغات مختلفة ويساعد على
البحث عن المعرفة العلمية والتقنية.
ورغم أن نشر المعلومات المتعلقة بالبراءات ورقمنتها قد سهال
النفاذ إلى المعرفة والبحث فيها ،فال توجد قاعدة بيانات ذات
تغطية كاملة لجميع وثائق البراءات المنشورة في جميع أنحاء العالم
(الويبو2015 ،ب) .وتقدم الكيانات التجارية ،إلى جانب قواعد بيانات
مكاتب البراءات (المصادر الرئيسي) ،خدمات معلومات البراءات
ً
خصيصا الحتياجات معلومات البراءات
وخدمات إضافية معدة
المحددة .ولدعم الجمهور في العثور على معلومات براءات االختراع
المتعلقة باألدوية ،تم تطوير قواعد بيانات خاصة تربط البيانات
الطبية وبيانات البراءات المقابلة .وتشمل قواعد البيانات هذه
الجريدة الرسمية الخاصة لألدوية التي نشرها المعهد المكسيكي
للملكية الصناعية 178،وقاعدة بيانات البراءات والتراخيص الخاصة
باألدوية ( )MedsPaLالتي يديرها مجمع براءات األدوية ،ومبادرة
معلومات البراءات من أجل األدوية (،)Pat-INFORMED
وهي مبادرة أطلقتها الويبو واالتحاد الدولي لرابطات صانعي
المستحضرات الصيدالنية (انظر اإلطار  11.2والجدول .)1.2
وثمة طريقة أخرى لتحديد ُأسر البراءات ذات الصلة (انظر في هذا
القسم أدناه) وهي البحث عن الدواء المعني في قواعد البيانات
التي تحتفظ بها السلطات التنظيمية لألدوية في بعض البلدان
(مثل الكتاب البرتقالي إلدارة الغذاء والدواء األمريكية أو سجل
براءات وزارة الصحة الكندية؛ انظر القسم باء( 1.ب)( )9بشأن حالة
البراءات ومعلومات الوضع القانوني) أو الرجوع إلى “المشهد
العام للبراءات” المنشورة (انظر القسم باء( 1ب) ( )10بشأن
المشهد العام للبراءات) .وال يوجد مصدر شامل للمعلومات،
وال توجد منصة متكاملة لمعلومات البراءات أو المعلومات
ً
نظرا الحتمالية تغير دقة المعلومات وصالحيتها بسرعة.
القانونية،
ومن المهم أن تحتفظ السلطات المختصة بالمعلومات الواردة
في قواعد البيانات وتحدثها باستمرار لضمان حداثتها ودقتها.
ومن المهم تأكيد صحة المعلومات مع هيئة البراءات المختصة
أو مع صاحب الحق في حالة الحاجة إلى معلومات دقيقة .ولذا،
ستتضمن شروط استخدام قاعدة البيانات إخالء مسؤولية قانوني
ينص على عدم وجود ضمان للمعلومات181.

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

اإلطار  :11.2قواعد بيانات مختارة
قاعدة بيانات البراءات والتراخيص

لألدوية179

لقد أنشأ مجمع براءات األدوية قاعدة بيانات البراءات والتراخيص لألدوية ،وهي قاعدة بيانات براءات اختراع وتراخيص متاحة للجمهور
تحتوي على معلومات عن حالة البراءة بالنسبة ألدوية عالج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي ج والسل وغيرها
من األدوية الرئيسية المحمية بموجب براءة ،في بعض البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض .ويتم تحديد ُأسر البراءات إلدراجها
على أساس تلك المدرجة في الكتاب البرتقالي إلدارة الغذاء والدواء األمريكية أو سجل براءات وزارة الصحة الكندية ،أو تلك التي تم
تحديدها بواسطة عمليات البحث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية /وحدة البراءات .وتحصل قاعدة بيانات البراءات والتراخيص
لألدوية على معلومات البراءات من مصادر مختلفة ،منها ما يكون مباشرة من مكاتب البراءات وقواعد بيانات البراءات وكذلك مباشرة
من الصناعة.

تعتبر مبادرة معلومات البراءات من أجل األدوية قاعدة بيانات براءات متاحة للجمهور تحتوي على معلومات عن حالة براءة األدوية عبر
مجموعة من مناطق المرض .وتعيد مبادرة معلومات البراءات من أجل األدوية إنتاج المعلومات التي يقدمها أصحاب البراءات طواعية
فيما يتعلق بالبراءات الرئيسية على أدوية محددة كما تمت الموافقة عليها في سوق معينة .وتعتمد مبادرة معلومات البراءات من
أجل األدوية على معلومات البراءات المقدمة من أصحاب الحقوق فحسب ،وال تتحقق الويبو من المعلومات المقدمة.

الجدول  :1.2المعلومات المتاحة في قاعدة بيانات البراءات والتراخيص الخاصة باألدوية ومبادرة معلومات البراءات من أجل
األدوية
قاعدة بيانات البراءات والتراخيص لألدوية

مبادرة معلومات البراءات من أجل األدوية

التغطية

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

على المستوى العالمي

أنواع البراءات المندرجة

المنتج الدوائي ،طريقة االستعمال ،المنتجات الوسيطة،
عملية التصنيع

المنتج الدوائي ،طريقة االستعمال

البراءات الممنوحة

نعم

نعم

الطلبات المعلقة

نعم

ال

تاريخ االنتهاء المتوقع

نعم

ال

االعتراضات

نعم

ال

معلومات الترخيص

نعم

ال

استئثارية البيانات

نعم

ال

رقم المنح

نعم

نعم

الطلبات ذات األولوية

نعم

ال

القدرة على االتصال مباشرة بالشركات
لالستفسار عن حالة البراءة

ال

نعم

تكرار التحديث

يتم التحديث كل شهرين من خالل عملية مؤتمتة لبعض
ً
سنويا لبلدان أخرى
البلدان؛

كل  6أشهر على األقل لألدوية الموجودة في قائمة
منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية
) ،(WHO EMLوكل سنة على األقل لغيرها

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

مبادرة معلومات البراءات من أجل

األدوية180

المصادر :أسئلة وأجوبة عن قاعدة بيانات البراءات والتراخيص الخاصة باألدوية متاحة علىhttps://medicinespatentpool.org/what-we-do/medspal/ :؛ األسئلة
الشائعة حول مبادرة معلومات البراءات من أجل األدوية ،متاحة علىhttps://www.wipo.int/pat-informed/en/faqs/ :؛ شروط استخدام مبادرة معلومات البراءات من
أجل األدوية ،متاحة على.https://www.wipo.int/patinformed/documents/pat_informed_terms_of_use.pdf :

وقد تأسست مبادرات الويبو لتحسين النفاذ إلى المعلومات
والمعرفة في جدول أعمال الويبو بشأن التنمية 182المجموعة جيم:
نقل التكنولوجيا وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والنفاذ
إلى المعرفة .وتشمل هذه المبادرات:
برنامج النفاذ إلى األبحاث ألغراض التطوير واالبتكار
( 183:)ARDIالنفاذ المجاني إلى المجالت العلمية والتقنية
الكبرى للمؤسسات المحلية وغير الهادفة للربح في البلدان
ً
نموا ،والنفاذ بتكلفة منخفضة إلى مكاتب الملكية
األقل
الصناعية في البلدان النامية

برنامج النفاذ إلى المعلومات المتخصصة بشأن البراءات
( 184:)ASPIالنفاذ المجاني أو منخفض التكلفة إلى األدوات
والخدمات السترداد وتحليل بيانات البراءات لمكاتب البراءات
والمؤسسات األكاديمية والبحثية في البلدان النامية
التعاون الدولي في مجال فحص البراءات ( 185:)ICEمساعدة
مجانية من الخبراء ،وتدريب ،ونفاذ إلى مجموعات وثائق
البراءات للبلدان النامية
مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ( 186:)TISCsالنفاذ إلى
المعلومات التكنولوجية والخدمات ذات الصلة لمساعدة
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

المبتكرين في البلدان النامية على إنشاء حقوق الملكية
الفكرية وحمايتها وإدارتها

خدمة النفاذ الرقمي ( 187:)DASالتبادل اآلمن لألولوية
والوثائق المماثلة األخرى بين مكاتب الملكية الفكرية المشاركة
النفاذ المركزي لنتائج البحث والفحص ( 188:)CASEالتبادل
اآلمن لوثائق البحث عن البراءات وفحصها بين مكاتب
البراءات.
ولهذه المبادرات أهمية ال سيما لمكاتب البراءات في البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تدرس إجراءات فحص
ً
نظرا لحاجتها للنفاذ إلى موارد التقنية الصناعية السابقة
البراءات،
أثناء تطوير المعرفة والممارسة ،على سبيل المثال ،أثناء فحص
طلبات براءات المستحضرات الصيدالنية ،وقد تريد رؤية النتائج
التي حصلت عليها من قبل مكاتب البراءات األخرى حول العالم.
عدد من وثائق البراءات المختلفة المتكافئة
ويقصد ُبأسرة البراءات ٌ
ُ
ً
تقنيا أو التي يرتبط بعضها ببعض من خالل وثيقة أولوية مشتركة
واحدة أو أكثر .على سبيل المثال ،يجوز لمقدم طلب البراءة إيداع
طلب براءة أولي في أحد مكاتب البراءات ثم الطلبات التالية في
ً
مدعيا أولوية (انظر اإلطار
بلدان أخرى خالل فترة زمنية محددة،
 )6.2الطلب األول .ولذلك فإن أعضاء ُأسر البراءات قد يرتبط
ً
ونظرا ألن اإليداعات
بعضهم ببعض بمطالبات األولوية هذه.
الالحقة يمكن أن تطالب بأولويات عديدة لطلبات سابقة مختلفة،
فإن ُ
لألسر مجموعة متنوعة من المفاهيم المختلفة 189.وقد
تستخدم قواعد البيانات تعريفات مختلفة لما يشكل ُأسرة براءات.
ولهذا السبب ،قد تكون نتائج البحث القائمة على ُأسر البراءات
مختلفة الختالف قواعد البيانات190.
ً
أمور
كما أن استرجاع معلومات البراءات وتحليلها واستغاللها
ٌ
ُمعقدةٌ وتتطلب مهارات متخصصة .وتخدم عمليات البحث
حول البراءات مجموعة متنوعة من األغراض ،ويتطلب كل منها
ً
بحثا
استراتيجية مناسبة ،على سبيل المثال ،فاحص براءات ُيجري
حول حالة التقنية الصناعية السابقة ،أو عالم يبحث عن حلول
لمشكلة بحثية ،أو مسؤول مشتريات يريد تحديد وثائق البراءات
تقيم فرص
المتصلة باألدوية التجارية ،أو شركة منتجات جنيسة ّ
العمل .ويعتبر البحث في وثائق البراءات المتصلة بالمستحضرات
ً
ً
نظرا ألن المركب الكيميائي يمكن أن يكون
تعقيدا
الصيدالنية أكثر
ً
له أكثر من اسم واحد مقبول رسميا ويمكن البحث عنه في وثائق
البراءات حسب االسم التجاري واالسم الدولي غير المسجل الملكية
( )INNواسم التصنيع ورقم القيد في سجل دائرة المستخلصات
الكيميائية ( )CASورمز التصنيف الدولي للبراءات 191،أو تمثيالت
نصية للتركيبات الكيميائية ،مثل المعرف الكيميائي الدولي
ِ
لمعامالت البحث عن المواد الصيدالنية
( .)InChIوترد أمثلة
موضحة في الجدول  .2.2ويمكن لمقدم الطلب اختيار أي من
ٍ
كاف.
هذه المؤشرات طالما تم اإلفصاح عن االختراع بشكل
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ويستخدم فاحصو البراءات والعاملون في مجال الملكية الفكرية
ً
ُم ِ
وغالبا ما يستعينون في
عامالت بحث متنوعة إلجراء األبحاث،
ذلك بخدمات قواعد بيانات تجارية وأدوات برامج جديدة192 .
وقد تم تطوير خوارزميات البحث لتسمح بترجمة أحد تنويعات
مثال) إلى
سجل الملكية
ً
الم َّ
استعالم البحث (كاالسم الدولي غير ُ
تنويعات استعالم أخرى (كاالسم الجزيئي المقابل ،ورقم القيد
في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية ،والتركيبة الكيميائية).
ويتيح المعهد األوروبي للمعلوماتية الحيوية (،)EMBL-EBI
على سبيل المثال ،نظام البحث هذا على اإلنترنت 193.ويعترف
بحث الويبو عن البنية الكيميائية 194في ركن البراءات بأسماء
المركبات الكيميائية ،بما في ذلك األسماء الدولية غير المسجلة
الملكية الخاصة بها ،وكذلك هيكلها ،من الرسوم المدرجة في

وثائق البراءات .وقد بدأت هذه األداة في عام  2016بتطبيقات
معاهدة التعاون بشأن البراءات المنشورة باللغتين اإلنجليزية
واأللمانية (من عام  )1978والمجموعة الوطنية للواليات
المتحدة (من  )1979وتوسعت لتشمل لغات ومجموعات أخرى
منذ هذا الوقت.

()9

معلومات حالة البراءة والوضع القانوني

ستخدم مصطلح “حالة البراءة” في هذه الدراسة لإلشارة إلى
ُي
َ
جميع براءات االختراع المتعلقة بمنتج معين ،في حين يشير
مصطلح “الوضع القانوني” إلى األحداث القانونية واإلدارية
المتنوعة التي تُ جرى خالل دورة حياة براءة اختراع واحدة195.
وتساعد معلومات حالة البراءة والوضع القانوني على تحديد
حرية العمل فيما يخص مشروع ما ،وتحديد إلى أي مدى يجب
التفاوض بشأن التراخيص ومع َم ْن ،ولكن في الواقع ال يوجد
مصدر مثالي للمعلومات 196.وتقدم مكاتب الملكية الفكرية
هذه المعلومات في أشكال مختلفة ،بشكل غير متسق وفي
الوقت المناسب بسبب اختالف قوانين وممارسات البراءات
الوطنية واإلقليمية 197.ويهدف معيار الويبو  ST.27المعتمد
في عام  2017إلى تحسين توافر بيانات الوضع القانوني
للبراءات وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة في جميع أنحاء العالم،
الفعال لبيانات الوضع القانوني للبراءات
من خالل تعزيز التبادل
َّ
بطريقة منسقة بين مكاتب الملكية الفكرية ،وتسهيل الفهم
للمستخدمين النهائيين لسجالت البراءات وقواعد بيانات البراءات
حول معنى بعض أحداث الوضع القانوني عبر الواليات القضائية
المختلفة.
سجل ِسجالت البراءات أهم األحداث القانونية كما هو مطلوب
وتُ ِّ
بموجب القوانين واللوائح المعمول بها .ويمكن الحصول عادة
على معلومات موثوق بها ورسمية من هذه المصادر الرئيسية.
ً
وغالبا ما تجمع المصادر الثانوية ،مثل قواعد بيانات البراءات
التجارية ،بيانات الوضع القانوني من عدة مصادر رئيسية ،مما
يسهل الوصول إلى نظرة عامة عن الوضع القانوني في واليات
قضائية متعددة .ومع ذلك ،فإن تلك المصادر الثانوية ليست
حديثة مثل المصادر الرئيسية وقد تفتقر إلى بعض البيانات
الموجودة في المصادر الرئيسية198.
ّ
ويتطلب تقييم حالة براءات المستحضرات الطبية بوجه عام خبرةً
ً
خاصة .فيمكن شمول المستحضر (بما في ذلك المستحضرات
ِّ
ِّ
مركبات الجرعات
المركبات ،مثل
المصنوعة من توليفات من
مثال) وعملية تصنيعه واستخدامه ببراءات اختراع عديدة
الثابتة
ً
تحمي شتَّ ى الجوانب التكنولوجية.
ورغم أن المعلومات المتعلقة بطلبات البراءات والمنح متاحة
للجمهور ،فإن الموارد التي تربط براءات االختراع مباشرة باألدوية
الموجودة بالفعل في السوق نادرة ومحدودة .ويمكن الحصول
ً
تجاريا في
على بعض المعلومات عن األدوية التي تُ ستغل
الواليات المتحدة من الكتاب البرتقالي الصادر عن إدارة الغذاء
والدواء 199والذي يضع قائمة بما وافقت عليه اإلدارة من أدوية
ومعلومات عن االستئثارية والبراءات ذات الصلة .ويشمل
الكتاب البرتقالي تلك البراءات التي قدمتها الشركة المصنعة،
“التي يمكن بشكل مقبول تأكيد دعوى انتهاك براءة اختراع ضد
ِّ
يصنع نسخة غير مرخصة من الدواء أو يبيعه” 200.وال
شخص
يتناول الكتاب البرتقالي براءات طرق الصنع والبراءات المطالبة
قدم إلى إدارة
بالتغليف والمستقلبات والمواد الوسيطة ،وال تُ َّ
الغذاء والدواء معلومات عن هذه البراءات 201.وال يسرد الكتاب
البرتقالي إال براءات االختراع للمركبات وطرق العالج ،وال يشمل،
وفضال
على سبيل المثال ،براءات االختراع الخاصة بالعمليات.
ً

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

ِ
لمعامالت البحث عن المواد الصيدالنية
الجدول  :2.2أمثلة
اسم الشركة المصنعة

BMS-232632

يتم تحديد المادة برمز (مجموعة من الحروف األبجدية واألرقام) في المختبر أو
في المنشورات ،خالل مرحلة البحث والتطوير.

اسم دولي غير مسجل الملكية
(االسم الجنيس)

أتازانافير

ً
عالميا لتحديد كل مادة دوائية.
اسم معين فريد ومتوفر

االسم التجاري

رياتاز®

سجل
ما إن يحصل الدواء على ترخيص بتسويقه ،فإنه ُيباع باسم تجاري ُم َّ
لحماية العالمة التجارية.

االسم الكيميائي الخاص باالتحاد
الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

methyl N-[(1S)-1-{[(2S,3S)-3-hydroxy]4-[(2S)-2-[(methoxycarbonyI)amino)3,3-dimethyl-N’-{[4-(pyridin-2- yl
phenyl]methyl}butanehydrazido]-1phenylbutan-2-yl]carbamoyl}-2,2dimethylpropyl]carbamate

يضع االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية ( )IUPACمعايير لتسمية
العناصر والمركبات الكيميائية بطريقة منظمة.

رقم القيد في سجل دائرة
المستخلصات الكيميائية

198904-31-3

حدد دائرة المستخلصات
عند نشر المؤلفات الكيميائية وبراءات االختراع ،تُ ِّ
ً
ً
ً
عر ً
حديثا.
للم َّركب المنشور
رقميا
فا
فريدا ُ
الكيميائية ُم ِّ

رمز التصنيف الدولي للبراءات

A61P 31/18

ً
حدد بدقة مادةً
معينة ،فإنها تُ ستخدم
رغم أن رموز التصنيف الدولي للبراءات ال تُ ِّ
ِ
معامالت البحث األخرى لتضييق نتيجة البحث.
مع

الصيغة الجزيئية

C38H52N6O7

صيغة كيميائية تُ ِّبين عدد الذرات الموجودة في الجزيء وأنواعها.

التركيب الكيميائي (الصيغة
التخطيطية)

وفر خدمات تجارية عديدة قواعد بيانات للبحث في البراءات ،وتسمح هذه
تُ ِّ
ً
إضافة إلى الكلمات الرئيسية
الم َّركبات بالتركيب الكيميائي
القواعد بالبحث في ُ
(األسماء) ورموز التصنيف .وتستخدم قواعد فهرسة متنوعة كي يتمكن
ً
الم َّركبات الكيميائية الموصوفة بتركيب ماركوش.
الباحثون
أيضا من البحث عن ُ

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

ِ
المعامالت

األمثلة

التوضيح

المصدر.WIPO SCP/21/9 :

ً
استخداما من
مالحظة :على الرغم من وجود منظمات أخرى تحدد معرفات للمركبات الكيميائية ،فإن رقم القيد في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية هو أحد الرموز األكثر
قبل الخبراء في مجال الكيمياء.

عن ذلك ،لم يتم سرد بعض أنواع األدوية ،على سبيل المثال،
معظم األدوية البيولوجية (انظر القسم ألف( 6.د) حول منتجات
األدوية البيولوجية) ،حيث تحتفظ إدارة الغذاء والدواء األمريكية
بقائمة منفصلة من منتجات األدوية البيولوجية المرخصة
(الكتاب األرجواني) ،التي توفر معلومات بشأن الحصرية
التنظيمية للمستحضر المرجعي وتقييمات البدائل الحيوية أو
قابلية التبادل ،إال أنها ال تقدم معلومات عن براءات االختراع أو
انتهاء صالحية براءات االختراع202.

معلومات البراءات .ولهذا السبب ،بدأ العديد من الدراسات تحليل
البراءات من خالل البحث في الكتاب البرتقالي وتوسيع البحث
ليشمل معلومات ُأسرة البراءات 205.ومن ناحية أخرى ،تعرض
الربط بين معلومات البراءات والمعلومات المتعلقة بالعمليات
ً
نظرا لتأثيره على نفاذ المنتجات الجنيسة إلى
التنظيمية للنقد
السوق .للحصول على مزيد من المعلومات حول ربط البراءات،
انظر القسم ألف (6ي).

وتحتفظ هيلث كندا ( )Health Canadaبسجل براءات مشابه
يحتوي على قائمة هجائية بالمكونات الطبية وبراءات االختراع
المرتبطة بها وتواريخ انتهاء صالحية البراءات والمعلومات األخرى
ذات الصلة .وبخالف الكتاب البرتقالي ،يسرد سجل براءات
االختراع التابع لهيئة هيلث كندا ( )Health Canadaبشكل عام
معلومات براءات االختراع الخاصة باألدوية البيولوجية203.

( )10المشهد العام للبراءات والتكنولوجيات الطبية

تطلب جمهورية كوريا تقديم معلومات حول براءات االختراع
ً
يوما من موافقة
المرتبطة باألدوية المعتمدة في غضون 30
السوق وتنشر هذه المعلومات في قائمتها الخضراء 204.يجب
على حامل موافقة السوق تحديد كل دعوى تغطي المنتج
مفصل بين كل دعوى والدواء
الدوائي المعتمد وتقديم شرح
َّ
المعتمد.
وعلى الجانب اآلخر ،تعتبر قائمة براءات االختراع لألدوية المعتمدة
ً
ً
مناسبا للمعلومات ،مما يجعل من السهل استرداد
مصدرا

تستخدم عبارة “المشهد العام للبراءات” في هذه الدراسة لإلشارة
إلى تقرير يستند إلى بيانات البراءات (في إشارة إلى وثائق البراءات،
سواء الطلبات أو البراءات الممنوحة) ،والبحث والتحليل الذي يوفر
نظرة عامة على نشاط تسجيل البراءات في مجال تكنولوجي معين.
ويتم دعمها عادة من خالل التصورات ،بما في ذلك وجهات النظر
ً
اعتمادا على احتياجات المشروع المحددة.
المختلفة وتحليل البيانات،
ولم يحدد بعد تعريف متفق عليه بشكل عام لعبارة “المشهد العام
ً
مسبقا.
للبراءات” أو محتوى أو هيكل معرف
وتكمن قيمة تقرير المشهد العام في تقديم مجال تكنولوجي بطريقة
يسهل فهمها لغير الخبراء .ويتم تحسين عرض النتائج التجريبية من
خالل التصورات ،بينما قد يؤدي مزيج من أنواع مختلفة من البيانات
إلى رؤى واستنتاجات مثيرة لالهتمام .وعليه ،فمن الممكن أن يكون
ً
مفيدا للمناقشات السياسية أو التخطيط
المشهد العام للبراءات
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االستراتيجي للبحوث أو االستثمارات أو نقل التكنولوجيا .لكنه ال
يقدم سوى لمحة سريعة عن وضع منح البراءات في الوقت الذي
يتم فيه االضطالع بالبحث.
وتكون عادة الخطوة األولى في صياغة التقارير عن المشهد العام
للبراءات إجراء بحث عن حالة التقنية الصناعية فيما يخص طلبات
البراءات/البراءات في المجال التكنولوجي المعني .وعادة تتمثل
الخطوة التالية في تحديد أفراد أسرة البراءات ذات الصلة .ثم يجرى
مثال عن أسئلة محددة ،مثل تلك المتعلقة
تحليل النتائج ،لإلجابة
ً
بأنماط منح البراءات (من يودع الطلبات؟ وفي أي مجال وأين؟)
أو بعض أنماط االبتكار (توجهات االبتكار ،وتنوع الحلول المقدمة
لمشكلة تقنية معينة ،وأوجه التعاون بين الباحثين) .وقد يفضي
إجراء تحليل الحق للنتائج إلى استنتاجات أو توصيات شتى.
وتذهب بعض التقارير عن المشهد العام للبراءات إلى أبعد من ذلك
وتتضمن معلومات الوضع القانوني لطلبات البراءات/البراءات،
مثال ما إذا كانت الطلبات قد أدت إلى منح براءات وإذا
حيث تحدد
ً
ً
نادرا ما تغطي التقارير
ما كانت تلك البراءات ما تزال سارية .لكن،
ً
نظرا لصعوبة الحصول
عن المشهد العام للبراءات الوضع القانوني
على تلك المعلومات ،حيث إنه ال يتم جمعها بطريقة منهجية وال
يحتفظ بها في قاعدة بيانات واحدة (انظر القسم ( )9أعاله) .كما أن
الوضع القانوني يخضع عادة للتغيير.
ً
وغالبا ما تُ ستخدم تقارير المشهد العام للبراءات كخطوة أولى
ً
لتحديد البراءات ذات الصلة ،التي يتم النظر فيها أيضا من وجهة
نظر الوضع القانوني في إطار تحليل حرية التصرف (( )FTOانظر
الفصل الثالث ،القسم دال(5.و)).وسيركز تحليل حرية التصرف
على عدد محدود من براءات االختراع والواليات القضائية /األسواق
المحتملة ذات األهمية ،في حين سيتضمن تقرير المشهد العام
للبراءات عادةً مجموعة بيانات أكبر بكثير ،إذ إن الغرض منه هو
بدال من األسئلة المرتبطة
توفير معلومات حول المشهد العام
ً
بالدخول في سوق يتعلق خاصة بحرية التصرف.
ويمكن أن تكون تكاليف تقارير المشهد العام بالبراءات كبيرة.
ولتمكين مشاركة هذه البيانات ،أعدت الويبو قائمة بتقارير المشهد
العام للبراءات في مختلف المجاالت التقنية 206،بما في ذلك
الموضوعات المتصلة بالصحة العامة ،مثل اللقاحات لألمراض
المعدية المختارة 207،واألجهزة والتكنولوجيات المساعدة لضعاف
البصر والسمع208.
وفضال عن ذلك ،جمعت الويبو قائمة بتقارير
ً
المشهد العام للبراءات التي نشرتها المنظمات الدولية ومكاتب
الملكية الفكرية الوطنية والمنظمات غير الحكومية وكيانات
القطاع الخاص ،وهي متاحة في قاعدة بيانات مخصصة وقابلة
للبحث209.
وقد نشرت كل من منظمة الصحة العالمية ،والمرفق الدولي
لشراء األدوية ( ،)UNITAIDومنظمات المجتمع المدني العديد من
“المشاهد العامة” للبراءات بالنسبة لألدوية ذات األهمية الكبيرة
لمجتمع الصحة العالمي .وهذه المشاهد العامة عبارة عن لمحات
عامة عن البراءات الرئيسية بالنسبة للتكنولوجيا وحالتها حسب
الوالية القضائية ،وفي بعض الحاالت ،عبارة عن تحليل تغطية
المطالبات ،التي وضعها خبراء البراءات .والتي تشمل بدورها
المشهد العام لبراءات اختراع أدوية فيروس نقص المناعة البشرية،
وأدوية السل المعتمدة وغيرها في مراحل اإلنتاج المختلفة،
وأدوية التهاب الكبد الوبائي ج المعتمدة وغيرها في مراحل اإلنتاج
المختلفة210.
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( )11اتجاهات اإليداع بموجب نظام معاهدة التعاون
بشأن البراءات
ً
نسبيا من
لم يمثل مجال التكنولوجيا الطبية سوى نسبة صغيرة
جميع التطبيقات ( 6.4بالمائة في عام  ،)2019بحسب الويبو
( .)2019ومع ذلك ،الجدير بالذكر أن مصطلح “التكنولوجيات
الطبية” ،كما تستخدمه الويبو في المراجع السنوية من معاهدة
التعاون بشأن البراءات (الويبو2019 ،أ) ،يختلف عن المصطلح
ً
أيضا بيانات
المستخدم في هذه الدراسة .وتشمل هذه الدراسة
تتعلق بالمستحضرات الصيدالنية ( 3,7بالمائة من جميع إيداعات
معاهدة التعاون بشأن البراءات في عام  .)2019ويمثل عدد
بناء على المعاهدة لكل من التكنولوجيات
الطلبات المودعة
ً
الطبية والمستحضرات الصيدالنية  10.1بالمائة من كل اإليداعات
الموحد تمثل التكنولوجيات الطبية
في عام  ،2019وبهذا الشكل
َّ
والمستحضرات الصيدالنية مجال التكنولوجيا صاحب الرقم األعلى
في إيداعات المعاهدة فيما بين عامي  2000و( 2019انظر الشكل
 4.2و.)5.2
ً
ووفقا لقاعدة بيانات الويبو اإلحصائية ،ظل العدد اإلجمالي السنوي
لطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات المنشورة في مجال
التكنولوجيات الطبية بين عامي  2000و 2019في نطاق يتراوح بين
 4,497و .16,953وفي مجال المستحضرات الصيدالنية ،ظل العدد
اإلجمالي لطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات المنشورة في نطاق
يتراوح بين  3,808و 9,772كل عام بداية من عام  2000حتى عام
 .2019وفيما يخص التكنولوجيات الطبية (كما هو مفهوم في سياق
هذه الدراسة ،أي بما في ذلك المستحضرات الصيدالنية) ،ظل إجمالي
ً
سنويا يتراوح بين  8,805و26,725
عدد طلبات المعاهدة المودعة
كل عام ً
بدءا من عام  2000حتى عام ( 2019انظر الشكل  .)5.2وقد
زاد العدد اإلجمالي كل عام حتى عام  2008ثم انخفض في العامين
التاليين ،ثم زاد مرة أخرى حتى عام  ،2019باستثناء عام  .2015وتعتبر
الواليات المتحدة والصين واليابان وجمهورية كوريا وعدد من دول
أوروبا الغربية من بين أعلى بدالن المنشأ (انظر الشكل.)6.2

(ج)

حماية بيانات االختبار

ً
ً
وثيقا بتنظيم األدوية ،في حين
ارتباطا
ترتبط حماية بيانات االختبار
ً
شكال من
تمثل
ألنها
الفكرية،
الملكية
نظام
أيضا تمثل جزء من
أنها
ً
أشكال الحماية ضد المنافسة غير المشروعة .وكما ورد في القسم
ألف 6.أعاله ،يلزم للحصول على تصريح بتسويق أي مستحضر
صيدالني جديد تقديم بيانات االختبار إلى الهيئات التنظيمية في
ً
تقييما لجودة األدوية ومأمونيتها وفاعليتها.
البلدان التي تجري
وتمنح بيانات االختبار التي تم إنشاؤها الحماية ضد االستخدام
التجاري غير العادل وضد اإلفصاح بموجب المعايير القانونية
ً
وفقا للوائح الوالية القضائية المعينة.
الدولية التي يتم تنفيذها
ويكمن األساس المنطقي لمنح حماية بيانات االختبار في أنه يلزم
بذل جهد كبير ،من حيث الوقت والمال ،إلنشاء البيانات ،ال سيما
في ظل المتطلبات التنظيمية األكثر صرامة .وعادةً ما يكون لدى
المتقدمين ،عند إنشاء بيانات االختبار ،اهتمام شديد بعدم السماح
باالنتفاع المجاني لمقدمي الطلبات التالين من استثماراتهم في
التجارب السريرية .ومن ناحية أخرى ،ثمة مصالح عامة متنافسة
لضمان النفاذ المبكر إلى المنتجات الجنيسة ،التي يمكن أن تتأخر
عندما ال تستطيع المنتجات الجنيسة االعتماد على بيانات اختبار
الشركة األصلية .ونتيجة لذلك ،تعتبر الطريقة التي تتم من خاللها

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

الشكل  :4.2نمو أعلى أربعة مجاالت تكنولوجية من  2000إلى 2019
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الشكل  :5.2طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات في مجال التكنولوجيا الطبية ،بما في ذلك المستحضرات الصيدالنية
من  2000إلى 2019
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المصدر :قاعدة بيانات الويبو اإلحصائية.

حماية االختبار أحد الموضوعات األكثر إثارة للجدل في النقاش حول
الصحة العامة والملكية الفكرية.
من المهم مالحظة أن “حماية البيانات” في سياقات أخرى تشير
إلى حماية البيانات الطبية الشخصية لصالح الخصوصية (سرية
المريض) .إال أن هذا ليس هذا هو المعنى المستخدم هنا.

()1

كيفية حماية بيانات االختبار

يمكن حماية بيانات االختبار بطرق مختلفة ،على سبيل المثال ،من
خالل إطار تنظيمي الستئثارية البيانات ،أو االعتماد على السرية
أو قوانين المنافسة غير المشروعة .وسيؤثر اختيار نظام الحماية
على ما يمكن للهيئة التنظيمية فعله بالبيانات المقدمة من مقدم
الطلب في ملف الطلب .ويوضح القسم التالي المعايير القانونية
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الشكل  :6.2بلدان المنشأ الرئيسية لطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات في مجال التكنولوجيا الطبية ،بما في ذلك
المستحضرات الصيدالنية من  2000إلى .2019
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فضال عن كيفية تنفيذ حماية بيانات االختبار على
الدولية المتبعة،
ً
المستوى المحلي.
المعايير القانونية الدولية
ترد معايير متعددة األطراف بشأن حماية بيانات االختبار في المادة
ً
ثانيا من اتفاقية باريس (التي تشترط الحماية الفعالة من
10
المنافسة غير المشروعة بوجه عام) وفي المادة  3.39من اتفاق
تريبس.
وتشترط المادة  3.39من اتفاق تريبس على أعضاء منظمة التجارة
العالمية حماية بيانات االختبار من:
ً
تعريفا
االستخدام التجاري غير المنصف :ال يقدم اتفاق تريبس
لمصطلح “االستخدام التجاري غير المنصف” ،وال يحدد طريقة
فضال عن
تحديد هذه الحماية .ونتيجة لذلك ،تختلف اآلراء،
ً
الممارسات الوطنية حول المتطلبات الدقيقة للمادة  3.39من
اتفاق تريبس .فيؤكد البعض أن الطريقة األكثر فاعلية لحماية
بيانات االختبار تتمثل في تحديد مدة زمنية معقولة تستأثر فيها
شركات المنتجات األصيلة بالبيانات .ويقول آخرون إن األشكال
األخرى للحماية من االستخدام التجاري غير العادل مسموح
بها وكافيةُ .
ون ِ
خيار
وقش خالل مفاوضات جولة أوروغواي
ُ
ً
ً
صريحا في اتفاق تريبس ،غير أن
التزاما
َج ْعل استئثارية البيانات
بدال من ذلك أقروا الصيغة العامة للمادة 3.39
المفاوضين ً
الحالية.

قدمة في
الم َّ
اإلفصاح :هذا التزام بعدم الكشف عن البيانات ُ
األحوال العادية ألغراض الحصول على موافقة تنظيمية.
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ومع ذلك يجوز للهيئات التنظيمية أن تُ ِ
فصح عن البيانات
ً
ضروريا لحماية الجمهور أو عند
حينما يكون ذلك اإلفصاح
اتخاذ خطوات لضمان عدم االستخدام التجاري غير المنصف
للبيانات .على سبيل المثال ،أتاحت الوكالة األوروبية لألدوية
بيانات التجارب السريرية ،في ظل ظروف معينة ،لتجنب تكرار
التجارب السريرية ،وتشجيع األنشطة المبتكرة لتطوير أدوية
جديدة ،والسماح لألكاديميين والباحثين بإعادة تقييم بيانات
التجارب السريرية (انظر اإلطار .)6.3
وال توجد قواعد خاصة بمنظمة التجارية العالمية أو إرشادات رسمية
صادرة عن المنظمة بشأن أي من هاتين المسألتين .ورغم أن األمر
قد ُأثير ،لكنه لم ُي ّ
حل ،في المشاورات التي جرت بين الواليات
المتحدة واألرجنتين في إطار آلية منظمة التجارة العالمية لتسوية
ُ
النزاعات .ولم َي ُ
الحل الذي اتُّ ِفق عليه سوى أن الطرفين قد
ذكر
أعربا عن وجهات نظرهما ووافقا على وجوب حل خالفات التفسير
المنظمة لتسوية المنازعات211.
ِ
بموجب فهم القواعد واإلجراءات
ً
أيضا في مجلس تريبس في االجتماعات
ولم تُ َح ّل هذه المسائل
التحضيرية لمؤتمر الدوحة الوزاري عام  ،2001رغم أن األعضاء
طرحوا بعض اآلراء بشأن تفسير المادة  3.39من اتفاق تريبس.
ولكن ما يمكن قوله اآلن هو ”1“ :إن مواطن المرونة وتفسير
تأييد الصحة العامة في إعالن الدوحة يشمالن اتفاق تريبس ُ
ككل،
ثم ينطبق التفسير على حماية بيانات االختبار بموجب المادة
ومن َّ
3.39؛ “ ”2وإنه ال يوجد شرط صريح في اتفاق تريبس ينص على
استئثارية البيانات ،ولكن يلزم وجود شكل ما من أشكال الحماية
من االستخدام التجاري غير المنصف؛ “ ”3وإن تقديم شكلين من
وضح أن الحماية من
الحماية في المادة  3.39من اتفاق تريبس ُي ِّ
االستخدام التجاري غير المنصف يجب أن تنطوي على ما هو أكثر
من مجرد عدم اإلفصاح عن البيانات.

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

ومع ذلك توجد بعض الشروط المؤهلة التي تنطبق على حماية
بيانات االختبار:
فصح عنها :ال تشترط المادة  3.39سوى حماية
البيانات غير ُم َ
فصح عنها ،وليس المعلومات التي سبق
الم
البيانات غير ُ َ
مثال في مجلة علمية أو
البيانات
عن
اإلفصاح
نشرها .وفي حالة
ً
وثيقة براءة أو غيرهما ،فال حاجة لمنح مزيد من الحماية.

المنتجات المطلوب الحصول على موافقة بتسويقها تستخدم
مواد كيماوية جديدة :ال تتعلق بيانات االختبار المقصودة في
اتفاق تريبس إال بطلبات الحصول على موافقة بتسويق
المستحضرات التي تستخدم “مواد كيماوية جديدة” .ولم يرد
أي تعريف إضافي لهذا المصطلح في اتفاق تريبس ،ولم تُ صدِ ر
منظمة التجارة العالمية أي تحديد لنطاقه .ثمة آراء مختلفة حول
إذا ما كان هذا الشرط ينطبق على األدوية البيولوجية .ومن ثم،
فإن متطلبات حماية البيانات في هذا القطاع الصناعي المحدد
قد تدخل أو ال تدخل في نطاق اتفاق تريبس.
ً
جهودا كبيرةً  :ال يحدد اتفاق تريبس طبيعة
يقتضي إنتاج البيانات
هذه الجهود ،أي ال يحدد هل يجب أن تكون تقنية أم اقتصادية.
ً
أيضا على أنه يجب على ُم ِ
ودع الطلب أن يثبت
وال ينص االتفاق
أن هذه الجهود قد ُبذِ َلت.
ً
األعضاء في منظمة
نموا
وال تُ لزَ م على أية حال البلدان األقل
ُ
التجارة العالمية بحماية بيانات االختبار فيما يخص المستحضرات
ً
حاليا حتى
الصيدالنية بسبب فترة انتقالية طويلة ،التي تستمر
 1يناير .2033
التنفيذ على المستوى الوطني
تنعكس إمكانية حماية بيانات االختبار بطرق مختلفة بموجب اتفاق
تريبس في إدراج هذا االلتزام في القانون الوطني .فقد انتهجت
سبال مختلفة في الحماية من االستخدام التجاري غير المنصف
البلدان
ً
بما يتماشى مع أولوياتها السياسية .وفي العديد من الحاالت،
ً
أيضا السبيل الذي وقع عليه االختيار باألحكام التي أقرتها
استرشد
البلدان في اتفاقيات التجارة الحرة (ديبنداييل وآخرون2017 ،؛ انظر
ً
أيضا الفصل الثاني ،القسم باء 5.والفصل الرابع ،القسم جيم )5.أو
ً
ً
صراحة على
قانونا تنص
استرشد ،في حاالت قليلة ،بتعهدات ملزمة
االستئثار بالبيانات في بروتوكوالت االنضمام إلى منظمة التجارة
212
ثم فإن هذه
العالمية (أي الصين وروسيا االتحادية وأوكرانيا) .ومن َّ
تفصيال من المطلوب
البلدان وافقت على الدخول في التزامات أكثر
ً
في اتفاق تريبس.
توفر معظم البلدان مرتفعة الدخل ،وبعض البلدان منخفضة
ً
نظاما الستئثارية البيانات .وتحظر بلدان أخرى على
ومتوسطة الدخل،
سلطاتها التنظيمية أن تسمح ألطراف أخرى بالنفاذ إلى المعلومات
ً
وفقا لقوانين الخصوصية
قدمة إليها واستخدامها ،وذلك
الم َّ
ُ
والمنافسة غير المشروعة .وال تمنع الهيئات التنظيمية من االعتماد
قدمة في طلب خاص بمستحضر أصيل
الم َّ
على بيانات االختبار ُ
سبق اعتماده من أجل مراجعة واعتماد طلب خاص بوافدين تاليين
والحقين على السوق.
ومن الخيارات األخرى التي نُ وقشت بالنسبة لحماية بيانات االختبار
سمح
هي نموذجا التعويض أو تقاسم التكاليف اللذان بموجبهما ُي َ
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أبعاد االبتكار والنفاذ

ومن وجهة نظر شركات المنتجات األصلية ،قد ُيعتبر االعتماد
على بياناتها من قبل شركات المنتجات الجنيسة المنافسة غير
ُم ِ
نصف ألن الوافدين التالين والالحقين إلى السوق لن يكونوا
ِّ
مكلفة (بما فيها التجارب
ُملزَ مين باالستثمار في تجارب سريرية
الفاشلة) ومن ثم يمكن أن ُينافسوا مباشرةً
بتفوق كبير في
ّ
التكلفة .ولذلك فهم يعتقدون أن حماية بيانات االختبار ،ال سيما
ً
ً
مهما لذلك القطاع من
حافزا
في شكل استئثارية البيانات ،توفر
أجل االستثمار في تطوير مستحضرات جديدة والتجارب السريرية
ً
وإضافة إلى ذلك ،تقدر شركات المنتجات األصلية
الضرورية.
اليقين النسبي الستئثارية البيانات عند مقارنته بالشك المتزايد
الذي ينطبق على صحة براءة االختراع أو نطاقها ،الذي بدوره
ً
مؤقتا .ومن
يزيد من الشك في القدرة على استثناء المنافسين
أمثلة ذلك تطوير نسخة خاص باألطفال من الدواء الموجود،
رفض منحها براءة اختراع في بعض الواليات القضائية
سي َ
التي ُ
الجدة .وفي مثل هذا الوضع ،ستكون حماية بيانات
انتفاء
بسبب
َّ
االختبارات السريرية هي الحافز الوحيد لالستثمار في تطوير هذه
التركيبة ،في ظل غياب آليات الحوافز األخرى ،مثل المنح أو جوائز
دخول السوق أو التزامات السوق المتقدمة .ويمكن أن ينشأ
وضع آخر مشابه فيما يتعلق بالتجارب السريرية التي تُ جرى الختبار
ً
سابقا
مأمونية وفاعلية األدوية التقليدية المعروفة أو الموجودة
الجدة (انظر
غير المؤهلة للحصول على براءة اختراع بسبب انتفاء
َّ
اإلطار .)12.2

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

تشترط البلدان تقديم بيانات االختبار :أي بلد ال يشترط تقديم
بيانات االختبار أو غيرها من البيانات إلجراء فحص إداري خاص به
ً
أيضا بموجب اتفاق تريبس
لمستحضر صيدالني فهو غير ُملزَ م
بتوفير أي حماية لبيانات االختبار فيما يخص ذلك المستحضر.
وال ينشأ التزام حماية البيانات إال عن وجود شرط تنظيمي
بتقديم تلك البيانات كشرط للحصول على موافقة بالتسويق.

باالعتماد على بيانات شركات المنتجات األصلية ،بشرط إسهام
ورد المستحضرات الجنيسة في تكاليف إنتاج البيانات .فالواليات
ُم ِّ
كال من االستئثار بالبيانات ونظام
المتحدة ،على سبيل المثال ،توفر ً
إلزامي من هذا النوع للتعويض عن البيانات فيما يتعلق بالبيانات
قدمة في طلبات الحصول على موافقة تنظيمية على مبيدات
الم َّ
ُ
الحرة بين
آفات (وليس مستحضرات صيدالنية)ُ .
وي ُّ
قر اتفاق التجارة ّ
الرابطة األوروبية للتجارة الحرة ( )EFTAوكوريا (المادة  ،3المرفق الثالث
عشر) بمخطط تعويضات كبديل الستئثارية البيانات للمستحضرات
الصيدالنية213.

وعلى الجانب اآلخر ،سينتظر منتجو المستحضرات الصيدالنية
الجنيسة انتهاء فترة حماية بيانات االختبار الحصرية ،مع إن
ً
نظريا ،تكرار التجارب السريرية أو االتفاق مع الشركة
بإمكانهم،
األصلية على استخدام البيانات األصلية .وال يبدو أن ذلك يحدث
ً
عمليا .ويريد مودعو طلبات الحصول على األدوية الجنيسة االعتماد
على بيانات الشركة األصلية حتى يتسنى طرح األدوية الجنيسة
عاجال وبأقل التكاليف .كما يؤدي االعتماد على بيانات
بالسوق
ً
الشركة األصلية إلى تجنب االستنساخ غير األخالقي للتجارب
السريرية .ومن ثم يشدد مؤيدو الصحة العامة فيما يتعلق
بالدول النامية على أن الحافز اإلضافي الستئثارية البيانات إلجراء
ً
ً
ثانويا ،في حين يعد التأثير
أمرا
البحث والتجارب السريرية يعتبر
ً
أمرا
السلبي على األسعار ومن ثم النفاذ إلى التقنيات الطبية
ً
مهما .ويرى فـريق الخبراء االستشاريين العـامــل المعني بتمويل
وتنسيق البحث والتطوير ( )CEWGبمنظمة الصحة العالمية :أنه
ً
ً
ملحوظا
إسهاما
“ال يوجد دليل على أن استئثارية البيانات تسهم
في االبتكار المتعلق بأمراض النمطين الثاني والثالث واالحتياجات
الخاصة للبلدان النامية في مجال البحث والتطوير فيما يتعلق
وبناء على ذلك انتهينا إلى أن إزالة هذا
بأمراض النمط األول،
ً
ً
االستئثار حيثما وجد لن ُي ِّ
سلبا على حوافز االبتكار بالنسبة لهذه
ؤثر
ً
أيضا في خفض أسعار األدوية المتأثرة”
األمراض ،وسيساهم
(منظمة الصحة العالمية.)2012 ،
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التمييز بين حماية براءات االختراع وحماية بيانات
االختبار

تمثل حماية براءات االختراع وبيانات االختبار فئتين متباينتين من
فئات الملكية الفكرية .ويتناول اتفاق تريبس حماية بيانات االختبار
شكال من أشكال الحماية من المنافسة غير المشروعة
بوصفها
ً
فصح عنها ،وليس في قسم
الم
غير
المعلومات
حماية
قسم
في
ُ َ
ً
حقوقا قابلة للتنفيذ
براءات االختراع .فبينما تمنح براءة االختراع
من الناحية القانونية لصاحب البراءة من أجل حماية االختراع –
عما انطوى عليه االختراع من جهد
جزيء جديد
ً
مثال– بصرف النظر ّ
ً
ً
مختلفا ،وهو
موضوعا
واستثمار ،تتناول حماية بيانات االختبار
قدمة للحصول على موافقة
الم َّ
على وجه التحديد المعلومات ُ
ً
أحيانا “الملف التنظيمي”) .ويمكن أن يمتلك
تنظيمية (وتُ سمى
طرف آخر الملف القانوني (على
طرف ما براءة االختراع ويمتلك
ٌ
ٌ
سبيل المثال :حامل رخصة محلي بموجب البراءة).
متواز
وتجري حماية البراءات وحماية بيانات االختبار على نحو
ٍ
لألدوية المحمية ببراءات التي تجري الحماية للتسويق (راجع المثال
في الشكل  .)3.2إال أن حماية براءة االختبار ستبدأ عادةً قبل ذلك
بعدة سنوات .والسبب في ذلك هو أن طلبات براءات االختبار
ودع حالما ُي َ
صنع االختراع ،في حين أن التجارب السريرية
عادةً ما تُ َ
ال تُ جرى إال في مرحلة متأخرة في دورة استحداث المستحضر.
وحينما تبدأ التجارب السريرية ،ربما تكون براءة االختراع ال تزال
ً
ُم َّ
ونظرا ألن حماية بيانات االختبار
علقة أو تكون قد ُمنِ َحت.
وحماية براءة االختراع بمثابة فئتين منفصلتين ،فإن حماية
بيانات االختبار يمكن أن تقدم مزايا معينة للشركة التي تشكل
البيانات .وتظهر هذه المزايا على سبيل المثال عندما ال يخضع أحد
المنتجات لحماية البراءة (راجع المثال في اإلطار  ،)12.2حيث إن
للمنتج فترة قصيرة متبقية من حماية براءة االختراع أو أن صحة
البراءة سوف ُيطعن فيها .وفي هذه الحاالت ،قد يتسبب وجود
فترة استئثار في تأخير الطرح المبكر لألدوية الجنيسة في السوق
ألن المنظمين ملتزمون بعدم مراجعة/الموافقة على المنتجات
حتى انتهاء فترة االستئثار .على سبيل المثال ،بعد رفض براءات
دواء سوفوسبوفير “ ”Sofosbuvirاألساسية في أوكرانيا،
ً
استنادا إلى
طعنت الشركة المنشئة على تسجيل منتج جنيس
أحكام استئثارية البيانات في  2016مما أدى إلى شطب المنتج
الجنيس .ومن ثم توصلت إلى اتفاق مع الحكومة بشأن تقديم
ً
واعتبارا من  2017اتفقت الشركة
خفض.
المنتج األصيل بسعر ُم َّ
المنشئة على إدراج أوكرانيا في قائمة الدول التي يمكن للجهات
الهندية المرخص لها تصدير إنتاجها الهجين إليها214.

ً
تلقائيا ،في حين
عالوة على ذلك ،تُ منح حماية بيانات االختبار
يتطلب الحصول على البراءات والحفاظ على استمرارها جهداً
ً
واستثمارا .وقد يتم سحب البراءات .وال تتطلب حماية بيانات
االختبار سداد رسوم مقابل الحفاظ على استمراريتها بعكس
براءات االختراع .وتتعلق التراخيص اإلجبارية بموجب اتفاق تريبس
باستخدام التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع ،وليس ببيانات
االختبار .ومع ذلك ،تدعم قوانين بعض البلدان التنازل لحماية
بيانات االختبار للمنتجات المصنوعة بموجب التراخيص اإلجبارية
(تي هون وآخرون .)2017 ،وبينما من الممكن التحايل على براءات
االختراع ،ال سيما براءات التركيبات وطرق التصنيع والوسائط
الكيميائية ،من الصعب للغاية لدواء جنيس منافس أن ُينشئ
بيانات التجربة السريرية الخاصة به .وبالنظر إلى هذه الخصائص،
يرى البعض أن صناعة المستحضرات الصيدالنية تشدد على
أهمية البيانات والحقوق االستئثارية التنظيمية األخرى بشكل أكبر
مقارنة بأهمية البراءات (روث2012 ،؛ ديبنداييل وآخرون .)2017
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النفاذ المفتوح إلى بيانات االختبار

من المستحسن فتح النفاذ إلى بيانات االختبار من منظور الصحة
العامة ،ال سيما لتجنب استنساخ التجارب السريرية ،وتشجيع
األنشطة االبتكارية على استحداث أدوية جديدة والسماح للباحثين
بتقييم بيانات التجربة السريرية .ومع ذلكُ ،يثار السؤال عن كيفية
الوفاء بهدف السياسة العامة المشروع المتعلق بالنفاذ المفتوح
إلى بيانات االختبار ومتطلبات حماية تلك البيانات من االستخدام
ً
وفقا للفقرة  3من المادة 39
التجاري غير النزيه واإلفصاح عنها
من اتفاق تريبس.
على سبيل المثال وكما هو وارد في اإلطار  ،6.3وضع االتحاد
ً
ً
قانونيا فيما يتعلق بالنفاذ العام إلى
وإطارا
األوروبي سياسة
بيانات التجارب السريرية 217.وتشير السياسة ،من بين جملة
أمور أخرى ،إلى إنه يتم إعداد قاعدة بيانات االتحاد األوروبي
والحفاظ عليها من ِقبل وكالة األدوية األوروبية عبر رؤية تضمن
ً
مناسبا في التجارب السريرية .ويمكن القول
مستوى شفافية
بأن اإلفصاح العام عن بيانات االختبار في االتحاد األوروبي ال يؤثر
على الحماية بموجب المادة  3.39من اتفاق تريبس ،حيث إنها
مشمولة بنظام استئثارية بيانات لمدة ثماني سنوات ،التي ال
يمكن لمنافس خاللها االعتماد على البيانات للحصول على تصريح
تسويق .ومع ذلك ،يبدو تأثير سياسة النفاذ المفتوح بشأن حماية
البيانات باالتحاد األوروبي في البلدان الثالثة غير واضح 218.وبمجرد

اإلطار  :12.2مثال دواء كولشيسين
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كولشيسين ( )Colchicineعبارة عن دواء لعالج النقرس عرفه اليونانيون القدماء وتم استخدامه في الواليات المتحدة منذ القرن
التاسع عشر على أقل تقدير .وبينما يتطلب القانون االتحادي بشأن األغذية واألدوية ومستحضرات التجميل لعام  1938موافقة إدارة
الغذاء والدواء على جميع األدوية ،فإنه فيما يتعلق باألدوية المبيعة بالسوق قبل سريان القانون ،تم السماح باستمرارها في السوق،
ً
جنيسا .وفي  ،2006وبموجب مبادرة األدوية غير
دواء
وكانت بعض شركات المستحضرات الصيدالنية تبيع دواء كولشيسين باعتباره
ً
المعتمدة ،طلبت إدارة الغذاء والدواء من شركات المستحضرات الصيدالنية إجراء تجارب سريرية ودراسات أخرى إذا رغبت الشركات
في استمرار بيع دواء كولشيسين وذلك بهدف تحسين قاعدة األدلة لمأمونية وفعالية الدواء .وقد أجرت إحدى شركات المستحضرات
الصيدالنية التجارب المطلوبة ،وهو ما أدى إلى موافقة إدارة الغذاء الدواء على منتج دواء كولشيسين الخاص بها في 215 .2009
ً
ونظرا ألن الموافقة كانت من الحماية الفنية من أجل “داعي استعمال جديد” (حيث إن النسخ
وبموجب قانون هاتش  -واكسمان،
ً
خصيصا من أجل دواعي االستخدام هذه) ،حصلت شركة المستحضرات الصيدالنية على
السابقة لم يسبق وأن تمت الموافقة عليها
حق استئثاري تنظيمي لمدة ثالث سنوات لعالج النقرس الحاد وحق استئثاري مدته سبع سنوات لدواء يتيم لعالج داعي استخدام
آخر ،أال وهو حمى البحر المتوسط العائلية (اضطراب جيني نادر) (انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.و)).واستلزم ذلك إيقاف إنتاج
ً
سابقا بالسوق بشكل تدريجي .وقد ارتفع سعر دواء كولشيسين من  0.09دوالر إلى 4.85
منتجات دواء كولشيسين األخرى المطروحة
دوالرات للقرص (بريت2010 ،؛ كيزيلهايم وسولمون .)2010 ،وباإلضافة إلى ذلكُ ،منحت الشركة براءات طرق االستخدام التي كان
ً
ً
منافسا في
منتجا
من المتوقع أن تنتهي صالحيتها في الواليات المتحدة قرابة عام  .2028ومع ذلك ،اعتمدت إدارة الغذاء والدواء
 ،2014كما تمت الموافقة على العديد من النسخ الجنيسة األخرى منذ ذلك الحين216.

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

النشر في قاعدة البيانات ،فلن يتم اعتبار البيانات بعد ذلك “غير
مكشوف عنها” في إطار معنى المادة  3.39من اتفاق تريبس،
ومن ثم لن يتوجب أن تخضع للحماية من ِقبل أعضاء منظمة
التجارة العالمية اآلخرين .ومع ذلك ،فإن شروط االستخدام بوكالة
األدوية األوروبية تنص على أنه يمكن استخدام التقارير السريرية
فقط بغرض المعلومات العامة وليس لألغراض التجارية ،حيث
تطلب من مستخدم البيانات الموافقة على عدم الرجوع إلى
البيانات لدعم طلب تصريح تسويق في بلدان ثالثة .وال يوجد بند
مساءلة حال عدم احترام شروط االستخدام.

(د)
()1

العالمات التجارية
نظام العالمات التجارية

للصانعين والتُّ جار بتمييز بضائعهم عن
تسمح العالمات التجارية َّ
قرروا عن
ي
أن
على
المستهلكين
تساعد
بضائع منافسيهم .وهي
ُ
ِّ
التعرض
من
المستهلك
حماية
إلى
وتهدف
علم ما يختارونه،
ّ
للغش .وتساعد العالمات التجارية المستهلكين بشكل أفضل
على تقييم الجودة عندما ال تكون السلع “ذات سمات بحث”،
أي يمكن تمييز جودتها بسهولة قبل الشراء (مثل ثمرة الطماطم
ً
سلعا “تحمل سمات التجربة”،
اليابسة وحمراء اللون) ،لكنها تكون
أي يتعين على المستهلك شراؤها لمعرفة سماتها (مثل شراب
السعال) .ومن ثم تكون نفقات إعالنات العالمة التجارية أعلى
للبضائع التي تحمل سمات التجربة من البضائع التي تحمل سمات
البحث221.
وحدة إلى
الم َّ
ويخضع تسجيل العالمات التجارية لبعض الشروط ُ
حد معقول في كل أنحاء العالم ،وترد في جميع قوانين العالمات
ّ

ٌ
حاسم بين االسم الجنيسي لمنتج ما – مثل:
فرق
وثمة
ٌ
أمبيسلين – الذي يجب أن ُي َ
ذكر لتعريف أي منتج ،والعالمات
التجارية المسجلة الملكية التي تستخدمها شركات األدوية األصيلة
والجنيسة على حد سواء لتمييز المنتج الذي تكون تلك الشركات
ً
أحيانا
ويطلق على هذه التسميات
مسؤولة عن تصنيعه وتوزيعهُ .
أسماء عامة،
“أسماء تجارية” .وتعتمد منظمة الصحة العالمية
ً
ُيطلق عليها األسماء الدولية غير المسجلة الملكية ( )INNsلمواد
ً
عالميا بأنها أسماء فريدة
صيدالنية (انظر القسم (1د)( ))2معروفة
وفعالة .وترتبط العالمات التجارية
ميز مواد صيدالنية معينة
تُ ِّ
ّ
بمنتج ما ويستخدمها ُك ٌّل من شركات المنتجات األصيلة ،وفي
معظم الحاالت ،شركات األدوية الجنيسة لبناء الثقة والوالء
للعالمة التجارية بين الشركة والطبيب الممارس الذي يصف
الدواء والمريض ،مما قد يسمح ألصحاب العالمات التجارية
بتقاضي أسعار أعلى .والدواء الذي يحمل “االسم التجاري” األكثر
ً
كال من شركة
استخداما لوصف منتج أصيل يكون غير دقيق ألن ً
أسماء تجارية
األدوية األصيلة وشركة األدوية الجنيسة يستخدمان
ً
لتسويق منتجاتهما وتمييزها.

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

قضت المحكمة العامة لالتحاد األوروبي ،في حكمها الصادر في
 25سبتمبر  ،2018بأن المادة  3.39من اتفاق تريبس ال تعني “أن
الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية يجب أن تُ عطى أسبقية
المقدمة في سياق
مطلقة على مبدأ اإلفصاح عن المعلومات ُ
طلب تصريح تسويق لمنتج طبي يتيم” 219.وخلصت المحكمة
في استنتاجها بأنه “ال يمكن نتيجة لذلك النظر إلى تقارير الدراسة
السريرية باعتبارها تحظى بفرضية عامة من السرية على أساس
ضمني حيث إنها ،كمسألة مبدأ وفي مجملها ،مشمولة بوضوح
باالستثناء المرتبط بحماية المصالح التجارية لمقدمي طلب
الترخيص بالتسويق”220.

ً
ميزةً  ،أو على
التجارية
تقريبا .ويجب أن تكون العالمات التجارية ُم ِّ
ميزةً  ،لبضائع صاحب العالمة أو
األقل قادرة على أن تصبح ُم ِّ
خدماته ،ويجب أال تكون ُم ِّ
ضل ً
العالمات
لة .ويجب أال تتعدى
ُ
ّ
التجارية على حقوق الغير ،ويجب أال تتألف على وجه الحصر
من عالمات أو إشارات قد تستعمل في مجال التجارة لتحديد
نوع البضائع أو جودتها أو كميتها أو الغرض المستهدف منها
أو قيمتها أو منشئها ،أو وقت اإلنتاج ،أو عالمات أو إشارات
أصبحت ُمعتادةً في اللغة الحالية أو العادات الراسخة .والعبارات
العامة التي تَ ستخدم كلمات عادية لتعريف فئة البضائع أو نوعها
َّ
ميزةً  ،ويجب أن تظل في متناول أي متنافس يود
ليست ُم ِّ
استخدامها من دون التمتع بحقوق العالمات التجارية.

وتخضع العالمات التجارية للحماية بموجب قوانين كل بلد أو
منطقة ،وليس على مستوى العالم .وتنص اتفاقية باريس
واتفاق تريبس على المعايير الدولية لحماية العالمات التجارية.
سجل بالعالمات
ويمتلك كل بلد عضو في اتفاقية باريس
ًّ
التجارية .ويجب إيداع طلبات العالمات التجارية بشكل منفصل
في كل بلد أو منطقة ُيطلب فيها تسجيل العالمات ،أو استخدام
نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات (نظام مدريد) (انظر اإلطار
222.)13.2
ً
وكثيرا ما تُ َ
منح الحماية لعالمة تجارية في بعض البلدان
دون غيرها.

اإلطار  :13.2نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات
ً
ً
كبيرا من التسجيالت بموجب نظام مدريد .وتمثل التسجيالت الدولية للمستحضرات
عددا
تطلب شركات المستحضرات الصيدالنية
ً
الصيدالنية والمستحضرات الطبية األخرى 223ما يعادل  10بالمائة من جميع التسجيالت العالمية التي يتم إيداعها سنويا .وقد زادت
ثالثة أضعاف ،حيث ارتفعت من  2810من إجمالي  24414في عام  2000إلى  6216من إجمالي  61139عام  224 .2018ويقدم
ً
خيارا من أجل الحصول على حماية للعالمات التجارية والحفاظ عليها في أسواق الصادرات.
نظام مدريد ألصحاب العالمات التجارية
225
وبإيداع طلب دولي واحد ،يمكن لصاحب العالمة التجارية أن يحصل على الحماية في األطراف المتعاقدة بشرط أن تكون للمالك
“عالمة أساسية” ،أي طلب عالمة تجارية أو تسجيل لدى مكتب العالمة التجارية للطرف المتعاقد (“مكتب المنشأ”) .ويجري المكتب
ً
ً
وفقا لتشريع العالمات التجارية
ليبت فيه
عين
الدولي للويبو
َّ
وي َترك أي أمر جوهري لكل طرف متعاقد ُم َّ
فحصا لإلجراءات الشكليةُ ،
حدد توفير الحماية في
الم َّ
الوطني أو اإلقليمي الخاص به .وإذا لم يرفض مكتب العالمات التجارية الذي يتبعه الطرف المتعاقد ُ
غضون فترة زمنية معينة ،فإن العالمة يتم اعتبارها حاصلة على الحماية كما لو كانت قد ُسجلت بمعرفة المكتب المعني.

ً
ً
ً
واحدا بتاريخ تجديد واحد ،ويمكن أن
دوليا
تسجيال
أيضا إدارة العالمات التجارية ،حيث إنه يأخذ بعين االعتبار
نظام مدريد
يسر
ً
وي ِّ
ُ
ُ
عينة .ومن الممكن بعد ذلك تمديد حماية العالمة التجارية
المتعاقدة
األطراف
من
كثير
في
الحماية
الواحد
التسجيل
هذا
يتضمن
الم َّ
ُ
ً
ً
أيضا االضطالع باإلدارة المركزية للتجديد وتسجيل التغييرات على التسجيل الدولي.
أطرافا متعاقدة إضافية ،ومن الممكن
لتشمل
ويعتمد التسجيل الدولي ،خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ التسجيل الدولي ،على العالمة األساسية :وإذا تم إلغاء العالمة
األساسية ،فسوف يتم إلغاء التسجيل الدولي لنفس الغرض .وإذا حدث ذلك ،فسوف تسنح لمالك العالمة التجارية فرصة نقل
التسجيل الدولي إلى الحقوق الوطنية واإلقليمية لضمان حماية العالمة التجارية باستمرار.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ويتمتع صاحب العالمة التجارية بحق استئثاري في منع االستخدام
غير المرخص للعالمات المطابقة أو المشابهة لعالمته التجارية
المسجلة على البضائع أو الخدمات ذات الصلة حيثما يتسبب هذا
لبس محتمل .ويجوز لصاحب العالمة التجارية ،وأي
االستخدام في ٍ
رخص له عادةً  ،إنفاذ حقوقه ضد المعتدين عليها .ومع ذلك،
ُم َّ
تتوافر دفوع االنتهاك ،بما في ذلك االستخدام العادل للعالمات
التجارية .وتتمتع العالمات التجارية بمدة أولية محددة من الحماية،
ويمكن تجديدها حتى إشعار آخر 226،بشرط أن تظل مستخدمة
ومحافظة على طابعها المميز ،ويرى أصحاب العالمة التجارية
الحاجة إلى تجديدها .ويمكن فقدان حقوق عالمة تجارية من خالل
اإللغاء أو الحذف من السجل ،في حالة عدم تجديد العالمة التجارية
ُ
العالمة
أو عدم دفع رسوم التجديد المستحقة .ويمكن أن تفقد
ً
ميز ويمكن أن تصير عبارةً
عامة .وقد يحدث ذلك إذا
الم ِّ
طابعها ُ
استخدم إما صاحب العالمة التجارية أو الجمهور – بإذن من صاحب
ً
ً
تجارية على أنها تسمية لمنتج ما أو لمنتج
عالمة
العالمة التجارية –
بديل عنه ،أو لعبارة شائعة االستخدام أو لبديل عنها.

()2

العالمات التجارية واألسماء الدولية غير المسجلة
الملكية للمكونات الصيدالنية الفعالة

إن األسماء الدولية غير المسجلة الملكية عبارة عن أسماء عامة
فعالة 227ومستحضرات عالجية بيولوجية،228
لمكونات صيدالنية ّ
ً
حقوقا خاصة مسجلة
على عكس العالمات التجارية التي تمثل
الملكية .وتتوفر قوائم األسماء الدولية غير المسجلة الملكية
ً
أيضا على موقع منظمة الصحة العالمية
المقترحة والموصى بها
لألسماء الدولية غير المسجلة الملكية ،وعلى شبكة MedNet
لألسماء الدولية غير المسجلة الملكية التابع لمنظمة الصحة
العالمية التي توفر إمكانات قابلة للبحث .عالوة على ذلك ،تتيح
خدمة الويب المتمثلة في مركز البيانات العالمي لألسماء الدولية
صرح لهم االستعالم في
الم َّ
سجلة الملكية ،للمستخدمين ُ
غير ُ
الم َّ
قاعدة بيانات األسماء الدولية غير المسجلة الملكية .ولمنظمة
ٌ
ٌ
دستورية تتمثل في “وضع معايير دولية
والية
الصحة العالمية
وإرسائها وتعزيزها فيما يختص بالمنتجات الغذائية والمستحضرات
البيولوجية والصيدالنية والمتشابهة” .وتُ دار عملية إعداد األسماء
الدولية غير المسجلة الملكية ونشرها من خالل برنامج األسماء
الدولية غير المسجلة الملكية التابع لمنظمة الصحة العالمية،
وهو برنامج معياري أساسي لمنظمة الصحة العالمية ،بدأ في
عام  .1950وتتعاون أمانة منظمة الصحة العالمية وفريق خبراء
منظمة الصحة العالمية المعني باألسماء الدولية غير المسجلة
ً
ً
وثيقا مع لجان التسميات الوطنية والهيئات
تعاونا
الملكية
التنظيمية للعقاقير ودساتير األدوية والقطاع الصيدلي من أجل
اختيار اسم واحد يحظى بالقبول في جميع أنحاء العالم لكل مادة
ً
ً
صيدالنيا.
مستحضرا
سوق بوصفها
فعالة ستُ َّ
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ووجود أسلوب تسمية اصطالحية دولي للمواد الصيدالنية ،في
مهم لتعريف األدوية
أمر
ٌ
شكل اسم دولي غير مسجل الملكيةٌ ،
بوضوح ووصفها وصرفها للمرضى بأمان ،وكذلك للتواصل
وتبادل المعلومات بين العلماء والعاملين في المجال الصحي حول
الملكية من حيث
العالم .ويجب تمييز األسماء الدولية غير المسجلة
ّ
ً
عرضة للخلط
النطق والكتابة ألنها أسماء فريدة ،وينبغي أال تكون
بأسماء أخرى شائعة االستخدام .وتضع منظمة الصحة العالمية
ً
رسميا في الملك العام لجعلها متوفرة على الصعيد
هذه األسماء
وصف بأنها “غير مسجلة الملكية” .وبإمكان
العالمي ،ولهذا تُ َ
مورد أن يستخدم أحد األسماء الدولية غير
أي شركة مصنعة أو
ِ
ستخدم االسم بدقة .فكلمة
المسجلة الملكية لمنتجاته ،بشرط أن ُي
َ
سجل
“آيبوبروفين” ،على سبيل المثال ،عبارة عن اسم دولي غير ُم َّ
مورد لتسمية
الملكية يمكن أن تستخدمه أي شركة مصنعة أو
ِ
هذا المستحضر.

ومن السمات المهمة األخرى لنظام األسماء الدولية غير المسجلة
الملكية أن أسماء المواد التي توجد بينها صلة كيميائية ودوائية
وضح العالقة الموجودة بين هذه المواد باستخدام “جذر لغوي”
تُ ِّ
شائع كجزء من االسم الدولي غير المسجل الملكية .واستخدام
الجذور اللغوية الشائعة يضمن أن أي طبيب أو صيدالني أو أي
شخص يتعامل مع المستحضرات الصيدالنية يستطيع أن يدرك
أن المادة تنتمي إلى مجموعة مواد ذات نشاط دوائي مشابه.
على سبيل المثال ،تأخذ جميع األجسام المضادة الوحيدة النسيلة
الالحقة أو الجذر اللغوي “ ،”-mabفي حين تُ
ستخدم الالحقة أو
َ
الجذر اللغوي “ ”-ololفي جميع مضادات المستقبالت األدرينية.
ومن األهمية بمكان التأكد من التفرقة بوضوح بين العالمات
التجارية واألسماء الدولية غير المسجلة الملكية من أجل التحديد
الدقيق للمستحضرات ،ومن ثم من أجل سالمة المرضى .ومن
ً
أيضا االحتفاظ باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية
المهم
في الملك العام وتجنب منحها حقوق ملكية خاصة .ويجب أال
تُ
شتق العالمات التجارية من أسماء دولية غير مسجلة الملكية،
ّ
ً
جذورا لغوية عامة
ويجب ،على وجه الخصوص ،أال تتضمن
خاصة بهذه األسماء 229.فاستخدام جذر لغوي عام في اسم
تجاري سوف يحول بصورة بالغة دون اختيار أسماء إضافية داخل
سلسلة .ويجب ،لألسباب نفسها ،أال تحتوي األسماء الدولية غير
المسجلة الملكية على عالمات تجارية قائمة .ولذلك يرفض بوجه
فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية
ُ
عام
التابع لمنظمة الصحة العالمية أن يحتوي اسم دولي مقترح على
عالمة تجارية معروفة ،وهناك إجراء ُمتَّ بع للتعامل مع اعتراضات
األطراف المعنية .وقد تستند هذه االعتراضات ،من بين أسباب
قترح
أخرى ،إلى التشابه بين اسم دولي غير مسجل الملكية ُم َ
وعالمة تجارية .وعلى الصعيد اآلخر ،فإن العالمات التجارية التي
تحتوي على جذر لغوي معروف خاص باسم دولي غير مسجل
الملكية تُ ِخ ّل بنظام األسماء الدولية غير المسجلة الملكية .وقد
طلبت جمعية الصحة العالمية من الدول األعضاء عدم التشجيع
على استخدام األسماء المشتقة منها ،وال سيما األسماء التي
ً
جذورا لغوية معروفة ،باعتبارها عالمات تجارية (ج ص
تتضمن
ع  .)19-46وتُ وزِّ ع الجمعية على جميع الدول األعضاء بمنظمة
ً
الصحة العالمية كل ما ُي َ
حديثا من قوائم األسماء الدولية غير
نشر
ً
مسجلة الملكية المقترحة أو الموصى بها .وتتوافر أيضا قوائم
هذه األسماء الدولية غير مسجلة الملكية المقترحة والموصى بها
على الموقع اإللكتروني وشبكة  MedNetلألسماء الدولية غير
مسجلة الملكية التابعين لمنظمة الصحة العالمية 230.ويسمح
سجلة الملكية لمن
الم َّ
مركز البيانات العالمي لألسماء الدولية غير ُ
لديهم بيانات تسجيل دخول مناسبة بالبحث عن األسماء الدولية
غير المسجلة الملكية عبر اإلنترنت.
وقد بدأت الويبو ومنظمة الصحة العالمية التعاون في نوفمبر
 1999لتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن
األسماء الدولية غير المسجلة الملكية إلى مكاتب العالمات التجارية
التابعة ألعضائها .وفي ضوء التحسينات في تكنولوجيا االتصاالت
في كلتا المنظمتين ،أبرمت المنظمتان ،في عام  ،2018اتفاقية
تعاون تُ ِّ
مكن من دمج بيانات األسماء الدولية غير المسجلة الملكية
بقاعدة بيانات األسماء الدولية غير المسجلة الملكية التابعة لمنظمة
الصحة العالمية في قاعدة بيانات الويبو العالمية للعالمات
التجارية .ويمكن لفاحصي العالمات التجارية في الدول األعضاء
في الويبو اآلن البحث في قاعدة البيانات العالمية للعالمات
ميسر وباستخدام مرشحات مختلفة تسهل المقارنة النصية
بنسق
ّ
بين األسماء الدولية غير المسجلة الملكية والعالمات اللفظية.
وبفضل هذه األداة الجديدة ،سيتمكن الفاحصون من تحقيق
المصلحة العامة في إبقاء هذه األسماء مجانية ومتاحة ليستعين
بها الصيادلة والممارسون الطبيون في جميع أنحاء العالم ،ومن ثم
منع أخطاء المداواة .ومن ناحية أخرى ،تُ عتبر المعلومات المتعلقة

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

بالعالمات التجارية القائمة التي ُمنحت بشكل صحيح لالستخدام
ً
ً
أساسيا لتجنب التزييف في
أمرا
في التكنولوجيات الصيدالنية
هذا المجال الحيوي .ويمكن لخبراء األسماء الدولية غير المسجلة
ً
أيضا استخدام بيانات العالمات التجارية المتاحة على قاعدة
الملكية
البيانات العالمية للعالمات التجارية لتجنب اقتراح أسماء جديدة من
ً
تفاديا للخلط
األسماء الدولية غير المسجلة الملكية أو التوصية بها
بينها وبين العالمات التجارية الحالية ،مما يساهم في تحسين رصد
اآلثار الضارة لألدوية واألدوية األكثر موثوقية231.

()3

العالمات التجارية والمنافسة غير المشروعة

إن وضع ملصقات تسمية غير دقيقة أو مضللة على المنتجات
ً
ً
نوعا من المنافسة غير المشروعة (انظر
أيضا
يمكن أن يعتبر
ً
القسم باء(2.د)) .ويتم تناول ذلك في المادة (10ثانيا) من اتفاقية
باريس 232التي تم وضعها للحماية من ملصقات التسمية المخادعة
الم ِّ
ضللة.
أو ُ

()4

سجلة الملكية
الم َّ
الموافقة التنظيمية على األسماء ُ

ً
ُ
ُ
األدوية الجديدةُ
األسماء التي تحملها
أيضا
التنظيمية
الهيئات
تراجع
ُ
َ
التي ستُ باع في السوق (أي األسماء أو العالمات التجارية) ،ويجب
أن تتم الموافقة على هذه األسماء قبل أن يحصل أي دواء جديد
على تصريح بالتسويق .وقد أدى التشابه بين أسماء األدوية وأخطاء
المداواة التي حدثت في التسعينيات إلى قيام إدارة الغذاء والدواء
والوكالة األوروبية لألدوية بإدخال تقييمات للتسميات المسجلة
الملكية من أجل الصحة العامة والسالمة 233.وقد ازداد الطابع
الرسمي لفحص هذه األسماء في سياق الموافقة التنظيمية على
العقد الماضي ،بسبب إنشاء هيئتين متخصصتين في إدارة
مدار َ
الغذاء والدواء والوكالة األوروبية لألدوية 234.على سبيل المثال،
قبلت الوكالة األوروبية لألدوية ،من يناير إلى سبتمبر 182 ،2018
(مخترعا) ورفضت  150من هذه األسماء235.
ً
ً
ً
مقترحا
اسما
طبقها
سجلة الملكية التي تُ ِّ
الم َّ
وتهدف معايير تقييم األسماء ُ
الهيئات التنظيمية الصيدالنية إلى منع حدوث لبس أو وقوع
ُ
أخطاء مداواة محتملة في السياق الخاص بتوزيع المستحضرات
الصيدالنية وممارسات وصف األدوية .ولذلك فإن التقييم يتداخل
ً
أيضا في سياق طلب العالمة
فحص
إلى حد ما مع المعايير التي تُ َ
التجارية .وهو يهدف إلى استبعاد األسماء التي تحتوي على ادعاءات
كاذبة أو ُم ِّ
ضللة أو غير مدعومة بالبيانات بخصوص فعالية العقار
ً
ومأمونيته أو التي تشير ضمنا إلى هذه االدعاءات .وعالوة على
ذلك ،ومن أجل مراعاة المخاطر الناجمة عن السياق الخاص بوصف
األدوية ،فإن التقييم التنظيمي يستبعد األسماء التي تتشابه من
حيث النطق أو الكتابة مع أسماء عقاقير أخرى أو مع اختصارات
تستخدم بشكل نمطي في الوصفات الدوائية المكتوبة بخط اليد،
مثل مواعيد الجرعات أو أشكالها أو طرائق تناول األدوية .كما تؤخذ

ومن العوامل المهمة في ضمان مأمونية أي دواء جديد في
السياق الخاص بتوزيع األدوية ووصفها هو شرط الموافقة على
االسم المسجل الملكية ألي دواء جديد كجزء من التصريح التنظيمي
للمستحضر الصيدالني بشكل عام .وحيث إن الهيئات توافق على
عين (أي ال يمكن تسويقه تحت اسم
تسويق الدواء تحت اسم ُم َّ
آخر) ،فإن التحدي الذي تواجهه شركات المستحضرات الصيدالنية
هو إيجاد اسم دواء ال يفي بشروط الحصول على موافقة الهيئات
ً
أيضا حمايته بوصفه عالمة تجارية
التنظيمية فحسب ،بل يمكن
سيباع فيها الدواء .ومن أجل تحقيق
في األسواق الرئيسية التي ُ
عد الشركات
هذا الهدف المزدوج ولضمان نتيجة ناجحة ،عادةً ما تُ ُّ
ً
ً
جميعا باعتبارها
عددا من األسماء المحتملة للدواء الجديد وتسجلها
عالمات تجارية في أسواقها الرئيسية ،قبل أن تقدمها كبدائل إلى
الهيئات التنظيمية .وذلك من األسباب التي تؤدي إلى كثرة طلبات
العالمات التجارية في مجال المستحضرات الصيدالنية ،التي تبلغ
 4,3بالمائة من جميع طلبات العالمات التجارية في عام 2016
(الويبو2017 ،ب) .وهذه الكميات الكبيرة من الطلبات يمكن أن
ستخدمة للعالمات
الم
َ
تؤدي إلى وجود كثير من التسجيالت غير ُ
التجارية (انظر القسم ( )5أدناه).

()5

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

سجل الملكية والعالمة التجارية
الم َّ
والتمييز بين االسم الدولي غير ُ
عينة
أمر
مهم من أجل المساعدة في عملية اختيار أدوية ُم َّ
ٌ
المملوكة ٌ
خالل عملية الشراء .ويرجع هذا إلى أن الحصول على منتج يحمل
ً
ً
سجل الملكية يفسح المجال لجميع الشركات
اسما
دوليا غير ُم َّ
بلدان
المصنعة للمنتج نفسه الذي يحمل هذا االسم .وتشترط
ٌ
ميز عليه االسم الدولي غير المسجل الملكية،
كثيرةٌ وضع ملصق ُم َّ
طبع بشكل منفصل عن أسماء شركات المستحضرات
بحيث ُي َ
الجنيسة أو األصيلة أو األسماء التجارية أو العالمات التجارية .وتتيح
المادة  20من اتفاق تريبس لألعضاء تطبيق متطلبات خاصة على
استخدام العالمة التجارية ،بشرط أال تعوق هذه المتطلبات بشكل
غير مبرر استخدام العالمة التجارية في سياق التجارة.

في االعتبار المخاوف المتعلقة باألسماء الدولية غير المسجلة
الملكية (انظر القسم باء(1.د)( ،))2مثل التشابه مع األسماء الدولية
غير المسجلة الملكية أو إدراج جذر لغوي السم دولي غير مسجل
الملكية.

االضطراب في العالمات التجارية

يمكن أن يؤدي الكم الكبير من عدد طلبات حماية العالمات
التجارية إلى احتواء سجالت العالمات التجارية على عدد كبير
ً
أحيانا
ويطلق على هذا
من العالمات التجارية غير المستخدمةُ .
مصطلح االضطراب في العالمات التجارية .وقد يزيد ذلك تكاليف
إنشاء عالمات تجارية جديدة وتسجيلها لمقدمي الطلبات اآلخرين،
بما في ذلك منتجو األدوية الجنيسة .وبالنظر إلى الطلب المتزايد
ً
ونظرا إلى االعتماد على العالمات التجارية،
على العالمات التجارية
التي ال تكون محدودة الوقت بنفس الطريقة مثل البراءات ،فإن
مثل هذا االضطراب في سجل العالمات التجارية يمكن أن يكون
له تأثير خطير .تحتوي بعض التشريعات الوطنية واإلقليمية على
ً
نظرا لعدم االستخدام.
أحكام تجعل العالمة التجارية عرضة لإللغاء
على سبيل المثال ،ومع أنه يمكن تجديد التسجيالت في االتحاد
األوروبي إلى أجل غير مسمى لفترات متتالية تبلغ عشر سنوات،
ً
أيضا بطلب إلغاء عالمة تجارية على
فإن االتحاد األوروبي يسمح
أساس عدم االستخدام إذا لم يتم استخدام العالمة التجارية في
خالل خمس سنوات من التسجيل .ويتعين على صاحب العالمة
التجارية ،في بعض الواليات القضائية ،بما في ذلك كمبوديا
والفلبين والواليات المتحدة ،اإلعالن عن االستخدام الفعلي أو
عدم االستخدام طوال دورة حياة العالمة التجارية.

()6

العالمات غير التقليدية

قد تتكون العالمات غير التقليدية من عالمات ،مثل الصوت
واللون والشكل وجوانب التعبئة والتغليف والملمس .تم
االعتراف بهذه العالمات ،على المستوى الدولي ،ألول مرة في
القاعدة  3من الالئحة التنفيذية لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون
العالمات التجارية لعام  236 2006وتظهر في العديد من اتفاقيات
التجارة الحرة؛ ومع ذلك ،لم يتم ذكرها على وجه التحديد في
اتفاق تريبس (على الرغم من قائمة العالمات المحتملة التي يمكن
تسجيلها كعالمات تجارية ليست شاملة) .والعالمات غير التقليدية
محمية في بعض الواليات القضائية ،وليس جميعها ،وهي ذات
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

تم َنح
صلة ال سيما في مجال المستحضرات الصيدالنية ،حيث ُ
الحماية من خالل مكاتب الملكية الفكرية والمحاكم إلى ألوان
األدوية ،ومنها على سبيل المثال اللون األزرق Pantone 284 U
لدواء سيلدينافيل األصيل ،مع ظهور اسم الشركة عليه 237،وإلى
شكل األدوية (شكل قلب للديكستروأمفيتامين) 238وللشكل ثالثي
األبعاد للجهاز الطبي (الغالف البالستيكي لجهاز االستنشاق)239.
وتعتمد شركات المستحضرات الصيدالنية على العالمات غير
التقليدية بنفس الطريقة التي تعتمد بها على العالمات التجارية؛
أال وهي جعل منتجاتها فريدة في السوق وكسب ثقة المريض.
ولطالما كانت العالمات غير التقليدية في قلب التقاضي ،مع
اتخاذ إجراءات ضد المنافسين الذين ينسخون السمات المادية
المميزة للدواء .ومع ذلك ،يمكن أن يكون للعالمات غير التقليدية
تأثير على النفاذ إلى األدوية ،عن طريق زيادة تكاليف المعامالت
ومنع دخول األدوية الجنيسة التي لها نفس الخصائص الفيزيائية
مثل مستحضرها المرجعي (سكاريا ومامن .)2018 ،وقد يمانع
المرضى تناول األدوية الجنيسة ذات السمات الفيزيائية المختلفة
(كيسيلهايم وآخرون .)2013 ،كما يمكن أن تقوض العالمة غير
التقليدية فعالية الدواء الجنيس ،من الناحية النظرية ،إذا كانت
الخصائص الفيزيائية للدواء مهمة لفعاليته .وأظهرت دراسة أن
المرضى يتفاعلون على نحو أفضل عندما يتوافق اللون مع النتائج
المنشودة للمداواة ،على سبيل المثال ،اللون الوردي لمضادات
الحموضة (سريفاستافا ومور .)2010 ،وعلى سبيل المثال ،قد
ً
مستساغا لألطفال.
تكون نكهة معينة ضرورية كي يكون الدواء

()7

التغليف الموحد

يرتبط التغليف الموحد أو “التغليف البسيط” بالمنظمين الذين
يطلبون امتثال سمات التغليف لمعايير معينة .من األمثلة
المعروفة للتغليف الموحد هو التغليف البسيط للتبغ ،مع التشريع
األسترالي ،وهو األول من نوعه فيما يتعلق بمنتجات التبغ،
والذي يحدد السمات المادية ،ومتطلبات عرض اللون والعالمة
التجارية لمنتجات التبغ 240.ولم تجد لجنة منظمة التجارة العالمية
في قضية أستراليا  -تغليف التبغ العادي (انظر القسم باء6.
أدناه) أن هذا التشريع يعيق بشكل غير مبرر استخدام العالمات
التجارية في سياق التجارة بالمعنى المقصود الوارد في المادة
 20من اتفاق تريبس 241.ويفرض التغليف الموحد ،في قطاع
المستحضرات الصيدالنية ،المحددات التي ال تُ ِّ
مكن المستهلك
من تفضيل أدوية معينة .وفي االتحاد األوروبي ،توفر األطر
التنظيمية إرشادات حول وضع الملصقات وتغليف األدوية فيما
يخص لون العبوة وحجمها 242.وبعد مراجعة خلصت إلى أن  2إلى
 3في المائة من حاالت الدخول إلى المستشفيات في أستراليا
سببها أخطاء ُمداواة 243،اقترحت إدارة السلع العالجية في أستراليا
إعطاء العالمة التجارية والمادة الفعالة نفس األهمية على عبوات
المستحضرات الصيدالنية 244.وفي شيلي ،يتطلب القانون طباعة
األسماء الدولية غير المسجلة الملكية على العبوة مباشرة أسفل
اسم العالمة التجارية ،باستخدام نفس الخط واللون بأحرف كبيرة،
ويجب أن يكون حجم نص األسماء الدولية غير المسجلة الملكية
على  50بالمائة على األقل من حجم اسم العالمة التجارية245.

(ه) حق المؤلف
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يحمي حق المؤلف كل تعبير أصلي في المجاالت األدبية والعلمية
والفنية ،على النحو المنصوص عليه في اتفاقية برن لحماية
المصنفات األدبية والفنية ،وكما ورد باإلشارة في اتفاق تريبس.
وقائمة المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف في المعاهدات
ليست شاملة ويمكن أن تضم المصنفات األدبية وبرامج الكمبيوتر

وقواعد البيانات واألفالم والمؤلفات الموسيقية .وال تشمل
حماية حقوق المؤلف األفكار أو اإلجراءات أو أساليب التشغيل أو
ً
حقوقا مالية،
المفاهيم الرياضية في حد ذاتها .ويمنح حق المؤلف
يمكن ترخيصها أو التنازل عنها ،لجني مكافأة مالية لصاحب العمل
ولتشجيع ابتكار أعمال إضافية لصالح المجتمع وعامة الجمهور.
وحق المؤلف هو حق تلقائي ويمكن الحصول عليه في معظم
الحاالت دون تسجيل أو إجراءات رسمية .والمعيار األدنى التفاقية
ً
عموما فترة حياة مؤلف العمل
برن لفترة حق المؤلف هو
ً
المشمول بحق المؤلف باإلضافة إلى  50عاما؛ ومع ذلك ،من
الممكن منح فترات حماية أطول على المستوى الوطني.
ويجب أن يراعي حق المؤلف ،مثل أشكال الملكية الفكرية األخرى،
التوازن بين حقوق المؤلفين والمالكين والمصلحة العامة األكبر.
ويوفر حق المؤلف االستثناءات والقيود التي تسمح بالنفاذ إلى
تلك األعمال في ظل حاالت خاصة معينة .ولكل من حق المؤلف،
من جانب ،واالستثناءات والقيود المفروضة على حق المؤلف،
من جانب آخر ،أهمية خاصة عند النظر في مسألة النفاذ إلى
التكنولوجيا الطبية واالبتكار.

()1

حق المؤلف والنشرات المرفقة بعبوات
المستحضرات الصيدالنية

أما فيما يخص المستحضرات الصيدالنية ،فإن إحدى المسائل
األساسية المرتبطة بحق المؤلف هي شمول الحماية للنشرات
أو كتيبات التعليمات المرفقة بالمستحضرات الصيدالنية من
عدمه .وتشمل حماية حق المؤلف العبارات وال تشمل األفكار أو
اإلجراءات أو أساليب التشغيل أو المفاهيم الرياضية في حد ذاتها.
فيتمتع منتجو األدوية الجنيسة بحرية استخدام المعلومات الواردة
في النشرة ،ألن حق المؤلف ال يشمل المعلومات في حد ذاتها،
ً
أن المحاكم
عمال
بل طريقة التعبير عنها فحسب باعتبارها
ً
أصليا؛ إال َّ
ً
أحيانا بأنَّ ه ال يجوز لمنتجي المستحضرات الصيدالنية
قد قضت
الجنيسة استنساخ نسخ طبق األصل من التعابير األصلية الواردة
المنتِ ج األول .وكان هذا هو
في النشرات المرفقة بمستحضر ُ
الحكم الذي صدر في عام  2002في جنوب أفريقيا بخصوص
نشرة مرفقة بدواء َ
ِ
موكسيس ِّلين وبوتاسيوم الكالفوالنات
األ
المضاد للبكتيريا246.
مشابه في البداية في أستراليا
حكم
وصدر
ٌ
ٌ
عام  2011فيما يتعلق بعقار ليفلونوميد لعالج التهاب المفاصل
وماتويدي .وقد قضت المحكمة االتحادية بأن وثائق معلومات
الر
ّ
ُّ
أن
المستحضرات تخضع للحماية بموجب حق المؤلف .إال َّ
البرلمان األسترالي وافق بعد ذلك ،في عام  ،2011على تعديل
فقرر أن استخدام معلومات
القانون األسترالي لحق المؤلف،
َّ
المستحضرات المعتمدة بالفعل في نصوص تخص مستحضرات
صيدالنية أخرى – بأي شكل من األشكال بما في ذلك النسخ
ً
انتهاكا لحق المؤلفَّ .
قضائي فيدرالي
حكم
وأكد
المباشر – ال يمثل
ٌ
ٌّ
الحق أن شركات المستحضرات الجنيسة يمكنها نسخ معلومات
ٌ
المستحضرات التي أقرتها إدارة السلع العالجية في ظل مجموعة
من الظروف ،وذلك من دون انتهاك حق المؤلف247.

()2

االستثناءات والقيود  -استخراج النص والبيانات

تم تعريف استخراج النص والبيانات على أنه “تقنيات تحليلية
مؤتمتة” تعمل عن طريق “نسخ المعلومات اإللكترونية الحالية،
على سبيل المثال المقاالت في المجالت العلمية والمصنفات
األخرى ،وتحليل البيانات التي تحتوي عليها لألنماط واالتجاهات
والمعلومات المفيدة األخرى” 248.ويمكن أن يكون استخراج
النص والبيانات تقنية ال تقدر بثمن للباحثين لتطوير تقنيات
جديدة في مجال الرعاية الصحية .على سبيل المثال ،قد تطبق

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

شركة اكتشاف أدوية تقنية لتحليل آالف الجزيئات التي قد تكون
بمثابة أدوية مرشحة وتتنبأ بمدى مالءمتها في تعطيل آلية
مرض ،أو استخراج مجموعات بيانات كبيرة من المعلومات
الم ِ
ُ
الوراثية والسجالت الطبية لتحديد الروابط بين الطفرات الجينية
والمرض .ويمكن تطوير تقنيات البحث وطرق التشخيص
الجديدة التي تتضمن استخراج النص والبيانات ،وذلك بفضل
تطبيق مواطن المرونة المتوازنة لحق المؤلف لتطوير االبتكارات
الطبية.

()3

أنظمة التراخيص

قد تكون اإلعفاءات أو التراخيص متاحة للنفاذ إلى معلومات
مثل البيانات البحثية التي قد تكون محمية بموجب حقوق النشر.
يطلب ممولو األبحاث ،على نحو متزايد ،بما في ذلك الحكومات
الوطنية ،إتاحة البيانات التي يتم إنتاجها في سياق البحوث التي
يمولونها للباحثين اآلخرين .إال أن الحصول على هذه التراخيص
ً
ً
ومكلفا بالنسبة إلى الباحثين
مستهلكا للوقت
يمكن أن يكون
ومؤسساتهم ،ونتيجة لذلك ،يمكن للعملية أن تمنع سرعة تطوير
التقنيات الطبية الجديدة ومن ثم النفاذ إلى السوق .يمكن أن
تضمن أنظمة التراخيص ،مثل المشاع اإلبداعي وتراخيص مشاع
البيانات المفتوحة ،إمكانية مشاركة بيانات البحث الطبي بسهولة
أكبر على سبيل المثال .وبرنامج منظمة الصحة العالمية للنفاذ إلى
البحوث في مجال الصحة ( )HINARIهو مبادرة ترخيص طوعية
ً
ً
مجانيا إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف ،مثل
نفاذا
توفر
المؤلفات الطبية الحيوية والصحية ،من قبل العاملين الصحيين
والباحثين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل253.

()4

أنظمة تراخيص النفاذ إلى المصنفات اليتيمة

المصنفات اليتيمة هي األعمال التي يكون أصحاب حق المؤلف
فيها مجهولين أو ال يمكن تحديد مكانهم .ويمكن أن تكون عملية
ً
وقتا
تحديد صاحب الحق وتحديد مكانه مكلفة للغاية وتستغرق
طويال للمستخدم المحتمل للمصنف ،وقد ال تسفر في النهاية
ً
عن نتائج .على سبيل المثال ،أرادت وحدة ماهيدول أكسفورد
ً
أوراقا بحثية
لبحوث طب المناطق المدارية أن تتيح لباحثيها
من تجربة لعالج المالريا في أوائل القرن العشرين ،حيث أصيب
ً
عمدا .وبما أن األوراق البحثية تم اعتبارها من
المرضى بالمالريا
المصنفات اليتيمة ،حيث ُنشرت في دوريات لم تعد تصدر منذ
ً
ممكنا نسخ
فترة طويلة ،لم تستطع الوحدة فعل ذلك .ولم يكن
المقاالت (والصور والرسوم البيانية الموجودة بداخلها) إلتاحتها
عبر اإلنترنت ،وال استخراج ما بها من بيانات للعثور على أنماط
وارتباطات من شأنها مساعدة الباحثين .ولتمكين النفاذ إلى هذه
المعلومات وغيرها من المعلومات المماثلة ،تم تطوير نظام
تراخيص مصنفات يتيمة في المملكة المتحدة لمنح التراخيص

()5

ترخيص البرمجيات والصحة اإللكترونية

تُ ستخدم العمليات اإللكترونية والرقمية على نحو متزايد في
ممارسة الرعاية الصحية (الصحة اإللكترونية أو المعلوماتية
الصحية) .ويمكن أن تشمل الصحة اإللكترونية السجالت الصحية
اإللكترونية والوصف الطبي اإللكتروني وأدوات التشخيص
والتطبيقات الصحية على الهواتف المحمولة لجمع البيانات
الصحية أو تقديم معلومات الرعاية الصحية أو مراقبة اإلحصاءات
الحيوية للمرضى في الوقت الفعلي .وأدركت منظمة الصحة
العالمية ،في عام  ،2005أهمية الصحة اإللكترونية وقدرتها على
إحداث تحول سريع في تقديم الخدمات واألنظمة الصحية في
جميع أنحاء العالم ،وال سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل 257.ويمد المرصد العالمي للصحة اإللكترونية التابع لمنظمة
الصحة العالمية الدول األعضاء بمعلومات استراتيجية وإرشادات
الفعالة في الصحة اإللكترونية .ويمكن
حول الممارسات والمعايير
ّ
لقانون حق المؤلف (وبدرجة أقل ،قانون البراءات) حماية واجهة
المستخدم المصورة المحددة والوظائف التي تجعل تطبيقات
ً
داعمة النفاذ إلى الرعاية
األجهزة المحمولة سهلة االستخدام،
258
ونتيجة
الصحية عبر شريحة واسعة النطاق من المستخدمين.
لذلك ،ومع أن نظام الملكية الفكرية بإمكانه دعم االستثمار في
مبادرات الصحة اإللكترونية ،فإن نماذج الترخيص تعتبر كذلك
ً
جزءا ال يتجزأ من االستخدام واسع االنتشار لخدمات الصحة
اإللكترونية ،ومنها على سبيل المثال منصات المعلومات الصحية
التي تعتمد فعاليتها على االستيعاب .كما يمكن تعزيز استحداث
المنتج من خالل الترخيص المرن وخفض التكاليف وتقصير فترات
االستحداث .وستحتاج ممارسة الترخيص إلى تطوير نُ ُهج لمسائل
ملكية وخصوصية السجالت الصحية اإللكترونية المستخدمة
باعتبارها بيانات تدريب للتعلم اآللي ،أو الذكاء االصطناعي (مثل
قواعد بيانات الصور اإلشعاعية) (انظر اإلطار  259.)14.2وقد تكون
النماذج مفتوحة المصدر ،مثل تلك المستخدمة على نطاق واسع
ً
اال.
في تطوير البرمجيات،
فع ً
خيارا ّ

(و)

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

ويمكن أن تستند مواطن المرونة إلى بنود االستخدام العادل ،ال
سيما االستخدام غير التعبيري (ساغ ،)2009 ،أو إلى استثناءات
قانونية محددة متعلقة باستخراج النص والبيانات .وفي عام
 ،2009كانت اليابان هي الدولة األولى في العالم التي تسمح
ً
محددا لحق المؤلف.
استثناء
باستخراج النص والبيانات باعتباره
ً
ووسعت اليابان ،في عام  ،2018نطاق هذا االستثناء ليشمل
َّ
استخدام البيانات األولية ،والسماح على وجه التحديد بالنسخ
والع َرضية للمصنفات والسماح باستخدام مصنفات
اإللكترونية
َ
حقوق المؤلف للتحقق من البيانات .وتتضح استثناءات استخراج
النص والبيانات ،على سبيل المثال ،في تشريع حق المؤلف
في االتحاد األوروبي 249 ،والمملكة المتحدة 250 ،وفرنسا 251
وألمانيا252 .

ً
وفقا
الستخدام المصنفات اليتيمة لألغراض التجارية وغير التجارية
لشروط معينة254.
ً
ووفقا للمادة  77من قانون حقوق المؤلف
حدد موقع مالك حق المؤلف بعد إجراء بحث
في كندا ،إذا لم ُي َّ
معقول ،يجوز للمستخدم التقدم بطلب إلى مجلس كندا لحق
المؤلف للحصول على ترخيص الستخدام المصنف ..وثمة توجيه
اتحاد أوروبي بشأن المصنفات اليتيمة يسمح باستخدامات معينة
للمصنفات اليتيمة 255وقد أنشأ مكتب االتحاد األوروبي للملكية
الفكرية ( )EUIPOقاعدة بيانات على اإلنترنت توفر معلومات
حول المصنفات اليتيمة الواردة في مجموعات أعضاء االتحاد
األوروبي 256.وكانت اللجنة المعنية بمعايير الويبو قد وافقت على
إدراج قاموس بيانات ومكونات تستند إلى لغة الترميز الموسعة
للمصنفات اليتيمة المحمية بحق المؤلف في معيار الويبو .ST.96

اإلنفاذ

ً
آنفا على توافر
فصلة
الم َّ
تعتمد قيمة قواعد الملكية الفكرية ُ
فعال إلنفاذ الحقوق .وحيث إن حقوق الملكية الفكرية
نظام ّ
حقوق خاصة ،فإن مسؤولية إنفاذها تقع بوجه عام على عاتق
أصحاب الحقوق أنفسهم (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم3.
أصحاب الحقوق التعديات بالدعاوى
(ح)) .ولذلك عادةً ما يالحق
ُ
ً
عرضة
القضائية المدنية .ومع ذلك ،وحيثما تكون المصالح العامة
للخطر ،يمكن معالجة انتهاكات الملكية الفكرية من خالل التدابير
تصنيع بضائع تحمل عالمة تجارية
تاجر
مثال حينما يتعمد
الجنائية،
ً
َ
ٌ
لشركة أخرى أو توزيعها أو بيعها من دون تصريح وعلى نطاق
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :14.2الذكاء االصطناعي والصحة
ظهر الذكاء االصطناعي  (AI)260في منتصف القرن العشرين ،ومع اختالف التعريفات ،يمكن تصنيفه بصورة عامة على أنه خوارزميات
ً
استنادا إلى
حاسوبية تحاكي الوظائف والقدرات اإلدراكية البشرية ،مثل إدراك البيئة واكتساب المعلومات التخاذ اإلجراءات ثم تحسينها
التعلم اآللي .وقد استُ ِ
خد َمت الشبكات العصبية االصطناعية ،على سبيل المثال ،في اكتشاف األدوية لفحص المكونات في التصميم
التلقائي لفئات جديدة من األدوية وفي إيجاد استخدامات جديدة لألدوية المعروفة .وتفسير التصوير هو أحد المجاالت التي أظهر فيها
خدم الذكاء
ويستَ َ
الذكاء االصطناعي فعالية عالية ،مثل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي (توبولُ .)2019 ،
االصطناعي بالفعل في تصميم التجارب السريرية وتحليلها .ويتوقع البعض أن النمذجة الحاسوبية والذكاء االصطناعي قد يساهمان
في خفض التكاليف والوقت الالزمين إلجراء التجارب السريرية (هارير وآخرون.)2019 ،
وتشير نسبة تبلغ  12بالمائة من جميع طلبات براءات الذكاء االصطناعي إلى مجال علوم الحياة والعلوم الطبية 261،وللذكاء االصطناعي
خدم الذكاء االصطناعي في
ويستَ َ
بالفعل تأثير كبير على المشهد الطبي ،مع إمكانية تحسين جودة الرعاية الصحية في المستقبلُ .
خصص .ويمكن للذكاء االصطناعي ،على نحو خاص،
الم َّ
الوقت الحاضر ،من بين أمور أخرى ،لتمكين إدارة بيانات المريض والطب ُ
تحسين أساليب عمل األطباء والمساعدة في تكميل األدوات والتقنيات الطبية التقليدية ،وتحسين دقة التشخيص وسرعته 262.على
سبيل المثال ،أظهر نموذج تعلم ُم ِ
تعمق يستند إلى صور الثدي باألشعة السينية أعده فريق من باحثين أمريكيين القدرة على التنبؤ إذا
ما كانت المرأة ستصاب بسرطان الثدي في غضون خمس سنوات أم ال ،ما يقلل من الحاالت اإليجابية الزائفة والعمليات الجراحية غير
خصصة
الم َّ
الضرورية (كونور-سيمونز .)2017 ،وقد تساعد تطبيقات البرمجيات األطباء والمرضى في إدارة الحاالت من خالل المراقبة ُ
والرعاية التتبعية .ويتم وضع إرشادات توجيهية لمساعدة واضعي السياسة في هذا المجال .على سبيل المثال ،يعمل االتحاد الدولي
وحد لتقييم األساليب القائمة على الذكاء االصطناعي
لالتصاالت ( )ITUبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية على وضع إطار تقييم ُم َّ
في القرارات المتعلقة بالصحة أو التشخيص أو الفرز أو العالج 263.وسيساهم إطار التقييم في تحديد المشكالت الرئيسية المتعلقة
بالقيود األخالقية أو التجارية أو القانونية أو التقنية أو غيرها من القيود التي تظهر حال استخدام الذكاء االصطناعي في المجال الصحي،
وفي تطوير طريقة عملية لحلها264.
ً
أيضا الذكاء االصطناعي في استخراج البيانات والتعلم اآللي لإلسراع من وتيرة استحداث األدوية الجديدة حيث
يستخدم الباحثون
يمكن تجميع البيانات وتحليلها بسهولة أكبر (انظر القسم باء(1.هـ)( )2حول استخراج النصوص والبيانات) .وعلى سبيل المثال ،ثمة
مبادرات تستخدم الذكاء االصطناعي للتنبؤ بالتفاعالت الكيميائية ،حيث يحاكي فيها الذكاء االصطناعي توليفات مختلفة ويحاكي
تأثيرها وخصائصها المتوقعة265.
وتستخدم تطبيقات البرمجيات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا سلسلة الكتل من أجل دعم الحفاظ على أمان سلسلة التوريد التي يمكن
عرفات المنتجات الفريدة ،مثل
تتبعها (لوك2019 ،؛ وموك .)2018 ،ويستخدم الذكاء االصطناعي عمليات التعلم اآللي ويقارن ُم ِّ
النمط الكيميائي أو أنماط الصور ،بالبيانات المرجعية المقابلة ،بهدف التعرف على المنتجات متدنية الجودة والمزيفة والمصادقة عليها
بطريقة آلية .ويستخدم الذكاء االصطناعي ،في الوقت نفسه ،البيانات المعترف بها للحفاظ على قاعدة البيانات وتحسينها ،ومن ثم
لتدريب وتحسين النظام نفسه266.
إن االستثمار في تكنولوجيا الذكاء االصطناعي على المستويين الوطني واإلقليمي آخذ في االزدياد 267.ومع ذلك ،ستظل القضايا
فضال عن مخاوف الملكية
األخالقية ،بما في ذلك المساءلة والمسؤولية عن قرارات الذكاء االصطناعي واإلجراءات المتعلقة به،
ً
وخصوصية البيانات ،محل اهتمام عند وضع السياسات .ومن منظور الملكية الفكرية ،تدور المناقشات حول قضايا مثل كيفية
إدارة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالذكاء االصطناعي ،والنفاذ إلى البيانات وملكيتها ،وكيف سيتم تفسير معايير أهلية الحماية
ببراءة وتطبيقها على الذكاء االصطناعي في واليات قضائية مختلفة 268.وهذا يركز على الطريقة التي يدير بها مقدمو الرعاية الصحية
الذين يمتلكون “البيانات الكبيرة” مشاركة البيانات مع مطوري الذكاء االصطناعي (جيس ،وآخرون 2019؛ اليونسكو ولجنة أخالقيات
البيولوجيا.)2017 ،

تجاري ،ال سيما في مجاالت المستحضرات الصيدالنية واألغذية.
ورغم ما سبق ،فإن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية يختلف بوضوح
عن تنظيم األدوية ألغراض السالمة والجودة والفعالية ،بما في
ذلك أي عالجات ضد المنتجات متدنية الجودة والمزيفة (انظر
الفصل الرابع ،القسم ألف.)12.
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الصلة بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والصحة
العامة

يختلف الدافع لمكافحة المنتجات المتدنية الجودة والمزيفة في
سياق الصحة العامة عن سياق الملكية الفكرية .ومن منظور الصحة
العامة ،فإن مكافحة المنتجات المتدنية الجودة والمزيفة يكون
دافعها الحصري هو التهديد الواقع على الصحة العامة وشواغل
حماية المستهلك .ومن منظور الملكية الفكرية ،يعتبر االستخدام
التجاري لعالمة مطابقة لعالمة تجارية مسجلة ،أو ال يمكن تمييزها
ً
ً
أساسيا
شرطا
عنها في جوانبها األساسية ،دون إذن من مالكها

ً
مزيفا .وفي هذا السياق ،فإن األهداف الرئيسية
العتبار المنتج
تتمثل في الحفاظ على مصلحة مالك العالمة التجارية في إنفاذ
حقوقه والحول دون خداع المستهلكين بشأن منشأ السلع التي
فضال عن حماية المصلحة العامة عبر
تحمل العالمة التجارية،
ً
مكافحة االنتهاكات التي تحدث على المستوى الجنائي.
ً
مختلفا ،يوجد بعض أوجه التشابه بين
ورغم أن الدافع قد يكون
األساليب المستخدمة لمنع إنتاج جميع أنواع المنتجات المنتهكة
لحقوق العالمات التجارية والمنتجات المتدنية الجودة المزيفة
ولمنع االتّ جار في هذه المنتجات وتوزيعها ،وأكثر الوسائل
استعماال لمكافحة هذه المنتجات هي الضوابط الجمركية والقانون
ً
الجنائي .ومن ثم يمكن أن يكون لتطبيق حقوق الملكية الفكرية
ً
نطاقا .وللعالمة التجارية
آثار على اعتبارات الصحة العامة األوسع
ً
عر ً
فا تجاريا ،وهي مؤشر
في التجارة الدولية دور مهم باعتبارها ُم ِّ
على مصدر التجارة ،ومن شأنها أن تساعد على تحديد المنتجات
الم ِّزيفون عالمات تجارية دون إذن من صاحب
الم َّزيفة .ويستخدم ُ
ُ
ً
هوية
ثم ينسبون له
الحق إلعطاء انطباع بأن المنتج أصلي ،ومن َّ

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

ً
وبناء على ذلك ،فإن إجراءات إنفاذ الملكية
ومصدرا زائفين.
ً
الفكرية لمكافحة تزييف العالمات التجارية يمكن أن تكون لها آثار
جانبية إيجابية ،مما يمكن أن يدعم جهود إبعاد المنتجات الخطرة
عن السوق .ويتضح ذلك بحقيقة أن المستحضرات الصيدالنية
ُي َّبلغ عنها بانتظام لتكون من بين أهم السلع التي أوقفتها سلطات
الجمارك النتهاك حقوق الملكية الفكرية269.

()2

أحكام اإلنفاذ في اتفاق تريبس

()3

لجنة الويبو االستشارية المعنية باإلنفاذ

لجنة الويبو االستشارية المعنية باإلنفاذ هي منتدى للحوار حول
السياسات بشأن مسائل إنفاذ الملكية الفكرية وإذكاء االحترام
للملكية الفكرية ،مع والية للمساعدة التقنية والتنسيق في ظل
استثناء وضع القواعد والمعايير بالتحديد .وناقشت اللجنة ،منذ
عام  ،2016القضايا المطروحة المتعلقة بإذكاء الوعي وسياسات
وأنظمة إنفاذ الملكية الفكرية وأنشطة تكوين الكفاءات والمساعدة
التشريعية على أساس مساهمات مكتوبة من الخبراء 271.وقد
تضمنت القضايا دور الوسطاء في منع التزييف والقرصنة،
واالنتهاكات عبر اإلنترنت ،والتكنولوجيات الجديدة في إنفاذ الملكية
الفكرية ،وتنسيق إنفاذ الملكية الفكرية ،وآليات حل نزاعات الملكية
ً
بيئيا من البضائع التي تنتهك
الفعالة ،والتخلص اآلمن
الفكرية
ّ
حقوق الملكية الفكرية وتدميرها.

(ز)

مواطن المرونة في اتفاق تريبس وإعالن
الدوحة

من االعتبارات األساسية في تصميم نظام وطني للملكية
الفكرية هو تحديد الدولة الختياراتها المثالية من مجموعة الخيارات

()1

مواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية

أسفر اعتماد معايير اتفاق تريبس عن طرح خيارات متنوعة أمام
أعضاء منظمة التجارة العالمية لتنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها
في اتفاق تريبس ،في الوقت الذي يراعون فيه اعتبارات مختلفة
مثل مرحلة نمو البلد والمصالح الوطنية الخاصة (مثل الصحة
العمة) .ومع ذلك لم يحدد اتفاق تريبس وال أي صك من الصكوك
ً
ً
رسميا ما يعنيه مصطلح “مواطن المرونة” بدقة
تحديدا
الالحقة
رغم اإلشارات المتكررة إليه في مناقشات السياسات .وال يستخدم
اتفاق تريبس هذا المصطلح إال على نطاق محدود .ولم ترد في
الواقع أي إشارة صريحة إلى “مواطن المرونة” إال فيما يتعلق
ً
نموا إلنشاء قاعدة تكنولوجية
بالمتطلبات الخاصة بأقل البلدان
سليمة وقابلة لالستمرار ،وذلك رغم أن مواطن المرونة متوفرة
على نطاق أوسع بكثير ،بما في ذلك البلدان النامية والبلدان
المتقدمة ،مما يفسر الدافع إلى الفترة االنتقالية اإلضافية التي
ً
نموا (انظر الديباجة والمادة
تمت الموافقة عليها ألقل البلدان
ً
جزءا
 1.66من اتفاق تريبس) .ولم تصبح عبارة “مواطن المرونة”
من المسرد األوسع لمصطلحات مجتمع الملكية الفكرية إال في
ً
وخاصة بعد اختتام هذه
االجتماعات التمهيدية إلعالن الدوحة،
المفاوضات272.

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

اتفاق تريبس هو اإلطار القانوني الشامل الوحيد متعدد األطراف
إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية .ويحتوي االتفاق على مجموعة
الدنيا التي تحمي حقوق أصحاب الملكية الفكرية
من المعايير ُ
(انظر الفصل الرابع ،القسم جيم( 3.ح)) .وتشمل هذه المعايير ما
يجب توفيره من إجراءات وجزاءات لمحاكم مدنية ،مثل اإلنذارات
القضائية والتعويضات وقرارات المحاكم من أجل التخلص من
البضائع التي تنتهك الملكية الفكرية .ويجب أن تكون هذه الجزاءات
متوفرة لجميع حقوق الملكية الفكرية التي يشملها اتفاق تريبس،
المفصح عنها (مثل
بما في ذلك براءات االختراع ،والمعلومات غير ُ
بيانات االختبار) ،والعالمات التجارية ،وحق المؤلف .وتعتبر اإلجراءات
اإلدارية ،مثل الدعاوى المرفوعة أمام السلطات اإلدارية ،إجراءات
اختيارية ،ويجب أن تتوافق مع المبادئ السارية على اإلجراءات
المدنية .ويجب وضع مجموعة أكبر من اإلجراءات ،بما فيها
اإلجراءات الجمركية والجنائية ،للسلع ذات العالمات التجارية المزيفة،
حدد في اتفاق تريبس ،التي قد تشمل المستحضرات
الم َّ
على النحو ُ
الطبية ،وللسلع المقرصنة المحمية بحق المؤلف .ويتضمن اتفاق
ً
أيضا بعض االلتزامات العامة أو معايير األداء التي تشترط
تريبس
حددة
الم َّ
أن يضمن أعضاء منظمة التجارة العالمية أن إجراءات اإلنفاذ ُ
هذه تسمح باتخاذ إجراء فعال ،بما في ذلك الجزاءات العاجلة لمنع
التعدي وردعه .وتطبيق هذه اإلجراءات يجب أن يتفادى إيجاد عوائق
أمام التجارة المشروعة ،ويجب أن يوفر وسائل للحماية من إساءة
استعمال اإلجراءات .ويوضح اتفاق تريبس أنه ليس على أعضاء
منظمة التجارة العالمية أي التزام فيما يخص توزيع الموارد بين إنفاذ
حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القانون بوجه عام270.

ً
ً
غالبا ما
كثيرا من خيارات السياسات هذه ،التي
المتوفرة .إال أن
ً
ُيشار إليها باسم “مواطن مرونة اتفاق تريبس”َّ ،
شكل جزءا من
اآلليات المستخدمة في أنظمة براءات االختراع لمدة طويلة من
أجل الحفاظ على التوازن بين المصالح العامة والخاصة ،وذلك قبل
وقت طويل من التفاوض بشأن اتفاق تريبس ومن صياغة إعالن
الدوحة.

وعند توضيح دور “مواطن المرونة”َّ ،بين إعالن الدوحة أهمية
االختيارات الوطنية المحددة في تطبيق اتفاق تريبس .وأشار
ً
وضوحا .ويمكن تفسير
اإلعالن إلى مواطن المرونة بطريقة أكثر
ذلك باألهمية الجوهرية التي اكتسبها النقاش الخاص بخيارات
السياسات لتعزيز الصحة العامة منذ أن بدأت األعمال التحضيرية
لمفاوضات الدوحة ،وبلغت ذروتها عند اعتماد إعالن الدوحة في
عام  .2001ويسلط اتفاق تريبس الضوء على وجود مواطن مرونة
وأهميتها بالنسبة لقطاع المستحضرات الصيدالنية ،ويؤكد إعالن
الدوحة على “حق أعضاء منظمة التجارة العالمية في تطبيق
ً
كامال ،وهو ما يوفر
تطبيقا
األحكام الواردة في اتفاق تريبس
ً
ً
عددا من مواطن
المرونة” لحماية الصحة العامة .ويسرد اإلعالن
ً
مجددا
المرونة المتعلقة بالترخيص اإلجباري واالستنفاد .ويؤكد
القرار التالي الصادر بتاريخ  30أغسطس  2003بشأن تطبيق
الفقرة  6من إعالن الدوحة (قرار  )2003على “حقوق األعضاء
والتزاماتهم ومواطن المرونة التي يتمتعون بها بموجب أحكام
اتفاق تريبس273.
وبناء على االتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ً
(الويبو) ومنظمة التجارة العالمية بتاريخ  22ديسمبر
تقدم الويبو المساعدة القانونية والتقنية المتعلقة باتفاق تريبس.
ً
وكثيرا ما تطلب المكاتب الحكومية المسؤولة عن صياغة القوانين
مشورة الويبو بخصوص كيفية االنتفاع بمواطن مرونة اتفاق
قدم المشورة بعد دراسة متأنية لمواطن
تريبس في بلدانهم .وتُ َّ
المرونة ،واتساقها فيما يتعلق باتفاق تريبس ،وما قد يترتب عليها
أن َم ْن يملك القرار النهائي
من آثار قانونية وتقنية واقتصادية .إال َّ
بخصوص اختيار الخيارات التشريعية هو كل دولة من الدول
األعضاء دون غيرها .وقد تم تحديد أربع مجموعات من مواطن
المرونة في عمل الويبو (انظر اإلطار 275:)15.2

274 ،1995
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

أسلوب تنفيذ التزامات اتفاق تريبس
المعايير الموضوعية للحماية
آليات اإلنفاذ

المجاالت التي ال يشملها اتفاق تريبس.
ً
أيضا تناول االنتفاع بمواطن المرونة في االستراتيجية وخطة
وجرى
العمل العالميتين بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية اللتين
وضعتهما منظمة الصحة العالمية ،وخارطة الطريق إلتاحة األدوية
واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى ( 2023-2019انظر اإلطار )16.2
وفي عدد من التوصيات الواردة في جدول أعمال الويبو بشأن التنمية
(الفصل األول ،القسم باء .)2.وبعد طلب اللجنة المعنية بالتنمية
ً
ً
تمهيدية عن مواطن المرونة
دراسة
أعدت الويبو
والملكية الفكريةَّ ،
المتعلقة بالبراءات في اإلطار القانوني المتعدد األطراف وتنفيذها
قدم هذه الدراسات
التشريعي على الصعيدين الوطني واإلقليمي .وتُ ِّ
ً
عددا غير شامل من مواطن المرونة ،إلى جانب مرفقات وجداول تُ ِّبين
األحكام والممارسات القانونية المقابلة في عدد من البلدان .وتظهر
ً
ً
متنوعا لتنفيذ مواطن مرونة اتفاق تريبس في القوانين
نهجا
الدراسات
الوطنية276.
وقد راجعت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في الويبو ،منذ عام
 ،2011تشريعات الدول األعضاء وحددت أن العديد من البلدان تنص
على استثناءات وتقييدات على حقوق براءات االختراع المتعلقة بما يلي:
( )1االستخدام الخاص و/أو غير التجاري؛ ( )2االستخدام التجريبي و/أو
البحث العلمي؛ ( )3التحضير االرتجالي لألدوية؛ ( )4االستخدام المسبق؛
( )5تطبيق المواد على السفن والطائرات والمركبات البرية األجنبية؛
( )6إجراءات الحصول على الموافقة التنظيمية من السلطات؛ ()7
استنفاد حقوق براءات االختراع؛ ( )8الترخيص اإلجباري و/أو االستخدام
الحكومي؛ و( )9استخدام المزارعين والمربين لبعض االختراعات المحمية
ببراءات 277.وبحثت دراسة أجرتها الويبو القيود التي تواجهها البلدان
ً
نموا في االستفادة الكاملة من مواطن مرونة
النامية والبلدان األقل
براءات االختراع وآثارها على النفاذ إلى أدوية بأسعار مقبولة ،ال سيما
األدوية الضرورية ،ألغراض الصحة العامة في تلك البلدان .وتواصل
البلدان اإلبالغ عن مواجهتها لقيود في االستفادة الكاملة من مواطن
المرونة مثل الترخيص اإلجباري ،بما في ذلك الضغوط السياسية
واالقتصادية من بعض البلدان الصناعية ،وتعقيد التنفيذ العملي،
وعدم كفاية القدرات المؤسسية ،ونقص التنسيق بين مكاتب البراءات
ووزارات الصحة والتجارة والهيئات التنظيمية لألدوية278.

()2

خلفية إعالن الدوحة

كان هدف مفاوضي اتفاق تريبس هو ضمان أن البلدان ستجعل
براءات االختراع متوفرةً للمستحضرات الصيدالنية ،مع االحتفاظ
في الوقت نفسه ببعض الخيارات بشأن أهلية الحصول على براءة
اختراع ونطاق الحقوق ألغراض الصحة العامة .ولكن أصبح مدى
دعم االتفاق للصحة العامة مثار جدل بالغ ،ال سيما قرب الوقت
الذي أصبحت فيه معظم التزامات االتفاق الموضوعية للبلدان
النامية سارية المفعول في عام  .2000وفي دعوى قضائية بارزة،
رفعت رابطة متخصصة في صناعة المستحضرات الصيدالنية و39
شركة تابعة لها شكاوى لمحكمة بريتوريا العليا ،وكان من ضمن
ما زعموه هو أن قانون جنوب أفريقيا المعني باألدوية سمح
باالستيراد الموازي ألدوية اإليدز والعدوى بفيروسه بما يتعارض مع
ً
ً
ُ
نشطة قادتها المنظمات غير
حملة
القضية
اتفاق تريبس .وأثارت
الحكومية ونشطاء مكافحة مرض اإليدز .وخالل اإلجراءات القضائية،
ُك ِشف الستار عن حقيقة أن قانون جنوب أفريقيا كان يستند إلى
قانون نموذجي خاص بالويبو ،وفي نهاية المطاف سحبت الشركات
شكاواها بال قيد أو شرط في عام  .2001وحينئذ أيقن كثير من
الحكومات وغيرها أن العالقة بين اتفاق تريبس والصحة العامة
تحتاج إلى توضيح.
وفي أبريل من عام  ،2001دعت أمانة المنظمة العالمية للملكية
الفكرية وأمانة منظمة التجارة العالمية إلى عقد حلقة عمل عن
التسعير التفاضلي وتمويل العقاقير األساسية في مدينة هوسبيور
النرويجية .وبعد نشر التقرير الخاص بحلقة العمل هذه 279،اقترحت
المجموعة األفريقية أن تدعو منظمة التجارة العالمية إلى عقد جلسة
خاصة لمجلس تريبس لبدء مناقشات بشأن تفسير أحكام اتفاق
تريبس ذات الصلة وتطبيقها ،من أجل توضيح مواطن المرونة
تحق لألعضاء ،وعلى وجه الخصوص من أجل إقامة عالقة بين
التي ُّ
حقوق الملكية الفكرية والحصول على األدوية .ودعم جميع الدول
األعضاء االقتراح المنادي بعقد جلسة خاصة 280.وتال ذلك في
فص ٌل أعدته مجموعة من البلدان
مقترح
يونيو عام 2001
كتابي ُم َّ
ٌ
ٌ
النامية تدعو فيه منظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ إجراء لضمان
أن اتفاق تريبس ال يتسبب بأي شكل من األشكال في تقويض
الحق المشروع ألعضاء منظمة التجارة العالمية في صياغة سياسات
الصحة العامة الخاصة بهم وتطبيقها من خالل اعتماد تدابير لحماية
الصحة العامة .وفي المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية
أقر الوزراء باإلجماع
في الدوحة ،بدولة قطر في  14نوفمبر َّ ،2001
إعالن الدوحة ،لمعالجة ما ُأ ْع ِرب عنه من شواغل.

ً
وفقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
اإلطار  :15.2تعريف مواطن المرونة
ً
وفقا لتقرير اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية – 281أن
يعني مصطلح “مواطن المرونة” –
ويلتزَ م في الوقت
هناك خيارات مختلفة يمكن من خاللها نقل التزامات اتفاق تريبس إلى القانون الوطني ،بحيث تُ راعى المصالح الوطنية ُ
ً
ً
واقعيا حيث إنه:
تحديدا
حدد هذا التعريف نطاق المفهوم
وي ِّ
نفسه بأحكام اتفاق تريبس ومبادئهُ .

•• ُي ِّ
سلط الضوء على فكرة استخدام خيارات متنوعة كوسيلة للتطبيق.
••يشير إلى عملية التطبيق التشريعية ،مما يعكس الرأي القائل بأن الخطوة األولى الالزمة من أجل االستفادة من أحد مواطن المرونة تكمن
في إدراج موطن المرونة هذا في القانون الوطني.
••يشير إلى السبب الذي دعا إلى مواطن المرونة ،وهو مراعاة المصلحة الوطنية.
••يعكس ضرورة توافق موطن المرونة مع أحكام اتفاق تريبس ومبادئه.
ً
وفقا للمدة الخاصة بكل حق من حقوق الملكية
ويمكن تصنيف مواطن المرونة هذه بطرائق شتَّ ى ،منها تصنيفها في مجموعات
ثم يمكن استعمال مواطن المرونة:
الفكرية .ومن َّ
••فيما يتعلق بعملية اكتساب الحق
••فيما يتعلق بنطاق الحق
••من خالل إنفاذ الحق واالنتفاع به.
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أنشأت الويبو قاعدة بيانات لمواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية .تسمح قاعدة البيانات هذه بالبحث عن تنفيذ مواطن المرونة
في قوانين الملكية الفكرية الوطنية في واليات قضائية محددة282.

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

اإلطار  :16.2مواطن مرونة اتفاق تريبس التي تم إبرازها في االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العامة
واالبتكار والملكية الفكرية ،وخارطة الطريق إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى 2023-2019
تتضمن االستراتيجية وخطة العمل العالميتين لمنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية (انظر القسم
ُّ
وتحث االستراتيجية وخطة العمل
ألف(4.ج) واإلطار  )2.2إجراءات صريحة تتعلق بمواطن المرونة التي أعاد إعالن الدوحة التأكيد عليها.
َ
أقرها إعالن الدوحة ،وذلك بدمج الدول
الدول األعضاء على النظر في تطبيق مواطن مرونة اتفاق تريبس ،بما فيها مواطن المرونة التي َّ
األعضاء لها في قوانينها الوطنية (العنصر 2.5أ) .وبخصوص اتساع نطاق حماية الملكية الفكرية لما هو أكثر مما يشترطه اتفاق تريبس،
دعى الدول األعضاء إلى أن تضع في اعتبارها األثر المترتب على الصحة العامة عند النظر في اعتماد هذه االلتزامات أو تطبيقها (العنصر
تُ َ
ً
أيضا أن تضع مواطن المرونة في االعتبار عند التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية أخرى (ثنائية األطراف أو
2.5ب) .وينبغي للدول األعضاء
الضوء على عدد من مواطن المرونة وخيارات السياسات
إقليمية) (العنصر 2.5ج) .وعالوة على ذلك ،تسلط االستراتيجية وخطة العمل
َ
عدت من أجل تسهيل البحث والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية:
العامة المتوفرة للدول األعضاء ،التي ُأ َّ
••استثناء البحث (العنصر
••مجامع البراءات الطوعية للتكنولوجيات السابقة لإلنتاج والتالية له (العنصر 3.4أ)
••النظر في اتخاذ إجراءات لتنفيذ نظام الفقرة  6الخاص بمنظمة التجارة العالمية ،بالنسبة للبلدان التي تمتلك إمكانات تصنيع
(العنصر 2.5د)284
ً
••تطوير آليات فعالة ومستدامة في أقل البلدان نموا من أجل تحسين النفاذ إلى االحتياجات الحالية ،وإقرار الفترة االنتقالية حتى
( 2016العنصر 1.6ب)285
••استثناء الفحص اإلداري ،المعروف كذلك باسم استثناء من نوع “بوالر” (العنصر 3.6أ)286.
تسرد خارطة طريق منظمة الصحة العالمية إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى  ،2023-2019النتائج التالية فيما
يتعلق بمواطن مرونة اتفاق تريبس287:
••توفير معلومات عن تجارب البلدان التي تعزز ُن ُهج الصحة العامة في تنفيذ األحكام المتعلقة بالصحة في اتفاق تريبس ،بما في
ذلك مواطن مرونة اتفاق تريبس ذات الصلة وإدارة الملكية الفكرية
••تقديم الدعم الفني (حسب االقتضاء ،وعند الطلب ،بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة األخرى) ،بهدف تعزيز النفاذ إلى
المستحضرات الصيدالنية.

()3

محتوى إعالن الدوحة

ً
سياقا أوضح لالختيارات التشغيلية المحددة من
قدم إعالن الدوحة
َّ
أجل استخدام خيارات السياسات بمقتضى اتفاق تريبس ،وذلك
بتحديده للدور العام الذي يؤديه اتفاق تريبس في تعزيز الحصول
على األدوية ،وبتوضيح مواطن المرونة المحددة لتحقيق هذا
الهدف.
قر إعالن الدوحة بجسامة مشاكل الصحة العامة التي تنتاب
ُ
وي ُّ
ً
ً
ً
كثيرا من البلدان النامية وأقل البلدان نموا ،خاصة مشاكل الصحة
العامة الناجمة عن اإليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا
عدد من البيانات المهمة
بيان التعريف هذا
واألوبئة األخرى .وتَ ِب َع
َ
ٌ
التي تشير إلى جميع األعضاء بأن لهم مطلق الحرية في استخدام
أحكام اتفاق تريبس بالطريقة التي تدعم الصحة العامة .وأكدت
الفقرة الرابعة أن “اتفاق تريبس ال يمنع ،وينبغي أال يمنع ،األعضاء
من اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة” ،وأنه “يمكن ،بل وينبغي،
تفسيره وتنفيذه بطريقة تدعم حق أعضاء منظمة التجارة العالمية
سيما في تعزيز إمكانية حصول
في حماية الصحة العامة ،وال ّ
الجميع على األدوية” ،وعالوة على ذلك يحق ألعضاء منظمة
التجارة العالمية “استخدام أحكام اتفاق تريبس على نحو كامل،
التي توفر المرونة لهذا الغرض”.
وتؤكد الفقرة الخامسة على وجه التحديد من إعالن الدوحة على
َ
المرونة لهذا الغرض:
أربعة جوانب توفر فيها أحكام اتفاق تريبس
فيقرأ كل
يتعلق التوضيح األول بطريقة تفسير اتفاق تريبسُ .
حكم من أحكام اتفاق تريبس في ضوء الهدف والغرض من
االتفاق على النحو المذكور ،ال سيما فيما يخص “أهدافه”

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

4.2هـ)283

ً
خالفا لذلك في
عرفة
و”مبادئه” .وهذه المصطلحات غير ُم َّ
إعالن الدوحة ،ولكن يوجد تواز مع عنوانَ ْي المادتين السابعة
المقابلتين من اتفاق تريبس – رغم أن األهداف
والثامنة
ِ
أيضا في موضع آخر في االتفاق288.
ً
والمبادئ موجودة

يتعلق التوضيحان الثاني والثالث بالترخيص اإلجباري .فكل
عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية له “الحق في منح
تراخيص إجبارية ،والحرية في تحديد األسباب التي تُ منح على
ً
تصورا
أساسها هذه التراخيص” .وبدد هذان التوضيحان
ً
خاطئا مفاده أن التراخيص اإلجبارية غير متوفرة إال في حاالت
ً
أيضا تحديد
الطوارئ الوطنية .ويحق لكل عضو في المنظمة
ً
ما ُي ِّ
شكل ضرورةً
وطنية أو الظروف األخرى للضرورة الملحة.
ويكتسي هذان التوضيحان أهمية تطبيقية ألن البلدان في
أوال بشأن ترخيص
هذه المواقف تُ َ
عفى من محاولة التفاوض ً
طوعي مع صاحب براءة االختراع .وفيما يتعلق بأمثلة ما قد
تتضمنه هذه األنواع من المواقف الطارئة ،يذكر إعالن الدوحة
“أزمات الصحة العامة ،بما فيها األزمات المتعلقة بمرض
اإليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا واألوبئة األخرى”.
ً
ً
أيضا على حرية كل عضو من
وأخيرا ،يؤكد إعالن الدوحة

أعضاء منظمة التجارة العالمية في “إنشاء نظامه الخاص به
لهذا االستنفاد دون اعتراض” ،وذلك على حسب قواعد منع
ً
وفقا للجنسية .ويسمح هذا ألعضاء منظمة التجارة
التمييز
العالمية باالختيار من بين االستنفاد الوطني أو اإلقليمي أو
االستنفاد إلى أي مدى يمكن لصاحب حق
الدولي 289.ويحدد
ُ
الملكية الفكرية أن يمنع إعادة بيع واستيراد السلع األصلية
المطروحة في السوق بموافقته في البلد نفسه أو في بلد
ثم فإن البلدان تتمتع بحرية تحديد إذا ما كانت ترغب
آخر .ومن َّ
في السماح باالستيراد الموازي للسلع الحاصلة على براءة
اختراع من عدمه ،بما في ذلك المنتجات الطبية.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

واعتبرت اللجنة التي تنظر في قضية أستراليا  -التغليف العادي
ً
ً
الحقا” ألعضاء منظمة
“اتفاقا
لمنتجات التبغ ،أن الفقرة  5تشكل
التجارة العالمية في إطار المعنى المقصود في الفقرة (أ) من
المادة  )3(31من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ،ومن ثم فهي
تعبر عن اتفاق بين األعضاء حول النهج الواجب اتباعه في تفسير
أحكام اتفاق تريبس290.
وقد َّ
حثت الفقرة السادسة من إعالن الدوحة على البدء في
عد
العمل الذي بلغ ذروته فيما بعد بإقرار موطن مرونة إضافي ُم ّ
لمساعدة بلدان ذات إمكانات تصنيع غير كافية أو معدومة في
قطاع المستحضرات الصيدالنية على االنتفاع بالترخيص اإلجباري
ً
ثانيا من اتفاق تريبس هذا
على نحو فعال 291.ونفذت المادة 31
القرار ودخل حيز التنفيذ بتاريخ  23يناير .2017
ً
مجددا الفقرة السابعة من إعالن الدوحة على التزام البلدان
وأكدت
المتقدمة األعضاء في منظمة التجارة العالمية بإتاحة حوافز
لمؤسسات األعمال والهيئات في أراضيها بغية حفز وتشجيع
ً
نموا ،على النحو
نقل التكنولوجيا إلى أقل البلدان األعضاء
المنصوص عليه في المادة  2.66من اتفاق تريبس ،مما يؤكد
ً
ً
أيضا مشكلة
نموا يمثل
على أن نقل التكنولوجيا إلى أقل البلدان
تضمنت الفقرة السابعة أمراً
ً
وإضافة إلى ذلك،
صحة عامة.
ّ
ً
لمجلس تريبس بتمديد الفترة االنتقالية ألقل البلدان نموا فيما
يتعلق بالتزاماتها بخصوص براءات االختراع وحماية بيانات االختبار
الخاصة بالمستحضرات الصيدالنية (بما في ذلك إجراءات اإلنفاذ
والجزاءات) .وتم تمديد الموعد النهائي للفترة االنتقالية المبدئي
المتفق عليه في  1يناير  2016إلى  1يناير 292 .2033

()4

تنفيذ إعالن الدوحة

ال يشترط إعالن الدوحة االلتزام بأي قانون تشريعي معين ،على
عكس اتفاق تريبس ذاتهُ .
ً
أيضا إلى إعالن الدوحة في سياق
وأشير
عمل منظمات دولية أخرى ،وفي كثير من قرارات منظمة الصحة
العالمية األخرى ،وجدول أعمال الويبو بشأن التنمية ،وكذلك في
قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة.

()5

ً
نموا
الفترات االنتقالية ألقل البلدان

ينص اتفاق تريبس على عدد من الفترات االنتقالية بحيث يمكن
للبلدان أن تبدأ في تنفيذ مرحلي اللتزاماتها الواردة في اتفاق
تريبس .وبعض هذه الفترات االنتقالية يستهدف على وجه التحديد
تسجيل براءات اختراع المستحضرات الصيدالنية .وقد انتهت هذه
الفترات االنتقالية بالنسبة للبلدان النامية والمتقدمة األعضاء في
وبناء على إعالن الدوحة والقرارات الالحقة
منظمة التجارة العالمية.
ً
ً
نموا تواصل االستفادة من
لمجلس تريبس ،فإن البلدان األقل
مددة حتى  1يناير  2033فيما يتعلق ببراءات اختراع
فترة انتقالية ُم َّ
المستحضرات الصيدالنية وحماية بيانات اختبار المستحضرات
الصيدالنية (بما فيها إجراءات اإلنفاذ والجزاءات)293.
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ً
أيضا على إعفاء
ووافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية
ً
نموا من االلتزام المنصوص عليه في المادة 8.70
أقل البلدان
والمادة  9.70من اتفاق تريبس حتى  1يناير  294 .2033ونتيجة
ً
نموا غير
لإلعفاء المنصوص عليه في المادة  8.70فإن أقل البلدان
ملزمة بالسماح بإيداع طلبات البراءات لالختراعات الصيدالنية خالل
الفترة االنتقالية .كما أنها غير ملزمة بمنح حقوق تسويق استئثارية
ً
معلقة
للمستحضرات الصيدالنية ما دامت طلبات براءات االختراع
حددة
الم
– حتى بالنسبة للمستحضرات التي تنطبق عليها الظروف ُ َّ
الواردة في المادة  .9.70وهذه القرارات منفصلة عن التمديد
ً
نموا التي تغطي جميع
العام للفترة االنتقالية الخاصة بأقل البلدان

التزامات اتفاق التريبس باستثناء مبادئ عدم التمييز حتى  1يوليو
 295 .2021ومن الممكن تمديد الفترات االنتقالية الخاصة بأقل
ً
نموا مرات أخرى بناء على طلب وجيه من البلدان األعضاء
البلدان
ً
نموا.
األقل
ً
نموا ،على المستوى الوطني ،أن تحتفظ
ولذلك يجوز ألقل البلدان
في الوقت الحالي بمعاييرها القانونية الراهنة للحماية واإلنفاذ دون
أن تضطر إلى االمتثال اللتزامات البراءات وحماية بيانات االختبار
حددة في اتفاق تريبس ،وذلك فيما يتعلق بالمستحضرات
الم َّ
ُ
ً
نموا في تخفيض
الصيدالنية .ولكن إذا رغبت البلدان األقل
معاييرها الخاصة بحماية براءات اختراع المستحضرات الصيدالنية –
سمح به بموجب قرارات التمديد سالفة الذكر – فإنها
وهو ما قد ُي َ
عادةً ما تظل في حاجة إلى اتخاذ إجراء إلدراج هذه التغييرات في
قوانينها الوطنية .وهذا ما حدث في رواندا عام  2009حينما ُأ ِق َّر
قانون جديد بشأن حماية الملكية الفكرية .ويستثني هذا القانون
“المستحضرات الصيدالنية ،ألغراض االتفاقيات الدولية التي تعد
ً
طرفا فيها” من قابلية الحماية بموجب براءة اختراع 296.وقد
رواندا
كانت المستحضرات الصيدالنية ،حسب تشريع براءات االختراع
السابق في رواندا ،من الموضوعات المؤهلة للحماية بموجب
نقحة لعام  2018بشأن الملكية
الم َّ
براءة .وأعربت السياسة ُ
الفكرية في رواندا 297عن الرغبة في خلق بيئة تسمح بالمزيد من
التصنيع المحلي للمستحضرات الصيدالنية ،بما في ذلك بيئة
تعمل على تمكين الملكية الفكرية لالستثمار في المستحضرات
الصيدالنية في رواندا .ومع ذلك ،اقترحت السياسة أن رواندا،
ً
نموا ،أرادت ضمان النفاذ إلى األدوية
باعتبارها من البلدان األقل
ً
بأسعار ميسورة للفئات األكثر ضعفا ،وواصلت “االستثناءات في
نظام براءات االختراع من أجل :أ) براءات االختراع الصيدالنية ،ب)
االستخدامات الطبية الجديدة للمواد المعروفة ،ج) استثناء البحث،
د) الموافقة على التسويق (استثناء “بوالر”) ،هـ) استثناء بيانات
ً
أيضا ألقل
االختبار السريري ،وذلك من جملة أمور أخرى” .ويجوز
ً
نموا أن تترك قوانينها بال تغيير وتكتفي بإعالن أنها لن
البلدان
تقوم بإنفاذ أحكام قانونية تتعلق بحماية بيانات االختبار أو ببراءات
االختراع في مجال المستحضرات الصيدالنية حتى نهاية الفترة
االنتقالية .ولتنفيذ أي من هذه اإلجراءات ،ستحتاج البلدان األقل
ً
نموا في كل األحوال إلى التحقق من توافق اإلجراء المعني مع
نظامها القانوني ومع االلتزامات القانونية التي تنشأ عن عضويتها
في المنظمات اإلقليمية أو عن اتفاقات التجارة ثنائية األطراف أو
ً
طرفا فيها.
غيرها من المعاهدات التي تكون هذه البلدان
ً
ُ
ومن المحتمل أن تمنح الفترةُ
فرصا لجذب
االنتقالية هذه البلدان
298
االستثمار في اإلنتاج المحلي للمستحضرات الصيدالنية .ورغم
ً
نموا تستثني المستحضرات الصيدالنية من
أن بعض البلدان األقل
الحماية بموجب براءة خالل الفترة االنتقالية ،تغاضت بلدان أخرى،
ً
نموا األعضاء في المنظمة األفريقية للملكية
مثل البلدان األقل
الفكرية ،عن هذا الخيار حتى اآلن ألن اتفاق بانغي يشترط منح
براءات اختراع للمستحضرات الصيدالنية 299.ومع ذلك ،ستستثني
مراجعة التفاق بانغي ،تم إجراؤها في باماكو عاصمة مالي في
ً
نموا في المنظمة
ديسمبر  ،2015األعضاء من البلدان األقل
األفريقية للملكية الفكرية من االلتزام بالنص في قوانينها على
حماية وإنفاذ البراءات والمعلومات غير المكشوف عنها حتى عام
 300 .2033ولكي يدخل قانون باماكو حيز النفاذ ،مطلوب تقديم
ً
تصديقا من أعضاء المنظمة األفريقية للملكية الفكرية؛ وقد
12
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(ح)

شروط االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

ً
مصدرا
تمثل شروط االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
محتمال آخر اللتزامات الملكية الفكرية في نظام منظمة التجارة
ً
العالمية .ويجب على األعضاء الجدد في منظمة التجارة العالمية

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

وقد برزت المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والمستحضرات
الصيدالنية في عدد من مفاوضات االنضمام (انظر المرجع Abbott
و )2007( Correaلالطالع على لمحة عامة عن عناصر الملكية
الفكرية في اتفاقات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية) .على
سبيل المثال ،عندما انضمت أوكرانيا إلى منظمة التجارة العالمية
ً
رسل إلى أول المتقدمين
قررت
التزاما مفاده أن ُي َ
في عام َّ ،2008
بطلبات الحصول على تصريح بتسويق المستحضرات الصيدالنية
إخطار بشأن الطلبات التالية ،وذلك من أجل إتاحة الفرصة
األصيلة
ٌ
ألول المتقدمين لتقديم معلومات بخصوص إمكانية السماح
لهذه الطلبات الالحقة باستخدام بيانات االختبار األصلية من عدمه،
وبمنح الحقوق االستئثارية في بيانات االختبار لمدة خمس سنوات
على األقل من عدمه (انظر القسم ألف (6و))302.
ً
نموا ،اتُّ فق في اإلعالن الوزاري لعام
وفيما يتعلق بأقل البلدان
 2001الذي أطلق خطة الدوحة اإلنمائية على أن يعمل أعضاء
منظمة التجارة العالمية على تسهيل وتسريع المفاوضات التي تُ جرى
ً
المجلس العام
نموا الطالبة لالنضمام .واعتمد
مع البلدان األقل
ُ
لمنظمة التجارة العالمية في عام  2002مبادئ توجيهية النضمام

.2

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

أن يتفاوضوا بشأن انضمامهم إلى المنظمة بموجب المادة الثانية
عشر من اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية (اتفاق
منظمة التجارة العالمية)301.
ثم فإن شروط االنضمام هي
ومن َّ
مسألة تفاوض .وتُ جرى هذه المفاوضات بين العضو الطالب
لالنضمام واألعضاء الفعليين ممن يختارون المشاركة في الفرقة
ً
ودائما ما تنص شروط االنضمام ،كحد
العاملة المعنية باالنضمام.
أدنى ،على االلتزام بجميع االتفاقات المتعددة األطراف الخاصة
ً
وفقا للفترات
بمنظمة التجارة العالمية ،بما فيها اتفاق تريبس،
االنتقالية المحتملة .وفي عدد من الحاالت في الماضي ،طالب
ً
أيضا بالتزامات إضافية .وإذا َق ِب َل العضو الطالب
األعضاء الحاليون
لالنضمام هذه االلتزامات اإلضافية فإنها تُ َ
ذكر في تقرير الفرقة
ً
جزءا
ويشار إليها في بروتوكول االنضمام ،الذي يمثل
العاملةُ ،
من اتفاق منظمة التجارة العالمية لهذا العضو .ويجوز لألعضاء
ً
حديثا قبول شروط االنضمام التي تتطلب مستويات
المنضمين
من حماية الملكية الفكرية أعلى من تلك المستويات التي ينص
أن جميع العناصر الواردة في تقرير الفرقة
عليها اتفاق تريبس .إال َّ
العاملة ال تتساوى في المركز القانوني .ففي حين أن بعض هذه
ً
قانونا ،وهي مفصلة في التقرير
العناصر يمثل تعهدات ملزمة
وبروتوكول االنضمام ،هناك عناصر أخرى ذات طبيعة وصفية ،وال
قدمة من البلد المنضم إلى الفرقة
الم َّ
تعكس سوى المعلومات ُ
العاملة .وفي هذه الحاالت ،ال تذكر الفرقة العاملة أي التزام.

ً
نموا 303.ومن ضمن ما تنص عليه المبادئ التوجيهية
أقل البلدان
هو أنه يجب أن تُ َ
منح الفترات االنتقالية المتوقعة بموجب اتفاقات
حددة خاصة بمنظمة التجارة العالمية – مع مراعاة االحتياجات
ُم َّ
وأن هذه الفترات االنتقالية
اإلنمائية والمالية والتجارية لكل بلد – َّ
ً
مصحوبة بخطط عمل لاللتزام بقواعد التجارة.
يجب أن تكون
وعالوة على ذلك ،اتُّ خذ قرار في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة
نص على أنه “سوف ُي َ
نظر
التجارة العالمية في ديسمبر َّ 2011
في طلبات الفترات االنتقالية اإلضافية ،مع مراعاة االحتياجات
نموا الطالبة لالنضمام”304.
ً
اإلنمائية لكل بلد من البلدان األقل
وبعد ذلك أدى قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي
صدر بتاريخ  25يوليو  2012إلى زيادة تبسيط المبادئ التوجيهية
ً
نموا ووضع هذه المبادئ موضع التنفيذ ،إلى
النضمام أقل البلدان
جانب أمور أخرى ،من خالل تعزيز الشفافية والتعهد بالنظر إيجابياً
في منح فترات انتقالية إضافية على أساس كل حالة على حدة305.
ً
نموا المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية،
وتشمل الدول األقل
كال من كمبوديا ونيبال (،)2004
منذ تأسيسها في عام ً ،1995
والرأس األخضر ( ،)2008وساموا وفانواتو ( ،)2012وجمهورية
الو الديمقراطية الشعبية ( ،)2013واليمن ( ،)2014وأفغانستان
ً
نموذجيا ،تعهدت الدول األقل
وليبريا (( )2016انظر اإلطار .)17.2
ً
ً
نموا المنضمة بااللتزام بالتنفيذ الكامل التفاق تريبس بدءا من
التاريخ المحدد في بروتوكوالت االنضمام الخاصة بكل بلد منها.
ومع ذلك ،وحتى وقت كتابة ذلك ،فإن مجلس التريبس ،بينما
يستعد لمراجعة التشريعات التنفيذية لدولة ساموا ،لم يبدأ حتى
اآلن مراجعة التشريعات التنفيذية ألي من هذه البلدان.

قانون المنافسة وسياستها

إن سياسة المنافسة من صكوك السياسة المتاحة للحكومات عند
معالجة شواغل الصحة العامة ،ولها دور مهم في ضمان النفاذ
إلى التكنولوجيا الطبية وتعزيز االبتكار في قطاع المستحضرات
الصيدالنية .وتُ فضي المنافسة إلى حرية االختيار وخفض األسعار
وزيادة القيمة النقدية ،إلى جانب أنها بمثابة حافز مهم على االبتكار
وتحسين اإلنتاجية.

(أ)

الوظيفة المزدوجة لقانون المنافسة وسياستها

صممة لتعزيز االبتكار وضمان النفاذ إلى
الم َّ
عند فحص السياسات ُ
التقنيات الطبية ،يمكن اعتبار أن سياسة المنافسة تؤدي وظيفتين
كمل إحداهما األخرى (هاوكينز.)2011 ،
مترابطتين تُ ِّ

ً
نموا إلى منظمة التجارة العالمية
اإلطار  :17.2مثال كمبوديا :شروط انضمام أحد البلدان األقل
ً
ً
نموا
نموا التي أتمت مفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية (وكان الكثير من البلدان األقل
كانت كمبوديا أول البلدان األقل
أعضاء أصليين في منظمة التجارة العالمية عند تأسيسها عام  .)1995وقد ُش ِّكلت الفرقة العاملة في عام  ،1994واجتمعت في الفترة
من  2001حتى عام  ،2003وانضمت كمبوديا إلى منظمة التجارة العالمية في عام  .2004وتعهدت كمبوديا في شروط انضمامها
ً
نموا
بتنفيذ اتفاق تريبس في موعد ال يتجاوز  1يناير  – 2007على الرغم من الموافقة على تمديدٍ من أجل البلدان األعضاء األقل
في إعالن الدوحة حتى  1يناير  2016بالنسبة لبراءات االختراع وحماية بيانات االختبار فيما يخص المستحضرات الصيدالنية ،وتمت
ً
الموافقة بعد ذلك على تمديدٍ
نموا حتى  1يوليو .2013
عام من أجل البلدان األعضاء األقل
ٍ

ً
بدءا من عام  2007على أساس أنها ستقوم ،خالل الفترة االنتقالية ،بأمور منها منح حقوق
وقد تعهدت كمبوديا بتنفيذ اتفاق تريبس
306
والنص على ربط البراءات بتراخيص التسويق  .وهكذا وافقت كمبوديا على طلبات
استئثارية في بيانات االختبار لمدة خمس سنوات
ّ
من األعضاء الحاليين تجاوزت االلتزامات الصريحة المنصوص عليها في اتفاق تريبس .وبذلك ،بدا أن كمبوديا ،في اتفاق انضمامها ،قد
ضحت بعدد من مواطن المرونة التي ينص عليها االتفاق وكان من الممكن أن تستفيد منها في الفترات االنتقالية الحالية.
َّ
ً
نيابة عن رئيس الفرقة العاملة المعنية بانضمام كمبوديا ُقبيل اعتماد قرار انضمام
تحدث
إال َّ
أن نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية َّ
ً
وض ً
أيضا في هذا السياق أن أضيف أن شروط هذا
غني ٌة عن البيان ،وينبغي
كمبوديا ُم ِّ
حا أن“ :النتائج التي تحققت في حالة كمبوديا َّ
االنضمام ال تحول دون تمتّ ع كمبوديا بالفوائد التي ينص عليها إعالن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة (بوصفها أحد البلدان
نموا)”307.
ً
األقل
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ً
أهمية من حيث التعريف باإلجراءات
أوال ،تكتسي سياسة المنافسة
ً
التنظيمية وغيرها من اختيارات السياسة ذات الصلة المتعلقة
باالبتكار في التكنولوجيات الطبية والنفاذ إليها .ويمكن تكليف
هيئات المنافسة بإجراء استعراضات شاملة لسياسات المنافسة
والتنظيم ،ونظم الرقابة على أسعار المستحضرات الصيدالنية،
وتنظيم الصيدليات ،وترتيبات البيع بالجملة/التوزيع .ويمكنها إصدار
توصيات بشأن السياسات من أجل مجموعة من السياسات التي
تؤثر في المنافسة – ليس فقط سريان قوانين المنافسة وحماية
ً
ً
ً
مباشرا في
تأثيرا
أيضا في المجاالت التي تؤثر
المستهلك ،ولكن
الصحة العامة .وقد نشرت مؤسسات مثل منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي ( )OECDوالبنك الدولي دراسات عن التفاعل
بين سياسة المنافسة والتنظيم الصحي .وهذا التفاعل ُيعزِّ ز التنسيق
بين سلطات ووكاالت المنافسة التي تنظم أسعار المنتجات الطبية
وقطاع الصحة بوجه عام308.
ً
ً
أيضا إنفاذ قانون المنافسة على تصحيح السلوك
ثانيا ،يساعد
المنافي للمنافسة الذي قد يحدث في مختلف قطاعات األعمال
التجارية المعنية بإعداد التكنولوجيا الطبية وتوريدها للمرضى الذين
يحتاجون إليها .ويهدف إلى ضبط الممارسات المنافية للمنافسة
وتحد من
قيد البحث والتطوير،
التي يمكن ،على سبيل المثال :أن تُ ِّ
ّ
توافر الموارد الالزمة إلنتاج التكنولوجيا الطبية ،وتضع عوائق ال داعي
لها لدخول مضمار المنافسة أمام المنتجات الجنيسة أو المنتجات
وتقيد قنوات التوزيع المتاحة واختيارات
التي تحمل عالمات تجارية،
ّ
عرف بأنها ممارسات
المستهلك بوجه عام .وتشمل الممارسات التي تُ َ
ضارة في هذا الصدد ما يلي (على سبيل المثال ال الحصر) )1( :حاالت
إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية من خالل رفض التعامل من
ِقبل شركات تتمتع بقوة سوقية مع ،أو بفرض ،شروط مقيدة
بشكل مبالغ فيه على ترخيص التقنية الطبية؛ ( )2منع المنافسة
العامة من خالل اتفاقات تسوية براءات االختراع التي كان ُينظر إليها
باعتبارها غير تنافسية؛ ( )3االندماجات بين شركات المستحضرات
الصيدالنية التي ينجم عنها مركزية غير مرغوب فيها للبحث والتطوير
وحقوق الملكية الفكرية؛ ( )4اتفاقات الكارتالت بين شركات
المستحضرات الصيدالنية ،بما في ذلك االتفاقات بين مصنعي
األدوية الجنيسة؛ ( )5السلوك غير التنافسي في مجال البيع بالتجزئة
الطبي والقطاعات األخرى ذات الصلة؛ و( )6التالعب بالمناقصات
ً
أيضا تحديد األسعار
في المشتريات العامة .في اآلونة األخيرة ،تم
ً
المفرطة في قطاع المستحضرات الصيدالنية باعتبارها سلوكا قد
يستدعي التدقيق من ِقبل السلطة المعنية بالمنافسة 309.وهذه
الممارسات يمكن معالجتها كل حالة على حدة من خالل إنفاذ قانون
المنافسة (انظر الفصل الرابع ،القسم دال.)2.

(ب) الصلة بين قانون المنافسة وسياستها وحماية
الملكية الفكرية
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إن أهداف وآثار حماية الملكية الفكرية وسياسة المنافسة
ً
تكميلية في مجال االبتكار :فكالهما يهدفان إلى تعزيز االبتكار
بإيجاد حوافز إلعداد منتجات وخدمات جديدة 310.وحماية
الملكية الفكرية للتكنولوجيات الطبية الجديدة تعتبر بوجه عام
وسيلة مهمة لتعزيز االستثمار في البحث والتطوير في مجال
التكنولوجيا الطبية الجديدة .ويؤدي ذلك إلى حدوث منافسة
بين شركات مختلفة للمنتجات األصيلة فيما يتعلق بتطوير
قيمة ،ومن ثم فيما يتعلق بإنتاجها
تكنولوجيات طبية جديدة ِّ
وتوافرها المبكرين .وتُ عزِّ ز حقوق الملكية الفكرية هذا النوع
ً
أيضا
من المنافسة بشكل عام .وتساعد سياسة المنافسة
على الحفاظ على اإلمكانات االبتكارية للمجال من خالل الحفاظ
على بنية السوق مفتوحة وتوفير اإلجراءات المضادة للسلوك
المنافي للمنافسة.

وفي الوقت الذي يتم فيه استبعاد المنافسين من استخدام
تقنية طبية محمية ببراءة اختراع أو محمية بشكل آخر ،توفر حقوق
الملكية الفكرية الحافز لهم لتقديم بمنتجات بديلة أو أفضل.
وعند استخدام حقوق الملكية الفكرية في استبعاد المنافسين
فربما توفر ميزة تجارية لمبتكر يستطيع أن يكون هو األول في
السوق (يسمى ذلك ميزة “المبتكر األول”) (بوند ولين،)1977 ،
ويمكن أن تشجع األرباح األولية الشركات المنشئة المتنافسة
على دخول هذه األسواق من خالل استحداث منتجات منافسة.
ويؤدي ذلك في أحسن األحوال إلى ما يسمى بالمنافسة بين
براءات االختراع في أسواق المستحضرات الصيدالنية :قد تتوفر
مستحضرات بديلة للفئة العالجية نفسها ،ثم يتنافس منتجو
التكنولوجيات الطبية في السوق نفسه.

()1

معالجة شواغل سياسة المنافسة في اإلطار
القانوني لحماية الملكية الفكرية

استرشد اإلطار القانوني لحماية الملكية الفكرية بسياسة المنافسة
قر
في َّ
أن االتفاقات الدولية والقوانين الوطنية للملكية الفكرية تُ ّ
بالدور الذي يجب أن تؤديه سياسة المنافسة في توفير “الضوابط
والموازين” لحقوق الملكية الفكرية 311.ويمكن اعتبار األحكام
ً
جزءا ال يتجزأ من قواعد حماية الملكية
القانونية بشأن المنافسة
الفكرية.
وعلى المستوى الدولي ،أقرت اتفاقية باريس منذ أمد بعيد
بأهمية سياسة المنافسة في وضع قواعد حماية الملكية الفكرية
كأساس ُي َ
ستند إليه من أجل منح التراخيص اإلجبارية لمنع إساءة
ً
أيضا في العديد
استخدام حقوق الملكية الفكرية .وينعكس ذلك
من أحكام اتفاق تريبس312.
وتنص المادة  2.8من اتفاق تريبس على َّأنه قد يلزم اتخاذ تدابير
مناسبة (متوافقة مع أحكام االتفاق) لمنع أصحاب حقوق الملكية
الفكرية من إساءة استخدامها ،أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر
ً
سلبا على النقل الدولي
عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر
للتكنولوجيا .وهذا الحكم في ظاهره ال يتعلق بالضرورة بمخالفات
ً
أيضا بمفهوم “إساءة
قانون المنافسة فحسب ،بل يتعلق
استخدام” حقوق الملكية الفكرية الذي يمكن القول بأنه مفهوم
أعم.
ّ
ً
تحديدا على مسألة ممارسات
وفي مجال ذي صلة ،ولكنه ُي ِّركز
سجل المادة  1.40من اتفاق
قيد المنافسة ،تُ ِّ
الترخيص التي تُ ِّ
أن بعض
على
العالمية
التجارة
منظمة
أعضاء
تريبس موافقة
َّ
ممارسات أو شروط منح التراخيص فيما يتعلق بحقوق الملكية
قيد المنافسة ،قد يكون لها آثار سلبية على
الفكرية ،التي تُ ِّ
التجارة وقد تعرقل نقل التكنولوجيا الجديدة ونشرها .ولعالج
قر المادة  2.40من اتفاق تريبس بحق حكومات
هذا الشاغل ،تُ ُّ
الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في اتخاذ تدابير لمنع
ما ينافي المنافسة من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية .وتحتوي
ً
أيضا المادة  2.40من اتفاق تريبس على قائمة توضيحية قصيرة
تُ
عامل على أنها انتهاكات .وهي شروط
قد
التي
بالممارسات
َ
المنح الراجع االستئثاري ،والشروط التي تمنع الطعن في قانونية
الترخيص ،وحزمة التراخيص القصرية313.
وفي المادة  31من اتفاق تريبس التي تنص على شروط معينة
بشأن استخدام براءة االختراع من دون الحصول على موافقة
صاحب الحق في البراءة ،تُ ِّبين الفقرة الفرعية (ك) أن األعضاء
غير ملزمين بتطبيق بعض هذه الشروط في الظروف التي ُي َ
منح
تقرر بعد اتخاذ إجراءات
فيها الترخيص اإلجباري “لتصحيح ممارسة َّ
أن
إثبات
شروط
وهي:
قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية” – أال
َّ

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

ً
جهودا للحصول على ترخيص طوعي
َم ْن ينوي االستخدام قد بذل
بناء على شروط وأحكام تجارية معقولة ،وأن
من صاحب الحق ً
هذه الجهود لم تُ َّ
كلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة،
إضافة إلى شرط أن يكون الغرض األساسي للتصريح باستخدام
براءة اختراع بموجب ترخيص إجباري هو توفير االختراع في السوق
المحلية الخاصة بالبلد العضو الذي يسمح بهذا االستخدام .وعالوة
على ذلك ،قد تراعي السلطات ضرورة تصحيح الممارسات
المضادة للتنافس مع تحديد مقدار األجر المستحق.

()2

إنفاذ قانون المنافسة في سياق الملكية الفكرية

يوفر إنفاذ قانون المنافسة أداةً مفيدةً لتصحيح انتهاكات حقوق
الملكية الفكرية على أساس كل حالة على حدة 314.وال توجد ،على
طبق على الملكية
وجه التعميم ،مبادئ خاصة لقانون المنافسة تُ َّ
الفكرية ،لكن استخدام حقوق الملكية الفكرية المنافي للمنافسة
يخضع لتطبيق قواعد قانون المنافسة .وكذلك ال ُيفترض أن
ُ
َ
السوق قوةً أو تُ ِّبين السلوك المنافي
حماية الملكية الفكرية
تمنح
للمنافسة .وفي الواقع ،تعتبر حقوق الملكية الفكرية مفيدةً في
ً
وغالبا ال يمنع قانون المنافسة
إيجاد أسواق فاعلة وتعزيز االبتكار.
أصحاب حقوق الملكية الفكرية من ممارسة حقوقهم االستئثارية.
ويستند هذا الجانب العام لحقوق الملكية الفكرية بموجب قانون
المنافسة إلى افتراض أن حقوق الملكية الفكرية قد اكتُ ِسبت
بطريقة شرعية من خالل نظام ال يمنح حقوق ملكية فكرية ذات
نطاق مفرط في االتساع .فعلى سبيل المثال ،اعتمد مجلس
الدولة في إيطاليا القرار الصادر عن الجهة المنوطة بالمنافسة في
يناير من عام  2012الذي تم بموجبه تغريم شركة مستحضرات
صيدالنية بسبب سوء استغالل مركز مهيمن .وأوضح مجلس
ً
كافيا لتشكيل
الدولة أن مجرد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لم يكن
سوء استغالل مركز مهيمن ،لكن االستراتيجية التي استخدمتها
الشركة أفضت إلى ذلك315.
ولذلك يتمثل دور إنفاذ قانون المنافسة في توفير تدابير
“تصحيحية” حيثما يلزم فقط .وقد يكون إجراء اإلنفاذ بموجب
قوانين المنافسة ُم َّبر ًرا حيثما يكون نظام حماية الملكية الفكرية
نفسه غير قادر على منع فرض قيود غير قانونية على المنافسة.
ولطالما كان هناك اهتمام متزايد بضمان توازن مناسب بين

اإلطار  :18.2مراقبة االندماج في االتحاد

(ج)

المحافظة على االبتكار :مراقبة االندماج في
قطاع المستحضرات الصيدالنية

لقد كان هناك عدد متزايد من عمليات االندماج في قطاع
المستحضرات الصيدالنية ،يشمل االندماج بين شركات األدوية
األصيلة وشركات األدوية الجنيسة مع شركات أدوية جديدة
محتملة (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية2015 ،ب).
ً
ً
الفعالة،
كبيرا أمام المنافسة
عائقا
ولضمان أال يقف االندماج
ّ
تضطلع الوكاالت المنوطة بالمنافسة في الواليات القضائية
المختلفة بإجراء أنشطة رقابة على االندماج .وقد تُ خضع تلك
الوكاالت عمليات االندماج لتصفية فروع بحث معينة من أجل
تفادي هجر البحث عن التكنولوجيا الطبية المستقبلية التي تتمتع
بإمكانات تنافسية (انظر اإلطار  18.2لالطالع على أنشطة مراقبة
االندماج للمفوضية األوروبية)316.

(د)

المنافسة غير المشروعة

ً
ثانيا من اتفاقية باريس المنافسة غير
تتناول المادة 10
المشروعة 318.وتُ لزم بلدان اتحاد باريس بضمان حماية فعالة
لمواطني تلك البلدان ضد المنافسة غير المشروعة ،أي ضد أفعال
المنافسة المتعارضة مع الممارسات الشريفة في األمور التجارية.
ويوسع اتفاق تريبس هذا االلتزام ليشمل جميع أعضاء منظمة
التجارة العالمية (المادة  1.2من اتفاق تريبس) .وتحظر المادتان،
أفعاال محددة ينجم عنها التباس ،وتشويه لسمعة
على نحو خاص،
ً
المنافسين من خالل ادعاءات كاذبة ،وتضليل العامة فيما يتعلق
بطبيعة السلع أو عملية تصنيعها أو خصائصها أو مدى مالءمتها
كمها.
ألغراضها أو َّ

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

نفذة التفاق تريبس
الم ِّ
كما أن تشريعات الملكية الفكرية الوطنية ُ
قر في بلدان كثيرة بدور سياسة المنافسة فيما يتعلق بحقوق
تُ ُّ
الملكية الفكرية .فينص ،على سبيل المثال ،القانون الهندي
لبراءات االختراع على منح التراخيص اإلجبارية دون محاولة مسبقة
بناء على شروط
للحصول على ترخيص من صاحب براءة االختراع ً
وأحكام معقولة في حالة قيام صاحب البراءة بممارسات منافية
للمنافسة (القسم ” ،)6.84”4وكذلك على الحق في تصدير أي
منتجات تم إنتاجها بموجب تلك التراخيص ،إذا لزم األمر.

الملكية الفكرية وقانون المنافسة وسياستها عبر مجموعة من
الواليات القضائية.

وتساهم الحماية ضد المنافسة غير المشروعة في حماية المنافسين
والمستهلكين على ٍ
حد سواء ،عالوة على حماية المصلحة العامة.
وعند تحديد األمانة في التعامالت التجارية ،فإنه يجب أخذ جميع
هذه العوامل في االعتبار .يتسق هذا النهج مع المادة  7من اتفاق
تريبس التي تعكس النية من إرساء توازن بين األهداف المجتمعية
المذكورة والحفاظ عليها319.
وبناء على ذلك ،فإن تحديد ما يرتقي
ً
إلى فعل يتعارض مع الممارسات الشريفة في األمور التجارية ربما
توازنا بين تلك المصالح320.
ً
يعكس ،حسب الظروف،
ترتبط القواعد الخاصة بمنع المنافسة غير المشروعة بقواعد
بمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة ،حيث إن كليهما يهدف
الفعال لألسواق ولكنهما يفعالن ذلك بطرق
إلى ضمان التشغيل
ّ

األوروبي317

خالل السنوات األخيرة ،منعت المفوضية األوروبية المعامالت التي يمكن أن تقوض جهود البحث والتطوير المبذولة بهدف طرح
أدوية جديدة أو توسيع نطاق االستخدام العالجي لألدوية الحالية .وتدخلت المفوضية لحماية المنافسة على االبتكار في عدد من
الحاالت ،منها على سبيل المثال تلك التي هددت بإعاقة مشروعات بحث وتطوير متقدمة خاصة بأدوية سرطان منقذة للحياة
أو بخط إنتاج أدوية َأ َرق في مرحلة مبكرة من االستحداث .وشواغل المنافسة المحتملة التي تم تحديدها ترتبط في المقام األول
بالمخاطر التالية )1( :حرمان المرضى وأنظمة الرعاية الصحية الوطنية من بعض المنتجات الطبية؛ و( )2القضاء على االبتكار فيما
يتعلق ببعض العالجات المستحدثة على مستوى أوروبي أو حتى مستوى عالمي ،مع إمكانية أن ينتج عن ذلك زيادات في أسعار
بعض األدوية في دولة أو دول أعضاء عديدة .وفي أغلب الحاالت ،سمحت المفوضية بجميع هذه المعامالت فقط بعد أن عرضت
شغل جديد لدفعها إلى األمام.
الشركات
حلوال تضمن عدم توقف المشروعات المرتقبة وتوصلت إلى ُم ِّ
ً
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

مختلفة .تهدف مجموعة القواعد األولى إلى حماية المنافسين
ناف َسة تتعارض مع ما يمكن اعتباره
والمستهلكين من أفعال ُم َ
ً
ومتسما باألمانة في سوق معينة .بينما تهدف مجموعة
عادال
ً
القواعد األخيرة إلى ضمان منافسة في السوق خالية من القيود
الخاصة وإساءة استخدام القوة السوقية.
وتطبق البلدان الحماية ضد المنافسة غير المشروعة في قوانينها
المحلية بطرق متنوعة .فتمرر بعض البلدان تشريعات خاصة عن
الموضوع ،في حين تعتمد بلدان أخرى على حماية المستهلك
العامة والقوانين المشابهة.

.3

أوضاع السياسة التجارية

تعتمد جميع البلدان بدرجات متفاوتة على السلع المستوردة لتوفير
احتياجات الرعاية الصحية لسكانها .وفي معظم البلدان ،ال سيما
في البلدان النامية الصغيرة ذات القدرة اإلنتاجية المحلية الضئيلة
أو المعدومة في مجال التكنولوجيات الطبية ،تساهم هذه السلع
ً
مساهمة فريدةً في النظام الصحي الوطني للبلد .كما
المستوردة
ً
يوما بعد يوم انخراط البلدان في التجارة في خدمات الرعاية
يزداد
ثم تؤثر السياسة التجارية في طريقة انفتاح أسواق
ومن
الصحية.
َّ
التكنولوجيات الطبية للمنافسة من السلع والخدمات المستوردة.
وضع قواعد التجارة الدولية على المستوى المتعدد األطراف في
وتُ َ
إطار منظمة التجارة العالمية .وعدم التمييز في العالقات التجارية
طبق
وي َّ
الدولية هو أحد األركان األساسية لمنظمة التجارة العالميةُ .
ذلك من خالل مبادئ المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة األكثر
رعاية .وتتجسد هذه المبادئ في جميع اتفاقيات منظمة التجارة
العالمية ،بما في ذلك االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية
والتجارة ( )GATTفيما يخص التجارة في السلع ،واالتفاق العام
المتعلق بالتجارة في الخدمات ( )GATSفيما يخص التجارة في
طبق
الخدمات ،واتفاق تريبس فيما يخص الملكية الفكرية .وتُ َّ
استثناءات مهمة في حالة االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية
والتجارة واالتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات ،أبرزها فيما
يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح البلدان النامية ،وفيما
يتعلق باتفاقات التكامل اإلقليمي.
كما تضمن منظمة التجارة العالمية ألعضائها الحق في حماية
الصحة العامة .فاالتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة
يعطي البلدان ،منذ إبرامه عام  ،1947الحق في اتخاذ ما يلزم من
التدابير المقيدة للتجارة من أجل حماية حياة أو صحة اإلنسان أو
الحيوان أو النبات في ظل ظروف معينة تنص عليها الفقرة (ب)
من المادة العشرين .ويحتوي االتفاق العام المتعلق بالتجارة في
الخدمات على استثناء مشابه فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات
في الفقرة (ب) من مادته الرابعة عشرة .ويمكن أن تبرر هذه
االستثناءات وجود تدبير ربما يكون غير متسق مع التزامات
وتعهدات منظمة التجارة العالمية ،شريطة أن تفي التدابير
طبيق بها ،بشروط معينة مثل عدم
الصحية ،والطرائق التي تُ َّ
ً
ً
تقييدا غير مباشر للتجارة
تمييزا غير مبرر أو
تطبيقها بطريقة تشكل
تُ
قر المادة  8من اتفاق تريبس بحق
ذلك،
الدولية .وعالوة على
ُّ
األعضاء في اتخاذ التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة ،ما دامت
ً
هذه التدابير ُمتّ
سقة مع اتفاق تريبس.

(أ)

التعريفات الجمركية

التعريفات أو الرسوم الجمركية على السلع المستوردة هي إحدى
فض ٌ
لة على القيود
األدوات التقليدية للسياسة التجارية ،وهي ُم َّ
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ً
وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ،مثل نظام الحصص،
الكمية
ً
ٌ
فرض،
المحظور بوجه عام .والتعريفات الجمركية شفافة نسبيا ،وال تَ ِ
ً
ً
صارمة على حجم الواردات.
قيودا
على عكس نظام الحصص،
وقد وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على مستويات قصوى
معينة للتعريفات الجمركية الخاصة بكل منهم على كل المنتجات
المستوردة أو معظمها ،بما في ذلك المستحضرات الصيدالنية
(لمعرفة التعريفات الجمركية للمنتجات المتصلة بالصحة انظر
الفصل الرابع ،القسم دال(1.ب)).وهذه المستويات القصوى
سمى “تقييدات التعريفات الجمركية” ،وهي تختلف من بلد
تُ َّ
إلى آخر وحسب كل منتج .وهي نتيجة لعقود من المفاوضات
ً
تدريجيا إلى فرض تقييدات
الخاصة بالتعريفات الجمركية التي أدت
التعريفات الجمركية على مزيد من المنتجات ،مما يهيئ بيئةً
ً
ً
ً
ً
أيضا الجوالت المتعاقبة
واستقرارا .وقد أدت
شفافية
تجارية أكثر
قيدة ،وفي
الم َّ
من المفاوضات إلى خفض التعريفات الجمركية ُ
الواقع ،عادةً ما ُيطبق أعضاء منظمة التجارة العالمية تعريفات
قيد .فالبلدان النامية ،على سبيل
الم َّ
جمركية أدنى من السعر ُ
قيدت تعريفاتها الجمركية على تركيبات األدوية عند حد يبلغ
لمثالَّ ،
بناء على قيمة
في المتوسط  21,3بالمائة بحسب السعر (تُ حسب ً
طبق تعريفات جمركية تبلغ في
الواردات) ،ولكنها في الواقع تُ ِّ
المتوسط  2,5بالمائة بحسب السعر في عام 321 .2016
السلع المستوردة ،بما فيها األدوية،
التعريفات الجمركية
وتجعل
ُ
َ
ً
تكلفة بالنسبة للمستهلكين .ومع ذلك تفرض بلدان كثيرة
أكثر
ً
محليا
تعريفات جمركية لتعزيز الوضع التنافسي للشركات القائمة
في السوق المحلية في محاولة للحفاظ على العمالة أو تعزيز تنمية
القطاع الصناعي (مثل قدرات اإلنتاج المحلي لقطاع المستحضرات
الصيدالنية) ،أو للحفاظ على مستوى معين من االستقالل عن
األسواق الدولية .وبالنسبة للمستهلكين ،يمكن أن تؤدي الحماية
ً
التعريفات الجمركية
أيضا
الجمركية إلى نتائج باهظة الثمن .وتزيد
ُ
حصلة ال يكون
الم َّ
إيرادات الحكومات ،رغم أن مقدار اإليرادات ُ
ً
كبيرا في حالة األدوية.
بوجه عام
وتعد التعريفات الجمركية المفروضة على األدوية في الدول
المتقدمة منخفضة للغاية ،إن لم تكن معدومة .ففي سنة
 ،1994أبرم عدد من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية
 معظمها من البلدان المتقدمة  -اتفاق منظمة التجارة العالميةللمستحضرات الصيدالنية (انظر الفصل الرابع ،القسم دال(1.ب)
واإلطار  .)29.4وبموجب هذا االتفاق ،ألغت هذه الدول التعريفات
فضال
الجمركية لجميع منتجات المستحضرات الصيدالنية النهائية
ً
عن المكونات النشطة المعينة ومدخالت التصنيع .ومنذ سنة
حدث األطراف نطاق تغطية االتفاق بشكل دوري .وتفرض
ّ ،1994
الدول المتقدمة تعريفات جمركية على األدوية بمقدار أقل من 0,1
بالمائة من قيمتها في  .2016وخفضت البلدان النامية معدالت
التعريفات الجمركية المطبقة على األدوية من  6,7بالمائة إلى 2,5
بالمائة في المتوسط .ومن بين هذه البلدان النامية يوجد عدد
قليل من البلدان التي لديها صناعات تحويلية محلية ومن ثم فهي
ً
نسبيا على المنتجات النهائية.
تطبق تعريفات جمركية مرتفعة
ً
نموا من
وتتراوح معدالت التعريفات المطبقة في البلدان األقل
 4,4بالمائة إلى  2,2بالمائة في المتوسط.
ً
وكثيرا ما تُ منح اإلعفاءات الجمركية ألدوية معينة أو لبعض
ً
وكثيرا ما يستفيد القطاع العام ومشترو القطاع الخاص
المشترين.
غير الهادفين للربح من اإلعفاءات من التعريفات الجمركية .وقد
قامت الهيئة الدولية للعمل في مجال الصحة بالتعاون مع منظمة
الصحة العالمية بتحديد التكاليف المتنوعة المتعلقة بأسعار األدوية
في مختلف البلدان .وبالنسبة لبعض البلدان ،تتضمن البيانات
معلومات بشأن التعريفات الجمركية واإلعفاءات322.

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

(ب) اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة الجمركية

()1

إجراءات الصحة والصحة النباتية

يتضمن االتفاق بشأن تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية
قواعد محددة للبلدان التي تريد أن تضمن سالمة األغذية ومنع
انتقال األمراض المحمولة بالنباتات أو الحيوانات إلى البشر
من خالل التجارة .ويهدف هذا االتفاق إلى تحقيق توازن بين
اإلقرار بالحق السيادي للدول األعضاء بتحديد مستوى الحماية
الصحية التي تراها مناسبة ،ومنع لوائح إجراءات الصحة
ً
قيودا غير ضرورية أو اعتباطية أو
والصحة النباتية التي تمثل
ً
علميا أو غير مباشرة على التجارة الدولية .ويتطلب
غير مبررة
اتفاق إجراءات الصحة والصحة النباتية أن تكون إجراءات الصحة
والصحة النباتية غير معوقة للتجارة بأكثر مما هو ضروري
لتحقيق المستوى المطلوب من الحماية الصحية والصحية

تتولى لجنة الصحة والصحة النباتية اإلشراف على تنفيذ اتفاق
الصحة والصحة النباتية وتيسر تبادل المعلومات بين األعضاء
فيما يتعلق باإلجراءات التنظيمية واستخدام تقييمات المخاطر
في وضع إجراءات الصحة والصحة النباتية ،من بين أمور أخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،توفر اللجنة منتدى لألعضاء لمناقشة
شواغل تجارية محددة فيما يتعلق بإجراءات الصحة والصحة
النباتية لعضو آخر (انظر اإلطار .)19.2

()2

الحواجز التقنية أمام التجارة

ينطبق اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة على متطلبات المنتج
التقني التي ال يغطيها اتفاق إجراءات الصحة والصحة النباتية.
ويساعد اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة على دعم تنسيق اللوائح
الوطنية المختلفة مع المعايير الدولية ،مما يؤدي بدوره إلى تعزيز
التعاون والتقارب التنظيميين بين األنظمة الوطنية .كما يشجع
اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة بشدة هذا التنسيق التنظيمي
من خالل إلزام األعضاء باالستخدام العادي للمعايير الدولية ذات
ً
أساسا تستند إليه إجراءاتهم التنظيمية (أي اللوائح
الصلة باعتبارها
التقنية وإجراءات تقييم االتساق والمعايير المحلية) .وفي حال
نشأة المنازعات التجارية بسبب االختالفات في األنظمة أو اآلليات
التنظيمية ،توفر لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز
التقنية أمام التجارة منتدى لألعضاء لمناقشة المشكالت وحلها.
ً
أيضا باعتبارها حاضنة
تعمل لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة
للممارسات الفضلى حول كيفية التنظيم ،أي أنها مكان يمكن
لألعضاء فيه تبادل الخبرات ،بما في ذلك الممارسات التنظيمية
الجيدة (مثل التنسيق الداخلي ،وتحليل البدائل التنظيمية وغير
التنظيمية ،والشفافية والمشاورة العامة).

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

أدى االنخفاض المطرد لمعدالت الرسوم الجمركية من خالل
جوالت متعاقبة من المفاوضات على مدار الستين سنة الماضية
إلى تحول التركيز إلى أنواع أخرى من إجراءات التجارة .ويشير بعض
الخبراء إلى أن هذه اإلجراءات التجارية األخرى تستخدم بشكل
ً
عوضا عن التعريفات الجمركية لحماية الصناعات المحلية.
متزايد
وتشمل اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة الجمركية على سبيل
المثال ال الحصر :اإلجراءات الصحية ،واللوائح التقنية ،وإجراءات
التفتيش ما قبل الشحن ،وتراخيص االستيراد ،وإجراءات مراقبة
األسعار ،والرسوم والضرائب ،والقيود على التوزيع وخدمات ما
بعد البيع .وثمة اتفاقات عديدة لمنظمة التجارة العالمية مختصة
بهذه األنواع من اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة الجمركية ،منها
االتفاق بشأن تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية (اتفاق )SPS
واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة (اتفاق  .)TBTومن األهداف
الرئيسية لهذه االتفاقات وضع القواعد التي تحكم استخدام هذه
اإلجراءات لكي ال تصير حواجز تمييزية أو غير ضرورية أمام التجارة.
وفي حين أن جميع هذه اإلجراءات قد يكون لها تأثير على تجارة
المستحضرات الصيدالنية ،فإن النوعين التاليين من اإلجراءات
يرتبطان مباشرة بنتائج الصحة العامة.

النباتية مع مراعاة الجدوى التقنية واالقتصادية .ومن ثم فهو
يحث الدول األعضاء على اتباع المعايير والمبادئ التوجيهية
ويسمح للدول األعضاء أن تتبنى إجراءات
والتوصيات الدوليةُ .
الصحة والصحة النباتية التي تؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى
من الحماية الصحية ،أو اإلجراءات التي ال توجد لها معايير
ً
علميا.
دولية ،شريطة أن تكون هذه اإلجراءات مبررة

اإلطار  :19.2مقاومة مضادات الميكروبات في لجنة الصحة والصحة النباتية
منذ عام  ،2018أثيرت مسألة مقاومة مضادات الميكروبات في اجتماعات لجنة الصحة والصحة النباتية ،ضمن سياق تشارك
المعلومات حول التشريعات المتصلة بالصحة والصحة النباتية ،وكذلك باعتبارها من الشواغل المحددة المتعلقة بالتجارة.
في يوليو  323 ،2018أبلغ االتحاد األوروبي اللجنة بالئحته الجديدة بشأن المنتجات الطبية البيطرية ،التي تدخل حيز النفاذ بحلول نهاية
عام  .2021وتتمثل أحد األهداف الرئيسية للالئحة في معالجة مخاطر الصحة العامة لمقاومة مضادات الميكروبات ،وذلك باتباع نهج
“توحيد األداء في مجال الصحة” .وتنص الالئحة على إجراءات ضد مقاومة مضادات الميكروبات ،بما في ذلك من خالل االستخدام
الحكيم للمضادات الحيوية ،واالحتفاظ ببعض مضادات الميكروبات لعالج العدوى التي تصيب البشر فقط وحظر استخدامها على
ً
ً
أيضا الئحة جديدة بشأن العلف العالجي ،التي تضمنت إجراءات تهدف إلى
جزءا من مجموعة شملت
الحيوانات لتعزيز النمو .وكانت
مكافحة إساءة استخدام مضادات الميكروبات ،بما في ذلك حظر استخدامها على العلف العالجي للوقاية ،والحد من مدة العالج.
وأثار بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية ،فيما يتعلق بالئحة االتحاد األوروبي بشأن المنتجات الطبية البيطرية ،مخاوف من أن
المنتجين األجانب يجب أن يلتزموا بمتطلبات منهجية اإلنتاج الخاصة باالتحاد األوروبي فيما يتعلق بقيود استخدام المضادات الحيوية
في الثروة الحيوانية ،على الرغم من االختالفات في الظروف الصحية السائدة ،وكذلك الظروف اإلقليمية المختلفة وتفشي األمراض
في بلدان أخرى 324.وتساءل األعضاء عن األساس العلمي الذي تقوم عليه اإلجراءات ،وأعربوا عن قلقهم بشأن األثر التقييدي غير
الضروري على التجارة الدولية .وحذروا من أي نهج أحادي الجانب ،معربين عن تفضيلهم للجهود متعددة األطراف المتخذة لوضع
معايير تعاونية بهدف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من ِق َبل منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان
ورد االتحاد
ومنظمة الصحة العالمية ،بما في ذلك من خالل فرقة عمل الدستور الغذائي المعنية بمقاومة مضادات الميكروباتّ .
قائال :إن الحظر على استخدام المضادات الحيوية باعتبارها إضافات علفية كان نافذ المفعول في االتحاد األوروبي منذ
األوروبي
ً
بناء على رأي علمي .وكان هذا يتماشى مع االعتراف الدولي المتزايد بالحاجة إلى االستغناء التدريجي عن استخدام
وكان
2006
عام
ً
ً
ضروريا للغاية للطب البشري .وفرضت الالئحة الجديدة متطلبات أكثر
مضادات الميكروبات باعتبارها معززات للنمو ،بعضها كان
صرامة على المشغلين في االتحاد األوروبي مقارنة بالمشغلين في بلدان من خارج االتحاد األوروبي .ويجب اعتبار متطلبات االستيراد
جزءا من المكافحة الشاملة ضد االنتشار العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات ،وليس حواجز تجارية325.
ً
الجديدة
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ويغطي االتفاق الصكوك اإللزامية (“اللوائح التقنية”) وكذلك
فضال عن إجراءات لتقييم االتساق معها،
الطوعية (“المعايير”)،
ً
مثل إجراءات التفتيش .وتشمل اللوائح والمعايير التقنية ،على
سبيل المثال ،متطلبات الجودة بالنسبة للمستحضرات الصيدالنية
فضال عن
ومتطلبات الوسم والتغليف بالنسبة لألغذية واألدوية،
ً
معايير السالمة بالنسبة ألجهزة األشعة السينية على سبيل المثال.
ويشمل اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة مبدأ عدم التمييز ،وذلك
من ناحية المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة األولى
ً
أيضا أال تكون اللوائح التقنية مقيدة
بالرعاية .ويتطلب االتفاق
للتجارة بأكثر مما هو ضروري لتحقيق هدف شرعي ،مع مراعاة
مخاطر عدم تحقيقه .ويتضمن االتفاق كذلك التزامات مماثلة
لإلجراءات والمعايير الخاصة بتقييم االتساق .ومن بين األهداف
الشرعية المدرجة في االتفاق حماية صحة اإلنسان أو سالمته.
وذلك يعني أن اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة يسمح للبلدان
باتخاذ إجراءات لتنظيم التجارة على نحو يحمي الصحة ولكنه يشترط
أال تكون هذه اإلجراءات معوقة للتجارة على نحو تمييزي أو غير
ثم ،وبموجب اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة،
ضروري .ومن َّ
ال تُ َ
حظر سوى اللوائح غير الضرورية التي تقيد التجارة ،بينما
سمح باللوائح التي تكون ،على سبيل المثال ،ضرورية لحماية
ُي َ
ً
كثيرا .وتُ عتبر المواءمة
صحة اإلنسان ،حتى لو كانت تقيد التجارة
التنظيمية ،أي تنسيق اللوائح الوطنية مع المعايير الدولية ،ركيزة
أخرى من الركائز األساسية التفاق الحواجز التقنية أمام التجارة.
كما يشجع االتفاق بشدة هذا التنسيق التنظيمي من خالل إلزام
األعضاء باستخدام المعايير الدولية ذات الصلة (أي اللوائح التقنية
ً
أساسا تستند
وإجراءات تقييم االتساق والمعايير المحلية) باعتبارها
إليه إجراءاتهم التنظيمية .كما ينص االتفاق على المرونة من خالل
إعفاء األعضاء من هذا االلتزام عندما يرون أن المعيار الدولي
فعال أو غير مناسب لتحقيق األهداف المشروعة التي
سيكون غير ّ
ً
ً
صراحة إلى فائدة
وأخيرا ،يشير االتفاق
يسعى إليها اإلجراء المعني.
إضافية مهمة تتمثل في المواءمة بين المعايير الدولية من خالل
االعتراف في ديباجته “بالمساهمة التي يمكن أن يقدمها التقييس
الدولي لنقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية”.

(ج)

التجارة في الخدمات

ً
ً
كبيرا ،وذلك بفضل
نموا
شهدت التجارة في الخدمات الصحية
زيادة تنقل األفراد (سواء المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية)
والدور المتزايد الذي يلعبه القطاع الخاص في توفير الخدمات
فضال عن ثورة
الصحية (أي إنشاء الشركات عبر الوطنية)،
ً
االتصاالت التي أدت إلى ازدهار في عدد التطبيقات المتنقلة
ً
أيضا خدمات
واألجهزة المتصلة التي تتعلق بالصحة .وتسهم
الصحة بشكل كبير في التوافر الفعال واالستخدام المالئم لعديد
من المستحضرات الصيدالنية وغيرها من التكنولوجيات الطبية،
ً
وأيضا
وال سيما الخدمات المرتبطة بالوقاية والتشخيص والعالج،
الدعم اإلضافي والدعم التقني .وبالنسبة للعديد من خدمات
التشخيص أو أساليب العالج المتطورة ،ال يوجد تمييز واضح بين
النفاذ المالئم والفعال لمثل هذه التكنولوجيات وتقديم الخدمات
المتعلقة بها .ولذلك فإن الخيارات المتخذة من أجل فتح باب
الخدمات الصحية أمام الخدمات ومزودي الخدمات األجانب قد
تؤثر على النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية.

()1

اإلطار القانوني المتعدد األطراف

تعد االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ( )GATSالصك القانوني
المتعدد األطراف الرئيسي الذي ينظم التجارة في الخدمات ،بما
في ذلك الخدمات الصحية .فهي تعرف التجارة في الخدمات بأنها
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تقديم خدمة من خالل أربع “طرق تقديم” مختلفة ،كل منها يؤثر
بشكل ما على قطاع الصحة:
الطريقة  :1التقديم عبر الحدود (على سبيل المثال التطبيب
الصحي عن ُبعد)
الطريقة  :2االستهالك في الخارج (على سبيل المثال يسعى
المريض لتلقي العالج الطبي في بلد أجنبي)
الطريقة  :3إنشاء الوجود التجاري (على سبيل المثال تفتتح
ً
ً
تابعا لها في الخارج أو تستثمر في منشأة قائمة
فرعا
عيادة
في الخارج)
الطريقة  :4وجود أشخاص طبيعيين (على سبيل المثال انتقال
طبيب إلى الخارج للعمل في عيادة مملوكة لألجانب).

()2

نطاق التزامات الغاتس في القطاعات المرتبطة
بالصحة

تمنح الغاتس الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية المرونة
الكاملة فيما يتعلق بتحديد إذا ما كان سيتم تضمين تعهدات ملزمة
الفتتاح القطاعات المرتبطة بالصحة وأي طرق التقديم التي تود
فضال عن مستوى االلتزامات
أن تتيحها أمام المنافسة األجنبية،
ً
التي تود أن تتخذها .وتنقسم الخدمات الصحية إلى فئات عديدة:
( )1خدمات المستشفيات؛ ( )2خدمات الصحة البشرية األخرى؛ ()3
الخدمات االجتماعية؛ ( )4الخدمات الطبية وخدمات طب األسنان؛
( )5الخدمات التي تقدمها القابالت والممرضات واختصاصيو
العالج الطبيعي والمسعفون 326.وثمة خدمات أخرى مكملة
للخدمات الصحية والتكنولوجيات الطبية وتسهل النفاذ إليها
مثل :خدمات التأمين والبحث والتطوير في مجال العلوم الطبية؛
والصيدلة وبيع الجملة والتجزئة للمستحضرات الصيدالنية والسلع
الطبية والجراحية واألجهزة المختلفة؛ وخدمات الصيانة واإلصالح
للمعدات الطبية؛ والفحص الفني وخدمات التحليل .ومع ذلك،
تقع العديد من خدمات القطاع العام الصحية خارج نطاق الغاتس،
حيث ال تغطي اختصاصاته الخدمات “المقدمة في إطار ممارسة
السلطة الحكومية” (أي تلك التي ال تقدم “على أساس تجاري” أو
“في صورة منافسة لمقدم أو مقدمي خدمات”).
ً
تدريجيا ،ومن ثم
وقد حررت بلدان عديدة خدمات الصحة بها
شغلين بالقطاع الخاص .ومع
الم ِّ
خلقت المزيد من الفرص أمام ُ
ذلك ،ال تزال هذه البلدان مترددة بشأن إخضاع هذا االنفتاح
ً
وبعيدا عن خدمات التأمين الصحي ،توجد
ألحكام الغاتس .لذلك،
ً
قانونا بموجب الغاتس لتحرير الخدمات الصحية
تعهدات ملزمة
أقل بحد ذاتها مما يوجد في أي قطاع آخر (انظر الجدول .)3.2
قد يرجع سبب ذلك إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئات
فضال عن الحساسيات
العامة في تقديم خدمات الصحة العامة،
ً
السياسية .ولم تكن الخدمات الصحية من المواضيع التي
خضعت للمفاوضات الثنائية النشطة ،فالتزامات هذا القطاع
نابعة في الغالب من مبادرة خاصة من البلد المعني (أدلونغ،
 .)2010وعلى أي حال ،تجدر اإلشارة إلى أن االلتزام بفتح قطاع
خدمي أمام المنافسة األجنبية ال يؤثر على قدرة الحكومة على
تنظيم القطاع.
وعبر القطاعات الصحية قيد النظر ،ثمة تردد عام بشأن الدخول في
التزامات خاصة بتقديم الخدمات الصحية في الخارج .ويعزى ذلك
على األرجح إلى عدم اليقين بشأن كيفية وضع اللوائح وتنفيذها
بالنسبة لمقدمي الخدمات الموجودين بالخارج (وهي نفس
المعضلة بالنسبة للقطاعات الخدمية األخرى كذلك).

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

()3

ً
(اعتبارا من )2020
الجدول  :3.2عدد التزامات الغاتس
الخدمات الطبية وخدمات طب األسنان

52

الممرضات والقابالت ،وغيرهم

22

خدمات المستشفيات

49

خدمات أخرى لصحة اإلنسان (سيارات اإلسعاف وغيرها)

25

الخدمات االجتماعية

15

الخدمات المتعلقة بالصحة والخدمات االجتماعية األخرى

6

المصدر :أمانة منظمة التجارة العالمية

وتشكل االلتزامات المتعلقة بالخدمات الصحية المستهلكة في
الخارج العدد األكبر من االلتزامات الكاملة ،وربما يدل ذلك على
تردد الحكومات – وعجزها – عن منع مواطنيها من مغادرة الوالية
القضائية لكي يتلقوا خدمات في الخارج (وهي ممارسة تتم في
ً
أيضا) .فبعض الدول األعضاء يقيد
جميع القطاعات الخدمية
إمكانية تحويل تغطية التأمين بالنسبة للعالج في الخارج ،على
اعتبار أن ذلك قد يمنع المرضى من السعي للحصول على العالج
خارج واليتهم القضائية.
ويعتبر نحو نصف االلتزامات المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية
ً
ملزما دون قيود على مستوى القطاع،
من خالل الوجود التجاري
وهذه النسبة تتخطى المتوسط بالنسبة لجميع القطاعات327.
وعلى الرغم من ذلك ،تخضع معظم االلتزامات بموجب هذه
الطريقة للقيود ،على سبيل المثال القيود على األسهم األجنبية
ومتطلبات المشاريع أو اإلقامة المشتركة .ويطبق بعض األعضاء
اختبارات الحاجة االقتصادية  -حيث تؤخذ معايير مثل الكثافة
السكانية والمرافق الطبية القائمة ،ودرجة التخصص ،ونوع
المعدات الطبية ،والمسافة التي تبعد عن منشأة أو توافر البنية
التحتية للنقل في االعتبار قبل أن يتم الترخيص للمستشفيات أو
العيادات الجديدة.
ً
وخالفا لطرق التقديم األخرى ،دخلت الغالبية العظمى للدول
األعضاء في االلتزامات المتعلقة بالخدمات الصحية التي يقدمها
المهنيون الصحيون ممن يعملون بالخارج على أساس “أفقي”.
وهو ما يعني أن هذه االلتزامات تنطبق بالمساواة على جميع
القطاعات الخدمية التي اتخذت بشأنها الدولة العضو تعهدات
ملزمة .وقد وضعت غالبية الدول األعضاء في منظمة التجارة
ً
قيودا صارمة على هذه الطريقة ،حيث ركزت على
العالمية
األشخاص الماهرين بدرجة كبيرة أو األفراد المرتبطين بوجود
تجاري ،بخالف من يعملون لحسابهم الخاص (أدلونغ.)2009 ،
والبعض يضيف المزيد من القيود على التزاماته ،فيشير إلى
متطلبات خاصة باللغة أو اإلقامة أو الجنسية ،واالعتراف
بالشهادات ،والحدود الزمنية الصارمة ،واختبارات الحاجة
االقتصادية أو حصصها ،ومن ثم يضيف المزيد من القيود على
مستوى االلتزامات المحدود بالفعل .ومع ذلك تشير األدلة إلى
أن المهنيين الصحيين يستفيدون من الناحية العملية من تحسين
ظروف النفاذ أكثر مما هو الحال عندما يكونون مقيدين بالتزامات
ً
ً
أيضا بمدى اتساع
قيد التزامات الخدمات الصحية
الغاتس
حكرا .وتُ َّ
نطاق األنشطة المغطاة ،مثل استثناءات مقدمي الخدمات من
القطاع العام ،والقيود على التزامات خدمات المستشفيات بشأن
الخدمات المقدمة على نحو خاص أو الممولة على نحو خاص ،أو
أنواع التخصصات الطبية المغطاة .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى
أن الخدمات الصحية قد شهدت زيادة في عدد االلتزامات مع
انضمام أعضاء جدد إلى منظمة التجارة العالمية.

ً
وفقا لبيانات المرصد الصحي العالمي ،بلغ اإلنفاق الصحي 7,5
تريليونات دوالر أمريكي أو ما يعادل  10بالمائة من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي في عام  .2016ومن المتوقع توفير  40مليون
منصب عمل إضافي في قطاع الصحة بحلول عام ( 2030منظمة
الصحة العالمية2016 ،هـ) .وتظهر اإلحصاءات المتاحة أنه في
مجال منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،زادت
القوى العاملة في قطاع الصحة بنسبة  48بالمائة بين عامي 2000
و ،2014وهو ما يعادل  3,5مرات أكثر من الزيادة في إجمالي
ً
تحديا ،ومن الواضح
العمالة .ومع ذلك ،يمثل هذا الطلب المتزايد
ً
دورا في االستجابة لبعض أوجه
أن التجارة في الخدمات تلعب
القصور المتوقعة في واليات قضائية محددة .واألدلة التجريبية
المتعلقة بحصة الخدمات الصحية في التجارة الدولية محدودة،
بسبب عدم اإلبالغ عن اإلحصاءات الرسمية المفصلة من ِق َبل
العديد من البلدان .ومع ذلك ،تشير التقديرات المستخلصة من
مجموعة البيانات التجريبية التي أعدتها أمانة منظمة التجارة
العالمية إلى أن الخدمات الصحية تشكل  50مليار دوالر أمريكي.
ويعد إنشاء المؤسسات الطبية الخاضعة لسيطرة أجنبية الطريقة
السائدة لتوفير هذه الخدمات ( 71بالمائة) ،يليها العالج الصحي
الذي يتم تلقيه في الخارج ( 23بالمائة) ،والتقديم عبر الحدود ،مثل
التطبيب عن ُبعد ( 5بالمائة) والتواجد المؤقت للمهنيين /العاملين
الصحيين ( 1بالمائة).

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

ً
واحدا ،لكنه يتضمن
جدوال
مالحظة :يعتبر جدول التزامات االتحاد األوروبي ()25
ً
ً
اعتبارا من عام  .2004دول بلغاريا ورومانيا
التزامات  25دولة من الدول األعضاء
وكرواتيا لديها جداول التزامات مستقلة.

األهمية االقتصادية المتزايدة للتجارة في الخدمات
الصحية وتأثير التزامات الغاتس

وتستمر الخدمات الصحية في توجهها نحو العولمة من خالل
زيادة انتقال العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى خارج
ً
وأيضا من خالل تطورات التكنولوجيا وانخفاض تكاليف
الحدود،
االتصاالت ،مما يسهم في تطوير الصحة اإللكترونية عبر مجموعة
من األنشطة (مثل األشعة عن ُبعد ،والتشخيص عن ُبعد ،والتشريح
المرضي عن ُبعد ،واالستشارات عن ُبعد والجراحة عن ُبعد)
ً
تقريبا قياس تأثير التزامات الغاتس
ومع ذلك ،فمن المستحيل
على الخدمات الصحية  -وأي قطاع آخر  -بسبب محدودية البيانات
وصعوبة التمييز بين آثار االلتزامات بموجب اتفاقيات التجارة وتلك
الخاصة بالسياسات والتدابير التنظيمية األخرى .ومع ذلك ،تشير
الدراسات إلى أن آثار التزامات الغاتس  -حيثما وجدت  -على أنماط
التجارة كانت على األرجح غير كبيرة .وال تنطوي التزامات الغاتس
على تحرير إضافي ،ولكنها (في أفضل األحوال) ملزمة للمستويات
ثم ،جرى تسويق الخدمات
الحالية من النفاذ إلى األسواق .ومن َّ
الصحية بغض النظر عن التزامات الغاتس ،ويبدو أن األثر الرئيسي
للغاتس تمثل في جعل السياسات الوطنية أكثر قابلية للتنبؤ
(أدلونغ .)2010 ،ويتناول الفصل الرابع تغطية الخدمات الصحية
في اتفاقيات التجارة الحرة.

()4

التحديات المتعلقة بفتح باب التجارة في الخدمات
الصحية

يرتبط التحدي المتزايد في سياق الخدمات الصحية بالتغيرات
الديموغرافية (مثل شيخوخة السكان) ،وهو ما يدفع زيادة الطلب
على الخدمات الطبية والخدمات المتعلقة بالرعاية .وال يجب أن
ُينظر إلى فتح الباب أمام التجارة في الخدمات الصحية على أنه
غاية في حد ذاته ،ولكنه أداة لخلق مزايا فريدة ،إذا ما استُ خدم
ً
نطاقا .ومن منظور
بطريقة مالئمة في سياق السياسات األوسع
الصحة العامة ،فإن تزايد التجارة في الخدمات الصحية يخلق
ً
فرصا لتحسين تقديم الخدمات الصحية (مثل إمكانية النفاذ إليها
في المناطق النائية ،وتخفيف القيود المفروضة على الموارد
البشرية ،والموارد اإلضافية) بيد أنه يتضمن مخاطر بالنسبة
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لتحقيق المساواة (مثل خدمة شرائح معينة فقط من السكان،
واالستثمارات األولية الضخمة لشبكات االتصاالت عن ُبعد،
وجذب االستثمار) .والقلق المعرب عنه في كثير من األحيان هو
أن فتح الباب أمام (التجارة في) الخدمات الصحية قد يؤدي إلى
خلق نظام ذي مستويين ـ خدمات جيدة لألغنياء وخدمات سيئة
للفقراء ـ مما يهدد تحقيق المساواة بين الجميع في النفاذ إلى
الخدمات .على سبيل المثال ،قد يؤدي تصدير الخدمات الصحية
من خالل اإلنترنت عبر مراكز غير متمركزة في مكان محدد إلى
تعزيز فرص العمل في البلدان النامية ،والحد من التكاليف في
البلدان المتقدمة .وقد يؤدي انجذاب العاملين الصحيين إلى
فرص العمل األكثر جاذبية من الناحية المالية إلى خلق فجوات في
القطاع الصحي المحلي.
ثم ،فإن المنشآت الصحية المملوكة للدولة والمدارة من
ومن َّ
قبلها تتطلب وجود إطار تنظيمي مالئم لضمان أن تعود التجارة
في الخدمات الصحية بالنفع على جميع شرائح المجتمع .وينبغي
أن يسبق أي التزامات بموجب الغاتس أو أي اتفاقية تجارية أخرى
تقييم لآلثار بشأن تقديم الخدمات الصحية .وتعد مسألة تنقل
العاملين الصحيين مسألة جوهرية ،ألن العاملين يميلون إلى
االنتقال من المناطق األفقر إلى المدن األغنى داخل البلد ،ومنها
إلى البلدان مرتفعة الدخل .وقد زاد الطلب على العاملين الصحيين
األجانب في البلدان ذات الدخل المرتفع بسبب عدم كفاية عدد
ً
ً
وأيضا بسبب شيخوخة السكان
محليا،
العاملين الصحيين المدربين
في هذه البلدان .وعند النظر في تنقل المهنيين الصحيين ،فإن
ً
أيضا من الشروط المطلوبة لتوريد
االعتراف بالمؤهالت ُيعتبر
الخدمات في األسواق الخارجية .وال تزال الحكومات التي ترغب في
احتواء “هجرة األدمغة” حرة في قيامها بذلك ،ألن هذه اإلجراءات
ال تخضع الختصاصات الغاتس ،ال سيما تلك التي تتعلق بالتنقل
المؤقت للعاملين الصحيين األجانب .ويعني النطاق المحدود لهذا
االلتزام ،سواء من حيث تعريفه أو التزاماته المحددة ،يعني أن
ً
ً
هشا في الهجرة
دورا
الغاتس على األرجح لعبت بصورة تقليدية
الدولية للعاملين الصحيين ،ولكنها قد تساعد على سد فجوة
بالموارد آخذة في االزدياد في المستقبل.

.4

المشتريات الحكومية

ً
عموما إلى شراء السلع
يشير مصطلح المشتريات الحكومية
والخدمات وخدمات البناء ،أو أي مزيج منها ،من ِق َبل ،أو نيابة عن،
الهيئات الحكومية للوفاء بمسؤولياتها من ناحية الخدمات العامة،
ً
اجتماعيا ،مثل الرعاية
بما في ذلك في مجاالت ذات أهمية حيوية
الصحية .ويتناول هذا القسم التأثير اإليجابي الذي من المتوقع
ً
جيدا للمشتريات الحكومية في القطاع
أن يحدثه اإلطار المصمم
الصحي .ويوضح القواعد ال‑موضوعة لهذا الغرض في اتفاقية
منظمة التجارة العالمية المتعددة األطراف بشأن المشتريات
الحكومية (بصيغتها المعدلة في  ،)2012وحجم أسواق المشتريات
في القطاعات المتعلقة بالصحة التي تغطيها تلك االتفاقية.

(أ)
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إن إمكانية تحقيق وفورات كبيرة من خالل االستعانة بأدوات
أفضل للشراء الحكومي تنطبق بشكل خاص على القطاع الصحي،
ً
فوفقا للبنك الدولي ،تعد إجراءات شراء األدوية معرضة بشكل
خاص للحوكمة الضعيفة ،مما يؤدي إلى نفاد المخزون والهدر
والجودة السيئة وتضخم األسعار (سافدوف .)2011 ،وتبين
الدراسات االستقصائية المتاحة أن التوافر في العديد من البلدان

ً
ً
كافيا وأن
بعيدا عن أن يكون
منخفضة ومتوسطة الدخل ال يزال
األسعار ال تزال أعلى بأضعاف كثيرة من األسعار المرجعية الدولية
(انظر الفصل الرابع ،القسم ألف .)3.ومن شأن االستعانة بإجراءات
شراء أكثر فعالية وشفافية وتنافسية في سياق األنظمة الصحية
العامة أن تسهم بشكل كبير في تحسين إمكانية النفاذ إلى األدوية
والقدرة على تحمل تكاليفها ،مما يساعد في إنشاء أنظمة تقديم
خدمات صحية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة بحيث تقلل
من الهدر وتمنع الممارسات االحتيالية والفاسدة .وثمة ملخص
لمجموعة من األدلة المتعلقة بوفورات التكاليف التي تم تحقيقها
من خالل تطبيق إجراءات شراء شفافة وتنافسية في قطاع الرعاية
الصحية في الفصل الرابع ،القسم ألف.8.

(ب) شراء التكنولوجيات الطبية والخدمات الصحية
بموجب اتفاقية المشتريات الحكومية
ً
ً
مالئما للقواعد على
إطارا
توفر اتفاقية المشتريات الحكومية
الصعيد الدولي بغية النهوض بالتجارة الفعالة والممارسات المثلى
في مجال المشتريات العامة.
وتعد اتفاقية المشتريات الحكومية اتفاقية متعددة األطراف ،مما
يعني أن الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية التي انضمت
الملزَ مة بقواعدها.
إليها ( 48دولة في  5مايو  )2019هي فقط ُ
وباإلضافة إلى دور اتفاقية المشتريات الحكومية في كونها اتفاقية
ً
نموذجا في العديد من االتفاقيات
دولية ُم ِلزمة ،فقد شكلت
التجارية الثنائية واإلقليمية التي تجسد التزامات المشتريات
الحكومية .كما أنها تتسق على نطاق واسع مع القانون النموذجي
للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الشتراء السلع
واإلنشاءات والخدمات ،بما في ذلك تنقيح عام  ،2011الذي ألهم
التشريعات الوطنية للعديد من البلدان ،باإلضافة إلى أنها تعزز
الصكوك الدولية األخرى مثل المبادئ التوجيهية للبنك الدولي
وعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن
منع الفساد .ونتيجة لذلك ،فإن االختصاصات األساسية التفاقية
المشتريات الحكومية تكون ذات صلة بمشتريات أكبر بكثير وبعدد
مقارنة بما قد تقترحه العضوية الحالية328.
ً
محتمل أكبر من البلدان

()1

تغطية اتفاقية المشتريات الحكومية

ً
مهما فيما يتعلق
يعد تطبيق اتفاقية المشتريات الحكومية
بقطاع الصحة العامة ،ال سيما من ناحية المجاالت التي تغطيها
ـ شراء األدوية والمستحضرات الصيدالنية والخدمات الصحية.
فاالتفاقية تدعم من حيث المبدأ الشفافية والمنافسة العادلة
وتساعد على تقديم قيمة محسنة مقابل المال بالنسبة للحكومات
وهيئاتها .وفيما عدا ما ُيستثنى صراحة ،تغطي االتفاقية جميع
البضائع المشتراة من قبل الهيئات المغطاة ذات القيمة التي
تتعدى العتبات المحددة 329،بما في ذلك األدوية والمستحضرات
الصيدالنية (انظر الجدول .)4.2
وتنطبق اتفاقية المشتريات الحكومية فقط على البضائع
والخدمات والوكاالت أو الهيئات الحكومية التي ألزمتها األطراف
ً
تحديدا وأدرجت في جداول االلتزامات الخاصة بكل منها في الملحق
األول التفاقية المشتريات الحكومية .ولتحديد التزامات النفاذ إلى
األسواق التي تضطلع بها األطراف بالتحديد بموجب اتفاقية
المشتريات الحكومية في قطاع الرعاية الصحية ،ينبغي أن تؤخذ
العوامل التالية في الحسبان )1( :إذا ما كانت الهيئات المتعلقة
بالصحة مدرجة في جدول التزامات األطراف في االتفاقية ،وإذا

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

الجدول  :4.2التغطية في قطاع الصحة من قبل األطراف في اتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية
األطراف في اتفاقية
المشتريات الحكومية التابعة
لمنظمة التجارة العالمية في
 5مايو 2019

تغطية الكيانات المتعلقة
بالصحة على المستوى
الحكومي المركزي

أرمينياأ



تغطية الكيانات المتعلقة
بالصحة على المستوى
الحكومي دون المركزي

تغطية السلع (تعتبر
المستحضرات الصيدالنية
ً
سلعا)
بوجه عام

تغطية الخدمات المتعلقة
بالصحة
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األخرى

أسترالياد







X

مالحظات :أسماء األطراف في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالمشتريات الحكومية هي األسماء المستخدمة في تلك المنظمة .واستُ خدم الرمزان “ ”و””X
الواردان في الجدول لإلشارة ،على التوالي ،إلى ما إذا كانت التغطية التي يكفلها الطرف تشمل صراحة الكيانات المتعلقة بالصحة أم ال .وفي الحاالت التي ُعرضت فيها تغطية
الطرف بمصطلحات وصفية عامة ولم تُ قدم أية تفاصيل إضافية  -كقائمة بيانية مثال  -تُ ركت الخانة ذات الصلة فارغة .كما ُقدمت حاشية تشير إلى أن البند المعني غير مشمول
ً
ً
حكوميا دون مركزي ولم تتوقع من ثم أي التزامات في هذا الصدد:
أيضا إلى أن األطراف التالية ال تمتلك مستوى
بالتغطية أو غير مستثنى منها صراحة .وينبغي االنتباه
هونغ كونغ ،الصين؛ وهولندا فيما يخص أروبا؛ وسنغافورة.
أ

في المرفق  2الخاص بأرمينيا وجمهورية مولدوفا والجبل األسود والنرويج ،الكيانات المتعلقة بالصحة ليست مشمولة وال مستثناة صراحة.

ب

الكيانات المتعلقة بالصحة (المرفق  1والمرفق  )2ليست مشمولة وال مستثناة صراحة.

ضخ األنسولين ،ومقياسات السمع ،والضمادات الطبية (العصائب
ج واستثنت إسرائيل بشكل صريح السلع التالية التي تشتريها وزارة الصحة التابعة لها :األنسولين وأجهزة
ّ
واألشرطة الالصقة باستثناء العصائب والوسادات المصنوعة من الشاش) والمحاليل الوريدية ،ومستلزمات نقل الدم ،ومستلزمات التسريب الوريدي عبر فروة الرأس ،وخطوط
ً
عددا من هذه االستثناءات ُحذف نتيجة استكمال مفاوضات اتفاقية المشتريات الحكومية.
تصفية الدم والخطوط الدموية ،وأكياس الدم وإبر المحاقن .وينبغي االنتباه إلى أن
ً
صراحة الخدمات الصحية (المرفق  )5وشراء أكياس الدم والمنتجات المتعلقة بالدم ،بما في ذلك منتجات مشتقات
د في تغطية اتفاقية المشتريات الحكومية ،استثنت أستراليا
البالزما (المرفق .)4
ً
أيضا أنه يتم تغطية المشتريات التي تجريها مجالس الصحة المحلية
هـ باإلضافة إلى التغطية الصريحة للكيانات المتعلقة بالصحة دون المركزية ،يوضح المرفق  2لنيوزيلندا
ً
صراحة شراء خدمات الصحة العامة من التغطية التي توفرها نيوزيلندا (المرفق .)5
المدرجة من خالل وكيلها هيلث أليانس ليميتدُ .يستثنى

كانت كذلك أيها؛ ( )2وإذا ما كانت المنتجات والخدمات المتعلقة
بالصحة مشمولة في اتفاقية المشتريات الحكومية ،وإذا كانت
كذلك أيها.
وفيما يتعلق بالجانب األول ،تدرج األطراف في اتفاقية المشتريات
الحكومية الهيئات المتعلقة بالصحة في مستويات حكومية
متنوعة (انظر الجدول  .)4.2وعلى وجه الدقة:
ً
تقريبا صراحة هذه الكيانات على مستوى
يدرج جميع األطراف
الحكومة المركزية (مثل الكيانات االتحادية والوزارات)

بالنسبة لألطراف التي لديها مستوى حكومي دون مركزي
(على سبيل المثال الواليات والمقاطعات والكانتونات
والبلديات) فهي تدرج ذلك في هذا المستوى أو ال تستثنيه
ً
أنواعا أخرى من الهيئات الحكومية
 صراحة وتدرج ثالثة أطراف
المرتبطة بالصحة (مثل المستشفيات).
والنص المنقح التفاقية المشتريات الحكومية يبين أن االتفاقية
ً
تجاريا
ال تنطبق على البضائع أو الخدمات المشتراة بقصد بيعها
أو إعادة بيعها.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

وفضال عن ذلك ،اتخذ االتحاد األوروبي تعهدات ملزمة بموجب
ً
اتفاقية المشتريات الحكومية بالنسبة للهيئات المتعلقة بالصحة
على مستوى الحكومة المركزية بالنسبة لجميع دوله األعضاء
ولعدد كبير من هذه الهيئات على مستوى الحكومة دون المركزية.
والواليات المتحدة ،من جانبها ،مشمولة من ِق َبل اإلدارة االتحادية
للصحة والخدمات البشرية ،ومن ِق َبل الهيئات المتعلقة بالصحة
ً
صراحة مجالس الصحة
في عدد من والياتها .وتغطي نيوزيلندا
المحلية الخاصة بها331.
ً
أيضا أنه ،بموجب اتفاقية المشتريات
ومن النقاط الرئيسية
الحكومية ،تُ عتبر المستحضرات الصيدالنية بوجه عام بضائع ،ومن
ثم فإنها ـ ما لم ينص على خالف ذلك ـ تعتبر عادة مشمولة
باالتفاقية عندما تُ شتَ َرى من ِق َبل الكيانات المدرجة في جداول
األطراف ،وذلك بالنسبة للقيم التي تتخطى العتبات المحددة .كما
ً
استثناء
حاليا من يذكر
أنه ال يوجد من بين األطراف في االتفاقية
ً
ً
ً
عاما لهذه المنتجات من جداوله .وقد استبعد طرف واحد عددا من
البضائع المشتراة من ِق َبل وزارة الصحة الخاصة به .وفيما يتعلق
بتغطية الخدمات المرتبطة بالصحة في االتفاقية ،تعد أوكرانيا
ً
حاليا.
والواليات المتحدة الطرفين الوحيدين اللذين يغطيانها
ً
صراحة شراء خدمات الصحة العامة .وبوجه
وتستثني نيوزيلندا
ً
عام ،فإن االتفاقية توفر تغطية واسعة النطاق نسبيا بالنسبة
للهيئات في قطاع الرعاية الصحية ،خاصة فيما يتعلق بالبضائع
(بما فيها األدوية)؛ وعلى الناحية األخرى ،تعد تغطيتها للخدمات
الصحية محدودة.

()2

حجم المشتريات المتعلقة بالصحة ألطراف االتفاقية

تعد اتفاقية المشتريات الحكومية الصك الدولي األبرز فيما يتعلق
بتنظيم التجارة في أسواق المشتريات الحكومية .ونتيجة للجوالت
العديدة من المفاوضات وإضافة أعضاء جدد ،أجرى أطراف االتفاقية
ً
سنويا
أنشطة شراء تقدر قيمتها بنحو  1,8تريليون دوالر أمريكي
للمنافسة الدولية (أي للموردين من أطراف االتفاقية المقدمين
للسلع أو الخدمات أو خدمات البناء) .ولتقييم أهمية أسواق
المشتريات الحكومية التي تغطيها االتفاقية في المجاالت المتعلقة
بالصحة ،من الضروري تحديد القيمة المحتملة لهذه االلتزامات
المتعلقة بالنفاذ إلى األسواق .ويتوفر اآلن مصدر هام للمعلومات
اإلحصائية بشأن حجم أسواق المشتريات المشمولة في صورة
التقارير اإلحصائية األخيرة التي ُق ِّدمت من ِق َبل األطراف في
االتفاقية إلى لجنة المشتريات الحكومية .ورغم أن هذه التقارير
اإلحصائية ليست بالضرورة متسقة من جميع النواحي (يجري العمل
على ضمان قدر أكبر من االتساق في الطرق المنهجية) ،إال أنها تمثل
ً
ً
مفيدا للمعلومات فيما يتعلق بحجم االلتزامات المتعلقة
مصدرا
بالنفاذ إلى األسواق بموجب االتفاقية332.
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وتوضح هذه المصادر الرسمية أن حجم أسواق المشتريات الحكومية
في القطاعات المتعلقة بالصحة والتي تغطيها اتفاقية المشتريات
ً
كبيرا 333.وعلى سبيل المثال ،تشير الواليات المتحدة
الحكومية يعد
في تقاريرها اإلحصائية إلى أن إجمالي اإلنفاق العام ،حسب التقسيم
الوظيفي ،بالنسبة للواليات البالغ عددها  37المشمولة باتفاقية
المشتريات الحكومية في  2010بلغ  49مليار دوالر أمريكي بالنسبة
للمستشفيات و 47مليار دوالر أمريكي بالنسبة للصحة334.
فضال
ً
عن ذلك ،أشارت الواليات المتحدة إلى أن قيمة البضائع والخدمات
المشمولة باالتفاقية والمشتراة من ِق َبل إدارة الصحة والخدمات
البشرية في ُ 2010ق ِّدرت بنحو  10مليارات دوالر أمريكي .وذكر
ً
أيضا في تقريره اإلحصائي لسنة  2013أن هيئاته
االتحاد األوروبي
المشمولة قد اشترت معدات طبية ومخبرية ومستحضرات
صيدالنية ومستهلكات طبية مرتبطة بها مشمولة في االتفاقية
تقدر بنحو  28مليار يورو 335.وأوردت اليابان في تقرير لها أن

قيمة العقود المشمولة في االتفاقية والتي أبرمتها وزارة الصحة
والعمل والرفاهية في  2010بلغت قيمتها المقدرة  1,8مليار دوالر
أمريكي336.

.5

اتفاقيات التجارة الحرة

في كثير من األحيان تتداخل مصطلحات “اتفاقية التجارة
اإلقليمية” ،و”اتفاقية التجارة الحرة” ،و”اتفاقية التجارة الثنائية”،
عرف منظمة التجارة العالمية أي
و”اتفاقية التجارة التفضيلية” .وتُ ِّ
اتفاقية تجارية متبادلة بين شريكين أو أكثر ،ال ينتميان بالضرورة
إلى نفس المنطقة اإلقليمية ،على أنها اتفاقية تجارية إقليمية.
وتستخدم هذه الدراسة مصطلح “اتفاقية التجارة الحرة” كمرادف
لها.
ناقش اتفاقيات التجارة الحرة هنا بعبارات عامة؛ حيث تتم
وتُ َ
ً
تحديدا إلى جوانب النفاذ إلى األدوية في
تغطيتها بإشارة أكثر
الفصل الرابع ،القسم جيم.5.

(أ)

االتجاهات في المفاوضات التجارية خارج
الساحة المتعددة األطراف

ثمة اتجاه عالمي نحو دخول البلدان في ترتيبات تكامل اقتصادي
في تشكيالت ثنائية وإقليمية عديدة (انظر الشكل  ،)9.4وذلك
بالتوازي مع اتفاقات متعددة األطراف  -وهو تطور يشكل تحديات
نظامية كبيرة للنظام المتعدد األطراف المبين في هذا الفصل
(الذي خضع لتحليل منظمة التجارة العالمية.)2011 ،
كانت االتفاقيات المبكرة تركز على التجارة في السلع وإلغاء
المطبقة
الرسوم الجمركية والقيود األخرى بين أطراف االتفاق ُ
على الحدود .وبينما كان يتم تخفيض التدابير الحدودية أو حتى
إلغاؤها ،تطورت اتفاقيات التجارة الحرة لتغطي مجموعة كبيرة من
مجاالت السياسات التنظيمية المحلية ،مثل الخدمات والملكية
ً
أطرافا أو مناطق
الفكرية .تشمل اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة
ذات مستويات مختلفة من التنمية .بدأت المفاوضات التي
تغطي مجموعة واسعة من الضوابط المتعلقة بالتجارة بجولة
ً
نطاقا استراتيجية مدروسة
أوروغواي ،حيث كانت التغطية األوسع
للسماح لجميع األطراف المتفاوضة باالستفادة فيما يخص
تصورة.
الم
َّ
التجارة ،من أجل تعويض الخسائر التجارية الحقيقية أو ُ
وقد أدى االنفتاح التجاري الناتج عن اتفاقيات التجارة الحرة إلى
تعزيز التنسيق بين الممارسات الوطنية والحوكمة الدولية وسيادة
القانون خارج الحدود الوطنية .وفي مجال قانون الملكية الفكرية
وسياساتها ،قد ينطوي هذا التوجه على تغييرات في القوانين
الوطنية ،التي بدورها يمكن أن تؤثر مباشرة على النفاذ إلى األدوية
والتكنولوجيات الطبية واالبتكار فيهما.
قد تشمل دوافع التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذها
ما يلي:
القضاء على سياسات “إفقار الجار” التجارية التي تسعى إلى
جلب المنافع لبلد واحد على حساب اآلخرين
زيادة حجم السوق

تعزيز قدرة السياسات على التنبؤ
إشعار المستثمرين باالنفتاح

تعزيز التوسع في شبكات اإلنتاج الدولية (منظمة التجارة
العالمية.)2011 ،

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

وخلص تقرير التجارة العالمي  2011إلى أنه بالنسبة للبلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل ،فإن امتالك السياسات المشتركة مع البلدان
مرتفعة الدخل قد يجلب منافع عن طريق السماح لها باستيراد
“المجربة من قبل” وتمثل “أفضل الممارسات”.
اآلليات التنظيمية
ّ
ً
أيضا تحت ضغط
وعلى الناحية األخرى ،فإن البلدان النامية قد تكون
العتماد قواعد مشتركة غير مالئمة للسياق الوطني ،أو تستخدمها
البلدان مرتفعة الدخل لحماية مصالحها الراسخة.

(ب) مبادئ عدم التمييز واتفاقيات التجارة الحرة
من السمات الرئيسية التفاقيات التجارة الحرة المعاملة التفضيلية
ً
ً
أطرافا أخرى .وتنص المادة
تلقائيا لتشمل
ألطرافها التي ال تمتد
الرابعة والعشرون من اتفاقية الغات لعام  1994والمادة الخامسة
من اتفاقية الغاتس على استثناءات واسعة النطاق لمبادئ عدم
التمييز وتسمحان ألعضاء منظمة التجارة العالمية بالتفاوض بشأن
اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذها .ومع ذلك ،ال ينص اتفاق تريبس
على تلك االستثناءات .وبشكل ملموس ،إذا توافق اثنان من
أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن معايير أعلى لحماية الملكية
الفكرية من تلك المنصوص عليها في اتفاق تريبس ،فإنهما ال
يجوز لهما ،من حيث المبدأ ،أن ينكرا نفس المستوى األعلى من
الحماية للمواطنين من أي عضو آخر في منظمة التجارة العالمية.
أو بعبارة أخرى؛ إن المستوى األعلى من الحماية المتفق عليه لن
يقتصر على مواطني األطراف في اتفاقيات التجارة الحرة فقط
ولكن يتعين تمديده ليشمل مواطني جميع األعضاء اآلخرين في
منظمة التجارة العالمية كذلك .وقد يكون لذلك أثر كبير على النفاذ
ً
وأيضا على ابتكار منتجات
إلى األدوية والتكنولوجيات الطبية،
جديدة.
وعلى سبيل المثال ،إذا اتفق بلدان على تمديد فترة البراءة
لمالكي البراءات في هذين البلدين ،فإن المبدأ الخاص بمعاملة
الدولة األولى بالرعاية في إطار اتفاق تريبس يلزمهما بتوفير نفس
التمديد لفترة البراءة لمالكي البراءات من جميع الدول األعضاء
األخرى في منظمة التجارة العالمية .وفي المقابل ،إذا اتفقا على
تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية بشأن المستحضرات الصيدالنية
أو المكونات الكيميائية المستوردة من كل منهما بموجب اتفاقية
تجارة حرة أو اتحاد جمركي ،فلن يتعين عليهما تخفيض أو إلغاء
التعريفات الجمركية على الواردات من البلدان األخرى.

(ج)

معايير الملكية الفكرية

كما نوقش في الفصل الثاني ،القسم باء(1.أ) ،والفصل الرابع،
القسم جيم(5.أ) ،يجوز للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية
ً
نطاقا للملكية الفكرية
أن تدرج في قوانينها الوطنية حماية أوسع
من الحد األدنى للمعايير المطلوبة من ِق َبل اتفاقية تريبس ،بشرط
أن تكون هذه الحماية غير متعارضة مع متطلبات اتفاق تريبس.
ً
نطاقا للبراءات
ويوفر عدد من اتفاقيات التجارة الحرة حماية أوسع

ً
مرهونا عادة
فضال عن ذلك ،في المجاالت التي يكون عملها
ً
باستخدام اللوائح الوطنية ،مثل الملكية الفكرية والخدمات وسياسات
ً
مكلفا ،في أي
المنافسة (منظمة التجارة العالمية ،)2011 ،سيكون
حال ،من الناحية العملية وضع لوائح مخصصة لتفضيل المواطنين
المنتمين القتصادات الشركاء المفضلة ،كما سيصير ذلك أكثر
صعوبة مع زيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة التي يوقع عليها بلد ما.
ومن ثم فإن األسباب المتعلقة بالمبدأ والتطبيق العملي تؤدي إلى
“زيادة” األثر على معايير الملكية الفكرية ،من ناحية أنها قد تؤدي إلى
ترسيخ مستويات أعلى من الحماية ،مع تأثيرات محتملة على االبتكار
والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية.

(د)

تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة

من العناصر المهمة األخرى في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة
هو آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة ،التي تسمح
للكيانات الخاصة بمقاضاة الحكومات الوطنية بسبب االنتهاك
المزعوم ألحكام اتفاقية التجارة الحرة في محكمة منشأة لتسوية
النزاع (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(5.ب)).

باء .الملكية الفكرية ،والتجارة ،واألبعاد ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ
األخرى

وقد تكون زيادة حجم السوق أحد األهداف الرامية إلى إبرام اتفاقية
التجارة الحرة ،ألنها تمكن الشركات من استغالل وفورات الحجم
واكتساب ميزة نسبية في مواجهة الشركات المنافسة في البلدان
فضال عن ذلك ،قد يؤدي النفاذ التفضيلي إلى سوق أكبر
األخرى.
ً
إلى زيادة جاذبية البلدان كمقاصد لالستثمار األجنبي المباشر .وكال
الهدفين ُيحتمل أن يكون له قيمة خاصة لالقتصادات الصغيرة ،مما
قد يساعد في تفسير سبب توافق هذه البلدان على تقديم تنازالت
بشأن قضايا أخرى أكثر إثارة للجدل ،مثل حقوق الملكية الفكرية
أو المعايير البيئية ،عند التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع
االقتصادات الكبيرة (منظمة التجارة العالمية.)2011 ،

فضال عن معايير إنفاذ أعلى ،وهو ما يمكن أن يؤثر
وبيانات االختبار،
ً
ً
أيضا على أسعار
على التجارة في المستحضرات الصيدالنية وقد يؤثر
التكنولوجيات الطبية (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم.)5.

(هـ) االلتزامات في المجاالت األخرى
إن التحليل الدقيق لآلثار المحتملة التفاقيات التجارة الحرة على
االبتكار في التكنولوجيات الطبية والنفاذ إليها يجب أن يأخذ في
االعتبار االلتزامات والمعايير المتفق عليها في جميع مجاالت
السياسة الرئيسية التي تتصل مباشرة بقطاع المستحضرات
الصيدالنية ،مثل التعريفات الجمركية على المدخالت والمنتجات
النهائية للبيع بالجملة أو التجزئة ،والمشتريات الحكومية ،وقانون
المنافسة.
وبسبب االنخفاض في متوسط التعريفات الجمركية المطبقة
عبر المنتجات والبلدان (انظر الفصل الرابع ،القسم دال(1.أ)) ،ال
يوجد عادة مجال كبير لتغيير التنازالت التفضيلية بشأن التعريفات
ً
أمورا مثل االستثمار
الجمركية في االتفاقيات التجارية .ولذلك ،فإن
وسياسة المنافسة والمشتريات الحكومية قد تزايد االهتمام بها
ً
ً
جنبا إلى جنب مع
مؤخرا ،وذلك
عند إبرام اتفاقيات التجارة الحرة
تخفيض الحواجز أمام التجارة ،وهو أمر يعكس التوجه نحو التقارب
بين األنظمة التنظيمية .وتحتوي اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة
على فصول محددة قائمة بذاتها عن اتفاقية التجارة الحرة خاصة
بالمسائل التنظيمية .على سبيل المثال ،يتضمن نحو  64بالمائة من
ً
مخصصا للمنافسة (أندرسون وآخرون،
فصال
اتفاقيات التجارة الحرة
ً
وبدال من ذلك ،كما هو الحال في كثير من األحيان بالنسبة
.)2018
ً
ً
جزءا ال يتجزأ من فصول متعلقة
لقطاع المنافسة ،يمكن أن تكون
على سبيل المثال بحقوق الملكية الفكرية أو المشتريات الحكومية
(منظمة التجارة العالمية.)2011 ،

.6

تسوية المنازعات التجارية في منظمة
التجارة العالمية

تطرقت العديد من منازعات منظمة التجارة العالمية إلى موضوع
الصحة 337.واعتبرت هيئة االستئناف التابعة لمنظمة التجارة
العالمية في قضية المجتمعات األوروبية  -األسبستوس أن الحفاظ
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على حياة اإلنسان وصحته من خالل القضاء على ،أو الحد من
المخاطر الصحية المعروفة والمهددة للحياة ،التي تنجم عن ألياف
األسبستوس يمثل “قيمة ضرورية ومهمة من أعلى الدرجات”338.
وبالمثل ،اتفقت هيئة االستئناف مع اللجنة في قضية البرازيل
 اإلطارات المعاد تجديدها ،على أن “بعض المصالح “ضرورية”و”مهمة” أكثر من حماية البشر من مخاطر صحية” 339.وكانت
التدابير التي اتخذتها البرازيل بهدف الحد من التعرض للمخاطر ،بما
في ذلك أمراض حمى الضنك والمالريا ،الناشئة عن تراكم نفايات
اإلطارات محل نقاش في هذا النزاع.
وفي مجال اتفاق تريبس ،يوضح تقرير اللجنة في قضية كندا -
براءات المستحضرات الصيدالنية الحيز السياسي الذي يتيح لألعضاء
استخدام االستثناءات المسموح بها لتحقيق التوازن المناسب بين
مصالح أصحاب البراءات ومستخدميها .ووجدت اللجنة أن حكم
الفحص اإلداري في كندا مسموح به بموجب ما يسمى “اختبار
الخطوات الثالث” بمقتضى المادة  30من اتفاق تريبس340.
ولكنها وجدت أن حكم التخزين غير مبرر بموجب المادة  ،30خاصة
بسبب عدم وجود قيود على كمية اإلنتاج الموجه للتخزين أو وجهة
السوق للمنتجات المصنعة بموجب هذا الحكم341.
في عام  ،2018تناولت تقارير اللجنة الشاملة المجاالت المشتركة
بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة في أستراليا -
التغليف العادي لمنتجات التبغ 342.كانت تدابير التغليف العادي
لمنتجات التبغ ( )TPPبأستراليا محل نقاش حيث كانت تتطلب أن
تظهر منتجات التبغ وتغليفها بالتجزئة بطريقة موحدة 343.وتناقش
تقارير اللجنة ،عدة أمور ،منها بعض جوانب االتساق في القانون
والسياسة المحليين والدوليين.
ولتسوية النزاعات في هذا المجال ،اعترض أصحاب الشكاوى على
تدابير التغليف العادي لمنتجات التبغ باعتبارها غير ضرورية بالمعنى
الوارد في المادة  2.2من اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة وغير
مبررة بالمعنى الوارد في المادة  20من اتفاق تريبس .ولم يتنازع
وأقروا
أصحاب الشكاوى حول العواقب الضارة الستهالك التبغ
ّ
بأهمية تدابير مكافحة التبغ الفعالة للحد من العبء الواقع على
الصحة العامة نتيجة الستخدام التبغ .بيد أن حجتهم الرئيسية كانت
تتمثل في أن تدابير التغليف العادي لمنتجات التبغ لم تتمكن
من المساهمة في أهدافهم بشأن الصحة العامة .وبعد فحص
قدر مستفيض من األدلة المقدمة من األطراف ،خلصت اللجنة
إلى أن تدابير التغليف العادي لمنتجات التبغ ،كما هي مطبقة
باإلضافة إلى تدابير مكافحة التبغ األخرى التي تتعهد بها أستراليا،
قادرة على المساهمة ،بل تساهم في الواقع ،في تحقيق أهدافها
المتمثلة في تحسين الصحة العامة عن طريق الحد من استخدام
منتجات التبغ والتعرض لها.

102

أقرت اللجنة بأهمية استخدام العالمات التجارية لتمييز المنتجات
ّ
في السوق ،من ناحية ،والخطورة البالغة لمشكالت الصحية
عال من
المحلية والعالمية المعنية التي تنطوي على مستوى
ٍ
معدالت االعتالل والوفيات التي يمكن تفاديها ،من ناحية أخرى،
ونظرت في هذه العوامل في ضوء مساهمة تدابير التغليف
العادي لمنتجات التبغ في تحسين الصحة العامة .ووجدت اللجنة
أن أصحاب الشكاوى لم يثبتوا أن متطلبات تدابير التغليف
العادي لمنتجات التبغ المتعلقة بالعالمات التجارية تعيق استخدام
العالمات التجارية بشكل غير مبرر في سياق التجارة بالمعنى
المقصود في المادة  20من اتفاق تريبس .وأحاطت اللجنة في
تحليلها بأن أستراليا ،رغم كونها الدولة األولى المنفذة لتدابير
التغليف العادي لمنتجات التبغ ،قد سعت نحو تحقيق هدفها
المحلي المتعلق بالصحة العامة بما يتماشى مع سياسات الصحة
العامة متعددة األطراف الناشئة في مجال مكافحة التبغ على
النحو المبين في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن
مكافحة التبغ ( )FCTCواألعمال تحت رعايتها ،بما فيها المبادئ
التوجيهية التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة
التبغ المذكورة في المادة  11والمادة 344 .13
وكذلك ،وجدت اللجنة أن أصحاب الشكاوى لم يثبتوا أن تدابير
ً
تقييدا للتجارة من الالزم
التغليف العادي لمنتجات التبغ أكثر
لتحقيق هدف مشروع ،بالمعنى المقصود في المادة  2.2من
اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة 345.وفي هذا السياق ،أشارت
اللجنة إلى أنه على الرغم من أن أستراليا لم تثبت أن المبادئ
ً
“معيارا” في إطار الملحق  2.1من اتفاق الحواجز
التوجيهية تشكل
التقنية أمام التجارة فيما يتعلق بتدابير التغليف العادي لمنتجات
التبغ ،فإنها قدمت مبادئ توجيهية مهمة ألطراف اتفاقية
منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تتعلق بتناول
ً
عنصرا من عناصر خطة
التغليف وتنفيذ التغليف العادي باعتباره
شاملة لسياسات مكافحة التبغ الفعالة ،حسب االقتضاء346.
رفضت اللجنة مطالبات أصحاب الشكاوى بأن قيود التغليف
العادي لمنتجات التبغ المفروضة على استخدام العناصر التصويرية
للعالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية وعالمات المنشأ كانت
تتعارض مع بعض أحكام اتفاق تريبس ،منها األحكام المدرجة
باإلحالة من اتفاقية باريس ( 347.)1967وأشارت اللجنة ،عند
ً
مسبقا المدرجة
مناقشة تفسير أحكام المعاهدات الموجودة
باإلحالة في اتفاق تريبس ،إلى أن أحد مبادئ التفسير العامة يتمثل
في اعتماد المعنى الذي يوفق بين نصوص المعاهدات المختلفة
وبناء عليه ،ينبغي على الفرد تجنب
ويتجنب وجود تعارض بينها.
ً
تفسير أحد أحكام اتفاقية باريس ( )1967كما ورد باإلحالة من
ً
ً
مختلفا عما ورد في سياق اتفاقية
شيئا
اتفاق تريبس ُليقصد به
باريس ( )1967باستثناء ما ينص عليه صراحة348.
ُ

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

جيم.اقتصاديات االبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية
النقاط الرئيسية
عموما باسم “المصلحة العامة”.
•المعرفة أو المعلومات الجديدة والمفيدة تتسم بخصائص ما ُيعرف
ً

•التحديات الخاصة في مجال التكنولوجيات الصحية تشمل أوقات تطوير المنتجات الطويلة والعبء التنظيمي الشديد الالزم
نسبيا لإلنتاج.
نسبيا للفشل والتكاليف الهامشية المنخفضة
والمخاطر المرتفعة
ً
ً

•يبرز قطاع المستحضرات الصيدالنية من حيث اعتماده على البراءات الستئثار العائدات في البحث والتطوير ).(R&D

ً
ً
تنظيما لالستعانة بأدوات
جهودا أكثر
شهدت العقود الماضية
التحليل االقتصادي لدعم المناقشات المتعلقة بالسياسات
الصحية .وكانت لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية باالقتصاد
الكلي والصحة (منظمة الصحة العالمية2001 ،أ) من المعالم
الرئيسية في هذا الطريق .وال تحاول هذه الدراسة أن تعزز التحليل
االقتصادي والفهم النظري لقضايا اقتصاديات تكنولوجيا االبتكار
والنفاذ إليها .ولكنها تقر باألهمية المتزايدة للمفاهيم االقتصادية
في مناقشة السياسات ،وتستعرض بإيجاز المفاهيم االقتصادية
الرئيسية واألدبيات الحالية التي تتناول جوانب الملكية الفكرية في
هذه القضايا.

قد يؤدي نظام البراءات إلى تحقيق فائدة اجتماعية صافية .وفي
حين أن البراءات قد تزيد من التكاليف التي يتحملها المجتمع في
األجل القصير عن طريق تقييد المنافسة ،فإنه من المأمول أن
تحقق منافع أكبر وأكثر ديناميكية نتيجة للتشجيع على المزيد من
االبتكار في األجل الطويل .يساعد شرط الكشف عن االختراع في
طلبات البراءات على نشر المعلومات العلمية والتقنية التي عداه
ستبقى سرية .وفي هذه الحالة ،فإن المجتمع يستفيد من البحوث
التي يجريها “من يقفون على أكتاف العمالقة” لخلق ابتكارات
ً
ً
أيضا
صكوكا مفيدة
جديدة ومفيدة إضافية .وقد تكون البراءات
في الحصول على األموال (رأس المال االستثماري).

وفيما يتعلق باقتصاديات االبتكار والملكية الفكرية ،لطالما اعتبرت
المعارف أو المعلومات الجديدة والمفيدة متحلية بالخصيصتين
الكالسيكيتين للمنفعة العامة ،وهما عدم االستبعاد وعدم
التنافس .أما عدم االستبعاد فتعني أنه ال يجوز استبعاد اآلخرين
من استخدام المعارف بعد أن تصبح عامة .وأما عدم التنافس
فتعني أن استخدام شخص ما للمعارف ال يقيد أو ينقص من
كمية المعارف المتاحة وال قيمتها بالنسبة الستخدام اآلخرين.
فخصيصة عدم التنافس التي تتحلى بها المعارف تعني أن من
الممكن تقاسمها ونسخها بسهولة .وفي غياب أي نوع من الحماية
ضد التقاسم أو النسخ غير المصرح بهما ،قد ال تستثمر الكيانات
الخاصة في خلق المعارف إذا كان بوسع آخرين أن يستفيدوا من
ً
مجانا بعد أن تصبح المعارف عامة .ومن ثم فقد يكون
جهودها
من الصعب بالنسبة للمستثمرين األصليين من القطاع الخاص
معقوال من العائد على استثماراتهم .ولذلك،
أن يحققوا مستوى
ً
حينما ال يمكن استعادة االستثمارات إال من خالل المبيعات ،فإن
غياب الحماية ً
كليا سيؤدي إلى تدني االستثمار بشكل كبير في خلق
المعارف ،أو بكلمات أخرى ،ستفشل األسواق في إنتاج معارف
ً
اجتماعيا.
بكميات أمثل

وتعتبر التكاليف المرتبطة بالبحوث في قطاع المستحضرات
الصيدالنية مرتفعة ،ولكن بمجرد طرحها في السوق ،يكون من
ً
نسبيا على الشركات األخرى عكس هندسة المركبات
السهل
ً
كثيرا.
الصيدالنية الجديدة وتسويق إصدارات جنيسة بأسعار أقل
وقد أظهرت دراسات عديدة أنه عند أخذ مجموعة من الخيارات
المختلفة في الحسبان ـ براءات االختراع واألسرار التجارية ،والمهل
الزمنية واستراتيجيات األعمال األخرى  -فإن قطاع المستحضرات
ً
مميزا من ناحية اعتماده أكثر من غيره على
الصيدالنية يعتبر
البراءات بوصفها وسيلة للحصول على عوائد االستثمار في
البحث والتطوير .وقد أيدت هذه النتيجة استقصاءات واسعة
النطاق ومتعددة القطاعات على مستوى الصناعة أجريت في
المملكة المتحدة (تايلور وسيلبرستون )1973 ،والواليات المتحدة
(مانسفيلد1986 ،؛ ليفين وآخرون1987 ،؛ كوهين وآخرون،
 )2000والعديد من البلدان األخرى (الويبو .)2009 ،ومع ذلك،
غير المنظومة الصناعية للمجال ،ألن
فإن ظهور المواد البيولوجية ُي ّ
األدوية البيولوجية ليست بنفس سهولة عكس هندسة االبتكارات
الجزيئية الصغيرة التقليدية .ونتيجة لذلك ،أمست األسرار التجارية
المتعلقة بعملية اإلنتاج آلية حماية مهمة لألدوية البيولوجية
(برايس وراي .)2016 ،2015 ،ورغم أن الشركات المبتكرة لألدوية
البيولوجية تطلب باستمرار حماية المنتجات ببراءات ،قد ُيحتفظ
بتفاصيل عمليات التصنيع التي لم تتناولها تلك البراءات باعتبارها
ً
أسرارا تجارية .وقد ُلوحظ أن هذا المزيج من الحماية بالبراءات
واألسرار التجارية قد ُيعقد تحقيق عمليات إنتاج متشابهة بصورة
كافية بالنسبة لمنتجات األدوية البيولوجية المماثلة (.)SBPs
ً
نظرا لفترة الحقوق االستئثارية
وإضافة إلى ذلك ،قد قيل أنه،
ً
عاما بالنسبة لمنتجات األدوية البيولوجية
التنظيمية التي تبلغ 12
في الواليات المتحدة ،فإن الشركات قد تعتمد على األسرار

ويكافح الخبراء االقتصاديون للوصول إلى الكيفية المثلى لتمويل
خلق المعارف الجديدة ،وال سيما عندما يتعلق األمر باستثمار
القطاع الخاص .وتنشأ تحديات خاصة في مجال التكنولوجيات
ً
نظرا
الطبية بصفة عامة واألدوية على وجه الخصوص ،وذلك
للفترات الطويلة لتطوير المنتجات والحاجة إلى معايير تنظيمية
ً
(مثال عندما تفشل
نسبيا
صارمة وارتفاع مخاطر الفشل
ً
المستحضرات الصيدالنية في اختبارات السالمة والفعالية في
ً
نسبيا
مرحلة متأخرة من تطويرها) والتكاليف الهامشية المنخفضة
لإلنتاج.

جيم .اقتصاديات االبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيات
الطبية

•توجد خيارات عديدة للسياسة داخل نظام البراءات وخارجه للتقليل من حدة السعر السلبي وآثار البراءات المرتبطة بالرفاهية،
وخاصة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدالنية.

103

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

بدال من حماية البراءات ،األمر الذي سيؤدي إلى عدم
التجارية
ً
الكشف (برايس وراي .)2016 ،ومن ناحية أخرى ،كان الرأي السائد
أن أوجه التقدم التكنولوجي ،في المستقبل ،قد تزيد من تمكين
الهندسة العكسية حتى بالنسبة لمنتجات األدوية الحيوية وستقلل
قيمة األسرار التجارية لعمليات التصنيع (وايريس.)2019 ،
تعتبر فترة تسويق دواء ما محمي بموجب براءة عادةً أقصر بكثير
من مدة البراءة (الفترة بين منح البراءة وانقضاء صالحيتها).
وتشير التقديرات إلى أن مدة سريان براءة دواء جديد ،أي الوقت
المتبقي في مدة البراءة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية
ً
عاما في سوق
ذات الصلة ،تبلغ في المتوسط  8أعوام إلى 13.5
الواليات المتحدة ،حسب المصدر (الكونغرس األمريكي ،مكتب
تكنولوجيا التقييم1993 ،؛ جرابوسكي وكايل2007 ،؛ إيتكن
وكلينروك.)2017 ،
يتميز قطاع المستحضرات الصيدالنية بمعدل عائد محاسبي
ً
وفقا
قليال،
أعلى مقارنة بمعظم الصناعات األخرى ،وهو ما يزيد
ً
لمكتب محاسبة الحكومة األمريكي ،عن ضعف متوسط هوامش
أرباح أكبر  500شركة في الصناعات األخرى بخالف المستحضرات
الصيدالنية والبرمجيات في عام  349 .2015ويجري معظم اإلنفاق
على البحث والتطوير في مجال الطب الحيوي في بضعة بلدان
فقط ،رغم أن االبتكار الطبي ُيفيد المرضى حول العالم ،متى
ً
ً
ومتاحا (فيرغيفير وهندريكس .)2016 ،ويثير
متيسرا
وحيثما كان
ذلك التساؤل بشأن الكيفية التي يجب من خاللها مشاركة نفقات
البحث والتطوير بين البلدان بالتساوي.
ً
ووفقا لمؤسسة العلوم الوطنية ،فإن حجم استثمار شركات
المستحضرات الصيدالنية في الواليات المتحدة في البحث
والتطوير متوسط استثمار شركات التصنيع في الواليات المتحدة
بمقدار ثالثة أضعاف ،حسب مبيعاتها ،في عام  350 .2015عالوة
على ذلك ،تأتي معظم االستثمارات في البحث والتطوير الذي
أجرته شركات المستحضرات الصيدالنية في الواليات المتحدة من
الشركات المعنية ذاتها ،وليس من مصادر تمويل خارجية ،بما في
ذلك الحكومة الفيدرالية األمريكية351.
ولفهم آثار براءات المستحضرات الصيدالنية ،بذل الخبراء
االقتصاديون محاوالت عديدة لمحاكاة تأثير منح براءات
المستحضرات الصيدالنية على األسعار والرفاهية .ووجدت دراسة
ً
اختالفا
أن مدى تخفيض السعر بعد انقضاء صالحية البراءة يختلف
ً
كبيرا بين المنتجات والبلدان وخلصت إلى أنه يجب على األبحاث
المستقبلية جمع المزيد من البيانات القطرية (فونديلينغ وآخرون،
 .)2018وقد خلصت إحدى هذه الدراسات إلى أن منح براءات
المستحضرات الصيدالنية في شريحة عالجية فرعية واحدة في
الهند يؤدي إلى ارتفاع األسعار بشكل كبير وتكبد خسائر في الرفاهية
تقدر بمعدل يتراوح من  145إلى  450مليون دوالر أمريكي في
السنة (شودري وآخرون .)2006 ،ومن ناحية أخرى ،أظهرت دراسة
تستعين بيانات من سوق المستحضرات الصيدالنية الهندي تخص
أدوية الجهاز العصبي المركزي في الفترة من  2003إلى ،2008
وجود دليل كاف على حدوث زيادات كبيرة في متوسط أسعار
المستحضرات الصيدالنية في هذا السوق ،ولكن من الناحية
اإلحصائية تبلغ زيادات األسعار الكبيرة نحو  12بالمائة في شريحة
واحدة من هذا السوق ،وهي ،شريحة المنتجات المحمية بموجب
براءة مركب (خالفا للبراءات الثانوية) (دوجان وجويال .)2012 ،ومع
ذلك ،فإن هذه النتائج المستخلصة محدودة بسبب معايير اإلدراج
المحدودة واإلخفاق في تقديم براءات “صندوق البريد” 352،حيث
تضمنت التعديالت الهندية لما بعد اتفاق تريبس على قانون
ً
بندا سمح لشركات األدوية الجنيسة الهندية بمواصلة
البراءات
تصنيع األدوية التي ُمنحت براءات في الهند وأودعت طلباتها منذ
ويسلط المزيد من
عام  ،1995بعد دفع إتاوة إلى صاحب البراءةُ .
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الدراسات التي ُأجريت وتتضمن بيانات بعد عام  2015الضوء على
المزيد من اآلثار المنهجية على األسعار ،عندما تنقضي صالحية
براءات صندوق البريد.
وقد يكون تنظيم األسعار ،سواء عن طريق التسعير المباشر حسب
التكلفة زائد نسبة الربح أو نماذج استعادة التكاليف بشكل غير
مباشر ،بما في ذلك تلك القائمة على التسعير المرجعي ،وسيلة
فعالة لخفض األسعار ،ولكنه يجب أن ينفذ بحرص لكي ال ينتج
عنه نقص في األدوية المطروحة بالسوق353.
ً
أيضا نتج عنها تخفيض
وقد أوردت تقارير أن التراخيص اإلجبارية
أسعار األدوية المحمية بالبراءات بشكل كبير خالل مدة حماية
البراءة (انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(3.أ)(.))2ومع ذلك،
فإن التراخيص اإلجبارية قد تكون ذات فعالية محدودة بالنسبة
ً
تعقيدا مثل األدوية البيولوجية ،حيث إنها ال
للتكنولوجيات األكثر
تُ لزم مالكي البراءات بالتعاون على إفشاء األسرار التجارية المتعلقة
بعمليات اإلنتاج و/أو نقل المزيد من المعارف و/أو نقل المواد
التي قد تكون ضرورية.
ً
تلقائيا.
ال يؤدي السماح بالواردات الموازية إلى انخفاض األسعار
ويتمثل السبب في أن االستيراد الموازي ال يحدده نظام الملكية
ً
أيضا على الشروط
الفكرية الذي يختاره بلد ما فقط .ولكنه يعتمد
المنصوص عليها في العقد الفردي بين الشركة المصنعة وتاجر
الجملة ،وعلى االختالفات في ترخيص التسويق الممنوح ،بما في
ذلك على سبيل المثال االسم التجاري للمنتج ،الذي قد يتغير من
والية قضائية إلى أخرى.
ومن الحلول الممكنة األخرى التسعير التفاضلي أو المتدرج ،الذي
بموجبه تطبق أسعار أقل في البلدان األفقر (انظر الفصل الرابع،
القسم ألف(4.ز)) .ومن أجل تحقيق أقصى قدر من األرباح ،يمكن
ً
منتجا في ظروف سوق مختلفة استخدام شكل
للمحتكر الذي يبيع
ً
من أشكال التمييز في التسعير استنادا إلى االختالف في االستعداد
والقدرة على دفع ثمن المنتج .ويمثل التسعير الموحد أحد البدائل
ً
ً
ً
معدا
واحدا،
سعرا
للتسعير التفاضلي ،الذي بموجبه يحدد البائع
حسب تكاليف النقل ،والتوزيع وغيرها من التكاليف ،لجميع
المستهلكين في جميع البلدان .وتجدر اإلشارة إلى أن االستيراد
ً
عمدا ُيحد من القدرة على تجزئة األسواق وتطبيق تمايز
الموازي
األسعار ،بين البلدان الذي يكون فيها االستيراد الموازي ممكناً
ً
وممارسا.
ومن حيث المبدأ ،ينبغي لألدوية المحمية بالبراءات أن تكون صالحة
للتسعير التفاضلي .ففي هذه الحالة ،يكون كل من المستهلكين
ً
وأيضا
حاال.
في البلدان األفقر والشركات المالكة للبراءات أفضل ً
في هذه الحالة ،قد يبدو أن السوق نفسها من الممكن أن تتجه
نحو حل مشكلة التقاسم المنصف لتكاليف البحث والتطوير.
ولكي يطبق التمييز السعري ،ينبغي أن تتوفر ثالثة شروط:
ً
متحكما في السعر بشكل ما ،كأن يتحلى
يجب أن يكون البائع
مثال بقدر معين من القوة السوقية
ً
ً
قادرا على تحديد المستهلكين وفصلهم
ويجب أن يكون البائع
ً
وفقا لحساسيات السعر المتنوعة
ً
قادرا على تقييد إعادة البيع من األسواق
ويجب أن يكون البائع
ذات السعر المنخفض إلى األسواق ذات السعر المرتفع،
ً
قادرا على تقسيم السوق
أو بكلمات أخرى ،يجب أن يكون
ً
أيضا الفصل الرابع ،القسم ألف(4.ز)).
(واتال2001 ،؛ انظر
ومع ذلك ،من الناحية العملية ،فإن هناك أدلة قليلة تذكر أن
شركات المستحضرات الصيدالنية تشارك في تحديد التسعير

ً
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وبجانب الشواغل المتعلقة بأسعار األدوية المحمية ببراءات أو
القدرة على تحمل تكاليفها ،أثيرت شواغل بشأن التأخير في
ً
بدءا من تاريخ اعتمادها
توفير هذه األدوية في البلدان األخرى
األول في البلد األول .وقد خلصت إحدى الدراسات (النجوف،
 )2005إلى أنه بينما تشجع البراءات بشكل ال لبس فيه على
طرح أدوية جديدة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع ،تميل
ً
الحقا عندما ُيوجد تنظيم األسعار.
الشركات إلى طرح المنتجات
والصورة مختلطة بالنسبة للبلدان األخرى .وخلص النجوف إلى
أنه بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تتميز بقدرة
عالية على تصنيع اإلصدارات الجنيسة من األدوية الجديدة ،قد
يؤدي تطبيق حماية ملكية فكرية قوية إلى قلة عدد األدوية
الجديدة المطروحة في السوق ،ألن مالكي البراءات قد يؤخرون
طرح أدويتهم بسبب توقعات انخفاض القدرة على الدفع ،وال
يمكن لمنتجي األدوية الجنيسة أن يدخلوا األسواق بسبب الحماية
الممنوحة بموجب البراءات .وفي المقابل ،بينما يقلل تنظيم
األسعار من احتمال طرح األدوية الجديدة وتوفيرها بسرعة في
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،فإن هذا التنظيم كما يبدو
ال يمنع طرح األدوية الجديدة في نهاية المطاف.

ويقدم بعض البلدان حوافز لشركات األدوية األصيلة لكي تطرح
منتجاتها في وقت قريب بعد تسويقها في أي مكان بالعالم
عن طريق حساب مدة الحق االستئثاري في بيانات االختبار من
ً
ً
عوضا عن حساب المدة من تاريخ
عالميا،
تاريخ االعتماد األول
االعتماد األول في هذا البلد .على سبيل المثال ،طبقت شيلي
هذا النظام بعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة
وشيلي (فينك 356.)2011 ،وفي المقابل ،بالنسبة للبلدان ذات
األطر التنظيمية الواهنة ،يوفر تأخير طرح األدوية مزية تجنب
العواقب الوخيمة المتعلقة بسحبها من السوق ألسباب متعلقة
بالسالمة.
ً
وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أن البراءات وغيرها من حقوق الملكية
الفكرية يفترض أنها صكوك قائمة على السوق .فهي تلعب دوراً
ً
محدودا في تقديم حوافز الستحداث أدوية جديدة “لألمراض
المهملة” أو “أمراض الفقراء” في المناطق ذات األسواق
ُ
الصغيرة .ومن ثم ،فإن الجدل الدائر بشأن النفاذ إلى األدوية
نتج عنه جدل بشأن استحداث آليات بديلة غير مرتبطة باألسعار
لتحفيز االبتكار مثل الجوائز أو االلتزامات السوقية المسبقة
( ،)AMCsكما أفرز نماذج جديدة لألعمال مثل شراكات تطوير
المنتجات (357 .)PDPs

جيم .اقتصاديات االبتكار والنفاذ إلى التكنولوجيات
الطبية

بناء على نصيب الفرد من الدخل (شيرر وواتال،
التفاضلي
ً
2002؛ واتال وداي – 2019 ،انظر اإلطار  .)20.2وأظهر فلين
وآخرون ( )2009أنه في حالة عدم تكافؤ توزيع الدخل في
االقتصاد المحلي ،فإن الشركة ستحقق أقصى قدر من إيراداتها
عن طريق بيع كمية محدودة للبلدان الغنية بسعر مرتفع ،مما
ً
ً
اختالفا
نسبيا بين البلدان التي تشهد
يؤدي إلى تشابه األسعار
في مستويات دخل الفرد .ووجد دانزون وآخرون (في )2015
أدلة تفيد بأن التفاوت في الدخل يسهم بالفعل في ارتفاع
ً
نسبيا .وباإلضافة إلى ذلك ،وجدوا أن هذه
أسعار األدوية
األسواق ال تشهد سوى انخفاض طفيف في أسعار منتجات
األدوية األصلية حتى بعد دخول منتجات األدوية الجنيسة.

وقد أجرى هذا البحث آخرون ،على سبيل المثال ،كايل وشيان
( ،)2014اللذان درسا آثار الحماية بالبراءات على توافر األدوية
الجديدة وخلصا إلى أن البراءات تشجع على طرح هذه الجزيئات
في األسواق المحلية .كما خلص كوكبرن وآخرون ( )2016إلى
أنه على الرغم من أن شركات األدوية األصلية تميل إلى طرح
ً
الحقا في حال وجود تنظيم لألسعار ،فإن حقوق
منتجاتها
سرع من طرح المنتجات في
البراءات األطول واألكثر
ً
شموال تُ ّ
جميع البلدان .وعقب هذه الدراسات ،تدرس ورقة عمل أعدتها
منظمة التجارة العالمية (واتال وداي )2019 ،كل من مسألة
التوافر والقدرة على تحمل التكاليف فيما يتعلق باألدوية
المبتكرة في فترة ما بعد اتفاق تريبس (انظر اإلطار .)20.2

اإلطار  :20.2براءات المنتجات والنفاذ إلى األدوية المبتكرة في فترة ما بعد اتفاق تريبس
بحث واتال وداي ( 354)2019في مسألتين هما )1( :كيف يؤثر منح براءات المنتجات للمستحضرات الصيدالنية على احتمالية طرح
شركات المستحضرات الصيدالنية ألدوية جديدة ومبتكرة في تلك األسواق؟ ( )2وبالنسبة لألدوية المبتكرة 355،ما مدى تعديل
أصحاب البراءات أو شركات األدوية الجنيسة ألسعارها لتناسب مستويات الدخل المحلي؟
ً
سوقا ،أن منح براءات المنتجات للمستحضرات
وجدت الدراسة ،باالستعانة ببيانات الطرح في الفترة من  1980إلى  2017التي تتناول 70
ً
ً
إيجابيا على احتمالية الطرح المبكر ،ال سيما للمستحضرات الصيدالنية المبتكرة .ورغم هذا،
تأثيرا
الصيدالنية في قانون البراءات يؤثر
فإن هذا التأثير محدود ً
جدا في األسواق ذات الدخل المنخفض .كما يتم طرح المستحضرات الصيدالنية المبتكرة في وقت أقرب من
المستحضرات غير المبتكرة ،بغض النظر عن نظام البراءات في السوق المحلية.
وباالستعانة بمجموعة بيانات قطاعية ألسعار األدوية األصلية واألدوية الجنيسة في الفترة من  2007إلى  ،2017وجدت الدراسة
أدلة على بعض نماذج التسعير التفاضلي لمنتجات األدوية األصلية والجنيسة .وبشكل عام ،تختلف األدوية األصلية بنحو  11بالمائة
وتختلف األدوية الجنيسة بنحو  26بالمائة .يكون التسعير التفاضلي أكبر في المستحضرات الصيدالنية التي تعالج األمراض المعدية،
وخاصة أدوية اإليدز والعدوى بفيروسه ،مقارنة باألدوية التي تعالج األمراض غير المعدية .ومع ذلك ،وفي كلتا الحالتين فإن أسعار
المستحضرات الصيدالنية بعيدة كل البعد على أن تكون معدلة بالكامل لتناسب مستويات الدخل المحلي .ومن الواضح أن المنافسة،
فعال إلى خفض
ال سيما في سوق دواء معين على النقيض من سوق األدوية التي تعالج حاالت طبية مماثلة ،يمكن أن تؤدي بشكل ّ
األسعار في كل من أسواق األدوية األصلية واألدوية الجنيسة على حد سواء.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

دال .الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والطب
التقليدي
النقاط الرئيسية
•الطب التقليدي هو خالصة المعارف والمهارات والممارسات المبنية على نظريات ومعتقدات وتجارب أصيلة تملكها ثقافات
مختلفة ،سواء كانت قابلة للتفسير أو ال ،الذي يستخدم في المحافظة على الصحة ،والوقاية من األمراض الجسدية والعقلية أو
تشخيصها أو عالجها أو تحسين حالة المريض بها.
•كما هو الحال مع غيرها من األدوية المستخدمة في عالج البشر ،ينبغي أن تكون األدوية التقليدية محكومة بأطر تنظيمية لضمان
اتساقها مع المعايير المطلوبة بشأن السالمة والجودة والفعالية.
•يثير االستغالل التجاري للموارد الوراثية والمعارف التقليدية من جانب جهات غير أصحاب المعارف التقليدية تساؤالت بشأن
الحماية القانونية للمعارف التقليدية ضد االستخدام غير المرخص.
•ويمكن االستعانة بأدوات توثيق المعارف الطبية التقليدية ،مثل قواعد البيانات وقوائم الجرد الوطنية ،كأدلة على حالة التقنية
الصناعية السابقة في إجراءات منح البراءة.
•تعد المهمة األساسية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التأكيد على السيادة الوطنية على الموارد الوراثية وترسيخ
الحق في الموافقة على نحو حر مسبق مستنير بشأن النفاذ إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها واستخدامها.
وتتمثل األهداف الرئيسية الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي في حفظ التنوع البيولوجي ،واالستخدام المستدام لمكوناته،
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع المتحققة من استخدام الموارد الوراثية.
•يحكم إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة لمنظمة الصحة العالمية تبادل فيروسات األنفلونزا (والمواد ذات الصلة) بين مراكز البحث
والكيانات التجارية.

لطالما استند العديد من الشعوب إلى الطب التقليدي باعتباره
الدعامة األساسية للرعاية الصحية بها .ويستعرض هذا القسم
ً
عددا من المسائل المتعلقة باألنظمة الطبية التقليدية فيما يتعلق
بالملكية الفكرية واآلليات التنظيمية والتجارة.

.1

أنظمة المعارف الطبية التقليدية

الطب التقليدي هو خالصة المعارف والمهارات والممارسات
المبنية على نظريات ومعتقدات وتجارب أصيلة تملكها ثقافات
مختلفة ،سواء كانت قابلة للتفسير أو ال ،ويستخدم في المحافظة
على الصحة ،والوقاية من األمراض الجسدية والعقلية أو
تشخيصها أو عالجها أو تحسين حالة المريض بها 358.ويستخدم
ً
شامال يشير إلى األنظمة الطبية
مصطلحا
هذا التعبير باعتباره
ً
التقليدية مثل الطب الصيني التقليدي ( ،)TCMوالطب الهندي
التقليدي والطب اليوناني التقليدي ،وإلى مختلف أشكال الطب
التقليدي الممارس على نحو تقليدي .ومن ثم فإنه ُيفهم على
أفضل نحو بأنه مجموعة من األنظمة المعرفية المميزة التي
تشمل فلسفات ومنتجات وممارسات عالجية مختلفة .أما الطب
التقليدي الذي اتخذته شعوب أخرى (خارج نطاق ثقافته األصيلة)
فيطلق عليه عادة “الطب التكميلي والبديل” (359.)CAM
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ً
صورا مختلفة ،بما في ذلك
ويمكن أن تأخذ األدوية التقليدية
األعشاب والمواد والمستحضرات العشبية ،والمنتجات العشبية
ً
أيضا مواد
النهائية (األدوية العشبية) .وقد يستخدم في تحضيرها
حيوانية أو مواد معدنية .ومن ثم فإن مكوناتها النشطة عبارة عن
مواد مشتقة من النباتات أو الحيوانات أو المعادن 360.ويستخدم
الطب التقليدي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ،ولكن
ً
واعتبارا من عام  ،2018أقرت
بشكل خاص في البلدان النامية.
 88دولة من الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية باستخدام

الطب التقليدي والتكميلي (( )T&CMمنظمة الصحة العالمية،
2019و).
وتعتبر العالجات العشبية الشكل األكثر شعبية للطب التقليدي.
وتعتبر التجارة الدولية في األدوية التقليدية آخذة في التزايد ،حيث
سجلت غرفة التجارة الصينية الستيراد وتصدير األدوية والمنتجات
الصحية أن إجمالي قيمة صادرات المواد الطبية الصينية يبلغ أكثر
من  39مليار دوالر أمريكي ،في حين يبلغ معدل النمو السنوي
نحو  0.5بالمائة من سنة  2014إلى 361 .2018
ترمي أهداف استراتيجية منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي
من  2014إلى  2023إلى دعم الدول األعضاء في:
االستفادة من المساهمة المحتملة للطب التقليدي والتكميلي
في الصحة والعافية والرعاية الصحية التي محورها اإلنسان
والتغطية الصحية الشاملة
وتعزيز االستخدام اآلمن والفعال للطب التقليدي والتكميلي
من خالل التنظيم والبحث والدمج لمنتجات الطب التقليدي
والتكميلي وممارساته وممارسيه في النظام الصحي ،حسب
االقتضاء362.
وفي استراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العامة
واالبتكار والملكية الفكرية ،حددت منظمة الصحة العالمية الطب
التقليدي بوصفه من المجاالت التي ستعالج في برنامج البداية
السريعة الخاص بها .ويهدف البرنامج إلى “دعم البحث والتطوير
والنهوض بوضع المعايير فيما يخص منتجات الطب التقليدي في
البلدان النامية” 363.وقد تم اإلقرار بأهمية دمج الطب التقليدي
والتكميلي في األنظمة الصحية لتعزيز الجهود العالمية التي تعالج
التحديات الصحية في قرار جمعية الصحة العالمية بشأن خطة العمل

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

العالمية المعنية بسالمة المرضى واإلعالن السياسي لألمم المتحدة
بشأن التغطية الصحية الشاملة ،وكالهما اعتُ مد في .2019

.2

المعارف الطبية التقليدية في
السياسات بشأن الصحة والملكية
الفكرية

وبوجه عام ،يمكن تصنيف األنظمة الطبية التقليدية كما يلي:
أنظمة مقننةُ ،كشف عنها كتابة من خالل كتب مقدسة
قديمة؛ وتشمل أنظمة الطب التقليدي الهندي والمنغولي
وطب سيدها والطب الصيني التقليدي والطب التايالندي
التقليدي والطب التبتي والطب اليوناني
أنظمة غير مقننة للمعارف الطبية التقليدية ،لم تُ ثبت كتابة وال
تزال غير مكشوف عنها من قبل أصحاب المعارف التقليدية
ً
شفهيا من جيل إلى آخر.
وتُ لقن
وقد شهد العقد الماضي تزايد االهتمام بالمعارف الطبية التقليدية
في العديد من سياقات السياسات العالمية .فعلى سبيل المثال،
يذكر إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية365،
الذي اعتمد في  2007ما يلي“ :للشعوب األصيلة الحق في طبها
التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية ،بما في ذلك
حفظ النباتات الحيوية الطبية والحيوانات والمعادن الخاصة بها”.
ً
أيضا في سياق “الحق في الحفاظ على تراثها
كما أورد األدوية
الثقافي ومعارفها التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بها
ومظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها والتحكم فيها وحمايتها
وتطويرها”.

.3

تنظيم األدوية التقليدية

كما هو الحال مع غيرها من األدوية المستخدمة في عالج البشر،
ينبغي أن تكون األدوية التقليدية محكومة بأطر تنظيمية لضمان
اتساقها مع المعايير المطلوبة بشأن السالمة والجودة والفعالية.
ويأخذ تنظيم األدوية التقليدية العديد من الصور حول العالم.
فحسب اإلطار التنظيمي والتشريعي الوطني ،قد تباع على أنها
أدوية متاحة بوصفة طبيب أو متاحة بدون وصفة طبيب ،أو
مكمالت غذائية أو منتجات صحية طبيعية أو أطعمة صحية أو
ً
واعتبارا من  ،2018أفادت  124دولة من الدول
أطعمة وظيفية.
األعضاء ( 64بالمائة) أن لديهم قوانين و/أو لوائح بخصوص
األدوية العشبية (منظمة الصحة العالمية2019 ،و).

وأثار النمو في التجارة الدولية في المنتجات الطبية التقليدية
جدال بشأن تأثير اللوائح على التجارة .وقد أبلغت وناقشت الدول
ً
األعضاء في منظمة التجارة العالمية اللوائح التي تتناول مثل
هذه المنتجات في لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بالحواجز
التقنية أمام التجارة (انظر القسم باء(3.ب)( )2أعاله) .ومنذ عام
ُ ،1995أخطرت لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة بأكثر من 80
ً
تدبيرا بشأن تنظيم المنتجات الطبية التقليدية 367.ويعكس النمو
الذي يمكن مالحظته في اإلخطارات المذكورة تزايد انتشار تنظيم
هذه المنتجات 368.وتتمثل األهداف الرئيسية لهذه التدابير التي
ذكرها األعضاء في الحاجة إلى حماية صحة اإلنسان أو سالمته،
ومنع الممارسات الخادعة وحماية المستهلك.

دال .الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والطب
التقليدي

استخدم مصطلح “المعارف التقليدية” في المناقشات الدولية
بمعنى واسع في العديد من السياقات ،وال سيما المناقشات
المتعلقة بسياسات البيئة والتنوع البيولوجي والصحة وحقوق
اإلنسان ونظام الملكية الفكرية .وال يوجد تعريف دولي قانوني
متفق عليه للمصطلح نفسه (الويبو2015 ،أ) 364.ولذلك يستخدم
تعبير “المعارف الطبية التقليدية” في هذه الدراسة في سياق محدد
لكي يشير إلى المحتوى أو الجوهر المتعلقين بالمعارف والمهارات
ً
تحديدا في مجال صحة اإلنسان
والعلوم التقليدية ،وتطبيق ذلك
وعافيته وشفائه .وعلى ذلك فقد يشير إلى األدوية التقليدية على
هذا النحو ،أو إلى أنظمة المعارف المرتبطة بالعالج الطبي (مثل
االستشفاء بالتدليك أو أوضاع اليوغا).

تعزز منظمة الصحة العالمية مجموعة تنظيمية شاملة وتدعمها
تشمل تنظيم منتجات الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي
ً
جزءا من تنفيذ استراتيجية
وممارساته وممارسيه ،باعتبار ذلك
منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي  2014إلى  .2023واعتباراً
من عام  ،2018ذكرت  109دولة من الدول األعضاء وجود إطار
قانوني لممارسات الطب التقليدي والتكميلي ،وأفادت  78دولة
من الدول األعضاء بتنظيم مقدمي الطب التقليدي والتكميلي
(منظمة الصحة العالمية2019 ،و) .وفي هذا الصدد ،تعمل
منظمة الصحة العالمية على وضع العديد من فئات المعايير
والقواعد والوثائق التكنولوجية ،مثل سلسلة من النقاط المرجعية
للتدريب في الطب التقليدي والتكميلي ،وسلسلة من النقاط
المرجعية لممارسته ،وسلسلة من المصطلحات المستخدمة فيه،
وفصل للطب التقليدي يختص بالتصنيف الدولي لألمراض366.

ً
قليال من
عددا
أثار الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية
ً
الشواغل التجارية المحددة في اللجنة المعنية بالحواجز التقنية أمام
التجارة تتناول التدابير المتخذة بشأن المنتجات الطبية التقليدية.
ويكمن الهدف في مناقشة الشواغل المتعلقة بالقوانين أو
اللوائح أو اإلجراءات المحددة التي تؤثر على تجارتهم ،وتكون في
العادة ً
ردا على اإلخطارات.
على سبيل المثال ،في عام  ،2010زعمت الصين واإلكوادور والهند
بأن توجيهي االتحاد األوروبي رقما  2004/24/ECو 2001/83/EC
بشأن منتجات األدوية العشبية التقليدية 369وضعا حواجز ال داعي
لها أمام التجارة في المنتجات الطبية التقليدية 370.وأوضح االتحاد
األوروبي أن توجيه عام  2004قدم إجراء تسجيل مبسط لألدوية
العشبية التقليدية ،على سبيل المثال ،من خالل إعفاء الشركة
المصنعة من تقديم عدد من االختبارات والتجارب السريرية التي
كانت مطلوبة خالف ذلك بموجب إجراء الترخيص المعتاد371.

.4

الشواغل بشأن سوء استخدام المعارف
التقليدية والموارد الوراثية

من المشاكل التي تواجه أصحاب المعارف التقليدية االستغالل
ويثير ذلك تساؤالت بشأن
التجاري لمعارفهم من قبل اآلخرينُ .
الحماية القانونية للمعارف التقليدية ضد االستخدام غير المصرح
به .وال تزال األبحاث مستمرة بشأن األدوية التقليدية والمعارف
الطبية التقليدية في مختلف المجاالت ،ويثير كل منها العديد من
قضايا السياسات:
يطور ممارسو الطب التقليدي خبرتهم من خالل المالحظة،
يحصلون الخبرة التجريبية حول استخدام التركيبات
حيث
ّ
التقليدية .ويسعى العديد من البلدان بشكل متزايد إلى صون
األنظمة الطبية التقليدية والنهوض بها.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ً
علميا
وتُ بذل جهود إلجراء أبحاث للتحقق من األدوية التقليدية
ً
وسريريا إلدراجها في األنظمة الصحية للبلدان.

ويوفر كل من الطب التقليدي والمعارف الطبية التقليدية
أدوات استرشادية لتطوير عالجات جديدة .حيث يعتبر العديد
ً
قائما في األصل على منتجات
من األدوية الحديثة الحالية
عشبية .فعلى سبيل المثال ،يعتمد األوسيلتاميفير ،الذي
يستخدم في عالج أنواع عديدة من عدوى اإلنفلوازا ،في إنتاجه
على حمض الشيكيميك ،الذي ُيستخلص بدوره من اليانسون
النجمي الصيني ،وهو من توابل الطهي المستخدمة في الطب
التقليدي الصيني 372.وتحتوي العالجات الحالية للمالريا على
مشتقات األرتيميسينين االصطناعية ،التي تشتق من نبات
الشيح الحلو أو أرطماسيا أنوا .وهو دواء صيني قديم ما زال
يستخدم في الممارسة الحديثة حيث استخدم في عالج الجنود
المصابين بالمالريا خالل حرب فيتنام وقد تم تطويره من خالل
ً
ً
ً
مستخدما على نطاق
صيدالنيا
مستحضرا
شراكة دولية ليصبح
واسع لعالج المالريا (ريتفيلد.)2008 ،
ً
ً
“تكامليا” وتبحث عن أوجه التآزر بين
نهجا
وتطبق بعض البرامج
أبحاث الطب “التقليدي” والطب “العلمي” ،مما يعكس األهمية
السريرية للطب التقليدي .ومن أمثلة ذلك برنامج بحثي حول
الممارسات الجيدة في أبحاث الطب الصيني التقليدي في مرحلة ما
بعد الجينوم (أوزونر وآخرون )2012 ،ومبادرات للتكامل بين الرعاية
التقليدية والمعاصرة لمرضى السرطان في الشرق األوسط (بين
آير وآخرون .)2012 ،ويتعلق العديد من القضايا التي برزت في هذا
ً
أساسا للبحث الطبي،
النقاش باستخدام المواد الوراثية باعتبارها
واستخدام المعارف الطبية التقليدية إما مباشرة في إنتاج منتجات
جديدة أو باعتبارها أدوات استرشادية في أبحاث العالجات الجديدة.
وقد كان التحول الرئيسي في التركيز يتعلق باإلقرار بما يلي )1( :قد
يكون للمؤتمنين على المعارف الطبية التقليدية وممارسيها حقوق
شرعية؛ ( )2وال يمكن افتراض أن معارفهم متاحة في الملك العام
ومباحة لكي يستخدمها أي شخص؛ ( )3وبما أن المنافع المالية
وغير المالية المتحققة من البحث والتطوير يتم تقاسمها على طول
ً
أيضا لألصل أو
خط تطوير المنتج ،ينبغي أن ُيقدم جزء منصف
منشأ المواد المستخدمة في األبحاث .وقد ذكرت اللجنة المعنية
بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة ( )CIPIHأنها ترى
ضرورة وجود حماية ضد سوء استخدام الموارد الوراثية ()GRs
والمعارف التقليدية لضمان تقاسم المنافع المستمدة من المعارف
التقليدية بصورة عادلة مع المجتمعات التي اكتشفت تلك الموارد
واستخداماتها الطبية الممكنة ،ولتعزيز استخدام مثل هذه المعارف
لصالح الصحة العامة (منظمة الصحة العالمية2006 ،أ).
وي ّ
نظم النفاذ إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها
ُ
في المقام األول من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي ( ،)CBDالتي
دخلت حيز النفاذ في عام  ،1993وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول
على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة
عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (بروتوكول ناغويا)،
الذي دخل حيز النفاذ في عام  373 .2014وتشير سياسات التنوع
البيولوجي الوطنية إلى األدوية التقليدية وأبحاث الطب التقليدي
بشكل متكرر .وتسعى سياسات وطنية عديدة أخرى إلى إنشاء
برامج بحث وتطوير طبيين على أساس تراثها من الموارد الوراثية
والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
وتعتبر المهمة األساسية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول
ناغويا التأكيد على السيادة الوطنية على الموارد الوراثية وترسيخ الحق
في الموافقة المسبقة المستنيرة واالعتماد والمشاركة بشأن النفاذ
إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها واستخدامها.
وتتمثل األهداف الرئيسية الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي في
حفظ التنوع البيولوجي ،واالستخدام المستدام لمكوناته ،والتقاسم
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العادل والمنصف للمنافع المتحققة من استخدام الموارد الوراثية
(انظر اإلطار .)21.2
وأثارت الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والنفاذ وتقاسم المنافع
جدال واسع النطاق .وفي مجال تطوير اللقاحات ،أسس إطار
()ABS
ً
التأهب لألنفلونزا الجائحة الذي أعدته منظمة الصحة العالمية من
ُّ
أجل تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد
األخرى االتفاقات الموحدة لنقل المواد من أجل تطبيق اعتبارات
النفاذ وتقاسم المنافع لتبادل الفيروسات في هذا اإلطار (من أجل
الجدل السياسي حول جوانب النفاذ وتقاسم المنافع فيما يتعلق
بتقاسم الفيروسات ،انظر الفصل الثالث ،القسم هاء) 374.ولكن،
فيما يتعلق بالملكية الفكرية ،يمكن تصنيف قضايا السياسيات في
موضوعين عريضين:
إذا ما كانت البراءات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية من
الممكن الحصول عليها من االختراعات المشتقة من الموارد
الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ،وإذا ما كان ينبغي
ذلك .وبشكل خاص ،ما اآلليات التي يجب إنشاؤها لضمان
عدم منح البراءات عن خطأ فيما يتعلق بالمعارف التقليدية
والموارد الوراثية وأن يذعن مالكو البراءات لمبادئ الموافقة
الحرة المسبقة المستنيرة والنفاذ وتقاسم المنافع .وتعرف
االستراتيجيات المتبعة لضمان عدم حصول الغير على حقوق
ملكية فكرية غير مشروعة أو بدون أي أساس بشأن موضوع
المعارف التقليدية والموارد الوراثية المرتبطة بها “بالحماية
الدفاعية” ،مثل اإلجراءات المتخذة لالستباق أو إبطال البراءات
التي تدعي ابتكارات موجودة بالفعل في صورة معارف
تقليدية.
كيفية االعتراف باألثر القانوني والعملي لحقوق الملكية
الفكرية اإليجابية التي قد يتمتع بها مالكو الموارد الوراثية
والمعارف التقليدية المرتبطة بها أو المؤتمنين عليها ،وكيفية
تفعيل هذا األثر سواء من خالل نظام الملكية الفكرية الحالي
أو من خالل حقوق فريدة من نوعها .ويشار إلى ذلك “بالحماية
الموجبة” .وتتضمن الحماية الموجبة منع االستخدام غير
المصرح به للمعارف التقليدية من قبل الغير واالستغالل
النشط للمعارف التقليدية من قبل المجتمع المحلي األصلي
نفسه.
وقد أدت الشواغل المتعلقة بالمراعاة الواجبة للمعارف التقليدية
في فحص البراءات إلى إطالق مبادرات على الصعيدين الدولي
والوطني لتجنب منح البراءات عن خطأ بشأن األدوية التقليدية
على وجه الخصوص .ومن األمثلة الرائدة المكتبة الرقمية
للمعارف التقليدية ،وهي عبارة عن مشروع تعاوني في الهند بين
مجلس البحوث العلمية والصناعية ووزارة العلوم والتكنولوجيا
ووزارة الصحة ورعاية األسرة .فقد أنشأ فريق متعدد التخصصات
من خبراء الطب الهندي وفاحصي البراءات وخبراء تكنولوجيا
ً
ً
رقميا يجعل
نظاما
المعلومات والعلماء والمسؤولين الفنيين
من الممكن البحث في األدبيات الموجودة في الملك العام
فيما يتعلق بالطب الهندي التقليدي والطب اليوناني التقليدي
ونظام سيدها واليوغا .وتتوفر هذه األدبيات بوجه عام باللغات
واألنساق التقليدية .ومن ثم فإن المكتبة توفر المعلومات بشأن
المعارف الطبية التقليدية بخمس لغات وأنساق دولية يستطيع
أن يفهمها فاحصو البراءات في مكاتب البراءات الدولية .والهدف
هو منع منح البراءات عن خطأ ،375وفي نفس الوقت عدم نشر
المعارف التقليدية بطريقة تسهل التملك غير المشروع لها .وتحث
االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار
والملكية الفكرية الحكومات والمجتمعات المحلية المعنية على
تسهيل النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمعارف الطبية التقليدية
الستخدامها كحالة تقنية صناعية سابقة 376في إجراءات فحص

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

البراءات ،وذلك من خالل إدراج هذه المعلومات في مكتبات
رقمية حيثما أمكن (العنصر 1.5و) .وناقش مجلس منظمة التجارة
العالمية المعني باتفاق تريبس 773ولجنة الويبو الحكومية الدولية
المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية
والفولكلور كيفية تالفي منح البراءات عن خطأ عن طريق استغالل
الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من خالل
استخدام قواعد بيانات378.

.5

ُ
الن ُهج الجديدة لحماية الملكية الفكرية
للمعارف الطبية التقليدية

وأدت األهمية الثقافية والعلمية والبيئية واالقتصادية للمعارف
التقليدية إلى دعوات للحفاظ عليها (صونها من الفقدان أو التبديد)
وحمايتها (صونها من االستخدام غير المالئم أو غير المصرح به
من قبل الغير) ،وثمة العديد من البرامج التي يجري تنفيذها على
األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية لصون الجوانب المختلفة

اإلطار  :21.2بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (بروتوكول ناغويا)

دال .الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والطب
التقليدي

ناقش األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وأعضاء الويبو
ومنظمة التجارة العالمية مفهوم شرط الكشف في نظام
البراءات ،الذي طرحه مؤيدوه باعتباره وسيلة لضمان توافق
البراءات الممنوحة بشأن ابتكارات مشتقة من المعارف التقليدية
والموارد الوراثية مع مبادئ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة
والنفاذ وتقاسم المنافع .وتميزت المقترحات والمناقشات
بالتنوع ،وتناولت مجاالت غير الطب ،رغم أن البراءات في مجال

الطب كانت المحور الرئيسي للمناقشات .ويعتبر الدافع األساسي
وراء اقتراح تطبيق شرط الكشف في نظام البراءات هو إلزام
مودع طلب البراءة بأن يخطر المصدر أو مالك المعارف التقليدية
والموارد الوراثية المستخدمة في االبتكارات المعنية وأن يوثق
االمتثال لشروط الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والنفاذ
وتقاسم المنافع .وقد طبق عدد من البلدان هذه األحكام في
قوانينها الوطنية ،ولكن ال يوجد معيار عالمي متفق عليه .واقترح
تحالف من أعضاء منظمة التجارة العالمية مراجعة اتفاق تريبس
لجعل هذه األحكام إلزامية 383،ولكن ال تزال بلدان أخرى تشكك
في جدوى آلية الكشف هذه وفعاليتها 384.وتقدم المسائل
الرئيسية المتعلقة بمتطلبات الكشف عن البراءات للموارد الوراثية
والمعارف التقليدية (الويبو2017 ،ب) لمحة شاملة عن المسائل
القانونية والتنفيذية الرئيسية بشأن شروط الكشف.

تتناول اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها على حد سواء .ورغم أن االتفاقية
ً
ً
ً
شفافا يهدف إلى ضمان تقاسم
قانونيا
إطارا
تؤكد على الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية ،وضع بروتوكول ناغويا
المنافع الناشئة عن استخدام و/أو تسويق الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها بشكل عادل ومنصف مع بلد المنشأ لها.
يخضع النفاذ إلى الموارد الوراثية بموجب بروتوكول ناغويا لشرطين أساسيين هما :الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والشروط التي
يتفق عليها الطرفان .يحتاج الراغبون في النفاذ إلى الموارد الوراثية إلى الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة من السلطة المختصة في
ً
وفقا للمادة  1.6من بروتوكول ناغويا ويجب التوصل إلى الشروط التي يتفق عليها الطرفان .على سبيل المثال،
بلد المنشأ أو المصدر
يجب على معهد األبحاث الذي يرغب في النفاذ إلى أحد الموارد الوراثية الخاصة بوالية قضائية أخرى أن يفي بااللتزامات التي حددها
تشريع النفاذ وتقاسم المنافع في تلك الوالية القضائية .وفي الممارسة العملية ،قد يعني ذلك التواصل مع جهة التنسيق الوطنية
ذات الصلة بشأن النفاذ وتقاسم المنافع أو أي سلطة مختصة أخرى مسؤولة عن منح النفاذ إلى الموارد الوراثية المحددة ،والتقدم
بطلب للحصول على التراخيص الالزمة وإبرام اتفاقية ثنائية بشأن الشروط التي يتفق عليها الطرفان التي تحدد الشروط واألحكام،
على وجه الخصوص ،للتقاسم المنصف للمنافع .ويجب على األطراف في االستخدام المتفق عليه ألحد الموارد الوراثية التأكد من
ممارسة العناية الواجبة ،وضمان أن يتبع األشخاص المستخدمون للموارد الوراثية في واليتهم القضائية اإلجراءات السليمة للموافقة
الحرة المسبقة المستنيرة والشروط التي يتفق عليها الطرفان379.
ً
وفقا لمبادئ النفاذ وتقاسم المنافع الخاصة ببروتوكول ناغويا .وتنص
وقد ُوضعت ُنهج مختلفة إلدارة حقوق الملكية الفكرية
ً
حصريا
الشروط النموذجية التي يتفق عليها الطرفان المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي لألرجنتين بشكل عام على أن تحتفظ الحكومة
بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمواد المستخدمة ومشتقاتها .وعلى الطرف النقيض الشروط النموذجية التي يتفق عليها
الطرفان بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي ألستراليا التي تمنح المستخدمين حقوق الملكية الفكرية الناشئة من نشاط البحث والتطوير
باستخدام المادة .وبموجب االتفاقية النموذجية السويسرية ،في حالة السعي لتسويق ثمار البحث والتطوير ،فيجب التفاوض على
الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والشروط التي يتفق عليها الطرفان الجديدة ،ويتيح ذلك للمستخدم الفرصة إليداع طلب للحصول
على حقوق الملكية الفكرية في غضون فترة زمنية متفق عليها ،وبعد ذلك يمارس المزود حقه في نشر البحث ،ومن ثم وضعه في
الملك العام .وينص المرفق األول (ي) من بروتوكول ناغويا على إمكانية الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة .وفي
التأهب لألنفلونزا الجائحة ،فإن النسخة األولى من االتفاق الموحد لنقل المواد ،التي تنظم مشاركة المواد البيولوجية لإلطار
إطار
ُّ
داخل النظام العالمي لمنظمة الصحة العالمية لمراقبة األنفلونزا ومكافحتها ،تمنع المستخدم من الحصول على حقوق الملكية الفكرية
المتعلقة بالمادة ،في حين أن النسخة الثانية من االتفاق ،التي تنظم مشاركة الموارد البيولوجية لإلطار خارج النظام العالمي لمنظمة
الصحة العالمية لمراقبة األنفلونزا ومكافحتها ،ال تمنع المستخدم من الحصول على تلك الحقوق (انظر الفصل الثالث ،القسم هاء.)3.
وتجري مناقشة استخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الوراثية فيما يتعلق بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي من قبل أطراف
380
عرف المصطلح “معلومات التسلسل الرقمي” في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي.ويدور نقاش
االتفاقية وبروتوكول ناغويا .ولم ُي َّ
التأهب لألنفلونزا الجائحة (انظر الفصل الثالث ،القسم هاء.)4–3.ويستخدم هذا النقاش مصطلح “بيانات
مماثل في سياق إطار
ُّ
التسلسل الجيني” ويفهم المصطلحين على أنهما يعنيان المعلومات المتعلقة بالتسلسل الجيني 381.وترى منظمة الصحة العالمية أن
معلومات التسلسل الرقمي من مسببات األمراض هي إحدى سلع الصحة العامة العالمية التي يجب إتاحتها على نطاق واسع للجميع
وأن المنافع المستمدة من استخدام معلومات التسلسل هذه يجب تقاسمها بإنصاف مع الجميع ،بدون إعاقة المشاركة السريعة
وحسنة التوقيت والواسعة للتسلسالت لمكافحة األمراض والوقاية منها والتأهب لها382.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

للمعارف التقليدية والنهوض بها وحمايتها .وتشمل هذه
اإلجراءات )1( :المحافظة على السياق الثقافي واالجتماعي الحي
للمعارف التقليدية ،بحيث يظل اإلطار العرفي لتطوير المعارف
ً
قائما و( ،)2المحافظة على
التقليدية ونقلها وإدارة النفاذ إليها
المعارف التقليدية في شكل ثابت كما هو الحال عند توثيقها أو
تسجيلها.
وما يعني الويبو في المقام األول هو “الحماية” من منظور
الملكية الفكرية (أي الحماية ضد النسخ والتحوير واالستخدام
من قبل أطراف غير مصرح لهم) .والهدف بإيجاز هو ضمان عدم
ً
ً
خاطئا .وقد ُوضع شكالن من الحماية
استخداما
استخدام المواد
ـ الحماية الموجبة والحماية الدفاعية ـ ويطبق الشكالن ،كما هو
موضح أعاله.
وتعمل اللجنة الحكومية الدولية للويبو والدول األعضاء على إعداد
صك قانوني دولي يكفل الحماية الفعالة للمعارف التقليدية ،كما
تبحث عن سبل لمعالجة جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالنفاذ
إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع المستمدة منها ،بما في
ذلك شروط الكشف عن البراءات .ويتاح للدول األعضاء مسودتان
من النصوص للمناقشة 385.ويركز عمل اللجنة الحكومية الدولية
بشأن المعارف التقليدية 386على الحماية الموجبة وجانب الحماية
المتعلق بالملكية الفكرية ،وهو اإلقرار بالحقوق في منع اآلخرين
من استخدام المعارف التقليدية بطريقة غير مشروعة وغير مصرح
بها وممارسة هذه الحقوق .ورغم بذل الدول األعضاء في الويبو
ً
جهودا مستمرة في تفاوضها حول هذه القضايا ،فإنها لم تصل إلى
اتفاق نهائي .ولذلك فنص الصك القانوني الدولي بشأن الحماية
الفعالة للمعارف التقليدية في تغير مستمر ،وال تزال المسودات
الجديدة تقدم بصفة منتظمة .وتسعى المعلومات المقدمة أدناه
إلى توفير وصف عريض وغير رسمي لطبيعة المناقشات الجارية
في مفاوضات الويبو.
وناقش األعضاء ،في مجلس منظمة التجارة العالمية المعني
باتفاق تريبس ،بشكل مستمر حماية المعارف التقليدية ،بما
في ذلك اإلجراءات المتخذة على المستوى الوطني والحاجة
إلى وضع إطار دولي لحماية المعارف التقليدية .وفي السابق،
اقترحت المجموعة األفريقية اتخاذ قرار رسمي بتأسيس نظام
لحماية المعارف التقليدية ،ولكن هذه المناقشات لم تفض إلى
أي نتائج387.

(أ)

لماذا حماية المعارف التقليدية؟

نظرت اللجنة الحكومية الدولية في أهداف السياسات المتعلقة
بالحماية الدولية 388،بما في ذلك:
منع االستخدام غير المصرح به للمعارف التقليدية

وقمع االستخدام غير المشروع وغير المنصف واستبعاد
حقوق الملكية الفكرية غير المصرح بها
والنهوض باالبتكار واإلبداع وأنشطة التنمية والتجارة
المشروعة على مستوى الجماعات المحلية
وضمان الحصول على الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة
والحرص على التبادل القائم على شروط يتفق عليها الطرفان
وتشجيع التقاسم المنصف للمنافع.
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(ب) ما المطلوب حمايته؟ ولصالح من؟
ال يوجد حتى اآلن تعريف متفق عليه للمعارف التقليدية على
الصعيد الدولي .ومن حيث المبدأ ،تشير المعارف التقليدية إلى
المعارف في حد ذاتها ،وال سيما المعارف التي تكون نتيجة نشاط
فكري في سياق تقليدي ،وتشمل الدراية العملية والممارسات
ً
عموما أن الحماية ينبغي
والمهارات واالبتكارات .ومن المتفق عليه
أن تفيد باألساس أصحاب المعارف التقليدية أنفسهم ،بمن فيهم
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية .ولكن ال يوجد اتفاق بشأن
إذا ما كانت األسر واألمم واألفراد وغيرهم (كالدولة نفسها) من
الممكن أن يكونوا مستفيدين .وبينما ينظر إلى المعارف التقليدية
ً
جماعيا لكي تكون الشعوب
عادة على أنها تُ ستنبط وتُ حفظ وتنتقل
األصلية والمجتمعات المحلية أصحاب أي حقوق ومنافع مرتبطة
ً
أيضا أفراد
بها ،في بعض الحاالت قد يكون من بين المستفيدين
معترف بهم داخل المجتمعات المحلية ،مثل بعض الممارسين
ً
تحديدا إلى المعارف الطبية
الصحيين التقليديين (مع اإلشارة
التقليدية) .وال تستخدم بعض البلدان مصطلحي “الشعوب
األصلية” أو “المجتمعات المحلية” وتعتبر أن المعارف التقليدية
يستأثر بها أفراد أو أسر.

(ج)

ما المطلوب الحماية منه؟

يشتكي أصحاب المعارف التقليدية من عدم احترام معارفهم
ً
خليطا
وتقديرها .على سبيل المثال ،عندما يوفر معالج تقليدي
من األعشاب لعالج مرض ما ،قد ال يسمي المعالج مركبات
كيميائية بعينها ويصفها ويشرح تأثيرها على الجسم من منظور
الكيمياء الحيوية الحديثة ،ولكن المعالج ،في الواقع ،استند في
عالجه الطبي هذا على أجيال من التجارب السريرية التي أجراها
المعالجون في الماضي ،وعلى فهم سليم للتفاعل بين الخليط
ووظائف األعضاء البشرية ،كما في حالة نبات اللقلقي (فيندالند
وجياو.)2018 ،

(د)

كيف تُ حمى المعارف التقليدية؟

إن تنوع المعارف التقليدية يعني أنه ال يوجد حل “واحد يناسب
الجميع” بحيث يستوعب جميع البلدان والمجتمعات المحلية .ومن
ً
أيضا تحديد كيفية تنفيذ الحماية بموجب نظام
التحديات الكبيرة
وطني على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ولطالما استُ خدمت حقوق الملكية الفكرية الحالية بنجاح في
الحماية من بعض أشكال سوء االستخدام والتملك غير المشروع
لجوانب المعارف التقليدية .حماية ثقافتكم وتعزيزها :دليل عملي
عن الملكية الفكرية للشعوب األصلية والجماعات المحلية (الويبو،
2017ج) يشرح كيفية استخدام أدوات الملكية الفكرية لحماية
المعارف التقليدية وتعزيزها .وقد كيفت بلدان عديدة أنظمة ملكية
فكرية حالية لتالئم احتياجات أصحاب المعارف التقليدية ،بما في
ذلك من خالل وضع قواعد أو إجراءات محددة لحماية المعارف
التقليدية .على سبيل المثال ،لدى مكتب الصين للملكية الفكرية
فريق من فاحصي البراءات المتخصصين في الطب الصيني
التقليدي .ووضعت بلدان أخرى أنظمة جديدة فريدة من نوعها
وقائمة بذاتها لحماية المعارف التقليدية .ويعتبر الصك القانوني

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

الدولي للحماية الفعالة للمعارف التقليدية ،الذي يجري التفاوض
ً
ً
فريدا من نوعه .وثمة
نظاما
بشأنه في اللجنة الحكومية الدولية،
خيارات أخرى متاحة ،مثل قوانين العقود والقوانين المتصلة
بالتنوع البيولوجي ،والقوانين والبروتوكوالت العرفية والمرتبطة
بالشعوب األصلية.

(هـ) التوثيق

دال .الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والطب
التقليدي

ً
غالبا يعتبر الوسيلة التي ينفذ من
يتميز التوثيق بأهمية خاصة ألنه
خاللها الناس إلى المعارف التقليدية خارج الدائرة التقليدية .وهو ال
يضمن الحماية القانونية للمعارف التقليدية ،مما يعني أنه ال يمنع

وبناء على كيفية إجراء عملية
الغير من استخدام المعارف التقليدية.
ً
التوثيق ،قد تؤدي إلى تعزيز مصالح المجتمع المحلي أو اإلضرار
بها .فقد تُ فقد حقوق الملكية الفكرية أو تعزز عندما توثق المعارف
التقليدية .وقد أعدت الويبو توثيق المعارف التقليدية  -مجموعة
أدوات (الويبو2017 ،أ) لمساعدة أصحاب المعارف التقليدية ،خاصة
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،على حماية مصالحهم إذا
قرروا أن يوثقوا معارفهم التقليدية .وتركز مجموعة األدوات هذه
على إدارة الشواغل المتعلقة بالملكية الفكرية أثناء عملية التوثيق،
كما تتخذ عملية التوثيق بوصفها نقطة بداية لمزيد من اإلدارة
ً
أصوال فكرية وثقافية
نفعا للمعارف التقليدية باعتبارها
األكثر
ً
للمجتمع المحلي.
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24

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :19-52االستراتيجية الدوائية
المنقحة.

1

ُي َقر بالحق في الصحة في الصكوك الدولية ،مثل دستور منظمة
الصحة العالمية ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة  )25والعهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة .)12

25

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :30-60الصحة العامة واالبتكار
والملكية الفكرية.

2

انظر المنصة المعرفية للتنمية المستدامة المتاحة على الرابط
 ،https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsعلى وجه
التحديد أهداف التنمية المستدامة  1و 3و.17

26

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :27-56حقوق الملكية الفكرية
واالبتكار والصحة العامة.

27

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :30-56االستراتيجية العالمية
لقطاع الصحة بشأن اإليدز والعدوى بفيروسه.

3

وثيقة األمم المتحدة .E/C.12/2000/4

4

المرجع السابق.

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :26-59التجارة الدولية
والصحة.

5

تقرير المقرر الخاص بشأن الحق في الصحة (،A/61/338 ،)2006
الفقرة .49

28

6

وثيقة األمم المتحدة .E/C.12/GC/17

29

7

وثيقة األمم المتحدة .E/C.12/GC/24

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :30-60الصحة العامة واالبتكار
والملكية الفكرية.

8

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان القرار  ،31/2002انظر
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/
.SRRightHealthIndex.aspx

30

لالطالع على قائمة المنشورات ذات الصلة من منظمة الصحة
العالمية والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ،انظر https://www.
.who.int/phi/publications/en/

9

انظر https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/
.SRRightHealthIndex.aspx

31

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :27-56حقوق الملكية الفكرية
واالبتكار والصحة العامة.

10

انظر https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/
.AnnualReports.aspx

32

11

وثائق األمم المتحدة  ،A/HRC/RES/32/15و،A/HRC/RES/23/14
و.A/HRC/41/L.13

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :21-61االستراتيجية وخطة
العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية؛
جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :16-62االستراتيجية وخطة
العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية.

12

وثيقتا األمم المتحدة  ،A/HRC/RES/32/15و.A/HRC/41/L.13

33

13

وثيقة األمم المتحدة .A/RES/S-26/2

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :21-61االستراتيجية وخطة
العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية،
المرفق ،الفقرة .7

14

وثيقة األمم المتحدة .A/RES/70/266

34

انظر الفصل الثالث ،القسم جيم.4.

15

انظر المنصة المعرفية للتنمية المستدامة المتاحة على الرابط
.https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

35

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :21-61االستراتيجية وخطة
العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية،
المرفق ،الفقرة (14هـ).

16

انظر .https://www.un.org/millenniumgoals/

36

المرجع السابق ،العنصر (1.5ح) من المرفق.

17

جميع التقارير المقدمة إلى الفريق الرفيع المستوى التابع ألمين عام
األمم المتحدة المعني بالحصول على األدوية متاحة على الرابط:
http://www.unsgaccessmeds.org/reports-documents.

37

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :21-61االستراتيجية وخطة
العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية،
الفقرة .)5(4

18

وثيقة منظمة التجارة العالمية  .IP/C/75مجلس الجوانب المتصلة
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية – التقرير السنوي ( )2016لمجلس
تريبس؛ وثيقة منظمة الصحة العالمية  .A70/20معالجة النقص
العالمي في األدوية واللقاحات وإتاحتها؛ مجلس األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان .الدورة الرابعة والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان (من
 27فبراير إلى  24مارس  .)2017حلقة نقاش حول الممارسات الجيدة
والتحديات الرئيسية المتصلة بالنفاذ إلى األدوية باعتبارها أحد العناصر
األساسية المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن
بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

38

انظر الفصل األول ،القسم باء.4.

39

انظر قراري جمعية الصحة العالمية ج ص ع،)17(EB136 ،16.62
وج ص ع.18-68

40

جمعية الصحة العالمية ،القرار :ج ص ع :)9(71االستراتيجية وخطة
العمل العالميتان بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية:
استعراض شامل للبرنامج.

41

19

انظر ،على وجه الخصوص ،اجتماعات مجلس تريبس المعقودة في
 8إلى  9نوفمبر  ،2016وثيقتي منظمة التجارة العالمية IP/C/M/83
و ،Add.1واجتماعات مجلس تريبس المعقودة في  1إلى  2مارس
 ،2017وثيقتي منظمة التجارة العالمية  IP/C/M/85و.Add.1

التأهب لمواجهة
جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع:5-64
ُّ
األنفلونزا الجائحة :التبادل بشأن فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى
ً
أيضا الفصل الثالث ،القسم هاء.
اللقاحات والفوائد األخرى.انظر

42

20

انظر وثائق الويبو  ،SCP/25/6و ،SCP/26/8و،SCP/27/10
و SCP/28/12و ،SCP/29/8متاحة على الرابطhttps://www. :
.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=61

ً
أيضا جمعية الصحة
وثيقة األمم المتحدة  .A/RES/66/2انظر
العالمية ،القرار ج ص ع) :65(8الوقاية من األمراض غير المعدية
ومكافحتها :متابعة الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة رفيع
المستوى بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها.

43

انظر .https://www.gardp.org/

21

وثائق األمم المتحدة  ،WHA70/2017/REC/3وWHA71/2018/
 ،REC/3و ،EB140/2017/REC/2و.EB144/2019/REC/2

44

انظر .https://www.who.int/research-observatory/en/

22

قرار الجمعية العامة .A/RES/71/159

45

انظر https://www.who.int/medicines/access/fair_pricing/
.en/

23

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :14-49االستراتيجية الدوائية
المنقحة.

46

انظر https://www.who.int/phi/implementation/
.tech_transfer/en/

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

47

“مقاومة مضادات الميكروبات – وباء عالمي ،ورقة المعلومات
األساسية في الندوة التقنية عن مقاومة مضادات الميكروبات:
كيف يمكن تعزيز ابتكار المضادات الحيوية والنفاذ إليها واستخدامها
المناسب؟ من إعداد أمانات منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة
التجارة العالمية” ،متاحة على الرابطhttps://www.wipo.int/ :
_edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_who_wto_ip_ge_16/wipo
.who_wto_ip_ge_16_inf_2.pdf

48

انظر https://www.who.int/antimicrobial-resistance/
.interagency-coordination-group/final-report/en/

49

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :7-68خطة العمل العالمية
بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.

50

انظر وثيقة منظمة الصحة العالمية  A72/18الفقرات  37إلى ،41
متاحة على الرابطhttp://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ :
ً
أيضا http://www.fao.org/
WHA72/A72_18-en.pdf؛ انظر
https://www.oie.int/en/ ,antimicrobial-resistance/en/
ourscientific-expertise/veterinary-products/antimicrobials/
وhttps://www.who.int/foodsafety/areas_work/
.antimicrobial-resistance/tripartite/en/

51

وثيقة األمم المتحدة .A/RES/71/3

52

المرجع السابق ،الفقرة .15

53

أعد فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت ست ورقات نقاش تتناول
ّ
الموضوعات التالية )1( :مقاومة مضادات الميكروبات :االستثمار في
االبتكار والبحث وتعزيز البحث والتطوير والنفاذ؛ ( )2مقاومة مضادات
الميكروبات :خطط العمل الوطنية؛ ( )3رصد ومراقبة استخدام
مضادات الميكروبات ومقاومتها؛ ( ،)4الحوكمة العالمية المستقبلية
لمقاومة مضادات الميكروبات؛ ( )5االستخدام األمثل لمضادات
الميكروبات؛ و( )6مواجهة التحدي المتمثل في مقاومة مضادات
الميكروبات :من التواصل إلى العمل الجماعي .ورقات النقاش متاحة
على الرابطhttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/ :
wipo_who_wto_ip_ge_16/wipo_who_wto_ip_ge_16_inf_2.
.pdf
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وثيقة األمم المتحدة .A/73/869

55

وثيقة األمم المتحدة .A/RES/74/2

56

انظر _https://www.wipo.int/meetings/en/2016/wipo
wto_who_technical_symposium.html؛ “مقاومة مضادات
الميكروبات – وباء عالمي ،ورقة المعلومات األساسية في الندوة
التقنية عن مقاومة مضادات الميكروبات :كيف يمكن تعزيز ابتكار
المضادات الحيوية والنفاذ إليها واستخدامها المناسب؟ من إعداد
أمانات منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية”،
متاحة على الرابطhttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/ :
_mdocs/en/wipo_who_wto_ip_ge_16/wipo_who_wto_ip
.ge_16_inf_2.pdf
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انظر ،على سبيل المثال ،حلقة عمل منظمة التجارة العالمية عن
التجارة والصحة العامة ،التي نُ ظمت بالتعاون الوثيق مع منظمة
الصحة العالمية والويبو ،من  8إلى  12أكتوبر https://www. ،2018
.wto.org/english/news_e/news18_e/tra_15oct18_e.htm
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انظر https://apps.who.int/iris/bitstream/
.handle/10665/193736/9789241509763_eng.pdf?sequence=1

59

انظر .https://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/

60

انظر مكتبة منظمة الصحة العالمية لخطط العمل الوطنية ،متاحة
على الرابطhttps://www.who.int/antimicrobial-resistance/ :
national-action-plans/library/en/

61

انظر ،على سبيل المثال ،منظمة الصحية العالمية .ترخيص
تسويق منتجات المستحضرات الصيدالنية مع إشارة خاصة
إلى المنتجات متعددة المصادر (الجنيسة) :دليل للسلطات
التنظيمية الوطنية المعنية بتداول األدوية ( – )NMRAsالنسخة
الثانية ،متاح على الرابطhttps://apps.who.int/iris/ :
bitstream/handle/10665/44576/9789241501453_eng.
pdf?sequence=1؛ األداة المرجعية العالمية لمنظمة الصحة
العالمية ،متاحة على الرابطhttps://www.who.int/medicines/ :

regulation/benchmarking_tool/en/؛ األداة المرجعية العالمية
لمنظمة الصحة العالمية لتقييم النظام التنظيمي الوطني للمنتجات
الطبية .النظام التنظيمي الوطني ( :)RSالمؤشرات وصحائف الوقائع
متاحة على الرابطhttps://www.who.int/medicines/areas/ :
.regulation/01_GBT_RS_RevVI.pdf?ua=1
62

ً
أيضا .http://www.who.int/medical_devices/safety/en/
انظر
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انظر الئحة االتحاد األوروبي رقم  745/2017والئحة االتحاد األوروبي
رقم 746/2017؛ هيئة اإلذاعة البريطانية“ ،أسئلة وأجوبة :المخاوف
الصحية بشأن عمليات زرع الثدي بشركة  ”PIPفي  10ديسمبر
 ،2013متاحة على الرابطhttps://www.bbc.com/news/ :
.health-16391522

64

ً
أيضا https://www.who.int/clinical-trials-registry-
انظر
 .platform/about/glossaryلالطالع على معلومات عن دور التجارب
السريرية في عملية تطوير الدواء ،انظر الفصل الثالث ،القسم باء.7.

65

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :34-58مؤتمر القمة الوزاري
المعني بالبحوث الصحية.

66

الجمعية الطبية العالمية ،إعالن تايبيه بشأن االعتبارات األخالقية فيما
يتعلق بقواعد البيانات الصحية والبنوك الحيوية ،متاح على الرابط:
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اليونسكو ،برنامج المبادئ األخالقية في مجال التكنولوجيا
الحيوية ،متاح على الرابطhttp://www.unesco.org/new/ :
en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
.about-bioethics/
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اليونسكو ،اإلعالن العالمي بشأن المبادئ األخالقية في مجال
التكنولوجيا الحيوية وحقوق اإلنسان .بتاريخ  19أكتوبر  ،2005متاح
على الرابطhttp://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ :
.ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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الويبو ،استعراض لمسائل الملكية الفكرية والمبادئ األخالقية
في مجال التكنولوجيا الحيوية :مسودة التشاور ،متاح على الرابط:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/932/
ً
أيضا ندوة الويبو بشأن علوم الحياة
wipo_pub_b932ipb.pdf؛ انظر
بتاريخ  4سبتمبر  ،2007متاحة على الرابطhttps://www.wipo.int/ :
.meetings/en/details.jsp?meeting_id=14142
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انظر .https://www.who.int/ethics/about/unintercomm/en/
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متاح على الرابطhttp://www.unesco.org/new/en/ :
social-and-human-sciences/themes/bioethics/
.human-genome-and-human-rights/
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متاح على الرابطhttp://www.unesco.org/new/en/social-and- :
.human-sciences/themes/bioethics/ human-genetic-data/
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متاح على الرابطhttp://www.unesco.org/new/ :
ensocial-and-human-sciences/themes/bioethics/
.bioethics-and-human-rights/
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لجنة الخبراء االستشارية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بوضع
المعايير العالمية للحوكمة والرقابة على تعديل الجينوم البشري،
انظر https://www.who.int/ethics/topics/human-genome-
editing/committee-members/en/؛ القمة العالمية للجان الوطنية
المعنية بالمبادئ األخالقية في مجال التكنولوجيا الحيوية ،انظر
https://www.who.int/ethics/partnerships/globalsummit/
.en/
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القوائم النموذجية لألدوية األساسية الصادرة عن منظمة الصحة
العالمية متاحة على الرابطhttps://www.who.int/medicines/ :
.publications/essentialmedicines/en/

76

منظمة الصحة العالمية ،لجنة الخبراء المعنية بالتوحيد البيولوجي،
جنيف ،من  19إلى  23أكتوبر “ ،2009مبادئ توجيهية بشأن تقييم
منتجات األدوية البيولوجية المماثلة ( ،”)SBPمتاحة على الرابط:
https://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/
.biological_therapeutics/TRS_977_Annex_2.pdf?ua=1
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت
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انظر ،على سبيل المثال ،بيركويتز ،إس إيه ،إنجين ،جي آر ،مازو جي
آر وجونز ،جي بي (“ ،)2012األدوات التحليلية لوصف للمستحضرات
الصيدالنية البيولوجية واآلثار على المتشابهات البيولوجية” ،جريدة
.Nature Reviews. Drug Discovery 11(7): 527–540
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انظر https://www.who.int/biologicals/biotherapeutics/
.biotherapeutic-products/en/
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ً
أيضا الوكالة األوروبية لألدوية ،المتشابهات
انظر
البيولوجية :نظرة عامة ،متاح على الرابطhttps://www. :
ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/
.biosimilar-medicines-overview
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انظر الوكالة األوروبية لألدوية ،تعددية التخصصات:
المتشابهات البيولوجية ،متاحة على الرابطhttps://www. :
ema.europa.eu/en/human-regulatory/researchdevelopment/scientific-guidelines/multidisciplinary/
.multidisciplinary-biosimilar
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انظر https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/
_humanarzneimittel/authorisations/information/anpassung
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انظر https://www.who.int/biologicals/biotherapeutics/
.similar_biotherapeutic_products/en/
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انظر اإلجراء التجريبي لمنظمة الصحة العالمية بشأن اإلثبات المسبق
لألهلية لمنتجات األدوية البيولوجية ومنتجات األدوية البيولوجية
المماثلة ،المتاح على الرابطhttps://www.who.int/medicines/ :
.regulation/biotherapeutic_products/en/
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تختلف مجموعة المنتجات المدرجة في فئة المنتجات الطبية العالجية
ً
ً
طفيفا بين المنظمين ،انظر https://eur-lex.
اختالفا
المتقدمة
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560343808
 209&uri=CELEX:32007R1394وhttps://www.fda.gov/
BiologicsBloodVaccines/CellularGeneTherapyProducts/
.ucm537670.htm
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انظر المعهد الوطني للسرطان ،األدوية والعالج :متاح على الرابط:
https://www.cancer.gov/nano/cancer-nanotechnology/
.treatment
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يتم تناول توريد األدوية والتكنولوجيات الطبية في إطار النظم
فضال عن الشراء وتنظيم األسعار وتمويل النظم الصحية،
الصحية،
ً
في الفصل الرابع ،القسم ألف.9–4.
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متصورا”،
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الصحة :الفرص والتحديات ،الندوة التقنية المشتركة بين منظمة
الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة العالمية ،جنيف 31 ،أكتوبر
 ،2019متاحة على الرابطhttps://www.wto.org/english/ :
،tratop_e/trips_e/who_wipo_wto_e.htm; WIPO, 2019b
صفحة 143؛ وثيقة الويبو .SCP/30/5

90

إدارة الغذاء والدواء في الواليات المتحدة ،رسالة موافقة على طلب
البيولوجية 30 ،أغسطس  ،2017متاحة على
ترخيص استخدام المواد
ّ
الرابط.https://www.fda.gov/media/106989/download :
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WO/2012/079000؛ يورجنز وكالرك.2019 ،
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انظر المناقشة حول “دعم البنية التحتية الجديدة للبيانات والعمليات
التنظيمية” في جامعة كورنيل ،وإنسيد والويبو (.)2019
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التوجيه  2001/83/ECالصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بشأن
قانون المجتمع المحلي المتعلق بالمنتجات الطبية لالستخدام البشري،

المواد  )1(10و()5؛ الئحة المفوضية األوروبية رقم  ،2004/726المادة
ً
أيضا  ،WT/TPR/S/284/Rev.2الفقرة .295.3
 ،)11(14انظر
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انظر فرياس ،زد (“ ،)2013استئثارية البيانات وحماية السوق ومكافآت
طب األطفال” ،عرض تقديمي حول حلقة عمل الوكالة األوروبية
لألدوية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 26 ،أبريل
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في سياق منتجات األدوية البيولوجية (انظر الفصل الثاني ،القسم
ألف(6.د)).يتوفر نظام لالختبارات في المبادئ التوجيهية لتحديد
ما الذي يشكل المنتجات اليتيمة “المماثلة” ،انظر التقرير النهائي
 .C(2008) 4077 19.9.2008المفوضية األوروبية ،الرسالة الموجهة
من المفوضية :المبدأ التوجيهي بشأن جوانب تطبيق المادة )1(8
و( )3من الئحة المفوضية األوروبية رقم  :2000/141تقييم تماثل
المنتجات الطبية مقارنة مع المنتجات الطبية اليتيمة المصرح بها التي
تستفيد من استئثار السوق وتطبق االستثناءات من هذا االستئثار،
متاح على الرابطhttps://ec.europa.eu/health//sites/health/ :
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الئحة المفوضية األوروبية رقم  2006/1901الصادرة عن البرلمان
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المستخدمة في طب األطفال وتعديل الئحة الجماعة األوروبية
االقتصادية رقم  ،92/1768والتوجيه  ،2001/20/ECوالتوجيه
 ،2001/83/ECوالئحة المفوضية األوروبية رقم (OJ 2004/726
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انظر المبدأ التوجيهي بشأن مراجعة فترة اسئثارية السوق للمنتجات
الطبية اليتيمة ،متاح على الرابطhttps://eur-lex.europa.eu/ :
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:242:0008:0011:
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إدارة الغذاء والدواء في الواليات المتحدة ،توجيهات الصناعة:
ً
وفقا
استئثارية المستحضر المرجعي للمنتجات البيولوجية المودعة
للقسم (351أ) من قانون خدمة الصحة العامة ،أغسطس ،2014
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(“لمراجعة اقتصاديات الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيات
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الخليجي ( ،)GCCوالقرار رقم  486بشأن نظام الملكية الفكرية
المشترك في جماعة دول األنديز (.)CAN

113

انظر .https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct
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115
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وفرت حلقة العمل التقنية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية
والويبو ومنظمة التجارة العالمية بشأن معايير أهلية الحماية ببراءة
المنعقدة في  27أكتوبر  2015للمشاركين رؤى عملية حول كيفية
ً
عمليا على
تطبيق معايير أهلية الحماية ببراءة الموضوعية الرئيسية
المستوى القطري وكيف يمكن للتعريفات والتفسيرات المختلفة
التأثير على الصحة العامة .يمكن االطالع على العروض المقدمة على
الموقع اإللكتروني لحلقة العمل على الرابط https://www.wto.org/
.english/tratop_e/trips_e/trilat_workshop15_e.htm
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انظرالفصل الرابع ،القسم جيم(1.ب).
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انظر https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
.guidelines/e/g_ii_5.htm
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انظر https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
.guidelines/e/j.htm
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انظر https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
.guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm
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انظر https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
.guidelines/e/index.htm
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تنص المادة  2.27على أنه “يجوز لألعضاء االستثناء من أهلية الحماية
ً
ً
ضروريا
تجاريا في أراضيها
ببراءة لالختراعات التي يكون منع استغاللها
لحماية النظام العام أو األخالق ،بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة
البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب إلحاق ضرر جسيم بالبيئة،
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ناجما فقط عن حظر قوانينها لذلك
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االستغالل”.
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&docid=160936&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&d
.ir=&occ=first&part=1&cid=344078

130

شركة ] International Stem Cell Corporation [2016مكتب
البراءات النمساوي .52

131

راجع مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية نطاق المادة
(3.27ب) منذ عام  ،1999انظر وثيقة منظمة التجارة العالمية
 .IP/C/W/369/Rev.1تناولت دراسة أجرتها الويبو عام ( 2010وثيقة
الويبو  ،SCP/15/3المرفق  :3دنيس بورجيس باربوسا وكارين جراو
كونتز ،الموضوعات المستبعدة من الحماية بالبراءات ،واالستثناءات
والتقييدات على الحقوق ،والتكنولوجيا الحيوية) بالتفصيل كيفية
تطبيق البلدان لألحكام المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية في قانون
محدثة حول الموضوعات
البراءات .يمكن االطالع على معلومات
ّ
المستبعدة من الحماية بالبراءات على الرابطhttps://www.wipo. :
.int/scp/en/annex_ii.html

132

بعض جوانب قوانين البراءات الوطني/اإلقليمية :المرفق الثاني
المنقح من الوثيقة  :SCP/12/3 Rev.2التقرير الخاص بنظام
البراءات الدولي ،متاح على الرابطhttps://www.wipo.int/scp/en/ :
.annex_ii.html

133

نُ شرت معلومات حول كيفية تعريف القانون الوطني واإلقليمي
الجدة في وثيقة الويبو  ،SCP/12/3 Rev.2والتقرير عن نظام الدولي
للبراءات ،المرفق الثاني ،بعض الجوانب في قوانين البراءات الوطنية/
اإلقليمية المنقحة ،الذي يخضع للتحديث بانتظام ومتاح على الرابط:
.https://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html

134

 134الويبو  ،SCP/22/3الفقرتان  13إلى .14

135

الويبو  ،SCP/22/3الفقرة .23

136

الويبو  ،SCP/22/3الفقرة .14

137

مثال مقتبس من المبادئ التوجيهية للبحث الدولي والفحص
التمهيدي الدولي في معاهدة التعاون بشأن البراءات ،الفقرة (4.13د)،
متاح على الرابطhttps://www.wipo.int/export/sites/www/ :
.pct/en/texts/pdf/ispe.pdf

138

وثيقة الويبو  ،SCP/30/4متاحة على الرابطhttps://www.wipo. :
.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=435831

139

مجلس االستئناف التابع للمكتب األوروبي للبراءات ،قضية BDP1
 ،T 0870/04 ،Phosphatase/MAX-PLANCKبتاريخ  11مايو
 ،2005متاحة على الرابطhttps://www.epo.org/law-practice/ :
.case-law-appeals/recent/t040870eu1.html

140

انظر https://www.gov.uk/government/publications/
examining-patent-applications-for-biotechnological.inventions

141

المكتب الكوري للملكية الفكرية ،المبادئ التوجيهية لفحص البراءات،
الجزء التاسع ،معايير الفحص حسب التكنولوجيا ،الفصل األول،
االختراعات البيوتكنولوجية ،2017 ،متاحة على الرابطhttps://www. :
.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006&catmenu=ek03_06_01

115

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

116

142

وثيقة الويبو  ،SCP/22/4الفقرة .11

143

انظر https://www.wipo.int/treaties/en/registration/
.budapest/

144

نُ شرت معلومات حول كيفية تعريف القانون الوطني واإلقليمي
مدى كفاية الكشف في وثيقة الويبو  ،SCP/12/3 Rev.2والتقرير
عن نظام الدولي للبراءات ،المرفق الثاني ،بعض الجوانب في قوانين
البراءات الوطنية/اإلقليمية ،يخضع للتحديث بانتظام ومتاح على
الرابطhttps://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/ :
.national_laws/disclosure.pdf

145

ً
بناء على
على سبيل المثال،
وفقا لدليل إيداع الكائنات المجهرية ً
معاهدة بودابست ،القسم دال ،المتاح على الرابطhttps://www. :
wipo.int/treaties/en/registration/budapest/guide/index.
 ،htmlيمكن إيداع مستنبتات الخاليا البشرية من خالل سلطات اإليداع
الدولية في أستراليا وبلجيكا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان
والمكسيك وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي وسويسرا والمملكة
المتحدة والواليات المتحدة.

146

وثيقة الويبو  ،SCP/22/4الفقرة .8

147

وثيقة الويبو .SCP/13/5

148

قرار المحكمة الكندية العليا رقم  2012 SCC، 60المؤرخ  8نوفمبر
 2012في قضية شركة “تيفا كندا” المحدودة ضد شركة “فايزر كندا”،
الموجود في الصفحة التي ُيفضي إليها الرابط التاليhttps://scc- :
.csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/12679/index.do

149

“حالة التقنية الصناعية السابقة” هي ،بوجه عام ،كل المعارف التي
أصبحت متاحة للجمهور قبل تاريخ أولوية أو إيداع طلب براءة قيد
الفحص .وتُ
الجدة
ستخدم حالة التقنية الصناعية السابقة لتحديد نطاق
َّ
َ
والخطوة االبتكارية ،وهما شرطان من شروط األهلية للحماية بموجب
براءة (وثيقة الويبو  SCP/12/3 Rev.2الفقرة.)210 .

150

وثيقتا الويبو  SCP/12/3و.CDIP/7/3

151

انظر تقاسم العمل الدولي واألنشطة التعاونية الدولية في مجال
البحث في طلبات البراءات وفحصه ،المتاحة على الرابط:
.https://www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing

152

تم تعيين  23إدارة من إدارة البحث الدولي والفحص التمهيدي
الدولي ،بحلول  1يوليو  ،2020انظر https://www.wipo.int/pct/
.en/access/isa_ipea_agreements.html

153

برنامج تعاون رابطة أمم جنوب شرق آسيا في فحص البراءات
()ASPEC؛ ونظام بروسور ( ،)PROSURوهو نظام للتعاون الفني
بين البلدان المشاركة من أمريكا الالتينية؛ ومجموعة فانكوفر ،وهي
تعاون بين مكاتب الملكية الفكرية في أستراليا وكندا والمملكة
المتحدة؛ ومكاتب الملكية الفكرية الخمسة الكبرى (مكاتب الملكية
الفكرية الخمسة الكبرى :أي المكتب األوروبي للبراءات (،)EPO
والمكتب الياباني للبراءات ( ،)JPOوالمكتب الكوري للملكية الفكرية
( ،)KIPOواإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (،)CNIPA
والمكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية ( ))USPTOقد وضعوا
آلية لتحسين كفاءة عملية فحص البراءات على مستوى العالم ،انظر:
 .http://www.fiveipoffices.org/index.htmlتدير مكاتب الملكية
الفكرية الخمسة الكبرى نحو  80بالمائة من طلبات البراءات على
مستوى العالم و 95بالمائة من جميع العمل المنفذ بموجب معاهدة
التعاون بشأن البراءات.

154

تشمل األمثلة على ذلك مشروع مبادرة تبادل العمل الرائد SHARE
بين مكتب كوريا للملكية الفكرية ومكتب الواليات المتحدة للبراءات
والعالمات التجارية واالتفاقات الثنائية للطرق السريع لتسوية
المنازعات المتعلقة بالبراءات.

إجراءات المراجعة من منظور النفاذ إلى األدوية في الفصل الرابع،
القسم جيم.2.
158

للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع الفصل الرابع ،القسم جيم5.
(أ) (.)4

159

انظر وثائق الويبو  SCP/13/3و SCP/15/3و SCP/16/3وSCP/17/3
و SCP/18/3و SCP/20/3و SCP/20/4و SCP/20/5وSCP/20/6
و SCP/20/7و SCP/21/3و SCP/21/4 RevوSCP/21/5 Rev
و SCP/21/6و SCP/21/7و SCP/23/3و SCP/25/3وSCP/25/3
 Addو SCP/27/3و SCP/28/3و ،SCP/28/3 Addالمتاحة على
الرابطhttps://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_:
 .limitations.htmlوقد تم تناول االستثناءات والتقييدات ومواطن
المرونة في نظام البراءات من منظور االبتكار والنفاذ إلى األدوية في
والفصل الثاني ،القسم باء ،)7( 1.والفصل الثالث ،القسم دال( 5.أ)–
(ب) ،والفصل الرابع ،القسم جيم( 3.أ) ،على التوالي.

160

للحصول على مزيد من التفاصيل ،انظر الموضوعات والقضايا :براءات
االختراع والصحة المتاحة على الرابطhttps://www.wipo.int/ :
.patents/en/topics/public_health.html

161

مشروع الوثيقة المرجعية بشأن االستثناء المتعلق بإجراءات الحصول
على الموافقة التنظيمية من السلطات (النسخة الثانية من المشروع)،
وثيقة الويبو ،SCP/28/3المتاحة على الرابطhttps://www.wipo. :
.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=406783

162

مشروع الوثيقة المرجعية بشأن االستثناء ألغراض البحث ،وثيقة
 ،SCP/29/3المتاحة على الرابطhttps://www.wipo.int/ :
.meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=420102

163

مشروع الوثيقة المرجعية بشأن االستثناء المتعلق بالترخيص اإلجباري،
وثيقة  ،SCP/30/3المتاحة على الرابطhttps://www.wipo.int/ :
.meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=437425

164

وثيقتا الويبو .SCP/27/5 ،SCP/26/5

165

انظر .https://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html

166

يرد استعراض عام للمسائل المتعلقة بحرية العمل في الفصل الثالث،
القسم دال(5.و).

167

انظر .https://www.wipo.int/standards/en/

168

انظر .https://www.wipo.int/cws/en/index.html

169

للحصول على قائمة معايير الويبو وتوصياتها ومبادئها التوجيهية،
انظر _https://www.wipo.int/standards/en/part_03
.standards.html

170

انظر .https://www.wipo.int/standards/en/part_07.html

171

وثيقة جمعية الصحة العالمية  .A72.8تحسين شفافية أسواق األدوية
واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى ،المتاحة على الرابطhttps:// :
.apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R8-en.pdf

172

انظر https://www.wipo.int/patent_register_portal/en/index.
.html

173

انظر .http://www.wipo.int/patentscope/en/

174

أكثر من  60مجموعة من مجموعات المكاتب الوطنية واإلقليمية
ً
اعتبارا من مايو  ،2020انظرhttps://patentscope.wipo.int/ :
.search/en/help/data_coverage.jsf

175

انظر https://patentscope.wipo.int/search/en/clir/clir.
.jsf?new=true

155

تم تناول إجراءات منح البراءات ومراجعتها من منظور النفاذ إلى
األدوية بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع ،القسم جيم.2–1.

176

انظر https://patentscope.wipo.int/translate/translate.
.jsf?interfaceLanguage=en

156

انظر _https://www.gov.za/sites/default/files/gcis
 ،document/201808/ippolicy2018-phasei.pdfالصفحة .5

177

انظر .https://www.wipo.int/reference/en/wipopearl

157

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أنظمة االعتراض وآليات
اإلبطال واإللغاء اإلداري األخرى ،راجع آليات اإللغاء اإلداري واالعتراض،
المتاحة على الرابطhttps://www.wipo.int/scp/en/revocation_ :
 ،mechanisms/و .WIPO document SCP/18/4وقد تم تناول

178

نشرة األدوية ،متاحة على الرابطhttps://www.gob.mx/impi/ :
.documentos/gaceta-de-medicamentos?state=published

179

انظر .https://www.medspal.org/

180

انظر .https://www.wipo.int/pat-informed/en/

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

181

راجع شروط االستخدام  /إخالء المسؤولية لمبادرة معلومات البراءات
من أجل األدوية المتاحة على الرابطhttps://www.wipo.int/ :
.patinformed/

182

انظر https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
.recommendations.html

183

انظر .https://www.wipo.int/ardi

184

انظر .https://www.wipo.int/aspi

185

انظر https://www.wipo.int/patentscope/en/data/
.developing_countries.html

186

انظر .https://www.wipo.int/tisc

187

انظر .https://www.wipo.int/das

188

انظر .https://www.wipo.int/case

189

للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع دليل الويبو للمعلومات
والوثائق المتعلقة بالملكية الصناعية ،مسرد المصطلحات (المتاح على
الرابطhttps://www.wipo.int/export/sites/www/standards/ :
)en/pdf/08-01-01.pdf؛ وعلى سبيل المثال ،تعريفات ُأسرة البراءة
بالمكتب األوروبي للبراءات (المتاح على الرابطhttps://www.epo. :
org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time.)here/patent-families.html

190

راجع تريب ()2015؛ “دليل الويبو بشأن المعلومات والوثائق المتعلقة
بالملكية الصناعية” ،المتاح على الرابطhttps://www.wipo.int/:
).standards/en/#handbook; Martinez (2010

191

يتضمن التصنيف الدولي للبراءات ،الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاق
ً
ً
ً
خاصا
هرميا
نظاما
استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات،
ً
طبقا
برموز لغوية مستقلة لتصنيف البراءات ونماذج االستخدام
ِّ
ويمكن قيام الخبراء
للمجاالت المختلفة للتقنية التي تنتمي إليها.
بالتطبيق الموحد لرموز التصنيف الدولي للبراءات على وثائق البراءات
من إجراء عمليات البحث اللغوية المستقلة للبراءات وجعل التصنيف
الدولي أداة بحث ال غنى عنها .ولالطالع على مزيد من المعلومات،
انظر .https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/

192

وثيقة الويبو .SCP/28/5

193

ً
مجانا عبر https://www.
يمكن النفاذ إلى نظام SureChEMBL
.surechembl.org/search/

 .355أدوية جديدة( .ب)( ،)1متاحة على الرابطhttps://www.law. :
.cornell.edu/uscode/text/21/355
201

انظر https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/
.cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=314.53

202

انظر https://www.fda.gov/drugs/biosimilars/purple-book-
lists-licensed-biological-products-reference-product.exclusivity-and-biosimilarity-or

203

انظر .http://pr-rdb.hc-sc.gc.ca/pr-rdb/index-eng.jsp

204

انظر ( https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBAK01باللغة
الكورية)؛ “البحث في قواعد البيانات – كوريا” متاح على الرابط
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpfulresources/asian/korea/search.html؛ http://koreaniplaw.
.blogspot.com/search/label/Green%20List

205

انظر ،على سبيل المثال ،تقارير الويبو عن المشهد العام للبراءات
بشأن عقار ريتونافير المتاح على الرابطhttps://www.wipo.int/ :
 ،publications/en/details.jsp?id=230&plang=ENوبشأن عقار
أتازانافير متاح على الرابطhttps://www.wipo.int/publications/ :
.en/details.jsp?id=265&plang=EN

206

انظر https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/
.patent_landscapes/

207

انظر https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/946/
.wipo_pub_946_3.pdf

208

انظر _https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo
.pub_949_1.pdf

209

انظر https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/
.patent_landscapes/plrdb.html

210

انظر ،على سبيل المثال ،يونيتيد (2014أ)؛ يونيتيد ،مجمع براءات
األدوية (.)2015

211

ِ
المنظمة لتسوية المنازعات أثناء دورة
فهم القواعد واإلجراءات
أوروغواي ،انظر وثيقتا منظمة التجارة العالمية  WT/وWT/DS171/3
.DS196/4

212

194

انظر https://www.wipo.int/patentscope/en/news/
.pctdb/2016/news_0008.html

انظر وثائق منظمة التجارة العالمية  ،WT/MIN(01)/3الفقرة 284
(الصين)؛ و ،WT/MIN(11)/2 ،WT/ACC/RUS/70الفقرة 1295
(االتحاد الروسي)؛ و ،WT/ACC/UKR/152الفقرة ( 433أوكرانيا).

213

195

يرد استعراض عام للمسائل المتعلقة بحرية العمل في الفصل الثالث،
القسم دال(5.و).

لالطالع على نص االتفاق ،انظر https://www.efta.int/free-trade/
.free-trade-agreements/korea

214

منظمة الصحة العالمية2018 ،هـ ،صفحة .11

196

المرجع السابق.

215

197

انظر معيار الويبو  ،ST.27المتاح على الرابطhttps://www.wipo. :
.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-27-01.pdf

198

بحثت إحدى دراسات الويبو التقنية (وثيقة الويبو CDIP/4/3 REV./
 ).STUDY/INF/3توافر بيانات الوضع القانوني من المصادر الرئيسية
والمصادر الثانوية ،ووصفت التحديات المرتبطة بتوافر هذه البيانات
وموثوقيتها وإمكانية مقارنتها .وقد ساهم ما مجموعه  87هيئة
من هيئات البراءات بتقديم معلومات إلى هذه الدراسة ،التي أكدت
ً
أحيانا بشأن توافر بيانات الوضع القانوني الموثوق
القصور الموجود
بها وقابليتها للمقارنة .وتتضمن الدراسة توصيات للتحسين ،وهو ما
ً
ً
كبيرا من السلطات الوطنية .ولمزيد من المعلومات
التزاما
سيتطلب
عن مشروع الويبو الخاص ببيانات الوضع القانوني للبراءات ،انظر
_https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/legal
.status/index.html

انظر  :Drugs@FDAاألدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.
كولكريس ،متاح على الرابطhttp://www.accessdata.fda. :
gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.
.process&varApplNo=022352

216

انظر فاسرمان ()2016؛  :Drugs@FDAمنتجات األدوية المعتمدة من
إدارة الغذاء والدواء .كولشيسين ،متاح على الرابطhttps://www. :
.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm

217

الئحة (االتحاد األوروبي) رقم  2014/536الصادرة عن البرلمان
األوروبي والمجلس بتاريخ  16أبريل  2014بشأن التجارب السريرية
على المنتجات الطبية للبشر 27 ،OJEU L 158/1 ،مايو .2014
للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن نظام االتحاد األوروبي ،انظر
ً
أيضا التقرير الصادر عن أمانة منظمة التجارة العالمية بشأن السياسة
التجارية لالتحاد األوروبي ،وثيقة منظمة التجارة العالمية
 ،WT/TPR/S/357/Rev.1الفقرات 334.3 - 330.3

199

العنوان الكامل للكتاب هو (المنتجات الدوائية المعتمدة مع تقييمات
التكافؤ العالجي) وهو متاح على الرابطhttps://www.fda.gov/:
drugs/drug-approvals-and-databases/approved-drugproducts-therapeutic-equivalence-evaluations-orange.book

218

200

انظر https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/
 index.cfmوالعنوان  21من قانون الواليات المتحدة األمريكية المادة

تقرير أمانة منظمة التجارة العالمية بشأن السياسة التجارية لالتحاد
األوروبي ،وثيقة منظمة التجارة العالمية ،WT/TPR/S/317
ً
أيضا مناقشة تأثير إتاحة النفاذ الحر
الفقرات  .3.303–3.302وانظر
إلى البيانات عند استخدام المنافسين لها في بلدان أخرى ،في قرار
المحكمة العامة (الغرفة الثانية) 25 ،سبتمبر  ،2018في قضية شركة
أميكوس ثيرابيوتيكس المملكة المتحدة المحدودة وشركة أميكوس
ثيرابيوتيكس ضد وكالة األدوية األوروبية ،الفقرة  ،84متاحة على

117

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

الرابطhttp://curia.europa.eu/juris/document/document. :
jsf?text= &docid=206064&pageIndex=0&doclang=en&mo
.de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4729437

118

 1نوفمبر  ،2011على المتطلبات التقنية المطبقة على تلك العالمات
على المستوى الدولي .لالطالع على مزيد من المعلومات ،انظر
.https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/

219

المرجع السابق ،الفقرة .55

237

رقم سجل مكتب االتحاد األوروبي للملكية الفكرية.001909472 :

220

المرجع السابق ،الفقرتان  77وُ .85
طعن في هذا القرار وصدر رأي
المدعي العام في  11ديسمبر ،انظرhttp://curia.europa.eu/juris/ :
.document/document.jsf?docid=217636&doclang=EN

238

قضية روس ويتني كورب ضد أس.كيه.أف 207 ،المراسل الفيدرالي
السلسة الثانية  (F.2d) 190الدائرة التاسعة.)1953 .

221

االقتصاديات المتعلقة باتفاق تريبس ،سلسلة من المراجع التمهيدية
بشأن األسئلة االقتصادية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية
الفكرية ،متاحة على الرابطhttps://www.wto.org/english/ :
.tratop_e/trips_e/trips_econprimer1_e.pdf

239

تسجيل عالمة التصديق  002179562من خالل مجموعة جالكسو
المحدودة.

240

انظر األقسام الفرعية من  18إلى  25من قانون التغليف العادي
لمنتجات التبغ األسترالي لعام  ،2011رقم .2011 ،148

222

انظر .www.wipo.int/madrid/en/

241

223

تصنيف نيس ،الذي وضع بموجب اتفاق نيس ( ،)1957هو تصنيف
طبق ألغراض تسجيل العالمات .يشمل
دولي للسلع والخدمات ُي ّ
الصنف  5من تصنيف نيس في المقام األول مستحضرات صيدالنية
وتحضيرات أخرى ألغراض طبية أو بيطرية .لالطالع على مزيد من
المعلومات ،انظر https://www.wipo.int/classifications/nice/
.en/

تنص المادة  20من اتفاق تريبس على“ :أنَّ ه ال يجوز فرض شروط
خاصة على استخدام العالمة التجارية في السياق التجاري مثل
االستخدام مع عالمة تجارية أخرى أو االستخدام في شكل خاص أو
االستخدام على نحو يضر بالقدرة على تمييز السلع أو الخدمات الخاصة
بمشروع عن السلع والخدمات الخاصة بسائر المشاريع .ولن يستبعد
هذا ضرورة وصف استخدام العالمة التجارية التي تحدد المشروع
المنتج للسلع أو الخدمات بجانب تمييز العالمة التجارية للسلع أو
الخدمات المحددة موضوع هذا المشروع ،لكن دون ربطها بها”.

224

قاعدة بيانات الويبو بشأن إحصاءات الملكية الفكريةhttps://www3. :
 .wipo.int/ipstats/pmhindex.htm?tab=madridتتعلق هذه
األرقام بالسلع والخدمات المحددة في تسجيالت نظام مدريد حسب
مكتب المنشأ بموجب الصنف  5من تصنيف نيس ،انظر https://
.www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html

242

225

ً
اعتبارا من  27ديسمبر  ،2019تصبح الحماية ممكنة في 122
ً
بلدا ،انظر https://www.wipo.int/madrid/en/news/2019/
.news_0027.html

226

ال تقل مدة الحماية عن سبع سنوات بموجب المادة  18من اتفاق
تريبس وعشر سنوات بجانب فترات تجديد مدتها عشر سنوات
بموجب المادتين  )7(13من معاهدة قانون العالمات التجارية و)5(13
من معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية.

التوجيه  2001/83/ECبشأن قانون الجماعة فيما يتعلق بالمنتجات
الطبية لالستخدام البشري المعدل بموجب التوجيه رقم 2004/27/
 ،ECإرشادات بشأن سهولة قراءة ملصق التسمية والنشرة الموجودة
داخل عبوة المستحضرات الطبية لالستخدام البشري (يناير ،)2009
إرشادات بشأن معلومات تغليف المنتجات الطبية لالستخدام البشري
ً
مجتمعيا (مراجعة  ،13فبراير  ،)2008وتوصيات مراجعة
المرخصة
جودة الوثائق بشأن تصميم العبوة وملصق التسمية عليها للمنتجات
ً
طبيا المرخصة على المستوى المركزي
الطبية البشرية غير الموصوفة
.EMA/275297/2010

243

روياد وآخرون ،2013 ،الصفحة 6

244

إدارة السلع العالجية ،وزارة الصحة األسترالية ،مشروع أمر السلع
العالجية ()TGO 79

227

انظر .https://www.who.int/medicines/services/inn/en/

245

228

انظر https://www.who.int/medicines/services/inn/inn_bio/
.en/

229

واعتمدت جمعية الصحة العالمية في عام  1993القرار “ج ص ع”19-46
الذي جاء فيه أنه ينبغي عدم استخدام األسماء المشتقة من األسماء
الدولية غير المسجلة الملكية أو الجذوع المعمول بها عالمات تجارية.

 ،Decreto Supremo 3 de 2010, Artículo 82متاحة على الرابط:
_http://www.ispch.cl/anamed_/normativa/decretos
? ،supremos; see also ¿Qué es el DCIمتاحة على الرابط:
.https://www.minsal.cl/DCI_INN/

246

230

انظر https://www.who.int/medicines/publications/
 .druginformation/innlists/en/إضافة إلى ذلك ،تمنح شبكات
 ،INN Extranetو MedNetاألعضاء إمكانية النفاذ إلى قاعدة بيانات
األسماء الدولية غير المسجلة القابلة للبحثhttps://mednet- :
.communities.net/inn

231

وثيقة الويبو  ،SCT/40/10 Provالفقرة .33

القضية رقم  :2000/594صدر الحكم بتاريخ  25مارس  ،2002من
محكمة بريتوريا العليا لصالح شركة بيتشام غروب العامة ذات الملكية
المحدودة وشركة سميثكالين بيتشام لألدوية ذات الملكية المحددة
بصفتهما ُمقيمي الدعوة ،ضد شركة بيوتيك البورتريز ذات الملكية
الم َّدعى عليه .ورأت المحكمة أن ُمقيمي الدعوة قد
المحدودة بصفتها ُ
ً
وفقا لتعريف قانون حق
أثبتوا أن إدراج الحزمة مؤهل للعمل األدبي
المؤلف في جنوب أفريقيا ،وألزمت شركة بيوتيك بعدم التعدي على
حق المؤلف .وطعنت شركة بيوتك البورتريز ذات الملكية المحدودة
في حكم المحكمة ،ولكن ُرفض الطعن مع تحمل التكاليف.

232

ً
ً
أيضا باإلشارة في اتفاق تريبس .انظر تقارير اللجنة،
10ثانيا
ترد المادة
أستراليا  -التغليف العادي لمنتجات التبغ ،الفقرة .2631.7

247

233

قدمت بلدان أخرى مثل أستراليا وكندا واليابان والمكسيك وجنوب
أفريقيا استعراضاتها لألسماء المسجلة الملكية التابعة لوزارات الصحة
لديها.

القضية رقم  :FCA 1307صدر الحكم بتاريخ  18نوفمبر  2011من
المحكمة االتحادية األسترالية ،ولم يمنح أي تعويض فيما يخص
لمقيمي الدعوى :شركة سانوفي أفينتيس
التعدي على حق المؤلف ُ
أستراليا ذات الملكية المحدودة وشركة سانوفي أفينتيس دويتشالند
المحدودة وشركة أفينتسوب  2إنكوربوريتد ضد المدعى عليه شركة
أبوتكس ذات الملكية المحدودة.

234

قسم تجنب األخطاء الدوائية وتحليلها في إدارة الغذاء والدواء وفريق
(الم َ
بتكرة) في الوكالة األوروبية لألدوية.
استعراض األسماء ُ

248

235

(الم َ
بتكرة)
انظر الوكالة األوروبية لألدوية“ ،نظرة عامة على األسماء ُ
التي استعرضها فريق استعراض األسماء في سبتمبر  ،2018المتاحة
على الرابطhttps://www.ema.europa.eu/en/documents/ :
chmp-annex/overview-invented-names-reviewed.september-2018-name-review-group-nrg_en.pdf

المملكة المتحدة ،مكتب الملكية الفكرية ،التشاور بشأن حق المؤلف
( ،)2011الصفحة  ،80مشار إليه في لجنة اإلصالح القانوني في
أستراليا ( ،)2013حق المؤلف واالقتصاد الرقمي ورقة مناقشة رقم
 ،79سيدني ،انظر www.alrc.gov.au/publication/copyright-
and-the-digital-economy-dp-79/8-non-consumptive-use/
.text-and-data-mining/

249

236

كان يوجد بعض أنواع العالمات غير التقليدية ،مثل الصوت واللون
ً
دوليا في وقت مبكر
والشكل وجوانب التغليف ،وتم االعتراف بها
من خمسينيات القرن العشرين .تنص معاهدة سنغافورة بشأن قانون
ً
اعتبارا من
العالمات التجارية والقاعدة  3من الئحتها التنفيذية ،السارية

التوجيه (االتحاد األوربي)  790/2019الصادر عن البرلمان األوروبي
ومجلس االتحاد األوروبي بتاريخ  17أبريل  2019بشأن حق المؤلف
والمعدل للتوجيهين
والحقوق المجاورة في السوق الموحدة الرقمية
ّ
 96/9/ECو ،2001/29/ECو OJ L 130بتاريخ  17مايو ،2019
الصفحة .92

250

قانون حق المؤلف والتصاميم الصناعية والبراءات لسنة ،1988
القسم 29أ.

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

274

انظر https://www.wipo.int/treaties/en/text.
.jsp?file_id=305582

251

أضافت المادة  38من القانون رقم  1231-2016بتاريخ  7أكتوبر
 ،2016والمسمى نحو جمهورية رقمية الفقرة  10إلى المادة L122-5
والفقرة  5إلى المادة  L342-3من قانون الملكية الفكرية (Code de
.)la propriété intellectuelle

275

الويبو ،تقديم المشورة بشأن مواطن المرونة بموجب اتفاق
تريبسhttps://www.wipo.int/ip-development/en/policy_ ،
.legislative_assistance/advice_trips.html

252

قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة (،)Urheberrechtsgesetz
القسم 60د.

276

وثائق الويبو  .CDIP/5/4 Revو CDIP/6/10و CDIP/7/3وCDIP/7/3
 addو CDIP/8/5و CDIP/9/11و CDIP/13/10و.CDIP/15/6

253

انظر .https://www.who.int/hinari/en/

انظر الويبو ،االستثناءات والتقييدات على حقوق البراءات https://www.
.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_limitations.html

254

انظر https://www.gov.uk/guidance/
.copyright-orphan-works

277

255

توجيه البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي  EU/28/2012بتاريخ
 25أكتوبر  2012بشأن بعض االستخدامات المرخص بها للمصنفات
اليتيمة.2012 ،

278

وثيقتا الويبو  SCP/26/5و.SCP/27/5

279

256

قاعدة بيانات المصنفات اليتمية بمكتب االتحاد األوروبي للملكية
الفكرية متاحة على الرابطhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/ :
.en/web/observatory/orphan-works-db

هذا التقرير متاح على الرابطhttps://apps.who.int/iris/ :
.bitstream/handle/10665/66919/a73725.pdf

280

لالطالع على سجالت الدورة الخاصة ،انظر وثيقة منظمة التجارة
العالمية .IP/C/M/31

257

جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع.28-58

281

وثيقة الويبو  ،CDIP/5/4 revالفقرة .34

258

الويبو ،توفر الملكية الفكرية وتطبيقات األجهزة المحمولة ()2019
لمحة عامة شاملة على النظام القانوني واعتبارات قانون الملكية
الفكرية ذات الصلة بمصممي تطبيقات األجهزة المحمولة وتقدم
لمحة عامة على قضايا األعمال ذات الصلة.

282

انظر http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
.flexibilities/database.html

283

انظر الفصل  ،3القسم دال(5.أ).

259

انظر ،على سبيل المثال ،توبول ()2019؛ كوهلي وجيس ()2018؛ كان
ولورمان (.)2018

284

انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(3.أ)(.)3

285

انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ز)(.)5

260

مسرد فئات ومصطلحات الذكاء االصطناعي المحددة متاح
على الرابطhttps://www.wipo.int/export/sites/www/ :
_tech_trends/en/artificial_intelligence/docs/techtrends_ai
.glossary.pdf

286

انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(3.أ)(.)1

287

انظر https://apps.who.int/iris/bitstream/han
.dle/10665/330145/9789241517034-eng.pdf?ua=1

261

الويبو2019 ،ب ،الصفحة .31

288

262

المرجع السابق ،الصفحة .34

263

مجموعة التركيز “للذكاء االصطناعي والصحة” ،انظر https://www.
.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/default.aspx

ترى لجنة أستراليا المعنية بقانون التغليف العادي لمنتجات التبغ أن
الفقرة  5من إعالن الدوحة أكدت وجهة نظرها بأن المادتين  7و 8من
ً
ً
هاما لتفسير المادة  20من ذلك االتفاق.
سياقا
اتفاق تريبس توفران
تقارير اللجنة ،أستراليا  -التغليف العادي لمنتجات التبغ ،الفقرة
.2411.7

264

انظر الشروط المرجعية ،المتاحة على الرابطhttps://www.itu.int/ :
.en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Documents/FG-AI4H-ToR.pdf

289

لمزيد من التوضيح ،انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(3.و).

290

265

انظر ،على سبيل المثال ،جمعية أتمتة المختبرات والفحص ()2018
“الذكاء االصطناعي لتحسين تصميم تركيبة األدوية والطب
الشخصي” 25 ،PhysOrg ،سبتمبر؛ جامعة سنغافورة الوطنية
(“ ،)2018الباحثون يطورون منصة الذكاء االصطناعي لتحديد تركيبات
األدوية الشخصية المثالية بسرعة لمرضى الورم النقوي”Medical ،
 13 ،Xpressأغسطس؛ مستورة بتي محمد عبد الرشيد وإدوارد
كاي هوا تشاو (“ ،)2018تركيبات أدوية المصمم التي يحركها الذكاء
االصطناعي :من إعداد األدوية إلى الطب الشخصي” ،وتكنولوجيا
جمعية أتمتة المختبرات والفحص125–124 :)1(24؛ أداة IMB RXN
 ،for Chemistryمتاحة على الرابط.https://rxn.res.ibm.com/ :

تقارير اللجنة ،أستراليا  -التغليف العادي لمنتجات التبغ ،الفقرات من
 2409.7إلى ،WT/DS441/R ،WT/DS435/R( 2411.7
 .)WT/DS467/R ،WT/DS458/Rادعت كل من هندوراس
( )WT/DS435/23وجمهورية الدومينيكان ( )WT/DS/441/23في
استئنافهما الخاص بكل منهما أن اللجنة قد أخطأت في االستنتاج
الذي توصلت إليه بشأن الفقرة  5من إعالن الدوحة بشأن اتفاق
ً
ً
الحقا بالمعنى المقصود في
اتفاقا
تريبس وشكلت الصحة العامة
المادة ()3(31أ) من اتفاقية فيينا .وحتى وقت كتابة هذا التقرير ،لم
تكن هيئة الطعن قد أصدرت تقاريرها بعد.
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انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(3.أ)(.)3

266

براءة االختراع األمريكية  B1 10,193,695الممنوحة في  19يناير .2019

292

وثيقة منظمة التجارة العالمية .IP/C/73

267

الويبو2019 ،ب ،الصفحات من  126إلى .130

293

268

أحدث التكنولوجيات في مجال الصحة :الفرص والتحديات ،الندوة
التقنية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة
العالمية ،جنيف 31 ،أكتوبر 2019؛ ويبو2019 ،ب ،الصفحة ،143
وثيقة الويبو .SCP/30/5

المرجع السابق .لالطالع على قرار التمديد السابق الذي اعتمده مجلس
اتفاق تريبس في عام  ،2002انظر وثيقة منظمة التجارة العالمية
.IP/C/25

294

وثيقة منظمة التجارة العالمية .WT/L/971

295

269

انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومكتب االتحاد
األوروبي للملكية الفكرية ( ،)2019والمفوضية األوروبية (2019ب)

وثيقة منظمة التجارة العالمية  .IP/C/64لالطالع على قرار مجلس
ً
عموما ،انظر وثيقة
اتفاق تريبس السابق لتمديد الفترة االنتقالية
منظمة التجارة العالمية .IP/C/64

270

المادة رقم  5.41من اتفاق تريبس.

296

المادة  ،)8(18القانون رقم  2009/31بتاريخ  2009/10/26بشأن
حماية الملكية الفكرية.

271

جميع وثائق لجنة الويبو االستشارية المعنية باإلنفاذ متاحة للجمهور
على الرابط.https://www.wipo.int/enforcement/en/ace/ :

297

272

وثيقة الويبو .CDIP/5/4 Rev

273

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،WT/L/540انظر الفصل الرابع،
القسم جيم )3(3.والملحق الثاني.

جمهورية رواندا ،وزارة التجارة والصناعة ،السياسة المنقحة
بشأن الملكية الفكرية في رواندا ،المعتمدة في نوفمبر ،2018
متاحة على الرابطhttps://www.aripo.org/wp-content/ :
_uploads/2020/04/Rwanda_Revised_Policy_on
.Intellectual_Property_2018.pdf

298

انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ز)(.)5

119

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

120

299

انظر .https://wipolex.wipo.int/en/text/458363

300

ينص الحكم الوارد في اتفاقية بانغي المنقحة على ما يلي“Jusqu’à :
la date du 1er janvier 2033 ou à la date à laquelle ils
cessent d’être PMA, les Etats membres ayant le statut
de PMA ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions
de l’annexe I en ce qui concerne les brevetsconsistant
en ou se rapportant à un produit pharmaceutique et
les dispositions de l’annexe VIII en ce qui concerne les
”.informations confidentielles

301

وثيقة منظمة التجارة العالمية .LT/UR/A/2

302

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،WT/ACC/UKR/152الفقرات 425
و 433و.512

303

وثيقة منظمة التجارة العالمية .WT/L/508

304

وثيقة منظمة التجارة العالمية .WT/L/846

305

وثيقة منظمة التجارة العالمية .WT/L/508/Add.1

306

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،WT/ACC/KHM/21الفقرات من
 204إلى  206و.224

307

وثيقة منظمة التجارة العالمية .WT/MIN(03)/SR/4

308

انظر البنك الدولي ( .)2009 ،2005لالطالع على سلسلة منشورات
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،المائدات المستديرة
للممارسات الفضلى بشأن سياسة المنافسة ،انظر http://www.
 .oecd.org/daf/competition/roundtables.htmوعلى وجه
الخصوص ،انظر :إنشاء أسواق رعاية صحية ممولة من القطاع العام
()2018؛ والتسعير المبالغ فيه للمستحضرات الصيدالنية ()2018؛
والمستحضرات الصيدالنية الجنيسة والمنافسة ()2014؛ وقضايا
المنافسة في توزيع المستحضرات الصيدالنية ()2014؛ والمنافسة
في خدمات المستشفيات ()2012؛ والمستحضرات الصيدالنية
الجنيسة ()2009؛ والمنافسة والبراءات واالبتكار )2009( 2؛
والمنافسة والبراءات واالبتكار ()2006؛ والمنافسة في تقديم خدمات
المستشفيات ()2005؛ وتعزيز المنافسة المفيدة في المهن الصحية
()2004؛ والمنافسة في صناعة المستحضرات الصيدالنية ()2000؛
وبشكل أعم ،العالقات بين المنظمين وسلطات المنافسة (.)1998
ً
أيضا األونكتاد (2015ب)
انظر

309

انظر ،على سبيل المثال ،منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ( ،)2018األسعار الباهظة في أسواق المستحضرات
الصيدالنية ،DAF/COMP(2018)12 ،حيث تشير أمانة منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أن“ :تطبيق قانون المنافسة ضد
ً
فهما
األسعار المرتفعة في قطاع المستحضرات الصيدالنية يتطلب
ً
عميقا لديناميات السوق والتنظيم القطاعي ،واالستجابات التنظيمية
المختلفة التي يمكن نشرها لمعالجة األسعار المرتفعة .وعلى هذا
النحو ،قد يكون من المناسب استكشاف سبل مختلفة للتدخل ،إن
ً
أيضا وثيقة منظمة
أمكن ،بالتعاون مع منظم القطاع المعني” .انظر
التجارة العالمية  IP/C/W/651المؤرخة في  1فبراير  ،2019تقديم من
جنوب أفريقيا إلى مجلس تريبس يدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية
إلى تبادل ،في جملة أمور أخرى ،الخبرات المتعلقة بالتسعير المبالغ فيه
في قطاع التكنولوجيا الصيدالنية والطبية.

310

ً
أيضا روبرت دي أندرسون وويليام كوفاسيك“ ،تطبيق سياسة
انظر
المنافسة تجاه حقوق الملكية الفكرية :تطور الهدف الكامن وراء تغيير
السياسة” ،أندرسون وبيريس دي كارفالو وتوبمان (محررون).2020 ،

311

انظر ،على سبيل المثال ،المساهمات التي أعدتها البرازيل وبيرو في
لجنة الويبو االستشارية المعنية باإلنفاذ ،الوثيقة WIPO/ACE/13/5
المؤرخة في  21أغسطس  ،2018والمناقشات حول تعزيز الصحة
العامة من خالل قانون المنافسة وسياستها ،التي ُعقدت في اجتماعات
مجلس تريبس في  19نوفمبر  2018و 13فبراير  ،2019وثائق منظمة
التجارة العالمية  IP/C/M/90و Add.1و IP/C/M/91و.Add.1

312

انظر روبرت دي أندرسون وآنا كارولين مولر وأنتوني توبمان“ ،اتفاق
تريبس لمنظمة التجارة العالمية باعتباره منصة لتطبيق سياسة
المنافسة على اقتصاد المعرفة المعاصر” أندرسون ،بيريس دي
كارفالو وتوبمان (محررون).2020 ،

313

تشير “شروط إعادة المنح االستئثارية” إلى أي التزام على المرخص له
بمنح ترخيص استئثاري للمرخص فيما يتعلق بالتحسينات التي أدخلها

في التكنولوجيا المرخصة أو بالتطبيقات الجديدة لتلك التكنولوجيا.
“الشروط التي تمنع الطعن على قانونية الترخيص” هي تلك التي
ً
التزاما على المرخص له بعدم الطعن في صحة حقوق الملكية
تفرض
الفكرية التي يحتفظ بها المرخص .وتشير “حزمة التراخيص القسرية”
إلى التزام مرخص له بقبول ترخيص على عدد من التكنولوجيات
المختلفة عندما تقتصر مصلحة المرخص له على جزء واحد فقط من
هذه التكنولوجيات.
314

في هذا الصدد ،نشر العديد من وكاالت المنافسة الوطنية أو
ً
ً
متينا لتحليلها لقضايا الملكية
أساسا
اإلقليمية مبادئ توجيهية توفر
الفكرية ومكافحة االحتكار :وزارة العدل األمريكية/لجنة التجارة
االتحادية ،مبادئ توجيهية بشأن مكافحة االحتكار لترخيص الملكية
الفكرية ()2017؛ المفوضية األوروبية ،مبادئ توجيهية بشأن
تطبيق المادة  81من معاهدة االتحاد األوروبي على اتفاقيات نقل
التكنولوجيا ،وثيقة المفوضية األوروبية 101/02 2004/C؛ بالنسبة
لكندا ،انظر المبادئ التوجيهية بشأن اإلنفاذ (http://www. ،)2016
competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04031.
html؛ ترجمة غير رسمية للجنة التجارة العادلة اليابانية ،استخدام
الملكية الفكرية بموجب قانون مكافحة االحتكار ()2016 ،2007
متاحة على الرابطhttps://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/ :
 .yearly-2016/January/160121.htmlلالطالع على تحليل مقارن
يتضمن مجموعة واسعة من االقتصادات ،انظر روبرت دي أندرسون،
جيانينغ تشين ،آنا كارولين مولر ،داريا نوفوزيلكينا ،فيليب بيليتييه،
أنتونيال سالغيرو ،وآخرون“ ،المبادئ التوجيهية لوكالة المنافسة
ومبادرات السياسة المتعلقة بالملكية الفكرية :تحليل عبر الواليات
القضائية لالقتصادات المتقدمة والناشئة” ،أندرسون وبيريس دي
كارفالو وتوبمان (محررون).2020 ،

315

حكم مجلس الدولة المؤرخ في  12فبراير  ،2014رقم  ،693متاح
على صفحة الويب الخاصة بالعدل اإلداري (https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizz
a/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201209181&nomeF
ile=201400693_11. html&subDir=Provvedimenti؛ هادريان
سيمونيتي ،االستئناف ،عدم التطبيق ،المراجعة القضائية على قوانين
اإلدارة العامة ألغراض مكافحة االحتكار (مالحظات لـ Consiglio di
 – Statoالمحكمة اإلدارية العليا في إيطاليا – الحكم ،القسم السادس،
رقم  2014/693ماع  ،2014،متاح على الرابطhttp://iar.agcm.it/ :
article/view/11060؛ جيوفاني جاليمبيرتي وإيفلينا مارشيسوني،
“إيطاليا :إساءة استخدام المركز المهيمن من قبل شركة فايزر في قضية
زاالتان” ،شركة بيرد آند بيرد ،مايو https://www.twobirds. ،2014
com/en/news/articles/2014/global/ life-sciences-may/italy.the-abuse-of-a-dominant-position-by-pfizer-in-xalatan-case

316

لقد تم تقديم تقارير عن عمليات االندماج األخيرة بين شركات
المستحضرات الصيدالنية بأنها تؤدي إلى انخفاض نشاط البحث
والتطوير في القطاع .ولالطالع على نظرة عامة حديثة على السوابق
القضائية الخاصة باالتحاد األوروبي ،انظر كاثرين ديرين وبيرتولد بار
بويسيير (“ ،)2019شركات األدوية وعمليات االندماج :نظرة عامة
عن السوابق القضائية الوطنية والخاصة باالتحاد األوروبي” ،شركات
األدوية وعمليات االندماج في نشرة المسابقات اإللكترونية،
 14فبراير89174 :؛ على سبيل المثال ،الماتينا .2011 ،تقرير ديرين
وبويسيير بشأن “ما يقرب من  100عملية اندماج في شركات
المستحضرات الصيدالنية من جميع أنحاء العالم منذ [.”2004 ]...

317

المفوضية األوروبية2019 ،أ.

318

ً
ً
10ثانيا باإلشارة إلى اتفاق تريبس ،انظر تقارير
أيضا المادة
ُأدمجت
اللجنة ،أستراليا  -التغليف العادي لمنتجات التبغ ،الفقرة .2631.7

319

انظر أندرسون ومولر وتوبمان“ ،اتفاق تريبس لمنظمة التجارة العالمية
ً
منبرا لتطبيق سياسة المنافسة على اقتصاد المعرفة المعاصر”
باعتباره
في أندرسون ،بيريس دي كارفالو وتوبمان (محررون).2020 ،

320

تقارير اللجنة ،أستراليا  -التغليف العادي لمنتجات التبغ ،الفقرة ،7
 .2680وجدت اللجنة أن تدابير التغليف العادي لمنتجات التبغ ()TPP
ِّ
فعال من أفعال المنافسة غير
تشكل في حد ذاتها
في أستراليا ال
ً
المشروعة .ووجدت كذلك أن أصحاب الشكاوى لم يثبتوا أن تدابير
التغليف العادي لمنتجات التبغ تجبر الجهات الفاعلة في السوق
على المشاركة في أفعال المنافسة غير المشروعة التي من طبيعتها
ً
لبسا أو تصبح مؤشرات أو مزاعم مضللة ،أو غير ذلك
أن تحدث
للمشاركة في مثل هذه األفعال من المنافسة غير المشروعة التي
كانت أستراليا ملزمة بضمان الحماية الفعالة منها ،انظر القسم 6.3.7
من التقارير.

ً
ثانيا :السياق السياسي للعمل فيما يتعلق باالبتكار والنفاذ

321

لمزيد من التفاصيل حول بيانات التعريفات الجمركية ،انظر الفصل
الرابع ،القسم دال.1.

322

انظر .www.haiweb.org/medicineprices

323

انظر تقرير اجتماع لجنة إجراءات الصحة والصحة النباتية المؤرخ في
يوليو  2018في وثيقة منظمة التجارة العالمية .G/SPS/R/92/Rev.1

324

انظر تقرير اجتماع لجنة إجراءات الصحة والصحة النباتية المؤرخ في
نوفمبر  2018في وثيقة منظمة التجارة العالمية ،G/SPS/R/93
الفقرات من  38.3إلى .44.3

325

المرجع السابق ،الفقرات من  45.3إلى .47.3

326

توجد هذه األوصاف القطاعية في قائمة التصنيف القطاعي
للخدمات (وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،)MTN. GNS/W/120التي
استخدمها أعضاء منظمة التجارة العالمية بشكل عام لجدولة التزاماتهم
بموجب الغاتس .القطاعات من ( )1إلى ) (3أعاله ترد في القسم
المعني بقطاع “الخدمات الصحية واالجتماعية” ،والقطاعان ( )4و()5
يردان في “الخدمات المهنية”.

327

إذا ُوضع في االعتبار القيود األفقية المدرجة في بعض الجداول (أي
القيود المطبقة في جميع القطاعات المقررة) ،فإن االلتزامات الجزئية
هي المهيمنة.

328

روبرت دي أندرسون وآنا كارولين مولر وفيليب بيليتييه (،)2016
“اتفاقيات التجارة اإلقليمية وقواعد الشراء :ميسرات أم عوائق؟”
نُ شرت نسخة باسم مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة
( ،)RSCASورقة البحث رقم  ،RSCAS 2015/81ديسمبر .2015

329

لالطالع على المحتوى الكامل لجداول األطراف باتفاقية المشتريات
الحكومية (الملحق  ،)1وما يتصل بها من الحدود الدنيا ،انظر https://
.www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

330

قبل خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي ،شاركت في اتفاقية
ً
عضوا في االتحاد األوروبي .وفي 27
المشتريات الحكومية باعتبارها
ً
قرارا
فبراير  ،2019اعتمدت أطراف اتفاقية المشتريات الحكومية
ً
بحد ذاتها ،بعد
بدعوة المملكة المتحدة لتصبح
طرفا في االتفاقيةّ ،
خروجها من االتحاد األوروبي.

331

بما في ذلك من خالل وكيلها شركة  HealthAllianceالمحدودة ،انظر
المالحظة  1للملحق  2لنيوزيلندا.

332

المزيد من المعلومات اإلحصائية متاحة علىhttps://www.wto. :
.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

333

تجدر اإلشارة إلى أن التحليل التالي يركز فقط على فرص النفاذ
إلى السوق المتاحة بموجب اتفاقية المشتريات الحكومية .وال
يضع في االعتبار العوائق التي تحول دون النفاذ إلى األسواق
والتي قد تنشأ خارج نطاق االتفاقية (على سبيل المثال ،حقوق
الملكية الفكرية).

334

وثيقة منظمة التجارة العالمية  .GPA/108/Add.9ويجدر التذكير بأن
اتفاقية المشتريات الحكومية تنطبق على الكيانات والسلع والخدمات
المعينة في جداول فرادى األطراف.
ّ

335

وثيقة منظمة التجارة العالمية .GPA/123/Add.7

336

وثيقة منظمة التجارة العالمية  .GPA/108/Add.4تم التعبير عن
وح ّولت إلى الدوالر
القيمة الواردة بأنها حقوق سحب خاصة (ُ )SDRs
األمريكي .وقد يتأثر التقدير بالتغيرات في أسعار الصرف وما يتصل
بها من مشكالت التحويل.

337

تناولت المنازعات التالية في منظمة التجارة العالمية ،من بين أمور
أخرى ،التدابير المتعلقة بالصحة :المجلس األوروبي – الهرمونات
( DS26و)DS48؛ وكندا – براءات المستحضرات الصيدالنية
()DS114؛ والمجلس األوروبي – األسبستوس ()DS135؛ والمجلس
األوروبي – اعتماد وتسويق منتجات التكنولوجيا الحيوية (DS291
و DS292و)DS293؛ والبرازيل – اإلطارات المجددة ()DS332؛
والواليات المتحدة – اإليقاف المتواصل ()DS320؛ وكندا – اإليقاف
المتواصل ()DS321؛ والواليات المتحدة – سجائر القرنفل()DS406؛
وأستراليا – التغليف العادي لمنتجات التبغ ( DS435و DS441و
 DS458و.)DS467
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انظر تقرير هيئة الطعن ،البرازيل – اإلطارات المجددة ،الفقرة .144
ً
أيضا تقرير اللجنة ،الواليات المتحدة – سجائر القرنفل ،الفقرة
انظر
.347.7
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المركبة والعالمات التصويرية.
الواردة بكلمات منمنمة والعالمات ُ
وتعمل تدابير التغليف العادي لمنتجات التبغ بالتزامن مع المتطلبات
التشريعية األخرى التي لم يتم الطعن فيها في هذه المنازعات ،بما
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.www.who.int/influenza/whocommentscbddsi.pdf

383

انظر وثائق منظمة التجارة العالمية  IP/C/W/474والملحق،
 TN/C/W/52والملحقين ،IP/C/M/92/Add.1 ،وIP/C/M/88/
.Add.1
انظر وثيقتي منظمة التجارة العالمية  IP/C/W/368/Rev.1و،Corr.1
 IP/C/W/370/Rev.1المناقشات جارية في مجلس تريبس .وتُ قدم
تقارير عنها بانتظام في محاضر االجتماعات .لالطالع على التقارير
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ً
البعد
الطبية:
التكنولوجيات
:
ثالثا
ُ
االبتكاري

وصف الفصل الثاني العناصر األساسية إلطار سياسات االبتكار والنفاذ .وينظر هذا الفصل في كيفية
تطبيق إطار السياسات هذا على االبتكار في التكنولوجيات الطبية .ويستعرض العوامل التي شجعت
على االبتكار في التكنولوجيات الطبية في الماضي ويحدد كيفية تطورت النماذج الحالية للبحث
والتطوير ويسلط الضوء على دور المشاركين الحاليين والجدد في عملية االبتكار ،بما في ذلك
المهملة ،ومسببات األمراض الناشئة التي يحتمل أن تتحول إلى وباء،
المشاركة في سياق األمراض ُ
والعالجات المضادة للبكتيريا .كما يغطي أيضاً دور الملكية الفكرية ،خاصة البراءات في نظام البحث
والتطوير.
ويعكس هذا الفصل حقيقة زيادة اهتمام واضعي السياسات الصحية على مدار ِ
العقد الماضي
بالبعد االبتكاري ،بالتحديد من ناحية:
ُ
• •أنواع الهياكل التعاونية وآليات التحفيز ومصادر التمويل واألدوات المعلوماتية المطلوبة إلجراء
المزيد من عمليات االبتكار الفعالة والشاملة وواسعة النطاق ،واإلقرار بنماذج االبتكار والتطوير
المتغيرة في القطاع الخاص
المهملة حتى اآلن.
• •وكيفية ضمان زيادة تركيز أنشطة البحث الطبي على المجاالت ُ

24

المحتويات
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126
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132
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ألف .النمط التاريخي للبحث والتطوير الطبي
النقاط الرئيسية
ً
تطورا في شركات عادة ما تكون كبيرة ومملوكة للقطاع الخاص
• •شهد البحث والتطوير في قطاع المستحضرات الصيدالنية
ً
حيث تم تنفيذ البحث والتطوير والتسويق داخلها .وكان اإلنتاج ،في بادئ األمر ،مصرحا به إلى ٍ
حد بعيد من قبل شركات األدوية
ً
حصريا بتسويق األدوية الجديدة وتوزيعها.
األصلية .ومع ذلك ،اعتنت شركات المنتجات األصلية
• •لقد زادت نفقات البحث والتطوير العالمية من جانب شركات المستحضرات الصيدالنية وعدد من تطبيقات البراءات زيادة كبيرة
في الفترة بين  2004و.2019
• •لقد أثيرت شواغل بشأن تأخر تطوير العقاقير الجديدة ،وعن التحسين المحدود في الفائدة العالجية التي تقدمها األدوية الجديدة
على العالجات الحالية.
• •بينما تمت مالحظة انخفاض في إنتاجية المستحضرات الصيدالنية ،ثمة مؤشرات تشير إلى عكس محتمل.

.1

االبتكار من أجل التكنولوجيات الطبية
في سياقه الخاص

يختلف االبتكار في التكنولوجيات الطبية عن االبتكار بوجه عام.
فهو يتميز بالعديد من السمات المميزة:
 التكاليف المرتفعة للبحث والتطوير وارتفاع مخاطر الفشل

 والدور المهم لمشاركة القطاع الخاص مثل التمويل لألبحاث
األساسية وإتاحة البنية التحتية وفيما يتعلق بالتأثير على
السوق من أجل المنتجات النهائية
 والعامل األخالقي المتأصل في البحث الطبي واألثر السلبي
المحتمل على الصحة العامة لإلدارة المغلقة أو المقيدة للغاية
لكل من التكنولوجيا والملكية الفكرية
 والحاجة إلى إطار تنظيمي صارم لتقييم التكنولوجيات الطبية
بشأن جودتها وسالمتها وكفاءتها.
ومن المهم فهم االتجاهات التاريخية في البحث والتطوير الطبيين
وتطور صناعة المستحضرات الصيدالنية الحديثة حيث إنها توفر
مجاال لتفاعل حركات التطور الحالية والتحديات التي تواجه مسيرة
ً
نظام االبتكار الحالي والمشهد العام للبحث والتطوير.

.2

من االكتشافات المبكرة إلى “األدوية
األعجوبة”

نشأت صناعة المستحضرات الصيدالنية الحديثة عن الصناعة
بناء على فهم متزايد
الكيميائية األوروبية في ألمانيا وسويسراً ،
للكيمياء العضوية واألصباغ .وقد انضمت فرنسا والمملكة
المتحدة والواليات المتحدة إلى هذه الصناعة في مطلع القرن
ً
موجودا.
العشرين ،وكان حينها هناك القليل لم يزل
من األدوية المتوفرة لعالج األمراض المعدية األساسية .وفي
أوائل القرن العشرين ،كان هناك اعتراض واسع النطاق على
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منح براءات على االبتكار في الدوائر األكاديمية 1.وفي حين ثمة
حاالت ُمنحت فيها براءات لالكتشافات العلمية وطرق اإلنتاج ،فإن
هناك العديد من الحاالت األخرى لم تمنح فيها البراءات 2.فقبل
فترة الثالثينيات من القرن العشرين ،لم تدر صناعة المستحضرات
ً
استثمارا في البحث والتطوير إلى أي حد كبير .ومع
الصيدالنية
ذلك ،أدت االكتشافات بشأن إمكانية استخدام بعض المواد
الكيميائية والكائنات المجهرية في عالج األمراض إلى تطور
مجموعة من المنتجات التي كانت بمثابة عوامل مضادة للبكتيريا.
وجاءت عملية التصنيع على نطاق صناعي لتبرهن على وجود ٍ
تحد
آخر .فعلى سبيل المثال ،في سنة  ،1939أي بعد عشر سنوات
فقط من اكتشاف ألكسندر فلمنغ للبنسلين ،أصبح التصنيع
ً
جاريا في مرافق وزارة الزراعة األمريكية .وبعد
الشامل للبنسلين
ذلك ،تم إدراج الشركات الصيدالنية الخاصة بصفتها شركات
ّ
وشكل البنسلين والسلفانيالميد
مطورة للدواء ومسوقة له.
القاعدة لجيل من “األدوية األعجوبة” الجديدة .وقد ُ
ط ّورا بالتعاون
مع فرق من الباحثين من منظمات غير ربحية ومؤسسات القطاع
الخاص على حد سواء .وقد اضطلعت الملكية الفكرية بأدوار
مختلفة في تاريخ المضادات الحيوية المختلفة.
بحلول ستينيات القرن العشرين ،تم إيداع أكثر من  50براءة جديدة
فيما يتعلق بأدوية السلفا .وكانت هذه البراءات في األساس
براءات عمليات حيث لم يسمح العديد من البلدان في ذلك الوقت
ومنحت
بمنح براءات المنتجات على المستحضرات الصيدالنيةُ .
العديد من براءات العمليات على البنسلين .ويحتج البعض بأن
هذه البراءات لم تكن األساس لتطوير العمليات المحسنة .حيث
فقدت الشركات قدرتها على مراقبة السوق ،فكانت معظم
براءات العمليات األساسية مملوكة لوزارة الزراعة األمريكية ،والتي
كان لديها سياسة ترخيص للبراءات ألي شركة تسعى إلى تصنيع
البنسلين (كوين .)2013 ،وفي ظل عدم وجود براءات ،اتخذت
الشركات التي تطور عمليات التصنيع المحسنة ترتيبات لتبادل
المعلومات والعينات (كوين .)2013 ،ويتضح الدور التحفيزي
للملكية الفكرية بصورة أكبر في تطوير المضادات الحيوية الالحقة،
التي تضمنت البحث عن جزيئات حصرية جديدة 3.ويعكس البنسلين
الصناعي الدور المتغير للبراءات في صناعة المضادات الحيوية،
ففي عام  ،1960تم منح براءات عن البنسلين الصناعي في

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

المملكة المتحدة من قبل شركة بيتشم غروب .وصرحت الشركة
بأن القرار األصلي لتوسيع نطاق البحوث الدوائية في البنسلين
شبه االصطناعي لم يكن ُليتخذ بدون حوافز حماية البراءات (تايلور
وسيلبرستون .)1973 ،ومع ازدياد منح البراءات من قبل شركات
األدوية بعد وقت قصير من ازدهار تصنيع المضادات الحيوية ،من
الصعب تحديد إذا ما كان هناك عالقة سببية بين ابتكار المضادات
الحيوية والملكية الفكرية4.

.3

نمو وتطور صناعة المستحضرات
الصيدالنية

وكانت الرقابة المشددة على البحث والتطوير والتسويق بمنزلة
ضرورة ألن تلك الشركات تستمد معظم إيراداتها من عدد صغير

.4

من الترخيص غير الحصري إلى اإلنتاج
المقيد
َّ

يمكن االطالع على مثال قديم للترخيص غير الحصري فيما يتعلق
باألنسولين (انظر اإلطار .)1.3
وفي السنوات األولى لصناعة المستحضرات الصيدالنية في
ً
تقريبا  -حظيت األدوية
الواليات المتحدة  -حتى عام 1950
المحمية ببراءات بترخيص واسع النطاق لإلنتاج من قبل شركات
المستحضرات الصيدالنية األخرى ،مما كان له تأثير صحي على
السعر بمرور الوقت ،حتى خالل فترة مدة البراءة .على سبيل
المثال ،تم ترخيص االستربتوميسين ،الذي ُمنح براءة في الواليات
المتحدة عام  1948لعلماء في جامعة روتجرز ،على أساس غير مقيد
بمعدل إتاوة  2.5بالمائة .وفي الحالة الخاصة المتعلقة بالبنسلين،
انخفض السعر في الواليات المتحدة من  4,000دوالر أمريكي
ً
دوالرا فقط للرطل في عام 1950
للرطل في عام  1945إلى 282
(تيمن.)1979 ،
ومع ذلك ،في الفترة الممتدة حتى سنة  ،1960كان من مظاهر
التطور الرئيسية في الواليات المتحدة بدء الشركات االبتكارية في
ً
حصريا ،وبدون ترخيصها لآلخرين .وقد
تصنيع المنتجات بأنفسها
ّ
أرباح أكبر .وكان من الممكن أن
ودر
مكنها ذلك من تقييد اإلنتاج ّ
ٍ
تحقق ممارسة الترخيص مع سداد رسوم إتاوة عالية نفس األرباح
لتلك الشركات االبتكارية ،لكن كان يتعين أن يكون دفع الضرائب
ً
مرتفعا للغاية في مواجهة الطلب غير المرن
لرسوم اإلتاوة هذه
ً
ً
(أي حيث ال يتغير طلب المستهلكين للمنتج تغيرا ملحوظا استجابة
للزيادة الضئيلة في األسعار) .وحسب إحدى التقديرات ،فإنه حينما
مرن؛ حيث يكون معدل رسوم اإلتاوة لجني عائد
يكون الطلب غير
ٍ
ً
مكافئا لمعدل الحصرية ،فإن نموذج العرض ستكون نسبته 80
بالمائة (تيمن .)1979 ،وكمثال قديم على المنتج الحصري ،كانت
أسعار الجملة لعقار التتراسيكلين في  ،1948قبل طرح اإلصدارات
ً
دوالرا
الجنيسة لهذا الدواء في الواليات المتحدة ،تعادل 30.60
ً
أمريكيا لكل  100كبسولة ،في حين كانت تكلفة اإلنتاج لنفس
الكمية  3.00دوالرات فقط ،ومن ثم يصل معدل الربح إلى نسبة
 920بالمائة .وكان مثل هذه المعدالت المرتفعة لإلتاوات غير
ً
ً
إجماليا
تجاريا؛ حيث كان معدل اإلتاوات في ذلك الوقت
مسبوقة
 2.5بالمائة فقط .وكان معدل الـ  2.5بالمائة ،معدل اإلتاوة الذي
ً
أيضا بموجب قرار لجنة
تم به ترخيص االستربتوميسين ،لينطبق
التجارة االتحادية األمريكية ( )FTCفيما يتعلق بالترخيص اإلجباري
للتتراسيكلين .ولم يدخل قرار لجنة التجارة االتحادية حيز التنفيذ
ألسباب أخرى (شيرير وواتال ،)2002 ،بينما في المملكة المتحدة،
ً
حاليا كنوع
تم منح ترخيص “السلطة الملكية”  -الذي سيصنف
من ترخيص االستعمال الحكومي  -إلى خدمة الصحة الوطنية
الستيراد التتراسيكلين الجنيس7.

ألف .النمط التاريخي للبحث والتطوير الطبي

أدى نشوب الحرب والهجرة ،من بين عوامل أخرى ،إلى تحول دفة
القيادة في صناعة المستحضرات الدوائية من القارة األوروبية،
ً
وتحديدا من ألمانيا ،إلى الواليات المتحدة األمريكية ،على الرغم
من استمرار المنافسات عبر المحيط األطلسي في االحتدام .فقد
شهد منتصف فترة األربعينيات من القرن العشرين نهضة في
صناعة المستحضرات الصيدالنية في الواليات المتحدة ،وقد
أثرت عوامل عديدة في ذلك ،من بينها سن التشريعات بشأن
أدوية الوصفات الطبية والتغييرات في كيفية تطبيق قانون
البراءات 5.وقد أسهم التفاعل بين هذين العاملين في ظهور
ً
رأسيا التي تباشر البحث
الشركة الصيدالنية الحديثة والمتكاملة
والتطوير الداخلي والتسويق .وخالل الفترة من  1950حتى
 ،1970ارتفعت نسبة استثمارات البحث والتطوير مقابل إيرادات
المبيعات في الصناعة األمريكية للمستحضرات الصيدالنية إلى
أكثر من الضعف ،في حين كانت نسبة نفقات الدعاية مقابل
إيرادات المبيعات أعلى من ذلك .فقد كانت أغلب نفقات
التسويق تمثل تكلفة تعزيز معارف األطباء والتأثير عليهم بشأن
أدوية الوصفات الطبية .وشهدت الفترة منذ أواخر أربعينيات
ً
ً
ارتفاعا في منح البراءات عن المنتج
فصاعدا
القرن العشرين
6
والعملية كليهما للمستحضرات الصيدالنية .وخالل الفترة من
 1950إلى  ،1970كانت صناعة المستحضرات الصيدالنية تحقق
باستمرار مستويات أرباح أعلى من معظم شركات التصنيع في
ذلك الوقت .وشهدت فترة منتصف أربعينيات القرن العشرين
إلى  1970ازدهار االبتكارات القائمة على كيمياء المنتجات
العضوية والطبيعية ،وهذا أدى بدوره إلى فصل الفيتامينات
ومشتقات الكورتيزون والهرمونات وعوامل مكافحة البكتيريا
وتخليقها .ثم تميزت السنوات التالية بانتقال الصناعة من
البحث والتطوير القائم على الكيمياء والتصنيع إلى علم العقاقير
ً
أيضا،
واألنشطة المعتمدة على علوم الحياة .وخالل تلك الفترة
زادت معظم البلدان من دقة عمليات الموافقة الخاصة بها
عمال بتعديالت كيفوفر-هاريس في عام
على األدوية الجديدة،
ً
 1962على قانون األغذية والعقاقير ومستحضرات التجميل
في الواليات المتحدة ،كما ُوضع نظام مرحلي لتطوير األدوية
المسمى “المرحلة  ”4 – 1للتجارب السريرية
الحديثة  -النظام
ّ
(انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.ب)) .وقد سيطرت أدوية
الوصفات الطبية على مبيعات المستحضرات الصيدالنية
وأرباحها؛ على سبيل المثال ،بلغت نسبة أدوية الوصفات الطبية
في الواليات المتحدة  32بالمائة فقط من نفقات المستهلك
في عام  ،1929ولكن بحلول عام  ،1969زادت هذه الحصة إلى
 83بالمائة (ماليربا وأورسينيجو.)2015 ،

ً
جدا من المنتجات الناجحة (كومانر1986 ،؛ ماليربا وأورسينيجو،
تغير أساس المنافسة بين تلك الشركات من عوامل
 .)2015وقد ّ
األسعار إلى عوامل ال ترتبط باألسعار ،مثل نفقات البحث والدعاية
ونتائجهما .وقد ساعد هذا النموذج في تحفيز االبتكار؛ فقد انتقلت
الصناعة األمريكية للمستحضرات الصيدالنية على أساس البحث
ً
منتجا كل سنة في فترة أربعينيات
والتطوير من ما متوسطه 20
ً
ً
القرن العشرين إلى ما متوسطه  50منتجا جديدا كل سنة في فترة
خمسينيات القرن العشرين.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :1.3الملكية الفكرية والترخيص في اكتشاف األنسولين
في عام  ،1922طور باحثون في جامعة تورنتو األنسولين باعتباره مادة منقذة لحياة مرضى السكري من النوع األول .وفي ذلك
مدرة للربح .وبعد مداوالت مستفيضة والنظر في العمليات
الوقت ،تطلبت مدونة أخالقيات الجامعة أن تكون السلع الصحية غير
ّ
السابقة ،مثل منح براءات على األدرينالين (انظر القسم دال(4.أ)) ،قررت الجامعة التقدم بطلب حماية بموجب براءة لألنسولين
وتسويق الدواء بما يصب في صالح مهنة الطب .ولذلك الغرض ،أنشأت الجامعة لجنة األنسولين لتطوير شروط الترخيص
ً
وفقا للمدونة األخالقية لألطباء وبما يخدم مصلحة المرضى .وكان الدافع وراء هذا الخيار هو
المناسبة وإدارة العالقات مع الصناعة
منع االحتكار التجاري وتنظيم ظروف التسويق ومراقبة جودة اإلنتاج الصناعي .واتُ فق على ترخيص حصري مع الشركة المصنعة
لفترة محدودة مدتها عام واحد .وعملت الشركة المصنعة على تحسين عمليات اإلنتاج وأودعت طلب البراءة الخاص بشأن التحسين.
وقد أدى ذلك إلى إجراء مناقشات بين الشركة المصنعة والجامعة حول االعتماد على البراءات والملكية .وفي حين أن الترخيص
احتوى على بند إلعادة المنح في هذه الحالة ،إال أن هذا البند لم يشمل الواليات المتحدة .وأجريت تلك المناقشات من خالل إبرام
ً
ً
قانونيا لمواصلة اإلنتاج باستخدام العملية
يقينا
اتفاق .وتنازلت الشركة المصنعة عن البراءة الخاصة بها لصالح الجامعة واكتسبت
المحسنة دون نشوب دعاوى قضائية مكلفة .واحتفظت الجامعة بالرقابة على البراءات الممنوحة لإلنسولين في الواليات المتحدة.
وعالوة على ذلك ،اتفق الطرفان على مجمع براءات .وكان يتعين على المرخص لهم اآلخرين لبراءات األنسولين الممنوحة للجامعة
وضع أي براءات أخرى ممنوحة لإلنسولين في مجمع براءات مشترك تديره الجامعة .ومكنت اتفاقيات الجامعة بشأن الترخيص
ُ
(غير الحصري) الجامعة من تنفيذ مبادئ سياستها لترخيص األنسولين ومن مراقبة تسعير المنتج النهائي واإلعالن عنه .وتمكنت
الشركة المصنعة من االحتفاظ بميزة قوية تمتاز بها على المنافسين بفضل استثماراتها المبكرة في تطوير العمليات والتصنيع
(كاسيار وسيندين.)2008 ،

وقد امتدت شروط االستئثارية وتنوع المنتج إلى ما هو أبعد من
المضادات الحيوية لتشمل جميع األدوية التي تم الحصول عليها
من خالل البحث والتطوير .فعلى سبيل المثال ،تم ترخيص الجيل
األول من الستيرويدات على نطاق واسع ،في حين أنتجت شركات
ً
حصريا
تمتلك براءات الجيل الثاني من الستيرويدات االصطناعية
(تيمن.)1979 ،
وفي مطلع سنة  ،1959اتهم تقرير اللجنة الفرعية التابعة لمجلس
الشيوخ األميركي بشأن االحتكار ومكافحته (لجنة كيفوفر) الصناعة
بالتالعب في األسعار من خالل ازدواج البحث وإجراء تعديالت
طفيفة في الجزيئات الستحداث منتجات مستحقة لبراءة ومكافئة
ً
عالجيا .وعكست الرؤى المتشككة التي تم اإلفصاح عنها في الجدل
العالمي الحالي حول مزايا المنافسة ،إلى جانب المستوى المالئم
من اإليرادات مقابل االبتكار في مجال البحث والتطوير الطبيين
الحيوي ،صدى بعض هذه االنتقادات المبكرة .وأشار عضو مجلس
الشيوخ بلجنة كيفوفر إلى هوامش الربح الضخمة بين تكاليف
المواد الخام والسعر النهائي للدواء؛ كما كشفت جلسات الكونغرس
عن مجموعة متنوعة من ممارسات التسويق غير المقبولة .واقترح
الترخيص المتبادل اإللزامي لبراءات األدوية ،ووجود حدود تسعير
وقيود على التسويق ،من أجل خفض أسعار األدوية .ولكن في
نهاية المطاف لم تدخل هذه المقترحات في تعديالت كيفوفر-
هاريس على قانون األغذية والعقاقير ومستحضرات التجميل لعام
 ،1962التي منحت إدارة الغذاء والدواء السلطة لتأجيل الطلبات
الجديدة لألدوية أو رفضها .وعزم عدد من البلدان األوروبية التي
لديها تشريعات مماثلة على ضمان جودة األدوية وسالمتها8.

.5

االتجاهات في البحث والتطوير

يحدد هذا القسم االتجاهات في البحث والتطوير من خالل النظر
في عدد من المؤشرات ،وهي :نشاط البراءات ،واستثمارات البحث
والتطوير ،وعدد األدوية المعتمدة كل عام ،وكذلك خصائص هذه
األدوية.
ويوضح الشكل  1.3اتجاهات موافقات إدارة الغذاء والدواء على
كل
األدوية من عام  1943إلى عام  .2019فيعرض االتجاهات في ٍ
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من الموافقات على المنتجات الدوائية الجديدة ،التي تشمل جميع
األدوية المعتمدة ،ومن بينها أشكال الجرعات الجديدة ودواعي
االستعمال الجديدة لألدوية التي سبق اعتمادها والموافقات
على األدوية الجديدة ،أي األدوية التي لم يسبق الموافقة عليها
بأي شكل .وكانت مستويات الموافقات على المنتجات الدوائية
ً
تقريبا ،ويعكس هذا على
الجديدة مرتفعة للغاية حتى عام 1960
األرجح حقيقة أن مجموعة واسعة من المنتجات التي لم تحتاج
إلى موافقة قبل إنشاء قانون األغذية والعقاقير ومستحضرات
التجميل في عام  ،1962تحتاج اآلن إلى موافقة للبقاء في السوق.
ً
تقريبا ،تباين عدد المنتجات الجديدة المعتمدة
ومنذ سنة 1960
ً
سنويا بشكل كبير من عام إلى آخر ،ومن ناحية أخرى ،فقد شهد
ً
ً
شامال حتى عام  .2019ومقارنة بالموافقات على
تصاعديا
اتجاها
ً
ً
عددا أقل بكثير من الموافقات يكون
المنتجات الجديدة ،فإن
ً
متعلقا باألدوية الجديدة .وقد ارتفع عدد تراخيص األدوية الجديدة
ّ
مطرد ،من  5إلى  23في ستينيات القرن
ببطء ولكن بشكل
العشرين ليبلغ  59في عام .2018
ويوضح الشكل  2.3االتجاهات الموازية في نفقات البحث
والتطوير من قبل الشركات األصلية المنتجة للمستحضرات
الصيدالنية ،وأرقام المنشورات بموجب معاهدة التعاون بشأن
البراءات وتراخيص األدوية الجديدة .ولقد زادت نفقات البحث
والتطوير العالمية التي تتحملها الشركات األصلية المنتجة
للمستحضرات الصيدالنية بشكل كبير ،من نحو  118مليار دوالر
أمريكي في عام  2004إلى  182مليار دوالر أمريكي في عام 2019
ً
وضوحا ،حيث
وعند مقارنة هذه الزيادة بالمبيعات ،تكون أقل
ارتفعت نفقات البحث والتطوير من حيث نسبة المبيعات من 17
بالمائة في عام  1995إلى  20بالمائة في عام  2018لمجموعة من
شركات المستحضرات الصيدالنية الكبرى في الواليات المتحدة
(انظر الشكل  .)2.3وخالل الفترة ذاتها ،في إطار معاهدة التعاون
بشأن البراءات ،ارتفعت منشورات البراءات السنوية للمستحضرات
الصيدالنية من  65,000إلى  ،95,000وارتفع عدد األدوية الجديدة
المعتمدة من مركز التقييم والبحث في مجال األدوية التابع إلدارة
الغذاء والدواء من  36في عام  2004إلى  48في عام .2019
ويتمثل عدد متزايد من األدوية الجديدة في األدوية اليتيمة (أي

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

الشكل  :1.3موافقات األدوية الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،من  1944إلى 2019

عقد الموافقات في السنة

األدوية الجديدة

منتجات األدوية الجديدة المعتمدة

مالحظة :تعني “منتجات األدوية الجديدة” جميع المنتجات المعتمدة بموجب طلبات األدوية الجديدة وطلبات ترخيص المواد البيولوجية .وتعني “األدوية الجديدة” الكيانات الجزيئية
الجديدة المعتمدة بموجب تطبيقات األدوية الجديدة والمواد البيولوجية العالجية الجديدة المعتمدة بموجب طلبات ترخيص المواد البيولوجية .كما أن البيانات مستمدة من إدارة الغذاء
جزئيا إلى التغييرات في عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء ،وليس الزيادات الحقيقية10.
ً
والدواء األمريكية 9.ويرجع السبب في بلوغ الحد األقصى المحلي في عامي  1996و2004

الشكل  :2.3نفقات البحث والتطوير العالمية ،ومنشورات الطلب الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في مجال
المستحضرات الصيدالنية وتراخيص األدوية الجديدة في الواليات المتحد من عام  2004حتى عام 11 2019
 182مليار دوالر

ألف .النمط التاريخي للبحث والتطوير الطبي

المصادر :إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،ومركز التقييم والبحث في مجال األدوية (.)CDER
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النفقات العالمية للبحث والتطوير في قطاع المستحضرات
الصيدالنية (مقدرة بمليار دوالر أمريكي)
منشورات الطلب الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

تراخيص األدوية الجديدة الصادرة عن مركز التقييم والبحث
في مجال األدوية

المصادر :تقديرات إيفاليويت فارما في االستعراض العالمي ()2019 ،2017 ،2015 ،2013؛ إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،مركز التقييم والبحث في مجال األدوية ()CDER؛
قاعدة بيانات إحصاءات الويبو.
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األدوية التي تعالج األمراض النادرة ) -انظر القسم باء ،)(6.حيث
ارتفعت هذه األدوية من  20بالمائة في عام  1999إلى  44بالمائة
في عام ( 2019انظر الشكل .)3.3
وفي الوقت ذاته ،أثيرت مخاوف بشأن تأخر تطوير أدوية جديدة،
إلى جانب مخاوف أخرى بشأن مستوى الفائدة العالجية اإلضافية
التي تقدمها األدوية الجديدة على العالجات الحالية 12.وقد شكلت
مضادات الميكروبات مصدر قلق خاص ،حيث لم يتم اعتماد فئات
جديدة من المضادات الحيوية في العقود الثالثة األخيرة (انظر
القسم جيم.)2.
وفي السياق ذاته ،قد ُأعرب عن مخاوف بشأن احتمال انخفاض
معدل االبتكار ،على الرغم من عدم وجود توافق في اآلراء
ّ
ولعل أحد التفسيرات يتمثل في
بشأن تفسير هذه االتجاهات.
أن “األهداف سهلة المنال قد تم تحقيقها” ،في حين قد يتمثل
تفسير آخر في أن ذلك يرجع إلى وجود مشاكل تتعلق بهيكل
التحفيز في نظام ابتكار الطب الحيوي (بلوم وآخرون.)2017 ،
ً
أيضا أن اعتماد التكنولوجيات الصحية الجديدة أصبح
وقد لوحظ
عملية معقدة بشكل متزايد ،بسبب اختالف البيئات المعنية ،مثل
عمليات الموافقة التنظيمية والتفاعالت المتعددة بين مختلف
أصحاب المصلحة ،بما فيهم الحكومات والهيئات التنظيمية
وجهات البحث الفاعلة الخاصة والعامة ،مثل الشركات والجامعات
(جامعة كورنيل ،وإنسيد والويبو.)2019 ،
ً
فعليا وجود انخفاض في إنتاجية
وتؤكد األدبيات االقتصادية
المستحضرات الصيدالنية في مجال البحث والتطوير  -المحددة
في األدبيات على أنها نسبة مخرجات البحث والتطوير المقاسة

بمعدل إدخال كيانات جزيئية جديدة ( )NMEsفي مدخالت البحث
والتطوير الفعلية ،ومن ثم في نفقات البحث والتطوير في المجال
ّ
ولعل
الصيدالني (جريليتشيس1994 ،؛ بامولي وآخرون.)2011 ،
أحد التفسيرات يتمثل في صعوبة قياس مدخالت ومخرجات
البحث والتطوير في المجال الصيدالني (بامولي وآخرون)2011 ،؛
ويتساءل مؤلفون آخرون عما إذا كانت تكاليف نفقات البحث
والتطوير مبالغ فيها؛ على سبيل المثال ،من خالل عدم مراعاة
التضخم في تكاليف مدخالت البحث والتطوير (كوكبرن2006 ،؛
جريليتشيس1994 ،؛ بامولي وآخرون .)2011 ،وإلى جانب
بعض المسائل المتعلقة بالقياس ،فإن القلق يكمن في أن
تناقص العائدات على البحث والتطوير في مجال المستحضرات
الصيدالنية قد يقلل من حوافز االستثمار في األدوية الجديدة
والمتقدمة في ظل المجاالت المقبلة المهمة (غوردون2018 ،؛
ديلويت.)2018 ،
ومع ذلك ،ثمة مؤشرات توضح انعكاس محتمل لإلنتاجية في
البحث والتطوير في المجال الطبي (جامعة كورنيل وإنسيد والويبو،
 .)2019على سبيل المثال ،شهد عام  2015زيادة ملحوظة في
عدد التجارب السريرية للمرحلتين األولى والثانية .ولم يتبين بعد إذا
ما كانت هذه الزيادة سيصاحبها زيادة مماثلة في تراخيص األدوية
الجديدة13.
وقد زادت إيداعات البراءات في مجال المستحضرات الصيدالنية
والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية على مدى العقود
األربعة األخيرة (انظر الشكل  .)4.3فشهدت البراءات الممنوحة
ً
نموا أسرع من البراءات الممنوحة على
على التكنولوجيا الطبية
المستحضرات الصيدالنية أو التكنولوجيا الحيوية.

عدد طلبات تراخيص األدوية الجديدة

الموافقات على األدوية ذات األولوية واليتيمة كنسبة مئوية من
طلبات تسجيل األدوية الجديدة

الشكل  :3.3تراخيص األدوية الجديدة ،والنسبة المئوية مع تسمية الدواء اليتيم ،ونفقات البحث والتطوير حسب النسبة
المئوية للمبيعات ،من  1999إلى 14 2019

نفقات البحث والتطوير لألعضاء في الرابطة
األمريكية للبحوث والصناعات الصيدالنية
كنسبة مئوية من المبيعات

األدوية اليتيمة بالنسبة المئوية

الموافقات على األدوية الجديدة الصادرة
عن مركز التقييم والبحث في مجال
األدوية

المصادر :تقديرات إيفاليويت فارما في االستعراض العالمي ()2019 ،2017 ،2015 ،2013؛ إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،مركز التقييم والبحث في مجال األدوية ()CDER؛
استطالع الرابطة األمريكية للبحوث والصناعات الصيدالنية لعام  2019بشأن العضوية السنوية؛ قاعدة بيانات إحصاءات الويبو.
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ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

ويضع هذا التكنولوجيات الطبية في قائمة مجاالت التكنولوجيا
ً
نموا منذ عام  ،2016والمجاالت األربعة
الخمس األولى األسرع
ً
األخرى هي تلك المتصلة بتكنولوجيا المعلومات .وتبعا للمواكبة
القوية ،أصبحت البراءات اآلن تمنح بكثرة على التكنولوجيا
الطبية ،حيث تبلغ نحو  100,000في جميع أنحاء العالم .وتشهد
البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى زيادة كبيرة في نشاط منح
البراءات في مجال التكنولوجيات الصحية في الفترة من 2005
إلى .2017
ومن المتوقع أن يستهدف مستقبل االبتكار في الطب الحيوي
ً
عددا من التكنولوجيات الناشئة والحديثة ويجمع بينها ،مثل

التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات .وتثير التطورات في
التكنولوجيا الحيوية ،مثل تحليل الخلية الواحدة والهندسة الوراثية،
اآلمال بشأن اكتساب فهم أفضل للعمليات البيولوجية التي قد
تساعد في النهاية على اكتشاف عالجات ألمراض مثل الزهايمر
والسرطان واإليدز والعدوى بفيروسه .ومن المتوقع على نطاق
واسع أن تعمل تكنولوجيا المعلومات الحديثة القائمة على قوة
البيانات الكبيرة على تحقيق تطورات كبيرة في البحوث الصيدالنية
والبحوث في مجال الطب الحيوي والتكنولوجيا الطبية والرعاية
الصحية .وسيعتمد تحقيق هذه اآلمال على بيئة السياسة العامة
فضال عن النفاذ العادل إلى
واالبتكار والتطوير لدعم هذه الجهود،
ً
أي تكنولوجيات جديدة15.

الشكل  :4.3منشورات البراءة من خالل التكنولوجيا :األداء حسب القطاع ،وفئة الدخل والعالم من  1980إلى 2017
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المصدر :جامعة كورنيل وإنسيد والويبو (.)2019

131

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

باء .المشهد الحالي للبحث والتطوير
النقاط الرئيسية
• •يقود النموذج االبتكاري التقليدي لصناعة المستحضرات الصيدالنية إلى تغييرات هيكلية .وتشمل هذه التغييرات زيادة عدد
عمليات الدمج واالستحواذ ،واالستعانة بمصادر خارجية لنشاط البحث والتطوير والمزيد من أوجه التعاون في مجال البحث
فضال عن زيادة التركيز على البحث والتطوير في مجال أدوية السرطان واألدوية اليتيمة.
والتطوير،
ً
• •ثمة نقاش متزايد عن تسعير األدوية تثيره أسعار األدوية الجديدة ،بما في ذلك في البلدان مرتفعة الدخل.

• •يحظى القطاع العام بتأثير كبير على دائرة االبتكار في مراحل مختلفة ،من خالل تمويل البحث والتطوير وتنفيذه ،والمساعدة على
تشكيل أولويات البحث والتطوير في الشركات الخاصة ،وطريقة تنظيم المنتجات الصحية وتوفيرها ونشرها.
• •تعتبر عملية تطوير منتجات المستحضرات الصيدالنية وتقديمها للسوق مكلفة عادة وتستغرق وقتا طويال .ومع ذلك ،فإن
تصعب إصدار تقييم موثوق فيه ومستقل للتكاليف الحقيقية للبحث الطبي.
محدودية البيانات
ّ
• •ثمة العديد من اآلليات المختلفة لتشجيع االبتكار .وتعد حقوق الملكية الفكرية بمثابة آلية تحفيزية مفيدة ،لكن نظام الملكية
ً
ذاتيا بسبب صغر
الفكرية يمكنه تشجيع االبتكارات في مجاالت ال توجد أسواق لها .ومن ثم فإن دائرة االبتكار ليست مكتفية
األسواق ونقص تمويل الخدمات الصحية ،على سبيل المثل في األمراض المهملة ومضادات الميكروبات.
ً
دائما إلى ملف تنظيمي
• •وتختلف اللقاحات عن األدوية في جوانب متعددة .كما تحتاج عملية التثبت من سالمة اللقاح وفعاليته
كامل .وثمة ارتفاع ملحوظ في تطور اللقاحات الجديدة ونماذج االبتكار ،مع تزايد عدد الشركات المصنعة للقاحات في البلدان
ً
أيضا في البحث.
ذات الدخل المنخفض والمتوسط ،التي تزداد مشاركتها
• •يصب النفاذ إلى النتائج المأخوذة من التجارب السريرية في صالح العلوم والصحة العامة ،وهو ضروري التخاذ القرارات القائم
تيسر النفاذ إلى المعلومات
على األدلة .وقد أنشأت منظمة الصحة العالمية شبكة عالمية من سجالت التجارب السريرية التي ِّ
بشأن التجارب السريرية .وتعتبر السياسات بشأن النفاذ المفتوح لمشاركة البيانات مهمة وضرورية من أجل االمتثال للمتطلبات
بشأن البيانات واألخالقيات الشخصية.

يستعرض هذا القسم البيئة التي تجري فيها الشركات والكيانات
العامة والخاصة األخرى البحوث ،على خلفية التطور الموضح في
القسم السابق.

.1

عصر التحديات والفرص للبحث
والتطوير في صناعة المستحضرات
الصيدالنية

يشهد سوق المستحضرات الصيدالنية وتيرة سريعة من النمو
والتغيير ،ومن المتوقع أن يصل سوق المستحضرات الصيدالنية
للوصفات الطبية إلى  1.2تريليون دوالر أمريكي على مستوى
العالم بحلول عام ( 2024إيفاليويت فارما .)2018 ،كما يشهد
السوق العالمي تحوالت عديدة:
 ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
ارتفع نصيب الفرد من اإلنفاق على المستحضرات الصيدالنية
ً
سنويا ،في المتوسط ،في الفترة من
بالتجزئة بنسبة  2.3بالمائة
 2003إلى  ،2009ولكنه انخفض بمتوسط  0.5بالمائة في الفترة
من  2009إلى  16 .2015وفي الوقت ذاته ،زاد اإلنفاق العالمي
على أدوية الوصفات الطبية من  455مليار دوالر أمريكي في عام
 2004إلى  789مليار دوالر أمريكي في عام  ،2017ومن المتوقع
أن يرتفع إلى  1,204مليار دوالر أمريكي في عام 17 .2024
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 وزادت حصة مبيعات أدوية الوصفات الطبية في جميع أنحاء
العالم والتي تمثلها منتجات األدوية البيولوجية من  17بالمائة
إلى  25بالمائة بين عامي  2010و( 2017إيفاليويت فارما،
 )2018ومن المتوقع أن تصل إلى  31بالمائة بحلول عام
ً
أيضا الفصل الثاني ،القسم ألف(6.د)).
( 2024انظر
 ويجري مزيد من التدقيق على الجانب السياسي والتنظيمي
ً
طبيا
والخاص بالقائم بالسداد في أسعار األدوية الموصوفة
في األسواق ذات الدخل المرتفع.
 وستتأتى حصة متزايدة من المبيعات العالمية من أسواق
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 18

 وتكتسب الشركات األصغر المزيد من األهمية في البحث
والتطوير في مجال الطب الحيوي .ولم تعد شركات البحث
والتطوير الكبرى في مجال المستحضرات الصيدالنية
تمتلك الميزة الوحيدة لألداة المهمة الكتشاف األدوية،
وهي الفحص عالي اإلنتاجية ،الذي يتم دمجه مع الذكاء
االصطناعي ( )AIوالتعلم اآللي وتشفير الحمض النووي
لزيادة إنتاجية البحث والتطوير من جانب الشركات الصغيرة
(البرازيل.)2018 ،
وقد زادت المبيعات العالمية ألدوية الشركات األصلية بالقيمة
المطلقة منذ عام ( 2011إيفاليويت فارما ،)2018 ،وال تزال صناعة
المستحضرات الصيدالنية للشركات األصلية تسجل هوامش ربح
ثابتة ومرتفعة مقارنة بالصناعات األخرى19.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

الشكل  :5.3أعلى بلدان منشأ لمنشورات معاهدة التعاون بشأن البراءات في مجال المستحضرات
الصيدالنية من  1996إلى 2019

جمهورية كوريا
سويسرا
هولندا

اليابان

الصين

الواليات المتحدة األمريكية

كندا

إيطاليا

الهند

المملكة المتحدة

فرنسا

ألمانيا

المصدر :قاعدة بيانات الويبو اإلحصائية.

وأدى انخفاض الكفاءات في البحث والتطوير (أي ارتفاع
تكاليف البحث والتطوير وانخفاض معدالت الموافقة على
األدوية الجديدة) ،في الغالب حتى عام  ،2015إلى توجه
شركات المستحضرات الصيدالنية الكبرى إلى إجراء تغييرات
مختلفة على نماذج أعمالها (شوماخر وجاسمان وهيندر،
 .)2016وتشمل:
 زيادة أوجه التعاون في البحث والتطوير .يكتسي البحث
ً
ً
ً
متزايدا ،وينطوي على شراكات
تعاونيا
طابعا
والتطوير
بين شركات علوم الحياة واألوساط األكاديمية والمنظمات
غير الربحية والهيئات الحكومية21 .
ِّ
ويمكن ذلك شركاء
البحث والتطوير من تقاسم المخاطر المالية ،وتوسيع
كفاءاتهم والنفاذ إلى مجموعات المهارات والتكنولوجيات
الموسعة22 .
 وتطبق عالجات السرطان نسبة متزايدة من مستجدات البحث
والتطوير .وفي الوقت ذاته ،ترتفع أسعار أدوية السرطان
عند طرحها ،في حين ال يقدم سوى عدد قليل من األدوية
ً
مؤخرا فوائد سريرية مجدية (انظر اإلطار ( )13.4كيم
المعتمدة
وبراساد2015 ،؛ ديفيس وآخرون2017 ،؛ فيفوت وآخرون
2017؛ جروسمان وآخرون.)2017 ،

 نشاط عمليات االندماج واالستحواذ االستراتيجية (.)M&A
تستخدم شركات المستحضرات الصيدالنية بشكل متزايد
عمليات االندماج واالستحواذ للتعويض عن خسائر اإليرادات
الناتجة عن انخفاضات األسعار بعد انتهاء صالحية البراءة،
ً
استراتيجيا والحصول
ويمكنها النفاذ إلى التكنولوجيا المهمة
على منتجات مستجدات البحث والتطوير الواعدة (إيفاليويت
فارما  23.)2018وفي عام ُ ،2019قدر أن  69بالمائة من محافظ
شركات المستحضرات الصيدالنية عالية النمو (أي الشركات
ً
عاما) جاءت
التي تفوق نمو السوق باستمرار ألكثر من 12
من عمليات االستحواذ أو الترخيص في عام ( 2015ألبرخت
وآخرون .)2016 ،وتتنوع استراتيجيات االندماج واالستحواذ
بشكل متزايد ،حيث تسعى شركات المستحضرات الصيدالنية
إلى االستحواذ على الشركات التجارية غير التقليدية والموجهة
ِّ
وتشكل عمليات االندماج
نحو التكنولوجيا (ديلويت.)2018 ،
ً
ً
ً
مهما من استراتيجية نمو الشركات
جزءا
أيضا
واالستحواذ
الصغيرة والمتوسطة الحجم ( ،)SMEحيث يعتمد الكثير منها
على االستثمار أو االستحواذ من قبل شركات المستحضرات
الصيدالنية األكبر للتقدم من خالل عملية التجارب السريرية
المكلفة (هربرت )2018 ،وقد أدت عمليات استحواذ الشركات
القائمة على البحث والتطوير على شركات المنتجات الجنيسة
والعكس بالعكس إلى عدم اتضاح الحد التقليدي بين الشركات
القائمة على البحث والتطوير وشركات المنتجات الجنيسة .كما

باء .المشهد الحالي للبحث والتطوير

وال يزال قطاع المستحضرات الصيدالنية البيولوجية أحد أكثر
قطاعات الصناعة كثافة في مجال البحث والتطوير على مستوى
العالم (المفوضية األوروبية2018 ،ب) .وبصورة مطلقة ،تواصل
الواليات المتحدة احتالل الصدارة في نفقات البحث والتطوير في
قطاع علوم الحياة ،حيث تتجاوز بكثير االتحاد األوروبي واليابان
وسويسرا ،على سبيل المثال 20.وتمثل الواليات المتحدة األمريكية
ً
بناء على معاهدة
أيضا أعلى بلد منشأ للطلبات الدولية المودعة ً
التعاون بشأن البراءات في مجال المستحضرات الصيدالنية من
عام  1996إلى عام ( 2019انظر الشكل .)5.3

 حصة أعلى من منتجات عالج األمراض النادرة (األدوية
اليتيمة) .وتبلغ نسبة األدوية اليتيمة ،التي ّ
شكلت  10بالمائة
ً
طبيا في عام
من المبيعات العالمية لألدوية الموصوفة
 16 ،2010بالمائة في عام  2017ومن المتوقع أن تبلغ 22
طور
بالمائة بحلول عام ( 2024إيفاليويت فارما .)2018 ،تُ َ
األدوية اليتيمة لعدد قليل من المرضى ،وتستفيد من عدد
ً
غالبا
من الحوافز التنظيمية والمالية وتحقق إيرادات مرتفعة
(انظر القسم باء.)6.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

أدى التكامل األفقي من خالل عملية االندماج واالستحواذ
بين الشركات الكبرى إلى تركيز حصص السوق .باإلضافة إلى
ذلك ،تؤدي عمليات االندماج في أغلب األحيان إلى انخفاض
نشاط البحث والتطوير حيث تقوم الشركات بدمج أو غلق
مراكز البحث والتطوير التي تم االستحواذ عليها (جيلبير،
ً
أيضا الفصل الثاني،
2019؛ كومانور وشيرر( )2013 ،انظر
القسم باء(2.ج)).

 تخفيضات البحث والتطوير واالستعانة بمصادر خارجية .خفض
عدد من شركات المستحضرات الصيدالنية الكبرى حجم وحدات
البحث والتطوير الخاصة بها من أجل تقليل التكاليف وزيادة
الكفاءات (هربرت )2018 ،واقترنت التخفيضات الداخلية في
البحث والتطوير بزيادة التركيز على االستعانة بمصادر خارجية
ألنشطة البحث والتطوير 24،على سبيل المثال ،األنشطة
الكثيفة من حيث رأس المال مثل الفحص عالي اإلنتاجية
( ،)HTSمما يوفر لشركات المستحضرات الصيدالنية نفقات
االستثمار في البنية التحتية الداخلية (البرازيل.)2018 ،
 تقليل أبحاث مضادات الميكروبات .سحبت معظم شركات
المستحضرات الصيدالنية الكبرى برامج أبحاث مضادات
ً
نظرا لضعف إمكانات عوائد
الميكروبات الخاصة بها
االستثمار25.
وقد شهد هيكل الصناعة عدة تطورات:
ً
ً
وفرصا لصناعة
نطاقا تحديات
 يوفر قطاع التكنولوجيا األوسع
المستحضرات الصيدالنية .وتدخل شركات “التكنولوجيا
إخالال في
الكبرى” سوق المستحضرات الصيدالنية ،فتُ حدث
ً
تقيم شركات
نماذج األعمال التقليدية 26.ومن ناحية أخرىّ ،
المستحضرات الصيدالنية بشكل متزايد شراكات مع شركات
التكنولوجيا أو تستحوذ عليها ،بهدف زيادة قدراتها الرقمية
الفعال للبيانات أحد
(ديلويت .)2018 ،ويعد االستخدام
ّ
مجاالت التركيز الرئيسية في الصناعة ،حيث يركز أصحاب
المصلحة في مجال البحث والتطوير على تطوير قدراتهم
الداخلية التقنية وتلك المتعلقة بالبيانات وتحديد مصادر
البيانات الخارجية المحتملة (ديلويت.)2018 ،

 وتبرز الشركات الناشئة بشكل أكبر ،ال سيما في تطوير الجيل
التالي من العالجات .ويشير أحد التقارير الصادر في عام 2019
ً
قليال فقط من شركات المستحضرات
عددا
إلى أنه في حين أن
ً
الكبرى تطور الجيل التالي من العالجات ،فإن أكثر من 250
شركة ناشئة تركز على الحلول العالجية القائمة على الجينات27.
وساهم ظهور نماذج البحث والتطوير التعاونية (بين شركات
األدوية) ،واالستعانة بمصادر خارجية لخدمات البحث والتطوير
الرئيسية ونمو الشبكات الرقمية في تزويد الشركات الناشئة
بإمكانية النفاذ إلى التكنولوجيات والبنية التحتية التكنولوجية
التي ربما تعذر الوصول إليها في الماضي (البرازيل.)2018 ،
 تشهد األسواق متوسطة الدخل أهمية متزايدة .ويشهد
سوق المستحضرات الصيدالنية واألجهزة الطبية في بعض
ً
ً
ً
مدفوعا بزيادة في
سريعا
نموا
االقتصادات متوسطة الدخل
الرخاء ،وإصالح الرعاية الصحية ،والحوافز الحكومية المحلية،
واالرتفاع العام في الطلب على الرعاية الصحية 28وبينما
تحظى الشركات المتعددة الجنسية بخطى ثابتة في هذه
األسواق ،تمر الشركات المحلية بمرحلة نمو قوي ُيعزى إلى
ً
محليا
تكاليف اإلنتاج المنخفضة ،ونجاح المنتجات المعدلة
والدعم الحكومي 29.وقد حققت بعض شركات المستحضرات
الصيدالنية المنتمية إلى اقتصادات محددة متوسطة الدخل
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زيادة في حصتها من اإليرادات العالمية بمعامل قدره ( 26من
 4.5مليارات دوالر أمريكي إلى  119مليار دوالر أمريكي) من
 2005إلى 30.2015

ً
أيضا عالمات تشير إلى وجودها
 تُ ظهر شركات األجهزة الطبية
على مسار مماثل .على سبيل المثال ،تنمو شركات األجهزة
الطبية الصينية بالفعل أسرع بكثير من نظيراتها األمريكية31.
وفي الوقت الذي تتخصص فيه شركات عديدة ضمن هذه
المقتَ ِصدة” ،أي تصنيع إصدارات
السياقات في “الهندسة ُ
بسطة ومنخفضة التكلفة من التكنولوجيات الحالية تكون
ُم َّ
مناسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،فإنها تستثمر
بشكل متزايد في تطوير منتجات جديدة32.
وتعتمد آخر موجات االبتكار في المستحضرات الصيدالنية،
والتي تتسارع وتيرتها منذ نحو سنة  ،1980على مظاهر التقدم
في اكتشاف التكنولوجيا الحيوية وتطبيقها .إذ يمثل االستخدام
المتزايد لألدوات المعلوماتية البيولوجية في البحث والتطوير
االفتراضيين لخلق نماذج حاسوبية لألعضاء والخاليا إمكانية كبيرة
الكتشاف مخصص لألدوية وتطويرها (شركة برايس وتر هاوس
كوبرز .)2008 ،ودفعت عملية فك شيفرة الجينوم البشري في
أواخر التسعينيات باآلمال لموجة جديدة من االبتكار في الطب
الشخصي .وقد تم اعتماد أول عالجات قائمة على الجينات والخاليا
في العقد الثاني من األلفية الثانية ،ومن ضمنها على سبيل المثال
سيبيولوسيل-ت ( )sipuleucel-Tلعالج سرطان البروستاتة في
 ،2010وتيساجنليكلوسيل ( )tisagenlecleucelلعالج سرطان
الدم في  ،2017وفورتيجين نيبارفوفيك-رزيل (voretigene
 )neparvovec-rzylلعالج العمى الوراثي في ( 2017تواريخ
االعتماد المذكورة ُمعلنة من إدارة الغذاء والدواء) ،مع وجود الكثير
غيرها قيد التطوير (انظر اإلطارين  2.3و 33.)2.4ورغم وجود شك
في قدرة علوم الجينوم على تقديم أدوية وأدوات تشخيص أكثر
ً
أحيانا مصطلح “أدوية الدقة”
دقة (براي ،)2008 ،التي ُيطلق عليها
(انظر اإلطار  ،)17.4فإن فوائدها بدأت تصبح ملموسة في بعض
األمراض ،ولكنها تقتصر في الغالب على عدد صغير من البلدان،
ً
نظرا لألسعار المرتفعة ومتطلبات البنية التحتية العالية في بعض
الحاالت.
وثمة تركيز مكثف متزايد على أسعار األدوية الجديدة المبتكرة،
ليس في البلدان الفقيرة وحسب ،بل ،وعلى نحو متزايد ،في
أسواق البلدان عالية الدخل مثل أوروبا والواليات المتحدة .وقد نتج
عن ذلك جدل حول تسعير الدواء وكذلك حول القيمة االجتماعية
ولخص تقرير مكتب الموازنة
لألدوية التي “تحمل نفس التركيبة”ّ .
بالكونغرس في  2006الوضع كما يلي:
“كلما عكس سعر الدواء قيمته للمستهلكين بصورة أكثر
دقة ،كان نظام السوق في طريقه لتوجيه استثمار البحث
قيمة للمجتمع بصورة أكثر
والتطوير صوب أدوية جديدة ّ
فعالية .ومع ذلك ،يمكن أن تتخذ األسعار فقط هذا الدور
التوجيهي إلى الحد الذي تتواجد فيه معلومات جيدة عن
الصفات النسبية لألدوية المختلفة واستخدام المستهلكين
ومقدمي الرعاية الصحية لتلك المعلومات”( .مكتب
الموازنة بالكونغرس األمريكي ،2006 ،ص )5
وعلى الرغم من بعض االنتقادات الملقاة على الصناعة ،إال أنه
ليس ثمة شك في أن األدوية والتكنولوجيات الحديثة قد أسهمت
سيما في البلدان التي لديها إمكانية الحصول
في إطالة العمر ،وال ّ
على األدوية األحدث (ليشتنبيرغ.)2012 ،

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

اإلطار  :2.3مواءمة األجهزة الطبية الحتياجات البلدان النامية – مثال أجهزة رسم القلب المتنقلة
يعمل جهاز رسم القلب على تسجيل النشاط الكهربي للقلب مما يساعد على تشخيص أمراض القلب .تُ ستخدم أجهزة رسم القلب
التقليدية بشكل واسع النطاق باعتبارها أداة تشخيص وتُ عتبر مألوفة واعتيادية في المستشفيات .لكنها كبيرة الحجم (في حجم
ً
ً
نسبيا.
تقريبا) ،وعادةً ما تُ ظهر قراءات من خالل الطباعة على ورق من نوع معين يكون باهظ الثمن
حقيبة أوراق
ً
يدويا في عام  .2007وقد تم تصميمها لتوسيع نطاق قدرة جهاز رسم القلب التقليدي
تم اختراع أجهزة رسم القلب المحمولة
بحيث يشمل الفئات السكانية الريفية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،وذلك بهدف مواجهة العدد المتصاعد من حاالت
الوفاة الناجمة عن األمراض القلبية الوعائية (GE Healthcare2011 ،؛ وإمليت وآخرونُ )2009 ،يعتبر السكان الريفيون في البلدان
ً
نظرا لوصولهم المحدود للغاية إلى المهنيين الصحيين
منخفضة ومتوسطة الدخل من الفئات السكانية المستضعفة ،وذلك
المؤهلين ،واألجهزة الطبية واألدوية األساسية لمكافحة األمراض القلبية الوعائية.
ً
يدويا في  2007بتكلفة بلغت نحو  800دوالر أمريكي ،مقارنة بالوحدات التقليدية التي
تم تطوير أول جهاز رسم قلب محمول
تتراوح تكلفتها بين  2000إلى  10000دوالر أمريكي .وتم تطوير الجيل التالي من أجهزة رسم القلب المتنقلة مع شاشة مدمجة
للسماح بالعرض الفوري لمخططات رسم القلب ما أدى إلى التخلص من الحاجة إلى طباعتها ،ومن ثم توفير التكاليف والورق (GE
Healthcare2011 ،؛ وإمليت وآخرون .)2009 ،كما تضمنت تكنولوجيا السلكية تُ ِّ
مكن عاملي الرعاية الصحية من إجراء رسوم القلب
ً
ونظرا لكفاءة جهاز رسم القلب المتنقل ،أصبح ُيستخدم اآلن
في مناطق بعيدة ونقل نتائج االختبار على الفور إلى األطباء لتفسيرها.
في المناطق الريفية في البلدان عالية الدخل.

.2

الدور الرئيسي ألبحاث القطاع العام في
البحث والتطوير الطبي

ً
تطورا؛
شهد النظام البيئي الخاص بالبحث والتطوير الصيدالني
حيث أصبح ،بالمعنى العام ،يوجد “تقسيم للعمل” بين القطاعين
العام والخاص ،حيث ِّ
يركز القطاع العام أكثر على بحوث المرحلة
توفر المعارف األساسية بشأن آليات المرض ،بينما
األولية التي ّ
يتولى القطاع الخاص بحوث المرحلة النهائية ،وترجمة البحوث
األساسية إلى منتجات طبية .ومن ثم ّ
يؤثر القطاع العام بشكل
كبير على دائرة االبتكار من خالل تحديد األولويات البحثية ،على
األقل فيما يخص البحوث األساسية (منظمة الصحة العالمية،
2006أ؛ مكتب الموازنة بالكونغرس األمريكي2006 ،؛ جامعة
كورنيل ،وإنسيد ،والويبو)2019 ،

تقدم لنا قصة تطوير العالجات القائمة على األجسام المضادة
ً
مثاال حول كيفية التعاون بين
تجاريا
أحادية النسيلة وتسويقها
ً
شركات القطاعين العام والخاص في تطوير عقاقير جديدة (انظر
اإلطار .)3.3

باء .المشهد الحالي للبحث والتطوير

وثمة تغيرات تتحقق أيضا في الطريقة التي ينفذ بها االبتكار في
األجهزة الطبية (انظر اإلطار  .)2.3تسعى شركات األجهزة الطبية
بالقطاع العام ،على نحو متزايد ،إلى تصميم ما هو جديد من
أجهزة ونماذج تنفيذ للرعاية الصحية التي يمكن مواءمتها مع
احتياجات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط .وتعكس
ً
مرتفعا من االلتزام بين الشركات لخدمة
هذه اإلجراءات مستوى
المهملة منذ زمن ،كما تعكس أيضا االهتمام المتزايد
األسواق ُ
لدى الشركات بالفرص التجارية الناشئة عن تلبية االحتياجات
الصحية لألشخاص الذين يسكنون منتصف الهرم االجتماعي
واالقتصادي وسفحه .ونتيجة لذلك ،تخصص الشركات موارد أكبر
لتقدير العقبات المحلية واإلقليمية ،وتعمل على تصنيع وتقديم
منتجات وخدمات مخصصة تلبي احتياجات ثقافية أو جغرافية
محددة .وتعد األجهزة األكثر مواءمة الحتياجات الدول ذات الدخل
المنخفض والمتوسط واحدة من نتائج هذا التطور .وتعتبر مثل
ً
أيضا أقل تكلفة من التي صممت لألسواق في
هذه األجهزة
الدول ذات الدخل المرتفع ،ومن ثم فهي في المتناول .وقد
ً
أيضا على تعزيز القدرة على النفاذ( .جامعة
يساعد تصميم األجهزة
كورنيل ،وإنسيد  ،والويبو.)2019 ،

ً
ً
ً
مهما في دائرة االبتكار مراحل
دورا
أيضا
يؤدي القطاع العام
الحقة .فعلى سبيل المثال ،تضبط الحكومات جودة المنتجات
الصحية من خالل أطرها التنظيمية التي تحدد إذا ما كان المنتَ ج
سيذهب إلى السوق ،وإذا كان األمر كذلك ،فما سرعة انتقاله.
ً
ً
حاسما في مرحلة
دورا
باإلضافة إلى ذلك ،يلعب القطاع العام
تسليم المنتجات الصحية؛ ألن الحكومات تمثل عادة جهات الشراء
ً
وغالبا ما تنظم توزيع مثل هذه
األساسية للمنتجات الصحية
المنتجات وتسليمها.

تشير التقديرات إلى أن الوكاالت الحكومية حول العالم قدمت
ً
سنويا (من
نحو  42مليار دوالر أمريكي في تمويل أبحاث الصحة
ً
مقدما من
 2011إلى  ،)2014و 60بالمائة من هذا المبلغ كان
المعاهد الوطنية للصحة بالواليات المتحدة األمريكية (فيرغيفير
ً
دورا
وهندريكس )2016 ،كما تلعب المؤسسات غير الهادفة للربح
ً
مهما في تمويل األبحاث الطبية الحيوية ،ال سيما في الدول ذات
الدخل المرتفع – ويعتبر معهد هوارد هيوز الطبي في الواليات
المتحدة وويلكوم تراست في المملكة المتحدة خير مثال على تلك
“م َض ِاع ً
ً
ً
فا”؛
أيضا
المؤسسات .وتضفي االستثمارات العامة
تأثيرا ُ
ففي المملكة المتحدة تم الكشف عن أن كل زيادة بنسبة  1بالمائة
في االستثمارات في األبحاث الطبية بالقطاع العام تصاحبها زيادة
بنسبة  0.8بالمائة في استثمارات البحث والتطوير الصيدالني
بالقطاع الخاص (ساسيكس وآخرون.)2016 ،
كشفت تحليالت عديدة عن المساهمات الكبيرة ألبحاث القطاع
العام في البحث والتطوير في مجال الطب الحيوي (نيلر.)2010 ،
أشارت دراسة ُأجريت عام  2011إلى أن األدوية التي يتم تطويرها
في القطاع العام لديها ،في المتوسط ،تأثير أكبر على تحسين
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :3.3األجسام المضادة أحادية النسيلة
األجسام المضادة أحادية النسيلة هي نوع من أدوية المعالجة المناعية المستخدمة على نطاق واسع في طب األورام ،واألمراض
ً
ً
واقتصاديا ،وتعتبر اآلن من العالجات الرئيسية لعديد من السرطانات
سريريا
المناعية الذاتية ومجاالت أخرى .وهي مهمة للغاية
واألمراض المناعية الذاتية.
وقد تم تطوير األساليب المستخدمة في تطوير وتصنيع األجسام المضادة أحادية النسيلة في مختبر األحياء الجزيئية ( )LMBالتابع
لمجلس ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،وهو مؤسسة بحثية تابعة للقطاع العام .وقد نال الباحثون الرواد في  LMBجائزة نوبل
تقديرا لجهودهم في تطوير هذه األساليب34.
ً
ً
واحدا من أوائل األجسام المضادة أحادية النسيلة ،أال وهو أداليموماب ( ،)adalimumabلعالج التهاب المفاصل
طور باحثو LMB
َّ
الروماتويدي ،وذلك من خالل العمل في شركة عرضية تسمى  ،Cambridge Antibody Technologyوبتكليف من جهة تصنيع
كيمائية ألمانية (ماركس.)2015 ،
وبعد االنتهاء من أداليموماب ،تم طرح عدد كبير من أدوية األجسام المضادة أحادية النسيلة في السوق بواسطة شركات المستحضرات
الصيدالنية باستخدام تكنولوجيا  .LMBوتشمل األدوية التي تم تطويرها باستخدام تكنولوجيا  ،LMBعلى سبيل المثال ،تراستوزوماب
( )trastuzumabلعالج سرطان الثدي ،وريتوكسيماب ( )rituximabلعالج سرطان الدم/واألورام الليمفاوية ،وبيفاسيزوماب
ّ
والتنكس البقعي الرطب المرتبط بالسن وهو سبب
كل من السرطان القولوني المستقيمي
( )bevacizumabالمستخدم في عالج ٍ
شائع للعمى .وترد األدوية الثالثة في القائمة النموذجية لألدوية األساسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .وتُ ستخدم األجسام
ً
أيضا في العديد من أدوات التشخيص المهمة (ماركس.)2015 ،
المضادة أحادية النسيلة
حصل مختبر  LMBعلى إتاوات كبيرة نظير استخدام التكنولوجيات المتعلقة باألجسام المضادة أحادية النسيلة في تطوير عالجات
كبيرا من ميزانية 35.LMB
ً
ً
جزءا
مناعية شكلت ،في سنوات محددة،

ً
مقارنة باألدوية األخرى (ستيفينز وآخرون.)2011 ،
الصحة العامة
ُ
والن ُهج الخاصة بهذه التحليالت ال تسجل البحث األساسي ،الذي
يؤكد على اكتشافات العقار ،على سبيل المثال ،من خالل تحديد
اآلليات الجزيئية لألمراض التي يمكن أن تستهدفها عقاقير جديدة.
وتوصل تحليل أحدث كان يتضمن البحث الرئيسي إلى أن التمويل
من القطاع العام ساهم في جميع العقاقير الجديدة المعتمدة
في الواليات المتحدة طوال الفترة من  2010إلى  ،2016وأن
أكثر من  90بالمائة من هذا التمويل تمثل في األبحاث األساسية
المتعلقة باألهداف الحيوية لتأثير العقار وليس العقاقير نفسها
(كليري وآخرون.)2018 ،
قدر بنحو  177مليار
وأنفقت صناعة المستحضرات الصيدالنية ما ُي َّ
دوالر أمريكي على البحث والتطوير في  36 .2017وفي العديد من
ً
معا في تآزر،
الحاالت ،يستطيع القطاعان العام والخاص العمل
مع استفادة القطاع الخاص من األبحاث التي يتم إجراؤها في
أيضا القطاعان العام والخاص التعاون ً
ً
معا
القطاع العام .يستطيع
من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص .ومن أمثلة ذلك
مبادرة األدوية المبتكرة من االتحاد األوروبي ( IMIو )IMI2التي
بموجبها ُيجري عدد كبير من االئتالفات التجارية بالقطاع الخاص
مشروعات أبحاث مشتركة تلبي من خاللها الكيانات الخاصة
احتياجات االستثمارات بالقطاع العام من خالل إسهامات من
نفس النوع (مثل وقت عمل الموظفين) 37.في بعض الحاالت،
ً
شروطا للتمويل
تضع بعض جهات تمويل أبحاث القطاع العام
ً
حرصا منها على استفادة القطاع العام من المنتجات التي يتم
ً
تطويرها من أبحاث القطاع العام (انظر أيضا الفصل الرابع ،القسم
جيم(3.ج)) .على سبيل المثال ،وفي الواليات المتحدة ،وضعت
ً
بنودا تتطلب من أصحاب تراخيص
المعاهد الصحية الوطنية
الملكية الفكرية المتعلقة بأبحاث ممولة من المعاهد الصحية
الوطنية تقديم خطة حول كيفية تلبية احتياجات الصحة العامة
المتعلقة بالمنتج (ستيفينز وإيفورت .)2008 ،وثمة بنود مماثلة
مستخدمة ،على سبيل المثال ،بواسطة ويلكوم تراست 38و
( CARB-Xانظر الفصل الرابع ،القسم جيم(3.ب)(.
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.3

تكاليف البحث والتطوير الطبي

تعتبر تكلفة البحث والتطوير المرتفعة للمنتجات الطبية الجديدة
واحدة من الحجج األساسية التي اتخذتها الصناعة بشأن الحاجة
إلى حماية صارمة لحقوق الملكية الفكرية ،وذلك في الوقت
الذي تثق فيه المؤسسات المنوطة بحماية الملكية الفكرية في
أن تكاليف البحث والتطوير يمكن استرجاعها بمجرد اعتماد المنتج.
ومع ذلك ،ثمة القليل من مصادر البيانات المتوفرة والتي تسمح
بتقييم التكاليف الحقيقية لألبحاث الطبية .وقد تم نشر عدد من
التقديرات تم من خاللها تحديد مقدار متوسط تكلفة طرح عالج
ً
ً
كبيرا على نوع الدواء
اعتمادا
جديد بالسوق .وتعتمد التكاليف
المعني .وثمة اختالف كبير في التكاليف بين دواءٍ يعتمد على كيان
كيميائي جديد لم يستخدم من قبل في أي مستحضر صيدالني،
وبين تعديل إضافي لدواء متواجد.
ويمكن النظر إلى تكاليف البحث والتطوير الصيدالني بطرق
مختلفة .تصف تكاليف “األموال الخاصة” النفقات النقدية
طور .ويمكن ضبط مخاطر هذه التكاليف
الم ِّ
الحقيقية التي أنفقها ُ
بشكل أكبر لصالح تكلفة عقار مرشح غير ناجح .وهذه التكاليف
ً
أيضا “رسملتها”؛ وتشمل التكاليف التي تتم رسملتها
يمكن
الخسائر النظرية التي يتم تكبدها نتيجة االستثمار في البحث
بدال من استثمار بديل يحقق عائدات بنسبة
والتطوير الصيدالني ً
مئوية محددة بمرور السنين قبل أن يتوصل البحث والتطوير
قدرت تكاليف األموال
إلى منتج ناجح .وهناك سلسلة دراسات َّ
الخاصة الخاضعة لضبط المخاطر والمتعلقة بطرح كيان كيميائي
جديد بنحو  114مليون دوالر أمريكي ( 231مليون دوالر أمريكي
تكلفة ُمرسملة) في  ،1987و 403ماليين دوالر أمريكي (802
مليون دوالر أمريكي تكلفة ُمرسملة) في  ،2000و 1.4مليار
دوالر أمريكي ( 2.6مليار دوالر أمريكي تكلفة ُمرسملة) في 2013
(ديماسي وآخرون1991 ،؛ وديماسي وآخرون2003 ،؛ وديماسي
وآخرون )2016 ،وتوجد تقديرات متاحة أقل وأعلى على حد سواء،
حيث تتراوح من  100مليون دوالر أمريكي إلى  5ماليين دوالر

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

المهملة (2014 ،)DNDi؛
أمريكي (مبادرة العقاقير لألمراض ُ
مورغان وآخرون ،2011 ،هيربر2012 ،؛ براساد وميالنكودي،
 .)2017ويمكن أن تكون العائدات على االستثمار في البحث
والتطوير كبيرة للغاية في بعض األمراض ،ففي طب األورام،
على سبيل المثال ،جلبت مبيعات المنتجات النهائية  14.5مليون
دوالر أمريكي لكل مليون دوالر أمريكي تم استثماره في البحث
والتطوير ،وذلك فيما بالعقارات التي تم اعتمادها في الفترة من
 1989إلى ( 2017تاي-تيو وآخرون.)2019 ،
ً
أيضا الجداول الزمنية الطويل لتطوير المستحضرات
تساهم
الصيدالنية في ارتفاع التكاليف والمخاطر .فتطوير مستحضر
صيدالني من مرحلة المعمل إلى مرحلة التسويق يستغرق وقتا
ً
ً
إضافيا بشأن االمتثال إلجراءات الموافقة
عبئا
طويال ويتضمن
ً
التنظيمية الصارمة ،مما يؤدي إلى عدد قليل من المستحضرات
الناجحة .وقد توصل تحليل لألدوية الجديدة (مواد فعالة جديدة)
ً
ً
ونهاية
بدءا من تقديم طلب براءة االختراع
إلى أن متوسط الزمن
ً
بطرح الدواء في الواليات المتحدة بلغ  12.8عاما ،في حين بلغ
ً
بدءا من الطرح وحتى انتهاء صالحية براءة االختراع
متوسط الزمن
ً
أو األشكال األخرى من الحقوق الحصرية  13عاما ونصف (إيتكين
وكلينروك.)2017 ،

وتعتمد جميع هذه التقديرات على متغيرات متعددة ،مثل
المقدر لفترة التطوير ومتوسط حجم التجارب السريرية
المتوسط
َّ
وتكاليفها واحتمال نجاح المنتجات في الدخول إلى السوق في
النهاية .باإلضافة إلى ذلك ،من الصعب التحقق من البيانات
األساسية؛ ألن هذا لم يتم الكشف عنه بأغلب الدراسات التي
يتم االستشهاد بها على نطاق واسع .وبعض التقديرات المتعلقة
بتكاليف البحث والتطوير الصيدالني ،مثل األرقام الواردة في
الدراسات التي أجراها كل من ديماسي وآخرون (انظر في هذا
القسم أعاله) ،خضعت لمناقشات واسعة النطاق (مثل لوف،
 ،2003وآفرون .)2015 ،وثمة شكوك حول فائدة مثل هذه
التقديرات؛ فالتكاليف تتنوع بصورة كبيرة بين الشركات وبين
ً
أيضا (انظر القسم الرابع ،القسم
القطاع الخاص والقطاع العام
ألف(4.ف).
ً
شيوعا من
كانت العقاقير اليتيمة في عام  2018هي النوع األكثر
العقاقير الجديدة المعتمدة في الواليات المتحدة (انظر الشكل
 ،)3.3وربما تتسم هذه العقاقير بتكاليف بحث وتطوير أقل مقارنة
باألدوية غير اليتيمة وهو ما ُيعزى ،على سبيل المثال ،إلى حجم
وقدر تحليل
التجارب السريرية الالزمة للحصول على الموافقة.
َّ
حديث لألدوية المعتمدة بواسطة إدارة الغذاء والدواء في الفترة
المرسملة للتجارب السريرية الخاصة
من  2000إلى  2015التكاليف ُ

وتستثمر الشركات المنشئة للمستحضرات الصيدالنية في أوروبا
والواليات المتحدة نحو  15إلى  20بالمائة من إيراداتها في
البحث والتطوير ،وذلك على حسب المصدر والعام .وقد ظلت
ً
ً
طفيفا على مدار العقدين المنصرمين
ارتفاعا
هذه النسبة تشهد
ولكن من المتوقع انخفاضها بمرور السنين (،EvaluatePharma
ً
ووفقا لتقارير الصناعة ،فإن خمس هذه النسبة (من 3
.)2018
إلى  4بالمائة من اإليرادات) يتم إنفاقه على األبحاث األساسية (ما
قبل السريرية) ،مثل تحديد أهداف صيدالنية ومركبات مرشحة
جديدة 40.ويتجاوز اإلنفاق على األنشطة التسويقية والترويجية
بواسطة الصناعة تكاليف البحث والتطوير41.
وبينما تظل التكاليف الدقيقة غير معروفة ،فإن البحث والتطوير
الطبيين مكلفين للغاية ومحفوفين بالمخاطر العالية .كما أن الكثير
ً
ً
نظرا إلخفاقات المنتج في مرحلة
عائدا
من االستثمارات ال يجلب
التجارب السريرية .والجهود المبذولة لتطوير عالج لمرض الزهايمر،
ً
شيوعا من الخرف ،توضح مدى المخاطرة التي تحوم
الشكل األكثر
حول تطوير عقار .فقد أخفق عدد كبير من العقاقير المرشحة في
ً
ظاهريا
المرحلة الثالثة على الرغم من وجود هدف آلي موصوف
ً
ً
جيدا (بيتا-أميلويد) (موالرد2019 ،؛ ماكين2018 ،؛ النغريث،
وصفا
 .)2019وتُ عتبر اإلخفاقات في المرحلة الثالثة مكلفة على وجه
مطوري العقار ،إلن االستثمارات تكون قد
الخصوص بالنسبة إلى
ِّ
ُأجريت بالفعل لالنتقال بالعقار المرشح عبر التطوير ما قبل السريري
وتجارب المرحلة األولى والمرحلة الثانية (انظر الفصل الثاني ،القسم
ألف(6.ب)) .ورغم ذلك ،أصر مطورو العقار على العمل في هذا
كبيرا للغاية42.
ً
الجانب ،ألن السوق المحتمل من المتوقع أن يكون
قد تكون التفاصيل المتعلقة بتكاليف البحث والتطوير مهمة في
إعداد آليات جديدة لتمويل البحث والتطوير ،ومنها على سبيل
المثال التنبؤ بتكاليف شراكة تطوير منتج (انظر اإلطار  )12.3أو
تقييم مدى حجم الثمار المرحلية الالزم وضعها لتغطية تكاليف
البحث والتطوير (انظر القسم جيم(5.ج)).

.4

باء .المشهد الحالي للبحث والتطوير

إن تقديرات تكاليف البحث والتطوير الصيدالني المذكورة في
الفقرات السابقة بخصوص استثمارات الشركات الصيدالنية
متعددة الجنسيات وممارساتها وأدائها تعكس ،على سبيل المثال،
اختياراتها للمجاالت المرضية التي يتم االستثمار فيها ،والعقاقير
المرشحة التي يجب االنتقال بها إلى مرحلة التطوير ،وما إلى ذلك.
ولذلك ،ربما ال تنطبق تلك التقديرات بالضرورة على تطوير عقاقير
في نماذج بحث وتطوير أخرى ،أي في إطار شراكة تطوير منتج
على سبيل المثال .على سبيل المثال ،فإن مبادرة توفير العقاقير
ً
ً
ً
جديدا وسبعة
كيميائيا
كيانا
طورت
المهملة ( ،)DNDiالتي َّ
لألمراض ُ
بناء
عالجات ُم َّ
المهملة (انظر اإلطار  ،)12.3تُ ِّ
حسنة لألمراض ُ
قدرً ،
حسن تتراوح ما بين  4ماليين
على خبرتها ،أن تكلفة تطوير عالج ُم َّ
و 32مليون يورو ،وأن تكلفة تطوير كيان كيميائي جديد تتراوح ما
بين  60مليون و 190مليون يورو ،بما في ذلك تكلفة اإلخفاقات
(مبادرة توفير العقاقير لألمراض المهملة 39.)2019 ،DNDi
ُ

بكيانات جزيئية جديدة مع تسمية دواء يتيم كانت أقل  50بالمائة
من تكاليف األدوية غير اليتيمة (جاياسوندارا وآخرون.)2019 ،

نماذج التحفيز في دائرة االبتكار

يذكر تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية في سنة 2011
(الويبو2011 ،ب) أن:
“حقوق الملكية الفكرية تمثل آلية تحفيز مفيدة حينما
يتسق الدافع الخاص لالبتكار مع أولويات المجتمع بشأن
ً
دائما.
التكنولوجيات الحديثة .لكن مثل هذا االتساق ال يتواجد
ً
واضحا إذا ما كان بإمكان نظام
باإلضافة إلى ذلك ،ليس
ً
بعيدا عن طلب
الملكية الفكرية تحفيز االبتكار الذي يعتبر
األسواق ،على سبيل المثال ،األبحاث األساسية للعلوم”.
وباستعراض نظام الملكية الفكرية في ظل االنتشار الواسع
لسياسات االبتكار ،فإن التقرير يفرق بين ثالث آليات لتشجيع
االبتكار:
 تنفيذ المؤسسات األكاديمية والمنظمات البحثية العامة
الممول من القطاع العام
لالبتكار
َّ
الممولة من القطاع
 تنفيذ شركات القطاع الخاص لألبحاث
َّ
العام – ال سيما من خالل مشتريات القطاع العام واإلعانات
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

الميسرة واإلعفاءات الضريبية
المخصصة لألبحاث والقروض
ّ
على البحث والتطوير وجوائز االبتكار

والمنفذين من قبل القطاع العام؛
الممولين
 البحث والتطوير
َّ
َّ
بدال من إيرادات الحكومة
السوق
خالل
من
موالن
ً
حيث ُي َّ
ويشجعان عن طريق نظام الملكية الفكرية ،الذي يعتبر إحدى
آليات السياسات الحكومية في تشجيع االبتكار.

(أ)

وجود نظم التأمين الصحي في العديد من البلدان .وعلى نحو
مماثل ،فإن دائرة االبتكار الكالسيكية قد ال تصلح لتطوير مضادات
حيوية جديدة ألن الشركة المنشئة ال تستطيع عادةً االعتماد على
كميات مبيعات كبيرة لتغطية استثماراتها في البحث والتطوير
(انظر القسم جيم 2.حول مقاومة مضادات الميكروبات) .ومن
ً
أيضا مالحظة أنه يوجد قدر كبير من البحوث األساسية،
المهم
مثل تحديد أهداف العقار ،ودعم الدائرة.

دائرة االبتكار

ّ
خطية تنتهي بإصدار منتج ،لكن
غالبا ما ُيعرض االبتكار كعملية
ً
أيضا كدائرة (انظر الشكل
االبتكار في الصحة يمكن أن نشاهده
ّ
المركبات المرشحة حتى
 .)6.3حيث تبدأ هذه الدائرة من اكتشاف
ً
ومرورا بتسليم تلك المنتجات،
اختبار منتجات جديدة وتطويرها،
ثم العودة إلى البحث والتطوير لمنتجات جديدة (أو تحسين
المنتجات القائمة) من خالل المراقبة المنتظمة في مرحلة ما
ً
وفقا
بعد التسويق وتطوير نموذج طلب فعال بصورة متزايدة
لالحتياجات الصحية.
ً
ً
مهما :أن دائرة
واقعا
ويوضح النموذج الدائري لالبتكارات الصحية
االبتكار الحالية التي تحركها السوق تعمل بصورة أفضل للبلدان
قابل الطلب الفعال على المنتجات الصحية
عالية الدخل حيث ُي َ
بالقدرة على سداد مقابلها .وفي المقابل ،وبالنسبة لألمراض
ً
غالبا على المرضى في البلدان ذات الدخل المنخفض
التي تؤثر
والمتوسط ،ثمة فجوة خطيرة بشأن توفر الحوافز التي تدفع دورة
ماسة ألدوية جديدة لألمراض
االبتكار التقليدية .وبينما ثمة حاجة ّ
ً
غالبا على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط،
التي تؤثر
فإن هذه السوق تتسم بقدرة شرائية محدودة ،باإلضافة إلى عدم

(ب) غياب دورة االبتكار الذاتية في حالة األسواق
الصغيرة والدخل المنخفض أو كميات
المبيعات المنخفضة
أشارت لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكية
الفكرية واالبتكار والصحة العامة في هذا السياق إلى أن نظام
المرجوة.
الملكية الفكرية بحاجة إلى بيئة معينة لتحقيق النتائج
ّ
ً
غالبا على من يعيشون في البلدان
بالنسبة لألمراض التي تؤثر
ً
ً
ً
فقرا ،فإن دورة االبتكار ليست مكتفية ذاتيا نظرا النخفاض
األشد
احتمالية اإليرادات ،والخدمات الصحية التي تعاني من نقص
التمويل ،وضعف قدرة األبحاث األولية بوجه عام .وينشأ إخفاق
سوق مماثل عندما يكون من المرجح انخفاض المبيعات ،على
سبيل المثال ،في المضادات الحيوية والعالجات أو اللقاحات
لمسببات األمراض المستجدة( .انظر الفصل الثالث ،األقسام
باء(4.هـ) ،وجيم 2.وجيم .)3.ال يمكن للسوق وحدها وللحوافز
القائمة على السوق ،مثل حماية براءات االختراع ،أن تلبي في حد
ذاتها االحتياجات الصحية للبلدان النامية في بيئة تعاني من هذه
األمور (منظمة الصحة العالمية2006 ،أ)43.

الشكل  :6.3دائرة االبتكار

البحوث االنتقالية

االستحداث

االكتشاف

• أدوات جديدة /محسنة
•االستحداث في المرحلتين ما قبل
السريرية والسريرية

•تحديد المركبات اإلرشادية/
االستخدام األمثل
• البحوث األساسية
دائرة االبتكار
المجسمة

الموافقة على التسويق
وعملية التصنيع

الطلب على األدوات الجديدة /
المحسنة وبحوث مرحلة ما بعد
التسويق
التوصيل

• توصيل المنتج للمرضى
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المصدر :منظمة الصحة العالمية (2006أ) ،صفحة
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ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

أثارت هذه الفجوة ،بين االحتياجات الصحية وجهود البحث والتطوير
ً
سياسيا حول مدى فعالية هيكليات االبتكار الطبي
جداال
الطبي،
ً
الحالية في تلبية االحتياجات الصحية ،ال سيما االحتياجات الصحية
الخاصة بالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط .وبالمثل ،فقد
دفعت الضرورة الملحة لمواجهة هذه الفجوة ،على مدار العقد
الماضي ،بمجموعة من المبادرات إليجاد طرق جديدة في الجمع
بين المدخالت المختلفة والبنية التحتية والموارد المطلوبة من
أجل تطوير المنتجات .وقد استكشفت هذه المبادرات طرقا جديدة
َّ
المرشحة من
لدمج هذه المدخالت المختلفة وتوجيه المنتجات
خالل عملية االبتكار والوصول في النهاية إلى إنجاز تكنولوجيات
ً
مزيدا من
وفعالة .وقد استخدم هذا المنهج عامة
جديدة آمنة
ّ
الهياكل التعاونية ومجموعة واسعة من النماذج غير الحصرية
والمجزأة لترخيص التكنولوجيا وتطوير منصات التكنولوجيا في
فضال عن شراكات تطوير المنتجات
مرحلة ما قبل المنافسة،
ً
تسخر قدرات القطاع الخاص واستخدامها نحو الوصول
التي
ّ
إلى أهداف غير ربحية للصحة العامة .وتستجيب كلتا المبادرتان
العمليتان لتفاعل االبتكار الطبي اليوم وتساعد في التأثير عليه،
وذلك سواء من ناحية ابتكار تكنولوجيات جديدة متوفرة وتوضيح
عمليا44.
ً
اإلمكانيات تجاه مجموعة كبيرة من نماذج االبتكار

وقد كان ثمة القليل من الحاالت الناجحة بشأن تخصيص االبتكار
من أجل تلبية احتياجات طبية محددة .ويأتي تطوير لقاح التهاب
السحايا ألفريقيا كمثال على ذلك (انظر اإلطار .)3.4

(ج)

تكوين شبكات االبتكار

أكدت لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكية
ً
محليا
الفكرية واالبتكار والصحة العامة أن تكوين “شبكات فعالة،
ودوليا ،بين المؤسسات في البلدان النامية والبلدان المتقدمة،
ً
ً
مهما في تكوين
عنصرا
بصورة رسمية وغير رسمية كلتيهما ،يعتبر
كفاءات االبتكار” (منظمة الصحة العالمية2006 ،أ) .ومن بين
أمثلة المبادرات لتكوين مثل هذه الشبكات التعاونية لالبتكار تأتي
شراكة التجارب السريرية بين البلدان األوروبية والنامية 46.وتهدف
هذه المبادرة غلى تمويل األبحاث المعنية بالوقاية من األمراض
المعدية وعالجها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

(د)

نظرة شاملة على هياكل االبتكار

تُ ستخدم مجموعة كبيرة من هياكل االبتكار المتنوعة في تطوير
ً
وفقا لعاملين:
التكنولوجيات الطبية .ويمكن وصف هذه الهياكل
درجة التحفيزات المتضمنة التي تعتمد على األسواق ومدى
ممارسة النفوذ أو االستئثار بالتكنولوجيا .وفي كثير من األحيان،
ً
تماما مع عدم وجود
ال تتواجد عمليات االبتكار في إطار غير تجاري
ً
مطلقا ،وال هي تتواجد في
نفوذ يحافظ على التكنولوجيات

ومع ذلك ،فإن إحدى السمات المهمة لمشهد االبتكار تتمثل
في الخط الفاصل بين مدخالت االبتكار في “مرحلة ما قبل
المنافسة” ومرحلة المنافسة .وقد سعت مشاريع بحثية بارزة،
مثل مشروع الجينوم البشري 47ومشروع هاب ماب الدولي48،
إلى تحديد مجموعة من البيانات في مرحلة ما قبل المنافسة
والتي يتم إتاحتها للعامة لالستخدام الواسع في األبحاث وفي
تطوير المدخالت في مرحلة مبكرة خالل خط إنتاج المنتجات،
وذلك من أجل توفير منصة مشتركة للشركات كي تنافس في
تطوير المنتجات النهائية .ويمكن ،في مرحلة الحقة في خط البحث
والتطوير ،أن تعزز درجة التنافس والتمييز بين الشركات من التنوع
األكبر للتكنولوجيات المتاحة (أولسون وبيرجر.)2011 ،

(هـ) اللقاحات :تحدٍ خاص يواجه االبتكار
يختلف استحداث اللقاح عن استحداث المستحضرات الصيدالنية
ً
َّ
كيميائيا .فاللقاحات كيانات
المخلقة
ذات الجزيئات الصغيرة
بيولوجية معقدة ،وال يوجد شيء مثل اللقاح “الجنيس” .ويحتاج
إثبات سالمة اللقاح وفعاليته ،حتى إذا كان يمثل “نسخة” من
لقاح حالي ،إلى ملف تنظيمي كامل يتضمن بيانات حول التجارب
ما قبل السريرية والتجارب السريرية .وهذا يضيف من السنوات
ً
أيضا.
والتعقيد على عملية التصنيع ونسخ اللقاحات الحالية
ً
وتحديدا لألطفال الرضع
وتُ عطي اللقاحات عادة لألفراد األصحاء،
األصحاء كوقاية من عدوى الحقة .ومن ثم؛ تمثل السالمة أهمية
قصوى ،وأي شك بسيط بشأن الخطورة على المتلقي قد يؤدي
إلى سحب اللقاح أو عدم التصريح بتداوله.

باء .المشهد الحالي للبحث والتطوير

المهملة،
وبينما من المهم الحث على االبتكار الالزم لعالج األمراض
َ
فإن من المهم أيضا التأكد من توفر أي تكنولوجيات طبية جديدة
ٍ
حاجة إليها.
تنشأ من مثل هذه المبادرات في متناول من هم في
عدت
ففي النظام البيئي القائم لالبتكار الذي تحركه البراءاتّ ،
إيرادات االستثمار بوجه عام من العوامل المحددة لسعر منتجات
الجيل الجديد .وعلى النقيض ،ال تهدف آليات ومبادرات التمويل
الجديدة والمبتكرة إلى تغطية تكلفة البحث والتطوير عن طريق
سعر المنتجات النهائية ،ومن ثم ينفك ارتباط تكلفة األبحاث بسعر
المنتج 45.وتلك األمور يتم الكشف عنها بتعمق أكثر في القسم
جيم تحت عنوان “التغلب على فشل السوق في البحث والتطوير
المتعلقين بالمنتجات الطبية”.

نموذج خاص لتطوير التكنولوجيا يتميز بالصرامة واالستئثارية
والخصوصية الكاملة .فالصكوك القانونية وحدها ،خاصة على
المستوى الدولي ،ال تحدد الموقع الذي تتواجد فيه استراتيجية
عملية االبتكار عامة ألجل تكنولوجيا جديدة معينة ،أو التي ينبغي
وجه عوامل أخرى
أن تتواجد فيه ،في هذا المجال ،وعادة ما تُ ِّ
الخيارات حول المزج بين مدخالت القطاع العام والخاص وبين
إدارة التكنولوجيا.

وتفسر تكلفة إقرار موافقة تنظيمية والحصول عليها إلنشاء مرفق
ِّ
المصنعة التي دخلت مجال اللقاحات
صناعي قلة عدد الشركات
ً
نتجين المؤهلين .وتتضمن
للمنتجات
نسبيا
والعدد الضئيل
والم ِ
ُ
األسباب األخرى عدم توفر الدراية الكاملة باإلنتاج ،وهو األمر الذي
ً
ً
ّ
مؤثرا أمام إعادة إنتاج تكنولوجيات اللقاحات
عائقا
يشكل
يمكن أن
ً
وغالبا ما تحتاج اللقاحات إلى بنية تحتية مكلفة
القابلة للتطبيق.
ً
نسبيا من الجرعات
من ناحية سلسلة التبريد ،ويلزم عدد قليل
ً
نسبيا
إلجراء التمنيع .ومن ثم قد يصبح هامش الربح منخفض
بالمقارنة بتصنيع المستحضرات الصيدالنية األخرى.
وتعنى هذه التحديات أن شركات التصنيع بالقطاع الخاص لطالما
افتقدت عوامل التحفيز الضرورية لالستثمار في اللقاحات ،ال سيما
تلك العوامل التي ّ
تركز على االحتياجات المحددة للبلدان النامية.
تقريبا التي ُ
ً
طرحت منذ
وكان معظم اللقاحات المهمة المبتَ َكرة
ثمانينيات القرن العشرين قد نتج عن االكتشافات األولية التي
حققتها المؤسسات البحثية بالقطاع العام (ستيفنز وآخرون.)2011 ،

()1

ابتكار لقاح جديد في القرن الحادي والعشرين

ً
قدم ِ
عددا
العقد األول من القرن الحادي والعشرين
ّ
من اللقاحات الجديدة ،بما في ذلك اللقاحات اللتهاب
بالمكورات السحائية وفيروس الروتا وداء المكورات

ً
قياسيا
السحايا
الرئوية
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :3.4نماذج جديدة لالبتكار من الناحية العملية :تخليق لقاح التهاب السحايا ألفريقيا
يسلط اإلصدار الناجح للقاح “مين أفريفاك”  MenAfriVacفي سنة  2010الضوء على دور الطرق الحديثة في االبتكار وتطوير
المنتجات من أجل تلبية االحتياجات الصحية للبلدان النامية .فقبل ذلك ،كانت اللقاحات متوفرة لسالالت مختلفة من مرض التهاب
السحايا ،لكنها كانت باهظة الثمن بالنسبة ألولئك الذين يعيشون في خطر من المرض في ما يسمى حزام التهاب السحايا األفريقي.
ً
مالئما للبيئات الفقيرة في الموارد .وعلى خلفية األوبئة المتكررة ومعدالت الوفاة المتزايدة،
حال
تقدم اللقاحات ً
ً
فضال عن ذلك ،لم ّ
ً
ً
ً
ً
ومستداما وفي المتناول
مناسبا من وجهة النظر السريرية،
كبيرا لالبتكار في ضمان إنتاج لقاح قد يصبح
تحديا
واجه أصحاب المصلحة
ً
أيضا .ثم بدأ مشروع لقاح التهاب السحايا ،وهو تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية وبرنامج التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة،
وهي منظمة غير ربحية تعني بتكنولوجيا الصحة ،في إنتاج لقاح للساللة ألِ ف من التهاب السحايا ،الذي ال ّ
يكلف أكثر من نصف دوالر
للجرعة الواحدة .وأدت مراجعة الخيارات إلى قرار بتطوير عملية اإلنتاج ونقل التكنولوجيا ذات الصلة إلى ُمنتِ ج ذي تكلفة منخفضة
ابتكاري
نموذج
ووضع
ٌ
في العالم الناميً ،
ٌ
بدال من دعم إحدى جهات تصنيع اللقاح في العالم الصناعي لتنفيذ التطوير واإلنتاجُ .
لتطوير اللقاح ،مع الحصول على المواد الخام األساسية من الهند وهولندا .ثم ُنقلت التكنولوجيا التي طورها مركز التقييم البيولوجي
واألبحاث التابع إلدارة الغذاء والدواء والخبرة الفنية إلى معهد األمصال الهندي المحدود إلنتاج لقاحات من أجل التجارب السريرية ومن
أجل إنتاج على نطاق واسع في النهاية .وورد أن هذا النموذج التطويري قد ّ
كلف ُعشر التقديرات التقليدية إلنتاج لقاح جديد .ويسجل
تطور هذا اللقاح الجديد وطرحه نقلة كبيرة في اتجاه الحد من التهاب السحايا الوبائي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى49.

وسرطان عنق الرحم الذي يسببه فيروس الورم الحليمي البشري.
ً
ً
كبيرا .فقد زادت
ازدهارا
وفي الوقت ذاته ،ازدهرت سوق اللقاحات
بمعدل يزيد عن خمسة أضعاف منذ عام  2000ووصلت إلى ما
عالميا في 50 .2016
ً
يفوق  31مليار دوالر
ويرجع هذا االرتفاع في تطوير اللقاحات إلى عدد من العوامل
طور
الم َّ
المهمة :المزيد من التكنولوجيات االبتكارية؛ والفهم ُ
للتمنيع؛ واالستثمار من قبل شراكات تطوير المنتجات ،مثل
التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛51
ً
ومؤخرا ،مصادر
تمويل وآليات جديدة ،مثل االلتزام السوقي المسبق ،والذي
يسهم في تمويل القطاع العام لتطوير اللقاحات (انظر اإلطار .)5.3
وتواصل هذه التغيرات صياغة المشهد الحالي لتصنيع اللقاحات.

()2

ِّ
المصنعة في البلدان النامية
دور الشركات

شهدت صناعة اللقاحات تغييرات كبيرة.
ففي عام َّ ،2017
مثلت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط
 20بالمائة من السوق العالمية للقاحات من حيث القيمة ،ولكن
جاءت النسبة  79بالمائة من حيث الحجم باجليوزي وآخرون،
.)2018
ً
ً
ِّ
المصنعة في
صغيرا من الشركات
عددا
ويضم سوق اللقاحات
ً
البلدان مرتفعة الدخل .وتأتي  80بالمائة تقريبا من مبيعات
اللقاحات العالمية من حيث القيمة من خمس شركات كبيرة
متعددة الجنسيات تابعة لبلدان مرتفعة الدخل ،التي كانت
حصيلة عمليات اندماج واستحواذ متنوعة لشركات المستحضرات
الصيدالنية على مدار العقود القليلة المنصرمة 52.ومع ذلك ،فإنه
ِّ
المصنعة
بالحديث عن الحجم وليس القيمة ،تستحوذ الشركات
للقاحات في البلدان النامية على النصيب األكبر بنسبة تزيد عن 65
بالمائة في كل إقليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية باستثناء
اإلقليم األوروبي (منظمة الصحة العالمية ،معلومات السوق
للحصول على اللقاحات ( ،)MI4Aمشروع منتج اللقاح وسعره
ومشترياته ()2018 ،)V3P
ً
ِّ
أيضا في
المصنعة للقاحات في البلدان النامية
تشارك الشركات
األبحاث بصورة متزايدة .فعلى سبيل المثالّ ،
طور معهد األمصال
ً
لقاحا لساللة ألِ ف من التهاب السحايا لالستخدام في بلدان
الهندي
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أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
وبرنامج اعتماد التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة ( .)PATHكما
ً
لقاحا لمرض الحصبة ُيعطى عن طريق األيروسول،
طور المعهد
َّ
والذي أظهر في النهاية فعالية غير كافية في التجارب السريرية53.
وتتمتع كوبا بصناعة حية للتكنولوجيا البيولوجية المعتمدة على
ً
عددا من اللقاحات االبتكارية ،بما فيها
طورت
األبحاث ،والتي قد ّ
الم َّ
خلق
لقاح التهاب السحايا باء ولقاح عدوى المستدمية النزلية باء ُ
ً
أيضا
ولقاح عالجي لمعالجة أنواع من سرطان الرئة 54.كما أنها تمتلك
منتجات ابتكارية متعددة في خط اإلنتاج .وكانت الشركات الصينية،
في  ،2019تعمل على تطوير لقاحات لعالج االلتهاب الكبدي الوبائي
هاء وفيروس الورم الحليمي البشري 55.وفي البرازيل ،تمتلك
مؤسسة أوزوالدو كروز ( ،)Fiocruzمن خالل معهد التكنولوجيا
ً
مشروعا تحت التطوير
البيولوجية المناعية (27 ،)Bio- Manguinhos
مشروعا منها لقاحات فيروسية وبكتيرية56.
ً
في  ،2019يتضمن 15
ً
مادة مساعدة جديدة
طور معهد بوتانتان ،في البرازيل
أيضاّ ،
كما ّ
مشتقة من نواتج ثانوية إلنتاج لقاح السعال الديكي57.

.5

التحديات في بحث وتطوير أدوية
السرطان

يمثل طب األورام نسبة كبيرة من المسار العالمي للبحث
والتطوير .ففي عام  ،2017كانت  43بالمائة من التجارب السريرية
المسجلة في مجال السرطان ،مع وجود تجارب حول عالجات
السرطان أكثر من فئات األمراض األربع التالية مجتمعة (لونغ،
 .)2017ومع ذلك ،فإن التقدم الذي يشهده تمويل العالجات كان
ً
بطيئا في أنواع عديدة من السرطان (منظمة الصحة العالمية،
ً
عاليا من التكرارية
2018ز) .وتوضح البيانات أن هناك مستوى
في مجال البحث والتطوير المتعلقين بالسرطان ،مع وجود العديد
من التجارب السريرية المماثلة التي تم إجراؤها لمركبات تجريبية
مشابهة ،ولكن دون مشاركة نتائج التجارب (وركمان وآخرون،
 .)2017وفي الوقت نفسه ،تتسم سوق أدوية األورام بمستوى
عال من المركزية حيث تمثل ثالث شركات نحو  50بالمائة ،حسب
ٍ
قيمة المبيعات ،من السوق العالمية58.
وثمة نسبة كبيرة من أدوية السرطان تقدم فوائد سريرية محدودة.
وتفرض األدوية الجديدة ،التي أظهرت األدلة أن لها مزايا عالجية
غير واضحة أو هامشية ،تحديات على ُص ّناع السياسات وواضعي
اللوائح التنظيمية واألطباء ،ومنها ،على سبيل المثال ،تحديد

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

اإلطار  :5.3االلتزامات المسبقة للسوق في مجال اللقاحات
ً
تأثيرا في الصحة العامة ،إال أن القليل من اللقاحات التي تم تطويرها تعالج
بالرغم من أن اللقاحات تعتبر من بين أكثر االبتكارات
األمراض التي تؤثر على العالم النامي في المقام األول .ففي الماضي ،وصلت اللقاحات الجديدة عادة إلى البلدان ذات الدخل
ٍ
عقود فقط من طرحها في البلدان المتقدمة .وقد تم إطالق مشروع رائد حول االلتزام السوقي المسبق بشأن
المنخفض بعد
ومول هذا المشروع كل من كندا وإيطاليا والنرويج واالتحاد الروسي والمملكة
.2007
سنة
في
الرئوية
المكورات
لقاحات داء
ّ
المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس .واختير داء المكورات الرئوية لهذا المشروع ألنه يودي بحياة مليون ونصف مليون شخص
كل عام ،أغلبهم من األطفال في آسيا وأفريقيا.
ً
ِّ
المصنعة للقاح جديد ومناسب لداء المكورات الرئوية ،بسعر تمهيدي مرتفع يبلغ 7
سوقا للشركات
ويضمن االلتزام السوقي المسبق
ِّ
المصنعة ببيعها من خالل االلتزام
دوالرات أمريكية لكل جرعة .وهذا السعر مضمون لنحو  20بالمائة من الجرعات التي تلتزم الشركات
ِّ
المصنعة على توفير
السوقي المسبق ،ومصمم لمساعدتها في استرداد تكاليف إنشاء قدرات اإلنتاج .وفي المقابل ،وافقت الشركات
مخفض” يبلغ  3,5دوالرات أمريكية لمدة عشر سنوات على األقل.
جرعات إضافية “بسعر
ّ
وتحت إشراف البنك الدولي والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ،طرح االلتزام السوقي المسبق ،بالتعاون مع منظمة األمم
المتحدة للطفولة ،أول مناقصة في سبتمبر  .2009وفي عام  ،2018تم شراء  149مليون جرعة من اللقاح المقترن بداء المكورات
الرئوية من خالل االلتزام السوقي المسبق.
ً
وبداية من ديسمبر  ،2019أضافت  59دولة اللقاح
تطعم أطفالها باللقاح الجديد.
وفي ديسمبر  ،2010أصبحت نيكاراغوا أول دولة
ِّ
المشترى بموجب االلتزام السوقي المسبق إلى جداول التلقيح الوطنية لديها (التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع)2018 ،
ُ

.6

األدوية اليتيمة ودواعي االستخدام في
األمراض اليتيمة

ً
أمراضا
“األدوية اليتيمة” هو مصطلح ُيعطى لألدوية التي تعالج
نادرة ،بما في ذلك األنواع الفرعية لألمراض الشائعة (غامي
ً
“نادرا” يختلف
وآخرون .)2015 ،والحد األدنى لما يمكن اعتباره
بين الدول ويستند بصورة عامة على معدل اإلصابة بالمرض في
الوالية القضائية التنظيمية ذات الصلة.59

باء .المشهد الحالي للبحث والتطوير

ً
طبيا .وقد دفعت
األدوية تعويضها أو الموافقة عليها أو وصفها
هذه التحديات منظمة الصحة العالمية وغيرها إلى البحث عن
ً
وضوحا لما ُي ِّ
مثل تحسينات جوهرية على عالج سابق
تعريفات أكثر
فيما يتعلق بأدوية السرطان الجديدة (منظمة الصحة العالمية،
2018ط) .وتوصلت دراسة تحليلية ألدوية السرطان المعتمدة من
ِقبل وكالة األدوية األوروبية في الفترة من  2009إلى  2013إلى
أن معظم العقاقير يتم طرحها باألسواق دون دليل على فوائد
ً
والحقا ،بمتوسط  3,3سنوات بعد
في الشفاء أو جودة الحياة.
الموافقة ،تم الكشف عن وجود أدلة تثبت أن  51بالمائة من تلك
األدوية تظهر تحسينات في إجمالي نسبة الشفاء أو جودة الحياة،
في حين تم الحكم على  48بالمائة منها أنها تقدم فائدة سريرية
(دافيز وآخرون .)2017 ،وتوصلت دراسة أخرى لتحليل أدوية
األورام الصلبة المعتمدة من ِقبل إدارة الغذاء والدواء في الفترة
من  2002إلى  2014إلى وجود متوسط بقاء على قيد الحياة
إجمالي يبلغ  2,1شهر (فوخو وآخرون .)2014 ،وفي الوقت ذاته،
توصلت دراسة إلى أن أدوية السرطان الخاصة باألورام الصلبة
المعتمدة من ِقبل إدارة الغذاء والدواء في الفترة من  2000إلى
 2010تسببت في معدالت وفاة بسبب التسمم أعلى من معيار
الرعاية الذي كانت تتم مقارنة المعدالت به في التجارب (نيرايوال
وآخرون .)2012 ،ومع ذلك ،فإن متوسط العائدات على االستثمار
في البحث والتطوير في مرض السرطان مرتفعة ،فقد كشفت
دراسة ،على سبيل المثال ،عن أن العائد على االستثمار بلغ 14,5
ً
ً
أمريكيا لكل دوار أمريكي يتم استثماره في البحث والتطوير
دوالرا
المتعلقين بأدوية السرطان ،وأن تكاليف البحث والتطوير المعدلة
حسب المخاطر تم استردادها خالل متوسط فترة تبلغ ثالث
سنوات عقب طرح العقار (تاي-تيو وآخرون.)2019 ،

واستجابة للمخاوف من أن السوق التجارية لهذه األدوية قد يكون
ً
صغيرا للغاية لجذب استثمارات البحث والتطوير ،فقد تم تمرير
تشريعات في بعض البلدان لتعويض حجم السوق المحدود
ولتحفيز تطوير أدوية لألمراض النادرة .تم اإلعالن عن تشريعات
األدوية اليتيمة في عام  1983في الواليات المتحدة (قانون األدوية
اليتيمة) ،وفي عام  1993في اليابان وفي عام  200في االتحاد
األوروبي (،EvaluatePharma  .)2018وتشمل الحوافز امتيازات
ً
جزئيا ،واإلعفاء من
ضريبية لتعويض نفقات التجارب السريرية
الرسوم التنظيمية ،وتسريع الموافقة وحقوق تسويق استئثارية
إضافية (تتوقف التفاصيل على حسب الوالية القضائية) .فعلي
سبيل المثال ،تكون األدوية اليتيمة في الواليات المتحدة مؤهلة
للحصول على حقوق تسويق استئثارية لمدة سبع سنوات (انظر
اإلطار  ،)5.2ولمدة عشر سنوات في االتحاد األوروبي ،وتمتد
لعامين إضافيين في حالة الموافقة على برنامج فحص لألطفال
ً
أيضا الفصل الثاني ،القسم ألف(6.و) لمعرفة الحقوق
(انظر
االستئثارية التنظيمية بصورة عامة)60.
واستجابة لهذه التشريعات ،فإن عدد األدوية التي تحصل على
التسمية باعتبارها أدوية يتيمة في الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي زاد بشكل سريع منذ مطلع القرن من أقل من عشرة
أدوية يتيمة معتمد من ِقبل إدارة لغذاء والدواء في العقد السابق
دواء
لتقديم قانون األدوية اليتيمة (جياوزي وآخرون )2017 ،إلى 34
ً
ً
ً
معتمدا من ِقبل مركز التقييم والبحث في مجال األدوية التابع
يتيما
إلدارة الغذاء والدواء في عام  ،2018وهو ما يمثل  58بالمائة من
جميع اعتمادات األدوية الجديدة (انظر الشكل  61.)2.3ومن المتوقع
لألدوية اليتيمة أن تمثل ما يقرب من ربع مبيعات األدوية الموصوفة
ً
عالميا بحلول عام  ،2024ومن المتوقع أن يزيد النمو في مبيعات
األدوية اليتيمة بمعدل الضعف من سوق المستحضرات الصيدالنية
إجماال ( ،EvaluatePharma .)2018وفي بعض األمراض ،تكون
ً
المعتَ مدة ألول مرة من األدوية اليتيمة؛ فثلثا أدوية
أغلبية األدوية ُ
السرطان المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء ،على سبيل المثال،
في الفترة من  2011إلى  2015كانت تُ َّ
صنف باعتبارها أدوية يتيمة
تحوال في تركيز جهود البحث
(أمانام وآخرون .)2016 ،ويمثل ذلك
ً
عامال ذا
والتطوير في صناعة المستحضرات الصيدالنية ويعتبر
ً
صلة يجب وضعه في االعتبار في مناقشات أولويات أبحاث الصحة
العالمية (منظمة الصحة العالمية.)2012 ،
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

وفي الوقت نفسه ،يتم تسعير األدوية اليتيمة عند مستويات
أعلى بكثير من األدوية األخرى للشركة المنشئة ،وتشهد أسعار
ً
ً
مستمرا .بلغ متوسط السعر السنوي لدواء
ارتفاعا
األدوية اليتيمة
يتيم في الواليات المتحدة  147,000دوالر أمريكي في عام 2017
(EvaluatePharma ،)2018 ،وقد حطم عدد من األدوية اليتيمة
ً
ً
معتمدا
جينيا
دواء
أسعار أدوية قياسية .على سبيل المثال ،قيل أن
ً
لعالج السبب الوراثي للعمى بلغ سعره  425,000دوالر أمريكي
للعين الواحدة (سكوتي2018 ،؛ ميلر.)2018 ،

الغير .ويتوقع المشاركون أن النتائج سوف تُ ستخدم في مزيد من
ً
وغالبا ما يمتنع رعاة التجارب السريرية عن تقديم
األبحاث العلمية.
تفاصيل عن التجارب السريرية التي فشلت ،بالرغم من أنها تمثل
قيمة وقد تستخدم للمساعدة في منع تكرار مثل هذه
معرفة ّ
التجارب ،ومن ثم ّ
تجنب تعريض المرضى إلى مخاطر غير ضرورية.
وقد يصب ذلك في مصلحة الصحة العامة إذا كانت تفاصيل
جميع التجارب السريرية متاحة للجمهور ،مما يتيح لألطراف
المهتمة التحقق من البيانات.

وقد قيل أنه ،في بعض الحاالت ،تقوم الشركات بتقسيم أمراض
(غير يتيمة) أكبر إلى العديد من األنواع الفرعية الجديدة المحددة مع
فئات مرض أقل لالستفادة من الحوافز التشريعية للدواء اليتيم
في جميع دواعي االستخدام الفردية وتعزيز القدرة على طلب
أسعار مرتفعة (دانييل وآخرون .)2016 ،وقد تم سن تشريعات
للحد من تلك الممارسات التجارية في اليابان ،كما تم اقتراحها في
الواليات المتحدة دون سنها (دانييل وآخرون2016 ،؛ المفوضية
األوروبية2018 ،أ) .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هناك نسبة كبيرة
من اعتمادات األدوية اليتيمة الجديدة مخصصة لدواعي استخدام
ً
سابقا،
جديدة (استخدامات عالجية جديدة) خاصة بأدوية معتمدة
وهو ما يمثل  39بالمائة من اعتمادات األدوية اليتيمة من ِقبل
إدارة الغذاء والدواء في الفترة من  1983إلى ( 2017ميلر والنسير،
.)2018

مولون على “البيان المشترك حول اإلفصاح
في َّ ،2017
الم ِّ
وقع ُ
وقعين
الم ِّ
المعلن عن نتائج التجارب السريرية”؛ وكان من ضمن ُ
كل من المفوضية األوروبية (من أجل برنامج هوريزون ،2020
التحدي االجتماعي :الصحة ،والتغير الديموغرافي والعافية)،
ومجلس البحوث الطبية البريطاني ،والمجلس الهندي للبحوث
الطبية ،ومجلس بحوث النرويج ،ومؤسسة بيل وميليندا غيتس،
الموقعون على البيان بوضع وتنفيذ
تعهد
ِّ
وويلكوم تراست .وقد َّ
سياسة ذات أطر زمنية إجبارية للتسجيل واإلفصاح المعلن
المتوقعين لنتائج التجارب السريرية التي يقومون بتمويلها ،أو
تمويلها بالمشاركة أو رعايتها أو دعمها .وعالوة على ذلك ،وافق
الموقعون على مراقبة االلتزام بالسياسات ومشاركة نتائج عمليات
ِّ
المراقبة هذه بشكل معلن63.

ً
الم ِّ
ً
يتيما يكون
دواء
نظمون
ونظرا ألن الحد األدنى لما يعتبره ُ
ً
ً
مبنيا ،بصورة عامة ،على معدل اإلصابة بالمرض في دولة معينة،
فإنه ،في بعض الحاالت ،قد تكون العالجات التي يتم تصنيفها
على أنها أدوية يتيمة في دولة ما قد تكون مخصصة ألمراض
شائعة على المستوى العالمي.
الم َّ
صنفة باعتبارها أدوية يتيمة مهمة
وتُ عتبر بعض العالجات ُ
في سياق الصحة العالمية؛ فاألدوية العديدة التي تمت إضافتها
خالل السنوات األخيرة إلى القائمة النموذجية لألدوية األساسية
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كانت في األصل معتمدة من
ِقبل الوكاالت التنظيمية في البلدان عالية الدخل باعتبارها أدوية
يتيمة ،مثل ايماتينيب لعالج سرطان الدم النقوي ،وبيداكويلين
وديالمانيد (كالهما مضافين إلى القائمة النموذجية لألدوية
األساسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في  )2015لعالج
السل؛ وهو العدوى القاتلة الرائدة على مستوى العالم .وبرغم
ذلك فقد تم تصنيفها باعتبارها أدوية يتيمة من ِقبل إدارة الغذاء
ً
نسبيا
بناء على االنتشار المنخفض
والدواء ووكالة األدوية األوروبية ً
للسل في دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة.

.7

تسجيل التجارب السريرية في تطوير
المستحضرات الصيدالنية

إن تسجيل التجارب السريرية يعني جعلها في متناول الجمهور،
عن طريق ِسجل ومجموعة من المعلومات المتفق عليها حول
التصميم وسلوك التجارب السريرية وإدارتها 62.ويمثل سجل
التجارب السريرية قاعدة بيانات في متناول الجمهور تحتوي على
قيود بها معلومات حول التصميم وسلوك التجارب السريرية
وإدارتها .وبجانب تسجيل التجارب السريرية ،فإن نشر نتائج التجارب
السريرية له نفس القدر من األهمية بالنسبة للصحة العامة .إذ
أمال في أن يسهموا في
يشارك المرضى في التجارب السريرية
ً
إحداث تطورات بالعلوم الطبية وهم يقومون بذلك لمساعدة

142

وتوفر منظمة الصحة العالمية منبر السجالت الدولية للتجارب
السريرية ( 64.)ICTRPوتحتوي بوابة بحث  ICTRPعلى 560,000
سجل بداية من الربع الثالث من عام  ،2019وتوفر قاعدة بيانات
يمكن البحث خاللها متضمنة مجموعات بيانات تسجيل التجارب
السريرية .وتمثل مجموعات البيانات تلك المعايير الدولية
لتسجيل التجارب السريرية .ويتمتع المنبر أيضا بقدرة فريدة على
المسجلة في بلدان مختلفة (أو التجارب
ربط (توصيل) السجالت
ّ
ً
واعتبارا من  ،2019حصلت قاعدة بيانات
المتعددة البلدان).
 ICTRPعلى أكثر من  4500قيد سجل لتجربة سريرية جديدة كل
شهر؛ في حين أن عدد التجارب السريرية الجديدة آخذ في الزيادة
على مستوى العالم.
وتنظر منظمة الصحة العالمية في تسجيل جميع التجارب التدخلية
ذات المسؤولية العلمية واألخالقية .ويحتوي األساس المنطقي
لمنبر السجالت الدولية للتجارب السريرية على االعتبارات اآلتية:
 ينبغي اإلبالغ عن القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية بواسطة
جميع األدلة المتاحة.
ويصعب التحيز في النشر واإلعداد االنتقائي للتقارير من اتخاذ

ّ
قرارات مستنيرة.
ِّ
ويمكن زيادة الوعي بالتجارب المتشابهة أو المطابقة الباحثين

ووكاالت التمويل من تجنب التكرار غير الضروري.
 ومن الممكن أن تسهل عملية وصف التجارب السريرية الجارية
من تحديد الفجوات داخل أبحاث التجارب السريرية ووضع
معالم األولويات البحثية.
 وقد يسهل إعالم الباحثين والمشاركين المحتملين بالتجارب
من التوظيف وزيادة المشاركة النشطة للمرضى في عملية
التجربة السريرية.
وأخصائيي الرعاية الصحية من
 وقد يؤدي تمكين الباحثين
ّ
تحديد التجارب التي قد يكون لديهم اهتمام بها إلى مزيد من
الفعال بين الباحثين ،بما فيها استعراض التحاليل
التعاون
ّ
المحتمل.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

 وقد تؤدي السجالت التي تفحص البيانات كجزء من عملية
التسجيل إلى تحسينات في جودة التجارب السريرية عن طريق
ً
مبكرا أثناء عملية البحث.
إتاحة تحديد المشاكل الكامنة
وينص إعالن هلسنكي للرابطة الطبية العالمية على أن “كل
ً
أشخاصا يجب تسجيلها في قاعدة بيانات
دراسة بحثية تتضمن
يمكن الوصول إليها بشكل علني قبل توظيف أول شخص” وأن
“الباحثون من الواجب عليهم جعل نتائج أبحاثهم متاحة بشكل
معلن ]...[ .وأنه يجب نشر النتائج السلبية وغير النهائية وكذلك
اإليجابية أو جعلها متاحة بشكل معلن” (الرابطة الطبية العالمية،
 .)2013باإلضافة إلى االلتزام األخالقي ،فإنه عندما تكون القرارات
مبنية على مجموعة فرعية فقط من جميع التجارب السريرية
المكتملة قد يكون هناك تخصيص فقير للموارد لصالح تطوير
المنتجات وتمويل االختراعات المتاحة ،وقد توجد توصيات صحة
عامة وتوصيات تنظيمية دون المستوى.
ورغم ذلك ،تظل نسبة تتراوح بين  30و 50بالمائة من التجارب
السريرية لم يتم اإلبالغ ،وهي تجارب من مختلف األحجام وفئات
المنتجات (شموكر وآخرون2014 ،؛ جولداكري وآخرون.)2018 ،
وتنظر منظمة الصحة العالمية إلى كل من التسجيل المتوقع

واإلفصاح المعلن في حينه للنتائج الواردة من جميع التجارب
السريرية باعتبارهما أمرين لهما أهمية علمية وأخالقية كبيرة.
ويقلل اإلفصاح المعلن في حينه من كمية الهدر في األبحاث،
ويزيد من القيمة والكفاءة في استخدام األموال ،ويقلل من
اإلبالغ عن االنحياز ،وهو ما قد يؤدي إلى صناعة قرار أفضل في
مجال الصحة (منظمة الصحة العالمية2015 ،ف).
وتُ عتبر السياسات ذات النفاذ المفتوح 65مهمة من أجل مشاركة
فعالة لنتائج التجارب السريرية وبيانات المشاركين األفراد الواردة من
التجربة ،فهي مهمة ،على سبيل المثال ،ألغراض التحليل التجميعي
(انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ج)( .))4وتسجيل هذه التجارب يضع
ً
أساسا لتطوير مشاركة بيانات المشاركين األفراد .وال بد من وجود أطر
عمل قانونية لتنظيم الجوانب الشخصية واألخالقية لجمع البيانات
واستخدامها ،بما في ذلك الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة من
األشخاص المعنيين ،وتمكين وضع المعايير والقواعد الدولية الخاصة
بمشاركة بيانات األفراد المشاركين من التجارب السريرية.
وبدأت وكالة األدوية األوروبية منذ عام  2010في توفير النفاذ إلى
بيانات التجارب السريرية ،مما يتيح لألطراف المهتمة التحقق من
البيانات (انظر اإلطار 66.)6.3

عقب تبني سياسة وكالة األدوية األوروبية الجديدة حول نشر البيانات السريرية للمنتجات الطبية المخصصة لالستخدام البشري في
أكتوبر  67 ،2014بدأت وكالة األدوية األوروبية في توفير نفاذ مفتوح إلى البيانات المرسلة بواسطة شركات المستحضرات الصيدالنية
ً
دعما الستخداماتها التنظيمية (سجالت) في أكتوبر  68،2016لتكون أول جهة تنظيمية تفعل ذلك في العالم .والهدف من السياسة
ً
أيضا لألكاديميين والباحثين بإعادة تقييم
هو تجنب تكرار التجارب السريرية ،وتشجيع األنشطة المبتكرة لتطوير أدوية جديدة ،والسماح
بيانات التجارب السريرية.
وباإلضافة إلى ذلك ،تبنى االتحاد األوروبي الئحة تنظيمية في عام  2014تستلزم إنشاء قاعدة بيانات وبوابة تجارب سريرية خاصة
باالتحاد األوروبي 69وستكون البوابة بمثابة “منفذ قيد فردي” للعروض التنظيمية ،وإضفاء السالسة والتواؤم على الفحص اإلداري،
وللوصول إلى بيانات التجارب السريرية ،ومن المتوقع افتتاحها في عام  702020وستكون معلومات التجارب السريرية متاحة للوصول
ً
ً
مستندا إلى أسس محددة .ويجب إرسال ملخص بنتائج التجربة
مبررا لسرية المعلومات
إليها من ِقبل العامة ،وذلك ما لم يكن هناك
السريرية وملخص لألشخاص غير المتخصصين إلى قاعدة البيانات في غضون عام واحد من نهاية التجربة السريرية في جميع البلدان
ً
يوما من
األعضاء باالتحاد األوروبي ،وذلك بغض النظر عن نتيجتها .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب إرسال تقرير الدراسة السريرية بعد 30
منح التفويض التسويقي لمنتج طبي ،أو بعد اكتمال اإلجراءات ،أو بعد سحب طلب التفويض التسويقي.

باء .المشهد الحالي للبحث والتطوير

اإلطار  :6.3وكالة األدوية األوروبية تتيح بيانات التجارب السريرية

وتنص شروط استخدام الموقع اإللكتروني لنشر البيانات السريرية لوكالة األدوية األوروبية على أن التقارير السريرية محمية بحقوق
الطبع والنشر والتأليف أو حقوق الملكية الفكرية األخرى (انظر الفصل الثالث ،القسم باء(1.هـ)) ويمكن اعتبارها ذات قيمة تجارية
عند استخدامها ألغراض تنظيمية وتجارية .ولذلك ،فإنه يجوز استعراض هذه التقارير على الشاشة فقط باستخدام الواجهة المقدمة
بواسطة وكالة األدوية األوروبية وال يجوز استخدامها بغرض إرسال طلب للحصول على تفويض تسويقي أو أي امتداد أو تغيير لها
في أي مكان في العالم ،وال يجوز للمستخدم القيام بأي استخدام تجاري غير عادل للتقارير (انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ج))71.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

جيم	.اجتياز حاالت فشل السوق في بحث وتطوير المنتجات
الطبية
النقاط الرئيسية
• •وال تعمل آليات السوق ،مثل حقوق الملكية الفكرية ،نحو تحفيز البحث والتطوير الطبيين لعالج األمراض التي تؤثر على األشخاص
لكل من
في البلدان النامية بصورة غير مناسبة .وبالنسبة لألمراض المهملة ،يكمن العامل الرئيسي في القوة الشرائية المحدودة ٍ
الحكومات والمرضى في البلدان التي تتفشى فيها مثل هذه األمراض واالفتقار المزمن لالستثمار في مجال البحث والتطوير.
• •بينما تبقى فجوة كبيرة في البحث بالنسبة لألمراض المهملة ،لقد تغير المشهد العام للبحث والتطوير في المجال الصحي
ومشاركة عبء األمراض العالمي منذ عام  1990وزاد تمويل البحث والتطوير لألمراض المهملة بصورة سائدة من القطاع العام.
• •ويعتبر اإلشراف واالبتكار والنفاذ ثالثة أهداف رئيسية في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات .وتُ عتبر عملية استحداث
مضادات الميكروبات الحالية غير كافية لمعالجة المقاومة المتزايدة الملحوظة في مسببات األمراض ذات األولوية .وقد تمت
مناقشة االفتقار إلى االستثمار في البحث والتطوير للتصدي لمقاومة مضادات البكتريا في محافل سياسية عديدة ،وهناك عدد
حلوال.
من التقارير حللت المشكلة واقترحت
ً
• • ُيعتبر مخطط البحث والتطوير لمنظمة الصحة العالمية خطة تأهب واستراتيجية عالمية لضمان أن البحث والتطوير المستهدف
يعزز االستجابات الطارئة من خالل تقديم التكنولوجيات الطبية للسكان والمرضى خالل األوبئة.
• •في عام  ،2012قدم فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير توصيات للنماذج الجديدة
والمبتكرة في تمويل البحث والتطوير ،بما في ذلك إنشاء صك بحث وتطوير وابتكار عالمي للصحة.
• •ونوقشت آليات االبتكار الحديثة ونماذجها التي تهدف إلى زيادة البحث والتطوير من أجل العثور على عالجات فعالة لألمراض
المهملة على الصعيدين الدولي والوطني .تشمل األمثلة مبادرة أدوية األمراض المهملة .ويعتبر برنامج الويبو WIPO
“ Re:Searchتقاسم االبتكار في مكافحة األمراض االستوائية المهملة” أحد هذه النماذج االبتكارية الذي ُأقيم بالتعاون بين
العديد من أصحاب المصلحة المعنيين.
• •وزادت شراكات تطوير المنتجات بصورة ملحوظة من عدد المنتجات في مرحلة التطوير بالنسبة لألمراض التي تؤثر في الغالب
على البلدان النامية.

في النموذج التقليدي السائد لتمويل البحث والتطوير الصيدالني،
حفزة بواسطة ما تعد به
تكون االستثمارات في البحث والتطوير ُم َّ
من أرباح محتملة بمجرد طرح المنتج بالسوق .ويأتي الوعد باألرباح
ً
ً
نسبيا يمكن
مدعوما بالتوقعات بأن األسعار المرتفعة
المحتملة
تحميل تكلفتها على المسددين خالل فترة الحماية التي تنص عليها
حقوق الملكية الفكرية و/أو برامج الحقوق االستئثارية التنظيمية.
وتنشأ إخفاقات السوق ،على سبيل المثال ،في حاالت تكون فيها
فئة المرضى المستهدفة و/أو المسددين ذوي الصلة غير قادرين
على السداد ،أو عندما يكون هناك سوق صغيرة ألسباب أخرى.
ويوضح هذا القسم أمثلة على إخفاقات السوق ،والمبادرات
الحالية التي تبحث عن حلول لمعالجة اإلخفاقات .ويتمحور أغلب
الجدل بخصوص إخفاقات السوق في بحث وتطوير الطب
المهملة ،وكذلك حول مقاومة مضادات
الحيوي حول األمراض ُ
الميكروبات ومسببات األمراض األوبئة المحتملة مثل مرض
فيروس اإليبوال منذ أوائل العقد الثاني من األلفية الثانية .وقد
تم تقديم العديد من المقترحات من أجل تحفيز البحث والتطوير،
ومنها آليات محفزة بديلة وتكميلية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية،
عالوة على نماذج جديدة لتمويل البحث والتطوير72.

.1

األمراض التي تؤثر على الناس في
البلدان النامية بصورة غير متناسبة

ثمة مشكلة خاصة في تحفيز البحث والطوير الطبي فيما يتعلق
باألمراض التي تؤثر بصورة غير متناسبة على األشخاص في البلدان
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ً
نظرا ألن آليات السوق ،مثل حقوق الملكية الفكرية ،ال
النامية،
تكون مجدية في مثل هذه الحالة .ويكمن العامل الرئيسي في
لكل من الحكومات والمرضى في
القوة الشرائية المحدودة
ٍ
ً
فخالفا لغيرها
البلدان التي تتفشى فيها مثل هذه األمراض؛
من األمراض ،ال توجد أي انعكاسات إيجابية من تطوير األدوية
ثراء .ويتناول هذا القسم التحديات التي
الم َّ
ُ
وجهة لألسواق األكثر ً
يواجهها االبتكار الطبي في األمراض التي تؤثر بصورة غير متناسبة
على األشخاص في البلدان النامية.
وقد أشارت كل من اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار
والصحة العامة (منظمة الصحة العالمية2006 ،أ) واالستراتيجية
وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية
الفكرية إلى األمراض التي تؤثر على األشخاص بصورة غير
متناسبة في البلدان النامية .ويرتكز هذا المفهوم على ثالثة أنواع
ميزتها اللجنة المعنية باالقتصاد الكلي والصحة
من األمراض ّ
(منظمة الصحة العالمية:)2001 ،
 تتواجد أمراض النوع األول في كل من البلدان الغنية
والفقيرة ،وتؤثر على أعداد كبيرة من السكان المعرضين
للخطر في كلتيهما .وتضم أمثلة األمراض المعدية مرض
الحصبة وفيروس التهاب الكبد باء والنزلة الترفية من النوع
ب .أما أمثلة األمراض غير المعدية فتشمل مرض السكري
وأمراض القلب واألوعية الدموية واألمراض المرتبطة بالتبغ.
عارضة في كل من البلدان
 وتعتبر أمراض النوع الثاني ِ
الغنية والفقيرة ،ولكن مع نسبة كبيرة من الحاالت في

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

البلدان الفقيرة .وتضم أمثلة هذه األمراض متالزمة اإليدز
والعدوى بفيروسه ومرض السل .وبينما يتواجد كال المرضان
في البلدان الغنية والفقيرة ،يحدث أكثر من  90بالمائة من
الحاالت في البلدان الفقيرة.

عارضة
 وتتمثل أمراض النوع الثالث في تلك التي تعتبر ِ
في أغلبها أو حصرية في البلدان النامية .وتضم أمثلة هذه
(داء ِ
الم ْث َق ِب َّيات) والعمى
األمراض مرض النوم األفريقي
ُ
(داء ُك َّل ِب َّي ِة الذَّ َنب).
النهري األفريقي ُ
ً
المهملة.
وغالبا ما ُيشار إلى أمراض النوع الثاني والثالث باألمراض ُ
ً
ً
ً
ً
محددا
تركيزا
أمراضا مدارية ُمهملة والتي تمثل
أيضا
وتتضمن هذه
لعمل منظمة الصحة العالمية .وتوثر على أكثر من مليار شخص،
المهملة لألمراض التي تؤثر على البلدان
عالوة على الجوانب ُ
مرتفعة الدخل ،مثل أبحاث لقاح فيروس اإليدز وأنواع وراثية
محددة من التهاب الكبد الوبائي ج73.

ويتسم الوضع باالفتقار المزمن لالستثمارات في البحث والتطوير
المهملة .وتبدو الجهود االبتكارية
إليجاد طرق عالج فعالة لألمراض ُ
غير متناسبة بشكل جلي مع التحديات الصحية العامة التي تطرحها
تلك األمراض.
وفي عام  ،1990وجدت لجنة البحوث الصحية من أجل التنمية
أن  5بالمائة أي  1,6مليار دوالر أمريكي فقط ،من إجمالي
االستثمارات العالمية التي بلغت  30مليار دوالر في مجال البحوث
ً
تحديدا للمشكالت الصحية
الصحية في عام  ،1986قد خصصت
في البلدان النامية ،رغم أن ما يقدر بنحو  93بالمائة من نسبة عبء
الوفيات التي يمكن تفاديها في العالم تتركز في العالم النامي74.
ً
ً
مؤخرا المنتدى العالمي للبحوث
واستنادا إلى تلك البيانات ،صاغ
الصحية مصطلح “الفجوة  ”10/90لتسليط الضوء على الفجوة
القائمة بين نسبة العبء الناجم عن األمراض على الصعيد العالمي
والموارد المخصصة للتصدي له .وكشف تحليل في عام 2015
المهملة وذات الصلة بالفقر تمثل  14بالمائة
عن أن األمراض ُ
من العبء الناجم عن األمراض على الصعيد العالمي لكنها تجذب
فقط  1,3بالمائة من النفقات العالمية للبحث والتطوير (فون
فيليبسبورن وآخرون.)2015 ،
ورغم استمرار وجود فجوة بحثية هائلة فيما يخص األمراض
كال من مشهد البحوث الصحية وحصة العبء
المهملة ،فإن ً
ُ
ً
ً
إيجابيا منذ
تغيرا
الناجم عن األمراض على الصعيد العالمي يشهد
عام  .1990فقد أفاد استبيان خاص بصندوق التمويل العالمي
المهملة  G-FINDERبأن التمويل المخصص
اإلبداعي لألمراض ُ
المهملة قد تجاوز مبلغ 3
األمراض
مجال
للبحث والتطوير في
ُ
مليارات دوالر أمريكي في عام  ،2017ويمثل ذلك أول زيادة
(صغيرة) سنوية منذ عام  .2012وحصلت أمراض “الفئة األعلى”
الثالثة ،أال وهي اإليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا ،على
ً
تاركة  30بالمائة فقط من التمويل في
 70بالمائة من التمويل،
ً
متاحا من أجل تنفيذ األبحاث
المهملة
باألمراض
الجانب المتعلق
ُ

وتشمل استراتيجيات منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب
المهملة،
خارطة طريق  2030 - 2021لألمراض المدارية ُ
واستراتيجية إنهاء السل ،واالستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة
المالريا .2030 - 2016

.2

مضادات الميكروبات ومقاومة
مضادات الميكروبات

بينما يظل من الصعب تقديم أرقام محددة 75،يتضح بشكل متزايد
أن عبء األمراض الناجم عن مقاومة مضادات الميكروبات مرتفع
ويزداد بخطى ثابتة في كل من البلدان مرتفعة الدخل والبلدان
ذات الدخل المنخفض والمتوسط على ٍ
حد سواء:
 وتشير تقديرات المركز األوروبي للوقاية من األمراض
المقاومة في االتحاد
ومكافحتها إلى أن العدوى بالبكتريا
ِ
األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية تتسبب في
 331,10حاالت وفاة ،و 874,541من حاالت سنوات العمر
المعدلة حسب اإلعاقة في عام  ،2016وهو ما يمكن مقارنته
بعبء المرض الناجم عن أمراض األنفلونزا والسل واإليدز
والعدوى بفيروسه الثالثة مجتمعين76.

جيم .اجتياز حاالت فشل السوق في بحث
وتطوير المنتجات الطبية

ً
وفقا للمناخ ،وباألخص
المهملة
ويتحدد توزيع األمراض المدارية ُ
ً
وفقا لتأثيرها على توزيع النواقل والعوائل الخازنة .وفي معظم
ضئيال.
المدارية
المناطق
خارج
األمراض
انتقال
خطر
يبدو
الحاالت،
ً
وعلى عكس مرض األنفلونزا ،واإليدز والعدوى بفيروسه ،ومرض
المالريا ،وبدرجة أقل مرض السل ،تشكل معظم األمراض
ً
أخطارا محدودة بالنسبة لسكان البلدان مرتفعة
المهملة
المدارية ُ
ً
ً
نسبيا في مجال
اهتماما أقل .وهي ُمهملة
الدخل ،لذا فهي تثير
البحث الصيدالني الالزم الستحداث أدوات تشخيص وأدوية
جديدة ،ولتيسير التدخالت الالزمة لمنع مضاعفات تلك األمراض
وعالجها وإدارتها.

المهملة األخرى (شامبان وآخرون،
الخاصة بجميع األمراض ُ
 .)2017وإلى حد كبير ،تفوق المبالغ المالية التي تُ صرف على
استحداث أدوية جديدة تلك التي تُ صرف على اللقاحات .وهناك
نسبة صغيرة من اإلنفاق على البحث والتطوير في األمراض
المهملة ،أقل من  10بالمائة لمعظم فئات األمراض ،تذهب
ُ
ً
أساسا من القطاع العام.
إلى أدوات التشخيص .ويأتي التمويل
وفي عام  ،2016قدم القطاع العام ما يقرب من ثلثي التمويل
العالمي ( 2.0مليار دوالر أمريكي ،أي بنسبة  64بالمائة) ،مساهمة
البلدان المرتفعة الدخل بنسبة  96بالمائة من هذه النسبة.
ويسهم القطاع الخيري بمبلغ  671مليون دوالر أمريكي (بنسبة
 21بالمائة) ،كما بلغت استثمارات القطاع الخاص  497مليون
دوالر أمريكي (بنسبة  16بالمائة) (شامبان وآخرون .)2017 ،وقد
ً
ً
المهملة،
منتجا
كشف بحث عن وجود 685
مرشحا لألمراض ُ
منها  57بالمائة تستهدف اإليدز والعدوى بفيروسه ،والسل،
ً
شيوعا في عملية
والمالريا .وكانت اللقاحات هي نوع العالج األكثر
االستحداث (يونغ وآخرون)2018 ،

 وتشير مراكز مكافحة األمراض األمريكية إلى إصابة مليوني
مقاومة للمضادات الحيوية داخل
نسمة على األقل بعدوى
ِ
الواليات المتحدة كل عام ،وهو ما يتسبب في أكثر من
 35,000حالة وفاة77.
المقاومة للمضادات الحيوية على جميع الفئات
وبينما تؤثر البكتريا
ِ
العمرية ،يعاني كبار السن واألطفال الرضع بصورة متناسبة من
عبء مرض أعلى بشكل ملحوظ .وأشارت تقديرات إحدى الدراسات
إلى أن  214,000حالة وفاة بسبب إنتان فترة الوالدة الحديثة على
المقاومة كل عام،
مستوى العالم تُ عزى إلى مسببات األمراض
ِ
ومعظمها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (الكسميناريان
وآخرون .)2016 ،وفي أوروبا ،تهيمن العدوى المصاحبة للرعاية
الصحية حيث تمثل نحو  63,5بالمائة من إجمالي عبء العدوى
المقاومة لمضادات الميكروبات (كاسيني وآخرون.)2019 ،
ِ
ويمكن الوقاية من العديد من هذه العدوى من خالل تعزيز مكافحة
األمراض والوقاية منها باستخدام األدوات المتاحة وضمان
الوصول إلى المياه النظيفة ،واإلصحاح والنظافة الشخصية في
المرافق الصحية (ممارسات )WASH
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الشكل  :7.3اإلطار الزمني الكتشاف فئات المضاد الحيوية المختلفة في االستخدام السريري
 :1955سيكوسيرين ،نوفوبيوسين
 :1957ريفاميسينات
 :1961تريميثوبريم
 :1962كوينولودات ،لينكوساميدات ،حمض الفوسيديك
 :1969فوسفوميسين
 :1971موبيروسين
 :1976كاربابينيمات
 :1978أوكسازوليدودات
 :1979مونوباكتامات
 :1987البيبتيدات الشحمية

 :1953الغليكوبيبتيدات ،النيتروميدازوالت ،الستريبتورغراميدات
 :1952الماكروليدات
 :1950بليوروموتيليدات
 :1948سيفالوسبوريدات
 :1947بوليميكسيدات ،فينيكوالت
 :1946نيتروفورانات
 :1945تيتراسايكلنات
 :1943أمينو غليكوزيدات ،باسيتراسين (موضعي)
 :1932سلفوناميدات
 :1928البنسليدات

ال يوجد اكتشاف

المصدر ،ReAct :متاح علىhttps://www.reactgroup.org/antibiotic-resistance/course-antibiotic-resistance-the-silent-tsunami/part-3/nearly- :
.empty-pipeline/

تُ عتبر عملية استحداث مضادات الميكروبات الحالية غير كافية لمعالجة
المقاومة المتزايدة لمسببات األمراض ذات األولوية .وفي أعقاب
الفترة التي شهدت معدالت اكتشاف عالية من المضادات الحيوية
الجديدة في منتصف القرن العشرية ،نتج عن التحديات العلمية
ونقص االستثمار فئات جديدة قليلة للغاية من المضادات الحيوية
قيد االستحداث .ومن بين فئات المضادات الحيوية المعتمدة ،لم
يتم اكتشاف أي مضادات جديدة في آخر ثالثة عقود (انظر الشكل
ً
عموما الفئة
 .)7.3وبالنسبة إلى البكتريا سالبة الغرام ،التي تُ عتبر
األكثر خطورة ،فإن جميع الفئات المتعمدة من المضادات الحيوية
تم اكتشافها قبل عام ( 1965ديك وآخرون.)2016 ،
سحبت شركات المستحضرات الصيدالنية بالقطاع الخاص
استثماراتها بخطى ثابتة من البحث والتطوير في مجال مضادات
الميكروبات ،وفي عام  2019كانت هناك  3شركات مستحضرات
صيدالنية كبرى فقط ال تزال نشطة في هذا المجال ،بينما انسحبت
منه  23شركة منذ عام  78.1980وهناك أقل من  5بالمائة من
استثمارات رأس المال المخاطر في البحث والتطوير في مجال
المستحضرات الصيدالنية خالل الفترة من  2003و 2013قد
تم استثمارها في أبحاث مضادات الميكروبات ،وشهدت هذه
انخفاضا في االستثمارات79.
ً
ً
وبداية من سبتمبر ،2019
الفترة
ً
ً
ً
دخل في مرحلة االستحداث  32مضادا حيويا جديدا يستهدف
جميعها المداواة و 4توليفات تستهدف مسببات األمراض ذات
األولوية لدى منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية،
ً
مركزا على
2019أ) .ومع ذلك ،فإن الجزء األكبر من التطوير ظل
الفئات الحالية للمضادات الحيوية ،حيث تكون مخاطر اإلخفاق أقل
حدد فريق
بصورة كبيرة (جينير وآخرونن  .)2017عالوة على ذلكَّ ،
ً
ً
ً
ً
“منسيا” ،وهي المضادات الحيوية
قديما
حيويا
مضادا
خبراء 36
التي لم يعد يتم تصنيعها ،بأنها ربما تكون مفيدة في حال إعادة
ً
مجددا بالسوق (بولسيني وآخرون.)2016 ،
طرحها
وتُ عتبر االستثمارات الخاصة غير كافية لسد الثغرة الحالية في
البحث والتطوير ،وذلك رغم أن السوق المحتملة تتنوع بشكل
واسع النطاق بين المضادات الحيوية الجديدة والفائقة والتي
“تحمل نفس التركيبة” .وحقيقة أن المضادات الحيوية الجديدة
يجب أن تنافس العالجات العامة ويجب استخدامها بشكل مقتصد
إلبطاء تطور المقاومة تحد من فرصتها بالسوق 80.وعالوة على
يوجه
ذلك ،فإن نموذج البحث والتطوير القائم على السوق ال
ِّ
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ً
إلحاحا ،مثل
االستثمارات إلى احتياجات الصحة العامة األكثر
المقاومة ألدوية عديدة ،حيث تكون فئة
مكافحة مسببات المرض
ِ
ً
نسبيا .وبجانب مضادات الميكروبات الجديدة ،فإن
المرضى صغيرة
أدوات التشخيص القائمة على نقطة الرعاية الجديدة والميسورة
ً
أيضا بشدة لدعم االستخدام المسؤول والرشيد لمضادات
مطلوبة
الميكروبات.
وقد تمت مناقشة االفتقار إلى االستثمار في البحث والتطوير
للتصدي لمقاومة مضادات البكتريا في محافل سياسية عديدة،
حلوال.
وهناك عدد من التقارير حللت المشكلة واقترحت
ً
تشمل األمثلة مراجعة المملكة المتحدة على مقاومة مضادات
الميكروبات ،وتقرير  81.DRIVE-ABواقترح فريق التنسيق
المشترك بين الوكاالت أن إحدى الطرق الخاصة بتحسين وزيادة أثر
التمويل على البحث والتطوير في هذا الجانب يتمثل في “الفصل”
بين اآلليات (انظر القسم جيم82.)5.
ومن الممكن تحفيز االستثمار واستحداث منتجات جديدة من
خالل مجموعة تضم استراتيجيات دفع (مثل التمويل المباشر أو
ِم َنح األبحاث أو المختبرات الحكومية أو اإلعفاءات الضريبية) تدعم
مدخالت األبحاث ،واستراتيجيات دفع (مثل جوائز المراحل األساسية
أو نماذج تعويض جديدة أو مكافآت الدخول إلى السوق) تكافئ
مخرجات األبحاث .وقد تم التشديد على أهمية الفصل بين اآلليات
في اإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية
العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في عام  .2016وبينما لم
تتوصل البلدان إلى توافق في اآلراء حول كيفية التمويل المستدام
آلليات دفع جديدة وقائمة ،تم إنشاء عدد من االستراتيجيات
اإلقليمية والعالمية في السنوات األخيرة (انظر اإلطار .)7.3
وباإلضافة إلى استحداث المنتجات ،تشمل االحتياجات الضرورية
كال من األبحاث التطبيقية والتدخلية حول الوقاية من تطور
ً
مقاومة مضادات الميكروبات وانتقالها ،والترويج لالستخدام
المناسب والرشيد ،وتحسين تربية الحيوانات ،والوقاية من
العدوى المكتسبة من المستشفيات ،وتجميع المزيد من األدلة
المقاومة للميكروبات في البيئة وتأثيرها .وفي العديد
حول البقايا
ِ
من الحاالت ،تقدم تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها قيمة
ً
مقارنة بتطوير حلول تكنولوجيا
مقابل مال أفضل وحل أسرع
صحية جديدة.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

اإلطار  :7.3مبادرات إعادة تنشيط استحداث مضادات الميكروبات
قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالممرضات التي تحظى بأولوية وتحليل عن استحداث مضادات الميكروبات
في إطار تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ،أعلنت منظمة الصحة العالمية عن قائمة بالممرضات
المقاومة للمضادات الحيوية التي تحظى باألولوية (قائمة الممرضات التي تحظى باألولوية أو  83.)PPLكما قدمت منظمة الصحة
ِ
العالمية تحليالت لمرحلة االستحداث السريري الحالية للعوامل المضادة للبكتيريا ،وذلك بهدف تقييم إلى مدى تتناول عملية
االستحداث الممرضات التي تحظى باألولوية.
وتهدف هذه التحليالت إلى توجيه جهود البحث والتطوير ،وذلك من خالل تحديد المواضع التي يجب توجيه جهود البحث والتطوير
إليها والمواضع التي تعاني من فجوات بحثية.
سرع المستحضرات الصيدالنية البيولوجية لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ()CARB-X
ُم ِّ
ُيعتبر  CARB-Xبمثابة شراكة عالمية مقرها جامعة بوسطن ،وقد تم إطالقها في عام .2016

توفر  CARB-Xالدعم المالي والعلمي وعلى مستوى األعمال لتسريع البحث والتطوير حول عوامل جديدة لمكافحة الممرضات
الم َّ
صنفة من قبل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة األمراض األمريكية بأنها تحظى باألولوية .إن الهدف من شراكة CARB-X
ُ
هو دعم مشروعات البحث والتطوير خالل المرحلة ما قبل السريرية والمرحلة األولى حتى تتمكن من جذب المزيد من استثمارات
القطاعين العام والخاص من مصادر أخرى من أجل االستحداث الالحق84.
الشراكة العالمية لبحث وتطوير المضادات الحيوية ()GARDP

مستهدفة وخرائط
وتستند استراتيجية البحث والتطوير الخاصة بالشراكة  GARDPعلى أولويات الصحة العالمية ونطاقات منتجات
َ
طريق البحث والتطوير .تهدف شراكة  GARDPإلى توفير أربعة عالجات جديدة بحلول  ،2023وتمتلك اآلن أربعة برامج بحث وتطوير
ً
جنسيا ،وإنتان فترة الوالدة الحديثة ،والمضادات الحيوية لألطفال ،واستعادة ذاكرة مضادات الميكروبات
تركز على العدوى المنقولة
ً
ً
سابقا) .وتخطط شراكة  GARDPإلى تنفيذ مبدأ فصل تكاليف
مجددا إلى المشروعات البحثية التي لم يتم االلتفات إليها
(الرجوع
البحث والتطوير عن إيرادات المنتج لضمان التكلفة الميسورة للمنتجات وكذلك الحفاظ على إنتاج مستدام الجودة85.
المركز العالمي للبحث والتطوير بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

جيم .اجتياز حاالت فشل السوق في بحث
وتطوير المنتجات الطبية

تُ عتبر  GARDPبمثابة جهة استحداث عقاقير غير هادفة للربح تتناول احتياجات الصحة العامة العالمية من خالل استحداث عالجات
حسنة ميسورة التكلفة .تم إنشاء الشراكة  GARDPفي عام  2016بواسطة منظمة الصحة العالمية
مضادات حيوية جديدة أو ُم َّ
ً
ً
مهما من خطة العمل العالمية بشأن
عنصرا
المهملة (DNDi؛ انظر اإلطار  .)12.3وتُ عتبر شراكة GARDP
ومبادرة أدوية األمراض ُ
مقاومة مضادات الميكروبات ،حيث تدعو إلى شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص للتشجيع على البحث والتطوير ألدوات
تشخيص وعوامل مضادة للميكروبات جديدة.

تم تأسيس المركز العالمي للبحث والتطوير بشأن مقاومة مضادات الميكروبات 86في مايو  2018تحت قيادة الحكومة األلمانية
الفيدرالية ،وهو مفتوح أمام البلدان والمفتشين ويهدف إلى زيادة وتحسين تنسيق االستثمار في البحث والتطوير المتعلق بمقاومة
مضادات الميكروبات .وفي ديسمبر  2019خطط المركز إلطالق لوحة عرض معلومات ديناميكية ستعرض جميع استثمارات البحث
والتطوير المتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات على مستوى العالم ،بما في ذلك البيانات من القطاعات الصحية البشرية والحيوانية
والنباتية والبيئية.
المركز الدولي لحلول مقاومة مضادات الميكروبات ()ICARS
تم تأسيس مركز  ICARSبواسطة الحكومة الدنماركية في عام  ،2018وهو عبارة عن شراكة دولية لألبحاث التطبيقية والمعرفة
تستند على نهج “صحة واحدة” ( )One Healthتلتزم بالتعاون عن كثب مع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لدعم األبحاث من
حيث التدخل والتنفيذ لتناول مسألة مقاومة مضادات الميكروبات 87.ويهدف المركز إلى ترجمة الجوانب المتعلقة بالسياسات وخطط
العمل الوطنية إلى ممارسات تستند إلى أدلة على أرض الواقع ،إلى جانب بناء القدرات واإلمكانات داخل البلدان..

.3

مخطط منظمة الصحة العالمية اﻷولي
للبحث والتطوير في مجال العمل على
منع انتشار اﻷوبئة

شهد العالم في العامين  2014و 2015جائحة إيبوال األكبر
واألطول في التاريخ .وأظهرت الجائحة مدى الحاجة إلى نماذج
جديدة لتنسيق وتمويل البحث والتطوير لمنع ومعالجة الممرضات
الخاصة باألوبئة المحتملة مثل فيروس اإليبوال وغيره (انظر اإلطار
 .)12.3وفي استجابة مباشرة لذلك ،وضعت منظمة الصحة
العالمية المخطط األولي للبحث والتطوير.

ُيعتبر المخطط األولي للبحث والتطوير بمثابة استراتيجية عالمية
وخطة جاهزية لضمان قيام البحث والتطوير المستهدفين بتعزيز
االستجابة الطارئة من خالل تقديم التكنولوجيات الطبية للسكان
والمرضى أثناء تفشي األوبئة 88.وبموجب المخطط األولي للبحث
ً
ً
نظاميا للتأكد من أن
نهجا
والتطوير ،تتبع منظمة الصحة العالمية
اللقاحات والعالجات وأدوات التشخيص المفقودة لكل ُم ِمرض
بالمخطط األولي قيد التطوير في المرحلة السريرية الثانية على
ويعتبر
األقل لضمان جاهزية أفضل في حالة حدوث تفشي كبيرُ .
األساس في ذلك هو قائمة بالممرضات التي تحظى باألولوية
وباء تعتبره منظمة
في المخطط األولي ،ومن المحتمل أن تشكل ً
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ً
خطرا (انظر اإلطار  ،)8.3ويتم تحديث هذه
الصحة العالمية األكثر
القائمة بانتظام .وبالنسبة إلى كل ُم ِمرض ،تجري منظمة الصحة
العالمية مراجعة منهجية لجميع العالجات الموجودة بالسوق (إن
وبناء على
وجدت) والعالجات قيد االستحداث وتحدد الفجوات.
ً
الفيروس المحدد ومشهد األبحاث ،تعمل منظمة الصحة العالمية،
بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة ،على تحديد أولويات البحث
لسد الفجوات القائمة ،والتي قد تتمثل في لقاح أو عالج أو
ً
ووفقا
أدوات تشخيص ،وهو ما يتوقف على االحتياجات الطبية.
لذلك ،تعمل منظمة الصحة العالمية على تطوير ملفات تعريفية
للمنتجات خاص بالمنتجات المفقودة ،مع تحديد الخصائص لكل
منها .تسترشد جهات البحث والتمويل ،مثل االئتالف المعني

اإلطار  :8.3مخطط منظمة الصحة العالمية اﻷولي
للبحث والتطوير في مجال العمل على منع انتشار
اﻷوبئة بتاريخ فبراير 902018
••حمى القرم والكونغو النزفية
••مرض فيروس إيبوال ومرض فيروس ماربورغ
••حمى السا
••فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسية ،والمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة
••أمراض فيروسي نيباه وهينيبا
••حمى الوادي المتصدع
••مرض فيروس زيكا
••المرض X
مالحظة :يمثل “المرض  ”Xالمعرفة بأن هناك وباء عالمي خطير قد يحدث
ً
ً
ً
بشريا ،ولذلك يسعى المخطط
مرضا
حاليا يسبب
بسبب ُم ِمرض غير معلوم
األولي للبحث والتطوير بشكل صريح إلى تمكين جاهزية مجال البحث والتطوير
ً
أيضا “بمرض ”X
بقدر اإلمكان عبر مختلف القطاعات المشتركة فيما يتعلق
غير معلوم.

بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة والشبكة العالمية للتعاون في
البحوث المتعلقة بالتأهب لمواجهة األمراض المعدية ،بالملفات
التعريفية للمنتجات المستهدفة من أجل االستثمار في األدوات
المفقودة وتطويرها89.

.4

أفرقة الخبراء العاملة التابعة لمنظمة
الصحة العالمية والمعنية بتمويل البحث
والتطوير

قام فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق
البحث والتطوير والتابع لمنظمة الصحة العالمية بفحص التمويل
والتنسيق في البحث والتطوير ،وراجع المقترحات الخاصة بالنماذج
الجديدة واالبتكارية لتمويل البحث والتطوير .وتم نشر تقرير فريق
الخبراء في عام .2012
وشملت معايير تقييم المقترحات ما يلي :األثر الواقع على الصحة
العامة؛ والكفاءة /الفعالية من حيث التكلفة؛ والجدوى الفنية
والمالية ومن حيث التنفيذ؛ ودور حقوق الملكية؛ والفصل؛
والجوانب المتعلقة بالنفاذ والحوكمة والمساءلة؛ وإمكانية تعزيز
القدرات 91.ويرد عرض تقديمي وتحليل تفصيليان عن كل مقترح
من هذه المقترحات في الملحق الثالث من تقرير فريق الخبراء
االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير
(منظمة الصحة العالمية( )2012 ،انظر اإلطار .)9.3
كما وضع فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق
البحث والتطوير مبادئ لالسترشاد بها في تخصيص تمويل البحث
والتطوير في الصحة على نحو عام أكبر ،ال سيما وأن قطاع البحث
ً
ً
وقائما
مدفوعا باالحتياجات
والتطوير في الصحة يجب أن يكون
وج ً
ها بواسطة المبادئ األساسية التالية :توافر القدرة
وم َّ
على أدلة ُ
على تحمل التكاليف ،والفعالية ،والكفاءة ،والمساواة92.

اإلطار  :9.3تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير لسنة  :2012التوصيات الرئيسية
ُن ُهج البحث والتطوير:

••ابتكار المعرفة المفتوحة؛ وإنشاء منتديات البحث والتطوير السابقة للمنافسة؛ ووضع خطط المصدر المفتوح والنفاذ المفتوح؛
واستخدام الجوائز ،ال سيما الجوائز الرئيسية
••ومنح التراخيص على نحو منصف وتجميع البراءات
آليات التمويل:
••ينبغي أن تلتزم كافة البلدان بإنفاق ما ال يقل عن  0,01بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير الممولين من
الحكومة والراميين إلى تلبية االحتياجات الصحية للبلدان النامية فيما يتعلق بتطوير المنتجات.
تجميع الموارد:
••ينبغي استخدام آلية مشتركة لتوجيه ما يتراوح بين  20و 50بالمائة من األموال التي تم جمعها للبحث والتطوير في مجال الصحة
بهدف تلبية احتياجات البلدان النامية.
تعزيز قدرات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا:
••تلبية احتياجات المنظمات األكاديمية والمنظمات العامة للبحوث من القدرات في البلدان النامية.
ً
منحا مباشرة لتقديمها للشركات في البلدان النامية .التنسيق:
••استخدام
التنسيق
••إنشاء مرصد عالمي للبحث والتطوير في مجال الصحة وآليات استشارية ذات صلة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية .التنفيذ من
خالل صك عالمي ملزم للبحث والتطوير واالبتكار من أجل الصحة:
••ضرورة البدء في إجراء مفاوضات رسمية بشأن عقد اتفاقية دولية عن البحث والتطوير في مجال الصحة العالمية93.
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ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

.5

ُّ
الن ُهج الجديدة بشأن البحث والتطوير
في الطب الحيوي

يقدم هذا القسم أمثلة على المبادرات التي تستكشف نماذج
جديدة للبحث والتطوير في الطب الحيوي .ويتضمن معلومات
حول العديد من األمور التي طورتها منظمة الصحة العالمية .كما
يستعرض هذا القسم دور الشراكات في استحداث المنتجات
والجهود التي تبذلها شركات المستحضرات الصيدالنية ذات
المهملة.
المنحى البحثي في تناول الجوانب الصحية ُ
وثمة سعي إليجاد سبل بديلة وابتكارية لالضطالع بالبحث القائم
ً
حاليا اتخاذ مبادرات لزيادة البحث والتطوير
على االحتياجات .ويجري
المهملة ،بمشاركة
من أجل إيجاد طرق عالج فعالة لألمراض ُ
مجموعة متنوعة من مختلف الجهات الفاعلة وعدد كبير من
الشراكات التعاونية .ويعتبر برنامج الويبو WIPO Re:Search
مثاال على أحد هذه النماذج االبتكارية التي
(انظر القسم جيم)8.
ً
تُ قام بالتعاون بين العديد من أصحاب المصلحة.

ومن الممكن تيسير عملية الفصل عن طريق آليات الدفع
وآليات الجذب على حد سواء .وآليات الدفع هي عبارة عن حوافز
توفر التمويل لبدء مشروع بحث وتطوير ،مثل التمويل بالمنح
واإلعفاءات الضريبية لالستثمار في مجالي البحث والتطوير .أما
آليات الجذب فهي عبارة عن حوافز تمنح مكافآت نظير إنجازات
محددة في عملية البحث والتطوير ،مثل الجوائز األساسية (أي
التي يتم منحها عقب الدخول في تجارب المرحلة األولى أو الثانية
أو الثالثة) أو الجوائز النهائية .ويقدم القسم التالي ،وإن كان غير
ً
بعضا من تلك النهج .ومن الممكن االطالع على تقييمات
شامل،
للعديد من االقتراحات ذات الصلة في تقريري فريق الخبراء
العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير وفريق الخبراء
االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير.

(أ)

مراقبة البحث والتطوير في مجال الصحة

إن تحسين توافر المعلومات حول التدفقات المالية في البحث
والتطوير في مجال الصحة وحول حالة عملية االستحداث للبحث
والتطوير يمكن أن يدعم استجابات السياسات لسد الفجوات في
مجال األبحاث .وفي أعقاب توصيات فريق الخبراء االستشاريين
العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير (انظر اإلطار ،)9.3
تم إنشاء اﻟﻣرﺻد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﺣﺔ تحت
إشراف أمانة منظمة الصحة العالمية لمراقبة وتحليل المعلومات

ً
أيضا في فهم التدفقات
كما ساهم عدد من المبادرات األخرى
المالية وخط البحث والتطوير ،ومنها على سبيل المثال صندوق
المهملة  G-FINDERالذي
التمويل العالمي اإلبداعي لألمراض ُ
ينشر البيانات حول تمويل البحث والتطوير في مجال األمراض
المهملة ،96وتحليالت منظمة الصحة العالمية لخط تطوير األدوية
ُ
المضادة للبكتيريا 97وتقارير فريق العمل العالجي حول خط تطوير
األدوية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشر والسل وفيروس
التهاب الكبد الوبائي ج98.

(ب) المنح
تُ عتبر المنح طريقة شائعة لتمويل أبحاث القطاع العام .قد يتيح
الحصول على منحة لشركة صغيرة أو متوسطة الحجم ،على سبيل
المهملة،
المثال ،إجراء بحث مبدئي عن دواء لمرض من األمراض ُ
وتوفير دواء جديد ممكن خالل تجارب المرحلة األولى ،حيث يكون
ً
ممكنا في تلك المرحلة جذب تمويل تجاري.
ورغم أن المنح قد تفيد في حفز البحث والتطوير ،فإنها ال تضمن
قدم
بأي شكل تقديم دواء دائم في نهاية المطاف .ذلك ألنها تُ َّ
دون األخذ في االعتبار النتائج المحرزة.
تشمل آليات التمويل المبتكرة التي تستفيد من التمويل “الدافع”
كال من المرفق الدولي لشراء األدوية “يونيتيد” (( )Unitaidانظر
ً
سرع المستحضرات الصيدالنية البيولوجية
اإلطار )10.3
ُ
وم ِّ
لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية (( )CARB-Xانظر
اإلطار .)7.3

(ج)

جيم .اجتياز حاالت فشل السوق في بحث
وتطوير المنتجات الطبية

ومن بين المفاهيم المهمة التي انبثقت من هذه المناقشة
مفهوم الفصل بين سعر المنتج النهائي وتكاليف البحث
والتطوير .ويستند هذا المفهوم إلى حقيقة أن البراءات تسمح
للمطورين بتعويض التكاليف وتحقيق أرباح عن طريق تحميل
السعر ما يزيد على تكاليف اإلنتاج .وينظر إلى هذه الطريقة في
ً
عائقا أمام الوصول إلى
تمويل البحث والتطوير على أنها تشكل
األدوية حيث ينتج عنها أسعار منتجات ال يستطيع النظام الصحي
أو المرضي الذين يدفعون من أموالهم الخاصة تحملها .ويقوم
مبدأ الفصل على الطرح القائل بضرورة مكافأة التكاليف والمخاطر
المقترنة بالبحث والتطوير ،وتقديم الحوافز للبحث والتطوير ،عن
طريق غير سعر المنتج .وهذا النوع من الفصل يحظى بوجه خاص
المهملة
بالتأييد في حالة تمويل البحث والتطوير من أجل األمراض ُ
والمضادات الحيوية الجديدة94.

المهملة.
ذات الصلة حول البحث والتطوير في مجال األمراض ُ
ويأتي اﻟﻣرﺻد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﺣﺔ باعتباره
مبادرة عالمية تهدف إلى المساعدة على تحديد أولويات البحث
ً
استنادا إلى احتياجات الصحة العامة عن
والتطوير في مجال الصحة
طريق تجميع المعلومات ذات الصلة باحتياجات البلدان النامية في
البحث والتطوير في مجال الصحة ومراقبتها وتحليلها ،واستكمال
نسقة بخصوص
الم َّ
آليات جمع البيانات الحالية ،ودعم اإلجراءات ُ
البحث والتطوير في مجال الصحة95.

الجوائز

تعمل الجوائز كآليات جذب في مجالي البحث والتطوير عن
طريق تقديم المكافآت على النجاح ،ومن ثم جذب المزيد من
االستثمارات ورفع احتماالت توصيل منتج معين (انظر اإلطار
 .)11.3وهناك فئتان من جوائز الحث على االبتكار :األولى تعطى
مقابل بلوغ مرحلة رئيسية في عملية البحث والتطوير؛ والثانية
تعطى على بلوغ نقطة نهاية محددة (مثل التوصل إلى تشخيص
أو لقاح أو دواء جديد يتسم بسمات معينة فيما يخص األداء أو
التكلفة أو الفعالية أو غير ذلك من الخصائص المهمة) .ومثل
ً
مسبقا خصائص محددة للمنتج (أي سمات
حدد
هذه الجوائز تُ ِّ
المنتج المستهدف) التي من المأمول أن يطورها الفائز في نهاية
ً
تقديرا لالبتكارات التي تعود
المطاف .وهناك جوائز أخرى تُ منح
بمنافع كبيرة على المجتمع دون البحث عن منتج محدد مسبقاً.
ورغم أن جوائز الحث تقدم الحوافز الستحداث العقاقير ،فإنها
ً
أيضا في الوقت ذاته إلى فصل تكاليف البحث والتطوير
تهدف
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :10.3المرفق الدولي لشراء األدوية – اليونيتيد

(99)UNITAID

تم إنشاء المرفق الدولي لشراء األدوية – اليونيتيد ( )UNITAIDفي عام  2006تحت رعاية منظمة الصحة العالمية باعتباره منظمة
دولية تستثمر في االبتكارات لصالح الصحة العالمية .يدعم العمل في اليونيتيد النفاذ إلى المنتجات التي تقي من األمراض وتشخصها
وتعالجها على نحو أكثر سرعة وفعالية وتكلفة ميسورة.
ويجري مرفق اليونيتيد األبحاث ويحدد حلول صحية جديدة يمكن أن تخفف من عبء اإليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا،
ُ
وكذلك العداوى المتزامنة لفيروس اإليدز مثل التهاب الكبد الوبائي ج وفيروس الورم الحليمي البشري .ومن خالل طلبات تقديم
العروض ،يتوصل اليونيتيد إلى أفضل الشركاء المؤهلين من أجل تنفيذ االبتكارات الرئيسية بشكل عملي .يحصل هؤالء الشركاء على
منح من اليونيتيد لتسريع مسار النفاذ وخفض التكاليف الخاصة باألدوية والتكنولوجيات واألنظمة األكثر فعالية .وبهذه الطريقة ،فإن
استثمارات اليونيتيد تضمن جدوى االبتكارات الصحية ،وهو ما يسمح للمنظمات الشريكة بإتاحتها على نطاق واسع.
وتأتي مؤسسة مجمع براءات األدوية باعتبارها المشروع الخاص باليونيتيد فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ،حيث يختص بالتفاوض
حول التراخيص التطوعية مع شركات األدوية األصلية (انظر اإلطار .)24.2
ومنذ تأسيس هذا المشروع ،حصل مرفق اليونيتيد على إسهامات من المتبرعين بلغت قيمتها  3مليارات دوالر أمريكي ،وكانت
فرنسا والمملكة المتحدة والبرازيل ومؤسسة بيل وميليندا غيتس والنرويج وجمهورية كوريا وتشيلي وإسبانيا هم المتبرعون
ً
ً
أساسيا من مصادر الدخل ،ال سيما ضرائب
مصدرا
الرئيسيونُ .يعتبر االبتكار هو جوهر العمل في اليونيتيد ،ويمثل تمويل االبتكار
تذاكر الطيران التي تطبقها تشيلي وفرنسا وجمهورية كوريا .وتلقى مرفق اليونيتيد حتى اآلن ما يقرب من ملياري دوالر أمريكي
من آليات تمويل االبتكار المذكورة ،وهو ما يمثل ثلثي إجمالي المساهمات.

اإلطار  :11.3أمثلة على خطط الجوائز
جائزة لونجيتود ()Longitude
تُ منح جائزة لونجيتود لالختبارات سهلة االستخدام السريعة والدقيقة وميسورة التكلفة الخاصة بالعدوى البكتيرية التي تسمح للمهنيين
الصحيين حول العالم استخدام المضادات الحيوية المناسبة في التوقيت المناسب100.
جائزة اليف ()Life

ً
سابقا) بواسطة منظمة أطباء بال حدود ويتولى تنظيمها االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض
تم إطالق جائزة اليف (“”P Project3
الرئة ،وهي عبارة عن مبادرة مقترحة تعمل ،من جملة أمور أخرى ،على تحفيز استحداث عالجات جديدة لمرض السل من خالل تقديم
جوائز المراحل األساسية للمنتجات التي تطابق سمات منتج مستهدفة (بريجدن وآخرون.)2017 ،
جائزة االتحاد األوروبي لتكنولوجيا اللقاحات المبتكرة
حلوال جديدة لتحسين استقرار درجة حرارة
تقدم المفوضية األوروبية “جائزة تحفيزية” قدرها مليوني يورو إلى فريق األبحاث الذي يقدم
ً
ً
ً
كبيرا في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .تم استقبال األعمال المقترحة من
تحديا
اللقاحات ،ألن تبريد اللقاحات يمثل
 49منافس ،وتم منح الجائزة إلى شركة ألمانية (المفوضية األوروبية2014 ،أ).
جائزة مبادرة آفاق  2020لتقليل االستخدام سوء استخدام المضادات الحيوية
قدمت المفوضية األوروبية جائزة بقيمة مليون يورو الختبار نقطة الرعاية السريع لتحديد عدوى الجهاز التنفسي العلوي التي يمكن
عالجها دون مضادات حيوية .وقد يساعد مثل هذا االختبار في دعم تخفيض االستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية ،الذي ُيعتبر
من دوافع مقاومة مضادات الميكروبات101.
برنامج براءات اختراع من أجل اإلنسانية التابع للمكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية
يمنح برنامج براءات اختراع من أجل اإلنسانية التابع للمكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية الجوائز لمقدمي الطلبات الذي
يستحدثون ابتكارات تتناول االحتياجات العالمية الملحة 102.يحصل الفائزون بالجائزة على شهادة بتسريع فحص طلبات براءات االختراع
الخاصة بهم أمام المكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية ،وكذلك بعض اإلجراءات المحددة فيما يخص االستئناف أو إعادة
الفحص .وقد منح البرنامج جوائز على االبتكار في األجهزة الطبية المعدلة للبيئات الصعبة ،وقد استحدث أحد الفائزين بالجائزة في
ً
عام  2018جهاز غسيل كلوي محمول يستهلك ً
منخفضا من الماء لالستخدام في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المطلوبة
كما
إلجراء الغسيل الكلوي التقليدي .وعلى عكس األمثلة األخرى المذكورة أعاله ،ال يصدر برنامج براءات اختراع من أجل اإلنسانية سمات
منتج مستهدفة محددة.
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ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

عن أسعار األدوية .وتعتمد اآلثار التي قد تترتب على مثل هذه
الجوائز في مجالي االبتكار والنفاذ إلى حد كبير على حجم جائزة
التمويل ،وتطبيق األدوية المستحدثة وتصميمها ،وعلى الطريقة
التي تحقق من خاللها الجوائز المواءمة بين الجهود البحثية
واألولويات الصحية ،مع السعي إلى إتاحة النفاذ عن طريق الحفاظ
على أسعار المنتجات النهائية منخفضة.
ً
ً
إيجابا في استحداث المنتجات الصحية
أيضا أن تؤثر الجوائز
يمكن
والنفاذ إليها .فعلى سبيل المثال ،قد تُ فرض بعض الشروط
المتعلقة بإدارة الملكية الفكرية على أحد الفائزين بجائزة ،بما في
ً
مجانا بالتكنولوجيا في القطاع العام أو
ذلك السماح بإتاحة االنتفاع
في البلدان النامية ،من أجل تعزيز التنافس على توريد المنتجات.
ً
شروطا خاصة بالملكية الفكرية (مثل
وبعض خطط الجوائز تتضمن
جائز اليف) ،في حين ال يتضمن غيرها ذلك (مثل برنامج براءات
اختراع من أجل اإلنسانية) (انظر اإلطار  .)11.3وحيث تكون إدارة
الملكية الفكرية غير مدمجة في آلية الجائزة ،لن يكون النفاذ إلى
ً
متأثرا بالجهة المانحة للجائزة وسيتوقف على
التكنولوجيا الناتجة
استراتيجية العمل الخاصة بحامل براءة االختراع.

)د(

االلتزامات المسبقة للسوق وااللتزامات
المسبقة للشراء

(هـ) قسائم استعراض األولوية
قسيمة استعراض األولوية هي عبارة عن خطة ترمي إلى مكافأة
الشركات التي تستحدث منتجات صحية لتلبية احتياجات أسواق
ً
أيضا
صغيرة أو مجموعات محدودة من المرضى كما هو الحال
المهملة .وتبيح قسيمة استعراض األولوية
فيما يخص األمراض ُ
ألي شركة تلقي استعراض األولوية (وهو عبارة عن استعراض
سريع تجريه سلطة تنظيمية مسؤولة) بالنسبة ألي منتجات صحية
إضافية ما كانت ستصبح مؤهلة الستعراض األولوية بطريقة
أخرى .ويمكن ألي شركة أن تستخدم تلك الخطة لتقديم تاريخ
تسويق منتج “شامل” محتمل ،ومن ثم توليد إيرادات متزايدة
ومبكرة من هذا المنتج.
وكانت خطة قسيمة استعراض األولوية قد استُ حدثت في
الواليات المتحدة األمريكية في عام  .2007وبموجب هذه
الخطة ،يحق للشركات التي تحصل من إدارة الغذاء والدواء على
المهملة
موافقة على تسويق منتج لعالج أحد األمراض المدارية ُ
ً
مرضا أو للوقاية منه ،أن تتلقى قسيمة
البالغ عددها 16
استعراض األولوية .وفي عام  ،2012تم توسيع نطاق األهلية
ليشمل أمراض األطفال النادرة 104،وفي عام  ،2016تم توسيع

ومنذ أن تم طرح هذه الخطة في الواليات المتحدة ،تم إصدار عدد
من قسائم االستعراض األولية (انظر الجدول  .)1.3تم إصدار أول
قسيمة استعراض أولوية في أبريل  2009من أجل استحداث عقار
مضاد للمالريا ،في حين تم إصدار الثانية في ديسمبر  2012من
ً
عاما (انظر
أجل عقار بيداكويلين؛ أول عقار مضاد للسل خالل 40
الفصل الرابع ،القسم باء.)3.
ويحتج البعض بأن قيمة القسيمة أقل بكثير من أن يكون لها
ٍ
مجد في قيام شركات المستحضرات الصيدالنية الكبرى
أثر
بتخصيص موارد للبحث والتطوير .وقد تكون القسيمة جذابة
للشركات الصغيرة ،لكن يقل احتمال أن تمضي تلك الشركات
ً
ً
نظرا للتكاليف
قدما بمنتج صحي حتى تصل به إلى مرحلة التطوير
الباهظة لتلك المرحلة .وقيمة القسيمة ليست مؤكدة حيث إنها
ال تضمن أن يحصل منتج إضافي للشركة في نهاية األمر على
موافقة السلطة التنظيمية ،وال تضمن أن يتجاوز الوقت الذي
ً
ً
واحدا بالفعل .وقد قيل إن قيمة
عاما
يوفره استعراض األولوية
ً
قسائم استعراض األولوية انخفضت ألنه تم منحها كثيرا (ريدلي
وريغنير.)2016 ،
ً
أيضا استخدام آلية قسيمة استعراض األولوية لتمويل
ويمكن
مبادرات استحداث عقاقير غير هادفة للربح .ويتشارك برنامج
منظمة الصحة العالمية الخاص بالبحث والتدريب في مجال أمراض
المناطق المدارية مع شركة مستحضرات صيدالنية غير هادفة للربح
داء ُك َّل ِب َّي ِة الذَّ نَ ب ،وهو أحد
الستحداث دواء موكسيديكتين لعالج ُ
المهملة .وقد َّ
مكنت احتمالية الحصول على
األمراض المدارية ُ
قسيمة استعراض أولوية شركة المستحضرات الصيدالنية غير
الهادف للربح من جمع  13مليون دوالر أمريكي من صندوق
استثمار ذي أثر اجتماعي الستحداث دواء موكسيديكتين ،حيث من
المتوقع أن تكون العائدات من بيع قسيمة استعراض األولوية
كبيرة (انظر الشكل  )8.3وسيتم إعادة استثمارها في قطاع األمراض
ً
ً
“مضاعفا” .وفي
تأثيرا
المهملة ،وهو ما سيوفر للممول
المدارية ُ
عام  ،2018وافقت إدارة الغذاء والدواء على موكسيديكتين ومنحته
قسيمة استعراض أولوية (أوليارو وآخرون.)2018 ،

(و)

جيم .اجتياز حاالت فشل السوق في بحث
وتطوير المنتجات الطبية

ترمي اتفاقات االلتزامات المسبقة للسوق إلى إتاحة حوافز
أكبر للبحث والتطوير بشأن منتج محدد سواء من خالل إنشاء
أسواق أو الحد من المخاطر .وتعمل تلك االتفاقات كعقود بين
أحد المشترين (عادة ما يكون حكومة ما أو وكالة دولية للتمويل)
شكال من أشكال الضمانات المتفق
والموردين .وهي تتضمن عادة
ً
عليها فيما يتعلق بالسعر أو الحجم .ويؤدي العمل بفعالية لضمان
توفير أسواق إلى تحفيز الشركات الصيدالنية على االضطالع
مثاال عن كيف يمكن تنفيذ
بالبحث والتطوير 103.ويقدم اإلطار 5.3
ً
االلتزامات المسبقة للسوق.

النطاق ليشمل “تدابير مضادة طبية” (منتجات صحية يمكن
استخدامها في حاالت طوارئ الصحة العامة الناجمة عن هجوم
إرهابي أو مرض “ناشئ” يحدث بصورة طبيعية) 105.أصبحت
قسائم استعراض األولوية اآلن تُ صدر ألمراض األطفال النادرة
أكثر من إصدارها لألمراض المهملة (انظر الجدول 106 .)1.3
ُ
يمكن استخدام قسيمة استعراض األولوية بواسطة الجهة
الحاصلة عليها في إعداد أي ملفات منتج مستقبلي ،أو يمكن
بيعها إلى شركة أخرى بسعر يحدده السوق :وقد تم بيع قسائم
استعراض األولوية في مرات عديدة ،ونظير مبالغ تتراوح من
ً
مليونا إلى  350مليون دوالر أمريكي (انظر الشكل 8.3؛
67.5
ريدلي وريغنير.)2016 ،

اإلعفاءات الضريبية للشركات

تقدم العديد من البلدان إعفاءات ضريبية لنفقات البحث والتطوير،
مما يتيح للشركات حصر النفقات الخاصة بالبحث والتطوير مقابل
التزاماتها الضريبية .في المملكة المتحدة ،تم تقديم اإلعفاءات
الضريبية من أجل هدف صريح هو حفز األبحاث حول لقاحات
لإليدز والعدوى بفيروسه ،والسل ،والمالريا ،ومع ذلك تم وقف
هذا اإلعفاء الضريبي في  2017بسبب انخفاض االستهالك (راو،
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

الجدول  :1.3قسائم استعراض األولوية الصادرة من  2009إلى 2019

الفئة

المنتج

سنة المنح

المرض

أرتيميثير /لوميفانتريني

2009

المالريا

ND

2012

السل

ND

بيداكويلين

2014

متالزمة موركيو أ

RPD

إيلوسلفاز ألفا

2014

داء الليشمانيات

ND

ميلتيفوسين

2015

الورم األرومي العصبي

RPD

دينيوتيوكسيماب

2015

اضطرابات تخليق الحمض الصفراوي النادرة

RPD

حمض الكوليك

2015

بيلة حمض األوروتيك الوراثي

RPD

يوريدين ثالثي األسيتات

2015

نقص الفسفاتاز

RPD

أسفوتاز ألفا

2015

نقص حمض الليباز الليزوزومي

RPD

سيبيليباز ألفا

2016

الكوليرا

ND

لقاح كوليرا فموي حي أحادي الجرعة

2016

الضمور العضلي من نمط دوشين

RPD

إبتيبليرسين

2016

ضمور العضالت النخاعي المنشأ

RPD

نيوسينيرسين

2017

الضمور العضلي من نمط دوشين

RPD

ديفالزاكورت

2017

داء باتِ ن

RPD

سرليبوناز ألفا

2017

داء شاغاس

ND

بنزنيدازول

2017

سرطان الدم الليمفاوي الحاد للخاليا ب

RPD

تيساجنليكلوسيل

2017

داء عديد السكاريد المخاطي السابع

RPD

فيسترونيداز ألفا

2017

تنكس الشبكية المرتبط بطفرة  RPE65ثنائي األليل

RPD

فورتيجين نيبارفوفيك-رزيل

2018

الدم المرتبط بالصبغي إكس
نقص فوسفات َّ

RPD

بوروسوماب-توزا

2018

داء ُك َّل ِب َّي ِة الذَّ َنب (العمى النهري)
ُ

ND

موكسيديكتين

2018

متالزمة لينوكس  -غاستو أو درافت

RPD

كانابيديول

2018

الجدري

MTMC

تيكوفيريمات

2018

المالريا

ND

تافينوكوين

2018

ِ
مناعي مشترك وخيم بسبب نقص نازعة أمين األدينوزين
عوز

RPD

إبالبيجاديميرازlvlr-

2018

داء البلعمة األولي

RPD

إيماباليومابlzsg-

2019

داء المتورقات

ND

تريكالبيندازول

2019

التليف الكيسي

RPD

تيزاكافتور/إيفاكافتور

2019

حمى الضنك

ND

لقاح حمى الضنك رباعي التكافؤ

2019

ضمور العضالت النخاعي المنشأ

RPD

أوناسمنوجين أبيبارفوفكxioi-

المصدر :مقتبس من  ،www.priorityreviewvoucher.orgموقع إلكتروني تحت إشراف ديفيد ريدلي ،أحد مؤلفي قسيمة استعراض األولوية.
مالحظات = ND :مرض مهمل؛  = RPDمرض أطفال نادر؛  = MTMCالتدابير الطبية المضادة للتهديدات

قدم
2011؛ هيئة إيرادات وجمارك صاحبة الجاللة .)2016 ،كما تُ َّ
اإلعفاءات الضريبية على بعض المنتجات اليتيمة (لألمراض النادرة)
في بعض البلدان (انظر القسم باء.)6.
وليس بمقدور اإلعفاءات الضريبية وحدها أن تعالج غياب حوافز
المهملة .وال يمكن لإلعفاءات الضريبية أن تحفز
السوق لألمراض ُ
بفعالية االبتكار بالنسبة للمنتجات التي ال يكون عليها طلب ،ما
ً
ً
كبيرا
قدرا
دامت الشركة مضطرة ألن تغطي من خالل اإليرادات
من استثماراتها في البحث والتطوير من أجل عقار معين .وقد

152

المادية107.

شكك بعض المعلقين في تطبيق اإلعفاءات الضريبية لصالح
المنتجات المربحة (باغلي2018 ،؛ هيوز وبوليتي-هيوز.)2016 ،
وال يمكن لإلعفاءات الضريبية أن تساعد حين تعمل الشركات
على أساس الخسارة  -كما هو الحال بالنسبة لبعض شركات
البيوتكنولوجيا في مراحلها األولية ،وقبل أن تطلق أي منتج
متفق عليه في السوق .ومن العيوب األخرى لتطبيق اإلعفاءات
الضريبية هو أنها قد تؤدي ببساطة إلى دعم البحث والتطوير الذي
تضطلع به الشركة على أية حال.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

الشكل  :8.3عدد قسائم استعراض األولوية وقيم مبيعاتها

 400دوالر

 350دوالر

 350دوالر

 245دوالر

 250دوالر
 200دوالر

 95دوالر

 125دوالر

150دوالر

 68دوالر

100دوالر

9

7

6

3

5

2

0

1

0

0

1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

مليون دوالر أمريكي

 300دوالر

 50دوالر
-دوالر

المصدر.http://priorityreviewvoucher.org :

تجميع البراءات هو عبارة عن اتفاق بين اثنين على األقل من مالكي
البراءات لجمع حقوق البراءات الخاصة بهم والمرتبطة بتكنولوجيا
معينة ولترخيص حقوق االنتفاع بتلك البراءات لكل منهم وألطراف
ً
رهنا بشروط معينة ،مثل دفع إتاوات .وتجميع البراءات
ثالثة،
ذات الصلة والالزمة لالنتفاع بتكنولوجيا معينة ،أو إلنتاج منتجات
نهائية ،يسمح ألصحاب التراخيص باالنضمام إلى اتفاق ترخيص
واحد فقط مع هيئة قانونية واحدة وهو يحظى بالتأييد باعتباره
المهملة.
أداة تُ ستخدم في البحث والتطوير من أجل األمراض ُ
ويرجع استخدام آلية تجميع البراءات إلى القرن التاسع عشر حيث
كانت تُ ستخدم في مختلف قطاعات الصناعة .وكانت تهدف في
البداية إلى تثبيت األسعار واإلبقاء على المتنافسين خارج السوق،
ومن ثم ،فقد اصطدمت بقانون المنافسة .واليوم ،ترمي معظم
مجموعات البراءات إلى إتاحة النفاذ إلى التكنولوجيات الجديدة
وإلى تعزيز المنافسة النهائية .فتجميع البراءات يقلص تكاليف
الصفقات ألصحاب التراخيص ويسهل عليهم بذلك النفاذ إلى كافة
وحدة.
التكنولوجيات المشمولة بالبراءات والالزمة إلنتاج منتجات ُم َّ
مثال على التجميع كأداة
وقد اعتمد قطاع الصناعة السمعية البصرية ً
ً
عددا من مجموعات
وحدة وأنشأ
الم َّ
لتيسير ترخيص التكنولوجيا ُ
البراءات الناجحة 108.ويتوقف نجاح تجميع براءات االختراع على
عاملين رئيسيين )1( :مشاركة حاملي البراءة الرئيسيين ،ألنه بدون
مشاركتهم يمكن أن يصبح تجميع البراءات تحت تصرف حاملي البراءة
من خارج التجميع ( )2ضمان اإلبقاء على التكاليف اإلدارية لتجميع
ً
أيضا مخاوف
البراءات منخفضة (ميرجيه وماتيولي .)2017 ،قد تنشأ
المنافسة بسبب تجميع البراءات ،ألنه قد يمنح الفرصة لسلوك
ٍ
مناف للمنافسة محتمل .لذلك من المهم ضمان أن تكون أحكام
الترخيص عالمية وغير استئثارية ،وأي تحليل يجب أن يفحص إذا ما
كان تجميع البراءات يشجع على سلوك تواطئي (الويبو2014 ،ب).
ومن أمثلة مخاوف المنافسة المحتملة بخصوص تجميع البراءات
هو التحقيق الذي أجرته المفوضية األوروبية فيما يتعلق باتفاقية
تجميع براءات لفحص غير جراحي قبل الوالدة في عام  ،2014وذلك
بناء على اإلعفاء الفئوي الخاص بها التفاقات نقل التكنولوجيا109
ً
ومبادئها التوجيهية حول اتفاقات نقل التكنولوجيا110.

وقد أجرى كل من معهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا وجامعة هارفارد نقاشات حول مجمع براءات محتمل
لجعل تكنولوجيا كريسبر للتنقيح الوراثي (انظر اإلطار  )3.2متاحة
على نطاق أوسع من خالل تبسيط إجراءات الترخيص غير االستئثاري
وتقليل مدة الرخصة الخاصة باألبحاث التجارية المعنية باستحداث
ً
صعبا بسبب
عالجات بشرية 111.ومع ذلك ،فإن تجميع البراءات صار
الشكوك حول حالة البراءة ذات الصلة باستفسارات الملكية112
المتَ َض َمنة (جيويل وباالكريشنان،
والشكوك حول نطاق البراءات ُ
 .)2017ويؤكد هذا األمر على الحاجة إلى معلومات حول البراءة ،بما
في ذلك من خالل التقارير عن الحالة العامة للبراءات ،من أجل دعم
مبادرات تجميع البراءات (انظر الفصل الثالث ،القسم باء.))8( 1.
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(ز)

تجميع البراءات

وفي مجال االختراعات الصيدالنية ،ومن خالل تمويل من
اليونيتيد ،تم تأسيس مجمع براءات األدوية لتجميع البراءات
الخاصة بمضادات الفيروسات القهقرية ،وقد وسع نطاق عمله
منذ ذلك الحين (انظر الفصل السادس ،القسم جيم(3.ب)) .وتوفر
التراخيص الطوعية لمجمع براءات األدوية حرية استحداث عالجات
جديدة ،مثل التوليفات ذات الجرعات الثابتة  -حبوب فردية تتألف
من أدوية عديدة  -والتركيبات الخاصة لألطفال.

كما طرح تجميع البراءات للنقاش كحل ممكن لغابات البراءات
الواضحة لتيسير االستجابة للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
(سارز)113.

(ح)

اكتشاف العقاقير الطبية المفتوحة المصدر
وتطويرها

يقوم اكتشاف العقاقير الطبية المفتوحة المصدر وتطويرها على
مبدأين منبثقين عن تطوير برمجيات المصدر المفتوح .أولهما
أن اكتشاف العقاقير الطبية المفتوحة المصدر يقوم على فكرة
التعاون ،أي تنظيم مجموعات الباحثين المستقلين وحفزهم على
اإلسهام في المشاريع البحثية .وثانيهما أنه يقوم على نهج منفتح
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ً
متاحا بوجه عام،
على الملكية الفكرية يجعل نتائج ذلك البحث
سواء من خالل الملك العام أو من خالل استخدام تراخيص مكيفة
(ماورير2007 ،؛ ماسوم وهاريس.)2011 ،
ويؤدي نجاح النماذج المفتوحة المصدر في قطاعي تكنولوجيا
المعلومات (مثل تكنولوجيا الشبكة العالمية ونظام لينكس
للتشغيل) والتكنولوجيا الحيوية (مثل تسلسل المورثات البشرية)
إلى تسليط الضوء على ضرورة وإمكانية إطالق نموذج مماثل
في مجال الرعاية الصحية ،مثل استخدام نموذج مفتوح المصدر
ً
حاليا إعداد العديد من مشاريع اكتشاف
الكتشاف العقاقير .ويجري
114
العقاقير الطبية المفتوحة المصدر .وتحصل معظمها على تمويل
مكفول بضمانات سواء من خالل منح حكومية أو من مصادر
خيرية .وتُ ستخدم هذه األموال لتغطية النفقات اإلدارية وهي قد
ً
أيضا لتمويل النفاذ إلى المعامل ومرافق الحواسيب ودفع
تُ ستخدم
مستحقات الباحثين .وعلى نحو مماثل ،فإن أمثلة منصات البيانات
المفتوحة المصدر بدأت في الظهور ،ومنها منصة السل لتجميع
الدراسات السريرية الخاص بالسل 115،وشبكة المقاومة العالمية
لمكافحة المالريا ،116ومرصد بيانات األمراض المعدية الخاص
باإليبوال 117.وقد تكون هذه المنصات مفيدة على نحو خاص في
إعادة تخصيص الغرض من العقار حيث يمكن استخدام عقار حالي
لعالج مرض آخر وحيث يوجد قدر كبير بالفعل من بيانات المرحلة
السريرية وما قبل السريرية (باالسيجارام وآخرون.)2017 ،
ومع ذلك ،فإن نتائج المبادرات مفتوحة المصدر ال تزال محدودة
حتى اآلن .ولذلك ،فإن المبادرات كانت ،وال تزال حتى اآلن ،صغيرة
ً
نسبيا ،بما في ذلك من حيث التمويل .ورغم أنها تبدو
النطاق
ً
مناسبة تماما لتعزيز البحوث السابقة للمنافسة ،فإن النموذج
يحتاج على األرجح إلى دمجه مع نماذج تمويل لتغطية مراحل
الم ِّ
كلفة .وقد استخدمت الشركات الصيدالنية البيولوجية
التطوير ُ
ً
طرقا تنظيمية مختلفة (مثل اتفاقات الترخيص ،والتحالفات غير
السهمية ،وشراء الخدمات التقنية والعلمية وتوريدها) للدخول في
عالقات مع مختلف أنواع الشركاء ،بهدف اكتساب تكنولوجيات
ً
تجاريا .ويمكن أن تتضمن تلك العالقات
ومعارف أو استغاللها
الشركات الصيدالنية الكبيرة ،وشركات منتجات البيوتكنولوجيا،
وشركات المنصات البيوتكنولوجية ،والجامعات.

()1

إطار عالمي ملزم للبحث والتطوير وصندوق تمويل
جمع للبحث والتطوير
ُم َّ

وفي تبني االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة
العامة واالبتكار والملكية الفكرية ،دعت جمعية الصحة العالمية
إلى “مواصلة المناقشات االستكشافية بشأن فائدة وضع صكوك
أو آليات ممكنة إلجراء البحث والتطوير األساسيين في مجالي
الصحة وطب األحياء ،بما في ذلك إبرام معاهدة أساسية بشأن
البحث والتطوير في مجالي الصحة وطب األحياء”118.
وقد أوصى فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل
وتنسيق البحث والتطوير بأنه يجب على الدول األعضاء بمنظمة
الصحة العالمية التفاوض حول اتفاقية أو معاهدة عالمية تحت
رعاية المادة  19من دستور منظمة الصحة العالمية تهدف إلى
فعالة للنهوض بالبحث والتطوير.
توفير آليات تمويل وتنسيق ّ
وسوف تلزم كافة الحكومات باستثمار  0,01بالمائة من الناتج
المحلي اإلجمالي في البحث والتطوير بشأن النوعين الثاني
والثالث من األمراض ،وفي البحث والتطوير لتلبية االحتياجات
المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بالنوع األول من األمراض.
وسوف يجمع جزء من هذه االشتراكات في صندوق مشترك على
المستوى العالمي (منظمة الصحة العالمية.)2012 ،
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واتفقت الدول األعضاء بمنظمة الصحة العالمية على استكشاف
وتقييم ومراقبة اآلليات القائمة لإلسهامات في البحث والتطوير
الصحيين لمثل هذه األمراض مراقبة مستقلة ،وعلى صياغة
الفعالة ،بما في ذلك تجميع الموارد
مقترح ،عند الحاجة ،لآلليات
ّ
واإلسهامات التطوعية 119.وقد استكشف البرنامج الخاص
باألبحاث والتدريب في األمراض المدارية التابع لمنظمة الصحة
العالمية تنفيذ صندوق مشترك ،ونشر مقترحات ملموسة إلعداد
المهملة 120.وقد تم
صندوق تكوعي لتمويل أبحاث األمراض ُ
اختيار ستة “مشروعات بيان عملي” باعتبارها العناصر األولية
لمثل هذا الصندوق ،لكن الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية لم
تنتهج المفهوم في النهاية .ولم يتم تدبير التمويل الالزم لتمويل
مشروعات البيان العملي (منظمة الصحة العالمية2017 ،د).

.6

شراكات تطوير المنتجات

عادة ما تستخدم عبارة “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”
لوصف مبادرة لعقد شراكة بين الحكومة وشركة واحدة على األقل
من القطاع الخاص .واليوم ،تدير تلك الشراكات نسبة كبيرة من
المهملة في
كافة المشاريع المتعلقة باستحداث عقاقير لألمراض ُ
جميع أنحاء العالم .وتتسم الشراكات بين القطاعين العام والخاص
بسمات مشتركة هي:
 أنها تدمج نهج القطاعين العام والخاص وتستخدم عادة
ممارسات الصناعة في أنشطتها بشأن البحث والتطوير.
المهملة،
 وأنها تدير محافظ البحث والتطوير بشأن األمراض ُ
ً
ً
المهملة.
مرضا
وتستهدف
واحدا أو أكثر من األمراض ُ
بدال من
 وأنها تنشأ من أجل مواصلة أهداف الصحة العامة ً
ً
وأيضا لتقديم التمويل الالزم لسد
تحقيق مكاسب تجارية،
الفجوات البحثية القائمة.
 وأنها تضمن أن تكون المنتجات المستحدثة ميسورة التكلفة
(منظمة الصحة العالمية2006 ،أ).
لكن من الصعب تحديد بوضوح العامل المشترك في كل
المبادرات التي تعرف بأنها شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبعضها قد ال يكون شراكات حقيقية بين “القطاعين العام
والخاص” ،بمعنى أنه قد ال يكون هناك شركاء من كال القطاعين
العام والخاص (موران وآخرون .)2005 ،وتضم الفئة األوسع
ً
نطاقا للشراكات في استحداث المنتجات تلك المبادرات التي ال
ً
شريكا من القطاع العام أو الخاص ومن ثم فهي
تضم بالضرورة
ال توصف بأنها شراكات بين القطاعين العام والخاص بمعناها
متساو المنظمات غير الربحية
الصارم .وعليه ،فهي تضم بقدر
ٍ
التي تحركها شؤون الصحة العامة التي تستخدم نهج القطاع
الخاص الستحداث منتجات جديدة بالتعاون مع شركاء خارجيين.
وتستخدم هذه الدراسة عبارة “الشراكة في استحداث المنتجات”
وليس “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” ،ألنها أكثر قدرة
على وصف الهياكل الجديدة لالبتكار الطبي.
لقد اعتبر ظهور “شراكات في استحداث المنتجات” تجمع بين
جهات فاعلة من القطاعين العام والخاص منذ تسعينيات القرن
ً
ً
كبيرا في الجهود الرامية إلى تركيز البحث والتطوير
تطورا
العشرين
على األمراض التي تضر بشكل غير متناسب البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل .وقد تشكلت تلك الشراكات الجديدة بعدة
طرق ،ولكن عادة بمشاركة المنظمات والمؤسسات والصناعات
ً
وسابقا ،كان يتم توفير غالبية األموال المخصصة
غير الربحية.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

اإلطار  :12.3أمثلة على الشراكات الناجحة في استحداث المنتجات
المهملة DNDi
مبادرة أدوية لألمراض ُ

المهملة هي عبارة عن منظمة بحث وتطوير تعاونية غير هادفة للربح وقائمة على احتياجات المرضى ،وهي
مبادرة أدوية لألمراض ُ
المهملة .واستحدثت مبادرة أدوي لألمراض
تهدف إلى سد فجوات البحث والتطوير الحاليين في مجال األدوية الضرورية لألمراض ُ
ً
المهملة ،منها كيان كيميائي جديد واحد ،واثنان من
المهملة  ،منذ تأسيسها في عام ،2003
عددا من العالجات الجديدة لألمراض ُ
ُ
121
المهملة
التوليفات ذات الجرعات الثابتة ،وثالثة أنظمة عالجية ُم َّ
حسنة ،وتركيبتان جديدتان لألطفال .وتمتلك مبادرة أدوية لألمراض ُ
ً
جاريا العمل عليها 122.وقد بدأت المبادرة ،بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ،الشراكة
مشروعا
في الوقت الحالي أكثر من 30
ً
العالمية لبحث وتطوير المضادات الحيوية وهي عبارة عن مؤسسة بحث وتطوير غير هادفة للربح تستحدث وتقدم عالجات مضاد
حسنة (انظر اإلطار .)7.3
حيوي جديدة أو ُم َّ

ولضمان النفاذ إلى المنتجات النهائية ،تستفيد المبادرة من التراخيص غير االستئثارية وااللتزامات التعاقدية للشركاء الصناعيين لبيع
المنتجات على أساس تكلفة إضافية .وبفضل التفاوض في مرحلة مبكرة من عملية البحث والتطوير بشأن االلتزامات المتعلقة
بالوصول إلى األسواق ،تفصل المبادرة بين تكاليف البحث والتطوير (التي تتحملها المبادرة) وبين السعر النهائي للمنتج (الذي يبقيه
الم ِّ
صنع عند أدنى مستوى مستدام ممكن).
الشريك ُ

جهود البحث والتطوير في مجال اللقاحات للتصدي لخطر اإليبوال
اندلعت في الفترة من  2013إلى  2016جائحة غير مسبوقة من مرض فيروس إيبوال في غرب أفريقيا ،األمر الذي استدعى موجة من
ً
استجابة للجائحة ،ومنها مخطط منظمة الصحة
االهتمام وتمويل البحث والتطوير في لقاحات إيبوال .وتم وضع مبادرات بشكل جزئي
العالمية اﻷولي للبحث والتطوير في مجال العمل على منع انتشار اﻷوبئة ،وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (انظر القسم جيم.)3.
ً
نظرا
وخالل فترة التفشي ،كان هناك عدد من اللقاحات المرشحة قيد التطوير ولكنها توقفت عند مراحل متنوعة من االستحداث
اكتماال ،فقد تم تطويره
إلى نقص التمويل (ريردون .)2014 ،أما عن لقاح  ،rVSV-ZEBOVالذي ُيعتبر أكثر اللقاحات المرشحة
ً
في األصل بواسطة وكالة الصحة العامة الكندية وتم منح ترخيصه لصالح شركة نيولينك جينيتكس التي بدورها باعت الحقوق
االستئثارية إلى ( MSDاالسم الذي تعمل به شركة ميرك آند كو خارج الواليات المتحدة وكندا) 123 .وقد تم إجراء التجارب السريرية
للمرحلة األولى في  2014بواسطة تحالف واسع النطاق شمل شركاء من القطاعين العام والخاص من أجل السماح بالتجارب
الخاصة بالمرحلة الثانية خالل تفشي فيروس إيبوال .وفي عام  ،2016وقع التحالف العالمي للقاحات والتحصين اتفاقية مع
شركة ميرك الستخدام اللقاح في حاالت التفشي المستقبلية لفيروس إيبوال .وبعد أن أظهر اللقاح  rVSV-ZEBOVمستوى
ً
عاليا من الكفاءة في إحدى تجارب المرحلة الثالثة (هيناو-ريستريبو وآخرون2017 ،؛ وكروس وآخرون ،)2018 ،تم إرساله لمراجعته
بواسطة إدارة الغذاء والدواء في 124 .2018
وثمة لقاحات مرشحة أخرى قيد االستحداث وتتضمن على نحو مماثل شركاء متعددين من القطاعين العام
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ومن األمثلة التي توضح هذا النهج الدواء المعروف باسم  ،ASAQوهو عبارة عن توليفة جديدة ذات جرعة ثابتة مكونة من
األرتيسونيت واألمودياكين لعالج مرض المالريا استحدثته المبادرة بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء في القطاعين العام
والخاص ،مع االحتفاظ بالملكية الفكرية ذات الصلة .ثم قامت المبادرة بترخيص الملكية الفكرية لشركة صيدالنية كي تتولى
تصنيع الدواء وتسجيله وتوزيعه في أفريقيا وغيرها من البلدان النامية ،بسعر “غير قائم على الربح أو الخسارة” .وإضافة إلى
ً
مجانا .والمثال األحدث هو فيكسينيدازول؛
ذلك ،يمكن أن تتولى شركة صيدالنية أخرى في العالم إنتاج دواء  ASAQوتوزيعه
أول كيان كيميائي جديد تستحدثه المبادرة بالتعاون مع سانوفي .تمت إعادة استكشاف فيكسينيدازول بواسطة المبادرة عند
البحث عن مركبات ذات نشاط مضاد للجراثيم من بين المركبات التي لم يعد يتم االلتفات إلى استحداثها ألسباب استراتيجية في
الثمانينيات .وفي إطار التعاون ،كانت المبادرة مسؤولة عن االستحداث الصيدالني والسريري وما قبل السريري ،في حين تولت
سانوفي االستحداث الصناعي للمنتج وتسجيله وإنتاجه وتوزيعه .وفي ديسمبر  ،2017أرسلت سانوفي فيكسينيدازول إلى وكالة
ً
األدوية األوروربية التي أصدرت ً
إيجابيا بخصوصه في مطلع عام  .2019واعتمدت جمهورية الكونغو الديمقراطية الدواء في
رأيا
أواخر عام .2018

والخاص125.

تحالف مكافحة السل
يمثل تحالف مكافحة السل شراكة استحداث منتجات غير هادفة للربح مكرسة الستكشاف واستحداث وتقديم أدوية سل أفضل
مفعوال وميسورة أكثر من حيث التكلفة .تم تأسيس اتحاد مكافحة السل في عام  ،2000وهي الفترة التي لم تكن هناك فيها
وأسرع
ً
أي أدوية سل قيد االستحداث السريري126.
ُيدير اتحاد مكافحة السل خط اإلنتاج األكبر في التاريخ ألدوية عالج السل ،حيث يتألف من عقاقير مرشحة في جميع مراحل االستحداث
السريري ،وموجه لصالح جوانب مختلفة من وباء السل ،منها عالجات للسل الحساس تجاه العقاقير ،والسل المقاوم لألدوية،
وتركيبات األطفال المحسنة لعالجات الخط األول المخصصة للسل.127
وبموجب اتفاقية تعاون مه يانسن ،تولى اتحاد مكافحة السل جوانب رئيسية من االستحداث السريري في المرحلة األخيرة من عقار
ً
مؤخرا
بيداكويلين ،وهو عالج جديد للسل المقاوم لألدوية (انظر الفصل السادس ،القسم باء 128.)3.كما حصل اتحاد مكافحة السل
على موافقة إدارة الغذاء والدواء على بريتومانيد ،وهو عالج آخر للسل المقاوم لألدوية129.
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للشراكات في استحداث المنتجات بواسطة القطاع الخيري ،ولكن
في عام  2017حل التمويل الحكومي محل التمويل
وبفضل هذه الشراكات ،ارتفع بشكل كبير عدد المنتجات
المستحدثة للتصدي لألمراض والظروف التي تضر بشكل رئيسي
بالبلدان النامية ،وهي تضطلع بدور مهم في تحديد السبل وتجاوز
المهملة.
العقبات في البحوث بشأن األمراض ُ

الخيري130.

بلغ تمويل الشراكات في استحداث المنتجات ضمن األبحاث في
المهملة  508ماليين دوالر أمريكي في عام َّ .2017
ومثل
األمراض ُ
هذا المبلغ  14بالمائة من التمويل العالمي لألبحاث حول األمراض
المهملة .وقد شكلت أربع من الشراكات في استحداث المنتجات
ُ
أكثر من نصف التمويل الكلي لشراكات استحداث المنتجات،
وهي :برنامج اعتماد التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة،
ومشروع أدوية لمكافحة المالريا ،والمبادرة الدولية للتطعيم ضد
اإليدز ،ومبادرة أدوية لألمراض المهملة ( 131.)DNDi
ُ
وتشكل شراكات استحداث المنتجات تحالفات مع أصحاب
المصلحة من القطاعين العام والخاص ألن تلك الشراكات وتلك
الكيانات لديها إمكانية االستفادة من الفرص التي يمنحها كل منها
لآلخر .فشراكات استحداث المنتجات تؤدي خدمة إدماج المدخالت
المنبثقة عن مختلف فروع صناعة شديدة التنوع .كما يبدو أن
تكاليف البحوث التي تجريها تلك الشراكات أقل من التكاليف
التي تتكبدها الشركات الصيدالنية ذات المنحى البحثي ،وذلك
لعدة أسباب .فشراكات استحداث المنتجات تستفيد من انخفاض
التكاليف الرأسمالية كنتيجة لقدرتها على اإلفادة من اإلسهامات
العينية .كما أنها تستفيد من أنها غير ملزمة بتمويل عملية
االستحداث بالكامل .فهي تختار مشاريعها من مجموعة مشاريع
قائمة في القطاعين العام والخاص .ومن جهة أخرى ،من المتوقع
ً
نظرا لدخول المزيد من المشاريع
أن تزداد تكاليفها بشكل كبير،
في المرحلة الثالثة للتجارب واسعة النطاق .وفي هذه الحالة ،قد
تتغير فعالية التكلفة التي تتسم بها شراكات استحداث المنتجات،
حيث إن اإلخفاقات خالل المراحل األخيرة تكون أكثر كلفة من
اإلخفاقات خالل المراحل المبكرة (موران وآخرون .)2005 ،وتُ عتبر
المهملة والمبادرات التي نشأت استجابة
مبادرة أدوية لألمراض ُ
لوباء إيبوال في الفترة من  2014إلى  2016أمثلة على التعاون
بين القطاعين العام والخاص والشراكات في استحداث المنتجات.
وتتسم الشراكات في استحداث المنتجات بالضرورة الملحة خالل
كوارث الصحة العامة ،مثل جائحة إيبوال ،وهي ضرورة تستدعي
وجود تعاون قوي وفعال على الصعيدين العالمي والمحلي؛
فبينما تظهر الضرورة الملحة عادةً ويتم المرور بها على الصعيد
ً
ً
عالميا 132.ويمكن
تعاونا
المحلي ،فإن التأهب واالستجابة يتطلبان
االطالع على أمثلة على الشراكات القائمة على االحتياجات في
اإلطار .12.3

.7

المهملة :دور
بحوث من أجل األمراض ُ
متزايد للشركات الصيدالنية

تشارك بشكل متزايد الشركات الصيدالنية ذات المنحى البحثي
ً
ووفقا لإلسهامات
في البحوث التي تجريها المؤسسات الخيرية.
المجمعة ،احتل المجال ثاني أكبر مركز بين رعاة البحوث من
المهملة في عام  ،2017حيث جاء بعد المعاهد
أجل األمراض ُ
الوطنية للصحة بالواليات المتحدة األمريكية ،وقبل مؤسسة
بيل آند مليندا جيتس 133وأنشأ عدد من الشركات معاهد بحثية
مخصصة الستحداث منتجات جديدة تستهدف األمراض التي
تضر بشكل غير متناسب بالبلدان النامية ،أو للمشاركة في مشاريع
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تعاونية وشراكات استحداث المنتجات ،ومن ثم اقتسام األصول
والمعارف .وترد في الجدول  2.3تفاصيل بعض مراكز البحث
والتطوير التي يدعمها قطاع الصناعة والمخصصة إلجراء بحوث في
وإجماال ،أفادت أنباء بأن بعض الشركات
المهملة.
ً
مجال األمراض ُ
الصيدالنية ذات المنحى البحثي شاركت في عام  2017في 109
مشروعات من أجل استحداث أدوية ولقاحات جديدة لألمراض التي
حظيت باألولوية في برنامج منظمة الصحة العالمية الخاص بالبحث
والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية .و 90بالمائة من هذه
المشروعات تعاونية ،حيث تتضمن أكثر من  50جامعة ،ومنظمات
غير هادفة للربح ومؤسسات أخرى من القطاعين العام والخاص134.
المهملة بنسبة
وقد زادت التغطية العالجية لألمراض المدارية ُ
 76بالمائة من  2008إلى  .2015ويعتمد عالج األمراض المدارية
ً
عالميا على تبرعات عالجية من القليل من الشركات
المهملة
ُ
الصيدالنية؛ حيث ارتفع رقم األقراص التي تم التبرع بها أربعة
أضعاف من  353مليون في  2009إلى أكثر من  1.5مليار في
 135.2015وقد شهدت مشروعات البحث والتطوير المبلغ عنها
ً
ً
مشروعا في  2012إلى
انخفاضا من 132
في القطاع الخاص
 109في ( 2017االتحاد الدولي لصناع المستحضرات الصيدالنية
وروابطها ،2013 ، ،)2017ولكن ،بشكل عام ،زادت استثمارات
القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير لألمراض المدارية
المهملة زيادة ملحوظة من  345مليون دوالر أمريكي في 2008
ُ
إلى  554مليون دوالر أمريكي في ( 2017مع ذلك ،تمثل هذه
عددا أكبر من الشركات التي توفر البيانات)136.
ً
ً
جزئيا،
الزيادة،

.8

 :WIPO Re:Searchاالنتفاع بالملكية
الفكرية في الصحة العامة

ً
اتحادا من شركاء القطاع
يمثل برنامج WIPO Re:Search
العام والخاص تحت قيادة منظمة الويبو بالشراكة مع منظمة
المشروعات البيولوجية للصحة العالمية غير الهادفة للربح والكائنة
في سياتل ،ويهدف البرنامج إلى تسريع استكشاف واستحداث
المهملة
األدوية واللقاحات وأدوات التشخيص لألمراض المدارية ُ
والمالريا والسل من خالل تحفيز المشاركة بشروط ميسرة
ألصول الملكية الفكرية والمركبات والبيانات والعينات السريرية
والتكنولوجيا والخبرة بين األعضاء .وتدعم منظمة الصحة العالمية
برنامج  WIPO Re:Searchعن طريق تقديم المشورة التقنية.
ويعمل برنامج  WIPO Re:Searchعلى توحيد الخبرة العلمية
والتفكير اإلبداعي للمحققين األكاديميين وغير الهادفين للربح
والحكوميين ،والمعرفة األولية لألمراض لدى الباحثين في
البلدان التي تستوطنها األوبئة ،واألصول المادية وخبرات البحث
والتطوير لدى الشركات الصيدالنية العالمية من أجل تحفيز االبتكار
ً
فقرا .وفي يناير ،2020
واستحداث المنتجات لسكان العالم األكثر
ً
وصل عدد أعضاء برنامج  WIPO Re:Searchإلى  146عضوا في
 42دولة (منها  35منظمة أفريقية) ،وعمل البرنامج على تيسير
ً
ً
بحثيا .وقد بلغت عشرة تعاونات محطات رئيسية
تعاونا
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مهمة من استحداث المنتجات (أي “نتائج” إيجابية أو نشاط إيجابي
مرضات أو أهداف الدواء محل االهتمام).
الم ِ
ضد ُ
ومشاركة األصول والمشاركة في التعاونات البحثية اختيارية.
ويتم تنظيم شروط وأحكام كل تعاون بواسطة اتفاقات ترخيص
واتفاقات أخرى يتم التفاوض فيها من قبل الكيانات المشاركة
بشكل فردي .ويجب أن تكون مثل هذه االتفاقات متسقة مع
المبادئ التوجيهية لبرنامج WIPO Re:Search 138التي توافق

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

المهملة
الجدول  :2.3مراكز صناعة المستحضرات الصيدالنية المخصصة للبحث والتطوير في مجال األمراض المدارية ُ
أبفي

أبفي

نورث شيكاغو ،إلينوي ،الواليات المتحدة

2009

أسترازينيكا

حرم كمبريدج للطب الحيوي

كمبريدج ،المملكة المتحدة

2015

سيلجين

مركز سيلجين للصحة العالمية

ساميت ،نيو جيرسي ،الواليات المتحدة

2009

جالكسو سميث كالين

مركز أمراض العالم النامي

تريس كانتوس ،إسبانيا

2002

ميرك

منصة "الصحة العالمية" للبحث
والتطوير في االبتكارات التطبيقية

جنيف ،سويسرا

2014

شركة ميرك آند كو (تعمل باسم "ام
اس دي" خارج الواليات المتحدة وكندا)

معامل ام اس دي ويلكم تراست
هيلمان

نيودلهي ،الهند

2009

نوفارتيس

معهد نوفارتيس ألمراض المناطق
المدارية

إميريفيل ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة

2002

معاهد نوفارتيس للبحوث البيولوجية
الطبية

إميريفيل ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة

2016

معهد علم المورثات التابع لمؤسسة
نوفارتيس للبحوث

الهويا ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة

2010

معهد بحوق أندوفير التابع لشركة
إيساي

أندوفير ،ماساتشوستس ،الواليات
المتحدة

1987

شركة إيساي الهند للمستحضرات
الصيدالنية الخاصة المحدودة

فيشاخاباتنام ،الهند

2007

معامل أبحاث تسوكوبا

تسوكوبا ،محافظة إيباراكي ،اليابان

1982

حرم مارسي ليتويل للبحث والتطوير

ليون ،فرنسا

لقاحات (حمى الضنك) من التسعينيات،
وأدوية منذ 2015

إيساي

سانوفي

المصدر :المعلومات مقدمة من االتحاد الدولي لصناع المستحضرات الصيدالنية وروابطها.

ً
شرطا من شروط عضوية
المنظمات على االلتزام بها باعتبارها
االتحاد .وتشمل المبادئ التوجيهية البنود التالية:
 ينبغي أن تكون كافة التراخيص الممنوحة للبحث والتطوير
والصناعة في أي مكان في العالم معفاة من اإلتاوات.
 يقدم مانحو حقوق الملكية ذوو الصلة تراخيص بدون إتاوات
ً
نموا ،وذلك
الستخدام المنتج وبيعه في جميع البلدان األقل
ألي منتجات يتم استحداثها بموجب اتفاق تعاون تابع لبرنامج
 .WIPO Re:Searchكما يتعين على المانحين النظر بحسن
نية في مسألة نفاذ جميع البلدان النامية إلى المنتج ،بما في
ً
نموا.
ذلك البلدان غير المصنفة باعتبارها بلدن أقل
الهيكل اإلداري لالتحاد
 منصة موارد برنامج ،WIPO Re:Search 139وتتولى الويبو
تشغيلها ،وهي عبارة عن أداة إلكترونية تفاعلية عبر اإلنترنت
لتسهيل مشاركة المعلومات والحث على التعاونات .وتعمل
على تمكين المستخدمين من عرض واسترجاع المعلومات
حول أعضاء برنامج  WIPO Re:Searchوالتعاونات وأصول
الملكية الفكرية ،مثل المركبات المتاحة للترخيص من خالل
برنامج  .WIPO Re:Searchوجميع المعلومات متاحة
للجمهور العام.
 مركز شراكات برنامج  ،WIPO Re:Searchوتديره منظمة
المشروعات البيولوجية للصحة العالمية ،ويتم من خالله اإلشراف

على تنمية التعاون وأنشطة اإلدارة .ويحدد المركز المحققين
والشركات ذات االحتياجات والقدرات التكميلية ،ثم يعرض هؤالء
األطراف لتحديد إذا ما كان هناك اهتمام متبادل للتعاون .وفي
حال وجود اهتمام ،يعمل مركز الشراكات على تسهيل التواصل
بين الشركاء للتوافق حول المراحل المهمة واالتفاق على األطر
الزمنية والمسؤوليات .وبمجرد إبرام االتفاقات القانونية بين
الكيانات المشاركة ،يوفر مركز الشراكات دعم إدارة تحالف
للمساعدة على ضمان الوصول إلى نتائج ناجحة .وعلى حسب
االحتياجات المحددة للتعاون ،يشمل هذا الدعم تنسيق مكالمات
منتظمة حول آخر المستجدات ،وتعيين شركاء إضافيين يحظون
بالخبرة المطلوبة ،والمساعدة في تحديد الفرص ذات الصلة
والفرص عالية القيمة.

جيم .اجتياز حاالت فشل السوق في بحث
وتطوير المنتجات الطبية

الشركة

مركز البحث والتطوير

الموقع

نشط منذ

برنامج زمالة WIPO Re:Search
خالل الفترة من  2013إلى  ،2019مولت حكومة أستراليا صناديق
ً
دعما لألبحاث وتدريب
استئمانية لصالح برنامج WIPO Re:Search
العلماء من أفريقيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ،وذلك
من جملة أمور أخرى .وقد تم توظيف هذه الصناديق في إعداد
أبحاث محددة األهداف وبرامج زمالة تدريبية تركز على األمراض
المهملة والمالريا والسل .وقد أشرف هذا البرنامج على
المدارية ُ
تنظيم  20برنامج زمالة للعلماء من البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل في معامل متطورة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.
ومكنت برامج الزمالة مشاركة الملكية الفكرية والمعرفة والخبرة بين
المضيفين والزمالء ،وأنشأت شبكات وعالقات مهنية طويلة األمد.
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دال .حقوق الملكية الفكرية في دائرة االبتكار
النقاط الرئيسية
• •يمكن أن يكون للمعايير القانونية الدولية تأثير كبير على أنظمة االبتكار .وتعتبر الخيارات المتخذة على المستويين اإلقليمي
غالبا من خالل
والوطني ضمن األطر القانونية الدولية أساسية .وبالمثل ،يمكن أن يكون إلدارة الملكية الفكرية  -التي تتشكل ً
هياكل االبتكار اإلجمالية  -تأثير مباشر على نتائج البحث والتطوير والنفاذ.
ً
ً
واحدا فقط في عملية االبتكار .ويكمن دور قانون البراءات في استحداث تكنولوجيات طبية جديدة
عنصرا
• •يعتبر قانون البراءات
على تصميمه القانون واإلداري وعلى القرارات الخاصة التي تتخذها األطراف الفردية خالل عملية التطوير .وال تتمتع البراءات
بنفس األهمية بالنسبة لكافة الصناعات.
• •تشمل مسائل البراءات السابقة للمنح ذات الصلة باالبتكار منح براءات لمواد موجودة في الطبيعة ،ومنح براءات لالبتكار
التدريجي واستراتيجيات إيداع براءات معينة ُيشار إلى ذلك باسم “التجديد المستمر” ،ومنح حماية بموجب براءة بشأن منتج
معروف تم تحديد داللة طبية جديدة له.
• •ومن الممكن أن يؤدي االبتكار التدريجي إلى تحسين السالمة أو التأثير العالجي أو طرق تسليم أدوية أو لقاحات حالية .ويبت فيما
إذا كانت تلك االختراعات تستحق الحصول على براءات على أساس كل حالة على حدة.
المثارة في مرحلة ما بعد المنح التي تؤثر على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الصحية التي تمت
• •تشمل المسائل ُ
مناقشتها في الدراسة منح براءات ألدوات البحث في مجال المستحضرات الصيدالنية البيولوجية ووجود استثناء بحثي في
قوانين البراءات الوطنية ،والرخص باعتبارها أدوات لبناء الشراكات والتعاون ونقل التكنولوجيا ،وتحليل حرية التصرف باعتباره
ً
ً
تجاريا.
أساسا لقرار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالبحث والتطوير وطرح المنتجات وتسويقها

عقب المقدمة التي وردت عن حقوق الملكية الفكرية في
القسم باء 1.من الفصل الثاني ،ينظر هذا القسم في تأثير
حقوق الملكية الفكرية على االبتكار في قطاع المستحضرات
الصيدالنية ،مع التركيز بوجه خاص على المسائل المتعلقة
أوال الترابط الوثيق بين اإلطار الدولي
بالبراءات .ويتناول القسم ً
واإلقليمي والوطني ،وأهمية الخيارات التي تتخذ بشأن إدارة
حقوق الملكية الفكرية ،ثم ينتقل إلى تحليل المسائل المتعلقة
بقابلية الحماية ببراءة في مرحلة ما قبل منح البراءة ،وكذلك
المسائل المتعلقة باستخدام البراءات في مرحلة ما بعد منح
ويختتم القسم بتقديم لمحة موجزة عن المسائل
البراءةُ .
المتعلقة بحرية العمل.

.1

إدارة الملكية الفكرية ضمن إطار العمل
ً
نطاقا على
القانوني والسياسي األوسع
المستويات الوطنية والدولية

رغم أن البعد الدولي القانوني لحقوق الملكية الفكرية مهم للغاية
بالنسبة لبيئة االبتكار الطبي  -وأنه حظي بمزيد من االهتمام
في المناقشات المتعلقة بالسياسات  -فمن الضروري النظر في
مختلف مستويات قانون الملكية الفكرية وسياستها التي تؤثر في
نهاية المطاف في االتجاهات التي يتخذها البحث .فأحكام اتفاق
ً
جزءا من الترابط
تريبس ،على سبيل المثال ،يمكن فهمها باعتبارها
بين أطر القوانين والسياسات الدولية والمحلية .وتتراوح التدابير
السياسية التي تؤثر في التكنولوجيات الطبية بين استراتيجيات
فرادى المشاريع ومعايير القانون الدولي:
 سياسات واستراتيجيات عامة إلدارة الملكية الفكرية على
المستوى المؤسسي أو على مستوى المشروع ،سواء داخل
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القطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاع الخيري ،ويشمل
ذلك الخيارات العملية ،مثل مسألة إيداع براءة أم ال ،وفي
حالة إيداع براءة ،كيفية ممارسة الحقوق المترتبة على ذلك.

 وأوضاع السياسات االبتكارية الوطنية ،بما في ذلك المبادرات
الموجهة للتحفيز ،والسياسات المتعلقة بإدارة البحوث الطبية
الممولة من القطاع العام
 واألوضاع التشريعية الوطنية ،بما في ذلك قوانين الملكية
الفكرية وتفاعلها مع غير ذلك من جوانب آلية التنظيم ،مثل
السياسة المتعلقة بالمنافسة وتنظيم األدوية
 والتعاون الدولي بشأن الصحة العامة ومبادرات دولية محددة،
المهملة
بما في ذلك تلك المتعلقة بالبحوث بشأن األمراض ُ
 واإلطار القانوني الدولي ،الذي يضم مجموعة ما يسمى
بصكوك ومعايير “القانون الملزم” و”القانون غير الملزم”
التي تتناول التجارة واالستثمار والملكية الفكرية والصحة
العامة وحقوق اإلنسان وأخالقيات علم األحياء والمجاالت
ذات الصلة.
وعليه ،فإنه على الرغم من أن المعايير القانونية الدولية قد
مثال أن تكون
تؤثر بشكل كبير على أنظمة االبتكار (كأن تتطلب
ً
االختراعات الصيدالنية قابلة للحماية بموجب براءة) ،فإن الخيارات
التي تجرى على المستويين اإلقليمي والوطني في اإلطار القانوني
(مثال في تحديد معايير محددة لألهلية للحماية
الدولي مهمة
ً
بموجب براءة وتطبيقها في إطار قانون وطني) .وبالمثل ،يمكن
أن يكون للخيارات التي يتخذها برنامج بحثي في القطاع العام أو
ً
تأثيرا
شركة في القطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة الملكية الفكرية
ً
مباشرا في نتائج البحث والتطوير والنفاذ .وفي كثير من األحيان،
تؤدي الهياكل االبتكارية العامة ،مثل الهياكل التي طرحت للنقاش
في القسم باء 4.أعاله ،إلى تشكيل تلك الخيارات الخاصة بإدارة
الملكية الفكرية.



− −تقييم حرية العمل ،ووضع
التكنولوجيا القائمة ،باإلضافة
إلى توقعات إقامة شراكات
في مجال التكنولوجيا وخيارات
النفاذ والتجميع.

− −إجراء دراسات استقصائية
للتكنولوجيا القائمة فيما يخص
مثال مدخالت البحوث وأنماط
ً
ً
(وفقا لصاحب البراءة،
الملكية
والتأثير اإلقليمي للبراءات
السارية) ،من أجل تحديد
الشركاء المحتملين والعوائق
الممكنة وكذلك وسائل إجراء
بحوث إنتاجية جديدة.

− −وضع سياسات للملكية الفكرية
واستراتيجيات إلدارتها ،بما في
ذلك توضيح المسائل المتعلقة
بملكية نتائج البحوث والنفاذ
إليها ومراقبتها.

التخطيط االبتكاري لتحقيق نتائج
في مجال الصحة

− −وضع وتنفيذ سياسات للباحثين فيما
يتعلق بالنشر وإدارة الملكية الفكرية.

− −التفاوض بشأن الشروط التي تتعلق
بالبحث والتطوير ،بما في ذلك االنتفاع
بالملكية الفكرية عند التفاوض بشأن
ضمانات استحداث المنتج والحصول
على المنتج النهائي؛ والتفاوض بشأن
ضمانات المصلحة العامة أو تنفيذها
لضمان التوصل بشكل مالئم إلى
النتائج البحثية الالزمة.

− −توفير الحوافز المتعلقة بالملكية
الفكرية وغير المتعلقة بالملكية الفكرية
لحفز االستثمار الخاص في مجال
البحوث وغير ذلك من اإلسهامات
(بما في ذلك الموارد المالية وغيرها،
والتكنولوجيا األساسية ،والبنية
التحتية ،والخبرات اإلدارية في مجالي
العلم والتكنولوجيا ،وإدارة العمليات
التنظيمية ،والتعرض للمخاطر ،وتكلفة
الفرص البديلة).

إطالق البحوث بشأن االحتياجات الصحية
العامة غير الملباة

− −إدارة الدراية والمعلومات
السرية وغير ذلك من أشكال
الملكية الفكرية.

− −اتخاذ قرارات على المستويين
الوطني واإلقليمي فيما
يتعلق بأهلية نتائج البحث
للحصول على الحماية
ً
وفقا لمعايير
بموجب براءة
منح البراءات.

− −عقب التوصل إلى نتائج
مبدئية للبحث وتنفيذها
ً
الحقا ،يتخذ القرار على
مستوى المؤسسة أو
الشركة بشأن البت في
السعي أو عدم السعي
للحصول على الحماية بموجب
الملكية الفكرية فيما يخص
ابتكارات معينة ،وفي أي
ً
استرشادا
واليات قضائية،
باالستراتيجية العامة
الستحداث المنتج وتسويقه
وتوزيعه.

خيارات مبدئية بشأن وجود
وغياب حماية الملكية الفكرية

− −تقييم آثار الملكية الفكرية
المتمثلة في االنتقال من
مرحلة البحث المجرد إلى
المراحل األولية لعملية
االستحداث الكاملة
للعقاقير.

− −تؤدي حوافز أخرى إلى
دفع االبتكار في بعض
المجاالت عن طريق
“الخطط المتعلقة
مثال.
المهملة”
ً
باألمراض ُ

− −الترتيبات المتعلقة
بالملكية الفكرية في
المفاوضات بشأن تمويل
التجارب السريرية
وإجرائها ،وفي جذب
المزيد من االستثمارات
أو دعم القطاع الخيري أو
تخصيص موارد عامة.

بعد تجاوز البحث المبدئي:
إثبات المفاهيم وتوسيع
نطاقها

الجدول  :3.3المسائل التي تتعلق بالملكية الفكرية والتي قد تثار في كل مرحلة من مراحل عملية استحداث المنتج

− −جوانب الملكية الفكرية
لمسائل مثل االعتراف
المتبادل للموافقات
التنظيمية ،وتبادل
البيانات ،أو التفاوض
بشأن النفاذ إلى بيانات
التجارب السريرية واالنتفاع
بها ،أو ضمان ذلك.

− −اتخاذ الترتيبات المتعلقة
بإصدار البيانات الخاصة
بالتجارب السريرية
وحمايتها والنفاذ إليها؛
وحوافز االستثمار في
تلك العملية،
وأوضاع القوانين
والسياسات التي تحكم
ذلك؛ واآلليات الالزمة
لتسهيل اإلجراءات أو
تقليص تكاليف الموافقة
التنظيمية،
مثل حوافز الجذب
والدفع ،والتزامات
السوق المسبقة.

التجارب السريرية والموافقة
بموجب األنظمة

− −شروط سياسات التنافس
الوطنية.

− −تقييم آثار اللوائح التي تحكم االنتفاع
بالملكية الفكرية في األسواق،
مثل تدابير مكافحة الممارسات
المناهضة للمنافسة.

− −إدارة الملكية الفكرية التي قد تكون
مهمة إلجراء تحسينات ووضع
مؤشرات جديدة والحصول على
موافقة تنظيمية ،والوفاء بالتزامات
الوصول.

− −رصد وتعزيز ضمانات النفاذ ،مثل
أحكام الترخيص
التي تنص على فعالية وصول
مجموعات معينة من المرضى
واالشتراطات المتعلقة بدخول
األدوية في الوقت المناسب إلى
أسواق محددة.

− −استراتيجيات إدارة الملكية
الفكرية لتحقيق نتائج
شاملة فعالة (بما في
ذلك الملكية المختلفة في
مختلف األسواق أو الواليات
القضائية؛ والنهج المختلفة
للتحكم في حقوق الملكية
الفكرية أو ترخيصها في
البلدان الغنية والفقيرة؛
ودور الملكية الفكرية في
التسعير المتدرج؛ وحقوق
“التدخل” وغير ذلك من
أشكال ضمانات النفاذ إلى
األبحاث الممولة من القطاع
العام أو القطاع الخيري).

− −النفاذ إلى التكنولوجيات
الالزمة في مجاالت تصنيع
األدوية والمواد المساعدة
فضال عن
وتوزيعها،
ً
التكنولوجيات األساسية.

التصنيع والتوزيع

مرحلة التوزيع والتسويق
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

.2

الملكية الفكرية وعملية استحداث
المنتج

يمكن أن يساعد تقديم لمحة عامة عن قضايا الملكية الفكرية ذات
الصلة التي تثار في كل مرحلة من عملية استحداث المنتج في
توضيح الصلة بين قضايا وخيارات محددة داخل سياق عملي
أضيق ،وهدف السياسة العامة لنتائج الصحة العامة المحسنة.
(انظر الجدول  .)3.3وال تشكل كل قضية من هذه القضايا مسألة
وبدال من
“تقنية” محدودة يمكن النظر فيها بأكملها على حدة.
ً
ذلك ،فإن استحداث تكنولوجيا جديدة وتعميمها بنجاح هما نتاج
اآلثار المركبة المترتبة على الخيارات المتخذة في كل خطوة من
تلك الخطوات.
وقد أدى النقاش بشأن قيمة نظام البراءات وتأثيره العملي ،ال
سيما في توفير التكنولوجيات الطبية الالزمة ،إلى تسليط الضوء
على نقطتين رئيسيتين:
ً
ً
ابتكاريا في حد ذاته.
نظاما
 أولهما ،أن قانون البراءات ليس
فهو مجرد عنصر من عناصر عملية االبتكار ،وهو عنصر يمكن
توزيعه بشكل مختلف في سيناريوهات االبتكار المتنوعة.
وليس لقانون البراءات تأثير مهم على العديد من العوامل
األخرى التي تؤدي إلى استحداث التكنولوجيات بنجاح ،على
سبيل المثال طبيعة الطلب ومداه ،والمزايا التجارية المكتسبة
الم ِ
ساعدة وأوجه الدعم ،والجدوى
بفضل التسويق والخدمات ُ
التجارية والتقنية من عمليات اإلنتاج ،واالمتثال للمتطلبات
التنظيمية ،بما في ذلك عن طريق اإلدارة الفعالة لبيانات
التجارب السريرية.
 وثانيهما :ال يتوقف دور نظام البراءات في استحداث
تكنولوجية طبية جديدة على األوضاع التشريعية والتنظيمية
ً
أيضا على طائفة متنوعة من الخيارات التي
فحسب وإنما
يتخذها أفراد في مختلف مراحل عملية االستحداث بشأن
مدى ضرورة الحصول على حقوق البراءات وتوقيت ذلك
وكيفية ممارسة تلك الحقوق .وقد تعتمد تلك الخيارات على
مراكز تجارية حصرية ،أو تنبثق عن طائفة من هياكل التراخيص
غير الحصرية والمفتوحة ،وعلى تنازالت عن الحقوق،
وتعهدات محددة بعدم اإلقرار (انظر الفصل السادس ،القسم
جيم(3.ج)) ..وبوجه خاص ،في حالة المبادرات غير الربحية
في مجال الصحة العامة ،ال ترمي تلك النهج بالضرورة إلى
بدال من ذلك إلى تعزيز النفاذ
تأمين المزايا المالية .وتهدف ً
إلى التكنولوجيات.
وال تتمتع البراءات بنفس األهمية بالنسبة لكافة الصناعات .كما أن
لها ً
آثارا مختلفة إلى حد ما على األسواق ،كما توضح المقارنة بين
صناعة المعدات الطبية وصناعة المستحضرات الصيدالنية (انظر
الجدول .)4.3

.3

استراتيجيات إيداع البراءات في
القطاعين العام والخاص وممارسة
حقوق البراءات

عالوة على أحكام القانون الوطني أو الدولي وتفسيرها لدى
المحاكم ،يمكن أن تحدد استراتيجيات مودعي طلبات البراءات
مشهد االبتكار والتقليد بالنسبة للتكنولوجيات الطبية .فإيداع
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طلب للحصول على براءة ينطوي على سلسلة من القرارات فيما
يتعلق باختراع محدد (أو اختراعات محددة) تُ طلب بشأنه أو بشأنها
البراءات ،بما في ذلك الغرض العملي الذي تُ طلب من أجله،
وفي أي واليات قانونية ،وباسم َمن ،وبتمويل من َمن ،وفي
أي توقيت.
وقد تتباين العوامل التي تحدد إذا ما كان ينبغي إيداع طلب البراءة
حال أفضل
أم ال بين مسألة إذا ما كانت التكنولوجيا المعنية تشكل ً
من الخيارات الحالية المتاحة ،وبين حجم السوق المحتمل لتسويق
تلك التكنولوجيا أو احتمال الخوض في منافسة بشأنها .وفيما
يخص باحثي القطاع العام ،ال سيما في مجال الصحة العامة،
تميل االعتبارات إلى التركيز على الشواغل المتعلقة بمدى التقدم
الذي قد يحرزه قرار منح البراءة أو عدم منحها للتكنولوجيا في
ً
تحديدا،
األهداف المؤسسية أو السياسية لمنشأتهم البحثية
وبمدى إمكانية أن تساعد البراءة في تأمين الشركاء المناسبين
لتطوير المنتج في مراحله النهائية .وعند تحديد استراتيجيات
البراءة ،فإنه من الضروري النظر في متطلبات رأس المال الالزمة
لمواصلة تطوير التكنولوجيا في المنتج الطبي ،بما في ذلك
ضرورة ترخيص أي تكنولوجيا مملوكة أخرى ،وتكلفة الوفاء بأي
شروط تنظيمية ،وتوقعات جذب استثمارات أو شركاء لتمويل أو
للمشاركة في تطوير تلك المتطلبات لو لم يتسن الوفاء بها في
داخل المنشأة.
ومن وجهة نظر المخترع ،قد ال تكون الحماية بموجب براءة هي
أفضل االستراتيجيات إذا أمكن ،بدونها ،الحفاظ على السرية وعدم
ً
عكسيا .وبالمثل ،لن يكون منح
إمكانية إجراء هندسة التكنولوجيا
البراءات هو أفضل االستراتيجيات إذا تمكن المتنافسون بسهولة
من استحداث بدائل ال تغطيها مطالبات البراءة (أي إذا تمكنوا من
تصميم شيء مقارب لها) أو إذا كان من الصعب التيقن من أن
المتنافسين ينتفعون بها بدون تصريح.
وتحدد استراتيجيات إيداع طلبات البراءات البلدان أو األقاليم التي
تُ لتَ مس فيها الحماية .وينبغي دفع الرسوم مقابل منح كل براءة
واالحتفاظ بها في كل بلد أو إقليم على حدة ،وهو ما قد يكون
ً
ً
خدم
مكلفا وقد ال يكون
مبررا في األسواق حيث ال ُيحتَ َمل أن تُ ستَ َ
فيها البراءة .وتمكن معاهدة التعاون بشأن البراءات من إيداع
ً
ساريا في جميع الدول المتعاقدة بموجب
طلب براءة واحد يكون
المعاهدة (انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب)( )2واإلطار .)8.2
ً
ونظرا ألن تجهيز الطلبات على المستوى الوطني ال يتم إال خالل
المرحلة الوطنية الالحقة ،فإنه يمكن لمقدمي طلبات البراءات
استخدام المرحلة الدولية لتحديد أي دولة من الدول المتعاقدة
بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات يحتمل أن يلتمسوا فيها
الحماية بموجب البراءة.
ومن الممكن أن تكون استراتيجيات إيداع البراءات هجومية
أو دفاعية .وترمي االستراتيجية الهجومية إلى تعزيز الحقوق
االستئثارية في تكنولوجيا معينة من أجل تحقيق عوائد اقتصادية
سواء من االنتفاع االستئثاري بالتكنولوجيا المشمولة بالبراءة أو
ً
حصرا إلى حماية
ترتيبات الترخيص .وترمي االستراتيجية الدفاعية
المخترع أو حرية صاحب البراءة في العمل باستخدام التكنولوجيا
الخاصة به عن طريق تفادي وضع يحصل فيه المنافس على
حقوق استئثارية في تلك التكنولوجيا .وبنفس القدر ،قد يتنازل
أصحاب البراءات عن حقوق البراءات ،أو يمنحون تراخيص معفاة
من اإلتاوة ،أو يعلنون أنهم لن يتمسكوا بحقوقهم في بعض
البراءات بمجرد الحصول عليها في بعض األقاليم ،أو لبعض
االستخدامات ،أو بوجه عام.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

وهناك اختالفات بين استراتيجيات منح البراءات في القطاع العام
ونفس االستراتيجيات في القطاع الخاص .وترمي شركات القطاع
الخاص  -وهي معظمها شركات يتداول الجمهور أسهمها أو
شركات مملوكة للقطاع الخاص  -إلى تحقيق عائد من استثمارات
حملة أسهمها .وفي المقابل ،تجري بوجه عام شركات القطاع العام
ً
بحوثا بهدف خدمة مصلحة عامة خاصة
والكيانات ذات المصلحة
أو عمومية ،وال تنتج منتجات تجارية .وهي تركز على مجموعات
ً
نطاقا
صغيرة لبراءات قليلة تحتوي عادة على مطالب أوسع
بشأن النتائج الرئيسية للبحوث األولية .ومن الممكن ترخيص
تلك البراءات لشركات من القطاع الخاص ممن لديها القدرة على
االضطالع ببحوث إضافية من أجل البحث والتطوير .وقد يؤدي
ذلك بدوره إلى توصيل المنتجات للعامة وقد يؤدي في الوقت
ذاته إلى تحقيق عوائد لشركات القطاع العام.

وقد يكون لدى الشراكات في استحداث المنتجات التي تركز على
البحث والتطوير من أجل استحداث منتجات جديدة ،التي ترمي إلى
المهملة استراتيجيات متميزة في مجالي
تلبية االحتياجات الصحية ُ
إيداع البراءات وإدارة الملكية الفكرية (انظر القسم جيم.)6.

ينظر هذا القسم في جوانب مختارة من قانون البراءات ،تتعلق
بوجه خاص بالبعد االبتكاري للتكنولوجيات الطبية141.

(أ)

مواد منح البراءات الموجودة في الطبيعة

رغم أن البيوتكنولوجيا الحديثة تضطلع بدور متزايد في البحث
والتطوير واإلنتاج في مجال المستحضرات الصيدالنية وإنتاجها،
فإن االختراعات التكنولوجية بدأت في الحصول على براءات منذ
القرن التاسع عشر 142.فعلى سبيل المثالُ ،منِ َحت البراءة األلمانية
 336051 DEفي عام  1911لفريدريش فرانز فريدمان عن إنتاج
عالج لمكافحة السل ينطوي على لقاح مستمر مستخرج من
السالحف للقضاء على العصيات المسببة للسل.
وقد أثار نضج الهندسة الوراثية ،بما في ذلك ظهور تقنيات
ً
ً
مكثفا بشأن مدى
عاما
جداال
تنقيح الجينوم مثل كريسبر،
ً
استصواب ومالءمة تطبيق قانون البراءات على البيوتكنولوجيا
الحديثة .وقد اتخذت تدابير تشريعية وإدارية مهمة لتوضيح
بعض تلك المسائل ،مثل التوجيه  98/44/ECالصادر عن
البرلمان األوروبي وعن المجلس األوروبي بشأن الحماية
القانونية لالختراعات البيوتكنولوجية  143والمبادئ التوجيهية
المنقحة الصادرة عن المكتب األمريكي للبراءات والعالمات
التجارية في  5يناير  2001بشأن تحديد جدوى االختراعات
ذات الصلة بالجينات (المكتب األمريكي للبراءات والعالمات
التجارية .)2001 ،وتقتضي بعض الواليات القضائية ضرورة
تحديد وظيفة أحد الجينات بوضوح وربطها بالجزء المزعوم من
المتواليات الجينية144 .

الجدول  :4.3األدوار المختلفة التي تضطلع بها البراءات في صناعة األجهزة الطبية وفي صناعة المستحضرات

دال .حقوق الملكية الفكرية في دائرة االبتكار

وقد اعتمدت بعض البلدان سياسات لتشجيع المؤسسات البحثية
ً
استنادا إلى اختراعات ناشئة
والجامعات على الحصول على براءات
عن بحوث ممولة من القطاع العام .وأفضل مثال على تلك
السياسة قانون بايه دول ( )Bayh-Doleالصادر في الواليات
المتحدة األمريكية في عام  140.1980وتوجد تدابير مماثلة
تم اعتمادها في بلدان أخرى ،مثل حقوق الملكية الفكرية في
جنوب أفريقيا الصادرة عن قانون البحث والتطوير الممولين من
الحكومة لسنة  ،2008وقانون نقل التكنولوجيا في الفلبين لسنة
 .2009وتؤدي تلك السياسات باإلضافة إلى التوجه العام نحو
إدارة أكثر فعالية للتكنولوجيات الناشئة من خالل البحوث الممولة
من القطاع العام إلى تراكم مطرد لمحافظ البراءات التي يمتلكها
القطاع العام ،بما في ذلك ما يتعلق بالتكنولوجيات األولية التي
توفر منصات لمجموعة من التكنولوجيات الطبية الجديدة.

.4

القضايا المتعلقة بمرحلة ما قبل منح
البراءة :المسائل المتعلقة باألهلية
للحصول على الحماية بموجب براءة

الصيدالنية145

صناعة األجهزة الطبية

صناعة المستحضرات الصيدالنية

ً
أساسا على تكنولوجيا ميكانيكية /إلكترونية وعلى
الخصائص :تعتمد األجهزة الطبية
تكنولوجيا المعلومات وهندسة النظم .وينشأ الدافع على االبتكار عادة عن ممارسة
االختصاصي اإلكلينيكي.

الخصائص :تقوم المنتجات الصيدالنية على الكيمياء والبيوتكنولوجيا وعلم
الوراثة .وتشكل البحوث األساسية والبحوث التطبيقية ،بما في ذلك البحوث
ً
أسسا لالبتكار.
القائمة على المعارف التقليدية

ً
نظرا للتداخل بين العديد من مجاالت الصناعة ،قد تحظى األجهزة المعقدة من
البراءات:
الناحية التقنية بالحماية بموجب المئات من البراءات التي تغطي بنية الجهاز ووظيفته
وطرق االنتفاع به.

البراءات :عادة ما يغطي المكونات الفعالة والمكونات الكيميائية عدد صغير
من البراءات ،إلى جانب براءات إضافية تتناول االختالفات في تلك المكونات/
المركبات ،مثل األمالح واإلسترات والكريات البيضاء وطرق اإلعداد أو
التركيبات.

تصميم وابتكار ما يماثل االبتكار المحمي ببراءة :في مجال األجهزة الطبية ،يعتبر تفضيل
ً
ً
ً
شائعا إلى حد ما
أمرا
مماثال لالختراع المحمي ببراءة
اختراعا
تصميم غير محمي ومن ثم
ً
ألن من الممكن إيجاد حلول تقنية بديلة .وهذا يتيح بدوره توسيع نطاق المنافسة في
السوق عن طريق توفير أنواع بديلة من األجهزة ،مع اختالفات وتحسينات متكررة تجريها
شركات أخرى باستمرار في غضون فترة البراءة .وتؤدي المنافسة ،مقترنة
ً
نسبيا تتراوح بين 18
بالحاجة المستمرة والملحة لالبتكار ،إلى دورات حياة تجارية قصيرة
ً
ً
عاما.
شهرا ،وهو ما يعتبر أقصر بكثير من المدة المحتملة للبراءة التي تصل إلى 20
و24
لكن ،رغم أن المنتج قد يتغير في كثير من األحيان ،فإن التكنولوجيا قد تستخدم بشكل
مستمر في المنتجات المتعاقبة.

تصميم وابتكار ما يماثل االبتكار المحمي ببراءة :في مجال المستحضرات
الصيدالنية ،يكون اختراع ما يماثل االبتكار المحمي ببراءة أكثر صعوبة
في الغالب .فمن الممكن أن تمنع البراءات التي تغطي مكونات كيميائية
المنافسين من إنتاج منتجات مماثلة خالل مدة البراءة بأكملها.
وبوجه عام ،من الممكن أن تتمتع المستحضرات الصيدالنية بدورة حياة تجارية
ً
عاما أو أكثر دون أن تطرأ عليها تغييرات
طويلة تمتد لما يتراوح بين  10و20
مهمة ،إذا ثبتت فعالية وسالمة األدوية .ولذلك ،سيتم استغالل البراءات حتى
نهاية مدة البراءة.
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اإلطار  :13.3منح البراءات لمنتجات الطبيعة  -قضية شركة ميرياد
يرتبط كل من الجين  BRCA-1والجين  BRCA-2بالحساسية لإلصابة بمرض سرطان الثدي وسرطان المبايض .وتزيد مخاطر اإلصابة
بالسرطان إذا أظهر كل من هذين الجينين بعض الطفرات .وعليه ،فمن المهم تحديد هذه الطفرات للتشخيص ولرصد النساء األكثر
ً
تعرضا لمخاطر اإلصابة .وقد حصلت شركة ميرياد جينيتيكس ،بالتعاون مع جهات أخرى ،على براءات منتجات عن الحمض النووي
المعزول الذي يحتوي على شفرات هذين الجينين BRCA-1 ،و ،BRCA-2وعن منهج للكشف مرتبط بهما ،وعن طرق مقارنة أو
ً
ً
أيضا جميع االستخدامات
ونظرا ألن براءة المنتج ال تحمي الوظائف الواردة في البراءة فحسب ،وإنما
تحليل متواليات الجين .BRCA
العالجية الممكنة والمقبلة األخرى للجين ،فقد أثيرت مشاعر قلق من أن المرضى المحتجزين لدى شركة ميرياد جينيتيكس قد يمثلون
ً
مثبطا إلجراء المزيد من البحوث بشأن الوظائف الممكنة لذلك الجين ،واستحداث أساليب تشخيصية ،والتأثير على النفاذ إلى
عامال
ً
مثل هذه االختبارات .وقد أدت إجراءات االعتراض أمام مكتب البراءات األوروبي إلى إلغاء البراءات األوروبية المعنية وتقييدها في
عام ( 2004فون دير روب وتاوبمان .)2006 ،وحين كانت البراءات سارية ،اعتمدت شركة ميرياد جينيتيكس سياسة ترخيص صارمة ال
ً
عمليا ،إال للشركة بأداء التحليل التتابعي الكامل في معاملها في الواليات المتحدة األمريكية (ماتييس وفان أومين.)2009 ،
تسمح،
وقد أثيرت الشواغل المتعلقة بالصحة العامة بشأن مسألة الحصول على مصدر واحد الختبار التشخيص.
ً
قرارا بأن شركة ميرياد لم تنشئ أو تغير المعلومات الوراثية المشفرة في
وفي عام  ،2013أصدرت المحكمة العليا للواليات المتحدة
146
الجينين  BRCA-1و BRCA-2أو في الحمض النووي الخاص بهما واعتبرت المحكمة أن طرف الحمض النووي الناشئ بصورة
طبيعية يعتبر منتج من الطبيعة وليس مؤهال لمنحه براءة اختراع ألنه ببساطة تم عزله147.
وبناء على ذلك ،رفضت المحكمة مطالبات
ً
ُ
ً
شركة ميرياد بالحصول على براءة اختراع للجينين  BRCA-1و .BRCA-2ومن ناحية أخرى ،وجدت المحكمة أن المطالبات التي تتعلق
“بحمض نووي متمم” يتم تخليقه في مختبر من حامض نووي ريبي ِمرسال يحدث بصورة طبيعية كانت مؤهلة لبراءة االختراع.
والجدير بالذكر أن المحكمة العليا لم تنظر في أهلية الحصول على براءة اختراع ألي من مطالبات شركة ميرياد بشأن األسلوب.
ومنذ القرار الصادر في عام  ،2013زاد عدد اختبارات  BRCAالمقدمة بواسطة المختبرات في الواليات المتحدة زيادة كبيرة على
الرغم من اختالف االختبارات من حيث مدى تقييم جينات  BRCAمن حيث الطفرات( .توالند وآخرون.)2018 ،
ً
أيضا محكمة أستراليا العليا في أهلية حصول الجين  BRCA-1على براءة 148.وعلى غرار المحكمة العليا في
في عام  ،2015نظرت
الواليات المتحدة ،وجدت محكمة أستراليا العليا أن الجين  BRCA-1كان ظاهرة تحدث بصورة طبيعية ،وأن عزل الحمض النووي الذي
مؤهال للحصول على براءة اختراع 149.كما ذكرت المحكمة “األثر المثبط” الذي
يشتمل على الجين يفتقر إلى اإلبداعية الالزمة كي يصبح
ً
قد تتسبب فيه المطالبات ذات الصلة ،حال منحها ،على استخدام أي عملية عزل تتعلق بالجين 150 .BRCA-1
وفي عام  2018/أصدر المكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية إرشادات توجيهية حول موضوع األهلية من أجل دعم جهات
فحص البراءات التي تنظر في المطالبات المتعلقة بمنتجات تحدث بصورة طبيعية وذلك في أعقاب القرار الصادر في قضية
شركة ميرياد .وقد كشف بحث عن أن القرار الصادر بشأن شركة ميرياد تم استخدامه في رفض مطالبات بالحصول على براءة
لمنتجات غير متعلقة بالحمض النووي (أبوي وآخرون .)2018 ،وقال البعض إن قرار شركة ميرياد قد أدى إلى إنفاق مال أكثر وبذل
وقت أكبر على طلبات البراءة ،ألن الكثير من الطلبات ،على سبيل المثال ،تستلزم جولة ثانية من فحص البراءة (أبوي وآخرون،
ً
بدال
أسرارا تجارية
 .)2018وأشارت دراسة إلى أن الشركات قد تحتفظ بمعلومات حول الظواهر الطبيعية واالرتباطات باعتبارها
ً
من االعتماد على الحماية ببراءة اختراع لضمان العائد على االستثمار ،مع احتمالية وجود تأثير سلبي على األبحاث ورعاية المريض
(دريفوس وآخرون .)2018 ،على سبيل المثال ،تم إيداع شكوى إدارية ضد شركة ميرياد بسبب عدم تقديمها للبيانات الوراثية التي
ً
ً
تجاريا (كونالي وآخرون .)2014 ،ورغم ذلك ،فإن الجيل
سرا
تنطبق على األفراد 151،إلى جانب احتفاظها بقاعدة بياناتها باعتبارها
ً
دائما عزل الجينات ،ومن ثم ال تنتهك بشكل عام
الجديد من األبحاث والممارسات التشخيصية الوراثية في نهاية األمر ال تتطلب
المطالبات المتعلقة بالمتواليات المعزولة (هولمان.)2014 ،
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وتقدم دراسة استقصائية أجرتها الويبو في عام
معلومات عن التشريعات الوطنية للدول األعضاء في الويبو فيما
يتعلق بحماية االختراعات البيوتكنولوجية بموجب براءات أو أنظمة
حماية األصناف النباتية ،بما في ذلك معلومات عن البلدان التي
قد تقبل بتسجيل براءات للجينات أو الخاليا أو أصناف النباتات.
وقد نظرت دراسة للويبو في عام  2010في كيفية تطبيق
البلدان الستثناءات الموضوعات المؤهلة للحماية بموجب براءة،
واالستثناءات والقيود على حقوق البراءة المتعلقة باالختراعات
البيوتكنولوجية 153وتجمع الويبو معلومات عن استثناءات من
الموضوعات المؤهلة للحماية بموجب براءة اختراع في قوانين
البراءات الوطنية /اإلقليمية في قاعدة بيانات تخضع إلدارة الجنة
الدائمة المعنية بقانون البراءات154.
وتتعلق إحدى مسائل قانون البراءات في مجال البيوتكنولوجيا
المحددة وذات الصلة بإنتاج المستحضرات الدوائية بمدى قابلية
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الحماية ببراءة بالنسبة للمواد الموجودة في الطبيعة أو الموجودة
في شكل مكونات كيميائية ُم َّ
خلقة أو مستخرجة توجد بالفعل
في الطبيعة .ويجري التمييز بين مكون يظهر في شكل طبيعي
ومكون مستخرج ومعزول بشكل صناعي .فهذا المكون األخير
يعتبر وحدة جديدة وقابلة للحصول على براءة في بعض الواليات
القضائية155.
وفي عام  ،1911منحت اليابان براءة (وهي رقم  )20785لمادة
ً
ً
حاليا
طبيعيا ،وهي حامض األبريك (المعروفة
معزولة ومفرزة
باسم الثيامين أو فيتامين ب )1المستخرج من نخالة األرز ،حيث
تحدد كعالج لمكافحة داء البري بري ،الذي يسببه نقص فيتامين
ب .1وفي العام ذاته ،أكدت محكمة أمريكية على براءة ممنوحة
لمخترع قام باستخراج مادة األدرينالين من الغدة الكظرية البشرية
وقام بعزلها وتنقيتها حيث أشار إلى إمكانية استخدامها في عالج
مرض القلب156.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

دخل اختراع البيوتكنولوجيا عالم علم الوراثة .وقد تم إيداع البراءات
ومنحها في بعض الحاالت بالنسبة للتكنولوجيات التي تعدل
ً
وراثيا .على سبيل المثال ،تحمل شركة جديدة
الشفرة الجينية
صغيرة براءة ألنظمة تعبير جيني باستخدام الوصل البديل في
الحشرات ،وهو أسلوب يتم استخدامه البتكار سالالت معدلة
ً
وراثيا من البعوض الناقل لحمى الضنك .وفي حين يتم تطبيق
معايير أهلية منح البراءات الحالية ،في كثير من الحاالت ،من
خالل ممارسة قانون البراءات ومن خالل المحاكم لتحديد أهلية
منح البراءات الخاصة باختراعات البيوتكنولوجيا ،فإن مواد إصدار
البراءات للمواد الموجودة في الطبيعة ال تخلو من الخالف ،مثل
تطبيق التكنولوجيا على وجه التحديد .وقد ُأثيرت مخاوف بشأن
السالمة البيولوجية والتبعات غير المتوقعة 157.وتوضح إحدى
القضايا أمام المحاكم األمريكية كيف يمتد هذا الجدل كذلك ليصل
إلى منح البراءات الخاصة بالجينات البشرية (انظر اإلطار .)13.3
ومع تطور التكنولوجيا ،مثل أدوات تنقيح الحمض النووي التي
يمكنها تعديل الحمض النووي للسائل المنوي أو البيض أو األجنة
الموجهة للمواليد األحياء ،قد يكون هناك دور متزايد لواضعي
السياسات .وقد صدرت دعوات بالفعل تطالب باعتماد تأجيل
رسمي لتنقيح الجينوم الوراثي 158.وفي  ،2018شكلت منظمة
ً
فريقا من الخبراء لدراسة التحديات المرتبطة بتنقيح
الصحة العالمة
الجينوم .وقد ُكلف الفريق بتقديم توصيات بشأن آليات الحوكمة
المناسبة لتنقيح الجينوم البشري159.

من الممكن أن يحسن االبتكار التدريجي السالمة أو التأثير العالجي
لدواء أو لقاح موجود بالفعل أو طريقة إنتاجه ،أو يحسن الكفاءة
الالزمة لتصنيعه مما يعود بالنفع اإليجابي على الصحة العامة.
ويمكن منح البراءات لالبتكارات التدريجية إذا استوفت معايير
األهلية للحماية بموجب براءة .وقد كان لتطبيق معايير النشاط
االبتكاري/عدم البداهة 160تداعيات بالنسبة لالبتكار التدريجي161.
نشرت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات دراسة تقيم
تنفيذ النشاط االبتكاري في القطاع الكيميائي ،بما في ذلك
المستحضرات الصيدالنية162.
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أمثلة لالبتكار التدريجي

ً
كثيرا ما يعقب إعداد المستحضرات األولى المعتمدة ألي دواء
حدوث تغييرات في طريقة تحضير أو إعطاء الدواء لتحسين فعالية
العالج .وتتضمن هذه االبتكارات التدريجية على سبيل المثال
اآلتي:
 أشكال جديدة للجرعات لزيادة االمتثال :التحكم في إنتاج
ً
تكرارا
المستحضرات ،الذي يسمح بإعطاء الدواء بشكل أقل
ً
بدال من مرتين كمثال) ،مما يزيد من
يوميا
(مرة واحدة
ً
االمتثال على األرجح ،وزيادة استقرار مستويات الدواء ،وتراجع
اآلثار الجانبية ،واإلنتاج المستدام للمستحضرات ،أو األقراص
سريعة الذوبان أو األقراص تحت اللسان ،حيث إنها أسهل في
تعاطيها من الكبسوالت ولها تأثير أسرع.
 الجرع الدوائية الجديدة ذات الفعالية المحسنة :في كثير من
األحيان ،يمكن أن يؤدي إضافة مادة أخرى أو مادة فعالة
ثانية (مجموعة جرعات ثابتة) إلى تحسين فعالية دواء معين
و/أو مالءمة االستخدام .وهناك العديد من األمثلة على
الجرعات الدوائية الجديدة ذات الفعالية المحسنة ،مثل إدراج
الكورتيكوسترويدس مع مضادات الفيروسات ،وتحضير

 مستحضرات جديدة ذات خصائص تخزين محسنة :يعد
ً
عائقا أمام الحصول على العديد
االعتماد على سلسلة التبريد
من األدوية التي تفقد نشاطها حين تخزن خارج سلسلة التبريد.
ويكون من السهل شحن أو تخزين المنتجات التي تتسم بقدرة
عالية على الثبات عند التعرض للحرارة (أو التي يقل حجمها
ببساطة عند التخزين) ،حيث يكون من السهل شحنها وتخزينها
والنفاذ إليها في الظروف الشحيحة الموارد .ومن أمثلة ذلك
بدال من جهاز التجميد
اللقاحات التي يمكن تخزينها في ثالجة ً
(لقاح شلل األطفال الفموي ولقاح األنفلونزا) واألدوية التي
تعطى عن طريق الفم التي يمكن تخزينها في درجة حرارة
الغرفة.
 مسارات جديدة إليصال األدوية :تُ عتمد العديد من األدوية
في البداية لتعطى عن طريق الحقن ،مما يصعب النفاذ إليها.
ويمكن أن تسهل المستحضرات التي تتيح طرق بديلة إلعطاء
الدواء (عن طريق الفم واألنف واللواصق الموضعية) إعطاء
الدواء و/أو فاعليته .ومن أمثلة ذلك إعطاء المضادات الحيوية
عن طريق الفم واللقاحات عن طريق األنف.
 أجهزة إيصال األدوية المحسنة :تجمع المنتجات مثل قلم
الحقن أو المنشقة بين الدواء وجهاز إيصاله .يمكن تحديث
أجهزة المنتجات الدوائية المركبة ومنحها براءة اختراع بشكل
تدريجي إذا تم الوفاء بمعايير أهلية منح البراءات لكل ابتكار
تدريجي (راجع اإلطار ( )14.3بيل وكيسيلهايم .)2018 ،وال
تقدم هذه التحسينات على الجهاز حماية البراءة للدواء .ومع
المحسن طريقة أكثر فعالية إلعطاء
ذلك ،قد يقدم الجهاز ُ
ً
عائقا أمام الحصول
الدواء .ويمكن تصور أن البراءات تمثل
على الدواء المقرر إيصاله بالجهاز في الحاالت التي ال يمكن
تصنيع أو اختراع الجهاز بها بسهولة .كما ترتبط حماية هذا
االبتكار التدريجي من خالل براءة اختراع أو األنظمة التنظيمية
بارتفاع األسعار وغياب المنافسة العامة لفترة طويلة.
ومن الممكن أن تؤثر االبتكارات التدريجية المتعلقة بدواء معروف
ً
ً
مهما في فعالية الدواء .فعلى سبيل المثال ،من
تأثيرا
ومعتمد
الممكن أن تؤدي عمليات اإلنتاج المحسنة إلى خفض تكلفة
التصنيع .وأن تؤدي عمليات التنقية المحسنة إلى الحد من تلوث
الدواء بمواد متبقية قد تكون سمية.

()2

دال .حقوق الملكية الفكرية في دائرة االبتكار

(ب) االبتكار التدريجي والقابل للتكيف

مستحضر من األدوية المضادة للفيروسات القهقرية يجمع
بين دواءين.

البراءات المتجددة

لقد ثارت توجسات من منح براءات ألشكال جديدة أو الختالفات
طفيفة أخرى تطرأ على منتجات موجودة بالفعل دون أن تضيف
ً
نظرا لطاقتها اإلبداعية المحدودة ،حيث يثار قلق
قيمة عالجية لها،
من أن إمكانية استخدام تلك المجموعات إلطالة الحماية بموجب
ً
سلبا على الحصول على
البراءة بطريقة غير مالئمة ،ومن ثم تؤثر
األدوية وعلى مواصلة االبتكار ،وهي االستراتيجية التي يشار إليها
بعبارة “البراءات المتجددة” .وقد عرفت لجنة منظمة الصحة
العالمية بشأن حقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة
عبارة “البراءات المتجددة” بأنها عبارة شاع استخدامها لوصف
استراتيجيات منح البراءات “حين يلجأ أصحاب البراءة ،عند غياب
أي فوائد عالجية إضافية ظاهرة ،الستراتيجيات شتى لتمديد
ً
عاما” (منظمة
فترة تفردهم لتتجاوز مدة البراءة التي تبلغ عشرين
الصحة العالمية2006 ،أ).
ولدى استعراض الجدل بشأن البراءات المتجددة ،علقت لجنة
حقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة قائلة“ :إن الفصل
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :14.3أمثلة على التوليفات بين األدوية واألجهزة
مثاال على التعقيدات التي تفرضها حماية جهاز إيصال الدواء .ويعد اإلبينيفرين (األدرينالين) الذي يتم إعطاؤه بحاقن
يعتبر دواء إيبيبين
ً
آلي أول خيار العالج األول لمرض التأق ،وهو رد فعل تحسسي شديد قد يسبب الوفاة .ويتيح جهاز حاقن إيبيبين اآللي للمريض إعطاء
نفسه اإلبينيفرين ،وهو دواء تم تصنيعه ألول مرة منذ أكثر من  100عام (بينت .)1999 ،ويعطي إيبيبين جرعة األدرينالين من خالل
إبرة زنبرك يمكنها اختراق الجلد من فوق المالبس ،مما يتيح إعطاء العالج السريع لمرض التأق .وقد حصل الحاقن اآللي تحت الجلد
على أول براءة اختراع عام  .1977ورغم اعتماد إيبيبين بشكله الحالي ألول مرة عام  ،1987إال أنه مشمول بخمس براءات متعلقة بجهاز
ً
تجاريا عام .2007
إيصال الدواء ،والتي تشمل بشكل تدريجي الحاقن اآللي وغطاء اإلبرة .وحصلت شركة على حقوق تسويق إيبيبين
ارتفعت أسعار المنتج في الواليات المتحدة ،حيث بلغ سعر العبوة التي تحوي حاقني إيبيبين  608دوالرات أمريكية في  ،2017وتقدر
تلك الزيادة بمقدار  500بالمئة على سعر المنتج في  163.2009كانت المنافسة ضعيفة في مجال تصنيع أجهزة الحاقن اآللي .يتم
تصنيع أجهزة حاقن إيبيبين من أجزاء متعددة ،ومن الصعب تنفيذ تصميم مختلف موثوق ويتسم الكفاء وال ينتهك البراءات الحالية،
المعاد تصميمه
ال سيما بعد أن وحدت قواعد إدارة الغذاء والدواء طريقة عمل هذه األجهزة لتخفيف احتمالية عدم استيفاء الجهاز ُ
ً
ً
توجيهيا بهدف تسهيل اعتماد
مشروعا
لمتطلبات السالمة والمتطلبات السريرية .ومع ذلك ،أصدرت إدارة الغذاء والدواء في 2018
األجهزة عندما ال تؤثر االختالفات في التصميم على األثر السريري أو جانب السالمة 164.واعتمدت إدارة الغذاء والدواء أول بديل عام
لحاقن إيبيبين في 165.2018
مثاال آخر .في  ،2008طلبت لوائح أمريكية جديدة حظر أجهزة االستنشاق
تُ عتبر أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة لعالج الربو
ً
بالجرعات المقننة التي تحتوي على دوافع الكلوروفلوروكربون بسبب تأثير الكلوروفلوروكربون على طبقة األوزون .وبسبب هذا الحظر،
تم تطوير أجهزة جديدة تستخدم دوافع هيدروفلورو الكان واعتمادها وحماية ببراءات .دخلت أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة
الجديدة التي تستخدم دوافع هيدروفلورو الكان األسواق األمريكية بأسعار أعلى إلى حد كبير من أسعار أجهزة االستنشاق بالجرعات
المقننة القديمة التي تستخدم دوافع الكلوروفلوروكربون ،مما يعني زيادة التكاليف (جروس ،2007 ،جينا وآخرون)2015 ،
وتوصل أحد التحليالت بشأن تأثير براءات األجهزة إنه بالنسبة للمنتجات المركبة من الجهاز/الدواء التي ال ينفصل بها الجهاز عن إعطاء
الدواء ،فإن براءة الجهاز تقدم حماية إضافية للدواء ،إلى جانب براءات الدواء ،لمدة تبلغ في المتوسط  4.7سنوات للمنتجات التي
تشتمل على براءات للجهاز والدواء في الكتاب البرتقالي إلدارة الغذاء والدواء ،ومدة تبلغ تسع سنوات في المتوسط للمنتجات التي
تشتمل على براءات لألجهزة فقط (بيل وآخرون.)2016 ،
وكمثال أخير ،فثمة طلب متزايد على األجهزة المستخدمة إلعطاء دواء نالوكسون ،عالج للجرعات الزائدة من األفيون في حاالت
الطوارئ ،بسبب انتشار هوس تعاطي األفيون .ويتوفر جهازان ،حاقن آلي (يشبه إيبيبين) ورذاذ أنف .ويعتبر الجهازان منتجات أصلية
مشمولة بحماية العديد من البراءات ،وال تتوفر لها بدائل في السوق األمريكي 166.وفي ضوء مخاوف النفاذ ،طلبت إدارة صحة بلدية
مع مجموعة مجتمع مدني أن ترخص الحكومة األمريكية إنتاج إصدارات عامة من هذه المنتجات بدون ترخيص من حامل الحق بموجب
المادة  28من القانون األمريكي الفقرة ( 1498أ)167.

بين االبتكارات التدريجية التي تحقق تحسينات إكلينيكية حقيقية
أو مزايا عالجية أو تحسينات في التصنيع ،وبين تلك التي ال تحقق
أي فوائد عالجية ليس بالمهمة اليسيرة .لكن من المهم للغاية
تفادي استخدام البراءات كعوائق أمام المنافسة المشروعة”.
وأوصت اللجنة الحكومات “باتخاذ إجراءات لتفادي وضع عوائق
أمام المنافسة المشروعة وذلك عن طريق النظر في وضع مبادئ
توجيهية لفاحصي البراءات بشأن كيفية تنفيذ المعايير الخاصة
لقابلية الحماية ببراءة بشكل سليم ،وحسب االقتضاء ،النظر في
إجراء تغييرات في التشريعات الوطنية الخاصة بالبراءات”168.
المسألة الرئيسية هي :متى يصبح اعتماد أو تعديل اختراع محمي
مؤهال بشكل منفصل للحصول على براءة؟ وفي
ببراءة ألول مرة
ً
هذا الصدد ،من المهم تقدير كل اختراع على حد في البراءة على
أسس موضوعية .ومجرد القول بأن االبتكار التدريجي ال يعتبر
ً
سببا لرفض منحه براءة .ففي الواقع ،معظم االبتكارات تكون
ً
نظرا ألن التكنولوجيا تتقدم عادة في
تدريجية بحكم طبيعتها
خطوات تدريجية .ومن أجل تمييز االختراعات التي تستوفي معايير
النشاط االبتكاري/عدم البداهة عن االختراعات غير المستوفية لتلك
المعايير ،وضعت وطورت قوانين البراءات والممارسات المعايير
الخاصة بقابلية الحماية ببراءة ،التي ينبغي تلبيتها قبل منح براءة.
ويحتج بعض صناع السياسات في مجال الصحة بضرورة
استخدام الفعالية العالجية كمعيار إضافي لمنع تجدد البراءات
وبضرورة عدم منح الحماية بموجب البراءات لالبتكارات التدريجية
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إال إذا كان االختراع يحقق فوائد عالجية إضافية كافية .ورغم أن
القيمة العالجية لمنتج معين ال تكون ضمن المعايير الخاصة
لقابلية الحماية ببراءة في معظم األنظمة القانونية ،فإنه من
الممكن النظر في المزايا العالجية مقارنة بحالة التقنية الصناعية
السابقة ،169عند تحديد النشاط االبتكاري .وال يعتبر أي قصد
مثال بناء خط دفاعي من البراءات
من وراء منح البراءة  -من أجل
ً
ً
ً
مهما في إجراءات
معيارا
اإلضافية الستخدامها ضد المنافسين -
منح البراءة .ومن الممكن تطبيق التدابير التي تتخذ بعد منح
البراءة مثل التقييدات واالستثناءات على حقوق البراءة وتنظيم
ممارسات الترخيص للتعامل مع اآلثار غير المرغوب فيها للبراءات
الممنوحة بصورة قانونية .وعليه ،فمن الضروري إتاحة البراءة إذا
تم استيفاء المعايير الخاصة بالقابلية للحماية ببراءة والمتمثلة في
الجدة والنشاط االبتكاري وقابلية التطبيق الصناعي ،من بين أمور
أخرى.
وفي إطار نظام البراءات ،وبالقدر الذي يتعلق به الجدال حول تجدد
البراءات بمنح البراءات (وليس بكيفية ممارسة أصحاب البراءات
للحقوق المتعلقة بها) ،يمكن النظر لهذا الجدال من زاويتين وهما:
 كيف يجري تعريف المعايير الخاصة بقابلية الحماية ببراءة
في القانون الوطني ذي الصلة وكيف تفسر تلك المعايير
في قانون السوابق القضائية وفي الممارسات؟ لقد راجعت
العديد من البلدان تشريعاتها العتماد أنواع مختلفة من التدابير.
وتشكل المادة ( 3د) من قانون الهند بشأن البراءات لسنة

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

( 1970انظر اإلطار  )15.3والمادة  26.2من قانون الملكية
الفكرية في الفلبين مثالين للتعريف الضيق للمعايير الخاصة
ً
نهجا مختلفة،
بقابلية الحماية ببراءة .لكن البلدان تطبق
حيث يتضمن منح البراءات لالختراعات الصيدالنية تعريفات
مثال باالختراعات المزعومة
وممارسات شتى (فيما يتعلق
ً
المتعلقة باالستخدام الطبي الثاني ،وأنظمة الجرعات وما إلى
ذلك) .في  ،2001أطلقت البرازيل نظام “موافقة مسبقة”،
مما يعني أن المعهد الوطني للملكية الصناعية في البرازيل
( )INPIبإمكانه منح البراءات للعمليات والمستحضرات
الصيدالنية عند منح الوكالة الوطنية للرقابة الصحية بوزارة
الصحة ( )ANVISAبالبرازيل الموافقة 170.وضعت الوكالة
الوطنية للرقابة الصحية إرشادات تقيد البراءات الثانية .ومع
ذلك ،صدر قرار عام ( 2017عقب القرارات القضائية بأن
الوكالة الوطنية للرقابة الصحية ليس لديها السلطة لفحص
ً
حاليا التقييم الذي تجريه
متطلبات األهلية للبراءة) والذي يقيد
الوكالة الوطنية للرقابة الصحية ليقتصر على تحليل مخاطر
الصحة العامة مثل المواد المحظورة 171.وفي بعض الحاالت،
تعكس معايير أهلية البراءة المحلية االلتزامات الدولية من أحد
األطراف بموجب اتفاقيات التجارة الحرة .على سبيل المثال،
بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والواليات المتحدة،
يؤكد الطرفان على ضرورة توفير البراءات في والياتهم
القضائية ذات الصلة لما يتعلق بأي “استخدامات جديدة أو
طرق استخدام منتج معروف”172.

يتم تقييم تأثير السياسات التي تستهدف البراءات الثانية في
دراستين منفصلتين ،مع تقرير توصل إلى وجود زيادة في حاالت
ً
استنادا إلى المادة ( 3د) عقب قرار
رفض طلبات البراءة في الهند
المحكمة العليا في ( 2017علي وآخرون .)2017 ،وتوصلت دراسة
أخرى إلى أن الهند ،كمثال لدولة تضع معايير أكثر صرامة على منح
ً
ً
كبيرا في معدالت منح البراءات
اختالفا
البراءات الثانية ،ال توضح
األولى والثانية ،وذلك عند مقارنتها بدول ،مثل الواليات المتحدة
واليابان والمكتب األوروبي للبراءات ،حيث تُ منح بها البراءات
ً
لمعد هذه
الثانية بمستوى أقل بكثير من البراءات األولى.
وطبقا ُ
ً
ً
ً
طفيفا على
مباشرا
تأثيرا
الدراسة ،فإن للقيود على البراءات الثانية
نتائج فحص البراءة177.
وقد أثير تساؤل واحد حول ما إذا كان من الضروري تكليف مكاتب
البراءات أو كان من األفضل تحديد السلطات المعنية بالمنافسة
أو بالصحة (يماني )2011 ،بمهمة التيقن من أن االبتكار التدريجي
الذي يفي بالمعايير الخاصة بالقابلية للحماية ببراءة يحقق فوائد
عالجية أو يردع المنافسين.

ومع ذلك ،حتى إذا انتهت فترة براءة المنتج األصلي ،وكان
ً
تجاريا في ضوء البراءة فقط ،فال
باإلمكان تسويق المنتج الجنيس
يمكن طرح المنتج الجنيس بالسوق ألسباب تنظيمية ،بما في
ذلك الحاالت التي تنطبق بها الحقوق االستئثارية التنظيمية (انظر
الفصل الثاني ،المادة أ( 6.و)).
وفي النهاية ،توصل بحث في أستراليا بشأن مالكي براءات االبتكار
التابعة إلى أن نشاط منح البراءات األساسي تنفذه الشركات
بخالف الشركة األصلية ،بما في ذلك الشركات المصنعة لألدوية
الجنيسة وكذلك األطراف الخارجية التي تحمل ما يصل إلى ثالثة
أرباع البراءات الثانية (كريستي وآخرون ،2013 ،ليود.)2013 ،

(ج)

مطالبات الدواعي الطبية

تتيح المادة ( 3.27أ) من اتفاق تريبس للدول االستبعاد من
طرق التشخيص والعالج والجراحة المستخدمة لمعالجة اإلنسان
أو الحيوان من األهلية للحصول على براءة .وفي بعض الدول
التي تطبق هذا االستبعاد في قانونها ،ظهر ما ُيسمى بمطالبات
الدواعي الطبية في الواقع العملي .ويجب أال تغطي هذه
المطالبات طريقة العالج ،وإنما يمكنها المطالبة بمنتج معروف
بالفعل الستخدام طبي جديد.
ً
مسبقا ،كانت تُ ستخدم لغرض
عند اكتشاف فاعلية مادة معروفة
محدد غير طبي ،لعالج مرض في وقت الحق ،يمكن إيداع طلب
براءة للمطالبة بالمادة المعروفة على وجه التحديد لالستخدام
المرتبط “بأول داعي طبي” ُ(يطلق عليه كذلك “االستخدام الثاني”
أو االستخدام الجديد”) للمنتج المعروف 181.وإذا كان أول داعي أو
استخدام للمادة المعروفة ذا طبيعة طبية بالفعل ،فإنه يتم وسم
ً
حديثا لتلك المادة الستخدام طبي
مطالبات المنتج التي تم إيداعها
ثان” .وحال منح تلك المطالبات ،بعد
آخر تحت مسمى
“داع طبي ٍ
ٍ
استيفائها لجميع معايير األهلية للبراءة بموجب القانون الساري،
ً
ً
معروفا بالفعل نظير استخدام
منتجا
فإن هذه المطالبات تحمي
طبي محدد .وال يناقش اتفاق تريبس هذه المسألة بشكل صريح.
كما تختلف قوانين البراءات بشأن هذه النقطة.

دال .حقوق الملكية الفكرية في دائرة االبتكار

 وكيف يطبق الفاحصون المعايير الخاصة بقابلية الحماية
ببراءة؟ وضعت بعض مكاتب الملكية الفكرية مبادئ توجيهية
للبحث والفحص لتكون بمثابة وسائل لدعم عمل الفاحصين
بغرض ضمان تحقيق جودة عالية في البراءات الممنوحة .ومن
الضروري مراجعة تلك المبادئ التوجيهية بانتظام والحفاظ
عليها .وقد نشرت الويبو مجموعة من الروابط بمجموعة من
المبادئ التوجيهية لمكاتب البراءات لتسهيل الوصول إلى
تلك المعلومات 173.وضعت الكثير من مكاتب البراءات،
مثل المكاتب في البرازيل والصين وألمانيا والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة وكذلك المكتب األوروبي للبراءات ،مبادئ
توجيهية لفحص االختراعات الصيدالنية 174.وقد اعتمدت
األرجنتين في مايو  175 2012ومجموعة دول األنديز 176في
 2004مبادئ توجيهية لفاحصي البراءات على نحو يتماشى
مع المادة ( 3د) من قانون البراءات الهندي لسنة .1970
وباإلضافة إلى ذلك ،يتعين على مكاتب البراءات أن تدرب
الفاحصين بشكل منتظم وأن تحافظ على وجود بنية تحتية
داعمة (مثل قواعد البيانات المتعلقة بحالة التقنية الصناعية).

وبغض النظر عن مسألة قابلية الحماية بموجب براءة ،فإنه ينبغي
اإلشارة إلى أن منح براءة إلجراء تحسن تدريجي في دواء معين
أمر مستقل عن البراءة الممنوحة للمنتج األصلي .أي أنه ال يؤدي
ً
مسبقا .ورغم أن البراءة الجديدة
إلى تمديد مدة البراءة الممنوحة
ستشمل الدواء بشكله المحسن ،فإن حماية المنتج األصلي
بموجب البراءة المسبقة ستنتهي عند انقضاء مدة تلك البراءة.

ً
تحديدا بحصول اختراعات الدالئل
فبعض قوانين البراءات تقضي
الطبية األولى أو الثانية على براءات .فعلى سبيل المثال ،ينص
القرار  486لجماعة دول األنديز ،وتنص المادة  21من قانون الملكية
الفكرية المشترك للدول األعضاء في جماعة األنديز على اآلتي:
“المنتجات أو العمليات المحمية بالفعل بموجب براءة والمشمولة
في التقنيات السابقة [ ]...ال يجوز أن تكون موضوع براءات جديدة
فقط على أساس أنه قد تم تقديمها من أجل استخدام مختلف
عن استخدامها األصلي الذي حصلت بموجبه على البراءة األولى
“ 182.وتنص المادة (3د) من قانون البراءات الهندي ( )2005على
ً
اختراعا ،ما لم
أن “االستخدام الجديد لمادة معروفة” ال يعتبر
تتوفر فاعلية عالجية محسنة 183.وتنص المبادئ التوجيهية لمنح
البراءات لعام  2012في األرجنتين على أنه ال يتم اعتبار الطرق
العالجية قابلة لالستخدام في الصناعة ،وال يتم اعتبار ادعاءات
الج َّدة ،وتعتبر االدعاءات
الدليل الطبي على أنها تحقق متطلبات ِ
الطبية السويسرية (راجع هذا القسم أدناه) مكافئة لطريقة عالج
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :15.3كيف تعرف الهند المعايير الخاصة بالقابلية للحماية ببراءة وتطبقها
قامت الهند عند مراجعة قانون البراءات الخاص بها لالمتثال لشرط اتفاق تريبس المتمثل في حماية المنتجات الصيدالنية ببراءات،
باعتماد معايير خاصة بقابلية الحماية ببراءة فيما يخص المنتجات الكيميائية عن طريق إدراج المادة (3د) من قانون البراءات الخاص
بها (قانون تعديل البراءات لسنة  .)2005تنص المادة ( 3د) على“ :مجرد اكتشاف شكل جديد من مادة معروفة ال يؤدي إلى تحسين
الفعالية المعروفة لتلك المادة أو مجرد اكتشاف ملكية جديدة أو استخدام جديد لمادة معروفة أو مجرد االنتفاع بعمليات أو آالت أو
ً
اختراعا .وتذكر المادة
أجهزة معروفة ما لم تؤد تلك العمليات الستحداث منتج جديد أو تستخدم على األقل مادة فعالة جديدة” ال يعتبر
( 3د) التفسير التالي“ :ألغراض هذا البند ،يتم التعامل مع األمالح واإلسترات واإليثرات واألشكال المتعددة والمستقلبات والشكل
األساسي وحجم الجسيمات واأليزومرات والمركبات والتركيبات والمشتقات األخرى بمادة معروفة على أنها المادة ذاتها ،ما لم تختلف
ً
ً
كبيرا في الخصائص المتعلقة بالفعالية”.
اختالفا
وفي عام  ،2007رفض مكتب البراءات الهندي ،عقب اعتراض ُمقدم من إحدى المنظمات المعنية بالمرضى ،منح براءة لشركة
ً
استنادا إلى المادة ( 3د) .وفي عام  ،2013رفضت المحكمة العليا الهندية
صيدالنية عن دواء ايماتينيب ميزيليت لعالج السرطان
ً
استئنافا على هذا القرار 178.ورأت أنه في حين ال تحظر المادة ( 3د) حماية البراءة لجميع االبتكارات التدريجية ،فإنه يتعين أن يمر
مؤهال للحماية ببراءة ،باختبار الفعالية المحسنة بحسب ما تنص عليه المادة ( 3د)وشرحها .وكان مركب بيتا البلوري
االختراع ،حتى يكون
ً
ً
جديدا طرأ على مادة معروفة ،إيماتينيب ،دون أن يؤدي إلى تحسين في الفعالية المطلوبة بموجب
شكال
بمادة إيماتينيب ميسيالت
ً
المادة ( 3د) .قررت المحكمة العليا أن “الفعالية” بموجب المادة ( 3د) من قانون البراءات الهندي تعني “الفعالية العالجية” ،ونصت
ً
ونظرا لعدم تقديم دليل يوضح أن إيماتينيب ميسيالت يوفر فعالية
على وجوب تفسير هذا المصطلح “بصورة دقيقة ومحددة”.
عالجية محسنة مقارنة بإيماتينيب ،فإن االستئناف ضد رفض طلب البراءة باء بالفشل179.
وفي  ،2015أشارت محكمة دلهي العليا إلى أن الغرض من المادة ( 3د) هو تشجيع االبتكار التدريجي في المستحضرات الدوائية .وقد
وضعت المادة ( 3د) ً
حدا للموضوعات التي يتم اعتبارها نفس الموضوعات والموضوعات التي يتم اعتبارها اختراعات جديدة بموجب
ً
ونظرا ألنه يتم اعتبار تلك المشتقات “من المنتج ذاته” كمادة معروفة بموجب المادة ( 3د) ،فإن
المادة ( 2ي) من قانون البراءات.
تلك المشتقات ،بطبيعة األمر ،تكون مشمولة بأي حماية لبراءة حالية لتلك المادة المعروفة180.

ببراءة184.

طبية .ومن ثم لم تكن هذه االختراعات قابلة للحماية
تقبل المبادئ التوجيهية لمنح البراءات في الفلبين 185،التي
ً
توجيها بشأن المادتين  22و 26من قانون الملكية الفكرية،
تقدم
مطالبات االستخدام الطبي األولى والثانية واإلضافية ،مع
اإلشارة إلى أن “هذا التأثير الفني الجديد لمادة معروفة يجب أن
ً
فعليا ،أي عالج مرض مختلف”.
يؤدي إلى استخدام عالجي جديد
وتتطلب المبادئ التوجيهية ضرورة صياغة االستخدامات الثانية
واإلضافية في نسق مطالبة سويسري .وتشير المبادئ التوجيهية
إلى أن المكتب األوروبي للبراءات تخلى عن هذا النوع من نسق
المطالبات .ومع ذلك ،قرر مكتب الملكية الفكرية في الفلبين
االستمرار في قبول المطالبات السويسرية لمطالبات االستخدام
الطبي التابعة ،وكذلك مساعدة الفاحصين على التمييز بين
مطالبات االستخدام الطبي التابعة واالستخدامات الطبية األولى.
تتيح بعض الواليات القضائية مطالبات الدواعي الطبية األولى
والثانية واإلضافية .وينطبق ذلك على سبيل المثال بموجب
المادة  )4( 54و( )5من االتفاقية األوروبية للبراءات بعد تنقيحها
عام ( 2000تتم اإلشارة إليها باسم  186.)EPC 2000وتنص هذه
الج َّدة ال تستبعد أهلية
األحكام من حيث الجوهر على أن متطلبات ِ
الحصول على براءة لمادة معروفة تم استخدامها في طريقة
جديدة للعالج أو التشخيص 187.ويوضح مجلس االستئناف
ً
معروفا بالفعل
الموسع للمكتب األوروبي للبراءات أن “متى كان
استخدام دواء لعالج مرض معين ،فإن المادة  )5( 54من االتفاقية
األوروبية للبراءات ال تستبعد منح براءة لهذا الدواء الستخدامها
في عالج مختلف للمرض ذاته” 188.وتجدر اإلشارة إلى ضرورة
استيفاء كافة المعايير األخرى المعايير الخاصة بقابلية الحماية
ببراءة بموجب االتفاقية األوروبية للبراءات قبل منح البراءة لمادة
معروفة الستخدامها ألغراض طبية جديدة .لكن هذه البراءة ال
تؤدي إلى تمديد الحماية بموجب البراءة التي تشمل االستخدام
الطبي المعروف بالفعل.
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وأتاحت اتفاقية البراءات األوروبية قبل تنقيحها عام  2000مطالبات
البراءة بشأن الدواعي الطبية األولى فحسب ،وليس للدواعي
الطبية اإلضافية .وفي عام  189،1984وافق مجلس االستئناف
الموسع للمكتب األوروبي للبراءات على ممارسة المكتب األوروبي
للبراءات لمنح المطالبات في سويسرا بالشكل التالي“ :استخدام
ويطلق على هذه
المركب  Xفي تصنيع دواء لعالج الداعي ُ .”Y
المطالبات اسم المطالبات الطبية في سويسرا .ويتم تجهيز
لداع طبي
المطالبات ،التي تغطي عملية تصنيع دواء معروف
ٍ
جديد .وال تغطي هذه المطالبات طريقة عالج لإلنسان أو الحيوان،
التي تم استبعادها من أهلية الحصول على براءة بموجب المادة
( 53ج) من اتفاقية البراءات األوروبية .وبعد اعتماد اتفاقية البراءات
األوروبية لعام  ،2000التي أتاحت المطالبات بشأن الدواعي الطبية
اإلضافية بموجب المادة الجديدة  ،)5( 54أصبحت المطالبات في
سويسرا غير فعالة في أوروبا ،وقرر مجلس االستئناف الموسع
أن هذه المطالبات لن يتم قبولها بعد اآلن للطلبات ذات تاريخ
اعتبارا من  29يناير 190.2011
ً
األولوية أو اإليداع
وكما توضح حالة الفلوكستين (انظر اإلطار  ،)16.3يمكن أن تختلف
األسعار بشكل كبير بالنسبة للمادة الفعالة ذاتها عند بيعها كمنتج
مختلف لعالج حالة مختلفة.
وقد يوضح قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة لعام 2018
آثار براءات الدواعي الطبي لصناعة األدوية الجنيسة 191.وترتبط
هذه القضية بتصنيع األدوية الجنيسة لما ُيطلق عليه منتجات
دواع غير محمية
تحمل “ملصقات رقيقة” ،والتي تُ ستخدم لعالج
ٍ
ببراءة ،ولكن يصفها األطباء ويبيعها الصيادلة ويستخدمها
المرضى للدواعي التي ال تزال محمية بالبراءة ،وبغض النظر عما
إذا كانت الشركات المصنعة لألدوية الجنيسة تنتهك البراءة .ويشير
القرار إلى أن انتهاك البراءة يتطلب من الشركة المصنعة أن تتوقع
على نحو معقول استخدام الدواء للغرض المحمي بالبراءة وتطلب
البراءة لهذا االستخدام .ونتيجة لذلك ،فإن منتجات “الملصقات

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

الرقيقة” ال تنتهك البراءة عند عدم وجود نية ذاتية لالنتهاك
من الشركة المصنعة .ولم يتم اكتشاف انتهاك في هذه الحالة
ينو انتهاك البراءة من
الخاصة ،حيث إن المدعى عليه أوضح أنه لم ِ
خالل التقدم للحصول على موافقة سوقية تستبعد بشكل صريح
الدواعي المحمية بالبراءة ومن خالل إرسال تحذيرات للصيدليات
والمؤسسات ذات الصلة بعدم وصف وبيع الدواء للدواعي
المحمية بالبراءة.
اإلطار  :16.3االستخدام الثاني للبراءات :حالة الفلوكستين

وتشكل قابلية الحماية ببراءة للدواعي األولى والثانية واإلضافية
موضع جدل وعليه ،فهي تجسد التحدي المستمر لتحقيق
توازن في قانون البراءات بين النفاذ واالبتكار .فمن جهة ،يحتج
المعارضون لمنح البراءات للدواعي الطبية بأن تلك البراءات تعيق
الحصول على األدوية ،وتكافئ األنشطة غير المبتكرة وبأنها تؤدي
دون داع إلى إطالة أمد الحماية الفعالة بموجب البراءات لمادة
طبية معينة .ومن جهة أخرى ،يرى المؤيدون أن االستخدام الطبي
ً
إبداعيا في حد ذاته وأن تطوير االستخدام
اإلضافي يمكن أن يكون
ً
إكلينيكيا يستلزمان نفس الحوافز التي يستلزمها
الثاني واختباره
االستخدام األول وأنه قد يكون أكثر قيمة من الناحية العالجية في
بعض الحاالت من االستخدام األول.

.5

المسائل المثارة في مرحلة ما بعد منح
البراءة :مسائل تتعلق باالنتفاع بالبراءات

بمجرد منح البراءة ،تحدد بعض االعتبارات القانونية والعملية كيف
تؤثر تلك البراءة على تطوير التكنولوجيا المشمولة بالبراءة ونشرها.
ويتضمن ذلك خيارات تحديد النطاق القانوني لحقوق البراءات،
ونهج ترخيصها .ويبين هذا القسم العديد من تلك االعتبارات ذات
الصلة األكبر باستحداث المنتجات.

(أ)

االستثناءات المتعلقة بالبحوث

تعد االستثناءات المتعلقة بالبحوث أو باالستخدام في التجارب
ً
استخداما في قوانين
هي أكثر أنواع “االستثناءات التقييدية”
عمال بالمادة  30من اتفاق تريبس .وقد عرف
البراءات الوطنية
ً
فريق تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية هذه العبارة

وتقدم العديد من البلدان مستويات مختلفة من االستثناءات
لألعمال التي يجري االضطالع بها ألغراض تجريبية أو في البحوث
العلمية .وبوجه عام ،يمكن تحديد نطاق االستثناء من خالل غرض
البحث أو التجربة ،سواء كان يتيح التجربة أو البحث لهدف تجاري،
و/أو طريقة ارتباط العمل التجريبي باالختراع المحمي بالبراءة (سواء
كان يتيح البحث مع أو على أساس االختراع المحمي بالبراءة)193.
وتقصر بعض البلدان االستثناءات على األعمال المنفذة دون
قصد تجاري أو ربحي .فعلى سبيل المثال ،في الواليات المتحدة
األمريكية ،قررت محكمة االستئناف التابعة للدائرة الفدرالية فيما
يخص قضية مادي ضد جامعة داك 194أن استخدام براءة دون
موافقة صاحب البراءة بهدف تعزيز “المصالح التجارية المشروعة
ً
تعديا على البراءة.
للمخالف” يعد
تطبق بعض البلدان استثناء البحث فقط على األعمال التي
تستكشف طريقة عمل االختراع أو تسعى إلى إضافة تحسين على
غالبا باسم “البحث المتعلق باالختراع”195.
ً
ويشار إلى ذلك
االختراعُ ،
وال يغطي استثناء البحث في هذه البلدان ،استخدام االختراع
المشمول بالبراءة لتنفيذ بحث على موضوع مختلف ،والذي
ُيطلق عليه كذلك “البحث باستخدام االختراع” .ويعتبر هذا التمييز
ذا صلة وثيقة بشكل خاص للمناقشة بشأن أدوات البحث (انظر
القسم الفرعي (ب) أدناه).
وتحدد بعض البلدان هذه األعمال ،مثل تلك الدراسات ،التي تُ نفذ
للحصول على موافقة سوقية على التكنولوجيا الطبية ،على إنها
تأتي ضمن استثناء البحث (انظر الفصل الرابع ،المادة ج( 3.أ) (196.))1
وحين ال يكون االستثناء المتعلق بالبحوث واسع النطاق بما يكفي
في والية قانونية معينة ليسمح بإجراء بحوث لمتابعة المنتجات،
مثال باستخدام األداة البحثية المشمولة بالبراءة (انظر
فيما يتعلق
ً
القسم الفرعي (ب) أدناه) ،فإن الباحث يضطر إلى الحصول على
ً
ً
أيضا
وفقا لشروط يتم االتفاق عليها بين الطرفين .ويمكن
ترخيص
أن يسمح الترخيص اإلجباري بإجراء مثل تلك البحوث النهائية ،رهناً
باالمتثال لشروط القانون الوطني المطبق197.

دال .حقوق الملكية الفكرية في دائرة االبتكار

أوال في
تم تسويق الفلوكستين (المعروف باسم بروزاك)
ً
الواليات المتحدة األمريكية لعالج االكتئاب في عام ،1987
وانقضت براءته األساسية في الواليات المتحدة األمريكية بعد
ً
عاما في سنة  .2001لكن ،اكتشف أن الفلوكستين
مرور 14
ً
أيضا في عالج مرض آخر وهو اضطرابات ما قبل
مفيد
الطمث االكتئابي .وقد حصلت شركة صيدالنية على براءة لهذا
االستخدام الثاني في عام ( 1990البراءة رقم  4,971,998في
الواليات المتحدة األمريكية) وضمنت الحصول على موافقة
تنظيمية لهذا االستخدام في عام  2000بموجب االسم التجاري
سارافيم .ورغم أن الدواءين يحتويان على نفس المادة الفعالة
(فلوكستين هيدروكلورايد) في جرعة محددة ( 20مليغم) ،فإن
األسعار تختلف بشكل كبير في الواليات المتحدة األمريكية:
فقد اتضح أن سعر بروزاك في إحدى الصيدليات قد وصل
إلى  0,83دوالر أمريكي لكل حبة منه وأن سعر سارافيم قد
بلغ  9,26دوالر أمريكي لكل حبة.

على النحو التالي“ :ال يعتبر االستثناء الذي يجيز استخدام المنتج
المشمول بالبراءة في تجارب علمية ،خالل مدة البراءة وبدون
ً
نوعا من أنواع االنتهاك” 192.ويتيح
موافقة األطراف المعنية،
ذلك االستثناء للباحثين فحص االختراعات المشمولة بالبراءات
وإجراء بحوث للتحسينات دون خشية انتهاك براءة.

ً
بلدا تقدم استثناءات
حددت اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات 113
البحوث 198.وتقدم الردود المقدمة من الدول األعضاء في الويبو
والمكاتب الوطنية على إحدى االستبيانات معلومات عن مختلف
الممارسات الوطنية بشأن االستثناءات المتعلقة باالستخدام في
التجارب والبحث العلمي199.

(ب) أدوات البحث
تهتم مناقشة استثناءات البحوث على مدار التاريخ على نطاق
واسع بأدوات بحوث المنتجات البيوتكنولوجية .ال تكون بالضرورة
المنتجات البيوتكنولوجية المؤهلة للحماية بموجب براءات منتجات
نهائية مثل األدوية الجديدة ،لكنها يمكن أن تكون أدوات بحثية
“أولية” ضرورية لتطوير المنتجات الصيدالنية “النهائية” .وتمثل
أدوت البحث موارد يستخدمها العلماء لتسهيل إجراء تجربة أو
التوصل إلى نتيجة .ويمكن اعتبار األدوات البحثية أساليب بحثية (مثل
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

أدوات تنقيح الجينات مثل تقنية كريسبر-كاس ،وتضخيم الحمض
النووي) ،أو أدوات قابلة لالستهالك في البحوث (مثل اإلنزيمات أو
ً
أهدافا بحثية (مثل المواد الجينية المستخدمة لألدوية
الكواشف) أو
أو اللقاحات الجديدة) .وحين تتضمن التكنولوجيات متواليات
ً
غالبا لدى الباحثين في مجال علم الوراثة
الحمض النووي ،ال يكون
وسيلة الختراع ما يماثلها .فعلى سبيل المثال ،تكون رموز التتابع
المعبر عنها عبارة عن أجزاء ضئيلة من جين كامل يمكن استخدامها
للمساعدة على التعرف على الجينات غير المعروفة وتحديد أوضاعها
داخل جينوم معين .ويعد تفاعل البوليميريز المتسلسل أداة بحثية
معروفة أو تقنية مستخدمة لتوسيع الشرائح الصغيرة من الحمض
النووي .وقد يؤدي منح البراءات على نطاق واسع لتلك األنواع من
االختراعات إلى حرمان من يرغبون في استخدامها لتطوير منتجات
أخرى ،في حين أن المطالبات ضيقة النطاق قد تؤدي إلى إتاحة
استخدامها النهائي.
وعند وجود استثناء بحثي (انظر القسم الفرعي (أ) أعاله) ،فليس
من الضروري أن ينطبق على استخدام أدوات بحثية محمية ببراءة
اختراع في جميع األحوال .ويقصر استثناء البحث في بعض البلدان
على األعمال التجريبية المرتبطة بموضوع االختراع المحمي ببراءة
أو األعمال التجريبية بشأن 200االختراع المحمي ببراءة ،وال تستثني
البحث الخاص باألداة المحمية 201.ينص حكم االستثناء البحثي في
بلجيكا على أن االستثناء ينطبق على “[ ]...األعمال المنجزة ألغراض
علمية بشأن و/أو ذات صلة بموضوع االختراع المحمي ببراءة”202.
ً
حقا في الحصول على ترخيص غير استئثاري
واستحدثت سويسرا
فيما يتعلق باستخدام األدوات البحثية مثل التكاثر الخلوي في
مجال البيوتكنولوجيا 203.ويجمع مرفق وثيقة الويبو SCP/29/3
أحكاما قانونية متنوعة بشأن استثناء البحث204.
ً
ويعتبر الترخيص العامل األساسي في تمكين النفاذ إلى
التكنولوجيا ذات الصلة ،دون حرية استخدام األدوات البحثية من
خالل االستثناءات لحقوق البراءة .وبينما يحق لحاملي البراءات
تحديد شروط الترخيص ،فإن نطاق هذه الشروط يمكن أن يكون
ً
مقيدا في بعض األحيان.
يرغب المعهد الوطني للصحة في الواليات المتحدة في ضمان
النفاذ الواسع إلى األدوات البحثية التي تم تطويرها باستخدام
األموال العامة والحفاظ على فرص تطوير المنتج .ولهذا الغرض،
يشجع المعهد الوطني للصحة سياسات الترخيص التي تحقق
كال من تطوير المنتجات وإتاحة أدوات بحثية جديدة للمجتمع
ً
العلمي 205.باإلضافة إلى ذلك ،يقتضي القانون األمريكي بأنه قد
يتعين على أي وكالة اتحادية منح ترخيص استئثاري أو استئثاري
ً
ً
اتحاديا حال “خدمة العامة من خالل
جزئيا بشأن أي اختراع مملوك
منح الترخيص ،كما هو مبين في نوايا مقدم الطلب وخططه
وقدرته على تنفيذ التطبيق العملي لالختراع ،أو تعزيز استفادة
العامة من االختراع بطريقة أخرى ،وحال كون النطاق المقترح
لالستئثار أقل مما يلزم بشكل معقول لتقديم الحافز لتنفيذ
ً
وفقا لما يقترحه مقدم الطلب ،أو ما
التطبيق العملي لالختراع،
يعزز استفادة العامة من االختراع بطريقة أخرى”206.
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وفي حالة كريسبر ،يرخص كل حامل من حاملي البراءات الرئيسية
(التي تمول الحكومة بعضها) حقوقه للخارج للشركات المنبثقة
التي يمكنها ترخيص التكنولوجيا بشكل استئثاري في مناطق
معينة ،بما في ذلك العقاقير البشرية والعالج بالخاليا التائية
خيمرية المستضد ،للشركاء التجاريين .ونتيجة لذلك ،يتوافر
كريسبر كأداة بحثية للبحث األكاديمي ،وتمنح الشركات المنبثقة
التراخيص االستئثارية الواسعة للجهات المرخص لها مثل شركات
المستحضرات الصيدالنية البيولوجية .ومع ذلك ،ال تملك هذه
ً
دائما على العمل على نطاق كامل لألهداف الجينية
الشركات القدرة
المدرجة في هذه التراخيص االستئثارية الواسعة .وقد يكون لذلك

أثر سلبي على المنافسة ،ويضع عراقيل أمام االبتكار في مجال
اكتشاف األدوية وتطويرها (كونتريراس وشيركو.)2017 ،

(ج)

ترخيص االبتكار وإحالته آلخر

قد يفتقر صاحب البراءة للموارد الالزمة الستغالل االختراع والتحول
من مرحلة البحث المختبري إلى إدخال المنتج في السوق .وتتمثل
الموارد المطلوبة لتطوير المنتج في توفير المهارات والمرافق
ورؤوس األموال إلجراء المزيد من البحوث؛ وإجراء اختبارات وتجارب
فضال عن هندسة اإلنتاج؛ والحصول على موافقة تنظيمية؛ ثم
ً
التصنيع ،وتسويق المنتج النهائي وتوزيعه .وال يكفي ما يتسم به
االختراع وحده من إبداع وميزة تنافسية لضمان نجاح تنفيذه .وفي
هذه الحالة ،ينبغي لصاحب البراءة سواء أكان من القطاع الخاص
أو القطاع العام أن ينظر فيما إذا كان من مصلحته الفضلى أن
يعهد بالتكنولوجيا أو يرخصها لطرف آخر لديه القدرة على تطويرها.
ويتيح كال الخيارين درجات مختلفة من التحكم في التكنولوجيا وقد
يؤدي إلى تحقيق مستويات مختلفة من العوائد والفوائد الصحية.
وقد تنطوي إحالة البراءة على البيع أو النقل دون مقابل ،مثلما
يحدث في الشراكة في استحداث المنتجات .كما ينطوي ذلك على
التخلي عن فرض الرقابة على التكنولوجيا .وبوجه عام ،تتيح إحالة
البراءة في مرحلة مبكرة من البحث والتطوير تحقيق عائد منخفض
للمحيل أقل مما لو تمت اإلحالة في مرحلة متأخرة ،ألن المحال
ً
ً
نظرا لعدم اليقين .وقد
جزءا أكبر من المخاطر
إليه يتحمل عادة
يتحمل المحيل االلتزام بتقديم المشورة الفنية لفترة زمنية معينة.
وتتباين تراخيص البراءات في نطاقها .ويضمن الترخيص
االستئثاري أال يواجه المرخص له أي منافسة في إنتاج منتج
معين وتوزيعه ،وال حتى من المرخص .ويمكن حصر التراخيص
في إقليم معين ،ويمكن السماح بإصدار تراخيص من الباطن
أو حظرها .ويسمح الترخيص غير االستئثاري للمرخص بضمان
ً
أيضا
تراخيص أخرى ألطراف أخرى في اإلقليم المتعاقد .ويمكن
قصر التراخيص على مجاالت معينة من االنتفاع .ويسمح ذلك
للمرخص بمنح ترخيص لنفس البراءة أو لبراءات ذات صلة ألطراف
مختلفة في مجاالت مختلفة .وتكون براءات التكنولوجيات الطبية
في كثير من األحيان مناسبة لتراخيص مجال االستخدام ألن تلك
التكنولوجيات تكون في الغالب متعددة االستخدامات .فعلى
سبيل المثال ،يمكن تطبيق نفس التكنولوجيا ألغراض تشخيصية
وعالجية فيما يتعلق بنفس المرض أو أمراض مختلفة .ويمنح
ترخيص مجال االستخدام للمرخص حرية أكبر في تناول البراءة
مع أطراف أخرى في مجاالت أخرى لالستخدام وجني عوائد أكبر.
ً
أيضا التراخيص خيارات لتسويق مكونات أو
ويمكن أن تتضمن
مجاالت استخدام إضافية مما قد يسمح للمرخص له بإدماج
منتجات إضافية في خط إنتاجه .وتتوقف العودة من المرخص
له إلى المرخص على هدف المرخص له والمرخص ،ودرجة
االستئثار ،وحجم اإلقليم المتعاقد ،والتقييدات على االستخدام،
فضال عن قيمة التكنولوجيا
والخيارات المتاحة ومدة الترخيص
ً
ً
ً
ً
طوعا حتى بدون اتخاذ
التكنولوجيا
أيضا اقتسام
ذاتها .ويمكن
ترتيبات رسمية للترخيص.
تغطي استراتيجية الترخيص مدخالت ومخرجات شركة معينة في
ً
تماشيا مع األهداف
عملية استحداث المنتج .وتحدد االستراتيجية،
العامة للشركة ،نماذج الترخيص التي ينبغي اعتمادها وألي غرض.
ومن شأن إدارة الملكية الفكرية المراعية للمصالح العامة أن تعزز
االبتكار عن طريق منح تراخيص بشروط غير استئثارية ،وحين يكون
ً
ضروريا لتعزيز مزيد من التطوير ،فإنها قد
الترخيص االستئثاري
تحصر مجال االستخدام المرخص له في مجاالت أخرى من البحوث
التي قد تستخدم نفس التكنولوجيا207.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

(د)

البراءات في اتفاقات البحث والتطوير وغير
ذلك من أشكال التعاون

يجري تطوير التكنولوجيات الطبية من خالل طائفة متنوعة من
أشكال التعاون التي لها تأثير على النفاذ بعد منح البراءات .فمن
جهة ،تضع بحوث القطاع العام التقليدية كافة النتائج في الملك
ً
مجانا الستخدام اآلخرين المشاركين في استحداث
العام ،حيث تتاح
المنتج .ومن جهة أخرى ،يأتي النموذج التجاري التقليدي المتكامل
ً
رأسيا للقطاع الخاص ،الذي ينطوي على إجراء البحث والتطوير
داخل المنشأة في إطار شركة واحدة ،وممارسة حقوق استئثارية
لمنع استخدامه من جانب اآلخرين ،ومن ثم تعزيز المصالح التجارية
للشركة .وتتمتع قلة من الشركات الصيدالنية على نحو متزايد
ً
تماما واستئثارية بالكامل.
بالقدرة على العمل بطريقة متكاملة

ً
غالبا ما تثير شركات البحوث التعاونية االنقسام بين القطاعين
العام والخاص فيما يتعلق بالبحوث التي تُ جرى من خالل
الشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص التي تشمل
الصناعة والجامعات .وتحدث أوجه التعاون البحثي بشكل متزايد
ً
تعقيدا عند التعامل
عبر الحدود ،وتصبح إدارة الملكية الفكرية أكثر
مع العديد من الواليات القضائية .تم وضع اتفاقيات نموذجية
في المملكة المتحدة لدعم هذه األشكال من التعاون 208.كما
وضعت وكالة الصحة العامة في انجلترا اتفاقية نموذج المسار
السريع لتقييم خيارات العالج المحتملة لمرض إيبوال وفيروس
زيكا ولمشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة لتنفيذ استجابة عالمية
منسقة209.

وقد لوحظ وجود أعداد كبيرة من البراءات في مجال التكنولوجيات
المعقدة ،مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي مجال
المستحضرات الصيدالنية .ومن الممكن ظهورها في المجاالت
الفنية حيث يتنافس عدد من الشركات بنفس المستوى وحيث
تتفتت ملكية البراءات .وتتضمن القضايا الرئيسية التي تم تسليط
الضوء عليها فيما يتعلق بتعدد البراءات اآلتي :احتمال أن تعيق
الكثافة العالية للبراءات البحث والتطوير؛ وارتفاع تكاليف الترخيص
وإمكانية المغاالة فيها؛ ورفض صاحب البراءة منح تراخيص؛
والصعوبات المقترنة باالختراع إلى جانب االختراع المحمي بالبراءة
(مكتب الملكية الفكرية211.)2011 ،
وقد اقترحت اتفاقات تبادل التراخيص كحل في هذا الصدد .لكن
البعض احتج بأن هذا اإلجراء قد يفاقم من الوضع ،ألنه قد يحفز
الشركات المتنافسة على الحصول على أعداد أكبر من البراءات
ً
أيضا مجموعات
بغية تحسين قدرتها على المساومة .واقترحت
البراءات كطريقة لمواجهة تكاليف المعامالت212.
وقد أفضت الدراسات التجريبية التي أجريت بشأن تعدد البراءات
إلى نتائج متنوعة .فقد وجدت إحدى الدراسات أن  3بالمئة
من الباحثين األكاديميين في مجال الطب الحيوي قد تخلوا
عن إقامة مشاريع خالل السنوات الثالث السابقة بسبب تعدد
البراءات التي تغطي مجال بحثهم .وتبين الدراسة أن النفاذ إلى
ً
ً
نظرا لرفض 20
تعقيدا،
المدخالت الملموسة للبحث يكون أكثر
بالمئة من الطلبات األكاديمية 213.ووجدت دراسة أخرى أن 40
بالمئة ،ومن بينهم  76بالمئة من الباحثين في مجال الصناعات
المتعلقة بالعلوم الحيوية ممن أجابوا عن الدراسة االستقصائية،
يعتبرون أن بحوثهم تتضرر بسبب الصعوبات التي تعيق النفاذ إلى
التكنولوجيات المشمولة ببراءات .ومن بين هؤالء المجيبين ،أشار
 58بالمئة إلى حدوث تأخيرات ،و 50بالمئة إلى حدوث تغييرات في
خططهم البحثية ،و 28بالمئة تخلوا عن أبحاثهم .والسبب األكثر
ً
شيوعا وراء تغيير البحث أو التخلي عنه يرجع بوجه عام إلى تعقد
المفاوضات بشأن الترخيص ( 58بالمئة) ،يليه ارتفاع اإلتاوات
الفردية ( 49بالمئة)214.

دال .حقوق الملكية الفكرية في دائرة االبتكار

وبين هذين النقيضين ،يمكن إيجاد أشكال جديدة من التعاون
التجاري .وتجمع تلك األشكال مدخالت مختلفة بغية تقديم منتج
معقد مثل دواء أو لقاح جديد .وفي مجال البيوتكنولوجيا ،يتنوع
ويتعدد في الغالب المرخص لهم وغيرهم من أصحاب البراءات
ً
جاهزا لدخول السوق.
ليكون المنتج النهائي مع مرور الوقت
ومن الممكن تعزيز حقوق البراءات بطرق غير تقليدية أخرى ،مثل
إتاحة إجراء تحسينات لتطوير التكنولوجيات المرخصة من خالل
مجموعات البراءات مفتوحة المصدر أو المرتبطة بالصحة العامة
ً
وأيضا من خالل مجموعات البراءات التجارية التي تمكن المنافسين
من تطوير المنتجات القائمة على منصات التكنولوجيات المتبادلة
والسابقة للمنافسة (انظر المناقشات بشأن هياكل االبتكار في
القسم باء.)4.

أن تلك العناقيد من البراءات تجعل من الصعب على المتنافسين
في مجال األدوية العامة تقييم ما إذا كان بإمكانهم استحداث
مستحضر عام من الدواء األصلي دون التعدي على إحدى البراءات
المتعددة المودعة بشأن أحد األدوية .كما يزيد تعدد البراءات من
مخاطر وقوع نزاعات قد تكون مكلفة بالنسبة لشركات األدوية
العامة.

(هـ) مجموعات البراءات وغابات البراءات
بوجه عام ،ال يوجد تعريف متفق عليه لعبارة “غابات البراءات”.
ويصف مؤلف واحد “غابات البراءات” باآلتي”:موقع كثيف من
حقوق الملكية الفكرية المتداخلة التي ينبغي للشركة أن تشق
طريقها من خالله حتى تتمكن بالفعل من تسويق تكنولوجيا
جديدة” (شابيرو .)2001 ،وفي مثل هذه الحالة ،ينبغي للمنافسين
وكذلك الوافدين الجدد إلى السوق في هذا المجال التكنولوجي
النظر في حقوق البراءة المتعددة التي تملكها أطراف مختلفة في
هذا المجال .ويتعين عليهم في نهاية المطاف التفاوض بشأن
اتفاقات تراخيص متعددة ،وقد يثير ذلك صعوبات ويعيق تنفيذ أي
ً
ووفقا للجنة األوروبية ،تنشأ “عناقيد البراءات” عن طريق
مشروع.
إيداع العديد من البراءات اإلضافية للدواء ذاته في إطار استراتيجية
مشتركة تنتهجها الشركات الصيدالنية (اللجنة األوروبية.)2009 ،
ً
ً
كبيرا من تلك البراءات اإلضافية
عددا
وقد أفيد بأن الشركات تودع
نتيجة لحدوث اختالفات في نفس المنتج ،ال سيما فيما يخص
األدوية الشاملة ،في وقت متأخر للغاية من دورة حياة الدواء ،حين
تكون البراءة الرئيسية على وشك االنقضاء 210.وقد اتضح للجنة

(و)

المسائل المتعلقة بحرية العمل

يحدد هذا القسم الفرعي في إيجاز الخطوط العريضة للمسائل
المتعلقة بتحليل حرية العمل (215.)FTO

()1

تعريف حرية العمل

من المهم إجراء تقييمات لحرية العمل عند اتخاذ قرار بشأن البدء
في مشاريع للبحث والتطوير أو مواصلتها ،أو استخدام منتجات
جديدة أو تسويقها .ويستند تقييم حرية العمل إلى الرأي القانوني
الذي يحدد ما إذا كان صنع منتج محدد أو استخدامه أو بيعه أو
ً
محتمال على الملكية الفكرية لطرف ثالث أو
تعديا
استيراده ال يعتبر
ً
على حقوق ملموسة للملكية الفكرية .ويستخدم المديرون تحليل
حرية العمل عند اتخاذ قرارات بشأن إدارة المخاطر فيما يتعلق
بالبحث والتطوير وإطالق منتج وتسويقه .ولكن ،حرية العمل
ليست حرية مطلقة وخالية من أي مخاطر للتعدي على الملكية
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

الفكرية لطرف آخر .فهو تقييم نسبي قائم على تحليل ومعرفة
للمشهد العام للملكية الفكرية فيما يخص منتج معين ،في والية
قانونية معينة ،وفي وقت معين.

()2

استراتيجيات حرية العمل

إن اتخاذ القرار بإجراء تحليل لحرية العمل وبتكليف مستشار
قانوني أو وكيل براءات بتقديم رأي قانوني بشأن حرية العمل،
يقوم على تقييم أولي للمخاطر .وتكون االعتبارات المتعلقة
بحرية العمل مهمة في كافة مراحل دورة استحداث المنتج.
لكن ليس من الممكن من الناحية العملية إجراء تحليل مفصل
بشأن حرية العمل وتقديم رأي قانوني عن كل منتج أو عملية في
مرحلة مبكرة من سير اإلنتاج .ذلك ألنه من الممكن أن تكون
المواصفات التفصيلية للمنتج غير معلومة بدرجة كافية من
حيث تفاصيلها والتأكد منها .ومن جهة أخرى ،يواجه الحصول
على أي تراخيص الزمة في مرحلة متأخرة من عملية استحداث
المنتج احتمال عدم التمكن من الحصول على أي ترخيص أو عدم
مالءمة الظروف ،ومن تقليص مواطن المرونة في التفاوض.
كما أن هناك احتمال التعرض لدعوى قضائية بسبب التعدي
على الملكية الفكرية.
والتفاوض من أجل الحصول على ترخيص هو الطريق المباشر
للحصول على موافقة صاحب الحق على النشاط التجاري المقرر.
وقد يتمتع هذا النهج بميزة التركيز على المصالح المتبادلة في
صفقة ما بطريقة ثبت جدواها لكافة األطراف .وقد تتضمن
التراخيص معلومات إضافية مثل الدراية العملية ،وبيانات
تنظيمية ،وأسرار تجارية وعالمات تجارية .وقد تتضمن االتفاقات
ً
مقدما أو سداد المدفوعات المقسطة أو دفع نسب
دفع أموال
اإلتاوات ،أو توليفة من الحاالت الثالث ،أو قد تتخذ شكل تبادل
التراخيص التي ُيمنح بموجبها كل من المرخص له والمرخص
ً
أيضا  -وهو ما يحدث في
بعض الحقوق .وقد تتضمن التراخيص
ً
كثيرا  -أحكام تنازل المرخصين عن التحسينات ،وخيارات
الواقع
بشأن االختراعات الجديدة وتبادل البيانات الجديدة .وقد تكون هذه
الخيارات مهمة بوجه خاص ،إذا التمست األطراف التعاون ألجل
طويل وإذا كان من المحتمل أن تؤدي مواصلة البحث إلى إجراء
تحسينات في التكنولوجيا المرخصة أو المحمية.
ً
دوما المفاوضات بشأن الترخيص إلى االتفاق
لكن ،قد ال تفضي
ً
جهودا معقولة للحصول
المرغوب فيه ،حتى وإن بذل المرخص له
على الترخيص .وفي مثل هذه الحاالت ،يكون الترخيص اإلجباري
سبيال من الممكن استكشافه216.
ً
ً
وعوضا عن التماس إبرام اتفاق ترخيص أو الحصول على ترخيص
إجباري ،من الممكن اتباع استراتيجية أخرى قابلة لالستمرار يكون
الهدف منها “حجب” البراءات الباطلة .وقد تكون البراءة التي تم
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حجبها قد ُمنحت على سبيل الخطأ ومن ثم يصبح من الممكن
ً
ً
مكلفا
أمرا
رفضها وإبطالها .لكن ،الدخول في نزاعات قد يكون
ً
وغالبا ما تكون النتيجة غير مؤكدة.
وطويل األمد،
وثمة خيار آخر وهو السعي للحصول على تعهد بعدم اإلقرار الذي
يؤكد فيه صاحب الحق في بيان عام أنه لن يتم إنفاذ الحقوق في
ظل بعض الظروف أو في بعض المجاالت أو المناطق الجغرافية
المحددة .وقد تكون مثل هذه االتفاقات مهمة بوجه خاص
بالنسبة للترخيص “اإلنساني” الذي يرمي إلى االستجابة الحتياجات
اجتماعية اقتصادية .كما أن تلك االتفاقات تحقق فائدة إضافية
وهي ضمان تبسيط المسائل المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات
(كراتيجر 2007 ،ب).
ً
وعوضا عن مواصلة اتخاذ الخيارات القانونية المتاحة ،يمكن
للشركة أن تكيف المشروع مع حالة الملكية الفكرية .ومن شأن
هذا الخيار أن يؤدي إلى تعديل المنتج بحيث ال يستلزم إصدار
ترخيص .وتعمل هذه االستراتيجية حين تكون هناك بدائل متاحة
وحين يجري تحليل مختلف الخيارات في مرحلة مبكرة من البحث
والتطوير (أي حين يكون من األسهل تعديل المنتج) .وقد يساعد
االفتقار إلى خيارات بديلة على التحفيز على إجراء المزيد من البحوث
إليجاد حل جديد للمشروع .وقد يؤدي التحايل على االختراع إلى
تأخير تجهيز المنتج لكنه قد يفضي إلى اختراعات جديدة  -وربما
إلى منتجات أفضل  -مما قد يؤدي إلى إيجاد ملكية فكرية جديدة
لتبادل التراخيص .ومن جهة أخرى ،قد يؤدي التحايل على االختراع
إلى زيادة التكاليف.
قد يترتب على إجراء استعراض للخيارات القانونية والبحثية
والمالية المتاحة اتخاذ قرار بالتخلي عن المشروع .وقد ينجم عن
خيار التغاضي عن البراءات الموجودة وانتظار صاحب البراءة ليختار
إنفاذ حقوقه أو ال ،خسارة مالية إضافية ،ال سيما إذا كانت هناك
ً
استنادا إلى التعدي مع العلم.
مطالبات ناجحة بالتعويض
ً
وأخيرا ،يمكن تسوية المسائل المتعلقة بحرية العمل عن طريق
دمج الشركات المتنافسة وتملكها.
وينبغي أن تنظر عملية وضع استراتيجية سليمة لتأمين حرية
ً
استنادا إلى تقييم
العمل في كافة الخيارات ،وأن تُ تخذ القرارات
مخاطر كل خيار فيما يتعلق بالسياق المؤسسي ،ونوع المنتج،
وديناميات السوق .وعلى أرض الواقع ،تجري عادة مواصلة اتخاذ
العديد من الخيارات على نحو متواز.
وال تقدم اآلراء بشأن حرية العمل سوى لمحة سريعة عن الملكية
الفكرية المرتبطة بمنتج معين في وقت معين .ويتغير مشهد
البراءات مع إيداع طلبات البراءات ،أو منح البراءات ،أو انقضائها،
أو بطالنها .وعليه ،فمن الضروري مراجعة االستراتيجيات بانتظام،
وتكييف األساليب استجابة للظروف المتغيرة.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

هاء .تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات
والفوائد األخرى
النقاط الرئيسية
• •يقدم إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة الذي أعدته منظمة الصحة العالمية من أجل تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى
ً
ً
ً
أيضا تبادل فوائد
عالميا لتبادل فيروسات األنفلونزا التي يحتمل أن تتحول إلى وباء .وهو يتيح
نهجا
اللقاحات والفوائد األخرى
تلك الفيروسات ،بما في ذلك إدارة الملكية الفكرية ذات الصلة.
• •وتنص االتفاقات الموحدة لنقل المواد المتفق عليها بموجب إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة على ضرورة أال تسعى المعامل
المشاركة إلى الحصول على حقوق الملكية الفكرية بشأن المواد البيولوجية الالزمة للتأهب لألنفلونزا الجائحة .كما تنص تلك
االتفاقات على مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بمتلقي المواد البيولوجية ،مثل مصنعي لقاحات األنفلونزا ،للدخول في
اتفاقات تبادل الفوائد.

.1

النظام العالمي لمنظمة الصحة العالمية
لمراقبة األنفلونزا ومكافحتها

لقد ُأنشئ النظام العالمي لمنظمة الصحة العالمية لمراقبة
ً
رسميا باسم النظام العالمي
األنفلونزا ومكافحتها (المعروف
لمراقبة األنفلونزا) في عام  1952لتقديم المشورة للدول األعضاء
في منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير مكافحة األنفلونزا.
ويرصد هذا النظام تحول فيروسات األنفلونزا الموسمية وغيرها
من األنماط الفرعية لفيروسات األنفلونزا التي تصيب اإلنسان
من حين آلخر .ومن بين المسؤوليات العديدة للنظام العالمي
لمراقبة األنفلونزا ،ينتقي النظام فيروسات األنفلونزا ويعدها من
أجل تطوير وإنتاج لقاحات لألنفلونزا الموسمية وغيرها ،بما في
ذلك لقاحات لمواجهة الوباء) .كما ُيستخدم هذا النظام كآلية تحذير
عالمية لظهور فيروسات األنفلونزا التي ُيحتمل أن تتحول إلى وباء
( .)IVPPوقد أسهمت أنشطته بشكل كبير في فهم األنفلونزا
في إطار علم األوبئة ،وفي تيسير االستجابات الفعالة والمنسقة
على الصعيد الدولي لظهور فيروس  H5N1الموسمي وفيروس
أنفلونزا الطيور ( )H7N9وغيره من األنماط الفرعية لفيروسات
األنفلونزا المحتمل أن تتحول إلى وباء.
ويتضمن النظام فئات مختلفة من المعامل التي تمتلك مراكز
وطنية لألنفلونزا  217والتي تشكل العمود الفقري للنظام .وقد
ُ
طلب من تلك المراكز ،في إطار اختصاصاتها التابعة لمنظمة
الصحة العالمية ،أن ترسل بانتظام عينات إكلينيكية من الفيروسات
المعزولة إلى المراكز المتعاونة التابعة لمنظمة الصحة العالمية218
كي تجري تحاليل متعمقة مستضدية وجينية بشأنها .ولكي يضطلع
النظام بدوره كآلية تحذير عالمية لظهور فيروسات األنفلونزا التي
ُيحتمل أن تتحول إلى وباء ،يعتمد النظام على األعضاء كي يتبادلوا

وقد أدى ظهور فيروس أنفلونزا الطيور  H5N1الشديد اإلمراض
من جديد في عام  2003إلى تسليط الضوء على مخاطر جائحة
األنفلونزا .وفي إطار التحديد العالمي للقدرة على إنتاج لقاحات
لألنفلونزا ،جرى التركيز على عدم قدرة البلدان النامية على تأمين
النفاذ اآلمن والميسر للقاحات األمراض المتوطنة .وفي بداية عام
 ،2007دفع هذا الوضع إحدى البلدان إلى اإلعالن عن توقفها عن
تبادل فيروساتها ) A(H5N1مع النظام حتى يقوم باآلتي:
 إتاحة المزيد من الشفافية فيما يتعلق بأنشطته

 وإتاحة تعزيز نفاذ البلدان النامية إلى الفوائد التي تنجم عن
استخدام تلك الفيروسات ،ال سيما اللقاحات.

هاء .تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى
اللقاحات والفوائد األخرى

ً
ً
تطورا
التأهب لألنفلونزا الجائحة يشكل في حد ذاته
نظرا ألن إطار
ُّ
ً
ً
نظرا لدوره المحوري في التأهب الحتمال تحول األنفلونزا
كبيرا،
ً
أيضا في توضيح العديد من النقاط التي
إلى وباء ،فإنه يستخدم
وردت في األقسام السابقة في هذا الفصل فيما يتعلق بدور
مؤسسات وشبكات القطاع العام ،وبناء القدرات في االبتكار
الطبي ،وتبادل فوائد ثمار االبتكار ،وتناول الملكية الفكرية في
سياق الصحة العامة.

في التوقيت المناسب كافة فيروسات األنفلونزا التي ُيحتمل أن
تتحول إلى وباء.

وقد أدى ذلك إلى اعتماد جمعية الصحة العالمية في مايو 2007
قرار (ج ص ع )28-60أصبح هو األساس للمفاوضات بشأن وضع
إطار لتبادل فيروسات األنفلونزا وفوائدها 219.وقد تمحورت
المناقشات حول مسألتين هما:
 تحسين شفافية أنشطة النظام العالمي لمراقبة األنفلونزا

 وتحسين النفاذ على أساس منصف وعادل إلى لقاحات
األنفلونزا وغيرها من الفوائد الناجمة عن عمل المعامل في
إطار نظام منظمة الصحة العالمية.

.2

حقوق الملكية الفكرية في إطار
المفاوضات بشأن التأهب لألنفلونزا
الجائحة

من بين المسائل األساسية التي أثيرت طوال عملية التفاوض
ً
تحديدا القواعد المتعلقة بما يجب أو
كان دور البراءات ،وأكثر
ال يجب على معامل النظام العالمي لمراقبة األنفلونزا القيام
به في السعي إلى الحصول على الحماية بموجب البراءات
لالختراعات التي ُأعدت باستخدام الفيروسات التي يتداولها
هذا النظام .وقد تبين في البحوث الفنية التي أعدتها منظمة
الصحة العالمية استجابة لطلب ُمقدم من الدول األعضاء اآلتي:
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اإلطار  :17.3تقرير الويبو للبحث في البراءات بشأن البراءات وطلبات البراءات المتعلقة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
ويسلط تقرير الويبو للبحث في البراءات الضوء على العديد من النقاط المهمة:
••في مجموعة المعلومات التي جرى تجميعها وتحليلها في هذا التقرير عن البراءات ،لم يتم تحديد أي وثائق للبراءات تتضمن
مطالبات بها عنصر واحد و/أو فريد ،مكون من جزيئة فيروسية أصلية ومكتملة ،أو ساللة فيروسية أصلية ،أو جينوم فيروسي
أصلي بأكمله ،أو مجموعة كاملة من البروتينات الفيروسية األصلية الصادرة عن فيروس محدد.
ً
واسعا ومن
••ويناقش التقرير بالتفصيل بعض مجموعات البراءات ،التي تمثلها طلبات البراءات ،حيث يكون نطاق المطالبات
الممكن تفسيره على أنه يشمل متواليات وعمليات فيروسية وتركيبات لمادة معروفة .ومن المؤكد أن المطالبات المتعلقة
ً
ً
جدا تقييد نطاق
نطاقا من تلك المتعلقة بطلبات البراءات .وعليه ،فمن الممكن
بالبراءات الصادرة تكون عادة أضيق
المطالبات في طلبات البراءات التي ُحددت وجرى تحليلها في هذا البحث ،أثناء المقاضاة بشأن طلب البراءة وعملية منحها.
••ورغم اعتبار أن بعض طلبات البراءات المقدمة من األعضاء في النظام العالمي لمراقبة األنفلونزا تقع ضمن نطاق البحث ،فإن
التقرير ال يحلل إلى أي مدى يجري التعاون وإصدار التراخيص ونقل التكنولوجيا بين هؤالء وغيرهم من الكيانات ،بما في ذلك بين
البلدان المتقدمة والبلدان النامية وفيما بينها.
ً
ً
أيضا لشركات من
عددا من طلبات البراءات التي قدمتها شركات لها مقار في بلدان صناعية أصبحت اآلن مملوكة
••وقد تبين أن
شكال من أشكال نقل التكنولوجيا وينبغي النظر فيه في ضوء النماذج الناشئة التي تسهل نفاذ
بلدان نامية .وهو ما يمكن اعتباره
ً
البلدان النامية على نطاق واسع إلى التكنولوجيات الجديدة ،بما في ذلك مجال الصحة220.

“عدم وجود عوائق كبيرة أمام البراءات المتعلقة بتصنيع أي من
أنواع لقاحات األنفلونزا التي تم تسويقها .تحمي بعض البراءات
عمليات أو منتجات محددة ،وليس جميع أنواع اللقاحات التي تم
تسويقها ،وثمة حرية عمل كافية للتصريح للشركات المصنعة
في االقتصاديات النامية والناشئة بتصنيع اللقاح التي تختاره.
وقد تعيق الملكية الفكرية في المستقبل اللقاحات القائمة
على التكنولوجيات الجديدة ،لكن ليس من المعلوم أي من هذه
التكنولوجيات ،إن وجدت ،يمكنها توفير لقاحات قابلة للتسويق
ويمكن إنتاجها بشكل مستدام”221.
ومن أجل توفير المزيد من المعلومات بشأن أنشطة منح البراءات
المتعلقة بفيروسات األنفلونزا التي ُيحتمل أن تتحول إلى أوبئة،
ً
استنادا إلى القرار “ج ص ع-60
طلبت منظمة الصحة العالمية،
 ”28من الويبو إعداد ورقة عمل بشأن “ قضايا البراءات المتعلقة
بفيروسات األنفلونزا وجيناتها” في  222.2007وفي عام ،2011
قدمت الويبو بناء على طلب من الدول األعضاء في منظمة الصحة
ً
تقريرا للبحث في البراءات عن طلبات البراءات المتعلقة
العالمية،
بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ،إلى الفريق العامل المفتوح
باب العضوية التابع للدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية
بشأن التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة :تبادل فيروسات األنفلونزا
والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى (انظر اإلطار .)17.3

.3

التأهب لألنفلونزا الجائحة
إطار
ُّ

التأهب لألنفلونزا الجائحة في  2232011لتقديم
تم اعتماد إطار
ُّ
نهج عالمي لتبادل فيروسات األنفلونزا التي ُيحتمل أن تتحول إلى
وباء لتقييم المخاطر واالستجابة ،بما في ذلك تطوير اللقاحات،
ولتبادل الفوائد الناجمة عن تلك الفيروسات .ويقتصر نطاق
اإلطار على فيروسات األنفلونزا التي ُيحتمل أن تتحول إلى وباء،
وال يشمل األنفلونزا الموسمية ،رغم استمرار المناقشات بشأن إذا
ما كان يجب توسيعه ليشمل األنفلونزا الموسمية (منظمة الصحة
العالمية2018 ،أ) .ويحدد اإلطار المواد التي يشملها باآلتي“ :المواد
البيولوجية إلطار التأهب لألنفلونزا الجائحة” ،مما يعني باختصار
فيروسات األنفلونزا التي ُيحتمل أن تتحول إلى وباء ،وفيروسات
المعدلة بمعامل النظام
األنفلونزا التي ُيحتمل أن تتحول إلى وباء ُ
العالمي لمراقبة األنفلونزا ،وعينات سريرية بشرية ومواد وراثية
محددة بفيروسات األنفلونزا المحتمل تحولها إلى وباء224.
ُ
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التأهب لألنفلونزا الجائحة وفق اتفاقين موحدين لنقل
ويعمل إطار
ُّ
المواد:
 يحكم االتفاق الموحد األول لنقل المواد مشاركة المواد
البيولوجية إلطار التأهب لألنفلونزا الجائحة داخل النظام
العالمي لمراقبة األنفلونزا بين المراكز الوطنية لألنفلونزا
والمراكز التعاونية بمنظمة الصحة العالمية .ويحدد االتفاق
الموحد لنقل المواد (االتفاق األول) شروط نقل الفيروسات
سواء داخل النظام ويحدد عمليات النقل المستمرة للمواد
البيولوجية إلطار التأهب لألنفلونزا الجائحة فقط إذا أبرم
المستلم المتوقع خارج النظام االتفاق الموحد لنقل المواد
(االتفاق الثاني) مع منظمة الصحة العالمية .وتتطلب
المادة  1.6من االتفاق الموحد لنقل المواد (االتفاق األول)
بأنه ال يجب على المقدم وال المستلم طلب الحصول على
حقوق الملكية الفكرية بشأن لمواد البيولوجية إلطار التأهب
لألنفلونزا الجائحة.
 يحكم االتفاق الموحد لنقل المواد (االتفاق الثاني) نقل المواد
إلى المستلمين خارج النظام .وتم إبرام االتفاق الموحد لنقل
المواد (االتفاق الثاني) بين منظمة الصحة العالمية والمستلم
المتوقع ،ويحدد االتفاق حقوق والتزامات أطراف االتفاق
الموحد لنقل المواد (االتفاق الثاني) .على سبيل المثال ،يتيح
االتفاق لمستلمي المواد البيولوجية إلطار التأهب لألنفلونزا
الجائحة أي عمليات نقل أخرى لتلك المواد إلى طرف خارجي
إذا أبرم هذا الطرف الخارجي االتفاق الموحد لنقل المواد
(االتفاق الثاني) مع منظمة الصحة العالمية 225.تسرد المادة
 1.4من االتفاق الثاني قائمة خيارات تقاسم المنافع وتتطلب
من المستلم االلتزام بخيارين على األقل منها (راجع الجدول
 226.)5.3وبهذه الطريقة ،يتيح اإلطار الفرص ألصحاب حقوق
الملكية الفكرية اقتسام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة
بالتأهب لوباء األنفلونزا أو بمكافحته .لكنه ال يحملهم على
القيام بذلك.
تدفع الشركات المصنعة التي تستخدم النظام مساهمات شراكة
ً
طبقا للقسم  3.14.6من
نقدية سنوية لمنظمة الصحة العالمية
التأهب لألنفلونزا الجائحة .وتستعين أمانة التأهب لألنفلونزا
إطار
ُّ
الجائحة مجموعة من اإلجراءات التشغيلية القياسية لتحديد
الشركات المصنعة التي تستخدم النظام ،ولتقسيم مدفوعات
مساهمات الشراكة بين الشركات227.

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

الجدول  :5.3ملخص خيارات تقاسم المنافع بموجب االتفاق الموحد لنقل المواد في نسخته الثانية
الفئة ألف (تحديد  2من )6

الفئة باء (تحديد  1من )6

الفئة جيم (النظر)

1

التبرع بـ  %من إنتاج اللقاحات الفعلي لمنظمة الصحة
العالمية

التبرع بلوازم التشخيص لمنظمة الصحة العالمية

النظر في المساهمة في التدابير المذكورة
أدناه حسب المالءمة:

2

االحتفاظ بـ  %من إنتاج اللقاحات الفعلي
معقول لمنظمة الصحة العالمية

االحتفاظ بلوازم التشخيص بسعر
لمنظمة الصحة العالمية

3

التبرع بالفيروسات المضادة لمنظمة الصحة العالمية

دعم تقوية قدرات المراقبة
والمعامل

4

االحتفاظ بالفيروسات المضادة بسعر معقول لمنظمة
الصحة العالمية

دعم نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية و/أو
العمليات

5

ترخيص التكنولوجيا أو المعرفة الفنية أو العمليات أو
المنتجات الالزمة إلنتاج لقاحات اإلنفلونزا والفيروسات
المضادة أو المواد المساعدة للشركات المصنعة في البلدان
النامية ،بحسب الشروط العادلة المتفقة عليها

ترخيص التكنولوجيا أو المعرفة الفنية أو العمليات أو
المنتجات الالزمة إلنتاج لقاحات اإلنفلونزا والفيروسات
المضادة أو المواد المساعدة للشركات المصنعة في البلدان
النامية ،بحسب الشروط العادلة المتفقة عليها

6

التراخيص المجانية للشركات المصنعة
في البلدان النامية أو منظمة الصحة العالمية إلنتاج
لقاحات اإلنفلونزا والفيروسات المضادة أو المواد
المساعدة

التراخيص المجانية للشركات المصنعة في البلدان النامية
أو منظمة الصحة العالمية إلنتاج لقاحات األنفلونزا
والفيروسات المضادة أو المواد المساعدة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•التبرع باللقاحات
•التبرع بلقاحات ما قبل الجائحة
•التبرع بمضادات الفيروسات
•التبرع باألجهزة الطبية
•التبرع بلوازم التشخيص
•التسعير المعقول لمنتجات الجائحة
•نقل التكنولوجيا
•العمليات
•منح التراخيص من الباطن لمنظمة
الصحة العالمية
•بناءة قدرات المراقبة والمعامل.

المصدر :منظمة الصحة العالمية ،متاح على الرابط.www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/SMTA2BenefitSharingOptions.pdf?ua=1 :

يشدد قرار جمعية الصحة العالمية  )10( 70على أهمية إطار التأهب
لألنفلونزا الجائحة في مواجهة التهديدات الحالية أو الوشيكة على
صحة البشر الناجمة عن فيروسات األنفلونزا التي ُيحتمل أن تتحول
إلى وباء ،ويؤكد على دوره المهم كصك دولي متخصص لتيسير
النفاذ السريع والفعال إلى فيروسات األنفلونزا التي ُيحتمل أن
تتحول إلى وباء وتحليل المخاطر والتبادل المنصف والعادل والسريع
والفعال للقاحات والمنافع األخرى“ 230.صك دولي متخصص”
تمت مناقشته في المادة  4.4من بروتوكول ناغويا( 231راجع الفصل
الثاني ،القسم دال 4.واإلطار  .)21.2ينص الحكم على إنه حال
تطابق صك دولي متخصص للنفاذ وتقاسم المنافع ( ،)ABSوعدم
تعارضه مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ،فإن
البروتوكول ال ينطبق على طرف أو أطراف الصك المتخصص فيما
يتعلق بالمورد الجيني المحدد المشمول بغرض الصك المتخصص.
في نوفمبر  ،2019كانت األطراف في بروتوكول ناغويا ال تزال تنظر
في المعايير المحتملة لتحديد صك دولي متخصص للنفاذ وتقاسم
المنافع وأي عملية لتحديد هذا الصك 232.تعتبر الئحة االتحاد
األوروبي بشأن تدابير االمتثال للمستخدمين من بروتوكول ناغويا
ً
ً
ً
متخصصا
دوليا
صكا
أن إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة “يشكل
للنفاذ وتبادل المنافع الذي يتسق مع بروتوكول ناغويا ،ويجب أال
يتأثر بالقواعد التي تنفذ بروتوكول ناغويا”233.

يعتبر دور بيانات التسلسل الجيني في إطار التأهب لألنفلونزا
الجائحة مسألة خاضعة للنقاش المستمر بين الدول األعضاء في
منظمة الصحة العالمية 234.يمكن استخدام بيانات التسلسل
الجيني لتحليل أو دمج المواد المادية لتطوير منتجات األنفلونزا.
ومع تطور التكنولوجيا في مجال تصنيع اللقاحات ،فمن المتوقع
ً
استنادا إلى
مستقبال أن تزداد احتمالية تطوير اللقاحات وتصنيعها
ً
بيانات التسلسل الجيني فحسب بدون الحاجة إلى النفاذ إلى المواد
البيولوجية (منظمة الصحة العالمية 2018 ،أ).

هاء .تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى
اللقاحات والفوائد األخرى

ً
واعتبارا من ديسمبر ُ ،2019ي ّ
مكن تنفيذ اإلطار منظمة الصحة
العالمية من الحصول على أكثر من  400مليون جرعة من لقاح
الجائحة بموجب آلية تقاسم المنافع باالتفاق الثاني ،وكذلك جمع
أكثر من  198مليون دوالر أمريكي عبر مساهمات الشراكة 228،التي
تُ ستخدم لتعزيز قدرات االستجابة للجائحة ،التي تشمل المعامل
والمراقبة والتواصل بشأن المخاطر والشؤون التنظيمية229.

.4

إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة وبيانات
التسلسل الجيني

بيانات التسلسل الجيني غير مدرجة في تعريف المواد البيولوجية
إلطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 235.ومن ثم ال يجب على
الشركات المصنعة التي تستخدم بيانات التسلسل الجيني التي
طورها أو قدمها النظام التوقيع على االتفاق الثاني .ومع ذلك ،يلزم
على إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة دفع مساهمات الشراكة نظير
أي استخدام للمعلومات ،بما في ذلك بيانات التسلسل الجيني،
التي يقدمها النظام العالمي لمراقبة األنفلونزا .ومن ثم ،يجب على
الشركات المصنعة التي تتلقى بيانات التسلسل الجيني ،وليس
البيانات البيولوجية إلطار التأهب لألنفلونزا الجائحة ،دفع مساهمات
الشركة ،لكن ال يتعين عليها مشاركة المنافع ،مثل مشاركة منتج
جديد مع منظمة الصحة العالمية حال وجود جائحة (منظمة الصحة
العالمية 2018 ،أ) .وقد يشكل تطوير تكنولوجيا تتيح تطوير وتصنيع
ً
طبقا لبيانات التسلسل الجيني فقط ثغرة في إطار التأهب
اللقاحات
لألنفلونزا الجائحة .وتُ جرى مناقشات بشأن ما إذا كانت هناك حاجة
إلجراء تغييرات في اإلطار فيما يتعلق بهذه االعتبارات وكيفية إجراء
تلك التغييرات (منظمة الصحة العالمية2018 ،أ).
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

الحواشي
1

جواديلير ،2008 ،بود ،2008 ،كاسيار وسيندين ،2008 ،موراي
وسامبات2001 ،أ ،موراي وسامبات2001 ،ب.

2

الويبو2015 ،ج ،صفحة رقم .69

3

مكرر ،ص .70

4

سامبات ،2015 ،صفحة رقم .19

5

يستند هذا القسم بشكل كبير إلى تيمن.1979 ،

6

تم تقديم االستربتوميسين بشكل تجاري عام  1946بموجب براءة تم
منحها في  .1948ومع ذلك ،أقنع العلماء في جامعة روتجرز الذين
شاركوا في اكتشاف االستربتوميسين الشركة األصلية بترخيص الدواء
على أساس غير مقيد مقابل إتاوة تبلغ  2.5بالمئة وتخصيص البراءات
لمؤسسة روتجرز البحثية .وفي الواليات المتحدة ،أدت المنافسة إلى
انخفاض سعر دواء االستربتوميسين من  4000دوالر أمريكي للرطل
ً
ً
أمريكيا للرطل عام .1950
دوالرا
إلى 282

7

انظر قضية شركة فايزر ضد وزارة الصحة ،تقارير البراءة ،حاالت
العالمات التجارية والتصميم  12 ،)8( 82 ،1965أغسطس:
.321–261

8

انظر https://pubs.acs.org/cen/
.coverstory/83/8325/8325social.html

9

األشكال في الرسم التوضيحي مأخوذة من :إدارة الغذاء والدواء
األمريكية ،ملخص اإليصاالت والموافقات على طلبات تسجيل
األدوية الجديدة ،من  1938حتى اآلن ،متوفر عبرhttps://www. :
fda.gov/about-fda/histories-product-regulation/summary ،nda-approvals-receipts-1938-presentإدارة الغذاء والدواء
األمريكية ،مركز التقييم والبحث في مجال األدوية ( ،)2019تطور
مجال الصحة من خالل االبتكار  :2018الموافقات على األدوية
الجديدة ،متوفرة عبرhttps://www.fda.gov/media/121483/ :
ً
استنادا إلى البيانات الشهرية التي
 ،downloadحساب المؤلف
تنشرها إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،الموافقات األصلية لتسجيل
األدوية الجديدة (تسجيل األدوية الجديدة وطلب ترخيص استخدام
األدوية البيولوجية) ،متوفر عبرhttps://www.accessdata.fda. :
gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=reportsSearch.pro
cess&rptName=2&reportSelectMonth=12&reportSelectYe
.ar=2017&nav#navigation

 10انظر الماتينا ( ،)2015سكويترمان (.)2005( Media Relias ،)2006
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11

توضح تقارير  EvaluatePharmaبوجه عام تقديرات النفقات
العالمية للبحث والتطوير في قطاع المستحضرات الصيدالنية السابقة
(والمقبلة) لمدة السنوات العشر السابقة للتقرير .في بعض الحاالت،
يجري تنقيح التقديرات السابقة في التقارير الالحقة .وبالنسبة لجميع
السنوات الموضحة ،تمت االستعانة بأحدث تقدير تم نشره (تقرير
 2013للعامين  2004و ،2005وتقرير  2015للعامين  2006و،2007
وتقرير  2017للعامين  2008و ،2009وتقرير  2019لألعوام من 2010
إلى  .)2019تتوفر التقارير علىhttps://info.evaluategroup.com/ :
https://info.evaluategroup. ;worldpreview2018_fp_lp.html
com/rs/607-YGS-364/images/wp15.pdf؛ https://info.
evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/WP17.
pdf؛ https://info.evaluate.com/rs/607-YGS-364/images/
 .EvaluatePharma_World_Preview_2019.pdfبيانات موافقة
إدارة الغذاء والدواء مستقاة من إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،مركز
التقييم والبحث في مجال األدوية ( ،)2020تطوير مجال الصحة من
خالل االبتكار :الموافقات على العالجات الدوائية الجديدة  ،2019متاحة
على الرابط.https://www.fda.gov/media/134493/download :
هذه األرقام خاصة بمركز التقييم والبحث في مجال األدوية فقط وال
تشمل العدد القليل من الموافقات على العالجات التي يضطلع بها
مركز التقييم والبحث كل سنة ،الذي قد يعتبر “أدوية” ،مثل العالجات
الجينية .قاعدة بيانات الويبو اإلحصائية متاحة على الرابط:
.https://www3.wipo.int/ipstats/

12

انظر ،على سبيل المثال ،جامعة كورنيل والمعهد األوروبي إلدارة
األعمال والويبو ()2019؛ فيسلر ومكجاوران وكايزر ()2019؛ فان لوين
وآخرون)2010( .؛ ليكسشين ()2012؛ فيتري وآخرون.)2013( .

13

جامعة كورنيل والمعهد األوروبي إلدارة األعمال والويبو ()2019؛
المشروعات الصيدالنية ( ،)2019المراجعة السنوية للبحث والتطوير
في قطاع صناعة األدوية  ،2019لندن.Pharma Intelligence :

14

توضح تقارير  EvaluatePharmaبوجه عام تقديرات النفقات
العالمية للبحث والتطوير في قطاع المستحضرات الصيدالنية
السابقة (والمقبلة) لمدة السنوات العشر السابقة للتقرير .في
بعض الحاالت ،يجري تنقيح التقديرات السابقة في التقارير الالحقة.
وبالنسبة لجميع السنوات الموضحة ،تمت االستعانة بأحدث تقدير
تم نشره (تقرير  2013للعامين  2004و ،2005وتقرير  2015للعامين
 2006و ،2007وتقرير  2017للعامين  2008و ،2009وتقرير 2019
لألعوام من  2010إلى  .)2019تتوفر التقارير علىhttps://info. :
https:// ;evaluategroup.com/worldpreview2018_fp_lp.html
info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp15.
pdf؛ https://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/
images/WP17.pdf؛ https://info.evaluate.com/rs/607-
YGS-364/images/EvaluatePharma_World_Preview_2019.
pdf؛ إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،مركز التقييم والبحث في مجال
األدوية ( ،)2020تطوير مجال الصحة من خالل االبتكار :الموافقات
على العالجات الدوائية الجديدة  ،2019متاحة على الرابطhttps:// :
www.fda.gov/media/134493/download؛ إدارة الغذاء والدواء
األمريكية ،ملخص إيصاالت وموافقات تسجيل دواء جديد ،من عام
 1938حتى الوقت الحاضر ،متاح على الرابطhttps://www.fda. :
gov/about-fda/histories-product-regulation/summary .nda-approvals-receipts-1938-presentالحظ أن هذه األرقام
خاصة بمركز التقييم والبحث في مجال األدوية التابع إلدارة الغذاء
والدواء فقط وقبل عام  2009وتشمل الكيانات الجزيئية الجديدة
فقط؛ الدراسة االستقصائية للعضوية السنوية لشركة  PhRMAلعام
 ،2019متاحة على الرابطhttps://www.phrma.org/-/media/ :
Project/PhRMA/PhRMA-Org/PhRMA-Org/PDF/P-R/
.PhRMA_2019_membership_survey_Final.pdf

15

جامعة كورنيل والمعهد األوروبي إلدارة األعمال والويبو،2019 ،
الفصل  ،4عشر فرص لالبتكار في الطب الحيوي على مدى السنوات
ً
أيضا أحدث التكنولوجيات في مجال الصحة:
العشر القادمة .انظر
الفرص والتحديات ،ندوة تقنية مشتركة بين منظمة الصحة العالمية
والويبو ومنظمة التجارة العالمية ،جنيف 31 ،أكتوبر .2019

16

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي2017 ،أ ،الشكل
 ،3.10صفحة .187

17

 ،EvaluatePharmaاالستعراض العالمي عام  ،2013التوقعات
حتى  :2018العودة إلى النمو ،متاح على الرابطhttps://info. :؛
evaluategroup.com/worldpreview2018_fp_lp.html
 ،EvaluatePharmaاالستعراض العالمي عام  ،2018توقعات حتى
 ،2024متاح على الرابطhttps://www.evaluate.com/thought- :
leadership/pharma/evaluatepharma-world-preview-2018.outlook-2024#download

18

مؤسسة  2018 .IQVIAوما بعدها :التوقعات
ونقاط التحول ،متاح على الرابطhttps://www. :
iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/
reports/2018-and-beyond-outlook-and-turning-points

19

انظر الشكلين  4و 5في مكتب مساءلة الحكومة في الواليات المتحدة
(.)2017

20

انظر https://www.abpi.org.uk/facts-and-figures/
scienceand-innovation/worldwide-pharmaceutical.company-rdexpenditure-by-country/

21

ً
أيضا السر وهيفنر.2017 ،
ديلويت2018 ،؛ انظر

22

ً
أيضا ويست وفيالسينور
شوماخر وجاسمان وهيندر2016 ،؛ انظر
وشنايدر.2017 ،

23

ً
أيضا ويست وفيالسينور
شوماخر وجاسمان وهيندر2016 ،؛ انظر
جابر .2019
وشنايدر2017 ،؛ ّ

24

شوماخر وجاسمان ومككراكين وهيندر2018 ،؛ ديلويت .2018

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

25

انظر ماجت (.)2018

26

مونجان2018 ،؛ كتاب حقائق عن البحث والتطوير في مجال صناعة
األدوية لشركة  International CMRفي  - 2015ملخص عملي،
( Reuters Thomsonأغسطس .)2015

27

ً
جابر (.)2019
ديلويت2019 ،؛ انظر
أيضا ّ

59

الحدود الدنيا المؤهلة للحصول على مسمى الدواء اليتيم :انتشار
أقل من  200,000في الواليات المتحدة ،وانتشار أقل من  5من
بين  10,000شخص في االتحاد األوروبي ،وانتشار أقل من 50,000
في اليابان ،انظر قانون اللوائح الفيدرالية اإللكتروني .الجزء الفرعي
التسمية جيم لدواء يتيم ،متاح على الرابطhttps://www.ecfr.gov/ :
cgi-bin/retrieveECFR?gp&SID=718f6fcbc20f2755bd1f5a
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العالمية لتسوية المنازعات ،تقرير الهيئة في وثيقة منظمة التجارة
العالمية  31 ،WT/DS353/Rمارس  ،2011وكذلك تقرير الهيئة،
قضية الواليات المتحدة  -الطيران المدني الكبير (الدعوى الثانية)
(المادة  - 5.21االتحاد األوروبي) في وثيقة منظمة التجارة العالمية
 9 ،WT/ DS353/RWيونيو .2017
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120

انظر .https://www.who.int/phi/progress-report.pdf

121

انظر https://dndi.org/research-and-development/
.treatments-delivered/

122

انظر .https://www.dndi.org/diseases-projects/portfolio/

123

انظر كولر وآخرون)2017( .؛ ساجونوسكي (.)2018

وفرت حلقة العمل التقنية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية
والويبو ومنظمة التجارة العالمية بشأن المعايير الخاصة بقابلية الحماية
ببراءة في  27أكتوبر  2015للمشاركين رؤى عملية حول كيفية تطبيق
ً
عمليا على
المعايير الموضوعية الرئيسية الخاصة بقابلية الحماية ببراءة
المستوى القطري وكيف يمكن للتعريفات والتفسيرات المختلفة
التأثير على الصحة العامة .يمكن االطالع على العروض المقدمة على
الموقع اإللكتروني لحلقة العمل على الرابطhttps://www.wto.org/ :
.english/tratop_e/trips_e/trilat_workshop15_e.htm

124

انظر ساجونوسكي (.)2018
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126

 ،TB Allianceرسالتنا ،متاحة علىhttps://www.tballiance.org/ :
.about/mission

127

 ،TB Allianceمسارنا ،متاح علىhttps://www.tballiance.org/ :
.portfolio

128

 ،TB Allianceبيداكويلين ،متاح علىhttps://www.tballiance. :
.org/portfolio/compound/bedaquiline

129

ً
ً
جديدا ألشكال
عالجا
 ، TB Allianceاعتماد إدارة الغذاء والدواء
مرض السل المقاومة لألدوية بشدة ،متاح علىhttps://www. :
tballiance.org/news/fda-approves-new-treatment-highly.drug-resistant-forms-tuberculosis

الجريدة الرسمية للجماعات األوروبية  L 213/13الصادرة في  30يوليو
 .1998راجع التوجيه فريق من الخبراء شكلته المفوضية األوروبية
في عام  ،2012حيث أصدر تقريره النهائي بشأن تطور قانون البراءات
في مجال البيوتكنولوجيا والهندسة الوراثية وانعكاساته في مايو
 ،2016متاح على الرابطhttp://ec.europa.eu/DocsRoom/ :
 .documents/18604/attachments/1/translations/جرى توضيح
بعض مواد التوجيه  98/44/ECمن خالل الفقه القانوني لمحكمة
العدل التابعة لالتحاد األوروبي ومذكرة للمفوضية صادرة بتاريخ 3
نوفمبر  ،2016انظر  8 ،OJEU C411/3نوفمبر  ،2016ووثيقة
منظمة التجارة العالمية  ،WT/TPR/S/357/Rev.1الفقرات 3.275
إلى 3.278

144

130

انظر ،2018 G-FINDER ،Policy Cures Research
المهملة :الوصول إلى
البحث والتطوير بشأن األمراض ُ
آفاق جديدة ،متاح علىhttps://s3-ap-southeast-2. :
amazonaws.com/policy-cures-website-assets/app/
.uploads/2020/01/09162040/2018-G-FINDER-report.pdf

131

حسب بيانات من  ،G-FINDERمتاح علىhttps://gfinder. :
.policycuresresearch.org/PublicSearchTool/

على سبيل المثال ،تنص المادة 1أ من القانون االتحادي األلماني
المتعلق بالبراءات على اآلتي )3( “ :يتعين الكشف عن التطبيق
الصناعي لمتوالية أحد الجينات أو متواليته الجزئية ،في التطبيق الذي
يحدد الوظيفة التي تؤديها المتوالية أو المتوالية الجزئية لذلك الجين.
( )4في حالة وجود ابتكار يتعلق بمتوالية أحد الجينات أو متواليته
الجزئية الذي تتوافق بنيته مع متوالية طبيعية أو متوالية جزئية ألحد
الجينات البشرية ،تتضمن مطالبة البراءة استخدامه الذي تم الكشف
عمال بالمادة الفرعية ( .”)3األحكام
عن التطبيق الصناعي من أجله
ً
متاحة باللغة اإلنجليزية علىhttp://www.gesetze-im-internet. :
 .)de/englisch_patg/englisch_patg.html#p0023وفيما

177

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

يتعلق بمتواليات الجينات ،يقصر قانون البراءات السويسري الحقوق
االستئثارية المنبثقة عن البراءة على أجزاء المتوالية الجينية الضرورية
ً
تماما ألداء الوظائف الوارد وصفها في البراءة (المادة 8ج من قانون
البراءات السويسري).

178

168

انظر تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة
العمومية  ،التوصية  ،4.27متاح على الرابطhttps://www.who. :
.int/intellectualproperty/en/

169

لمزيد من المعلومات عن حالة التقنية الصناعية السابقة ،انظر الفصل
الثاني ،القسم ب( 1.ب)( )4ووثيقة الويبو ،SCP/12/3، Rev.2
الفقرة .210

170

القانون رقم  196 10الصادر في شهر فبراير .2001

171

_http://www.lex.com.br/legis_27485981
RESOLUCAO_N_168_ DE_8_DE_AGOSTO_DE_2017.
( aspxبالبرتغالية).

172

انظر اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وأستراليا ،المادة
https://dfat.gov.au/about-us/publications/ .)1(9.17
trade-investment/australia-united-states-free-tradeagreement/Pages/chapter-seventeen-intellectualproperty-rights.aspx؛ وhttps://dfat.gov.au/about-us/
publications/trade-investment/australia-united-statesfree-trade-agreement-guide-to-the-agreement/Pages/
.ausfta-guide.aspx

173

انظر .https://www.wipo.int/patents/en/guidelines.html
انظر وثيقة الويبو  ،SCP/30/4مواصلة الدراسة عن النشاط االبتكاري
(الجزء الثالث) ،متاحة علىhttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/ :
.scp/en/scp_30/scp_30_4.pdf

145

انظر http://www.globalmedicaltechnologyalliance.org/
_papers/GMTA_Patents_for_Medical_Devices_and
.Pharmaceuticals_Rev_FINAL_19_Mar_2012.pdf

146

قضية جمعية علم األمراض الجزيئية ضد شركة “ميريد جينتكس”،
 ،U.S. 576 569الفقرة .2116

147

المرجع السابق ،الفقرة .2111

148

انظر قضية دارسي ضد شركة “ميريد جينتكس” [.HCA 35 ]2015

149

المرجع السابق ،الفقرتان  139و.161

150

المرجع السابق ،الفقرة .8

151

انظر https://www.aclu.org/legal-document/
.aclu-hipaa-complaint

152

وثيقة الويبو .WIPO/GRTKF/IC/1/6

153

وثيقة الويبو  ،SCP/15/3المرفق الثالث ،متوفرة على الرابط:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/
.scp_15_3-annex3.pdf

174

154

الويبو ،المرفق الثاني المنقح من وثيقة :SCP/12/3 Rev.2
التقرير الخاص بنظام البراءات الدولي ،متاح على الرابطhttps:// :
www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/
.exclusions.pdf

175

 175القرار المشترك  ،2012/118و ،2012/546و( 2012/107وزارة
الصناعة ،ووزارة الصحة والمعهد الوطني للملكية الصناعية) الصادر
بتاريخ  5مايو  ،2012المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  8مايو .2012
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176

156

قضية شركة بارك ديفيز ضد شركة هنري ك .مولفورد 189 F. 95 ..
محكمة مقاطعة الواليات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك

157

برنامج األمم المتحدة للبيئة ،2019 ،صفحة .18

158

انظر https://www.nature.com/articles/
.d41586-019-00726-5

Manual para el examen de solicitudes de patentes de
invención en las oficinas de propiedad industrial de los
 ،países de la Comunidad Andinaوضعته جماعة دول األنديز،
والمكتب األوروبي للبراءات ،والويبو ،2004 ،متاح على الرابط:
 StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdfومن مكاتب
الملكية الصناعية في بوليفيا وكولومبيا واإلكوادور وبيرو وفنزويال،
انظر https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/
.article_0008.html

159

انظر https://www.who.int/ethics/topics/human-genome-
editing/GenomeEditing-FirstMeetingReport-FINAL.
.pdf?ua=1

177

ً
أيضا شادلن (.)2018
سامبات وشادلن2016 ،؛ انظر

178

قضية شركة  Novartis AGضد (2013) 6 ،Union of India & Ors
 1 ،SCC 1أبريل .2013

160

يتناول القسم باء(1.ب)( )3من الفصل الثاني المسألة المتعلقة
بالنشاط االبتكاري والبداهة.

179

 179المرجع السابق ،الفقرات  187 ،180إلى .190

161

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الملكية الفكرية واالبتكار
التراكمي ،بما في ذلك األمثلة المحددة ،من متابعة االبتكار والملكية
الفكرية ،تقديم الويبو إلى لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية
بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العامة ( 20 ،)CIPIHمايو
 ،2005متاح علىhttps://www.wipo.int/export/sites/www/ :
.policy/en/global_health/pdf/who_wipo.pdf

180

قضية  F. Hoffmann-La Roche Ltd & Anrضد ،CIPLA Ltd
االستئناف األول العادي (استدعاء األصل)  2012/92وقضية CIPLA
 Ltdضد  ،F.Hoffmann-La Roche Ltd & Anrاالستئناف األول
العادي (استدعاء األصل)  ،2012/103الفقرات .74–71

181

يتناول القسم باء(1.ب)( )3من الفصل الثاني المسألة المتعلقة بالجدة.

182

انظر .https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/9451

162

وثيقة الويبو .SCP/30/4

183

163

انظر https://baltimore.cbslocal.com/2016/08/18/
.cost-jumps-nearly-500-percent-for-life-saving-epipens/

164

انظر https://www.fda.gov/regulatory-
information/search-fda-guidance-documents/
.postmarketing-safety-reporting-combination-products

تستثني الماد (3د) من قانون البراءات ( )2005بصيغته المعدلة من
تعريف “االبتكار” الجزء “مجرد اكتشاف شكل جديد من مادة معروفة
ال يؤدي إلى تحسين الفعالية المعروفة لتلك المادة أو مجرد اكتشاف
ملكية جديدة أو استخدام جديد لمادة معروفة أو مجرد االنتفاع
بعمليات أو آالت أو أجهزة معروفة ما لم تؤد تلك العمليات المعروفة
الستحداث منتج جديد أو تستخدم مادة فعالة جديدة”.

165

انظر إدارة الغذاء والدواء (.)2018

166

جوبتا وآخرون“ ،2016 .ناركان” و”إفزيو” في الكتاب البرتقالي إلدارة
الغذاء والدواء ،متاح علىhttps://www.accessdata.fda.gov/ :
.scripts/cder/ob/search_product.cfm

167

خطاب من اإلدارة الصحية لبالتيمور والمواطن العام إلى مستشار
رئيس الواليات المتحدة 3 .مايو  ،2018متاح علىhttps://www. :
citizen.org/wp-content/uploads/naloxone-product.government-use-request.pdf

184

ُأصدرت مبادئ توجيهية جديدة لفحص طلبات البراءات الكيميائية
ً
اعتبارا من  9مايو  2012وتنطبق
والخاصة بالمستحضرات الدوائية،
على جميع طلبات البراءات المعلقة والجديدة ،في األرجنتين ُ(أصدرت
الالئحة المشتركة رقم  ،2012/118و ،2012/546و 2012/107في
 2مايو  2012من قبل مكتب البراءات األرجنتيني مع وزارتي الصناعة
والصحة ،ونُ شرت في الجريدة الرسمية يوم  8مايو  ،)2012متاحة
على الرابط https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/
 .primera/69099/20120508انظر Considerando - )4 Annexo
características farmacotécnicas (xii) - Segunda indicación
).médica (Nuevos usos médicos

ً
البعد االبتكاري
ثالثا :التكنولوجيات الطبيةُ :

185

مبادئ توجيهية منقحة بشأن فحص التطبيقات الصيدالنية التي
تنطوي على المواد المعروفة ،متاحة علىhttps://www.ipophil. :
.gov.ph/services/patent/patent-examination-guidelines/

186

انظر https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.
.html

187

يمكن الحصول على بعض التوجيهات بشأن منح البراءات من قبل
المكتب األوروبي للبراءات لالستخدام الطبي األول أو اآلخر للمنتجات
المعروفة من المبادئ التوجيهية لفحص براءات المكتب األوروبي
للبراءات ،متاحة على الرابطhttps://www.epo.org/law-practice/ :
.legal-texts/html/guidelines/e/g_vi_7.htm

188

انظر )G 0002/08 (Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY
بتاريخ  19فبراير .2010

189

مجلس االستئناف الموسع للمكتب األوروبي للبراءات بتاريخ 5
ديسمبر ( G 0005/83 ،1984الدالئل الطبية الثانية) ،متاح على:
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/
.recent/g830005ep1.html

190

انظر مالحظة من المكتب األوروبي للبراءات بتاريخ  20سبتمبر 2010
بشأن عدم قبول النماذج السويسرية فيما يتعلق باستخدام طبي ثان
أو آخر بعد قرار  G 2/08التابع لمجلس االستئناف الموسع ،متاحة
علىhttps://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official- :
.journal/2016/etc/se4/p258.html

191

قضية  Warner-Lambert Company LLCضد )Generics (UK
ً
تجاريا باسم ) Mylan and another (2018المحكمة
 Ltdالمعروفة
العليا في المملكة المتحدة  ،56متاحة على الرابطhttps://www. :
.supremecourt.uk/cases/uksc-2016-0197.html

192

انظر كندا  -براءات االختراع الخاصة بالمستحضرات الصيدالنية
(.)DS114

193

وثيقة الويبو https://www.wipo.int/edocs/mdocs/ :SCP/29/3
 ,scp/en/scp_29/scp_29_3.pdfالمرفق الثاني ،الصفحة .10

194

قضية مادي ضد جامعة داك( F.3d 1351 307 ،الدائرة الفيدرالية
.)2002

195

موارد األبحاث في مجال الطب الحيوي ونشرها :المالحظة األخيرة
( ،)1999صفحة  ،72093متاح على الرابطhttps://grants.nih. :
.gov/grants/intell-property_64FR72090.pdf
206

العنوان  35من قانون الواليات المتحدة المادة  .209ترخيص
ً
فيدراليا ،متاح على الرابطhttps://www.law. :
االختراعات المملوكة
.cornell.edu/uscode/text/35/209

207

نظمت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات التابعة للويبو جلسات
تشاركية بشأن المسائل المتعلقة بالتراخيص .في الدورة الثالثين
للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات ،تبادلت أمانة الويبو وعدد من
المؤسسات ذات الصلة خبراتهم بشأن أنشطة بناء القدرات المتعلقة
بالتفاوض إلبرام اتفاقات الترخيص .تقرير عن جلسة المشاركة بتاريخ
 24يونيو  2019متاح علىhttps://www.wipo.int/meetings/en/ :
doc_details.jsp?doc_id=455117؛ جميع العروض متاحة على:
_https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting
 .id=50419في الدورة الثانية والثالثين ،ناقشت جلسة تشاركية
التحديات والفرص فيما يتعلق بأنواع أحكام ترخيص البراءات في
تكنولوجيات الرعاية الصحية .المعلومات بشأن اللجنة الدائمة المعنية
بقانون البراءات التابعة للويبو متاحة على الرابطhttps://www. :
.wipo.int/policy/en/scp/

208

انظر https://www.gov.uk/guidance/
.model-agreements-for-collaborative-research

209

انظر https://www.gov.uk/guidance/university-and-
business-collaboration-agreements-lambert-toolkit#fast.track-model- agreement

210

انظر http://ec.europa.eu/competition/sectors/
.pharmaceuticals/inquiry/

211

وثيقة الويبو .SCP/12/3 Rev.2

212

المرجع السابق.

213

انظر وثيقة الويبو  ،SCP/20/4الفقرات  36إلى  ،40متاحة على:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/
.scp_20/scp_20_4.pdf

انظر جني ثمار األبحاث الجينية والبروتينية ،أكاديمية العلوم الوطنية،
مقتبس من وثيقة الويبو  ،SCP/12/3 Rev.2متاح على الرابط:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_12/
.scp_12_3_rev_2.pdf

214

المرجع السابق.

215

هذا القسم ملخص كراتيغر (2007أ).

196

وثيقة الويبو  ،CDIP/5/4المرفق الثاني.

216

197

انظر الفصل الرابع ،القسم جيم(3.أ)(.)3(-)2

لمزيد من التوضيح بشأن التراخيص اإلجبارية ،انظر الفصل الرابع،
القسم جيم(3.أ)(.)3(-)2

198

وثيقة الويبو  ،SCP/29/3الفقرة .17

217

199

انظر .www.wipo.int/scp/en/exceptions

200

ارجع إلى المادة الفرعية (أ) المذكورة أعاله لالطالع على مزيد من
التوضيح بشأن الفرق بين “البحث بشأن” و”البحث باستخدام” ابتكار
مشمول ببراءة.

تُ عرف المادة  4.3من إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة المراكز
وطنية لألنفلونزا بأنها تعني مختبرات معنية باألنفلونزا معتمدة
ومعينة من الدولة العضو ومن ثم تُ قر بها منظمة الصحة العالمية
إلجراء عدد من المهام.

218

201

توضح الدول التالية أن استثناءات البحث ال تنطبق إال على األبحاث
“بشأن” أو تتعلق باالبتكار المشمول ببراءة :ألبانيا ،وجمهورية
الدومينيكان ،وألمانيا ،وهونغ كونغ ،والصين ،والجمهورية القيرغيزية،
وهولندا ،والنرويج ،واالتحاد الروسي ،وسويسرا ،وطاجيكستان .انظر
وثيقة الويبو  ،SCP/29/3المتاحة علىhttps://www.wipo.int/ :
.edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_3.pdf

تُ عرف المادة  3.4من إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة مراكز
التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن األنفلونزا بأنها مختبرات
معنية باألنفلونزا تُ عينها منظمة الصحة العالمية وتدعمها السلطات
الوطنية لالضطالع ببعض األدوار في النظام العالمي لمنظمة الصحة
العالمية لمراقبة األنفلونزا ومكافحتها.
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جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :28-60التأهب لمواجهة
األنفلونزا الجائحة :تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات
والفوائد األخرى.
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المادة  .XI.34القسم  1من القانون الصادر بتاريخ  19أبريل  2014في
بلجيكا.
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المصدر :الويبو (2011أ)es.

203

المادة 40ب ،القانون السويسري للبراءاتhttps://www.admin. ،
.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html
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204

المرفق ،وثيقة الويبو  ،SCP/29/3متاحة علىhttps://www.wipo. :
.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_3.pdf

انظر _https://www.who.int/influenza/resources/technical
ً
أيضا www.
 .studies_under_resolution_wha63_1_en.pdfانظر
_who.int/vaccine_research/diseases/influenza/Mapping
.Intellectual_Property_Pandemic_Influenza_Vaccines.pdf
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205

انظر وزارة الصحة والخدمات البشرية ،والمعاهد الوطنية للصحة،
والمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالجهات المستفيدة
من التعاقدات والمنح البحثية للمعاهد الوطنية للصحة والحصول على

انظر https://www.who.int/influenza/resources/documents/
.wipo_ipdoc/en/
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جمعية الصحة العالمية ،القرار ج ص ع :5-64التأهب لمواجهة
األنفلونزا الجائحة :إطار تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى
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اللقاحات والفوائد األخرى ،متاح علىhttps://apps.who.int/gb/ :
.pip/pdf_files/pandemic-influenza-preparedness-en.pdf
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يحدد إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ،في المادة  ،1.4المواد
البيولوجية لإلطار بأنها تشمل“ :عينات سريرية بشرية وفيروسات
معزولة من فيروس  H5N1البشري بري النمط وفيروسات األنفلونزا
األخرى التي يمكن أن تسبب جائحة بشرية ،والفيروسات المعدلة
المحضرة من فيروس  H5N1و/أو فيروسات األنفلونزا األخرى التي
يمكن أن تسبب جائحة التي طورتها مختبرات النظام العالمي لمنظمة
الصحة العالمية لمراقبة األنفلونزا ومكافحتها وتعتبر لقاحات فيروسات
مستحدثة تنتجها الوراثة العكسية و/أو إعادة التشكيل الجيني عالية
النمو .كما أدرج في “المواد البيولوجية إلطار التأهب لألنفلونزا
الجائحة” الحمض النووي الريبوزي المستخرج من فيروس H5N1
بري النمط وفيروسات األنفلونزا األخرى التي يمكن أن تسبب جائحة
والحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجين المتمم الذي يشمل
المنطقة المشفرة بأكملها لجين أو أكثر من الجينات الفيروسية”.
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انظر منظمة الصحة العالمية ،االتفاق الموحد لنقل المواد  ،2المادة
 ،4.4متاح على الرابطhttps://www.who.int/influenza/pip/ :
.smta2_eng.pdf?ua=1
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انظر منظمة الصحة العالمية ،االتفاق الموحد لنقل المواد 2
( ،)SMTA2متاح على الرابطhttps://www.who.int/influenza/ :
.pip/smta2/en/
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انظر منظمة الصحة العالمية ،مجموعة مساهمة الشراكة ،متاحة
علىhttps://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/ :
.pc_collection/en/

228

انظر منظمة الصحة العالمية ،مساهمات شراكة التأهب لمواجهة
ً
اعتبارا من  30ديسمبر  ،2019متاح على الرابط:
األنفلونزا الجائحة،
https://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/
.pc_total_contributions.pdf?ua=1

229

انظر ،على سبيل المثال ،منظمة الصحة العالمية2019 ،د.
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وثيقة  ،WHA70/2017/REC/1متاحة على الرابطhttp://apps. :
_who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70-REC1/A70_2017
.REC1-en.pdf#page=61

231

نص بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية
التنوع البيولوجي.https://www.cbd.int/abs/text/ :

232

انظر القرار الذي اعتمدته األطراف بشأن بروتوكول ناغويا بشأن النفاذ
وتقاسم المنافع ،الوثيقة  ،CBD/ NP/MOP/DEC/3/14متاح على
الرابطhttps://www.cbd.int/conferences/2018/np-mop-03/ :
documents؛ منظمة الصحة العالمية 2018أ.

233

البند  16من الئحة (االتحاد األوروبي) رقم  2014/511الصادرة عن
البرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  16أبريل  2014بشأن تدابير
االمتثال للمستخدمين من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على
الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها في االتحاد ،متاح على الرابطhttps://eur-lex.europa. :
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511؛
منظمة الصحة العالمية2018 ،أ.
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يستخدم إطار التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة المصطلح “بيانات
التسلسل الجيني” ،في حين أن المناقشات المعقودة في إطار
بروتوكول ناغويا حتى اآلن تُ شير إلى “معلومات التسلسل الرقمي”.
لم يتفق أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا بعد على
تعريف “معلومات التسلسل الرقمي” .ومع ذلك ،فإنه بوجه عام ُيشير
إلى المعلومات المتعلقة بالتسلسل الجينيُ .يستخدم المصطلحان
ً
أحيانا
“بيانات التسلسل الجيني” و”معلومات التسلسل الرقمي”
بالتبادل .منظمة الصحة العالمية2018 ،أ .يوضح التحليل أن األطراف
في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا تستخدم كذلك
مصطلح “معلومات التسلسل الرقمي” فيما يتعلق المعلومات
المرتبطة بالتسلسل الجيني؛ انظر الحاشية  71في هذا التحليل.
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منظمة الصحة العالمية2011 ،ج ،المادة .1.4

رابعاً :التكنولوجيا الطبية :البعد
المتعلق بالنفاذ

ورد في الفصل الثالث شرح لدور الملكية الفكرية وسائر تدابير السياسة العامة في مجال
االبتكار الصحي؛ ويعرض هذا الفصل وصفاً مفص ًال ألبعاد النفاذ والمفاهيم األساسية والقوانين
والسياسات التي ترتكز عليها ،وكذلك البيانات بشأن توافر التكنولوجيات الطبية والطرق
المنهجية لقياسها والنفاذ إليها .ويقدم أيضاً لمحة سريعة عن المحددات الرئيسية للنفاذ إلى
التكنولوجيات الطبية فيما يتعلق باألنظمة الصحية والملكية الفكرية والسياسات التجارية.
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باء .النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة
باألنظمة الصحية
النقاط الرئيسية
ً
ً
• ِّ
نطاقا لضمان الحصول على الرعاية الصحية ،وهو ما يقتضي وجود
جزءا من تحدٍ أوسع
يشكل النفاذ إلى التكنولوجيات الصحية
فعال قائم على الرعاية الصحية .ويشمل هذا :تقديم خدمات صحية ذات جودة ،وفريق عمل صحي يقوم بعمله على أكمل
نظام ّ
وجه ،والنفاذ إلى المعلومات في الوقت المناسب وبشكل موثوق فيما يتعلق بمحددات الصحة وأداء النظام الصحي والوضع
الصحي ،والتمويل الصحي ،والقيادة والحوكمة الرشيدة.
•لقد أصبحت التغطية الصحية الشاملة ( )UHCلضمان حصول جميع المرضى على الخدمات الصحية ذات الجودة بدون صعوبات
ً
ً
رائدا للصحة في سياق أهداف التنمية المستدامة ولكن قد تتطلب مقايضات بين األبعاد المتنوعة للتغطية.
هدفا
مالية
الفعالة تحديات إلدارة النفقات في تحقيق التغطية الصحية
•يمثل التمويل غير الكافي وارتفاع األسعار والتدخالت السياسية غير
ّ
الشاملة.
•توفر قائمة األدوية األساسية لمنظمة الصحة العالمية إرشادات مفيدة عن تحديد األدوية للشراء واالستخدام في األنظمة
أيضا قوائم مماثلة ألنواع أخرى من التكنولوجيا الصحية.
الصحية .وتنشر منظمة الصحة العالمية ً
• ِّ
يشكل السعر أحد المحددات المهمة للحصول على التكنولوجيات الصحية ،ال سيما في البلدان التي يكون فيها قطاع الصحة
ً
ً
العامة ضعيفا وحيث ُيشترى العالج من األسواق الخاصة غالبا ويدفع الناس أسعاره من أموالهم الخاصة.
•وبوجه عام ،تكون المنتجات الجنيسة أرخص من المنتجات األصلية ،لكن حتى األدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض ما تزال في
كثير من األحيان غالية الثمن بالنسبة لقطاعات كبيرة من السكان في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
•تستخدم البلدان مجموعة متنوعة من التدابير لزيادة حصة السوق من األدوية الجنيسة بأسعار معقولة بغية التحكم في ميزانيات
الصحة.
•تتوفر مجموعة من أدوات السياسات للحكومات من أجل مراقبة النفقات الصيدالنية تشمل :تدابير جانب العرض وجانب الطلب
التي تهدف إلى زيادة و/أو تسريع وتيرة استخدام المنتجات الجنيسة ،وآليات مراقبة األسعار ،وتحديد السعر المرجعي ،وتقييمات
التكنولوجيا الصحية ،واالتفاقيات المستندة إلى النتائج الصحية وقيود الحجم ،وتحسين شفافية السعر والتكاليف عبر سلسلة
قيمة المستحضرات الصيدالنية ،وتقليل الضرائب والتعريفات الجمركية على األدوية أو التخلص منها ،وتنظيم هوامش الربح،
الفعالة.
وآليات الشراء
ّ
•يمكن للتسعير التفاضلي جعل األدوية مناسبة أكثر من حيث السعر لشرائح أكبر من السكان.
•يجب تصميم نظم الشراء بهدف الحصول على التكنولوجيات الصحية الضرورية ذات الجودة العالية وفي الوقت المناسب
يسرة .ويمكن أن تسهم إجراءات تقديم العطاءات والشراء المجمع في تحقيق وفورات في
وبالكميات المطلوبة وبتكاليف ُم َّ
تكاليف الشراء.
•يتم دعم اإلنتاج المحلي في عدد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من خالل الجهود الوطنية والعديد من المبادرات
ً
ً
حيويا لتحقيق منافع صحة عامة وتنمية صناعية.
أمرا
اإلقليمية والدولية .ويعتبر اتساق السياسات
•يجب أن تهدف اللوائح التنظيمية إلى تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية ذات الجودة والسالمة والكفاءة المثبتة وال ينبغي
تأخير دخول المنتجات إلى األسواق دون داع.
•تشمل تحديات اآلليات التنظيمية التي تؤثر على النفاذ االفتقار إلى الدعم السياسي والموارد الكافية ،والتركيز على تنظيم
المنتجات دون رقابة فعالة على سلسلة التوريد الكاملة ،وأنظمة غير معدة على النحو الوافي للرقابة على مرحلة ما بعد التسويق،
ومعايير مختلفة عند التعامل على المنتجات المحلية مقابل المستوردة.
وي َّسر برنامج اإلثبات المسبق لألهلية لمنظمة الصحة العالمية إلى حد كبير النفاذ إلى األدوية األساسية عالية الجودة في البلدان
• َ
منخفضة ومتوسطة الدخل.
•يمكن أن يزيل التقارب التنظيمي لألنظمة الوطنية المختلفة الكثير من التكاليف المرتبطة بالتقديمات التنظيمية واالختبار
المتعدد.
•تفرض المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة مشكالت صحية خطيرة في مجال الصحة العامة ،وال سيما في المناطق التي
تتصف بضعف األنظمة القانونية وعدم توفر أو قصور آليات اإلنفاذ .ويمكن استخدام كل من أدوات الملكية الفكرية واألدوات
التنظيمية بشكل تكميلي من أجل مكافحة المنتجات متدنية الجودة والمزيفة.
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رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الرعاية الصحية اآلمنة ذات الجودة العالية (انظر الشكل  .)1.4وتتمثل
إحدى الركائز المهمة ألي نظام صحي في النفاذ المنصف للمنتجات
الطبية األساسية التي تتمتع بالجودة واألمان والكفاءة وفعالية
فضال عن سالمتها العلمية ،واستخدام يحقق الفعالية
التكلفة،
ً
من حيث التكلفة (منظمة الصحة العالمية2007 ،أ) .وتعتمد الركائز
الستة للنظام الصحي جميعها وتترابط بين بعضها (انظر الشكل .)1.4
وتشكل مسألة الحصول على األدوية أحد أضالع مشكلة أكبر تتمثل
في الحصول على الرعاية الصحية .ويتطلب توفير الحصول على
األدوية وجود نظام رعاية صحية وطني فعال ،على النحو المعترف
به في خارطة طريق منظمة الصحة العالمية للحصول على األدوية
واللقاحات والمنتجات الصحية األخرى 2019 ،إلى  ،2023وهو ما
يتطلب وجود نهج لألنظمة الصحية لتحسين النفاذ إلى المنتجات
الطبية1.

من النادر أن يعتمد النفاذ إلى األدوية وغيرها من التكنولوجيات
ً
ً
كليا على عامل واحد .يوضح هذا القسم المحددات
اعتمادا
الطبية
األساسية المرتبطة بالنظم الصحية للنفاذ إلى األدوية والتكنولوجيات
الطبية على الصعيد الذي يربط بين الصحة والملكية الفكرية والتجارة.
أوال أهمية وجود نظام صحي يعمل على نحو جيد
يوضح القسم ً
ً
شامال للنفاذ .ثم يعرض بعد ذلك مفهوم التغطية
محددا
باعتباره
ً
الصحية الشاملة ونموذج سلسلة قيمة المستحضرات الصيدالنية،
باعتباره أحد طرق وضع مفهوم محددات النفاذ إلى األدوية .ثم
يوضح كيفية قياس منظمة الصحة العالمية النفاذ والقدرة على
تحمل التكلفة ويصف سياسات األدوية الجنيسة .كما يوضح مسائل
التسعير التي تتعلق بالنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية ويبين كيفية
إمكان تأثير الضرائب والرسوم وارتفاع هوامش الربح على القدرة
على تحمل تكلفة التكنولوجيات الطبية والنفاذ إليها .ثم يعرض
أهمية آليات الشراء التي تتسم بالكفاءة والفعالية وآليات التمويل
الصحي المستدام ،ويتناول مسائل النفاذ المتعلقة بالتصنيع المحلي
والمرتبطة بنقل التكنولوجيا ،ويقدم اآلليات التنظيمية والنفاذ إلى
ويختتم بملخص مسائل النفاذ المرتبطة
التكنولوجيات الطبيةُ ،
بالمنتجات الطبية متدنية الجودة والمزورة.

.1

التغطية الصحية الشاملة

يتزايد اإلقرار بمفهوم التغطية الصحية الشاملة في المحافل
الدولية منذ نشر منظمة الصحة العالمية تقرير الصحة العالمية:
تمويل األنظمة الصحية :الطريق إلى تحقيق التغطية الشاملة2
ً
ً
ً
ورائدا للصحة في إطار التنمية
موحدا
هدفا
في  ،2010وأصبح
المستدامة .تعني التغطية الصحية الشاملة إمكانية حصول جميع
األفراد والمجتمعات على خدمات صحية جيدة دون مواجهة
مصاعب مالية (منظمة الصحة العالمية2017 ،ح) .وتتضمن
ً
بدءا من تعزيز
جميع أنواع الخدمات الطبية الجيدة األساسية،

تتألف المنظومة الصحية من جميع المنظمات واألشخاص
ً
جميعا رغبة أو هدف رئيسي لتعزيز الصحة
واإلجراءات التي تجمعها
أو العناية بها أو المحافظة عليها (منظمة الصحة العالمية.)2000 ،
وتنظر منظمة الصحة العالمية إلى مفهوم أنظمة الصحة بداللة
ستة ركائز ،يساعد التفاعل المتبادل بينها على تحقيق النتائج الصحية
المرجوة من خالل ضمان التغطية الشاملة والنفاذ المنصف إلى

الشكل  :1.4إطار النظام الصحي لمنظمة الصحة العالمية
قيادة /الحكم الرشيد
توصيل الخدمة
فريق عمل صحي

النفاذ

التغطية

األهداف العامة /النتائج
صحة محسنة (مستوى وعدالة)

منتجات طبية ،لقاحات وتكنولوجيات

حماية من المخاطر االجتماعية والمالية

تمويل

الجودة

قيادة /الحكم الرشيد

كفاءة محسنة

األمان

الركائز الست األساسية للنظام الصحي :األهداف والسمات المرغوب فيها
• الخدمات الصحية الجيدة هي التي توفر تدخالت صحية شخصية
وغير شخصية تتصف بالفعالية واألمان والجودة للمحتاجين إليها،
وفي الزمان والمكان المناسبين ،مع أقل قدر من تبديد الموارد.

•فريق عمل صحي يقوم بأداء عمله على أكمل وجه ،وهو ذلك الفريق
الذي يعمل بأساليب تتصف بسرعة االستجابة ،والعدالة في تقديم
الخدمات والفعالية في تحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة ،مع
األخذ في االعتبار الموارد المتاحة والظروف المحيطة ،بمعنى ،توفر
أعداد كافية من الموظفين مع تمتعهم بمزيج جيد من الخبرات ومراعاة
فضال عن التحلي باالستجابة االحترافية واإلنتاجية.
التوزيع المناسب،
ً

•نظام المعلومات الصحية الذي يعمل بشكل جيد هو النظام الذي
يؤكد على الحصول عل المعلومات الموثوقة وتحليلها ونشرها
واستخدامها في الوقت المناسب فيما يتعلق بمحددات الصحة وأداء
النظم الصحية والحالة الصحية.
المصدر :منظمة الصحة العالمية.

•النظام الصحي الذي يعمل بشكل جيد هو النظام الذي يؤكد على
النفاذ العادل للمنتجات الطبية األساسية واللقاحات والتكنولوجيات
التي تتصف بالجودة واألمان والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة ،كما
يتميز بالسالمة العلمية واالستخدام الذي يحقق المردود الجيد للتكلفة.

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

نظام معلومات صحية

استجابة

•نظام تمويل لألغراض الصحية يعمل بشكل جيد ،وينجح في تدبير
األموال الكافية للصرف على األغراض الصحية ،بأساليب تكفل
قدرة األفراد على االستفادة من الخدمات التي هم في حاجة إليها،
وحمايتهم من الوقوع في ضائقة مالية أو تعرضهم للفقر نتيجة
اضطراهم إلى تدبير مقابل تلك الخدمات.

•تنطوي القيادة والحكم الرشيد على ضمان توفر أطر عمل لوضع
ً
جنبا إلى جنب مع الرؤية الشاملة الفعالة ،وبناء
سياسات استراتيجية
التحالفات ووضع القواعد التنظيمية والحوافز المناسبة ،مع إيالء
االهتمام إلى تصميم النظم وتحديد المسؤوليات واألدوار كي يضفي
المساءلة.
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الصحة حتى الوقاية والعالج وإعادة التأهيل والرعاية المخففة
لآلالم .يقلل حماية األشخاص من التبعات المالية المترتبة على
الدفع مقابل الخدمات الصحية من أموالهم الخاصة من خطورة
وقوع األشخاص في براثن الفقر بسبب اإلصابة بمرض غير
متوقع يقتضي منهم إنفاق مدخرات حياتهم أو بيع ممتلكاتهم أو
االقتراض ،مما يؤدي إلى تدمير مستقبلهم ومستقبل أطفالهم
(منظمة الصحة العالمية2019 ،هـ).
يعتبر تحقيق التغطية الصحية الشاملة أحد األهداف التي
وضعتها دول العالم عند اعتماد أهداف التنمية المستدامة
( )SDGفي عام  .2015ويرد مباشرة في الهدف “ 3.8تحقيق
التغطية الصحية الشاملة التي تتضمن الحماية من المخاطر
المالية والنفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة
والنفاذ إلى اللقاحات واألدوية األساسية واآلمنة والفعالة
والجيدة وميسورة التكلفة للجميع” ،حيث يشير صراحة إلى
الدور الرئيسي للنفاذ إلى المنتجات الصحية .يساهم الكثير
من أهداف التنمية المستدامة األخرى المتعلقة بالصحة في
التغطية الصحية الشاملة3 .
ينطوي السبيل المفضي إلى تحقيق التغطية الشاملة على
اختيارات سياسية مهمة .تنطوي التغطية الشاملة على
أوجه مفاضلة بين أبعاد التغطية المختلفة :نسبة التكاليف
الصحية التي تغطيها الحكومة و/أو التأمين ،ونسبة الخدمات
المشمولة ونسبة السكان المشمولين (انظر الشكل .)2.4
تعكس أبعاد التغطية هذه مجموعة من الخيارات السياسية
بشأن المزايا وترشيدها التي تندرج بين القرارات الحاسمة التي
تواجه الدول في إصالحها أنظمة التمويل الصحية الرامية إلى
تحقيق التغطية الشاملة.
خلصت توقعات منظمة الصحة العالمية إلى أن معظم البلدان
متوسطة الدخل يجب أن تكون قادرة على حشد التمويل الالزم
لتطوير األنظمة الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بحلول
عام  2030من الموارد المحلية ،في حين أن معظم البلدان
منخفضة الدخل ستواجه فجوة تمويلية (ستينبرغ وآخرون،
.)2017

الشكل  :2.4أبعاد التغطية الصحية الشاملة الثالثة

التكاليف
المباشرة:
نسبة
التكاليف
المشمولة

تضمن
خدمات
أخرى

تقليل تقاسم التكلفة
والرسوم

األموال
المجمعة الحالية
الخدمات :ما
الخدمات المشمولة؟

االمتداد إلى

غير المشمول

السكان :من السكان المشمولون؟

المصدر :منظمة الصحة العالمية .التغطية الشاملة  -األبعاد الثالثة ،متاحة على الرابط:
.https://www.who.int/health_financing/strategy/dimensions/en/
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األطر الدولية للنفاذ :سلسلة القيمة
لألدوية ومنتجات الصحة

تتسم التكنولوجيات الطبية بأنها منتجات معقدة حيث إنها ال
تكون فعالة إال بمشورة خبير وغير ذلك من الخدمات الطبية .ومن
ثم ،فإن ضمان النفاذ إلى المنتجات الصحية ،واألدوية على وجه
ً
ً
ً
صحيا
نظاما
منفصال فحسب ،بل يتطلب
حدثا
خاص ،ال يعتبر
ً
يعمل بكامل طاقته.
وبمرور الوقت ،صيغ عدد من أطر النفاذ للحصول على األدوية:
ضم إطار نفاذ منظمة الصحة العالمية العناصر التالية :االنتقاء
واالستعمال الرشيد لألدوية ،واألسعار المعقولة ،والتمويل
المستدام ،ونظم الصحة اإلمداد الموثوق بها (منظمة الصحة
العالمية.)2004 ،
ً
إطارا يتمحور حول التوافر
اقترح خبراء السياسات الصحية
وإمكانية النفاذ والقدرة على تحمل التكلفة والكفاية وإمكانية
القبول (أوبريست وآخرون.)2007 ،
ويوجه إطار مقترح آخر المزيد من االهتمام للجوانب الدولية
للشراكات من أجل الحصول على األدوية (فورست ورايتش،
.)2010
تضع منظمة الصحة العالمية مفهوم مجموعة من الخطوات
والعوامل التي تساهم في ضمان النفاذ إلى التكنولوجيات
الطبية مثل االستعانة بدورة حياة المستحضرات الصيدالنية،
الموضحة في الشكل  ،3.4التي تتبع دواء ما من مرحلة
االكتشاف حتى استخدام المرضى له.
يبدأ النفاذ بتركيز جهود البحث والتطوير على احتياجات الصحة
العامة .على سبيل المثال ،تمثل النبذات عن المنتجات
المستهدفة التي تحدد الخصائص المثالية لدواء أو لقاح مفقود
لمسببات األمراض التي يمكن أن تسبب جائحة مثل حمى
الوادي المتصدع واإليبوال وغير ذلك أدوات لضمان التركيز على
الصحة العامة (انظر الفصل الثالث ،القسم جيم .)3.يجب وضع
االحتياجات الخاصة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والسكان
الضعفاء وبصفة خاصة األطفال في االعتبار ،على سبيل المثال،
بدال من
عن طريق إعطاء أولوية إلعطاء الدواء عن طريق الفم
ً
الوريد.
تعتبر عملية التصنيع ،التي ترتبط بمتطلبات الحصول على
ً
ً
أساسيا لضمان أن المنتجات الصحية
عنصرا
ترخيص بالتسويق،
ذات نوعية جيدة .ويقع على عاتق الهيئات التنظيمية الوطنية
مسؤولية جودة المنتجات الصحية وسالمتها وكفاءتها .ويمكن
أن يؤثر ضعف الجهاز التنظيمي على نتائج المرضى وينطوي
على إمكانية عرقلة المبادرات لتحسين النفاذ ،على سبيل المثال،
عن طريق استغراق الكثير من الوقت للموافقة على استخدام
المنتجات في بلد ما (انظر الفصل الثاني ،القسم ألف6.
والفصل الرابع ،القسم ألف.)11.
ً
ً
أساسيا لتجنب إهدار الموارد
أمرا
يعتبر االنتقاء الرشيد لألدوية
المالية الثمينة على التدخالت األقل فعالية .وتعتبر المبادئ
التوجيهية للعالج والقائمة النموذجية لألدوية األساسية لمنظمة
الصحة العالمية أدوات أساسية لمساعدة البلدان على اتخاذ
قرارات رشيدة بشأن المشتريات (انظر القسم ألف.)7.

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الشكل  :3.4ضمان النفاذ مع سلسلة القيمة لألدوية ومنتجات الصحة

االستخدام المسؤول
صرف األدوية
وصف األدوية
والتشخيصات

التوزيع
الشراء والتوريد
االنتقاء
التنظيم
البحث والتطوير

المصدر :أمانة منظمة الصحة العالمية.

تفرض نفقات األدوية الكبيرة ،ال سيما أسعار األدوية الجديدة
ً
ً
متزايدا على جميع األنظمة الصحية فيما يتعلق
ضغطا
المرتفعة،
بقدرتها على توفير نفاذ كامل وميسور التكلفة للرعاية الصحية
الجيدة .تعرقل النسبة المئوية المرتفعة للنفقات الصحية على
األدوية ( 20إلى  60بالمائة ،على النحو المبين في مجموعة من
الدراسات التي ُأجريت في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
محددة) إحراز التقدم للعديد من البلدان التي تلتزم بتحقيق التغطية
الصحية الشاملة (رايتش وآخرون.)2016 ،

.3

معنى ومقياس “النفاذ”

وقد عرفت منظمة الصحة العالمية تعبير “النفاذ” إلى األدوية
بأنه توافر وتوفير األدوية األساسية على نحو منصف أثناء عملية
اقتناء الدواء (منظمة الصحة العالمية2003 ،أ .)2004 ،وعادة
ما يفهم أن عدم إمكانية النفاذ تعني غياب خيارات عالج متاحة
وميسورة التكلفة للمريض .وفي حالة األجهزة الطبية ،فإن األمر
ال يقتصر على عدم توفر معدات التشخيص أو أجهزة العالج ،بل
قد يعكس كذلك العجز عن االستفادة من األجهزة المتوفرة ،على
سبيل المثال ،بسبب نقص الصيانة أو البنية التحتية أو المشغلين
المهرة .ومن الضروري أن يتاح العالج المالئم بشكل فعلي وأن
يكون ميسور التكلفة للمريض .رغم وجود نقص في جمع البيانات
بصورة منهجية بشأن النفاذ إلى األدوية األساسية بأسعار معقولة
عبر البلدان 4،يرد أدناه مخطط للبيانات المتوفرة.

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

أما فيما يتعلق بعملية الشراء ،يتزايد االعتراف بالحاجة إلى الحوكمة
الرشيدة بوصف ذلك عقبة كبيرة في طريق تحقيق التغطية
الصحية الشاملةُ .يعقد ضعف الحوكمة النفاذ إلى المنتجات
الصحية عن طريق تأجيج أوجه القصور وتشويه المنافسة وجعل
النظام عرضة للفساد والتبديد واالحتيال وإساءة االستعمال
والتأثير غير المبرر .إضافة إلى ذلك ،فإن إمكانية الحصول على
ً
معلومات وافية تعتبر ً
أساسيا بالنسبة التخاذ القرارات ومتابعة
أمرا
السياسات والتنفيذ وإقامة المساءلة .ويشكل وصف المنتجات
ً
ً
جوهريا لضمان تحقيق
أمرا
الطبية وصرفها واستعمالها المناسب
التأثير الصحي واستخدام الموارد الفعال .وتشير التقديرات إلى
أنه يتم وصف أو صرف أو بيع نصف مجموع األدوية في العالم
ً
سوءا استخدام نسبة مماثلة
بصورة غير مالئمة .ومما يزيد األمر
من األشخاص أدويتهم بصورة غير صحيحة .تتضمن العوامل التي
تساهم في وجود الوصف والصرف واالستخدام غير المالئم عدم
كفاية تدريب القوى العاملة والتشخيصات غير الصحيحة والتكاليف
الباهظة أو عدم توافر األدوية واألنشطة المتعلقة بتسويق المنتج
والترويج له .يظهر أحد أمثلة تأثير الوصف والصرف والمبيعات
غير المالئمة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات ،حيث تعتبر
ً
ً
رئيسيا للحفاظ على فعالية مضادات
أمرا
اإلدارة السليمة لألدوية
الميكروبات المتوفرة (انظر الفصل الثاني ،القسم ألف5.؛ والفصل
الثالث ،القسم جيم2.؛ والفصل الرابع ،القسم باء.)2.

وبوجه عام ،يساهم عدم كفاية تمويل المنتجات الصحية وارتفاع
أسعار المنتجات الصحية الجديدة والعمليات والتدخالت السياسية
غير الفعالة في إدارة اإلنفاق في التحديات التي تواجه نظام الصحة
في تحقيق التغطية الصحية الشاملة .تُ شير تقديرات منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أنه يمكن توجيه ما
يصل إلى ُخمس النفقات الصحية نحو استخدام أفضل عن طريق
تجنب التبديد الذي يحدث( :أ) عند تسعير المنتجات الصحية بأعلى
من الالزم؛ (ب) عند عدم استخدام البدائل األقل تكلفة ولكنها على
نفس القدر من الفعالية؛ و(ج) عند عدم استخدام المنتجات التي
تم شراؤها على اإلطالق (منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي2017 ،ب).
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القدرة على تحمل التكاليف
تعتبر األسعار من المحددات المهمة للقدرة على تحمل تكاليف
األدوية ال سيما في البلدان التي يكون فيها قطاع الصحة العامة
ً
ضعيفا وحيث يضطر عدد كبير من السكان إلى شراء عالجهم من
األسواق الخاصة ودفع ثمنها من مواردهم الشحيحة .وتحسب
ً
وفقا
منظمة الصحة العالمية “القدرة على تحمل” سعر دواء ما
ً
أجرا ،من العمال الحكوميين غير المهرة
أليام العمل ألقل الفئات
المطالبين بشراء عالج مختار لألمراض الحادة والمزمنة الشائعة
(منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للعمل الصحي.)2008 ،
يتمثل أحد التحديات في قياس القدرة على تحمل األسعار في
االفتقار إلى البيانات أو أنها ذات نوعية رديئة في معظم البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل .ومن بين  26دراسة استقصائية في
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ُأجريت في الفترة من 2007
ً
سعرا،
إلى  ،2014كانت أسعار المرضى لألدوية الجنيسة األقل
في المتوسط ،أعلى بنسبة  2.9مرة من األسعار المرجعية الدولية
في مرافق القطاع العام وأعلى بنسبة  4.6مرة في مرافق القطاع
الخاص 5.على سبيل المثال ،خلصت دراسة ُأجريت في عام 2017
بشأن توافر وأسعار والقدرة على تحمل تكاليف األدوية الالزمة
لألمراض المزمنة الشائعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أن
البلدان دفعت  1.4ضعف األسعار المرجعية الدولية لشراء األدوية
ً
سعرا و 9.1أضعاف للعالمات التجارية المبتكرة (وانج
الجنيسة األقل
وآخرون.)2017 ،
يمكن اعتبار النفقات من األموال الخاصة لألسرة على الرعاية الصحية
“كارثية” إذا تجاوزت  10أو  25بالمائة من إجمالي الدخل أو اإلنفاق
االستهالكي لألسرة .وتؤدي إلى اإلفقار عندما تجعل االستهالك غير
الطبي لألسرة دون خطوط الفقر .قدر تقرير أجرته منظمة الصحة
العالمية والبنك الدولي عام  2019أن  927مليون فرد ينفقون أكثر
من  10بالمائة من ميزانية األسرة المعيشية على الرعاية الصحية
ويقع ما يقرب من  90مليون فرد في براثن الفقر الشديد كل
عام بسبب النفقات الصحية من أموالهم الخاصة (منظمة الصحة
العالمية والبنك الدولي .)2020 ،وتُ شير األدلة من مناطق منظمة
الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا وأوروبا إلى أن األدوية تعتبر
العوامل الرئيسية في اإلنفاق الصحي من األموال الخاصة لألسرة
(المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا2019 ،؛ وانج
وآخرون.)2018 ،
ُيقارن نهج آخر لقياس النفاذ بين متوسط تكلفة سلة األدوية ،للفرد،
المبلغ عنها على األدوية لكل فرد .ففي عام ،2016
والنفقات ُ
وضعت لجنة النسيت المعنية بسياسات األدوية األساسية نماذج
المتطلبات المالية لتمكين النفاذ الشامل إلى مجموعة أساسية من
األدوية األساسية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،وقدرت
سنويا6.
ً
ً
ً
ً
واستنادا
أمريكيا للفرد
دوالرا
أن ذلك سيتطلب  13إلى 25
إلى النتيجة التي تفيد أنه ،في عام  ،2010أنفقت معظم البلدان
منخفضة الدخل و 13من بين  47من البلدان متوسطة الدخل أقل
ً
ً
أمريكيا للفرد على األدوية ،خلصت اللجنة إلى أن نسبة
دوالرا
من 13
كبيرة من سكان العالم ال يمكنهم النفاذ حتى إلى أهم األدوية (فيرتز
وآخرون.)2017 ،

مدى التوافر
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تحليال لمدى توافر األدوية األساسية
أجرت منظمة الصحة العالمية
ً
والقدرة على تحمل تكاليفها في القطاعين العام والخاص في
 26دراسة استقصائية أجريت في البلدان ذات الدخل المنخفض
والدخل المتوسط األدنى في الفترة بين عامي  2007و.2014
وقد جرى تعريف “مدى توافر األدوية” بنسبة منافذ البيع التي
ً
فعليا منتجات دوائية فردية يوم إجراء الدراسة
قد توجد بها

االستقصائية (منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للعمل في
مجال الصحة .)2008 ،خلصت تلك الدراسات االستقصائية بشأن
األدوية الجنيسة المختارة إلى أن متوسط مدى توافر تلك األدوية
بلغ  58بالمائة في القطاع العام و 67بالمائة في القطاع الخاص،
مع وجود اختالف كبير بين البلدان 7.على سبيل المثال ،تبين أن
متوسط مدى توافر أي دواء في القطاع العام بلغ  35.5بالمائة
مقارنة بنسبة  56.7في القطاع الخاص في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ8.
من المقدر أن التكاليف التي يتحملها المرضى تقل بنسبة 60
بالمائة في القطاع الخاص إذا ما جرى تخزين األدوية العامة
على حساب المنتجات األصلية ،بسبب االنخفاض العام في
أسعار العالجات الجنيسة (كاميرون ولينغ .)2010 ،لكن ،كما ذُ كر
ً
ً
فقرا من السكان من تحمل تكاليف
سابقا ،قد ال يتمكن األكثر
ً
حتى المنتجات الجنيسة األقل سعرا ،ال سيما حين ال تتاح سوى
عن طريق النظام الخاص األكثر تكلفة (نيونز وآخرون.)2010 ،
ومن ثم ،فإن ضمان توفير األدوية بأقل التكلفة أو بدون تكلفة
للمريض عند االستخدام من خالل النظام الصحي العام مهم
لتحقيق االستفادة للجميع وهو من المسؤوليات التي تقع بالدرجة
األولى على عاتق الحكومات.

.4

سياسات األدوية الجنيسة ،وضبط
األسعار ومرجعية التسعير

تعتبر سياسات األدوية الجنيسة (بما في ذلك السياسات المتعلقة
بمنتجات األدوية البيولوجية المماثلة) التي تهدف إلى زيادة حصة
السوق من األدوية الجنيسة التي تتمتع بأسعار أقل ،وضبط
أسعار األدوية وتنظيم مستوى استرداد النفقات الطبية من
المستهدفات السياسية الرئيسية لضبط ميزانيات الصحة ،وجعل
أسعار األدوية وغيرها من الخدمات والمنتجات الصحية في متناول
شريحة أكبر من األفراد.

(أ)

سياسات األدوية الجنيسة

ازداد معدل استخدام األدوية الجنيسة زيادة مطردة ليس فقط في
ً
أيضا في البلدان المتقدمة نتيجة للضغوط
البلدان النامية ولكن
االقتصادية على ميزانيات الصحة .وتستخدم العديد من البلدان تدابير
مختلفة لزيادة حصتها في السوق من األدوية الجنيسة ذات األسعار
األرخص للتحكم في ميزانيات الصحة .وعند انتهاء البراءات المتعلقة
باألدوية “التي تحقق أعلى اإليرادات” أو اقتراب انتهاء مدة البراءات
الخاصة بها ،يمكن توقع مواصلة زيادة حصة السوق من األدوية
الجنيسة ومنتجات األدوية البيولوجية المماثلة.
ويمكن تقسيم سياسات األدوية الجنيسة إلى ما يسمى سياسات
جانب العرض وجانب الطلب (كينغ وكانافوس.)2002 ،

()1

التدابير المتعلقة بجانب العرض

تستهدف التدابير المتعلقة بجانب العرض في األساس أصحاب
المصلحة المعنيين بنظام الرعاية الصحية ،والمسؤولين عن تنظيم
الدواء وإجراءات التسجيل وسياسة المنافسة (مكافحة االحتكار)
وحقوق الملكية الفكرية والتسعير والتعويض .ومن خالل هذه
التدابير ،يمكن أن يكون لصناع القرار السياسي تأثير على النحو التالي:
السرعة التي يمكن بها مراجعة دواء جنيس من قبل السلطة
التنظيمية

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

ً
وفقا لشروط
واتخاذ القرار المتعلق بمنح أو عدم منح براءة
األهلية المطبقة

وتحسين ثقة واصفي األدوية والموزعين والمستهلكين في
جودة وفعالية األدوية الجنيسة

وأسلوب حماية بيانات االختبارات السريرية من المنافسة غير
المشروعة

وزيادة الطلب من جانب المستهلكين على األدوية الجنيسة
من خالل انخفاض المدفوعات المشتركة مقارنة بمنتجات
الم َص ِّنع األساسي
ُ

والعالقة بين السماح بعرض األدوية في السوق وحماية
البراءات ،إن وحدت (استثناء “بوالر” وربط البراءات)

الم ْنتِ ج األساسي على توسيع نطاق حماية الملكية
وقدرة ُ
الفكرية ،على سبيل المثال ،من خالل تمديد مدة البراءة
ومستوى المنافسة بين الشركات المصنعة ،ومتابعة
االتفاقيات بين شركات اإلنتاج األساسية وشركات تصنيع
األدوية الجنيسة
وسعر (أسعار) الدواء (األدوية) الجنيسة

وتعويض القائمين على شراء الدواء (األدوية).
ُيشكل قانون هاتش  -واكسمان في الواليات المتحدة أحد أمثلة
التدابير المتعلقة بجانب العرض (انظر اإلطار .)1.4

()2

التدابير المتعلقة بجانب الطلب

تستهدف التدابير المتعلقة بجانب الطلب ،أصحاب المصلحة بصفة
عامة ،مثل المتخصصين في الرعاية الصحية المسؤولين عن وصف
األدوية للمرضى (عادة األطباء) ،واألشخاص القائمين على صرف و/
أو بيع األدوية ،والمرضى/المستهلكين الراغبين في الحصول على
األدوية الجنيسة .وتتعلق هذه التدابير عادة باألنشطة التي تحدث بعد
الم ْنتِ ج األصلي حقه االستئثاري في تسويق الدواء األصلي
أن يفقد ُ
ودخول األدوية الجنيسة إلى السوق.
ومن خالل استخدام تدابير جانب الطلب المناسبة يمكن لصانعي
السياسات فعل ما يلي:
زيادة حرص األطباء على استخدام اسم الدواء غير مسجل
ً
عالميا (/)INNاسم الدواء الجنيس ،عند وصف إصدار
الملكية
بدال من استخدام
(إصدارات) األدوية الجنيسة للمرضى ،وذلك ً
اسم العالمة التجارية للدواء األصلي

وتحسين النظرة إلى األدوية الجنيسة ،وبذلك ال يوجد فرق
في تأثير العالج.
وتنتهج معظم السياسات في البلدان ذات الدخل المرتفع
أنظمة للتأمين الصحي ،تتضمن إجراءات سداد النفقات العالجية
و/أو المساهمة في تحمل التكلفة ال توجد في بعض البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل .وتؤدي الفروق في العوامل
المرتبطة بسياق التنفيذ بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل ،التي تؤثر على السياسات المؤيدة
لألدوية الجنيسة ،إلى صعوبة التنبؤ بأي السياسات التي يمكن
ترجمتها بنجاح ونقلها من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقد يحتاج األمر إلى شرطين من شروط التمكين قبل التنفيذ
الفعال للسياسات المؤيدة لألدوية الجنيسة من قبل دولة
منخفضة أو متوسطة الدخل:
آلية لخلق يقين بتمتع األدوية الجنيسة بجودة مضمونة،
فعال
ويتطلب هذا وجود نظام تشريعي ّ
إمدادات قوية من األدوية الجنيسة للتأكد من توافر أدوية
عالية الجودة ومنخفضة التكلفة.
وتوحي خصائص نظم الرعاية الصحية في العديد من البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل باألهمية الكبيرة للسياسات المتعلقة
بالطلب التي يدفعها المستهلكون ،حيث يتم تمويل األدوية إلى
حد كبير من المصاريف المباشرة الفعلية ،كما يؤدي المستهلكون
ً
ً
رئيسيا في اختيار المنتجات المشتراة
دورا
أو المرضى أنفسهم
دون وجود حلقة في المنتصف متمثلة في عنصر وسيط لوصف
الدواء.

اإلطار  :1.4قانون هاتش  -واكسمان في الواليات المتحدة باعتباره أحد التدابير المتعلقة بجانب العرض لتعزيز المنافسة في
مجال إنتاج األدوية الجنيسة
ً
يوما (لالطالع على الحقوق االستئثارية التنظيمية،
يمنح قانون هاتش  -واكسمان في الواليات المتحدة فترة حصرية تنظيمية تبلغ 180
انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.و)) لصاحب طلب الدواء الجنيس األول لتقديم شهادة تفيد بأن البراءة المرتبطة بدواء معتمد غير
صالحة ،وغير قابلة للتنفيذ أو لن تنتهك من قبل منتج الدواء الجنيس .يتمثل الغرض من هذا الحكم الذي يطلق عليه اسم “حصرية
األدوية الجنيسة” في تشجيع أصحاب طلبات األدوية الجنيسة على الطعن في براءات األدوية المعتمدة أو التعامل معها .وقد أثر قانون
ً
ً
شديدا على المنافسة في مجال إنتاج األدوية الجنيسة في الواليات المتحدة ،حيث ارتفعت حصة السوق من
تأثيرا
هاتش  -واكسمان
وصفات األدوية الجنيسة من  18.6بالمائة في عام ( 1984عند سن القانون) إلى  88بالمائة في عام ( 2015بيرندت وإيتكن2011 ،؛
ً
مثيرا للجدل .يتمتع مودعو الطلبات
ووترس وآخرون .)2017 ،ومع ذلك ،فإن تأثير حصرية األدوية الجنيسة على سعر األدوية الجنيسة كان
الذين ُيمنحون حصرية األدوية الجنيسة “باحتكار ثنائي” فعال 9مع الشركة المنشئة أثناء فترة الحصرية ويميلون إلى تحديد أسعارهم بحيث
تقارب سعر الدواء األصلي10.
ً
ووفقا للجنة التجارة االتحادية األمريكية ،فإن سعر األدوية الجنيسة أثناء فترات حصرية األدوية الجنيسة
يبلغ ،في المتوسط 74 ،بالمائة من السعر األصلي ،وتعتبر األدوية الجنيسة التي تدخل السوق وهي تحمل حقوق حصرية أكثر تكلفة ،في
المتوسط ،بنحو  30بالمائة عن األدوية الجنيسة التي تدخل السوق بدونها (تين وويندلينج2014 ،؛ أولسن وويندلينج .)2013 ،تعتبر أحكام
الحصرية المماثلة التي تنطبق على صاحب الطلب األول فيما يتعلق بدواء بيولوجي مماثل لتأسيس منتجه قابلة للتغيير بدواء بيولوجي
سبق اعتماده 11.لالطالع على وصف للحقوق االستئثارية التنظيمية ،انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.و).

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

وزيادة صرف اإلصدار (اإلصدارات) الجنيسة من قبل األفراد
القائمين على صرف و/أو بيع األدوية (على سبيل المثال ،عن
طريق سياسات بدائل األدوية الجنيسة)

وتأثير نمط االستهالك اإلجمالي للدواء (األدوية) الجنيسة في
نظام الرعاية الصحية
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

()3

مقارنة لسياسات األدوية الجنيسة المختارة

ً
اختالفا
يختلف سعر األدوية الجنيسة وحصة السوق الخاصة بها
ً
كبيرا من بلد آلخر 12.وقد ُيعزى ذلك إلى أوجه االختالف في
سياسات التسعير والتعويض ووصف األدوية الجنيسة وقوانين
االستبدال وكذلك العوامل السياسية والثقافية األخرى13 .
وجدت دراسة ُأجريت عام  2014أن األسعار التي دفعتها الحكومة
مقابل مجموعة مختارة من األدوية الجنيسة كانت أعلى ،في
المتوسط ،بنسبة  7.32أضعاف في أستراليا عن إنجلترا .وتشير
الدراسة إلى عدد من التفسيرات المحتملة لهذا الفارق السعري
التي تشمل )1( :االختالفات في نظام ومنهجية الكشف عن
األسعار المستخدمين لتحديد األسعار التعويضية في كل بلد؛
ً
دعما للمنافسة في
( )2أوضاع السوق اإلجمالية التي تعتبر أكثر
مجال إنتاج األدوية الجنيسة في إنجلترا؛ و ( )3ارتفاع معدالت
وصف األدوية الجنيسة في إنجلترا (الذي بدوره كان ُيعزى إلى
وجود قدر أكبر من الحوافز لوصف األدوية الجنيسة وتحسين
معرفة الممارسين فيما يتعلق بسالمة األدوية الجنيسة وجودتها
وتكافؤها الحيوي وقلة مقاومة أصحاب المصلحة الرئيسيين
لوصف األدوية الجنيسة) 14.وقد أصلحت أستراليا ،منذ تاريخ
الدراسة ،نظام ومنهجية الكشف عن األسعار لديها ،حيث أصبحا
شبها في الوقت الحالي لنظام إنجلترا15 .
ً
أكثر
ً
عاما ،في نيوزيلندا ،إلى عملية
تمويال
تخضع األدوية الممولة
ً
مناقصة تنافسية تكون متاحة لجميع األدوية القابلة للتبادل من
ً
وغالبا ما يقتصر تقديم اإلعانات الحكومية على
الناحية العالجية.
منتج أو منتجين لكل فئة عالجية ،ويظل للمستهلكين الحرية في
شراء العالمات التجارية البديلة من السوق المفتوح .ووجدت
دراسة ُأجريت عام  2018أن نيوزيلندا استطاعت ،باستخدام
نظام المناقصات هذا ،التفاوض على أسعار منخفضة لدواء
أتورفاستاتين مع الشركة المنشئة قبل انتهاء صالحية البراءة،
وتمكنت من الحفاظ على انخفاض األسعار بعد انتهاء صالحية
البراءة مقارنة بغيرها من البلدان األخرى في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ ،التي استخدمت ،على نحو مختلف ،التسعير
الحر في السوق الخاص والمناقصات التنافسية في القطاع
العام (سنغافورة) ،وتخفيضات األسعار اإللزامية عقب دخول
األدوية الجنيسة (جمهورية كوريا) وتخفيضات األسعار اإلجبارية
إلى جانب مراجعات الكشف عن األسعار الالحقة (أستراليا) (روياد
وآخرون.)2018 ،

(ب) ضبط األسعار
هناك إمكانية لمنتجي األدوية الستغالل السوق على نحو
استئثاري عند مواجهة الطلب على األدوية الذي يظل عند معدالته
ً
نسبيا بغض النظر عن التغييرات السعرية (وهو ما يسمى
الثابتة
“طلب غير مرن”) .وقد أدى هذا بالعديد من البلدان إلى ضبط
ً
جزئيا في سوق المنتجات الصيدالنية ،وفي
األسعار على األقل
أغلب األحيان للمنتجات المشمولة ببراءات اختراع16.
واستُ خدمت استراتيجيات مختلفة لضبط األسعار .وتشمل
السيطرة على أرباح الشركات المصنعة ،وضوابط األسعار
المباشرة ومقارنة األسعار باألسعار المرجعية الداخلية أو الخارجية
للبلد ،وتقييد اإلنفاق من جانب األطباء ،وإنفاذ المبادئ التوجيهية
لوصف األدوية ،وربط الموافقة على التسويق باألسعار ،ووضع
حدود على األنشطة الترويجية لألدوية.
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ويمكن تطبيق ضوابط األسعار سواء على مستوى الشركة
المصنعة ،أو على مستوى تاجر الجملة أو التجزئة (انظر اإلطار
 2.4لألسعار المرجعية وضوابط األسعار في كولومبيا) .ويتجلى

أسلوب التحكم في األسعار بطريقة مباشرة على نحو أكبر،
عندما تحدد الحكومة سعر البيع وتمنع البيع بأي سعر آخر .عندما
يكون لدى الحكومات احتكار كلي أو شبه كلي في (بعض أنواع)
المنتجات الصحية ،قد يعزز ذلك من موقفها في المفاوضات
بشأن األسعار .يهدف مجلس مراجعة أسعار األدوية المشمولة
ببراءات اختراع في كندا إلى ضمان عدم المغاالة في أسعار
األدوية المشمولة ببراءات ويراقب األسعار التي تتقاضاها
الشركات مقابل األدوية المشمولة ببراءات في كندا مقارنة بعدد
من الواليات القضائية األخرى .وإذا رأى المجلس ارتفاع سعر
ما بدرجة مبالغ فيها ،فيمكنه إصدار أمر بتخفيض السعر و/أو
إجراء خصم مقابل من فائض اإليرادات 17.ولدى المكسيك نظام
مماثل (غوميز دانتيس وآخرون.)2012 ،

(ج)

التسعير المرجعي

يمكن أن ُيحدد التسعير المرجعي السعر الجبري على المستوى الوطني،
أو يمكن استخدامه في سياق المفاوضات لتحديد هذا السعر أو تحديد
مستوى التعويض عن تكلفة المنتج على أساس سعر (أسعار) منتج
من المنتجات الصيدالنية في البلدان األخرى (“خارجي”) أو بالنسبة
لطرق العالج القائمة في نفس البلد (“داخلي”) .ويتحكم التسعير
ً
مفيدا بصورة
المرجعي عادةً في مستوى التعويض ومن ثم يكون
وينظر للتسعير
رئيسية في البلدان ذات النظم القائمة على التأمينُ .
ً
تقييدا بالمقارنة بضوابط األسعار المباشرة.
المرجعي هذا على أنه أقل

()1

التسعير المرجعي الخارجي

يعتبر التسعير الدولي أو التسعير المرجعي الخارجي هو عملية
مقارنة سعر (أسعار) منتج من المنتجات الصيدالنية مع األسعار
السارية في مجموعة من البلدان المرجعية (إسبن وآخرون.)2011 ،
ويمكن استخدام أساليب مختلفة لتحديد البلدان المرجعية في
ً
وأيضا لحساب األسعار المرجعية الخارجية .وهناك
“سلة المقارنة”
ً
أيضا العديد من األساليب لتطبيق التسعير المرجعي الخارجي في
الحياة العملية .ويصف اإلطار  4.2كيفية تحديد التسعير المرجعي
الخارجي وضوابط األسعار المستخدمة في كولومبيا.

()2

التسعير المرجعي الداخلي

وعلى النقيض من ذلك ،يقارن التسعير المرجعي الداخلي نفس
األدوية أو أدوية مشابهة في نفس البلد .وتُ َص َّنف األدوية التي
ً
وفقا لنظام التصنيف العالج الكيميائي التشريحي
تتم مقارنتها
ً
( ،)ATCالذي يقارن بين األدوية على خمسة مستويات ،بدءا من
وصوال إلى التركيب
العضو أو الجهاز الذي يعمل عليه الدواء،
ً
الكيميائي (مستوى  ATCالخامس) 18.ويعتبر التسعير المرجعي
الداخلي “ممارسة الستخدام سعر (أسعار) األدوية المتطابقة
(مستوى  ATCالخامس) أو منتجات مشابهة (مستوى ATC
الرابع) أو حتى مع العالجات المكافئة (التي قد ال يتطلب األمر
فيها استخدام دواء) في بلد ما” لتحديد سعر 30.ويتصف التسعير
المرجعي الداخلي بفعالية على نحو خاص عند النظر في تسعير
منتجات شركات األدوية األصلية ،التي تحتوي على نفس
المكونات الصيدالنية النشطة ( )APIمثل اإلصدارات الجنيسة،
ولكنها تكون في المعتاد أكثر تكلفة .تحولت الهند ،في سياستها
لألدوية الوطنية لعام  ،2012إلى هذه الطريقة الخاصة بضبط
األسعار حسب السوق من النظام السابق لضوابط األسعار القائم
على تكلفة التصنيع .ويرتكز الحد األقصى للسعر المسموح به
لألدوية الخاضعة للمراقبة على متوسط بسيط ألسعار جملة
جميع العالمات التجارية في سوق جزئي خاص يملك أكثر من 1

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

اإلطار  :2.4ضبط األسعار واألسعار المرجعية لخفض أسعار األدوية في كولومبيا
تُ حدد اللجنة الوطنية ألسعار األدوية واألجهزة الطبية الكولومبية ( )CNPMDMاألسعار المرجعية لجميع األدوية الجاري تسويقها
ً
ً
سنويا .ومن أجل تنفيذ ذلك ،تأخذ اللجنة في االعتبار متوسط السعر في
تجاريا في القطاع العام داخل البالد على األقل مرة واحدة
السوق المحلية لمجموعة متجانسة من المنتجات الصيدالنية ،أي المنتجات التي تحمل مكونات متماثلة ،وجرعات وصيغ متشابهة.
في حالة زيادة السعر المحدد لهذا النوع من الدواء عن متوسط سعر المنتجات المتجانسة ،تطبق اللجنة ضوابط األسعار المباشرة
وتُ حدد أقصى سعر للتجزئة.
ً
أيضا في حالة وجود أقل من ثالثة منتجات متجانسة في السوق أو في حالة اعتبار دواء ما ذات
كما تُ طبق ضوابط األسعار المباشرة
ً
ً
ً
اهتمام عام ألسباب تتعلق بالصحة العامة .في مثل هذه الحاالت ،تضع اللجنة سعرا مرجعيا دوليا ( )IRPبمقارنة األسعار المطبقة
على نفس المنتج على األقل في ثالثة بلدان من الثمانية بلدان المختارة من المنطقة (األرجنتين والبرازيل وتشيلي واإلكوادور
والمكسيك وبنما وبيرو واألوروغواي) وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المختارة .وإذا كان السعر في
ً
بلداُ ،يحدد سعر الشريحة المئوية  25باعتباره الحد األقصى لسعر
كولومبيا يتجاوز الشريحة المئوية  25لألسعار في مجموعة 17
التجزئة في كولومبيا19.
مشموال
استخدمت كولومبيا ضوابط األسعار في حالة دواء إيماتينب 20،العالج األولي لسرطان الدم النخاعي المزمن الذي كان
ً
ببراءة في البلد .في عام  ،2014طلبت المنظمات غير الحكومية 21من وزارة الصحة إعالن المصلحة العامة ،مشيرة إلى أنه حسب
أبحاثها ،قد تنخفض أسعار األدوية الجنيسة لما يصل إلى  77بالمائة .وبموجب القانون الكولومبي ،فإن إعالن المصلحة العامة
شرط لمنح ترخيص إجباري 22،وستجري هيئة اإلشراف على الصناعة والتجارة ( )SICالنظر فيه في خطوة الحقة .ويتعين على القرار
الذي ُيعلن المصلحة العامة تحديد الوسائل الالزمة لمعالجة هذا الوضع ،التي قد تتمثل في منح ترخيص إجباري أو تدبير فعال
آخر 23.شرعت وزارة الصحة في اإلجراءات اإلدارية وأبلغت صاحب البراءة في فبراير 24 .2015
في فبراير  ،2016أوصت اللجنة التقنية المعنية بإعالن المصلحة العامة ،المكونة من خبراء من وزارة الصحة ،بأن تلعن الوزارة
ً
أساسا لمنح ترخيص إجباري؛ كما شجعت على التفاوض المسبق بشأن السعر مع
المصلحة العامة بشأن دواء إيماتينب باعتبار ذلك
صاحب الحق .وعقب عدم تكلل المفاوضات بالنجاح مع صاحب البراءة ،أصدرت وزارة الصحة القرار  2475بتاريخ  14يونيو 25 ،2016
أعلنت فيه المصلحة العامة لدواء إيماتينب 26.نص القرار على أن ضرورة الحفاظ على أوجه الكفاءة في اإلنفاق في نظام الضمان
بديال لمنح ترخيص إجباري .ومن ثم ،طلبت من اللجنة الوطنية ألسعار األدوية
االجتماعي ستُ لبيها تدابير ضبط األسعار باعتبارها
ً
واألجهزة الطبية الكولومبية تضمين المنتج في نظام ضوابط األسعار المباشرة ،باالستعانة بمنهجية محدثة لضبط األسعار .تم
تأييد القرار  2475بعد االستئناف ،وفي أعقاب ذلك وضحت اللجنة الوطنية ألسعار األدوية واألجهزة الطبية الكولومبية أنه يجب
تحديد سعر الدواء بأقل سعر مرجعي دولي في عدد من البلدان المحددة ،وليس متوسط السعر في تلك البلدان27.
وبناء على هذه
ً
المنهجية ،حدد اللجنة الحد األقصى لسعر دواء إيماتينب 28الذي يقدر بنحو  44بالمائة من سعره السابق29.

(د)

تقييمات التكنولوجيات المستخدمة في مجال
الصحة

في السنوات األخيرة ،بدأ عدد متزايد من البلدان في تطبيق مبادئ
ترتكز فيها المفاوضات بشأن األسعار على “تقييم التكنولوجيات
عرف الشبكة الدولية لوكاالت تقييم
الصحية” ( .)HTAوتُ ّ
التكنولوجيات الصحية تقييم التكنولوجيات الصحية بأنها “التقييم
المنهجي لخصائص و/أو آثار و/أو تأثيرات تكنولوجيات الرعاية
الصحية .وقد يتناول اآلثار المباشرة والمتوقعة للتكنولوجيات
وكذلك آثارها غير المباشرة وغير المتوقعة .ويتمثل غرضه الرئيسي
في االسترشاد به في وضع السياسات المتعلقة بالتكنولوجيات
في مجال الرعاية الصحية .تُ جري مجموعات متعددة التخصصات
تقييم التكنولوجيات الصحية باالستعانة بأطر تحليلية واضحة
مستمدة من مجموعة متنوعة من الوسائل”32.
يتناول تقييم التكنولوجيات الصحية سالمة منتج ما وفعاليته،
ويجري تحليل فعالية التكلفة له مقارنة بالمنتجات األخرى التي
يمكن مقارنتها .ويعتبر تقييم التكنولوجيات المستخدمة في مجال
الصحة عملية متعددة التخصصات :يتم تجميع معلومات حول

أصبح مفهوم “التسعير حسب القيمة” (ُ )VBPيطرح على طاولة
المناقشات بصورة متزايدة ،في إطار تقييمات التكنولوجيات
الصحية وممارسات التسعير .ورغم عدم وجود تعريف دقيق
ومتفق عليه على نطاق واسع للمفهوم (بارس وبيلوني2013 ،؛
كالتينبوك وباخ2018 ،؛ غارنر وآخرون2018 ،؛ منظمة الصحة
العالمية2015 ،هـ) ،تتمثل أحد التعريفات الواردة في“ :يتألف
التسعير حسب القيمة من التفاوض على أسعار األدوية الجديدة
ً
وفقا لتقييم
حسب القيمة التي يقدمها الدواء الجديد للمجتمع
التكنولوجيات الصحية” (هوسيرو وكاميرون .)2011 ،وبصورة
ً
ً
انعكاسا لمعدل
تحديداُ ،يعتبر الجزء الخاص “بحسب القيمة”
أكثر
فاعلية التكلفة التزايدية ( )ICERللدواء الجديد ،وهذا يعني،
الفائدة اإلضافية لكل وحدة من وحدات التكلفة اإلضافية مقارنة
بمعايير الرعاية ،في إطار الحدود الدنيا التي تحددها الجهات
المشترية (حيثما أمكن تحديد الجهات المشترية للحدود الدنيا).

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

بالمائة من الحصة السوقية في السوق ،إضافة إلى هامش بيع
بالتجزئة بنسبة  16بالمائةُ .أعفيت األدوية المشمولة ببراءات من
ضبط األسعار لمدة خمس سنوات من تاريخ التسويق التجاري
في الهند31.

القضايا الطبية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية المتعلقة
باستخدام التكنولوجيا في مجال الصحة في أسلوب منهجي
فعالة
شفاف ومحايد ،بغية التوصل إلى وضع سياسات صحية َّ
وآمنة تركز على المريض وتسعى لتحقيق أفضل قيمة .ويتناول
تحليل فعالية التكلفة في إطار تقييم التكنولوجيات الصحية
التكاليف المقارنة واآلثار الصحية لتدخل جديد مقارنة بمعايير
الرعاية الحالية لتحديد إذا ما كان التدخل الجديد ُيشكل قيمة جيدة
لما ينفق من أموال .وتمكن هذه المقارنة من تحديد مدى تناسب
التكاليف مع النتائج الصحية المحققة ،ومن ثم تحديد إذا ما كان
يجب تقديم المنتج الطبي للمريض33.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ويجري التعبير بصفة عامة عن معدل فاعلية التكلفة التزايدية
من حيث القيمة النقدية حسب عدد السنوات المصححة بجودة
الحياة ( )QALYالمكتسبة ،حيث يعتبر عدد السنوات المصححة
ً
استخداما للفوائد الصحية لدواء ما
بجودة الحياة التدابير األكثر
حيث يجمع بين فوائد التأثيرات على نوعية الحياة والبقاء في
مقياس واحد.
قد تختلف المنهجيات المستخدمة في حساب الفوائد اإلضافية
ً
ً
كبيرا
اختالفا
والتكاليف اإلضافية المنطبقة مقارنة بمعايير الرعاية
(بيرترام وآخرون .)2016 ،يمكن التعبير عن التسعير حسب القيمة
بأنه التسعير بالمستوى األقصى الذي يتحمله النظام الصحي،
إلى المدى الذي تُ حدد فيه الحدود الدنيا للجهات المشترية للحد
ً
وفقا
األقصى من معدل فاعلية التكلفة التزايدية المقبول
للقيود المفروضة على الميزانية .ومع ذلك ،فإن األسعار التي
قد تكون ،من الناحية النظرية ،فعالة من حيث التكلفة مقارنة
بمعايير الرعاية ربما تظل غير ميسورة التكلفة لألنظمة الصحية.
ً
وغالبا ما تُ حدد الحدود الدنيا للفعالية من حيث التكلفة بما هو
أعلى مما يمكن لنظام صحي تحمله في حالة شراء كمية كبيرة
من المنتجات بتكاليف قريبة للحد األدنى (غارنر وآخرون2018 ،؛
بيرترام وآخرون .)2016 ،فعلى سبيل المثال ،وجدت النمذجة
ً
جديدا لسرطان الثدي يحقق فعالية من حيث
دواء
االقتصادية
ً
التكلفة في بيرو ،رغم أن شراءه سيتكلف ميزانية بيرو بأكملها
لعالج سرطان الثدي (بيرترام وآخرون.)2016 ،
لخص فريق الخبراء التابع للمفوضية األوروبية المعني بالسبل
الفعالة لالستثمار في الصحة ( )EXPHالمناقشة كما يلي“ :يعتمد
مفهوم التسعير حسب القيمة لمنتجات األدوية الجديدة على
المبدأ البسيط الجذاب والحدسي لدفع المزيد مقابل المنتجات
ً
مزيدا من القيمة” .ومع ذلكُ ،يشير فريق الخبراء إلى
التي تحقق
أنه “يوجد فرق بين التسعير حسب القيمة باعتباره وسيلة لدفع
المزيد من األموال مقابل الحصول على مزيد من الفوائد واالبتكار
واألسعار التي تقترب من القيمة اإلجمالية .يعتبر التسعير حسب
القيمة بمفهوم الجزء األول وسيلة لتوفير الحوافز من أجل
تحسين االبتكار ،في حين أن التسعير حسب القيمة بمفهوم الجزء
األخير يعتبر أداة لممارسة القوة السوقية 34،حيث “يمكن إساءة
استخدام التسعير حسب القيمة في األدوية باعتباره استراتيجية
اقتصادية لتعظيم الربح ،األمر الذي يؤدي إلى تحديد األسعار التي
ال تتناسب مع هيكل التكلفة” 35.وتُ شير منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي إلى أن الهدف من األنشطة “القائمة
على القيمة” في القطاع الصحي يتمثل في تحقيق أقصى قدر
من الفوائد الصحية للمرضى والمجتمع بأكمله .ويمكن للتسعير
ً
حافزا
حسب القيمة تحسين االبتكار في مجال الصحة كما أنه يوفر
بدال
لصناعة األدوية لكي تضع تركيزها على االبتكار ذي القيمة
ً
من المنتجات من النوع الذي “يحمل نفس التركيبة الطبية” .ومع
ذلك ،رغم ممارسة بعض أشكال التسعير حسب القيمة ،يبدو أن
ً
طويال يجب قطعه لتحقيق نتيجة من هذا القبيل
طريقا
هناك
ً
على أرض الواقع (باريس وبيلوني.)2013 ،

(هـ) اتفاقيات دخول السوق
ً
أيضا
يتمثل الهدف من اتفاقيات دخول السوق ُ(يطلق عليها
اتفاقيات تقاسم المخاطر ،رغم أن مجموعة فرعية فقط من
اتفاقيات دخول السوق تتضمن عنصر ينطبق على تقاسم
المخاطر) في تقليل عدم اليقين الكائن حول الفعالية السريرية
و/أو الفعالية من حيث التكلفة و/أو تقليص اآلثار المترتبة
على الميزانية ،ألحد التكنولوجيات في الواقعُ 36.يوجد العديد
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من األنواع المختلفة التفاقيات دخول السوق؛ سنعرض بإيجاز
نوعين منها فيما يلي.

()1

القيود الحجمية

ً
قيودا حجمية للتحكم في كمية دواء جديد
قد تفرض الحكومات
محتمل عرضه للبيع بتكلفة معينة لكل وحدة .فعلى سبيل
المثال ،تفرض فرنسا اتفاقيات “لربط السعر بالكمية” على
الشركات المصنعة لألدوية الجديدة (منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي .)2008 ،وتربط اتفاقية “ربط السعر بالكمية”
بين سعر التعويض لدواء جديد والحد األدنى لبيع الكميات .وفي
حالة تجاوز الحد األدنى المقرر ،يتعين على الشركة المصنعة
التعويض من خالل خفض السعر أو تقديم مدفوعات نقدية
للحكومة (حسب البلد واالتفاقية) .ومن خالل القيود الحجمية
تلك يمكن للقائم بالسداد التحكم في الحد األقصى آلثار تكلفة
وم َّكلِ فة والحد من الحوافز التي تجنيها
إنتاج عالجات جديدة ُ
الشركات لترويج االستخدام واسع النطاق لعالجات جديدة باهظة
الثمن .فعلى سبيل المثال ،في إنجلتراُ ،
طلب من هيئة الخدمات
الصحية الوطنية ( )NHSبموجب النظام األساسي تمويل عمليات
قيمها المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية
شراء األدوية التي ُي ّ
( )NICEبأنها فعالة من حيث التكلفة .ومع ذلك ،في حالة تجاوز
النفقات اإلجمالية لدواء معين  20مليون جنيه إسترليني في
أي من السنوات الثالثة األولى من استخدامه ،يمكن أن تطلب
هيئة الخدمات الصحية الوطنية استثناء لشرط التمويل النظامي
ويمكنها إعادة التفاوض بشأن السعر مع الشركة المنشئة مع
إمكانية توفر خيار وقف تمويل الدواء المعني37.

()2

االتفاقيات القائمة على تحقيق النتائج الصحية

تُ شكل االتفاقيات القائمة على تحقيق النتائج الصحية ُن ً
هجا جديدة
للتفاوض بشأن األسعار ،مثل تحصيل الشركات مقابل دواء ما
فقط من المرضى الذين تحققت معهم نتائج سريرية ناجحة .يضع
هذا النوع من االتفاقيات ً
حدا أدنى ،يحدده إما عالمة بديلة ترتبط
بنقطة النهاية النهائية قيد االهتمام أو نقطة النهاية قيد االهتمام
ً
ناجحا أم ال .إذا لم يكن العالج
ذاتها ،مما يحدد إذا ما كان العالج
ً
ناجحا ،يتعين على الشركة المصنعة سداد تكلفة العالج إما كاملة
أو جزئية ،حسب االتفاق بين القائم بالسداد والشركة المصنعة38.

(و)

الشفافية عبر سلسلة القيمة لألدوية
والمنتجات الصحية

يعتبر توفر فرص االطالع على المعلومات المتعلقة بالبيانات
ً
االقتصادية في سلسلة قيمة األدوية (انظر الشكل ً )3.4
مهما
أمرا
ألصحاب المصلحة العاملين لضمان النفاذ إلى المنتجات الصحية.
على سبيل المثال ،قد تكون معرفة األسعار المدفوعة في البلدان
األخرى مفيدة في عمليات التفاوض بشأن المشتريات الطبية،
وقد تكون المعلومات المتعلقة بتكاليف البحث والتطوير في
قطاع صناعة األدوية مهمة في إثراء مناقشات السياسة العامة
بشأن تحفيز البحث والتطوير والتعويض عنهما (انظر الفصل
الثالث ،القسم باء.)3.
تعتبر المعلومات المتعلقة بصافي األسعار المدفوعة لقاء
المنتجات الصحية في الوقت الراهن ليست متوفرة بوجه عام ً
علنا
وبصورة منهجية ،باستثناء بضعة مجاالت محددة (فوغلر وشنايدر،

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

 .)2019تضم بعض البلدان قواعد بيانات أسعار األدوية المتاحة
للجمهور ،غير أنها في كثير من الحاالت توضح “قائمة أسعار”
المستحضرات الصيدالنية وال تشمل الخصومات أو التخفيضات
المتفق عليها بصورة سرية أثناء المفاوضات (فوغلر وآخرون،
2012؛ فوغلر وشنايدر .)2019 ،يوجد عدد من آليات اإلبالغ عن
األسعار ،من بينها قاعدة بيانات اآللية العالمية لإلبالغ عن األسعار
بمنظمة الصحة العالمية ،ومشروع المعلومات السوقية للوصول
إلى اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية وقاعدة بيانات
اإلبالغ عن األسعار والجودة للصندوق العالمي ،وذلك فيما يتعلق
باإليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا واللقاحات التي تتوفر
مثال من خالل
لها برامج مشتريات كبيرة دولية ممولة ،وذلك
ً
الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا (الصندوق
العالمي) (انظر اإلطار  39.)4.3وإلى جانب اإليدز والسل والمالريا
واللقاحات ،فإن دليل أسعار المنتجات الطبية الدولي يوفر
معلومات عن أسعار العديد من األدوية في القائمة النموذجية
لألدوية األساسية لمنظمة الصحة العالمية ،حيث يجمع معلومات
من مجموعة من موردي المنتجات الصيدالنية ومنظمات التنمية
الدولية والوكاالت الحكومية؛ رغم توفر عدد محدود من أماكن
نقاط البيانات لمعظم األدوية40.

وفي عام  ،2019اتخذت جمعية الصحة العالمية ( )WHAالقرار
“ج ص ع ”8-72الذي يحث الدول األعضاء على اتخاذ التدابير
ً
علنا (مثل،
الرامية إلى تبادل المعلومات المتعلقة بصافي األسعار
المبلغ الذي تحصل عليه الشركات المصنعة بعد كل التخفيضات
والخصومات والحوافز األخرى)؛ 42ودعم زيادة توفر البيانات بشأن
تكاليف التجارب السريرية ووضع البراءات ووضع الموافقة على
التسويق؛ وتحسين تقديم المعلومات عن إيرادات المبيعات
واألسعار والوحدات المبيعة وتكاليف التسويق واإلعانات والحوافز.

(ز)

استراتيجيات التسعير التفاضلي

ً
أيضا باسم “مستويات
ُيستخدم التسعير التفاضلي ُ(يعرف
التسعير” أو “األسعار التمييزية”) عندما تفرض الشركات أسعاراً
مختلفة لنفس المنتج بناء على فئة الجهة المشترية .وقد تُ وجد
ً
وفقا لالختالفات
فروق األسعار عبر مختلف المناطق الجغرافية أو
عرف هذه
في القوة الشرائية والشرائح االجتماعية االقتصادية .وتُ َّ

وهناك طرق مختلفة يمكن من خاللها ممارسة التسعير المتدرج.
ً
وفقا لمستويات
يمكن للبائعين االنفراد بتحديد األسعار المختلفة
الدخل المختلفة بطريقة تحقق أقصى قدر من العائدات لهم في
ً
أيضا التفاوض حول
كل شريحة من شرائح السوق .كما يمكنهم
تخفيضات سعرية مع الحكومات أو من خالل اتفاقيات إقليمية
أو عالمية للشراء بالجملة أو إصدار تراخيص لإلنتاج لصالح أسواق
محددة.
كما يمكن تقسيم السوق إلى شرائح من خالل استراتيجيات
التسويق المختلفة (مثل استخدام عالمات تجارية مختلفة ،وإبرام
اتفاقيات الترخيص ،والتغيير في أشكال الجرعات أو العرض
التقديمي للمنتجات) من خالل تطبيق إدارة أكثر صرامة لسلسلة
اإلمداد من قبل المشترين ووضع ضوابط لالستيراد في البلدان
ذات الدخل المرتفع ووضع ضوابط للتصدير في البلدان األكثر
ً
فقرا .ويمكن للتسعير التفاضلي من حيث المبدأ ،جعل أسعار
األدوية أقل تكلفة بالنسبة لشرائح أوسع من السكان ،ويمكن
ً
أيضا أن يؤدي إلى زيادة المبيعات ،ومن ثم تحقيق مردود جيد
للشركات المصنعة للمستحضرات الصيدالنية (ياداف.)2010 ،
رغم ذلك ،يتم الوصول إلى “حد أدنى” للتسعير التفاضلي عندما
تكون األسعار المعقولة للمرضى أقل من التكلفة الهامشية
ً
تجاريا
للتصنيع .ليس من المتوقع أن يبيع أي كيان يمارس عمله
أدويته بخسارة.
ً
وغالبا ال تستخدم الشركات التسعير المتدرج الذي يتناسب مع
الفوارق في متوسط الدخل بين البلدان (واتال وداي .)2019 ،ومن
الممكن أن يكون السبب في هذا هو التخوف من تدهور السعر
في األسواق ذات الدخل المرتفع نتيجة تأثير األسعار المباشر أو غير
المباشر في األسواق ذات الدخل المنخفض .يمكن أن يكون التأثير
ً
سعرا من البلدان األخرى،
المباشر من خالل استيراد المنتج األقل
على سبيل المثال ،من خالل االستيراد الموازي (انظر القسم
جيم(3.و) أدناه) .وأعرب البعض عن قلقهم من أن تأثير األسعار غير
المباشر قد يحدث من خالل استخدام سياسات التسعير المرجعي،
في حالة تحديد األسعار المرجعية حسب األسعار في األسواق ذات
مستويات الدخل المنخفض بدرجة كبيرة .قد تتردد الشركات كذلك
في توفير األسعار المتدرجة ،ألنه قد يصعب عليها الحفاظ على
أسعار أعلى في مكان آخر.
وفي حالة التمكن من تقسيم السوق إلى شرائح حسب الشرائح
ً
وأيضا القدرة على التمييز بين
االجتماعية واالقتصادية للسكان
القطاعات العامة والخاصة ،فقد يدعم ذلك التسعير التفاضلي
ً
ً
سعرا
قائما لمنع المنتجات األقل
داخل البلدان .وسيظل التحدي
من التسلل إلى األسواق الخاصة ذات الدخل المرتفع ،ولكن من
مثاال على
الممكن التغلب على هذا المشكلة .ويعرض اإلطار 4.4
ً
كيفية استخدام التغليف التفاضلي لفصل األسواق بينما يوضح
اإلطار  5.4مفهوم “األدوية الجنيسة المرخصة” ،حيث ُيستخدم
التسجيل والتوسيم التفاضلي لتمكين وجود فئات تسعيرية
متعددة داخل سوق .أجرى عدد من شركات المنتجات األصلية

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

ثمة اهتمام بتكاليف التصنيع إلى جانب األسعار المدفوعة .وبوجه
ً
ونظرا لعدم
عام ،فإن تكاليف التصنيع ليست متاحة للجمهور.
قدرت مجموعة من الدراسات تكلفة
توفر معلومات منشورةّ ،
تصنيع األدوية واللقاحات 41.حللت دراسة كلفت منظمة الصحة
العالمية بإجرائها ونشرت في عام  2018تكلفة إنتاج األدوية في
القائمة النموذجية لألدوية األساسية ،وخلصت إلى أن أقل األسعار
المتوفرة كانت تفوق تقديرات أسعار األدوية الجنيسة المتوقعة
على أساس التكلفة بنسبة  77بالمائة لألصناف المماثلة في
المملكة المتحدة ،و 67بالمائة في جنوب أفريقيا ،و 40بالمائة
في الهند (هيل وآخرون .)2018 ،قد تكون تكاليف التصنيع أحد
عوامل سياسات ضبط أسعار المستحضرات الصيدالنية الوطنية،
كما يمكن أن تكون بدالت منطقية للتكاليف األخرى (مثل ،النقل)
وهوامش الربح؛ ففي بعض البلدان ،تُ حدد الحكومات األسعار
ً
(جزئيا) إلى معلومات تكاليف التصنيع التي
القصوى باالستناد
تقدمها الشركات المصنعة ،على سبيل المثال ،في الصين وإيران
وباكستان (منظمة الصحة العالمية2015 ،هـ).

ً
ً
نظرا لما
أيضا بمستويات التسعير أو التسعير المتدرج،
الممارسة
يستلزمه التسعير التفاضلي من تقسيم األسواق إلى مستويات
أو مجموعات مختلفة .وال ُيطبق هذا التمييز التسعيري إال
ً
فعليا إلى شرائح ،بغية منع
في األسواق التي ُيمكن تقسيمها
المضاربة (شراء المنتجات في السوق الذي يتمتع بالسعر األدنى
ً
الحقا في السوق ذي األسعار العالية).
وبيعها
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :3.4أمثلة على قواعد بيانات أسعار األدوية
آلية اإلبالغ عن األسعار العالمية ()GPRM
توفر قاعدة بيانات آلية اإلبالغ عن األسعار العالمية بمنظمة الصحة العالمية بيانات عن مشتريات أدوية اإليدز والسل والمالريا وفيروس
التهاب الكبد وكذلك أدوات التشخيص .وتوفر قاعدة البيانات العامة معلومات بشأن أسعار وحجم المبيعات للشركة المنشئة واألدوية
الجنيسة .تتمثل الجهات الرئيسية لتقديم البيانات في الصندوق العالمي وخطة رئيس الواليات المتحدة الطارئة لإلغاثة من مرض
اإليدز ( ،)PEPFARومنظمة  Unitaidومؤسسات المشتريات التي تعمل معها43.
المعلومات السوقية للوصول إلى اللقاحات ()MI4A
يوفر مشروع المعلومات السوقية للوصول إلى اللقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية بيانات عن أسواق اللقاحات العالمية،
وتشمل بيانات عن شراء اللقاحات (األسعار ووسائل الشراء) وتحليالت السوق الخاصة بلقاح محدد .وبوجه خاص ،يهدف مشروع
المعلومات السوقية للوصول إلى اللقاحات إلى تحديد وتناول المسائل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكلفة واالفتقار في بلدان
ً
غالبا من الدعم الدولي .ويستفيد مشروع المعلومات السوقية للوصول إلى اللقاحات
التمويل الذاتي والشراء الذاتي المستبعدة
من نجاح مشروع منتجات وأسعار وشراء اللقاحات ( )V3Pالتابع لمنظمة الصحة العالمية44.
نظام تبادل المعلومات المتعلقة بأسعار األدوية األساسية ( )PIEMEDSلمكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي بغرب
المحيط الهادئ ()WPRO
يعتبر نظام تبادل المعلومات المتعلقة بأسعار األدوية األساسية منصة إقليمية لتعزيز شفافية األسعار من أجل تحسين النفاذ إلى
ً
ً
طوعا .تتوفر أسعار األدوية
علنا شاركتها البلدان المشاركة
األدوية .ويتضمن بصورة رئيسية أسعار الشراء إلى جانب أسعار أخرى متاحة
األساسية وأسعار بعض األدوية األخرى مرتفعة السعر45.
دراسات استقصائية لألسعار نشرها المجتمع المدني

ً
ً
مهما في تمكين شفافية األسعار ،على سبيل المثال ،من خالل إجراء دراسات استقصائية عن
دورا
ّأدى المجتمع المدني كذلك
الشركات المصنعة لألدوية الجنيسة ونشر ملخصات األسعار في المناقصات .تتضمن األمثلة في مجال فيروس نقص المناعة
البشري تقارير فك الشبكة التابعة لمنظمة أطباء بال حدود ( ،)MSFالتي نُ شرت ألول مرة عام  ،2001وكانت تتعقب أسعار مضادات
الفيروسات القهقرية الجنيسة (ARV)،46ورصد أسعار الشراء الحكومية لمضادات الفيروسات القهقرية في روسيا من قبل التحالف
الدولي المعني باالستعداد للعالج(ITPCru). 47
اإلبالغ عن األسعار والجودة
توفر قاعدة بيانات الصندوق العالمي بيانات عن معامالت الشراء التي أجرتها البرامج التي يدعمها الصندوق العالمي .وتشمل بيانات
عن الكميات والسعر والشركة المصنعة وتكاليف التعبئة والشحن48.
قواعد البيانات المشمولة بحقوق الملكية
توفر بعض قواعد البيانات المشمولة بحقوق الملكية بيانات مستفيضة عن شراء وأسعار المنتجات الصحية .ومع ذلك ،تعتبر قواعد
ً
مجانا.
البيانات تلك منتجات تجارية وغير متاحة
برامج تجريبية تهدف إلى التوسع في التسعير التفاضلي إلى
االقتصاديات الناشئة ،ومن بين هذه البرامج ،التسعير التفاضلي
داخل البلد .كما قاموا بتوسيع نطاق تلك البرامج ليشمل
طائفة أوسع من األدوية ،بما في ذلك أدوية السرطان واألدوية
البيولوجية49.

ً
أيضا للضرائب
الكيانات القائمة على إنتاج وبيع األدوية قد تخضع
المباشرة على اإليرادات المتأتية (مثل ضريبة دخل الشركات).
ويتحمل المستهلك تلك الضرائب التي تُ ضاف على السعر
عامال من العوامل التي تؤثر على
النهائي ،ولذلك ،تعتبر الضرائب
ً
النفاذ إلى األدوية.

ً
ً
جيدا في سوق اللقاحات.
معروفا
وأصبح التسعير التفاضلي
ويستخدم هيكل للتسعير ثالثي المستويات لمعظم اللقاحات المبيعة
ُ
في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء .وتفرض الشركات
ً
ً
وأسعارا منخفضة في
أسعارا مرتفعة في البلدان مرتفعة الدخل،
البلدان التي لها أولوية بمقتضى التحالف العالمي للقاحات والتحصين،
ً
وأسعارا متوسطة في البلدان ذات الدخل المتوسط.

وخلصت دراسة إلى أنه ،في عام  ،2010بلغ معدل قيمة الضريبة
المضافة على األدوية في البلدان ذات الدخل المرتفع بين صفر
إلى  25بالمائة ،مع تمتع كل من أستراليا واليابان وجمهورية كوريا
بسياسة إعفاء ضريبي .وعلى نفس المنوال ،أقرت بعض البلدان
مثل كولومبيا وإثيوبيا ودولة الكويت وماليزيا ونيكاراغوا وسلطنة
عمان وباكستان وأوغندا وأوكرانيا عدم تحصيل أي ضرائب سواء
ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات على األدوية وفي
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تفرض ضرائب على
األدوية ،يتراوح معدل الضريبة من  5بالمائة إلى  34بالمائة .وقد
يتسم الموقف الضريبي على األدوية في بعض البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل بالتعقيد الشديد مع التغير المستمر في بعض
األحيان نتيجة تعدد الضرائب الفيدرالية وضرائب الواليات أو

.5

الضرائب

رغم أن األدوية تخضع في الغالب إلى ضرائب غير مباشرة ،مثل
ضريبة الشراء أو ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة ،فإن
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ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الضرائب المطبقة .وعالوة على ذلك ،تُ فرض ضرائب على األدوية
المستوردة أو محلية الصنع بشكل مختلف .وتخلص الدراسة
إلى أن الضرائب المحلية مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة
ً
غالبا ثالث أكبر مكون في تحديد السعر النهائي
المبيعات تشكل
للدواء (كريس.)2011 ،
ويمكن استخدام بعض التدابير الضريبية من الناحية العملية
في خفض أسعار األدوية .أوصت المبادئ التوجيهية لمنظمة
الصحة العالمية بشأن سياسات تسعير المستحضرات الصيدالنية
بالبلدان أنه يجب على البلدان النظر في إعفاء األدوية األساسية
من الضرائب ويجب على البلدان التأكد من أن أي تخفيضات أو
إعفاءات من الضرائب المفروضة على األدوية من شأنه أن يؤثر
على خفض التكاليف بالنسبة للمريض/الجهة المشترية (منظمة
الصحة العالمية2015 ،هـ) .ومن األمثلة على ذلك ،ألغت منغوليا
الضرائب المفروضة على عقار أوميبرازول المستورد الذي ُيباع في
الصيدليات الخاصة ،وهو التصرف الذي ّأدى إلى خفض السعر
ليتراوح ما بين  5.91و 4.85دوالرات أمريكية للعبوة التي تحتوي
على  30كبسولة ،في حين ألغت الفلبين  12بالمائة من ضريبة
القيمة المضافة ،ومن ثم انخفض سعر العبوة التي تحتوي على
عشرة أقراص من عقار كوتريموكسازول الجنيس ( 480ملغم) من
 14.90بيزو إلى  13.30بيزو (كريس.)2011 ،
ومن التدابير األخرى التي قد تسهم في تحسين النفاذ إلى األدوية،
تلك التعديالت التي تطرأ على المعدالت الضريبية .وينبغي توفر
القدرة على تقييم اآلثار التي تنجم عن تغييرات محددة في
معدالت الضريبة التي تهدف إما إلى تحسين النفاذ إلى األدوية
ً
تبعا
أو تقليله ،ومن ثم اقتراح تعديالت على السياسة الضريبية
لذلك .وفي عام َ ،2004خ َّف َضت قيرغيزستان ضريبة القيمة
المضافة وضريبة المبيعات اإلقليمية على األدوية ،في حين ألغت
باكستان ،في أعقاب دعوى ناجحة للدفاع عن حقوق المستهلك،
 15بالمائة دفعة واحدة من ضريبة المبيعات على األدوية .وعلى
الرغم من عدم إمكانية إجراء أي تغييرات في المعدالت الضريبية

قبل تعديل نظم الضرائب الوطنية ،فإن تأثير هذا التدبير قد يكون
ً
جوهريا (كريس .)2011 ،ويعتبر إجراء إلغاء الرسوم الجمركية (على
ً
مماثال يمكن
النحو المبين في القسم دال(1.ب) الوارد أدناه) تدبيرا
ً
أن يكون له تأثير مباشر على األسعار والنفاذ إلى األدوية .وعلى
الرغم من ذلك ،وفي كلتا الحالتين ،يكون من الضروري التأكيد
على استفادة المستهلك من أثر تلك الوفورات الناتجة عن خفض
الضرائب أو الرسوم الجمركية ،حيث إن هذه ليست الحالة دائمة.
ً
أيضا أن يقترن تخفيض أو إلغاء الضرائب المفروضة على
ويمكن
األدوية بفرض زيادة أو استحداث ضرائب على المنتجات “الضارة”
بالصحة العامة (مثل ،التبغ والكحول واألغذية غير الصحية) .ويزعم
دعاة هذا النهج في كثير من األحيان بأن زيادة التمويل الناتج من
عائد الضرائب على أنماط االستهالك الضار بالصحة والسلوكيات
السيئة يمكن بسهولة أن يعادل ،بل يزيد في بعض األحيان ،من
خسائر اإليرادات الناتجة عن خفض أو إلغاء الضرائب على األدوية،
ً
ً
ووفقا
محققا فائدة لكل من الحكومة واألفراد (كريس.)2011 ،
لوجهة نظر أصحاب هذا الرأي ،سوف يوفر هذا النهج إمكانية
الجمع بين تحقيق إيرادات ال بأس بها مع تحسين النفاذ إلى
األدوية.

.6

هوامش الربح

يمثل هامش الربح المصاريف والتكاليف اإلضافية التي يطبقها
أصحاب المصلحة المختلفون في سلسلة اإلمداد والتوريد من
فضال عن
أجل استرداد التكاليف العامة ومصاريف التوزيع،
ً
تحقيق أرباح .ويشمل سعر دواء ما هوامش الربح التي تمت
إضافتها على امتداد توزيع سلسلة اإلمداد والتوريد له .ويمكن
إضافة هوامش ربح على األدوية من قبل كل من الشركات
المصنعة وتجار الجملة والتجزئة والصيادلة والعديد من العناصر
األخرى الذين يضطلعون بدور في توزيع سلسلة اإلمداد والتوريد

اإلطار  :4.4التغليف التفاضلي
ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

في عام  ،2001صممت شركة نوفارتيس عبوات تغليف تفاضلية لعقار أرتيميثر  -لوميفانترين لتوريدها إلى القطاع العام ،باعتبار ذلك
ً
جزءا من مذكرة التفاهم بين منظمة الصحة العالمية وشركة نوفارتيس لتوفير عقار أرتيميثر  -لوميفانترين بسعر التكلفة للتداول في
القطاع العام في البلدان الموبوءة بالمالريا .واختلفت هذه العبوات التفاضلية عن العبوات المستخدمة للمنتج من قبل والموجهة إلى
القطاع الخاص .وتعاونت منظمة الصحة العالمية مع الشركة إلعداد أربع عبوات لجرعات عالجية مختلفة (ألربع فئات عمرية مختلفة)،
تحتوي كل عبوة على مخططات مصورة عن كيفية تناول األدوية واستهدفت جميعها تحسين االلتزام بتعليمات االستخدام بين
مجموعات السكان األميين .وفي البدايةُ ،أتيحت العبوات لصالح خدمات المشتريات بمنظمة الصحة العالمية .ثم ُأتيحت تلك العبوات
ً
وتدريجيا ،تمت إتاحتها إلى جهات إضافية تعمل على تقديم خدمات المشتريات إلى القطاع العام فقط.
لليونيسيف في وقت الحق،
ولم ُيالحظ تسرب هذه العبوات من القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل الفت للنظر .وقد َس َّهل استخدام شعار “الورقة الخضراء”
المميز على العبوات ،عملية تتبع ورصد مدى التوفر ومقدار الحصة السوقية في مراكز البيع المحددة.

اإلطار  :5.4األدوية الجنيسة المرخصة
ً
سعرا لدواء شركة منتجة تبيعها الشركة المنتجة بوصفها أدوية جنيسة بعد انتهاء
“األدوية الجنيسة المرخصة” هي إصدارات أقل
صالحية براءاتها وباتخاذ تدابير حماية السوق األخرى لدواء الشركة المنتجة .وعلى هذا النحو ،تستحوذ الشركة المنتجة على جزء من
الحصة السوقية لألدوية الجنيسة بعد انتهاء براءاتها وتخفض عائدات الشركات المصنعة لألدوية الجنيسة المستقلة (شيرباكوفا
وآخرون2011 ،؛ جوبتا وآخرون .)2019 ،وفي بعض الحاالت ،يمكن أن يستفيد منتج الدواء الجنيس المرخص للشركة المنتجة من
الحوافز التي تستهدف تشجيع دخول األدوية الجنيسة السوق ،فعلى سبيل المثال ،في الواليات المتحدة ،يمكن أن تستفيد األدوية
ً
يوما لقانون هاتش  -واكسمان التي تُ منح لعنصر الدواء الجنيس الذي يدخل
الجنيسة المرخصة من فترة الحصرية التي تبلغ 180
ً
سعرا
السوق ألول مرة (انظر اإلطار  .)1.4تتضمن األمثلة الحديثة لمنتجات األدوية الجنيسة المرخصة إصدارات الشركات المنتجة األقل
من دواء إنسولين غالرجين لمرضى السكري ودواء ألبوتيرول (سالبوتامول) لعالج الربو (غالكسو سميث كالين2019 ،أ).
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

(منظمة الصحة العالمية2015 ،هـ؛ بول .)2011 ،وتساهم
ً
أيضا ،مثلها في ذلك مثل الضرائب ،في زيادة
هوامش الربح
أسعار األدوية ومن ثم يكون لها تأثير مباشر على النفاذ إلى
األدوية.
وتعتبر هوامش الربح ،بما في ذلك تلك التي يتقاضاها تجار
الجملة والتجزئة ،شائعة في عمليات توزيع سلسلة اإلمداد
والتوريد في القطاعين العام والخاص .وعلى سبيل المثال،
يوضح تحليل ثانوي لدراسات استقصائية لمنظمة الصحة
العالمية/المنظمة الدولية للعمل الصحي ( )HAIعن الدول
النامية إلى تراوح هوامش الربح البيع بالجملة من  2بالمائة في
بلد واحد إلى هامش ربح مجمع من قبل المستوردين والموزعين
وتجار الجملة بقيمة  380بالمائة في بلد آخر (كاميرون وآخرون،
ً
تباينا
 .)2009وباإلضافة إلى ذلك ،يوضح هذا التحليل أن هناك
ً
كبيرا في النسبة المئوية التراكمية لهوامش الربح (أي جميع
ً
هوامش الربح المضافة ،بدءا من سعر بيع الشركات المصنعة
وحتى السعر النهائي الذي يتحمله المريض) بين القطاعين
العام والخاص (كاميرون وآخرون .)2009 ،كما يمكن أن تختلف
هوامش الربح بالنسبة لألدوية باختالف نوع الدواء (أي الدواء
األصلي مقابل الدواء الجنيس) .وسيكون هناك ارتفاع كبير في
سعر المستهلك إذا لم يتم وضع تعليمات تنظيمية مناسبة
لهوامش الربح ،ومن ثم ،سيكون هناك تأثير جوهري على النفاذ
إلى األدوية.
وفي البلدان ذات الدخل المرتفع ،تُ شكل القواعد التنظيمية
لهامش الربح في توزيعات سلسلة اإلمداد والتوريد في العادة
ً
ً
أيضا إلى تغطية
جزءا من استراتيجية شاملة للتسعير تتصدى
تكلفة الدواء (بال .)2011 ،وال يتوفر سوى القليل من البيانات
عن قواعد تنظيم هامش الربح في سلسلة إمداد وتوريد
المنتجات الصيدالنية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتظهر بيانات الدراسة االستقصائية لمؤشر منظمة الصحة
العالمية للمنتجات الصيدالنية أن نحو  60بالمائة من البلدان
منخفضة الدخل تفيد بتنظيم هوامش الربح لتجارة الجملة
والتجزئة .كما ُوجدت التعليمات التنظيمية للقطاع العام في
البلدان متوسطة الدخل في مستوى مماثل (بول.)2011 ،
ويمكن أن يكون لقواعد تنظيم هامش الربح تأثير إيجابي على
ً
أيضا بعض اآلثار السلبية
النفاذ إلى األدوية ،ولكن قد يكون لها
ً
نظرا لما تقتضيه هذه القواعد من خفض
(بول.)2011 ،
هوامش الربح لألنشطة التجارية ،فقد ينتج عن ذلك عدم توفر
بعض األدوية أو توفرها بكميات منخفضة ،ومن ثم يكون لذلك
تأثير سلبي على مدى توافر المنتجات وعلى المنافسة السعرية.

.7

االنتقاء الرشيد واستخدام األدوية

ً
وفقا لمعايير
يقتضي االنتقاء الرشيد لألدوية من كل بلد أن يقرر،
ً
جيدا ،األدوية األكثر أهمية للتصدي لعبء األمراض
محددة
الوطني .وقد قدمت منظمة الصحة العالمية من خالل عملها
بشأن القوائم النموذجية التي أعدتها المنظمة لألدوية األساسية
التوجيه الالزم للبلدان بشأن وضع قوائمها الوطنية الخاصة
لألدوية األساسية (انظر اإلطار .)6.4
ومن شأن إعداد قائمة باألدوية األساسية أن يساعد البلدان على
ترتيب أولويات شراء األدوية وتوزيعها ،ومن ثم خفض التكاليف
التي يتحملها النظام الصحي عن طريق التركيز على المنتجات
األساسية الالزمة .ويشجع إضافة دواء إلى القوائم النموذجية
لمنظمة الصحة العالمية لألدوية األساسية فرادى البلدان على
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إضافة الدواء إلى قوائمها النموذجية الوطنية لألدوية األساسية
وسجالتها الداخلية الخاصة باألدوية .وبعض البلدان تقصر عمليات
استيراد األدوية على األدوية الواردة في قوائمها النموذجية
الوطنية لألدوية األساسية .وبالمثل ،تستند العديد من المؤسسات
والمؤسسات الخيرية الكبرى إلى القوائم النموذجية لألدوية
األساسية لمنظمة الصحة العالمية فيما يخص توريدات األدوية
التي تقوم بها .وحتى عام  ،2019كانت توجد قوائم نموذجية
وطنية لألدوية األساسية ألمراض الجهاز التنفسي بمنظمة الصحة
بلدا50.
العالمية من ً 137
وخلصت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام  2014إلى
ً
بلدا كانت تتوفر بها البيانات لديها
أن  65بالمائة من بين 158
قوائم وطنية مرجعية/أساسية/أولوية لألجهزة الطبية .تختص
بعض هذه القوائم بعمليات الشراء واسترداد التكاليف ،في حين
تختص بعضها األجهزة ذات أولوية لبعض األمراض أو الحاالت
الطارئة 51.في عام  ،2018نشرت منظمة الصحة العالمية أول
قائمة نموذجية لها للتشخيصات في المختبرات ،لعكس القائمة
النموذجية األولية لألدوية األساسية 52.وقد وضعت منظمة
الصحة العالمية قوائم متعددة أخرى لألجهزة ،على سبيل المثال،
لصحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة واألطفال وإلدارة فيروس
اإليبوال ،وكذلك قائمة للمنتجات المساعدة ذات األولوية53.
ً
ً
أيضا
رشيدا فمن المهم
انتقاء
وإن كان من المهم انتقاء األدوية
ً
ً
رشيدا .فاالستعمال
استعماال
وبنفس القدر استعمال األدوية
ً
غير الرشيد ،أي االستعمال غير المالئم أو غير السليم أو الخاطئ
لألدوية ،يشكل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم .فاالستعمال
غير الرشيد قد يتسبب في إحداث ضرر من خالل ردود الفعل
السلبية وتزايد المقاومة المضادة للميكروبات (هولواي وفان
دايك )2011 ،ويؤدي إلى إهدار الموارد النادرة (انظر الفصل الثاني،
القسم ألف .)5.ومن أمثلة ذلك استعمال المضادات الحيوية في
أوروبا ،حيث تستخدم بعض البلدان ثالثة أضعاف عدد المضادات
الحيوية المستعملة لكل فرد في بلدان أخرى لعالج نفس الحاالت
المرضية (هولواي وفان دايك .)2011 ،وتشمل أمثلة االستعمال
غير الرشيد اآلتي:
استعمال العديد من األدوية لكل مريض (“تعددية األدوية”)
ً
غالبا بجرعة غير
االستعمال غير المالئم لمضادات الميكروبات،
كافية ،في حاالت العدوى غير البكتيرية
اإلفراط في استخدام الحقن في حين أن المستحضرات
الفموية ستكون أكثر مالءمة
ً
وفقا للمبادئ التوجيهية السريرية
عدم وصف الدواء
ً
وغالبا أدوية الوصفات الطبية
التداوي الذاتي غير المالئم،
فقط
عدم التقيد ُبنظم إعطاء الجرعات.

كما أن المشكالت المتعلقة باالستعمال غير الرشيد تثار إزاء
المسائل المتعلقة بالمستحضرات (مثل ،المستحضرات
الفموية أو الخاصة باألطفال) والتداوي الذاتي غير المالئم،
وعدم تقيد من يقدمون الوصفات الطبية والمرضى على حد
سواء بنظم إعطاء الجرعات .وقد ُق ّدر مدى التزام المرضى
بالعالج في جميع أنحاء العالم بنحو  50بالمائة (هولواي وفان
دايك ،)2011 ،وفي العديد من الحاالت ،حين تُ صرف األدوية،
تكون التعليمات المقدمة للمريض وطريقة توسيم األدوية
المصروفة غير مالئمة.
ويعتبر إعداد مبادئ توجيهية سريرية قائمة على األدلة أداة
مهمة لتعزيز االستخدام واالنتقاء الرشيد لألدوية .لكن ذلك
ليس باألمر اليسير ،ال سيما فيما يتعلق باألمراض غير المعدية.

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

ً
ً
كبيرا بتلك
اهتماما
وتهتم صناعة المستحضرات الصيدالنية
ً
نظرا لإلمكانات التسويقية طويلة المدى التي تتيحها
األمراض
عالجات األمراض المزمنة على المدى الطويل ،األمر الذي
يستلزم توخي الحرص في تحليل وإدارة تضارب المصالح
المحتمل بين قطاع الصناعة ومنظمات المرضى والجمعيات
المهنية وشركات التأمين الصحي ومنظمات القطاع العام54 .

.8

فعالية آليات الشراء وكفاءتها

تعتبر أنظمة الشراء وسلسلة اإلمداد والتوريد الخاصة بالمنتجات
ً
جزءا من نظام معقد يعتمد على البنية التحتية الفعالة
الطبية
وأنظمة إدارة المعلومات واآلليات التنظيمية وأنظمة السياسات
والموارد البشرية كما يعتمد على نظم وضع الميزانيات واألنظمة
المالية .يجب أن تتجاوب أنظمة وآليات الشراء مع البيئات المتغيرة
وتدير المخاطر وتحدد المنتجات ذات الجودة المناسبة وتضمن
القيمة مقابل المال .ومن المسلم به كذلك أن الروابط القائمة مع
ممارسات وسياسات ضبط األسعار والتمويل جزء من عملية تسيير
أعمال مستمرة التخاذ قرارات مستنيرة.

(أ)

مبادئ المشتريات الفعالة

تُ صمم نُ ظم المشتريات بغرض الحصول على األدوية والمنتجات
التي تم تحديد الحاجة إليها ذات الجودة العالية وفي الوقت
المناسب وبالكميات المطلوبة وبتكاليف توفر القيمة المناسبة
مقابل المال .وقد وضعت منظمة الصحة العالمية سلسلة من
المبادئ التشغيلية في ُنظم المشتريات بغرض زيادة النفاذ من
خالل األسعار األقل واإلمداد المستمر الذي ال ينقطع( .منظمة
الصحة العالمية2001 ،ب).
وهذه المبادئ هي:
إنشاء قسم لوظائف الشراء والمسؤوليات المختلفة لضمان
الضوابط والتوازنات المناسبة وتجنب تضارب المصالح غير
المقصود ،إلى جانب التدريب قبل الخدمة وأثنائها لضمان أن
الموظفين بإمكانهم تلبية احتياجات كل مستوى ووظيفة.
وضمان شفافية إجراءات طرح وتقديم المناقصات والمشتريات،
واتباع تعليمات مكتوبة في كافة مراحل تنفيذ اإلجراءات مع
استخدام معايير واضحة في إرساء العقود.
وتوفير نظام موثوق به إلدارة معلومات المشتريات والخدمات
اللوجستية يتيح تخطيط ورصد المشتريات.

اإلطار  :6.4القائمة النموذجية لألدوية األساسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية
األدوية األساسية هي “األدوية التي تُ لبي االحتياجات ذات األولوية للسكان في مجال الرعاية الصحية […] ويجري مراعاة توفر
األدوية األساسية في إطار أنظمة صحية فعالة في جميع األوقات وبكميات كافية وفي أشكال جرعات مناسبة ،مع ضمان
ويقصد من تنفيذ مفهوم األدوية األساسية
جودتها وإتاحة المعلومات الكافية بشأنها ،وبأسعار يمكن للفرد والمجتمع تحملهاُ .
ً
ً
ً
وتحديدا تظل األدوية التي تعتبر أساسية من المسؤوليات الوطنية” (منظمة
ومتكيفا مع عدة حاالت مختلفة،
مرنا
أن يكون
الصحة العالمية2003 ،ج).

ً
أيضا باالسم
وتضع القائمة النموذجية لألدوية األساسية األدوية بأسمائها الدولية غير مسجلة الملكية ( )INNوالمعروفة
الجنيس ،دون تحديد الشركة المصنعة .وتتولى لجنة الخبراء المعنية بانتقاء واستعمال األدوية األساسية في منظمة الصحة
العالمية تحديث القائمة كل عامين ،باتباع عملية تتسم بالشفافية وقائمة على األدلة .وتنظر لجنة الخبراء في الطلبات على
أساس معايير الفعالية والسالمة والصحة العامة ذات الصلة وفعالية التكلفة المقارنة56 .
تحتوي القائمة النموذجية لألدوية األساسية على العديد من المنتجات الطبية القديمة والراسخة ،مثل ،األكسجين،
والباراسيتامول ،والبنسلين وما إلى ذلك ،ونتيجة لذلك ،فإن غالبية األدوية الموجودة في القائمة النموذجية لألدوية األساسية
غير محمية ببراءات واإلصدارات الجنيسة متوفرة على نطاق واسع ،بما في ذلك أدوية األمراض غير المعدية األساسية (بيال
وأتاران .)2016 ،ومع ذلك ،في كل دورة استعراض للقائمة النموذجية لألدوية األساسية ،يتم تقديم طلبات إلضافة أدوية
أحدث وباهظة الثمن ومشمولة ببراءات إلى القائمة ،ويتعين على لجنة الخبراء تحقيق التوازن بين فعالية التكلفة المقارنة
وغيرها من المعايير عند تقييم اإلضافات المقترحة.
وقبل عام  ،2002شاع عدم تضمين القائمة األدوية باهظة الثمن ،حيث ركزت معايير االنتقاء على الحاجة إلى األدوية رخيصة
الثمن .والمعيار الرئيسي لالنتقاء اليوم هو الفعالية .وينبغي أن تتضمن عملية التقييم معلومات عن التكلفة المقارنة والفعالية
ً
المقيمة حسب نوعية الحياة
وفقا لسنوات العمر
مثال التكاليف لكل حالة وقاية أو التكلفة
من حيث التكلفة ،ومن ذلك
ً
ّ
( .)QALYوما زال من الممكن اعتبار التكلفة مهمة في االختيار ضمن فئة عالجية معينة لتحديد أفضل قيمة من الناحية المالية
إذا كان من الممكن مقارنة الفعالية (فان دين هام وآخرون .)2011 ،وإذا وضع دواء غالي الثمن لكنه فعال من حيث التكلفة
ً
متاحا وميسور التكلفة (ماغريني وآخرون.)2015 ،
في القائمة النموذجية لألدوية األساسية ،فإن ذلك يعني ضرورة أن يصبح
وكانت مضادات الفيروسات القهقرية من المستوى األول هي أول مثال ملحوظ لهذا النهج الجديد عندما أضيفت إلى القائمة
ً
سنويا
النموذجية لألدوية األساسية في عام  ،2002وكان من الممكن أن تزيد تكلفتها عن  10,000دوالر أمريكي لكل مريض
(انظر القسم باء 1.أدناه).

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

وقد صدرت أول قائمة نموذجية لألدوية األساسية في عام  .1977ووضعت معايير االنتقاء فيما يتعلق بالسالمة والجودة
والفعالية والتكلفة اإلجمالية (ميرزا2008 ،؛ غرين .)2010 ،وتتضمن القائمة النموذجية لألدوية األساسية أكثر من  400دواء
وتشمل خيارات عالج لإليدز والعدوى بفيروسه ،والسل ،والمالريا وأمراض الصحة اإلنجابية ،واألمراض غير المعدية ،مثل
ً
استنادا إلى أفضل القرائن المتاحة
أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان واألمراض التنفسية المزمنة ومرض السكري،
في هذا الصدد 55 .وفي عام ُ ،2007أعدت ونُ شرت أول قائمة نموذجية لألدوية األساسية خاصة باألطفال (منظمة الصحة
العالمية2007 ،ب).
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

وتسجيل األدوية في قائمة حسب االسم الدولي غير مسجل
الملكية/االسم الجنيس ،في وثائق المشتريات والمناقصات
وتجنب استخدام أسماء العالمات التجارية بوجه عام.

وحساب كمية المشتريات في أوامر الشراء بناء على معلومات
االستهالك السابق مع إجراء التعديالت المناسبة حسب الحاجة،
شريطة توفر تلك البيانات وموثوقيتها.
وتمويل المشتريات باستخدام آليات موثوق بها ،يجب توفير
التمويل الكافي لها.
وشراء الكميات والتخطيط لها بغرض تحقيق وفورات حجمية
واقعية تتناسب مع استخدام المنتج ،على سبيل المثال ،فترة
صالحيته.
ً
وفقا للمعايير الدولية.
وضمان جودة األدوية المشتراة

والحصول على القيمة المناسبة مقابل المال دون المساس
بالجودة.
ومراقبة أنشطة المشتريات الالمركزية لضمان تكافؤ األسعار.

كما يلتزم أطراف اتفاقية منظمة التجارة العالمية المنقحة بشأن
ً
أيضا بتقديم مناقصات تنافسية
المشتريات الحكومية (GPA)57
وغير تمييزية وتتمتع بالشفافية للمشتريات العامة في قطاع
الصحة التي تشملها االتفاقية (انظر الفصل الثاني ،القسم باء.)4.
كما يمكن الحصول على توجيهات إضافية بشأن كيفية تنظيم
عمليات المشتريات الفعالة للتكنولوجيات الطبية من مصادر
مختلفة .ويوفر برنامج الحوكمة الرشيدة لألدوية التابع لمنظمة
الصحة العالمية حزمة من الدعم التقني للتعامل مع المسائل
غير األخالقية في قطاع المستحضرات الصيدالنية العام (بغدادي
ثابتي وسرحان .)2010 ،وقد أعدت منظمة الصحة العالمية نظام
ً
نموذجيا للوكاالت القائمة بتدبير المشتريات (منظمة
ضمان جودة
الصحة العالمية2006 ،ب) .كما أعد البنك الدولي مبادئ توجيهية
تتضمن وثائق نموذجية للمناقصات ومذكرة فنية لتستخدمها
الوكاالت المشرفة على شراء احتياجات القطاع الصحي من خالل
مناقصات تنافسية دولية 58.وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية
في دليل منفصل لصانعي القرار ألغراض مكافحة اإليدز والعدوى
بفيروسه59.

(ب) المناقصات
قد تؤدي المناقصات إلى تخفيضات كبيرة في التكلفة .وتناولت
دراسة ُأجريت عام  2013محددات أسعار األدوية األصلية
والجنيسة عبر عدد كبير من البلدانّ .
وركزت الدراسة في األساس
على األدوية المعالجة ألمراض اإليدز والعدوى بفيروسه والسل
ويبين
والمالريا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسطُ .
التحليل أن المشتريات عبر المناقصات التي تفرض معايير الجودة
ً
كثيرا
تجذب موردي األدوية الجنيسة متعددي الجنسيات وتقلل
من أسعار األدوية األصلية والجنيسة ،مقارنة بأسعارها المعنية
ً
تحديدا إلى أنه
في صيدليات البيع بالتجزئة .وقد خلصت الدراسة
“تشير األدلة بخصوص األدوية المعالجة ألمراض اإليدز والعدوى
بفيروسه والسل والمالريا أن عمليات الشراء تقلل أسعار األدوية
األصلية والجنيسة بنسبة  42.4بالمائة و 35بالمائة ،مقارنة
بأسعارها المعنية في صيدليات البيع بالتجزئة” (دانزون وآخرون،
.)2015
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ويؤكد ذلك دراسة ُأجريت عام  2019عن نظام المناقصات الجنوب
أفريقي لألدوية ،حيث اشتملت على جميع عقود مناقصات
المستحضرات الصيدالنية التي أصدرتها حكومة جنوب أفريقيا في
الفترة بين  2003و .2016وانخفضت أسعار األدوية في معظم
فئات المناقصات في نظام الرعاية الصحية العام بمتوسط يبلغ

نحو  40بالمائة أو أكثر .وكانت أسعار األدوية التي تم شراؤها
لنظام القطاع العام من خالل المناقصات أقل بشكل شبه دائم
من أسعار األدوية التي تم بيعها في نظام القطاع الخاص .وال
تزال المناقصات بوجه عام تحتفظ بعنصر المنافسة المتوسطة
إلى العالية عبر الوقت (أي أن ،مؤشرات هرفندال  -هيرشمان أقل
من  ،)2500رغم انخفاض عدد الشركات المختلفة التي تحصل
على العقود في العديد من الفئات (ووترس وآخرون.)2019 ،
ً
أيضا إلى أنه رغم إمكان المناقصات
ومع ذلك ،تُ شير الدراسات
عرض أنظمة الرعاية الصحية إلى
خفض تكاليف الشراء ،فإنها قد تُ ّ
مخاطر ،من بينها نقص األدوية وأوجه المفاضلة في الجودة وفي
نهاية المطاف تحقيق نتائج صحية توافقية للمريض في حالة
استخدام ممارسات المناقصات التي تشوبها العيوب .وتتضمن
عوامل الخطر ممارسات المناقصات التي ال تتسم بالشفافية
وعدم وجود االتساق ،ومعايير إرساء المناقصات غير الواضحة،
والتركيز على أقل سعر فحسب ،ومناقصات الفائز الواحد ،وبوجه
عام ،عدم توفر رصد التأثير .ومن ثم يوصى بالتأكد أن المناقصات
جيدة التخطيط واإلدارة والتنفيذ ،لكي تصبح مفيدة .تتضمن
“ممارسات المناقصات الجيدة” التحديد الواضح للمتطلبات التي
سيتم استخدامها باعتبارها معايير االختيار باإلضافة إلى تكاليف
الشراء ،ولتحقيق رصد نجاح المناقصات (مانياداكيس وآخرون،
.)2018

(ج)

تدبير المشتريات ومعلومات البراءات

رغم أن المورد هو المسؤول بوجه عام عن التأكد من تأمين جميع
حقوق المنتجات الالزمة ،ومن بينها حقوق الملكية الفكرية ،وفقا
للمواصفات الواردة في وثائق المناقصات وعقود الشراء ،يتعين
ً
أيضا النظر في موقف براءات
على وكاالت تدبير المشتريات
المنتجات في مرحلة مبكرة من مراحل عملية المشتريات .ويتضمن
ً
مزيدا من التوضيح عن
الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب)()11(-)8
محتوى ومصادر معلومات البراءات60.

(د)

المفاوضات الجماعية والمشتريات المجمعة

أشكاال متعددة ،من بينها آليات
تأخذ المفاوضات الجماعية
ً
تبادل المعلومات والمناقصات المشتركة والمشتريات المجمعة
(“المشتريات التي تتم من قبل مكتب مشتريات واحد نيابة عن
مجموعة من الجهات أو األنظمة الصحية أو البلدان” (منظمة علوم
إدارة الصحة .))2012 ،وتعتبر المشتريات المجمعة استراتيجية
يمكن من خاللها خفض األسعار وتعزيز النفاذ لعمليات الشراء
بكميات قليلة وتسهيل النفاذ إلى األسواق مضمونة الجودة.
وتُ َم ِّكن الوفورات الحجمية وتوقعات اإلمدادات طويلة األجل التي
تنتشر في معظم أنظمة مشتريات القطاع العام ،الموردين من
خفض أسعارهم في بعض الحاالت .وإلى جانب األدوية التي
يتم شراؤها عادة بكميات قليلة ،مثل العديد من أدوية األطفال،
يعزز تجميع المشتريات تحسين التخطيط ويمكن أن يحقق تثبيت
األسعار .تحدث أشكال المفاوضات الجماعية ،التي من بينها
المشتريات المجمعة في القطاع الصحي ،في صور متعددة وتشمل
اآلليات التي يقوم عليها القطاعان العام والخاص على حد سواء.
وتُ ستخدم على مختلف المستويات الحجمية (مثل مجموعة من
المستشفيات الخاصة تتعاون في إطار نظام مشترك للمشتريات)
وفي مجموعة متنوعة من فئات المنتجات .وفي البلدان ذات
الدخل المرتفع ،تدعم أنظمة التأمين والتعويض الكبيرة شراء
األدوية وغيرها من التكنولوجيات الطبية التي يتم الحصول عليها

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

ً
واستنادا إلى الروايات المتناقلة،
من خالل المشتريات المجمعة.
كان هناك زيادة في االهتمام بالمفاوضات الجماعية والمشتريات
المجمعة من جانب البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،إال أن
التمويل وضلوع العديد من الجهات الفاعلة ذات الصلة قد ُيعقد
من إقامتهما ويقلل من قدرتهما على النجاح .وتلجأ العديد من
البلدان إلى آلية مشتريات مركزية ،فيما يتعلق بمشتريات القطاع
ً
وغالبا ما تكون هي األنسب لتحقيق
العام (انظر اإلطار .)7.4
الوفورات الحجمية والتفاوض على أفضل األسعار .ويجب إدماج
إدماجا ً
ً
تاما في نظام سلسلة
أي آلية من آليات المشتريات المجمعة
اإلمداد والتوريد والمشتريات الوطني ،بما في ذلك أنظمة إدارة
المعلومات والتمويل والتوزيع واللوجيستيات واللوائح التنظيمية
والسياسات.
وحققت أنظمة المشتريات المجمعة الناجحة تخفيضات كبيرة في
ً
بعضا من األمثلة المشهورة منظمة
سعر الوحدة لألدوية .وتتضمن
دول منطقة شرق الكاريبي ( )OECSوالصندوق االستراتيجي
لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية ( )PAHOلمستلزمات الصحة
العامة األساسية والصندوق االستراتيجي لمنظمة الصحة للبلدان
األمريكية للقاحات ،والرابطة األفريقية للمستودعات الطبية
المركزية وبرنامج المشتريات المجمعة لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية ( .)GPP/GCCوأفادت منظمة دول منطقة
شرق الكاريبي ،وهي كيان تابع للقطاع العام ذاتي التمويل يحتكر
عمليات الشراء ،بانتظام بتحقيق تخفيضات كبيرة في سعر
الوحدة لألدوية .وفي عام  2001إلى  ،2002استخلصت دراسة
ً
ً
ً
متاحا في منطقة
شعبيا
دواء
سنويا على 20
استقصائية تُ جرى
ً
دول شرق الكاريبي ،انخفاض األسعار في إطار نظام المشتريات
المجمعة للمنظمة بنسبة  44بالمائة عن أسعار البلدان للمشتريات
الفردية (منظمة دول منطقة شرق الكاريبي .)2001 ،وقد أثبت
ً
أيضا أن
برنامج المشتريات المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي
تحسين المشتريات بإمكانه خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الخدمات
الصحية .كما يعتبر الصندوق االستراتيجي لمنظمة الصحة للبلدان
مثاال آخر للمشتريات المجمعة .وأنشئت األمانة العامة
األمريكية
ً
لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية الصندوق بناء على طلب الدول
ً
ً
عضوا من الدول أعضاء منظمة
حاليا  23دولة
األعضاء .ويشارك
الصحة للبلدان األمريكية في هذا الصندوق االستراتيجي ،الذي

تأسس لتعزيز النفاذ إلى الجودة والمستلزمات األساسية للصحة
العامة في األمريكيتين .ويستعين الصندوق العالمي بإحدى آليات
ً
أسلوبا لتحقيق الفعالية من حيث
المشتريات المجمعة باعتبارها
التكلفة يضمن كفاءة عمليات شراء مضادات الفيروسات القهقرية
ولوازم التشخيص السريع لفيروس العوز المناعي البشري والمالريا
والعالجات المركبة القائمة على األرتيميسينين والناموسيات
المعالجة بمبيدات حشرية طويلة األمد (الصندوق العالمي،2010 ،
.)2018
ً
مؤخرا على آليات
ويرد في اإلطار  8.4التطورات التي طرأت
المشتريات المجمعة األوروبية.

(هـ) أنظمة الصحة والتوريد التي يمكن االعتماد
عليها.
من الشروط المسبقة األخرى لتوفير النفاذ إلى األدوية هو وجود
نظام صحي فعال يمكن االعتماد عليه وقادر على إمداد المرضى
بالتكنولوجيات الطبية الالزمة ذات الجودة المناسبة وفي الوقت
المالئم .وتتضمن تلك األنظمة القدرة على التنبؤ باالحتياجات،
فضال عن القدرة على شراء األدوية واألجهزة الطبية وتخزينها ونقلها
ً
وجردها وتوزيعها على نحو مالئم .وال تزال أنظمة اإلمداد تتسم
بالضعف والتشتت في العديد من البلدان النامية.
ودون إجراء تحسينات ،سيظل النفاذ إلى األدوية وغيرها من
ً
ً
ً
أيضا التحلي
كبيرا .ومن الضروري
تحديا
التكنولوجيات الطبية الالزمة
بالقدرة التنظيمية المالئمة لضمان النفاذ إلى أدوية آمنة وفعالة
ً
محليا على حد سواء.
فيما يتعلق باألدوية المستوردة والمصنعة
والقضايا الرئيسية التي تهم صناع السياسات في هذا الصدد هي:
دمج األدوية بشكل مباشر في تطوير القطاع الصحي؛ وإنشاء
مزيج أكثر فعالية من نُ هج القطاعين العام والخاص والمنظمات غير
الحكومية في توريدات األدوية؛ وامتالك أنظمة مراقبة تنظيمية
لتوفير أدوية ذات جودة مضمونة؛ واستكشاف خطط شراء مبتكرة؛

تكتسي النفقات الصحية في اإلكوادور بأهمية اقتصادية كبرى ،حيث تمثل  9بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي و 10بالمائة من
الميزانية العامة .وتمثل النفقات على المستحضرات الصيدالنية  16بالمائة من إجمالي النفقات الصحية.
ً
سنويا .ويتم شراء نحو 70
وفي المتوسط ،تُ قدر قيمة مشتريات القطاع العام لألدوية في اإلكوادور بقيمة  260مليون دوالر أمريكي
بالمائة من تلك األدوية من خالل المشتريات المركزية.

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

اإلطار  :7.4خفض التكاليف/التحسينات في القيمة مقابل المال في قطاع الرعاية الصحية من خالل المشتريات المركزية:
مثال اإلكوادور

أتاحت المشتريات المركزية لألدوية في اإلكوادور تخفيضات التكلفة وتحسين في القيمة مقابل المال بصورة كبيرة ،بما يعادل نحو
ً
ً
ويمثل ذلك وفورات تبلغ
سنويا لشراء 450
 250مليون إلى  300مليون دوالر أمريكي
منتجا في القائمة الوطنية لألدوية األساسيةُ .
 40إلى  70بالمائة مقارنة بأسعار الشراء التقليدية.
وتتضمن المزايا اإلضافية المذكورة )1( :تقليل الوقت الالزم لمشتريات وتوريد األدوية؛ ( )2وتحسين مراقبة الجودة وتقليل المخاطر
المرتبطة بتزييف األدوية؛ ( )3وتقليل العبء اإلداري المتعلق بمشتريات األدوية؛ و( )4استدامة نظام الصحة العامة.
قدمه دانيال لوبيز سالسيدو ،الدائرة الوطنية اإلكوادورية بشأن مشتريات القطاع العام ،في الندوة الثالثية
المصدر :عرض ّ
المشتركة السابعة بين منظمة الصحة العالمية ،والويبو ومنظمة التجارة العالمية ،جنيف 26 ،فبراير ( 2018متاحة على الرابط:
 .)https://www.who.int/phi/3-DanielLopezSalcedo.pdf?ua=1األشكال بصيغتها المحدثة من المؤلف في يوليو .2019
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

وإدراج األدوية التقليدية في توفير الرعاية الصحية (منظمة الصحة
العالمية.)2004 ،

.9

التمويل المستدام

يعتبر التمويل المستدام لألنظمة الصحية من المتطلبات األساسية
لتوريد األدوية وغيرها من التكنولوجيات الطبية بصورة متواصلة.
ويميل نصيب الفرد الواحد من اإلنفاق على الرعاية الصحية إلى
االنخفاض في البلدان المنخفضة الدخل ،رغم أن نسبة كبيرة
تنفق عادةً على شراء األدوية ،حيث تتراوح بين  20و 60بالمائة من
اإلنفاق الصحي 68.وقد أوصت اللجنة المعنية باالقتصاد الكلي
والصحة ( )CMHالتابعة لمنظمة الصحة العالمية بأن تزيد البلدان
النامية نفقات الميزانية المخصصة للصحة بنسبة  2بالمائة من
ناتجها المحلي اإلجمالي بحلول عام  2015مقارنة بالمستويات في
عام  ،2001بهدف تحقيق الوصول الشامل إلى الخدمات الصحية
ً
ووفقا لقاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية التابعة
األساسية.
لمنظمة الصحة العالمية ،فإن النفقات الحكومية العامة المحلية
على الصحة زادت زيادة مطردة من  2.8بالمائة إلى  3.2بالمائة من
الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة من عام  2000إلى عام 2017
في البلدان متوسطة الدخل ،وبلغت في البلدان منخفضة الدخل
 1.4بالمائة في الفترة من عام  2000إلى عام  ،2017حيث تقلبت
في تلك السنوات 69.كما أوصت اللجنة المعنية باالقتصاد الكلي

والصحة بأن تلتزم البلدان المانحة بتقديم تمويالت واستثمارات
كبيرة للبحث والتطوير في مجال الصحة عن طريق التنسيق مع
المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والحصول منها
على موارد إضافية (منظمة الصحة العالمية2001 ،أ) .ويتعين على
صناع السياسات تبني األهداف التالية من بين أهداف أخرى :زيادة
التمويل العام للصحة؛ ال سيما فيما يتعلق باألدوية األساسية؛
والحد من إنفاق المرضى ،ال سيما الفقراء ،من أموالهم الخاصة؛
وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي (منظمة الصحة العالمية،
 .)2004في المتوسط عبر جميع البلدان ،تتم  32بالمائة من جميع
النفقات الصحية من األموال الخاصة ،وارتفعت إلى  36بالمائة
في البلدان منخفضة ومتوسط الدخل في عام 70 .2017
وقدر
ّ
تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عام 2019
أن  927مليون فرد ينفقون أكثر من  10بالمائة من ميزانيات
أسرهم المعيشية على الرعاية الصحية ،ويقع نحو  90مليون
فرد في براثن الفقر الشديد كل عام بسبب النفقات الصحية من
ً
ً
كبيرا في
ارتفاعا
األموال الخاصة 71.ومنذ عام  2001والعالم يشهد
التمويل الدولي لألدوية األساسية في بعض مجاالت األمراض
واللقاحات وغيرها من المنتجات الطبية مثل الناموسيات المضادة
للمالريا ،لتوزيعها على البلدان األفقر ،بما في ذلك عن طريق آليات
مثل الصندوق العالمي ،والمرفق الدولي لشراء األدوية ،والتحالف
العالمي للقاحات والتحصين ،تحالف اللقاحات ،خطة رئيس
الواليات المتحدة الطارئة لإلغاثة من مرض اإليدز (،)PEPFAR
ومبادرة كلينتون للوصول إلى الخدمات الصحية ،وغيرها من

اإلطار  :8.4أمثلة على مبادرات المشتريات المجمعة األوروبية :مبادرة بينيلوكسا وآليات المشتريات المشتركة
مبادرة بينيلوكسا
بدأت مبادرة بينيلوكسا بإعالن وزيري الصحة البلجيكي والهولندي في عام  2015أنهما يستطلعان التعاون بشأن السياسة المتعلقة
ً
مهما ألنه استفاد من التشريعات القائمة بشأن التنمية االقتصادية والتجارة في القطاعات
بالمستحضرات الصيدالنية .يعتبر هذا المثال
األخرى ،مثل اإلنفاق العسكري والزراعة .وانضمت لوكسمبورغ والنمسا وأيرلندا منذ ذلك الحين إلى المبادرة .يتعاون أعضاء المبادرة ،من
جملة أمور أخرى ،بشأن استكشاف اآلفاق (توقع اآلثار المترتبة على الموافقات على األدوية القادمة) ،وتبادل الخبرات والسعي إلى االعتراف
المتبادل بتقييمات التكنولوجيات الصحية ( ،)HTAومفاوضات األسعار المشتركة بشأن بعض األدوية ومشاركة الممارسات المثلى والخبرات
المكتسبة من السياسات61.
وتعتبر تقييمات التكنولوجيات الصحية والمفاوضات المشتركة لمبادرة بينيلوكسا في مرحلتها التجريبية .وحتى اآلن ،أجرت مبادرة بينيلوكسا
ً
ً
جديدا
عالجا
عمليتي مفاوضات مشتركتين بشأن التسعير .أولهما ،التفاوض بشأن دواء أوركامبي (لوماكافتور/إيفاكافتور) ،الذي يعتبر
للتليف الكيسي ،وفشل التفاوض بعد تعذر التوصل إلى اتفاق .وتكلل التفاوض الثاني بالنجاح ،بالتوصل إلى اتفاقية تسعير لدواء سبنرازا
جديدا لضمور العضالت الشوكي62.
ً
ً
عالجا
(نوسينرسين) ،الذي يعتبر
آلية المشتريات المشتركة
شدد المجلس األوروبي والبرلمان األوروبي ،باإلشارة إلى مواطن الضعف في مشتريات لقاحات وأدوية األنفلونزا التي ُصودفت خالل
جائحة األنفلونزا  H1N1في عام ( 2009المفوضية األوروبية2014 ،ب) ،على ضرورة إنشاء آلية مشتريات مشتركة لألدوية ،وال سيما
لقاحات الجائحات ،من أجل السماح للدول األعضاء باالستفادة ،على أساس تطوعي ،من عمليات الشراء المجمعة هذه63.
ً
وتبعا لذلك
اعتمد القرار رقم  EU/2013/1082إجراءات المشتريات المشتركة ،التي تقوم على أساس اتفاقية مشتريات مشتركة تُ حدد الترتيبات
العملية التي تنظم تلك اإلجراءات وعملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختيار اإلجراءات وتقييم المناقصات وإرساء العقد 64.وعقب
ً
طرفا
التوقيع األولي من جانب عدد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في عام  ،2014وقع على اتفاقية المشتريات المشتركة 37
بحلول أبريل 65 .2020
ويتضمن نطاق اتفاقية المشتريات المشتركة جميع األدوية واألجهزة الطبية والخدمات والسلع األخرى المحتملة التي يمكن استخدامها
للحد من/عالج أحد المخاطر التي تهدد الحياة أو غيره من المخاطر الجسيمة على الصحة بيولوجية أو كيميائية أو بيئية أو غير معروفة
المنشأ ،التي تنتشر ،أو تنطوي على خطورة انتشار كبيرة ،عبر الحدود الوطنية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،وقد تتطلب التنسيق
عال من حماية الصحة البشرية (المفوضية األوروبية2014 ،ب) .وتحدد اتفاقية
على مستوى االتحاد األوروبي لضمان تحقيق مستوى ٍ
ً
ً
طوعيا.
أمرا
المشتريات المشتركة إجراءات المشتريات التي ستُ تبع 66.ويعتبر المشاركة في أحد إجراءات اتفاقية المشتريات المشتركة
ً
“عقودا إطارية” بموجب اتفاقية المشتريات المشتركة مع
وفي عام  ،2019وقعت  15دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
إحدى شركات تصنيع اللقاحات ،تتيح لها “ضمان الحصول على جزء محدد من القدرة اإلنتاجية للشركة” لمدة تصل إلى ستة أعوام67.
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ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

المبادرات الدولية .وقد أدى ذلك إلى تحسين الوصول إلى تلك
المنتجات بشكل كبير في العديد من البلدان .ومن الممكن أن
تساعد هذه المساعدات من الجهات المانحة وقروض التنمية على
ً
أيضا تقديمها بشكل
تمويل القطاع الصحي ،لكن من الضروري
مستدام.
ً
كافيا
تمويال
ويعتبر التزام الحكومة بتمويل النظام الصحي الوطني
ً
ً
ً
ً
أساسيا للوصول إلى مستوى التغطية الشاملة في
شرطا
ومستداما
مجال الصحة ،وهو ما يعني حصول كافة األشخاص في أي بلد على
الخدمات الصحية المالئمة.

االفتقار إلى بيئة سياسية مواتية وسياسات عامة مترابطة
بين القطاعات
وعدم اتساق اإلطار التنظيمي واإلنفاذ ،واالفتقار إلى القدرة
على أداء المستوى الالزم من الرقابة التنظيمية
وعدم كفاية إطار الملكية الفكرية

ً
ً
مناسبا
تدريبا
الم َّدربين
واالفتقار إلى الموظفين التقنيين ُ

واالعتماد على المواد الخام المستوردة ،التي من بينها
تكنولوجيات ومكونات المستحضرات الصيدالنية الفعالة
()APIs

وضعف البنية التحتية ،مثل اإلمداد الكهربائي والمياه والطرق

 .10نقل التكنولوجيا والتصنيع
تستورد معظم البلدان األدوية وأدوات التشخيص واللقاحات
وغيرها من المنتجات الطبية من السوق العالمية .ويطمح عدد
من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى بناء وتعزيز صناعاتهم
المحلية من المنتجات الطبية (دونغ وميرزا .)2016 ،وتُ ظهر
االتجاهات تنامي وتنوع اإلنتاج المحلي في بعض البلدان 72.بيد
أن األدلة المتوفرة على نجاح اإلنتاج المحلي في زيادة إمكانية
النفاذ إلى المنتجات الطبية لم تزل غير حاسمة (منظمة الصحة
العالمية2011 ،ب) .رغم أن غانا ،على سبيل المثال ،اتخذت تدابير
لدعم تنمية اإلنتاج المحلي ،فقد واجهت كذلك تحديات هامة
(انظر اإلطار .)9.4

ومن أجل تحقيق جدوى واستدامة اقتصاديتين ،ينبغي على
الشركات المصنعة المحلية ،وال سيما هؤالء العاملين في البلدان
منخفضة الدخل ،التصدي لعدد من التحديات ،من بينها:

واالفتقار إلى القدرة التنافسية مقارنة باإلمدادات الدولية

تعذر الوصول أو الوصول غير الجذاب إلى رأس المال والعملة
األجنبية
وارتفاع رسوم االستيراد والضرائب

واالفتقار إلى القدرة االبتكار والبحث والتطوير على أساس
االحتياجات
وضعف الروابط بين التآزر والتعاون بين القطاعات

واالفتقار إلى إطار للتعاون بين الشركاء وأصحاب المصلحة.
ً
ً
حيويا
أمرا
ويعتبر اتساق السياسات المرتبط باإلنتاج المحلي
لتحقيق منافع صحة عامة وتنمية صناعية مستدامة .ويصف
اإلطار التخطيطي المبين في الشكل  4.4العوامل األساسية ذات
الصلة من منظور كل من سياسة صناعية (اإلطار ألِ ف) وسياسة
ويبين اإلطار وجود أهداف عامة
الصحة العمومية (اإلطار باء)ُ .
بين هذين المنظورين ،وأن أهداف السياسة الصناعية يمكنها
كذلك المساعدة على تحقيق أهداف الصحة العمومية (اإلطار
جيم) .يتمثل دور الحكومة في توفير نطاق من الدعم المباشر
وغير المباشر ،ويشمل الحوافز المالية ،والمساعدة على ضمان
االتساق عبر الساحة السياسة برمتها (اإلطار دال) لضمان استفادة
المرضى من زيادة إمكانية النفاذ إلى المنتجات ذات الجودة
العالية وبأسعار معقولة .ويعتبر وضع وإطالق االستراتيجية
الوطنية وخطة العمل المتعلقة بتطوير تصنيع المستحضرات
مثاال على تطبيق اتساق السياسات لتعزيز
الصيدالنية في إثيوبيا
ً
صناعة المستحضرات الصيدالنية المحلية76.

اإلطار  :9.4تطوير قدرات اإلنتاج المحلي في غانا :تدابير وتحديات الدعم
حددت حكومة غانا تطوير صناعة المستحضرات الصيدالنية المحلية بوصفها أولوية رئيسية 73 .وتضمنت اإلجراءات المتخذة
لتحقيق هذا الغرض اتفاقية دستور األدوية األمريكي والحكومة التي أقامت مركز التدريب وتعزيز مجال األدوية في عام .2013
قدم صندوق االستثمار الزراعي وتنمية الصادرات ( )EDAIFالتمويل إلى أربع شركات أدوية محلية في الفترة
إضافة إلى ذلكّ ،
 2015/2014في جهودها الرامية إلى االرتقاء بمستوى ممارسة التصنيع الدولية الجيدة (ُ .)GMPوضعت خارطة طريق لممارسة
التصنيع الجيدة بجهد مشترك من إدارة الغذاء والدواء بغانا والصناعة المحلية ،مع مساعدة تقنية من منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية ( ،)UNIDOحيث جرى بموجبها تقييم شركات التصنيع المحلية على االمتثال لممارسة التصنيع الجيدة 74 .عالوة
ً
محليا وتطبيق التفضيالت السعرية على الشركات
على ذلك ،جرى حظر واردات بعض المنتجات النهائية التي يمكن إنتاجها
المصنعة المحلية على المشتريات العامة.
ورغم جهود الحكومة المبذولة لتعزيز قطاع المستحضرات الصيدالنية ،ال تزال الشركات المحلية تجد صعوبة في منافسة نظيراتها
75
ً
محليا بلغت نحو  30بالمائة
المنتجة
من الشركات المنافسة الدولية .وفي عام  ،2018أشارت التقديرات إلى أن نسبة األدوية ُ
في سوق المستحضرات الصيدالنية المحلي ،حيث تُ مثل إلى حد كبير األدوية بدون وصفة طبية واألدوية الجنيسة البسيطة.
وتتضمن التحديات المتواصلة التي تواجهها الصناعة المحلية ارتفاع تكاليف اإلنتاج وضعف االمتثال للممارسة التصنيع الجيدة
ومحفظات المنتجات المحدودة وأوجه عدم كفاءة التصنيع ،الناجمة عن ،من بين أمور أخرى ،محدودية الدراية التقنية ورأس
المال المخصص لتطويرات التركيبات الجديدة ،وكذلك أداء دراسات التكافؤ الحيوي.

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

ً
ناجحا على مواجهة التهاب الكبد الوبائي ج من
مثاال
وتعتبر مصر
ً
ً
ونظرا ألنه لم يتم إيداع أو رفض البراءات
خالل اإلنتاج المحلي.
الرئيسية لدواء سوفوسبوفير (أحد األدوية الرئيسية لعالج التهاب
ً
ً
ً
متاحا في عام
جنيسا
إصدارا
الكبد الوبائي ج) في مصر ،كان 18
ً
ً
أسعارا
محليا .حققت تلك المنافسة
ُ ،2017أنتج العديد منها
منخفضة للغاية .وقد ّأدى ذلك ،إلى جانب االلتزامات الحكومية
المهمة لتوسيع نطاق عمليات الفحص والعالج ،إلى وصول عدد
ً
مؤخرا .ففي عام  ،2016شكلت
كبير من المرضى إلى العالج
مصر وحدها  40بالمائة من نسبة جميع المرضى الذين بدؤوا عالج
ً
عالميا (منظمة الصحة العالمية2018 ،هـ).
التهاب الكبد الوبائي ج

وعدم وجود وفورات حجمية
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

وتتضمن أمثلة نقل التكنولوجيا ما يلي:
الدعم المقدم لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا بموجب خطة
العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية للقاحات األنفلونزا،
وفرت منظمة الصحة العالمية
ُنشرت عام  .2006حيث ّ
التمويل األولي والدعم التقني إلى  14شركة مصنعة للقاحات
في البلدان النامية لتمكين اإلنتاج المحلي77.
تأسيس مركز أوترخت لألدوية البيولوجية ميسورة التكلفة
ً
نتاجا للتعاون بين جامعة أوترخت
( ،)UCABالذي كان
ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تطوير وإنتاج وتوزيع
األدوية البيولوجية ذات الجودة العالية وبأسعار ميسورة في
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .يعتبر دواء باليفيزوماب،
الذي ُيستخدم للوقاية من حاالت العدوى بالفيروس المخلوي
التنفسي لدى الرضع المعرضين لدرجة خطورة عالية ،أول
دواء يخضع لنقل التكنولوجيا من خالل مركز أوترخت لألدوية
البيولوجية ميسورة التكلفة.
وفي عام  ،2015قرر مجلس تريبس تمديد الفترة االنتقالية
ً
نموا ()LDCs
بموجب اتفاقية تريبس التي تُ عفي البلدان األقل
من الشرط الواجب توفره لمنح وإنفاذ براءات المستحضرات
الصيدالنية حتى عام  ،2033مع فسح المجال لخيار اتخاذ قرار
بتمديدات أخرى بعد ذلك التاريخ 78.قد توفر هذه الفترة االنتقالية
ً
ً
نموا للمنتجات التي
فرصا إلعداد اإلنتاج المحلي في البلدان األقل
ال تزال محمية بموجب براءة في البلدان األخرى ،شريطة مواجهة
البلد للتحديات األخرى التي تتعلق باإلنتاج المحلي (انظر الفصل
الثاني ،القسم باء(1.ز)(.))5

 .11اآلليات التنظيمية والنفاذ إلى
التكنولوجيات الطبية
ولن يحقق تحسين الحصول على األدوية فوائد للصحة العامة إال إذا
ً
أيضا على تحسين الحصول على منتجات ذات جودة .وتقع
انطوى
مسؤولية ضمان الجودة وتنظيم جودة المنتجات الصحية الالزمة
بشكل صارم على المصنعين والموردين والهيئات التنظيمية.
يستكمل هذا القسم ما ورد في الفصل الثاني ،القسم ألف،6.
ويركز على برنامج منظمة الصحة العالمية إلثبات األهلية المسبق
وتنظيم األجهزة الطبية والمبادرات التنظيمية اإلقليمية ومشكلة
المنتجات متدنية الجودة والمزيفة (.)SF
ً
ً
رئيسيا في تحديد النفاذ
دورا
ويلعب تنظيم التكنولوجيات الصحية
إلى المنتجات الطبية مضمونة الجودة .وبرغم استحداث بعض
التطورات اإليجابية في السنوات األخيرة ،فإنه ال تزال هناك حاجة
إلى مواصلة تحسين الرقابة التنظيمية لألدوية والتكنولوجيات
الطبية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .وتتعاون منظمة
الصحة العالمية مع الدول األعضاء في تقييم األنظمة القانونية
الوطنية لتحديد الثغرات القانونية ،وإعداد استراتيجيات لتحسين
ودعم البلدان في سياق التزامها ببناء قدرات تنظيمية وطنية.
وتوفر منظمة الصحة العالمية لمحة عامة عن الوضع التنظيمي
في أفريقيا (.)2010
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(أ)

التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية

ً
اختصارا باسم PQT؛ وكان
ساهم فريق التأهيل المسبق ُ(يعرف
ً
سابقا يطلق عليه برنامج التأهيل المسبق) ،وهو مبادرة من األمم
المتحدة تحت إدارة منظمة الصحة العالمية ،إلى حد كبير في
تحسين النفاذ إلى األدوية ذات الجودة العالية في البلدان النامية
من خالل ضمان االمتثال لمعايير الجودة .ويهدف البرنامج إلى
تيسير النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية التي تفي بالمعايير الدولية
للجودة ،والسالمة والفعالية.
يضاف على الفور كل من المنتج المرتبط بجهة تصنيع محددة
وبيانات جهة الصنع إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للمنتجات
الطبية المستوفية لشروط التأهيل المسبقة ،متى استوفى هذا
المنتج المتطلبات والشروط المحددة ،ومتى التزمت جهة التصنيع
بممارسات التصنيع الجيدة الحالية .ونشرت منظمة الصحة
العالمية هذه القائمة على موقع إلكتروني متاح للجميع 79.ولن
يحل فريق التأهيل المسبق محل الهيئات التنظيمية الوطنية أو
نظم الترخيص الوطنية في مجال استيراد التكنولوجيات الطبية.
ويحدد فريق التأهيل المسبق اإلثبات المسبق لألهلية للمنتجات
في مجموعة من المجاالت العالجية ،من بينها اإليدز والعدوى
المهملة واإلسهال
بفيروسه والسل والمالريا واألمراض المدارية ُ
واألنفلونزا والصحة اإلنجابية .وإلى جانب األدوية ،يتناول فريق
التأهيل المسبق التابع لمنظمة الصحة العالمية أدوات التشخيص
في المختبر واللقاحات ومنتجات مكافحة نواقل األمراض80.
وقد بدأ فريق التأهيل المسبق في تنفيذ برامج تجريبية للتأهيل
المسبق لمنتجات األدوية البيولوجية المماثلة (منظمة الصحة
العالمية2017 ،ط) .وتُ عتبر قائمة التأهيل المسبق لمنظمة الصحة
ً
ً
معترفا به للجودة ،ويتم استخدامها والرجوع
معيارا
العالمية
إليها من قبل العديد من الجهات المانحة الدولية ووكاالت تدبير
االحتياجات والمشتريات.
ويضطلع فريق التأهيل المسبق بأعمال بناء القدرات لتعزيز
اآلليات التنظيمية في بعض البلدان ،من خالل جملة أمور من
بينها؛ تدريب الموظفين وإقامة ورشات العمل وتوفير المساعدة
التقنية وتقديم الوثائق التوجيهية .ويشارك فريق التأهيل المسبق
في إجراءات التسجيل التعاونية التي تهدف إلى تبسيط تسجيل
المنتجات في البلدان التي تكون فيها القدرة التنظيمية محدودة
(انظر القسم (هاء) الوارد أدناه بشأن اإلجراءات التعاونية لتعجيل
التسجيل).

(ب) القواعد التنظيمية لألجهزة الطبية
تشمل األجهزة الطبية مجموعة عريضة من األدوات – تبدأ من األداة
ً
مرورا بالسماعة
الخشبية البسيطة التي تُ ستخدم في خفض اللسان
الطبية وحتى أعقد األجهزة الطبية التي تستخدم في زراعة األعضاء
والتصوير الطبي .وكما هو الحال بالنسبة للقاحات واألدوية ،تحتاج
الحكومات إلى وضع سياسات تكفل النفاذ إلى أجهزة طبية ذات جودة
ً
أيضا االستخدام اآلمن والمالئم لتلك
عالية وبأسعار مناسبة ،وتضمن
فضال عن وسائل التخلص منها .ولذلك ،يتطلب األمر وضع
األجهزة
ً
آليات تنظيمية قوية لضمان سالمة وفعالية وأداء األجهزة الطبية.
ويوضح إنتاج نوع من أنواع السيليكون غير الطبي بواسطة شركة
مقرها في فرنسا يستخدم في عمليات تجميل الثدي مدى الحاجة

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الشكل  :4.4اإلنتاج المحلي والنفاذ إلى المنتجات الطبية األساسية :وضع إطار عمل لتحسين الصحة العامة
(أ) السياسة الصناعية
الهدف الرئيسي :إقامة صناعة محلية قابلة لالستمرار تتصف بالتنافسية والموثوقية واالبتكارية واإلنتاجية والمسؤولية.
العوامل الرئيسية من منظور تطوير المنتجات الطبية
التنافسية :توفر أفضل األسعار

الموثوقية :تتوافق مع معايير الجودة؛ وتضمن ثبات اإلمدادات.

االبتكارية :تهدف إلى التغير التكنولوجي وتستثمر في البحث والتطوير.

اإلنتاجية :تسهم في االقتصاد الوطني من خالل خلق فرص عمل ،وتنمية الموارد البشرية ودعم الصناعات والموردين أصحاب الصلة.

المسؤولية :تُ ظهر المسؤولية المؤسسية تجاه الظروف االجتماعية والبيئية.
االستراتيجية :توازن بين الطلبات الحالية والمستقبلية.

(ج) األهداف الصناعية المشتركة وسياسات
الصحة العامة لإلنتاج المحلي لتحسين النفاذ
إلى المنتجات الطبية
• •االختيار االستراتيجي للمنتجات الطبية
األساسية لإلنتاج المحلي.
ً
محليا كي
• •تسعير المنتجات المصنعة
تتمكن الحكومات واألفراد من شرائها.
ً
تماما بمعايير
• •التزام الشركات المصنعة
الجود ،ووجود سلطات تنظيمية وطنية
فعالة.
• •األمن الصحي – إمدادات مستمرة دون
انقطاع من األدوية األساسية.
• •االبتكار من أجل تطوير المنتجات األكثر
مالءمة للمتطلبات المحلية.

(د) الدعم الحكومي لإلنتاج المحلي
الدعم المباشر لخفض تكلفة التصنيع:
المنح واإلعدادات والقروض الميسرة
وتخصيص األراضي واإلعفاءات الضريبية
والجمركية لمكونات التصنيع المستوردة
لإلنتاج المحلي للمنتجات الطبية األساسية.

الدعم غير المباشر لإلنتاج المحلي لتحسين
النفاذ :االستثمار في تعزيز القواعد التنظيمية
للمنتجات الطبية الوطنية؛ وتحسين تمويل
الخدمات الصحية لتوسيع نطاق السوق
المحلي؛ وتيسير الوصول إلى األسواق
األجنبية؛ وتسهيل تطوير آليات المشتريات
المجمعة اإلقليمية؛ وتشجيع المواءمة بين
التشريعات التنظيمية؛ وانتهاج سياسات
تسعير مناسبة؛ وتيسير نقل التكنولوجيا
ذات الصلة؛ ودعم اإلنتاج واالبتكار التدريجي؛
وإعداد نظم مالئمة للملكية الفكرية؛ وإعداد
سياسات استثمار مناسبة؛ وتسهيل المشاريع
المشتركة؛ وتيسير التعاون الدولي لإلنتاج
المحلي.

العوامل الرئيسية من منظور تطوير المنتجات الطبية

النفاذ العالمي للمنتجات الطبية من خالل نظام إمداد القطاع العام و/أو برامج الحماية االجتماعية.
توفير األدوية األساسية وأدوات التشخيص في صياغات مناسبة ومالئمة لالستخدام المحلي.

أسعار ميسرة لوكاالت المشتريات الحكومية وللنفقات المباشرة التي يتحملها األفراد.
ضمان الجودة من خالل اللوائح التنظيمية الفعالة.

إمدادات مستمرة من المنتجات الطبية األساسية.

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

(ب) السياسة الصحية
الهدف الرئيسي :تعزيز الصحة للجميع من خالل التغطية الصحية الشاملة من حيث الوقاية والعالج وإعادة التأهيل.

االختيار الرشيد واالستخدام المرشد من قبل مسؤولي الصحة واألطباء.
المصدر :منظمة الصحة العالمية (2011ب).
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ً
وعموما ،تخضع األجهزة
إلى آليات تنظيمية قوية (انظر اإلطار .)10.4
الطبية لضوابط تنظيمية ،ونتيجة لذلك ،تُ نشئ معظم البلدان هيئة
تكون مسؤولة عن تنفيذ وإنفاذ لوائح وقواعد معينة لمنتج ما من
منتجات األجهزة الطبية81.
ً
واعتبارا من عام  ،2015توفر لدى ما ال
يقل عن  121من الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية هيئة
تنظيمية وطنية مسؤولة عن تنفيذ وإنفاذ لوائح وقواعد المنتجات
الخاصة باألجهزة الطبية (منظمة الصحة العالمية2017 ،ب) .ومع
ذلك ،ال يزال عدد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل األخرى في
حاجة إلى إنشاء هيئة مسؤولة عن تنفيذ وإنفاذ لوائح وقواعد األجهزة
الطبية .وتتصف عملية التنفيذ واإلنفاذ بالتعقيد بسبب النقص في
كوادر المهندسين المتخصصين في مجال الطب الحيوي واالفتقار
فضال عن
إلى التنسيق في إجراءات تدبير واستخدام األجهزة الطبية،
ً
محدودية المعلومات .وال يتوفر في غالبية البلدان مبادئ توجيهية
وطنية أو سياسات أو توصيات بشأن مشتريات األجهزة الطبية،
إما ألنها ليست متاحة أو بسبب عدم وجود هيئة رقابية معترف بها
لتنفيذ تلك التوجيهات أو السياسات أو التوصيات .ويخلق هذا األمر
صعوبات في تحديد أولويات اختيار األجهزة الطبية على أساس تأثيرها
على عبء المرض .يؤثر االفتقار إلى الهيئات التنظيمية واللوائح وإنفاذ
ً
ً
سلبيا على الحصول على منتجات ذات
تأثيرا
األنظمة القانونية القائمة
جودة عالية .وقد نشرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية
بشأن لوائح األجهزة الطبية وتقييم التكنولوجيا الصحية لمساعدة
البلدان على إنشاء آليات تنظيمية مالئمة لألجهزة الطبية ،من بينها
إطار تنظيمي نموذجي عالمي لألجهزة الطبية82.

(ج)

عن العديد من الجهات الفاعلة الدولية التي تتعامل في مشتريات
األدوية موافقة إحدى السلطات التنظيمية الصارمة بوصفها داللة
مقبولة على جودة دواء ما85.
تمثل قائمة السلطات التنظيمية الصارمة أعضاء المجلس
الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدالنية
لالستخدام البشري ( )ICHحتى نهوضه في أكتوبر  .2015وحتى
أواخر عام  ،2015كان المجلس يضم الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة واليابان والرابطة األوروبية للتجارة
الحرة ( )EFTAالتي يمثلها الوكالة السويسرية للمنتجات العالجية
(السلطة التنظيمية السويسرية الوطنية لألدوية) ووكالة الصحة
الكندية وأستراليا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين86.
وفي أكتوبر  ،2015أصلح المجلس هيكل عضويته ،وأقر ،من
بين جملة أمور أخرى ،بقبول عدد من الهيئات التنظيمية الجديدة
أعضاء .دفع هذا
من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل باعتبارها
ً
التغيير إلى إعادة النظر في كيفية تقييم السلطات التنظيمية
الوطنية المعنية باألدوية من حيث إجراءات ضمان الجودة لديها.
سيطلق
وقد اقترحت منظمة الصحة العالمية إنشاء نظام جديدُ ،
فيه على السلطات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية التي يتم
ً
ً
تنظيميا يتوافق مع المعايير الدولية
إطارا
تقييمها بأنها لديها
87
“سلطة مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية” (WLA).
وكانت السلطات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية في السابق
عينة
تعتبر السلطات التنظيمية الصارمة أنها ستكون سلطات ُم ّ
مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية (“مستثناة من ذلك”)،
في حين أن السلطات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية األخرى
ً
ً
طوعيا باستخدام أداة القياس المرجعي العالمية
تقييما
ربما تُ جري
التابعة لمنظمة الصحة العالمية ،وعلى هذا األساس سيتم تعيين
السلطات المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية.

ضمان الجودة من جانب الهيئات التنظيمية
الوطنية المعنية باألدوية

ً
رئيسيا
عامال
تعتبر الهيئات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية
ً
في ضمان جودة األدوية .ومع ذلك ،تتفاوت قدرة السلطات
التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية على االضطالع بالتقييمات
التقنية.

(د)

ُأنشئت قائمة “للسلطات التنظيمية الصارمة” في إطار المشتريات
ً
نظرا للحاجة إلى
الدولية .وقد أنشأ الصندوق العالمي القائمة،
ً
منتجا
تحديد موافقات الهيئات التنظيمية التي من شأنها أن تؤهل
ما للشراء من قبل برامج عالج اإليدز والسل والمالريا .يستخدم
العديد من وثائق المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية
فضال
وفريق التأهيل المسبق التابع لمنظمة الصحة العالمية،
ً

التنظيميان :تقليل الحواجز
التعاون والتقارب
ّ
أمام اللوائح التقنية وإجراءات التقييم

يتم إنشاء معظم الهيئات التنظيمية بموجب العمليات التشريعية
الوطنية ،ومن ثم ،فإنها تتبع قواعدها اإلدارية ومتطلباتها التقنية
الخاصة ،وقد أرست عملياتها وإجراءاتها الخاصة فيما يتعلق
بتسجيل األدوية ،رغم وضع تدابير لزيادة تقارب المتطلبات .وقد
تُ وجد ُأسس قانونية مختلفة وكذلك تفسيرات وطنية مختلفة.

اإلطار  :10.4أوروبا :تشديد الرقابة لضمان سالمة األجهزة الطبية
الماضي83.

تم تنسيق اإلطار القانوني المتصل بسالمة وأداء األجهزة الطبية في االتحاد األوروبي في فترة التسعينيات من القرن
وبموجب هذا التشريع ،تخضع األجهزة الطبية إلى اعتماد في مرحلة ما قبل التسويق من قبل هيئات تقييم مستقلة ربحية (هيئات
ُمعينة) ،جرى تكليفها بمراجعة تصميمات الجهة المصنعة وبيانات السالمة بالنسبة للمنتج .سيتيح أي اعتماد من أي هيئة ُمعينة،
في أي دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،استخدام المنتج في جميع بلدان االتحاد األوروبي .وفي حالة رفض أي هيئة
ُمعينة اعتماد المنتج ،يمكن للجهة المصنعة تقديم منتجها إلى هيئة ُمعينة أخرى.
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حدثت قضيتان بارزتان في عام  ،2010مما أدى في النهاية إلى حدوث تغييرات في اللوائح .وكانت إحدى القضايا تتعلق باستخدام
نوع من أنواع السيليكون غير الطبي من إنتاج شركة مقرها فرنسا في عمليات تجميل الثدي ،األمر الذي أدى إلى حدوث معدل
عال وعلى نحو غير عادي بعد وقت قصير من أداء عملية التجميل .وتعلقت القضية األخرى بغرسات الورك المعدنية  -حيث
تمزق ٍ
ً
عمدا لتكون غير آمنة (بورز وكوهين،
تمكن صحفيون متخفيون من الحصول على موافقة إلحدى غرسات الورك التي ُصممت
 .)2018وقد ّأدى ذلك بدوره إلى إصدار االتحاد األوروبي لوائح جديدة بشأن األجهزة الطبية ،من بينها بعض األجهزة المتعلقة
بالنواحي التجميلية ،في عام  .2017ستتضمن اللوائح الجديدة ،التي ستدخل حيز النفاذ في عامي  2020و ،2022من بين أمور
أخرى ،الفحص اإلداري األكثر صرامة لألجهزة شديدة الخطورة ،وتحسين الشفافية من خالل قاعدة بيانات األجهزة الطبية على نطاق
االتحاد األوروبي والمراقبة األكثر صرامة في مرحلة ما بعد التسويق84.

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

وقد ترجع التحديات المتصلة بتنفيذ المتطلبات التقنية للتسجيل
المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الدولية إلى عوامل مثل
اختالف الهياكل الحكومية ،واألعراف الثقافية ،ومستويات الكفاءة
التقنية ،وتوافر الموارد البشرية ،أو قد يكون بسبب وجود بيئات
ً
وإضافة إلى ذلك ،يوجد في الغالب فارق زمني بين
عمل معينة.
نشر المبادئ التوجيهية التنظيمية التقنية الدولية أو اإلقليمية أو
دون اإلقليمية وتنفيذ كل بلد لها .وال تزال توجد اختالفات إقليمية
من حيث كيفية تصرف كل بلد لضمان االمتثال لممارسات
فضال عن
التصنيع الدولية الجيدة الشائعة في الوقت الحالي،
ً
كثير من المتطلبات التنظيمية األخرى لضمان جودة المنتجات
ومأمونيتها وفعاليتها .ويمكن أن تؤثر هذه الفروق في تكاليف
حصول الشركة على ترخيص التسويق وسرعة حصولها عليه.
تقارب األنظمة الوطنية المختلفة ،إلى جانب
ويمكن أن ُيغني
ُ
مواءمة اللوائح التقنية ،وكذلك إجراءات تقييم المطابقة عن
كثير من تكاليف العمليات والموارد البشرية المرتبطة بالتقديمات
التنظيمية المتعددة في كل بلد ،بما في ذلك االختبارات المتعددة.
ويمكن أن يؤدي هذا التقارب إلى توفير الموارد الشحيحة للدول
ً
أيضا .والتقارب التنظيمي وزيادة الثقة في القرارات
وللشركات
التنظيمية التي تتخذها الهيئات المختصة األخرى ينبغي أن يؤديا
إلى )1( :زيادة كفاءة استخدام الموارد (مثل التقاسم الدولي
واإلقليمي للموارد العلمية و”أفضل الممارسات”)؛ ( )2وتحسين
الم ِّ
صنعين)3( ،
جودة طلبات تسجيل األدوية المقدمة من ُ
ووفورات في التكاليف على مستوى كل من الشركة والحكومة،
ونتيجة لذلك )4( ،زيادة سرعة الحصول على األدوية األساسية
الفائقة الجودة التي تكون آمنة وفعال.
تأخذ كيانات تنظيمية إقليمية جديدة في الظهور .على سبيل المثال،
تأسست الوكالة األفريقية لألدوية في مايو  88 .2018ستعمل
الوكالة األفريقية لألدوية على تنسيق جهود المواءمة التنظيمية
القائمة في المجتمعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات الصحية
اإلقليمية .وسوف تدعم تأسيس وتعزيز “مراكز إقليمية للتميز في
المجال التنظيمي” .وتعهد الوكالة األفريقية لألدوية كذلك بتعزيز
استخدام قانون االتحاد األفريقي النموذجي بشأن لوائح المنتجات
الطبية في الدول األعضاء بها والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية.

يمكن أن يستغرق تسجيل منتجات المستحضرات الصيدالنية في
ً
طويال.
وقتا
العديد من البلدان ذات الموارد التنظيمية المحدودة
ً
ولمواجهة ذلك ،استحدثت منظمة الصحة العالمية إجراءين بهدف
تعجيل تسجيل المستحضرات الصيدالنية على الصعيد الوطني89:
إجراء تعاوني لتسهيل تقييم وتسريع التسجيل الوطني
لمنتجات المستحضرات الصيدالنية مسبقة التأهيل من
ً
أيضا القسم (ألف) أعاله) ،وهو
منظمة الصحة العالمية (انظر
ً
تماما للعمل في الوقت الحالي
جاهز
وإجراء تعاوني لتسريع تسجيل منتجات المستحضرات
الصيدالنية النهائية التي تلقت بالفعل الموافقة من إحدى
ً
أيضا القسم (جيم) أعاله)،
السلطات التنظيمية الصارمة (انظر
وهو في المرحلة التجريبية في الوقت الحالي.
ويتضمن كال اإلجراءين عناصر بناء القدرات والمواءمة التنظيمية
إضافة إلى أنهما يهدفان إلى ضمان وصول األدوية التي تمس
الحاجة إليها إلى المرضى بسرعة أكبر.

وبالنسبة إلجراء تسريع التسجيل لمنتجات المستحضرات
الصيدالنية النهائية التي وافقت عليها السلطات التنظيمية
الصارمة ،سيقدم مودع الطلب منتج المستحضرات الصيدالنية
النهائي للتسجيل بأنه “نفس” المنتج المعتمد من السلطات
التنظيمية الصارمة إلى السلطات التنظيمية الوطنية المعنية
باألدوية المشاركة (على النحو المحدد في اإلجراء) .سيشارك
مودع الطلب ،بموافقة السلطة التنظيمية الصارمة ذات الصلة،
التقارير الكاملة لفحص وتقييم منتج المستحضرات الصيدالنية
النهائي مع السلطات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية
المشاركة ،وكذلك البيانات اإلضافية التي توثق حاالت الحيود
المحتملة عن منتج المستحضرات الصيدالنية النهائي المعتمد
من السلطة التنظيمية الصارمة .وفيما يتعلق بمشاركة التقارير،
سيساعد مودع الطلب على تقليل أي عبء إداري على السلطات
التنظيمية الصارمة المشاركة إلى أقل حد .وستستعين السلطات
التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية المشاركة بالبيانات المقدمة
لدعم اتخاذ قرارتها المتعلقة بالتسجيل .وستسعى إلى إصدار قرار
ً
يوما من قبولها التقديم.
“عاجل” بشأن التسجيل في غضون 90
ولن يتعارض القرار مع عمليات اتخاذ القرار التنظيمية الوطنية
لديها أو التشريع الوطني أو فرض الرسوم التنظيمية .وعلى
نفس المنوال ،تتحمل السلطات التنظيمية الوطنية المعنية
باألدوية مسؤولية التوصل إلى اتفاق مع مودعي الطلبات
بشأن خطط إدارة المخاطر المحددة ومتابعة اليقظة الدوائية.
وسيتمثل دور منظمة الصحة العالمية في تسهيل التعاون بين
مودعي الطلبات والسلطات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية
والسلطات التنظيمية الصارمة المشاركة .وستشارك في تطبيق
اإلجراء على منتج محدد من منتجات المستحضرات الصيدالنية
النهائية إذا اعتبرت أن منتج المستحضرات الصيدالنية النهائي
سيكون ذا صلة بالصحة العامة فقط .ويشارك اثنان وعشرون
حاليا في اإلجراء91.
ً
ً
بلدا

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

(هـ) اإلجراءات التعاونية لتعجيل التسجيل

وفيما يتعلق بتسريع إجراء تسجيل منتجات المستحضرات
الصيدالنية النهائية مسبقة التأهيل ،يعرب مودعو الطلبات (عادة
الشركات) بمحض إرادتهم عن اهتمامهم بالعمل بإجراء تعجيل
تسجيل منتجاتهم مسبقة التأهيل .ويفوض مودعو الطلبات
منظمة الصحة العالمية لمشاركة نتائج عمليات الفحص وتقييم
المنتجات المحددة مع السلطات التنظيمية الوطنية المعنية
باألدوية للبلد أو البلدان التي ُيلتمس فيها تسريع التسجيل.
وبعد ذلك تُ شارك منظمة الصحة العالمية المعلومات المتعلقة
بتقييمها لمنتجات المستحضرات الصيدالنية النهائية للتأهيل
المسبق (أي نتائج عمليات الفحص والتقييم) مع السلطة
التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية ذات الصلة .وتتم مشاركة
المعلومات عبر منصة آمنة على شبكة اإلنترنت ،تخضع لتعهدات
تتعلق بالسرية وقيود متفق عليها بشأن االستخدام .في حالة
موافقة إحدى السلطات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية
تطبيق اإلجراء على المنتج ذي الصلة ،فإنها تلتزم باتخاذ قرارها
بشأن إذا ما كانت ستُ سجل منتج المستحضرات الصيدالنية
ً
يوما من تلقيها إمكانية الوصول إلى
النهائي في غضون 90
معلومات الفحص والتقييم الخاصة بمنظمة الصحة العالمية،
وإبالغ قرارها إلى منظمة الصحة العالمية ومودع الطلب في
ً
ً
ً
حاليا في
بلدا
يوما أخرى .ويشارك تسعة وثالثون
غضون 30
اإلجراء90.

 .12المنتجات الطبية متدنية الجودة
والمزيفة
تشكل الزيادة المطردة في إنتاج وبيع واستخدام المنتجات الطبية
متدنية الجودة والمزيفة مشكالت خطيرة على الصحة العامة .وقد
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

يؤدي استخدام المنتجات الطبية ،سواء األصلية أو الجنيسة ،المفتقدة
لمعايير الجودة وال تحتوي على الجرعات الصحيحة من المكونات
الصيدالنية النشطة أو التي تحتوي على مواد مخالفة ،إلى فشل العالج
وتفاقم المرض ومقاومة الجسم لألدوية وقد تفضي إلى الوفاة.
وتنتشر األدوية متدنية الجودة والمزيفة في جميع أنحاء العالم،
وتمثل في العادة مشكلة أكبر بكثير في المناطق التي تتسم بأنها
ً
ضعفا من حيث األنظمة الرقابية ووسائل اإلنفاذ المتعلقة
أشد
بتداول األدوية .فعلى سبيل المثال ،في عام  ،2017تبين أن
المعدل اإلجمالي لحاالت الفشل التي لوحظت في عينات األدوية
المختبرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت نحو
دواء من بين  10أدوية في البلدان
 10بالمائة ،ويعني ذلك أن
ً
ً
مزيفا .وإذا أراد
منخفضة ومتوسطة الدخل كان متدني الجودة أو
أحد تطبيق هذا المعدل على التقديرات اإلجمالية غير المرجحة
لحجم السوق في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (نحو 300
ً
سنويا) لحساب النفقات المحتملة على األدوية
مليار دوالر أمريكي
متدنية الجودة والمزيفة في هذه البلدان ،فإن التقدير اإلجمالي
ً
سنويا 92.وفي
الناتج سيكون في حدود  30مليار دوالر أمريكي
البلدان التي تتمتع بآليات تنظيمية فعالة وآليات مراقبة للسوق،
ومع ذلك ،ينخفض معدل انتشار تلك األدوية بدرجة كبيرة ،أقل
ً
وفقا لتقديرات البلدان المعنية.
من  1بالمائة من القيمة السوقية،

(أ)

أنواع المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة

تغير المصطلح المستخدم لوصف المنتجات الطبية متدنية
ّ
الجودة والمزيفة في مناقشات الصحة العامة على مدار العقدين
المنصرمينُ .حلت مسألة االفتقار إلى وضوح التعريفات في هذا
الشأن جمعية الصحة العالمية السبعين ،حيث استبدلت المصطلح
السابق “المنتجات الطبية متدنية الجودة /التي تحمل بطاقات
زائفة  /كاذبة  /مزيفة  /مقلدة” بالمصطلح “المنتجات الطبية
متدنية الجودة والمزيفة” ،وحددت الثالث فئات العامة للمنتجات
التي تندرج تحت هذا المصطلح93:
ً
أيضا “منتجات خارج
 المنتجات الطبية متدنية الجودة :تسمى
المواصفات” ،وهي منتجات طبية مرخصة ال تفي إما بمعايير
الجودة أو بمواصفاتها أو كليهما .وتشمل المنتجات الطبية
المندرجة ضمن هذه الفئة أدوية بها أخطاء تصنيع أو منتجات طبية
منتهية الصالحية أو منتجات طبية متدهورة عقب سوء النقل
أو التخزين .وتكون الشركات المصنعة للمنتجات الطبية متدنية
الجودة معروفة عادة ،وهو ما يجعل من السهولة بمكان إبعاد
هذه المنتجات عن األسواق باستخدام أدوات تنظيمية.
 المنتجات الطبية غير المسجلة/غير المرخصة :المنتجات الطبية
التي لم تخضع للتقييم و/أو الموافقة من قبل السلطة التنظيمية
الوطنية أو اإلقليمية المعنية باألدوية للسوق الذي تسوق/توزع أو
تستخدم فيه ،والخاضعة للشروط المسموحة بموجب التشريعات
واللوائح التنظيمية الوطنية أو اإلقليمية .وفي حالة الطوارئ
أو النقص الشديد ،قد تسمح الدول األعضاء بتوزيع أدوية غير
مرخصة/غير مسجلة داخل أراضيها.
المنتجات الطبية المزيفة :المنتجات الطبية التي تُ عطى صورة
ً
عمدا وبقصد االحتيال عن هويتها أو تركيبها أو مصدرها.
زائفة
ويشير هذا التزييف العمدي أو االحتيالي إلى أي استبدال أو
ُ
تزييف أو استنساخ لمنتج طبي مرخص أو تصنيع منتج طبي
ً
ً
مرخصا.
منتجا
ليس
وهذه التعريفات ضرورية من أجل التمييز بين مختلف أنواع
المنتجات الطبية غير القانونية المتداولة في السوق .وهي تساعد
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على تحليل البيانات وتقييم التهديد على الصحة العامة ووضع
تدخالت ذات معنى أكبر.
ولم توافق جمعية الصحة العالمية على استخدام المصطلح
“المزيفة” ،لتجنب االلتباس مع التعدي على العالمات ،وأن أي
اعتبار مرتبط بحقوق الملكية الفكرية ال يندرج ضمن هذا التعريف
(انظر القسم (ب)).

(ب) المنتجات الطبية المزيفة واتفاق تريبس
عرف اتفاق تريبس مصطلح “المزيفة” فيما يتعلق بالعالمات التجارية
ُي َّ
بصورة عامة وغير محددة لعموم القطاع الصحي .ووفقا للحاشية
(14أ) للمادة  51من اتفاق تريبس“ :السلع التي تحمل عالمات تجارية
مزيفة ،هي أي سلع ،بما في ذلك التعبئة والتغليف ،تحمل دون
تصريح عالمة تجارية تتشابه مع عالمة تجارية مسجلة وسارية في
شأن تلك السلع ،أو عالمة يصعب تمييز مكوناتها األساسية وتفريقها
عن العالمة التجارية األصلية ،وهي بهذا تنتهك حقوق مالك العالمة
المستَ ِوردة” .ويعتبر التزييف بهذا
التجارية المعنية وفقا لقانون البلد
ْ
ً
ً
خاصا من التعدي على العالمات التجارية .وهو مقتصر
نوعا
التعريف
على استخدام عالمة )1( :مطابقة أو شبه مطابقة لعالمة مسجلة
كعالمة تجارية لطرف آخر ،و( )2للبضائع (أو الخدمات) المطابقة
للبضائع (أو الخدمات) المسجلة العالمة التجارية و( )3بدون ترخيص
من مالك العالمة التجارية .وغالبا ما تنطوي على محاكاة دنيئة
(استنساخ دون إسهام إبداعي) للعالمة التجارية المحمية .وبذلك
تتحقق جريمة االحتيال بالنظر إلى االلتباس المقصود بين المنتجات
وبناء عليه قد يحمل المنتج الطبي المزيف عالمة
األصلية والمقلدة.
ً
مطابقة أو مماثلة إلى حد اللبس للعالمة التجارية المسجلة لحامل
الحق من أجل تمريرها كمنتج أصلي.

(ج)

تأثير األدوية متدنية الجودة والمزيفة

يمكن تدني جودة جميع أنواع األدوية على اختالف أنواعها ،بما في
ذلك األدوية األصلية والجنيسة ،أو تزييفها – من األدوية التي تعالج
األمراض الخطيرة التي تهدد حياة المريض إلى اإلصدارات زهيدة
الثمن من األدوية الجنيسة التي تعالج اآلالم العامة ومضادات
الهستامين .وقد تتراوح المكونات الموجودة في مثل هذه المنتجات
من خليط عشوائي من مواد سامة وضارة إلى مواد غير نشطة ،أو قد
تتصف عملية التحضير ذاتها بعدم الفعالية .ويحتوي بعض المنتجات
الطبية المزيفة على أحد المكونات المعلنة أو النشطة ،ومن ثم تكون
فضال
مشابهة للمنتج األصلي لدرجة أنها تخدع المهنيين الصحيين
ً
ً
ودائما ما تكون هذه المنتجات متدنية الجودة والمزيفة
عن المرضى.
غير قانونية.
تختلف طبيعة مشكلة المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة من
عدة أوجه .وفي بعض البلدان ،وبخاصة في البلدان مرتفعة الدخل،
تشكل الهرمونات باهظة السعر والمنشطات واألدوية المعالجة
للسرطان وأدوية األمراض الناجمة عن أنماط الحياة غالبية المنتجات
ً
وغالبا ما يتم البيع من خالل
متدنية الجودة والمزيفة المباعة -
المعامالت عبر اإلنترنت.
وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،تنتشر المنتجات الطبية
متدنية الجودة والمزيفة لعالج األمراض الخطيرة التي تهدد حياة
المريض مثل اإليدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا .وفي حين
تركز أغلب الدراسات على مضادات العدوى ومضادات المالريا ،تتأثر
الفئات العالجية األخرى مثل أدوية السرطان والصرع (منظمة الصحة

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

العالمية2017 ،ز) وعلى مدار الفترة من عام  2013حتى  ،2017كانت
نسب المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة التي تم اإلبالغ عنها
لنظام الرصد والمراقبة العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية حسب
التالي 20 :بالمئة لألدوية المضادة للمالريا و 17بالمئة للمضادات
الحيوية و 9بالمئة “للمنتجات التي تهدد حياة المريض” ،مثل أدوية
ضعف االنتصاب و 7بالمائة ألدوية السرطان (منظمة الصحة
العالمية2017 ،ك) وقد أثبتت التجربة أن من أكثر فئات المرضى التي
تعاني من اآلثار السلبية للمنتجات الطبية متدنية الجودة والمنتجات
المزيفة هي مجموعات المرضى من المستضعفين ممن يتكبدون
تكاليف شراء تلك األدوية ويقتطعونها من مورد رزقهم المحدود
(منظمة الصحة العالمية2011 ،د).

رفع الوعي والتثقيف ،وضمان الحصول على األدوية ذات الجودة
وميسورة التكلفة ،وتعزيز االستخدام الرشيد لألدوية ،ودعم معايير
الجودة ،واستخدام نظام اإلثبات المسبق لألهلية الذي وضعته
منظمة الصحة العالمية (انظر القسم (11أ)) .ويتطلب الكشف عن
المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة رفع الوعي خالل سلسلة
ً
ميدانيا
اإلمداد ومشاركة المعلومات تحسين تكنولوجيات الكشف
ً
نطاقا لتكنولوجيات التصديق.
وفي المختبرات ،واالستخدام األوسع
الفعالة للمنتجات الطبية متدنية
وفي النهاية ،تتطلب االستجابة
ّ
الجودة والمزيفة الحوكمة القوية وتعزيز النظام التنظيمي واالتصال
الفعال بين المنظمين وشبكات الرصد الدولية (منظمة الصحة
ّ
العالمية2017 ،ك).

ويكمن الحافز الرئيسي من إنتاج وتوزيع منتجات طبية متدنية الجودة
ومزيفة في تحقيق أرباح ضخمة .وهناك عدد من العوامل تساعد
على إنتاج هذه المنتجات وتداولها ،من بينها:

ولقد تغيرت اآلليات الدولية لتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة
المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة على مدار العقود الماضية.
ويتمثل أحد جوانب القلق الرئيسية في الحاجة إلى الحفاظ على نهج
ُيركز على الصحة العامة (انظر القسم جيم(3.ح)) .وفي مايو ،2012
أقرت جمعية الصحة العالمية آلية جديدة وطوعية وقائمة على الدول
األعضاء ،وهي لنظام الرصد والمراقبة العالمي التابع لمنظمة الصحة
العالمية للمنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة (انظر اإلطار
 ،)11.4وهي آلية تهدف إلى منع المنتجات الطبية متدنية الجودة
واألنشطة المرتبطة بها ومراقبتها من منظور الصحة العامة ،مع
استبعاد اعتبارات التجارة والملكية الفكرية على وجه التحديد94.

عدم توفر النفاذ العادل لألدوية ذات الصلة وعدم توفر القدرة
على شرائها
وتوفر منافذ لبيع أدوية غير خاضعة للرقابة
واالفتقار إلى التشريعات المناسبة

وغياب أو ضعف الهيئات التنظيمية الوطنية المعنية بتداول
األدوية
وعدم كفاية إنفاذ التشريعات القائمة
وسالسل توريد وإمداد معقدة

وعقوبات جنائية غير رادعة (منظمة الصحة العالمية2011 ،ح).

(د)

كيفية مكافحة المنتجات الطبية متدنية الجودة
والمزيفة؟

وتشمل اإلستراتيجية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية
مكافحة المنتجات الطبية متدنية الجودة والمزيفة الوقاية والكشف
واالستجابة .وتتطلب الوقاية من المنتجات الطبية متدنية الجودة
والمزيفة األمور التالية:
اإلطار  :11.4نظام منظمة الصحة العالمية العالمي لترصد المنتجات الطبية المتدنية الجودة والمغشوشة ورصدها
الخطوة  .1تقارير المنتجات الطبية متدنية الجودة أو المزيفة المشتبه بها المرسلة من مهنيي الرعاية الصحية والعامة والصناعة
وسلسلة التوريد والجمارك والشرطة والمشترين والمنظمات غير الحكومية إلى السلطة التنظيمية الوطنية المعنية بتداول األدوية.

ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة
الصحية

وقد يتطلب نهج التعامل مع المنتجات الطبية غير المرخصة  /غير
ً
تنظيميا ،في حين أن نهج التعامل
تدخال
المنظمة أو متدنية الجودة
ً
مع المنتجات الطبية المزيفة أو المقلدة قد ينطوي على تحقيق
ً
تماما.
جنائي ،وقد تكون المخاطر على الصحة العامة مختلفة

ويمكن أن تكون تدابير اإلنفاذ التي ُيطالب أعضاء منظمة التجارة
الفعالة لتزييف العالمات التجارية
العالمية بتوفيرها من أجل المكافحة ّ
مفيدة في إكمال أدوات الصحة العامة التي تتصدى للمنتجات
الطبية متدنية الجودة والمزيفة .وحسبما هو موضح في الفصل
الثاني ،القسم باء(1.د)( ،)1تعمل العالمات التجارية بمثابة محدد
مصدر مهم .ويمكنها المساعدة على الكشف عن المنتجات المزيفة
التي تُ عطي صورة زائفة لهوية منتج ومصدره مثلما تفعل األدوية
ً
ً
ً
أصليا .ومن ثم فإن
منتجا
انطباعا عن كونه
المزيفة ،بحيث تترك
التدابير الحدودية اإللزامية والعقوبات الجنائية المطبقة على السلع
التي تلصق عليها عالمات تجارية َّ
مقلدة ،وتزييف العالمات التجارية
ً
بموجب تشريعات الملكية الفكرية في البلد تعتبر جهودا تكميلية
إلبعاد المنتجات الطبية التي ُيحتمل إضرارها بالمرضى عن األسواق.

الخطوة  .2التقييم واالستجابة من السلطة التنظيمية الوطنية المعنية بتداول األدوية.
الخطوة  .3تقارير وأبحاث جهة تنسيق السلطة التنظيمية الوطنية المعنية بتداول األدوية المرسلة إلى قاعدة بيانات نظام الرصد
والمراقبة العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية.
الخطوة  .4تصدر التحذيرات والمساعدة والفنية الفورية من منظمة الصحة العالمية عند الضرورة وعندما تكون مناسبة .ويتم
االسترشاد بالبيانات والتقارير المتحقق من صحتها في وضع السياسات واإلجراءات والعمليات واالستثمار وعمل آليات الدول
األعضاء.
للحصول على مزيد من المعلومات ،انظر _https://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/publications/GSMS
.Report_layout.pdf
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باء .النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة
النقاط الرئيسية
•ولقد أدى التحسن الذي طرأ على إتاحة مضادات الفيروسات القهقرية عالية الجودة بتكلفة ميسرة إلى زيادة هائلة في عدد
المصابين باإليدز والعدوى بفيروسه الذين يتلقون العالج .ورغم أن العديد من العالجات القديمة متاح من المصادر العامة ،فإن
ً
مؤخرا ما تزال محمية بموجب براءات في العديد من البلدان.
مضادات الفيروسات القهقرية التي ظهرت
•بفضل استحداث أنظمة براءات اختراع المنتجات في الهند ،لن تتيح الهند اإلصدارات الجنيسة من العالجات الجديدة المشمولة
بالبراءات إال بعد انقضاء مدة البراءات ،ما لم يكن ممكنا إنتاجها بموجب تراخيص طوعية أو إجبارية.
•تمثل الحاجة لضمان توافر المضادات الحيوية األساسية على نطاق واسع أحد التحديات الرئيسية لتتبع مقاومة مضادات
ً
عالميا ،مع ضمان حسن اإلدارة في الوقت ذاته (االستخدام المناسب) من أجل تحسين نتائج المرضى والحد من
الميكروبات
ظهور المقاومة وانتشارها.
ً
عالميا .ولقد كان الحصول على أدوية السل المقاوم لألدوية
•لقد كان مرض السل منذ عام  2007سبب العدوى الرئيسي للوفاة
ً
ً
محدودا في السنوات القليلة األولى عقب الموافقة ،بسبب التحديدات التي تشمل محدودية البيانات
حديثا
المتعددة المعتمدة
السريرية ونقص التسجيل الوطني وارتفاع األسعار ونقص اإلصدارات الجنيسة وتغيير إرشادات العالج.
ً
ً
ً
ً
كبيرا .وتوجد
ماليا
ضغطا
وغالبا ما يسبب توفير العالج لألمراض المزمنة
عالميا،
•تُ مثل األمراض غير المعدية غالبية حاالت الوفاة
ً
فجوات رئيسية في النفاذ إلى كل من أدوية شركات المنتجات األصلية والمنتجات الجنيسة .وعلى الرغم من أن غالبية العالجات
األساسية لألمراض غير المعدية ليست ممنوحة براءات وهي أدوية منخفضة التكلفة ،فإن األسعار العالية على سبيل المثال،
لبعض أدوية السرطان الممنوحة براءات تفرض تحديدات في جميع البلدان.
جدا ،ما يعزز النقاش الواسع
•لقد تم طرح عالجات جديدة وفعالة للغاية اللتهاب الكبد الوبائي ج منذ عام  2013بأسعار عالية ً
بشأن تسعير المستحضرات الصيدالنية ،بما في ذلك في البلدان مرتفعة الدخل .وقد تم مقابلة هذا بمجموعة من ُ
الن ُهج التي
تبنتها شركات المستحضرات الصيدالنية والحكومات والجماعات المناصرة والمرضى ،بما في ذلك اتفاقيات التسعير االبتكاري
والترخيص التطوعي واإلجباري واعتراضات البراءات وأندية المشترين.
•وما زال يتعين استحداث مستحضرات خاصة باألطفال من العديد من األدوية .وقد تم إنشاء أنظمة التحفيز والشراكات واسعة
النطاق من أجل دعم تطوير المستحضرات الدوائية ألمراض األطفال.
وفقا لمنطقة المرض .وقد زادت تكلفة تمنيع طفل بالكامل باستخدام
عالميا ،على الرغم من تنوعها
•لقد زادت تغطية اللقاحات
ً
ً
اللقاحات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية زيادة كبيرة ،بسبب كل من كثر اللقاحات الموصى بها وارتفاع سعر اللقاحات
نسبيا .ويوجد عدد محدود من الشركات المصنعة للقاحات ،والقيود المفروضة على دخول سوق اللقاحات أكبر من
األحدث
ً
القيود المفروضة على المستحضرات الصيدالنية.
ً
ً
رئيسيا يواجه
تحديا
•ويظل ضمان توفير أجهزة طبية مناسبة وبأسعار ميسورة ويسهل الحصول عليها ومأمونة وذات جودة عالية
األنظمة الصحية في كثير من البلدان .وتشمل التحديات األخرى الوظائف ،وتوافر الكواشف أو العناصر القابلة لالستهالك،
ً
محدودا
والصيانة ،والتنظيم والتحديد ،والتدريب الالزم لعمال الرعاية الصحية .وقد كان البحث بشأن النفاذ إلى األجهزة الطبية
حتى اآلن.

رغم أن الحصول على التكنولوجيات الصحية ما زال يشكل مشكلة
في جميع مجاالت األمراض ،فإن هذا القسم يركز على عدد من
المجاالت المحددة  -مثل اإليدز والعدوى بفيروسه ومقاومة
مضادات الميكروبات والسل واألمراض غير المعدية وفيروس
التهاب الكبد الوبائي ج وأدوية األطفال واللقاحات واألجهزة
ً
نظرا ألهميتها وخصوصيتها.
الطبية -

.1

اإليدز والعدوى بفيروسه

لقد تغير عالج اإليدز والعدوى بفيروسه ،بما في ذلك تغطية العالج،
ً
ً
كبيرا منذ أوائل ستينيات القرن العشرين .ويقدر برنامج األمم
تغيرا
المتحدة المشترك المعني باإليدز والعدوى بفيروسه ()UNAIDS
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أنه بنهاية عام  ،2017سيعلم  75بالمائة من األشخاص المصابين
بفيروس نقص المناعة المكتسبة أنهم مصابين به ،وستكون نسبة
ً
ً
مضادا للفيروسات القهقرية .ولقد
عالجا
 79بالمائة منهم قد تلقت
زادت نسبة الحصول على عالج مضاد للفيروسات القهقرية في
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زيادة كبيرة ،مع زيادة التغطية
من نسبة  2بالمائة فقط لألشخاص المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية المكتسبة في عام  2000إلى  62بالمائة ( 23مليون
شخص) في عام  95 .2018وفي حين أن حاالت العدوى والوفاة في
انخفاض ،يرتفع عدد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية المكتسبة ( 36.9مليون شخص في عام .)2017
تشمل الدوافع الرئيسية لزيادة التغطية االستجابات التي يقودها
المجتمع بجانب التزام المانحين على المستويين الوطني والدوري

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

وانخفاض أسعار مضادات الفيروسات القهقرية .فقد شهدت
ً
ً
كبيرا بالنسبة للخط األول من
انخفاضا
األسعار منذ عام 2000
ً
شيوعا المضادة للفيروسات القهقرية .وانخفضت
األدوية األكثر
التكلفة السنوية للنظم العالجية من المستوى األول في البلدان
ً
تقريبا لعالج
المنخفضة الدخل من  10,000آالف دوالر أمريكي
دوالرا أمريكياً
ً
الفرد الواحد في عام  2000إلى متوسط سعر 89
للمريض في السنة للمستوى األول من النظم العالجية في عام
ً
انخفاضا بنسبة  99بالمائة 96.وقد انخفضت
 ،2017وهو ما يمثل
أسعار النظم العالجية من المستوى الثاني بشكل ملحوظ ،ولكنها
تظل أعلى بدرجة كبيرة من نظم المستوى األول عند متوسط 275
ً
ً
أمريكيا لكل مريض في السنة في عام  97 .2017ويرجع
دوالرا
السبب في هذه االنخفاضات إلى عوامل كثيرة ،تشمل:

ً
وغالبا ما كان يجري توضيح تأثير البراءات في الحصول على األدوية
باستخدام مثال عالجات اإليدز والعدوى بفيروسه  -مضادات
الفيروسات القهقرية .فقد كان الحصول على عالجات اإليدز
ً
ً
فريدا ألن العالجات الفعالة األولى لم
تحديا
والعدوى بفيروسه
تتح إال في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وخالل الجهود الرئيسية
لتوسيع نطاق تغطية العالج في أوائل القرن الحادي والعشرين99
فرضت األسعار العالية لعالجات فيروس نقص المناعة البشرة
ً
حاجزا أمام الوصول للعالج
المحمية بموجب براءات اختراع
المضاد للفيروسات القهقرية في الكثير من البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل (إيلين إف إم تي هون وآخرون .)2011 ،ولقد
ً
ً
مهما لإلصدارات الجنيسة
مصدرا
كانت الشركات المصنعة الهندية
ً
ثمنا ،ألن الهند لم تكن تمنح براءات للمنتجات الصيدالنية
األرخص
حتى عام  2005وذلك من بين جملة أسباب أخرى ،وهذا أتاح
للشركات الكائنة في الهند إنتاج إصدارات جنيسة من مضادات
الفيروسات القهقرية ال تزال خاضعة للبراءة في االختصاصات
القضائية األخرى .وال تزال الشركات الهندية توفر أغلب مضادات
ً
واعتبارا من عام ،2005
الفيروسات القهقرية الجنيسة في العالم.
نص قانون البراءات الهندي على براءات المنتجات الصيدالنية
ً
وفقا التفاق تريبس الصادر عن من منظمة التجارة العالمية .وهذا
ال يؤثر على اإلصدارات الجنيسة لمضادات الفيروسات القهقرية
ً
سابقا.
الموجود في السوق

وضع مبادئ توجيهية لمنظمة الصحة العالمية للعالج
النموذجي واستخدامها

وقد عقد مجمع براءات األدوية (انظر اإلطار  )24.4اتفاقات ترخيص
مع عدد من شركات المستحضرات الصيدالنية األصلية التي أتاحت
إنتاج شركات المستحضرات الصيدالنية هذه ألدوية جنيسة ،التي
يمكن بيعها في جميع البلدان التي تشملها اتفاقات الترخيص100.

زيادة تمويل العالج المضاد للفيروسات القهقرية

شركة مصنعة للمنتجات في الهند لم تكن تشملها براءات
المنتجات
ظهور سوق لمضادات الفيروسات القهقرية العامة مما أدى
إلى إنشاء وفورات الحجم
اإلرادة السياسية على المستويين الوطني والدولي لتوفير
العالج بسبب ضغوط النشطاء المعنيين باإليدز والعدوى
بفيروسه

استخدام التراخيص اإلجبارية واالستخدام الحكومي

رفض طلبات البراءات في البلدان المنتجة الرئيسية ،ومن ثم
تمكين الشركات العامة من الدخول في المنافسة
انخفاضات أسعار المنتجات األصلية واتفاقات التراخيص
الطوعية وبيانات عدم اإلقرار،
مجمع براءات األدوية (انظر اإلطار )24.4

التفاوضات بشأن األسعار ،بما في ذلك المشترين بكميات
كبيرة

وال يزال الحصول على مضادات الفيروسات القهقرية منخفضة
السعر ضرورة ،حيث تسعى الحكومات والوكاالت المانحة جاهدة
إلنهاء وباء األيدز بحلول عام  ،2030حسبما هو محدد في الهدف
 3.3من أهداف التنمية المستدامة .كما تعتبر األسعار المنخفضة
ضرورة لتحول الحكومات من تمويل الصندوق العالمي إلى

الشكل  :5.4إيراد المبيعات حسب السنة من مضادات الفيروسات القهقرية الجنيسة واألصلية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

%100
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%60

باء .النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة

تحسين توافر المعلومات بشأن األسعار وبراءات االختبار
والتراخيص (انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب) (،)9((-)8
والقسم ألف(4.و) في هذا الفصل)98.

وتعتبر غالبية مضادات الفيروسات القهقرية في البلدان متوسطة
ومنخفض الدخل جنيسة في الوقت الحالي ،حسبما يرد ذلك
ً
موضحا في الشكلين  5.4و.6.4
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بناء على اآللية العالمية لإلبالغ عن أسعار أدوية فيروس العوز المناعي البشري والسل والمالريا .www.who.int/hiv/amds/gprm/en/
المصدر :تحليل منظمة الصحة العالميةً ،
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الشكل  :6.4كميات المبيعات حسب السنة من مضادات الفيروسات القهقرية الجنيسة واألصلية في البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل
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بناء على اآللية العالمية لإلبالغ عن أسعار أدوية فيروس العوز المناعي البشري والسل والمالريا .www.who.int/hiv/amds/gprm/en/
المصدر :تحليل منظمة الصحة العالميةً ،

التمويل القومي بالكامل 101.وتظل التحديات قائمة للجيل األحدث
من مضادات الفيروسات القهقرية ،ويشمل ذلك العالجات األولية
الممنوحة براءة اختبار التي توصي بها منظمة الصحة العالمية،
وبخاصة البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى غير المشمولة في
اتفاقيات التراخيص (انظر اإلطار  )24.4والمتحولة عن تمويل
الصندوق العالمي ،وفي سياق الوقاية قبل التعرض 102.وفي
هذا السياق ،لقد التزمت الدول األعضاء في األمم المتحدة  -من
خالل اإلعالن السياسي لألمم المتحدة عام  2016بشأن اإليدز
والعدوى بفيروسه  -بإزالة العقبات التي تعوق قدرة البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل على تقديم سبل وقاية وعالج من
فعال وميسور التكلفة حيثما كان
فيروس نقص المناعة البشرية ّ
ً
ممكنا ،ويشمل ذلك تعديل القانون الوطني من أجل)1( :
ذلك
تحسين مواطن المرونة في اتفاق تريبس بالكامل؛ و( )2تحسين
النفاذ من خالل تعزيز تنافسية األدوية الجنيسة من أجل المساعدة
على خفض التكاليف وتشجيع التجارة المشروعة؛ و( )3تشجيع
الشراكات من أجل المساعدة على خفض التكاليف وتشجيع
تطوير أدوات التشخيص وعالجات جديدة لفيروس نقص المناعة
البشرية103.

.2
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مقاومة مضادات الميكروبات

الحيوية األساسية على نطاق واسع ،مع ضمان حسن اإلدارة في
الوقت ذاته  -أي االستخدام المناسب للمضادات الحيوية من أجل
تحسين نتائج المرضى والحد من ظهور المقاومة وانتشارها104.
ولحسن إدارة المضادات الحيوية أهمية بالغة في وقف المقاومة.
ً
كافيا في الوقت
كما أن الحصول على المضادات الحيوية ليس
الحالي؛ وعلى الرغم من قلة البيانات الدقيقة المتوفرةُ ،يقدر
ً
سنويا بسبب األمراض المعدية
حدوث  6ماليين حالة وفاة
التي يمكن عالجها في الغالب باستخدام مضادات الميكروبات
الموجودة (داولير وآخرون  ،2015الكسمينارايان وآخرون ،2016
فريق األمم المتحدة للتنسيق فيما بين الوكاالت  .)2019وهذا
على الرغم من حقيقة توافر مضادات الميكروبات الخيار األول
والخيار الثاني على نطاق واسع (مجموعة “النفاذ”) كأدوية أصلية
فضال عن انخفاض التكلفة.
وأدوية جنيسة،
ً
باإلضافة إلى ضعف سالسل اإلنتاج والتوريد لكثير من مضادات
الميكروبات ،بسبب العدد الصغير من الشركات المصنعة.
ويمكن أن يؤدي هذا إلى نقص في جميع أنحاء العالم ،وهذا
بدوره يسهم في زيادة احتمالية مقاومة مضادات الميكروبات
لدى البشر والحيوانات على حد سواء (تانجدين وآخرون.)2018 ،

ويرى فريق األمم المتحدة للتنسيق فيما بين الوكاالت المعني
بمقاومة مضادات الميكروبات وجود تحديات تعترض النفاذ
في التكنولوجيات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات
لجميع أبعاد النفاذ ،بما في ذلك التوافر والجودة والقدرة على
تحمل التكاليف والطلب والتبني والعرض والتسليم (فريق
األمم المتحدة للنسيق فيما بين الوكاالت .)2018 ،تشمل
التحديات الرئيسية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نقص
التكنولوجيات المتكيفة حسب االحتياجات ،واستخدام المنتجات
الصحية متدنية الجودة والمزيفة ،واالستخدام المحدود ألدوات
التشخيص واللقاحات ،واالستخدام غير المناسب للمضادات
الحيوية ،وقدرات األنظمة الصحية المحدودة ،وارتفاع تكلفة
منتجات الوقاية النباتية البديلة (انظر الشكل .)7.4

ولكي تحقق القائمة النموذجية لألدوية األساسية الصادرة عن
منظمة الصحة العالمية التوازن بين ضمان التوافر واسع النطاق
مع ضمان حسن اإلدارة في الوقت ذاته ،فإنها تستخدم إطار
“ ”AWaReالذي ُي ِّ
صنف مضادات الميكروبات إلى مجموعات
“النفاذ “ و”المراقبة” و”الحفظ” .تشمل مجموعة “النفاذ”
مضادات الميكروبات المصنفة على أنها عالجات الخط األول أو
الثاني لمتالزمات العدوى ذات األولوية ،ويجب توفير األدوية في
هذه المجموعة على نطاق واسع ويجب أن تكون ميسورة التكلفة
ومضمونة الجودة .وتحتوي مجموعة “المراقبة” على مضادات
البكتيريا التي تزداد احتمالية المقاومة لها ،ولكن ال يزال ُيوصى
بها على أنها عالجات الخط الثاني لدواعي قليلة .وتتألف مجموعة
“الحفظ” من مضادات البكتيريا التي يجب حفظها لتكون المالذ
األخير (منظمة الصحة العالمية2017 ،و).

ويكمن أحد التحديات الرئيسية لتتبع مقاومة مضادات
ً
عالميا في الحاجة الفورية لضمان توافر المضادات
الميكروبات

وتدمج المبادرات التي توفر نماذج ابتكارية لتمويل العالجات
الجديدة المضادة للبكتيريا وتطويرها ،مثل الشراكة العالمية

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الشكل  :7.4التحديات في النفاذ إلى التكنولوجيات المتعلقة بمقاومة مضادات البكتيريا في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل
التوافر

الجودة

2

استخدام المنتجات
الصحية متدنية
الجودة والمزيفة

الطب والتبني

3

االستخدام المحدود للتشخيصات واللقاحات
وبدائل المضادات الحيوية

5

قدرات األنظمة
الصحية المحدودة

4

االستخدام غير
المناسب للمضادات
الحيوية
6

ارتفاع تكلفة
منتجات حماية
النباتات الجديدة

النبات والبيئة

صحة البشر والحيوان

1

التكنولوجيات الصحية
ليست استجابية
ً
دائما لالحتياجات في
البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل

القدرة على
تحمل التكاليف

العرض
والتسليم

مضادات الميكروبات
(بما في ذلك البدائل)

التشخيصات

اللقاحات

المصدر :مقاومة مضادات الميكروبات :االستثمار في االبتكار والبحث ،وتعزيز البحث والتطوير والنفاذ ،ورقة مناقشة للفريق االستشاري المشترك بين الوكاالت ،يونيو ،2018
متاح على الرابطhttps://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_AMR_Invest_innovation_research_boost_RD_ :
and_access_110618.pdf?ua=1

لبحث وتطوير المضادات الحيوية ( )GARDPومبادرة تسريع
المستحضرات الصيدالنية البيولوجية لمكافحة البكتيريا المقاومة
للمضادات الحيوية (( )CARB-Xانظر اإلطار  )7.3مخاوف بشأن

.3

مرض السل

لقد كان السل السبب الرئيسي للوفاة من عامل عدوى فردي
منذ عام  ،2007على الرغم من حقيقة أن عدد الحاالت الجديدة
ً
ً
ً
تقريبا .لقد
سنويا بمعدل  2بالمائة
عالميا ينخفض
بمرض السل
ً
سنويا في
انخفضت الوفيات بسبب السل من  1.8مليون حالة
عام  2000إلى  1.5مليون حالة في عام  1.24( 2018مليون
شخص غير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و0.22
مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية) (منظمة
الصحة العالمية2019 ،ج) .وقد زادت التغطية العالجية للسل
من  35بالمائة في عام  2000إلى  69بالمائة في عام 2018
(منظمة الصحة العالمية2019 ،ج) .ويمكن عالج معظم حاالت
السل بنجاح باألدوية التي كانت متوفرة لعقود كثيرة وبتكلفة
منخفضة (منظمة الصحة العالمية2019 ،ج) .ومع ذلكُ ،ق ّدر عدد

وفي الوقت الحالي ،لم يحقق العالم أجمع ومعظم مناطق
منظمة الصحة العالمية والكثير من البلدان ذات عبء السل الثقيل
النتائج التي كان ُيطمح في الوصول إليها في عام  2020وفق
إستراتيجية إنهاء السل ،حيث كان الهدف انخفاض عدد وفيات
السل اإلجمالي بنسبة  35بالمائة وانخفاض حاالت اإلصابة بالسل
بنسبة  20بالمائة مقارنة بالمستويات في عام ( 2015منظمة
الصحة العالمية2019 ،ج).

باء .النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة

ضمان النفاذ واإلدارة واالبتكار في آن واحد في نموذج أعمالها
(انظر الفصل الثاني ،القسم ألف.)5.وتُ راعي الشراكة العالمية
لبحث وتطوير المضادات الحيوية ( )GARDPاعتبارات النفاذ في
سلسلة توريد البحث والتطوير الكاملة ،في حين تُ راعي مبادرة
تسريع المستحضرات الصيدالنية البيولوجية لمكافحة البكتيريا
المقاومة للمضادات الحيوية ( )CARB-Xاألحكام في عقودها مع
الجهات المستفيدة من المنح التي تهدف إلى حماية النفاذ إلى
المضادات الحيوية المطورة النهائية وحسن إدارتها105.

الحاالت المريضة بالسل الجديدة المقاومة ألقوى دواءين من
الخط األول ،وهما ريفامبيسين وآيزونيازيد بـ  484,000حالة على
األقل في عام ( 2018منظمة الصحة العالمية2019 ،ج) (انظر
ً
أيضا مقاومة مضادات الميكروبات بشكل أعم في الفصل الثاني،
ألف5.؛ والفصل الثالث ،القسم ج2.؛ والفصل الرابع ،القسم
ويطلق على هذه الحاالت مصطلح السل المقاوم لألدوية
باءُ .)2
المتعددة ( )MDR-TBوهو أصعب في العالج من حاالت السل
ً
كثيرا ،ويتطلب
األخرى بدرجة كبيرة  -ويتطلب فترة عالج أطول
أدوية ذات آثار جانبية خطيرة مثل فقدان السمع وتكبد تكاليف
أعلى بكثير ومعدالت بقاء أقل (منظمة الصحة العالمية2016 ،ج،
2019ج) .وعلى الرغم من محدودية البيانات ،يوجد توجه طفيف
بأن حاالت السل المقاوم لألدوية المتعددة تزداد مقارنة بحاالت
السل الكلية في البلدان ثقيلة العبء ،حيث إن عبء السل المقاوم
لألدوية المتعددة إما أنه يزداد بشكل أسرع أو أنه يقل بشكل أبطأ
من عبء السل اإلجمالي في كل بلد (منظمة الصحة العالمية،
2016ج2019 ،ج).

ويكمن أحد التحديات في اتساع الفجوات في االكتشاف
والتشخيص .وعلى الرغم من تطبيق سياسات تتطلب إخطار
الهيئات القومية بحاالت السل ،لم يتم اإلبالغ إال عن  7ماليين
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :12.4مؤسسة األدوية المبتكرة لمرض السل ()iM4TB
تُ جري مؤسسة الطب االبتكاري للسل ( )iM4TBالتي أنشأها المعهد االتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان عام  2014تجارب
سريرية من أجل تطوير مضاد حيوي جديد ( PBTZ169ماكوزينون) الذي أظهر نتائج واعدة ضد بكتيريا السل المقاومة لألدوية خالل
فترة عالج قصيرة .وقد منحت براءة في الواليات المتحدة في عام  ،2014وقد قدمت طلبات للحصول على براءات في المكتب
ً
والحقا ،أبرمت مؤسسة الطب االبتكاري للسل ( )iM4TBاتفاقية تعاون مكثفة مع شركة
األوروبي للبراءات والصين في عام .2015
أدوية .وقد تم اإلبالغ عن أنه أمكن تحقيق هذا خالل محفظة براءات المؤسسة ،وقد تم إنشاء بيانات البحث والتطوير .وقد أثار كال
األمران اهتمام الشركة باالستثمار في المشروع والمشاركة في تطوير العالج الجديد .وقد ُأفيد بأن حقوق الملكية قد ساعدت بذلك
على توفير العائد على االستثمار ويسرت تقدم المشروع 106.وقد دخل اختبار المركب المرحلة  Ibمن التجارب السريرية في مارس
107 .2019
حالة جديدة بالسل من أصل  10ماليين حالة مقدرة في عام
 .2018وتتجلى هذه الفجوة في مزيج من انخفاض اإلبالغ عن
الحاالت المكتشفة وانخفاض التشخيص (تظهر هاتان الحالتان في
أشخاص لم يستطيعوا الوصول إلى الرعاية الصحية أو لم يتم
تشخيصهم بمجرد وصولهم إلى الرعاية الصحية) (منظمة الصحة
العالمية2016 ،ج2019 ،ج).
يتمثل أحد جوانب التركيز الرئيسية في مرض السل في ظهور
أدوية ُ
ونظم جديدة أفضل ،وتمكين النفاذ العالمي إلى جميع
ً
مهمال في البحث والتطوير ،حيث
مرضا
ويعتبر السل
ً
األدويةُ .
يقل االستثمار بشكل كبير في البحث المرتبط بعبء المرض
ً
ونظرا لإلفادة بانطالق مشروع الطب
وتحديد السالالت المقاومة.
االبتكاري للسل ( ،)iM4TBيمكن أن تكون البراءات أداة مفيدة
لتوفير االستثمار الضروري من أجل تطوير األدوية الجديدة لعالج
السل المقاوم لألدوية المتعددة (انظر اإلطار .)12.4
وقد تم اعتماد ثالثة أدوية جديدة ،وهي دواء بيداكويلين في
عام  2012ودواء دالمانيد في عام  2014ودواء بريتومانيد في
عام  ،2019من أجل عالج السل المقاوم لألدوية 108.وهذه هي
عالجات السل الجديدة األولى من نوعها ذات آلية عمل مستجدة
ً
ويعتبر دواء
معتمدة في  50سنة
تقريبا (بريغدن وآخرونُ .)2015 ،
بيداكويلين أحد األدوية الموصى بها لعالج السل المقاوم لألدوية
المتعددة (منظمة الصحة العالمية2018 ،و) .وقد تم تطوير دواء
بريتومانيد من خالل شراكة لتطوير المنتجات مع مؤسسة TB
( Allianceانظر اإلطار .)12.3
وقد أطلقت الشركة األصلية دواء بيداكويلين في عام  2013من
خالل هيكل تسعير متدرج ،حيث تبلغ قائمة األسعار  30,000دوالر
أمريكي لدورة العالج في البلدان مرتفعة الدخل ،و 3,000دوالر
أمريكي لدورة العالج في البلدان متوسطة الدخل و 900دوالر
أمريكي لدورة العالج في البلدان منخفضة الدخل (منظمة الصحة
العالمية2015 ،ج) .وفي إبريل  ،2015بدأت الشركة األصلية
برنامج تبرع لدواء بيداكويلين ،وقد استمر البرنامج حتى مارس
 109 .2019وقد تم طرح دواء دالمانيد بسعر  1700دوالر أمريكي
ً
أيضا عن برنامج
للدول النامية 110،وقد أعلنت الشركة األصلية
تبرع لهذا الدواء 111.وفي حالة دواء بيداكويلين اتفقت الشركة
األصلية على أن يكون السعر  400دوالر أمريكي لكل دورة عالج
مع حكومة جنوب أفريقيا .وقد وسعت نطاق هذا السعر ليشمل
ً
فضال
بلدا من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل،
أكثر من 130
ً
عن المنظمات غير الحكومية ،المؤهلة لشراء األدوية من خالل
مرفق األدوية العالمي112.
ً
بطيئا لعدة أسباب ،تشمل
ولقد كان طرح هذه األدوية الجديدة
محدودية البيانات السريرية ونقص التسجيل الوطني وارتفاع األسعار
وتأخر في تنفيذ توجيهات العالج الجديدة (ماسيني وآخرون.)2018 ،
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وبالنسبة للدواءين بيداكويلين ودالمانيد ،عقدت الشركة األصلية
اتفاقيات ترخيص مع الشركات المصنعة ذات الخبرة المحلية/
اإلقليمية لبعض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،ولكنها لم
ترخص العالجين لمجمع براءات األدوية (.)MPP

.4

األمراض غير المعدية

تسببت األمراض غير المعدية في نسبة  71بالمائة من الوفيات
في عام  ،2016وكان نصيب البلدان منخفضة ومتوسطة
ً
تقريبا 114.وتعتبر األمراض غير المعدية
الدخل منها  80بالمائة
ً
شيوعا للوفاة في جميع مناطق العالم ،باستثناء
أكثر األسباب
أفريقيا جنوب الصحراء115 .
ً
ووفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية ،سوف يزداد العدد
السنوي اإلجمالي لحاالت الوفاة الناجمة عن األمراض غير المعدة
إلى  55مليون شخص بحلول عام  2030إذا استمر الوضع على
ما هو عليه (منظمة الصحة العالمية2013 ،أ) .وتشمل خطة
العمل العالمية لألمراض غير المعدية  2020 - 2013تحقيق
هدف “توافر  %80من التكنولوجيات ميسورة التكلفة واألدوية
األساسية ،ويشمل ذلك األدوية الجنيسة ،المطلوبة لعالج
األمراض غير المعدية الرئيسية في كل من المنشآت العامة
والخاصة على حد سواء”116 .
ً
ً
هائال
ماليا
ضغطا
يفرض توفير العالج لألمراض المزمنة
ً
ً
ً
وغالبا ما يستلزم
ومستمرا على ميزانيات األسر المعيشية،
نفقات صحية ُم ْضلِ عة ،وبالتالي يدفع األسر إلى تحت خط الفقر.
(نيينس وآخرون 2010 ،وجاسبرز وآخرون.)2015 ،
ولجميع البلدان ،فإن تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء تفوق بكثير
تكلفة اتخاذ إجراءات بشأن األمراض غير المعدية .لقد قدرت
منظمة الصحة العالمية أن التكلفة اإلجمالية لتنفيذ مجموعة
من التدخالت الفردية والفعالة ً
جدا من حيث التكلفة التي تشمل
جميع الفئات لمكافحة األمراض غير المعدية قد تصل إلى 4
بالمائة من اإلنفاق الحالي على الصحة في البلدان منخفضة
الدخل ،و 2بالمائة في بلدان الدخل المتوسط األدنى وأقل من
 1بالمائة في البلدان مرتفعة الدخل وذات الدخل المتوسط
األعلى (منظمة الصحة العالمية2013 ،أ) .تشمل هذه التدخالت
الفعالة من حيث التكلفة للغاية تدخالت تهدف إلى خفض
ّ
تدخين التبغ وتعاطي المشروبات الكحولية ،وتحسين األنظمة
الغذائية والنشاط البدني ،وتوفير األدوية األساسية لألشخاص
الذي تعرضوا في السابق لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو تزداد
احتمالية تعرضهم لها ،وتوفير التمنيعات اللتهاب الكبد B
وفحص سرطان عنق الرحم117 .

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

اإلطار  :13.4منظمة الصحة العالمية ،تسعير أدوية السرطان وتأثيراتها

(118)2019

ً
ً
سنويا على مدار الفترة من عام  2012حتى عام
سريعا ،حيث تزداد من  5حتى  9بالمائة
ترتفع اإلنفاقات العالمية على أدوية السرطان
تسرع من وتيرة كل من االرتفاع في عدد حاالت السرطان الجديدة واالرتفاع في اإلنفاق اإلجمالي على
 ،2016وهذه الزيادات
ِّ

الصحة119

ويستشهد تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر عام  2019بدراسة استقصائية ُأجريت عام  2015تبين من خاللها أن نسبة  32بالمائة
من أدوية السرطان الواردة في قائمة األدوية األساسية كانت تتوفر فقط إذا دفع المرضى التكلفة الكاملة للدواء ونسبة  5بالمائة لم
تكن متوفرة على اإلطالق وذلك في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،وفي البلدان منخفضة الدخل كانت النسب  58بالمائة و8
ً
كثيرا كانت تتمثل في قيود الميزانية في البلدان
بالمائة على التوالي .وخلصت الدراسة االستقصائية إلى أن حواجز النفاذ المذكورة
مرتفعة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط األعلى ،ونقص الموردين أو قلة التحفيز التجاري في البلدان ذات الدخل المنخفض أو
ذات الدخل المتوسط األدنى (شيرني ،سوليفان وآخرون.)2017 ،
وال تستطيع أنظمة الرعاية الصحية ،حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع ،توفير النفاذ الشامل ميسور التكلفة ألدوية السرطان في كثير
من األحيان بسبب ارتفاع أسعار أدوية السرطان األصلية (شيرني ،سوليفان وآخرون .)2016 ،فعلى سبيل المثال ،لقد رفض المعهد
الوطني للصحة وجودة الرعاية ( ،)NICEوهو هيئة تنظيمية لتكاليف الرعاية الصحية في المملكة المتحدة ،في السنوات األخيرة دواء
فضال عن تيساجنليكلوسيل-تي
تراستوزوماب إمتانسين وبالبوسيكليب لعالج سرطان الثدي (الثاني منهما معتمد عقب خصومات)،
ً
لعالج الغدد الليمفاوية ألسباب تتعلق بالتكلفة في األساس120.
ويقدم الكثير من أدوية السرطان الجديدة مزايا سريرية محدودة مع بعض االستثناءات المهمة (على سبيل المثال ،تحسين ضئيل أو
ً
وغالبا مع احتمالية إضافة سمية (شيرني ودافني وآخرون  ،2017ديفيس وآخرون  .)2017وعلى الرغم من
ال يوجد تحسين في البقاء)
ذلك ،يكون لالستثمار في مجال البحث والتطوير ألدوية السرطان مستوى مرتفع من العائد على االستثمار (تاي تيو وآخرون.)2019 ،
وقد استنتجت منظمة الصحة العالمية أن ُ
النهج الحالية إلدارة أسعار أدوية السرطان ليست كافية وال ينتج عنها نتائج تفي بأهداف
الميزانية وسياسة الصحة.
وقد أوصى تقرير منظمة الصحة العالمية بعدد من خيارات السياسات الهادفة إلى تحسين إمكانية الحصول على أدوية السرطان
والقدرة على تحمل تكلفتها ،ويمكن تخليصها في النقاط التالية :تعزيز سياسات األسعار ،وتحسين كفاءة شراء أدوية السرطان،
وتحسين الشفافية في التسعير وتكاليف البحث والتطوير ،وتعزيز التعاون بين القطاعات والعابر للحدود ،وإدارة عوامل جانب الطلب
ً
أيضا الفصل الثالث ،القسم باء.)5.
مثل وضع قيود على الترويج لألدوية ،وإعادة تنظيم حوافز البحث والتطوير (انظر
ً
أيضا أن تفسر التحوالت في مسار أدوية السرطان بحواجز نفاذ جديدة .ويعتبر الكثير من أدوية السرطان الجديدة منتجات
ويمكن
أدوية بيولوجية ،حيث تتأخر منافسة األدوية الجنيسة النموذجية لها عن العالجات ذات الجزيئات الصغيرة (انظر الفصل الثاني ،القسم
ألف(6.د)) .باإلضافة إلى أن الكثير من أدوية السرطان الجديدة معتمدة لدواعي استعمال قائمة على األنماط الفرعية للسرطان المحددة
ً
جزيئيا ،مثل النمط الفرعي لسرطان الثدي اإليجابي لمستقبالت عامل نمو البشرة البشري رقم  .2وفي هذه الحاالت ،تكون تكنولوجيات
ً
ً
ً
غالبا في المناطق ذات الموارد المحدودة.
أساسيا الستخدام الدواء ،ولكنها تكون غير متوفرة
شرطا
التشخيص المتخصصة

ً
تركيزا على النفاذ إلى
وتفرض التحوالت الديموغرافية والوبائية
التكنولوجيات الطبية المطلوبة لمعالجة األمراض غير المعدية .وال
تزال توجد فجوات كبيرة في النفاذ إلى األدوية األصلية والجنيسة
لألمراض المزمنة 122.وخلصت دراسة مقارنةُ ،أجريت بغرض
دواء لألمراض المزمنة والحاالت
الوقوف على متوسط توفر 30
ً
الحادة في ً 40
بلدا من البلدان النامية ،إلى أن توفر أدوية األمراض
المزمنة كان أقل من أدوية الحاالت الحادة في كل من مرافق القطاع
العام والخاص على حد سواء (كاميرون وآخرون .)2011 ،ويرجع
السبب في انخفاض توافر األدوية األساسية في القطاع العام
في الغالب إلى االفتقار إلى الموارد العامة أو عدم توافر الميزانية
المطلوبة أو ارتفاع األسعار أو انخفاض توافر األدوية أو عدم التنبؤ
الدقيق بالطلب وعدم كفاءة نظام الشراء والتوزيع 123.وقد خلصت
لجنة النسيت لسياسات األدوية األساسية إلى أن “التوافر ُيعتبر
مشكلة خاصة عندما يجب أخذ األدوية بانتظام ،مثل التعامل مع
أدوية مزمنة معدية أو غير معدية” (فيرتز وآخرون.)2017 ،
وتُ جري منظمة الصحة العالمية بانتظام دراسات استقصائية
للبلدان من أجل تقييم القدرة على االستجابة لألمراض غير

المعدية .وفي عام  ،2017شارك في الدراسة االستقصائية جميع
الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194
دولة ،مع إفادة غالبية البلدان بتوافر التكنولوجيات األساسية
ً
عموما لفحص األمراض غير المعدية وتشخيصها ورصدها في
منشآت الرعاية األساسية في قطاع الصحة العامة (منظمة
الصحة العالمية2018 ،ب) .وأجابت غالبية البلدان بتوافر األدوية
األساسية إلدارة األمراض غير المعدية األساسية األربعة بوجه عام
في قطاع الصحة العامة .وتشمل األدوية التي يسهل الحصول
عليها مدرات البول ثيازيد (المستخدمة لعالج ضغط الدم المرتفع)
المتوفرة في  90بالمائة من جميع البلدان ،واألسبرين (المستخدم
للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ،المتوفر في
 88بالمائة من جميع البلدان .ومع ذلك ،تتوافر أجهزة استنشاق
الستيرويد (المستخدمة لعالج الربو ومرض الرئة االنسدادي
المزمن) بوجه عام في القطاع الخاص في نسبة  6بالمائة فقط
من البلدان منخفضة الدخل ونسبة  35بالمائة من البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل ،واألنسولين في نسبة  39بالمائة من
البلدان منخفضة الدخل ونسبة  51بالمائة من البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل .وكان دواء المورفين الذي يؤخذ عن طريق الفم

باء .النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة

ويتم اعتماد نسبة متزايدة من أدوية األورام من خالل تسمية لدواء “يتيم” (انظر الفصل الثالث ،القسم باء .)6.وتعتبر األدوية ذات
ً
شيوعا .ويعتبر تزايد نسبة
التسمية اليتيمة أدوية لدواعي استعمال نادرة (على سبيل المثال ،مرض نادر أو نمط فرعي نادر لمرض أكثر
ً
ً
معتمدا لدواعي
جديدا
دواء
دواء من أصل 18
اعتماد األدوية المستجدة بتسمية يتيمة مذهلة على نحو خاص في طب األورام14 :
ً
ً
استعمال األورام في عام  2018ذات تسمية يتيمة 121.ويتم تسعير األدوية اليتيمة بمستويات أعلى من األدوية األصلية األخرى،
ً
جزئيا إلى قلة أعداد المرضى.
ويرجع هذا
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

أقل دواء مسجل من حيث التوافر في الدراسة االستقصائية -
وهو عالج أساسي للرعاية المخففة  -حيث يتوافر في نسبة 32
بالمائة فقط من البلدان في جميع فئات الدخل (منظمة الصحة
العالمية2018 ،ب).
وتعتبر غالبية األدوية األساسية لألمراض غير المعدية أدوية غير
محمية ببراءات ومنخفضة التكلفة (تحالف األمراض غير المعدية،
2011؛ ماكي وليانغ .)2012 ،وعلى جانب آخر ،تمت إضافة عدد
من أدوية األمراض المعدية في آخر مراجعات قائمة منظمة
الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية .وتشمل هذه
األدوية إيماتينب وداساتينيب ونيلوتينيب وريتوكسيماب لعالج
اللوكيميا ،وتراستوزوماب لعالج سرطان الثدي ،وبيفاسيزوماب
لعالج الضمور البقعي المرتبط بالعمر (سبب للعمى) وأبيراتيرون
لعالج سرطان البروستاتا ،وأداليموماب لعالج بعض االضطرابات
المناعية الذاتية ،ودابيغاتران لعالج بعض األمراض القلبية الوعائية،
وإيرلوتينيب لعالج سرطان الرئة ،وليناليدوميد لعالج الورم النقوي
المتعدد ،ونيفولوماب لعالج الورم الميالنيني النقيلي 124.دراسة
أجرتها منظمة الصحة العالمية عن تسعير أدوية السرطان وتأثيراتها
موضحة بإيجاز في اإلطار  .13.4وترد مناقشة مثال الحصول على
األنسولين في اإلطار .14.4
ً
نطاقا من التدابير للحد من عوامل الخطر
وتستخدم الحكومات
السلوكية بالنسبة لألمراض غير المعدية ،مثل تدخين التبغ
والخمول البدني والنظام الغذائي غير الصحي واالستخدام الضار

للمواد الكحولية ،وربما ترتبط هذه التدابير بالسياسة التجارية .فعلى
سبيل المثال ،تكون متطلبات الوسم على الطعام أو المشروبات
إلبالغ المستهلكين بعوامل خطر األمراض غير المعدية أو التدابير
المتعلقة بتركيبة هذه المنتجات ذات صلة باتفاقية منظمة التجارة
العالمية للحواجز التقنية أمام التجارة (انظر الفصل الثاني ،القسم
فعال بين المسؤولين في
باء( 3.ب)( .))2ومن المهم إجراء تنسيق ّ
قطاعي الصحة والتجارة على المستوى الوطني لضمان اتساق
هذه التدابير عبر كل من األولويات التجارية والصحية.

.5

فيروس التهاب الكبد الوبائي ج

ُقدر التفشي العالمي لعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي ج بعدد
 71مليون حالة في عام  ،2015ويقدر حدوث  1.75مليون حالة
عدوى جديدة في أنحاء العالم في عام ( 2015منظمة الصحة
العالمية2017 ،ج) .وتشمل المناطق ذات أعلى تفشي لعدوى
فيروس التهاب الكبد سي وفق منظمة الصحة العالمية منطقة
شرق المتوسط ومنطقة أوروبا (منظمة الصحة العالمية2017 ،ج).
كما يرتفع عدد الوفيات بسبب فيروس التهاب الكبد سي وقد
بلغ  1.34مليون حالة في عام  .2015ولم يتم تشخيص سوى
 20بالمائة فقط من األشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد
سي بدأت نسبة  7بالمائة منهم العالج (منظمة الصحة العالمية،
2017ج) .وفي عام  ،2015كانت األسباب الرئيسية لحاالت العدوى

اإلطار  :14.4النفاذ إلى اإلنسولين
ً
ً
ً
تقريبا من إجمالي
أساسيا لعالج السكري ،ويعتمد األشخاص المصابون بالنوع األول من السكري ( 5بالمائة
جزءا
ُيعتبر األنسولين
ً
يوميا من أجل البقاء .وقد اكتشف أن األنسولين دواء إدامة للحياة بالنسبة للسكري من
عبء السكري) على استخدام األنسولين
النوع األول في جامعة تورنتو في عام ( 1922روزنفيلد  .)2002وقد استعانت جامعة تورنتو باستراتيجية ترخيص غير حصرية لبراءاتها
بالنسبة لإلنسولين ،بهدف ضمان النفاذ إلى المنتج (انظر اإلطار  .)1.3وفي حين أن األنسولين العالجي كان ُيصنع في بادئ األمر
بتنقيته من أجهزة بنكرياس األبقار والخنازير في ثمانينيات القرن العشرين ،وقد أدت التقدمات في البيولوجيا الجزيئية إلى تصنيع
ً
وراثيا.
األنسولين في الكائنات المجهرية المهندسة
ً
متوفرا ثالثة أرباع الوقت في نسبة تتراوح من  70إلى  90بالمائة
توصلت دراسة استقصائية ُأجريت عام  2016أن األنسولين كان
من البلدان متوسطة الدخل (بناء على نوع األنسولين) و 40بالمائة في البلدان منخفضة الدخل125.
ً
وتسهم عوامل عديدة في قلة الحصول على األنسولين .ويكون للسعر األولوية ،وبخاصة إذا كان يتعين على المريض الدفع بنفسه.
ً
نظرا لسيطرة ثالث شركات تصنيع على نسبة  96بالمائة من سوق األنسولين العالمي
وال يتسم سوق األنسولين بالتنافسية الكبيرة
بالنسبة للحجم (بيران وآخرون.)2016 ،

ً
تقريبا بشأن األنسولين المستخدم على نطاق واسع قد انتهت مدتها ،ال تزال البراءات بشأن
وفي حين أن كل براءات المركبات
أجهزة إعطاء األنسولين سارية (انظر اإلطار ( )14.3كابالن وبيل  ،2016لو وكيسيلهايم  ،2015بيل وآخرون  ،2016بيران وآخرون
ً
ً
مسبقا واألقالم المعاد استخدامها ،التي يمكن فها استبدال
استخداما األقالم المعبأة
 .)2016وتشمل أجهزة إعطاء األنسولين األكثر
ً
بديال للطريقة القديمة إلعطاء األنسولين ذاتيا ،وفي هذه الطريقة كانت
الخرطوشة المحتوية على األنسولين .وتوفر هذه األجهزة
ً
تستخدم محقنة عادية قابلة للتخلص منها من أجل سحب األنسولين من قنينة وحقنها .وهذه األجهزة أسهل في االستخدام من
ويعتقد أن ذلك يزيد من التزام المريض .واألنسولين في أجهزة
طريقة القنينة والمحقنة ،ولها إبر خاصة وأدق مما يقلل ألم الحقن ُ
ً
ً
تقريبا من األشخاص الذين
ثمنا في األساس من األنسولين في القنينات 126.ويستخدم أجهزة األقالم  90بالمائة
األقالم أعلى
127
وأجهزة األقالم أقل
يستخدمون األنسولين في أوروبا و 95بالمائة من األشخاص الذين يستخدمون األنسولين في اليابان.
ً
استخداما بقدر كبير في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل :توصلت دراسة استقصائية ُأجريت عام  2016أن أقالم األنسولين كانت
متوفرة أكثر من ثالثة أرباع الوقت في  67بالمائة في البلدان متوسطة الدخل و 25بالمائة في البلدان منخفضة الدخل (االتحاد الدولي
لمرضى السكر.)2016 ،
ويعتبر األنسولين من العالجات البيولوجية ،وتواجهه التحديات العامة لتوفير أي من منتجات العالج البيولوجي في األسواق (انظر
ُ
الفصل الثاني ،القسم ألف(6.د)) .وفي اآلونة األخيرةُ ،
طرحت نظائر األنسولين  -وهي إصدارات أحدث من األنسولين أجريت تعديالت
صغيرة على بنية البروتين فيها  -وسادت في األسواق مرتفعة الدخل وتمثل حصة متزايدة في األسواق منخفضة ومتوسطة الدخل
ً
ثمنا من األنسولين األقدم (العادي) 128.وقد تم اعتماد اإلصدارات
(بيران وآخرون .)2016 ،وهذه اإلصدارات من األنسولين أعلى
األولى المماثلة من المنتجات العالجية البيولوجية في عام  2014في االتحاد األوروبي وفي عام  2015في الواليات المتحدة129.
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ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الجديدة بفيروس التهاب الكبد سي إجراءات الرعاية الصحية غير اآلمنة
واستخدام العقاقير بالحقن (منظمة الصحة العالمية2017 ،ج) .وقد
انخفضت حاالت الحقن غير اآلمن بشكل ملحوظ ،على الرغم من
ً
كثيرا في بعض المناطق (منظمة
إعادة استخدام اإلبر والمحقنات
الصحة العالمية2017 ،ج).
ولقد مر عالج فيروس التهاب الكبد الوبائي ج بتغير جذري في
العقد الماضي .وتوفر مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية،
مثل سوفوسبوفير الذي تم اعتماده في عام  2013في الواليات
المتحدة و 2014في االتحاد األوروبي130،
شفاء في أكثر من 90
ً
بالمائة من حاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد سي .وقد كانت
معدالت الشفاء قبل تطوير مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية
تتراوح من  40إلى  70بالمائة وكانت العالجات مرتبطة بتأثيرات
جانبية خطيرة 131.وبعد اعتماد هذه المضادات بوقت قليل،
تم إضافة العديد من مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية إلى
القائمة النموذجية لألدوية والمبادئ التوجيهية للعالج لمنظمة
الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية2018 ،د) ،التي توصي
بثالث تركيبات عالجية بديلة مختلفة حسب شركتي أدوية أصلية
مختلفتين 132.وقد أدى ارتفاع أسعار الطرح في الواليات المتحدة
وأوروبا إلى جدل واسع .وتوصل تحليل ُأجري في عام  2016أن
العالج باستخدام سوفوسبوفير/ليديباسفير  -تركيبة مضادات
الفيروسات مباشرة الفاعلية السائدة في ذلك الوقت  -ال يمكن
تحمل تكلفته في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،حيث إن التكاليف تكافئ أكثر من متوسط الرواتب
السنوية لمدة سنتين في بولندا وسلوفاكيا وتركيا والبرتغال (إينغار
وآخرون )2016 ،وقد طرحت هذه العالجات الجديدة في السوق
ً
جدا .وقد كان العالج غير متوفر أو مقنن بنظام
بأسعار مرتفعة
الحصص أو مؤجل بسبب ارتفاع األسعار .وعلى سبيل المثال،
ً
ً
توصلت دراسة أجريت عام  2018أن ً 22
قيودا
أوروبيا يفرض
بلدا
بناء على
على استرداد أسعار مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية ً
مرحلة المرض 133.وفي سويسرا والمملكة المتحدة ،تفرض قيود
أوال للمرضى الذين ُيعانون من تلف خطير في الكبد،
لصرف العالج ً
ومع ذلك قد يستفيد المرضى الذين ُيعانون من تلف متوسط في
الكبد أو ال يعانون من تلف في الكبد من العالج المبكر134.

وقد أسفرت قلة إمكانية الحصول على هذه األدوية عالية الكفاءة عن
مجموعة من االستجابات من شركات األدوية األصلية والحكومات
والمجموعات المناصرة والمرضى تمثلت في :اتفاقيات تسعير
مبتكرة وترخيص تطوعي وترخيص إلزامي ومعارضات براءات
وأندية مشترين (انظر اإلطار .)15.4
وقد أبرمت الشركة حاملة البراءة للدواء المضاد للفيروسات مباشر
الفاعلية المستخدم على نطاق واسع  -سوفوسبوفير  -اتفاقيات
ترخيص تطوعية مع شركات أدوية جنيسة هندية ألول مرة في
عام  ،2014وتشمل هذه االتفاقيات مضادات الفيروسات
مباشرة الفاعلية األساسية األربعة (سوفوسبوفير ،وليديباسفير،
وفلباتاسفير وفوكسيالبريفير) وتتيح التوريد إلى أكثر من 100
ً
أيضا للشركات المصنعة المرخصة توريد
بلد 136.وتتيح االتفاقيات
مشموال
مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية هذه إلى أي بلد ليس
ً
ً
ً
إلزاميا .وقد
ترخيصا
في اإلقليم الممنوح له الترخيص ولكنه أصدر
ً
ً
إلزاميا عن دواء سوفوسبوفير في
ترخيصا
أصدرت حكومة ماليزيا

وفي البرازيل ،أقرت وزارة الصحة نظام الحصص إلمكانية الحصول
على مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية في حين تتفاوض مع
الشركة األصلية من أجل الحصول على تخفيضات على األسعار.
ً
أخيرا على  90بالمائة من تخفيض
وفي حين أن البرازيل حصلت
األسعار مقارنة بأسعار قائمة الواليات المتحدة ،عقب رفض بعض
ً
أيضا
مطالبات البراءات وتعليق براءات أخرى ،حصلت وزارة الصحة
على إصدار جنيس تم تطويره من خالل شراكة بين القطاعين العام
والخاص (دا فونسيكا وآخرون.)2019 ،
وقد تفاوضت أستراليا على إبرام اتفاقية مع الشركة حاملة البراءة
لدواء سوفوسوفير ومضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية الرئيسية
ً
تقريبا على مدار
األخرى ،حيث ستدفع الحكومة مليار دوالر أسترالي
خمس سنوات للحصول على عدد غير محدود من العالجات ُ -يطلق
عليها في بعض األحيان نموذج “االشتراك” .وبهذه الطريقة،
تفصل بين السعر والكمية .وثمة ميزة أساسية لهذا النهج تكمن
في تحفيز عالج عدد أقصى من المرضى مع انخفاض النفقات لكل
ً
ووفقا لما أورده مون وإريكسون ( )2019سيكافئ هذا
مريض.
ً
ً
المبلغ اإلجمالي خصما على السعر يبلغ  90بالمائة تقريبا مقارنة
بسعر قائمة الواليات المتحدة على مستوى كل مريض  -وذلك
بناء على توقعات الحكومة األسترالية لعدد المرضى الذين سيتلقون
ً
ً
مماثال
نموذجا
العالج .ووردت تقارير تفيد استكشاف والية لويزيانا
ً
(مون وإريكسون.)2019 ،
وأظهرت تحليالت براءات مبكرة أجرتها منظمة الصحة العالمية
أن البراءات على مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية الرئيسية
لم تطبق في بلدان معينة أو لم تمنح فيها ،بما يسمح باإلنتاج
المحلي (منظمة الصحة العالمية2016 ،د) .ويوجد مثاالن على ذلك
وهما مصر وباكستان ،حيث تصنع شركات األدوية الجنيسة المحلية
سوفوسبوفير ،وهذان البلدان يمثالن أكثر من نصف األشخاص
الذين بدؤوا العالج بمضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية في عام
( 2016منظمة الصحة العالمية2018 ،هـ) .وقد قادت منظمات
المجتمع المدني تقديم معارضات براءات من أجل االعتراض
على بعض تطبيقات البراءات األساسية لدواء سوفوسبوفير في
البرازيل والصين ومصر وأوكرانيا .لقد طرحت األدوية الجنيسة في
السوق في البرازيل ومصر وأوكرانيا (انظر الفصل الثاني القسم
باء( 1.ج)) 138.وفي الصين ،لقد تقدمت ثالث شركات تصنيع
بطلبات لدواء سوفوسبوفير الجنيس لدى الهيئة التنظيمية
القومية لألدوية 144.وقد عارض المجتمع المدني منح البراءات في
مكتب البراءات األوروبي ،الذي أقر بتأييد منح أحد البراءات لدواء
سوفوسبوفير المقدم ضده معارضة بشكل محدود (تم الطعن
على هذا الحكم)145.

باء .النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة

وقد أدى ارتفاع سعر الطرح لدواء سوفوسبوفير في الواليات
المتحدة إلى إجراء تحقيق في الكونغرس بشأن التسعير والتسويق،
وقد توصل التحقيق إلى أن جدول التسعير للشركة األصلية صمم
لمضاعفة اإليرادات وأنه ال يوجد دليل على تكاليف الشركة األصلية
في الحصول على الحقوق لسوفوسبوفير وتطويره لها عوامل في
تحديد السعر135.

عام ( 2017انظر اإلطار  .)21.4وفي الوقت ذاته ،وسعت الشركة
حاملة البراءة جدول الترخيص التطوعي الخاص بها ليشمل بيالروس
وماليزيا وتايالند وأوكرانيا (منظمة الصحة العالمية2018 ،هـ) .لقد
تم ترخيص مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية األربعة لمجمع
براءات األدوية :داكالتازفر (الذي ُيمكن استخدامه مع سوفوسبوفير)،
وغليكابريفير /بيبرنتاسفير ،ورافيداسفير 137.

وثمة جانب آخر يتميز به سوق مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية
يتمثل في وجود منافسة بين تركيبات مضادات الفيروسات مباشرة
الفاعلية المحمية بموجب البراءة التي تسوقها شركات أدوية أصلية
مختلفة مما يسفر عنه انخفاضات في السعر146.
وتتوفر مضادات الفيروسات مباشرة الفاعلية في غالبية البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل من شركات تصنيع أدوية جنيسة
ً
نسبيا ،حيث إن نسبة تقدر بـ  60بالمائة من
بأسعار منخفضة
األشخاص المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :15.4أندية المشترين
أندية المشترين هي مؤسسات تساعد المرضى على شراء األدوية بأسعار مخفضة من الخارج .وقد تقدم أندية المشترين النصيحة
بشأن الجوانب القانونية والعملية والصيدالنية.
ويوصي نادي المشترين  FixHepCألدوية فيروس التهاب الكبد الوبائي ج ،على سبيل المثال ،الصيدليات اإللكترونية التي يرى أنها
ويسجل نادي  FixHepCالمشترين في
جديرة بالثقة ،بإدارة عملية الشحن وتوفير اختبار جودة لعينة من المنتج فور وصولهُ 139.
التجارب السريرية الذي يدعي أنها توفر لهم درجة من الحماية القانونية 140.وهناك مثال آخر ،وهو نادي  Cystic Fibrosisللمشترين
في المملكة المتحدة الذي يوفر معلومات عن كيفية االتصال بموفر أدوية جنيسة ألدوية التليف الكيسي141.
وعلى الرغم من احتمالية تنوع أندية المشترين من حيث نهجها ،فإن شحنات األدوية المستوردة الفردية المذكورة في المثالين أعاله
يطلبها المرضى أنفسهم وتكون بكمية توفر العالج للمريض وحده .كما أن أندية المشترين قد تيسر استيراد اإلصدارات الجنيسة
دواء ذا جودة .توفر بعض أندية
غير المعتمدة في بلد إقامة المريض ،وفي هذه الحالة ،يواجه المريض خطر أن يكون المنتج ليس
ً
المشترين تجارب مجموعة لهذه األدوية الجنيسة.
وقد تم إنشاء أندية المشترين خالل أزمة اإليدز في أواخر تسعينيات القرن العشرين وأوائل األلفية الثالثة ،على سبيل المثال ،في
المملكة المتحدة وتايلند142.
ً
مؤخرا إنشاء أندية مشترين
وفضال عن أندية المشترين المعنية بفيروس التهاب الكبد الوبائي ج ،تم
ً
للوقاية قبل التعرض من فيروس نقص المناعة البشرية (انظر القسم باء )1.وأدوية السرطان وأدوية التصلب المتعدد143.

يعيشون في بلدان يمكنها الحصول على مضاد فيروسات مباشر
الفاعلية .وال يزال توسيع نطاق عالج فيروس التهاب الكبد الوبائي
يواجه عدة تحديات ،حتى في األماكن التي تتوفر فيها مضادات
فيروسات مباشرة الفاعلية جنيسة ،بسبب التحديات البرنامجية
األخرى المتعددة :على سبيل المثال ،تظل تغطية خدمات الفحص
والتشخيص منخفضة  -ال تزال نسبة  80بالمائة من الحاالت غير
ً
عالميا وال يزال االختبار التأكيدي لفيروس التهاب الكبد
مشخصة
الوبائي ج باهظ التكلفة في الكثير من البلدان .وتجدر الحاجة بوجه
عام إلى استجابات وطنية أقوى من الحكومات ،مع خطط عالج
وطنية وحشد الموارد واإلجراءات التنظيمية من أجل تحسين
الحصول على العالج (منظمة الصحة العالمية2018 ،هـ) .توضح
هذه التجربة مع العالجات الجديدة وعالية الفاعلية لفيروس التهاب
الكبد الوبائي ج كيفية استخدام قانون البراءات والترخيص من أجل
المساهمة في تحقيق حصول شامل على العالج.

.6

أدوية األطفال

لم يتم تطوير تركيبات األطفال بالنسبة للكثير من األدوية حتى
اآلن (إيفانوفسكا وآخرون .)2014 ،ولقد حددت منظمة الصحة
العالمية مع الشركاء األدوية ذات األولوية لتطوير تركيبات األطفال،
ويشمل ذلك أدوية فيروس نقص المناعة البشرية والسل ورعاية
الوالدة المبكرة 147.توافر أدوية األطفال في الكثير من البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل .وخلصت إحدى الدراسات إلى أن
نسبة توفر تركيبة محددة ألدوية األطفال في عيادات الرعاية
ً
ً
أفريقيا تتراوح ما بين  28بالمائة
بلدا
الصحية الرئيسية في 14
و 48بالمائة فقط .وتتجه هذه النسبة إلى االرتفاع في األماكن
التي تباع فيها هذه األدوية أو في الصيدليات ،وتتراوح ما بين 38
بالمائة و 63بالمائة (روبرتسون وآخرون.)2009 ،
وهناك عدد من األسباب التي تؤدي إلى عدم توفر بحوث في
أدوية أمراض األطفال .وتميل أسواق أدوية أمراض األطفال إلى
تجزئة األدوية بصورة أكبر من تلك األسواق الخاصة بتركيبات
أدوية الكبار .وتشمل أسباب هذه التجزئة حقيقة ضرورة تحديد
جرعات أدوية األطفال لتتناسب مع وزن الجسم .وباإلضافة
إلى ذلك ،ينبغي توفير أدوية أمراض األطفال في جرعات ذات
أشكال مختلفة بما يسمح بسهولة تناولها ،كما يجب أن تكون
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طيبة المذاق وسهلة البلع 148.ومن أجل توفير حوافز أكثر لشركات
األدوية لتطوير مستحضرات دوائية جديدة ألمراض األطفال،
انتهجت بعض المناطق الجغرافية ،بما في ذلك أوروبا والواليات
ً
نظاما يسمح بتمديد مدة براءات أدوية أمراض األطفال
المتحدة،
أو تمديد الحق االستئثاري في تسويق المنتج لفترة إضافية في
حالة تطوير مستحضر دوائي ألمراض األطفال.
ً
ونظرا لما تتطلبه المستحضرات الدوائية ألمراض األطفال من
فضال عن عدم تمتعها بقوة جذب
التطوير،
ألنشطة
خاصة
بيئة
ً
ً
ً
واسعا
تعاونا
اقتصادية من وجهة النظر التسويقية ،يستلزم األمر
بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين النفاذ إلى تلك
األدوية .ويعتبر نشاط اليونيتيد في مجال مضادات الفيروسات
القهقرية لألطفال أحد الجهود الدولية لتحسين النفاذ إلى أدوية
وفرت اليونيتيد
أمراض األطفال .وبالتعاون مع مؤسسة كلينتونَّ ،
تمويال على أساس منتظم لشراء مضادات الفيروسات القهقرية
ً
ألمراض األطفال على نطاق واسع ،مما يخلق حوافز لمنتجي تلك
األدوية 149.وقد أسفرت هذه الجهود عن زيادة في عدد الموردين
وانخفاض في أسعار أدوية اإليدز والعدوى بفيروسه عالية الجودة
لألطفال150.
وقد ُأنشئت مسارات عمل في عام  2013مع تنسيق منظمة
الصحة العالمية لتجميع العديد من الشركاء  -بما في ذلك
ممولون ومؤسسات تنفيذ ومؤسسات بحث  -من أجل مواجهة
االحتياجات المتنوعة في سوق مضادات الفيروسات القهقرية
ألمراض األطفال على نحو أفضل .وقد حدد مسارات العمل
التعاونية تلك أولويات لتطوير تركيبات أدوية مضادات الفيروسات
القهقرية ألمراض األطفال الجديدة ،وقدمت التوجيه الفني بشأن
أنواع معينة من الدراسات السريرية ألدوية مضادات الفيروسات
القهقرية لدى األطفال ،واستحدثت وصفة معيارية لمضادات
الفيروسات القهقرية ألمراض األطفال من أجل تمكين العالج
المثالي لألطفال ،ونسقت شراء مضادات الفيروسات القهقرية
ً
ً
تقريبا
برنامجا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
لعدد 70
(بينزاتو وآخرون .)2018 ،وقد أطلق العديد من أصحاب المصلحة
مبادرة التسريع العالمية لتركيبات أمراض األطفال ( )GAP-fفي
عام  2018وتشمل دورة الحياة الكاملة لتطوير تركيبة أمراض
ً
بدءا من تحديد األولوية حتى التطوير والتسليم وذلك
األطفال
للجمع بين مسارات العمل هذه والبناء على جوانب التعاون
تلك151.

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

.7

اللقاحات

تعد برامج التمنيع الوطنية أداة شديدة الفاعلية للصحة العامة
للوقاية من األمراض ومكافحة انتشار األمراض المعدية ،كما
تتميز في الغالب بفعالية التكلفة فيما يتعلق بنتائج الصحة
ّ
وتمثل حماية الكثير
العامة (منظمة الصحة العالمية2011 ،أ).
من األطفال من خالل التمنيع باستخدام اللقاحات الحالية وطرح
ً
ً
مهما من أجل تحقيق
إسهاما
لقاحات جديدة في برامج التمنع
أهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك الهدف “ 3إنهاء حاالت
الوفيات التي ال يمكن تجنبها لحديثي الوالدة واألطفال دون سن
 5سنوات بحلول عام .”2030
ً
عالميا حسبما يرد ذلك
األولوية وأهداف االستخدام للقاحات
ً
موضحا في خطة العمل العالمية بشأن اللقاحات ،التي تشمل
العقد من عام  2011حتى  .2020وعلى الرغم من عدم تحقيق
الكثير من األهداف المحددة في هذه االستراتيجية بعد ،بما في
ً
تقدما
ذلك القضاء على شلل األطفال ،حيث شهد العقد األخير
ً
كبيرا في تطوير لقاحات جديدة وطرحها واستهالكها (منظمة
الصحة العالمية2018 ،د) .ومن أجل الوفاء بأهداف التنمية
المستدامة بحلول عام  2030وزيادة التغطية وتقليل أوجه عدم
المساواة في التلقيح ،فإن جدول أعمال منظمة الصحة العالمية
للتمنيع ما بعد عام  2020يخضع للتطوير152.

اإلطار  :16.4التحالف العالمي من أجل اللقاحات
والتحصين (جافي)
ً
سابقا باسم “التحالف
يمول تحالف جافي للقاحات (المعروف
العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع) وهو شراكة بين القطاعين
وجار استخدامها
العام والخاص ،النفاذ إلى لقاحات جديدة،
ٍ
ً
فقرا في العالم.
لألطفال الذين يعيشون في البلدان األكثر
وبنهاية عام  ،2018ساهم تحالف جافي في تمنيع أكثر من 690
مليون طفل تم تمنيعهم من خالل دعم روتيني ،وتم تمنيع أكثر
من  770مليون شخص خالل حمالت التمنع في جميع أنحاء
ً
منقذا بذلك أكثر من  10ماليين حالة على المدى الطويل
العالم،
(جافي.)2019 ،
ومنذ إطالق نشاطه في عام  2000وحتى نهاية عام  ،2018أسهم
المتبرعون بمبلغ  17مليار دوالر أمريكي إلى تحالف جافي 154.كما
ً
ً
دعما لتعزيز النظم الصحية الوطنية ومنظمات
أيضا
يوفر التحالف
المجتمع المدني لتحسين توصيل اللقاحات إلى البلدان النامية
المؤهلة للحصول على تمويل تحالف جافي (ً 47
مؤهال في
بلدا
ً
عام  ،2018التي يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي
ً
ً
أمريكيا على مدار
دوالرا
فيها إلى أقل من أو يساوي 1580
السنوات الثالث الماضية)155.

ً
ً
ً
كبيرا في االستجابة للتفشيات
حيويا
دورا
كما تؤدي اللقاحات
بما يضمن أمان الصحة الوطنية .وكان الدافع لالستجابة الطبية
لتفشي إيبوال في عامي  2014و 2015في المقام األول من خالل
استخدام لقاح تجريبي.
ويكمن التحدي الرئيسي لقصة نجاح التمنيع في زيادة تكاليف
جدول مواعيد التمنيع القياسي لألطفال .وفي الفترة من عام
 2001حتى عام  ،2014توسع جدول مواعيد التمنيع التابع
لمنظمة الصحة العالمية من تغطية ستة أمراض إلى تغطية 12
ً
ً
سعرا المتوفرة من خالل تحالف
مرضا ،واستخدام اللقاحات األقل
جافي/اليونيسيف ،وقد ارتفعت التكلفة بعامل  .68وتشمل
اللقاحات التي تحفز هذه الزيادة لقاحات النزلة الترفية من النوع
ب ،والمكورات الرئوية ،وفيروس الروتا ولقاحات الفيروس الورم
الحليمي البشري 156.باإلضافة إلى أن الكثير من البلدان متوسطة
ً
قريبا منه ،وهو ما
الدخل ليست ضمن اتحاد جافي أو “ستخرج”
157
وتوجد
يفسر ارتفاع تكاليف التلقيح على الميزانيات الوطنية.
فجوات كبيرة في التغطية للقاحات األحدث مثل لقاحات الفيروس
الورم الحليمي البشري وفيروس الروتا ومرض ّ
الكريات الرئوية.
نسبيا بسبب محدودية أعداد المنتجين158.
ً
وتظل األسعار مرتفعة
ويوجد عدد من الحواجز لدخول سوق اللقاحات قد تسهم في
ً
ً
معقدا.
أمرا
أوالُ ،يعتبر تصنيع اللقاحات
انخفاض عدد المنافسينً .
كما أن اللقاحات مواد بيولوجية ،مما يفرض الكثير من التحديات
المتعلقة بتطوير الموارد البيولوجية وتصنيعها المتعلقة باللقاحات
(انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.د)) .ويعتبر اللقاحات أكثر
ً
اعتمادا على المعرفة العملية مقارنة بتصنيع األدوية ،ويتطلب
159
بوجه عام بناء منشأة تصنيع مخصصة لكل لقاح .وتسهم هذه
العوامل في محدودية عدد مصنعي لقاحات األنفلونزا الوبائية
(انظر الفصل الثالث ،القسم باء(4.هـ)( )2والقسم هاء) ويفسر
هذا محدودية السوق للقاحات األنفلونزا الموسمية في البلدان
النامية160.
ومع ذلكُ ،يمكن أن تفرض الملكية الفكرية حواجز على المنافسة
في تصنيع اللقاحات .على سبيل المثال ،قد تفرض البراءات على
الكود الجنيس للفيروسات المستخدم في اللقاح  -مثل البراءات
بشأن الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري والبراءات
بشأن تكنولوجيات العمليات مثل البراءات بشأن التكنولوجيا
الضرورية للتقارن (عملية تدعم االستجابة المناعية للقاح) الذي
ً
ً
حظرا على
أساسيا للقاح المقترن بداء المكورات الرئوية -
يعتبر
161
وعلى جانب آخر ،يمكن أن
جهات التصنيع المنافسة المحملة.
يكون للترخيص دور في تقدم تطوير اللقاحات المرشحة .ويمكن
منح ترخيص للتكنولوجيا المحمية بموجب الملكية الفكرية162.
فعلى سبيل المثال ،بالنسبة لفيروسات إيبوال زائير وإيبوال
السودان وماربورغ ،أبرمت شركة أدوية تحمل براءات خاصة
باللقاحات المرشحة اتفاقية ترخيص حصرية مع معهد لقاحات
وبناء على هذه الشراكة،
وتنازلت عن حقوق براءة معينة للمعهد.
ً
أعلن معهد اللقاحات عن نيته مواصلة التطوير والسعي للحصول
على موافقة تنظيمية للقاحات 163.باإلضافة إلى أن إحدى
إستراتيجيات إدارة الملكية الفكرية قد تدعم تنفيذ إستراتيجيات
البحث والنفاذ ،بما في ذلك المبادئ األخالقية (انظر اإلطار 1.3
والقسم جيم(3.ب)(-ج) في هذا الفصل).
وفي نطاق األنفلونزا الوبائية ،توصلت ورقة عمل للويبو صادرة
عام 164 2007
بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية،
معدة ً

باء .النفاذ إلى المنتجات الصحية في مناطق معينة

بناء على منطقة المرض.
وتختلف درجة النفاذ إلى اللقاحات
ً
ففي عام  ،2018تلقت نسبة  86بالمائة من األطفال في جميع
أنحاء العالم ثالث جرعات كاملة من لقاح الخناق والسعال الديكي
والكزاز الثالثي ( ،)DTP3وتلقت نفس نسبة األطفال الجرعة
األخيرة من لقاح شلل األطفال ،في حين كانت التغطية للقاحات
األخرى المشمولة في البرنامج الموسع للتمنيع منخفضة :كانت
نسبة الجرعة األولى من لقاح الحصبة  86بالمائة ولكن كانت
نسبة الجرعة األخيرة  69بالمائة ،وكانت نسبة الجرعة األخيرة للقاح
المكورات الرئوية  47بالمائة فقط ،و 35بالمائة للجرعة األخيرة من
لقاح فيروس الروتا .وبحلول عام  ،2018تم طرح اللقاح المضاد
ً
بلدا ،وقد زادت التغطية
لفيروس الورم الحليمي البشري في 90
العالمية من  3بالمائة في عام  2010إلى  12بالمائة في عام
ً
ً
كبيرا
إسهاما
 153 .2018وقد أسهم نشاط تحالف جافي للقاحات
في تمنيع األطفال في البلدان النامية (انظر اإلطار .)16.4

وفي حين أن غالبية التمنيعات الروتينية التي توصي بها منظمة
الصحة العالمية تُ عطى للرضع واألطفال والمراهقين ،تؤدي
ً
ً
ً
مهما في الصحة العامة،
دورا
أيضا
اللقاحات التي تُ عطى للبالغين
بما في ذلك على سبيل المثال لقاح األنفلونزا الموسمية.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ً
نسبيا تطالب بمنح الحمض النووي لفيروس
إلى براءات قليلة
أنفلونزا الطيور براءة كذلك ،ولم تجد أن مطالبات االستخدام أكثر
ً
شيوعا .كما لم يحدد تقرير صادر عن الويبو في عام  165 2011وتم
بناء على طلب من منظمة الصحة العالمية ،وثائق البراءات
إعداده ً
التي تشمل مطالبات بمنح براءات لفيروس أو مشتق فيروس.
وقد قدمت منظمة أطباء بال حدود طعون قانونية بشأن براءات
 PCV-13في الهند وجمهورية كوريا ،مع رؤية لتمكين إصدارات
ميسورة التكلفة بشكل أكبر من منافسين محتملين لدخول
السوق 166.وفي ديسمبر  ،2019تم تعليق إجراءات االعتراض
على البراءات في الهند .وقد أيدت المحكمة العليا البراءة في
جمهورية كوريا ،وهذا أدى إلى أن توقف شركة تصنيع محلية،
أكملت بالفعل المرحلة الثالثة من تطوير إصدار منافس ،اإلعداد
للتسويق (منظمة أطباء بال حدود )2018 ،وال يمكن تأكيد أي تأثير
لمعارضات البراءات هذه في الوقت الحالي.

وقد طورت منظمة الصحة العالمية أدوات جاهزية وتقييم جديدة
من جل مراقبة توافر األجهزة الطبية وإمكانية تشغيلها لمرافق
الرعاية الصحية ومراكز الصحة والمستشفيات 167.وسوف تدعم
هذه األدوات مراقبة التقدم ،على سبيل المثال ،في خطة العمل
العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير
المعدية ومكافحتها ،التي تشمل هدف تحقيق توافر بنسبة 80
بالمائة للتكنولوجيات األساسية المطلوبة لعالج األمراض غير
المعدية بحلول عام 168 .2020

وهناك العديد من التحديات الكبيرة األخرى التي تواجه تحسين
تغطية التمنيع ،بجانب السعر وتوريد اللقاحات ،مثل الصعوبة في
الوصول إلى األشخاص في المناطق النائية وضعف أنظمة الدعم
الصحية واللوجستية وقلة الفهم بشأن أهمية اللقاحات ،وفي
بعض الحاالت ،المفاهيم الخاطئة بشأن سالمة اللقاحات ،وخاصة
للفئات السكانية األفقر (منظمة الصحة العالمية2018 ،د).

ً
وغالبا ما تكون هذه األجهزة محمية ببراءات مختلفة .فعلى سبيل
المثال ،قد يكون جهاز مراقبة سكر الدم  -مثل األجهزة التي
مشموال ببراءات
يستخدمها المصابون بالسكري بشكل يومي –
ً
فيما يتعلق بواجهة المستخدم الخاصة به وبرامجه وبطاريته
وذاكرته ونظام إدارة الطاقة به ودوائره المدمجة وإمكانية اتصاله
باإلنترنت أو إمكانية االتصال الالسلكي.

.8

األجهزة الطبية

تعتبر األجهزة الطبية ال غنى عنها في وقاية الحاالت الطبية
وتشخيصها وعالجها وإدارتها .وتضم األجهزة الطبية مجموعة
كبيرة من المنتجات ،التي تشمل :المعدات الطبية لالستخدام
طويل المدى مثل معدات التصوير والكشف اإلشعاعي ،وأدوات
الجراحة ،وأدوات التشخيص المختبري ،وأجهزة االستخدام لمرة
واحدة مثل المحقنات والضمادات ،واألجهزة القابلة للغرس مثل
البدالت ،والكواشف ،ومعدات التعقيم .ومن ثم ،من الصعب
التعميم عبر األجهزة الطبية فيما يتعلق باعتبارات النفاذ .ويظل
ضمان توفير أجهزة طبية مناسبة وبأسعار ميسورة ويسهل
ً
ً
رئيسيا يواجه
تحديا
الحصول عليها ومأمونة وذات جودة عالية
األنظمة الصحية في أجزاء كثيرة من العالم.
ويعتمد االستخدام المثالي لألجهزة الطبية ،بدرجة كبيرة ،على
نظام صحي فعال ،ويشمل ذلك الموارد البشرية الضرورية.
ً
أيضا على أنظمة التمويل لسداد االستحقاقات
كما أنها تعتمد
المطلوبة وتوفير البنية التحتية الالزمة .وفي النهاية ،تتطلب
معظم األجهزة الطبية مدخالت مستهلكة ،مثل الكهرباء والمواد
القابلة لالستهالك .إذا لم تكن هذه المدخالت متاحة ،فال يمكن
ً
متاحا.
استخدام الجهاز حتى وإن
وأدى االستيعاب الكامل لمفهوم األدوية “الضرورية” إلى إجراء
مناقشات حول تطبيق إطار العمل على التكنولوجيات الطبية
األخرى .وربما تعتمد فاعلية هذه األجهزة على مستوى الرعاية
والبنية التحتية وانتشار األوبئة في منطقة معينة.
ويتوفر القليل من األبحاث المنشورة عن مسألة النفاذ إلى األجهزة
الطبية .ويتسم تنفيذ قوائم األولوية/الضرورة/المراجع لألجهزة
الطبية ،بخالف األدوية ،بالتعقيد حسب نقص “األجهزة الجنيسة”
المماثلة  -ال تتبع األجهزة الطبية نفس المفهوم التنظيمي
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للمنتجات الجنيسة المكافئة والمنتج (األصلي) المرجعي  -مما
يصعب على متخذي القرارات تحديد األجهزة التي يتعين تحديدها
وشراؤها واستخدامها .ويشترط توافر المواصفات الفنية من أجل
إجراء عمليات المناقصة ،ويشترط الشراء واإلمداد والتجهيز الفني
والتدريب عقب منح عقد .وعقب هذا ،يجب التأكد من توافر
المواد القابلة لالستهالك ومصادر الطاقة.

وتعتبر حقوق الملكية الفكرية وإدارتها مهمة للعديد من مراحل
ً
غالبا ما تعتمد مرحلتا
دورة حياة المنتج .فعلى سبيل المثال،
البحث والتطوير والتسويق على حماية حق المؤلف والعالمة
التجارية والتصميم والبراءة واتفاقيات عدم اإلفصاح .فعلى سبيل
المثال ،لقد كانت أدوات التشخيص الجزيئية محمية ببراءات عن
التكنولوجيات األساسية ،مثل تكنولوجيات اختبار تضخيم الحمض
النووي التي تشمل ،من بين جملة أمور أخرى ،االختبارات األحدث
لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج وفيروس نقص المناعة البشرية
والمالريا والسل المقاوم لألدوية المتعددة وأنوع معينة من
السرطان169.
وبالنسبة اللتهاب الكبد سي ،ورد أن محفظة البراءات التي تحملها
شركة عن فيروس التهاب الكبد الوبائي ج تقتضي بأن يحصل أي
منافس يطور أجهزة تشخيص أو عالج لفيروس التهاب الكبد سي
على تراخيص بشأن هذه البراءات (دريهاوس .)2012 ،وكان حامل
هذه البراءات في بعض الحاالت يقدم تراخيص غير استئثارية تمكنه
الم ّ
مكنة ،ومزيد من
من تحقيق دخل من اإلتاوات ،والمنافسة ُ
البحث والتطوير على فيروس التهاب الكبد ج من جانب شركات
األدوية .وفي الحاالت األخرى التي لم يتم فيها إبرام اتفاقيات
ترخيص ،ورد أنها ذلك يؤخر تطوير أجهزة التشخيص والعالجات
(مجلس البحوث الوطني.)2003 ،
يصف هوجرت وآخرون ( )2012كيف حمى ُم ِّ
صنع لألدوات
التشخيصية لفيروس الورم الحليمي البشري ،وهو السبب الرئيسي
لسرطان عنق الرحم هيمنته على مكانة في السوق بالنسبة الختبار
فيروس الورم الحليمي البشري في الواليات المتحدة من خالل
ربح سلسلة من دعاوى انتهاك الملكة الفكرية ضد المنافسين
(هوجرت وآخرون2012 ،؛ هوبكينز وهوجرت .)2012 ،وتناول تقرير
أصدرته مؤسسة مكافحة اإليدز في المغرب بالفحص مشكالت
النفاذ إلى األجهزة المستخدمة في تقييم مستوى التليف الكيسي
(تندب الكبد) في حاالت فيروس التهاب الكبد الوبائي ج في الغرب
(مؤسسة مكافحة اإليدز.)2018 ،

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية
النقاط الرئيسية
•وال يوجد عامل تحديد واحد للنفاذ إلى تكنولوجيا أو منتج محمي .ويعتمد تأثير حقوق الملكية الفكرية على النفاذ إلى التكنولوجيات
الطبية على كيفية تنظيم تلك الحقوق على الصعيد الوطني ،وكيفية إدارتها من قبل صاحب الحق.
امتثاال لهذه االتفاقيات
•يمنح نظام الملكية الفكرية الدولية الحالية البلدان مسؤولية تصميم أنظمة ملكيتها الفكرية المحلية
ً
الدولية مع عدم إغفال بعض االعتبارات المختلفة مثل المرحلة االجتماعية أو االقتصادية أو التنموية وغير ذلك من األهداف ،بما
في ذلك جانب الصحة العامة .ومع ذلك ،يكون لتنفيذ مواطن المرونة هذه واستخدامها في القانون المحلي تعقيداتها الخاصة.
فضال عن معايير أهلية الحماية ببراءة
•قد يكون لتعريف الموضوع الممنوح براءة اختراع واالستثناءات من أهلية الحماية ببراءة،
ً
عمليا تأثير معتبر على النفاذ إلى التكنولوجيات الصحية.
وتطبيقها
ً
•ويمكن أن تساعد إجراءات الفحص والمراجعة الموضوعية في ضمان جودة البراءات ومعالجة مشكلة منح البراءات بالخطأ .وقد
يكون لذلك ً
آثارا على دخول المنتجات الجنيسة إلى السوق.
•يتيح استثناء الفحص اإلداري للمنافسين المحتملين استخدام اختراع ممنوح براءة خالل فترة البراءة بدون موافقة مالك البراءة
لغرض الحصول على موافقة تسويق لمنتج جنيس محتمل .وييسر هذا دخول األدوية الجنيسة إلى السوق في الوقت المناسب
عند انتهاء فترة صالحية البراءة
•ويكون ألعضاء منظمة التجارة العالمية حرية تحديد األسباب الموجبة لمنح التراخيص اإلجبارية .ويمكن أن تشمل هذه األسباب
ً
عموما ،وال تقتصر على حاالت الطوارئ في الصحة العامة فقط.
المصلحة العامة
ً
ً
فضال
محليا،
سعرا أو إلنتاجها
•وتستخدم التراخيص اإلجبارية وتراخيص االستعمال الحكومي الستيراد األدوية الجنيسة األرخص
ً
عن عالج السلوك المنافي للمنافسة.
•وفي عام  ،2003تم تقديم نظام الترخيص اإلجباري الخاص لتحسين النفاذ إلى األدوية عن طريق إزالة أي حاجز قانوني محتمل
أمام تصدير األدوية الممنوحة براءات بموجب ترخيص إجباري إلى بلدان ال توجد بها قدرات تصنيع محلية كافية تحتاج إلى
استيراد األدوية .وقد أدى هذا إلى تعديل اتفاق تريبس في عام .2017
•لقد زاد إبرام الشركات التفاقيات ترخيص تطوعية مع الشركات المصنعة لألدوية الجنيسة من خالل شروط وأحكام العمليات،
كجزء من برامج المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة بها .وقد ُعزز هذا االتجاه بتكوين “مجمع براءات األدوية” في عام .2010
اجتماعيا التي تهدف إلى
ولم يطبق سوى عدد محدود من مؤسسات أبحاث المصلحة العامة سياسات الترخيص المسؤولة
ً
ضمان إمكانية الوصول إلى المنتج النهائي والبيئات المفتقرة إلى الموارد.

•يوفر بعض البلدان إمكانية تعويض صاحب البراءة ،عند الطلب ،عن التأخير الحاصل في إجراءات منح البراءة أو الوقت المستغرق
في الحصول على موافقة تنظيمية من خالل اآلليات القانونية لتمديد فترة البراءات أو الصكوك المماثلة.
•ويشمل اتفاق تريبس المعايير الشاملة لتمكين أصحاب حقوق الملكية الفكرية من تنفيذ حقوقهم .ويمكن أن يكون لهذه المعايير
أثر على الصحة العامة ،وبخاصة عند تداول األدوية عبر الحدود .ويمكن أن تكون هذه المعايير مفيدة في منع التكنولوجيات
الصحية المزيفة من دخول األسواق ،في حين تضمن عدم خضوع التجارة الحرة في المنتجات المشروعة ،بما في ذلك األدوية
الجنيسة للحواجز القانونية.
•ترتبط بعض األحكام الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات االستثمار الدولي بقطاع التكنولوجيات الصحية .ومن أكثر
ً
شيوعا في اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤثر على قطاع المستحضرات الصيدالنية :تعريفات معايير أهلية
أحكام الملكية الفكرية
الحماية ببراءة وتمديدات مدد البراءات والصكوك المماثلة والحقوق االستئثارية التنظيمية والربط بين الموافقة اإلدارية مع
البراءات وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ،وبخاصة ذات الصلة بنطاق التدابير الحدودية .وفي العقد الماضي ،لقد أكد الكثير من
أيضا على إعالن الدوحة ،وبخاصة ،حق األطراف في اتخاذ التدابير لحماية الصحة العامة.
اتفاقيات التجارة الحرة ً

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

•وحسبما ُيحدد إعالن الدوحةُ ،يترك ألعضاء منظمة التجارة العالمية حرية تحديد نظام االستنفاد الخاص بها .ويعتبر اختيار نظام
االستنفاد أحد العوامل التي تؤثر على إذا ما كان يمكن حدوث االستيراد الموازي.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ويركز هذا القسم على المحددات المرتبطة بالملكية الفكرية
لتحسين إمكانية النفاذ .ويستكمل النظرة العامة على نظام الملكية
الفكرية والسياسة العامة التي نوقشت في الفصل الثاني ،القسم
باء ،1.ويركز على تأثير ذلك على النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية.
وفي المقابل ،يتعرض الفصل الثالث ،القسم دال ،إلى نظام
الملكية الفكرية من منظور االبتكار.
ويتفاعل قانون الملكية الفكرية وسبل تطبيقه من الناحية العملية
مع النفاذ إلى التكنولوجيات بأسلوب مركب .فعلى سبيل المثال،
يشترك في تركيب المنتج الطبي النهائي في المعتاد العديد من
مشموال بحقوق ملكية
المدخالت واالبتكارات ،وقد يكون بعضها
ً
فكرية قد تكون مملوكة ألطراف مختلفة .وال يوجد عامل تحديد
واحد للنفاذ إلى تكنولوجيا أو منتج محمي .ويتوقف الكثير في هذا
الشأن على :كيفية تنظيم إجراءات الحصول على حقوق الملكية
الفكرية واستمرارها وإنفاذها بمقتضى القانون الوطني الواجب
التطبيق؛ وكيفية تطبيق مثل هذا القانون في الممارسة العملية؛
والمجاالت التي يتم تطبيق حقوق الملكية الفكرية فيها؛ وطول
المدة التي تُ مارس فيها حقوق الملكية الفكرية؛ ومن هو مالك
حقوق الملكية الفكرية؛ وكيفية اختيار أصحاب حقوق الملكية
الفكرية ألسلوب ممارسة تلك الحقوق – أو اختيار عدم ممارستها
من األساس.
ويحدد نظام الملكية الفكرية الدولي الحالي – حسب ما تم تعريفه
في إطار اتفاق تريبس ومعاهدات الويبو ذات الصلة وعدد من
االتفاقيات اإلقليمية – الحد األدنى من معايير حماية الملكية
الفكرية .ومع ذلك ،فهو يترك للبلدان مسؤولية تصميم أنظمة
امتثاال لهذه االتفاقيات
الملكية الفكرية الوطنية الخاصة بها
ً
الدولية مع عدم إغفال بعض االعتبارات المختلفة مثل مرحلة
التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تمر بها البلد،
فضال عن المصالح واالحتياجات الخاصة ،التي تتضمن من بينها
مجال الصحة العامة .ويشار إلى خيارات السياسة العامة وغيرها
من الخيارات األخرى الممنوحة لألعضاء بموجب اتفاق تريبس
عادة “بمواطن المرونة” 170.وتشير القرارات التي اعتمدها مجلس
حقوق اإلنسان 171،وجمعية الصحة العالمية 172والجمعية العامة
لألمم المتحدة 173،واالستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية
وخطة عملها بشأن الصحة العامة واالبتكار والملكية الفكرية174
وجدول أعمال  2030للتنمية المستدامة إلى حق البلدان النامية
في االستخدام الكامل لألحكام الواردة في اتفاق تريبس التي
توفر جوانب مرونة لهذا الغرض .وفي حين نص اتفاق تريبس
وإعالن الدوحة على سياق استخدام الخيارات السياسية بموجب
اتفاق تريبس ،فإن التنفيذ العملي ألي جانب مرونة يتسم
بالتعقيد الخاص به ويتضمن ،بجانب التشريع ،تنفيذ الهيئات
اإلدارية والمحاكم للقانون وإعماله ،وتدعمه اإلجراءات اإلدارية
ً
قيودا على العديد من أصحاب المصلحة
والقضائية ،وقد يفرض
175
وقد ذكر بعض
في استخدام إطار قانوني وطني حالي.
الدول األعضاء في الويبو أن عدم كفاية الخبرة القانونية والفنية
المحلية لدمج أوجه مرونة اتفاق تريبس وتنفيذها في السياسة
والقانون الوطني كان أحد المشكالت الرئيسية التي تحول دون
االستخدام الكامل لها 176.ويمكن أن يؤدي وجود شبكة من
االتفاقيات الثنائية/اإلقليمية/متعددة األطراف/متعددة الجوانب
إلى صعوبة في نقل االتفاقيات الدولية إلى القانون المحلي .وقد
ً
ً
خاصا .وعلى وجه التحديد،
تحديا
تفرض اتفاقيات التجارة الحرة
يمكن أن تقلل القوة التفاوضية غير المتماثلة قدرات أطراف هذه
االتفاقيات على االستفادة من مواطن المرونة 177.وعالوة على
ذلك يمكن أن يؤدي الغموض ّ
البناء للمعاهدات الدولية ،التي
تشمل اتفاقيات التجارة الحرة ،إلى اختالف األفهام بشأن النطاق
الكامل من الخيارات المتاحة للتنفيذ ،ولكنها في الوقت ذاته قد
توفر مرونة في تنفيذ االلتزامات من هذه االتفاقيات بأسلوب
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يتسم باالستجابة لالحتياجات السياسية المحلية .ويمثل تعقيد
ً
جانبا آخر يمكن أن يعقد استخدام مواطن المرونة،
التنفيذ العملي
ويشمل هذا إتاحة وشفافية اإلجراءات القضائية واإلدارية والقدرة
المؤسسية والحوكمة الوطنية والتنسيق الداخلي داخل الحكومة
الوطنية.
ويصنف هذا الفصل ،ويحدد مواطن المرونة هذه وغيرها من
محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالملكية الفكرية في مرحلة ما
قبل منح البراءة أو بعد منحها.

.1

محددات النفاذ التي تسبق منح براءات
االختراع

تتعلق قضايا مرحلة ما قبل منح براءات االختراع في األساس
بأسئلة مثل ما هو الموضوع المؤهل للحصول على براءة اختراع،
وما هو الموضوع الذي يتم استبعاده على وجه التحديد ،وكيف
يتم تعريف معايير محددة لبراءات االختراع وتطبيقها من قبل
مكاتب البراءات .وتحدد القواعد المتعلقة بأهلية الحصول على
براءة اختراع ،وكيفية تطبيقها في سياق الممارسة العملية ،بشكل
قاطع ،وحدود الحق في استبعاد اآلخرين من استخدام االختراعات
المشمولة بحماية ،وبهذا يمكن التأثير الشديد على النفاذ إلى
التكنولوجيا (ولكنه ليس بالتأثير الحاسم في جميع األحيان) .وتعوق
البراءات الممنوحة عن طريق الخطأ النفاذ ومواصلة البحث،
وهي بذلك ال تصب في المصلحة العامة .وقد تضمن الفصل
ً
ً
واضحا لمعايير األهلية
شرحا
الثاني ،القسم باء(1.ب)( )3بالتفصيل
للحصول على البراءات (الموضوع المؤهل للحصول على براءة،
والجدة ،والخطوة االبتكارية /البداهة ،والتطبيق الصناعي/الفائدة
واإلفصاح) .وتصف النقاط التالية ،على الرغم من عدم شموليتها،
ً
عددا من القضايا الخاصة ذات الصلة بالنفاذ إلى التكنولوجيات
الطبية .ويناقش الفصل الثالث ،القسم دال(4.ج) القضايا
المرتبطة بمنح براءات لمؤشر طبي لمنتجات معروفة.

(أ)

طرق التشخيص والعالج والجراحة المستخدمة
لمعالجة اإلنسان أو الحيوان

ً
غالبا ما تُ ستبعد طرق التشخيص والعالج والجراحة المستخدمة
لمعالجة اإلنسان والحيوان من األهلية للحصول على براءة بموجب
ً
اتساقا مع خيار األعضاء
قوانين البراءات الوطنية/اإلقليمية،
باالستبعاد من األهلية للحصول على براءة المنصوص عليه في
المادة (3.27أ) من اتفاق تريبس) .وفي المواطن التي ُيطبق فيها
هذا االستبعاد ،ينبثق عادة من المخاوف بوجوب توفير الحرية
للطبيب المعالج في تطبيق األسلوب األنسب لحالة المريض ،دون
االضطرار إلى الحصول على موافقة من صاحب حقوق البراءة178.
ويفسر حكم صدر في المملكة المتحدة سبب هذا االستبعاد:
“ببساطة كي ينأى بقانون البراءات من التدخل مباشرة في تعامل
ً
عمليا مع المريض” 179.كما أن األساس المنطقي لرفض
الطبيب
ً
ً
حماية البراءات لطرق العالج الطبية كان مرتبطا أيضا بالجانب الذي
يعتبر غير اقتصادي 180.وقد شككت محاكم المملكة المتحدة في
عقالنية هذا النهج حتى اآلن مشيرة إلى أنه إذا كان حق البراءة
الحصول على سعر عادل لتعويض حافز البحث اإلضافي ،فلماذا
يجب رفض حماية البراءات لطرق التشخيص والعالج التي قد توفر
حوافز للبحث في نظام عالج جديد؟ 181وال ينطبق هذا االستبعاد
عادة إال على طرق العالج أو التشخيص المنفذة على جسم حيوان أو
ً
بعيدا عن الجسم سيكون
إنسان حي ،ومن ثم ،فإن تنفيذ الطريقة
ً
كافيا لجعل طريقة مؤهلة للحصول على براءة .وتوضح بعض

ً
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القوانين صراحة أن هذا االستبعاد ال ينطبق على أي جهاز أو منتج
(مثل األجهزة الطبية) التي يمكن استخدامها لغرض التشخيص أو
الجراحة أو العالج .وفي بعض البلدان ،ال تُ عتبر االختراعات المتعلقة
بطرق التشخيص والعالج والجراحة المستخدمة لمعالجة اإلنسان
أو الحيوان مؤهلة للحصول على براءة ألنها ال تعتبر اختراعات تفي
بمتطلبات قابلية التطبيق الصناعي 182.وفي الواليات المتحدة،
ً
محدودا عقب
كان الحق في تطبيق البراءات على نشاط طبي
حالة حصل فيها جراح على براءة لعملية طبية بشأن أسلوب جراحة
بدون خياطة مستخدم في جراحة إعتام عدسة العين ،ورفع دعوى
لجمع اإلتاوات من طبيب عيون يستخدم اإلجراء أو يدرسه .وقد
ً
الحقا
ُمنع الجراح من تطبيق براءته 183.وقد تم إقرار التشريعات
لمنع أصحاب البراءة من وسائل الطعن القانونية ضد الممارسين
الطبيين الذين يستخدمون براءات العمليات في سياق األنشطة
الطبية ،حتى في حالة ثبوت تعد184.
ٍّ
تُ قدم قرارات المحكمة العليا في الواليات المتحدة في القضيتين
خدمات مايو التعاونية ضد معامل بروميثيوس وفيندا
للمستحضرات الصيدالنية ضد ويست وارد للمستحضرات
الصيدالنية (انظر اإلطار  )17.4بعض التوضيح بشأن أهلية منح
البراءة للطرق التشخيصية والعالجية في الواليات المتحدة؛ ومع
ً
ً
نظرا ألن الطب الدقيق يصبح
معقدا
ذلك ،قد يصبح هذا الجانب
ً
شيوعا.
أكثر

(ب) فحص البراءات وتسجيل البراءات
من المهم الدراية بالتغييرات التي يمكن إجراؤها خالل
عملية فحص البراءات ومنحها وذلك من منظور النفاذ إلى

التكنولوجيات الطبية .ويجب التمييز بين مطالبات البراءات
المقدمة في طلب براءة منشور عن المطالبات الواردة في البراءة
الممنوحة .وال يوجد ما يضمن تَ َح ُّول طلب الحصول على براءة
إلى براءة بعد االنتهاء من اإلجراءات ،وقد تكون المطالب التي
تم اعتمادها في براءة ممنوحة أضيق بكثير مما كان ُيعتقد أو
ُيطالب به في طلب اإليداع .ولذلك ،تحدد المطالب الواردة في
البراءات الممنوحة فقط النطاق القانوني للحق الذي تتمتع به
هذه البراءات (انظر اإلطار  18.4لالطالع على المبادئ التوجيهية
لفحص براءات اختراع المستحضرات الصيدالنية).

(ج)

جودة البراءات

ً
ً
أساسيا لنظام البراءات لضمان أنه يحقق
جانبا
تعتبر الجودة
غرضه في تعزيز االبتكار ،والمساهمة في نشر التكنولوجيا
ونقلها وتعزيز التطوير التكنولوجي واالجتماعي واالقتصادي
للبلد المعني .من الممكن حدوث أخطاء في إجراءات منح البراءة
وإدارتها .وقد تُ شكل تلك األخطاء صعوبات ألصحاب الحقوق
واألطراف األخرى واإلدارات المعنية بالبراءات .ويمكن أن
تؤدي براءات االختراع الممنوحة على نحو خطأ إلى رفع دعاوى
قضائية مكلفة وتأخر دخول اإلصدارات الجنيسة إلى السوق،
ً
ً
أيضا أن
سلبيا على النفاذ إلى األدوية .كما يمكن
ومن ثم التأثير
تتسبب في إشكالية فيما يتعلق بروابط البراءات ،مثل الحالة
التي يرتبط فيها منح اإلذن بالتسويق لبعض األدوية بالوضع
القانوني (انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.ج)) .ويجوز أن
ً
استنادا إلى
ترفض السلطة التنظيمية تسجيل منتجات جنيسة
وجود براءات اختراع كان يجب عدم منحها في المقام األول.

اإلطار  :17.4الطب الدقيق وأهلية حماية طرق التشخيص والعالج بموجب براءة

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

ً
أيضا “الطب الشخصي” ،ويوضح تخصيص العالج الطبي حسب السمات الفردية لكل
ُيطلق على مصطلح “الطب الدقيق”
مريض185 .
ً
ً
وغالبا ما يشير إلى أدوات التشخيص والعالج األكثر شيوعا ،حيث يتم تخصيص كل جرعة دواء حسب سمات األيض
الخاصة لكل مريض (ليخت وآخرون2015 ،؛ مدين وآخرون .)2012 ،وفي الواليات المتحدة وواليات قضائية أخرى ،أثار هذا األمر
ً
عموما على إذا ما كانت أدوات التشخيص/الطرق تطالب “بقانون الطبيعة” في حد ذاتها
أسئلة عن أهلية منح البراءات ترتكز
 عالقة حرائك دوائية خاصة (أيضية على سبيل المثال) .وفي عام  ،2012رأت المحكمة العليا في الواليات المتحدة أن أسلوباًً
ً
معينا غير مميز بالقدر الكافي من قوانين الطبيعة ،ونتيجة لذلك ،لم ِ
يف األسلوب التشخيصي بمعيار الموضوع
تشخيصيا
المؤهل للحصول على براءة في القسم  101من قانون البراءات األمريكي .وفي قضية خدمات مايو التعاونية ضد معامل
بروميثيوس (مايو) ،حددت الطريقة الممنوحة براءة جرعة الدواء األكثر فاعلية لعالج أمراض المناعة المعدية المعوية من خالل
ً
إطارا من خطوتين،
تحديد العالقة الدقيقة بين فاعلية الدواء ومستويات أيضه في الدم .وقد حددت المحكمة في قضية مايو
وهما )1( :هل مطالبة البراءة موجهة لمفهوم براءة غير مؤهل مثل قانون الطبيعة ،وإذا كان األمر كذلك )2( ،هل للمطالبات مزايا
ً
ً
ً
ً
ً
شيئا بخالف نشاط مفهوم جيد وروتيني وتقليدي؟ ثم
ابتكاريا” يضيف
“مفهوما
أصليا لقانون الطبيعة أو
تطبيقا
إضافية تعكس
قررت المحكمة أن مطالبات الطريقة التشخيصية لمعامل بروميثيوس لم تكن مميزة بما يكفي من قوانين الطبيعة للوفاء بمعيار
الموضوع المؤهل للحصول على براءة في القسم  101من قانون البراءات األمريكي .وفي عام  ،2018طبقت المحكمة اإلطار
المكون من خطوتين على طرق العالج في قضية فيندا للمستحضرات الصيدالنية ضد ويست وارد للمستحضرات الصيدالنية
ً
نظرا إلى
بناء على النمط الجيني مؤهلة للحصول على براءة
ورأت أن طريقة العالج المعتمدة على أيض دواء النفصام الشخصية ً
أن البراءة لم تكن موجهة لمحتوى غير مؤهل للحصول على براءة .ولم تحدد البراءة فقط وجود عالقة بين أيض الدواء والنمط
الجيني ،مثلما فعلت البراءة في قضية مايو ،ولكنها طبقت العالقة في طريقة عالج معينة (تعديل جرعة) .وعقب هذه القرارات
أصدر المكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية التوجيه المنقح بشأن أهلية المواضيع للبراءات لسنة  2019الذي قيم االختبار
القانوني الساري ألهلية الموضوع (المكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية.)2019 ،
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :18.4المبادئ التوجيهية المتعلقة بفحص براءات المستحضرات الصيدالنية :وضع رؤية خاصة بالصحة العامة
ً
وأيضا بغرض ضمان استيفاء جميع معايير األهلية للبراءة ،وضع العديد من سلطات منح البراءات
لدعم عمل فاحصي البراءات،
تفصيال تطبيق قانون البراءات الوطني/اإلقليمي تحت ظروف خاصة .وقد نشرت الويبو
مبادئ توجيهية للبحث والفحص توضح
ً
مجموعة من الروابط اإللكترونية لالطالع على هذه المبادئ التوجيهية التي أعدتها مجموعة من مكاتب براءات االختراع 186.وعالوة
على ذلك ،نشر المكتب الدولي للويبو ،عقب مشاورات مع إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقا لمعاهدة التعاون
بشأن براءات االختراع ( ،)PCTالمبادئ التوجيهية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للبحث والفحص التمهيدي187.
ونشر المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ( ،)ICTSDومنظمة الصحة العالمية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
( )UNCTADمبادئ توجيهية لفحص براءات المستحضرات الصيدالنية في شكل ورقة عمل .وترمي تلك المبادئ التوجيهية إلى
المساهمة في تحسين الشفافية والكفاءة لفحص أهلية الحصول على براءات اختراع األدوية ،ال سيما في البلدان النامية (كوريا،
وبناء على هذا اإلصدار ،نشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مبادئ توجيهية متعلقة بفحص تطبيقات البراءات المتعلقة
.)2007
ً
بالمنتجات الصيدالنية ،مع اعتبار فحص براءات المنتجات الصيدالنية من منظور الصحة العامة (كوريا.)2016 ،
فضال عن نطاق الحماية المتوفرة لها في نهاية األمر ،يتعين مراجعة البراءة
وللحصول على معلومات حول منح البراءات وصحتها،
ً
ذاتها ودراسة وضعها القانوني ،بما في ذلك إذا ما كان قد تم تعديلها أو تصحيحها ،أو عما إذا كانت قد انقضت مدة سريانها بسبب
عدم سداد رسوم استمرارها .ويحتاج األمر إلى القيام بهذا في كل والية قضائية ،حيث من الجائز وجود تباين كبير .وعالوة على
ذلك ،فمن الجائز رفض بعض المطالبات من قبل أحد مكاتب البراءات ،وقبولها من جانب مكتب آخر .ومن المحتمل حدوث مثل
هذه االختالفات في نطاق البراءات داخل عائلة ما من عائالت البراءات بين الواليات القضائية التي تنص على الفحص الموضوعي
والواليات القضائية التي تنص على التسجيل فقط – مما يؤجل مسألة نطاق البراءة أو صالحيتها ،في حالة وجودها ،إلى مرحلة
الحقة من اإلجراءات القضائية.

ولضمان استيفاء إجراءات البراءات للمعايير المطلوبة والحصول
على نتائج عالية الجودة ،استحدث العديد من مكاتب البراءات
حول العالم تدابير إدارة الجودة .وتقيس هذه األنظمة النواتج
التي تهدف إلى النهوض بمعايير أعلى للجودة واستمرار
التحسينات في نظام البراءات.
تشمل تدابير إدارة الجودة بعض المبادئ العامة التالية :وضوح
مهام مكتب البراءات وتزويده بالموارد الالزمة (موظفين،
أماكن العمل ،معدات وتدريب) للقيام بوظائفه بفاعلية؛
وتوثيق اإلجراءات بشكل سليم وتوفير آليات للتعرف على
ردود األفعال (تواصل مع العمالء الداخليين والخارجيين)
لتحديد المشاكل والفرص بغية تحسين اإلجراءات لتفادي تكرار
المشاكل؛ والتحديد الواضح لمسؤوليات الموظفين؛ والسعي
في أن تكون األهداف قابلة للقياس إلى أقصى حد ممكن؛
وتنفيذ عمليات مراجعة بصفة منتظمة وشاملة188 .
فمثال،
ً
وعلى الصعيد الدولي ،يتطلب اإلطار المشترك لنوعية الفحص
الدولي والفحص األولي في إطار معاهدة التعاون بشأن
البراءات ،والمذكور في الفصل  21من التوجيهات اإلرشادية
للفحص الدولي والفحص األولي في إطار معاهدة التعاون
بشأن البراءات ،قيام السلطات الدولية بموجب معاهدة
التعاون بشأن البراءات بإنشاء أنظمة إدارة للجودة تحتوي على
بعض المزايا الهامة لضمان فعالية البحث والفحص وفقا
لمتطلبات المعاهدة .وتُ نشر تقارير الجودة على صفحة الويب
المخصصة لذلك189 .
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إجراءات مراجعة البراءات قبل وبعد
المنح

ً
اعتمادا على القواعد الوطنية ،تُ منح األطراف األخرى ،في الغالب،
خيار التقدم باعتراضات ضد براءة ما سواء قبل أو بعد المنح ،أو
إيداع مالحظات أثناء إجراءات فحص البراءة .وتطبق الهند ،على
ً
نظاما يسمح بتقديم اعتراض قبل وبعد المنح.
سبيل المثال،
وتؤثر طبيعة إجراءات كل من الفحص واالعتراض في ماهية أنواع
االختراعات التي سيصدر بشأنها براءات في نهاية المطاف ،ومن
ثم يمكن أن تتصف بالحسم فيما يتعلق بتوقيت دخول منتجي

األدوية الجنيسة إلى السوق .وتشمل أسس االعتراض عادة نقص
أهلية منح البراءات أو جدة االختراع ،أو عدم كفاية الكشف لشخص
من أهل المهنة ،أو تمديد الموضوع المحمي أكثر مما تم الكشف
عنه في التقديم األصلي لطلب الحصول على البراءة.
ويتم إقامة إجراءات االعتراض عادة أمام الهيئات اإلدارية المصممة
خاصة لمعالجة إجراءات ما قبل المنح وما بعده ،بما في ذلك
المراجعة مع بعد المنح (انظر اإلطار  .)19.4ويقدم بعض البلدان
آليات أخرى مثل إعادة الفحص.
وتُ َص َّمم إجراءات االعتراض لضمان عدم منح براءات الختراعات
مطالب بها ،بينما هي تفتقر في األساس لشروط التأهيل للحصول
على براءة .فعلى سبيل المثال ،يجوز أن يتقدم معارض بوثائق
لحالة تقنية صناعية سابقة تُ ثبت أن االختراع المطلوب منحه براءة
قد تم الكشف عنها للجمهور 190.وهكذا ،تمثل إجراءات االعتراض
أداة يمكن أن تسهم في االرتقاء بنوعية البراءات وتحقيق اليقين
القانوني .ومع ذلك ،تشير مصادر البيانات إلى تعرض نسبة
صغيرة من البراءات إلى االعتراض بوجه عام 191.فعلى سبيل
المثال ،منح المكتب األلماني للبراءات والعالمات التجارية 75000
ً
تقريبا في الفترة من عام  2013حتى عام  ،2017ومن بين
براءة
تم الطعن على  1800براءة في إجراءات اعتراض في
هذه البراءاتّ ،
الفترة من عام  2014حتى عام  .2018وقد ُأبقي على منح نصف
البراءات المطعون عليها بشكل كامل أو محدود  -ومن ثم ظلت
نسبة  98بالمائة من البراءات الممنوحة سارية 192.ففي تشيلي
على سبيل المثال ،تم تقديم ما بين  3419و 3807طلب للحصول
على براءة كل عام في الفترة من  2013حتى  2017في حين تم
سنويا193.
ً
تقديم ما بين  299و 604معارضات
وتوفر بعض البلدان آلية إلعادة الفحص ُيعاد بموجبها فحص
طلب الحصول على براءة أو البراءة ذاتها بطلب من مالك البراءة
بناء على األسس المنصوص عليها بموجب القانون
أو طرف آخر ً
الساري.
وفي البلدان التي تسمح بنشر طلب الحصول على براءة قبل
منحها ،يمكن لألطراف األخرى تحليل االختراع المطالب به قبل
ً
قرارا في شأنه .وفي بعض من هذه
إصدار مكتب براءات االختراع

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

البلدان ،يجوز قيام األطراف األخرى بتسليم حالة تقنية صناعية
سابقة ذات صلة بأهلية الحصول على البراءة لالختراع المطالب به
دون مشاركة أو تدخل في اإلجراءات الالحقة.
وبالمثل ،يسمح الكثير من القوانين باعتراض طرف آخر على
قرارات منح مكتب براءات لبراءة دون ضرورة أن يكون ذلك في
فترة زمنية محددة ،أمام هيئة مراجعة إدارية مثل لجنة التظلمات
في مكتب البراءات أو أمام محكمة.
وقد سلط تقرير التحقيق لقطاع المستحضرات الصيدالنية
للمفوضية األوروبية (المفوضية األوروبية2009 ،أ) الضوء على
أهمية إجراءات االعتراض في مجال المستحضرات الصيدالنية.
(انظر القسم جيم .)2.وكان معدل االعتراضات قبل إنشاء
المفوضية األوروبية للمستحضرات الصيدالنية أعلى بكثير لقطاع
المستحضرات الطبية عنه لقطاع الكيمياء العضوية .وبينما
ً
تقريبا البراءات
عارضت شركات إنتاج األدوية الجنيسة جميعها
الثانوية (أي براءات االختراع بشأن تحسينات أو بشأن جوانب
ً
خالفا للجزيء األساسي نفسه) ،إال أنها كانت
ذات صلة بدواء ما
سائدة في حوالي  60بالمائة من القرارات النهائية الصادرة عن
المكتب األوروبي للبراءات ،بما في ذلك مجالس االستئناف ،بين
عامي  2000و .2007وتم تقييد نطاق معارضة البراءات في 15
بالمائة من الحاالت اإلضافية األخرى .واستغرقت تلك اإلجراءات
أكثر من عامين في المتوسط .وذكر التقرير إمكانية النظر إلى
التقاضي باعتباره وسيلة فعالة لخلق عقبات لشركات إنتاج األدوية
الجنيسة 194.وقد يؤثر أي إلغاء أو تقييد أو تأكيد للبراءات الثانوية
ً
ً
جوهريا على اليقين القانوني فيما يتعلق بصالحية البراءات.
تأثيرا

وتستضيف حملة النفاذ التابعة لمنظمة أطباء بال حدود قاعدة
ً
طلبا
بيانات إلكترونية لالعتراضات على البراءات تحتوي على 114
عقارا عبر  36مؤسسة حتى نوفمبر 198 .2019
ً
ً
اعتراضا و90
و191
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محددات النفاذ في مرحلة ما بعد المنح

تتصل عدد من المحددات الهامة للنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية
بإدارة حقوق براءات االختراع في مرحلة ما بعد المنح .وتشمل
تلك المحددات على استثناء الفحص اإلداري والتراخيص اإلجبارية
واالستخدام الحكومي واتفاقيات الترخيص على نطاق أوسع
وعمليات االستيراد الموازية وإنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية.
تتيح قاعدة بيانات الويبو الخاصة بمواطن المرونة في نظام
الملكية الفكرية إجراء بحوث لتنفيذ مواطن المرونة في قوانين
الملكية الفكرية في الواليات القضائية المحددة 201.تحتفظ
سياسة وقانون األدوية لفريق البحث بقاعدة بيانات غير حصرية
من الحاالت التي اتخذت فيها الهيئات أو فكرت في اتخاذ تدابير
ألسباب الصحة العامة بموجب القانون الوطني ضمن مواطن
المرونة المتوفرة بموجب اتفاق تريبس (انظر اإلطار 202.)15.2

(أ)

االستثناءات والتقييدات الخاصة بحقوق
البراءات

يصف هذا القسم بعض االستثناءات والتقييدات المفروضة على
حقوق براءات االختراع التي توفر ضمانات النفاذ إلى التكنولوجيات
الطبية .وسيتم التعرض فيما بعد لالستثناءات المرتبطة بأغراض
الفحص اإلداري والتراخيص اإلجبارية واالستخدام الحكومي التي

اإلطار  :19.4مجلس المحاكمة والطعن في مجال البراءات األمريكي
تم إنشاء مجلس المحاكم والطعن في مجال البراءات بالواليات المتحدة في عام  .2012وينظر مجلس المحاكم والطعن في مجال
البراءات في تجارب المراجعة بعد المنح والمراجعة بين األطراف واإلجراءات الجديدة التي يقدمها قانون االختراعات األمريكي
فضال عن حل المشكالت الناشئة عن انتقال الواليات المتحدة من نظام
في عام  2012ليحل محل إعادة الفحص بين األطراف،
ً
أسبقية االختراع إلى نظام أسبقية اإليداع .وتعتبر المراجعة بعد المنح والمراجعة بين األطراف إجراءين يمكن من خاللهما لطرف
آخر االعتراض على أي براءة في حالة وجود احتمالية معقولة لرجحان مطالبة مطعون عليها .وقد تم تقديم هذه اإلجراءات الجديدة
ً
ً
أيضا عن إعادة الفحص بين
سريعا ،مع وضع قيود زمنية تشريعية إلكمالها .كما تختلف المراجعة بعد المنح
لضمان حل األمور
ً
توافرا لالعتراض على براءة .ومنذ تطبيق قانون االختراعات األمريكي ،حدثت زيادة كبيرة في
األطراف من خالل توفير أسس أكثر
الطعن بعد المنح في الواليات المتحدة ،ويشمل ذلك براءات التكنولوجيا الحيوية وبراءات األدوية 199.وقد شكلت البراءات من
ً
ً
التماسا
تقريبا ( )772من أصل 7557
مجاالت األدوية والتكنولوجيا الحيوية في الفترة من  2012حتى  2017نسبة  10بالمائة
ً
التماسا تتضمن براءات مدرجة في الكتاب البرتقالي إلدارة الغذاء
للمراجعة بين األطراف .وكان من بين هذه االلتماسات 389
والدواء (المكتب األمريكي للبراءات والعالمات التجارية .)2018 ،وبحلول نهاية عام  ،2017اكتشف مجلس المحاكم والطعن في
مجال البراءات أن نسبة  19بالمائة من البراءات المدرجة في الكتاب البرتقالي غير قابلة للحماية بموجب براءة200.

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

ويالحظ قيام الشركات المنافسة بالدور الرئيسي في دعاوى
ً
أيضا أن تتضمن
المعارضة كأطراف معنية ،ولكن من الجائز
تلك األطراف ،من بين جهات أخرى عديدة ،منظمات المرضى
ومجموعات الصحة العامة واألفراد .ومنذ عام  2001على األقل،
استخدمت جماعات المجتمع المدنية المعنية بيسر تكلفة األدوية
إجراءات االعتراض على البراءات 195.حيث أدت االعتراضات على
البراءات إلى رفض طلبات الحصول على البراءة أو إبطالها ،وقد
ً
مبكرا وتخفيضات على
يسمح هذا بدخول سوق األدوية الجنيسة
السعر .وفي اآلونة األخيرة ،كانت اعتراضات البراءات التي قدمتها
جماعات المجتمع المدني معنية في األغلب بأدوية فيروس نقص
المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي ج ،مع عدد أصغر
معني بأدوية السل األحدث وأدوية السرطان وغير ذلك196.

وقد أدى إيداع اعتراضات على البراءات بشأن دواء سوفوسبوفير
في تايالند إلى أن تدرج الشركة األصلية تايالند في منطقة
تراخيصها التطوعية (انظر القسم باء( )5.سلفرمان2017 ،أ؛
كيتيتراكول2018 ،أ) .وربما يسمح إدراج تايلند في التراخيص
التطوعية بوفورات ميزانية مقدرة تتراوح من  38إلى  93بالمائة
(كيتيتراكول2018 ،ب) .وأقدمت الحكومة في األرجنتين على شراء
إصدارات جنيسة للخط األول من عالج فيروس نقص المناعة
البشرية وسحب طلب الحصول على البراءة ألدوية الوقاية قبل
التعرض عقب اعتراضات البراءات التي قدمها المجتمع المدني في
األرجنتين (انظر القسم باء )1.وهذا أتاح في كلتا الحالتين وفورات
كبيرة197.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ً
ً
مباشرا على النفاذ إلى المنتجات الطبية .أما بالنسبة
تأثيرا
تؤثر
لالستثناءات المتعلقة بالبحوث المتصلة باالبتكار ،فقد تمت
مناقشتها في الفصل الثالث ،القسم دال(5.أ).

()1

استثناء الفحص اإلداري (استثناء “بوالر”)

يجب على مقدم الطلب ،أثناء إجراءات الحصول على ترخيص
التسويق ،االنتهاء من تصنيع أول دفعة من المنتج وقد يعد هذا
ً
تعديا على براءة .وبسبب طول الفترة التي تُ ستغرق في
اإلنتاج
استصدار الموافقة اإلدارية ،التي قد تمتد إلى عدة سنوات ،يتأخر
من ثم دخول اإلصدارات الجنيسة إلى السوق نتيجة عدم القدرة
على التعدي على االختراع المشمول ببراءة اختراع أثناء مرحلة
استصدار التراخيص وقبل انتهاء فترة صالحية البراءة.
ويهدف استثناء الفحص اإلداري إلى التخفيف من هذه المشكلة
بصفة عامة عن طريق منح الحق ألي فرد في استخدام اختراع
مشمول ببراءة أثناء فترة سريان البراءة القائمة دون الحاجة إلى
موافقة صاحب البراءة ألغراض إعداد المعلومات الالزمة للحصول
على ترخيص بعرض منتجه في السوق 203وبهذا ،يسهم هذا
االستثناء في تشجيع دخول المنافسين السوق فور انتهاء مدة
أجل صالحية براءة االختراع األصلية ،وهو بهذا يعد أداة مصممة
خصيصا لضمان النفاذ المبكر لألدوية الجنيسة.
تنص الفقرة  30من اتفاقية تريبس أن أعضاء منظمة التجارة
العالمية قد يقدموا استثناءات للحقوق االستئثارية التي تمنحها
براءة ،شريطة أال تتعارض هذه االستثناءات دون مبرر مع استغالل
طبيعي للبراءة وأال تخل دون مبرر بالمصالح المشروعة لمالك
البراءة ،مع األخذ في االعتبار المصالح المشروعة لألطراف األخرى.
ووجدت اللجنة في حالة قضية منظمة التجارة العالمية الخاصة
بكندا  -براءات االختراع الخاصة بالمستحضرات الصيدالنية لعام
 ،2000السماح بتطبيق االستثناء من الفحص اإلداري في كندا
بمقتضى المادة  30من اتفاق تريبس 204.ويدرج مشروع الوثيقة
المرجعية الذي تمت مناقشته في لجنة الويبو الدائمة المعنية بحق
المؤلف والحقوق المجاورة بشأن قانون البراءات ً 69
بلدا واالتحاد
األوروبي مما له تشريعات بشأن استثناء الفحص اإلداري205.
وتناول صكان إقليميان استثناء الفحص اإلداري )1( :االتحاد
األوروبي ،التوجيه  EC/82/2001المتعلق بالمنتجات الطبية
البيطرية والتوجيه  EC/83/2001المتعلق بالمنتجات الدوائية
لالستخدام البشري؛ و( )2قرار جماعة األنديز رقم ُ 206 .689يحدد
مشروع الوثيقة المرجعية للويبو ُ
النهج التي اتخذتها البلدان في
التطبيق الوطني لألداة السياسية المهمة هذه ضمن قوانين
البراءة .وتميل البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء
إلى اتباع نموذج االستثناء الكندي المسموح به بموجب قواعد
منظمة التجارة العالمية .وترى بلدان أخرى أن ما يطبقونه من
استثناء في مجال البحوث العامة يتميز باتساع المدى بالدرجة
التي يغطي معها استخدام تكنولوجيا ممنوحة براءة فيما يتعلق
ً
صراحة على
بأغراض الفحص اإلداري ،كما تنص بعض القوانين
ً
أيضا الفصل الثالث ،القسم دال(5.أ)) .وفي الواليات
ذلك (انظر
المتحدة ،يتيح مبدأ المالذ اآلمن بموجب العنوان  35من قانون
الواليات المتحدة األمريكية ،الفقرة (271ه)( )1استخدام االختراع
الممنوح براءة المرتبط بشكل معقول بإعداد المعلومات وتقديمها
بموجب قانون فيدرالي ينظم تصنيع األدوية وبيعها207.
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وفي معظم البلدان التي تشترط استثناء الفحص اإلداري ،ينص
تشريع البراءات أو الملكية الفكرية على حكم صريح .وتشمل
األعمال المسموح بها بموجب استثناء الفحص اإلدارية بوجه عام
“استغالل” أو “عمل” االختراع ،وهو أمر ضروري من أجل الحصول
تفصيال
وتفصل بعض الواليات القضائية
على موافقة التسويق.
ً
ِّ

ً
وافيا أنواع اإلجراءات المسموح بها بموجب االستثناء ،وبعضها
يشمل االستيراد والتصدير ،إذا كان يشترط على المستورد أو
المصدر طلب ترخيص تسويق أو الحصول عليه 208.ويرتبط نطاق
ً
ً
وثيقا بهدفه النهائي في الحصول على ترخيص
ارتباطا
االستثناء
فسر على نطاق واسع في بعض البلدان .وقد
تسويق ،وهو ما ِّ
أجيب بدرجات متفاوتة على أسئلة أخرى مثل قابلية تطبيق هذا
االستثناء على الموردين الخارجيين واإلجراءات المتخذة من أجل
الحصول على الموافقة التنظيمية في البلدان األخرى .وينص
القانون الساري في الهند ،على سبيل المثال ،على أن األنشطة
التي تم إجراؤها لغرض الحصول على موافقة تنظيمية في البلدان
األخرى مشمولة 209.ويتراوح موضوع هذا االستثناء من المواد
الكيميائية الصيدالنية إلى المستحضرات الصيدالنية واألدوية
فضال عن األجهزة الطبية .وعلى الرغم من محدودية
المرجعية
ً
األدلة التجريبية ،تشير دراسة فوض بإجرائها االتحاد األوروبي أن
توسيع نطاق هذا االستثناء ليشمل أي تراخيص تسويق وأدوية
في أي بلد قد ينشأ عنه وفورات تتراوح بين  23مليون يورو
و 34.3مليون يورو كل عام210.
ولم يخل تنفيذ استثناء الفحص اإلداري من التحديات .ولقد أفادت
الدول األعضاء في الويبو عن صعوبات خاصة تتعلق باستثناء
أوال ،لقد سبب تطبيق الصكوك اإلقليمية في
الفحص اإلداريً :
القوانين الوطنية صعوبة ،حيث لوحظ أن هذه الصكوك تفتقد
إلى النطاق والوضوح وبخاصة في غياب االجتهاد القضائي ذي
الصلة 211.فعلى سبيل المثال ،أفادت هولندا أن النطاق الدقيق
“للتجارب والدراسات” المشار إليها في توجيهات االتحاد األوروبي
كانت غير واضحة بدون توجيه من محكمة العدل التابعة لالتحاد
ً
ثانيا :يقل الوعي بشأن هذه االستثناء بين
األوروبي (.)CJEU
المستخدمين المحتمل استفادتهم منه.
وتعتمد جدوى هذا االستثناء على بيانات حالة البراءات ومعلومات
البراءات األخرى ذات الصلة ،على سبيل المثال ،بيانات انتهاء
ً
دائما أو سهلة
الصالحية الخاصة بالبراءات الصيدالنية غير المتاحة
التفسير 212.ومع ذلك ،يستمر بذل مجهود كبير على المستويين
الوطني والدولي لجعل هذه المعلومات أكثر إتاحة (انظر الفصل
الثاني ،القسم باء(1.ب)( .))11) )8وعالوة على ذلك ،سوف تؤثر
كفاءة اإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها الهيئات التنظيمية على
التنفيذ الصحيح لهذا االستثناء.

()2

الترخيص اإلجباري واالستخدام الحكومي

يسمح الترخيص اإلجباري باستغالل تكنولوجيا ممنوحة براءة أثناء
فترة صالحية البراءة دون الحصول على موافقة صاحبها ،ولكن
بشرط الحصول على موافقة السلطات الوطنية المختصة .وقد
تُ منح هذه الموافقة ألطراف أخرى ،أو ،في حالة االستخدام
الحكومي ،تُ منح إلى وكالة حكومية أو إلى طرف آخر له صالحية
العمل نيابة عن الحكومة .ويستخدم مصطلح “ترخيص إجباري”
في الغالب لإلشارة إلى هاتين الحالتين من الترخيص ،على الرغم
ً
ً
جوهريا .وحددت
اختالفا
من اختالف السمات التشغيلية بينهما
ً
ً
ً
وترخيصا
إجباريا
ترخيصا
دراسة أجريت عام  2018عدد 81
لالستعمال الحكومي في قطاع المستحضرات الصيدالنية في
الفترة من  2001و( 2016تي هون وآخرون.)2018 ،
التراخيص اإلجبارية
وقد حدد مشروع الوثيقة المرجعية للويبو المنشور في عام
ً
ً
وإقليما يوفر جميعها تراخيص إلزامية
بلدا
 2019عدد 156
ولالستعمال الحكومي بموجب أطرها القانونية المعنية213 .

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

وأشارت الوثيقة إلى أنه رغم اختالف المستفيدين من هذين
الشكلين من أشكال التراخيص ،ورغم أنه قد توجد فروق
تنفيذية بينهما ،عادةً ما ُيستخدم مصطلح “الترخيص اإلجباري”
لإلشارة إلى كال الشكلين .كما تشمل العديد من الصكوك
اإلقليمية أحكام عن التراخيص اإلجبارية .وفي الحاالت التي
ال ينص فيها القانون الوطني على استثناء محدد ،قد تطبق
أحكام التراخيص اإلجبارية من خالل عضوية اتفاقية إقليمية214 .
ولتوضيح أهداف السياسة العامة آللية الترخيص اإلجباري ،تشير
البلدان إلى تحقيق توازن بين مصلحة حاملي البراءات واألطراف
األخرى و/أو المصلحة العامة و/أو المجتمع ،وذلك للحيلولة دون
وقوع تعديات قد تنتج عن ممارسة الحقوق االستئثارية وتعزيز
المصلحة العامة على نطاق واسع ،مثل حاالت تحفيز المصلحة
العامة والطوارئ حسب اعتبارات الصحة العامة والتغذية واألمن
الوطني 215.اشتملت المادة  5ألف من اتفاق باريس على بعض
األسباب الداعية إلى الترخيص اإلجباري (مثل ،سوء استخدام
الحق في البراءة ،ومن بين مظاهر سوء االستخدام هذا فشل
ً
أيضا المادة
صاحب البراءة في تشغيل االختراع)؛ كما تضمنت
ً
بعضا من هذه األسباب (مثل ،حاالت
 31من اتفاق تريبس
الطوارئ الوطنية والعامة التي تكتسي بصبغة غير تجارية) .ومع
ذلك ،ال تعد هذه األسباب شاملة .فقد أكد إعالن الدوحة (الذي
ً
ضمنيا في اتفاق
سوف تتم مناقشته فيما بعد) على ما ورد
ً
صراحة على حرية الدول األعضاء في منظمة
تريبس  -ونص
التجارة العالمية في تحديد األسباب الداعية إلى منح التراخيص
اإلجبارية .وبهذا ،ال تقتصر التراخيص اإلجبارية على حاالت
طوارئ الصحة العامة أو غيرها من المواقف الطارئة األخرى،
ً
أحيانا عن طريق الخطأ .وقد نصت القوانين الوطنية
كما ُيعتقد
على مجموعة من األسباب الموجبة لمنح التراخيص اإلجبارية،
مثل:

الممارسات المنافية للمنافسة :تنص بعض البلدان على
أحكام خاصة بموجب قانون البراءات تتيح منح ترخيص
إجباري ،من أجل معالجة ممارسة منافية للمنافسة من
صاحب البراءة ،على سبيل المثال ،تثبيت األسعار أو حرمان
منافس من النفاذ إلى مرفق أساسي أو تلك الممارسات
المنافية للمنافسة حسبما هو محدد على نحو خاص بموجب

المصلحة العامة :تسمح العديد من البلدان بمنح التراخيص
اإلجبارية بدافع من المصلحة العامة ،دون االستفاضة في
تعريف هذا المصطلح .ويمكن أن يتضمن مصطلح المصلحة
العامة عدم إتاحة المنتج المشمول بالبراءة ،مما يؤدي إلى
عدم الوفاء بحاجة ومتطلبات الجمهور المعقولة من هذا
المنتج .وفي بعض الحاالت ،تشير القوانين إلى حاالت
ً
تحديدا ،مثل الترخيص اإلجباري
متعلقة بالصحة بصورة أكثر
لبراءة ذات صلة بأدوات التشخيص الطبي ،أو لبراءة متعلقة
بأداة بحثية في مجال بحوث التكنولوجيا الحيوية .وعلى سبيل
المثال ،يمكن التعرف على األسباب المتعلقة بالصحة في
ً
فوفقا لألحكام المتعلقة بمكتب
تشريعات فرنسا والمغرب.
ً
وتنفيذا لمقتضيات الصحة العامة ،يمكن
إصدار التراخيص،
للوزير المختص السعي في منح ترخيص إجباري في حالة
عدم كفاية ما يتيحه صاحب الحق في البراءة من منتج أو
وسيلة ما ،سواء كانت عدم الكفاية تلك متعلقة بالكم أو
الكيف ،أو في حالة ارتفاع األسعار على نحو غير طبيعي218.
ويمكن العثور على مزيد من المراجع العامة للمصلحة العامة
في تشريع جمهورية التشيك وفنلندا وهولندا والنرويج219.
وينص التشريع الهندي على أن أحد األسباب الداعية للترخيص
اإلجبار “عدم تلبية المتطلبات المعقولة للجمهور فيما يتعلق
باالختراع المشمول بالبراءة”220.

الطوارئ الوطنية أو ظروف الضرورة القصوى :تنص بعض
بناء على أسس
القوانين على احتمالية منح التراخيص اإلجبارية ً
الطوارئ الوطنية وظروف الضرورة القصوى واألمن الوطني
والصحة العامة بوجه عام .ومع ذلك ،ال تعد حالة الطوارئ
ً
ً
مسبقا الستصدار
شرطا
الوطنية أو الضرورة القصوى
ترخيص إجباري بموجب اتفاق تريبس.
براءات االختراع التابعة والمعيقة :تجيز العديد من البلدان
إمكانية طلب الحصول على ترخيص إجباري في حالة عدم
إمكانية استكشاف إذا ما كانت براءة ما (ثانوية أو “تابعة”)
دون التعدي على براءة أخرى (براءة أولى أو براءة “معيقة”).
وتنص المادة (31طاء) من اتفاق تريبس على عدم جواز منح
مثل هذه التراخيص اإلجبارية إال في الحاالت التي يشكل فيها
ً
ً
ً
هاما وينتج عنه فوائد اقتصادية
تقنيا
تقدما
االختراع الثاني
ويمنح صاحب البراءة األولى الحق في استخدام
ال بأس بهاُ ،
البراءة الثانية في صورة ترخيص متبادل في حالة منح ترخيص
إجباري لصاحب البراءة الثانية (التابعة) الستخدام البراءة األولى
(المعيقة).

االستخدام الحكومي

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

عدم استغالل البراءة أو عدم كفاية استغاللها :تنص قوانين
العديد من البلدان على جواز منح الترخيص اإلجباري في حالة
فشل صاحب البراءة في تشغيل البراءة الخاصة به في الوالية
القضائية المعنية ،أو تشغيلها على نحو غير كاف ،شريطة
الوفاء بجميع الشروط والمتطلبات األخرى الالزمة لمنح هذا
الترخيص اإلجباري .كما تنص بعض القوانين الوطنية األخرى
ببساطة على جواز قيام طرف آخر بطلب الحصول على
ترخيص إجباري في حالة عدم تشغيل صاحب البراءة لالختراع،
أو تشغيل االختراع على نحو غير كاف دون مبرر مشروع.
وفي الكثير من البلدان ،ال تنص القوانين صراحة على
تعريف للمصطلحين “عدم استغالل البراءة” أو “عدم كفاية
ً
أحكاما
استغاللها” 216.وفي بعض البلدان ،تتضمن القوانين
تفصيلية لتوضيح الظروف التي قد تكون منطبقة ،بما في
ذلك أنواع األنشطة التي يجريها حامل البراءة التي تعتبر
“استغالال لبراءة” .وتشمل األمثلة إذا ما كان استيراد اختراع
ً
“استغالال لبراءة” في البلد 217،والحاالت
محمي ببراءة ُيعتبر
ً
ٍ
كاف” ،على
التي يعتبر بمقتضاها استغالل حامل البراءة “غير
ٍ
كاف في
سبيل المثال الطلب على منتج ممنوح براءة غير
السوق المحلي بموجب شروط معقولة .ويمكن تبرير عدم
استغالل حامل الحق للبراءة أو عدم االستغالل الكافي لها
بأسباب مشروعة ذات طبيعة فنية أو اقتصادية أو قانونية،
على سبيل المثال ،إعاقة اللوائح العامة لها.

تشريع وطني .وفي بعض البلدان ،مثل الواليات المتحدة،
ال تنظم قوانين البراءات أو قوانين الملكية الفكرية األخرى
استخدام التراخيص للتصدي للشواغل المتعلقة بالمنافسة،
ولكن يجوز منح هذه التراخيص بمقتضى إجراءات تتم في
إطار قوانين المنافسة العامة (مكافحة االحتكار).

يسمح عدد من القوانين الوطنية صراحة باستخدام الحكومة ،أو
باستخدام أي طرف آخر أذِ نت له الحكومة ،اختراع مشمول ببراءة
دون الحصول على إذن من صاحبها .وقد حدد مشروع الوثيقة
المرجعية للويبو  62دولة عضو ينص القانون الساري فيها على
مثل هذا االستثناء 221.وقد تختلف األسباب الداعية إلى ذلك ،ولكن
تتصل في العادة بأهداف السياسة العامة ،مثل األمن القومي
أو الصحة العامة .ويتم إخطار صاحب البراءة باستخدام الحكومة
ونطاقه .ويتطلب بعض القوانين الوطنية هذا اإلخطار “إال إذا
تطلب األمن الوطني غير ذلك” أو “إال إذا بدا للهيئة المعنية أن
اإلخطار ال يصب في المصلحة العامة” 222.انظر اإلطارين 20.4
و 21.4لالطالع على أمثلة لتراخيص االستخدام الحكومي.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :20.4تراخيص االستعمال الحكومي :ايفافيرنز ولوبينافير /ريتونافير في تايلند
في عام  ،2005بلغت أعداد الحاالت المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر من نصف مليون مواطن تايلندي .وعلى الرغم
ً
مجانا لجميع المحتاجين له،
من إعالن الحكومة التايلندية في عام  2003عن التزامها بتوفير عالج مضادات الفيروسات القهقرية
ً
نظرا لظهور عالجات أفضل وبتكلفة أعلى .وفي نوفمبر  ،2006أصدرت وزارة
ارتفعت تكلفة تنفيذ هذا االلتزام إلى حد كبير
ً
وخولت منظمة المستحضرات الطبية
ايفافيرنز
بعقار
المتعلقة
االختراع
براءات
لحقوق
مرسوما يقضي باستخدامها
الصحة العامة
َّ
الحكومية ( )GPOباستيراد أو بإنتاج عقار ايفافيرنز .ويحق لصاحب براءة االختراع ،بموجب هذا المرسوم ،الحصول على إتاوة
ً
دوالرا
بنسبة  0,5بالمائة من قيمة إجمالي مبيعات منظمة المستحضرات الطبية الحكومية 223.وقد انخفض سعر العالج من 511
ً
أمريكيا لكل مريض في السنة إلى  106دوالرات أمريكية 224.وعقب التصريح باالستخدام الحكومي لمضادات الفيروسات القهقرية
أمريكيا225
ً
ً
لوبينافير/ريتونافير في عام  ،2008انخفض سعر العالج من  2200دوالر أمريكي للمريض في السنة إلى 793
دوالرا
بجانب سعر إتاوة  0.5بالمائة 226.وتم اإلفادة بارتفاع عدد المرضى في تايالند الذين يستخدمون مضادات الفيروسات القهقرية
ً
ً
مريضا 227.واستجابة لترخيص االستعمال الحكومي من جانب تايلند ،خفضت الشركة
مريضا إلى 6246
لوبينافير/ريتونافير من 39
ً
بلدا متوسط الدخل لكل من إصدار الكبسوالت الجيالتينية اللينة واإلصدار المقاوم للحرارة (حملة الوصول
األصلية السعر لعدد 40
إلى األدوية األساسية.)2011 ،
ً
أيضا تراخيص االستعمال الحكومي بشأن المنتجات الصيدالنية المستخدمة لعالج النوبات القلبية والسكتة
وقد رخصت تايالند
والسرطان (انظر الجدول .)1.4

اإلطار  :21.4تراخيص االستعمال الحكومي :عالج فيروس
التهاب الكبد الوبائي ج في ماليزيا
ُقدر انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي ج في ماليزيا بعدد
 454,000حالة أو نسبة  2.5بالمائة من السكان في الفئة
ً
عاما (ماكدونالد وآخرون .)2014 ،وقد
العمرية من  15إلى 64
تم إنشاء برنامج وطني لعالج فيروس التهاب الكبد الوبائي
ج في يناير  ،2017وأصبحت ماليزيا البلد األول الذي ُيصدر
ترخيص استعمال حكومي لمضاد فيروسات مباشر الفاعلية
في سبتمبر  .2017وتمكنك ماليزيا بسبب هذا الترخيص
ً
محليا مع دفع
استيراد دواء سوفوسبوفير جنيس أو إنتاجه
رسوم إتاوة للشركة األصلية .وقد حصلت على اإلصدارات
ً
دوالرا
الجنيسية لدواء سوفوسبوفير مقابل  33إلى 35
ً
ً
يوما مقارنة بسعر 11,200
أمريكيا لكل دورة عالج مدتها 28
دوالر أمريكي في وقت سابق من عام  2017إلصدار الدواء
األصلي .وبعد إصدار ترخيص االستعمال الحكوميُ ،أدرجت
ماليزيا في خطة الترخيص الطوعي لدواء سوفوسبوفير
وليديباسفير وفلباتاسفير (منظمة الصحة العالمية2018 ،هـ)
ً
أيضا القسم باء.)5.
(انظر

متطلبات اتفاق تريبس للتراخيص اإلجبارية واالستخدام
الحكومي
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ً
ً
معينا بشأن الطريقة
ظروفا
وتحدد المادة  31من اتفاق تريبس
التي يجب بموجبها إصدار التراخيص اإلجبارية وتراخيص
االستعمال الحكومي .والجدير بالذكر أن كل حالة تجب دراستها
في ضوء جدارتها الذاتية (المادة (31أ)) ،وأنه يلزم في العادة بذل
جهود ُمسبقة للتفاوض بشأن إصدار ترخيص طوعي ،ويجب أن
يقتصر الترخيص عادة على توفير االختراع في السوق المحلية
تقييدات تتعلق بالنطاق
في الغالب (المادة (31و)) .وتوجد
ٌ
والمدة (المادة (31ج)) .ويجب أال يكون الحق في استخدام
ً
قابال
مطلقا (المادة (31د)) ،كما يجب أال يكون
براءة االختراع
ً
للتنازل عنه ألي طرف ثالث (المادة (31هـ)) .ويمتلك صاحب
بناء على
براءة االختراع ّ
حق ًا في الحصول على تعويض مناسب ً
القيمة االقتصادية للترخيص (المادة ( 31ح)) وكذلك الحق في
التقدم بطلب إلجراء أي مراجعة قضائية أو إدارية يمكن أن
تؤدي إلى إنهاء االستخدام أو الترخيص (المادة (31ج)).

ُفسرت عبارة طلب بذل جهود مسبقة تستغرق فترة زمنية
معقولة للتفاوض بشأن الحصول على ترخيص طوعي ،بعدة
طرق مختلفة في القوانين الوطنية .ويجوز التنازل عن متطلبات
إجراء مفاوضات في حاالت الطوارئ الوطنية أو ظروف الضرورة
القصوى األخرى أو حاالت االستخدام غير التجاري ألغراض عامة
(المادة (31ب)) .ومع ذلك ،يحق لحامل الحق تلقي إخطار بشأن
االستخدام في هذه الحاالت .وال يتعين على الدول األعضاء
في منظمة التجارة العالمية االلتزام بهذه الشروط في الحاالت
التي ُيصرح فيها باستخدام براءات االختراع دون موافقة صاحب
البراءة للتصدي لحاالت الممارسات المنافية للمنافسة التي تم
البت فيها (المادة (31ك)) .وفي مثل هذه الحاالت ،ال يحتاج
الترخيص أن يكون هو العنصر المهيمن في تلبية احتياجات
السوق من اإلمدادات (وبهذا ُيسمح بالصادرات بكميات غير
محددة) وتختلف قيمة التعويض (بمعنى ،أن يكون بقيمة أقل
في العموم ،أو قد ال يكون هناك أي تعويض على اإلطالق).
وع ِّدلت حدود التراخيص اإلجبارية واالستخدام الحكومي،
ُ
والواردة في المادة (31و) من اتفاق تريبس ،لتكون هي
األداة المهيمنة في تلبية احتياجات السوق المحلي من
اإلمدادات المطلوبة في أعقاب إعالن الدوحة ،والسماح بإنتاج
المستحضرات الصيدالنية في إطار ترخيص إجباري بغرض
التصدير فقط بمقتضى شروط وأحكام معينة .وفي الواقع،
ً
قيودا على الكمية التي يمكن تصديرها
تضع المادة (31و)
بصورة طبيعية في إطار ترخيص إجباري نمطي ،والذي تم
تحديده كمشكلة محتملة بالنسبة للبلدان التي تفتقر إلى
قدرات صناعية كافية أو ال تمتلك قدرات تصنيعية محلية في
قطاع المستحضرات الصيدالنية ،ولذلك ترغب في استيراد
هذه المنتجات .ويجعل دخول المادة  31مكرر اتفاق تريبس
حيز النفاذ حيز النفاذ نظام الترخيص اإلجباري الخاص (النظام)
ً
ً
ً
ً
ً
آمنا إلنتاج
قانونيا
مسارا
دائما من االتفاق ،وهذا يوفر
جزءا
األدوية الجنيسة وتصديرها إلى األعضاء اآلخرين المعتمدين
على استيراد األدوية الضرورية لعالج مرضاهم (انظر القسم
(3أ)( )3أدناه).
تجارب البلدان
ويشير مشروع الوثيقة المرجعية للويبو أنه على الرغم من
ً
نادرا ما
نص القوانين الوطنية على أحكام الترخيص اإللزامي،

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

تستخدم اآللية في أغلب الواليات القضائية 228 .وعلى الرغم
من صعوبة جمع معلومات عن طلبات الحصول على تراخيص
إجبارية ومنحها ،تظهر البيانات المتاحة أن استخدام التراخيص
اإلجبارية قد زاد خالل العقد الماضي فيما يتعلق ببراءات
المستحضرات الصيدالنية مقارنة بأنواع المنتجات األخرى229 .
ُ
بناء على مجموعة من األسس،
وقد أصدرت التراخيص اإلجبارية ً
تشمل معالجة احتياجات معينة للصحة العامة وارتفاع أسعار
ٍ
مناف للمنافسة وتمكين وصول مالك
األدوية وعالج أسلوب
البراءات المستقلة (انظر الجدول .)1.4

ً
أيضا لعدة أسباب،
فقد ُمنحت التراخيص في البلدان عالية الدخل
من بينها ،التصدي إلى ممارسات تؤثر على النفاذ وعلى االبتكار
في مجال التكنولوجيا الطبية نتيجة التخاذ إجراء من سلطات
المنافسة .وفي عام  ،2002على سبيل المثال ،طلبت لجنة
التجارة الفيدرالية للواليات المتحدة األمريكية ( )FTCالترخيص
المتبادل لبراءة اختراع بشأن عامل نخر الورم لشركة سويسرية
في سياق إجراءات النظر في عملية االندماج .وسمح الترخيص
للشركة السويسرية بالتنافس مع صاحب البراءة األمريكي.
وفي عامي  2005و ،2007أجرت سلطات المنافسة اإليطالية
ً
تحقيقا في تجاوزات استهدفت الهيمنة من قبل شركتين
من شركات المستحضرات الصيدالنية الكبرى اللتان رفضتا
السماح بمنح حقوق الترخيص لمنتجاتهما من المستحضرات
الصيدالنية .ونتج عن هذا التحقيق إصدار تراخيص إجبارية
معفاة من اإلتاوات ،مع توقع تصدير المنتجات الجنيسة التي
سيتم تصنيعها إلى البلدان األوروبية حيث انقضى بالفعل أجل
صالحية البراءات المعنية232 .

والدراسات االقتصادية حول العالقة بين الترخيص اإلجباري
والرفاه بوجه عام ،أو بخاصة فيما يتعلق بالتغييرات في
مجال البحث والتطوير في مجال المستحضرات الصيدالنية
محدودة 233 .وقد توصلت دراسة واحدة إلى أن التراخيص
اإلجبارية الممنوحة في البلدان النامية لم تكن ذات نتائج سلبية
على جهود البحث في البلدان المتقدمة ولم تؤثر على هذه
األسواق لألدوية المعنية234 .
ً
تقريرا بشأن
وقد حددت دراسة أجرتها الويبو في عام 2019
حالة قامت فيها شركة مستحضرات صيدالنية بسحب جميع
المنتجات المعلقة الترخيص وقررت عدم تسجيل منتجات
ردا على ترخيص إجباري235 .
صيدالنية جديدة في هذا البلد ً
وأشارت نتائج دراسة أجريت عام  2013إلى “أن البراءات ترتبط
ً
عموما بسرعة الطرح وارتفاع األسعار وارتفاع المبيعات وأن
أهمية البراءات تتنوع عبر مجموعات الدخل بالبلد” واستنتجت
“لقد زاد متوسط النفاذ إلى المستحضرات الصيدالنية الجديدة
مع اتفاق تريبس :زيادة احتمالية طرح المنتج الجديد والكميات
المبيعة مشروط بالسعر .وعلى الرغم من أن البراءات مرتبطة
ً
ً
أيضا على انخفاض األسعار
أيضا بارتفاع األسعار ،ثمة دليل
في البلدان األفقر وإن كانت ليست بمستوى أسعار المنتجات
ً
أيضا أن الفرق
خارج نطاق البراءات” .كما وجدت هذه الدراسة
السعري للمنتجات المشمولة ببراءات مقارنة بالمنتجات
الجنيسة ،في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل ،أصبح
أقل بعد تطبيق اتفاق تريبس؛ ورأت أن قدرة الحكومات على
التفاوض أو التهديد بالترخيص اإلجباري سببين محتملين لزيادة
استخدام الضوابط السعرية (كايل وتشيان.)2014 ،
ووردت أنباء تفيد بوجود حاالت لوفورات في التكلفة بالنسبة
للحكومات والمستهلكين عقب الترخيص اإلجباري ،ويشمل
ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تلك الحاالت الموضحة في
الجدول  1.4وحالة مضادات الفيروسات القهقرية في البرازيل
الموضحة أعاله.

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

ويمكن تحقيق استفادة للبلدان أثناء مناقشة السعر في
ظل القدرة على منح تراخيص إجبارية ،حتى وإن لم يتم منح
ً
فعليا .ومن األمثلة على ذلك ،أثبتت
الترخيص اإلجباري
الحكومة البرازيلية إمكانية تحقيق فائدة من تشريع ينص على
االستخدام الفاعل والسريع للتراخيص اإلجبارية في سياق
التفاوض بشأن خفض أسعار أدوية مضادات الفيروسات
القهقرية (أبوت وريشمان .)2007 ،وباستخدام التهديد بالتلويح
باللجوء إلى التراخيص اإلجبارية ،نجحت الحكومة البرازيلية في
الحصول على تخفيضات سعرية كبيرة خاصة بعقار اإليفافيرينز
ونيلفينافير في عام  ،2001وعقار لوبينافير في عام ،2003
ومركب من اللوبينافير وريتونافير في عام  ،2005وتينوفوفير
في عام  .2006وفي عام  ،2007وبعد مفاوضات مع الشركات
صاحبة البراءة ،نجحت الحكومة البرازيلية في إصدار ترخيص
إجباري لتصنيع عقار إيفافيرنز ،وهو دواء حيوي يستخدم
كمضاد للفيروسات القهقرية بواسطة ثلث المرضى البرازيليين
الذين يتلقون العالج من خالل برنامج الرعاية الصحية الوطنية.
وبعد أقل من شهرين من صدور الترخيص اإلجباري ،تم استالم
أول شحنة قادمة من الهند لعقار إيفافيرنز ،حيث لم يكن
مشموال ببراءة هناك .وأخطرت البرازيل مجلس
هذا الدواء
ً
تريبس بأن إجراءات التصنيع قد استغرقت سنتين كي تتمكن
ً
ً
جزئيا ،إلى
محليا ،ويرجع السبب في ذلك،
من إنتاج الدواء
عدم التزام مقدمي الطلبات باإلفصاح عن جميع المعلومات
الالزمة إلضفاء الطابع التجاري للمنتج النهائي بمقتضى قانون
البراءات  230وبعد صدور الترخيص ،هبط السعر من 1,59
دوالر للجرعة الواحدة للمنتج األصلي إلى  0,43دوالر للجرعة
من النسخة الجنيسة المستوردة من الدواء 231 .ومن المتوقع
ً
أيضا استخدام
نجاح سياسات الحكومة البرازيلية ،التي تتضمن
مواطن المرونة المتوفرة في اتفاق تريبس في توفير نحو 1,2
مليار دوالر أمريكي من تكاليف شراء أدوية مضادات الفيروسات
القهقرية فيما بين عامي  2001و( 2005نان وآخرون.)2007 ،

ً
أيضا في بعض األحيان في الترخيص
وتفكر البلدان عالية الدخل
اإلجباري أو “تهدد” به خارج سياقات قوانين المنافسة عندما
تواجه ارتفاع أسعار المستحضرات الصيدالنية .وفي عام ،2017
بدأت وزارة الصحة بهولندا استكشاف الترخيص اإلجباري
لألدوية عالية السعر (سلفرمان2017 ،أ) .وفي عام ،2019
أفادت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة أن الحكومة تدرس
إصدار ترخيص االستخدام الملكي (نوع من تراخيص االستعمال
ً
نظرا
الحكومي) لدواء التليف الكيسي لوماكافتور-إيفاكافتور
لعدم الوصول إلى اتفاق بشأن التسعير مع الشركة األصلية
عقب ثالثة أعوام من المفاوضات (ماكونهي .)2019 ،وفي
ألمانيا ،تم استخدام التراخيص اإلجبارية كأداة تقاضي (انظر
اإلطار  .)22.4وثمة آراء متباينة حول تأثير التراخيص اإلجبارية
على االبتكار والنفاذ وبخاصة التداعيات على البحث والتطوير
فضال عن الدور في عمليات الشراء.
والنفاذ،
ً

وقد أصدرت البلدان تراخيص االستعمال الحكومي في الغالب
من أجل استيراد األدوية الجنيسة من مزودين ببلدان أخرى.
باإلضافة إلى استخدام “تصريحات االستخدام الحكومي” في
سياق المشتريات الدولية من قبل اليونيسيف أو غيرها من
الهيئات الدولية األخرى لتمكين استيراد األدوية الجنيسة،
وخاصة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية236 .
ووردت تقارير تفيد بأن الحكومات تواجه في بعض الحاالت
ً
ً
ً
واقتصاديا لعدم إصدار تراخيص إجبارية .وقد
سياسيا
ضغطا
ً
جمعت دراسة أجرتها الويبو في عام  2017قيودا تواجه البلدان
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :22.4التراخيص اإلجبارية كأداة تقاضي
يوضح منح الترخيص اإلجباري األولي من قبل محكمة البراءات الفيدرالية األلمانية ،الذي أكدته محكمة العدل الفيدرالية األلمانية في
يوليو عام  237 ،2017كيفية استخدام ترخيص إجباري كأداة للتقاضي بين األطراف في اإلجراءات القضائية .وتنطوي خصوصية هذه
القضية في أن بها شركتي مستحضرات صيدالنية أصليتين.
وتضمنت الحالة شركتي مستحضرات صيدالنية أصليتين ،وهما شركة إم إس دي وشركة شيونوجي ،وكلتاهما تحمالن براءات اختراع
المسمى رالتغرافير لعالج فيروس نقص المناعة البشرية .وقد حصلت شركة إم إس دي
أوروبية متعلقة بدواء يستخدم العنصر الفعال ُ
على موافقة لدوائها إزينتريس (ومادته الفعالة هي رالتغرافير) في عام  ،2007في حين ُمنحت براءة شركة شيونوجي ()EP 1422218
في عام  .2012وقد طعنت شركة إم إس دي على البراءة أمام المكتب األوروبي للبراءات ،عقب فشل مفاوضات الترخيص بين
الشركتين .ورفعت شركة شيونوجي دعوى تعدي أمام المحكمة اإلقليمية في دوسلدورف في عام  .2015وقدمت شركة إم إس دي
ً
طلبا لمنح ترخيص إجباري في اإلجراءات األولية لمحكمة البراءات الفيدرالية من أجل نيل اليقين القانوني لتسويق منتجها
في دفاعها
في حين تم تعليق كل من قضية التعدي واالعتراض أمام المكتب األوروبي للبراءات.

وقد منح الترخيص اإلجباري األولي بموجب القسمين  24و 85من قانون البراءات األلماني .وقررت المحكمة أن المصلحة العامة تتطلب
منح الترخيص اإلجباري (بموجب القانون األلماني ،حيث يجب أن تدعو المصلحة العامة إلى منح أي ترخيص إجباري) ،وإال تظل بعض
ً
نظرا لعدم طرح منتجات بديلة مكافئة معتمدة في
فئات المرضى الحساسة ،بما في ذلك الحوامل والرضع واألطفال ،بدون دواء
األسواق.
وفي أكتوبر  ،2017ألغى المكتب األوروبي للبراءات البراءة ،ومن ثم يكون تأكيد أو إلغاء القرار األولي بشأن الترخيص اإللزامي غير فعال.

وفي قضية الحقة في سبتمبر  ،2018رفضت محكمة البراءات الفيدرالية ( )LiQ 1/18 3منح ترخيص إجباري في مجموعة أخرى مماثلة.
وفي هذه القضية ،لم تقر المحكمة بوجود مصلحة عامة في منح ترخيص إجباري ألن المرضى يمكنهم النفاذ إلى األدوية المكافئة
بشكل أساسي ضمن أسباب أخرى238.
الجدول  :1.4تجارب دولة مختارة مع التراخيص اإلجبارية وتراخيص االستعمال الحكومي

بناء على المصادر األساسية مثل القرارات القضائية والمراسيم
إخالء مسؤولية :هذا الجدول ليس
ً
شامال .على الرغم من بذل جميع الجهود من أجل التحقق من صحة هذه المعلومات ً
ً
ً
ً
نظرا ألن جميع المعلومات ليست في المجال والعام وعدم وجود سجل أو قاعدة بيانات رسمية شاملة.
دائما
ممكنا
الرئاسية أو وثائق منظمة التجارة العالمية ،لم يكن هذا
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نوع
الترخيص

داعي االستعمال (غير
شامل)

معلومات إضافية

عدم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

تم النظر في الترخيص  -والحصول على
خصومات على األسعار.

اإليدز والعدوى
بفيروسه
بحلول عام  ،2012بلغت الوفورات المقدرة
للحكومة البرازيلية  236.8مليون دوالر239 .
استحال اإلنتاج المحلي
لمدة سنتين عقب منح الترخيص اإلجباري ،وخالل
هذا الوقت تم استيراد أدوية جنيسة من الهند240.

البلد

السنة

الدواء

البرازيل (انظر
القسم جيم(3.أ)(،)2
“تجارب البلدان”)

2001

نيلفينافير

ترخيص
إجباري

2005

مركب اللوبينافير
وريتونافير

ترخيص
إجباري

عدم اإلصدار

2007

إيفافيرنز ()EFV

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

كولومبيا (انظر
اإلطار)2.4

2014

إيماتينيب ميسيالت

ترخيص
إجباري

عدم اإلصدار

سرطان الدم

تم تطبيق ضبط السعر.

إكوادور

2010

ريتونافير ()RTV

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

السعر األقصى لعدد  30قرص ريتونافير بتركيز
ً
ً
أمريكيا من
دوالرا
 100ملجم محدد عند 29.40
ً
ً
أمريكيا ،بجانب معدل إتاوة بنسبة
دوالرا
289.99
بناء على طريقة حساب اإلتاوات على
 4بالمائة ً
عدة مستويات 241أو نسبة  0.42بالمائة على
السعر في الواليات المتحدة242.

2013

أباكافير/الميفودين
()ABC/3TC

ترخيص

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

تحديد السعر األقصى ألباكافير/الميفودين
ً
دوالرا
عند  6.11دوالرات أمريكية من 24.83
ً
بناء على
أمريكيا .سعر إتاوة بنسبة  5بالمائة ً
طريقة حساب اإلتاوات على عدة مستويات244.
وقد أشارت وزارة الصحة العامة اإلكوادورية إلى
تحقيق توفير تتراوح نسبته من  30حتى 70
بالمائة على تكلفة الشراء245.

2014

إيتوريكوكسيب

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

التهاب المفاصل
الروماتويدي

حمض الميكوفنوليك

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

زراعة الكلى

سونيتينيب

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

سرطان الكلى

يورد المكتب الوطني للملكية الفكرية في إكوادور
أن منح هذه التراخيص اإلجبارية من المقترح
أن يوفر ما بين  23بالمائة و 99بالمائة .وتمت
اإلفادة بخفض سعر إيتوريكوكسيب من
 0.84دوالر أمريكي لكل قرص إلى  0.0084دوالر
أمريكي246.

سرتوليزوماب

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

التهاب المفاصل
الروماتويدي ،مرض مزمن

إجباري243

النتيجة

(يتبع)

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الجدول ( 1.4متواصل)
البلد

السنة

الدواء

ألمانيا

نوع
الترخيص

النتيجة

داعي االستعمال (غير
شامل)

معلومات إضافية

1995

االنترفيرون غاما

ترخيص
إجباري

تم إصدار
الترخيص
وألغي في
إجراء مراجعة

التهاب المفاصل
الروماتويدي

لم تدعو المصلحة العامة إلى منح ترخيص
إجباري .اكتشف المحكمة ،في جملة أمور أخرى،
عالجات بديلة متوفرة247.

2016

رالتغرافير

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

تم منح ترخيص إجباري أولي لشركة مستحضرات
صيدالنية متورطة في إجراء قضائي مع شركة
مستحضرات صيدالنية أخرى 248.ثم ألغيت البراءة
في نهاية المطاف (انظر اإلطار .)22.4

2018

أليروكوماب

ترخيص
إجباري

عدم اإلصدار

عالج لخفض
الكوليسترول

لم تدعو المصلحة العامة إلى منح ترخيص إجباري.
اكتشف المحكمة ،في جملة أمور أخرى ،عالجات
بديلة متوفرة249.

2012

سورافينيب توسيالت

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

سرطان الكبد والكلى

يشترط الترخيص اإلجباري أن تقدم الشركة
ً
مجانا لعدد
المصنعة للمنتجات الجنيسة الدواء
 600مريض على األقل كل سنة وأال يزيد سعر
الدواء عن  176للشهر (يأخذ صاحب البراءة 3
بالمائة من السعر) بجانب  6بالمائة سعر إتاوة250.

2013

داساتينيب

ترخيص
إجباري

عدم اإلصدار

سرطان الدم

انتهت صالحية البراءة في عام .2020

2015

ساكساغلبتين

ترخيص
إجباري

عدم اإلصدار

السكري النوع 2

تم رفض

2004

نيفاربين ،والميفودين

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

2007

إيفافيرنز

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

2012

أباكافير ،ديدانوسين،
إيفافيرنز ،إيفافيرنز/
امتريسيتابيني/تينوفوفير
ديسوبروكسيل فورمات،
لوبينافير /ريتونافي،
تينوفوفير ديسوبروكسيل
فورمات ،امتريسيتابيني/
تينوفوفير ديسوبروكسيل
فورمات

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه؛
فيروس التهاب الكبد
بي

يجدد ترخيص االستخدام الحكومي الممنوح في
عام  2012ترخيص االستخدام الحكومي الصادر
في عام  2004وفي عام  ،2007وذلك من
خالل إضافة ست أدوية أخرى للترخيص ،بحيث
يشمل جميع عالجات اإليدز وفيروسه .ويتم منح
تراخيص االستخدام حتى نهاية فترة البراءة (في
حالة تينوفوفير ديسوبروكسيل فورمات ،نوفمبر
 )2024مع معدل إتاوة تبلغ نسبته  .)0.5ويمكن
لوزارة الصحة منح الترخيص من الباطن لشركات
المستحضرات الصيدالنية252.

2005

إميبينيم/سيالستاتين

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

مضاد حيوي

يمنح الترخيص اإلجباري كعالج للسلوك المنافي
للمنافسة253.

2007

فيناسترايد

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

تضخم البروستاتا

ً
عالجا للسلوك
يمنح الترخيص اإلجباري باعتباره
المنافي للمنافسة ومن أجل إتاحة التصدير
الموازي لألسواق المجاورة مع حماية براءة
منتهية254.

2003

زيدوفودين ،زيدوفودين/
الميفودين

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

انخفضت التكاليف الشهرية لعالج فيروس نقص
ً
ً
ً
دوالرا
أمريكيا إلى 58
دوالرا
المناعة البشرية من 315
ً
أمريكيا .وقد تم عرض معدل إتاوة بنسبة  4بالمائة
ولكن تم رفضه .وزيادة في سعة برنامج عالج
فيروس نقص المناعة البشرية من  1500إلى 4000
من خالل خفض التكاليف بنسبة  81بالمائة255.

2017

سوفوسبوفير

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

التهاب الكبد الوبائي ج

انظر اإلطار .21.4

روسيا

2018

ليناليدوميد

ترخيص
إجباري

تم اإلصدار

الورم النخاعي المتعدد

كان سعر اإلصدار الجنيس من دواء ليناليدوميد أقل
ً
تقريبا من السعر الذي كان يعرض
بنسبة  20بالمائة
به صاحب البراءة الدواء في أول مرة في السوق
الروسي256.

إسبانيا

2015

سوفوسبوفير

ترخيص
إجباري

عدم اإلصدار

التهاب الكبد الوبائي ج

أصدرت المحكمة العليا قرارها بأن منح التراخيص
اإلجبارية في حاالت المصلحة
ً
ً
واجبا يفرضه
خاضعا لتقدير الحكومة ،وليس
العامة
القانون257.

الهند

إندونيسيا

ماليزيا

(يتبع)

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

إيطاليا

الطلب251.
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الجدول ( 1.4متواصل)
نوع
الترخيص

عدم اإلصدار

سرطان الثدي

ً
طلبا تقدمت به منظمة غير
رفضت الحكومة
حكومية258.

اإليدز والعدوى
بفيروسه

انظر اإلطار .20.4

انظر اإلطار .20.4

البلد

السنة

الدواء

سويسرا

2019

بيرتوزوماب

ترخيص
إجباري

تايلند

2006

ايفافيرنز

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

2007

لوبينافير /ريتونافي

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

اإليدز والعدوى
بفيروسه

كلوبيدوغريل

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

مرض القلب واألوعية
الدموية

انخفاض من  73بات في اليوم إلى  7بات في
اليوم مع معدل إتاوة بنسبة  0.5بالمائة259.

ليتروزول

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

سرطان الثدي

المثال األول لترخيص إجباري لمرض غير معدي.
انخفض سعر القرص من  7.35دوالرات أمريكية
إلى  0.19دوالر أمريكي (تي هون،)2014 ،
وبهذا تمت اإلفادة بتوفير من  88مليون دوالر
أمريكي إلى  102دوالر أمريكي في السنة
(موهارا وآخرون.)2012 ،

دوكسيتاكسل

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

سرطان الثدي والرئة

تمت اإلفادة بتوفير من  46مليون دوالر أمريكي
إلى  53مليون دوالر أمريكي (موهارا وآخرون،
.)2012

إيرلوتينيب

ترخيص
استخدام
حكومي

تم اإلصدار

سرطان الرئة

تمت اإلفادة بتوفير من  6ماليين دوالر أمريكي
إلى  8ماليين دوالر أمريكي (موهارا وآخرون،
.)2012

2015

تراستوزوماب إمتانسين

ترخيص
إجباري

عدم اإلصدار

سرطان الثدي

طالبت مجموعة مرضى بالترخيص اإلجباري
عقب خطط لقيام حكومة المملكة المتحدة
باستبعاد تراستوزوماب إمتانسين من قائمة
عالجات السرطان المدفوعة (كميتوفيتش،
2015أ) .تم التفاوض على خصم السعر260.

2019

لوماكافتور-إيفاكافتور

االستخدام
الحكومي

عدم اإلصدار

التليف الكيسي

وقد طلبت مجموعة المرضى ترخيص
استخدام ملكي 261 .ودرست حكومة المملكة
المتحدة إصدار ترخيص االستخدام الملكي
(نوع من تراخيص االستعمال الحكومي) لعدم
الوصول إلى اتفاق بشأن التسعير مع الشركة
األصلية عقب ثالثة أعوام من المفاوضات
(ماكونهي.)2019 ،
وبعد أشهر من إعالن الحكومة أنها تدرس
إصدار ترخيص االستخدام الملكي ،تم االتفاق
على صفقة تسعير سرية (بارسونز.)2019 ،

2008

المملكة المتحدة

مالحظة = CL :ترخيص إجباري؛  = GULترخيص استعمال حكومي
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النتيجة

داعي االستعمال (غير
شامل)

معلومات إضافية

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

في االستفادة الكاملة من أوجه مرونة اتفاق تريبس ،من خالل
تحديد تقارير حاالت الضغط السياسي واالقتصادي من بعض
البلدان الصناعية و/أو مجاالت المستحضرات الصيدالنية ،التي
تدخلت في عملية صناعة القرار لدى الحكومات بخصوص إصدار
تراخيص إجبارية .وقد تم اإلبالغ عن هذه الحاالت في البرازيل
وكولومبيا وجنوب أفريقيا وتايلند 262 .واختتمت الوثيقة بأن
الحاالت المتفرقة تشير إلى أن حقيقة عدم استخدام ترخيص
إجباري ال تعني بالضرورة المساس باألهداف السياساتية.
أشارت وثيقة الويبو إلى أن تأثير االستخدام الكامل ألوجه مرونة
البراءات بشأن النفاذ لألدوية ال يمكن االستعانة به في الحصول
فضال عن تأثير قيود هذا االستخدام،
على نتيجة معقولة،
ً
بسبب نقص البيانات الكافية للسماح بتحليل التأثير التجريبي.

()3

نظام الترخيص اإلجباري الخاص :مرونة إضافية
تهدف إلى تحسين النفاذ إلى األدوية

فوضت الفقرة  6من إعالن الدوحة مجلس اتفاق تريبس
بالعثور على حل للصعوبات التي تواجه البلدان بخصوص عدم
كفاية قدرات التصنيع في قطاع المستحضرات الصيدالنية
الفعال للترخيص اإلجباري .وقد نتج عن
في تحقيق االستخدام
ّ
هذا قرار مجلس عام منظمة التجارة العالمية في عام 2003
لوضع إطار للتراخيص اإلجبارية الخاصة ،وهو مرونة إضافية
تهدف إلى تيسير تصدير األدوية إلى تلك البلدان.

وقد رحبت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية
بدخول اتفاق تريبس المعدل حيز النفاذ ألنه “يمثل خطوة
مهمة لألمام بالنسبة ألعضاء منظمة التجارة العالمية”
ً
نموا) ،و”يوفر اليقين القانوني في
(مجموعة أقل البلدان
مسعانا للحصول على األدوية ميسورة التكلفة” (المجموعة
األفريقية) ،ويشير “للجميع بأن هذه المؤسسة ليست معنية
بتحرر التجارة فقط” وأن “النظام جزء من صورة أشمل تشمل
جوانب أخرى مهمة” (جنوب أفريقيا) 265 .ولمتابعة دعوات
األعضاء للعمل المتوقع إطالقها عن كيفية تحقيق االستخدام
الفعال للتراخيص اإلجبارية الخاصة بصفته أداة شراء عملية
ّ
ً
ورشا لبناء
لألدوية ،نظمت أمانة منظمة التجارة العالمية
القدرات على المستوى اإلقليمي تشمل جلسات مخصصة
للتنفيذ واالستخدام العملي للنظام266 .
كما أقرت االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة
العامة واالبتكار والملكية الفكرية لمنظمة الصحة العالمية
فضال عن عدد من إعالنات األمم المتحدة ،نظام
عام ،2008
ً
الترخيص اإلجباري الخاص ،بهدف مساهمة الدول األعضاء

ُي َ
طبق النظام عندما يكون أحد البلدان بحاجة إلى استيراد أدوية
للتصدي لمشكلة صحية عمومية ،ولكن وعلى الجانب اآلخر،
تواجه الدولة المصدرة المحتملة عقبة قانونية بسبب المادة
(31و) من اتفاق تريبس ،التي تُ َق ِّيد هذا اإلمداد بمقتضى
ترخيص إجباري مهيمن لتوجيه األدوية إلى السوق المحلي.
وفي هذه الحالة ،ال تخضع رخصة التصدير الخاصة في إطار
النظام إلى هذا القيد ،مما ُي َم ِّكن ويتطلب تصدير اإلنتاج
الكامل بموجب ترخيص إجباري .وبناء على ذلك ،تنشأ الحالة
التي تصدى لها النظام فقط في حالة رغبة البلد في الحصول
على منتج معين من المنتجات الصيدالنية،
ً
محليا على اإلطالق ،أو إنتاجه ولكن
و عدم إمكانية إنتاج الدواء
بكميات غير كافية بسبب االفتقار إلى القدرات الالزمة.
و تقع الشركة المصنعة التي وقع عليها االختيار (وفي
العادة ،الشركة التي تقدم أرخص األسعار ،وتفي بالمتطلبات
التنظيمية وبمعايير الجودة) في بلد يخضع فيه هذا الدواء إلى
حقوق براءة اختراع ويحتاج األمر إلى استصدار ترخيص إجباري
في هذا البلد إلنتاجه بغرض التصدير
و تصدير الجزء غير الغالب من اإلنتاج في البلد الموجود فيه
المورد ال يلبي احتياجات البلد المستورد.
وبناء عليه ال ينطبق النظام على معظم سيناريوهات الشراء ،على
ً
سبيل المثال :عندما تتوفر اإلمدادات الميسورة التكلفة بالفعل
من البلدان التي ال تسري فيها البراءة ،أو عند إمكانية تخفيض
أسعار منتج الشركة األصلية من خالل التفاوض إلى مستوى
ميسور التكلفة دون اللجوء إلى ترخيص إجباري ،أو عندما توافق
الشركة األصلية على منح ترخيص تطوعي لمنتج أدوية جنيسة.
ويشتمل النظام على تدابير لضمان وصول المنتجات إلى
المستفيدين المستهدفين وعدم تحويلها إلى مكان آخر .وقد
تتضمن تلك التدابير وضع ملصقات أو عالمات مميزة ،أو استخدام
تغليف خاص و/أو ألوان/أشكال مختلفة للمنتج ،ولكن ينبغي أن
تكون تلك الوسائل المستخدمة لتمييز المنتجات عملية وال تؤثر
على زيادة األسعار .وقد توفر الخبرات في مجال الصناعات مع
غيرها من أشكال التغليف وتعبئة المنتجات ألسواق معينة ،مثل
حاالت التسعير المتدرج وأنظمة المنح والمشتريات الخيرية،268
أمثلة عملية عن كيفية تمييز المنتجات دون تكبد تكاليف كبيرة.
تفصيال عن تشغيل
ويتضمن المرفق الثالث معلومات أكثر
ً
واستخدام النظام.
التجارب العملية
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وقد أخذ نظام الترخيص اإلجباري الخاص ُ(يشار إليه في
بعض األحيان بمصطلح نظام الفقرة  )6شكل التغاضي عن
التزامات عضو مصدر بموجب المادة (31و) و(31ح) من اتفاق
تريبس بشأن التراخيص اإلجبارية بموجب شروط معينة263 .
المعدل
وفي عام  ،2005اعتمد األعضاء باإلجماع البروتوكول
ِّ
التفاق تريبس (البروتوكول)  264بهدف توفير مسار قانوني
مضمون للنفاذ إلى األدوية .وتحظى هذه الموافقة بأهمية
خاصة بصفتها التعديل الوحيد المتفق عليه على اتفاقية من
االتفاقيات التجارية متعددة األطراف لمنظمة التجارة العالمية
منذ اعتمادها في عام  .1994وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ
ً
ً
ثابتا من اتفاقية
جزءا
في يناير  .2017وهذا جعل النظام
تريبس المعدلة (انظر المادة  31ثانياً ،مرفق اتفاق تريبس
والملحق).

في منظمة التجارة العالمية في الجهود العالمية الرامية إلى
تعزيز اإلطار القانوني للنفاذ إلى األدوية267 .

وفي وقت مبكر من عام  ،2020تمت ممارسة ترخيص تصدير
واحد بموجب النظام .وفي هذه الواقعة ،استُ خدم الترخيص من
قبل شركة كندية لشحن أدوية إلى رواندا (انظر اإلطار .)23.4
كما أفادت تقارير أن غانا نظرت في استخدام النظام في عام
 2005عندما أعلنت عن حالة طوارئ بسبب اإليدز والعدوى
بفيروسه ،ومنحت أمر تفويض باالستعمال الحكومي الستيراد
أدوية جنيسة لإليدز والعدوى بفيروسه (على الرغم من أن إعالن
شرطا من شروط استخدام النظام)269 .
ً
حالة الطوارئ ال يعد
وكان المقصود الحصول على الواردات في بادئ األمر من كندا،
حيث كانت المنتجات محمية ببراءة اختراع ،ولكن اختارت غانا
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اإلطار  :23.4حالة دراسية عن توريد مضادات الفيروسات القهقرية إلى رواندا
في عام  ،2004اتصلت منظمة أطباء بال حدود ( )MSFبشركة كندية إلنتاج تركيبة ثالثية لمضادات الفيروسات القهقرية (زيدوفودين
والميفودين ونيفيرابين) .وشرعت منظمة أطباء بال حدود في هذا التحرك بينما لم يكن هناك أي طلب محدد من أي دولة الستيراد
هذه األدوية .وحصلت الشركة على موافقة تسويق األدوية في كندا في عام  2006في أقل من ستة أشهر بعد تاريخ تقديمها للطلب.
مشموال ببراءة منفصلة مملوكة لشركة مختلفة .وفي شهر يوليو  ،2007سعت الشركة،
وكان كل مكون من المكونات الثالثة للمنتج
ً
دون نجاح ،في الحصول على تراخيص طوعية من أصحاب البراءات الثالث.
ً
ً
موجزا بعزمها على استيراد  260,000عبوة من المركب الثالثي
إشعارا
وفي نفس التاريخ ،أرسلت رواندا إلى منظمة التجارة العالمية
لمضادات الفيروسات القهقرية ،مع احتفاظها بالحق في تعديل الكمية المطلوبة .وقالت إنها لن تسمح ألصحاب البراءات في إنفاذ أي
ً
براءات قد يكون سبق منحها على المنتج على أراضيها من قبل .وبصفتها ً
نموا ،لم تكن رواندا ملزمة بإصدار أي
بلدا من البلدان األقل
تعهد آخر 271.وفي سبتمبر  ،2007تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص إجباري في كندا ،وهو ما سوف تسمح به كندا وفقا
للنظام ،بتصدير كمية محددة على مدى فترة سنتين .ومنحت الحكومة الكندية الترخيص اإلجباري وأبلغت منظمة التجارة العالمية في
مصدرا272.
ً
أكتوبر أنها استخدمت النظام بصفتها ً
بلدا
وفي أكتوبر  ،2007أفادت كندا بأن الحكومة الرواندية قد أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد هذا المركب الثالثي من مضادات الفيروسات
القهقرية 273.وقد عرضت الشركة الكندية هذا العقار في األساس بسعر منخفض ال تبغي من ورائه تحقيق أي ربحية ،بواقع 0,39
دوالر للقرص الواحد .وتوفرت مؤشرات في ذلك الوقت تفيد باستعداد أربع شركات هندية على األقل متخصصة في إنتاج األدوية
الجنيسة لتوريد المنتج بسعر أقل .وصرحت كندا بأنه في حالة تدبير رواندا مضادات الفيروسات القهقرية من تلك الشركات الهندية،
فلن تكون في حاجة إلى االستفادة من النظام على اإلطالق ،حيث إن تلك المنتجات غير مشمولة ببراءات اختراع في الهند .ومع
ذلك ،وأثناء عملية تقديم العطاءاتَ ،خ َّفضت الشركة الكندية السعر إلى النصف ليكون  0,195دوالر للقرص الواحد .وفي مايو ،2008
أعلنت الشركة عن فوزها بالمناقصة.
ً
وتمشيا مع النظام الكندي للنفاذ إلى األدوية ومع النظام ذاته ،اختلف شكل األقراص المشحونة إلى رواندا لتمييزها عن النسخة
ُ
المصنعة ألغراض السوق الكندي وذلك بوضع عالمة “ ”XCLواستخدام اللون األبيض بدال من اللون األزرق األساسي .كما طبع على
ورفعت تفاصيل عن المنتج وعن عالماته المميزة ،فضال عن
عبوة التغليف رقم صادر من الحكومة الكندية لتحديد مسار التصديرُ .
تفاصيل الشحنة على الموقع اإللكتروني .وقد وصلت شحنتان إلى رواندا في سبتمبر عام  2008وسبتمبر 274 .2009

في وقت الحق استيراد تلك المنتجات من شركات تصنيع أدوية
جنيسة في الهند ،حيث ال يوجد هناك أي براءة اختراع سارية
بشأن تلك المنتجات .وتم إيداع استخدام محتمل آخر 270بشأن
طلبات شركة هندية في سبتمبر  2007في مكتب البراءات
الهندي ،لتصنيع وتصدير عدة أدوية مضادة للسرطان مشمولة
ببراءات اختراع في الهند إلي نيبال ،وتشمل تلك األدوية عقار
أرلوتينيب .وأفادت التقارير بأن مقدم الطلب سحب الطلبات
ً
نظرا الستحقاق نيبال استخدام النظام تلقائيا بصفتها
فيما بعد،
ً
نموا ،بيد أنها لم تخطر منظمة التجارة العالمية
من الدول األقل
برغبتها في استيراد تلك األدوية ،ويعد هذا اإلخطار من الشروط
المسبقة الستخدام النظام.
تقييم مجلس تريبس لتشغيل النظام
ً
سنويا ويرفع تقاريره إلى
يستعرض مجلس تريبس النظام
المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن كيفية تنفيذ النظام
واالستفادة منه والسياق التنفيذي له وحالة قبول تعديل اتفاق
تريبس من قبل الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية التي ال
تزال تكمل إجراءات قبولها المحلية 275.وعلى الرغم من عدم توصل
وفرت فرصة
تلك المناقشات إلى استنتاجات محددة بعد ،إال أنها َّ
لمختلف أعضاء منظمة التجارة العالمية للتعبير عن وجهات نظر
متنوعة ،وقد تضمنت وجهات النظر تلك بعض المالحظات التالية
حول ما إذا كان النظام قد حقق الغرض المتوخى منه:
ونتيجة الستخدام النظام مرة واحدة فقط ،عبر بعض الدول
األعضاء في منظمة التجارة العالمية عن وجهة النظر القائلة بأن
النظام معقد أكثر من الالزم وشككت في قابلية تطبيقه276.
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ومن الضروري توضيح إذا ما كانت القيود على االستخدام
متالزمة في الهيكل البنائي للنظام نفسه ،وفي هذه الحالة،
يستوجب األمر إجراء تحسينات علي النظام وإصالحه ،أو إذا
ما كانت تلك القيود نتيجة مترتبة على كيفية اختيار البلدان
بشكل فردي لوسائل تنفيذ النظام.

وقد تؤدي المخاوف المتعلقة بالتداعيات السياسية أو التجارية
المرتبطة باستخدام الترخيص اإلجباري إلى ردع المستخدمين
المحتملين277.
واستُ خدم النظام الكندي للنفاذ إلى األدوية بنجاح ،ولم
تستغرق اإلجراءات المرتبطة بالنظام سوى جزء صغير من
فترة السنوات الثالث .ويرجع السبب إلى عوامل أخرى في
معظم الوقت المستغرق ما بين مرحلة الفحص اإلداري
للدواء قيد النظر إلى مرحلة تمام الشحن الفعلي278.
وال يعتد باالستخدام المحدود للنظام كمقياس مناسب
لنجاحه ،حيث لم ِ
يأت أي وفد بأي أدلة تؤيد وجود عقبات
في سياق استخدام النظام عندما يكون هذا االستخدام
ً
مطلوبا 279.وأثبتت حالة واحدة فقط قدرة النظام على العمل
ً
عند الضرورة ،كما أثبتت أيضا قدرته على لعب دور داعم في
سياق بذل جهود أوسع لتحسين النفاذ إلى األدوية األساسية،
في الغالب ،في حالة توفر وسائل بديلة لتدبير األدوية
المطلوبة280.
ً
سحريا للقضاء على جميع المشاكل
حال
وال يعد النظام ً
ً
جزءا من
المتعلقة بالصحة العامة 281.ولكن ،يعد النظام
ً
نطاقا التي تشمل جوانب هامة أخرى تؤثر
الصورة األوسع
على االبتكار والنفاذ ،مثل البنية التحتية والتعريفات الجمركية
وآليات التمويل المبتكرة والشراكات والتعاون (مع عدم إغفال
ً
فضال عن األطر
أيضا)،
تلك الجوانب على المستوى اإلقليمي
ً
التنظيمية282.

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

وقد تؤدي حماية البراءات للمنتجات الصيدالنية في الهند إلى
جعل األمر أكثر صعوبة في تدبير االحتياجات من اإلصدارات
مستقبال .وفي ظل هذه الظروف،
الجنيسة لألدوية الجديدة
ً
قد يحمل نظام أهمية كبيرة283.

وتتضمن األمثلة على ذلك ،تلك البرامج التي تُ دار في إطار خطة
رئيس الواليات المتحدة الطارئة لإلغاثة من مرض اإليدز ()PEPFAR
ومبادرة كلينتون  CHAIوالصندوق العالمي واليونيسيف ومشروع
اليونيتيد.

الفعال
وتعقد مناقشات في مجلس تريبس حول كيفية االستخدام
ّ
من النظام والتغلب على القيود المفروضة على
ولتيسير هذه المناقشات ،لخص تعليق أمانة منظمة التجارة
العالمية  2016بشأن التعاون الفني في جانب تريبس األسئلة
والمسائل الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة 285.وشملت
هذه المسائل الحاجة إلى وضع النظام في السياق كما نوقشت
مسألة توفير األدوية وتنظيمها ،ورفع الوعي به ويشمل بين
مسؤولي التوفير ،ومراعاة فائدته االقتصادية لموردي األدوية
الجنيسة المحتملين ،ووضع تدابير التنفيذ المحلية بأسلوب داعم
الستخدام النظام ،وما إلى ذلك.

وتدور المناقشات حول ضرورة وضع أساس تجاري مالئم للموردين
المحتملين في إطار النظام ،من أجل االستجابة لالحتياجات التي
وردت في اإلخطارات الموجهة إلى منظمة التجارة العالمية .ويقر
النظام صراحة بالحاجة إلى وفورات الحجم الكبير في سياق نصوصه
ً
وأيضا اإلشارة إلى إمكانية قيام
المعنية باتفاقيات التجارة اإلقليمية،
أطراف مثل هذه االتفاقيات بإصدار إخطارات مشتركة.

استخدامه284.

نطاق االستخدام المستقبلي المحتمل للنظام
لقد سنت الغالبية العظمى من البلدان المصدرة لألدوية تشريعات
لتمكين التصدير بموجب النظام .ومن المتوقع أن يدعم هذا األمر
أي استخدام مستقبلي 286.إال أن هناك معلومات ضئيلة عن
الطلب من المستفيدين المحتملين الذين يواجهون هذا السيناريو
المحدد .ولم تخبر أي دولة نامية منظمة التجارة العالمية أن لديها
نية عامة الستخدام النظام .ويحق للبلدان اإلخطار عن احتياجاتها
المتوقعة من األدوية في مرحلة مبكرة في سياق إجراءات التخطيط
المبدئي لتدبير االحتياجات ،دون االضطرار إلى االلتزام بالكميات
المحددة التي تم اإلخطار عنها للبدء في إجراءات االستيراد ،كما ال
ً
أيضا االلتزام باستكمال اإلجراءات في إطار النظام
ُيفرض عليها
في حالة ظهور بدائل أفضل حتى في مرحلة متأخرة في عملية
تدبير االحتياجات .ويهدف هذا اإلخطار المبكر من جانب أحد البلدان
المصدرة أو أكثر إلى زيادة االحتمالية العملية الستجابة المصدرين
المحتملين لفرصة استخدام النظام.

(ب) اتفاقيات الترخيص الطوعية
يمكن أن يسمح صاحب براءة اختراع باستخدام الملكية الفكرية
ً
طواعية مع أطراف أخرى من خالل اتفاقيات الترخيص .والرخصة
ُ
مالك البراءة لطرف آخر باستخدام ملكية
هي عقد يسمح فيه
االختراع الفكرية ،سواء مقابل دفع إتاوات (أو تعويض مالي آخر) أو
ً
مجانا ،لمجال استخدام معين وفي منطقة معينة (وربما يكون ذلك
طوال مدة صالحية براءة االختراع) .تعتمد قدرة اتفاقيات الترخيص
الطوعية على عكس مصالح كال الطرفين على المعرفة والخبرة
بشأن التفاوض على اتفاقيات الترخيص هذه .وبخصوص الصحة
العامة ،تعتبر القدرة على التفاوض بشأن التراخيص التي لها أحكام
ً
أمرا بالغ األهمية .وفي
وشروط تراعي احتياجات الصحة العامة
إطار برامج المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،بادرت الشركات
القائمة على أساس األبحاث في مجال المستحضرات الطبية ،منذ
اعتماد اتفاق الدوحة ،باإلسراع بوتيرة استخدام اتفاقيات التراخيص
للسماح لمنتجي األدوية الجنيسة بتصنيع وتوزيع اإلصدارات
الجنيسة من منتجات تلك الشركات داخل حدود منطقة جغرافية
محددة.
وفي بعض مجاالت األمراض ،اتفقت شركات األدوية األصلية
على استخدام تراخيص غير استئثارية مع الشركات المصنعة إلنتاج
اإلصدارات الجنيسة للمنتجات المحمية ببراءات وبيعها ،ويكون
ً
ً
وغالبا ما ُيشار إلى هذه
أحيانا داخل عدد محدود من البلدان.
ذلك
االتفاقيات باتفاقيات الترخيص “الطوعية” ،على عكس التراخيص
اإلجبارية (باير .)2012 ،وإللقاء نظرة عامة على اتفاقيات الترخيص
الحالية ،انظر قاعدة بيانات براءات وتراخيص األدوية التي يحتفظ
بها مجمع براءات األدوية (انظر اإلطار .)11.2
وبدأت الشركات في استخدام هذا النوع من اتفاقيات الترخيص
الطوعية بدرجة أكبر بعد اعتماد إعالن الدوحة .وفي البداية ،جرى
استخدام التراخيص الطوعية ألدوية فيروس العوز المناعي البشري
فحسب ،حيث كان النطاق وحدود االستخدام الجغرافية محدودين
إلى حد ما ،وساهمت تدخالت أطراف أخرى في الحث على توقيع
بعض من هذه االتفاقيات .ومن المالحظ اآلن ،قيام معظم
الشركات ،التي تملك حقوق ملكية فكرية متعلقة بمنتجات لعالج

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

ً
مناسبا
وثمة سؤال رئيسي يتمثل في إذا ما كان استخدام النظام
دون استخدامه ،وإذا كان األمر كذلك ما ظروف حدوث ذلك .وثمة
سؤال آخر يتعلق بمدى توافر األدوية ميسورة التكلفة بالفعل دون
الحاجة إلى تراخيص إجبارية للتصدير .وتوحي تجارب تدبير االحتياجات
التي تم اإلبالغ عنها بأن العديد من األدوية كانت بالفعل متاحة
كصادرات جنيسة من البلدان التي ال يوجد فيها براءات سارية
المفعول .وال يحتاج األمر إلى استخدام النظام في حالة توفر األدوية
الجنيسة من مصادر غير خاضعة لحقوق براءات اختراع .ويجوز تغيير
هذا الوضع في المستقبل حيث األثر المستمر للتغيير في أهلية
براءات المستحضرات الصيدالنية في البلدان الرئيسية للتصدير،
مثل الهند ،تجعل من غير المحتمل توفر األجيال األحدث من األدوية
بسهولة في اإلصدارات الجنيسة المعدة للتصدير .باإلضافة إلى
ً
ً
آمنا من الناحية القانونية لالستخدام
أساسا
أن إتاحة النظام توفر
الفعال للتراخيص اإلجبارية للبلدان التي إما ال يوجد بها قدرة
ّ
إنتاجية أو توجد بها قدرة إنتاجية محدودة ،ومن ثم تقوية موقفهم
في المفاوضات الخاصة بالسعر دون اللجوء بالضرورة إلى منح
ترخيص إجباري .توضح التجربة السابقة مع عمليات الشراء ،كما هو
الحال في البرازيل بخصوص دواء مضادات الفيروسات القهقرية
أيفافيرينر في عام ( 2001انظر القسم جيم(3.أ)(“ )2تجارب البلدان”)
مدى إمكانية نجاح التلويح باستخدام الترخيص اإلجباري في خفض
األسعار .وفي النهاية ،قد يكون من أسباب الدور المحدود للنظام
حتى اآلن ،على نحو جزئي ،حقيقة قيام العديد من البلدان بتدبير
احتياجاتها من األدوية المطلوبة من خالل برامج المشتريات الدولية
التي قد يكون لها وسائل أخرى لالستفادة من انخفاض األسعار.

ً
ً
قانونيا يمكن اتباعه ،ولكن،
مسارا
ويعتبر ترخيص االستيراد الخاص
بالنسبة ألي ترخيص إجباري ،ال يعتبر ترخيص االستيراد في حد ذاته
وسيلة إلنتاج دواء ذي جدوى اقتصادية .ويعتبر الحجم المناسب
والقدرة على توقع الطلب من المتطلبات األساسية لتحقيق الجدوى
ً
عمليا للشركات لالضطالع بالخطوات التنظيمية والصناعية
التجارية
والتجارية الالزمة إلنتاج وتصدير دواء في إطار مثل هذا الترخيص.
وتوفر المنهجيات اإلقليمية لتدبير االحتياجات واإلخطارات المشتركة
بواسطة البلدان التي لديها احتياجات مماثلة لألدوية التي يمكن
النفاذ إليها مسارات لتجميع الطلب في إطار النظام ،ومن ثم تمكين
استجابة فعالة لالحتياجات التي تم تحديدها287.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :24.4مجمع براءات األدوية
تأسس مجمع براءات األدوية في عام  2010بدعم من اليونيتيد باعتباره مجمع براءات للصحة العامة 288.ويتفاوض مجمع براءات
األدوية مع شركات المستحضرات الصيدالنية الحاملة للبراءات بشأن اتفاقيات ترخيص الملكية الفكرية ،التي بموجبها يتيح صاحب
البراءة للمجمع منح تراخيص من الباطن للشركات المصنعة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لتصنيع اإلصدارات الجنيسة
وبيعها في إقليم معين .وركزت والية المجمع في البداية على فيروس العوز المناعي البشري ،ثم توسع نطاقها ليشمل مرض السل
والتهاب الكبد الوبائي ج ،وفي  2018توسع ليشمل األدوية األساسية المحمية بموجب براءة بصورة أعم289.
ً
واعتبارا من ديسمبر  ،2019وقع مجمع براءات األدوية اتفاقيات تراخيص متعلقة بالملكية الفكرية مع ثماني شركات من شركات
دواء لعالج فيروس العوز المناعي البشري ،و 3أدوية لعالج
األدوية األصلية صاحبة حقوق الملكية الفكرية وجامعتين ،تشمل 13
ً
وقع مجمع براءات األدوية
التهاب الكبد الوبائي ج ،ودواء تجريبي لعالج السل ،وتكنولوجيا منصة واحدة .ومن خالل هذه االتفاقياتّ ،
على تراخيص من الباطن مع  22شركة من شركات تصنيع األدوية الجنيسة ومطور دواء غير ربحي290.
ً
رائدا في وضع نهج يركز على الصحة العامة إزاء الترخيص الطوعي .وتتسم اتفاقيات ترخيص مجمع
وكان مجمع براءات األدوية
براءات األدوية بالشفافية (أي متوفرة بالكامل على موقع مجمع براءات األدوية اإللكتروني) ،حيث تشمل متطلبات الجودة لإلصدارات
الجنيسة ،وتعتبر غير استئثارية لتمكين المنافسة ،حيث تتضمن الكشف عن معلومات براءة اختراع الشركة كما تشمل تنازالت عن
استئثارية البيانات (انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.و)).
ً
ً
حاليا جميع
بلدا .وتشمل تراخيص مجمع براءات األدوية
تتراوح التغطية الجغرافية لتراخيص مجمع براءات األدوية من  92إلى 131
ً
تقريبا ،وقد أتاحت تراخيص مجمع براءات األدوية تحقيق وفورات تُ قدر بنحو  1.06مليار
أدوية فيروس العوز المناعي البشري الرئيسية
دوالر أمريكي خالل الفترة من  2012إلى  ،2018إضافة إلى المنتجات الجنيسة التي ُيسهل مجمع براءات األدوية الحصول عليها التي
ً
سنويا في هذه الفترة 291.ويتمتع ما بين  87بالمائة و 91بالمائة من المصابين بفيروس العوز
كانت توفر عالج إلى  22مليون مريض
المناعي البشري في البلدان النامية بتراخيص البالغين التي يقدمها مجمع براءات األدوية حسب الدواء292.
وباإلضافة إلى التفاوض بشأن اتفاقيات الترخيص وإدارتها ،فإن مجمع براءات األدوية يحتفظ بقاعدة بيانات براءات وتراخيص األدوية
(انظر اإلطار  ،)11.2التي توفر معلومات عن حالة براءة االختراع ألدوية فيروس العوز المناعي البشري والسل والتهاب الكبد الوبائي
ً
أيضا مع منظمة الصحة
فضال عن الكثير من األدوية في القائمة النموذجية لألدوية األساسية 293.ويتعاون مجمع براءات األدوية
ج،
ً
العالمية إلعداد توقعات مشتركة بخصوص استخدام مضادات الفيروسات القهقرية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كما يعتبر
شريكا في مبادرة التعجيل العالمي بشأن ابتكار أدوية ألمراض األطفال (انظر القسم باء294.)6.
ً
اإليدز والعدوى بفيروسه ،بالتوقيع على تراخيص أو اتفاقيات تتمتع
بحصانة من المقاضاة مع منتجي اإلصدارات الجنيسة المختلفة ،أو
إصدار بيانات عدم إقرار بشأن منتجات أدوية معالجة اإليدز والعدوى
بفيروسه.
وفي أعقاب ذلك ،تزايد االتجاه إلى الترخيص لشركات إنتاج األدوية
الجنيسة لمنتجات اإليدز والعدوى بفيروسه مع إنشاء مجمع براءات
األدوية في عام ( 2010انظر اإلطار .)24.4
وفي بعض الحاالت ،تعرضت التراخيص الطوعية للنقد بسبب
نطاقها الجغرافي المحدود ،الذي يستثني بعض البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل ،حيث تعمل في معظم الحاالت في البلدان
فمثال ،نتج عن اتفاقية الترخيص التي
ذات الدخل فوق المتوسط.
ً
ُأبرمت بين مجمع براءات األدوية وشركة جيليد ساينسز في 2011
إجراء حوار واسع فيما بين مجموعات الصحة العامة حول القيمة
المضافة لهذه االتفاقية ودور واختصاصات مجمع براءات األدوية
في هذا الصدد295.
وقد تم االتفاق على تراخيص طوعية خارج نطاق آلية مجمع براءات
األدوية ،ويشمل ذلك تراخيص أدوية التهاب الكبد الوبائي ج
الرئيسية (انظر القسم باء .)5.وفي بعض تلك الحاالت ،يصعب
ً
نظرا إلى عدم اإلفصاح عن شروطها
تقييم اتفاقيات الترخيص
ً
وعموما ،يسمح المرخصون ألطراف أخرى ،في
وأحكامها.
اتفاقيات الترخيص الطوعية ،بتقديم الخدمة إلى أسواق كبيرة
الحجم ومنخفضة الربحية في البلدان الفقيرة التي تعاني من وطأة
مرض شديدة.
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وتستخدم منظمة تيسير الحصول على الدواء اتفاقيات
الترخيص باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية في تقييمها لشركات
المستحضرات الدوائية (انظر اإلطار .)25.4

(ج)

ً
اجتماعيا وإدارة
سياسات الترخيص المسؤول
الملكية الفكرية الموضوعة في المؤسسات
العامة

ً
ً
أيضا ترخيص
اجتماعيا ( ،)SRLويسمى
يصف الترخيص المسؤول
ً
نهجا إلدارة الملكية الفكرية تستخدمه بعض
النفاذ العالمي،
مؤسسات أبحاث المصلحة العامة و/أو ممولي األبحاث العامة.
ً
اجتماعيا،
وتعتمد المؤسسة/الممول ،في الترخيص المسؤول
سياسة تقضي بأن أي اتفاقيات ترخيص بشأن الملكية الفكرية
ً
شروطا تعاقدية تضمن إمكانية
ناتجة عن بحثها يجب أن تتضمن
النفاذ إلى المنتج النهائي في البيئات المفتقرة إلى الموارد .على
ً
ً
واعدا ورخصته لكيان خاص،
مركبا
سبيل المثال ،إذا اكتشفت جامعة
ً
بنودا عديدة تهدف إلى ضمان النفاذ العادل.
فإنها ستدرج في العقد
ً
شرطا بعدم تأكيد
ويمكن أن تشمل هذه البنود ،على سبيل المثال،
ً
شرطا
حقوق البراءة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،أو
للبيع بأسعار منخفضة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أو
ً
شرطا لوضع خطة للنفاذ.
وقد أوصى فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل
ً
اجتماعيا (انظر
وتنسيق البحث والتطوير بنهج الترخيص المسؤول
الفصل الثالث ،القسم جيم )4.وغيره من الهيئات .وقد طبق عدد
من المؤسسات البحثية وممولي األبحاث سياسات الترخيص
ً
اجتماعيا (نغوين وآخرون ،2018 ،غوبرت ،2014 ،ستيفنز
المسؤول
وإيفورت .)2008 ،وتشمل األمثلة جامعة كاليفورنيا في بيركلي296
وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة 297.وفي الواليات المتحدة،
ً
سابقا باسم جمعية مديري
أوصت جمعية ( AUTMالمعروفة
التكنولوجيا في الجامعات) أن تضمن مكاتب نقل التكنولوجيا
( )TTOsأن تكون اتفاقيات الترخيص التي تشمل االبتكارات الطبية
المهملة 298.وتشترط مؤسسة
مسؤولة عن األفراد أو المجتمعات ُ

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

بيل وميليندا غيتس أن يكون للمشروعات استراتيجيات نفاذ عالمية
ً
مسبقا ،وتحتفظ بحقها في طلب ترخيص إنساني بغية
محددة
تحقيق النفاذ العالمي 299.ويضع صندوق ويلكم تراست أيضاً
شروطا مماثلة لمن يتلقى منحه البحثية300.
ً
وعلى الرغم من أن بعض الجامعات قد أيدت سياسات النفاذ
ً
اجتماعيا ،مثل سياسات
العالمية القائمة على الترخيص المسؤول
جمعية مديري التكنولوجيا في الجامعات ،فإن وجود بنود المسؤولية
ً
نادرا على أرض
االجتماعية في عقود الملكية الفكرية بالجامعة يظل
الواقع( 301غوبرت وبوبيال.)2014 ،
ً
اجتماعيا بعد جدل
وازدادت النقاشات حول الترخيص المسؤول
ُأثير حول براءات االختراع التي تمتلكها جامعة ييل في شأن مادة
ستافيودين ،وهي مادة تم التوصل إلى مكوناتها في عام ،1966
واكتُ شفت خصائصها المثبطة إلنزيم النسخ العكسي بواسطة
الباحثين في جامعة ييل في أوائل التسعينيات .وكان هذا البحث
مموال في إطار منح فيدرالية .ومنحت الجامعة الحق االستئثاري
ً
لتصنيع وتسويق وتوزيع هذا اإلنتاج إلى الشركة التي كانت مسؤولة
عن رعاية المرحلة الثالثة من البحث والخاصة بالتجارب السريرية
على الدواء 302.وعلى الرغم من عدم إيداع الشركة ألي طلبات
للحصول على براءات اختراع في معظم البلدان النامية ،فإن عقار
مشموال ببراءة اختراع في جنوب أفريقيا (براءة رقم
ستافودين كان
ً
 ZA8707171).303وعندما بدأت منظمة أطباء بال حدود في توفير
عالج مضادات الفيروسات القهقرية في جنوب أفريقيا ،كان سعر
بيع الدواء أعلى بمقدار  34مرة من اإلصدارات الجنيسة المتاحة في
بعض البلدان األخرى 304.وفي ديسمبر  ،2000تقدمت منظمة
أطباء بال حدود بطلب إلى شعبة من الشعب المسؤولة عن الشركة
المرخص لها في جنوب أفريقيا للحصول على إذن استيراد مادة
ستافيودين الجنيسة ،وتلخص رد الشركة في وجوب االتصال بمالك
البراءة األصلي ،جامعة ييل .وتحت ضغط من المجتمع المدني
واتحاد الطالب والمجتمعات البحثية ومن مخترع الستافيودين (في
مارس  ،)2001تم تعديل اتفاقية الترخيص ،وتوصلت الشركة إلى
اتفاقية تفيد التمتع بحصانة من المقاضاة بالنسبة للشركة المنتجة
لألدوية الجنيسة في جنوب أفريقيا بما يسمح بتسويق الدواء في
جنوب أفريقيا وبلدان أفريقية أخرى (تي هوين2009 ،؛ باير.)2012 ،

(د)

حق التدخل

في الواليات المتحدة ،يعطي قانون بايه دول ( )1980الحكومة
الفيدرالية “الحق في التدخل” بشأن براءات االختراع للتكنولوجيات
التي طورتها شركة تجارية صغيرة أو مؤسسة غير ربحية من خالل
التمويل الفيدرالي ،الذي قد تطلب الحكومة بموجبه ،ألسباب
ً
“ترخيصا
معينة ووفق شروط معقولة ،من صاحب البراءة أن يمنح
ً
ً
ً
ً
ً
استئثاريا” في
ترخيصا
جزئيا أو
استئثاريا
ترخيصا
غير استئثاري أو
أي مجال استخدام إلى “مقدم الطلب أو المقدمين المسؤولين”.
ويجوز لها منح هذا الترخيص مباشرة إذا رفض صاحب البراءة305.
وتتضمن أسباب تأكيد “حق التدخل” هذا ،من بين أمور أخرى،
عدم استخدام االختراع لتطبيق عملي أو أنه ضروري للتخفيف من
احتياجات الصحة أو السالمة غير الملباة 306.كما يمكن إدراج “حق
ً
جزءا من نهج الترخيص
التدخل” في اتفاقيات الترخيص باعتبارها
ً
اجتماعيا إلدارة الملكية الفكرية في مؤسسات البحث
المسؤول
التابعة للقطاع العام (ستيفنز وإيفورت.)2008 ،

(هـ) ترخيص المصدر المفتوح

اإلطار  :25.4مؤشر النفاذ إلى األدوية
كرس جهودها لتحسين النفاذ إلى األدوية .وتنشر تلك
تعتبر منظمة تيسير الحصول على الدواء ( )AMFمنظمة دولية غير ربحية تُ ّ
ً
طبقا لجهودها على المستوى االستراتيجي والتقني في
المنظمة مؤشر النفاذ إلى األدوية ،الذي يرتب شركات المستحضرات الدوائية
سياق تيسير النفاذ العالمي إلى األدوية .ويتمثل هدف هذه المنظمة في إعداد وسائل تتميز بالشفافية وتوفر أداة للشركات العاملة
في مجال المستحضرات الصيدالنية لتقييم أدائها الذاتي والسمات العامة للشركة وأهدافها االستثمارية مع رصد كل هذه التقييمات
والعمل على تحسينها مع االستمرار في نفس الوقت في إنشاء منصة تُ َم ِّكن جميع أصحاب المصلحة من تقاسم أفضل الممارسات
في مجال النفاذ العالمي لألدوية.
ً
طبقا لجهود توفير النفاذ إلى األدوية واللقاحات
ويرتب المؤشر  20شركة من الشركات العاملة في مجال المستحضرات الصيدالنية
ً
مرضا من األمراض الهامة والظروف
وأدوات التشخيص واالختبار لشعوب  106دول .واشتمل المؤشر في عام  2018على 77
المهملة وأهم عشرة أمراض معدية وأهم عشرة أمراض غير معدية بداللة
ومسببات األمراض ،التي تتضمن أمراض المناطق المدارية ُ
فضال عن األمراض المتعلقة بصحة األم واألطفال حديثي
المؤشر،
في
ما تشكله تلك األمراض من أعباء صحية على البلدان المدرجة
ً
الوالدة .وتستند التصنيفات على عدد كبير من المؤشرات التي تقيس األنشطة عبر عوامل مختلفة ،مثل البحث والتطوير وسياسة
البراءات وسياسات التسعير والمشاريع اإلنسانية .كما يوفر المؤشر تقارير عن ممارسات كل شركة من الشركات الرائدة وما قامت به
أيضا مجاالت للتطوير308.
ً
الشركة من تغييرات منذ نشر التقرير السابق .كما تقترح التقارير

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

يعتبر ترخيص المصدر المفتوح ،المستوحى من حركة البرمجيات
المفتوحة المصدر ،ممارسة ترخيص براءات االختراع لالستخدام
بدون إتاوات من قبل مستخدمي الجهات الخارجية لغرض
معين شريطة أن يتم ترخيص أي تحسينات يتم استحداثها
ً
مجانا ُعرض
بنفس الشروط .ورغم أن تقديم براءات االختراع
باعتباره وسيلة لممارسة حقوق البراءات مع تشجيع التعاون
وخفض التكاليف وتحفيز االبتكار (زيغلر وآخرون ،)2014 ،فإن
ً
ً
ً
محدودا
نجاحا
نظما محددة لترخيص المصدر المفتوح حققت
على أرض الواقع .وأقام معهد  ،CAMBIAمعهد بحوث خاص
غير ربحي مقره أستراليا ،مبادرة االبتكار البيولوجي للمجتمع
المفتوح ( )BiOSلتطوير أدوات جديدة لالبتكار البيولوجي
باستخدام نموذج ترخيص المصدر المفتوح لبراءات االختراع
الخاصة به لنقل الجينات في النباتات .ومع ذلك ،انتهى المجتمع
عبر اإلنترنت الذي ُأنشئ بمقتضى مبادرة االبتكار البيولوجي
للمجتمع المفتوح في  2008بدون إجراء أي تحسينات كبيرة على
األداة وعدم االمتثال لشروط الترخيص307.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

(و)

استنفاد الحقوق والواردات الموازية

تشير الواردات الموازية إلى المنتجات األصلية التي ُ
طرحت في
السوق ألول مرة في بلد آخر وتم استيرادها من خالل قناة موازية
لقناة مرخص لها من قبل صاحب الحق .ولذلك ال تعتبر الواردات
الموازية مزيفة حيث أتيح لصاحب الحق الفرصة في الحصول على
مستحقاته المالية عن البيع األول .ويشار إلى الواردات الموازية
ً
أحيانا بأنها “سلع السوق الرمادية”.
ويعتبر “االستنفاد” فلسفة قانونية ،ال يستطيع صاحب حقوق
الملكية الفكرية بمقتضاها منع المزيد من توزيع أو إعادة بيع
سلع بعد صدور موافقته على البيع األول .وفي مثل هذه
الحالة ،يعتبر صاحب الحق “مستنفدا”ً لحقوقه المتعلقة بهذه
ً
أيضا بأنه “مبدأ البيع األول”).
السلع (ويعرف مبدأ االستنفاد
وينطبق مبدأ االستنفاد على براءات االختراع وحقوق الملكية
الفكرية األخرى ،بما في ذلك العالمات التجارية وحقوق التأليف
ً
دورا في تمكين النفاذ إلى األدوية ،حيث يكون
والنشر .ويلعب
قرار الدولة بتبني استنفاد حقوق دولية أو إقليمية أو وطنية
ً
هاما في سياق تحديد إذا ما كان يمكن استيراد المنتجات
عامال
ً
الطبية (أو إعادة استيرادها) من بلدان أخرى لالستفادة من
األسعار المنخفضة .كما أن القواعد المتعلقة بنظام الموافقة
اإلدارية والقانون الخاص المنظم للعقد المبرم بين الشركة
المصنعة والموزعين يعتبران من العوامل الهامة األخرى التي
تؤثر على االستيراد الموازي .وفي حالة إساءة استخدام حقوق
الملكية الفكرية لمنع االستيراد الموازي ،حيث يكون ذلك
ً
مسموحا به ،يمكن االحتكام إلى قانون المنافسة ليكون بمثابة
أداة تصحيحية مفيدة.
واستخدمت البلدان العديد من الخيارات في مجال ضبط نظام
استنفاد الحقوق بما يحقق أهداف السياسة المحلية بها على
أفضل وجه .وفي العديد من الحاالت ،تُ طبق أنظمة استنفاد
مختلفة على براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق التأليف
والنشر .ومع ذلك ،يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية
تطبيق أنظمة االستنفاد بطريقة غير تمييزية فيما يتعلق
بجنسية صاحب الحق.
ويستعرض القسم التالي االستنفاد فيما يتعلق ببراءات االختراع
في قطاع المستحضرات الصيدالنية .وفي دراسة استقصائية
أجرتها الويبو في عام  ،2014أشارت  76دولة من الدول األعضاء
إلى أن قوانينها المعمول بها تنص على استنفاد حقوق براءات
االختراع ،من بينها أربع دول ُمنح فيها هذا االستثناء بموجب
قانون السوابق القضائية309 .

()1

االستنفاد الدولي

تطبق بعض البلدان نظام “االستنفاد الدولي” ،بمعنى أن يتم
استنفاد حقوق الملكية الفكرية على البضائع بعد انتهاء البيع
األول بواسطة صاحب الحق المقيم في أي مكان في العالم
أو بموافقته .وفي دراسة استقصائية أجرتها الويبو في ،2014
ً
نظاما
أشارت  19دولة من الدول األعضاء إلى أنها اعتمدت
لالستنفاد الدولي لحقوق براءات االختراع في قوانينها المحلية.
ومن بين تلك البلدان التي يبلغ عددها  19األرجنتين ،وأرمينيا،
وتشيلي ،والصين ،وكوستاريكا ،وجمهورية الدومينيكان ،وكينيا،
فضال عن مجموعة دول
وموريشيوس ،وباكستان ،وفيتنام،
ً
األنديز 310.ويمكن أن يسهل نظام االستنفاد الدولي النفاذ إلى
األدوية حيث ال يستطيع صاحب الحق بمقتضاه منع مواصلة
التوزيع أو إعادة بيع سلع بعد صدور موافقته على البيع األول.
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ومن ناحية أخرى ،يمكن أن يمنع نظام االستنفاد الدولي الشركات
من المشاركة في وضع التسعير التفاضلي (انظر الفصل الثاني،
القسم جيم).
وال يهتم عدد من البلدان بتحديد قواعد االستنفاد في قوانين
ويترك األمر إلى المحاكم والممارسات
الملكية الفكرية بهاُ ،
اإلدارية .وفي عام  ،2017اعتمدت المحكمة العليا في الواليات
المتحدة قاعدة لالستنفاد الدولي لحقوق براءات االختراع ،وجدت
أن مبدأ البيع األول ينطبق على قانون البراءات 311.ويمكن أن
تدعم هذه القاعدة االستيراد الموازي للمنتجات الصيدالنية في
الواليات المتحدة .ومع ذلك ،سيعتمد هذا على عوامل أخرى،
من بينها الترتيبات التعاقدية واللوائح الصحية التي تتطلب أن
تفي هذه المنتجات بعدة شروط قبل إمكانية استيرادها بالتوازي.

()2

االستنفاد الوطني

تطبق بلدان أخرى مبدأ االستنفاد فيما يتعلق بحقوق الملكية
الفكرية ،ولكن بالقدر الذي يسمح باالنتهاء من البيع األول داخل
حدود تلك البلدان فقط .ويطلق على هذه الممارسة “االستنفاد
الوطني” .وفي إطار هذا النظام ،تُ ستنفد حقوق صاحب الملكية
الفكرية ،ولكن فيما يتعلق بالسلع التي تم تسويقها في البلد
بموافقة صاحب الحق فقط ،ومن ثم تمكين صاحب الحق من
منع االستيراد الموازي من مصادر بلدان أخرى .وفي دراسية
استقصائية أجرتها الويبو في  ،2014أشارت  27دولة من الدول
األعضاء إلى أنها اختارت هذا النوع من استنفاد براءات االختراع
وأدرجته في قوانينها المحلية .وتشمل هذه البلدان ،على سبيل
المثال؛ ألبانيا ،وروسيا البيضاء ،وبوتان ،والبوسنة والهرسك،
والبرازيل ،وكرواتيا ،والسلفادور ،وغامبيا ،ومدغشقر ،وجمهورية
مولدوفا ،والمغرب ،واالتحاد الروسي ،وساو تومي وبرينسيبي،
وصربيا ،والسودان ،وطاجيكستان ،وتنزانيا ،وتركيا ،وأوغندا312.

()3

االستنفاد اإلقليمي

الخيار الثالث هو “االستنفاد اإلقليمي” .وفيه يستنفد أي بيع
أول لسلع في اإلقليم بواسطة صاحب الحق (أو البيع الذي يتم
بموافقته) أي حقوق للملكية الفكرية مرتبطة بتلك المنتجات،
ليس فقط على الصعيد المحلي ،ولكن داخل اإلقليم بأسره،
ولذلك ال يمكن معارضة الواردات الموازية داخل اإلقليم بدعوى
حقوق الملكية الفكرية 313 .وفي دراسة استقصائية أجرتها
الويبو في  ،2014أشارت  22دولة من الدول األعضاء إلى أنها
اختارت هذا النوع من نظام االستنفاد 314 .ويمكن لصاحب الحق
في ظل هذا النظام االستمرار في استخدام حقوق الملكية
الفكرية للحيلولة دون استيراد السلع من خارج اإلقليم المعني.

()4

خيارات السياسة العامة ألنظمة االستنفاد

ورد في المادة  6من اتفاق تريبس ألغراض تسوية منازعات
منظمة التجارة العالمية“ ،ال يوجد في هذا االتفاق ما يمكن
التعويل عليه في سياق التصدي لموضوع استنفاد حقوق
الملكية الفكرية” ،ما دام ُيطبق مبدأ االستنفاد بطريقة ال تنم
عن تمييز على أساس جنسية مالك الحق .وأوضح إعالن الدوحة
أن الغرض من هذا النص هو ترك الحرية لجميع أعضاء منظمة
التجارة العالمية إلنشاء نظامها الخاص باالستنفاد دون صعوبات،
بشرط االلتزام بعدم التمييز ضد أصحاب الحقوق من جميع أعضاء
منظمة التجارة العالمية .وينعكس هذا التوضيح في الخيارات
المختلفة التي اتخذتها الدول األعضاء في جميع أنحاء العالم فيما
يتعلق باالستنفاد.

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

واعتمدت بعض البلدان ُن ً
ظما متباينة لالستنفاد .حيث تطبق
ً
ً
نظاما معينا لالستنفاد ،لكن في حاالت
قوانينها بصفة عامة
محددة تطبق نظام استنفاد آخر .وفي سويسرا ،رغم أن نظام
عموما يعتمد على المكان الذي ُ
ً
طرح فيه المنتج في
االستنفاد
السوق ألول مرة ،فإنه يجري تطبيق نظام االستنفاد الوطني فيما
يتعلق باألدوية 315.واعتمدت رواندا القانون الخاص بحماية الملكية
الفكرية في عام ( 2009القانون رقم  )2009/31الذي ينص على
نظام لالستنفاد الوطني لحقوق براءات االختراع مع إمكانية تطبيق
االستنفاد الدولي على منتجات محددة .وتُ َخ ِّول المادة  40الوزير
بناء
المختص سلطة إصدار قرار باستنفاد حقوق براءات االختراع ً
بناء على طلب أحد األطراف المعنية.
على رأى وكالة حكومية أو ً
وتضمن القانون عدة أسباب تقضي بصدور مثل هذا القرار وتنص
على إمكانية إلغائه في حالة فشل االستيراد الموازي في الوفاء
بالغرض المستهدف من إعالن الوزير ،أو انتفاء األسباب الموجبة
لصدور هذا القرار.

وتعتبر مجموعة األنظمة الصحية العتماد التداول التجاري لألدوية
من العوامل المهمة األخرى التي تحدد إمكانية تطبيق الواردات
الموازية .ويمكن ألي دولة حظر الواردات الموازية إلصدارات
مختلفة لنفس المنتجات الدوائية في حالة افتقار تلك اإلصدارات
للموافقة على التداول التجاري في بلد االستيراد ،حتى وإن كانت
تلك الدولة تطبق نظام االستنفاد الدولي.

(ز)

امتداد أجل براءة االختراع وشهادات الحماية
التكميلية

تنص القوانين الوطنية على الفترة الزمنية التي يمكن خاللها
استمرار سريان أثر براءة االختراع (“مدة البراءة”) (انظر الفصل
الثاني ،القسم باء(1.ب)( .))3وقد ينص القانون المعمول به على
فترات استئثارية أطول للمستحضرات الصيدالنية من خالل)1( :
التمديد القانوني لمدة البراءة؛ أو ( )2تطبيق آليات إضافية ،مثل
شهادات الحماية التكميلية ( )SPCsفي االتحاد األوربي .وقد يتم

تعتبر تمديدات مدة البراءات وشهادات الحماية التكميلية أدوات
ً
قانونيا لكن لها تأثير مماثل .حددت دراسة استقصائية
متميزة
ً
ً
أجرتها الويبو عام  ،2019اشتركت بها  26بلدا 24 ،بلدا على أنها
تقدم تمديدات مدة البراءات أو شهادات الحماية التكميلية319.
وتتباين وجهات النظر المختلفة بشأن أثر تمديدات مدة البراءات
أو شهادات الحماية التكميلية على الصحة العامة .ويرى البعض
أن مثل هذه التمديدات ال تحفز البحث والتطوير الذي يتناول
االحتياجات التي لم تتم تلبيتها في مجال الصحة ،وتعيق النفاذ
إلى األدوية بسبب ما يترتب عليها من تأخير دخول األدوية الجنيسة
إلى السوق 320.بينما يعتقد آخرون أن تلك التمديدات تصب في
مصلحة الصحة العامة بسبب دعمها لالبتكار الطبي ،ومن ثم،
تحسين الصحة العامة على المدى البعيد321.

()1

اآلليات القانونية لتمديد مدة براءة االختراع

وأقر عدد من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية،
ّ
مثل أستراليا وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وجمهورية الدومينيكان،
وإسرائيل ،واليابان ،وجمهورية كوريا ،والواليات المتحدة إتاحة
ً
عاما
فترة تمديد البراءة إلى ما بعد الحد األدنى الذي يبلغ 20
المحدد بموجب اتفاق تريبس 322.وفي بعض البلدان ،يمكن
ً
أيضا أن تؤدي التأخيرات الناتجة عن اإلجراءات اإلدارية في عملية
المنح أو متابعة البراءات إلى تمديد مدة الحماية ببراءة لتعويض
صاحب الحق عن أي تقليص غير معقول من مدة البراءة .وعلى
سبيل المثال ،تنص لوائح الواليات المتحدة على إبرام اتفاقية
تجارة تفضيلية في حالة إن لم يمنح مكتب الواليات المتحدة
للبراءات والعالمات التجارية براءة اختراع في غضون ثالثة أعوام
من إيداع البراءة (تعتبر اتفاقيات التجارة التفضيلية وتمديدات
ً
صكوكا مختلفة) 323.وتعتبر تمديدات مدة البراءات
مدة االختراع
ً
للتأخيرات التي تتعلق بمنح البراءة وأيضا التأخيرات الناتجة عن
اإلجراءات التنظيمية سمة مشتركة في الكثير من اتفاقيات
التجارة الحرة324 .

()2

شهادات الحماية التكميلية

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

ً
واحدا فقط من العوامل التي
عامال
ويعتبر اختيار نظام االستنفاد
ً
تحدد إذا ما كان يمكن إجراء الواردات الموازية من عدمه .وثمة
جانب آخر على جانب من األهمية ،أال وهو العقد المبرم بين صاحب
الحق وبين الموزع .فعلى سبيل المثال ،في حالة إن كان هذا العقد
ً
مانعا للموزع من إعادة تصدير السلع المعنية ،يستطيع مالك الحق
ً
االدعاء بأن تنفيذ االستيراد الموازي يشكل انتهاكا اللتزامات الموزع
التعاقدية ،دون النظر إلى استنفاد حقوقه المرتبطة بالملكية
الفكرية من عدمه .وتعترف بعض اتفاقيات التجارة الحرة صراحة
ً
وفقا
بحق صاحب براءة االختراع في الحد من االستيراد الموازي
لنصوص العقد .وفي مثل هذه الحاالت ،يمكن لقانون المنافسة
ً
ً
ً
فمثال ،تطبق
محتمال.
تصحيحيا
عامال
هاما باعتباره
دورا
أن يلعب
ً
ً
ً
سويسرا نظام االستنفاد الدولي في مجال العالمات التجارية.
وفي سابقة من سوابق قانون المنافسة في تلك البلد ،تالحظ
مداومة شركة سويسرية على تطبيق شرط تعاقدي حتى عام
ً
جزءا من ترخيص منحته لشركة مقرها األصلي
 2006باعتباره
في النمسا .ويمنع هذا الشرط المرخص له من تصدير المنتجات
التي َص َّنعها بنفسه في النمسا في إطار الترخيص إلى سويسرا.
وفي عام  ،2009فرضت لجنة المنافسة السويسرية غرامة
ً
ً
عموديا ما
اتفاقا
على الشركة ،حيث اعتبرت هذا الشرط يشكل
ً
ً
كبيرا على المنافسة في السوق
تأثيرا
بين طرفي التعاقد ويؤثر
316
ُ
وأكدت المحكمة
لغي هذا الشرط.
السويسرية ،ومن ثم ،أ َّ
317
والمحكمة
اإلدارية السويسرية هذا القرار في ديسمبر 2013
الفيدرالية السويسرية في يونيو 318 ،2016

منح تمديدات للتعويض عن الوقت المستغرق للحصول على
الموافقة التنظيمية .وقد يشمل التمديد ،في الواليات المتحدة،
الوقت المستغرق في التطوير السريري وقد تعوض اتفاقية من
اتفاقيات التجارة التفضيلية عن التأخير في منح البراءات .ويجب
ً
خالفا لسائر
أن تخضع المستحضرات الصيدالنية للفحص اإلداري،
المنتجات في معظم المجاالت التكنولوجية األخرى من أجل ضمان
السالمة والفعالية .ويمكن أن تتسبب عملية الفحص اإلداري في
تقليص فترة الحماية بالبراءة للمنتج إلى حد كبير ،مما يتسبب في
حرمان أصحاب براءات المستحضرات الصيدالنية من التمتع بكامل
الفترة المقررة.

تتوفر شهادات الحماية التكميلية ( ،)SPCsفي االتحاد
األوروبي ،ألصحاب براءات المستحضرات الصيدالنية بموجب
الئحة المفوضية األوروبية رقم  325 .2009/469وتهدف الالئحة
إلى التعويض عن التأخير بين طلب البراءة ومنح الموافقة
التنظيمية على المستحضرات الصيدالنية .وتتوفر شهادات
ً
شروطا معينة،
الحماية التكميلية للمنتجات التي تستوفي
مثل ،أن تكون محمية ببراءة اختراع سارية المفعول وحائزة
على ترخيص تسويق في الدولة العضو المعنية ،وتمنح نفس
الحقوق التي تمنحها براءة االختراع األساسية وتخضع لنفس
القيود ونفس االلتزامات 326 .وأكدت محكمة العدل التابعة
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

المادة الفعالة (شيل .)2013 ،ومنذ  ،2007وبموجب الالئحة
المفوضية األوروبية رقم ( 206/1901التي عدلت ،من بين
أمور أخرى ،الئحة شهادة الحماية التكميلية السابقة)  ،331فقد
سمح االتحاد األوروبي بحماية إضافية لمدة ستة أشهر بموجب
شهادة الحماية التكميلية مقابل إكمال الدراسات السريرية
لفعالية المنتج وسالمته عند استخدامه لدى األطفال.

لالتحاد األوروبي ( ،)CJEUمن بين أمور أخرى ،أن “الغرض
من شهادة الحماية التكميلية ال يكمن في تمديد فترة الحماية
التي تمنحها براءة االختراع إلى ما يتجاوز االختراع الذي تشمله
البراءة ]…[ .وسيكون القبول بأنه يمكن لشهادة حماية تكميلية
ً
مخالفا لشرط تحقيق
منح حماية تتجاوز االختراع الذي تشمله
التوازن بين مصالح صناعة المستحضرات الصيدالنية ومصالح
الصحة العامة 327 ”.وفي أعقاب هذا الحكم ،ألغت المحكمة في
المملكة المتحدة شهادة الحماية التكميلية328 .

وأشار تحليل أجرته رابطة ( Medicines for Europeرابطة تمثل
الشركات المصنعة األوروبية ألدوية البدائل الحيوية واألدوية
الجنيسة) إلى أن صالحية شهادات الحماية التكميلية في االتحاد
األوروبي تنتهي بعد التواريخ المناظرة للصكوك التي تشبه
شهادات الحماية التكميلية في كندا والصين والهند وجمهورية
كوريا والواليات المتحدة في معظم الحاالت 332 .وترد بعض
األمثلة على تمديد فترة حماية السوق التي تقدمها شهادات
الحماية التكميلية لألدوية األساسية في الجدول .2.4

ً
حقوقا وطنية تمنحها إحدى
تعتبر شهادات الحماية التكميلية
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي (أي بواسطة مكتب براءات
وطني وليس مؤسسة تابعة لالتحاد األوروبي) .ولمراعاة جميع
المصالح ذات الصلة ،بما في ذلك الصحة العامة ،فإن شهادات
الحماية التكميلية محددة لمدة تبلغ خمسة أعوام 329 .وتهدف
شهادات الحماية التكميلية إلى ضمان فترة حماية مجمعة
ً
عاما بموجب كل من البراءة وشهادة الحماية
أقصاها 15
التكميلية بداية من وقت حصول المنتج الطبي المعني على
الترخيص بالتسويق ألول مرة 330 .ونتيجة للجمع بين كلتا
ً
غالبا لفترة أقصر
الفترتين ،تُ منح شهادات الحماية التكميلية
من خمسة أعوام.

استثناء (ما ُيطلق عليه
قدم االتحاد األوروبي
وفي ّ ،2019
ً
“استثناء شهادة الحماية التكميلية للتصنيع من التصدير”)
للسماح لشركات األدوية الجنيسة في االتحاد األوروبي بتصنيع
المستحضرات الصيدالنية المحمية بموجب شهادة الحماية
التكميلية لتصديرها إلى األسواق غير األوروبية عند عدم وجود
براءات 333 .ويتيح استثناء آخر لشركات األدوية الجنيسة صناعة
المنتجات وتخزينها في األشهر الستة قبل انتهاء صالحية
شهادة الحماية التكميلية بغرض دخول سوق أي دولة من
الدول األعضاء فور انتهاء الشهادة المناظرة (دخول اليوم األول
في االتحاد األوروبي) 334 .ورغم أن هذه االستثناءات تهدف إلى
تعزيز المنافسة في مجال صناعة األدوية الجنيسة في االتحاد
األوروبي ،والمساهمة في توريد المستحضرات الصيدالنية على
نطاق أكبر 335 ،أعربت شركات صناعة األدوية األصلية عن قلقها
إزاء ما يمكن أن تسفر عنه هذه االستثناءات من زيادة دعاوى
التقاضي وأشارت أن ذلك قد يحفز االستثمارات في البراءات
الثانوية (وينغروف.)2019 ،

وخلصت دراسة هولندية إلى أنه رغم إثبات أن هذه التدابير
تعويضية من خالل توفير عائد على االستثمار ،يبدو أن لها قيمة
محدودة في تحفيز االستثمار في البحث والتطوير( .دي جونغ
وآخرون .)2018 ،ومع ذلك ،وجدت دراسة أجرتها المفوضية
األوروبية أن فترة حماية براءة االختراع الفعالة واألطول
تحفز اإلنفاق على البحث والتطوير في مجال المستحضرات
الصيدالنية ،على الرغم من أنها تؤخر انخفاض األسعار الذي
يلي طرح األدوية الجنيسة في السوق (Copenhagen
.)2018 ،Economics
وبينما تنص المادة (3ب) و(د) من الئحة المفوضية األوروبية
رقم  2009/469على أنه ال يمكن منح شهادة حماية تكميلية
ً
خاضعا إلى الترخيص الساري األول من
إال عندما يكون المنتج
أجل طرح المنتج في السوقُ ،يشير حكم صادر عن محكمة
العدل التابعة لالتحاد األوروبي في  2012إلى أنه يمكن منح
شهادة حماية تكميلية لالستخدام العالجي الجديد للمادة الفعالة
المرخصة بالفعل .وفي هذا السيناريو ،يكون المنتج الخاضع
لشهادة الحماية التكميلية هو االستخدام العالجي وليس

وال يمكن منح شهادات الحماية التكميلية إال للمنتجات التي
تخضع إلجراء الترخيص اإلداري كما ورد في التوجيه /2001/83
( ECتوجيه المنتجات الطبية) .ويتم ترخيص األجهزة الطبية
بعالمة تصديق تُ شير إلى معيار الصحة والسالمة (عالمة )CE
ومن ثم ال يمكن منحها شهادة حماية تكميلية .ومع ذلك ،فقد
اعتبرت بعض مكاتب البراءات شهادة  CEبأنها تعادل ترخيص

الجدول  :2.4مقارنة تواريخ انتهاء صالحية البراءة المتوقعة وتواريخ انتهاء صالحية شهادة الحماية التكميلية في فرنسا ألدوية
محددة في القائمة النموذجية لألدوية األساسية لمنظمة الصحة العالمية
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تاريخ انتهاء صالحية براءة
المركب المتوقع

تاريخ انتهاء صالحية الحماية
بموجب شهادة الحماية
التكميلية في فرنسا**

رقم شهادة الحماية التكميلية
في فرنسا

2019

FR05C0022
FR05C0030

الدواء

المعالج*
المرض ُ

أباكافير/الميفودين

فيروس العوز المناعي البشري

2016

أتازانافير

فيروس العوز المناعي البشري

2017

2019

رالتغرافير

فيروس العوز المناعي البشري

2022

2023

FR08C0026

تينوفوفير ديسبروكسيل/
إمتريسيتابين

فيروس العوز المناعي البشري

2017

2020

FR05C0032

سوفوسبوفير

التهاب الكبد الوبائي ج

2028

2029

FR14C0082

تراستوزوماب (مسحوق
للحقن)

سرطان الثدي

2012

2014

FR04C0007

إيماتينيب ميسيالت

سرطان الدم

2013

2016

FR02C0012

ً
أيضا لدواعي االستعمال األخرى** .تواريخ انتهاء صالحية البراءة وشهادة الحماية التكميلية مقتبسة من البحث في قاعدة بيانات براءات االختراع
مالحظات* :يمكن الموافقة عليه
ً
عاما على اإليداع ،متاح على الرابطhttps://bases-brevets.inpi.fr/en/home. :
التابعة للمعهد الوطني للملكية الصناعية .يفترض انتهاء صالحية براءة االختراع بعد مرور 20
?.html

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

ً
وفقا لتوجيه المنتجات الدوائية ،في حين
التسويق الصادر
قضت مكاتب براءات أخرى بأن الحماية بموجب شهادة الحماية
التكميلية غير مبررة لألجهزة المعتمدة بشهادة  .CEوفي قضية
أحالتها المحكمة االتحادية األلمانية للبراءات إلى محكمة العدل
التابعة لالتحاد األوروبي ،تقدم مقدم الطلب بطلب للحصول
على شهادة حماية تكميلية لدواء باكليتاكسيل على أساس
شهادة  CEللدعامة المطلقة لباكليتاكسيل .وقضت محكمة
العدل التابعة لالتحاد األوروبي بأنه من غير الممكن الحصول
على حماية بموجب شهادة الحماية التكميلية لمادة فعالة في
بناء على اعتماد عالمة  CEللجهاز
جهاز طبي/تركيبة دوائية
ً
الطبي/التركيبة الدوائية336 .

(ح)

إنفاذ الملكية الفكرية

تضمن الفصل الثاني ،القسم باء(1.و) لمحة عامة عن معايير إنفاذ
الملكية الفكرية .ويتطرق هذا القسم إلى قضايا إنفاذ القوانين
ً
تحديدا بالنفاذ إلى األدوية.
المرتبطة

وفي قضية شركة  eBayضد شركة ،)MercExchange. (eBay
تناولت المحكمة العليا للواليات المتحدة مسألة متى ينبغي إصدار
أوامر قضائية دائمة ضد انتهاكات براءات االختراع 338.وقبل قضية
 ،eBayتم إصدار أوامر قضائية دائمة ،تمنع المتعدي من االستمرار
في المشاركة في أنشطة التعدي ،باعتبارها جزاءات لجميع قضايا
ً
تقريبا عند حدوث انتهاك .وفي قضية ،eBay
براءات االختراع
رفضت المحكمة العليا هذه “القاعدة العامة” وقضت بأن إصدار
أمر قضائي دائم يجب أن يستوفي الشروط الواردة في معيار
ً
أضرارا
من أربعة عوامل[“ :أ] يجب أن يثبت المدعي )1( :أنه تكبد
ال يمكن تعويضها )2( ،وأن الجزاءات المتاحة بموجب القانون مثل
التعويضات النقدية ،غير كافية لتعويض هذا الضرر )3( ،وأنه بالنظر
المشقة بين المدعي والمدعي عليه ،ثمة ما يسوغ إجراء
إلى توازن
ّ
الجزاء في تحقيق اإلنصاف )4( ،وأن األمر القضائي الدائم ال يسيء
إلى المصلحة العامة” .ومنذ قضية  ،eBayكانت هناك قضايا عديدة
بدال من
قضت فيها محاكم الواليات المتحدة بمنح جزاءات نقدية ً

وفي مجال التجارة عبر الحدود في المنتجات الطبية ،تتعارض مصالح
الصحة العامة مع مصالح التجارة الحرة .ويكمن الهدف المشترك في
ضمان عدم طرح المنتجات الطبية المزيفة في األسواق مع عدم
إخضاع التجارة الحرة في المنتجات الطبية المشروعة ،بما في ذلك
التجارة في األدوية الجنيسة ،إلى حواجز قانونية ال لزوم لها لمنع حركة
ً
ً
عاما
مبدأ
الدواء بين البلدان .ويتجلى هذا الهدف المشترك باعتباره
في القسم الخاص باإلنفاذ في اتفاق تريبس (المادة .)1.41
وينص اتفاق تريبس على أن يعتمد األعضاء إجراءات لتمكين صاحب
الحق الذي لديه أسباب مشروعة لالرتياب في أنه يمكن أن يحدث
استيراد لسلع تحمل عالمات تجارية مزيفة أو حقوق نشر وتأليف
ً
إداريا
منتحلة ،من التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئات المختصة فيه،
ً
قضائيا ،إليقاف الهيئات الجمركية إجراءات تخليص تلك السلع
أو
343
وتداولها بحرية .ومع ذلك ،ال ينبغي أن يكون هناك أي التزام
بتطبيق هذه اإلجراءات على السلع العابرة344.
يمثل احتجاز األدوية الجنيسة العابرة ألراضي االتحاد األوروبي
والتطورات الالحقة في المنظمات متعددة األطراف وكذلك في
قانون وفقه االتحاد األوروبي دراسة حالة مثيرة لالهتمام (انظر
ً
عددا
الشكل  .)8.4وفي عام  ،2008احتجزت جمارك االتحاد األوروبي
ً
قادما من
من شحنات األدوية الجنيسة أثناء العبور ،وكان معظمها
ً
ومتجها إلى البلدان النامية في أمريكا الالتينية وأفريقيا .ورغم
الهند
أنه لم يكن هناك ما يوحي بانتهاك األدوية ألي من حقوق الملكية
الفكرية سواء في البلد المنشأ أو في البلدان المقصودة ،فقد وقع
االحتجاز من قبل الجمارك ،في الغالبية العظمى من الحاالت ،على
أساس االنتهاك المزعوم لحقوق براءات االختراع في بلد العبور.
واستند هذا اإلجراء إلى الئحة الجمارك السابقة لالتحاد األوروبي
(المفوضية األوروبية) رقم  ،2003/1383التي خضعت لتفسيرات
مختلفة في محاكم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي .ومن ثم ،تم
اإلفراج عن تلك الشحنات فيما بعد.
وفي مايو  ،2010شرعت البرازيل والهند في إجراءات تسوية النزاعات،
وادعتا عدم االلتزام باالتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة
فضال عن النصوص األخرى الواردة في
للسماح بحرية عبور السلع،
ً
اتفاق تريبس بشأن حقوق البراءات وإنفاذ القوانين المتعلقة بها،
واحتجتا ،على وجه التحديد ،بأن إنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق
الملكية الفكرية يجب أال يؤثر على التجارة المشروعة في األدوية
الجنيسة 345.وتبقى الحالتان معلقتين .ولم يكن هناك أي طلب
إلنشاء هيئة محكمين لتسوية المنازعات.

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

يلزم اتفاق تريبس (المادة  )41جميع األعضاء بضمان ،بموجب
قوانينهم ،الوصول إلى إجراءات فعالة وميسورة التكلفة وعادلة
ومنصفة وشفافة من أجل تمكين أصحاب حقوق الملكية الفكرية
من إنفاذ حقوقهم (انظر الفصل الثاني ،القسم باء(1.و)).وتطبيق
هذه اإلجراءات يجب أن يتفادى إيجاد عوائق أمام التجارة المشروعة،
ويجب أن يوفر وسائل للحماية من إساءة استعمال اإلجراءات.
ويطلب اتفاق تريبس من أعضاء منظمة التجارة العالمية توفير ما
يلي )1( :إجراءت مدنية (أو إدارية) وجزاءات بشأن األسس الموضوعية
لقضية ما )2( ،تدابير مؤقتة؛ ( )3تدابير حدودية؛ و( )4إجراءات جنائية.
وفيما يتعلق باإلجراءات المدنية ،تشمل الجزاءات الرئيسية المتوقعة
في حالة انتهاك الملكية الفكرية األوامر القضائية (المادة )44
واإلتالفات (المادة  )45وجزاءات أخرى ،مثل التدمير أو التخلص خارج
القنوات التجارية للسلع المنتهكة للملكية الفكرية والمواد واألدوات
المستخدمة بشكل أساسي في تصنيع هذه السلع (المادة .)46
ويجب أن تكون هذه الجزاءات لمتوفرة لجميع فئات حقوق الملكية
الفكرية التي يشملها اتفاق تريبس ،بما في ذلك براءات االختراع،
المفصح عنها (مثل بيانات االختبار) والعالمات
والمعلومات غير ُ
التجارية وحق النشر والتأليف .ويتمتع أعضاء منظمة التجارة العالمية
بخيار منح صاحب حقوق الملكية الفكرية الحق في الحصول على
معلومات ضد المتعدي فيما يتعلق باألشخاص اآلخرين المتورطين
وبشأن قنوات التوزيع (المادة 337.)47

األمر القضائي الدائم ،األمر الذي أتاح للمتعدي مواصلة استخدام
ً
وغالبا ما
االختراع المحمي ببراءة بدون ترخيص من صاحب البراءة.
اتخذت هذه الجزاءات شكل اإلتاوات الجارية التي تحددها المحكمة339.
وتتعلق هذه القضايا ببراءات االختراع الطبية وغير الطبية على حد
سواء .وفي بعض القضايا المتعلقة بالبراءات الطبية ،جرى التأكيد
على جزء “المصلحة العامة” للمعيار المكون من أربعة عوامل في
رفض األمر القضائي الدائم بشأن التعدي على البراءات (على سبيل
المثال ،القضايا المتعلقة بغرسات القلب واألوعية الدموية340،
وأنظمة موانع الحمل 341والعدسات الالصقة.)342

وفي عام  ،2013استبدل االتحاد األوروبي الئحة المفوضية األوربية
رقم  2003/1383بالئحة االتحاد األوروبي رقم  .2013/608وتوضح
الحيثية  11من الئحة االتحاد األوروبي رقم  2013/608أنه يجب على
الجمارك ،عند تقييم خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية لألدوية أثناء
العبور ،أن تراعي إذا ما كان هناك احتمال كبير لتسريب هذه األدوية
إلى سوق االتحاد األوروبي346.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

الشكل  :8.4احتجاز األدوية الجنيسة أثناء العبور من قبل جمارك االتحاد األوروبي

احتجار األدوية من قبل
الجمارك بسبب انتهاك
مزعوم لحقوق الملكية
الفكرية في بلد العبور

الشواغل التي
أثيرت في منظمة
الصحة العالمية
ومجلس تريبس

طلب إجراء مشاورات في
إطار مذكرة التفاهم بشأن
تسوية المنازعات لمنظمة
التجارة العالمية من قبل
الهند ( )DS408والبرازيل
()DS409

التطورات المهمة في
فقه وقانون االتحاد
األوروبي

2008

2009-10

2010

2011-16

بناء على الئحة الجمارك
السابقة لالتحاد األوروبي
:2003/1383
ً
رهنا بالتفسيرات
•
المختلفة في المحاكم
(المملكة المتحدة،
هولندا ،بلجيكا)

تشير الحجج إلى المادتين
 41و 42وما إلى ذلك
من اتفاق تريبس كلتا
القضيتين معلقتين

مجلس تريبس:
ً
مزيدا من
طلب الهند
التوضيح من االتحاد
األوروبي

2017-18

 :2011محكمة العدل التابعة لالتحاد
األوروبي (القضيتان المشتركتان
)C-446/09، C-495/09
 :2012المبادئ التوجيهية للجنة

 :2013الئحة الجمارك رقم 2013/608
 :2015حزمة العالمة التجارية

• توجيه االتحاد األوروبي رقم 2015/2436

• الئحة االتحاد األوروبي رقم 2015/2424
 :2016مالحظة اللجنة

المصدر :أمانة منظمة التجارة العالمية

ً
ً
جديدا للعالمات التجارية
تشريعا
وفي  ،2015اعتمد االتحاد األوروبي
يتكون من توجيه االتحاد األوروبي رقم  347 2436/2015والئحة
االتحاد األوروبي رقم  348 ،2424/2015كما هو مدون بصيغته
الحالية في الئحة االتحاد األوروبي رقم 349 ،1001/2017
ويخول
َّ
صاحب الحق في اتخاذ إجراء ضد السلع المزيفة ،بما في ذلك السلع
التي لم يتم اإلفراج عنها للتداول الحر في االتحاد األوروبي 350.ومع
قدم صاحب التصريح أو صاحب السلع
ذلك ،ينقضي الحق إذا َّ
أدلة تفيد بأنه ال يحق لصاحب الحق منع طرح السلع في سوق
بلد الوجهة النهائية .وتشير الحيثية  19من الئحة االتحاد األوروبي
رقم  1001/2017بشأن العالمات التجارية لالتحاد األوروبي والحيثية
 25من توجيه االتحاد األوروبي رقم  2436/2015إلى ضرورة اتخاذ
التدابير المالئمة من أجل ضمان العبور السلس لألدوية الجنيسة،
ولهذا الغرض ،يوضحان أنه يجب على صاحب الحق عدم اتخاذ أي
بناء على التشابهات بين األسماء الدولية غير مسجلة الملكية
إجراء ً
للمواد الفعالة في األدوية والعالمات التجارية ذات الصلة351.
وفي اجتماع مجلس تريبس في يونيو  ،2016أعرب عدد من البلدان
النامية عن مخاوف إزاء تشريع العالمات التجارية الصادر عن االتحاد
األوروبي وتساءلوا عن كيفية ارتباطه بالئحة االتحاد األوروبي الخاصة
بالجمارك رقم  352 ،2013/608وأوضح إخطار صادر عن المفوضية
األوروبية في يوليو  353 2016أنه يجب على الجمارك تجنب احتجاز
األدوية بموجب الئحة االتحاد األوروبي  ،2013/608إال إذا كان من
المعتزم طرحها في سوق االتحاد األوروبي أو إذا كانت السلع تحمل
عالمة مطابقة أو تشبه بصورة أساسية عالمة تجارية محمية في
االتحاد األوروبي .وطرحت الهند ،في اجتماعات مجلس تريبس
في عام  2017وعام  ،2018أسئلة إضافية على االتحاد األوروبي،
ً
سعيا لتوفير مزيد من التوضيح حول اآلثار العملية لإلطار القانوني
المحدثين الواردين في إخطار المفوضية في
التوجيهية
والمبادئ
ُ
354 ،2016
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وتوضح القضية أهمية ضمان عدم خلق األحكام المتعلقة باإلنفاذ
حواجز غير ضرورية أمام التجارة المشروعة في األدوية الجنيسة التي
تمر عبر بلد ثالث .ولهذا الغرض ،هناك حاجة واضحة للتمييز بين
األدوية المزيفة والجنيسة بغية تجنب قضايا التعاريف التي أصبحت
ً
حاجزا بحكم الواقع أمام الوصول إلى األدوية الجنيسة (تمت مناقشة
ً
أيضا في القسم ألف 12.من هذا الفصل).
قضايا التعاريف

.4

معلومات البراءات وعالقتها بسياسة
الصحة العامة

الوصول إلى معلومات عن براءة االختراع مجال يحظى باهتمام
متزايد بالنسبة لمشتريات المنتجات الطبية .فعند اتخاذ قرارات
بشأن المشتريات المتعلقة بشراء بمنتجات عالية الجودة بأفضل
ً
أيضا إلى النظر في وضع براءات
سعر ،قد تحتاج وكاالت المشتريات
االختراع الخاصة بالمنتجات والوضع القانوني لهذه البراءات في
أسواق محددة .ويتضمن الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب)()11(–)8
محتوى ومصادر معلومات البراءات.

.5

استعراض األحكام ذات الصلة في
اتفاقيات التجارة الحرة

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن معايير الملكية الفكرية المدرجة
في بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي لها صلة خاصة بقطاع
التكنولوجيات الطبية ،وكذلك أحكام تسوية المنازعات بين
المستثمرين والدول ( )ISDSفي اتفاقيات التجارة الحرة واتفاق
االستثمار الدولي .وبعد النظر إلى الجهات الفاعلة الرئيسية في
ً
أيضا لمحة عامة عن الدراسات
اتفاقيات التجارة الحرةُ ،يقدم القسم

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

التي سعت نحو تقدير األثر االقتصادي المحتمل لهذه المعايير على
قطاع المستحضرات الصيدالنية والتداعيات المحتملة للنفاذ إلى
التكنولوجيات الطبية .وفي الختام ،تتم مناقشة الدور الذي تؤديه
المنظمات الدولية بإيجاز.
ركزت االتفاقيات التجارية ،منذ الستينيات ،على تقليل الحواجز
أمام التجارة التي يجري تطبيقها “على الحدود” ،مثل التعريفات
الجمركية على الواردات وعمليات التفتيش في منافذ الدخول.
ومنذ التسعينيات ،تميل اتفاقيات التجارة الحرة إلى التركيز على
التدابير “العابرة للحدود” التي تؤثر على اإلطار التنظيمي المحلي355
ومن المزمع اتخاذها من أجل تسهيل االستثمار وتعزيز التعاون في
ً
غالبا التدابير
سالسل القيمة العالمية (انظر اإلطار .)27.4وتشمل
التي تتعلق بالملكية الفكرية (انظر الجدول  .)3.4وقد ازداد عدد
اتفاقيات التجارة الحرة زيادة كبيرة بما ذلك هذه األحكام في الفترة
من  2000إلى  .2019كما تحتوي العديد من االتفاقيات على
أحكام بشأن اختصاصات أخرى ذات صلة ،مثل تطبيق ممارسات
المشتريات السليمة (انظر الفصل الثاني ،القسم باء )4.وسياسة
المنافسة (انظر الفصل الثاني ،القسم باء 2.والفصل الرابع،
القسم دال.)2.
ً
واعتبارا من يونيو  ،2016كان لدى جميع أعضاء منظمة التجارة
العالمية إحدى اتفاقيات التجارة الحرة على األقل سارية356.
وبدأت اتفاقيات التجارة الحرة بالتطور في “المحاور الرئيسية” التي
من بينها الواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،ومنطقة التجارة
الحرة األوروبية ،التي أصبحت مترابطة على نحو متزايد .ويوضح
الشكل  9.4تطور اتفاقيات التجارة الحرة التي جرى التفاوض
بشأنها في الفترة من  2000حتى .2019

وقد دأب تركيز تحليل آثار اتفاقيات التجارة الحرة على الصحة العامة
على أحكام الملكية الفكرية .ومن ثم ،فإن القسم الفرعي التالي
سوف يستعرض أحكام الملكية الفكرية المحددة في اتفاقيات
التجارة الحرة .ومع ذلك ،يمكن أن تؤثر الضوابط المفروضة
ً
أيضا على االبتكار
على التجارة في السلع والخدمات واالستثمار
فمثال ،يمكن تقييد النفاذ عن
والنفاذ إلى التكنولوجيات الطبية.
ً
طريق التدابير غير التعريفية مثل تراخيص استيراد المستحضرات
فضال عن أنظمة التوزيع
الصيدالنية و/أو السلع المشفرة،
ً
التقييدية.

عندما دخل اتفاق تريبس حيز التنفيذ في عام  ،1995كان هناك 44
اتفاقية من اتفاقيات التجارة الحرة سارية ُأخطرت منظمة التجارة
العالمية بها .وفي ديسمبر  ،2019وقت كتابة هذا الدراسة ،تجاوز
المبلغ عنها  300اتفاقية 363.وتعيد
عدد اتفاقيات التجارة الحرة ُ
بعضها التأكيد على مبادئ اتفاق تريبس فحسب .ويحتوي الكثير
منها على التزامات لالنضمام إلى طائفة من اتفاقيات ومعاهدات
الويبو ،على سبيل المثال اتفاقية باريس ،أو معاهدة التعاون بشأن
البراءات ،أو معاهدة قانون البراءات أو معاهدة قانون العالمات
التجارية .وتعيد التأكيد على مبادئ عدم التمييز (أي المعاملة
الوطنية ومعاملة الدولة األولى بالرعاية) التي ينص عليها اتفاق
تريبس (انظر الفصل الثاني ،القسم باء( 1أ)– (ب)) .باإلضافة إلى
ذلك ،بعض المعايير الموجودة في اتفاقيات التجارة الحرة.
وتتضمن نسبة اثنين وثمانين بالمائة من اتفاقيات التجارة
ً
أحكاما تتعلق بالملكية
الحرة التي دخلت حيز التنفيذ بعد 2005
الفكرية .وتحتوي نسبة  20من بينها على أحكام تُ لزم األطراف
بتنفيذ حماية وإنفاذ لحقوق الملكية الفكرية على نطاق أوسع من
المعايير المنصوص عليها في اتفاق تريبس 364.ويشار إلى هذه
ً
غالبا باسم “األحكام اإلضافية في اتفاق تريبس” .وتُ لزم
األحكام
مبادئ عدم التمييز بموجب اتفاق تريبس أطراف اتفاقيات التجارة
الحرة هذه بتوسيع نطاق تطبيق أي معايير أرفع على جميع أعضاء
منظمة التجارة العالمية اآلخرين (انظر الفصل الثاني ،القسم
باء(1.أ)(-ب)).
ورغم أنه ال يوجد نهج موحد لمعايير الملكية الفكرية في اتفاقيات
التجارة الحرة ،يمكن مالحظة قواسم مشتركة بعينها من منظور
تحديد معايير الملكية الفكرية وزيادتها .وعادةً ما تتناول األحكام
ً
موضوعا أو أكثر من
التي تؤثر على التكنولوجيات الصحية
الموضوعات التالية:

()1

قانون البراءات

ً
أحكاما تفصيلية تتعلق
يتضمن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة
بجوانب مختلفة من قانون البراءات .على سبيل المثال ،تحدد
بعض اتفاقيات التجارة الحرة كيفية تطبيق معايير أهلية براءة
االختراع وشرط اإلفصاح الكافي (انظر الفصل الثاني ،القسم
باء(1.ب)( .))3وتنص بعض اتفاقيات التجارة الحرة على وجوب
توفر البراءات لالختراعات التي تعتبر واحدة على أقل تقدير مما
يلي :االستخدامات الجديدة لمنتج معروف ،أو األساليب الجديدة
الستخدام منتج معروف ،أو العمليات جديدة الستخدام منتج
معروف.
ً
أحكاما تنص على التنازل
وقد تتضمن اتفاقيات التجارة الحرة
عن تطبيق االستثناءات األخرى المسموح بها من أهلية براءة
االختراع واالستثناءات والتقييدات على حقوق البراءة في القانون
ً
إلزاميا (انظر
المحلي أو على العكس من ذلك ،تجعل تطبيقها
الفصل الثاني ،القسم باء(1.ب)( .))7ومن ثم قد تشترط أحكام
اتفاقية التجارة الحرة صراحة إمكانية حماية النباتات والحيوانات
ببراءة (انظر المادة  2.9.15من اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب
ً
أيضا بإتاحة استثناء
والواليات المتحدة) .ولكنها قد تُ لزم األطراف
الفحص اإلداري في القانون المحلي (انظر القسم جيم(3.أ)
فمثال ،تنص المادة  49.18من اتفاق الشراكة
( )1أعاله).
ً
الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ على أنه “يجب على كل
طرف اعتماد استثناء الفحص اإلداري لمنتجات المستحضرات
الصيدالنية أو اإلبقاء عليه”.

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

وتشمل اتفاقيات التجارة الحرة الرئيسية التي جرى التفاوض
بشأنها منذ  :2013االتحاد االقتصادي
واالتفاقية االقتصادية والتجارية الشاملة ( )CETAبين االتحاد
األوروبي وكندا 358،واتفاقية التجارة الحرة للقارة األفريقية
 (AfCFTA)،359واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط
الهادئ  (CPTPP)،360واالتفاقية بين الواليات المتحدة والمكسيك
وكندا  (USMCA)،361واتفاقية التجارة بين االتحاد األوروبي
والسوق المشتركة الجنوبية 362.ويتمتع بعضها بتغطية شاملة
على الصعيد األقليمي وتدمج أسواق مهمة وتهدف إلى مواءمة
اللوائح التنظيمية .وعلى الرغم من أن معظم اتفاقيات التجارة
الحرة الحديثة التي جرى التفاوض بشأنها من قبل االتحاد األوروبي
أو الرابطة األوروبية للتجارة الحرة أو الواليات المتحدة تحتوي
على أحكام تتعلق بالمستحضرات الصيدالنية و/أو التكنولوجيات
الصحية على وجه التحديد ،فإن اتفاقية االتحاد األوروبي والسوق
الجنوبية المشتركة ال تحتوي على مثل هذه األحكام.

األوروآسيوي357،

(أ)

استعراض أحكام الملكية الفكرية المحددة
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المكسيك  -بنما

الصين  -جمهورية كوريا

أستراليا  -الصين

جمهورية كوريا  -نيوزيلندا

كولومبيا  -جمهورية كوريا

كوستاريكا  -كولومبيا

يوليو 2015

ديسمبر 2015

ديسمبر 2015

ديسمبر 2015

يوليو 2016

أغسطس 2016













أكتوبر 2016







االتحاد االقتصادي األوروآسيوي
( - )EAEUفيتنام

هندوراس  -بيرو

يناير 2017





كندا  -أوكرانيا

أغسطس 2017







االتحاد األوربي  -كندا (االتفاقية
االقتصادية والتجارية الشاملة)

≤  2إلى  5سنوات

≥  8 ≥/6سنوات







سبتمبر 2017

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -جورجيا

سبتمبر 2017



≥  5سنوات

أكتوبر 2017



≥  6سنوات (باإلضافة إلى ≥  1سنة لدواعي االستعمال
العالجية الجديدة)

تركيا  -سنغافورة

الصين  -جورجيا

يونيو 2018













الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -الفلبين





يونيو 2018

(معلقة)


(معلقة)
( عملية الموافقة على
التسويق فقط)

(معلقة) ≥  3سنوات (دواعي االستعمال/التركيبة/طريقة
االستعمال الجديدة) ≥  8 ≥/5سنوات (مواد بيولوجية
جديدة)

≥  6سنوات

(يتبع)





اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية
عبر المحيط
الهادئ (1)CPTPP

فبراير 2019

≤  5سنوات (عملية
الموافقة على التسويق
فقط)

الترخيص
اإلجباري

نفاذ األجل

الحقوق االستئثارية التنظيمية

ربط
البراءات

اإلنفاذ

الخطابات
الجانبية/إعادة
تأكيد إعالن
الدوحة

ديسمبر 2018

هونغ كونغ ،الصين  -جورجيا

االتحاد األوربي – اليابان

فبراير 2019

اتفاقية التجارة الحرة

الدخول في حيز
النفاذ

أهلية براءة
االختراع

تمديد فترة براءة االختراع،
وشهادات الحماية
التكميلية والصكوك
المماثلة

الجدول  :3.4أحكام اتفاقيات التجارة الحرة المحددة التي تؤثر على النفاذ واالبتكار في قطاع المستحضرات الصيدالنية
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ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

يناير 2013

مايو 2013

أكتوبر 2012

أستراليا  -ماليزيا

جمهورية كوريا  -تركيا

االتحاد األوروبي  -كولومبيا وبيرو/
اإلكوادور

يونيو 2013

يوليو 2013

مارس ( 2013االتحاد
األوروبي وبيرو)
أغسطس 2013
(كولومبيا) 2017
(اإلكوادور)

كوستاريكا  -بيرو

كوستاريكا  -سنغافورة

االتحاد األوروبي  -أمريكا الوسطى

ةرحلا ةراجتلل ةيبوروألا ةطبارلا -
نيصلا ،غنوك غنوه

≥  5سنوات

( عملية الموافقة على
التسويق فقط)

≤  8تاونس

 5سنوات
(يجوز لألطراف تنظيم استثناءات ألسباب تتعلق
بالمصلحة العامة أو حاالت الطوارئ الوطنية أو الضرورة
القصوى)

الحماية بموجب مبادئ عدم

التمييز2

≥  6سنوات (باإلضافة إلى ≤ سنة لدواعي االستعمال
العالجية الجديدة)

أبريل ( 2014االتحاد
األوروبي) يناير 2016
(أوكرانيا)

( تمديد  6أشهر
لالستخدام لدى األطفال)





≥  7 ≥/5سنوات (باإلضافة إلى ≤ سنة لدواعي
االستعمال العالجية الجديدة)

≥  10 ≥/8سنوات (باإلضافة إلى ≥ سنة لدواعي
االستعمال العالجية الجديدة)

≥  5سنوات

( عملية الموافقة على
التسويق فقط)

≤  5سنوات (تمديد 6
أشهر لالستخدام لدى
األطفال)

≤  5سنوات (تمديد 6
أشهر لالستخدام لدى
األطفال)

≥  5سنوات

الترخيص
اإلجباري

نفاذ األجل

الحقوق االستئثارية التنظيمية

يوليو 2014




أهلية براءة
االختراع

تمديد فترة براءة االختراع،
وشهادات الحماية
التكميلية والصكوك
المماثلة

≥  6سنوات

أغسطس 2014

سبتمبر 2014

أغسطس 2013

االتحاد األوروبي  -أوكرانيا

سويسرا  -الصين

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -أمريكا
الوسطى (كوستاريكا ،غواتيماال وبنما)

االتحاد األوروبي  -جورجيا

االتحاد األوروبي  -مولدوفا

ديسمبر 2014

يناير 2015

سبتمبر 2014

أستراليا  -جمهورية كوريا

اليابان  -أستراليا

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -البوسنة
والهرسك

يناير 2015
يناير 2015

كندا  -جمهورية كوريا

اتفاقية التجارة الحرة

الدخول في حيز
النفاذ

الجدول ( :3.4يتبع)

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

ربط
البراءات











































(يتبع)







اإلنفاذ

الخطابات
الجانبية/إعادة
تأكيد إعالن
الدوحة
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جمهورية كوريا  -تركيا

االتحاد األوروبي  -كولومبيا وبيرو/
اإلكوادور

مايو 2013

يونيو 2013

يوليو 2013

أغسطس 2013

مارس ( 2013االتحاد
األوروبي وبيرو)
أغسطس 2013
(كولومبيا) 2017
(اإلكوادور)

كوستاريكا  -بيرو

كوستاريكا  -سنغافورة

االتحاد األوروبي  -أمريكا الوسطى

اليابان  -سويسرا





(عملية الموافقة على
التسويق فقط)

 5سنوات
(يجوز لألطراف تنظيم استثناءات ألسباب تتعلق
بالمصلحة العامة أو حاالت الطوارئ الوطنية أو الضرورة
القصوى)











≥  6سنوات





≤  5سنوات (عملية
الموافقة على التسويق
فقط)

≤  5سنوات

≥  8سنوات





نوفمبر 2010

يوليو 2011

(عملية الموافقة على
التسويق فقط)

مدة معقولة (عادة خمس سنوات)





يوليو 2011





















مدة معقولة (عادة خمس سنوات)

≥  5سنوات (منتج جديد)
≥  3سنوات (منتج يحتوي على كيان كيميائي معتمد
ً
مسبقا)

مدة معقولة (عادة خمس سنوات)

≥  10 ≥/8سنوات (باإلضافة إلى ≤ سنة لدواعي
االستعمال العالجية الجديدة)



(يتبع)







يوليو 2011

≤  5سنوات





≥  5سنوات



الترخيص
اإلجباري

نفاذ األجل

الحقوق االستئثارية التنظيمية

ربط
البراءات

اإلنفاذ











أهلية براءة
االختراع

تمديد فترة براءة االختراع،
وشهادات الحماية
التكميلية والصكوك
المماثلة

الخطابات
الجانبية/إعادة
تأكيد إعالن
الدوحة

≤  5سنوات

مارس 2012

مايو 2012

سبتمبر 2009

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -ألبانيا

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -بيرو

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -كولومبيا

االتحاد األوروبي  -جمهورية كوريا
الموافقة على عملية التسويق فقط)

الواليات المتحدة  -جمهورية كوريا

الواليات المتحدة  -كولومبيا

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -الجبل
األسود

يناير 2015
سبتمبر 2012

كندا  -جمهورية كوريا

اتفاقية التجارة الحرة

الدخول في حيز
النفاذ

الجدول ( :3.4يتبع)
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أبريل 1992












( الموافقة على عملية
التسويق فقط)

≤  5سنوات (عملية
الموافقة على التسويق)









مدة معقولة (عادة ال تقل عن خمس سنوات)









≥  5سنوات







≥  5سنوات







ً
أيضا أن التشريع المعني ألطراف دول أمريكا
 2انظر إعالن حزب االتحاد األوروبي حول حماية بيانات بعض المنتجات الخاضعة للتنظيم .)10(5121A21022:XELEC=iru&8282529559931=diq?/TXT/NE/tnetnoc-lagel/ue.aporue.xel-rue//:sptth :وذكر اإلعالن
ً
مرضيا [.”]...
الوسطى“ ،عن طريق تقديم فترات حماية لمدة خمس سنوات على األقل لمنتجات المستحضرات الصيدالنية [ ،]...يمنح مستوى حماية

ً
عددا من األحكام في الفصل األصلي التفاق شراكة المحيط الهادئ ( )PPTبخصوص الملكية الفكرية ،بما في ذلك ما يتعلق ببراءات االختراع والمستحضرات الصيدالنية .ويلزم موافقة جميع أعضاء اتفاقية الشراكة
 1يعلق اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ
الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ على هذه األحكام من أجل دخولها حيز التنفيذ .لمزيد من التفاصيل ،انظر https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/sectors-secteurs/
.ip-pi.aspx?lang=eng

مالحظات :تعكس المدخالت األحكام اإللزامية التي تضاف إلى االلتزامات القائمة الناشئة عن اتفاق تريبس .تعتبر أسماء األطراف في اتفاقيات التجارة الحرة هي تلك المستخدمة في منظمة التجارة العالمية .مصدر االتفاقيات هو قاعدة بيانات اتفاقيات التجارة اإلقليمية،
المتاحة على الرابط.http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx :

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -تركيا

اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية
()NAFTA

ديسمبر 1999

ديسمبر 2001

سبتمبر 2002

يناير 1994

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -المغرب

الواليات المتحدة  -األردن

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -األردن

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة -
سنغافورة

يناير 2004

يناير 2004

ديسمبر 2004


≥  5سنوات
 عملية الموافقة على
التسويق فقط)























ربط
البراءات

اإلنفاذ

الخطابات
الجانبية/إعادة
تأكيد إعالن
الدوحة



يناير 2005










≥  5سنوات
≥  3سنوات (معلومات سريرية جديدة)

≥  5سنوات

≥  5سنوات
≥  3سنوات (منتج يحتوي على كيان كيميائي معتمد
ً
مسبقا)

ٍ
كاف من السنين يحدده األطراف
عدد

≥  5سنوات ≥  3سنوات (معلومات سريرية جديدة)







≤  5سنوات (عملية
الموافقة على التسويق
فقط)

الترخيص
اإلجباري

نفاذ األجل

الحقوق االستئثارية التنظيمية

يونيو 2005









أهلية براءة
االختراع

تمديد فترة براءة االختراع،
وشهادات الحماية
التكميلية والصكوك
المماثلة

≥  5سنوات

يناير 2006

مارس 2006

أغسطس 2006

سبتمبر 2006

الدخول في حيز
النفاذ

يناير 2003

الواليات المتحدة  -سنغافورة

الواليات المتحدة  -تشيلي

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -تشيلي

الواليات المتحدة  -أستراليا

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -تونس

الواليات المتحدة  -المغرب

اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية
الدومينيكان وأمريكا الوسطى والواليات
المتحدة ()CAFTA-DR

الواليات المتحدة  -البحرين

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة  -جمهورية
كوريا

اتفاقية التجارة الحرة

الجدول ( :3.4يتبع)

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية
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الشكل  :9.4تطور فصول الملكية الفكرية في اتفاقيات التجارة الحرة :التطورات من  2000إلى 2019
عام 2000
نيكاراغوا

االتحاد
األوروبي
()15

المكسيك

اتفاقية التجارة
الحرة ألمريكا
الشمالية

المنظمة االقتصادية
األوروبية

كوستاريكا

الرابطة
األوروبية
للتجارة
الحرة ()4

المغرب

كندا

تركيا

النرويج

الواليات

جزر فارو

المتحدة

دماعة دول
األنديز ()5

عام 2019
نيكاراغوا

تايبيه الصينية

أوروغواي

جمهورية الدومينيكان

مولدوفا

غواتيماال
بنما

هندوراس

كوستاريكا

المكسيك

البوسنة والهرسك

السلفادور

االتحاد األوروبي

الصين

كندا

ألبانيا

مقدونيا الشمالية

جمهورية كوريا
البحرين

الواليات

المغرب

المتحدة

سويسرا

سنغافوره

ُعمان

كولومبيا
اإلكوادور

جماعة دول األنديز

بيرو
أستراليا

تشيلي

اليابان

ماليزيا

الرابطة األوروبية
للتجارة الحرة

النرويج

تركيا
جورجيا
صربيا

جزر فارو

أوكرانيا

إندونيسيا

مصر

تايلند
فييت نام

الجبل األسود

االتحاد االقتصادي
األوروبي

هونغ كونغ ،الصين
األردن
لبنان
تونس

المصدر :أمانة منظمة التجارة العالمية.
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مالحظة :أسماء أعضاء منظمة التجارة العالمية هي األسماء المستخدمة في المنظمة.
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()2

تمديد مدة البراءة

يتطلب عدد من اتفاقيات التجارة الحرة إتاحة إمكانية تمديد مدة
ً
عاما ،التي يتعين توفرها بموجب اتفاق تريبس،
الحماية البالغة 20
لمنتجات المستحضرات الصيدالنية من جملة أمور أخرى .ويكمن
الغرض من هذا التمديد في تعويض مالك البراءة عن الوقت
المستغرق للحصول على الموافقة بالتسويق ،أو بسبب بطء
اإلجراءات في مكتب البراءات .ويمنح بعض أعضاء منظمة التجارة
العالمية هذه التمديدات في شكل تعديالت أو تمديدات لمدة
البراءة ،في حين يتيح البعض اآلخر شهادات الحماية التكميلية
(انظر القسم جيم(3.ز)).

()3

مبررات لمنح التراخيص اإلجبارية

ال يحدد اتفاق تريبس قائمة جامعة مانعة لمبررات منح التراخيص
اإلجبارية .بينما تُ قصر األحكام الواردة في بعض اتفاقيات التجارة
الحرة ،مثل المادة  )6(7.16في اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات
المتحدة وسنغافورة ،والمادة  )7(9.17في اتفاقية التجارة الحرة
بين الواليات المتحدة وأستراليا ،والمادة  )20(4في اتفاقية التجارة
الحرة بين الواليات المتحدة واألردن ،المبررات على االنتصاف
بموجب قانون المنافسة ،وحاالت ملحة قصوى واالستخدام
العام التجاري (انظر القسم جيم(3.أ)(.))2

()4

نظام االستنفاد

بموجب اتفاقية تريبس ،فإن ألعضاء منظمة التجارة العالمية حرية
اختيار نظام االستنفاد الذي يلبي على خير وجه أهداف سياستها
المحلية (انظر القسم جيم(3.و)) .وأكد عدد من اتفاقيات التجارة
الحرة على هذه الحرية .بيد أن بعض اتفاقيات التجارة الحرة،
تتضمن بصفة خاصة حق مالك البراءة في الحد من الواردات
الموازية من خالل العقود.

ً
موضحا في الفصل
يرد مصطلح “الحقوق االستئثارية التنظيمية”
الثاني ،القسم ألف(6.و) .وال يتطلب اتفاق تريبس التابع لمنظمة
التجارة العالمية من أعضاء المنظمة إدراج الحقوق االستئثارية
التنظيمية في التشريعات المحلية.
وتُ حدد بعض اتفاقيات التجارة الحرة ضرورة توفر فترة استئثارية
تنظيمية ،في حين تنص بعض اتفاقيات التجارة الحرة على
الحقوق االستئثارية التنظيمية في إطار تنفيذ المادة  3.39من
اتفاق تريبس التابع لمنظمة التجارة العالمية (انظر الفصل الثاني،
القسم ألف(6.و) وباء(1.ج)) .وفي بعض الحاالت ،تُ حدد الحقوق
االستئثارية التنظيمية بعدد من السنوات (انظر الجدول .)3.4
وتنص بعض اتفاقيات التجارة الحرة على إمكانية تمديد الفترات
االستئثارية .وتطلب بعض اتفاقيات التجارة الحرة من األطراف
ً
دعما
تطبيق فترات استئثارية عند تقديم معلومات سريرية جديدة
ً
مسبقا تتناول دواعي استعمال أو تركيبة أو طريقة
لمنتج معتمد
استعمال جديدة.
كما تغطي استئثارية البيانات في اتفاقات معينة للتجارة الحرة،
حاالت يسمح فيها طرف في اتفاق للتجارة الحرة بمنح موافقة
على تسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم على أساس موافقة
سابقة بتسويق نفس المنتج أو منتج مماثل في بلد آخر .وكان

وينص عدد من اتفاقيات التجارة الحرة على توفير حق استئثاري
في التسويق و/أو بيانات إضافية لمستحضرات األدوية البيولوجية
بما يتجاوز الفترات االستئثارية لألدوية ذات الجزئيات الصغيرة
(انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.د)) .وفي العديد من الواليات
القضائية ،لم يكن هناك تمييز بين األدوية البيولوجية واألدوية
ذات الجزئيات الصغيرة من حيث البيانات و/أو الحق االستئثاري
في التسويق قبل إبرام إحدى اتفاقيات التجارة الحرة366.
فمثال ،نصت المادة  49.20من اتفاقية الواليات المتحدة
ً
ً
مبدئيا في  ،2018على
والمكسيك وكندا على النحو المتفق عليه
فترة ال تقل عن عشر سنوات من حماية بيانات االختبار لمنتجات
األدوية البيولوجية الجديدة .وفي ديسمبر  ،2019وافق األطراف
على جملة أمور منها إجراء تغييرات على الفصل الخاص بالملكية
الفكرية وإلغاء هذا االلتزام .ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في
يوليو  2020بعد تصديق جميع األطراف .وأثناء سير المفاوضات
ً
أيضا النقاش حول مدة
بشأن اتفاق شراكة المحيط الهادئ ،دار
الفترة االستئثارية التنظيمية لمنتجات األدوية البيولوجية .وتمثل
أحد الشواغل في أن تمديد الفترة االستئثارية لمنتجات األدوية
ً
عاما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في النفقات
البيولوجية إلى 12
الصحية 367.وتم تعليق هذه األحكام من جملة أمور أخرى في
النص النهائي التفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط
الهادئ368 .

()6

ربط البراءات

بينما ال يتضمن اتفاق تريبس أي شروط فيما يخص ربط
ً
ً
أحكاما
عددا من اتفاقيات التجارة الحرة يتضمن
البراءات ،فإن
في هذا الشأن (انظر الفصل الثاني ،القسم ألف(6.ز)).ومن
الناحية العملية ،من المالحظ أن البلدان التي وافقت على
األحكام المتعلقة بربط البراءات في اتفاقيات التجارة الحرة ال
تزال تحتفظ ببعض المرونة والسلطة التقديرية في تنفيذ بعض
سمات النظام على الصعيد المحلي (سون وآخرون.)2018 ،

()7

اإلنفاذ

تعتبر معايير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الواردة في اتفاقيات
ً
واسعا وال تختص بقطاع
التجارة الحرة بصفة عامة مجال تطبيق
محدد .ويحتمل أن يكون لعدد من هذه المعايير تأثير مباشر على
قطاع المستحضرات الصيدالنية .فعلى سبيل المثال ،تشمل
أحكام اإلنفاذ ذات الصلة ،تطبيق تدابير الحدود بالنسبة لحقوق
الملكية الفكرية بخالف العالمات التجارية ،وحق االستنساخ (التي
ً
أحكاما إلزامية بالفعل بموجب اتفاق تريبس)،
تعتبر بالنسبة لهما
وكذلك تطبيقها على البضائع العابرة .وخالصة القول أن “تدابير
الحدود” تتيح ألصحاب الحق العمل مع السلطات الجمركية لمنع
استيراد سلع تنتهك حقوق الملكية الفكرية (انظر الفصل الثاني،
القسم باء(1.و) والفصل الرابع ،القسم جيم(3.ح)).

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

()5

الحقوق االستئثارية التنظيمية

من تأثير ذلك ،منع شركات المنتجات الجنيسة من االعتماد على
بيانات االختبار التي قدمتها شركة المنتجات األصلية إلى حكومة
بلد آخر ،حتى لو لم تكن أي من بيانات االختبار هذه قد قدمت
لحكومة البلد الذي تسعى فيه شركة المنتجات الجنيسة إلى
تسويق منتجاتها .وقد نفذت أطراف اتفاقيات التجارة الحرة هذه
االلتزامات بطرق مختلفة365.
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()8

إعادة تأكيد مواطن المرونة في اتفاق تريبس
ومبادئ إعالن الدوحة

يتضمن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة إعادة التأكيد على إعالن
الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة في فصل الملكية
الفكرية بها .ويؤكد بعض اتفاقيات التجارة الحرة اتفاق األطراف
على أال تؤثر معايير الملكية الفكرية التي تحددها اتفاقية للتجارة
الحرة ال على حقهم في اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة وال
على حقهم في استخدام أوجه المرونة اإلضافية المتاحة ألعضاء
منظمة التجارة العالمية من خالل نظام الترخيص اإلجباري الخاص
(انظر القسم جيم(3.أ)( .))3وتحتوي بعض اتفاقيات التجارة الحرة
على مثل هذه األحكام في صلب االتفاق .وقد عولج هذا بالنسبة
التفاقيات أخرى للتجارة الحرة بما يسمى “خطابات جانبية” .ويرمي
هذا التأكيد إلى تبديد أوجه القلق من أن معايير اتفاقيات التجارة
الحرة قد تحد من مواطن المرونة المتاحة بموجب اتفاق تريبس
والصكوك الالحقة.

(ب) تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة
تتيح آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة (،)ISDS
المدرجة في اتفاقيات التجارة الحرة وكذلك في اتفاقيات
االستثمار الدولية ( ،)IIAsللمستثمرين (مثل ،الشركات الخاصة)
الفرصة لمقاضاة الدول والمطالبة بتعويضات في حاالت
االنتهاكات المزعومة التفاقية التجارة الحرة (ميلر وهيكس،
2015؛ انظر اإلطار  .)26.4ومن المتفق عليه عادة بين أطراف
إحدى اتفاقيات التجارة الحرة أو اتفاقيات االستثمار الدولية
اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ()ICSID
بوصفه المحفل لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول،
حيث يجري فيه االستماع إلى هذه القضايا من قبل هيئة من
المحكمين يوافق عليها األطراف369 .
وقد ازداد عدد قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين
والدول المعروفة والمستندة إلى معاهدة منذ أوائل القرن

الحادي والعشرين ،من  13دعوى تحكيم في عام 2000
إلى  71في عام  370 ،2018ويقع معظم هذه القضايا خارج
نطاق قطاع المستحضرات الصيدالنية .وقد أصبحت فصول
ً
ً
ثابتا في اتفاقيات التجارة الحرة 371 .وفي بعض
مكونا
االستثمار
مثال الفصل الثامن من االتفاقية االقتصادية
هذه الفصول،
ً
والتجارية الشاملةُ ،صنفت الملكية الفكرية على أنها استثمار،
مما يعني أن عدم االمتثال ألحكام الملكية الفكرية في اتفاقيات
التجارة الحرة ذات الصلة يمكن أن يسفر عن قضايا لتسوية
المنازعات بين المستثمرين والدول372 .
أدت بعض القضايا إلى إثارة مخاوف من أن النتائج يمكن
وقد ّ
أن تؤثر على األنظمة الصحية وتُ ثني عن وضع لوائح الصحة
العامة 373 .ومن ناحية أخرى ،فقد تبين أن اتفاقات االستثمار
الدولية تزيد بالفعل االستثمار األجنبي المباشر ( )FDIفي البلدان
التي تبرم هذه االتفاقات ،ولكن فقط في حالة عدم الطعن
ً
الحقا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات
ضد هذه البلدان
االستثمار .وقد تفقد الحكومات االستثمار األجنبي المباشر إذا
امتثلت أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وتتكبد
ً
نزاعا (ألي
خسائر أكبر في االستثمار األجنبي المباشر عندما تخسر
وبينهاردت.)2011 ،
وقد انعكست وجهات النظر المختلفة عن آثار قضايا المنازعات
بين المستثمرين والدول في مفاوضات اتفاقيات التجارة
ً
مؤخرا .وتضمنت مسودات وثائق اتفاق
الحرة التي جرت
الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ،بالصيغة التي تفاوض بشأنها
األطراف األصليون ،استثناء المنازعات بين المستثمرين والدول
لتدابير مكافحة التبغ .ومن الجدير بالذكر أنه تم اإلبقاء على
هذا االستثناء في المادة  5.29من اتفاق الشراكة الشاملة
ً
وأيضا ،في إطار اتفاق الشراكة
والتقدمية عبر المحيط الهادئ.
الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ ،أبرمت نيوزيلندا
اتفاقيات مع أستراليا ،وبروناي دار السالم ،وماليزيا ،وبيرو،
العامين وغيرهما
وفيتنام من أجل استثناء التعليم والصحة
َ
من الخدمات االجتماعية من تسوية المنازعات بين المستثمرين
والدول اإلجبارية بينهم374 .

اإلطار  :26.4القضايا بموجب اتفاقيات االستثمار الدولية واتفاقيات التجارة الحرة
رفعت شركة مصنعة للتبغ قضيتين لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ،بموجب اتفاقيات االستثمار الدولي ،ضد أوروغواي
وأستراليا ،تدعي أن القيود الوطنية على تغليف السجائر والدعاية لها تنتهك حقوق العالمة التجارية للشركة .في قضية أستراليا،
لم تتطرق هيئة التحكيم إلى ادعاءات الشركة المصنعة للتبغ ،حيث قضت هيئة التحكيم بأن المستثمر أساء استخدام حقوقه (أو
غير هيكل شركته للحصول على الحماية بموجب إحدى معاهدات االستثمار في وقت كان من
أساء استخدام اإلجراءات) عندما ّ
المتوقع فيه حدوث نزاع مرتبط بتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول ،ولهذا السبب لم يتم قبول دعوى المستثمر 375.وفيما
يخص قضية األوروغواي ،ادعت الشركة المصنعة للتبغ حدوث انتهاكات عديدة التفاقية االستثمار الدولي بين أوروغواي وسويسرا
تشمل نزع الملكية والحرمان من المعاملة العادلة والمنصفة وعدم استخدام استثمارات الجهات المطالبة والتمتع بها وعدم مراعاة
االلتزامات بموجب بند شامل وإنكار العدالة .ورفضت هيئة التحكيم جميع ادعاءات الشركة المصنعة للتبغ376.
وادعت
وفي قضية أخرى ،رفعت شركة للمستحضرات الصيدالنية قضية تسوية منازعات بين المستثمرين والدول ضد كنداّ ،
أن إبطال بعض البراءات من قبل المحاكم الكندية انتهك الفصل الخاص باالستثمار في اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية
ووجد أن براءات االختراع لكال الدواءين “غير صالحة لعدم جدواها” في كندا .وزعم المدعي بأنه كان هناك تغيير في شرط
(ُ .)NAFTA
ً
ً
ً
نظرا لكونه “غير ثابت وغير متسق” ،وله آثار غير
تمييزيا،
تعسفيا و/أو
المنفعة في قانون البراءات الكندي وأن شرط المنفعة كان
مؤاتية على قطاع المستحضرات الصيدالنية أكثر من غيره ويصب في صالح أصحاب البراءات الوطنية من الناحية العملية .وخلصت
هيئة التحكيم إلى أنه لم يكن هناك تغيير جوهري أو جذري في قانون البراءات الكندي ،ولم تثبت شركة المستحضرات الصيدالنية
أن شرط المنفعة كان “غير ثابت وغير متسق” ،كما أنه لم يسفر عن تمييز ضد قطاع المستحضرات الصيدالنية أو أصحاب البراءات
األجانب .وجاء الحكم في صالح الدولة377.
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(ج)

الجهات الفاعلة الرئيسية في اتفاقيات التجارة
الحرة

يدرج الجدول  3.4بعض األحكام التي تؤثر على االبتكار والنفاذ في
قطاع المستحضرات الصيدالنية .وتعكس المدخالت األحكام التي
تضيف إلى التزامات اتفاق تريبس الحالي فقط .وتوضح القائمة
أن اتفاقيات التجارة الحرة ،التي توضح لألطراف كيفية تطبيق
أحكام اتفاق تريبس الحالي أو تنص على معايير أعلى لحماية
حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ،تتجمع في ثالث مناطق جغرافية
رئيسية وحولها ،وهي الواليات المتحدة ،والرابطة األوروبية للتجارة
الحرة ( )EFTAواالتحاد األوروبي:
ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين ،أقام االتحاد
األوروبي سلسلة من الروابط ،والشراكات ،واتفاقات التجارة.
ً
واعتبارا من أكتوبر  ،2019تم إخطار منظمة التجارة العالمية
بدخول  43اتفاقية من اتفاقيات التجارة الحرة حيز التنفيذ378.
ويهدف االتحاد الجمركي مع تركيا عام  1995واتفاقيات تحقيق
االستقرار واالرتباط (أي االتفاقيات التي تعقدها البلدان بغية
تسهيل إمكانية االنضمام إلى االتحاد األوروبي في نهاية
المطاف) المبرمة مع العديد من بلدان وسط أوروبا 379،إلى
مواءمة مستوى الحماية مع المستوى الموجود في االتحاد
األوروبي .وينص عدد من اتفاقيات التجارة الحرة السابقة على
حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع “أرفع المعايير
الدولية” 380أو “المعايير الدولية السائدة” 381،بدون تحديد
المعنى الدقيق لهذه المعايير ،على وجه الخصوص ،سواء
كانت النقطة المرجعية هي االتفاقيات متعددة األطراف
(مثل اتفاق تريبس) أو أي معايير أخرى منصوص عليها ،على
سبيل المثال ،المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة
الحرة األخرى .ومنذ أوائل العقد الثاني من األلفية الثانية،
تتضمن اتفاقيات التجارة الحرة التي تفاوض بشأنها االتحاد
مفصال عن حقوق الملكية الفكرية .وينطبق
فصال
األوروبي
ً
ً
مثال ،على االتفاقية االقتصادية والتجارية الشاملة
ذلك،
ً
وكذلك اتفاقيتي التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي وجورجيا
واالتحاد األوروبي وأمريكا الوسطى.

ً
واعتبارا من أكتوبر  ،2019كان لدى الواليات المتحدة 14

ً
اتفاقية من اتفاقيات التجارة الحرة سارية مع  20بلدا ،وقد
أخطرت منظمة التجارة العالمية بها 383.وبوجه عام ،تتناول
اتفاقيات التجارة الحرة هذه حقوق الملكية الفكرية على نحو
شامل.
ويتضمن معظم اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها االتحاد األوروبي
والرابطة األوروبية للتجارة الحرة والواليات المتحدة أحكام حقوق
الملكية الفكرية التي تتعلق بالتكنولوجيات الطبية .وهذا يعكس
حقيقة أنهم يحتضنون أكبر منتجي ومصدري هذه التكنولوجيات
(انظر القسم دال(1.أ)) ،ومن ثم ،لهم مصلحة في تحسين النفاذ
إلى األسواق وتسهيل االستثمار .وعلى النقيض من ذلك ،فإن
األحكام المفصلة بشأن حقوق الملكية الفكرية المحددة عادة ما
تكون نادرة ،أو حتى غائبة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين
ً
نموا .ومع ذلك ،يتم إقرار
بلدان أخرى ،وال سيما البلدان األقل

(د)

تحليل األثر االقتصادي

ُيحتمل أن يؤثر كل معيار من معايير حماية الملكية الفكرية األعلى
المعتمدة في اتفاقيات التجارة الحرة  -سواء بمفرده أو بموازاة مع
المعايير األخرى  -على كل من ابتكار التكنولوجيات الطبية ومن
ثم النفاذ إليها .ويستمر االتجاه نحو إدراج أحكام مفصلة لحقوق
الملكية الفكرية ،بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة األخيرة التي
تفاوضت عليها الجهات الثالث الفاعلة الرئيسية  -االتحاد األوروبي
والرابطة األوروبية للتجارة الحرة والواليات المتحدة .وفي الوقت
ذاته ،زاد االستعداد إلدراج ضمانات الصحة العامة في هذه
االتفاقيات – إما في الفصول الخاصة بالملكية الفكرية واالستثمار
ً
أيضا.
أو في الخطابات الجانبية – زيادة كبيرة
بحث العديد من الدراسات األثر االقتصادي ألحكام حقوق
الملكية الفكرية ( )IPRالخاصة باتفاقيات التجارة الحرة ( )FTAفي
قطاع المستحضرات الصيدالنية .وقدرت دراسة ُأعدت في عام
 2009بتكليف من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة أن
اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية الدومينيكان وأمريكا الوسطى
ً
وفقا للسيناريو
والواليات المتحدة ( )CAFTA-DRستؤدي
المطبق إلى زيادة في اإلنفاق العام على األدوية في كوستاريكا
تتراوح من  176مليون دوالر أمريكي إلى  331مليون دوالر
أمريكي بحلول عام  ،2030بسبب النسبة الزائدة من المكونات
الصيدالنية الفعالة التي تخضع للحقوق االستئثارية بنسبة تتراوح
من  6إلى  9بالمائة في عام  2010إلى نسبة تتراوح من  24إلى
 28بالمائة في عام  .2030وكانت التداعيات األقوى متوقعة من
معايير قابلية براءات االختراع للتسجيل ومعايير استئثارية بيانات
االختبار 384.وتوقعت دراسة مماثلة أجريت عام  2009للجمهورية
الدومينيكية زيادة متواضعة في السعر تتراوح من  9بالمائة إلى
 15بالمائة للمكونات الفعالة بحلول عام  .2027وكان أقوى
ً
متوقعا من األحكام الخاصة استئثارية البيانات .ومن المثير
تأثير
ً
أيضا بأن عدم تماثل المعلومات
لالهتمام ،أن المؤلفين أفادوا
وعيوب السياسة الحكومية سيكون لهما تأثير على األسعار أكبر
من تأثير التغييرات التنظيمية في نظام الملكية الفكرية385.
وفي عام  ،2009طور المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة
ً
نموذجا إلجمالي تأثير حقوق الملكية
نموذج محاكاة -
 والذي يمكن تطبيقه على سيناريوهات وطنية مختلفة لتقييمتأثير التغييرات في نظام الملكية الفكرية على النفاذ إلى األدوية.
ُ
طبق النموذج في البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية
الدومينيكان واإلكوادور وبيرو 387.وقد وجدت دراسة ،أجرتها
منظمتان من منظمات المجتمع المدني في كولومبيا عام
 ،2012أن إدخال استئثارية البيانات مقابل التفضيالت التجارية
في عام  ،2002قد أدى إلى نفقات إضافية تبلغ  412مليون
دوالر أمريكي ،وهو ما تأكد في وقت الحق في مفاوضات اتفاق
التجارة الحرة 388.وقدرت ورقة إحاطة قدمتها أوكسفام [منظمة
أوكسفورد للتحرر من الجوع (أوكسفام)] عام  2007أن أسعار
األدوية في األردن قد زادت بنسبة  20بالمائة منذ إبرام االتفاق
مع الواليات المتحدة .وهنا مرة أخرى ،جرى إظهار أن استئثارية
ً
سببا لتأخير دخول ما يقرب من  80بالمائة من
البيانات كانت
ً
حديثا بين عامي 2002
األنواع الجنيسة من األدوية التي أطلقت
و ،2006إلى السوق مع زيادة لنفقات األدوية تقدر بما يتراوح
بين  6.3ماليين دوالر و 22.04مليون دوالر 389.قدر مجلس
الفكرية386

جيم .محددات النفاذ المرتبطة بالملكية الفكرية

ً
واعتبارا من أكتوبر  ،2019فقد أبرمت الرابطة األوروبية

للتجارة الحرة ،التي تضم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج
وسويسرا ،شبكة واسعة تشمل  29اتفاقية من اتفاقيات
التجارة الحرة 382.وفي مجال الملكية الفكرية ،يركز معظم
هذه االتفاقيات على االرتقاء بالمعايير فيما يتعلق بتمديد مدة
براءة االختراع والحقوق االستئثارية التنظيمية ،وتدابير اإلنفاذ
على الحدود.

أحكام مفصلة بشأن البراءات أو الحقوق االستئثارية التنظيمية أو
حماية بيانات االختبار أو جميعهم في بعض اتفاقيات التجارة الحرة
بين البلدان النامية.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

مراجعة أسعار األدوية المشمولة ببراءات اختراع الكندي أن إدخال
ً
بيولوجيا األرخص من شأنه توفير ما بين 332
األدوية المماثلة
ً
ً
ً
بناء على أرقام
كنديا و 1.8مليون دوالر كندي سنويا،
دوالرا
ً
المبيعات لمنتجات األدوية البيولوجية الحالية في عام 390 .2016
وإن تقييم األثر االقتصادي لفصول محددة في اتفاقيات التجارة
الحرة بطريقة معزولة عن غيرها قد ال ينصف البناء الشامل
التفاقيات التجارة الحرة وآثارها المترتبة عليها من حيث خلق
الثروات ،وتحسين مستويات المعيشة ،وتوفير إجراءات شفافة
غير تمييزية تؤدي إلى تحقيق قيمة أفضل مقابل المال ،من بين
أمور أخرى .وإن تقييمات األثر التي أعدتها أطراف في اتفاقية
تجارة حرة بعينها ،التي تغطي آثار اتفاقية التجارة الحرة ككل،
ً
شيوعا.
أكثر

(هـ) دور المنظمات الدولية
ترصد منظمة التجارة العالمية وترفع التوعية اتفاقيات التجارة الحرة،
من بين أمور أخرى ،من خالل دراسة اتفاقيات التجارة الحرة التي
أخطرت بها لجنة اتفاقيات التجارة اإلقليمية ومن خالل المراجعة
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الدورية للسياسات التجارية الوطنية بموجب آلية مراجعة السياسات
ً
واستنادا إلى المادة  3.63من اتفاق تريبس ،يمكن ألعضاء
التجارية.
ً
منظمة التجارة العالمية أيضا السعي لالطالع على ،أو الحصول على
معلومات عن ،االتفاقيات الثنائية من أعضاء منظمة التجارة العالمية
اآلخرين.
مد عدد من القرارات التي
وفيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية ،اعتُ َ
تدعو الدول األعضاء في المنظمة إلى مراعاة جوانب المرونة في
اتفاق تريبس والصكوك الالحقة مثل (إعالن الدوحة ونظام الترخيص
اإلجباري الخاص) في اتفاقات التجارة (على سبيل المثال ،انظر
العنصر (2.5ج) من االستراتيجية وخطة العمل العالميتين المتعلقتين
بالصحة العامة واالبتكار [ ]GSPA-PHIالتي أقرت بموجب القرار
“ج ص ع ”21-61الذي أصدرته جمعية الصحة العالمية (.)WHA
نشر المكتب اإلقليمي للشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية
دليل سياسة بالنسبة للمفاوضين والمنجزين ألحكام الملكية الفكرية
في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية (السعيد.)2010 ،

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة
النقاط الرئيسية
•تهدف حماية الملكية الفكرية إلى تعزيز الحوافز المرتكزة على السوق الستثمار الموارد في استحداث المنتجات وتسويق
التكنولوجيات الجديدة.
•تحدد المعاهدات التي تديرها الويبو ومنظمة التجارة العالمية واتفاق تريبس إطار الملكية الفكرية العالمي على وجه الخصوص.
ً
للبت في
كبيرا لواضعي السياسات
مجاال
تعتبر المعايير المتعددة األطراف للملكية الفكرية هي معايير ُدنيا ،ولذلك فهي تترك
ّ
ً
نحو يدعم أهداف الصحة العامة.
تنفيذها على ٍ

صم ٌم لدعم االبتكار ،وفي الوقت نفسه ليقدم آلية لضمان أن هذه االبتكارات في متناول المجتمع .وتعتبر
•نظام البراءات ُم َّ
ً
ً
مهما للمعلومات الفنية والقانونية.
مصدرا
البراءات المنشورة وطلبات البراءات
• ُيستخدم نظام العالمات التجارية للتمييز بين المنتجات وإلعالم المستهلك .وتُ ستخدم العالمات التجارية لتوسيم ٍّ
كل من
المستحضرات األصلية والجنيسة .ومن أجل تجنب حدوث التباس ،يجب أن تكون العالمات التجارية للمستحضرات الصيدالنية
متميزةً عن األسماء الدولية غير المسجلة الملكية للمستحضرات.

•يتيح اتفاق تريبس مواطن المرونة في التنفيذ على الصعيد الوطني .ويؤكد إعالن الدوحة الالحق على "حق الدول األعضاء في
منظمة التجارة العالمية في االستخدام الكامل لألحكام الواردة في اتفاق تريبس ،الذي يوفر "المرونة" لحماية الصحة العامة.
•ولسياسات وقانون المنافسة دور مهم تلعبه في تحسين النفاذ إلى التكنولوجيات الصحية وتعزيز االبتكار .ويمكن معالجة
القيود غير المبررة المفروضة على المنافسة ،سواء الناجمة عن إساءة استعمال وضع مهيمن ناتج عن حقوق الملكية الفكرية
أو العوامل األخرى أو االتفاقيات المنافية للمنافسة من خالل إنفاذ قانون المنافسة .وفيما يتعلق باالبتكار ،يكمن أحد
الشواغل الرئيسية في مراقبة عملية االندماج ،حيث يجب أن تضمن سلطات المنافسة أن عمليات الدمج ال تهدد مسارات
البحث والتطوير.
•تعتمد جميع البلدان على الواردات ،بدرجات متفاوتة ،لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكانها .ويبرز هذا االعتماد بوضوح في
األنظمة الصحية الوطنية للبلدان النامية األصغر.
ً
ً
مالئما للقواعد على الصعيد الدولي بغية النهوض بالتجارة
إطارا
•توفر اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية
الفعالة والممارسات المثلى في مجال المشتريات العامة .ويمكن أن تساهم هذه في تحسين إمكانية الحصول على األدوية
ّ
ً
والقدرة على تحمل تكاليفها ،ومن ثم جعل األنظمة الصحية أكثر كفاءةً
وفعالية من حيث التكلفة.
• َّ
شكلت اتفاقيات التجارة الحرة إطار النفاذ واالبتكار في بلدان عديدة.

ً
ً
كليا على ذاته فيما يتعلق
اعتمادا
ليس ثمة بلد في العالم يعتمد
بالمنتجات والمعدات التي تحتاج إليها أنظمة الصحة العامة لديه
ً
ً
كبيرا على الواردات .ومن ثم قد
اعتمادا
– فمعظم البلدان يعتمد
توفر إحصاءات التجارة رؤى متبصرة حول تطور األنماط المتعلقة
بالحصول على المنتجات ذات الصلة بالصحة .وتؤثر العوامل
المؤثرة على الواردات على توافر المنتجات والتكنولوجيات ذات
الصلة بالصحة وكذلك على أسعارها ،ومن ثم تكون لها عواقب
مباشرة على فرص الحصول عليهما .والتعريفات الجمركية عامل
من العوامل الرئيسية التي تؤثر على الواردات ،لكن يتأثر سعرها
ً
أيضا بالتدابير غير الجمركية ،مثل التراخيص واللوائح
وتوافرها
وإجراءات االستيراد األخرى .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تكاليف
التوزيع المحلية ،مثل هوامش ربح تجارة الجملة والتجزئة ورسوم
تركيب وتوزيع األدوية ،قد ترفع األسعار بشكل كبير.

(أ)

ويصعب تحليل إحصاءات التجارة والتعريفات الجمركية على
المنتجات ذات الصلة بالصحة في ظل عدم وجود تصنيف واضح
المعالم

ً
نموا
شهدت التجارة الدولية في المنتجات المتصلة بالصحة
ً
كبيرا منذ عام  .1995وارتفعت قيمة الواردات في مجموعات
المجمعة من  106مليارات دوالر أمريكي في
السبع
المنتجات
ُ

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

.1

بيانات التجارة الدولية والتعريفات
المتعلقة بالمنتجات الصحية

للمنتجات الصحية في اتفاقات منظمة التجارة العالمية ()WTO
والنظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها ()HS
في القوائم الجمركية (التي تستخدم لمراقبة التجارة الدولية).
ذلك أن العديد من المنتجات – مثل المكونات الكيميائية – له
استعماالت نهائية طبية وغير طبية .وفي حالة عدم وجود
تعريف دقيق ،يستعرض هذا القسم بيانات التعريفات الجمركية
والتجارة للمنتجات ذات الصلة بالصحة التي يتم تعيينها تحت 413
ً
ً
ً
فرعيا من النظام المنسق عام  2017لتوصيف
جمركيا
عنوانا
ً
ً
وإقليما .يشمل هذا
بلدا
السلع األساسية وترميزها ( )HSلـ 197
التعريف المنتجات التي تتراوح من المواد الكيميائية العضوية
والمنتجات الصيدالنية إلى الماسحات الضوئية بالموجات فوق
الصوتية وكراسي أطباء األسنان .وتتجمع هذه المنتجات في سبع
مجموعات (انظر الجدول .)4.4

التجارة الدولية في المنتجات المتصلة بالصحة
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

الجدول  :4.4المنتجات المتصلة بالصحة العامة
المجموعة ألف

صناعة المستحضرات
الصيدالنية

المجموعة
باء

المدخالت
الكيميائية

المجموعة جيم

المعدات الطبية،
وغيرها من المدخالت

ألف1
األدوية التي تباع بالتجزئة

ً
ً
ً
فرعيا يغطي األدوية المهيأة بمقادير معايرة ومعبأة للبيع بالتجزئة
جمركيا
عنوانا
15

ألف2
األدوية التي تبع بكميات كبيرة

ً
ً
ً
فرعيا يغطي األدوية غير المهيأة بمقادير معايرة للبيع بالتجزئة ،أي تباع
جمركيا
عنوانا
15
بكميات كبيرة

ألف3
مدخالت محددة لصناعة المستحضرات الصيدالنية

ً
ً
ً
فرعيا يغطي مدخالت محددة لصناعة المستحضرات الصيدالنية ،على سبيل
جمركيا
عنوانا
43
المثال ،المضادات الحيوية والهرمونات والفيتامينات

باء
المدخالت الكيميائية لألغراض العامة

ً
ً
ً
فرعيا يغطي المدخالت الكيميائية المستخدمة في صناعة المستحضرات
جمركيا
عنوانا
249
الصيدالنية والصناعات األخرى

جيم1
مدخالت المستشفيات والمختبرات

ً
ً
ً
فرعيا يغطي الضمادات والحقن ،والقفازات ،واألواني الزجاجية المخبرية،
جمركيا
عنوانا
35
والكواشف التشخيصية ،إلخ

جيم2
معدات التكنولوجيا الطبية

ً
ً
ً
فرعيا يغطي األجهزة الطبية المستخدمة في التشخيص أو العالج وتغطي
جمركيا
عنوانا
39
األثاث ،واألشعة السينية ،واآلالت ،إلخ

جيم3
أجهزة تقويم العظام

ً
ً
ً
فرعيا يغطي العكازات ،والكراسي المتحركة ،وعدسات النظارات ،واألسنان
جمركيا
عنوانا
17
االصطناعية ،وأجهزة المساعدة على السمع ،إلخ

والمحدثة على أساس “المزيد من التجارة من أجل صحة أفضل؟ التجارة الدولية والتعريفات الجمركية للمنتجات
المعدلة ُ
المصدر :أمانة منظمة التجارة العالمية .عملية اختيار المنتج ُ
الصحية” ،في أكتوبر  ،2012ماتياس هيلبلي ،ورقة عمل منظمة التجارة العالمية .ERSD-2012-17

عام  1995إلى  1.052مليار دوالر أمريكي في عام  .2018ومن
ثم ،تضاعفت واردات المنتجات الصحية في جميع أنحاء العالم
ً
تقريبا  -وقد شهدت جميع فئات المنتجات
بمقدار عشرة أضعاف
ً
تقريبا معدالت نمو سنوي مركب أعلى من النمو
التي تم تحليلها
391
وفي عام  ،2018شكلت التجارة
التجاري للسلع بشكل عام.
في المنتجات المتصلة بالصحة ما يقرب من  5بالمائة من التجارة
السلعية العالمية .وكما يظهر في الشكل  ،10.4شهدت واردات
األدوية (أي األدوية المعبأة للبيع بالتجزئة في الفئة ألف،1
واألدوية التي تباع بكميات كبيرة في الفئة ألف )2أعلى معدالت
من النمو السنوي المركب 13.5 ،بالمائة للفئة ألف 1و13.9
بالمائة للفئة ألف .2ويلي النمو في هذه الفئات مباشرة زيادة في
أهمية أجهزة تقويم العظام (الفئة جيم )3ومعدات التكنولوجيا
الطبية (الفئة جيم )2ومدخالت المستشفيات والمختبرات (الفئة
جيم .)1وتمثل معدات التكنولوجيا الطبية اآلن أكثر من 17
بالمائة من جميع واردات المنتجات الصحية .وتجدر اإلشارة إلى
دينامية وأهمية التجارة في المنتجات الصيدالنية واألدوية .وفي
الواقع وعلى الرغم من الطائفة الكبيرة ً
جدا من المنتجات التي تم
استعراضها في هذا التحليل ،فإن التركيبات (الفئة ألف )1وحدها
تمثل نحو ثلث إجمالي الواردات من جميع المنتجات الصحية.
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ومن المثير لالهتمام أن نالحظ وجود عدد قليل من البلدان يستأثر
بغالبية واردات منتجات الصحة العامة ،مع أن هذا النمط قد بدأ
ِّ
تشكل الواليات المتحدة
يتغير مع ظهور جهات فاعلة جديدة.
والدول األعضاء في االتحاد األوروبي والصين واليابان وسويسرا
وكندا  65بالمائة من جميع واردات المنتجات الصحية على
مستوى العالم .ويمكن تفسير أهمية واردات البلدان المتقدمة
ً
نسبيا من اإلنفاقات الخاصة والعامة
من خالل نصيبها المرتفع
على الرعاية الصحية وزيادة دمجها في سالسل التوريد الرأسية،
مما يعزز التدفقات التجارية (انظر اإلطار  .)27.4ومع ذلك ،فإن
حصة إجمالي واردات البلدان المتقدمة آخذة بالتناقص ببطء مع
ظهور جهات فاعلة جديدة؛ فبينما استوردت البلدان المتقدمة نحو
 70بالمائة من جميع المنتجات المتداولة المتصلة بالصحة في
عام  ،2010انخفضت حصتها إلى  57بالمائة في عام ( 2018انظر
الجدول  .)5.4وعلى وجه الخصوص ،ازدهرت الصين في أقل من
عقد لتصبح ثالث أكبر مستورد للمنتجات الصحية في العالم .فهي

ِّ
تمثل المستورد األكبر في العالم لفئات معينة من المنتجات،
مثل معدات التكنولوجيا الطبية (الفئة جيم .)2باإلضافة إلى ذلك،
ظهرت جهات فاعلة جديدة أخرى :فعلى سبيل المثال ،أصبحت
جمهورية كوريا والمكسيك والهند واالتحاد الروسي والبرازيل من
أهم المستوردين بصفة عامة.
وكذلك ،يستأثر عدد قليل من البلدان بالجزء األكبر من صادرات
سلع الصحة العامة (انظر الجدول  ،)6.4رغم أن هذا النمط قد بدأ
يتطور من حيث التنويع بالنسبة للوارداتُ .يعتبر االتحاد األوروبي
المصدر األكبر للمنتجات الصحية في العالم ( 33بالمائة) ،تليه
الواليات المتحدة ( 15بالمائة) .وفي حين أن البلدان المتقدمة
واألقاليم ال تزال تمثل أكثر من  66بالمائة بقليل من جميع صادرات
المنتجات الصحية ،أصبح يوجد اآلن أعداد كبيرة من الصادرات
من بعض البلدان النامية .واحتلت الصين المرتبة الثالثة باعتبارها
أكبر دولة مصدرة في العالم حيث بلغت صادراتها ما يقرب من
 12بالمائة من الصادرات العالمية .كما أصبحت الصادرات من
سنغافورة والهند وجمهورية كوريا وكندا والمكسيك وتايبيه
ً
ً
كبيرا .وفي حين تزداد حصة الصادرات من
عددا
الصينية 392تمثل
البلدان النامية بشكل عام ،فإن مشاركتها المتزايدة في صادرات
المنتجات الصحية تُ الحظ بشكل كبير في بعض فئات المنتجات
المحددة .فعلى سبيل المثال ،تمثل الصين أكثر من ربع إجمالي
الصادرات في بعض الفئات ،مثل المدخالت الصيدالنية (الفئة
ألف ،3بنسبة  27بالمائة) ،والمدخالت الكيميائية (الفئة ب ،بنسبة
 20بالمائة) ،ومعدات التكنولوجيا الطبية (الفئة جيم ،2بنسبة
 19بالمائة) .ومع ذلك ،لم تتقدم البلدان النامية لتصبح ُمصدرة
رئيسية لجميع مجموعات المنتجات الصحية؛ فعلى سبيل المثال،
تصدر الصين  1.3بالمائة فقط من الصادرات العالمية لألدوية
المعبأة للبيع بالتجزئة (الفئة ألف.)1
وبشكل عام ،اكتسبت التجارة الدولية أهمية متزايدة في ضمان
إمدادات السلع المتصلة بالصحة العامة .والغالبية العظمى من
البلدان واألقاليم التي تم استعراضها تعتبر بالفعل بلدان مستوردة
صافية للمنتجات الصحية ،ال سيما المستحضرات الصيدالنية
ً
ً
وإقليما تم
بلدا
(الفئات ألف 1وألف 2وألف .)3ومن بين 197
استعراضهم ،لم يكن هناك سوى بلدان قليلة ً
جدا مصدرة صافية

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الشكل  :10.4واردات المنتجات المتصلة بالصحة في الفترة من عام  1995حتى عام  ،2018حسب القيمة (بالمليون دوالر
أمريكي) ومعدالت النمو المركب2018 ،

جيم 3-أجهزة تقويم النظام
جيم 2-المعدات الطبية
جيم 1-مدخالت المستشفيات
باء -المدخالت الكيميائية
ألف 3-المدخالت الصيدالنية
ألف 2-أدوية بكميات كبيرة
ألف 1-التركيبات

المصدر :الحسابات التي أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية.

الجدول  :5.4التجارة الدولية في المنتجات المتصلة بالصحة :حصة المستوردين الرئيسيين2018 ،

الواليات المتحدة

22.5

26.9

34.7

13.2

17.2

21.7

19.9

29.5

االتحاد األوربي

18.5

17.1

26.6

36.6

18.1

19.4

14.8

22.4

الصين

11.1

7.1

3.1

4.6

12.7

8.0

22.4

5.8

اليابان

5.8

6.7

2.3

3.3

6.1

5.0

4.9

7.9

سويسرا

4.7

7.0

10.1

4.1

4.1

2.8

1.6

3.3

كندا

2.8

2.9

2.6

4.3

2.3

3.7

2.3

3.5

جمهورية كوريا

2.7

1.6

0.6

1.7

4.1

2.4

3.7

1.5

المكسيك

2.1

0.9

0.7

1.8

2.7

2.6

3.4

1.4

الهند

2.1

0.4

0.6

6.0

4.2

1.4

1.8

1.2

االتحاد الروسي

2.0

2.5

2.4

1.4

1.7

2.3

1.6

1.5

البرازيل

2.0

1.8

1.0

2.9

3.2

1.8

1.1

1.1

أستراليا

1.7

2.0

0.9

1.9

0.7

2.1

1.9

3.1

سنغافورة

1.6

0.6

0.4

1.4

2.5

1.7

2.2

1.7

تايبيه الصينية

1.3

1.0

0.5

0.5

2.1

1.0

1.1

0.9

هونغ كونغ ،الصين

1.3

0.8

0.2

0.2

0.7

1.1

3.1

3.3

تركيا

1.1

0.9

1.3

1.1

1.4

1.5

0.7

0.8

الواردات

اإلجمالي
%

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

ألف1
التركيبات
%

ألف2
أدوية
بكميات كبيرة
%

ألف3
المدخالت
الصيدالنية
%

باء
المدخالت
الكيميائية
%

جيم1
مدخالت
المستشفيات
%

جيم2
المعدات
الطبية
%

جيم3
أجهزة
تقويم العظام
%

المصدر :الحسابات التي أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية.

مالحظة :أسماء أعضاء منظمة التجارة العالمية هي األسماء المستخدمة في المنظمة.
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ضاعفت الصين حصتها من صادرات المنتجات الصحية العالمية
جمعة) لتتراوح من  6بالمائة في عام  2010إلى
(جميع الفئات ُم ّ
 12بالمائة في عام .2018

لهذه المنتجات في المتوسط في الفترة من  2016إلى  ،2018بما
في ذلك على وجه الخصوص ،االتحاد األوروبي وسويسرا والهند
وإسرائيل وسنغافورة (انظر الجدول  .)7.4أصبحت الصين ،التي
ً
ً
ً
صافيا في عام  ،2010ثالث أكبر بلد مستورد
مصدرا
بلدا
كانت
ٍ
صاف لهذه المنتجات في العالم (انظر الجدول .)8.4

ً
فرصا جديدة للتصنيع والتكامل.
تفتح سالسل القيمة العالمية
على سبيل المثال ،أصبحت إسرائيل وجمهورية كوريا وسنغافورة
من أكبر المصدرين لألدوية بكميات كبيرة (الفئة ألف .)2أصبحت
ً
ً
الهند ً
رئيسيا للمدخالت الصيدالنية (الفئة ألف ،)3في
مصدرا
بلدا
394
ً
صدرة
حين تشكل ماليزيا وتايبيه الصينية وتايالند اآلن بلدانا ُم ّ
هامة للمدخالت الكيميائية (الفئة باء) ،والتي يستخدم بعضها
ِّ
تشكل كوستاريكا
لتصنيع المنتجات المتصلة بالصحة .وبالمثل،
ً
صدرة
والمكسيك وسنغافورة وتايبيه الصينية 395وتايالند بلدانا ُم ّ
هامة ألجهزة تقويم العظام (الفئة جيم .)3

وقد كانت التحوالت الهيكلية واضحة في التجارة العامة في
المنتجات الصحية في الفترة بين عامي  1995و .2018إذ بنى
العديد من البلدان قدرة تصنيع محلية ،وفي بعض الحاالت،
تحولت إلى تحقيق فائض تجاري ،ما أشار إلى نمو وتنوع الطاقة
اإلنتاجية ،مع تحقيق فوائض استهدفت أسواق التصدير.
ً
عددا من البلدان (كوستاريكا والهند وإيرلندا واألردن
ويبدو أن
مثال) قد أعطى أولوية لقطاع المستحضرات
وبنما وسنغافورة
ً
الصيدالنية والمعدات الطبية في استراتيجيات التنمية الوطنية.
اإلطار  :27.4ظهور سالسل القيمة العالمية

ً
ً
ً
ً
فغالبا ،يتم إنتاج المنتجات
عالميا.
كبيرا ،وهي تستند اآلن على سالسل إنتاج متكاملة
تغيرا
تغيرت أنماط اإلنتاج والتجارة العالمية
المصنعة التي تُ ستهلك في جميع أنحاء العالم ،في سالسل التوريد الدولية حيث تتخصص شركات فرادى في خطوات محددة من
عملية اإلنتاج .وتتكون أعداد متزايدة من المنتجات من أجزاء ومكونات لها منشأ جغرافي مختلف ،حيث يجب أن تسمى مثل هذه
بدال من “صنع في (أي بلد بمفرده)”.
المنتجات باسم “صنع في العالم” ً
وتعكس التجارة التي تجري بين مختلف أصحاب المصلحة في سالسل التوريد تخصصهم في أنشطة معينة ،ومن ثم يمكن اإلشارة
ً
أساسا بالزيادة
إليها باسم “تجارة في المهام” .وقد انطوى ارتفاع اإلنتاج العالمي على تغييرات عميقة في التجارة الدولية ،اتسمت
الملحوظة في التجارة العالمية في السلع الوسيطة ،والتوسع في تجارة التجهيز فيما بين البلدان النامية ونمو كبير في المعامالت
فيما بين الشركات.
وال تظهر إحصاءات التجارة التقليدية بالضرورة الصورة الحقيقية للتجارة الدولية في اقتصاد معولم .فعلى سبيل المثال ،فإن “بلد
المنشأ” المسجل على واردات السلع النهائية يكون عادة آخر بلد في سلسلة اإلنتاج ،وهذا يتجاهل قيمة اإلنتاج من مساهمين آخرين
تحليال ومعلومات بشأن التجارة في مؤشرات
(بلدان المنشأ األخرى) .وتقدم مبادرة سلسلة القيمة العالمية لمنظمة التجارة العالمية
ً
القيمة المضافة ،وذلك من أجل توفير نُ هج مبتكرة إلحصاءات التجارة الدولية393.

الجدول  :6.4التجارة الدولية في المنتجات المتصلة بالصحة :حصة المصدرين الرئيسيين2018 ،
اإلجمالي
%

ألف1
التركيبات
%

ألف2
أدوية
بكميات كبيرة
%

ألف3
المدخالت
الصيدالنية
%

باء
المدخالت
الكيميائية
%

جيم1
مدخالت
المستشفيات
%

جيم2
المعدات
الطبية
%

جيم3
معدات
تقويم العظام
%

االتحاد األوربي

33.4

48.5

50.9

28.0

24.4

30.9

21.7

28.5

الواليات المتحدة

15.3

10.6

15.9

15.3

13.7

25.2

17.9

20.0

الصين

12.2

1.3

3.5

26.8

20.0

10.6

19.0

12.5

سويسرا

10.9

22.0

8.1

13.6

6.2

3.8

3.2

10.5

اليابان

4.0

1.5

1.2

1.1

6.4

4.2

6.7

0.9

سنغافورة

3.5

1.8

5.7

4.1

5.3

2.8

3.3

4.7

الهند

3.0

4.3

1.7

5.0

4.3

1.7

0.5

0.6

جمهورية كوريا

3.0

0.6

4.1

1.1

3.7

1.2

7.8

1.6

كندا

1.7

2.3

0.8

0.2

1.7

2.0

1.1

0.5

المكسيك

1.6

0.4

0.2

0.5

0.5

3.9

3.7

3.9

تايبيه الصينية

1.5

0.1

0.1

0.4

2.1

0.7

3.8

2.5

هونغ كونغ ،الصين

1.2

0.4

0.2

0.1

0.8

0.8

2.7

4.5

الواردات

المصدر :الحسابات التي أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية.
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ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

الجدول  :7.4البلدان المصدرة الصافية للمستحضرات
الصيدالنية (الفئات ألف ،1ألف ،2ألف ،)3المتوسط من
 2016إلى 2018
صدر
الم ّ
ُ

الميزان التجاري بالمليون دوالر
أمريكي

االتحاد األوروبي

80399

سويسرا

38716

الهند

11401

إسرائيل

4363

سنغافورة

4203

بنما

304

كوبا

193

األردن

94

المصدر :الحسابات التي أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية.

مالحظة :أسماء أعضاء منظمة التجارة العالمية هي األسماء المستخدمة في المنظمة.

الجدول  :8.4صافي مستوردي المستحضرات الصيدلية
(فئات ألف ،1ألف ،2ألف ، (3متوسط 2018–2016
المستورد

الميزان التجاري بالمليون دوالر
أمريكي

اليابان

–17472.52

الصين

–11086.42

االتحاد الروسي

–8824.96

البرازيل

–5308.62

أستراليا

–5250.85

المملكة العربية السعودية

–4549.73

كندا

–3799.33

فنزويال

–3068.04

فيتنام

–3049.13

تركيا

–3001.50

جمهورية كوريا

–2731.61

تايبيه الصينية

–2671.86

اإلمارات العربية المتحدة

–2402.01

المكسيك

–2342.76

مصر

–2042.96

تايالند

–1957.61

كولومبيا

–1734.01

جنوب أفريقيا

–1723.03

المصدر :الحسابات التي أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية.

مالحظة :أسماء أعضاء منظمة التجارة العالمية هي األسماء المستخدمة في المنظمة.

وفي الختام ،يعني النمو القوي في المنتجات المتصلة بالصحة
والطلب العالمي القوي أن استراتيجيات التنمية التي تستهدف
إنتاج وتجارة المنتجات المتصلة بالصحة توفر للبلدان النامية
سبال واعدة للنمو االقتصادي والتنويع.
واألقاليم
ً
وبالمثل ،بالنسبة إلى بعض البلدان ،فإن للواردات أهمية قصوى
ً
محليا ،حتى لو كانت تشكل حصة صغيرة من الواردات العالمية.
وتمثل الواردات من المنتجات المتصلة بالصحة  5بالمائة أو أكثر
ً
ً
وإقليما تم استعراضها ،وترتفع
بلدا
من جميع الواردات في 91
هذه النسبة إلى  35بالمائة في بنما ،و 18بالمائة في سويسرا،
و 12بالمائة في البرازيل ،و 11بالمائة في جمهورية أفريقيا
الوسطى و 10بالمائة في كولومبيا وكوستاريكا وبوروندي
ومالوي واألرجنتين (انظر الجدول .)9.4
ويمكن مالحظة االختالفات الكبيرة واآلخذة في االتساع في
نصيب الفرد من واردات المنتجات المتصلة بالصحة بين عامي
 1995و 2018في البلدان ذات مستويات النمو المختلفة (انظر
الشكل  ،)11.4ما يسلط الضوء على وجود اختالفات صارخة في
النفاذ إلى األدوية .فقد تضاعف نصيب الفرد من الواردات في
البلدان المتقدمة بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي بمقدار تسعة
ً
ضعفا ،من  10.9دوالرات أمريكية في عام  1995إلى 206
عشر
دوالرات أمريكية في عام  .2018وبالمقابل ،بلغ نصيب الفرد من
ً
ً
أمريكيا في
دوالرا
واردات المنتجات الصحية في عام 21 ،2018
ً
نموا.
البلدان النامية و 5.9دوالرات أمريكية في البلدان األقل
ومع ذلك ،تجاوز نصيب الفرد من الواردات في كل من البلدان
ً
نموا الضعف بين عامي  2005و.2018
النامية والبلدان األقل
ً
ً
قليال من األدوية
عددا
تنتج
التي
،
نموا
األقل
وفي حالة البلدان
ً
ً
ً
كبيرا على الواردات ،تمثل إحصاءات الواردات هذه
اعتمادا
وتعتمد
مؤشرات معقولة لالستهالك الكلي المستوى النسبي لالستيراد
منخفضا ً
ً
جدا ،ال سيما بالنظر إلى ارتفاع عبء األمراض في البلدان
ً
نموا.
األقل

(ب) سياسة التعريفة الجمركية على المنتجات
المتصلة بالصحة
التعريفات الجمركية أو رسوم االستيراد على المستحضرات
الصيدالنية تؤثر على األسعار ،وحماية قدرة اإلنتاج المحلي وتوليد
اإليرادات (أولكاي ولينج .)2005 ،وقد أوصت منظمة الصحة
العالمية ( )WHOتلك البلدان “أن تقلل أو تلغي أية رسوم لالستيراد
على األدوية األساسية” (منظمة الصحة العالمية2001 ،ج) .وتدعو
مبادرات مثل مشروع الدعوة إلى تحصيل ضرائب وتعريفات
جمركية للمالريا إلى خفض التعريفات الجمركية على بعض
المنتجات بما في ذلك ناموسيات البعوض والعالجات بالمركبات
المستندة إلى مادة األرتيميسينين ،واالختبارات التشخيصية،
والمبيدات الحشرية والمعدات ذات الصلة (انظر اإلطارين 28.4
و .)29.4ولذلك فإن أنماط التعريفات الجمركية المطبقة على
المجموعات السبع من المنتجات المتصلة بالصحة لها تأثير مباشر
على فرص الحصول عليها.

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

الواليات المتحدة

–55313.38

وبينما تمثل بعض البلدان النامية نسبة صغيرة من صادرات
المنتجات الصحية من وجهة النظر العالمية ،فإن هذه المنتجات
قد تمثل ،مع ذلك ،حصة كبيرة من الصادرات الوطنية .على سبيل
جمعة) ثلث إجمالي
المثال ،تمثل المنتجات الصحية (جميع الفئات ُم ّ
الصادرات في كوستاريكا ( 34بالمائة) وبنما ( 31بالمائة) ،وتشكل
حصة كبيرة من إجمالي الصادرات في جمهورية الدومينيكان (16
بالمائة) وإسرائيل ( 16بالمائة).
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الجدول  :9.4حصة واردات المنتجات الصحية ضمن مجموع
الواردات الوطنية2018 ،
البلد

حصة الواردات الوطنية %

بنما

35

سويسرا

18

البرازيل

12

جمهورية أفريقيا الوسطى

11

كولومبيا

10

كوستاريكا

10

بوروندي

10

مالوي

10

األرجنتين

10

لبنان

9

الواليات المتحدة

9

االتحاد الروسي

9

توغو

9

االتحاد األوروبي

8

اليابان

8

رواندا

8

اإلكوادور

8

إيران

8

إسرائيل

8

أوغندا

8

إن بعض متوسط معدالت الرسوم الجمركية األعلى سارية في
ً
حصريا أو بشكل كبير على الواردات لتلبية
البلدان التي تعتمد
احتياجات الصحة العامة .على سبيل المثال ،بلغ متوسط معدل
التعريفات الجمركية المفروض على واردات معدات التكنولوجيا
الطبية (الفئة جيم 25.9 )2بالمائة في جيبوتي ،و 10.6بالمائة
في كوبا ،و 9.4بالمائة في األرجنتين ،و 9.1بالمائة في الهند،
و 9بالمائة في البرازيل .وبالمثل ،كانت واردات األدوية التي
تُ باع بالتجزئة أو بكميات كبيرة (الفئتان ألف 1وألف )2خاضعة
لمتوسط معدل تعريفات جمركية يبلغ  10بالمائة أو أكثر في نيبال
والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وباكستان
ً
بلدا من البلدان النامية وأقل
والهند .وفرضت سبعة عشر
ً
نموا متوسط معدالت تعريفات جمركية يبلغ  10بالمائة
البلدان
أو أكثر على مدخالت المستشفيات والمختبرات (الفئة جيم.)1
ويمكن للحكومات زيادة التعريفات الجمركية المطبقة على
المنتجات المتصلة بالصحة في أي وقت ،ما دامت مثل هذه
الزيادات في حدود السقوف الجمركية التي يحددها أعضاء
منظمة التجارة العالمية ( )WTOألنفسهم (وتسمى معدالت
رسوم ملزمة أو “تعريفات جمركية ملزمة”) .وفي بعض
األحيان ،تكون الفجوة بين التعريفات الجمركية المطبقة والحد
األقصى للسقف القانوني لمنظمة التجارة العالمية ()WTO
ً
ً
شكوكا بين التجار
جدا (انظر الشكل  ،)12.4مما يخلق
كبيرة
حول إمكانية زيادة معدالت التعريفة الجمركية المطبقة بشكل
فعال .فالتخفيضات الكبيرة في المعدالت الملزمة لمواءمتها
ّ
مع المعدالت الفعلية ،تعزز االستقرار والقدرة على التنبؤ
بمعدالت التعريفات الجمركية ،ويمكن أن تنهض بالتجارة
واالستثمار في المنتجات الصحية.
وتجدر اإلشارة إلى أن تأثير التعريفات الجمركية قد يتغير بنسبة
بناء على ظروف معينة لم يتطرق إليها هذا التحليل .على
بسيطة ً
ً
أحيانا أنظمة تعريفات جمركية
سبيل المثال ،تطبق الحكومات
ميسرة خاصة لبعض المنتجات االستراتيجية ،فتلغي على

المصدر :الحسابات التي أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية.

الشكل  :11.4نصيب الفرد من واردات التركيبات الصيدالنية 2018-1995
ً
دوالرا

ً
دوالرا

ً
دوالرا

ً
دوالرا

 دوالرً
نموا
البلدان األقل
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المصدر :الحسابات التي أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية.

البلدان النامية

البلدان المتقدمة

مليون دوالر أمريكي

ً
دوالرا

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

اإلطار  :28.4كيف يمكن لتخفيضات التعريفات الجمركية أن تنفذ حياة اإلنسان :مثال ناموسيات البعوض
فعال،
على الرغم من التقدم الممتاز الذي شهدته السنوات األخيرة ،ال يزال للمالريا أثر مدمر على البشر .وفي ظل عدم وجود لقاح ّ
يظل استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ( )ITNsمن وسائل الوقاية األكثر فاعلية .ومع ذلك ،ال يزال العديد من البلدان
ً
تعرضا للمالريا  -يفرض تعريفات جمركية على استيراد الناموسيات
 وال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء ،وهي المنطقة األكثرالمعالجة بمبيدات الحشرات.
قدرت ورقة عمل منظمة التجارة العالمية لعام  2017أن فرض التعريفات الجمركية على االستيراد في أفريقيا جنوب الصحراء قد
ً
محدودا
قلص الطلب على أكثر من  3ماليين ناموسية بين عامي  2011و ،2015في حين كان الدخل المالي المتحقق من هذه الرسوم
للغاية .وفي حالة توفر هذه الناموسيات البالغ عددها  3ماليين ،لكان من الممكن تجنب ما يقرب من  2.9مليون حالة إصابة بالمالريا
وما يقرب من  5,200حالة وفاة .وعلى الرغم من أنه ينبغي تفسير هذه التقديرات بحذر ،إال أنها توضح التأثير السلبي الكبير على البشر
الناتج عن رسوم االستيراد المفروضة على وسائل الوقاية من المالريا.
بينما يقدم العديد من البلدان امتيازات أو إعفاءات على الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات التي تستوردها المؤسسات اإلنسانية
ً
غالبا ملزمة بشروط محددة ويمكن منحها بصورة تقديرية .وتخضع االمتيازات الممنوحة في
والمنظمات غير الحكومية ،فإنها تكون
ً
غالبا للفجوات الزمنية الكبيرة والتكاليف اإلضافية .وجدت ورقة العمل
شكل سداد التعريفات الجمركية على االستيراد والرسوم األخرى
أن السياسة األفضل تتمثل في تخفيض التعريفات الجمركية على الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات وغيرها من المنتجات
المضادة للمالريا إلى الصفر ،إلى جانب اتخاذ التدابير لتعجيل استيرادها وتيسيره.
المصدر :كالو ،آرني (“ ،)2017عندما تكلف السياسة التجارية السيئة خسائر بشرية :التعريفات الجمركية على الناموسيات” ،ورقة عمل
موظفي منظمة التجارة العالمية ،متاحة على.https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201714_e.pdf :

الشكل  :12.4التعريفات الجمركية على المنتجات ذات الصلة بالصحة :المتوسط البسيط المطبق مقابل متوسط المعدالت
الملزمة لدى منظمة التجارة العالمية حسب فئة المنتج لعام 2018

متوسط الرسوم الملزمة

متوسط الرسوم المطبقة

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

ً
نموا
البلدان األقل

البلدان النامية

البلدان المتقدمة

المصدر :الحسابات التي أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية.

سبيل المثال ،رسوم االستيراد على المستحضرات الصيدالنية
أو المنتجات المتصلة بالصحة وذلك لتحسين فرص الحصول
عليها .فقد ورد أن العديد من البلدان تطبق هذه اإلعفاءات
الجمركية على سلع الصحة العامة ،وخاصة بالنسبة إلى
المشترين غير الهادفين للربح (كراسوفيتش وكونور.)1998 ،
ً
أحكاما عن
وتشمل اتفاقيات التجارة الحرة في كثير من األحيان
المعاملة التفضيلية بين الموقعين على االتفاقية .ويمكن أن

يشمل هذا تقليل التعريفات الجمركية على الواردات أو إلغاءها،
مما يسفر بدوره عن فرص للنفاذ إلى أسواق أكثر مالءمة
من تلك التي توفرها االلتزامات متعددة األطراف الخاصة
بمنظمة التجارة العالمية ( .)WTOوال يناقش هذا القسم من
الدراسة سوى التعريفات الجمركية المطبقة في غياب مثل
هذه المعامالت التفضيلية ،أي على أساس الدولة األولى
ً
ً
جدا بالنسبة إلى البلدان
كبيرا
بالرعاية .ويمكن أن يكون الفرق
ً
نموا والبلدان النامية :فعلى سبيل المثال ،قد تستورد
األقل
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

المحاقن معفاة من التعريفات الجمركية من بلد يتمتع بالنفاذ
إلى أسواق تفضيلية ،لكنها قد تخضع لتعريفة تبلغ  16بالمائة
عند استيرادها من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية.
ونتيجة لذلك ،تنحرف مشتريات المنتجات المتصلة بالصحة نحو
الشركاء في اتفاقيات التجارة الحرة ( .)FTAوعند إجراء مقارنة
بين معدالت التعريفات الجمركية التفضيلية مع تلك المطبقة
في حالة عدم وجود أفضليات نكتشف أنه بالنسبة إلى البرازيل
والصين والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا وتركيا ،انخفضت
التعريفات الجمركية التفضيلية بالنسبة لجميع مجموعات
المنتجات الثالث (ألف ،وباء ،وجيم) بين عامي  2005و2009
وكانت أقل من معدل الدولة األولى بالرعاية لدى منظمة
التجارة العالمية (بما ال يقل عن  0.4بالمائة) .ومن ثم فإن
الفجوة بين المعاملة التفضيلية ومعاملة الدولة األولى بالرعاية
قد اتسعت ،حيث تطبق أدنى التعريفات الجمركية على األدوية
(ألف) وتطبق أعلى التعريفات الجمركية على األجهزة الطبية
(جيم).
ً
عموما ،ومع وجود استثناءات كبيرة ،فإن التعريفات
لكن
الجمركية على المنتجات المتصلة بالصحة انخفضت إلى حد كبير
خالل السنوات األخيرة ،وأصبحت ال تمثل سوى عامل واحد من
عوامل التكلفة في المعادلة المعقدة التي تحدد فرص الحصول
والقدرة على تحمل التكاليف.
ومع ذلك ،تمثل التعريفات الجمركية المتبقية في كثير من
األحيان زيادة في التكاليف في بداية سلسلة القيمة ،ولذلك
فإن تأثيرها على األسعار النهائية قد تضخمه إلى حد كبير
اإلضافات المطبقة في سلسلة التوزيع الوطنية (ضرائب
اإلنتاج ،وخدمات التوزيع ،وهوامش الربح وخدمات التجزئة)
على أساس تكلفة الواردات المرتفعة.
ً
أيضا
وإضافة إلى تأثيرها على األسعار ،تؤثر التعريفات الجمركية
على ظروف مبادرات اإلنتاج المحلي – من حيث تكلفة المدخالت
مثل المكونات الكيميائية ،والقدرة التنافسية ،وتركيز التصدير
لدى المنتجين المحليين ،والحماية التي توفرها التعريفات
الجمركية على المنتجات المستوردة .وقد يساعد االتجاه نحو
خفض التعريفات الجمركية على المدخالت الكيميائية المحددة
والعامة في صناعة األدوية (الفئتان ألف 3وباء )1على تعزيز
قدرة صناعة المستحضرات الصيدالنية على المنافسة المحلية.
وال تقدم بيانات التعريفات الجمركية أعاله رؤى قاطعة حول
فعالية الجهود الرامية إلى بناء القدرات اإلنتاجية المحلية .ومع
ذلك ،يبدو أن التعريفات الجمركية تفقد أهميتها العامة في
جهود السياسات هذه .ويبين اإلطار  28.4مفاوضات التعريفات
الجمركية القطاعية المتصلة بالصحة العامة في االتفاق العام
بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) ومنظمة التجارة
العالمية.
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وقد وافق المشاركون في اتفاق تكنولوجيا المعلومات
لمنظمة التجارة العالمية ( )ITAعلى إلغاء التعريفات الجمركية
على عدد من المنتجات المتصلة بالصحة .يعد اتفاق تكنولوجيا
ً
اتفاقا متعدد األطراف يقوم بموجبه أعضاء منظمة
المعلومات
التجارة العالمية المشاركين بتحرير وارداتهم من منتجات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وفي  ،2015اتسع نطاق
االتفاق الذي ُاعتمد في األصل في عام  ،1996ليشمل
ً
عضوا في
المنتجات اإلضافية 398 .ونتيجة لذلك ،وافق 55
منظمة التجارة العالمية على إلغاء التعريفات الجمركية على
 201منتج من المنتجات ذات التقنية العالية من خالل تجارة
ً
سنويا
دولية تقدر قيمتها بما يفوق  1.3تريليون دوالر أمريكي
(ما يقرب من  10بالمائة من التجارة العالمية في السلع اليوم).
ومن بين المنتجات التي يشملها هذا التوسع ،تُ ستخدم منتجات

اإلطار  :29.4مفاوضات التعريفة القطاعية في اتفاق
الغات ومنظمة التجارة العالمية
خالل مفاوضات جولة أوروغواي التجارية ،وافق بعض
البلدان على التفاوض على إجراء تخفيضات في التعريفات
الجمركية في قطاعات اقتصادية محددة396.
وفي عام  ،1994أبرمت كندا والجماعات األوروبية 397واليابان
والنرويج وسويسرا والواليات المتحدة اتفاقية المستحضرات
الصيدالنية لمنظمة التجارة العالمية .وانضمت إليهم ماكاو
والصين ،بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في
عام  .1995وخفضت هذه البلدان التعريفات الجمركية على
المستحضرات الصيدالنية والوسائط الكيميائية المستخدمة
في إنتاجها (“مبادرة صفر مقابل صفر”) ،بما في ذلك جميع
المكونات الفعالة ذات اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ( )INNلمنظمة الصحة العالمية
( .)WHOواتفقت على إجراء مراجعة دورية لالئحة البنود التي
تمت تغطيتها وتوسيعها .وقد تم إجراء آخر هذه التوسيعات
عام .2010
ً
أيضا ،وافق بعض أعضاء منظمة
وخالل جولة أوروغواي
التجارة العالمية ( )WTOعلى تنسيق التعريفات الجمركية
على المنتجات الكيميائية والوصول بها إلى الصفر ،و5.5
بالمائة و 6.5بالمائة ،فيما يشار إليه باسم مبادرة “التنسيق
الكيميائي”.
عديدة في الخدمات المتصلة بالصحة ،بما في ذلك أجهزة رسم
القلب والماسحات الضوئية بالموجات فوق الصوتية وأجهزة
التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة تنظيم ضربات القلب.
ويجب تنفيذ اإللغاء الكامل للتعريفات الجمركية على هذه
المنتجات بحلول عام .2019
باإلضافة إلى التعريفات الجمركية ،يتأثر توافر المنتجات
المتصلة بالصحة وسعرها بالتكاليف والتأخيرات المتعلقة
باستيرادها وتصديرها .وتؤدي تراخيص أو تصاريح االستيراد،
وأخذ العينات ،واالختبار ،وإجراءات تقييم االتساق (انظر الفصل
الثاني ،القسم باء( 3.ب)) ،وعمليات التصديق أو عمليات
التفتيش ،وما إلى ذلك ،إلى زيادة التكاليف التجارية والتسبب
في حدوث التأخيرات .وتعتبر التكاليف التجارية من العوامل
المحددة في تكوين األسعار ،ال سيما في البلدان غير الساحلية
ً
نموا ،حيث تميل تكاليف النقل والتوزيع
والبلدان األقل
والتكاليف اللوجستية إلى أن تكون أعلى .وتسهم الوثائق
واإلجراءات البسيطة والفعالة والشفافة المتصلة باالستيراد
في خفض التكاليف التجارية ومن ثم تخفيض األسعار .وتهدف
اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة إلى خفض
التكاليف المتصلة بالتجارة ،بما يشمل تلك المتعلقة باستيراد
التكنولوجيات الطبية (انظر اإلطار .)30.4

.2

قانون المنافسة وسياستها

تنبع أهمية قانون المنافسة (مكافحة االحتكار) وسياستها في
تشجيع االبتكار وضمان فرص النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية
من صلتها الوثيقة الشاملة بجميع المراحل والعناصر المنضوية
في عملية تزويد المرضى بالتكنولوجيا الطبية – من تطوير هذه
التكنولوجيا وتصنيعها حتى بيعها وتسليمها في نهاية المطاف
(انظر الفصل الثاني ،القسم باء.)2.

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

اإلطار  :30.4اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن
تيسير التجارة
تتضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير
التجارة399
ً
أحكاما تهدف إلى تحديث أنظمة الجمارك والتي
من شأنها تشجيع أعضاء منظمة التجارة العالمية على ترشيد
إجراءات االستيراد والتصدير واإلجراءات الشكلية األخرى
وتبسيطها .ونتيجة لذلك ،فإن تنفيذ جميع أحكام االتفاقية
قد يؤدي إلى خفض التكاليف التجارية لألعضاء بمتوسط
يتراوح من  9.6بالمائة إلى  23.1بالمائة ،ويتوقع أن تشهد
ً
نموا أكبر التخفيضات
البلدان األفريقية والبلدان األقل
المحتملة .وعلى الصعيد العالمي ،يمكن خفض التكاليف
المتصلة بالتجارة بمتوسط  14.3بالمائة .وبقدر ما يتحمل
المستهلكون عادةً التكاليف التجارية ،فإن تنفيذ اتفاقية
منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة يمكن أن يساهم
بشكل مباشر في توفير منتجات صحية ميسورة التكلفة.

ويرد فيما يلي استعراض لقضايا المنافسة الرئيسية والتحقيقات
التي أجريت في األسواق المتصلة بالرعاية الصحية .تطبق
الواليات القضائية المختلفة قواعدها اإلجرائية .ومن ثم ،تتخذ
وكاالت المنافسة ذاتها قرارات المحكمة االبتدائية في بعض
الواليات القضائية (ينطبق ذلك على المفوضية األوروبية)؛ وفي
واليات قضائية أخرى ،تجري وكالة المنافسة التحقيق المبدئي
ويتخذ قرار المحكمة االبتدائية إما من قبل محكمة متخصصة
ُ
مثال) أو محكمة عادية (في الواليات
(في كندا وجنوب أفريقيا
ً
مثال) .وفي ضوء ذلك ،البد من قراءة المناقشة التالية.
المتحدة
ً
تفض بعد إلى قرار (سواء من
لم
قدمة
الم
التحقيقات
وبعض
ِ
ُ
وكالة منافسة أو محكمة) وينبغي تفسيرها على أنها إعالمية
فقط ألنها قد تؤدي إلى إسقاط االدعاءات من قبل وكاالت
المنافسة ذاتها أو رفض المحاكم لقرارات الوكاالت.

ً
ً
مهما في المساهمة في مناقشة
دورا
وتلعب المنظمات الدولية
السياسة العامة في هذا الجانب .فتدعم هيئات مثل مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( )UNDPومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ( )OECDالدول األعضاء في تطوير وتنفيذ قانون
المنافسة في مجال الرعاية الصحية 400.وفي  ،2019–2018دعا
بناء على وجود
بعض الدول األعضاء في منظمة التجارة العالميةً ،
أحكام متعلقة بالمنافسة في اتفاق تريبس 401،إلى مناقشة
العالقة بين الملكية الفكرية وقانون المنافسة وسياستها مع
التركيز بشكل خاص على قطاع المستحضرات الصيدالنية .ولهذا
الغرض ،دعت األعضاء إلى تبادل الخبرات الوطنية وأفضل
الممارسات فيما يتعلق باستخدام قانون المنافسة وسياستها
من أجل تحقيق أهداف الصحة العامة .ومع ذلك ،اعتبر بعض
األعضاء اآلخرين أن مجلس اتفاق تريبس ليس المنتدى المناسب
لمثل هذه المناقشة وحذروا من التفسير الواسع للغاية ألحكام
تريبس ذات الصلة402.

(أ)

تطبيق قانون المنافسة وسياستها على
الشركات المصنعة لمنتجات أصلية

يمكن لشركات المنتجات األصلية استخدام مجموعة متنوعة من
االستراتيجيات لتأخير دخول األدوية الجنيسة إلى السوق ،التي
يمكن لالستراتيجيات المعينة الخاصة بها أن تجتذب التدقيق من
السلطة المعنية بالمنافسة .ويتضمن بعض النهج الرئيسية التي
تطبقها شركات المنتجات األصلية ،والمحددة في تقرير المفوضية
األوروبية النهائي بشأن استجواب قطاع المستحضرات الصيدالنية
(المفوضية األوروبية2009 ،أ):
التسجيل االستراتيجي للبراءات لتوسيع نطاق ومدة االستئثار
التقاضي ،بما في ذلك اتفاقات تسوية البراءات العكسية

استراتيجيات دورة الحياة ،بما في ذلك االستراتيجيات التي
تهدف إلى تحويل المرضى من منتجات تواجه انقضاء فترة
البراءات لمنتجات أحدث وأكثر كلفة

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

وفي قطاع المستحضرات الصيدالنية ،تتنافس شركات األدوية
األصلية المختلفة لتطوير أدوية جديدة .وبمجرد تطوير مستحضر
صيدالني ،يتمثل أحد المحددات الرئيسية للنفاذ إليه في القدرة
على تحمل التكاليف ،على سبيل المثال السعر النهائي الذي
يدفعه مقدم الرعاية الصحية (مثل مستشفى) أو المستهلك.
وتعتبر األسعار التي تطلبها الشركات المصنعة ،سواء كانت
ً
مهما
عامال
شركة أصلية أو شركة مصنعة للمنتجات الجنيسة،
ً
في تحديد هذا السعر النهائي ،وقد تبين أن المنافسة بين
الشركات المصنعة المختلفة لها تأثير مفيد على القدرة على
تحمل التكاليف وفرص الحصول على المستحضرات الصيدالنية.
ويحدث نوعان من أشكال المنافسة .ويكمن الشكل األول في
المنافسة بين المنتجات الحاصلة على براءة اختراع ،وهي منافسة
بين شركات تصنيع مختلف األدوية األصلية ضمن فئة عالجية
معينة .والشكل الثاني هو المنافسة بين شركات المنتجات
األصلية ومنتجي المنتجات الجنيسة (وكذلك بين شركات هذه
المنتجات الجنيسة ذاتها) ،التي عادة ما تحدث بعد انقضاء أجل
البراءة .وبالمثل ،يمكن لقضايا المنافسة في توزيع المستحضرات
الصيدالنية ،على سبيل المثال ،أن ترفع األسعار .وفي حين أن
التحليل الكامل لجميع قضايا سياسة المنافسة المنضوية يخرج
ً
عددا من المجاالت
عن نطاق هذه الدراسة ،يوضح هذا القسم
التي تكون فيها لسياسة المنافسة صلة مباشرة بالموضوع.
وينصب التركيز الرئيسي في هذا القسم على االرتباط بالبعد
الخاص بالنفاذ.

وشارك عدد من الواليات القضائية في البلدان المتقدمة
والنامية في التصدي للممارسات المنافية للمنافسة في قطاع
المستحضرات الصيدالنية .كما أجرت بعض سلطات المنافسة
استفسارات على نطاق القطاع ونشرت تقارير من أجل اكتساب
فهم أفضل لشواغل المنافسة في قطاع المستحضرات
الصيدالنية وتحديد األسواق ذات الصلة .وقام عدد من سلطات
المنافسة بإجراء تحقيقات في قضايا محددة وفرض غرامات أو
رفع قضايا قانونية ضد المسؤولين عن االنتهاكات المزعومة.
وترد في األقسام التالية مناقشة لكال النهجين في سياق تطبيق
قانون المنافسة على الشركات المصنعة للمنتجات األصلية
والمنتجات الجنيسة.

استراتيجيات أخرى تشمل التدخالت لدى الهيئات التنظيمية
الوطنية و/أو هيئات التسعير والتعويض403.
وتصف األمثلة التالية بعض الممارسات التجارية التي حققت فيها
سلطات المنافسة.

()1

التسجيل االستراتيجي للبراءات

وجد التقرير النهائي للمفوضية األوروبية في قطاع المستحضرات
الصيدالنية عام  2009أن شركات المنتجات األصلية تودع العديد
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

من طلبات براءات االختراع (في التجهيز ،وإعادة التركيب ،الخ)،
باإلضافة إلى براءة االختراع األساسية ،وذلك بهدف خلق عدة
طبقات من الدفاع ضد المنافسة في األدوية الجنيسة غير
المسجلة404 .
وأظهر التقرير أن أدوية رائجة فرادى كانت محمية من قبل ما
يقرب من  100عائلة براءة اختراع الخاصة باﻷﺳﻤﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ( )INNفي المكتب
األوروبي لبراءات االختراع ( ،)EPOاألمر الذي أدى في إحدى
الحاالت إلى  1300براءة و/أو طلبات براءات معلقة في جميع
أنحاء الدول األعضاء في االتحاد األوروبي .وأشار التقرير إلى
هذا العدد الكبير من البراءات على أنه “عناقيد براءة” .ووصف
تأثير هذه االستراتيجية :أنه حتى لو تمكنت شركات المنتجات
الجنيسة من إبطال البراءة األساسية قبل انقضاء مدتها العادية،
فإنها ال تزال غير قادرة على دخول السوق.
ويصف التقرير تقديم طلبات البراءات الجزئية بأنه استراتيجية
أخرى تستخدمها شركات المنتجات األصلية .وتشمل هذه
االستراتيجية حفظ الموضوع الموجود في الطلب األصلي
ً
معلقا حتى لو سحب الطلب األصلي على هذا النحو أو تم
رفضه .وتسمح طلبات براءات االختراع الجزئية لمقدم الطلب
بتقسيم طلب البراءة (الطلب األصلي) إلى طلب واحد أو عدة
طلبات للحصول على براءات اختراع (طلب جزئي).
ويجب أال تتجاوز الطلبات الجزئية نطاق الطلب األصلي .ويجب
ً
معلقا لم يبت
أن تتم التجزئة في حين ال يزال الطلب األصلي
فيه مما يؤدي إلى نشوء طلبات منفصلة ،لكل طلب منها أجل
خاص به .ولهذه الطلبات نفس األولوية وتاريخ تقديم الطلب
مثل الطلب األصلي ،ويكون لها – إذا منحت البراءة– نفس
األمد مثل الطلب األصلي .وفي الحاالت التي يرفض أو يسحب
ً
معلقا.
فيها الطلب األصلي ،يظل الطلب الجزئي
وذكرت المفوضية األوروبية أن كال النوعين من الممارسات
يهدفان إلى تأخير دخول األدوية الجنيسة السوق أو عرقلتها
ً
استراتيجيا عن طريق خلق عدم يقين قانوني للمنافسين من
405
ومع ذلك ،يرد في قائمة القضايا
منتجي األدوية الجنيسة.
الصادرة عن المفوضية األوروبية لعام  ،2019أنه لم يتم
اإلبالغ عن أي قضايا منافسة قانونية تتعلق بإنشاء “عناقيد
البراءات” أو استخدام طلبات براءات االختراع الجزئية ذاتها
ً
انتهاكا لقانون المنافسة 406.عالوة على ذلك ،أبلغت
باعتبارها
اللجنة خالل السنوات العشرة الماضية عن ثالثة تحقيقات 407
تتعلق بقطاع المستحضرات الصيدالنية الذي خضع للمراجعة
القضائية .كانت التوصيات الرئيسية التي قدمها تقرير استجواب
قطاع المستحضرات الصيدالنية النهائي للمفوضية األوروبية 408
في الواقع ذات طبيعة تنظيمية ،حيث تقترح إنشاء براءة

الجماعة ونظام تقاضي موحد ومتخصص بشأن البراءات في
أوروبا 409،وترحب بمبادرة المكتب األوروبي للبراءات لضمان
منح براءات عالية الجودة ،وتوصي بأن تضمن الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي سرعة اإلجراءات اإلدارية ،من أجل الحصول
على الموافقة على األدوية الجنيسة على سبيل المثال ،وتعزيز
الشفافية في الحمالت اإلعالنية المتعلقة باألدوية الجنيسة.
وفي البرازيل ،ال يزال التحقيق الذي أجرته سلطة المنافسة
بشأن االنتهاكات المزعومة لقانون المنافسة من خالل التسجيل
ً
معلقا 410.وفي جنوب
االستراتيجي للبراءة ،من بين أمور أخرى،
أفريقيا ،نظرت سلطة المنافسة في التسجيل االستراتيجي
للبراءات إلى جانب إساءة استعمال التسعير المهيمن/المبالغ
فيه (انظر اإلطارين  31.4و.)36.4

()2

التقاضي بشأن البراءات

يمكن أن تكون شركات المنتجات األصلية ُمقيمة الدعوى أو
المدعى عليها في حاالت التقاضي بشأن البراءات .وفي هذا
ُ
الصدد ،برزت على وجه الخصوص “الدعاوى الصورية” وتسويات
ً
أيضا اتفاقات “الدفع مقابل
البراءات العكسية (التي تسمى
التأخير”) في شكل محل تركيز إلجراء اإلنفاذ لوكاالت المنافسة412.
ويمكن إلجراءات التقاضي التي يستهلها أصحاب البراءات أن
ً
ِ
رادعا يعترض دخول األدوية الجنيسة السوق بغض النظر
تشكل
عن النتيجة النهائية .وقد تمنح المحاكم أوامر قضائية أولية
لصالح أصحاب البراءات بينما لم يبت في التقاضي وقبل اتخاذ
القرار النهائي بشأن صالحية براءات االختراع .وفي هذا الصدد،
خضع قطاع المستحضرات الصيدالنية لفحص دقيق في ظل
إساءة استعمال قواعد الهيمنة في ما يسمى بقضايا الدعاوي
الصورية 413.وفي إطار هذه االستراتيجية ،يرفع صاحب البراءة
دعوى بانتهاك براءات االختراع التي “ال أساس لها من الناحية
الموضوعية” ،وذلك بغرض وحيد يتمثل في إيجاد تكاليف
وتأخيرات لدخول منافس محتمل السوق (زين .)2014 ،وفرضت
ً
مؤخرا غرامة على شركات المنتجات األصلية
سلطات المنافسة
بسبب الدعاوى الصورية ،على سبيل المثال ،في الواليات المتحدة
والبرازيل (انظر اإلطار 414.)32.4
ومن جهة أخرى ،يمكن التوصل إلى اتفاقات التسوية أثناء
إجراءات االعتراض أو التقاضي بشأن البراءات بين شركات تصنيع
المنتجات الجنيسة وشركات المنتجات األصلية .قد تسوى
المنازعات المتعلقة بالبراءات ،مثل أي نوع من أنواع الدعاوى
القضائية األخرى التي تنشأ بين كيانات القطاع الخاص ،تسوية
مشروعة بغية تجنب التقاضي وكلفته العالية .ومع ذلك ،قد
تكون لهذه التسويات آثار تقيد المنافسة ،ومن ثم يمكن أن تكون
غير مرغوب فيها من وجهة نظر سياسة المنافسة .وقد وجدت

اإلطار  :31.4التحقيق المتعلق بالمنافسة في التسجيل االستراتيجي للبراءات – حاالت من جنوب أفريقيا
في يونيو عام  ،2017شرعت لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا ( )CCSAفي إجراء تحقيقين بشأن إساءة استعمال الهيمنة فيما يتعلق
بأدوية األورام المحمية بالملكية الفكرية.
ً
مستمرا ،فإن االدعاءات تتضمن اعتبار استراتيجيات البراءات وسيلة لتأخير أو منع دخول البدائل الجنيسة
وبينما ال يزال التحقيق
ألدوية عالج سرطان الثدي في جنوب أفريقيا 411.وتدرس لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا إذا ما كانت استراتيجيات البراءات هذه
استخدمت لالنخراط في التسعير المبالغ فيه والسلوك اإلقصائي والتمييز التسعيري فيما يتعلق ببيع وتوريد تراستوزوماب (أدوية
قد ُ
ً
معلقا.
لعالج سرطان الثدي والمعدة) وكريزوتينيب (أدوية لعالج سرطان الرئة) .وال يزال قرار اللجنة النهائي

260

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

ً
ً
قيودا يتم
أحيانا
سلطات المنافسة أن اتفاقات التسوية تشمل
التفاوض عليها على شركات المنتجات الجنيسة التي تكون طرفاً
في التقاضي لدخول السوق مقابل مبلغ من المال أو فوائد أخرى
تمنحها شركة المنتجات األصلية لشركة المنتجات الجنيسة .وقد
تم تعريف اتفاقات تسوية البراءات العكسية هذه (اتفاقات “الدفع
مقابل التأخير”) بأنها منافية للمنافسة حيث تؤخر دخول األدوية
الجنيسة وتحافظ على ارتفاع األسعار.
وفي قضية بارزة ،لجنة التجارة االتحادية ضد شركة أكتافس،
حددتها المحكمة العليا للواليات المتّ حدة األمريكية في ،2013
قضت المحكمة أنه على الرغم من أن هذه التسويات قد تدخل في
نطاق الحقوق اإلقصائية التي تكفلها البراءة ،فإن ذلك ال يحمي
هذه االتفاقات من التدقيق الرامي إلى مكافحة االحتكار .وقد
فتح هذا الحكم الطريق أمام تقييم “يحكمه المنطق” 418التفاقات
التسوية العكسية بموجب قانون المنافسة في الواليات المتحدة
(انظر اإلطار .)33.4
وقد اعتمدت واليات قضائية أخرى مبادئ توجيهية و/أو رفعت
دعاوى ضد شركات المستحضرات الصيدالنية التي تبرم مثل هذه
االتفاقات (انظر اإلطار  34.4بشأن االتحاد األوروبي واإلطار 35.4
بشأن جمهورية كوريا)419.

()3

ممارسات رفض التعامل وقيود الترخيص باعتبارها
إساءة استخدام المركز المهيمن

وفي بعض الواليات القضائية ،في ظروف خاصة ،يمكن اعتبار
رفض صاحب الحق في الملكية الفكرية ،منح ترخيص للتكنولوجيا
المحمية إساءة استعمال للهيمنة المنافية للمنافسة (انظر اإلطار
ً
فعاال
عالجا
 .)36.4ويمكن المحاجة بأن الترخيص اإلجباري يوفر
ً
ً
عمال متعسفا في
في الحاالت التي قد يكون فيها رفض الترخيص
ً
طبيعته .ومع ذلك ،من المهم أن نالحظ أن رفض منح الترخيص
ال يمثل في حد ذاته بالضرورة انتهاكات موجبة إلقامة الدعوى .بل

في إحدى القضايا التي استحوذت على االهتمام في
البرازيل 415،فرض المجلس اإلداري لحماية االقتصاد ()CADE
في البرازيل غرامة  8.4ماليين دوالر أمريكي على إحدى
ً
ووفقا
الشركات في يونيو عام  2015لرفعها دعاوى صورية.
للمجلس ،استوفت إجراءات الشركة ثالثة شروط ضرورية
ً
وفقا للسوابق القضائية في البرازيل:
إلقامة دعوى صورية
( )1استحالة معقولية المطالب؛ و( )2تقديم معلومات خاطئة؛
و( )3التعسف في الوسيلة المستخدمة .وأشار المجلس إلى
ّ
تمكنت الشركة األصلية من اإلبقاء على
أنه نتيجة لذلك،
المتنافسين خارج السوق بين عامي  2007و .2008ونتيجة
للدعاوي الصورية ،دفعت وزارة الصحة في ساو باولو ثالثة
أضعاف ثمن الدواء المعني مقارنة بالفترة التي سبقت
انتهاء صالحية البراءة .وثمة أربع قضايا أخرى تتعلق بالدعاوي
الصورية في قطاع المستحضرات الصيدالنية يجري التحقيق
فيها أو كانت قيد التحقيق في البرازيل .ففي ثالث قضايا
منها ،لم يتبين وجود عناصر كافية للدعاوي الصورية 416.وال
تزال القضية الرابعة معلقة417.

وفي العديد من الواليات القضائية ،ينظم قانون المنافسة
والمبادئ التوجيهية للسلطة المعنية بالمنافسة ذات الصلة
ممارسات منح التراخيص ،يتم تقييم آثارها على المنافسة عادة
على أساس كل حالة على حدة .وقد تشمل هذه الممارسات ،التي
تمثل أحد الشواغل إذا نفذتها شركات تتمتع بقوة سوقية أو مركز
مهيمن ،ما يلي:
ً
قانونا الحق
“دعم المنح” المقابل الذي يمنح صاحب البراءة
في استخدام التحسينات التي أدخلها المرخص له على
هذه التكنولوجيا المرخصة .وفي حال كانت هذه التراخيص
استئثارية ،فمن شأنها أن تقلل من حافز المرخص له لالبتكار
حيث إنها تعيق استغالل تحسيناته ،بما في ذلك عن طريق
ترخيص أي من هذه التحسينات ألطراف أخرى.
“متطلبات التعامل الحصري” التي تتطلب من المرخص له أن
ال يستخدم أو يتعامل إال في المنتجات أو التكنولوجيات التي
يملكها صاحب حق معين.

“الروابط” أو “ترتيبات الربط” التي تتطلب إمكانية شراء منتج
أو تكنولوجيا معينة أو استخدامهما (“المنتج المربوط”) كلما
تم شراء أو استخدام منتج أو تكنولوجيا أخرى (“منتج الربط”).
“قيود السوق اإلقليمية” التي تحد من األقاليم التي يمكن أن
تسوق فيها المنتجات التي صنعت بموجب الترخيص.
قيود “نطاق االستخدام” التي تحدد االستخدامات المحددة
التي قد يضعها المرخص له على تكنولوجيات صدر بشأنها
براءات أو تكنولوجيات أخرى محمية.
“شروط أسعار الصيانة” التي تنص على السعر الذي يمكن أن
تباع به المنتجات المصنعة بموجب ترخيص .ويمكن إما إعالن

اإلطار  :33.4حكم التسوية العكسية للبراءات الصادر عن
المحكمة العليا للواليات المتحدة والتطورات الالحقة420
وفي إطار القرار البارز الذي أصدرته المحكمة العليا للواليات
المتحدة في عام  ،2013وضعت المحكمة اعتبارات محددة
للمحاكم الدنيا لتطبيقها عند النظر في تسويات البراءات ،بما
في ذلك تحليل اآلثار الضارة الحقيقية على المنافسة التي
قد تنجم عن التسوية ،وإيالء اهتمام خاص للدفع ،أي وجود
موضحة ،التي قد تكون بمثابة مؤشر
مدفوعات كبيرة وغير
ّ
ٍ
مناف
على السلطة التي يتمتع بها صاحب البراءة إلحداث ضرر
للمنافسة في الممارسة العملية.
ومنذ هذا الحكم ،نشرت لجنة التجارة االتحادية تقريرين
للموظفين لمراقبة عمليات تسوية البراءات .ووجد التقرير
الصادر في نوفمبر عام  2017عدد  14صفقة تسوية في
البراءات يحتمل أن تكون منافية للمنافسة في السنة المالية
ً
انخفاضا عن الصفقات الـ  21المحددة في
 ،2015الذي يعد
تقرير السنة المالية  .2014واشتملت التسويات الخمس في
السنة المالية  2015على تعويضات لشركة األدوية الجنيسة
وكذلك على قيود على دخول شركة األدوية الجنيسة .وفي
فبراير  ،2019دخلت لجنة التجارة االتحادية في تسوية مع
المدعى عليه األخير الباقي في القضية البارزة السابقة.

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

اإلطار  :32.4اتخاذ إجراء ضد الدعاوى الصورية في قطاع
المستحضرات الصيدالنية في البرازيل

ً
على العكس من ذلك ،يعتبر الحق في هذا الرفض ً
ضمنيا في
حقا
الموافقة على منح حقوق الملكية الفكرية.
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اإلطار  :34.4المبادئ التوجيهية التي وضعها االتحاد األوروبي بشأن اتفاقات نقل التكنولوجيا ،والمراقبة واإلنفاذ ضد
التسويات العكسية للبراءات في قطاع المستحضرات الصيدالنية421
وبعد استجواب قطاع المستحضرات الصيدالنية الذي أجرته المفوضية األوروبية (المفوضية األوروبية2009 ،أ) 422 ،عكفت
المفوضية على رصد تسويات البراءات بين شركة األدوية األصلية وشركات األدوية الجنيسة ونشر تقارير سنوية من أجل تحقيق
فهم أفضل الستخدام هذا النوع من االتفاق في المنطقة االقتصادية األوروبية وتحديد التسويات التي تؤخر دخول األدوية
الجنيسة السوق على حساب المستهلك األوروبي 423
ِّ
المنظمة لعمل
وفي عام  ،2014اعتمدت المفوضية األوروبية مبادئ توجيهية جديدة بشأن تطبيق المادة  101من المعاهدة
االتحاد األوروبي ( )TFEUعلى اتفاقات نقل التكنولوجيا 424 .حيث تنص المبادئ التوجيهية على أنه في حين أن اتفاقات تسوية
البراءات تعتبر ،من حيث المبدأ ،طريقة مشروعة إليجاد حلول متفق عليها بشكل متبادل لمنازعات التكنولوجيا ،إال أنه يمكن
أن تُ ضبط اتفاقات تسوية من نوع “الدفع مقابل التأخير” على أساس نقل القيمة من طرف واحد مقابل تقييد دخول طرف
آخر السوق و/أو توسيعه في السوق ،وذلك بموجب المادة  101من المعاهدة.
وقد اعتمدت المفوضية األوروبية ثالثة قرارات فردية ضد شركات المستحضرات الصيدالنية تنطوي على تسويات عكسية
ً
أخرت دخول األدوية الجنيسة وأبقت على
بشأن البراءات .ووجدت اللجنة أن االتفاقات قد ألحقت
ضررا بالمستهلك عندما ّ
ارتفاع األسعار بإفراط .وقد أيدت المحكمة العامة لالتحاد األوروبي ،من حيث المبدأ ،القرارات الصادرة في قضيتين عند
االستئناف .وبالمثل ،وجدت السلطة المعنية بالمنافسة واألسواق في المملكة المتحدة عند إنفاذ المبادئ التوجيهية ،من
بين أمور أخرى ،أن إحدى شركات المنتجات األصلية قد أساءت استعمال مركزها المهيمن عن طريق إبرام اتفاقات التسوية
العكسية بشأن البراءات مع المنافسين من مصنعي األدوية الجنيسة وذلك في إطار القرار الصادر في فبراير 425 .2016

اإلطار  :35.4إنفاذ قانون المنافسة ضد التسوية العكسية للبراءات في جمهورية

كوريا426

في جمهورية كوريا ،وافقت شركة األدوية األصلية والشركة المنتجة لألدوية الجنيسة على تسوية النزاع فيما يتعلق بدواء محمي
بناء على الشروط التالية :ينبغي على الشركة المصنعة لألدوية الجنيسة إزالة المنتج الجنيس من السوق ،وأال تطور أدوية يمكن
ببراءة ً
أن تنافس منتجات شركة األدوية األصلية في سوق العوامل المضادة للقيء والفيروسات أو توزعها أو تبيعها .وفي المقابل ،تزود
فضال عن الحق
شركة األدوية األصلية شركة األدوية الجنيسة باألرباح االقتصادية المتعلقة بوكالة الدواء في المستشفيات الوطنية،
ً
في بيع دواء الشركة األصلية غير المتعلق بالبراءة.
ً
ً
ً
إصالحيا إلزالة شروط عدم
أمرا
تقييدا غير مبرر على المنافسة ،وأصدر
وقد وجدت لجنة التجارة المنصفة الكورية أن االتفاق قد شكل
المنافسة الواردة في االتفاق وفرض غرامات قدرها  4.4ماليين دوالر أمريكي ( 5.34مليارات وون كوري) .وفي فبراير  ،2014أكدت
المحكمة العليا لجمهورية كوريا نتائج اللجنة.

اإلطار  :36.4إساءة استعمال المركز المهيمن في جنوب إفريقيا
في عام  ،2003وجدت لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا أن شركتين من الشركات األصلية للمستحضرات الصيدالنية من المزعم أنهما
أساءتا استخدام مركزهما المهيمن في أسواق كل منهما لمضادات الفيروسات القهقرية ( )ARVعن طريق فرض أسعار عالية بشكل
ً
ممكنا
مفرط على مضادات الفيروسات القهقرية المحمية ببراءة ،ورفض منح المنافسين النفاذ إلى مرفق أساسي عندما يكون ذلك
من الناحية االقتصادية ،ومن خالل االنخراط في محاولة ترمي إلى إبعاد المنافسين427.
ولم تتابع اللجنة القضية ألن الشركات تعهدت بما يلي:
••إصدار التراخيص لعدد من الشركات المحلية المصنعة لألدوية الجنيسة،
••والتصريح للمرخص لهم بتصدير أدوية مضادات الفيروسات القهقرية ذات الصلة إلى بلدان جنوب الصحراء األخرى ،بفرض إتاوات
ال تزيد على  5بالمائة من صافي مبيعات األدوية ذات الصلة.
وفي عام  ،2007وافقت شركة مستحضرات صيدالنية كبرى ثالثة على منح تراخيص إلنتاج وبيع مضادات الفيروسات القهقرية في
أعقاب شكوى رفعت أمام لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا حول رفضها منح الترخيص على منتجها إلى الشركات المصنعة لألدوية
الجنيسة
وهذه القضايا تتعلق بالتسويات وليس بأحكام قانون المنافسة التي يتم التقاضي بشأنها بشكل كامل .وقد فهمت التسويات التي
كبيرا في جنوب أفريقيا428.
ً
ً
تخفيضا
تم التوصل إليها على أنها ساهمت في تخفيض أسعار مضادات الفيروسات القهقرية
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بطالن الشروط ذات الصلة في عقود التراخيص في قوانين
براءات االختراع أو في قوانين الملكية الفكرية األخرى ،وإما
ً
انتهاكا لقانون المنافسة (العامة).
إبطالها باعتبارها

في المنتجات الجنيسة كبيرة .وتشير تقديرات لجنة التجارة
االتحادية األمريكية إلى أن المنافسة في األدوية الجنيسة تؤدي
إلى انخفاضات في األسعار بنسبة تتراوح بين  20بالمائة و90
بالمائة ،حسب عدد الداخلين إلى سوق المنتجات الجنيسة433.
وقد جدت المفوضية األوروبية أن مستويات األسعار لعينة
من األدوية التي فقدت االستئثارية قد شهدت في الفترة من
ً
ً
تقريبا في المتوسط بعد
انخفاضا  20بالمائة
 2000إلى 2007
عام من الدخول األول للمنتج الجنيس .وفي حاالت نادرة ،وصل
االنخفاض في مؤشر متوسط األسعار إلى  90بالمائة في العام
األول من دخول المنتج الجنيس 434.وثمة دراسات أخرى أجراها
مكتب المنافسة الكندي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الستكشاف هذه القضايا435.

في ظل ظروف معينة ،تُ ستخدم اآلليات التنظيمية لمنع أو
ً
أيضا على
ويعرف ذلك
تأخير دخول األدوية الجنيسة السوقُ .
أنه ممارسة منافية للمنافسة .ويظهر أحد األمثلة على إساءة
استخدام اآلليات التنظيمية في ما يسمى بالتبديل “الصعب”
ً
أيضا “التنقل بين المنتجات”) .وهذه
للمنتجات ُ(يطلق عليه
استراتيجية يطبقها أصحاب البراءات عندما توشك البراءات
الممنوحة على المنتجات على االنتهاء .وفي هذه الحاالت ،يطرح
ً
ً
جديدا في السوق باختالفات طفيفة
منتجا
أوال
صاحب البراءة ً
وغير عالجية عن المنتج المعروف .وبعد ذلك ،يسحب صاحب
ً
أيضا سعر المنتج
البراءة المنتج المعروف من السوق ،وقد يرفع
المعروف ،ومن ثم إجبار المرضى والمشترين أو تشجعيهم على
التحول من المنتج القديم إلى المنتج األحدث .ويمثل المنتج
المعروف “المستحضر المرجعي” الذي ستشير إليه شركات
األدوية الجنيسة الداخلة المحتملة في بيانات الموافقة الخاصة
بها .ومن ثم يمكن أن يمنع شطب التسجيل االستراتيجي
المنافسة للشركات المصنعة لألدوية الجنيسة و/أو المستوردين
الموازيين ،مما سيؤدي إلى افتقار المنافسين المحتملين إلى
مستحضر مرجعي لذكره في البيانات التنظيمية 430.ورفعت
قضايا المنافسة التي تتعلق بالتبديل “الصعب” للمنتجات في
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي431.

وحيث تدخل األدوية الجنيسة السوق ،يكون تطبيق قانون
ً
ضروريا من
المنافسة على الشركات المصنعة لألدوية الجنيسة
أجل منع الممارسات المنافية للمنافسة من قبل هذه الشركات،
وكذلك اإلشراف على عمليات االندماج التي قد تحد من
المنافسة (انظر اإلطار .)37.4

وبما أنه يتعين تقييم هذه البنود مع مراعاة شروطها وظروف
القضية قيد النظر ،فقد أصدرت بعض سلطات المنافسة مبادئ
توجيهية من أجل توفير مزيد من الوضوح والتوجيهات للقطاع
الخاص .ويمكن للمؤسسات الدولية تيسير المناقشة في هذا
الصدد429.

()4

واجهة اآلليات التنظيمية وقانون المنافسة

(ب) قانون المنافسة وسياستها في ما يتعلق
بقطاع المنتجات الجنيسة
ُسلط الضوء على تأثير المنافسة في المنتجات الجنيسة ،بما
في ذلك المنافسة بين الشركات المصنعة لهذه المنتجات ،على
أسعار األدوية بعد انقضاء مدة البراءات في مختلف الدراسات
التي قامت بها المؤسسات الدولية والواليات القضائية في
البلدان المتقدمة (المفوضية األوروبية2009 ،ب) .وبشكل
عام ،وجدت هذه الدراسات أن الوفورات الحاصلة من المنافسة

وفي عام  ،2018أبرز تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي أوجه التشابه بين قضايا المنافسة األخيرة (بين عامي
“ )2018–2016التسعير المبالغ فيه” .وتضمنت تلك القضايا ما
يلي:
األدوية التي كانت غير محمية ببراءة لفترة طويلة

الزيادات المفاجئة والكبيرة في أسعار المنتجات الجنيسة
المطروحة في السوق منذ فترة طويلة
منتجات المستحضرات الصيدالنية األساسية التي ال يحتمل
أن يوفرها الكيان المسؤول بشكل معقول للمرضى الذين
ال يستطيعون شراءها ،مما يؤدي إلى نشوء طلب يفتقد
المرونة السعرية إلى حد كبير
األدوية التي ال ُيحتمل طرح منتجات بديلة لها في الوقت
المناسب في السوق ،بسبب القيود المفروضة على العرض،
أو اإلطار التنظيمي ،أو محدودية حجم السوق
الحاالت التي تُ عتبر فيها التدخالت التنظيمية غير قادرة على
توفير استجابة مناسبة للزيادة في األسعار442.

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

ففي االتحاد األوروبي ،أثبتت األحكام الصادرة عن المحكمة
العامة (في  )2010ومحكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي (في
 432)2012أن تضليل السلطات العامة وإساءة استخدام اإلجراءات
ً
جزءا من استراتيجية تجارية لطرح منتجات
التنظيمية باعتبارهما
متابعة يمكن ،في ظروف معينة ،أن يشكال إساءة استعمال لمركز
مهيمن .وفي هذه الحالة ،قامت شركة المنتجات األصلية بشكل
انتقائي بشطب تسجيل ترخيصات التسويق إلصدار الكبسوالت
غير المحمية ببراءات .وجعل شطب التسجيل االستراتيجي من
المستحيل على المنافسين من شركات المنتجات الجنيسة
والمستوردين الموازيين التنافس مع شركة المنتجات األصلية.

وقد درست سلطات المنافسة في كل من البلدان المتقدمة
والنامية “األسعار الباهظة” التي تفرضها شركات المستحضرات
الصيدالنية نتيجة التعدي الفعلي و/أو المحتمل لقانون المنافسة
(انظر اإلطار  .)38.4وقد أثيرت مسألة التسعير المبالغ فيه فيما
يتعلق باألدوية الجنيسة في عدد من الحاالت ،خاصة في أوروبا
وجنوب أفريقيا (انظر اإلطار  ،)39.4وتفتح المسائل المتعلقة
بالتسعير المبالغ فيه للمستحضرات الصيدالنية (سواء كانت
جنيسة أو محمية بموجب الملكية الفكرية) المجال للمناقشة
النشطة438.

وفي حين أن األسعار المبالغ فيها في الواليات المتحدة ال تعتبر
ً
انتهاكا لمكافحة االحتكار ،تجري سلطات المنافسة
في حد ذاتها
التحقيق في قضايا التواطؤ بين موردي األدوية الجنيسة لتثبيت
األسعار 449.وفي عام  ،2019أقامت أكثر من  40والية أمريكية
قضايا مماثلة للتحقيق بشأن الشركات المصنعة لألدوية الجنيسة.
اتُ همت الشركات المنتجة للمستحضرات الصيدالنية بتثبيت األسعار
بدال
ألكثر من  100دواء مختلف وتقاسم أسواق األدوية فيما بينهاً ،
من التنافس على السعر450.
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اإلطار  :37.4تطبيق قانون المنافسة على الشركات
المصنِّ عة للمنتجات الجنيسة
ُ
في الواليات المتحدة ،وجدت لجنة التجارة االتحادية األمريكية
( )FTCحاالت دخلت فيها الشركات المنتجة لألدوية الجنيسة
في اتفاقات منافية للمنافسة وذلك للسيطرة على أسواق
التكنولوجيا الطبية الجنيسة واألسواق الفرعية .فعلى سبيل
المثال ،وجدت اللجنة في عام  2000أن إحدى الشركات المصنعة
لألدوية الجنيسة أبرمت اتفاقات حصرية مع أربع شركات لتوريد
المواد الخام إلنتاج اللورازيبام والكلورازيبات ،مما أدى إلى زيادة
كبيرة في أسعار هذه المنتجات .وفي خطوة لم تهدف إلى ردع
ً
أيضا لتعويض الجمهور
مثل هذا السلوك فحسب ،بل سعت
عن الخسائر في الرفاهية التي تكبدها ،ألزمت اللجنة الشركة
المصنعة لألدوية الجنيسة بدفع  100مليون دوالر أمريكي
للمستهلكين والوكاالت التابعة للدولة حيث تكبدوا خسائر نتيجة
لألسعار الباهظة436.
وفي عام  ،2013زعمت سلطة المنافسة اإليطالية في االتحاد
ٍ
مناف للمنافسة من شركة مصنعة
األوروبي وجود سلوك
لحمض الكوليك – الذي يستخدم إلنتاج أدوية أمراض الكبد
– التي صنعت كال المنتجين الوسيط والنهائي .وقد رفعت
الشركة المصنعة سعر المنتج الوسيط ،في حين قدمت لعمالء
أحد المنافسين تخفيضات انتقائية في سعر المنتج النهائي
(استراتيجية “ضغط األسعار”) .وقد تدخلت سلطة المنافسة
اإليطالية لضمان أن تورد الشركة المصنعة حمض الكوليك
الوسيط إلى المنافسين بسعر معقول437.
اإلطار  :38.4النُ ُهج العامة “للتسعير المبالغ فيه” في
القوانين المحلية
ِّ
المنظمة لعمل االتحاد األوروبي،
تحظر المادة  102من المعاهدة
في جملة أمور ،فرض أسعار شراء أو بيع غير عادلة .وأثبتت
محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي في قضية شركة يونايتد
براندز ضد اللجنة ( )1978أن “فرض سعر مبالغ فيه ألنه ليس
ِّ
سيشكل بموجب
له عالقة بالقيمة االقتصادية للمنتج المورد”
المادة  102من المعاهدة .وتم إنشاء اختبار مكون من جزأين
للتعرف على السعر التعسفي )1( :الهامش على سعر التكلفة
مبالغ فيه؛ و( )2السعر المفروض إما غير عادل في حد ذاته أو
عند مقارنته بالمنتجات المنافسة439.
ويعرف قانون المنافسة في جنوب أفريقيا السعر بالباهظ
ّ
ً
تعبيرا
بأنه السعر الذي “ال يعبر عن القيمة االقتصادية للمنتج
معقوال” و”يكون أعلى من [القيمة االقتصادية]”440.
ً
ويحدد قانون المنافسة الكندي “التحسين غير المبرر لألسعار”
بناء على حق البراءة بأنه من أسباب سبل االنتصاف ،مثل
ً
منح التراخيص على البراءة (البراءات) ذات الصلة بأمر من
المحكمة441.

وقد تناولت قضايا المنافسة التي أجرتها الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي استخدام األدوية بدون تصريح (انظر اإلطار .)40.4

(ج)

تطبيق سياسة المنافسة على الجهات الفاعلة
األخرى في قطاع الصحة

يقتضي األمر ضمان المنافسة ليس فقط فيما يتعلق بالمصنعين،
ً
أيضا فيما يتعلق بالجهات الفاعلة األخرى في قطاعي الرعاية
لكن
الصحية والتجزئة .ويمكن أن يكون للقيود المفروضة على
المنافسة على طول سلسلة القيمة (القيد الرأسي) وقيود السوق
المفروضة على قطاعي الرعاية الصحية أو التجزئة (القيود األفقية)
آثار ضارة للغاية على فرص الحصول على التكنولوجيا الطبية.
ويشمل ذلك تقليل المنافسة عن طريق عمليات الدمج .فعلى
سبيل المثال ،نظرت وكالة المنافسة البرازيلية في قضية دمج
ّ
التركز القوي في السوق
إحدى المستشفيات ورفضتها بسبب
(انظر اإلطار .)41.4

اإلطار  :39.4أمثلة على قضايا “التسعير المبالغ فيه”
المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية
في عام  ،2017أجرت كل من المفوضية األوروبية ولجنة
ً
تحقيقا ضد إحدى الشركة المنتجة
المنافسة في جنوب أفريقيا
لألدوية الجنيسة التي يقع مقرها في جنوب أفريقيا لوضعها
تسعير مبالغ فيه ألدوية السرطان ،بما في ذلك الكلورامبوسيل
والميلفاالن والبوسلفان – وكلها غير محمية ببراءة 443.يعد
هذا التحقيق أول ما أجرته المفوضية األوروبية للتحقيق في
ممارسات التسعير المبالغ فيه في صناعة المستحضرات
الصيدالنية .وفي أكتوبر عام  ،2017أغلقت لجنة المنافسة
في جنوب أفريقيا التحقيق ألنه ال يمكن إطالة أمد قضية
التسعير المبالغ فيه444.
ً
واعتبارا من أغسطس عام  ،2019ال
ً
يزال تحقيق المفوضية األوروبية مستمرا .وقد اعتمدت سلطة
ً
قرارا بشأن االنتهاك ضد الشركة
المنافسة اإليطالية بالفعل
في عام  ،2016حيث فرضت غرامة قدرها  5ماليين يورو على
إساءة استخدام المركز المهيمن من خالل تحديد أسعار باهظة
لنفس األدوية في إيطاليا .وعند االستئناف ،أكدت المحكمة
اإلدارية اإليطالية من الدرجة األولى القرار445.
وقد رفعت السلطة المعنية بالمنافسة واألسواق في المملكة
بناء على المغاالة في رسوم التسعير في عدد
المتحدة قضايا ً
من الحاالت ،منها ما يتعلق بدواء للصرع 446.ومع ذلك ،خلصت
محكمة االستئناف الخاصة بالمنافسة ،في هذه القضية ،إلى
أن السلطة لم تطبق االختبار القانوني للتسعير المغالى فيه
بشكل صحيح 447.وفي يناير  ،2018قضى مجلس المنافسة
الدانمركي بأن أحد الموزعين للمستحضرات الصيدالنية الذي
كان يعتمد عليه المشترون في القطاع العام قد أساء استغالل
مركزه المهيمن عن طريق فرض أسعار باهظة448.
لالطالع على قضية تخص شركة منتجات جنيسة متهمة
بالتسعير المبالغ فيه والسلوك اإلقصائي والتمييز التسعيري،
انظر اإلطار .31.4
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وبالمثل ،أجرت لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا في 2019
دراسة استقصائية عن سوق الصحة 453أفادت بوجود مستوى
ّ
التركز في سوق المستشفيات في جنوب أفريقيا (انظر
عال من
ٍ
اإلطار  .)42.4وفي هذا الصدد ،أوصت الدراسة ،في جملة أمور،
بأن تستجيب اللجنة للوضع عن طريق المراجعة الفعالة لعمليات
الدمج وأن توفر توجيهات لروابط الممارسين بشأن السلوك
المرغوب فيه المؤيد للمنافسة454.
يمكن أن تُ ِّ
شكل االندماجات الرأسية بين الشركات المختلفة التي
ً
ً
أيضا
خطرا على المنافسة (انظر
تعمل على طول سلسلة القيمة
الفصل الثاني ،القسم باء(2.ج)) .على سبيل المثال ،أجرت سلطات
ً
تحقيقا في عمليات الدمج
مكافحة االحتكار في الواليات المتحدة
بين مديري الصيدليات المنتفعين والجهات الفاعلة األخرى في
القطاع الصحي 455.وباإلضافة إلى تنفيذ مجموعة من األنشطة
األخرى ،فإن مديري الصيدليات المنتفعين يساعدون على تحديد
األدوية الموصوفة التي تستحق التعويض .لذلك ،فإن الحفاظ
على حيادهم أمر ضروري في الحفاظ على المنافسة.
ً
أفقيا.
يمكن أن تحد عملية تكوين اتحاد احتكاري من المنافسة
فقد تبين أن جمعيات الصيدليات أو الصيادلة في عدة بلدان في
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDتنسق
األسعار أو تقيد الدخول إلى هذه المهنة .وفي بعض

اإلطار  :40.4األحكام القضائية بشأن التدقيق من جانب
سلطة المنافسة لتمكين المنافسة من خالل االستخدام
بدون تصريح451

شملت قضية دمج استعرضها مجلس البرازيل اإلداري لحماية
االقتصاد (وكالة المنافسة البرازيلية) اثنين من مقدمي
الرعاية الصحية ،وهما :جهة تعاونية تقدم خدمات طبية لديها
مختبراتها المعتمدة وعياداتها وقسم لعالج األورام ومراكز
متنوعة للعالج الطبيعي ومستشفى خاصة بها باإلضافة إلى
تقديمها خطط صحية للفرد والعائلة والمؤسسات التعاونية؛
ومستشفى إقليمي في شكل شركة مساهمة تقدم كذلك
التأمين الصحي للفرد والعائلة والمؤسسات التعاونية.
واعتبرت وكالة المنافسة أن شركتي تقديم الرعاية الصحية
يغطيان ما ال يقل عن شريحتين منفصلين من خدمات الرعاية
الصحية ،وهما )1( :الخدمات الطبية في المستشفيات؛ و()2
خدمات دعم الطب التشخيصي.
ً
تحديدا ،حدد مجلس البرازيل اإلداري
وفي هذه الحالة
لحماية االقتصاد السوق الجغرافي المعني بالخدمات الطبية
بالمستشفيات بأنه يقع في نطاق يبعد  10كيلومترات من
ّ
التركز الناتجة عن الدمج،
المستشفيات المعنية .ولتحليل درجة
استخدم المجلس مؤشر هرفيندال  -هيرشمان ( .)HHIفقبل
الدمج ،كان مؤشر  HHIللسوق  .3,855.3وبعد الدمج ،كان
من الممكن أن يصل إلى  .7,317.6وبسبب التنبؤ بوجود ّ
تركز
قوي ً
جدا في السوق في حالة الدمج ،رفض المجلس الدمج.
الحاالت ،قيدت هذه الجمعيات قدرة الصيادلة األفراد على
التعامل مع طرف ثالث من الممولين بشكل فرادي ،ومن ثم
ً
استقرارا
بسطت سيطرتها على المنشقين المحتملين وحققت
في اتفاقات تكوين االتحادات االحتكارية .وفي قرار بااللتزام
عام  ،2011تناولت هيئة المنافسة الليتوانية تنسيق األسعار
الرأسي المحتمل في االتفاقيات المبرمة بين الشركات المصنعة
ً
بندا يطالب تجار الجملة
وتجار الجملة .وتضمنت هذه االتفاقيات
والشركات المصنعة بتنسيق أسعار البيع بالتجزئة لألدوية ،وربما
يؤدي ذلك إلى رفع أسعار األدوية على المرضى .وقد ُحذف هذا
البند من االتفاقيات بعد تدخل هيئة المنافسة457.
كال من مبادرات القطاع العام وكذلك
وفي الوقت نفسه ،تبين أن ً
ً
امتيازا
مشاركة المنظمات غير الحكومية المتعاقدة أو الممنوحة
في سوق تجارة التجزئة زادتا المنافسة وحسنتا فرص الحصول
على التكنولوجيا الطبية التي يمكن تحمل تكاليفها .فعلى سبيل
المثال ،تعاقدت أوغندا مع منظمات غير ربحية لتقديم خدمات
صحية ،وسمحت لها بإنشاء منافذ صيدليات للبيع بالتجزئة تبيع
تكنولوجيا طبية بأسعار يمكن تحملها.

(د)

دور سياسة المنافسة فيما يتعلق بأسواق
المشتريات العامة

دال .محددات النفاذ األخرى المرتبطة بالتجارة

في عام  ،2014وجدت سلطة المنافسة الوطنية اإليطالية
أن شركتين من شركات المستحضرات الصيدالنية قد أبرمتا
اتفاقية منافية للمنافسة تهدف إلى ردع والحد من االستخدام
بدون تصريح ألدوية األورام التي تنتجها الشركة األولى لعالج
أمراض العيون ألنها ستتنافس مع أدوية الشركة الثانية في
هذا السوق .ويتضمن الترتيب بين الشركتين المتعهدتين نشر
معلومات مضللة إلى وكالة األدوية األوروبية وأخصائيي الرعاية
الصحية وعامة الجمهور .وتتعلق هذه المعلومات بردود فعل
سلبية ناتجة عن استخدام أحد منتجاتها بدون تصريح في سياق
انعدام اليقين العلمي ،من أجل ردع استخدام أدوية األورام
للداللة العالجية المحددة في ترخيص السوق للمنتج اآلخر.
وبعد أن فرضت السلطات اإليطالية غرامة قدرها  90مليون
يورو على كل من الشركتين ،رفعت الشركتان دعوى استئناف
أمام المحاكم اإليطالية ومجلس الدولة اإليطالي .وطلب
مجلس الدولة من محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي
إصدار حكم أولي .ورأت المحكمة أنه يجوز لسلطة المنافسة
الوطنية أن تدرج في تعريف المنتجات الطبية بالسوق ذي
الصلة ،ترخيص السوق الذي ال يشمل معالجة حالة معينة لها،
ولكنها تستخدم لهذا الغرض ،ومن ثم تعتبر في الواقع بديلة
للمنتجات األولى .وقد وجدت المحكمة أن الترتيب الذي ال يردع
ً
تقييدا للمنافسة “حسب العنصر”
مثل هذا االستخدام يشكل
ألنه يقلل من الضغط التنافسي الذي يسببه االستخدام بدون
تصريح على استخدام المنتج اآلخر.

اإلطار  :41.4دمج المستشفيات في

البرازيل452

ال ينبغي االستهانة بدور المشتريات والتوزيع في القطاع العام.
فسياسة المنافسة ذات صلة من جهتين أساسيتين.
أوال ،يمكن لسياسات المشتريات الجيدة أن تعظم المنافسة
ً
في عملية الشراء .وعالوة على ذلك ،يمكن أن تكون فعالة من
حيث التكلفة لشراء كميات كبيرة من األدوية 458.بيد أن هذا قد
يعني الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الوصول ألدنى سعر في
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

اإلطار  :42.4تحقيق سوق الصحة عام  2019الصادر عن
لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا
نشرت لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا ،في سبتمبر ،2019
نتائج وتوصيات 456تحقيقها في قطاع الرعاية الصحية ،الذي
بدأ في عام .2014
استعرض التحقيق ،من جملة أمور أخرى ،العالقات المتبادلة
بين األسواق المختلفة في قطاع الرعاية الصحية الخاص ،بما
في ذلك العالقات التعاقدية بين مختلف مقدمي الخدمات
الصحية وداخلهم ،ومساهمة هذه التفاعالت في نفقات
الرعاية الصحية في القطاع الخاص ،وطبيعة المنافسة
داخل هذه األسواق وبينها والطرق التي يمكن من خاللها
تعزيز المنافسة .كما تضمن التحقيق دراسة استقصائية
للمستهلكين ومشاركة عامة لمختلف أصحاب المصلحة
المعنيين ،بما في ذلك المرضى المشمولين بالخطط الطبية
ً
البعد المتعلق بالمشتريات
المختلفة .وناقش التقرير
أيضا ُ
لهذه القضايا .وفي نهاية التحقيق ،قدمت اللجنة توصيات
بشأن أمور من بينها النهج المتبعة في المسائل التنظيمية
والتسعير.
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مناقصة معينة (من خالل الشراء بالجملة) والحفاظ على هيكل
السوق التنافسي من المدى المتوسط حتى الطويل .وفي هذا
الصدد ،خلصت دراسة ُأجريت عام  2019في جنوب أفريقيا أن
المناقصات التنافسية التي تتسم بالتصميم المالئم لم تؤدِ إلى
تقليل المنافسة على المدى الطويل (ووترس وآخرون.)2019 ،
ً
ً
ً
مهما في منع التواطؤ بين
دورا
ثانيا ،تلعب سياسة المنافسة
موردي التكنولوجيا الطبية .فعلى الرغم من أن الشفافية تعتبر
ً
عموما مفضية إلى النزاهة في عملية الشراء ،فإنها يمكن أن
ً
تسهل أيضا السلوك المناهض للمنافسة ،على سبيل المثال
عن طريق تسهيل قدرة المنافسين لمالءمة األسعار فيما بينهم.
لذا فإن األمر يقتضي أن تكمل سياسة المنافسة وقانونها لوائح
المشتريات العامة وممارساتها من أجل الحماية من مثل هذا
السلوك ،وينبغي تشجيع سلطات المنافسة على مراقبة السلوك
المنافي للمنافسة ليس فقط فيما يتعلق بالمنافسة في األسواق
الخاصة ولكن – بالمثل – فيما يتعلق بالمنافسة في األسواق
العامة للتكنولوجيا الطبية (أندرسون وآخرون.)2011 ،

ً
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.https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

4

منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي2017 ،؛ منظمة الصحة العالمية،
الهدف اإلنمائي لأللفية رقم  ،8تقييم الشراكة العالمية من أجل
التنمية ،تقرير فرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ األهداف
اإلنمائية لأللفية لعام  ،2015متاح على الرابطhttps://www.un.org/ :
.millenniumgoals/pdf/MDG_Gap_2015_E_web.pdf

5

األسعار المرجعية الدولية ( )IRPsهي متوسط أسعار األدوية متعددة
المصادر عالية الجودة التي يقدمها الموردون غير الربحيين والربحيون
للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (حيث ال يوجد سعر للمورد ،أسعار
ً
وفقا للبيانات المتاحة من دليل مؤشر سعر الدواء
المشتري /المناقصة)،
الدولي لهيئة العلوم اإلدارية في مجال الصحة ( ،)MSHانظر
https://www.msh.org/resources/international-medicalproducts-price-guide؛ منظمة الصحة العالمية ،الهدف اإلنمائي
لأللفية رقم  ،8تقييم الشراكة العالمية من أجل التنمية ،تقرير فرقة العمل
المعنية برصد الثغرات في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية لعام ،2015
متاح على الرابطhttps://www.un.org/millenniumgoals/pdf/ :
.MDG_Gap_2015_E_web.pdf

6

انظر لجنة النسيت المعنية بسياسات األدوية األساسية ،متاحة
على الرابطhttps://www.thelancet.com/commissions/ :
.essential-medicines

7

منظمة الصحة العالمية ،الهدف اإلنمائي لأللفية رقم  8لعام ،2015
تقييم الشراكة العالمية من أجل التنمية ،تقرير فرقة العمل المعنية
برصد الثغرات في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية لعام  ،2015متاح
على الرابطhttps://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_ :
.Gap_2015_E_web.pdf

8

انظر وانغ وآخرين.)2017( .

9

عند استالم عدة طلبات لألدوية الجنيسة في نفس اليوم ،تتم مشاركة
االستئثارية بينها .انظر توماس ( ،)2015الصفحة .470

10

انظر تشاكردهار وخامسي ()2017؛ توماس (.)2015

11

توماس ( ،)2015الصفحة .500

12

انظر بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
متاحة على الرابطhttps://stats.oecd.org/Index. :
ً
أيضا ووترس
aspx?DataSetCode=HEALTH_PHMC؛ انظر
وآخرين2017 ،؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.2018 ،

13

انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( ،)2018الصفحات
 143إلى  ،146لالطالع على مناقشة عامة لسوق األدوية الجنيسة في
الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
وخيارات سياسات األدوية الجنيسة ،ونقاط القوة والضعف فيها.

14

من المثير لالهتمام ،أن أستراليا لديها سياسات بدائل األدوية الجنيسة،
في حين أن إنجلترا على عكس ذلك .ومع ذلك ،فإن الحجم النسبي
لألدوية الجنيسة التي تُ صرف في إنجلترا أعلى بكثير ،مما يشير إلى أن
سياسات وصف األدوية الجنيسة أكثر فعالية من أدوية الصيدليات البديلة
لألدوية الجنيسة.

15

يشمل نظام اإلفصاح عن األسعار الجديد ،من جملة أمور أخرى ،دورة
ً
شهرا في ظل النظام السابق)
إفصاح أقصر ( 6أشهر مقارنة بفترة 18
ولم يعد هناك عوامل تؤثر على أسعار األدوية األصلية ذات العالمة
التجارية عند تحديد السعر التعويضي لألدوية الجنيسة؛ انظر نظام الصحة
الوطني (المزايا الصيدالنية) لعام ( 2017كومنولث).

16

الستعراض السياسات السعرية بوجه عام ،انظر منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي (.)2008

17

انظر .http://pmprb-cepmb.gc.ca/home

18

يمكن االطالع على معلومات عن نظام  ATCمتاحة على:
.https://www.whocc. no/atc_ddd_index/

19

انظر أنجيال أكوستا ،تنظيم أسعار األدوية في أمريكا الجنوبية :النتائج
واالستراتيجيات العملية لكولومبيا ،متاحة على الرابط:
.https://issuu.com/isagsunasur4

20

انظر التعميم رقم .2009 ،7

21

 IFARMA Foundationو Misión SaludوEl Centro de
،Información de medicamentos de la Universidad Nacional
عريضة بتاريخ  24نوفمبر  ،2014متاح على الرابطhttps://www. :
minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/
VS/MET/Solicitud-de-una-declaracion-en-el-acceso-al.medicamento-IMATINIB.pdf

22

المادة  65من القرار  486لجماعة دول األنديز ،التي تنص على قانون
الملكية الفكرية العام لدولها األعضاء ،متاح على الرابطhttps://www. :
.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ can/can012es.pdf

23

انظر المادة  5.24.2.2.2من المرسوم رقم  1074لعام  ،2015متاحة
على الرابطhttp://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/ :
decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20
.DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf

24

القرار رقم  354لعام  ،2015بتاريخ  11فبراير  ،2015متاح على
الرابطhttps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/ :
.BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0354-de-2015.pdf

25

انظر https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2475-de-2016.
.pdf

26

ً
أيضا المساهمة التي قدمتها وزارة الصحة في كولومبيا إلى لجنة
انظر
الويبو الدائمة المعنية بالبراءات ،كما ورد في وثيقة الويبو ،SCP/27/6
الفقرات  4إلى .10

27

انظر التعميم رقم  3لعام  2016الصادر عن اللجنة الوطنية ألسعار
األدوية واألجهزة الطبية الكولومبية ،متاح على الرابطhttps://www. :
minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/
.MET/circular-03-de-2016.pdf

28

انظر التعميم رقم  4لعام  2016الصادر عن اللجنة الوطنية ألسعار
األدوية واألجهزة الطبية الكولومبية ،متاح على الرابطhttps://www. :
minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
.DIJ/circular-cnm-04-2016.pdf

29

انظر البيان الصحفي رقم  269لعام  ،2016وزارة الصحة ،متاح على
الرابطhttps://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-Gobierno- :
.fija-el-precio-del-Glivec-en-$-206-por-miligramo.aspx

30

انظر .http://whocc.goeg.at/Glossary/About

31

انظر مرسوم مراقبة أسعار األدويةhttps://pharmaceuticals.( 2019 ،
gov.in/sites/default/files/Gazette%20Notification_DPCO.
ً
مجددا على السياسات في مرسوم مراقبة أسعار
 ،)pdfالذي يؤكد
األدوية ( 2013متاح على الرابط http://www.nppaindia.nic.in/
.)wp-content/uploads/2018/12/DPCO2013_03082016.pdf

32

منظمة الصحة العالمية2015 ،هـ؛ الشبكة الدولية للوكاالت لتقييم
التكنولوجيات المستخدمة في مجال الصحة .ما هو تقييم التكنولوجيات
المستخدمة في مجال الصحة ()HTA؟ ،متاح على الرابط:
.http://www.inahta.org/

33

لمزيد من المعلومات ،انظر غاريدو وآخرين)2008( .؛http://haiweb.org/
.wp-content/uploads/2015/08/HTA-final-Aug2013a1.pdf

34

المفوضية األوروبية2018 ،أ ،الصفحتان  18و.19

35

البرلمان األوروبي ،تقرير حول خيارات االتحاد األوروبي لتحسين النفاذ
إلى األدوية 14 ،فبراير  ،2017كما ورد في المفوضية األوروبية2018 ،أ،
الصفحة .10

36

منظمة الصحة العالمية2015 ،أ ،الصفحتان  68و.69

267

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

268

37

المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية .اختبار تأثير الميزانية،
متاح على الرابطhttps://www.nice.org. uk/about/ :
what-we-do/our-programmes/nice-guidance/
.nice-technology-appraisal-guidance/budget-impact-test

38

منظمة الصحة العالمية2015 ،أ ،الصفحتان  68و.69

39

منظمة الصحة العالمية .اآللية العالمية لإلبالغ عن األسعار ،متاحة
على الرابطhttps://www.who.int/hiv/amds/ gprm/en/ :؛
منظمة الصحة العالمية :MI4A ،المعلومات السوقية للوصول إلى
اللقاحات متاحة على الرابطhttps://www.who.int/immunization/ :
programmes_systems/procurement/v3p/platform/en/؛
الصندوق العالمي .اإلبالغ عن األسعار والجودة ،متاح على الرابط:
https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/
.price-quality-reporting/

40

هيئة العلوم اإلدارية في مجال الصحة ،دليل أسعار المنتجات الطبية
الدولية ،متاح على الرابطhttps://www.msh.org/resources/ :
.international-medical-products-price-guide

41

انظر ،على سبيل المثال ،هيل وآخرين ()2018 ،2016؛ جوثام وآخرون
()2018؛ كليندينين ()2016؛ الوستسين وآخرون (.)2017

42

يحتوي القرار على حاشية سفلية في هذا الموقف تنص على ما يلي:
“ألغراض هذا القرار ،يكون السعر الصافي أو السعر الفعال أو صافي
سعر المعاملة أو سعر بيع الشركة المصنعة هو المبلغ الذي تتلقاه
الشركات المصنعة بعد طرح جميع الخصومات والتخفيضات والحوافز
األخرى”.

43

انظر منظمة الصحة العالمية ،اآللية العالمية لإلبالغ عن األسعار ،متاحة
على الرابطhttps://www.who.int/hiv/amds/gprm/en/ :؛ منظمة
الصحة العالمية اآللية العالمية لإلبالغ عن األسعار لفيروس نقص المناعة
البشرية والسل والمالريا ،متاحة على الرابطhttps://www.who.int/ :
.hiv/amds/gprm/en/

44

منظمة الصحة العالمية :MI4A ،المعلومات السوقية للوصول إلى
اللقاحات متاحة على الرابطhttps://www.who.int/immunization/ :
.programmes_systems/procurement/v3p/platform/en/

45

منظمة الصحة العالمية ،تبادل المعلومات المتعلقة بأسعار األدوية ،متاح
على الرابطhttps://www.piemeds.com/app/webroot/index. :
.php/page/About

46

انظر .https://msfaccess.org/utw

47

انظر ،على سبيل المثال ،التحالف الدولي للمعالجة والتأهب ،تحليل
مشتريات أدوية مضادات الفيروسات القهقرية في االتحاد الروسي
في  ،2018متاح على الرابطhttps://itpcru.org/en/2019/06/18/ :
the-analysis-of-procurement-of-arv-drugs-in-the-russian.federation-in-2018/

48

الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا .اإلبالغ عن السعار
والجودة ،متاح على الرابطhttps://www.theglobalfund.org/en/ :
.sourcing-management/price-quality-reporting/

49

انظر ،على سبيل المثال ،مؤشر النفاذ إلى األدوية  2018متاح على
الرابطhttps://accesstomedicinefoundation.org/media/ :
uploads/downloads/5cb9b00e8190a_Access-to-Medicine.Index-2018.pdf

50

منظمة الصحة العالمية ،قائمة األدوية الوطنية/الوصفات/المبادئ
التوجيهية للعالج النموذجي ،متاح على الرابطhttps://www.who.int/ :
.selection_medicines/country_lists/en/

51

انظر http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/
.health_technologies/lists/atlas.html

52

انظر https://www.who.int/medical_devices/diagnostics/
.WHO_EDL_2018.pdf

53

انظر https://www.who.int/medical_devices/priority/
 en/و https://www.who.int/phi/implementation/
.assistive_technology/global_survey-apl/en/

54

انظر _https://www.who.int/medicines/areas/policy/access
.noncommunicable/NCDbriefingdocument.pdf

55

القائمة النموذجية لألدوية األساسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية،
متاحة على الرابطhttps://www.who.int/medicines/publications/ :
.essentialmedicines/en/

56

انظر استراتيجية منظمة الصحة العالمية لألدوية :اإلجراء المنقح لتحديث
قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية .جنيف:
منظمة الصحة العالمية ،2001 ،متاحة على الرابطhttp://apps.who. :
.int/iris/bitstream/10665/78389/1/eeb1098.pdf?ua=1

57

انظر https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-
.94_01_e.htm

58

انظر https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/brief/
.procurement-policies-and-guidance#Guidelines

59

متاح على الرابطhttps://www.who.int/hiv/amds/en/ :
.decisionmakersguide_cover.pdf

60

ً
أيضا هو موضوع ندوة تقنية مشتركة عن الحصول على
كما كان هذا
األدوية ومعلومات البراءات وحرية العمل بين منظمة الصحة العالمية
والويبو ومنظمة التجارة الدولية ،بجنيف ،في فبراير  .2011لمزيد من
المعلومات ،انظرhttps://www.who.int/phi/access_medicines_ :
_feb2011/en/; https://www.wipo.int/meetings/en/2011/who
wipo_wto_ip_med_ge_11/؛ و https://www.wto.org/english/
.tratop_e/trips_e/techsymp_feb11_e/techsymp_feb11_e.htm

61

انظر مبادرة بينيلوكسا بشأن سياسة المستحضرات الصيدالنية ،متاح
على الرابط.http://beneluxa.org/ :

62

انظر مبادرة بينيلوكسا بشأن سياسة المستحضرات الصيدالنية،
المشروعات التجريبية بشأن التقييم المشترك للتكنولوجيات المستخدمة
في مجال الصحة ( )HTAوالمفاوضات المشتركة ،متاحة على الرابط:
http://beneluxa.org/sites/beneluxa. org/files/2018-06/
.BeNeLuxA_joint_pilots_P%26R.pdf

63

المفوضية األوروبية ،مذكرة توضيحية حول آليات الشراء المشتركة،
متاحة على الرابطhttps://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ :
.preparedness_response/docs/jpa_explanatory_en.pdf

64

انظر المادة  5من القرار  EU/2013/1082الصادر عن البرلمان األوروبي
والمجلس بتاريخ  22أكتوبر  2013بشأن التهديدات الخطيرة العابرة للحدود
على للصحة وإلغاء القرار رقم  OJEU L293/1 ،2119/98/ECالصادر
ً
أيضا https://ec.europa.eu/health/
بتاريخ  5نوفمبر 2013؛ انظر
.preparedness_response/joint_procurement_en

65

انظر https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/
.joint_procurement/jpa_signature_en

66

المفوضية األوروبية ،مذكرة توضيحية حول آليات الشراء
المشتركة ،متاحة على الرابطhttps://ec.europa.eu/health/ :
.preparedness_response/docs/jpa_explanatory_en.pdf

67

انظر المذكرة  .2019/03/28العقود اإلطارية للقاحات األنفلونزا الجائحة،
متاحة على الرابطhttps://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ :
preparedness_response/docs/ev_20190328_memo_en.pdf؛
والمفوضية األوروبية“ ،أوروبا التي تحمي :العقود اإلطارية للقاحات
األنفلونزا الجائحة الموقعة اليوم” ،بيان صحفي ،متاح على الرابط:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
.MEX_19_1891

68

متاح على الرابط.https://www.who.int/whr/2010/en/ :

69

قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية
( )GHEDمتاحة على الرابطhttps://apps.who.int/nha/database/ :
.Select/Indicators/en

70

المرجع السابق.

71

منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.2020 ،

72

لمراجعة المبادرات الداعمة لالستثمار في اإلنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا
في المستحضرات الصيدالنية ،انظر مون (.)2011

73

انظر البرنامج المنسق لسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية “خطة
الوظائف :تحقيق الرخاء وتكافؤ الفرص للجميع 2017 ،إلى ”2024؛
وإطار سياسة التنمية الوطنية متوسطة األجل 2018 ،إلى  ،2021متاح
على الرابطhttps://s3-us-west-2.amazonaws.com/new-ndpc- :
static1/CACHES/PUBLICATIONS/2018/08/23/Medium.term+Policy+Framework-Final+June+2018.pdf

74

انظر www.who.int/medicines/areas/policy/6-UNIDO-
.summary.pdf

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

75

شراكة النفاذ والتسليم ،كيف يمكن تعزيز اإلنتاج المحلي للمستحضرات
الصيدالنية في أفريقيا  -حالة غانا ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،2016
متاح على الرابطhttp://adphealth.org/upload/resource/Ghana_ :
.Local_Pharma_Production.pdf

76

انظر http://www.who.int/phi/publications/
NatStrategyPlanActionPharmManufEthiopia2015-2025.
.pdf?ua=1

77

لمزيد من المعلومات ،انظرhttp://www.who.int/influenza_ ،
 ،vaccines_plan/objectives/projects/en/باإلضافة إلى فريدي
وآخرون ()2011؛ وجروهمان وآخرون (.)2016

78

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،IP/C/73مجلس الجوانب المتصلة
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ،قرار مجلس تريبس بتاريخ  6نوفمبر
 ،2015تمديد الفترة االنتقالية بموجب المادة  1.66من اتفاق تريبس
ً
نموا بالنسبة لبعض االلتزامات فيما يتعلق بمنتجات
ألعضاء البلدان األقل
المستحضرات الصيدالنية متاحة على الرابطhttps://docs.wto.org/ :
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https://www.gilead.com/~/media/files/pdfs/other/hcv%20
generic%20agreement%20fast%20facts%2072815.pdf
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الكيسي؟ ،متاح على الرابط.https://www.cfbuyersclub.org/how :

142

كوالتا1991 ،؛ كارثيكيان وآخرون ،2007 ،الصفحة .222

143

انظر ،على سبيل المثال ،إلكس ()2018؛ مايستات وآخرين ()2017؛ رويترز
(.)2018 ،2016

144
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البلدان النامية؛ والعقاقير الخاصة بالبلدان النامية .وتستشهد الورقة
البحثية بالبحث الذي يشير إلى أنه في حالة الحصول على التراخيص
اإلجبارية في األسواق األقل أهمية ،فإن تأثيرها على االبتكار يجب أن
ً
هامشيا .وبالنسبة للعقاقير العالمية مثل عالج اإليدز ،فإن هذا
يكون
يعني أن التراخيص اإلجبارية التي تقتصر على البلدان النامية (أي األسواق
الفرعية) وال تؤثر على األسواق المستهدفة للعقاقير (أي البلدان الغنية)
قد ال تلحق الضرر بجهود البحث في البلدان الغنية والمتقدمة.

246

انظر https://www.salud.gob.ec/ecuador-concedio-nueve-
.licencias-obligatorias-para-medicamentos-estrategicos/

247

المكتب األوروبي للبراءات ،الترخيص اإلجباري في أوروبا (http:// ،)2019
documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/8509
_F913B768D063C1258382004FC677/$File/compulsory
licensing_in_europe_en.pdf؛ محكمة العدل االتحادية ،الحكم الصادر
بتاريخ  5ديسمبر  ،1995رقم القضية  ،X ZR 26/92متاح على الرابط:
?https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung
Gericht=BGH&Datum=05.12.1995&Aktenzeichen=X%20
( ZR%2026/92باللغة األلمانية).

248

235

وثيقة الويبو  ،SCP/30/3الفقرة  222و.fn 339

236

انظر تي هون (.)2009

محكمة العدل االتحادية ،الحكم الصادر بتاريخ  11يوليو ،2017
رقم القضية  ،X ZB 2/17متاح على الرابطhttp://juris. :
bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.
py?Gericht=bgh&Art=en&az=X%20ZB%202/17&nr=79269
(باللغة األلمانية).

237

القراران  LiQ 1/16 3و .X ZB 2/17األحكام متاحة باللغة األلمانية على
الرابطhttp://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/:
portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeig
e&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumb
er=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.
id=MPRE135990964&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.
hl=1#focuspoint؛ وhttp://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/
=rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum
.Aktuell&Sort=12288&Seite=2&nr=79269&pos=75&anz=608

249

لنز ،ألف ()2019؛ محكمة العدل االتحادية ،الحكم الصادر بتاريخ  4يونيو
 ،2019رقم القضية  ،X ZB 2/19متاح على الرابطhttp://juris. :
bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.
py?Gericht=bgh&Art=en&az=X%20ZB%202/19&nr=98248
(باللغة األلمانية).

250

جيبسون دون ،الترخيص اإلجباري الذي منحه مكتب البراءات الهندي،
متاح على الرابطhttps://www.gibsondunn.com/compulsory- :
.license-granted-by-the-indian-patent-office/#_ftnref1

238

المصادر (مع مراجع لألحكام ،المتوفرة باللغة األلمانية فقط)The :
 ،Rhineland Biopatent Gazetteالموضوع  ،2016/6متاح على
الرابطhttps://www.mhpatent.net/de/gazette/ :؛ رودولف
تيشماتشر“ ،تأكيد محكمة العدل الفيدرالية األلمانية الترخيص اإلجباري
الممنوح بموجب أمر قضائي أولي لعقار إزينتريس لعالج اإليدز؛
وإلغاء مجلس الطعون للمكتب األوروبي للبراءات البراءة األوروبية
بعد ذلك” 23 ،أكتوبر  ،2017متاح على الرابطhttps://www. :
bardehle.com/ip-news-knowledge/ip-news/news-detail/
german-federal-court-of-justice-confirms-the-compulsorylicense-granted-by-way-of-a-preliminary-inju.html؛ جوف
وايلد“ ،القرار األخير يفتح المجال أمام المزيد من التراخيص اإلجبارية
في ألمانيا” 13 ،نوفمبر  ،2017متاح على الرابطhttps://www.iam- :
media.com/frandseps/recent-decision-opens-possibilitymore-compulsory-licensing-germany؛ أندرياس فون فالك،
“تراخيص البراءات اإلجبارية في ألمانيا” ،مايو  ،2018متاح على الرابط:
https://whoswholegal.com/features/compulsory-patentlicences-in-germany؛ كونستانزي ريختر“ ،دفاع شركة أمجين
عن براءة اختراع لعالج للكوليسترول” 12 ،ديسمبر  ،2018متاح على
الرابطhttps://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/:
.amgen-defends-patent-for-cholesterol-treatment/

251

انظر https://spicyip.com/wp-content/uploads/2015/08/Lee-
.prima-facie-notice1.pdf

252

انظر .www.citizen.org/documents/PresidentalDecree20121.pdf

253

انظر https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2005/6/
( alias-3316باللغة اإليطالية).

254

انظر https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2007/3/
( alias-3773باللغة اإليطالية).

255

منظمة الصحة العالمية ،2014 ،الحصول على أدوية اإليدز والعدوى
بفيروسه وفيروس التهاب الكبد بأسعار معقولة :سياق حقوق
الملكية الفكرية ،الصفحة  ،4متاح على الرابطhttps://apps. :
who.int/iris/bitstream/handle/10665/204741/B5144.
.pdf?sequence=1&isAllowed=y

256

مرفق الويبو  ،SCP/30/3اإلطار .6

257

حكم المحكمة العليا (الدائرة الجنائية) الصادر بتاريخ  29أبريل ،2015
االستئناف رقم  2015/20119كما ورد في المكتب األوروبي
للبراءات ،الترخيص اإلجباري في أوروبا ( ،)2019متاح على الرابط:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.
nsf/0/8509F913B768D063C1258382004FC677/$File/
.compulsory_licensing_in_europe_en.pdf

258

انظر https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/
PublicEye_CL-Request-Perjeta_CH_2019.pdf؛ “Alain Berset
،Le Matin Dimanche،”va réintroduire des tarifs secrets
 14يوليو .2019

239

وثيقة الويبو  ،SCP/21/12الفقرة .58

240

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،IP/C/57الفقرة  ،19انظر الفصل الثاني.

241

ً
استنادا إلى برنامج األمم
أسلوب اإلتاوات المتدرجة ( )TRMالمطبق
المتحدة اإلنمائي/منظمة الصحة العالمية “المبادئ التوجيهية لمكافأة
االستخدام غير الطوعي للبراءات في التكنولوجيا الطبية” ( )2005حيث
يعتمد فيه معدل اإلتاوة على سعر المنتج المحمي بموجب براءة في أحد
البلدان مرتفعة الدخل وليس على سعر المنتج الجنيس .ويتم بعد ذلك
تعديل هذه اإلتاوة األساسية لمراعاة الدخل النسبي للفرد أو للبلدان التي
ً
تتحمل ً
كبيرا بسبب المرض على وجه الخصوص ،أو الدخل النسبي
عبئا
لكل شخص مصاب بالمرض.

242

معهد اإلكوادور للملكية الفكريةTramite No. 000002/2010, de ،
Concesion de Licencia Obligatoria para farmaco, del
.principio activo denominado RITONAVIR

243

خصصت اإلكوادور ثالثة تراخيص إجبارية ألباكافير/الميفودين
( )ABC/3TCلثالثة منتجين لألدوية الجنيسة.

244

معهد اإلكوادور للملكية الفكريةTramite No. 000006 (Licencia ،
 ،)Obligatoria para Farmacoمتاح على الرابطhttps://www. :

259

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،WT/TPR/S/255الفقرة .171

260

انظر https://www.theguardian.com/society/2015/nov/04/
breast-cancer-drug-kadcyla-to-remain-on-nhs-after.manufacturer-lowers-price

261

انظر https://static1.squarespace.com/
static/5947bb9ee6f2e17ea4cf8050/t/5c54
7b9b0d929707c6801336/1549040540360/
.Letter+to+the+UK+government+-+public.pdf

262

انظر وثيقة الويبو  SCP/26/5وملحقها في .SCP/27/6

263

قرار المجلس العام الصادر بتاريخ  30أغسطس  ،2003متاح على الرابط:
_https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem
.para6_e.htm

273

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

274

264

قرار المجلس العام الصادر بتاريخ  6ديسمبر  ،2005متاح على الرابط:
.https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm

288

انظر استراتيجية مجمع براءات األدوية ،متاحة على الرابط:
.https://medicinespatentpool.org/who-we-are/strategy/

265

انظر محضر االجتماع الخاص الجتماع مجلس تريبس بتاريخ  30يناير
 ،2017وثيقة منظمة التجارة العالمية .IP/C/M/84

289

266

انظر تقرير أمانة منظمة التجارة العالمية لعام  2018بشأن التعاون التقني
في نطاق اتفاق تريبس ،وثيقة منظمة التجارة العالمية ،IP/C/W/645
الفقرة .13

267

انظر ،على سبيل المثال ،اإلعالن الوزاري  -االجتماع رفيع المستوى
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 2009؛ اإلعالن السياسي
لألمم المتحدة عام  2011بشأن اإليدز والعدوى بفيروسه :تكثيف الجهود
للقضاء على اإليدز والعدوى بفيروسه ،إعالن عام “ 2012المستقبل
الذي نريده”؛ والقرار  A/RES/71/159بشأن الصحة العالمية والسياسة
الخارجية ،المعتمد في  15ديسمبر  ،2016متاح على الرابط:
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
.RES/71/159

انظر مجمع براءات األدوية“ ،تقديم مجمع براءات األدوية استراتيجية
جديدة مدتها خمس سنوات لتحسين النفاذ إلى العالجات ذات
األولوية في البلدان النامية” ،بيان صحفي 24 ،مايو  ،2018متاح على
الرابطhttps://medicinespatentpool.org/mpp-media-post/ :
the-medicines-patent-pool-presents-new-five-yearstrategy-for-improving-access-to-priority-treatments-in.developing-countries/

290

انظر مجمع براءات األدوية ،لمحة عامة عن الترخيص ،متاحة على
الرابطhttps://medicinespatentpool.org/what-we-do/ :
.global-licence-overview/

291

انظر مجمع براءات األدوية ،التقرير السنوي  ،2018متاح على الرابط:
.https://annual-report-2018.medicinespatentpool.org/

268

انظر المرفق ببيان الرئيس في وثيقتي منظمة التجارة العالمية WT/
 GC/M/82و.WT/GC/M/100

292

انظر مجمع براءات األدوية ،متاح على الرابط:
.https://medicinespatentpool.org/

269

انظر http://www.cptech.org/blogs/
drugdevelopment/2006/11/noah-novogrodsky-on.compulsory.html

293

270

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،IP/C/64الفقرة .104

انظر مجمع براءات األدوية ،بيان صحفي 2 ،أكتوبر  ،2019اإلعالن عن
دواء من القائمة النموذجية
إدراج تحليل لوضع الملكية الفكرية لعدد 18
ً
لألدوية األساسية لمنظمة الصحة العالمية بصيغتها المنقحة في 2019
في قاعدة بيانات البراءات والتراخيص لألدوية ،متاح على الرابطhttps:// :
medicinespatentpool.org/mpp-media-post/the-medicinespatent-pool-publishes-intellectual-property-status-of-18.drugs-added-to-who-essential-medicines-list/

294

انظر مجمع براءات األدوية ،التوقعات ،متاحة على الرابطhttps:// :
medicinespatentpool.org/what-we-do/forecasting/؛ مبادرة
التسريع العالمية لتركيبات أمراض األطفال ،نبذة عن مبادرة التسريع
العالمية لتركيبات أمراض األطفال ،متاحة على الرابط:
.http://gap-f.org/About

295

انظر www.medicinespatentpool.org/LICENSING؛ مبادرة
األدوية والنفاذ والمعارف ،تداعيات مجمع براءات األدوية وتراخيص شركة
غيلياد على النفاذ إلى العالج .ورقة إحاطة ،متاحة على الرابطhttps:// :
www.i-mak.org/wp-content/uploads/2017/10/ITPCI-MAKTheBroaderImplicationsoftheMPPandGileadLicensesonAc
cess-FINAL25-7-2011.pdf؛ وwww.msfaccess.org/content/
.msf-review-july-2011-gilead-licences-medicines-patent-pool

296

تُ ستخدم عينات البنود والمبادئ التوجيهية في إعداد اتفاقيات التعاون
والبحوث والتراخيص واالستراتيجيات ببرنامج التراخيص المسؤولة
ً
اجتماعيا/اإلنسانية التابع لمكتب تحالفات الملكية الفكرية والبحوث
الصناعية في بيركلي ،متاح على الرابطhttps://ipira.berkeley.edu/ :
_sites/default/files/shared/docs/SRLP_Guidance_%26
.Clauses_v100817.pdf

297

مانشستر  ،2020الخطة االستراتيجية لجامعة مانشستر ،متاحة
على الرابطhttp://documents.manchester.ac.uk/display. :
ً
أيضا https://www.manchester.
aspx?DocID=25548؛ انظر
.ac.uk/discover/social-responsibility/
انظر https://www.autm.net/AUTMMain/media/Advocacy/
.Documents/Points_to_Consider.pdf

271

وثيقة منظمة التجارة العالمية .IP/N/9/RWA/1

272

وثيقة منظمة التجارة العالمية .IP/N/10/CAN/1

273

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،IP/C/M/64الفقرة .116

274

وثيقة منظمة التجارة العالمية .IP/C/M/64

275

لالطالع على المراجعة السنوية لعام  ،2019انظر وثيقة منظمة التجارة
العالمية .IP/C/84

276

اجتماع تريبس ،محضر االجتماع ،وثيقتا منظمة التجارة العالمية
 ،IP/C/M/84/Add.1الفقرة  ،64و IP/C/M/83 Add.1الفقرات 152
و 154و.169

277

مجلس تريبس ،محضر االجتماع ،الوثيقة  ،IP/C/M/83/Add.1الفقرة
.169

278

مجلس تريبس ،محضر االجتماع ،IP/C/M/64 ،الفقرات  80و 82و.105

279

مجلس تريبس ،محضر االجتماع ،الوثيقة  ،IP/C/M/90/Add.1الفقرة
133؛ الوثيقة  ،IP/C/M/83/Add.1الفقرتان  177و.190

280

مجلس تريبس ،محضر االجتماع ،IP/C/M/64 ،الفقرة 82؛ مجلس
تريبس ،محضر االجتماع ،الوثيقة  ،IP/C/M/83/Add.1الفقرة .175

281

مجلس تريبس ،محضر االجتماع ،الوثيقة  ،IP/C/M/1/Add.1الفقرتان
 181و.194

282

مجلس تريبس ،محضر االجتماع ،الوثيقة  ،IPC/M/83/Add.1الفقرة
202؛ الوثيقة  ،IP/C/M/83/Add.1الفقرة 180؛ الوثيقة IP/C/M/87/
 ،Add.1الفقرة .96

298

283

انظر ،على سبيل المثال ،مجلس تريبس ،محضر االجتماع ،الوثيقة
 ،IP/C/M/1/Add.1الفقرتان  168و.197

299

284

انظر مراجعة النظام السنوية لعام  2019في مجلس تريبس ،محضر
االجتماع ،وثيقة منظمة التجارة العالمية .IP/C/M/93/Add.1

مؤسسة بيل وميليندا غيتس ،بيان الوصول العالمي ،متاح على
الرابطhttps://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/ :
.General-Information/Global-Access-Statement

285

وثيقة منظمة التجارة العالمية  ،IP/C/W/618المرفق الثاني .انظر
ً
أيضا مراجعة النظام السنوية عام  ،2016وثيقة منظمة التجارة العالمية
.IP/C/76

300

مؤسسة ويلكم تراست ،سياسة الملكية الفكرية ،متاحة على
الرابطhttps://wellcome.ac.uk/funding/guidance/ :
.policy-intellectual-property

286

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/par6laws_e.
htm؛ كامبف ،2015 ،الفقرة .23

301

287

انظر الكلمة االفتتاحية التي ألقاها د .روب ديفيس ،وزير التجارة والصناعة
في جنوب أفريقيا ،المؤتمر الدولي المعني بالملكية الفكرية والتنمية،
الويبو 7 ،أبريل  ]...[“ :2016سنتعاون مع شركائنا اإلقليميين لالستفادة
الفعالة من اإلعفاء اإلقليمي الوارد في آلية الفقرة  6لتعزيز األسواق
ً
نسبيا من خالل االستفادة من وفورات اإلنتاج الكبير” ،متاحة
الصغيرة
على الرابطhttps://www.wipo.int/meetings/en/doc_details. :
.jsp?doc_id=335683

انظر http://www.picmet.org/db/member/proceedings/2016/
data/polopoly_fs/1.3251680.1472158183!/fileserver/
file/680902/filename/16R0371.pdf؛ العرض التقديمي الذي قدمته
روزماري ولسون في جلسة تشاركية للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
الدورة  29في  4ديسمبر  2018حول خبرات الممارسين في التفاوض
بشأن اتفاقيات الترخيص ،متاح على الرابطhttps://www.wipo.int/ :
_edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_s_sharing_session
.on_licensing_rosemary_wolson.pdf

302

انظر .www.cptech.org/ip/health/d4T.html

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

303

انظر معلومات حول قاعدة بيانات البراءات والتراخيص الخاصة باألدوية،
متاحة على الرابطhttps://www.medspal.org/?product_ :
standardized_name%5B%5D=Stavudine+30+mg&coun
.try_name%5B%5D=South+Africa&page=1

323

العنوان  35من قانون الواليات المتحدة المادة (154ج).

324

المادة .23.4أ من اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة؛
المادة .2 2.10.17أ من اتفاقية التجارة الحرة بين تشيلي والواليات
المتحدة؛ المادة .8.9.17ب من اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة
وأستراليا؛ المادة  6.8.18من اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية كوريا
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للتجارة والتنمية المستدامة ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية ،برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،متاح على الرابطhttps://www.paho.org/ :
hq/dmdocuments/2010/ImpactoCAFTA-DOR-COR.pdf؛ راث
إم ومينايا أر بي وجوزمان دي وفرانكو إل (Estimación del ،)2009
impacto de nuevos estándartes depropiedad intelectual en
el precio de los medicamentos en la Republica Dominicana,
 ،Fundación Plenitudالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة،
منظمة الصحة للبلدان األمريكية،؛ كوستا تشافيز وآخرون.2017 ،

المركز الدولي لتسوية النزاعات االستثمارية .قضية شركة إيلي ليلي ضد
حكومة كندا .قضية رقم  .UNCT/14/2قرار التحكيم النهائي ،متاح
على الرابطhttps://www.italaw.com/sites/default/files/case- :
.documents/italaw8546.pdf

388

تتوفر نسخة من التقرير باللغة اإلسبانية على الرابط.www.ifarma.org :
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378

كما هو يتضح فيhttp://rtais.wto.org/UI/ :
PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&la
.ng=1&redirect=1

انظر https://donttradeourlivesaway.wordpress.
com/2011/01/17/documents-oxfam-study-on-data.exclusivity-in-the-us-jordan-fta/
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379

انظر ،على سبيل المثال ،االتفاقيات المبرمة مع ألبانيا ( )2009والجبل
األسود ( ،)2010متاحة على الرابطhttps://ec.europa.eu/trade/ :
.policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/

كما يتضح على الرابطhttps://www.ourwindsor.ca/news- :
story/8942672-usmca-could-mean-hundreds-of-millions-in.lost-savings-on-drug-costs-in-canada/

391

380

انظر ،على سبيل المثال ،اتفاقيات شراكة المفوضية األوروبية
مع الجزائر ()2005؛ وإسرائيل ()2000؛ واألردن ()2002؛ والمغرب
()2000؛ وتونس ()1998؛ ولبنان ( ،)2006متاحة على الرابط:
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
.negotiations-and-agreements/

بلغ معدل النمو السنوي لتجارة البضائع العالمية من حيث القيمة في
ً
وفقا لقاعدة بيانات إحصاءات منظمة التجارة
عام  2018نحو  10بالمائة
العالمية.

392

أسماء أعضاء منظمة التجارة العالمية هي األسماء المستخدمة في
المنظمة.

381

انظر اتفاقية شراكة المفوضية األوروبية مع مصر (،)2004
متاحة على الرابطhttps://ec.europa.eu/trade/policy/ :
.countries-and-regions/negotiations-and-agreements/

393

انظر https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/
 miwi_e.htmأو تقرير تطوير سلسلة القيمة العالمية لمنظمة التجارة
العالمية لعام  ،2017متاح على الرابطhttps://www.wto.org/ :
.english/res_e/booksp_e/gvcs_report_2017.pdf

382

كما يتضح على الرابطhttps://www.efta.int/free-trade/ :
.free-trade-agreements

394

أسماء أعضاء منظمة التجارة العالمية هي األسماء المستخدمة في
المنظمة.

383

انظر http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.
.aspx?MemberCode=840&lang=1&redirect=1

395

أسماء أعضاء منظمة التجارة العالمية هي األسماء المستخدمة في
المنظمة.

384

انظر هيرنانديز غونزاليس جي وفالفيردي إم (Evaluación del ،)2009
impacto de las disposiciones de ADPIC + en el mercado
 ،institucional de Costa Rica, Cinpeالمركز الدولي للتجارة
والتنمية المستدامة ،منظمة الصحة للبلدان األمريكية برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،متاح على الرابطhttps://www.paho.org/hq/ :
.dmdocuments/2010/ImpactoCAFTA-DOR-COR.pdf

396

انظر وثيقة منظمة التجارة العالمية  TN/MA/S/13للحصول على مزيد
من المعلومات بشأن المفاوضات الخاصة بقطاعات معينة في السلع
في االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة
العالمية.

397

385

انظر راث إم ومينايا أر بي وجوزمان دي وفرانكو إل (،)2009
Estimación del impacto de nuevos estándartes de
propiedad intelectual en el precio de los medicamentos en
.la Republica Dominicana

يشير إلى الجماعات األوروبية ودولها االثني عشرة األعضاء فيها في عام
 .1994ومنذ ذلك الحين ،تطورت الجماعات األوروبية إلى االتحاد األوروبي
وأعضائه الـ  .27وقد اشتركت كل البلدان التي انضمت إلى االتحاد
األوروبي منذ عام  1994في نفس التزامات التعريفة الجمركية التي
أبرمتها الجماعات األوروبية السابقة فيما يتعلق بالقضاء على التعريفات
الجمركية وتنسيقها في المنتجات المتصلة بالصحة.

386

روفيرا جيه ،عباس آي ،وكورتيس إم ( ،)2009دليل نموذج IPRIA
(إجمالي تأثير حقوق الملكية الفكرية) ،المركز الدولي للتجارة والتنمية
المستدامة.
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387

Acción Internacional para la Salud; Ifarma. El impacto
del TPP en el acceso a los medicamentos en Chile,
 ،Peru y Colombia, 2013متاح على الرابطhttp://www2. :
congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/
B3A0E24A8BBF25BF05257BE30000B625/$FILE/
INFORMEImpactosenmedicamentosMayo2013.pdf؛
ميغيل إرنستو كورتيس غامبا ،بينزون جي إيه إتش Impacto del
Tratado de Libre Comercio firmado por los gobiernos de
Colombia y Estados Unidos sobre la esperanza de vida de
los pacientes viviendo con VIH-SIDA en Colombia. Misión
 ،Salud; IFARMA; 2007متاح على الرابطhttps://www.scribd. :
com/document/54242211/Estudios-VIH؛ ميغيل إرنستو
كورتيس غامبا ،فرانسيسكو روسي بوينافينتورا ،إيفان رودريغيز بيرنات.
Impacto de los derechos de propiedad intelectual sobre
el precio, gasto y acceso a medicamentos en el Ecuador.
Fundación Ifarma؛ منظمة الصحة للبلدان األمريكية؛ 2010؛
ميغيل إرنستو كورتيس غامبا ،كورينغو إي إم ،إيفان رودريغيز بيرنات.
Impacto del acuerdo comercial UE-países de la CAN, sobre
el acceso a medicamentos en el Perú [Internet]. AIS-LAC,
Fundación IFARMA, Fundación Misión Salud, Health Action
International, 2009؛ هيرنانديز غونزاليس جي وفالفيردي إم،)2009( .

لمزيد من المعلومات حول تمديد اتفاق تكنولوجيا المعلوماتُ ،يرجى
ً
عاما على اتفاق تكنولوجيا المعلومات ،متاح
الرجوع إلى مقال 20
على الرابطhttps://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ :
.ita20years_2017_full_e.pdf

399

لمزيد من المعلومات حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير
التجارةُ ،يرجى الرجوع إلى تقرير التجارة العالمية لمنظمة التجارة العالمية
لعام  ،2015متاح على الرابطhttps://www.wto.org/english/res_e/ :
 .booksp_e/world_trade_report15_e.pdfلمزيد من المعلومات
حول تيسير التجارة ،انظر .https://wto.org/tradefacilitation

400

انظر ،على سبيل المثال ،األونكتاد (2015أ)؛ وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ( )2014وحلقة عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي حول التحديات األخيرة في المنافسة والملكية الفكرية في
أسواق المستحضرات الصيدالنية ،متاح على الرابطhttp://www.oecd. :
org/daf/competition/workshop-on-recent-challenges-in.competition-and-ip-in-pharmaceutical-markets.htm

401

انظر أندرسون ومولر وتوبمان“ ،اتفاق تريبس لمنظمة التجارة العالمية
ً
منبرا لتطبيق سياسة المنافسة على اقتصاد المعرفة المعاصر” في
أندرسون ،بيريس دي كارفالو وتوبمان (محررون).)2020( .

402

انظر بيان برعاية مشتركة من جنوب أفريقيا والصين والبرازيل والهند،
وثيقة منظمة التجارة العالمية  IP/C/W/643والملحق؛ بيان برعاية
مشتركة من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين ،وثيقة منظمة
التجارة العالمية  IP/C/W/649والملحق؛ وبيان جنوب أفريقيا ،وثيقة
منظمة التجارة العالمية  .IP/C/W/651للمناقشة ،انظر بند جدول

277

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

األعمال حول “الملكية الفكرية والمصلحة العامة :تعزيز الصحة العامة
من خالل قانون وسياسة المنافسة” ،محضر مجلس تريبس في وثائق
منظمة التجارة العالمية  IP/C/M/89/Add.1و IP/C/M/90/Add.1و
 ،IP/C/M/91/Add.1باإلضافة إلى المادة اإلخبارية على الرابط https://
www.wto.org/english/news_e/news18_e/trip_09nov18_e.
.htm
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403

المصادرhttps://ec.europa.eu/competition/sectors/ :
pharmaceuticals/inquiry/؛ وhttp://europa.eu/rapid/
=pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/593&format
.HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

404

المفوضية األوروبية2009 ،ب ،الصفحة .188

405

المرجع السابق.

406

انظر المفوضية األوروبية ،قائمة قرارات إنفاذ مكافحة االحتكار في قطاع
المستحضرات الصيدالنية ،متاحة على الرابطhttp://ec.europa.eu/ :
competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/list_cases.
.pdf

407

انظر https://ec.europa.eu/competition/sectors/
.pharmaceuticals/report2019/list_cases.pdf

408

انظر https://europa.eu/rapid/
.press-release_IP-09-1098_en.htm?locale=en

409

انظر https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/
.upc-agreement.pdf

410

اإلجراء اإلداري رقم  ،91-2011/08012.001693انظر https://sei.
_cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento
consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBtn3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPmszWQvh-vzUILANuAA3bhR
N6eSki6WU3piuanBBs2hSNuTy72zAcvQx153GCc3EU19b3
.-OqUcxUDCEoDn17hN

411

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،التسعير المبالغ فيه
في أسواق المستحضرات الصيدالنية  -مذكرة من جنوب أفريقيا28 ،
نوفمبر  ،2018متاحة على الرابطhttps://one.oecd.org/document/ :
.DAF/COMP/WD(2018)117/en/pdf

412

انظر أندرسون ومولر وسالغويرو“ ،اتفاقيات تسوية البراءات العكسية في
قطاع المستحضرات الصيدالنية من منظور سياسة المنافسة :قضايا
اإلنفاذ والتنظيم” ،في أندرسون وبيريس دي كارفالو وتوبمان (محررون)
(.)2020

413

وثيقة الويبو  ،CDIP/9/INF/6 REVدراسة عن اإلنفاذ غير التنافسي
لحقوق الملكية الفكرية :الدعاوى الصورية ،أعدها معهد البحوث
االقتصادية التطبيقية ( ،)IPEAبرازيليا ،متاحة على الرابطhttps://www. :
wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_6_rev.
.pdf

414

انظر قضية لجنة التجارة االتحادية ضد شركة أبفي ،مدني ،رقم
( WL 4098688 2017 ،5151-14محكمة المنطقة الشرقية ببنسلفانيا).

415

اإلجراء اإلداري رقم  ،91-2007/08012.011508انظر http://en.cade.
gov.br/press-releases/cade2019s-general- superintendence.concludes-investigation-of-sham-litigation-cases

416

اإلجراء اإلداري رقم  ،25-2010/08012.006377انظر http://
en.cade.gov.br/cade2019s-general-superintendence.concludes-investigation-in-the-antidepressants-market
اإلجراء اإلداري رقم  ،2009-40/08012.007147انظر https://sei.
_cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento
consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt_n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOjX
_l5BZ1sjhApwe2XPF4UIsasDIovUZtvxhtnbfXIahxH
 .bOzIHwvPixAWRutBa82PqQGrDpnhiJrrHf7IjlIاإلجراء
اإلداري رقم  ،08012.011615/2008-08انظر https://sei.cade.
_gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento
consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBtn3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yM_TcZD5pVYd9LAw2PlCt2PU-kRLiPHUC1Y1VNzjXJxJ5qEjb
.gKeqJEsJPLZDhzbB4hVI175KDAd2L1cpo2E0D

417

ليفي وسالوماو أدفوغادوس 6 .سبتمبر .2019
التصرفات االنفرادية غير التنافسية في قطاع
المستحضرات الصيدالنية في البرازيل ،متاح على
الرابطhttps://www.lexology.com/library/detail. :
.aspx?g=555d1066-0f61-45ee-88ec-ba128a9c296e

418

يمكن وصف “حكم العقل” بأنه “نهج قانوني تنتهجه سلطات المنافسة
أو المحاكم حيث يتم إجراء محاولة لتقييم السمات المؤيدة للمنافسة
لممارسة تجارية تقييدية مقابل آثارها المنافية للمنافسة من أجل
تقرير إذا ما كان يجب حظر هذه الممارسة أم ال” .انظر https://www.
.concurrences.com/en/glossary/rule-of-reason

419

بصرف النظر عن التطورات في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي،
تناولت كندا اتفاقيات تسوية براءات االختراع في المبادئ التوجيهية
إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية لها عام  .2016في جمهورية كوريا ،رفعت
هيئة المنافسة ( )KFTCدعوى ضد شركة غالكسو سميث كالين ()GSK
لتسوية براءة اختراع تتعلق بدواء زوفران ،دواء مضاد للقىء يستخدم
لتخفيف الغثيان .وفي أستراليا ،صاغت لجنة اإلنتاجية األسترالية ،في
تقريرها االستقصائي لعام  2016بشأن قطاع الملكية الفكرية ،مجموعة
من التوصيات للحكومة ،بما في ذلك القضايا المتعلقة باتفاقات
الدفع مقابل التأخير .وفي اليابان ،نشرت هيئة التجارة العادلة اليابانية
ً
ً
ً
مشتركا بعنوان
بحثيا
تقريرا
( )JFTCومركز أبحاث سياسة المنافسة
“حوافز المنافسة والبحث والتطوير في سوق منتجات المستحضرات
ً
أيضا تسويات براءات االختراع.
الصيدالنية” في عام  2015الذي يتناول
وفي الهند ،تشير معظم تقارير دراسة أجريت عام  2015حول المنافسة
في أسواق المستحضرات الصيدالنية بتكليف من لجنة المنافسة الهندية
( )CCIإلى نهج الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لتسويات البراءات ،
واصفة قانون هاتش  -واكسمان بأنه “نظام فريد” .لمزيد من المناقشات
والمراجع ،انظر أندرسون وبيريس دي كارفالو وتوبمان (محررون).2020 ،

420

انظر لجنة التجارة االتحادية (.)2019 ،2017

421

التقرير الثامن حول مراقبة تسوية براءات االختراع ،الفترة :يناير إلى
ديسمبر  9 ،2016مارس  ،2018متاح على الرابطec.europa.eu/ :
_competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/patent
settlements_report8_en.pdf؛ المستحضرات الصيدالنية :التحري
والمتابعة القطاعيان ،متاح على الرابطec.europa.eu/competition/ :
ً
أيضا http://ec.europa.
 .sectors/pharmaceuticals/inquiry/انظر
eu/competition/sectors/pharmaceuticals/antitrust_en.html؛
والمفوضية األوروبية 2019أ.

422

المفوضية األوروبية ،المستحضرات الصيدالنية :التحري والمتابعة
القطاعيان ،متاح على الرابطec.europa.eu/competition/sectors/ :
ً
أيضا بيير أرهيل“ ،إنفاذ قانون
 .pharmaceuticals/inquiry/انظر
المنافسة فيما يتعلق بالملكية الفكرية في االتحاد األوروبي” ،أندرسون
وبيريس دي كارفالو وتوبمان (محررون).)2020( .

423

التقرير الثامن حول مراقبة تسوية براءات االختراع ،الفترة :يناير إلى
ديسمبر  9 ،2016مارس  ،2018متاح على الرابطec.europa. :
eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/
.patent_settlements_report8_en.pdf

424

المفوضية األوروبية،الرسالة الموجهة من المفوضية :مبادئ توجيهية
بشأن تطبيق المادة  101من معاهدة عمل االتحاد األوروبي على
اتفاقيات نقل التكنولوجيا ،C 89/03/2014 .متاحة على الرابطhttps:// :
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:O
.J.C_.2014.089.01.0003.01.ENG

425

التقرير الثامن حول مراقبة تسوية براءات االختراع ،الفترة :يناير إلى
ديسمبر  9 ،2016مارس  ،2018متاح على الرابطec.europa.eu/ :
_competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/patent
settlements_report8_en.pdf؛ المستحضرات الصيدالنية :التحري
والمتابعة القطاعيان ،متاح على الرابطec.europa.eu/competition/ :
ً
أيضا http://ec.europa.
 .sectors/pharmaceuticals/inquiry/انظر
eu/competition/sectors/pharmaceuticals/antitrust_en.html؛
والمفوضية األوروبية2019 ،أ.
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القضية رقم  ،Du 24498 2012قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 27
فبراير 2014؛ والتقرير السنوي لهيئة المنافسة الكورية  ،2012الصفحة
 ،75متاح على الرابطwww.ftc.go.kr/solution/skin/doc.html :
?fn=eb12ef8605beea9dbb86af86b8f5ef20b87abab2e9
ebb1781cc1e8596dc5491f&rs=/fileupload/data/result/
.BBSMSTR_000000002404/

ً
رابعا :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ

427

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،2014 ،اإلدارة المعنية
بلجنة المنافسة للشؤون المالية والمؤسسات .المستحضرات الصيدالنية
الجنيسة .مذكرة من جنوب أفريقيا ،متاحة على الرابطhttp://www. :
oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cot
.e=DAF/COMP/WD(2014)68&docLanguage=En

428

انظر http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/South%20
Africa.pdf؛ مؤتمر األمم المتحدة السابع الستعراض مجموعة مبادئ
وقواعد األمم المتحدة بشأن سياسة المنافسة .جنيف 6 ،إلى  10يوليو
 .2015المائدة المستديرة عن :دور المنافسة في قطاع المستحضرات
الصيدالنية وفوائده للمستهلكين .مساهمة من جنوب أفريقيا ،متاحة
على الرابطhttps://unctad.org/meetings/en/Presentation/ :
.CCPB_7RC2015_RTPharma_SouthAfrica_en.pdf

429

على سبيل المثال ،أعرب عدد من أعضاء منظمة التجارة العالمية (بمبادرة
من جنوب أفريقيا والصين) ،في عامي  2018و ،2019عن وجهة نظر
ً
مهما للنقاش وتبادل المعلومات
مفادها أن مجلس تريبس يعتبر منتدى
لتعزيز فهم األعضاء ُ
للنهج المختلفة الستخدام .قانون وسياسة المنافسة
لمنع أو ردع ممارسات مثل التسعير التواطئي أو استغالل البنود
التعسفية في اتفاقية الترخيص التي تعيق على نحو غير مبرر النفاذ
إلى التكنولوجيا الجديدة وتمنع دخول شركات األدوية الجنيسة .انظر
وثائق منظمة التجارة العالمية  IP/C/W/643والملحق؛ وIP/C/W/649
والملحق؛ وIP/C/W/651؛ ومحاضر مجلس تريبس في وثائق منظمة
التجارة العالمية  ،IP/C/M/89/Add.1وIP/C/M/90/Add.1
وIP/C/M/91/Add.1؛ وكذلك المادة اإلخبارية على https://www.wto.
.org/english/news_e/news18_e/trip_09nov18_e.htm

430

موجز لجنة التجارة الفيدرالية باسم صديق المحكمة في قضية
شركة مايالن للصناعات الدوائية وآخرون ضد شركة وارنر شيلكوت
العامة المحدودة وآخرون  ،2012متاح على الرابطhttps:// :
www.ftc.gov/policy/advocacy/amicus-briefs/2012/11/
.mylan-pharmaceuticals-inc-et-al-v-warner-chilcott-public

431

في الواليات المتحدة :قضية نيويورك ضد شركة أكتافيس العمومية
المحدودة( F.3d 638 787 ،الدائرة الفيدرالية الثانية  )2015وفي االتحاد
األوروبي :الحكم الصادر عن المحكمة العامة بتاريخ  1يوليو  ،2010قضية
شركة أسترازينيكا المحدودة وأسترازينيكا العامة ذات المسؤولية المحدودة
ضد المفوضية؛ T-321/05؛ حكم محكمة العدل بتاريخ  6ديسمبر ،2012
قضية شركة أسترازينيكا المحدودة وأسترازينيكا العامة ذات المسؤولية
ً
أيضا أنتونيال
المحدودة ضد المفوضية األوروبية .C-457/10 ،راجع
ٍ
مناف
سالغويرو (“ ،)2019تبديل المنتجات ،استراتيجية صحيحة أم إكراه
للمنافسة للمستهلك؟” في أندرسون وبيريس دي كارفالو وتوبمان
(محررون) (.)2020

432

قضية شركة أسترازينيكا المحدودة وأسترازينيكا العامة ذات المسؤولية
المحدودة ضد المفوضية .T-321/05 ،حكم محكمة العدل بتاريخ 6
ديسمبر  ،2012قضية شركة أسترازينيكا المحدودة وأسترازينيكا العامة
ذات المسؤولية المحدودة ضد المفوضية األوروبية.C-457/10 ،

433

انظر بيان رئيس لجنة التجارة الفيدرالية جون ليبوفيتش ،المؤتمر
الصحفي بشأن الدفع مقابل التأخير 13 ،يناير  ،2010متاح
على الرابطhttps://www.ftc.gov/sites/default/files/ :
documents/reports/pay-delay-how-drug-companypay-offs-cost-consumers-billions-federal-tradecommission-staff-study/100113stmtleibowitzpfd.
ً
أيضاwww.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/
 .pdfانظر
OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/ucm129385.
.htm

434

انظر http://ec.europa.eu/competition/sectors/
.pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf

435

انظر www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/
vwapj/GenDrugStudy-Report-081125-fin-e.pdf/$FILE/
GenDrugStudy-Report-081125-fin-e.pdf؛ وhttp://www.oecd.
.org/regreform/sectors/46138891.pdf

436

انظر https://www.ftc.gov/news-
events/press-releases/2000/11/
.ftc-reaches-record-financial-settlement-settle-charges-price

437

انظر https://www.agcm.it/media/dettaglio-
notizia?id=ceea51cb-5be8-4965-ab1f-f854226ef174&parent
( =News&parentUrl=/media/newsباللغة اإليطالية)
وhttp://www.osservatorioantitrust.eu/it/wp-content/
( uploads/2015/03/4763-p25366.pdfباللغة اإليطالية).

438

انظر ،على سبيل المثال ،منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،األسعار الباهظة في أسواق المستحضرات الصيدالنية
 مذكرة معلومات أساسية من األمانة 27 ،إلى  28نوفمبر ،2018متاحة على الرابطhttps://one.oecd.org/document/DAF/ :
COMP(2018)12/en/pdf؛ المفوضية األوروبية (2018أ)؛ فونتين
()2018؛ أبوت ()2016؛ كارو دي سوزا (.)2019

439

انظر شركة يونيتيد براندز ،.E.C.R 1978 ،الصفحة ،301
الفقرات 248 .إلى  ،252متاح على الرابطhttps:// :
publications.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/32bf3aa2-d8b1-4201-81eb-a238062fcd37/
.language-en

440

المادة  )9( 1.1من قانون المنافسة في جنوب أفريقيا متاحة على الرابط:
http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2017/11/
pocket-act-august-20141.pdf؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
.2017

441

المادة  ،)1(32قانون المنافسة .قانون البراءات الكندي،c. C-34 ،1985 ،
متاح على الرابطhttps://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-34/ :
.FullText.html

442

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،األسعار الباهظة في
أسواق المستحضرات الصيدالنية  -مذكرة معلومات أساسية من األمانة،
 27إلى  28نوفمبر  ،2018متاحة على الرابطhttps://one.oecd.org/ :
.document/DAF/COMP(2018)12/en/pdf

443

المفوضية األوروبية (2019أ) ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،األسعار الباهظة في أسواق المستحضرات الصيدالنية
 مذكرة معلومات أساسية من األمانة 27 ،إلى  28نوفمبر ،2018متاحة على الرابطhttps://one.oecd.org/document/DAF/ :
.COMP(2018)12/en/pdf

444

رويترز“ ،رقابة جنوب أفريقيا تسقط التحقيق بشأن رفع األسعار في
أسبن ،اإلنصاف” ،النسخة اإللكترونية 4 ،أكتوبر .2017

445

انظر المفوضية األوروبية (2019أ).

446

انظر الهيئة المعنية بالمنافسة واألسواق في المملكة المتحدة ،أقراص
الهيدروكورتيزون :التسعير المزعوم المبالغ فيه وغير العادل ،متاح على
الرابطhttps://www.gov.uk/cma-cases/pharmaceutical- :
sector-anti-competitive-practices؛ الهيئة المعنية بالمنافسة
واألسواق في المملكة المتحدة ،أقراص الليوثيرونين :التسعير
المبالغ فيه وغير العادل المشتبه ،متاح على الرابطhttps:// :
www.gov.uk/cma-cases/pharmaceutical-sector-anticompetitive-conduct؛ الهيئة المعنية بالمنافسة واألسواق في
المملكة المتحدة ،كبسوالت فينيتوين الصوديوم :التسعير غير العادل
المشتبه ،متاح على الرابطhttps://www.gov.uk/cma-cases/ :
.investigation-into-the-supply-of-pharmaceutical-products

447

انظر https://www.catribunal.org.uk/judgments/127511217-
127611217-flynn-pharma-ltd-and-flynn-pharma-holdings.pfizer-inc-and-pfizer-0

448

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،األسعار الباهظة في
أسواق المستحضرات الصيدالنية  -مذكرة معلومات أساسية من األمانة،
 27إلى  28نوفمبر  ،2018متاحة على الرابطhttps://one.oecd.org/ :
.document/DAF/COMP(2018)12/en/pdf

449

المرجع السابق.

450

لالطالع على الشكوى المقدمة إلى محكمة منطقة كونيتيكت ،انظر
https://portal.ct.gov/-/media/AG/Downloads/GDMS%20
Complaint%2051019%20FINAL%20REDACTED%20
ً
أيضا البيان الصحفي للجنة الرقابة
PUBLIC%20VERSION.pdf؛ انظر
واإلصالح في الكونغرس ،متاح على الرابطhttps://oversight.house. :
gov/news/press-releases/cummings-and-sanders-seek.answers-on-drug-companies-apparent-obstruction-of

451

انظر حكم محكمة العدل الصادر في  23يناير  ،2018القضية
 ،16/C-179هوفمان الروش ونوفارتيس .لالطالع على
المناقشة ،انظر https://www.altius.com/blog/421/
.off-label-use-of-medicines-and-competition-law

452

لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا ،مناقشة حول “المنافسة في أسواق
الرعاية الصحية :النفاذ والقدرة على تحمل التكاليف” 12 ،يوليو ،2019
اإلطار  ،1قضية االندماج في البرازيل رقم 90-2012/08700.003978
(الئحة االندماج) ،متاحة على الرابطhttps://unctad.org/meetings/ :

279

يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

en/SessionalDocuments/cicpl%2018th_%20Healthcare_
.Pharmas.SA.pdf
، دراسة استقصائية عن سوق الصحة،لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا
: متاح على الرابط،2019  سبتمبر،تقرير النتائج والتوصيات النهائية
http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2020/01/
Final-Findings-and-recommendations-report-Health-Market.Inquiry.pdf

453

.المرجع السابق

454

https://www.justice.gov/atr/case/united- انظر على سبيل المثال
.states-andplaintiff-states-v-cvs-health-corp-and-aetna-inc
ً
https://www.ftc.gov/reports/pharmacy-benefit- أيضا
انظر
managers-ownership-mail-order-pharmacies-federal-trade.commission-report

455

، دراسة استقصائية عن سوق الصحة،لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا
: متاح على الرابط،2019  سبتمبر،تقرير النتائج والتوصيات النهائية
http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2020/01/
Final-Findings-and-recommendations-report-Health-Market.Inquiry.pdf

456

ً
http://ec.europa.eu/competition/sectors/ أيضا
انظر
.أ2019 ،؛ المفوضية األوروبيةpharmaceuticals/antitrust_en.html

457

www.oecd.org/document/25  انظر،لمزيد من المعلومات األساسية
./0,3746,en_2649_37463_48311769_1_1_1_37463,00.html
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ألف .مجموعة مختارة من قرارات الجمعية العامة لألمم
المتحدة

284

A/RES/74/2

ً
معا لبناء عالم أوفر صحة”
اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة“ :التغطية الصحية الشاملة :التحرك
()2019

A/RES/73/3

اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل ()2018

A/RES/73/2

اإلعالن السياسي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الثالث المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها ()2018

A/RES/71/3

اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ()2016

A/RES/66/2

اإلعالن السياسي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها ()2011

A/RES/65/277

اإلعالن السياسي المعني باإليدز والعدوى بفيروسه :تكثيف جهودنا للقضاء على اإليدز والعدوى بفيروسه ()2011

المرفق األول :قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

A/HRC/38/8

حقوق اإلنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز)

A/HRC/RES/35/23

حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

A/HRC/RES/32/16

بناء القدرات ومجال الصحة العامة (حلقة نقاش أجرتها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان)

A/HRC/RES/32/15

النفاذ إلى األدوية (حلقة نقاش أجرتها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان)

A/HRC/RES/23/14

النفاذ إلى األدوية (القرار العام)

A/HRC/RES/17/14

النفاذ إلى األدوية (تقرير المقرر الخاص)

A/HRC/RES/12/24

النفاذ إلى األدوية (مشاورة بين الخبراء أجرتها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان)

E/CN.4/RES/2002/32

إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كاإليدز والعدوى بفيروسه

E/CN.4/RES/2001/71

حقوق اإلنسان وأخالقيات علم األحياء

E/CN.4/RES/2001/33

إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كاإليدز والعدوى بفيروسه

A/RES/68/98

أوجه الترابط بين الصحة وجميع المحددات ،بما في ذلك المحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية

A/RES/67/81

الحماية االجتماعية وآليات التمويل المستدام للتغطية الصحية الشاملة

A/RES/64/108

مكافحة األمراض المعدية الناشئة والسياسة الخارجية

A/RES/58/173

حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

باء .مجموعة مختارة من قرارات مجلس األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان

باء .مجموعة مختارة من قرارات مجلس األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان

مالحظة :انظر .https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/overviewmandate.aspx
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تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية

جيم .أهم تقارير المقرر الخاص لألمم المتحدة عن
الحق في الصحة
داينيوس بوراس (منذ )2014
السنة

رمز الوثيقة

العنوان

2016

A/71/304

تقرير المقرر الخاص عن الحق في الصحة وجدول أعمال 2030

أناند غروفر ( 2008إلى )2014
السنة

رمز الوثيقة

العنوان

2014

A/69/299

التقرير المقدم إلى الجمعية العامة (محور التركيز الرئيسي :التنفيذ الفعال والكامل إلطار الحق في الصحة ،بما في
ذلك إمكانية التقاضي بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحق في الصحة؛ والتنفيذ التدريجي للحق
في الصحة؛ وضعف عنصر مساءلة الشركات متعددة الجنسية؛ والنظام الحالي التفاقيات االستثمار الدولية وتسوية
المنازعات بين المستثمرين والدول)

2013

A/HRC/23/42

التقرير المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان (محور التركيز الرئيسي :النفاذ إلى األدوية في سياق إطار الحق في الصحة)

2012

A/67/302

التقرير المقدم إلى الجمعية العامة (محور التركيز الرئيسي :التمويل الصحي في سياق الحق في الصحة)

2011

A/HRC/17/43

التقرير المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان (محور التركيز الرئيسي :تقرير عن مشاورة الخبراء بشأن النفاذ إلى األدوية)

2009

A/HRC/11/12

التقرير المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان (محور التركيز الرئيسي :الحق في الصحة في سياق النفاذ إلى األدوية وحقوق
الملكية الفكرية)

باول هنت ( 2002إلى )2008
السنة

رمز الوثيقة

العنوان

2008

A/63/263

التقرير المقدم إلى الجمعية العامة

مالحظة :انظر .https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/srrighthealthindex.aspx
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المرفق الثاني .مجموعة مختارة
من قرارات ومقررات جمعية
الصحة العالمية
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الوثيقة (العام)

العنوان

ج ص ع)2019( )13(72

آﺛﺎر ﺗﻧﻔﻳذ ﺑروﺗوﻛوﻝ ﻧﺎﻏوﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ

ج ص ع)2019( )12(72

التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

ألف .تشغيل النظام :السياق
والنطاق
بينما يحدد الفصل الرابع ،القسم جيم(3.أ)” ،”3سياق سياسة نظام
ً
أحيانا باسم “نظام
الترخيص اإلجباري الخاص (“النظام” ،يشار إليه
الفقرة  )”6والسبب في أن النظام يسمح بمنح هذه التراخيص
لتصدير األدوية في ظروف محدودة ،يقدم هذا المرفق معلومات
تكميلية تحدد عمله واستخدامه .والنظام هو وجه المرونة الوحيد
عمال من قبل
في اتفاق تريبس الذي يستتبع على وجه التحديد
ً
عضوين (على األقل) (أي مستورد ومصدر) .وهو يعمل على
أساس اإلخطارات التي يرفعها هؤالء األعضاء إلى مجلس تريبس،
وتؤدي بدورها إلى مختلف اإلجراءات الموضحة في هذا المرفق.

.1

ما هو النظام؟

اعترف إعالن الدوحة الوزاري عام  2001بشأن اتفاق تريبس
والصحة العامة (الفقرة  )6بأن أعضاء منظمة التجارة العالمية
ممن تنقصهم القدرة على التصنيع أو عدم كفايتها في قطاع
المستحضرات الصيدالنية الخاصة بهم ،قد يواجهون صعوبات
في االستخدام الفعال للترخيص اإلجباري بموجب اتفاق تريبس.
وللتغلب على تلك الصعوبات ،تبنى أعضاء منظمة التجارة العالمية
النظام .وهو يتيح ألعضاء منظمة التجارة العالمية مرونة إضافية،
ً
حصرا
وهي نوع خاص من الترخيص اإلجباري يسمح بإنتاج األدوية
للتصدير .ويتنازل ،بوجه خاص ،عن شرط ينطبق بخالف ذلك على
التراخيص اإلجبارية بموجب المادة (31و) من اتفاق تريبس ،التي
تقيد استخدامها على التوريد بشكل غالب للسوق المحلي في
األساس .ويربط النظام الطلب في البلدان األعضاء المستوردة
بالعرض في البلدان األعضاء المصدرة .وباإلضافة إلى ذلك ،يلغي
التزام البلدان األعضاء المستوردة بدفع أتعاب كافية لصاحب الحق
عقب منح ترخيص إجباري (المادة ( 31ح) من اتفاق تريبس) ،إذا
نُ ص على هذه األتعاب في البلد العضو المصدر.

.2

294

ما هي المنتجات التي يغطيها هذا
النظام؟

األدوية .ومع ذلك سيواصل األعضاء الذين لم يعتمدوا البروتوكول
بعد العمل في ظل قرار التنازل عن بعض الشروط في عام .2003
ً
ً
عدل
حديثا
وسيلتزم األعضاء المنضمون
الم َّ
تلقائيا باتفاق التريبس ُ
فور انضمامهم.

جيم .استخدامالنظام
يحدد هذا القسم ً
أيا من أعضاء منظمة التجارة العالمية يمكنه
استخدام النظام باعتبارهم مستوردين ومصدرين ،واألحكام
والشروط التي بموجبها يجوز استخدام النظام.

.1

من يمكنه استخدام النظام باعتباره
ً
ً
ومصدرا؟
مستوردا

في حين أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية مؤهلين
الستخدام النظام باعتبارهم مستوردين ،آثرت البلدان المتقدمة
عدم استخدام هذا النظام لوارداتها ،1ووافقت بعض البلدان
واألقاليم النامية مرتفعة الدخل على عدم استخدام النظام
باعتبارها مستوردين إال في حاالت الطوارئ الوطنية أو األوضاع
األخرى الملحة ً
جدا 2.ومع ذلك ،فإن النظام نفسه ال يقتصر على
حاالت الطوارئ ألعضاء منظمة التجارة العالمية اآلخرين.
ويجوز ألي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية المشاركة في
ً
مصدرا ،ولكن ليس عليه ثمة التزام للقيام بذلك.
النظام باعتباره
وقد نفذ العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية النظام لتمكين
ً
نموا ممن ليست
الصادرات إلى البلدان النامية والبلدان األقل
بأعضاء في منظمة التجارة العالمية3.

.2

كيف يمكن استخدام النظام بواسطة
أعضاء منظمة التجارة العالمية؟

يتمثل جوهر هذا النظام في منح ترخيص إجباري من قبل البلد
العضو المصدر لتلبية الحاجة (الحاجات) التي يحددها البلد العضو
المستورد .وللقيام بذلك ،يتطلب إرسال اإلخطارات التالية:
 .1إخطار عام بنية البلد العضو المستورد الستخدام النظام (غير
ً
نموا).
مطلوب بالنسبة للبلدان األقل
 .2إخطار محدد من البلد العضو المستورد يحدد المستحضر (أو
المستحضرات) الصيدالنية الالزمة.
 .3إخطار من البلد العضو المصدر بترخيص إجباري صادر ألجل
الصادرات لتلبية احتياجات البلد العضو المستورد أو البلدان
األعضاء المستوردة.

هذا النظام متاح ألية مستحضرات صيدالنية (بما في ذلك
المكونات النشطة وأطقم التشخيص) المشمولة ببراءة اختراع
أو المصنعة بموجب عملية منح براءة اختراع وثمة حاجة إليها
لمعالجة مشكالت الصحة العامة التي تواجهها البلدان النامية
ً
نموا ،خاصة تلك الناجمة عن اإليدز والعدوى
والبلدان األقل
بفيروسه ،والسل ( )TBوالمالريا واألوبئة األخرى .وتستند هذه
القائمة من مشكالت الصحة العامة إلى الفقرة  1من إعالن
ً
حاليا في الفقرة (1أ) من مرفق اتفاق تريبس،
الدوحة ويرد ذكرها
وليس المقصود بها أن تكون جامعة مانعة.

ويجري إرسالها إلى مجلس اتفاق التريبس التابع لمنظمة التجارة
العالمية ألغراض المعلومات والشفافية .وال تتطلب اإلخطارات
موافقة أي هيئة من هيئات منظمة التجارة العالمية.

باء .األساس القانوني

كما يجري تشجيع أعضاء منظمة التجارة العالمية على استخدام
نظام تقديم البيانات اإللكتروني المتعلق باتفاق تريبس 4بغية
تقديم اإلخطارات المذكورة أعاله إلى مجلس تريبس التابع لمنظمة
التجارة العالمية .وتظل أساليب اإلخطار التقليدية متاحة.

عدل التفاق تريبس (البروتوكول) في
الم ِّ
منذ دخول البروتوكول ُ
ً
ثانيا من اتفاق
حيز التنفيذ في  23يناير  ،2017تشكل المادة 31
عدل األساس القانوني للغالبية العظمى من األعضاء
الم َّ
التريبس ُ
الراغبين في استخدام وجه المرونة اإلضافي هذا من أجل شراء

يوفر نظام تقديم البيانات اإللكتروني المتعلق باتفاق تريبس
إرشادات لكل من أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين وافقوا على
ً
عدل وأولئك
البروتوكول والذين يعملون
الم َّ
وفقا التفاق تريبس ُ
الذين لم يوافقوا بعد على البروتوكول ويواصلون العمل بموجب

المر فق الثالث .التراخيص المر اإلجبارية الخاصة لتصدير األدوية

قرار  .2003وتشمل هذه اإلرشادات المعلومات المطلوب إرسالها
لجميع أنواع اإلخطارات .إضافة إلى ذلك ،يوفر الموقع اإللكتروني
ً
مفصال عن اإلخطارات ،بما في
شرحا
لمنظمة التجارة العالمية
ً
ذلك مجموعة من نماذج اإلخطارات5.

()1

اإلخطار بالنية العامة الستخدام النظام

ويضم اإلخطار العام البيان البسيط من قبل عضو منظمة التجارة
العالمية يفيد العزم على استخدام النظام .ويمكن للعضو تقديم
اإلخطار الخاص به في أي وقت قبل االستخدام الفعلي ،وهو ال
يلزمه باستخدام النظام .بل إنه يحتفظ ببساطة بالحق في القيام
بذلك في حال نشوء حاجة محتملة لذلك في المستقبل .وال
ً
نموا القيام بتقديم هذا اإلخطار.
يتطلب من البلدان األقل

()2

اإلخطار بالحاجة إلى استيراد مستحضرات صيدالنية
محددة

عندما يرغب بلد عضو ما في توفير خيار استيراد منتجات معينة
ً
ً
محددا باحتياجاته من الواردات.
إخطارا
بموجب هذا النظام ،يقدم
ويشمل اإلخطار المحدد ما يلي:
أسماء المنتجات والكميات المتوقع احتياج البلد العضو إلى
استيرادها

إذا كانت هناك براءة اختراع سارية المفعول في البلد العضو
ألي من المستحضرات الصيدالنية المدرجة ،فهذا مؤشر
على أن الترخيص اإلجباري قد ُمنح أو سيتم منحه .البلدان
ً
ً
نموا أن تشير ببساطة إلى وجود
نموا للبلدان األقل
األقل
نية الستخدام الفترة االنتقالية الممتدة بموجب اتفاق تريبس.
ً
توضيحا بأن البلد العضو قد أثبت افتقاره إلى القدرة على

ً
نموا بالفعل
تصنيع المنتج أو المنتجات .وتعتبر البلدان األقل
مفتقرة إلى القدرة الكافية على التصنيع ،ومن ثم فهي
معفاة من االلتزام بهذا الشرط.
ويمكن تقديم هذا اإلخطار في مرحلة مبكرة من عملية الشراء،
قبل أي قرار نهائي حول مصادر اإلمداد المفضلة .وهو ال يخلق أي
التزام باستخدام النظام إذا ما برز بديل أفضل .ومن ثم فإن البلد
العضو حر في اإلخطار بمتطلبات الدواء المتوقعة كخطوة روتينية
في عملية التخطيط للمشتريات ،ومن ثم فإن ذلك يسهل تقييم

ويمكن للبلدان األعضاء التي تجمع احتياجاتها من المشتريات أن
تصدر إخطارات مشتركة .وبالنظر إلى أن النظام يعترف بالحاجة
إلى تحقيق وفورات الحجم في سياق إقليمي ،فإن اإلخطارات
المشتركة من قبل البلدان األعضاء متماثلة االحتياجات تشكل
ً
ً
تجاريا ألجل اإلنتاج
طريقا لتحديد مستويات للطلب صالحة
والشحن.
وإذا كانت هناك حاجة لترخيص إجباري على براءات االختراع
السارية المفعول في البلد العضو المستورد ،فعلى هذا العضو
احترام المتطلبات العامة التفاق تريبس لمنح الترخيص اإلجباري
ثم ،يتعين على
(انظرالفصل الرابع ،القسم جيم(3.أ)( .))2ومن َّ
المستورد بذل جهود مسبقة للحصول على إذن من صاحب البراءة
بشروط وأحكام تجارية معقولة .ولكن ال ينطبق هذا االلتزام في
حاالت االستخدام العام غير التجاري ،أو إذا كانت هناك حاالت
الم ِّلحة القصوى .ويوضح
طوارئ وطنية أو ظروف أخرى للحاجة ُ
إعالن الدوحة أن البلدان لها الحق في تحديد متى توجد مثل هذه
الحاالت .وعالوة على ذلك ،ليس هناك أي التزام بالحصول على
ترخيص طوعي إذا صدر الترخيص اإلجباري لتصحيح الممارسة
المنافية للمنافسة .ولتجنب الدفع المزدوج لصاحب البراءةُ ،يعفى
المرخص له في البلد العضو المستورد من شرط دفع األتعاب
بموجب المادة (13ح) من اتفاق تريبس لترخيص إجباري لصاحب
البراءة إذا تم السداد بالفعل في البلد العضو المصدر.

ألف .تشغيل النظام :السياق والنطاق

(أ)

كيف يمكن لبلد عضو مستورد استخدام
النظام؟

مجموعة كاملة من خيارات الحصول على المنتجات ،مما يشير
إلى طلب موردين محتملين ،ويمهد الطريق لالستخدام الفعلي
للنظام إذا ما قدم الخيار األكثر صالحية من الناحية التجارية.

(ب) كيف يمكن لبلد عضو مصدر استخدام النظام؟
يصدر بموجب النظام إذا كان قانونه
يمكن ألي بلد عضو أن
ِّ
المحلي يسمح بمنح ترخيص إجباري بالتصدير .وإذا لم تكن هناك
براءة اختراع سارية المفعول لهذه المنتجات في البلد العضو
المصدر ،فلن تكون هناك حاجة عندئذ إلى اللجوء إلى النظام.
وبالمثل ،إذا كان المنتج يصنع بالفعل للسوق المحلية بموجب
ترخيص إجباري ،يمكن تصدير الجزء غير الغالب من كمية اإلنتاج
دون استخدام النظام.
وبمجرد إصدار ترخيص إجباري للتصدير بموجب النظام ،يقدم البلد
ً
إخطارا.
العضو المصدر
ويشتمل إخطار الترخيص (التراخيص) من البلد العضو المصدر
ألجل التصدير على التفاصيل التالية:
اسم المرخص له (لهم)
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

على الشركة المصنعة أن تضيف على موقعها على الويب
تفاصيل عن كمية المنتجات التي صنعتها بموجب الترخيص
اإلجباري ،وكذلك تفاصيل الطريقة التي عبأتها بها أو وضعت
بها البطاقات عليها .وموقع منظمة التجارة العالمية على الويب
متاح الشركات المصنعة بغرض نشر هذه المعلومات ،لكن هذا
ً
إلزاميا.
االستخدام ليس

المنتج (المنتجات) الذي/التي منح الترخيص (التراخيص) له/لها
الكمية (الكميات) التي منح الترخيص (التراخيص) لها

البلد (البلدان) التي يتم إمداده/إمدادها بالمنتج (المنتجات)
مدة الترخيص (التراخيص)

ً
اختياريا ،أي شروط ترخيص أخرى وغيرها من المعلومات

األخرى ،مثل عدد براءات االختراع
عنوان موقع إلكتروني يقدم معلومات عن الكميات التي
شحنت والمواصفات المميزة للمنتج (للمنتجات).
وعندما ُي َ
منح ترخيص خاص بالتصدير ،يقتضي األمر أن يطبق
البلد العضو المصدر المتطلبات المعيارية بموجب اتفاق تريبس
للتراخيص اإلجبارية كما هي مطبقة في القانون المحلي ،باستثناء
ما يلي:
لم تعد الكمية التي يمكن تصديرها بموجب الترخيص اإلجباري
مقتصرة على الجزء غير الغالب من اإلنتاج ،بل يتعين تصدير
كمية اإلنتاج بأكملها إلى البلدان المستفيدة
تحتسب متطلبات األتعاب الكافية في البلد العضو المصدر
على أساس مختلف ،أال وهو القيمة االقتصادية للترخيص
في البلد العضو المستورد.

.3

هل يتعين على الهيئات التنظيمية
الموافقة على المنتجات المصنعة
بموجب ترخيص إجباري خاص؟

ً
جزءا من نظام الملكية الفكرية وال يتعامل مع ترخيص
يعتبر النظام
التسويق للمستحضرات الصيدالنية.
وتبقى هناك مسؤولية منفصلة للسلطات الصحية تتمثل في
تحديد إذا ما كانت المنتجات تتمتع بجودة ومأمونية وفعالية
مالئمة أم ال ،واألمر متروك للبلدان األعضاء المصدرة والمستوردة
أن تقرر إذا ما كانت سلطات تنظيم المستحضرات الصيدالنية
لديها ستراجع المنتجات المصنعة بموجب النظام أو إذا ما كانت
ستعتمد على الفحوصات اإلدارية التي أجرتها السلطات النظيرة
إما في البلدان األعضاء التي تستخدم النظام وإما في والية
قضائية أخرى.

.4

أي الضمانات المانعة للتسريب يقتضي
األمر تطبيقها؟

ً
وفقا للنظام من
من أجل ضمان استخدام المنتجات المصدرة
أجل معالجة مشكالت الصحة العامة التي يعاني منها البلد
العضو المستورد أو البلدان األعضاء المستوردة ،تطبق الضمانات
المحددة التالية ضد التسريب:
يقتصر اإلنتاج الذي يتم في البلد المصدر العضو في منظمة
التجارة العالمية نتيجة ترخيص إجباري خاص على الكمية
الالزمة لتلبية احتياجات عضو (أو أعضاء) منظمة التجارة
العالمية المستورد (المستوردين) ،ويجب تصدير الكمية المنتجة
بالكامل إلى عضو (أو أعضاء) منظمة التجارة العالمية المستورد
(المستوردين).
يجب وضع بطاقات تعريف أو عالمات تجارية معينة على
ً
ً
مميزا و/أو تكون
تغليفا
المنتجات .وينبغي أن تغلف [المنتجات]
ملونة أو مشكلة على نحو خاص – ما دامت المتطلبات األخيرة
مجدية وليس لها تأثير كبير على السعر .وقبل الشحن ،يجب
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يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية المستوردين اتخاذ
تدابير معقولة في حدود إمكانياتهم لمنع إعادة التصدير .وينبغي
أن تتناسب التدابير مع القدرات اإلدارية لألعضاء وخطر التسريب
التجاري .ويحق ألعضاء منظمة التجارة العالمية المستوردين
الحصول على المساعدات الفنية والمالية من البلدان المتقدمة
األعضاء في المنظمة من أجل الوفاء بهذا االلتزام.
يقتضي األمر أن يطبق أعضاء منظمة التجارة العالمية اآلخرون
التدابير القانونية وسبل االنتصاف الفعالة حتى تمنع استيراد
المنتَّ جة بموجب
سربة ُ
المنتجات المستحضرات الصيدالنية ُ
الم َّ
تراخيص إجبارية خاصة ألجل التصدير إلى أسواقها ،وذلك
باستخدام الوسائل الجاهزة لتكون متاحة بالفعل بموجب اتفاق
تريبس.

.5

كيف يمكن استخدام النظام على
المستوى اإلقليمي؟

ً
أيضا عن الشرط
بموجب آلية إقليمية أنشأها النظام ،يتم التنازل
المنتَّ جة بموجب الترخيص
القاضي بأنه يجب استخدام المنتجات ُ
اإلجباري للتوريد في الغالب للسوق المحلية .والغرض من ذلك هو
السماح ألعضاء منظمة التجارة العالمية األطراف في اتفاق للتجارة
اإلقليمية ( )RTAبتسخير وفورات الحجم على نحو أفضل في الجماعة
ً
أيضا من خالل تجميع
االقتصادية اإلقليمية ،وتعزيز قدرتهم الشرائية
الطلب لتسهيل االستيراد بكميات كبيرة أو اإلنتاج المحلي من
المستحضرات الصيدالنية ألجل التوزيع ضمن المنطقة المعنية.
وتمكن اآللية اإلقليمية من إجراء تصدير وإعادة تصدير المنتجات
ً
محليا أو في مكان آخر بموجب ترخيص إجباري بسهولة
التي ُص ِّنعت
أكبر بين أعضاء منظمة التجارة العالمية األطراف في اتفاق للتجارة
اإلقليمية ( ،)RTAشريطة ما يلي:
توافق اتفاق التجارة اإلقليمية ( )RTAمع االتفاق العام بشأن
التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) والبند المسمى حكم
التمكين (االسم الذي يطلق على قرار الغات لعام  1979الذي
يسمح بترتيبات تفضيلية فيما بين البلدان النامية والبلدان
ً
نموا في تجارة السلع)
األقل
وأن يكون نصف أعضاء منظمة التجارة العالمية األطراف في
ً
نموا.
اتفاق التجارة اإلقليمية على األقل من البلدان األقل
وأن يتقاسموا مشكلة (مشكالت) الصحة العامة موضع
المناقشة.
وال تحدد منظمة التجارة العالمية ً
أيا من هذه االتفاقات التجارية
ثم ليست هناك قائمة متاحة باتفاقات
تلبي هذه المتطلبات ،ومن َّ
التجارة اإلقليمية المؤهلة لهذه اآللية اإلقليمية.
ثم ،يمكن لآللية اإلقليمية أن تغطي المستحضرات
ومن َّ
الم َّ
صنعة داخل منطقة التجارة اإلقليمية بموجب
الصيدالنية ُ
الم َّ
صنعة في
الترخيص اإلجباري .ويمكنها أن تغطي المنتجات ُ
أماكن أخرى بموجب الترخيص اإلجباري والمستوردة من قبل أحد
ً
وفقا للنظام .وفي كلتا الحالتين،
أطراف اتفاق التجارة اإلقليمية
يمكن تداول هذه المنتجات بين أطراف اتفاق التجارة اإلقليمية
دون أي إخطار آخر أو التزام بأي متطلبات إضافية غير تلك
المطبقة وقت اإلنتاج في بلد عضو في اتفاق التجارة اإلقليمية
أو وقت االستيراد في منطقة التجارة اإلقليمية بموجب النظام.

المر فق الثالث .التراخيص المر اإلجبارية الخاصة لتصدير األدوية

وال تتجاهل اآللية اإلقليمية براءات االختراع أو متطلبات موافقة
التسويق الوطنية .فحيث تسري البراءة في أي من بلدان المنطقة
ستكون هناك حاجة إلى ترخيص طوعي أو إجباري في البلد الذي
يسعى الستخدام اآللية بغية استيراد األدوية من بلد عضو آخر
في اتفاق التجارة اإلقليمية .وبالمثل ،ستظل الموافقة على توزيع
ً
شرطا من
المنتج سارية في كل البلدان المعنية ،رغم أن هذا ليس
شروط اتفاق تريبس.

.6

ما الذي يضيفه بيان رئيس المجلس
العام لمنظمة التجارة العالمية؟

اعتُ ِمد القراران اللذان اتخذهما المجلس العام لتأسيس النظام (قرار
التخلي عن بعض الشروط في عام  2003وبروتوكول عام 2005
عدل التفاق تريبس) في ضوء بيانات أدلى بها رئيس المجلس
الم ِّ
ُ
العام عكست العديد من التفاهمات الرئيسية المشتركة بين أعضاء
منظمة التجارة العالمية 6،وأبرزها:
يجب استخدام النظام بحسن نية لحماية الصحة العامة،
وال ينبغي استخدامه لتحقيق أهداف السياسة الصناعية أو
التجارية؛

شجع األعضاء
وفيما يتعلق بمنع تسريب المنتجاتُ ،ي َّ
والمنتجون على االستفادة من المبادئ التوجيهية ألفضل
الممارسات واستخدامها وتقاسم المعلومات بشأن الخبرات
والممارسات في مجال منع التسريب؛
وينبغي للبلدان األعضاء المستوردة أن تدرج معلومات في
إخطارهم لمجلس التريبس حول الكيفية التي حددت بها أن
قدرتها على التصنيع غير كافية أو غير موجودة في قطاع
المستحضرات الصيدالنية.
ً
أيضا إلى أن البلدان المتقدمة وافقت على االنسحاب
وأشار الرئيس
ً
بلدانا مستوردة (كما يتراءى هذا في الهامش
من النظام باعتبارها
عدل /قرار التخلي عن بعض الشروط
الم َّ
 3من مرفق اتفاق تريبس ُ
في عام  7)2003وأن ً 11
بلدا من البلدان واألقاليم النامية مرتفعة
الدخل قد وافقت على تقييد استخدام النظام باعتبارها مستوردين
لحة ً
جدا.
الم َّ
في حاالت الطوارئ الوطنية أو الظروف األخرى ُ

دال .التنفيذ المحلي
ً
بلدانا مستوردة ،أو
يمكن للبلدان األعضاء تنفيذ النظام باعتبارها
ً
بلدانا مصدرة ،أو كليهما 8.وال يوجد أي التزام على أعضاء منظمة
التجارة العالمية باستخدام النظام في أي القدرات ،ويبقى ذلك
ً
ً
واحدا من بين العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها
خيارا
للتمكين من الحصول على األدوية.

بصفة عامة ،يقتضي األمر أن يجري أعضاء منظمة التجارة العالمية
المستوردون تغييرات تشريعية من أجل ممارسة خيار االستغناء
عن األتعاب على الواردات بموجب ترخيص إجباري ،حيث تكون
صدر .وفي حين أن
الم ِّ
األتعاب قد دفعت بالفعل في البلد العضو ُ
اإلخطار المطلوب إرساله إلى مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة
العالمية ال يتطلب تشريعات خاصة ،فإنه يمكن معالجة مثل هذا
ً
محليا على نحو مفيد في
المطلب المتعلق باإلخطار وكيفية تنظيمه
القوانين أو اللوائح التنفيذية .ويلتزم أعضاء منظمة التجارة العالمية
المستوردون باتخاذ تدابير معقولة لمنع إعادة تصدير المنتجات
المستوردة ،لكن دون الحاجة إلى اعتماد تشريع خاص .ويشترط
القانون في الفلبين ببساطة في الترخيص اإلجباري أن “يتضمن
ً
ً
حكما يوجه الممنوح له الترخيص بممارسة تدابير معقولة لمنع
أيضا
إعادة تصدير المنتجات المستوردة بموجب هذا الحكم”9.

.2

األعضاء المصدرون

يقتضي األمر أن يجري أعضاء منظمة التجارة العالمية المصدرون
تغييرات تشريعية محدودة من أجل استخدام النظام ،إال إذا كانت
ً
ثانيا من اتفاق تريبس قابلة للتطبيق مباشرةً بموجب
المادة 31
القانون الوطني .أما البلدان التي أدمجت بالفعل معايير اتفاق
طبق على التراخيص
تريبس في قانونها فلديها شروط سارية تُ َّ
الم َّ
صنعة بموجب الترخيص اإلجباري
اإلجبارية ،أي أن المنتجات ُ
ينبغي توريدها في الغالب للسوق المحلية .ومن ثم ،فإن األمر
يقتضي في أدنى حد تعديل هذا القدر بما يسمح بتصدير كامل
الكمية المنتجة بموجب ترخيص إجباري صادر بموجب النظام.
نفذ قصر
الم ِّ
وفي الوقت ذاته ،فإنه يتعين على التشريع ُ
منح الترخيص اإلجباري على الكمية الالزمة لتلبية احتياجات
ً
(وفقا لما هو ُمشار إليه في
البلد العضو المستورد والمؤهل
رسلة إلى مجلس
الم َ
إخطار (إخطارات) البلد العضو المستورد ُ
التريبس) ،ويتعين عليه أن يشترط بأن يكون الترخيص اإلجباري
ً
رخص له بتصدير كامل الكمية من هذا اإلنتاج وبوضع
للم َّ
ملزما ُ
عالمات أو ملصقات تعريف خاصة على المنتجات.

ألف .تشغيل النظام :السياق والنطاق

طبق متطلبات المفاضلة بين المنتجات على المكونات
تُ َّ
طبق على
المنتجة
وردة بموجب النظام .كما تُ َّ
ُ
النشطة ُ
والم َّ
المنتجات تامة الصنع التي تحتوي على هذه المكونات.
وبشكل عام ،يجب أال يكون للتعبئة والتغليف الخاص و/
أو التلوين أو التشكيل تأثير كبير على أسعار المستحضرات
الصيدالنية؛

.1

األعضاء المستوردون

صدرة التي تطبق النظام اعتماد
الم ِّ
ويمكن للبلدان األعضاء ُ
أحكام محددة تحمي احتساب ،وإجراءات ،دفع األجر المناسب
لصاحب الحق (على سبيل المثال ،حد أقصى من اإلتاوة الثابتة
أو حساب محدد يراعي القيمة االقتصادية للترخيص في البلد
العضو المستورد أو أي مرجع أخر) .ويجوز أن تنص هذه األحكام
رخص له ُملزَ م بدفع األجر أو أنه يجب تقاسمه بشكل
الم َّ
على أن ُ
متناسب بين جميع أصحاب الحقوق في حالة البراءات المتعددة.
ً
حدد أيضا هذه األحكام السلطة المختصة ،إن وجدت،
وغالبا ما تُ ِّ
من أجل تحديد مستوى األجر المناسب (كامف.)2015 ،

.3

اآللية اإلقليمية

يستتبع تنفيذ اآللية اإلقليمية ضمان أال تشترط التشريعات ذات
صدرة في المنطقة ضرورة أن
الم ِّ
الصلة في البلدان األعضاء ُ
ً
غالبا عليه التوريد
يكون إنتاج المنتجات بموجب الترخيص اإلجباري
إلى السوق المحلية ،كما سيكون عليه الحال بالنسبة للتراخيص
اإلجبارية المعيارية بموجب اتفاق تريبس .وبالنسبة إلى البلدان
األعضاء التي تعتزم االستيراد فحسب ،قد تكون هناك حاجة إلى
رخص
الم َّ
إجراء تغييرات في قوانينها المحلية بحيث يمكن إعفاء ُ
له من دفع األتعاب لصاحب الحق في حالة منح ترخيص إجباري
باالستيراد ودفع األتعاب بالفعل في البلد العضو المصدر.
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يبطلا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ىلإ ذافنلا زيزعت

الحواشي
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1

عدل/قرار 2003
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magnetic resonance imaging
Médecins Sans Frontières
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World Medical Association
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years lost due to disability
years of life lost
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دال .حقوق الملكية الفكرية في دائرة االبتكار
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نطاقا على المستويات الوطنية والدولية
 .1إدارة الملكية الفكرية ضمن إطار العمل القانوني والسياسي األوسع
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 .2الملكية الفكرية وعملية استحداث المنتج
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 .3استراتيجيات إيداع البراءات في القطاعين العام والخاص وممارسة حقوق البراءات

160
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(ج) مطالبات الدواعي الطبية
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البراءات في اتفاقات البحث والتطوير وغير ذلك من أشكال التعاون

(هـ) مجموعات البراءات وغابات البراءات
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 .4إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة وبيانات التسلسل الجيني
الحواشي

173
174

رابعاً :التكنولوجيا الطبية :البعد المتعلق بالنفاذ
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ألف .السياق :محددات النفاذ المرتبطة باألنظمة الصحية

184

 .1التغطية الصحية الشاملة

185
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( )3مقارنة لسياسات األدوية الجنيسة المختارة

190
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( )1القيود الحجمية
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( )2االتفاقيات القائمة على تحقيق النتائج الصحية
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الشفافية عبر سلسلة القيمة لألدوية والمنتجات الصحية

192
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استراتيجيات التسعير التفاضلي
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 .5الضرائب

194

 .6هوامش الربح
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 .7االنتقاء الرشيد واستخدام األدوية
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206

(د)
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207
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 .3مرض السل
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 .5فيروس التهاب الكبد الوبائي ج
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 .6أدوية األطفال
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 .7اللقاحات

217

 .8األجهزة الطبية

218
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 .1محددات النفاذ التي تسبق منح براءات االختراع
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طرق التشخيص والعالج والجراحة المستخدمة لمعالجة اإلنسان أو الحيوان

219
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220
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221
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224
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تعزيزالنفاذإلىالتكنولوجياواالبتكاراتالطبية
النسخة الثانية

المجاالت المشتركة بين الصحة العامة والملكية الفكرية والتجارة
ّ
وظل الحصول على األدوية األساسية
التكنولوجيات الطبية  -األدوية واللقاحات واألجهزة الطبية  -من األمور الضرورية لضمان الصحة العامة.
ً
بد للمسؤولين عن وضع السياسات الصحية من
شاغال
المهملة
ً
كبيرا طيلة سنوات عديدة .وال ّ
وانعدام البحوث الالزمة لمواجهة األمراض ُ
اكتساب فهم واضح لعمليات االبتكار التي تؤدي إلى استحداث تكنولوجيات جديدة وللطرق التي تُ وزّ ع بها تلك التكنولوجيات في األنظمة
الصحية؛ من أجل تعزيز االبتكار وضمان النفاذ العادل لجميع التكنولوجيات الضرورية .وتسعى هذه الدراسة إلى زيادة فهم التفاعل الموجود
بين مختلف المجاالت السياسية للصحة ،والتجارة ،والملكية الفكرية ،وكيفية تأثير تلك العوامل على االبتكار الطبي وفرص الحصول على
التكنولوجيات الطبية.
ويجمع هذا الجهد التعاوني الذي تبذله كل من منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية بين
مجاالت خبرات األمانات الثالث .والغرض من الدراسة هو إرشاد أنشطة التعاون التقني التي تضطلع به المنظمات الثالث ودعم المناقشات
التي تتناول موضوع السياساتُ .
المشرعين والمسؤولين الحكوميين
فضال عن
وأ ِعدت هذه الدراسة لتلبية احتياجات واضعي السياسات
ً
ّ
ووصوال إلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والباحثين.
والمندوبين
ً

ً
شامال ،وتتناول التطورات الجديدة في المجاالت الرئيسية منذ إطالق الدراسة أول مرة
استعراضا
وتستعرض الطبعة الثانية المواد الموجودة
ً
عام  .2013ومن الموضوعات الجديدة التي تغطيها الدراسة مقاومة مضادات الميكروبات والتكنولوجيات الصحية المتطورة .وتقدم الطبعة
ً
ً
الثانية بيانات ُم َّ
عاما
استعراضا
حدثة عن الصحة واتجاهات االبتكار في قطاع المستحضرات الصيدالنية والتجارة والتعريفات الجمركية .وتتضمن
ً
ً
وأحكاما رئيسية في اتفاقيات التجارة الحرة ،وتراعي التطورات في تشريعات
محدثا بشأن النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية على الصعيد العالمي،
الملكية الفكرية واجتهاداتها القضائية.
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