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دواء كورونا ادنتظر: بني حقوق براءة  

 االخرتاع واحلق يف الصحة
 سعيد حممد حممد القطب مسعدد . 

 مىجس انبحث
كقروكا   تتسابؼ الدول العظؿل اقتصاديا وطؾؿقا الخرتاع دواء جديد لػقروس 

الخطقر; وطـدما يتؿ اكتاجف، فؿـ الؿتققع أن تـجؿ بعض الؿعضالت  ":2-كقفقد"

والصعقبات التل ترتبط بؿسللة الحصقل طؾقف; وذلؽ طـدما تتؿسؽ الشركة أو الدولة 

الػؽرية، وخاصة حؼقق الرباءة لفذا الدواء، التل تعطقفا حؼ  الؿـتجة بحؼقق الؿؾؽقة

 االستئثار واالحتؽار لحؼقق صـاطتف وتسقيؼف وبقعف.

فالحؼ يف سرية الؿعؾقمات، وحؼ االستئثار بحؼقق الرباءة، هؿا سالح الشركات 

الدوائقة التل تسعك جاهدة إلك التقصؾ الخرتاع دواء جديد لعالج الؿصابقـ هبذا 

الػقروس; ألهنؿا بؿثابة األداة الحتؽاره والتحؽؿ يف سقق الدواء والعالج، لؽـفؿا مـ 

جفة أخرى وكظًرا لخصقصقة القضع الصحل الراهـ يف ضؾ هذا القباء سقؽقكان سببا 

 لؿـع أبسط الحؼقق الؿشروطة وهق الحؼ يف الصحة.

قازكة بقـ الحؼقـ لذا كحاول مـ خالل هذه الدراسة القققف طؾك مدى إمؽاكقة الؿ  

الؿتعارضقـ، وما هل الحؾقل والػروض الؿتاحة يف ضقء الؼقاكقـ القصـقة واالتػاقات 
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الدولقة الؿتعؾؼة بحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية ومدى مقاءمتفا لؿقاجفة تحديات األزمة 

 الراهـة. 

القضع الحالل الكتشار وباء كقروكا والتل اهتزت طؾك إثره طروش أققى ويف الـفاية ف

الدول االقتصادية يـذر بؿشؽؾة دولقة طظؿك بشلن التؿؽـ مـ الحصقل طؾك الدواء 

الؿـتظر. وبالتالل ففـاك ضرورة لعؼد جقلة أخرى مـ الؿػاوضات بقـ الدول األطضاء 

يف اتػاققة الرتيبس بشلن التشجقع الػعؾل لـؼؾ التؽـقلقجقا يف مجال صـاطة دواء كقروكا 

 والحػاظ طؾك الصحة العامة.

العؿؾ طؾك إيجاد آلقات مـ شلهنا العؿؾ طؾك حؿاية حؼقق الؿؾؽقة كؿا أكف البد مـ 

الػؽرية دون هتديد أو مساس بالحؼ يف الصحة، وتقسقر سبؾ الدول الـامقة واألكثر فؼرا 

يف الركقن لسقاسات االستقراد الؿقازي والرتاخقص االجبارية كؾ بحسب ضروفف يف ضؾ 

احتقاجاهتؿ مـ دواء كقروكا بلسعار مقسرة تؽقن بؿتـاول جؿقع األزمة الراهـة، لتقفقر 

 الؿرضك.

، براءة االخرتاع ، حؼ الصححة ، الؿؾؽقحة الػؽريحة،  :2-كقفقد  ،كقروكا   : الؽؾؿات الؿػتاحقة

   سرية الؿعؾقمات
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Abstract :  

The great powers are racing economically and scientifically to invent a new drug for 
the dangerous "Covid-19" virus; When it is produced, it is expected that some dilemmas 
and difficulties related to the issue of obtaining it will arise; This is when the company or 
the producing country adheres to the intellectual property rights, especially the patent 
rights for this drug, which gives it the right to monopolize and monopolize the rights to 
manufacture, market and sell it.  

The right to confidentiality of information and the exclusive right to patent rights are 
the weapons of pharmaceutical companies that strive to come up with the invention of 
a new drug to treat those infected with this virus; Because they are a tool for his 
monopoly and control in the drug and treatment market, but on the other hand, and 
due to the specificity of the current health situation in light of this epidemic, they will be 
a reason to prevent the most basic legitimate rights, which is the right to health.  

Therefore, we are trying, through this study, to determine the extent to which a 
balance is possible between the two conflicting rights, and what solutions and 
assumptions are available in light of national laws and international agreements related 
to intellectual property rights, and the extent of their compatibility to face the 
challenges of the current crisis.  

In the end, the current situation of the spread of the Corona epidemic, which has 
shaken the thrones of the most powerful economic countries, foreshadows a major 
international problem regarding being able to obtain the expected medicine.  

Consequently, there is a need to hold another round of negotiations between the 
member states of the TRIPS Agreement regarding the actual encouragement of 
technology transfer in the field of Corona medicine industry and the preservation of 
public health. It is also imperative to work to find mechanisms that will work to protect 
intellectual property rights without threatening or prejudice to the right to health, and 
to facilitate ways for developing and poorer countries to rely on parallel import policies 
and compulsory licenses, each according to their circumstances in light of the current 
crisis, to provide their needs from Corona medicine. Affordable prices for all patients.  
 
Keywords: Corona, Covid-19, patent, right to health, intellectual property, 
confidentiality of information 
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 انمقذمت
يشفد العالؿ الققم أزمة وباء اجتاح كافة بؼاع الؽرة األرضقة، وهدد جؿقع دول    

تػرقة بقـ ققي العالؿ الؿتؼدمة مـف وغقر الؿتؼدمة، وأصاب الجؿقع بالؿرض مـ غقر 

وتسعك كربى ، (Covid-19وضعقػ أو غـل وفؼقر; أصؾؼ طؾقف وباء فقروس كقروكا أو )

 الشركات والؿختربات يف جؿقع دول العالؿ إليجاد دواء جديد لفذا الػقروس الخطقر.

وقريبا، سقف تخرج طؾقـا أحد الشركات الدوائقة الؽربى معؾـة طـ اكتشاففا لؾدواء    

الذي تـتظره البشرية جؿعاء; )ففؾ تؽقن الؿشؽؾة هـا قد اكتفت أم إهنا قد بدأت( ؟؟ فال 

شؽ أن اخرتاع لؼاح لفذا الؿرض معـاه ربح كصػ الؿعركة ضده، أما الـصػ اآلخر مـ 

احة وصقل هذا الدواء لجؿقع الدول وجؿقع الشعقب، الغـقة مـفا الؿعركة فقتؿثؾ يف إت

 والػؼقرة.

وحالقا تتسابؼ الدول العظؿل اقتصاديا وطؾؿقا الخرتاع دواء جديد لفذا الػقروس   

الخطقر; وطـدما يتؿ اكتاجف، فؿـ الؿتققع أن تـجؿ بعض الؿعضالت والصعقبات التل 

تتؿسؽ الشركة أو الدولة الؿـتجة بحؼقق ترتبط بؿسللة الحصقل طؾقف; وذلؽ طـدما 

الؿؾؽقة الػؽرية، وخاصة حؼقق الرباءة لفذا الدواء، التل تعطقفا حؼ االستئثار 

 واالحتؽار لحؼقق صـاطتف وتسقيؼف وبقعف.

ويف الؿؼابؾ ستحتاج دوال وشركات أخري إلك الحصقل طؾقف بلسعار مـاسبة،   

التزامفا بتقفقر متطؾبات الصحة العامة قبؾ  لتغطقة متطؾبات سؽاهنا الؿصابقـ، وتعزيز

مقاصـقفا. فضال طـ حاجاهتا الؿاسة لؾؿعؾقمات االختبارية التل تقصؾت إلقفا 

 الشركات الؿـتجة لدواء كقروكا مـ خالل التجارب وأبحاث التطقير التل قامت هبا. 

; فؿـ جاكب وبالتالل سقف كؽقن أمام اطتباريـ متعارضقـ كال مـفؿا أولك باالطتبار  
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أول تظفر الحاجة الضرورية ألهؿقة تقفقر الحؿاية لفذا الدواء الؿبتؽر مـ خالل براءات 

االخرتاع وحؿاية الؿعؾقمات االختبارية غقر الؿػصح طـفا، ومـ جاكب أخر تبدو 

الحاجة الؿؾحة لشعقب العالؿ أجؿع لفذا الدواء بلسعار معؼقلة ومـاسبة يف ضؾ 

ذا القباء، مـ أجؾ الشػاء والؼضاء طؾك هذا الػقروس الؾعقـ الذي االكتشار الؿتسارع لف

حصد األرواح وسؾب األمان، وشؾ مػاصؾ الحقاة االجتؿاطقة واالقتصادية، فضال طـ 

 الحاجة لـؼؾ التؽـقلقجقا والؿعؾقمات االختبارية الؿتعؾؼة بف.

ح الشركات فالحؼ يف سرية الؿعؾقمات، وحؼ االستئثار بحؼقق الرباءة، هؿا سال  

الدوائقة التل تسعك جاهدة إلك التقصؾ الخرتاع دواء جديد لعالج الؿصابقـ هبذا 

الػقروس; ألهنؿا بؿثابة األداة الحتؽاره والتحؽؿ يف سقق الدواء والعالج، لؽـفؿا مـ 

جفة أخرى وكظًرا لخصقصقة القضع الصحل الراهـ يف ضؾ هذا القباء سقؽقكان سببا 

 لؿشروطة وهق الحؼ يف الصحة.لؿـع أبسط الحؼقق ا

لذا كحاول مـ خالل هذه الدراسة القققف طؾك مدى إمؽاكقة الؿقازكة بقـ الحؼقـ   

الؿتعارضقـ، وما هل الحؾقل والػروض الؿتاحة يف ضقء الؼقاكقـ القصـقة واالتػاقات 

الدولقة الؿتعؾؼة بحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية ومدى مقاءمتفا لؿقاجفة تحديات األزمة 

 راهـة. ال

تعترب اتػاققة الجقاكب التجارية الؿتعؾؼة بحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية الؿعروفة باسؿ   

الرتيبس أحد الدطائؿ الفامة لبـقان الـظام التجاري يف ضؾ مـظؿة التجارة العالؿقة، حقث 

داع تضؿـ هذه االتػاققة الحد األدكك مـ الحؿاية القاجب تقافرها لؿختؾػ صقر اإلب

واالبتؽار; مـ خالل تؼـقـفا لحؿاية براءة االخرتاع لؿا يصبقا إلقف اإلبداع واالبتؽار مـ 
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أدوات أو اخرتاطات. هذا وتعد براءة االخرتاع مـ أكثر حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية إثارة 

لؾجدل لعالقتفا الؿباشرة بحؿاية التؽـقلقجقا الؿتطقرة التل تدخؾ يف صـاطات حساسة 

ول; إذ إكف وطؾك الرغؿ مـ أن براءات االخرتاع كغقرها مـ الحؼقق أكشئت يف كافة الد

مـ أجؾ حؿاية اإلبداع واالبتؽار، وتشجقع كؼؾ التؽـقلقجقا وكشر الؿعرفة، إال أن هذه 

الؿزايا تصبح محؾ شؽ واكتؼاد; طـدما يتعؾؼ األمر باخرتاع دواء هق بؿثابة األمؾ 

فدد حقاة الجؿقع دون تػرقة بقـ ققي وضعقػ أو بقـ لألفراد يف الـجاة مـ وباء طالؿل ي

غـل وفؼقر، وبالتالل تؽقن غاية الحؿاية يف مقاجفة غاية تقفقر الدواء لؾجؿقع حػاضا 

 طؾك الصحة العامة. فليفؿا َترُجح كػتف؟ 

تؾؽ الؿشؽؾة الراهـة لقست حديثة العفد، بؾ سبؼ وأن أثقرت تداطقتفا ألول مرة يف 

مطؾع الؼرن القاحد والعشرون بطؾب مجؿقطة مـ الدول الـامقة،  مجؾس الرتيبس يف

التل اكتشرت فقفا بعض األمراض الؿستعصقة واألوبئة الػتاكة; والتل راح ضحقتفا 

آالف البشر; حقث اكتػضت تؾؽ الدول طـدما خاب رجاؤها يف االطتؿاد طؾك وطقد 

وما لبثت تؾؽ االكتػاضة أن  اتػاققة الرتيبس لؿقاجفة الؿشاكؾ الصحقة التل ألؿت هبا،

ت واألدوية مـ خالل إطالن حؼؼت بعض الـتائج وتلكدت العالقة بقـ الرباءا

 . 3112 الدوحة

ويؽؿـ سبب الؿشؽؾة يف تؿسؽ كربى الشركات الؿصـعة لألدوية بحؼفا يف حؿاية   

احتؽارها طـ صريؼ رغبتفا يف الحصقل طؾك طقائد مجزية لؼاء الجفد الؿبذول يف 

قصؾ لؾدواء، ولؼاء تحؿؾ كػؼات البحث والتطقير; حقث تجد يف التؿسؽ الؿطؾؼ الت

بحؼققفا االستئثارية طؾك الدواء الؿـتج، وحؼ االحتػاظ بلسرار صـاطتف وسقًؾة تحؼقؼ 

ذلؽ، باطتبار أن صـاطة الدواء يف جؿقع أكحاء العالؿ طؿقما والقصـ العربل خاصة تتؼقد 
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الػؽرية أال وهؿا براءة االخرتاع، والؿعؾقمات غقر  بؿػردتقـ مـ مػردات الؿؾؽقة

 الؿػصح طـفا.

وفقؿا يخص حؿاية الؿعؾقمات السرية غقر الؿػصح طـفا، فنن اتػاققة الرتيبس تسبغ    

 5::2الحؿاية لؾؿعؾقمات الؼابؾة ألن تؽقن اخرتاع فؼط; إذ أقرت ومـذ كشلهتا يف طام 

السرية غقر الؿػصح طـفا، مـ خالل كظام كظاما خاصا لحؿاية األسرار والؿعؾقمات 

الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا، طؾك الـؼقض مـ قاكقن حؿاية األسرار التجارية يف 

أمريؽا، والذي يحؿل كافة أكقاع الؿعؾقمات السرية سقاء كاكت قابؾة لؾحصقل طؾك 

بعض براءة أم لؿ تؽـ ممهؾة لذلؽ.  ورغؿ ذلؽ يظؾ هذيـ الـظامقـ مؽؿالن بعضفؿا ال

 يف إضػاء الحؿاية طؾك كافة الؿعؾقمات يف إصار الؿؾؽقة الػؽرية.

ويف الققت الذي تتؿسؽ فقف كربى شركات صـاطة الدواء بحؼفا يف حؿاية   

احتؽاراهتا طـ صريؼ الحصقل طؾك طقائد مجزية لؾجفد الؿبذول يف البحث والتطقير 

مرتػع كظقر إفصاحفا طـ الخاص باخرتاع الدواء، وأيضا بالحصقل طؾك مؼابؾ مادي 

أسرار ومعؾقمات إكتاج الدواء; فنن الدول الػؼقرة والـامقة ترى يف براءة االخرتاع سببا 

مباشرا لعجزها طـ تقفقر احتقاجاهتا مـ األدوية لشعقهبا لعالج األمراض واألوبئة التل 

كاحقة،  يعاكقن مـفا، كتقجة طجزها طـ تقفقر األمقال التل تطؾبفا شركات األدوية مـ

ولعجز شركاهتا القصـقة طـ تصـقع الدواء لعدم إلؿامفا بالؿعؾقمات واألسرار التل 

 تخص كقطا معقـا مـ الدواء.

فػل حؼقؼة األمر، ال تتؿ طؿؾقة صـاطة الدواء يف الدول الـامقة والػؼقرة تؾؼائقا، بؾ  

ة إلقفا طرب قـقاهتا تشؽؾ سؾسؾة مـ العؿؾقات، لبـتفا األولك اكتؼال التؽـقلقجقا األجـبق

الؿختؾػة، ثؿ فؽ رمقزها باالطتؿاد طؾك الفـدسة العؽسقة، ثؿ استقعاهبا والتحؽؿ فقفا، 
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واكتفاًء بتقلقد التؽـقلقجقا الؿحؾقة التل تتؿؽـ مـ إكتاج وابتؽار الدواء. غقر أن الـجاح 

األدكك مـ يف ذلؽ يرتبط بتقافر العديد مـ العقامؾ التل يليت يف مؼدمتفا تقفر الحد 

 الـػؼات التل يستؾزمفا البحث والتطقير، فضال طـ الؽػاءات القصـقة الؿمهؾة.

تعد صـاطة الدواء مـ أكثر الصـاطات أهؿقة الرتباصفا بالصحة العامة، وتعد يف    

ذات الققت أكثر الصـاطات حساسقة لؼققد قاكقن براءات االخرتاع يف ضؾ أحؽام اتػاققة 

حقث إن صـاطة الدواء دائًؿا ما تحتاج إلك رؤوس أمقال ضخؿة الطتؿادها  تريبس;

طؾك البحث والتطقير الؿستؿر، وهذا ما يػسر سقطرة وتحؽؿ كربى شركات الدواء يف 

أمريؽا وأوروبا بتؾؽ الصـاطة، بػضؾ ما تؿتؾؽف مـ تؼـقات طالقة وأمقال ضخؿة ال 

إلك سعل هذه الشركات بصػة مستؿرة إلك تتقفر لدى غقرها مـ الدول الـامقة. إضافة 

تعزيز حؿاية ابتؽاراهتا واخرتاطاهتا الدوائقة طـ صريؼ استؿرارها يف الؿطالبة برفع 

مستقيات حؿاية حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية، وذلؽ مـ أجؾ إحؽام سقطرهتا طؾك أسقاق 

وأوضاع  الدواء العالؿقة وتحؼقؼ مزيًدا مـ األرباح، دون األخذ يف االطتبار بظروف

 وأمراض .وحؼقق اإلكسان يف الدول الـامقة، وما ُتبتؾك بف مـ أوبئة

وبؿطالعة اتػاققة الرتبس كجد بلهنا مـ كاحقة، قد أوجدت ققاطد خاصة لحؿاية    

حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية يف مجال صـاطة الدواء، تتؿثؾ يف حؼقق الرباءة لؾؿـتج الدوائل 

السرية غقر الؿػصح طـفا وهق ما يؽقن لف تلثقًرا  الؿبتؽر، وأكظؿة حؿاية الؿعؾقمات

كبقرا طؾك الصـاطات الدوائقة خصقصا يف مـطؼتـا العربقة، حقث يشؽؾ طؼبة كبقرة 
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; حقث يؼتصر كشاط شركات (2)تعرتض صريؼ الصـاطات الدوائقة يف الدول العربقة 

ءة اخرتاع أو اكتفت األدوية فقفا طؾك كقطقـ مـ الدواء هؿا: الدواء الذي ال يتؿتع بربا

براءة اخرتاطف وأصبح داخال يف الؿؾؽ العام، واألدوية الشائعة التل خضعت لؾعديد مـ 

الػحقصات واالختبارات والتجارب الؿخربية وكجحت يف اجتقازها سقاء مـ جفة 

فاطؾقتفا أو مـ جفة آمـفا وقابؾقتفا لالستعؿال اآلدمل. األمر الذي يعـل استفالك مزيد 

ت سقاء يف اكتظار اكتفاء الحؿاية لدواء كقروكا، أو إلجراء تجارب واختبارات مـ القق

وفحقصات مخربية طؾك األدوية التل سبؼ لفا وأن تجاوزت بـجاح هذه االختبارات 

وتؾؽ التجارب بدال مـ اكتاج أدوية جديدة تحتاج لؿزيد مـ الـػؼات والجفقد يف 

 ضؾ القباء الحالل لػقروس كقروكا البحث والتطقير، األمر الذي يصعب تحؿؾف يف

 والذي يحتاج لؽؾ طقامؾ السرطة إلكتاج دواء مؼاوم وشايف مـ هذا الؿرض.

ومـ كاحقة أخرى وكتقجة االكتػاضات الؿتؽررة لؾدول الـامقة ومطالبتفا بالحد مـ   

تلثقر ققاطد الؿؾؽقة الػؽرية طؾك األمـ الصحل لشعقهبا; فؼد أوجدت االتػاققة بعض 

جف لؾؿروكة التل يؿؽـ مـ خاللفا التغؾب طؾك األثار السؾبقة التل تحدثفا ققاطد أو

الؿؾؽقة الػؽرية طؾك حؼ الحصقل طؾك الدواء، وحؼ كؼؾ التؽـقلقجقا الؿتعؾؼة بف. بقد 

أن هـاك مشؽؾة سقف تقاجففا الدول الـامقة والػؼقرة يف ضؾ األزمة الراهـة تتؿثؾ يف 

الؿتحؽؿة يف صـاطة الدواء لسقاسة الضغط والتفديد بقاسطة  مؿارسة الشركات األجـبقة

                                                        

، اتػاققة الؿجاالت الؿتعؾؼة بالتجارة يف حؼقق الؿؾؽقة الػؽريحة وتلثقراهتحا الؿحتؿؾحة طؾحك . السقد عبد الؿولى( د1)

جامعححة –الصححـاطات الدوائقححة الؿصححرية، بحححث محؽححؿ ومـشححقر ضححؿـ أطؿححال الققبقححؾ الػضححل لؽححؾ الحؼححقق 

 . 597، ص:::2مصر ابريؾ لسـة  –الؿـصقرة 
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الدول الؽربى التل تحتضـ تؾؽ الشركات لؿـع ققامفا باستخدام أوجف الؿروكة التل 

 وردت ضؿـ أحؽام اتػاققة الرتيبس.

وبالتالل تبدو مشؽؾة البحث مـ التساؤل حقل مدى كػاية أوجف الؿروكة الؿتاحة يف   

لؾتغؾب طؾك أزمة الحصقل طؾك دواء كقروكا الؿـتظر والتل سقف  اتػاققة الرتيبس

تتػاقؿ طـدما تتؿسؽ الشركات الؿـتجة لف بحؼققفا الحصرية يف االكػراد ببقع وتسقيؼ 

وترخقص إكتاجفا مـ هذا الدواء، وبالتالل سؾطة تحديد ثؿـف كقػؿا تشاء، وأيضا سؾطة 

 تحديد الدول التل يرخص لفا بنكتاجف.

مـ تعاضؿ الؿشؽؾة أن أزمة القباء الحالل لقست كغقرها مـ األزمات الصحقة  ويزيد  

السابؼة; حقث تػشل الؿرض وسرطة اكتشاره وأثاره الصحقة واالقتصادية يف كؾ ربقع 

العالؿ، جعؾت هـاك حاجة ماسة لتقفقره بلسرع وقت مؿؽـ لؽؾ دول العالؿ الؿتؼدمة 

متاحة االستخدام مـ قبؾ كؾ الدول، وهؾ جؿقعفا والـامقة والػؼقرة، ففؾ أوجف الؿروكة 

 قادرة طؾك التغؾب طؾك أثار حؼقق الرباءة السؾبقة يف هذا الؿجال.   

فؿـ أوجف الؿروكة التل أوجدهتا االتػاققة ما يعرف بالرتاخقص اإلجبارية، وما يعرف   

اءات. وبالتالل بسقاسة االستقراد الؿقازي، وما يعرف باستثـاء بقالر وغقرها مـ االستثـ

فنن الدول الـامقة مطالبة بؽسر االحتؽار الـاجؿ طـ الؿؿارسات غقر األخالققة يف إصار 

تسعقر الدواء مـ قبؾ الدول والشركات الؿـتجة كسبقؾ لتقفقر احتقاجات الؿقاصـقـ 

لؾدواء بلسعار مـاسبة وبالجقدة والؿقاصػات الؿـاسبة; ولـ يتلتك ذلؽ إال مـ خالل 

قد طؿقؼة ومتقاصؾة مـ أجؾ استثؿار كؾ هذه االستثـاءات لؾحد مـ اآلثار تؽريس جف

السؾبقة الـاجؿة طـ االكضؿام لفذه االتػاققة، وبؿا يخدم الحؼ يف الصحة ويعزز فرص 

 ففؾ تـجح يف ذلؽ؟   .الحصقل طؾك دواء الؽقروكا لؾجؿقع
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القصػل التحؾقؾل الؿؼارن، يعتؿد الباحث يف طرضف لفذه الدراسة طؾك الؿـفج   

حقث يؼقم بعرض وتػصقؾ الـصقص القاردة باتػاققة تريبس ذات الصؾة بؿقضقع 

، فضال 3113لسـة  93الدراسة فضال طـ كصقص قاكقن الؿؾؽقة الػؽرية الؿصري رقؿ 

طـ الؼقام بتحؾقؾ الؿقاد ذات الصؾة لؿحاولة إبراز األسس الؼاكقكقة التل يؼقم طؾقفا 

ة الدوائقة وكظام حؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا، كؿا سـحاول الؿؼاركة مبدأ السري

ببعض التشريعات والؿقاقػ التل اتبعتفا بعض الدول األخرى لؾتغؾب طؾك قققد اتػاققة 

 الرتيبس.

 الػصل األول: حؿاية حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية وأزمة الدواء يف الدول الـامقة

 ر حؿاية براءة االختراع عؾى الحصول عؾى الدواء.الؿبحث األول: تلثق

 الؿطؾب األول: خصقصقة الدواء وأهؿقة حؿايتف   

 الػرع األول: صبقعة صـاطة الدواء    

 الػرع الثاين: أهؿقة حؿاية الصـاطات الدوائقة   

الؿطؾب الثاين: السقاق الدولل لتؼـقـ براءات اخرتاع األدوية وتداخؾفا مع قضايا   

 الصحة  

 الؿبحث الثاين: تلثقر اتػاق تريبس عؾى التـؿقة يف مجال صـاعة الدواء 

 الؿطؾب األول: آثار حؿاية الدواء طامة ودواء كقروكا خاصة وفؼ اتػاق تريبس  

 الػرع األول: اآلثار اإليجابقة التػاق الرتيبس طؾك مجال صـاطة الدواء   

 الرتيبس طؾك مجال صـاطة الدواء الػرع الثاين: اآلثار السؾبقة التػاق   
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 الؿطؾب الثاين: الؼقاطد الخاصة بحؿاية الؿؾؽقة الػؽرية يف الصـاطات الدوائقة  

 الػرع األول: حؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا   

 الػرع الثاين: حؿاية براءة االخرتاع لدواء كقروكا   

رية لؿـتجي دواء كوروكا والحق لػصل الثاين: الؿوازكة بقن حؿاية حؼوق الؿؾؽقة الػؽا

 يف الصحة

الؿبحث األول: فرص الحصول عؾى دواء كوروكا من خالل سقاسة االستقراد 

 الؿوازي

 الؿطؾب األول: مػفقم سقاسة االستقراد الؿقازي وأساسفا الؼاكقين   

 الػرع األول: تعريػ االستقراد الؿقازي   

 الثاين: األساس الؼاكقين لالستقراد الؿقازي الػرع   

الؿطؾب الثاين: مدى مالءمة سقاسة االستقراد الؿقازي لؿقاجفة أزمة تػشل فقروس   

 كقروكا

 الػرع األول: أكقاع االستـػاد الدولل لحؼقق مالؽل براءة االخرتاع لدواء كقروكا   

 االستقراد الؿقازيالػرع الثاين: العقامؾ التل تساطد طؾك كجاح سقاسة    

الػرع الثالث: التحديات التل هتدد فرص تقفقر دواء كقروكا يف ضؾ سقاسة االستقراد    

 الؿقازي 

الؿبحث الثاين: مدى مالءمة التراخقص االجبارية لتعزيز فرص الحصول عؾى دواء 

 كوروكا

 الؿطؾب األول: ماهقة كظام الرتخقص االجباري  

 اخقص االجباريةالػرع األول: تعريػ الرت   
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 الػرع الثاين: األساس الؼاكقين لؾرتاخقص االجبارية   

 الػرع الثالث: الطبقعة الؼاكقكقة لؾرتخقص االجباري   

 الؿطؾب الثاين: كجاطة الرتاخقص االجبارية يف تقفقر دواء كقروكا  

 الػرع األول: ضقابط الرتخقص االجباري لدواء كقروكا   

مـ خالل سقاسة الرتاخقص  لدول الـامقة يف تخطل أزمة كقروكاالػرع الثاين: فرص ا   

 اإلجبارية
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 انفصم األول

 حماَت حقىق انمهكُت انفكرَت وأزمت انذواء فٍ انذول اننامُت
يعترب حؿاية االبداع واالبتؽار بؿثابة الغاية التل مـ أجؾفا وضعت أحؽام الؿؾؽقة   

الػؽرية، وأبرمت مـ أجؾفا االتػاقات والؿعاهدات الدولقة; ويعد الدواء وثقؼ الصؾة 

باالبتؽار بالـظر إلك الجفد الػؽري الذي يبذل مـ أجؾ إيجاد دواء جديد أو لؾبحث طـ 

وال شؽ أن هذا الجفد الػؽري الؿبذول يف مجال صـاطة الدواء استخدامات جديدة لف. 

يتطؾب الحؿاية برباءات االخرتاع كؿا غقره مـ الؿجاالت الصـاطقة األخرى، لتحػقز 

الشركات الؿـتجة طؾك البحث والتطقير والتجارب، وضؿان حؼققفا الؿادية واألدبقة 

 طؾك اخرتاطاهتا.

ت الدوائقة التل لقست كغقرها مـ سائر بقد أكف وبالـظر لخصقصقة الؿـتجا  

الؿـتجات; فنن مـح حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية بصقرة مطؾؼة لؿـتجقفا مـ شلهنا التلثقر 

طؾك أشخاص أخرى لفؿ طالقة وصقدة هبذا الؿـتج الدوائل محؾ االخرتاع وهؿ 

 الؿرضل. مؿا يثقر التساؤل حقل امؽاكقة وجقد طالقة سؾبقة أو إيجابقة بقـ براءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طؾك الدواء مـ طدمفا؟ ولؿا كاكت هذه الؿسللة ذات أهؿقة، 

فؼد وجدت لفا مؽاكا يف اتػاققة تريبس ويف مـاقشات الؿـظؿات الدولقة مثؾ مـظؿة 

الصحة العالؿقة والؿـظؿات غقر الحؽقمقة الؿفتؿة، حقث تضاربت اآلراء حقل وجقد 

ت الشؽاوي واالهتامات الؿقجفة ضد كربى شركات مثؾ هذه العالقة مـ طدمف، وكثر

صـاطة الدواء، بلن حؿايتفا لؾؿركبات الصقدالكقة برباءات االخرتاع يعد السبب الرئقس 

لػؼدان طدد كبقر مـ الؿرضك الػؼراء لحقاهتؿ طرب العالؿ، ويف الؿؼابؾ أكؽرت شركات 

اءات االخرتاع لقست إكتاج الدواء هذه االهتامات، ودافعت طـ كػسفا مدطقة أن بر
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السبب القحقد يف هذه القضعقة، وإكؿا هـاك ضروف أخرى ال تؼؾ أهؿقة طـ الرباءات، 

 .(2)بؾ ويؽقن لفا دوًرا ممثًرا يػقق دور الرباءات

 لذا كؼسم هذا الػصل إلى مبحثقن عؾى الـحو االتي:  

 تلثقر حؿاية براءة االخرتاع طؾك الحصقل طؾك الدواء.الؿبحث األول: 

   تلثقر اتػاق تريبس طؾك التـؿقة يف مجال صـاطة الدواء.الؿبحث الثاين: 

                                                        

(1) WHO (a), Local Production for Access to Medical Products: Developing a Framework to Improve Public 
Health (Geneva: WHO, 2011), p.7,8. 
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 انمبحث األول

 تأثُر حماَت براءة االختراع عهً انحصىل عهً انذواء
، وتبـك الدول الؿتؼدمة التػاققة 6::2مـذ اكشاء مـظؿة التجارة العالؿقة طام   

; ومسللة تقحقد معايقر حؿاية حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية وطالقتفا بالحصقل طؾك الرتيبس

الدواء خاصة يف الدول الـامقة، كاكت مثار جدل يف أروقة االجتؿاطات والؿـاقشات بقـ 

الدول األطضاء. فؿع اإللحاح الدائؿ لؽربى شركات اكتاج األدوية يف أمريؽا وأوروبا 

راءة االخرتاع لؾؿـتجات الدوائقة الؿبتؽرة; ضفرت مشاكؾ بتقفقر أطؾك الؿعايقر لحؿاية ب

جؿة هددت الصحة العامة لؿقاصـل الدول الـامقة والػؼقرة، أبرزها مشؽؾة التلخر يف 

يف األسقاق، وطدم الؼدرة طؾك االستؿرار يف استخدام الفـدسة  الجـسقةصرح األدوية 

، باإلضافة (2)االخضرار الدائؿ ، وكذلؽ مشؽؾة قاطدةالجـسقةالعؽسقة إلكتاج األدوية 

إلك تػضقؾ مـتجل الدواء تقجقف أدويتفؿ صقب أسقاق الدول الؿتؼدمة دون الدول 

 .(3)الـامقة والػؼقرة 

وقد حظقت مسللة الحصقل طؾك الدواء باهتؿام الؿجتؿع الدولل، وأضحت أحد   

قث أن تقفقر أهؿ األهداف اإلكؿائقة التل تسعك مـظؿة األمؿ الؿتحدة لتحؼقؼفا، ح

األدوية األساسقة بلسعار مـاسبة لؿقاصـل الدول الـامقة بات أمًرا ضرورًيا، كتقجة تػشل 

                                                        

براءات االخرتاع التل يتؿ تسجقؾفا لحؿاية كػس الدواء مـ أجؾ إصالة  يؼصد باالخضرار الدائؿ كثرة( 1)

قشؽ مدة الحؿاية طؾك االكتفاء يتؿ تسجقؾ مدة الحؿاية لػرتات متتالقة مرة بتسجقؾ براءة الؿادة الػعالة وطـدما ت

 براءة أخرى لتحسقـات يف الدواء وهؽذا هبدف مـع اآلخريـ مـ تصـقعفا أو االستػادة مـفا فرتات زمـقة متتالقة.

الجـححة الؿعـقححة بحؼححقق الؿؾؽقححة الػؽريححة واالبتؽححار والصحححة العؿقمقححة، الصحححة العؿقمقححة واالبتؽححار وحؼححقق  (2)

   .8(، ص 3117ابريؾ  –)جـقػ: مـظؿة الصحة العالؿقة  الؿؾؽقة الػؽرية
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األمراض واألوبئة هبا، وهق األمر الذي يؿؽـ التحؼؼ مـ استقػائف يف ضقء كسبة حصقل 

 .(2)الؿقاصـقن طؾك األدوية الضرورية بلسعار معؼقلة بصػة مستدامة

طل والؿساطدات التل بدرت مـ الؿجتؿع الدولل لتحسقـ وطؾك الرغؿ مـ الؿسا  

فرص الحصقل طؾك الدواء، إال أن خصقصقة الدواء تبؼقف صعب الؿـال دائؿا لؿقاصـل 

 .(3)الدول الـامقة الذيـ يؽقكقن أكثر احتقاجا إلقف مـ غقرهؿ

فضال طـ ذلؽ فنكف وبػرض تقفر األدوية الػعالة كتقجة التؼدم العؾؿل    

لقجل; إال أهنا كادًرا ما تجد صريؼفا إلك ذوي الحاجف الػعؾقـ، فدواء اإليدز والتؽـق

% 34برغؿ تقافره يف الدول الؿتؼدمة، إال أن مؽـة الحصقل طؾقف تؼتصر طؾك ما يعادل 

                                                        

(1) Proportion of population with access to affordable drugs on a sustainable basis (WHO)". See United 
Nation, Millennium Project, Goals, Targets and Indicators, 
 www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm#goal8 

إن الحصقل طؾك الدواء يعتؿد طؾك طامؾ شديد األهؿقة، وبصػة خاصة لؾدول الـامقة والدول األكثر فؼرا وهحق  (2)

% محـ ثؿحـ الحدواء يدفعحف محقاصـل هحذه 6:% إلحك 61ثؿـ الدواء، حقث ترجع أهؿقحة هحذا العامحؾ إلحك أن كسحبة 

ػؼحر، ولحقس لحديفؿ مصحادر الدول; وهل دول يصـػ أكثر مـ كصػ سؽان بعضفا بحلهنؿ يعقشحقن تححت خحط ال

كافقة لؾدخؾ، ويعاكقن مـ العديد مـ األمراض الؿزمـة كؿرض كؼص الؿـاطة اإليدز والؿالريا والسرصان، طؾك 

طؽس القضع يف الدول الؿتؼدمة التل تتبـك جؿقعفا كظؿا لؾتحلمقـ الصححل تقصحػ بلهنحا شحامؾة وكامؾحة، حقحث 

، ويتحؿحؾ الؿحريض كسحًبا بسحقطة أو معدومحة، وبالؿؼابحؾ أصحبح تتحؿؾ فقفا الدولة كسبة كبقحرة محـ سحعر الحدواء

تطبقؼ كظام الحؿاية الؿـصقص طؾقف يف اتػاققة تريبس بشلن مـح براءات اخرتاع طـ األدوية الجديحدة يحمدي إلحك 

 الجـسحقةارتػاع أسعار األدوية، ومـ شلكف العؿؾ طؾك تؼؾقؾ فرصة اختقار مصادر الحدواء، وتحلخقر اكتحاج األدويحة 

رخقصة الثؿـ التل تعتؿد طؾقفا الرطاية الصحقة يف الدول الـامقة، وبحذلؽ تصحبح حجحة شحركات الحدواء الؽحربى 

بلن طدم وجقد بـقة أساسقة يف العالؿ الـامل لؾرطاية الصحقة هحل األسحاس يف طحدم تحقفقر الرطايحة الصححقة حجحة 

الصحقدالكقة، مـشحلة الؿعحارف، اإلسحؽـدرية، ، الحؿايحة الؼاكقكقحة لؾؿستحضحرات د. بريفاان أباو زيادواهقة. اكظر 

 .42، ص 3118

http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm#goal8


 

2346 

، مؿا يعؽس الؿعاكاة التل تقاجففا كثقرا (2)فؼط مـ الؿرضك الذيـ يحتاجقكف حقل العالؿ

 قرة يف سبقؾ الحصقل طؾك دواء لؿرض اإليدز. مـ الدول غـقة كاكت أم فؼ

هذا وتعد صـاطة الدواء طؿقما مـ الصـاطات التل يؼصر التعامؾ فقفا طؾك    

مجؿقطة مـ الشركات متعددة الجـسقات التل تتؿركز غالبا يف أوروبا وأمريؽا، والتل 

ول. أصبحت مراكز وققى وكػقذ، وذات تلثقر سقاسل واقتصادي طؾك كثقًرا مـ الد

وتؾؽ الؼقة التل تحظك هبا شركات صـاطة الدواء حقل العالؿ ُتستؿد مـ اطرتاف دول 

 العالؿ بالحؿاية الدولقة لرباءات اخرتاع األدوية.  

وبحؽؿ الؼقة االقتصادية لفذه الشركات، وكظًرا ألهؿقة كشاصفا الؿرتبط بلسؿك ما 

وصفا طؾك الدول القاقعة أضحت تػرض شر-الحؼ يف الحقاة والصحة  –يؿؾؽف اإلكسان 

تحت تبعقة مـتجاهتا الدوائقة، مؿا كان لف طظقؿ األثر يف فؼدان كثقر مـ الؿرضك 

لحقاهتؿ، كتقجة طجزهؿ طـ الحصقل طؾك األدوية التل تـتجفا هذه الشركات. األمر 

الذي كثقرا ما تـػقف تؾؽ الشركات طـ كػسفا; بدطقى طدم مسئقلقتفا طـ األضرار التل 

حقاة الؿرضك بحجة أن الرباءات لقست العامؾ القحقد الؿتحؽؿ يف صـاطة تؾحؼ ب

 الدواء.

وبالتالل فنكـا ومـ أجؾ محاولة القققف طؾك مدى تلثقر براءات االخرتاع طؾك  

الحصقل طؾك الدواء الؿـتظر لعالج فقروس كقروكا كؼسؿ هذا الؿبحث لؿطؾبقـ، 

اء وأهؿقة حؿايتف، بقـؿا يختص الؿطؾب كتـاول يف الؿطؾب األول مـفؿا: خصقصقة الدو

                                                        

(1) Jillian Clare Cohen-Kohler, Lisa Forman and Nathaniel Lipkus; Addressing legal and political barriers to 
global pharmaceutical access: Options for remedying the impact of the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and the imposition of TRIPS-plus standards, Health 
Economics, Policy and Law, Vol. 3, Issue 3, July 2008, p. 233-234 and p.230-231.  

https://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law/volume/6A671069E7FEDCCCA606DB17AF75BF5F
https://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law/issue/10A6314AE2C6643EFC90799B0027440D
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 السقاق الدولل لتؼـقـ براءات اخرتاع األدوية وتداخؾفا مع قضايا الصحة. الثاين ببقان

الحاجة الؿاسة لؾدواء باطتباره مـتجا هاما ذا صبقعة اسرتاتقجقة خاصة تؿس الحؼ يف   

الصحة التل تسعك الدول دائؿا لحؿايتف وتعزيزه; جعؾف الشغؾ الشاغؾ لؾبشرية مـذ أن 

اكتشػ اإلكسان كقػ يعالج آالمف.  وكاكت أهؿقة الدواء تزيد يف كؾ مرة يتؿؽـ فقفا 

تطقيع الطبقعة الكتشاف أو استخراج تركقبة طالجقة جديدة  األصباء التؼؾقديقن مـ

تعالج مرضا محدًدا، ولؿ تؽـ مسللة الحصقل طؾك الدواء يف ضؾ بدائقة القسائؾ باألمر 

الصعب مؼاركة بؿا يعقشف اإلكسان الؿعاصر، الذي باتت حقاتف وصحتف محال لؾتفديد 

ؼدم الفائؾ الذي تشفده صـاطة لصعقبة حصقلف طؾك الدواء الؿـاسب طؾك الرغؿ مـ الت

األدوية حالقًا; فؼد أصبح استؿرار الحقاة واسرتجاع الصحة مرهقكا باستقػاء الشروط 

التل يػرضفا مالؽقا براءات اخرتاع الدواء، وكذا الؿـتجقـ الذيـ يدافعقن دائؿا طـ أن 

 أهؿقة تعزيز صـاطة الدواء بالحؿاية الؼاكقكقة. 

ققـ، كبقـ يف األول مـفؿا صبقعة صـاطة الدواء، ثؿ كعرض وكؼسؿ هذا الؿطؾب لػرط  

 ألهؿقة تقفقر الحؿاية لؾصـاطات الدوائقة يف الػرع الثاين. 

الدواء هق مادة كقؿقائقة تتؽقن مـ جاكبقـ، أحدهؿا مؾؿقس واآلخر غقر مؾؿقس.   

ي يتخذه الدواء كتقجة لؾتداخؾ بقـ الؿادة ويتؿثؾ الجاكب األول يف الؿظفر الخارجل الذ

الػعالة واإلضافات الؽقؿقائقة، أما الجاكب الثاين فقتجسد يف الؿعؾقمات الؿتعؾؼة 
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 .(2)بالؿػعقل الصقدالين لؾدواء وآثاره العالجقة وآثاره الجاكبقة وكقػقة استخدامف

ففق ال  ؿـتجات،ويتؿتع الدواء بجاكب كبقر مـ الخصقصقة مؼاركة ببؼقة السؾع وال  

يخضع لتػضقالت الؿستفؾؽقـ; باطتبار أن الطبقب هق الذي يستؼؾ بتحديد كقطقة 

وكؿقة الدواء الؿـاسب لؿريضف وفؼا لظروفف الصحقة، ثؿ يـتؼؾ الؼرار بعد ذلؽ إلك 

الصقدلل الذي يستطقع أن يؼرر ما يصرفف لؾؿريض يف ضقء ضروفف وامؽاكاتف، سقاء 

دواًء جـقسا بدل األصؾل الؿقضح يف وصػة الطبقب إذا كاكت  بصرف الدواء األصؾل أم

 ققاكقـ البؾد تسؿح بذلؽ.

وتعد صـاطة الدواء صـاطة معرفقة معؼدة; إذ تتؿقز الؿـتجات الدوائقة بؽقهنا مـ   

، وبالتالل تعد (3)السؾع طالقة التؽـقلقجقا كتقجة اطتؿادها طؾك األبحاث والتجارب

، كؿا يعتؿد اكتشاف الؿـتج الدوائل (4)ثر بالتؼدم العؾؿل العالؿلتؽـقلقجقاهتا سريعة التل

طؾك البحث العؾؿل الؿـظؿ والؿتقاصؾ، مؿا جعؾ مجال صـاطة الدواء ذا صبقعة 

 ديـامقؽقة تؿتد بروابطفا إلك كثقر مـ الؿمسسات العؾؿقة واالقتصادية يف الؿجتؿع.

وطؾك الجاكب االقتصادي، تتؿقز صـاطة الدواء بتلثقرها الؿباشر يف مجاالت التـؿقة،   

مؿا أططك لفا ققؿة مضافة هائؾة ارتؼت بصـاطة الدواء لؿصاف الصـاطات االسرتاتقجقة 

التل تحرص كؾ الدول طؾك االرتؼاء هبا، ولعؾ ذلؽ كابع مـ اطتبار الدواء سؾعة 

 طـفا، وبالتالل ديؿقمة الحاجة إلقف.ضرورية ال يؿؽـ االستغـاء 

                                                        

(1) Frank E. Muennich ; Brevets pharmaceutiques et disponibilité des médicaments, Revue Internationale 
de Droit Economique Bruxelles, 2001, p.74.  

(2)Tzay-Pyng Hong ; International Patent Regime for Pharmaceuticals from the Paris Convention to the 
TRIPS Agreement, Thesis Submitted for the Degree of Ph.D in Law, Hull, United Kingdum:  University of 
Hull, 2000, p.28.    

(3) Steve morgan ;Balancing health and industrial policy objectives in the pharamacentical sector:lessons 
from Australia. Health policy, Columbia, Vol.87, Issu 2 ,2008, p.137. 
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تعد مسللة حؿاية الدواء طرب تسجقؾ براءة اخرتاع لؾؿـتج ذاتف أكثر أهؿقة بالـسبة   

لؾؿـتجقـ مـ تسجقؾ براءات العؿؾقات، ويليت ذلؽ مـ حؼقؼة أن أي كقؿقائل متؿرس 

رار الرتكقبة الؽقؿقائقة لؾدواء، وبالتالل فنن حؿاية الدواء يؿؽـف بؽؾ سفقلة أن يػؽ أس

طرب براءات اخرتاع األدوية يػقق يف األهؿقة براءات االخرتاع ألي مـتجات أخرى 

بسبب تعذر فؽ الرتكقبة الصؾبة لفذه األخقرة وصعقبة اكتشاف العالقة بقـ مؽقكاهتا 

 .(2)مؼاركة بالدواء

جؿ الـػؼات التل يستؾزمفا البحث والتطقير مـ أجؾ وتربز أهؿقة الحؿاية بسبب ح  

اكتشاف دواء جديد، كؿا هق الحال بالـسبة لألبحاث والتجارب التل تجرى حالًقا 

الكتشاف دواء جديد لػقروس كقروكا. حقث ترغب الشركات الؿـتجة يف اسرتداد هذه 

الؿؽتشػ دون  الـػؼات وتحؼقؼ بعض األرباح مـ خالل االستئثار ببقع وتسقيؼ الدواء

مـافسة مـ أحد. وكتقجة لذلؽ فنن الشركات الؿصـعة لألدوية طؿدت مـذ سبعقـقات 

حجؿ الـػؼات التل تتحؿؾفا الكتشاف  الؼرن العشريـ طؾك اصالع الجؿفقر طؾك

مؾققن  911و  411حقث تراوحت الؿبالغ الؿؼدرة بقـ -وتطقير مركب دوائل جديد 

 .(3)رب براءات االخرتاعلتربير حاجاهتا لؾحؿاية ط-دوالر

ومـ جاكبا كرى أن ارتػاع كػؼات البحث والتطقير سببف تضؿقـ التؽالقػ الباهظة   

                                                        

(1) Frank E. Muennich ; Previous reference, p75.  

 –، طؿحان 57، العحدد 34تلثقر العقلؿة طؾك البححقث الدوائقحة، الحدواء العربحل، السحـة  ( د. سؾقؿان محؿد خؾقل،2)

 .74، 73، ص 3115األردن، الشركة العربقة لؾصـاطات الدوائقة والؿستؾزمات الطبقة، 



 

234: 

لؾدطاية واالطالن التل تسعك مـ خاللفا الشركات لػرض كػسفا يف السقق ضؿـ هذه 

الـػؼات. كؿا تعد صـاطة الدواء مـ الصـاطات الؼؾقؾة التل يؽقن فقفا الػرق بقـ تؽالقػ 

لذلؽ تعد صـاطة الدواء مـ الصـاطات   ;(2)حث والتطقير وتؽالقػ اإلكتاج كبقًرا الب

 . ( 3)األكثر ربحقة طؾك االصالق

وتـؼسؿ صـاطة الدواء لثالث مستقيات مختؾػة، تبعا لؽثافة التؽـقلقجقا الؿستخدمة   

وتعؼقد العؿؾقات الؿمدية إلك الحصقل طؾك الؿـتج; حقث تتؿقز صـاطة الدواء 

بالتشعب والتشابؽ كظرا لؽثرة الرتكقبات الؽقؿقائقة الؿستخدمة ولؾعدد الؽبقر مـ 

 جة. وهذه الؿستقيات هل:الؿقاد العالجقة والتشخقصقة الـات

يعرف بؿستقى الرتكقب الؽقؿقائل، وهق تؾؽ الؿرحؾة مـ التصـقع  الؿستوى األول: 

التل يتؿ فقفا إكتاج الؿادة الػعالة التل تتدخؾ مباشرة يف العالج، فضال طـ الؿقاد 

 القسقطة، باإلضافة إلك إضػاء الشؽؾ الصقدالين طؾك الؿادة الػعالة وتحقيؾفا إلك مـتج

 حؼـ.–كبسقالت  –مشروب  –هنائل 

ويـتشر هذا الشؽؾ مـ الصـاطة يف الدول الصـاطقة التل تتؿركز فقفا كربى معامؾ   

إكتاج الدواء كالقاليات الؿتحدة األمريؽقة والقابان وألؿاكقا وفركسا والؿؿؾؽة الؿتحدة، 

قرة يف مراحؾ والفـد والصقـ. وكظًرا ألن هذا الؿستقى يحتاج إلك التؽـقلقجقا الؿتط

اكتاجف وتصـقعف فنكف يعد شديد االرتباط، بؾ واألكثر صؾة برباءات االخرتاع، لسفقلة 

                                                        

(1) Philipe Pignarre; Le Grand secret de L'industrie Pharmaceutique, Postface Inédite de L'auteur, Paris, 
2004, p.19. 

حقث وردت حؼائؼ يف تؼرير لجـة حؼحقق الؿؾؽقحة الػؽريحة بحلن الصحـاطة الدوائقحة يف القاليحات الؿتححدة كاكحت  (2)

 . 73الؿرجع السابؼ، ص  محؿد خؾقل، د. سؾقؿاناألكثر ربحقة خالل السـقات السابؼة. اكظر 
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 .(2)تؼؾقد الرتكقبات الؽقؿائقة

ويسؿك مرحؾة تركقب الدواء، ويتعؾؼ هذا الؿستقى بنطادة مزج  الؿستوى الثاين:

الؿقاد األولقة بطرق مختؾػة والحصقل طؾك تركقبات وتراكقز متـقطة لؾدواء. ويـتشر 

هذا الـقع مـ التصـقع يف الدول متقسطة الدخؾ، ويتلثر أيضا برباءة االخرتاع لؽـ 

إكتاج الؿقاد الصقدلقة  بدرجة أقؾ مـ الؿستقى األول، ويمكد ذلؽ طدم تطقر

التشخقصقة يف الدول الـامقة بسبب اطتؿاد الؿـتجقـ طؾك التؽـقلقجقا البسقطة، يف حقـ 

 .(3)تتطؾب تؾؽ الؿقاد تؽـقلقجقا معؼدة

ويسؿك مرحؾة التغؾقػ، ويـحصر يف تغؾقػ الؿـتجات الصقدالكقة  الؿستوى الثالث:

الؿستقردة مـ األماكـ التل يحدث فقفا الؿستقى األول والثاين مـ التصـقع. وهق بذلؽ 

ال يتضؿـ ققؿة مضافة طالقة وال يحتقي طؾك أي خطقة إبداطقة أو ابتؽارية، مؿا يجعؾف 

يـتشر هذا الؿستقى مـ التصـقع يف الدول و  .(4)طديؿ التلثر بحؿاية براءات االخرتاع

 الـامقة األقؾ تؼدما والدول ذات الدخؾ الؿـخػض.

ويؿؽـ تؼسقؿ الشركات الؿصـعة لألدوية يف الدول الـامقة والؿتقسطة ومـخػضة 

 :لميتالدخؾ وفؼا 

فروع الشركات متعددة الجـسقات: هل فروع تابعة لشركات دوائقة  الـوع األول:

ط طؾك مستقى العالؿ وتعقل طؾك اخرتاطاهتا الخاصة، ومقضقع كشاصفا واسعة الـشا

 األدوية ذات العالمة التجارية.

: شركات مصـعة لؾدواء الجـقس دولقة الـشاط: وهذه الشركات تتلثر بعدة الـوع الثاين

                                                        

(1) WHO (a) Op. Cit., p.12.  
(2) WHO (a), Op. Cit., p.13.  
(3) WHO (a), Op. Cit., p.11.  
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طقامؾ مـفا التؽالقػ والبـقة التحتقة والقد العامؾة الؿمهؾة، كؿا أهنا تركز اهتؿامفا طؾك 

أسقاق الدول الؿتؼدمة وأسقاق الدول الـامقة متقسطة الدخؾ مثؾ الفـد والصقـ. 

وتدخؾ أسقاق هذه البؾدان يف شؽؾ استثؿار مشرتك وتحرتم الؼقاطد الدولقة لؾحػاظ 

، التل Good Manufacturing Practice-GMPطؾك كقطقة األدوية طـد التصـقع والؿعروفة بح 

، والؼؾقؾ مـ الشركات تؼقم بعؿؾقات البحث والتطقير يف تديرها مـظؿة الصحة العالؿقة

 هذا الؿستقى.

شركات مصـعة لؾدواء الجـقس ذات كشاط وصـل: وهل تعؿؾ أساسا  الـوع الثالث:

لصالح السقق القصـل ولؽـ قد تؾجل إلك التصدير لألسقاق الؿجاورة يف بعض 

ة األدوية وترتؽز يف كشاصفا األحقان، وبعض هذه الشركات تحرتم الؼقاطد الدولقة لـقطق

 .( 2)طؾك صـاطة األدوية ذات الرباءات الؿـتفقة

شركات محؾقة صغقرة الحجؿ: وتـتج هذه الشركات طددا محدودا مـ  الـوع الرابع:

األدوية وبؽؿقات صغقرة وال تخضع معظؿفا إلك الؼقاطد الدولقة لـقطقة األدوية ألهنا 

ت بحاجة إلك اطتؿاد دولل لتسقيؼ مـتجاهتا يف تؼتصر طؾك تزويد السقق الؿحؾل ولقس

الخارج. وتعقد مؾؽقة بعض الشركات يف هذا الؿستقى إلك الؿـظؿات غقر الحؽقمقة، 

 وتـشط طـ صريؼ استقراد الؿادة الػعالة وتحقيؾفا محؾقا.

شركات متعددة األوجف: تـتج أدوية ذات طالمة تجارية برتخقص مـ  الـوع الخامس:

وتخضع إلك الؿعايقر الدولقة لؾـقطقة، كؿا تـتج إلك جاكب ذلؽ أدوية  الؿـتج األصؾل

                                                        

 وما بعدها.  76الؿرجع السابؼ، ص  ( د. سؾقؿان محؿد خؾقل،1)
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 ال تخضع لفذه الؿعايقر. جـسقة

باصًا حاسؿًا بالصـاطات مسللة حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية ترتبط ارت وبالتالل فنن

; كتقجة ضخامة التؽالقػ الؿرتبطة باالستثؿار يف هذا الؼطاع مـ جفة ، وصقل  الدوائقة

البحقث والتطقير واختبار مدى جدوى الدواء ، غؾك غاية الحصقل طؾك رخصة فرتة 

تسقيؼف ، ويتخؾؾ ذلؽ ارتػاع طـصر الؿخاصرة واحتؿال الػشؾ يف تطقير الؿـتج 

دواء فاشؾ، كاهقؽ طـ  41إلك  31كاجح هـاك ما بقـ ، فؿؼابؾ كؾ دواء  دالجدي

. ( 2)تػاع فرص تؼؾقده حؾ كجاحفالتفديدات التل تقاجففا الشركات الؿـتجة كتقجة ار

الشركات الصقدالكقة متعددة الجـسقات  وبالتالل ال تؽقن هـاك غرابة طـدما تؼقم تـادي

بضرورة إرساء ققاطد الحؿاية طؾك الؿستقى العالؿل وتػعقؾ اتػاققة حؿاية مؾؽقة فؽرية 

 طالؿقة .

لطالؿا حاولت الدول الـامقة ولققت صقيؾ الحقؾقلة دون إقحام األدوية وكؾ ما لف   

طالقة بالصحة العامة يف زمرة االخرتاطات الؿحؿقة بالرباءات، بقد أن إصرار الدول 

 الؿتؼدمة طؾك إدراج األدوية ضؿـ دائرة براءات االخرتاع كان لف الصدى األكرب; حقث

                                                        

برزت دول جـقب شرق آسقا كلكرب مـاصؼ العالؿ قدرة طؾك تؼؾقد السؾع الصـاطقة الدققؼة ، وقد غزت األسقاق ( 1)

العالؿقححة بالؽؿقححات الفائؾححة مححـ السححؾع الؿؼؾححدة وبلسححعار تـافسححقة ; أثححرت بشححؽؾ كبقححر طؾححك إمؽاكقححات الححدول 

د السحالم مخؾحقيف : اتػاققحة حؿايحة حؼحقق بحط الؿتطقرة ، خاصة تجارة القاليات الؿتحدة األمريؽقحة . اكظحر : د.

لحؿايححة التؽـقلقجقححا أم الحتؽارهححا ؟ مجؾححة اقتصححاديات شححؿال  أداة TRIPSالؿؾؽقححة الػؽريححة الؿرتبطححة بالتجححارة 

 .228، ص3116، جامعة حسقبة بـ بق طؾل، الجزائر ديسؿرب 4، العدد  أفريؼقا
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أن التشريعات قد اتجفت تدريجقا إلك حؿايتفا تحؼقًؼا لرغبة جؿاطات الضغط التل 

تؿثؾ شركات صـاطة األدوية األوروبقة واألمريؽقة، بدطقى إيجاد آلقة السرتجاع 

 تؽالقػ البحث والتطقير لضؿان استؿرار ابتؽار أدوية جديدة.

وسائر  2994اريس لعام فؿـذ الؼرن التاسع طشر وتحديًدا طؼب ابرام اتػاققة ب  

االخرتاطات تحظك بالحؿاية الػعؾقة واالهتؿام بػضؾ تسجقؾ براءات االخرتاع; ولؿ 

تحظ األدوية بذات الؼدر مـ الحؿاية واالهتؿام إال يف ستقـقات وسبعقـقات الؼرن 

العشريـ. وكجد ذلؽ يف الدول الؿتؼدمة التل طرفت هنضة يف صـاطة األدوية يف الؼرن 

فؼد كاكت فركسا رافضة تؿاما لحؿاية األدوية برباءات االخرتاع حػاضا طؾك  العشريـ;

يستثـك الؿقاد الصقدالكقة وكؾ  2955يقلقق  6الصحة العامة، حقث كان قاكقن 

الرتكقبات العالجقة مـ الحؿاية. غقر أكف وبعد قرن مـ الزمان رجحت الؽػة لصالح 

ذي يؼضل بحؿاية كؾ طؿؾقات الصـاطة، ال 2:55يـاير  38دطاة الحؿاية، وصدر قاكقن 

وكؾ األدوات الؿمدية إلك صـاطة الدواء، ثؿ اكتفك األمر بلن أصدرت فركسا أمرا خاصا 

 .(2)2:71مايق  41، لحؼف قاكقن :2:6فرباير  5لحؿاية األدوية ذاهتا بالرباءات يف 

وأيضا كاكت ألؿاكقا ترى يف الرباءات احتؽاًرا مضرا بالدواء، لذلؽ أطؾـت طدم   

، ثؿ يف مرحؾة الحؼة أصبحت الؼقاكقـ يف ألؿاكقا تحؿل :296االطرتاف بحؿايتفا طام 

طؿؾقات إكتاج الؿقاد الؽقؿقائقة دون أن تستػقد الؿقاد كػسفا مـ الحؿاية، ولؿ يتغقر 

 .(3)حقث تؿ تبـل الحؿاية الؽامؾة لرباءات الدواء الؿسجؾة 2:78سبتؿرب 5القضع إال يف 

                                                        

(1) Aboubakry Gollock ; Les Implications de l'Accord de l'OMC sur les Aspects de Droits de la Propriété 
Intellectuelle qui Touchent au Commerce (ADPIC) sur l'Accès aux Médicaments en Afrique 
Subsaharienne, thèse pour l'obtention du grade de docteur de l'université Pierre Mendés France, 
(Grenoble II, 2008), p.58. 

(2) Aboubakry Gollock ; Op. Cit., p.59. 
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وكان لتـامل دول جـقب شرق آسقا وضفقرها كؼقى صـاطقة جديدة طؾك الساحة   

الدولقة أثره يف تؿفقد الطريؼ كحق االطداد لؿػاوضات األورجقاي والتل استؿرت 

الؼقى األسققية  ، خاصة وأن بروز4::2إلك طام  2:97فرتات صقيؾة كسبقا مـ طام 

، مؿا  دفع القاليات الؿتحدة (2)كان مصحقبًا بتـامل حاالت الؼرصـة الػؽرية والتؼؾقد 

األمريؽقة ودول االتحاد األوربل إلك إدراج مقضقع الؿؾؽقة الػؽرية ضؿـ الؿػاوضات 

التجارية متعددة األصراف بداية بجقلة األورجقاي، والذي تؿخض طـفا التقققع طؾك 

، ثؿ تؿ 4::2سبتؿرب  26يف  TRIPSؿؾؽقة الػؽرية الؿتصؾة بالتجارة الدولقة حؼقق ال

، وأطؼب ذلؽ اكشاء الؿـظؿة العالؿقة 5::2اإلقرار والؿصادقة بؿمتؿر مراكش ابريؾ 

حقث أصبحت مـظؿة التجارة العالؿقة بؿثابة مقثاق ، (3)6::2( يف العام WTOلؾتجارة )

ؿ الؿال واألطؿال ، ولطالؿا استؿر التعاون قائؿا بقـ يثؿـ ققؿة الؿؾؽقة الػؽرية يف طال

( ، وحظقت WIPO( وبقـ الؿـظؿة العالؿقة لؾؿؽقة الػؽرية )WTOمـظؿة التجارة العالؿقة )

الؿـتجات الدوائقة باهتؿام كبقر يف اتػاققة الرتيبس ; لؿا تشؿؾف مـ براءات اخرتاع ، سقاء 

لصـاطقة ، إلك جاكب حؿاية الؿعؾقمات السرية تعؾؼ األمر برباءات الؿـتج أو الطريؼة ا

 .     (4)غقر الؿػصح طـفا 

لؾصحة العالؿقة  :5وبعد دخقل اتػاققة تريبس حقز التـػقذ تبـت الجؿعقة العامة ال   

                                                        

أثر طقلؿة كظام حؿاية براءة االخحرتاع طؾحك هقؽحؾ قطحاع الصحـاطات  ،( د. عبد الحػقظ مسؽقن، د. خالد لقتقم1)

 .536، ص3128الدوائقة يف الدول الـامقة، مجؾة مقالف لؾبحقث والدراسات، العدد الخامس، 

، 3118، مـظؿة التجارة العالؿقة مـ الـشلة وحتك الققم ، دار الؿملحػ ، بقحروت  ،عطار صالل كور محؿد ( د. 2)

 .56ص

 .537، الؿرجع السابؼ، ص( د. عبد الحػقظ مسؽقن، د. خالد لقتقم3)
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قراًرا بتؽؾقػ الؿدير العام لؿـظؿة الصحة العالؿقة بنطداد تؼرير طـ  7::2يف مايق 

الؿتعؾؼ بالسقاسات الدوائقة القصـقة واألدوية كشاط الؿـظؿة العالؿقة لؾتجارة 

الضرورية، أسػر طـ الؼقام بنطداد بركامج طؿؾ حقل األدوية الضرورية وكان الفدف مـف 

 :(2)تحؼقؼ ما يليت

تحديد الؿداخؾ ذات العالقة بالحصقل طؾك الدواء الضروري والسقاسات الدوائقة  -

 جارة، وإبالغ البؾدان األطضاء هبا.الؿتضؿـة يف اتػاققات الؿـظؿة العالؿقة لؾت

دراسة تلثقر العقلؿة طؾك ابتؽار وتطقير وإكتاج وتسقيؼ وتسعقر األدوية لتؼققؿ أثر  - 

 اتػاققة تريبس واتػاققات التجارة األخرى طؾك الحصقل طؾك األدوية الضرورية.

تبـل تدابقر لحؿاية الصحة العامة بالؿقازاة مع  إطالم البؾدان األطضاء بالحاجة إلك - 

 .(3) تطبقؼ اتػاققات التجارة

، وكان 8::2وتؽؾؾت تؾؽ الجفقد بالـجاح بنصدار أول تؼرير يف هذا السقاق طام   

مـ أهؿ تقصقاتف ضرورة تضؿقـ الؿسائؾ الؿتعؾؼة بنكتاج وتقزيع الدواء يف السقاسة 

 .(4)الصحقة

بؿـاسبة قؿتفا  2003 ع أكشلت مـظؿة الصحة العالؿقة طاموكظرا ألهؿقة الؿقضق  

، لجـة حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية واالبتؽار والصحة العامة، هبدف دراسة العالقة 67ال

الرباءات والصحة  –واالبتؽار  -التل تربط بقـ ثالث متغقرات: حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية

                                                        

(1) Germán Velásquez , Pascale Boulet ; Globalization patents and drugs An annotated bibliography,World 
Health Organization, Health Economics and drugs, EDM Series No.9, 3nd edition, 2000, p.7. 

(2) Germán Velásquez , Pascale Boulet ; Essential Drugs and Globalization", International Review of 
Economic Law, Brussels, 2001, p.47.   

(3) Germán Velásquez , Pascale Boulet ; Globalization patents and drugs An annotated bibliography,World 
Health Organization, Op. Cit., p.8.   
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كؿا هتدف إلك البحث طـ سبؾ تحػقز ابتؽار أدوية لألمراض التل تعاين مـفا  –العؿقمقة 

 . (2)البؾدان الـامقة

وال شؽ أكـا اآلن يف حاجة ماسة إلك إصدار تقجقف جديد لتحػقز ابتؽار دواء   

لػقروس كقروكا الذي ال تعاين مـف الدول الـامقة فؼط، بؾ يعاين مـف العالؿ أجؿع; فنذا 

تػاققة تريبس قد بدأت تطػق طؾك السطح مـذ تزايد اإلصابات بعدوى كاكت طققب ا

اإليدز يف الدول الـامقة األكثر فؼرا، وتحديًدا يف إفريؼقا، حقث اتخذت األزمة طدة أبعاد 

تؿثؾت يف طدم قدرة الؿصابقـ يف هذه الدول طؾك الحصقل طؾك أدوية اإليدز الؿرتػعة 

جز الحؽقمات أيضا طـ تقفقرها لؿقاصـقفا بسبب الثؿـ والؿحؿقة برباءات اخرتاع، وط

ارتػاع التؽؾػة، وطدم التؿؽـ مـ إكتاجفا محؾقا بسبب افتؼارها إلك التؽـقلقجقا والخربة 

مـخػضة الثؿـ والؿـتجة يف  الجـسقةالػـقة، باإلضافة إلك استحالة استقراد األدوية 

تريبس طؾك هذا اإلجراء، فنن  بسبب الؼققد التل تػرضفا اتػاققة الدول الـامقة األخرى

القضع الحالل ألزمة وباء كقروكا بال شؽ سقؽقن أسقأ، حقث لؿ يؽـ الكتشار مرض 

االيدز وقتفا تداطقات اقتصادية، وكاكت الؿشؽؾة قاصرة طؾك الدول الػؼقرة والـامقة 

لل فؼط، فؽان الدواء متقافًرا وتؿؾؽف الدول الغـقة والؿتؼدمة فعؾقا; أما القضع الحا

الكتشار وباء كقروكا والتل اهتزت طؾك إثره طروش أققى الدول االقتصادية، فقـذر 

بؿشؽؾة دولقة طظؿك بشلن التؿؽـ مـ الحصقل طؾك الدواء الؿـتظر. وبالتالل ففـاك 

ضرورة لعؼد جقلة أخرى مـ الؿػاوضات بقـ الدول األطضاء يف اتػاققة الرتيبس بشلن 

قجقا يف مجال صـاطة دواء كقروكا والحػاظ طؾك الصحة التشجقع الػعؾل لـؼؾ التؽـقل

                                                        

(1)WHO (a), Op. Cit., p8-9.   
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 العامة.
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 انمبحث انثانٍ

 تأثُر اتفاق ترَبص عهً انتنمُت فٍ مجال صناعت انذواء  
لطالؿا كاكت الدول الـامقة تعؼد طؾك مسللة اكضؿامفا الل اتػاق تريبس بعض     

لقجقا، غقر إهنا ما اآلمال والطؿقحات، التل كان يف مؼدمتفا تسفقؾ فرص كؼؾ التؽـق

لبثت أن اصطدمت بالعديد مـ العقامؾ التل حالت دون ذلؽ، مثؾ هشاشة البـقة التحتقة 

التل تؿؾؽفا، وضعػ الؼدرات العؾؿقة والبحثقة، فضال طـ افتؼار االمؽاكات الؿادية 

 التل تستؾزمفا مسللة كؼؾ التؽـقلقجقا. 

مدى تلثر الدواء برباءة االخرتاع  وكثقًرا ما ثار الجدل وتعددت الؿـاقشات بشلن  

بالـظر إلك ما يؿثؾف مـ أهؿقة طؾل صحة االكسان، وسـحاول بـقع مـ االيجاز التطرق 

الك االثار السؾبقة وااليجابقة لحؿاية الدواء طامة ودواء كقروكا خاصة وفؼ اتػاق تريبس 

لصـاطات يف مطؾب أول، ثؿ كعرض لؾؼقاطد الخاصة بحؿاية الؿؾؽقة الػؽرية يف ا

 الدوائقة يف مطؾب ثان.

صـاطة الدواء طؾك رأس الصـاطات الحساسة لرباءة االخرتاع بالـظر إلك  تليت  

الخصقصقة التل يحظك هبا الؿـتج الدوائل كؿا سبؼ وأن بقـا، كؿا تؿثؾ حؿاية الرباءة 

 .(2)بالـسبة لؾصـاطات الدوائقة والؽقؿقائقة أهؿقة خاصة تػقق باقل الصـاطات األخرى

فقؼ بقـ االطتبارات الؿختؾػة لتحؼقؼ كقطا مـ لذا حاولت اتػاققة الرتيبس التق  

 التقازن بقـ الؿصالح الؿتعارضة، ففؾ كجحت يف تحؼقؼ ذلؽ؟ 

                                                        

(1) Mansfield E; Patents and innovation: an empirical stud, Management Science, Vol.32, No.2, February 
1986, p 180.   
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إن اإلجابة طؾك ذلؽ لـ يؿؽـ القققف طؾقفا إال بعد طرض كال مـ األثار اإليجابقة   

والسؾبقة التػاققة الرتيبس طؾك صـاطة الدواء وتعزيز حؿاية الصحة العامة. وهق ما 

 ض لف مـ خالل الػرطقـ التالققـ:كعر

هتدف اتػاققة تريبس يف األساس إلك حؿاية حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية وذلؽ مـ خالل   

إيجاد كقطا مـ التقازن بقـ حؿاية حؼقق الؿخرتع، وحاجة الؿجتؿع لالستػادة مـ 

وتقضقػفا يف خدمة األفراد، فال شؽ بلن حؿاية حؼقق الؿخرتع مـ شلكف االخرتاطات 

العؿؾ طؾك تشجقع البحث واالبتؽار، وتقسقع كطاق الؿعارف العؾؿقة.  ولعؾ مـ أهؿ 

 اإليجابقات والؿزايا التل يتققع أن تعقد طؾك الدول الـامقة طـد تطبقؼ االتػاققة ما يؾل:

لؾدول الـامقة يف مجال صـاطة الدواء مـ خالل  تعزيز جذب االستثؿارات األجـبقة -

تشجقع الشركات الؿـتجة لألدوية لالستثؿار فقفا، وبالتالل زيادة فرص كؼؾ 

 .(3)، مؿا يمدي إلك اتساع كطاق الؿعرفة(2)التؽـقلقجقا والتؼـقة الحديثة إلقفا

مـ شلن الحؿاية التل تقفرها االتػاققة تشجقع هذه الشركات طؾك زيادة ضخ األمقال  -

التل يستؾزمفا البحث والتطقير، مؿا يمدي إلك اكتشاف أدوية جديدة أو طـاصر يف 

                                                        

والتل تـص طؾك ضرورة كؼؾ الؿعرفحة الػـقحة والتؽـقلقجقحة  5::2( كص الؿادة السابعة  مـ اتػاققة الرتيبس لعام 2)

 الؿتطقرة لؾشركات يف الدول الـامقة لؿساطدهتا طؾك التحديث والتطقير.

( زادت PhRMAالصحقدالكقة )الرابطة األمريؽقة لؾبحقث والصحـاطات حسب ما أفادت بف الشركات األطضاء يف ( 3)

مؾقحار دوالر  :5إلحك  6::2مؾقار دوالر سـقًيا طحام  26والتطقير يف قطاع صـاطة الدواء، مـ استثؿارات البحث 

تؼريحر الؿـظؿحة  ، وال شؽ أن هذا الؿبؾغ قد تضاطػ كثقرا يف السـقات الالحؼة. اكظحر3121سـقيا فؼط إلك طام 

 .8، ص3122الؿتغقر لالبتؽار ، سؾسؾة اقتصاديات وإحصائقات القيبق ، العالؿقة لؾؿؾؽقة الػؽرية ، القجف 
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أدوية مستخدمة لؿعالجة أمراض جديدة، وبالتالل يتؿ تشجقع االبتؽار واالكتشاف 

 .(2)ؿؾوتطقير الصـاطة الدوائقة يف الؿج

تسعك االتػاققة إليجاد كقطا مـ التعاون بقـ الشركات العالؿقة الؿـتجة لؾدواء،  -

وشركات الدول الـامقة مـ خالل تراخقص التؽـقلقجقا والؿعرفة، مؿا يعـل الؿزيد 

مـ االستثؿارات يف مجال البحث والتطقير، وبالتالل بـاء صـاطة متؼدمة لألدوية يف 

ؼؼ مصؾحة كال الطرفقـ; إذ تستػقد شركات الدول الـامقة مـ الدول الـامقة، مؿا يح

الؼدرات التؽـقلقجقة والعؾؿقة والؿالقة والخربات التل تؿؾؽفا شركات الدول 

الصـاطقة والتل تستػقد بدورها مـ قؾة التؽالقػ ورخص األيدي العامؾة يف الدول 

لك اتػاققة تريبس قد الـامقة، حقث تشقر الدراسات أن الدول الـامقة التل اكضؿت إ

كجحت يف جذب استثؿارات ضخؿة تؼدر بؿئات الؿاليقـ مـ الدوالرات يف مجال 

 .(3)صـاطة األدوية

مـ أهؿ اإليجابقات التل تسعك االتػاققة إلك تحؼقؼفا تحسقـ حالة مقاصـل الدول  -

الـامقة الصحقة العؿقمقة وتحؼقؼ كقع الرفاه االجتؿاطل واالقتصادي لفؿ وضؿان 

 . (4)صقلفؿ طؾك مـتجات ذات كقطقة جقدةح

غقاب براءات  الرغبة يف تؼؾقص حجؿ االتجار باألدوية الؿؼؾدة، حقث أكف يف ضؾ -

                                                        

تؼرير مـظؿة الصحة العالؿقة ، البحث والتطقير لتؾبقة االحتقاجات الصححقة يف البؾحدان الـامقحة : تعزيحز التؿقيحؾ ( 2)

 .  :3، ص3123، إيطالقا، إبريؾ والتـسقؼ طؾك الصعقد العالؿل 

ققاطد حؿاية مـتجات االدوية ومدى حؿاية االستعؿاالت الجديدة لفحا يف التشحريع ، د. كؿران حسقن الصالحي (2)

 .  71،:6، ص 3122أكتقبر 59الؿؼارن و االتػاققات الدولقة، مجؾة الؼاكقن العدد 

(3)WHO (a), Op. Cit., p.8-9.   
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االخرتاع يف الدول الـامقة أتقحت الػرصة لؾتؼؾقد الحر لؿـتجات الدول الؿصـعة ، 

الثؼة  بطريؼة ال تمدي بالضرورة إلك تؽقيـ سعر تـافسل ; مؿا قد يمدي إلك اكعدام

بقـ الؿرضك وواصػل األدوية فقؿا يتعؾؼ بالؿـتجات الؿؼؾدة والؿعروضة يف 

األسقاق ، يف ضؾ غقاب الرتويج لألدوية الجـسقة طؾك مستقى السقاسات الصحقة 

 .(2)العامة لتؾؽ الدول

التزام الشركات الؽربى الؿـتجة لألدوية بحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية، وكقػقة حؿايتفا  -

 حؼقق اآلخريـ لتجـب القققع تحت صائؾة الؿسائؾة الؼاكقكقة.ومراطاة 

وأخقًرا جاء اتػاق تريبس بـقع مـ الؿروكة التل تؿؽـ الدول الـامقة مـ استغالل ما  - 

يخدمفا مـ اتػاق تريبس وتقجقفف لؿصؾحتفا وذلؽ مـ خالل اتخاد التدابقر الالزمة 

لؾجقء إلك مؿارسات تسػر طـ تؼقد لؿـع اساءة استخدام حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية أو ا

غقر معؼقل لؾتجارة.  فؼد وسع إطالن الدوحة الػرصة أمام االطضاء مـ امؽاكقة اتخاد 

تدابقر تشريعقة لؾتؼؾقؾ مـ الؿخاصر التل قد تتعرض لفا بسبب تطبقؼ أحؽام حؼقق 

تجاوز مـ االتػاققة اإلمؽاكقة لؾدول الـامقة يف  42الؿؾؽقة الػؽرية. وأططت الؿادة 

الحؼقق الحصرية واالحتؽارية لصاحب براءة االخرتاع أو مـ ألت إلقفؿ حؼقق 

سـة طؾل دواء ما وذلؽ بنمؽاكقة  31الؿؾؽقة الػؽرية خالل مدة الحؿاية الؿؼررة ب 

السؿاح لؾدولة مـ الشركة صاحبة الحؼقق الستقراد الدواء بدون ترخقص مـ 

 الؿالؽ األصؾل.

ل الػرتة االكتؼالقة الؿتاحة وفؼ ما تسؿح بف شروط االتػاققة باإلضافة إلك ذلؽ استغال

                                                        

(1) Aboubakry Gollock ; Op. Cit.,p. 331.    
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مـ أجؾ الؿساهؿة الجؿاطقة مـ قبؾ الؿصاكع الدوائقة وتركقز اهتؿامفا طؾك االمراض 

الؿستقصـة يف الدول الـامقة وتقسقع قاطدة صـاطات الؿقاد الخام ودطؿفا ماديا وكؾ 

لقة مـ أجؾ بـاء قاطدة صـاطقة دوائقة يف هذه االمقر ستمدي إلك استغالل الػرتات االكتؼا

  هذه الدول.

وبالتالل يؿؽـ االستػادة مـ كؾ اآلثار اإليجابقة التػاققة الرتيبس لؾـفقض مـ قبؾ   

كؾ شركات الدواء يف العالؿ والتعاون الؿشرتك يف مجال البحث والتطقير وكؼؾ 

وكا ويـفل حالة الفؾع التؽـقلقجقا لؾتقصؾ إلك ابتؽار دواء جديد يعالج مرضك كقر

والخقف العالؿل جراء أثاره الؿعدية، كؿا يؿؽـ االستػادة كؿا سـرى الحؼا مـ بعض 

لتقفقر هذا  3112أوجف الؿروكة التل جاءت هبا االتػاققة وطززها إطالن الدوحة لعام 

الدواء بسعر مـاسب لؾؿرضك يف الدول الـامقة، حال ضفقر مشؽالت أو تحؽؿات مـ 

 ات العالؿقة الؽربى الؿـتجة لفذا الدواء.قبؾ الشرك

كتقجة لألزمات التل حدثت يف سقق الدواء يف الدول الـامقة، وتعذر وصقل األدوية   

إلك ذوي الحاجة الػعؾققـ مـ الؿرضك والؿصابقـ فقفا تحت غطاء حؼقق الرباءة 

لؿـتجل الدواء; فؼد اتضحت الحؼقؼة وتلكد لؾدول الـامقة أن اتػاققة الرتيبس لؿ تليت 

ا كان يروج لف مـ قبؾ أصحاب حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية، لخدمة مصالح الدول الـامقة كؿ

وإكؿا جاءت لتحؼقؼ مصالح الشركات متعددة الجـسقات التل تسقطر طؾك سقق الدواء 

العالؿل والتل لؿ تلُل جفًدا إلكجاح هذا االتػاق بشتك الطرق، فؼد أدت الحؿاية 

بشؽؾ كبقر; فػل ضقء  الؿؿـقحة لرباءات االخرتاع يف مجال الدواء إلك زيادة األسعار
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االمتقازات التل تؽػؾفا حؿاية براءات االخرتاع لصاحب الرباءة، وما تقفره لف مـ ققة 

احتؽارية مطؾؼة يف مجاالت التصـقع واإلكتاج والتسقيؼ وكافة أوجف االستغالل 

التجاري، سقف تتحؿؾ الدول الـامقة فقاتقر باهظة مؼابؾ الحصقل طؾك الدواء، سقاء 

مر بدفع مؼابؾ الحصقل طؾك ترخقص باإلكتاج أو االستقراد الؿباشر لؾؿـتجات تعؾؼ األ

% مـ الرباءات  91الدوائقة مـ صاحب براءة االخرتاع. وإذا ما طؾؿـا أن ما يؼرب مـ 

هل مـ كصقب الدول الصـاطقة  3113الؿشؿقلة بالحؿاية يف الدول الـامقة مـذ طام 

ار األدوية طامة وأسعار دواء كقروكا خاصة بقـ الؿتؼدمة، فؿـ الؿتققع أن ترتػع أسع

. فضال طـ ذلؽ، فنن تطبقؼ االتػاققة يقسع (2)% وربؿا أكثر مـ ذلؽ بؽثقر311% و211

الػرص أمام الشركات متعددة الجـسقات لغزو االسقاق بنكتاجفا مـ االدوية الؼديؿة، 

ؿـح هذه الشركات التل كاكت تـتجفا شركات محؾقة برتاخقص مـفا يف الؿاضل، ولـ ت

الدول الـامقة الرتخقص بنكتاج أدوية جديدة مؿا سقضطر الل استقراد الؿقاد الخام 

 بلسعار كبقرة وهق ما سقـعؽس طؾك أسعار االدوية.  

كؿا أكف مـ األثار السقئة لتطبقؼ االتػاققة زيادة استقراد األدوية مـ الخارج حقث   

إكتاج األدوية الؿحؿقة برباءات االخرتاع ستتققػ الؽثقر مـ الشركات الؿحؾقة طـ 

ويف ضؾ الطؾب العالؿل الؿتققع لدواء كقروكا، . (3)طالؿقا كتقجة االلتزام بلحؽام االتػاققة

والسعل الؿتزايد كحق استقراده، سقف تتحؽؿ الشركات الؿـتجة بتحديد الدول التل 

                                                        

، الحؿاية الؼاكقكقحة لحرباءة االخحرتاع وفؼحا ألحؽحام اتػاققحة تحريبس )دراسحة مؼاركحة(، د. داكا حؿة باقي عبد الؼادر (1)

 .622، ص 3122مـشقرات الحؾبل بقروت، 

وصححـاطة الححدواء يف مصححر )األبعححاد  tripsحححقل اتػاققححة حؿايححة الؿؾؽقححة الػؽريححة  د. ماجاادة أحؿااد ال،اابؾي، (2)

 .37، ص3115، الطبعة األولك،  4مجؾد  OMC والتحديات( ممتؿر الجقاكب االقتصادية
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راخقصفا لؾدول الغـقة يسؿح لفا باستقراده، حقث مـ الؿتققع أن تقجف استثؿاراهتا وت

التل تؿؾؽ فاتقرة الدواء، أما الدول الـامقة والػؼقرة التل دهستفا األزمة االقتصادية التل 

سببفا القباء فؾـ تؿؾؽ هذه الػاتقرة، وبالتالل قد تجد صعقبة يف تقفقر الدواء لؿقاصـقفا 

   الؿصابقـ.

 الدول الـامقة إلك العديد وأيضًا تسبب بـقد اتػاققة تريبس تعرض صـاطة الدواء يف  

مـ العؼبات التل تؼػ حائال أمام تؼدمفا التؽـقلقجل يف هذا الؿجال، فؿـ شلن امتداد 

أن يمثر سؾبا طؾك  (2)حؿاية براءة االخرتاع إلك كؾ مـ صريؼة التصـقع والؿـتج الـفائل

ل الـامقة مبادرات البحث والتطقير، ومـ ثؿ إكتاج وتصـقع الؿـتجات الدوائقة يف الدو

باسؿفا العؾؿل أو أصؾقة باسؿفا التجاري، أي أن الدواء كؿحتقى  جـسقةسقاء كاكت 

وتركقبة واسؿ تجاري سقف يتؿتع برباءة االخرتاع، وتشؿؾف الحؿاية; فقصبح االخرتاع 

الدوائل مؾؽًا استئثارًيا لؾشركة التل اخرتطتف، وال يجقز ألحد الؿساس بف صقال فرتة 

 حؿايتف.

وتساهؿ حؿاية براءة االخرتاع يف اكؽؿاش فرص البحث والتطقير، واستحداث كؿا   

تؼـقات تصـقعقة جديدة خاصة بالؿـتجات الؿشؿقلة برباءات االخرتاع التل لؿ تـتف بعد 

تصـقع كػس  –فرتة حؿايتفا، حقث يحظر طؾك الدول الـامقة بؿقجب االتػاققة 

. وقد (3)طاما، مؿا يفدد صـاطتفا الدوائقة 31باستحداث صرق جديدة لؿدة  –الؿـتجات 

                                                        

تؿؽـ صاحبفا مـحع أصحراف أخحرى محـ ححؼ صحـع ،  مـ اتػاققة الرتيبس طؾك أن براءة االخرتاع 39تـص الؿادة  (1)

 .استخدام ، طرض لؾبقع أو بقع أو استقراد ذلؽ الؿـتج

بحراءات الحدواء يف الصحـاطات الدوائقحة، التـظحقؿ الؼحاكقين لؾرتاخحقص االتػاققحة يف ضحقء مـظؿحة د. ريم سؿاوي،  (2)

 .9:، ص 3119، دار الثؼافة، األردن، (.W.T.O)التجارة العالؿقة 
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% فؼط مـ إجؿالل 6أضفرت اإلحصاءات أن القصـ العربل يؿتؾؽ براءات اخرتاع 

% مـ اإلكتاج الؿحؾل العربل، والباقل يتؿ 51أدويتف، بقـؿا تشؽؾ كسبة التصـقع بامتقاز 

 .(2)استقراده كامال

لن التلثقر السؾبل المتداد براءات االخرتاع لؿدة طشريـ طاما، فضال طـ ذلؽ مـ ش  

إططاء الػرصة لؾشركات الؽربى الحتؽار مـتجاهتا، وتعظقؿ أرباحفا; حقث تشقر كافة 

الدراسات والتققعات أن شركات إكتاج الدواء ستؽقن الرابح األكرب مـ أزمة وباء 

قروس، حقث لـ تتؿؽـ الشركات كقروكا حال تؿؽـفا مـ اخرتاع دواء جديدا لفذا الػ

 إال بعد اكتفاء فرتة الحؿاية. جـسقةاألخرى مـ اكتاج أدوية 

وتعد كثرة براءات االخرتاع لحؿاية كػس الدواء مـ أهؿ مثالب االتػاققة، والتل   

تحدث طـدما تؼقم الشركات العالؿقة بتؼديؿ طدد كبقر مـ براءات االخرتاع  لحؿاية 

 دف مـع اآلخريـ مـ تصـقعفا أو االستػادة مـفا.كػس الؿادة الػعالة هب

ويؿثؾ السعل الدائؿ مـ قبؾ الدول الؿتؼدمة وخاصة القاليات الؿتحدة األمريؽقة   

طؾك قطاع صـاطة الدواء  الؿساوئإلك فرض القصاية طؾك دول الؿجتؿع الدولل أكرب 

لتل تسعك مـ بسبب االلتزامات الؿضافة إلك تريبس، أو ما يعرف برتيبس بؾس، وا

خاللف لػرض شروط تتجاوز ما كصت طؾقف االتػاققة مـ حد مدة حؿاية براءة االخرتاع 

طاًما، والحد مـ إصدار الرتاخقص اإلجبارية بطرق ال تطؾبفا اتػاققة  31لؾدواء لؿدة 

بشؽؾ  الجـسقةتريبس، والحد مـ االستثـاءات الؿؿـقحة لتقسقر إدخال األدوية 

                                                        

أثحار رفحع مسحتقيات الحؿايحة طؾحك الصححة العامحة والصحـاطات الدوائقحة، محمتؿر كؼحؾ وتـؿقحة  ( د. شوقي عػقػي،1)

 .:، ص 3117ـ مـظقر قاكقين واقتصادي، كؾقة الحؼقق، جامعة حؾقان، يـاير التؽـقلقجقا م
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استقراد الدواء الجـقس مـ دول أخرى، يؽقن فقفا السعر أقؾ،  وكذلؽ مـع، (2)طاجؾ

وهق ما يعرف باالستقراد الؿقازي، وكذلؽ الفقؿـة التل تباشرها طؾك الشركات الؿحؾقة 

رخقصة الثؿـ ومطالبتفا بنطادة إجراء التجارب الؿعؿؾقة باهظة  الجـسقةالؿـتجة لألدوية 

بنجرائفا طؾك الدواء أثـاء مراحؾ التقصؾ الثؿـ، التل كاكت الشركات األم قد قامت 

إلقف، وكؿا لق أن الؿعؾقمات التل كتجت طـ هذه األبحاث لقست مقجقدة بحجة إضفار 

األمان والػاطؾقة لؿـتجاهتا الدوائقة، مع أن الؿـطؼ يؼتضل بلن يؼقم مصـعق األدوية 

وية األصؾقة ذات ، بنثبات أن أدويتفؿ لفا كػس الجقدة والؼدرة العالجقة لألدالجـسقة

األسؿاء التجارية دون حاجة إلك تؼديؿ بقاكات وإجراء تجارب جديدة، وال شؽ أن هذا 

األمر سقـعؽس طؾك أسعار األدوية بالزيادة كتقجة تحؿقؾ األدوية الرخقصة تؽالقػ هذه 

 dataالبحقث والتجارب; وهذا الؿبدأ يراد فرضف بقاسطة القاليات الؿتحدة ويسؿك 

exclusivitu  أي حؿاية االستخدام الحصري لبقاكات التجارب الؿعؿؾقة الخاصة باألدوية

 .(3)التل تـتجفا شركاهتا

وأيضا وبرغؿ أن االطالن القزاري لؾدوحة جاء مـ أجؾ إسؿاع صقت الدول الـامقة   

واططائفؿ بعض التسفقالت التل تعػل الدول األقؾ كؿقا مـ وجقب تؼديؿ حؼقق 

تسقيؼ حصرية ألية أدوية جديدة يف الػرتة التل ال يؼدمقن فقفا حؿاية مؿـقحة بؿقجب 

مؽاكقات التصـقع يف الدول الـامقة وأضاف بـقد غقر براءة، فنن اتػاق تريبس قد ققد مـ ا

                                                        

 .8، الؿرجع السابؼ، ص د. شوقي عػقػي (1)

، تـافسقة صـاطة الدواء الؿصري يف ضحؾ الؿتغقحرات الدولقحة، رسحالة دكتحقراه، د. كفاد كجقب محؿود الطرابق،ي (2)

 .443، ص 3118فؾسػة االقتصاد، كؾقة التجارة، جامعة طقـ شؿس، 
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طادلة تتجؾل مـ خالل مدة الحؿاية التل تصؾ إلك طشرون طاما، األمر الذي يمدي الل 

حرمان الدول مـ التصـقع و يـؼص مـ فرص تؼدمفا وهق ما يحرم طدًدا كبقرا مـ صـاع 

 رة.الدواء مـ جزء مفؿ مـ التصـقع و هق ما يمدي الل خسائر كبق

وأخقرا مـ األثار السؾبقة التػاققة الرتيبس التضققؼ طؾك الؿصـعقـ والؿستقرديـ   

والؿقزطقـ ومستقدطات األدوية والؿستخدمقـ لؾدواء، وإجبارهؿ طؾك التعامؾ مع 

صاحب براءة االخرتاع أو الؿستغؾ لفا وضرورة معرفتفؿ بالطريؼة اإلكتاجقة الؿتبعة يف 

 صادر التقريد وتؼققدها.التصـقع، وبالتالل حصر م

وكخؾص مـ ذلؽ إلك أكف وبرغؿ أن الدواء لف خصقصقة تؿقزه طـ سائر الؿـتجات 

األخرى لتعؾؼف بصحة االكسان وحقاتف، وبرغؿ أهؿقة صـاطة الدواء كصـاطة أساسقة بؾ 

واسرتاتقجقة، تستحؼ أن تحظك باالهتؿام الؽبقر طؾك الؿستقى الؿحؾل والدولل; إال 

قد أثبت إخالل شركات الدواء متعددة الجـسقات بؿا أوجبتف اتػاققة تريبس إن القاقع 

مـ خالل كص الؿادة السابعة التل تـص طؾك ضرورة كؼؾ الؿعرفة الػـقة والتؽـقلقجقة 

الؿتطقرة لؾشركات يف الدول الـامقة لؿساطدهتا طؾك التحديث والتطقير، فضال طـ 

ا يف مجال حققي وخطقر ومفؿ لؾصحة تجاهؾ حؽقمات الدول الؿتؼدمة اللتزاماهت

العامة يف الدول الـامقة التل تعاين ضغقصا حادة يف مجال الرطاية الصحقة ازدادت سقًء 

 .(2)بسبب تػشل وباء كقروكا

هذه العققب التل ضفرت كلثر لتطبقؼ أحؽام اتػاققة الرتيبس وخاصة ما يتعؾؼ مـفا   

كان مـ شلكف إثارة مشؽؾة العالقة الؼائؿة بقـ بتطبقؼ ققاكقـ الرباءات يف مجال األدوية 

                                                        

 .21الؿرجع السابؼ، ص  د. شوقي عػقػي، (1)
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، بطؾب قدمتف 3112براءات االخرتاع واألدوية ألول مرة يف مجؾس تريبس يف يـاير 

مجؿقطة مـ الدول اإلفريؼقة، وكان ذلؽ أيضا مـ أهؿ األسباب التل جعؾت الدول 

كقفؿرب  25يف  الؿتضررة تـتػض يف الؿمتؿر القزاري لؾؿـظؿة العالؿقة لؾتجارة بالدوحة

، وتطالب بالؿزيد مـ الؿروكة تجاه الدول الـامقة. حقث تحؼؼت لفا بعض 3112

الؿطالب، طـدما أوصك إطالن الدوحة حقل اتػاققة تريبس والصحة العامة بضرورة 

تػسقر مقاد االتػاققة بالشؽؾ الذي يضؿـ الحؼ يف الرطاية الصحقة والحصقل طؾك 

 ـاولف بالدراسة والتحؾقؾ يف الػصؾ الثاين مـ الدراسة.األدوية لؾجؿقع . وهق ما سـت

حظقت الؿـتجات الدوائقة باهتؿام كبقر يف اتػاق تريبس لؿا تشؿؾف مـ براءات   

تؽقن محال لؾحصقل اخرتاع، فؿـ كاحقة براءة االخرتاع كجد أن الصـاطات الدوائقة 

طؾك هذه الرباءة سقاء تؿثؾت هذه الصـاطات بشؽؾ مـتجات هنائقة، أم بشؽؾ طؿؾقات 

صقدلقة، وسقاء تؿثؾت هذه الصـاطات يف شؽؾ مـتجات مستقردة أم يف شؽؾ مـتجات 

. هذا وقد أصبح هـاك التزام طؾك (2)محؾقة الصـع وبصرف الـظر طـ الؿقضقع التؼـل

الؿ التل كاكت تشريعاهتا الداخؾقة ال تحؿل إال صريؼة صـع الؿـتج طاتؼ جؿقع دول الع

ذاتف دون أن تقفر الحؿاية الؼاكقكقة لؽال الصقرتقـ معا، بلن تعدل تشريعاهتا لتصبح 

شامؾة بحؿايتفا كافة االخرتاطات سقاء تؾؽ التل تتعؾؼ بطريؼة صـع الدواء أو تؾؽ التل 

وبالتالل يتؿتع مـتجق الدواء بحؿاية اتػاققة الرتيبس . (3)تتعؾؼ بالصقرة الـفائقة لؾدواء

                                                        

 مـ اتػاققة تريبس. 2- 38اكظر كص الؿادة  (1)

طؾحك تشحريعات  " تحريبس "آثار اتػاققة الجقاكب الؿتصؾة بالتجارة مـ حؼقق الؿؾؽقة الػؽريحة  د. حسام لطػي، (2)
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 لؽال مـ الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا، ولرباءة اخرتاع الؿـتج الدوائل.

وكؼسؿ هذا الؿطؾب لػرطقـ، يتـاول األول مـفؿا حؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح   

 ل.طـفا، بقـؿا يتـاول الػرع الثاين حؿاية براءة االخرتاع لؾؿـتج الدوائ

يؼصد بالؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا كؾ ما يرتبط بالبقاكات السرية والؿعؾقمات   

األخرى التل يؾزم تؼديؿفا إلك الجفات الحؽقمقة لؾرتخقص بتسقيؼ األدوية، حقث 

ـتج الدوائل، وهق ما يستؾزم ضفقر الدواء الجديد الحصقل طؾك ترخقص بتسقيؼ الؿ

يتطؾب تؼديؿ معؾقمات ال يػصح طـفا، تؽقن ذات ققؿة تجارية تتعؾؼ بالرتكقبة 

كظاما خاصا لحؿاية األسرار  5::2، وأقرت اتػاققة الرتيبس مـذ كشلهتا يف طام (2)الدوائقة

والؿعؾقمات السرية غقر الؿػصح طـفا، بعد أن اطتربت هذه الؿعؾقمات وما تشؽؾف مـ 

ضؿـ مػردات الؿؾؽقة الػؽرية، حقث وضعت كظام لحؿاية الؿعؾقمات غقر  أسرار

 ، يؿاثؾ الـظام األمريؽل الؿعروف باسؿ كظام حؿاية األسرار التجارية.  (3)الؿػصح طـفا

 أوال: مػفوم الؿعؾومات الدوائقة غقر الؿػصح:

تعريػا محددًا لؾؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا، وإكؿا اكتػت  لؿ تضع اتػاققة تريبس  

 ،(4)بقضع الشروط القاجب تقافرها يف الؿعؾقمات لؽل تحظل بظالل الحؿاية الؼاكقكقة

                                                                                                                                                                     

 .76، ص3113البؾدان الـامقة، الطبعة الثالثة، دار الـسر الذهبل لؾطباطة، الؼاهرة، 

، حؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا والتحديات التحل تقاجحف الصحـاطات الدوائقحة د. حسام عبد الغـي الصغقر (1)

   .233، ص :311يف الدول الـامقة، دار الػؽر الجامعل، االسؽـدرية، 

 ( مـ االتػاققة.:4تـاولت اتػاققة الرتيبس أحؽام هذا الـظام مـ خالل مادة وحقدة هل كص الؿادة )( 2)

تؾتحزم الحدول  "مـحف طؾحك أكحف  4والحذي تحـص الػؼحرة  5::2( محـ اتػاققحة الرتيحبس لعحام :4راجع كحص الؿحادة ) (3)
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لسـة  93وطؾك ذات الـفج اكتػك الؿشرع الؿصري يف قاكقن حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية رقؿ 

، تاركا مسللة التعريػ (2)لحؿايةبتحديد الشروط القاجب تقافرها يف السر محؾ ا 3113

لؾػؼف والؼضاء. ولعؾ السبب مـ وجفة كظركا يف طدم وضع االتػاقات والؼقاكقـ تعريػًا 

محددا لؾؿعؾقمة غقر الؿػصح طـفا يعزى إلك صبقعة الـشاط التجاري والصـاطل الذي 

يف ضقء يزخر باألسرار والؿعؾقمات الخػقة، والتل تؽقن دائؿا محال لؾتطقر والتغققر 

 .(3)تطقر فـقن الصـاطة والتجارة ومتطؾبات السقق والؿـافسة

ية والصـاطقة، كؾ بقان أو وصػ ويؼصد بالسر طامة يف إصار الؿعامالت التجار  

معؾقمة أو فؽرة أو مجؿقطة األفؽار التل تؽقن غقر معروفة ال يف مؽقكاهتا الدققؼة  أو

القصقل إلقفا مـ قبؾ الجؿفقر الؿعـل،  ، طؾك أن تؽقن سفؾة(4)وال يف شؽؾفا الـفائل

وطؾك أن تؽقن ذات ققؿة تجارية معقـة ما كاكت لتصؾ إلقفا لقال مجؿقطة مـ التدابقر 

                                                                                                                                                                     

قؿائقحة الزراطقحة التحل تسحتخدم كقاكحات األطضاء، ححقـ تشحرتط لؾؿقافؼحة طؾحك تسحقيؼ األدويحة أو الؿـتجحات الؽ

كقؿائقة جديدة تؼديؿ بقاكات طـ اختبارات سرية أو بقاكات أخرى يـطقي التقصؾ إلقفحا طؾحك بحذل جفحقد كبقحرة، 

بحؿاية هذه البقاكات مـ االستخدام التجاري غقر العادل. كؿا تؾتحزم الحدول األطضحاء بحؿايحة هحذه البقاكحات محـ 

لعادل. كؿحا تؾتحزم الحدول األطضحاء بحؿايحة هحذه البقاكحات محـ اإلفصحاح طـفحا إال طـحد االستخدام التجاري غقر ا

 ."الضرورة مـ أجؾ حؿاية الجؿفقر أو ما لؿ تتخذ إجراءات لضؿان طدم االستخدام التجاري غقر العادل

قحاكقن حؿايحة مـ  73إلك  66أفرد الؿشرع الؿصري تـظقؿا لحؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا يف الؿقاد مـ  (1)

 .3113لسـة  93الؿؾؽقة الػؽرية رقؿ 

الحؿاية الؼاكقكقة لؾؿعؾقمات غقحر الؿػصحح طـفحا، دراسحة مؼاركحة يف ضحقء قحقاكقـ د. رياض أحؿد عبد الغػور،  (2)

واتػاققات الؿؾؽقحة الػؽريحة وأحؽحام الؼحاكقن الؿحدين، مجؾحة جامعحة األكبحار لؾعؾحقم الؼاكقكقحة والسقاسحقة، العحدد 

 .479، ص3125 الثامـ،

السرية يف الصـاطات الدوائقة وفؼ التشريع اإلمحارايت، مجؾحة  محؿد سعد العرمان، د. عامر محؿود الؽسواين، د. (3)

 .:39، ص3129، أكتقبر  3، العدد 26كؾقة الحؼقق، جامعة البحريـ ، الؿجؾد 
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 .(2)التل قام هبا مالؽفا لؾؿحافظة طؾقفا وإلخػائفا طـ الؽافة

ويف مجال الدواء يرى البعض أهنا كافة الؿعؾقمات السرية الؿتعؾؼة بؿـتج دوائل    

بؿا تشؿؾف مـ ابتؽارات أو تركقبات أو مؽقكات أو أسالقب أو طـاصر أو صرق أو  معقـ،

والتؽـقلقجقة  (4)، أي هل بصػة طامة مجؿقع الؿعارف التؼـقة الػـقة(3)وسائؾ صـاطقة

واألسرار التجارية الؿتعؾؼة بؿـتج دوائل ويحتػظ هبا الؿـتج أو الصاكع ولؿ يػصح 

 .(5)طـفا

كطاق السرية يف الصـاطات الدوائقة لقشؿؾ بالحؿاية كؾ مـ الؿعؾقمات غقر  ويؿتد  

 الؿػصح طـفا يف مجال الدواء، وكذلؽ البقاكات الؿؼدمة لؾجفات الحؽقمقة.

فبالـسبة لؾؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا يف مجال الدواء ففل كافة الؿعؾقمات التل   

صقل طؾقفا إال مـ خالل حائزها فؼط، لقست يف متـاول الؽافة وال يؽقن مـ السفؾ الح

ويؽقن مـ شلهنا أن تحؼؼ فقائد اقتصادية ألصحاهبا دون غقرهؿ كؿا تحؼؼ لفؿ مقزة 

 .(6)تـافسقة يف مجال التجارة أو الصـاطة الؿعـقة

هذا وال يشرتط لحؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا أن تؽقن طؾك درجة طالقة مـ   

                                                        

، 3118ة، دار الجامعححة الجديححدة، ، حؿايححة حؼححقق الؿؾؽقححة الػؽريححة يف الصححـاطات الدوائقححد. كصاار أبااو الػتااو  (1)

 .448ص

(2) Michael R. McGurk and Jia W. Lu; The Intersection of Patents and Trade Secrets, Article published on 
Hastings science, Technology Law Journal, University of California, Hastings of the Law, Vol.7, No.2, 
Summer 2015, p. 2.. Available at: 
https://repository.uchastings.edu/hastings_science_technology_law_journal   

أي الطرق واألسالقب التل تتقصؾ إلقفا شركات الدواء لتصـقع مـتج دوائل معقـ أثـاء إجحراء التجحارب، حقحث  (3)

 .446، الؿرجع السابؼ، د. كصر أبو الػتو يتؿ تحديد مؼاديره بدقة بالغة هبدف اكتاج الدواء بؿقاصػات معقـة. 

 .448حؿاية الؿرجع السابؼ، ص  د. كصر أبو الػتو ، (4)

 مـ اتػاققة باريس لحؿاية الؿؾؽقة الصـاطقة. 4فؼرة  21كظر كص الؿادة ا  (5)

https://repository.uchastings.edu/hastings_science_technology_law_journal
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إبداطقة يف ذاهتا، بؾ يؽػل كقهنا معؾقمات ذات ققؿة  الػـ الصـاطل أو تؿثؾ خطقة

اقتصادية طـد استخدامفا يف الؿجال الدوائل، بقد أن ذلؽ ال يحقل دون أن تؽقن هذه 

 .(2)الؿعارف طؾك درجة مـ االبتؽار الذي يمهؾفا لتؽقن محال لرباءة اخرتاع 

لسرية يف الؼاكقن وال تختؾػ الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا يف مضؿقهنا طـ معـك ا  

األمريؽل كشرط لحؿاية األسرار التجارية، فؽالهؿا يلخذ بالسرية الـسبقة لؾؿعؾقمات 

واألسرار ولقست السرية الؿطؾؼة، مؿا يعـل أن إفصاح حائز الؿعؾقمات طـفا لعدد قؾقؾ 

مـ األشخاص كالعامؾقـ مثال يف شركة الدواء أو الشركاء األخريقـ ال يؽقن مـ شلكف 

صػ السرية طـ الؿعؾقمات ما دام هـاك التزام طؾك طاتؼ مـ طؾؿ هبا بعد كػل و

 اإلفصاح طـفا لؾغقر.

أما بالـسبة لؾبقاكات الؿؼدمة إلك الجفات الحؽقمقة، وهل البقاكات والؿعؾقمات   

التل يشرتط  تؼديؿفا مـ أجؾ السؿاح بتسقيؼ الؿستحضرات الطبقة والؿقاد الزراطقة 

ؽقكات كقؿائقة جديدة، حقث يجب أن تؼدم مستـدات تتضؿـ كتائج التل تستخدم فقفا م

االختبارات ) البقاكات االختبارية( سقاء كاكت هذه البقاكات تتعؾؼ بؿقاد كقؿائقة أو مقاد 

بققلقجقة خاصة هبذه الؿؽقكات الؽقؿائقة الجديدة; فؼد حرصت االتػاققة طؾك تقفقر 

تجاري غقر كزيف وغقر مشروع، وحظرت أن الحؿاية الالزمة لفا مـ خطر أي استخدام 

 . ( 3) يتؿ اإلفصاح طـفا إال يف حالة الضرورة

                                                        

 .:39، الؿرجع السابؼ، صمحؿد سعد العرمان، د. عامر محؿود الؽسواين ( د.1)

 .3:4الؿرجع السابؼ، ص  محؿد سعد عرمان، د. عامر محؿود الؽسواين، د. (2)
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 :(2)واشرتصت لؽل تحظك هذه البقاكات بالحؿاية تقافر الشروط األتقة

 أن تؽقن هذه البقاكات بطبقعتفا سرية وغقر مػصح طـفا لؾجؿفقر. -

 أن تؽقن هذه البقاكات بطبقعتفا كتقجة طؿؾ شاق وضخؿ. -

أن تؽقن الجفة الؿالؽة لفذه البقاكات قد بذلت مـ الجفقد الشاقة سقاء يف التقصؾ  -

إلقفا مـ خالل اجراء العديد مـ التجارب طؾك الحققان، ثؿ طؾك طدد صغقر مـ 

الؿرضك، ثؿ طدًدا أكرب لؾتلكد مـ فعالقة الدواء وأماكف، أو سقاء ما هق كاف الطتبارها 

 مـ خطر االستخدام التجاري غقر الؿشروع. كاف لحؿايتفا سرية وبالتالل

أن يؽقن تؼديؿ هذه البقاكات أمًرا الزًما لؾحصقل طؾك ترخقص بالتسقيؼ، ويجب أن  -

 . (3) تشتؿؾ هذه البقاكات طؾك كتائج طؿؾقات التجارب واالختبارات

تؾؽ الحؿاية مـ قبؾ االتػاققة لفذه البقاكات جاء كتقجة صؾب وإلحاح شركات   

ة الؽربى، تحت وصلة التؽؾػة الؿرتػعة لصـاطة أي دواء جديد، حقث قد تصؾ األدوي

تؾؽ التؽؾػة إلك ما يعادل ستؿائة مؾققن دوالر أمريؽل، تشؽؾ كؾػة البقاكات االختبارية 

مؾققن  83% مـ هذه التؽؾػة، أي ما يعادل 23الخاصة لفذا الدواء الجديد ما يعادل كسبة 

هذه البقاكات االختبارية معؾقمات تستحؼ الحؿاية، كقهنا  دوالر أمريؽل، وهق ما يجعؾ

تعد استثؿارات طالقة الؼقؿة إذا ما قاركا تؾؽ التؽؾػة الؿرتػعة جدا مع الغاية الؿرجقة مـ 

 . ( 4)هذه االختبارات والؿتؿثؾة يف أمان وضؿان طدم سؿقة الدواء الجديد وضؿان فاطؾقتف

                                                        

 مـ اتػاققة الرتيبس. 4فؼرة  :4اكظر كص الؿادة   (1)

 .234حسام طبد الغـل الصغقر، الؿرجع السابؼ، ص د. (2)

 وما بعدها. 79حسام لطػل، الؿرجع السابؼ، ص  د. (3)
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طـ هذه الؿعؾقمات مـ قبؾ الجفات الحؽقمقة وال شؽ أن االلتزام بعدم اإلفصاح   

يؿثؾ طائؼا أمام الشركات الؿحؾقة مـ االستػادة مـ البقاكات واألبحاث التل قامت هبا 

شركات األدوية العؿالقة، وبالتالل سقؽقن طؾك شركة الدواء الؿحؾقة التل تحاول اكتاج 

رتػعة مؿا سقـعؽس دواء بديؾ أو جـقس إجراء اختبارات طديدة والتحؿؾ بتؽالقػ م

 طؾك الثؿـ الـفائل لؾدواء.

 ثاكقا: شروط حؿاية الؿعؾومات الدوائقة غقر الؿػصح عـفا:

إن التؼـقات الؿستخدمة يف التقصؾ لعالج جديد لفذا الػقروس والتل تجسد الؿعرفة  

هل الجقهر األساسل يف الؿقضقع، ففل التل يحظر طؾك اآلخريـ استخدامفا وكسخفا، 

رغؿ أن كؾػة الـسخ تؽقن أقؾ مـ كؾػة االخرتاع والتطقير، التل تعد الػقصؾ يف فشؾ أو 

الل فنن التؼؾقؾ مـ الحؿاية والسؿاح بالـسخ والتؼؾقد كجاح أي مشروع صـاطل، وبالت

لـ يساطد طؾك تشجقع االخرتاع; ألن مـ طقامؾ كجاح أي كقان أو مشروع اقتصادي 

الققم، هق مـحف حؼقق حصرية ممقتة، تسؿح لؾؿـتجقـ باسرتداد تؽالقػ االستثؿار يف 

إتاحة الؿعارف التل يعتؿد البحث والتطقير واالبتؽار، وبالتالل جـل األرباح، يف مؼابؾ 

طؾقفا االبتؽار بغقة كشر الؿعرفة، ويف سبقؾ ذلؽ يؿـح صاحب الرباءة الحؼ وحده يف 

 مـح اإلذن بقضع تؾؽ الؿعرفة يف االستخدام التجاري الؿحتؿؾ.

وقد وضعت اتػاققة تريبس ثالث شروط لحؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا،   

تجارية، وأن تؽقن قد بذلت محاوالت جديدة وهل أن تؽقن سرية، وذات ققؿة 

ومعؼقلة لؾحػاظ طؾك سريتفا، دون تحديد فرتة زمـقة يسرى خاللفا ذلؽ االلتزام. ومتك 

تقافرت هذه الشروط حظقت الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا بالحؿاية دون أن يتققػ 

الؿػصح ذلؽ طؾك تؼديؿ صؾب مـ حائزها لؾجفة اإلدارية، كؿا تحظك الؿعؾقمات غقر 
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طـفا بالحؿاية دون حاجف ألن تتقافر لفا ذات الشروط الالزمة لحؿاية براءة االخرتاع 

.  وكعرض لفذه الشروط بشلء مـ ( 2)وهل الجدة واالبداع والؼابؾقة لؾتطبقؼ الصـاطل

 التػصقؾ مـ خالل ما يليت:

 ال،رط األول: سرية الؿعؾومات:

يبس فنكف البد أن يتقافر لؾؿعؾقمة شرط ( مـ اتػاققة الرت3-:4وفؼا لـص الؿادة )  

السرية حقث حددت الؿؼصقد بالؿعؾقمة السرية وطرفتفا بلهنا الؿعؾقمة التل ال تؽقن 

معروفة طادة، سقاء بؿجؿقطفا أو يف الشؽؾ والتجؿقع الدققؼقـ لؿؽقكاهتا، أو مـ 

لؿعـل مـ السفؾ الحصقل طؾقفا مـ قبؾ أشخاص يف أوساط الؿتعامؾقـ طادة يف الـقع ا

 الؿعؾقمات.

وبالتالل يعد شرط السرية أحد أهؿ الشروط التل تطؾبتفا اتػاققة الرتيبس مـ أجؾ أن   

تحظك الؿعؾقمات الدوائقة بالحؿاية الؼاكقكقة، إذ يجب ان تؽقن الؿعؾقمة سرية وغقر 

معروفة فقؿا يخص مجؿقطفا أو شؽؾفا الـفائل أو صريؼة تصـقعقفا أو صريؼة تجؿقع 

اهتا، وخاصة لؾؿشروطات والشركات الدوائقة األخرى الؿـافسة أو العامؾة يف كػس مؽقك

. وهق ما كستـتجف مـ الحرص والحذر الذي يبذلف حائز الؿعؾقمة لؾؿحافظة (3)الؿجال

طؾقفا ضؿـ دائرة األسرار الخاصة بف، بحقث يعؿؾ دائؿا طؾك إبؼائفا يف صل الؽتؿان طـ 

. وبالتالل ال تؽقن الؿعؾقمات (4)قر الؿعـققـ هباالشركات الؿـافسة أو طـ جؿف

                                                        

 .526، ص:311الؿؾؽقة الصـاطقة، الطبعة الثامـة، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة،  سؿقحة الؼؾقوبي، د. (1)

(2) Sharon Sandeen; The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit Error When They Do Not 
Follow the Uniform Trade Secrets Act, Mitchell Hamlin, School of law, 33 Hamline Law Review, 2010, 
p. 493, at p. 520.    

 .3:5، الؿرجع السابؼ، ص محؿد سعد عرمان، د. عامر محؿود الؽسواين ( د.3)
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الؿعروفة لؾـاس، أو التل تؿ التقصؾ إلقفا مـ قبؾ الغقر بطرق مشروطة وجفقد مستؼؾة 

 محال لؾحؿاية.

بقد أن السرية الؿطؾقبة هـا لقست السرية الؿطؾؼة، وإكؿا هل السرية الـسبقة; إذ ال   

ددًا محدودا مـ األفراد تؿؽـ مـ االصالع تػؼد الؿعؾقمة صابع السرية لؿجرد أن ط

طؾقفا، فنفشاء الؿعؾقمات لبعض العامؾقـ والشركاء ال يزيؾ طـفا صػة السرية، صالؿا 

 .    (2)وجد التزام طؾك طاتؼ همالء بالحػاظ طؾقفا

قد يتصقر أن تصؾ إلك ذات الؿعؾقمة أكثر مـ شركة دوائقة يف وقت واحد، فال  كؿا  

يؼؾؾ ذلؽ مـ بؼاء الؿعؾقمة يف كطاق السرية، صالؿا بؼقت تؾؽ الؿعؾقمة غقر متاحة 

 لباقل الشركات الؿـتجة لؾدواء.

ومـ كاحقة أخرى، فنكف البد مـ تقافر درجة كبقرة مـ السرية بالؼدر الذي يحؼؼ   

ز الؿعؾقمات مقزة اقتصادية فعؾقة يف مقاجفة مـافسقف، وتعترب درجة السرية مـاسبة لحائ

ومتقافرة حال كان مـ الصعب طؾك الغقر الحصقل طؾك هذه الؿعؾقمات بطرق 

 مشروطة.

ويعد قاضل الؿقضقع هق الؿحدد لؿدى تقافر ركـ السرية طـد االختالف مـ   

اطة الدواء لتؼرير ما إذا كاكت تؾؽ الؿعؾقمة خالل االستعاكة بلهؾ الخربة يف مجال صـ

. فػل (3)سرية أم مػصح طـفا، ومدى سفقلة التقصؾ إلقفا مـ الؿعـققـ بػـ صـاطة الدواء

                                                        

 .526الؿرجع السابؼ، ص، سؿقحة الؼؾقوبي د. (1)

، األثحار الؼاكقكقحة الؿرتتبحة طؾحك حؿايحة األسحرار التجاريحة واالخرتاطحات، دراسحة مؼاركحة، ( د. ققس عؾى محافظاة2)

 .3:، ص3122، سـة 49مجؾة دراسات طؾقم الشريعة والؼاكقن، العدد 
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والتل تـتج وتبقع وترخص  Tan-Lin Studiosقضقة رفعتفا شركة تسؿك تان لقـ ستقديقز 

لؾغقر استخدام أجفزة تستخدم لتسؿقر لقن البشرة لؾسقدات مـ خالل أشعة شبقفة 

بلشعة الشؿس، طؾك أحد مقضػقفا يدطك السقد باردلل الذي كان يعؿؾ يف وضقػة 

استشاري لديفا; كاكت الشركة قد ادطت طؾك الؿقضػ بلكف سرق معؾقمات وأسرار 

ؿؽـ مـ االصالع طؾقفا بحؽؿ طؿؾف، وقام بتلسقس كظام تجاري تجارية تعقد لؾشركة، ت

مـافس معتؿًدا طؾك ذات اآللقات التل تستخدمفا الشركة الؿدطقة فقؿا يتعؾؼ باختقار 

الؿقضػقـ وتدريبفؿ، وتصؿقؿ ستديقهات التسؿقر، وأكظؿة الؿحاسبة واإلطالن، 

الؿدطقة يف تؼديؿ  والتسقيؼ والرتويج وهل معؾقمات وصرق تتعؾؼ بـجاح الشركة

خدمات مختؾػة طـ الخدمات التل تؼدمفا الشركات الؿـافسة لفا. ولؿ يـؽر السقد 

باردلل استخدامف لتؾؽ الؿعؾقمات والؿعارف ولؽـف دفع بلهنا ال ترقك إلك أن تؽقن 

معؾقمات وأسرار تجارية. غقر أن الؿحؽؿة وبعد االستعاكة بلهؾ الخربة قد ارتلت أن 

اصة بشركة تان لقـ تضؿـت معؾقمات أكثر تحديًدا مـ تؾؽ التل يؿؽـ الؿـفجقة الخ

العثقر طؾقفا يف أدلة وتؼارير هذه الصـاطة، مؿا يعد دلقال طؾك أن تؾؽ الؿعؾقمات لؿ 

، وبالتالل هل معؾقمات سرية، وخؾصت الؿحؽؿة إلك إداكة (2)تؽـ شائعة ومعروفة

ارية الخاصة بشركة تان لقـ ستقديقز، السقد باردلل بسرقة الؿعؾقمات واألسرار التج

 وتعقيض الشركة طـ األضرار.            

والجدير بالذكر أيضا، أن السرية ال تعـل بالضرورة أن تؽقن كامؾ طـاصر الؿعؾقمة   

ومؽقكاهتا سرية; فؼد تؽقن الؿؽقكات والعـاصر غقر سرية، ومع ذلؽ تبؼك الؿعؾقمة يف 

                                                        

(1)Tzay-Pyng Hong; International Patent Regime for Pharmaceuticals from the Paris Convention to the 
TRIPS Agreement, Thesis Submitted for the Degree of Ph.D in Law, Hull, United Kingdum:  University 
of Hull, 2000.    
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فقد والؿبالغ التل بذلت يف سبقؾ تجؿقعفا وترتقبفا، مجؿقطفا سرية بالـظر إلك الج

حقث تـصب الحؿاية الؿؼررة ألسرار الصـاطة طؾك مجؿقع الؿعؾقمات ولقس طؾك 

مؽقكاهتا وطـاصرها مـػردة. وبالتالل فنن صريؼة العؿؾ يف حد ذاهتا ترتؼل لتؽقن معؾقمة 

اصر أو الؿؽقكات التل وسرا تجاريا حتك لق كاكت تؾؽ الطريؼة مؽقكة مـ طدد مـ العـ

كان بعضفا ال يرقك لقؽقن سرا تجاريا بسبب معرفة العامة لف، صالؿا أن مجؿقع هذه 

العـاصر يعطل شؽال مػفقما ققؿا مـ الـاحقة االقتصادية، فؼد كؼضت محؽؿة 

االستئـاف حؽؿ الؿحؽؿة الؿحؾقة التل قررت أن مـفج العؿؾ الؿعؿقل بف لدى شركة 

ؾرضع ال يعد معؾقمة سرية، حقث قضت محؽؿة االستئـاف بلن متخصصة يف مسابح ل

مـفج العؿؾ قابؾ لؾحؿاية طؾك الرغؿ مـ أكف تضؿـ بعض الؿؽقكات البديفقة التل 

: أن السر (2)يؿؽـ أن يـظر إلقفا مـ قبؾ الؿتابعقـ طؾك أهنا مـطؼقة، وأوضحت الؿحؽؿة

ئص كؾ مـفا يف حد ذاتف التجاري يؿؽـ أن يتؽقن مـ مجؿقطة مـ الؿؽقكات والخصا

يعد جزًءا مـ الدومقـ العام، ولؽـ تقحقد هذه العـاصر وتصؿقؿفا وتشغقؾفا مـ خالل 

صريؼة وأسؾقب فريد يعطل هذه الؿؽقكات يف مجؿقطفا مقزة تـافسقة ترتؼل هبا ألن 

 تصبح سرا تجاريا قابال لؾحؿاية. 

الػـقة بخصائص وتػصقالت ويف ضقء ذلؽ يثقر التساؤل حقل ما إذا كاكت الؿعرفة   

دواء كقروكا يؿؽـ أن يتقافر لفا شرط السرية وبالتالل تدخؾ ضؿـ كطاق الؿعؾقمات 

 السرية؟

                                                        

(1)"A trade secret can exist in a combination of characteristics and components each of which, by itself, is 
in the public domain, but the unified process, design and operation of which, in unique combination, 
affords a competitive advantage and is a protectable secret ».  Harvey Barnett, Inc. v. Shidler, 338 
F.3d 1125, 1129 (10th Cir. 2003).     
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غالبا قد يتداخؾ مػفقم الؿعرفة الػـقة مع الؿعؾقمة السرية، فنذا كاكت الؿعؾقمة غقر   

فؾة الؿـال، الؿػصح طـفا أو السرية هل وسقؾة أو صريؼة تصـقع غقر شائعة لؾعامة غقر س

ومـ ثؿ تسؿك سر الصـاطة بالرغؿ مـ طدم كقهنا الؿؾؽقة الحصرية لشركة الدواء 

القاحدة، إال أن كطاق الؿعؾقمة السرية أضقؼ مؿـ كطاق الؿعرفة الػـقة، فالؿعؾقمة غقر 

الصـاطقة والتل هل جزء مـ أجزاء  واألسالقبالؿػصح طـفا تؼتصر طؾك الطرق 

أوسع كطاقا لتشؿؾ كافة الؿعؾقمات أو الؿعارف الؿطبؼة يف إدارة  الؿعرفة الػـقة التل هل

 .      ( 2)األطؿال والتسقيؼ والبقع وغقرها

ويرى جاكب أخر مـ الػؼف أن مـ أهؿ ما يؿقز الؿعرفة الػـقة طـ الؿعؾقمة السرية هق   

 .     ( 3)قابؾقتفا لؾتداول كؿا يف طؼقد االمتقاز التجاري

عرفة الػـقة طـ الؿعؾقمة السرية مـ كاحقة الؿضؿقن فقتللػ السر هذا وتختؾػ الؿ   

الصـاطل مـ معؾقمة مفـقة وسرية، بقـؿا تشؽؾ الؿعرفة العؿؾقة مجؿقطة معؾقمات 

 سرية أو شبف سرية متضؿـة لـقع مـ الجدة.

ومـ جاكبـا كرى أن االختالف فقؿا بقـفؿا ال يعدو كقكف اختالفا يف االصطالح ال يف    

قهر والؿضؿقن، فؽالهؿا يشؽالن معارف ذات صابع طؿؾل يـتج طـفا فائدة الج

لؾؿـشلة، فالؿعرفة الػـقة والؿعؾقمة السرية يؾتؼقان يف الفدف والطبقعة; فؽالهؿا مـ 

األسرار الػـقة ويتضؿـان معارف طؿؾقة وال يتؿتعان برباءات اخرتاع، ويفدفان إلك زيادة 

                                                        

، الؿعرفة العؿؾقة: دراسة يف الؿػفقم والعؼقد وصرق الحؿاية، بقروت، مـشقرات الحؾبحل ( د. سقبقل سؿقر جؾول1)

 .91، ص:311الحؼقققة، 

ؾ العربحل، الؼحاهرة، كؼؾ التؽـقلقجقا )دارسة يف اآللقات الؼاكقكقة لؾتبعقة الدولقة(، دار الؿسحتؼب ( د. حسام عقسى،2)

 .243، ص2:98
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وبالتالل كـتفل إلك الؼقل بلن الؿعؾقمة السرية جزء مـ  .( 2)الؼدرة التـافسقة لؾؿشروع

 الؿعرفة الػـقة.

 ال،رط الثاين: الؼقؿة التجارية الؿضافة لؾؿعؾومة:

يشرتط أيضا لؽل تحظك الؿعؾقمة بالحؿاية وفؼا التػاققة الرتيبس أن تؽقن   

مـ هذا الشرط أن  الؿعؾقمة السرية غقر الؿػصح طـفا ذات ققؿة تجارية. والؿؼصقد

تؽقن الؿعؾقمات السرية التل تستخدمفا الشركة الؿـتج لدواء كقروكا تؿـحفا مقزة 

كزيادة اإلكتاج  -تـافسقة طؾك الشركات الؿـافسة التل ال تستخدم تؾؽ الؿعؾقمات

. ومـ هـا يؿؽــا أن كؼرر بلن السرية يف هذه الحال -تؼؾقؾ التؽؾػة أو تحسقـ الجقدة أو

الؼقؿة االقتصادية والتؿقز لؾسر التجاري. وهذا أمر بديفل إذ إن الؿعؾقمة لق هل مصدر 

 كاكت معروفة لدى باقل الشركات ألدى ذلؽ إلك أن تػؼد ققؿتفا، والعؽس صحقح. 

ولؽـ كقػ تتؿؽـ الشركة الؿـتجة لؾدواء أن تثبت أمام الؼضاء بلن معؾقماهتا السرية   

إثبات هذا األمر يؽقن مـ خالل تؼديؿ صاحب ذات ققؿة اقتصادية؟ يف رأيـا أن 

الؿعؾقمة السرية ما يثبت أكف قد استثؿر الققت والؿال لقتقصؾ لؾؿعؾقمة. وبالتالل تؽقن 

هـاك ققؿة اقتصادية لفذه الؿعؾقمة ألن أي مـافس آخر سققاجف صعقبات كثقرة، 

ؿا أكف كؾوسقضطر الكػاق مصروفات ضخؿة لق أراد القصقل إلك ذات الؿعؾقمة، أي 

ت الـػؼات يف سبقؾ التقصؾ لؾؿعؾقمة كؾؿا زادت ققؿتفا االقتصادية، وهق األمر زاد

الذي يربره مطالبة شركات الدواء لؿبالغ صائؾة مؼابؾ الرتخقص لشركات أخرى بنكتاج 

                                                        

الحؿاية الؼاكقكقة لألسرار التجارية يف طؼقد كؼؾ التؽـقلقجقا، دراسحة تحؾقؾقحة يف الؼحاكقن  ( د. أمال زيدان عبد اهلل،1)

 .51، ص:311الؿصري واألمريؽل، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 
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وتصـقع مـتجفا الدوائل، وهق األمر الؿتققع حالقا يف ضؾ أزمة البحث طـ دواء يعالج 

إكف وبال شؽ ستبالغ شركات الدواء الؿـتجة لف يف صؾب الؿؼابؾ  فقروس كقروكا، إذ

 لؾسؿاح بنكتاجف وتصـقعف والؽشػ طـ الؿعؾقمات االختبارية السرية التل بحقزهتا.

وأيضا يمثر يف الؼقؿة التجارية لؾؿعؾقمة طدة طقامؾ أخرى مـفا، طامؾ مدة السرية   

ة يف الحػاظ طؾك سرية معؾقماهتا التل أخػقت الؿعؾقمة خاللفا، فؽؾؿا كجحت الشرك

أكرب مدة مـ الزمـ كؾؿا زاد ذلؽ يف ققؿتفا، ومثال طؾك ذلؽ سر الرتكقبة الذي تحتػظ 

 هبا شركة كقكاكقال لؿدة تزيد طؾك الؼرن مـ الزمان.

ومـ العقامؾ الؿمثرة أيًضا مدى سفقلة القصقل إلك الؿعؾقمة بالطرق الؿشروطة   

، فؿؼدرة الشركات الدوائقة الؿـافسة طؾك القصقل لذات مـ قبؾ الشركات الؿـافسة

الؿعؾقمة بطرق قاكقكقة مـ خالل البحث والتجربة يضعػ مـ ققؿتفا التجارية، وكؾؽ 

كسبة الشركات الؿـافسة التل تؿارس كشاصا مؿاثال، فؽؾؿا زاد طدد الشركات الؿـافسة 

ووضع صاحب الؿعؾقمة يف التل تجفؾ سر هذه الؿعؾقمة كؾؿا اكعؽس ذلؽ طؾك ققؿتفا 

 .(2)وضع تـافسل مؿقز

غقر إكف وإن اشرتصت اتػاققة الرتيبس ضرورة أن تؽقن الؿعؾقمة ذات ققؿة تجارية،    

غقر إهنا لؿ تحدد مؼدار هذه الؼقؿة ففؾ يشرتط أن تؽقن الؼقؿة كبقرة أو متقسطة أو أي 

 ققؿة مؼصقدة؟

ؾقمة مرتػعة وكبقرة باطتبار أن ذلؽ هق ما كرى اشرتاط أن تؽقن الؼقؿة التجارية لؾؿع   

لق كاكت ققؿة الؿعؾقمة زهقدة  يؼتضقف الؿـطؼ العام والؿجرى الطبقعل لألمقر، إذ

                                                        

 .26، الؿرجع السابؼ، ص( د. حسام عبد الغـي الصغقر1)
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متقسطة، أو ال تشؽؾ أي ققؿة مضافة لؾذمة الؿالقة لؿالؽفا، لؿا كاكت بالضرورة  أو

قكقة باطتبارها تستحؼ الحػاظ طؾك سريتفا مـ قبؾ مالؽفا، ولؿا استحؼت الحؿاية الؼاك

سرية وذات ققؿة ممثرة بالـسبة لؿالؽفا. وبالتالل فنن الؼقؿة الؽبقرة لؾؿعؾقمة هل الدافع 

الرئقس لؾؿطالبة بحؿايتفا مـ خطر اإلفشاء أو اإلفصاح طـ مؽـقهنا لؾغقر، وهل 

الضرورة التل جعؾتفا مـ قبقؾ مػردات الؿؾؽقة الػؽرية باطتبار ما تشؽؾف هذه الؿػردات 

ققؿة مضافة إلك رأس مال الؿشروع التجاري أو الصـاطل الؿرتبط هبذه الؿعؾقمة.  مـ

والحؼقؼة أيضا أن مالؽ الؿعؾقمة االختبارية السرية طـ الدواء لؿ يؽـ لقرهؼ كػسف أو 

يبذل الجفد والؿال مـ أجؾ اتخاذ التدابقر واإلجراءات الالزمة لؾؿحافظة طؾك سريتفا 

وما سعقف لذلؽ إال دلقال طؾك األهؿقة والؼقؿة الؽبقرة لفذه  لق لؿ تؽـ ققؿتفا كبقرة،

 الؿعؾقمة.

 ال،رط الثالث: اتخاذ التدابقر االزمة لإلبؼاء عؾى سرية الؿعؾومة:

الشرط األخقر مـ شروط حؿاية الؿعؾقمات السرية غقر الؿػصح طـفا لدواء كقروكا   

طؾك سريتفا. وبالتالل يجب هق أن تخضعفا الشركة الؿـتجة لتدابقر معؼقلة لؾحػاظ 

طؾك صاحب الحؼ يف الؿعؾقمة أو السر االختباري لفذا الدواء أن يضع القسائؾ 

 الؿـاسبة لؾحػاظ طؾك سريتف.

غقر أكف ال يجب التشدد يف التدابقر الؿتخذة لحؿاية الؿعؾقمة; فال يطالب طؾك   

اق، بؾ فؼط أن يتخذ صاحب الؿعؾقمة أو السر التجاري أن يبـل حصـًا غقر قابؾ لالخرت

 التدابقر الؿـاسبة والالزمة لحؿاية معؾقماتف السرية.

وال شؽ أن القسائؾ الالزمة أو الؿـاسبة لؾحػاظ طؾك سرية الؿعؾقمة كثقرة    

ومتـقطة وتختؾػ باختالف كقع الؿعؾقمة وصبقعة الـشاط التجاري الذي يؿارسف صالب 
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رجة الؿخاصرة التل يـطقي طؾقفا كشػ ، وأيضا بحسب حجؿ الؿشروع، ود(2)الحؿاية

الؿعؾقمات، وهل وسائؾ وإجراءات ال يؿؽـ حصرها; فالقسائؾ واإلجراءات التل 

تتخذها شركة صغقرة لؾحػاظ طؾك معؾقماهتا السرية، كقضع الؿستـدات ووثائؼ 

الؿعؾقمات يف غرفة أو دوالب مغؾؼ قد تؽقن كافقة، بقـؿا تحتاج الشركات الؽربى إلك 

إجراءات أمـقة أكثر تعؼقدا لؾؿحافظة طؾك معؾقماهتا السرية ذات الؼقؿة التجارية  اتخاذ

مثؾ استخدام أرقام أو كؾؿات سرية لػتح األبقاب وأماكـ تخزيـ لؾؿعؾقمات، 

واستخدام أجفزة مراقبة ووضع تعؾقؿات تمكد طؾك التزام العامؾقـ بالؿحافظة طؾك 

 أسرار العؿؾ.

طؼدية، مـ خالل ابرام طؼقد مع العامؾقـ تؾزمفؿ بالحػاظ  وهذه التدابقر قد تؽقن  

طؾك سرية معؾقمات وأسرار العؿؾ سقاء أثـاء سريان العؼقد أو بعد اكتفاءها، وكذلؽ 

طـد الرتخقص لؾغقر باستغالل الؿعؾقمات السرية، حقث يؼقم الؿرخص بتضؿقـ العؼد 

 ات محؾ التعامؾ.بـًدا يؼضل بالزام الؿرخص لف بحؿاية األسرار والؿعؾقم

ويف حال طدم ققام صاحب الؿعؾقمة أو إهؿالف يف اتخاذ التدابقر الالزمة لؾحػاظ   

طؾك سريتفا، فنن ذلؽ يؽقن بؿثابة التـازل مـ قبؾف طـ حؼف يف صؾب الحؿاية التل 

يؼررها الؼاكقن لفذه الؿعؾقمات، وكػس األمر إذا ما وقع اطتداء طؾك الؿعؾقمات ولؿ 

 .(3)أي إجراءات قاكقكقة ضد الؿعتدييؼؿ باتخاذ 

                                                        

، األسححاس الؼححاكقين لحؿايححة األسححرار التجاريححة، طؿححان، دار الحامححد لؾـشححر والتقزيححع، ( د. عؿاار كاماال السااواعدة1)

 .68، ص3119

 .439، الؿرجع السابؼ، ص( د. سؿقحة الؼؾقوبي2)



  

2385 

ويف الـفاية يعد تؼدير مدى اتخاذ صاحب الؿعؾقمة لتدابقر معؼقلة لؾحػاظ طؾك   

سريتفا مـ طدمف أمر خاضعا لتؼدير قاضل الؿقضقع والذي قد يستعقـ بالعرف السائد 

 يف الؿجال التجاري أو الصـاطل الذي أثقر حقلف الـزاع. 

 عؾومات غقر الؿػصح يف مجال دواء الؽوروكا:ثالثا: أثر حؿاية الؿ

ال شؽ أن سرية أي كظام و أية فؽرة يحؼؼ لؿالؽفؿا قدرا كبقرا مـ األمان، مؿا يعقد   

طؾقف بالـػع الؿادي، كتقجة استئثاره بؽافة العقائد الؿالقة الؿتلتقة مـ الـظام الذي يؿؾؽف 

 و االطتداء طؾقف.والـاتجة طـ تسقيؼف وبقعف، دون الخقف مـ اكتفاكف أ

وبالتالل تغدو الحؿاية الؿؼررة لؾؿعؾقمات السرية غقر الؿػصح طـفا وسقؾة مثؾك   

لتحؼقؼ األمان واالصؿئـان لشركات اكتاج وصـاطة دواء كقروكا الؿـتظر، حقث ستؽقن 

تؾؽ الشركات مـ خاللفا آمـة طؾك تسقيؼف وبقعف كقػؿا تشاء دون خقف مـ اكتفاك أو 

رية التل تقصؾت إلقفا فقؿا يخص هذا الدواء، وبالتالل افشاء سرية الؿعؾقمات االختبا

يضؿـ لفذه الشركات االستئثار بعقائد وأرباح ضخؿة جراء بقع وتسقيؼ هذا الدواء. 

فضال طـ ضؿان تحؼقؼ الؿـافع والػقائد العؿؾقة الخاصة بالدواء ذاتف مـ خالل 

، ودائؿا ما تـادي (2)الؿحافظة طؾك مؽقكاتف البققلقجقة الدققؼة ومـع تسرهبا لؾعؿقم

الشركات الؿـتجة لؾدواء بؿـحفا حؼا استئثاريا طؾك بقاكاهتا السرية، بشؽؾ مـػصؾ طـ 

مـ استخدامفا يف اكتاج دواء جـقس،  الجـسقةالرباءة مـ أجؾ مـع شركات األدوية 

وبالتالل إذا ما أرادت الشركات األخقرة صرح دواء جـقس فقجب أن تؼدم بقاكاهتا 

 الخاصة. 

                                                        

(1) Gelvina Rodriguez Stevenson, Trade Secrets: The Secret to Protecting Indigenous Ethnobiological 
(Medicinal) Knowledge, New York school of law, New York University, Journal of International law 
and politics, Vol. 32, N. 4 Summer 2000,p 234.       
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إذ إكف وبعد صرح دواء كقروكا ذا الؿعؾقمات السرية غقر الؿػصح طـفا وبقعف   

لجؿفقر الؿستفؾؽقـ مـ كافة دول العالؿ، فنن هذا الؿـتج سقبؼك محتػظا بطابعف 

السري، ويرتب التزاًما طؾك طاتؼ الؿرخص لف باستغاللف وإكتاجف وتسقيؼف ببذل العـاية 

حقان إلك االلتزام بتحؼقؼ كتقجة لؿـع تسرب سرية الالزمة التل قد تصؾ يف بعض األ

 معؾقمات الدواء لؾجؿفقر أو إلك باق الشركات.

كؿا تظفر مقزة تـافسقة أخرى لـظام الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا والخاصة بدواء   

كقروكا، حقث أكف يحؼؼ لؾشركات الؿـتجة الؼدرة الالزمة لؾقققف وبحزم أمام كؾ مـ 

ؾك هذا الدواء، مـ خالل الؼدرة طؾك استعؿال كافة القسائؾ الؼاكقكقة يحاول االطتداء ط

الؿؼررة لضؿان مؼاضاة الؿعتدي ومطالبتف بالتعقيض أمام الؼضاء الؿختص، وبالتالل 

لقال سرية الؿعؾقمات الدوائقة لؿا كان بؿؼدور مالؽف أو مـتجف الؼدرة طؾك مؼاضاة 

ة تػصقالتف الدققؼة مـ قبؾ العؿقم يشؽؾ ومحاسبة الؿعتديـ، فعالكقة الدواء ومعرف

حائال قاكقكقا أمام قبقل دطقى التعقيض، ومـ ثؿ يظؾ أساس الحؽؿ بالتعقيضات يف 

قضايا االطتداء طؾك حؼقق مـتج األدوية كامـا يف سرية الؿعؾقمات االختبارية لفذه 

 . (2)الصـاطة وديؿقمة ذلؽ لحقـ البت يف دطقى التعقيض

قزات السابؼة لـظام حؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا والؿرتبطة بقد أن كؾ الؿؿ  

بدواء كقروكا الؿـتظر تؼتصر طؾك الؿـتجقـ ومالؽل الحؼقق طؾك هذا الدواء، لؽـ فقؿا 

يخص الصحة العامة وحؼ األفراد يف الحصقل طؾل الدواء الؿـاسب بسعر مـاسب 

تػاع ثؿـف، األمر الذي يشؽؾ ستغدو أمرا محؾ شؽ; حقث أن سرية الدواء هل سبب ار
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طبئا مالقا كبقًرا  طؾك العؿقؾ سقاء أكان شركة خاصة أو ممسسة طامة، وهـاك العديد مـ 

الققائع التل تشقر إلك أن ارتػاع ثؿـ الدواء كان السبب الؿباشر لعدم قدرة الؿرضك 

 .(2)طؾك الحصقل طؾقف ال سقؿا يف الدول الـامقة والػؼقرة

طؾك ققام الشركات الؿصـعة لؾدواء بنضافة هامش مـ الربح طؾك  وقد جرت العادة  

السعر األصؾل لؾدواء لتغطقة احتؿالقة تعرض هذا الدواء لخطر اإلفشاء أو االطتداء طؾقف 

أثـاء تصـقعف أو تسقيؼف أو حتك بعد بقعف سقاء حصؾ اإلفشاء مـ جاكب العؿقؾ أو مـ 

قـ لؾعؿقؾ أو الغقر. حقث تلمـ الشركة جاكب أي شخص أخر سقاء مـ الؿقضػقـ التابع

كػسفا جراء الفزات والـؽبات الؿالقة واالقتصادية التل تؾحؼ هبا كتقجة افشاء سر الدواء، 

 وهذه الؿبالغ اإلضافقة يؽقن مـ شلكف رفع سعر الدواء بشؽؾ مبالغ فقف.

ومـ جفة أخرى فؼد يطؾب مـ الشركة الؿـتجة لؾدواء تجفقزه لؾعؿقؾ وفؼ   

صػات ومؼايقس محددة، باطتبار أن هذا الدواء لـ يتؿ بقعف إال داخؾ حدود الدولة مقا

التل يؿارس فقف العؿقؾ كشاصف، ولذلؽ فنن لشركة الؿصـعة ُتحؿؾ كؾ دولة مـ الدول 

الراغبة بالحصقل طؾك دوائفا الؿخصص تؽؾػة التصـقع الخاص، والذي لـ تحصؾ 

 مات السرية، مؿا يمدي إلك ارتػاع ثؿـف. طؾقف دوال أخرى بسبب شرط حؿاية الؿعؾق

ولعؾ مـ أبرز األثار التل يرتبفا مبدأ حؿاية الؿعؾقمات االختبارية لدواء كقروكا أن   

                                                        

طاكت حؽقمة جـقب أفريؼقا كثقحًرا إزاء مححاوالت الحصحقل طؾحك دواء االيحدز; كتقجحة الرتػحاع سحعره ومبالغحة ( 1)

الشركات الؿـتجة يف تؼدير ثؿـف آكذاك، مؿا دفع بالرئقس ماكديال إلحك البححث طحـ وسحائؾ بديؾحة لؾحصحقل طؾحك 

ت الؿتحدة وشركاهتا الؽربى صاحبة بحراءة هذا الدواء، فؾجل إلك سؾقك صريؼ االستقراد الؿقازي، غقر أن القاليا

اكظار د. حساام االخرتاع أثارت معف الؿـازطات الؼضائقة وصالبتحف بققحػ اسحتقراد الحدواء. لؿزيحد محـ التػاصحقؾ: 
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الشركة الؿـتجة سقف تعتؿد يف تسقيؼفا وتقزيعفا لؾدواء طؾك فؽرة االكتؼائقة، إذ لـ 

هتا طؾك حؿاية سرية تؿـحف لؾجؿقع، بؾ سقؼتصر تعامؾفا مع الدول التل تثؼ يف قدر

الؿعؾقمات، والتل يؽقن لديفا حزم تشريعقة وققاطد إلكػاذ الؼقاكقـ الؿتعؾؼة بالؿؾؽقة 

الػؽرية وحؿاية األسرار التجارية، وكذلؽ الدول التل تثؼ يف قدرهتا طؾك احرتام 

التزاماهتا التعاقدية واحرتام شرط السرية. وغالبا ما ُتضؿـ الشركات الؿـتجة لؾدواء 

تػاققتفا مع الدول الـامقة التل تشؽ يف مؼدرهتا طؾك حؿاية معؾقمات الدواء، العديد مـ ا

التحػظات والشروط مـ أجؾ تقفقر الحؿاية الؼاكقكقة جراء افشاء سريتف أو التعدي طؾقف 

 .(2)بالتؼؾقد أو االستعؿال غقر الؿشروع

شؽؾ االتػاققات الثـائقة  ومـ كاحقة أخرى فنن هذه االتػاقات الؿربمة غالبا ما تلخذ  

أو متعددة األصراف أو تؽقن مـ خالل طؼقد الرتاخقص باالستعؿال التل تربم بقـ مـتج 

الدواء والعؿقؾ الراغب يف الحصقل طؾقف، سقاء أكان شركة خاصة أو أحد ممسسات 

الدولة الحؽقمقة، وتؾؽ االتػاقات والعؼقد طادة ال تخؾق مـ بـد يـص صراحة طؾك 

 لتزام بالؿحافظة طؾك سرية الؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالدواء محؾ التعامؾ. شرط اال

وأخقرا فؼد يؼػ مبدأ حؿاية الؿعؾقمات االختبارية السرية لدواء كقروكا طائؼا أمام   

التؼدم العؾؿل والتؼـل لؽثقر مـ الدول الـامقة التل تسعك جاهدة إلك الحػاظ طؾك 

ؾ لعـاصر كقؿقائقة ومركبات دوائقة تقاجف تػشل الصحة العامة لشعقهبا مـ خالل التقص

الػقروس وتعالج الؿصابقـ مـف وتحصـ غقر الؿصابقـ مـ إمؽاكقة العدوى واإلصابة، 

كؿا قد يؿثؾ ققدا خطقرا مـ شلكف أن يعقؼ اكسقابقة حركة التجارة وتداول طؼقد كؼؾ 
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العؾؿل والتؼـل يعتؿد التؽـقلقجقا يف مجال صـاطة الدواء بقـ الدول، خاصة وأن التؼدم 

 أساًسا طؾك محاكاة التجارب السابؼة والعؿؾ طؾك تطقيرها. 

الدواء طامة طبارة طـ مركب أو مادة تتضؿـ تؽـقلقجقا مبتؽرة معؼدة، وتعد صـاطة   

فؿسللة إيجاد مادة  ات األخرى،الدواء مـ الصـاطات األكثر تؽؾػة مؼاركة بالصـاط

مركب كقؿقائل لف تلثقر طالجل طؾك وضائػ جسؿ اإلكسان يتطؾب ابتؽاًرا فؽريا طؾك  أو

مدار سـقات صقيؾة مـ البحث الـظري والعؾؿل، ويحتاج لعدد كبقر مـ التجارب 

الؿختربية الؿؽؾػة والؿستغرقة لؾققت. وبالتالل فنن تؿتع مبتؽر الدواء بحؼقق الؿؾؽقة 

طؾك مـتجف يعد حؼا صبقعقا، يؿؾؽف سؾطة استئثارية تؿؽـف مـ التؿتع بؿزايا هذا الػؽرية 

الحؼ بشؼقف األدبل والؿالل; حقث يؽقن لف حؼ األبقة طؾك الدواء الؿبتؽر وكسبة 

 .(2)ابتؽاره إلقف، وأيضا الحؼ يف استغاللف واستثؿاره

لحؿاية االبتؽارات وتعترب براءة االخرتاع مـ أفضؾ صقر حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية   

التؽـقلقجقة يف مجال الصـاطات الدوائقة، حقث تتؿ حؿاية مـتج الدواء مـ خالل 

الشفادة أو الرباءة التل تؿـحفا لف السؾطات الؿختصة بعد التلكد مـ استقػاء شروط 

معقـة يؾزم تقافرها يف االبتؽار. وتعطقف الرباءة الحؼقق الحصرية يف صـع أو اكتاج أو 

استغالل االخرتاع وحده دون غقره أو مـ خالل الرتخقص لؾغقر مؼابؾ مبالغ طؿؾ أو 

مالقة أو كسبة تدفع لؾؿـتج طـ كؾ وحدة مـ الؿـتج الؿباع، كؿا تؿـحف سؾطة مـع الغقر 

مـ الصـع أو االستغالل دون ترخقص مـ الؿـتج. وكعرض لحؿاية براءة اخرتاع الؿـتج 
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 الدوائل مـ خالل العـاصر اآلتقة:

 : مػفوم براءة االختراع أوال:

هل شفادة تؿـحفا الدولة لصاحب كؾ اخرتاع دوائل، يؽقن جديًدا وقاباًل لؾتطبقؼ   

الصـاطل ويؿثؾ خطقة إبداطقة، تُثبت مؾؽقتف لف، وتعطقف الحؼ يف الحؿاية الؼاكقكقة 

قال الؿؼررة طؾك كتاج ابتؽاره، وتخقلف دون غقره الحؼ يف استغالل مـتجف الدوائل ص

 ـ طاما.يفرتة الحؿاية التل قدرهتا اتػاققة الرتيبس بعشر

 ثاكقا: شروط مـح براءة االختراع:

هـاك شروط يتطؾبفا مـح براءة االخرتاع لؾدواء الجديد هل الجدة، والخطقة   

 االبتؽارية، والتطبقؼ الصـاطل.

 شرط الجدة يف االبتؽار:  - أ

طـ غقره مـ األشقاء الؿؿاثؾة  خصائصف الؿؿقزة ويؼصد بف ابتؽار شلء جديد لف  

الؿتشاهبة. وقد تبدو الجدة مـ الرتكقبة الدوائقة الخاصة لؾدواء، أو مـ أو الشؽؾ  أو

 الصقدالين أو مـ الؿؿقزات الصـاطقة. 

وقد يؽقن الدواء محؾ الحؿاية مؽقكا مـ طـاصر مـػصؾة طـ بعضفا البعض لؽـفا   

تمدي يف مجؿقطفا إلك الـتائج الؿتحؼؼة، حقث ُيعد جديًدا صالؿا لؿ يسبؼف صؾب براءة 

. وشرط الجدة لف خصقصقة يف مجال الؿؾؽقة (2)لؿـتج مشاهبف يحؿؾ كػس العـاصر

الؿؾؽقة األدبقة; حقث يجب أال يؽقن لؾدواء الصـاطقة تختؾػ طـ مػفقمف يف مجال 
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الؿبتؽر كظقر أو شبقف يف طالؿ الصـاطة، وأال يؽقن قد سبؼ كشره أو استعؿالف أو مـح 

 .(2)الرباءة طـف وأال يؽقن يف الؿتـاول العام قبؾ مـح الرباءة طـف

بقـ  وتثقر الجدة بعض الؿعضالت بالـسبة لصـاطة الدواء خاصة فقؿا يتعؾؼ بالػارق  

االبتؽار واالكتشاف ألن أغؾب الؿـتجات الدوائقة طبارة طـ مقاد مقجقدة بالطبقعة، 

 األمر الذي قد يجعؾ التقصؾ لؿـتج دوائل معقـ أقرب لالكتشاف مـف لالبتؽار.

 الخطوة اإلبداعقة:  - ب

ر التؿققز يف الؿشؽؾة التؼـقة وتعـل أن يؽقن الدواء مؿقزا طـ غقره، ويؽؿـ معقا  

قة التل جاء لؿعالجتفا، كجائحة فقروس كقروكا التل هددت العالؿ كؾف، الصح أو

فالدواء الؿـتظر يؽقن أهال لؾحصقل طؾك الرباءة إذا كان مـ شلكف أن يحؼؼ كتائج يف 

 الشػاء أو الققاية لؿ تحؼؼفا غقره مـ األدوية الؿعروفة.

ل لتؽقيـ طـصر وبالتالل فنن مجرد اكتشاف دواء لؿ يؽـ مقجقدا مـ قبؾ ال يؽػ  

االبتؽار مقضقع الرباءة، وإكؿا يشرتط يف الػؽرة أن ُتحدث تؼدما يف الصـاطة، وأن تبؾغ 

درجة التؼدم معقاًرا معقـا يؿثؾ فارقا مؾؿقًسا بقـ ما حؼؼتف الػؽرة مـ كتاج تػقق وبقـ 

الؿستقى السابؼ لؾػـ الصـاطل. ومـ ثؿ يجب بقان الخطقة اإلبداطقة واألثر العالجل 

الذي يـجح دواء كقروكا يف تحؼقؼف بشؽؾ مختؾػ طـ غقره مـ األدوية الؿتاحة لؽل 

 يؿـح براءة االخرتاع. 

  التطبقق الصـاعي: -ج

البد أيضا أن يؽقن الدواء الجديد قابال لالستعؿال واالستغالل الصـاطل، أي يؼبؾ   
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مجرد الػرضقات التطبقؼ العؿؾل مـ أجؾ الحصقل طؾك ثؿاره الؿـشقدة بلال يؼػ طـد 

الـظرية بؾ يتخطاها بتحؼقؼ كتائج إيجابقة تتؿثؾ يف الشػاء والتحصقـ مـ الؿرض. 

فؿجرد الؽشقف العؾؿقة ال تستحؼ أن تؿـح الرباءة مالؿ تؼرتن بتطبقؼ صـاطل جديد، 

 .     (2)حقث ترد الرباءة يف تؾؽ الحالة طؾك التطبقؼ ال طؾك الؿبدأ كػسف

 :الدوائقة حة لصاحب البراءةثالًثا: الحؼوق الؿؿـو

مجال الدواء مـ خالل التقصؾ إلك مـتج دوائل جديد لؿ يؽـ  يتبؾقر االبتؽار يف  

، أو مـ خالل مقجقدًا مـ قبؾ ، لف خصائصف التل تؿقزه ويصؾح لؿعالجة مرض معقـ 

كتائج جديدة استحداث صريؼة جديدة يف استخدام دواء مقجقد مـ قبؾ لؾحصقل طؾك 

تحؼؼ مـ قبؾ يف ضؾ الطرق الؼديؿة لالستخدام. حقث يؽقن هذا الدواء لؿ تؽـ ت

تعطل لصاحبفا  مستحًؼا ألن يحظك بالحؿاية طرب مـحف براءة اخرتاع يؽقن مـ شلهنا أن

 :  (3)حؼققًا استئثارية ، يحتؽرها وهده ، وتتؿثؾ هذه الحؼقق فقؿا يؾل : 

مـ صـع الؿـتج  –ما لؿ يحصؾ طؾك مقافؼة صاحب الرباءة  -حؼ مـع الغقر  - أ

الدوائل الؿحؿل برباءة االخرتاع ; حقث يؽقن صاحب الرباءة هق الؿالؽ القحقد 

 وفؼا لؿا يراه.لؾحؼ يف صـعف ، ويف تحديد سعره 

مـ استخدام أو استعؿال  –ما لؿ يحصؾ طؾك مقافؼة صاحب الرباءة  -مـع الغقر - ب

 ا كاكت الغاية مـ ذلؽ.أيالؿـتج الدوائل 

ما لؿ يحصؾ طؾك مقافؼة مـ صاحب الرباءة مـ مؿارسة أي كشاط   –مـع الغقر    - ت
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 لؾدواء محؾ الحؿاية.تجاري ، سقاء تؿثؾ يف البقع أو التقزيع أو العرض لؾبقع 

مـ استقراد الدواء  -ما لؿ يحصؾ طؾك مقافؼة مـ صاحب الرباءة  -مـع الغقر    - ث

مؿا قد يجعؾ صحة اإلكساكقة جؿعاء تحت رحؿة مـتج الدواء ، الؿحؿل بالرباءة ، 

ويشؽؾ ققدًا خطقرًا طؾك حركة التـؿقة يف الدول الـامقة وإطاقة هدف كؼؾ 

 التؽـقلقجقا وكشرها  .

فردًا كان أو شركة أو دولة ، لعؼقبة تصؾ إلك الغرامة  يتعرض الؿخالػ ، -حه

الغش إذا قام بتصـقع والؿصادرة أو دفع فرق سعر الؿـتج األصؾل أو التجريؿ بتفؿة 

 أي دواء بدون مقافؼة مالؽ الرباءة.

 رابًعا: كطاق الحؿاية:

الرباءات اهتؿت اتػاققة الرتيبس برباءة اخرتاع األدوية مؿقزة يف ذلؽ بقـ كقطقـ مـ   

 :(2) وهؿا

 براءة صريؼة الصـع:-2

وتشؿؾ الحالة التل يسػر االخرتاع فقفا طـ ابتؽار صريؼة جديدة إلكتاج دواء مقجقد   

، بحقث يتحقل االخرتاع يف هذه الحالة إلك الطريؼة الجديدة التل لؿ يسبؼ (3)مـ قبؾ

                                                        

تتحاح إمؽاكقحة الحصحقل طؾحك  4،3مع مراطاة أحؽام الػؼرتقـ  "طؾك أكف  مـ اتػاققة الرتيبس 2- 38تـص الؿادة  (1)

براءات اخرتاع ألي اخرتاطات، سقاء كاكت مـتجحات أم طؿؾقحات صحـاطقة يف كافحة مقحاديـ التؽـقلقجقحا، شحريطة 

، 76محـ الؿحادة  5كقهنا جديدة وتـطقي طؾك خطقة إبداطقة، وقابؾة لالستخدام يف الصـاطة، ومع مراطحاة الػؼحرة 

مـ هذه الؿادة، تؿـح براءة االخرتاع ويتؿ التؿتع بحؼقق مؾؽقتفحا دون مؿقحز  4، والػؼرة 81مـ الؿادة  9والػؼرة 

 ."فقؿا يتعؾؼ بؿؽان االخرتاع أو الؿجال التؽـقلقجل، أو ما إذا كاكت الؿـتجات مستقردة أم محؾقة

إذا أخحذت هبحا، ألن الجفحد الؿبحذول يف البححث طحـ وتعد هحذه الحالحة األخقحرة مػقحدة ومربححة لؾبؾحدان الـامقحة ( 2)
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فؼا لذلؽ بلسؿاء ، حقث تتعدد األدوية و(2)التقصؾ إلقفا الكتشاف مثؾ هذا الدواء

( تصـع بطرق مختؾػة تحت  Acid acetyl salicylicوطالمات تجارية مختؾػة; مثال مادة ) 

شلن مـح  طالمات تجارية مختؾػة أبرزها : أسربيـ، أسؽقـ، أسبق وغقر ذلؽ. فؿـ

الرباءة لؾطرق الصـاطقة الجديدة تشجقع اإلسفامات يف مجال البحث والتطقير لؾقصقل 

 .(3) إلك أجقد وأحسـ الطرق القسائؾ يف مجال التؼدم الصـاع

 براءة الؿـتج الدوائي: -ب

مـ اتػاققة الرتيبس طؾك أن براءة االخرتاع تؿؽـ صاحبفا مـع  39حقث تـص الؿادة   

ـ حؼ الصـع لؾدواء محؾ الرباءة أيا كاكت الؽؿقة حتك لق طؾبة دواء أصراف أخرى م

، ومـ حؼ االستعؿال أو االستخدام لؾدواء أيا كان الغرض مـ ذلؽ، فضال طـ (4)واحدة

حظر العرض لؾبقع أو البقع مـ خالل األكشطة التسقيؼقة أو الرتويجقة بدون إذن صاحب 

 ؾ الرباءة دون رخصة مـ الؿالؽ.الرباءة، وكذلؽ حظر االستقراد لؾدواء مح

                                                                                                                                                                     

استخدام جديد أخػ مـ اكتشاف دواء جديد وتؽالقػف أقؾ. لؽحـ هحذا الححؾ لحـ يؽحقن مربححا تؿامحا، ألن مبحدأ 

الؿعامؾة القصـقة سقجعؾ األجاكب يستػقدون أيضحا محـ هحذا التخػقحػ وربؿحا تؽحقن اسحتػادهتؿ أكحرب باطتبحار أن 

، حؼقق الؿؾؽقحة كوريا، كارلوسطؾك، فضال طـ تػققفؿ يف الؽػاءات كؿا وكقػا. راجع: سرطة االبتؽار لديفؿ أ

الػؽرية، مـظؿة التجارة العالؿقة والدول الـامقة، اتػاق الرتبس وخقارات السقاسة. ترجؿة د. السقد طبد الخحالؼ، 

 .88، ص 3113الؿريخ، –مراجعة د. أحؿد يقسػ الشحات، الرياض 

 .8:الؿرجع السابؼ، ص اوي،ريم سعود سؿ د. (1)

–أزمة حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية يف الدول الـامقة: بقـ حؼ االبتؽار وابتؽار أزمحة احتؽحار  عبد الحػقظ مسؽقن، د. (2)

 .:28، ص 3127، ديسؿرب 22، مجؾة جقؾ االقتصاد، العدد -دراسة حالة الصـاطات الدوائقة 

اإلكتحاج التجحاري، باطتبحار أن األخقحر البحد أن يؽحقن تحؿ بؽؿقحات يختؾػ الحؼ يف مـع الصـع طـ الحؼ يف مـحع  (3)

 كبقرة، يف حقـ يتحؼؼ األول حتك لق حدث االطتداء مـ خالل صـع طؾبة دواء واحدة.
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هذا وقد أوجبت االتػاققة طؾك الدول األطضاء طدم التؿققز بقـ االخرتاطات فقؿا   

يتعؾؼ بؿـح الرباءة أو التؿتع بحؼقق مؾؽقتفا طؾك أساس مؽان االخرتاع، حقث كاكت 

 بعض الدول تؿـح حؼقق الؿؾؽقة لؾؿقاصـقـ دون األجاكب مثؾ كقريا الجـقبقة.

ددت االتػاققة مدة حؿاية براءة االخرتاع بؿا ال يؼؾ طـ طشرون طاما، وأوجبت وح  

طؾك الدول األطضاء تغققر تشريعاهتا الداخؾقة لؽل تتؿاشل مع أحؽام االتػاققة; 

فلصبحت الدول األطضاء مؾزمة بالحد األدكك لحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية الؿتعؾؼة 

االتػاققة، فال يحؼ ألي دولة أن تصدر  بالصـاطات الدوائقة وفؼا لؿا تؼضل بف هذه

تشريعا يتبـك حؿاية أقؾ مؿا ورد هبا، وإن كاكت أجازت لألطضاء أن تؿـح درجة حؿاية 

 أطؾك مؿا تـص طؾقف وذلؽ دون أي التزام مـفؿ.

 خامًسا: أثر الحؿاية الؼاكوكقة لبراءة اختراع دواء كوروكا عؾى الحق يف الصحة:

صاحبفا الحؼ يف االحتؽار، وال شؽ أن لالحتؽار سؾبقات ال تعطل براءة االخرتاع ل  

تعد وال تحصك، ويزداد األمر صعقبة متك اططقت براءات اخرتاع طؾك مـتجات تشؽؾ 

طـصًرا حققًيا و أساسًقا لؾعديد مـ الشعقب، فالدواء طامة مـ الؿـتجات الحساسة وذا 

جدال كبقرا طـد االكتشار صبقعة خاصة طؾك صحة الػؼراء والؿرضك، وسبؼ وأن أثار 

الؿلساوي لؿرض كؼص الؿـاطة البشرية اإليدز، ويتققع أن تؽقن الؿلساة أكرب بؽثقر طـد 

التقصؾ الػعؾل لدواء يعالج فقروس كقروكا; حقث إكف ومع كثرة الطؾب الؿتققع طؾقف، 

ويف ضؾ التـافس الشديد بقـ الدول لتقفقره لشعقهبا، فسقف تـػرد وتتحؽؿ شركات 

تاجف بقصػفا صاحبة الرباءة طؾقف يف اختقار مـ تؿـحف هذا الدواء الؿـشقد مـ قبؾ اك



 

2396 

، وال شؽ أهنا ستختار الدول التل تؿؾؽ إمؽاكقات مادية كبقرة تؿؽـفا مـ دفع (2)الجؿقع

الػاتقرة الؿطؾقبة دون غقرها مـ الدول الـامقة والػؼقرة، فضال طـ أثر زيادة الطؾب 

 زيادة سعره، والذي قد يصؾ لؿبالغ تعجز طـ تقفقرها كثقًرا مـ العالؿل طؾك الدواء يف

 الدول ويعجز طـفا الغالبقة العظؿل مـ مصابل فقروس كقروكا حقل العالؿ.

ومـ كاحقة أخرى ففـاك حؼقؼة ال يؿؽـ اكؽارها، وهل كقن براءة االخرتاع أحد     

كقسقؾة لالحتؽار  الؿعققات الؿؼقدة لؾؿـافسة لؾحصقل طؾك االدوية لؿا تؿثؾف

 . (3)والسقطرة طؾك االخرتاع خالل أجؾ صقيؾ كسبقا يصؾ لعشريـ طاًما مـ الحؿاية

                                                        

لشحراء بحراءة اخحرتاع  وقد صالعـا يف اإلطالم وطرب كشرات األخبار الؿقثؼة سعل الرئقس األمريؽل دوكالد ترامب( 1)

دواء كقروكا بثؿـ مرتػع طؼب إطالن بعض الشركات األلؿاكقة قرب التقصؾ إلكتاجف، هبدف الحتحؽؿ يف سقاسحة 

تقزيعف، لؽل تظؾ القاليات الؿتحدة األمريؽقحة الؿفحقؿـ االقتصحادي األكحرب يف العحالؿ طؾحك سحقق الحدواء، كؿحا 

معقـة مـ الدواء الؿـتظر بالرغؿ مـ كقكف ما زال ققحد االبتؽحار سؿعـا طـ تسارع بعض الدول يف حجز شراء كؿقة 

 لؽل تضؿـ السبؼ يف الحصقل طؾك هذا الدواء قبؾ غقرها مـ باق الدول.

، اآللقات الدولقة لحؿاية حؼحقق الؿؾؽقحة الصحـاطقة، دار الؽتحب الؼاكقكقحة، ( د. محؿد محسن عبد الؿجقد الحداد2)

 .416، ص3122مصر، 
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 انفصم انثانٍ

 انمىازنت بُن حماَت حقىق انمهكُت انفكرَت 

 نمنتجٍ دواء كىرونا وانحك فٍ انصحت
يف اكتفقـا يف الػصؾ األول إلك أكف مـ الؿتققع أن تقاجف الدول طؼبات كثقرة وجؿة   

مجال اإلكتاج والتسقيؼ لدواء كقروكا الؿـتظر خاصة فقؿا يتعؾؼ بلسعاره التل ستزداد 

كثقرا بسبب مؿارسة السؾطة االحتؽارية التل سقػرضفا مالؽ الرباءة سقاء فقؿا يخص 

سقاسة االمتقازات التل يتؿ مـحفا أو فقؿا يخص سقاسة االستقراد الؿباشر; كتقجة 

الك فقفا بخصقص أكشطة البحث والتطقير، حقث ستطالب االدطاء بتحؿؾ تؽالقػ مغ

 الشركة الؿـتجة لفذا الدواء بحؼقق مؾؽقة فؽرية أققى وأصقل يف الؿدى.

وقد تؾجل الشركة أو الدولة الؿـتجة لفذا الدواء إلصالة فرتة الحؿاية إذا ما اختارت    

ات السرية بالـسبة مـ االتػاققة التل وضعت كظاما لحؿاية الؿعؾقم :4تطبقؼ الؿادة 

لؼطاع صـاطة األدوية والصـاطات الؽقؿقائقة الزراطقة، حقث ستقاجف كافة الدول 

والشركات األخرى يف الدول الـامقة الػؼقرة هتديدا كبقرا كتقجة الحؿاية الؿؿـقحة لرباءة 

االخرتاع لؿدة طشرون طاما، وأيضا لؿدة إضافقة ترتاوح ما بقـ الخؿس سـقات إلك 

كؿدة إضافقة لحؿاية الؿعؾقمات السرية مؿا قد يغؾؼ الباب أمام هذه الدول  العشرون

لالستػادة مـ التؽـقلقجقا والؿعؾقمات االختبارية مـ أجؾ اإلسراع يف تقفقر الدواء 

  الؿطؾقب بلسعار معؼقلة. 

مـ العفد الدولل لؾحؼقق االقتصادية الثؼافقة  26وبالؿؼابؾ، تـص الؿادة   

ؾك الحاجة إلك إيجاد التقازن يف حؿاية كؾ مـ الؿـػعة العامة والخاصة واالجتؿاطقة ط

يف الحؼقق الػؽرية. فالعفد الدولل الخاص بالحؼقق االقتصادية واالجتؿاطقة والثؼافقة 
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وإن أطرتف بحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية واحتؽار األدوية لؾشركات مالؽة الرباءة لؿدة 

طؾك ضرورة تحؼقؼ التقازن بقـ الؿصالح العامة طشرون طاما، إال أكف يف الؿؼابؾ أكد 

والخاصة يف كظؿ الؿؾؽقة الػؽرية، وأكد طؾك حؿاية فرص الؿقاصـ يف الحصقل طؾك 

األدوية األساسقة وإمؽاكقة تحؿؾ تؽؾػتفا، فضال طـ كػالتف لحؼ كؾ فرد يف االستػادة 

اجباري  مـ التؼدم العؾؿل يف مجال األدوية مـ خالل حصقل الدول طؾك ترخقص

 بتصـقع الدواء بدون إذن مـ مالؽ الرباءة. 

مـ اتػاققة الرتيبس طؾك أن حؿاية واكػاذ الحؼقق الػؽرية يجب  8كؿا تـص الؿادة   

أن تمدي إلك كشر االبتؽارات التؽـقلقجقة وكؼؾ التؽـقلقجقا لؾؿـػعة الؿشرتكة لؿـتجل 

قتصادي واالجتؿاطل ومستخدمل الؿعارف التؽـقلقجقة بلسؾقب يخؾؼ الرفاه اال

 ويحؼؼ الؿقازكة بقـ الحؼقق وااللتزامات.

يجقز لؾبؾدان األطضاء طـد » تريبس طؾك أكف  اتػاققةمـ  2-9كؿا تـص الؿادة    

وضع أو تعديؾ ققاكقـفا أو لقائحفا التـظقؿقة ، اطتؿاد التدابقر الالزمة لحؿاية الصحة 

ؼطاطات ذات األهؿقة الحققية لؾتـؿقة العامة والتغذية وخدمة الؿصؾحة العامة يف ال

االقتصادية واالجتؿاطقة والتؽـقلقجقة فقفا، شريطة اتساق هذه التدابقر مع أحؽام 

االتػاق الحالل لؿـع حائزي حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية مـ إساءة استخدامفا، أو مـع 

ـؼؾ الؾجقء إلك مؿارسات تسػر طـ تؼققد غقر معؼقل لؾتجارة أو تمثر سؾبقا طؾك ال

 "الدولل لؾتؽـقلقجقا

وبالتالل فنكف يف ضؾ األزمة الصحقة الحالقة بسبب تػشل وباء كقروكا; يؽقن مـ   

القاجب طؾك الدول محاولة التغؾب طؾك األثار السؾبقة لحؿاية براءة اخرتاع دواء 

كقروكا، والسعل كحق اتخاذ التدابقر الالزمة مـ خالل استغالل كافة أوجف الؿروكة 
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ص طؾقفا يف اتػاققة الرتيبس لتسفقؾ الحصقل طؾك الدواء الؿـتظر بلسعار الؿـصق

 مـاسبة.

ويثقر التساؤل حقل مدى إمؽاكقة الـجاح يف تحؼقؼ التقازن التام بقـ حؿاية حؼقق    

مالؽل براءة اخرتاع دواء كقروكا وبقـ تعزيز الحؼ يف الصحة العامة مـ خالل اتاحة 

 بسعر مـاسب يؽقن يف متـاول الجؿقع؟  فرصة الحصقل طؾك هذا الدواء

هذا وتضؿـت اتػاققة الرتيبس بعض أوجف لؾؿروكة التل يؿؽـ الـػاذ مـ خاللفا   

لحؾ الؿعضالت التل ترتبفا أثار براءة االخرتاع طؾك الحصقل طؾك األدوية طامة، بقد 

ول أكف ويف ضؾ األزمة الراهـة وحساسقة القضع الصحل واالقتصادي يف كثقر مـ د

العالؿ وخاصة الدول الػؼقرة والـامقة، فؼد ال تػؾح بعض أوجف الؿروكة إليجاد الحؾ 

السريع لتقفقر الدواء لؾؿصابقـ يف هذه الدول; فؿـ ضؿـ أوجف الؿروكة يف اتػاققة 

مـ اتػاققة الرتيبس لصالح  41الرتيبس كجد االستثـاء الؿؼرر مـ خالل كص الؿادة 

ي يؼضل بؿشروطقة إجراء الدراسات واألبحاث والتجارب االستخدام التجريبل; والذ

الـظريات  العؾؿقة طؾك الرباءات الدوائقة أثـاء سريان مدة حؿايتفا، بغرض اكتشاف

تؾؽ الـتائج السابؼة يف البحث الستغالل العؾؿقة طؾك مؽقكاهتا العؾؿقة التل تؼقم 

ص قاكقن االتحاد والتطقير العؾؿل مـ خالل استخدام الفـدسة العؽسقة. وقد خ

األوروبل هبذا االستثـاء كال مـ الؿـتجات الصقدالكقة والؽقؿقائقة والزراطقة، إذ يسؿح 

بنجراء التجارب التل تمدي إلك الؽشػ طـ حؼائؼ جديدة تتعؾؼ بالؿـتج الدوائل الؿربأ 

سقاء كاكت استخدامات جديدة أو آثار جاكبقة، كؿا قد يؾجل إلك مثؾ هذه التجارب 

صؾب الرتاخقص أو التلكد مـ كػاية الؿـتج أو جدتف أو قابؾقتف لؾتشغقؾ.  بقد أن لغرض 

آثار هذا االستثـاء طؾك التصـقع تبدو محدودة حالقا يف ضؾ جائحة فقروس كقروكا; ألن 
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إجراء التجارب يؽقن لغرض الحصقل طؾك الؿقافؼة الؼاكقكقة بؼصد تسقيؼ الؿـتج بعد 

وبالتالل لـ تتؿؽـ الدول الـامقة والػؼقرة مـ االستػادة مـف  اكتفاء مدة براءة االخرتاع،

إال طؾك الؿدى البعقد حقث أن مدة الحؿاية لدواء كقروكا لـ تؼؾ طـ طشريـ طاما، يف 

حقـ أن تػشل القباء وسرطتف وكثرة وفقاتف تحتاج إلك الحؾ السريع الذي ال يحتؿؾ 

 التلخقر أو االكتظار.

 الرتيبس ما يسؿك استثـاء بقالر ءات التل وردت باتػاققةوأيضا مـ ضؿـ االستثـا  

الؿؿاثؾة لؾدواء األصؾل(: وبف يتؿ استخدام الدواء الؿخرتع إلجراء  الجـسقةاألدوية )

التجارب واألبحاث طؾقف وتخزيـ الؿـتج الؿشتؼ إن اقتضك األمر لغايات صرح الدواء 

حقث يساطد طؾك صرح أدوية مؿاثؾة يف األسقاق بعد اكتفاء مدة حؿاية الدواء األصؾل، 

لؾدواء األصؾل الؿبتؽر بلقؾ التؽالقػ، مؿا يشجع روح البحث واالبتؽار الدوائل يف 

 هذه الدول.

بقد أن هذا االستثـاء قؾقؾ الػائدة أيضا يف ضؾ أزمة القباء الحالقة; فػضال طـ أن كثقًرا   

مـ الدول لـ يؿؽـفا أن تؾجل إلقف لعدم تضؿقـف يف تشريعاهتا القصـقة، فنن الشركات 

الؿـتجة لؾدواء األصؾل تحتاط الستخدام الدول لفذا االستثـاء مـ خالل بعض 

 :(2)اإلجراءات مثؾ

حاصة الدواء الؿبتؽر بقسائؾ شتك لؾحؿاية، مـ خالل تسجقؾ براءات تخص إ -

 العؿؾقات والشؽؾ الصقدلل، هبدف تؿديد احتؽار السقق.

 تؿديد فرتة الحؿاية لؾدواء الؿبتؽر. -
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تجؿقد إجراء الدراسات واالختبارات طؾك األدوية الجـسقة قبؾ اكؼضاء فرتة حؿاية  -

 الدواء األصؾل.

 ؼدرات الػـقة لؾدول الـامقة والػؼقرة إلطؿال مثؾ هذا االستثـاء.ال محدودية -

وبالتالل سقف تؼتصر دراستـا طؾك أوجف الؿروكة الؿـاسبة لقضع الجائحة الراهـ  

 الذي يحتاج السرطة يف اكتاج وتقفقر الدواء الؿـاسب.

ؾك لذا كؼسؿ هذا الػصؾ إلك مبحثقـ يتـاول الؿبحث األول مـفؿا فرص الحصقل ط  

دواء كقروكا مـ خالل سقاسة االستقراد الؿقازي، بقـؿا يتـاول الؿبحث الثاين مدى 

 مالئؿة ققاطد الرتخقص اإلجباري لتعزيز الحؼ يف الصحة ضد وباء كقروكا.
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 انمبحث األول

 فرص انحصىل عهً دواء كىرونا 

 من خالل ضُاضت االضتُراد انمىازٌ
صرف ثالث مـ الغقر باستقراد بضاطة محؿقة يؽقن هـاك استقراد مقازي حقـؿا يؼقم   

برباءة اخرتاع، والتل تؿ اكتاجفا أو تقزيعفا خارج هذه الدولة، مـ دون الحصقل طؾك 

 . (2)رضك صاحب براءة اخرتاطفا

وكبقـ مـ خالل هذا الؿبحث مػفقم االستقراد الؿقازي وأساسف الؼاكقين يف مطؾب  

قراد الؿقازي لؿقاجفة أزمة تػشل فقروس أول، ثؿ كعرض لؿدى مالءمة سقاسة االست

 يف الؿطؾب الثاين. كقروكا

تعطل براءة االخرتاع لصاحبفا حًؼا استئثارًيا يف استغالل مـتجف بؽافة الطرق،   

وتؿـحف حؼ مـع الغقر مـ صـع االخرتاع أو طرضف لؾبقع أو بقعف أو استقراده. مؿا يعـل 

أن مالؽ الرباءة الؿسجؾة يف دولة ما لدواء معقـ يحؼ لف مـع الغقر مـ استقراده إلك تؾؽ 

 فقفا الرباءة.الدولة التل سجؾت 

بقد أن تطبقؼ هذه الؼاطدة طؾك إصالقفا يعـل تخقيؾ صاحب الرباءة حؼ مـع الغقر   

مـ استقراد األدوية الؿشؿقلة بالحؿاية مـ الخارج إلك الدولة التل سجؾت فقفا الرباءة، 

ولق كاكت تؾؽ األدوية قد صرحت لؾبقع يف الخارج بؿعرفة صاحب الرباءة كػسف أو مـ 

فؼتف، مؿا يمدي إلك إطاقة تداول األدوية طرب الدول، وتؿؽقـ أصحاب براءات خالل مقا

                                                        

(1) Joseph Karl Grant; the Graying of the American Manufacturing Economy: Gray Markets, Parallel 
Importation, and a Tort Law Approach, Oregon Law Review Journal, Vol. 88, N. 4, 2010, p102. 
available at: http://ssrn.com/abstract=1516783 

http://ssrn.com/abstract=1516783
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االخرتاع وغقرها مـ حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية مـ تؼسقؿ األسقاق والتؿققز السعري فقؿا 

 بقـ الدول طـ صريؼ صرح مـتجات دوائقة مؿاثؾة تتػاوت مـ دولة ألخرى.

ؼؾقص حؼ صاحب الرباءة يف مـع ولفذا السبب، ذهبت تشريعات بعض الدول إلك ت  

الغقر مـ استقراد الؿـتجات الؿحؿقة بالرباءة طـ صريؼ تؼرير مبدأ االستـػاد الدولل، 

الذي بؿؼتضاه يسؼط حؼ صاحب الرباءة يف مـع الغقر مـ استقراد الؿـتجات الؿشؿقلة 

ة بالحؿاية بؿقجب الرباءة، بؿجرد أن يطرح تؾؽ الؿـتجات لؾتداول يف سقق أي دول

  .(2)بـػسف، أو طـ صريؼ أحد تابعقف وبؿقافؼتف

وكؼسؿ هذا الؿطؾب لػرطققـ، حقث كعرف سقاسة االستقراد الؿقازي يف الػرع   

األول، بقـؿا كبقـ األساس الؼاكقين التل تؼقم طؾقف فؽرة االستقراد الؿقازي يف الػرع 

 الثاين.   

االستقراد الؿقازي استقراد بضاطة مـتجة بطرق قاكقكقة دون أي تعد  تعـل سقاسة  

 طؾك حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية لصاحبفا ودون القققع تحت صائؾة الؿسئقلقة.

أي إكف مـ خالل فؽرة االستقراد الؿقازي يؿؽـ االتجار يف مـتجات مبتؽرة ومحؿقة   

تقجة الرتخقص مـ مالؽفا برباءة اخرتاع وذلؽ إذا وضعت يف التداول يف سقق ما ك

لبعض الدول بنكتاجفا أو استقرادها، حقث يتؿ استقرادها مـ هذه الدول إلك أسقق دوال 

 أخرى دون أخذ ترخقص أو تػقيض مـ صاحب الحؼقق الػؽرية الؿعـل.

وترجع التسؿقة باالستقراد بسبب أن البضاطة تعاد شحـفا مـ الؿـتج األصؾل إلك   
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يعاد شحـفا إلك دول أخرى غقر صرف يف طؼد الرتخقص.  الدول الؿرخص لفا، ثؿ

وتسؿك بالؿقازي الن الؿستقردات غقر الؿرخصة مـ الؿـتجات تستقرد بالتقازي إلك 

 . (2)شبؽة التقزيع الؿرخصة

لفذا الـظام يحؼ ألي دولة استقراد الدواء الؿحؿل بالرباءة بلسعار معؼقلة  ووفؼا  

كسبقا مـ صرف ثالث يتؿتع برتخقص مـ الشركة الؿحتؽرة بتسقيؼ الدواء يف السقق 

الؿحؾل. حقث يتؿ شراء الدواء بلسعار معؼقلة اطتؿادا طؾك أن مالؽ الرباءة قد سبؼ 

 ؿرة األولك.وحصؾ طؾك مؼابؾ لؿـتجف طـدما باطف لؾ

والؿبدأ الؼاكقين لالستقراد الؿقازي هق يف حؼقؼتف مبدأ استـػاد الحؼقق الػؽرية   

ويـص هذا الؿبدأ أكف طـدما يباع الؿـتج الؿحؿل برباءة االخرتاع إلك صرف مستؼؾ بطرق 

شرطقة وبحسـ كقة وبنرادة الؿخرتع فان حؼقق حامؾ الرباءة أو الحؼقق الػؽرية لتحديد 

التل بؿقجبفا يؿؽـ إطادة بقع الؿـتج أو السؾعة تؽقن قد استـػدت مـ خالل الشروط 

 .(3)البقع األول، وال يؿؽـ السقطرة طؾك السعر فقؿا بعد يف البقع الثاين إلك األبد

وطؾقف إذا كاكت هـاك تػرقة مـ قبؾ مـتج الدواء يف األسعار بقـ العؿالء والزبائـ   

يدخؾقا فقؿا بقـفؿ يف مساومة  ء العؿالء يؿؽـ أنحسب الـطاق الجغرايف، فنن همال

معامؾة الستغالل هذه االختالفات يف األسعار، وبالتالل ققام أحد العؿالء بشراء  أو

                                                        

(1)Matthew Burgess and Lewis Evans; Parallel Importation and Service Quality: An Empirical Investigation 
of competition between dvds and cinemas in new zealand, Journal of Competition Law Economics, 
Volume 1, Issue 4, December 2005, Pages 747–770. Available at: 
 https://doi.org/10.1093/joclec/nhi022    

االستقراد الؿقازي واالسحتـػاد الحدولل لؾحؼحقق الػؽريحة يف التجحارة الدولقحة، دراسحة يف تجحارة ( د. فرهاد سعقد، 2)

الؿـتجات الدوائقة الؿحؿقة برباءة اخرتاع، كؾقحة الؼحاكقن لؾعؾحقم الؼاكقكقحة والسقاسحقة، جامعحة كركحقك، العحراق، 

 .:9، ص3125العدد الثالث، 

https://doi.org/10.1093/joclec/nhi022
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الدواء مـ مالؽ الرباءة، ثؿ الؼقام باالستقراد الؿقازي فقؿا بقـفؿ بدال مـ االستقراد مـ 

 ق الػؽرية لؾؿـتج األول.الؿـتج األول، بدون أن يؿثؾ ذلؽ اطتداء طؾك الحؼق

وتبدوا أهؿقة االستقراد الؿقازي يف كقكف يعد وسقؾة فعالة تحقل دون تؼسقؿ   

األسقاق العالؿقة والتؿققز يف األسعار فقؿا بقـفا ألي اطتبارات سقاسقة أو اقتصادية، 

اده حقث يتقح لؾدول التل يطرح فقفا الدواء بلسعار مرتػعة مـ قبؾ مالؽقف، إمؽاكقة استقر

. (2)مـ الخارج وتقفقره لألسقاق الؿحؾقة وبلسعار أقؾ مـ األسعار السائدة طالؿقا

وبالتالل يساطد طؾل تداول الؿـتجات محؾ الرباءة يف طدة دول، وصرحفا بلسعار 

معؼقلة تتـاسب والقضع االقتصادي والسقاسل واالجتؿاطل لؽؾ دولة، كؿا يسؿح 

كػتاح مـ خالل االستقراد، مؿا يساطد طؾك بتشجقع الؿـافسة الؿشروطة وتطقير اال

 .(3)تقزيع سقق الدواء وتقفقره لؾدول الػؼقرة بلسعار رخقصة

مبدأ االستـػاد لحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية بقاسطة االستقراد  لؿ تـظؿ اتػاققة الرتيبس

فؽؾ   . (4)الؿقازي صراحة، حقث لؿ تلخذ بف طؾك إصالقف، وأيًضا لؿ تحظره بـص صريح

( بصدد الؿـازطات التل تتعؾؼ هبا، أن هذه 7ما فعؾت أهنا قررت مـ خالل كص الؿادة )

مسللة اكؼضاء حؼقق الؿؾؽقة  االتػاققة ال تتضؿـ ما يؿؽـ استخدامف لؾتعامؾ مع

 الػؽرية.
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بقد أن التػسقر الصحقح لفذا الـص، يجب أن يؽقن يف صالح إقراره ولقس رفضف،    

( مـ االتػاققة ذاهتا التل تجقز لؾدول 3-9وخاصة إذا تؿ االستـاد إلك كص الؿادة ) 

اءة األطضاء اتخاذ التدابقر الالزمة لؿـع حائزي حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية مـ إس

استخدامفا، أو مـع الؾجقء إلك مؿارسات تسػر طـ تؼققد غقر معؼقل لؾتجارة، مؿا قد 

 .(2)يمثر سؾبا طؾك الـؼؾ الدولل لؾتؽـقلقجقا

ويجد مبدأ االستـػاد الدولل لحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية طرب سقاسة االستقراد الؿقازي   

بس، فالػؼرة أ مـ هذه الؿادة ( مـ اتػاققة الرتي39سـده الؼاكقين أيضا يف كص الؿادة )

إذا كان مقضقع الرباءة مـتًجا ماديا، يحؼ لؿالؽ الرباءة أن يؿـع أصراف  "اطتربت أكف

مـ األطؿال : صـع أو استخدام  ثالثة لؿ تحصؾ طؾك مقافؼتف مـ الؼقام بؿجؿقطة 

فقم . مؿا يعـل بؿػ "طرض لؾبقع أو البقع أو االستقراد لفذا الؿـتج لفذه األغراض أو

الؿخالػة أن االتػاققة تسؿح باالستقراد طـدما تستـػد حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية. طالوة 

طؾك أهنا أحالت لؾؿادة السادسة بخصقص ما يتعؾؼ بػعؾ االستقراد وهذا بدوره يعـل أن 

ال تؾزم الدول األطضاء بلن تؿـح مالؽ الرباءة حؼا حصريا بؿـع استقراد  39الؿادة 

طـدما ذكرت  39لحؿاية يف جؿقع األحقال، فؼد تـبفت الؿادة الؿـتج الؿشؿقل با

الحؼقق الحصرية التل تعقد لؿالؽ الرباءة إلك أن حؼف بؿـع الغقر مـ استقراد الؿـتج 

يسؼط طـدما يؽقن قد تؿ صرحف يف األسقاق بؿقافؼتف أو بؿعرفتف، لقحؼ لؾغقر طـدها 

 الؼقام باستقراد الؿـتج دون إذن مـ مالؽ براءتف.

مـ اتػاققة الرتيبس كجدها مـحت الدول األطضاء الحؼ  41وبؿطالعة كص الؿادة    

                                                        

 .3:الؿرجع السابؼ، ص( د. فرهاد سعقد، 1)



  

23:7 

يف مـح استثـاءات محددة مـ الحؼقق الؿطؾؼة الؿؿـقحة بؿقجب براءة االخرتاع شريطة 

أال تتعارض هذه االستثـاءات بصقرة غقر معؼقلة مع االستخدام العادي لؾرباءة، وأال 

الح الؿشروطة لؿالؽ الرباءة، مع مراطاة الؿصالح تخؾ بصقرة غقر معؼقلة بالؿص

الؿشروطة لألصراف الثالثة. وبالتالل فنن االستقراد الؿقازي يؽقن أحد االستثـاءات 

 الؿشروطة التل أجازهتا اتػاققة الرتيبس.

مـ اتػاققة  62كؿا قد تجد سقاسة االستقراد الؿقازي سـدها الؼاكقين يف كص الؿادة   

مـ الؿػفقم أكف ال يقجد التزام بتطبقؼ هذه التدابقر  "جاء يف هامشفا أكفالرتيبس والتل 

يف بؾد أخر مـ جاكب صاحب الحؼ طؾك السؾع الؿستقردة التل تطرح يف األسقاق 

بؿـتج  . وبالتالل يشقر هذا الـص إلك التلثقرات الؼاكقكقة لالتجار "بؿقافؼتف العابرة أو

يحظك بالحؿاية دون مقافؼة مالؽ الرباءة، وكص طؾك مجؿقطة مـ التدابقر الحدودية 

التل يؾزم طؾك الدول اتخاذها لؿـع هتريب هذه الؿـتجات الؿشؿقلة بالحؿاية مـ دولة 

إلك أخرى، إال أن استثـك هامش الـص الؿـتجات التل صرحت يف دولة أخرى بؿقافؼة 

لفذه التدابقر. وبالتالل يؽقن السؿاح بالؿتاجرة هـا بؿـتج  مالؽ الرباءة مـ الخضقع

مشؿقل بالحؿاية مرده االستـػاد الدولل لحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية لفذا الؿـتج، مؿا يربر 

 .(2)مبدأ سقاسة االستقراد الؿقازي ويدطؿفا

وأيضا جاء إطالن الدوحة لقدطؿ شرطقة سقاسة االستقراد الؿقازي طـدما تؿسؽت   

ل بالتلثقر السؾبل التػاققة الرتيبس طؾك الصحة العامة، وصالبت بضرورة تػسقر الدو

كصقصفا بشؽؾ يدطؿ حؼ الدول األطضاء يف حؿاية الصحة العامة وخاصة حؼ 
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 الحصقل طؾك الدواء.

وفؼا لذلؽ فنن مبدأ استـػاد الحؼقق الػؽرية يـص طؾك أكف حقـؿا يبقع الؿخرتع أو   

رباءة االخرتاع بحسـ كقة الك صرف مستؼؾ، فان حؼقق صاحب وكقؾف الؿـتج الؿحؿل ب

الرباءة تستـػذ وتـتفل يف تحديد الشروط التل مـ خاللفا يتؿ إطادة بقع الؿـتج مرة 

. واذا كان هـاك اختالف يف االسعار بقـ طؿالء الؿـتج االصؾل، فلي طؿقؾ (2)أخرى

 .(3)ختالفات يف األسعاريؿؽـ ان يدخؾ يف تعامؾ صريف لقستغؾ هذه الػقارق واال

 ،(4)والػؽرة التل تتضؿـفا كظرية استػاد الحؼقق الػؽرية هل ما يسؿك بالبقع األول  

فالؿخرتع يؿـح لف الحؼقق الػؽرية مـ خالل البقع األول ولؽـ ال يسؿح لف مـ 

االستػادة بتؽرار الربح مـ كػس الُؿـتج الؿباع مرة ثاكقة مـ خالل التحؽؿ يف استعؿالف، 

وإطادة بقعف أو تقزيعف.  ومـ ثؿ يؿؽــا تؾخقص مربر ذلؽ بالؼقل بلكف، طـدما يؼقم 

الؿخرتع ببقع الؿـتج دون قققد، فنن طؼد البقع يتضؿـ وطًدا ضؿـقا لؾؿشرتي بلال يتدخؾ 

الؿخرتع يف االستؿتاع الؽامؾ والفادئ بالبضاطة الؿباطة، ويف مؼدمتفا حؼقق الؿشرتي 

 لؾغقر مرة أخرى سقاء بسعر أطؾك أو أقؾ.  يف إطادة بقع الؿـتج

                                                        

(1) Ummy Ally Mwalimu; Implications of WTO/TRIPS in East Africa- With Special Emphasis on 
Pharmaceutical Patents, Workshop on Globalization and East Africa 15-16 the April 2002,P.19,at 
Economic and Social Research Foundation (ESRF), Tanzania. Available at: 
http://global.esrftz.org/output/glob007.pdf    

 .5:الؿرجع السابؼ، ص( د. فرهاد سعقد، 2)

(3)Shamnad Basheer and Mrinalini Kochupillai; “Exhausting’ Patent Rights in India: Parallel Imports and 
TRIPS Compliance”, Journal of Intellectual Property law, Vol.2, 2009, p. 487 Available at: 
http://ssrn.com/abstract=1286823    

http://global.esrftz.org/output/glob007.pdf
http://ssrn.com/abstract=1286823
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لؽل كحؽؿ طؾك مدى مالءمة اتباع الدول لسقاسة االستقراد الؿقازي كؿخرج مـ   

وباء كقروكا، فنكف األزمة التل تثقرها حؼقق براءة االخرتاع طؾك الحؼ يف الصحة يف ضؾ 

البد أن كعرض أوال ألكقاع االستـػاد الدولل لحؼقق مالؽل براءة االخرتاع لدواء 

كقروكا يف الػرع األول، ثؿ كعرض لؾعقامؾ التل تساطد طؾك كجاح سقاسة االستقراد 

الؿقازي يف مقاجفة األزمة يف الػرع الثاين، أما بالـسبة لؾتحديات التل هتدد كجاح سقاسة 

 تقراد الؿقازي يف تقفقر دواء كقروكا فقشؿؾفا الػرع الثالث.االس

يقجد ثالثة أكقاع مـ مبدأ االستـػاد يؿؽـ تطبقؼفا كاستثـاء طؾك الحؼقق الحصرية   

 لؿالؽ الرباءة لدواء كقروكا:

 الدولي لحؼوق صاحب البراءة:أواًل: االستـػاد 

وهق ما يعـل أكف يف الحالة التل يؼقم فقفا صاحب الرباءة بعرض الدواء الؿبتؽر لؾبقع    

أو بقعف يف أية دولة فنكف بذلؽ يستـػد حؼققف الػؽرية طؾك هذا الدواء يف هذه الدولة. 

ك وإن لؿ تؽـ وكتقجة لذلؽ يؿؽـ لؾغقر بقع أو تسقيؼ االخرتاع يف أية دولة أخرى، حت

 الدولة التل تؿ فقفا العرض أو البقع األول. 

 ثاكًقا: االستـػاد اإلقؾقؿي لحؼوق صاحب البراءة:

وفقف تتػؼ مجؿقطة مـ الدول تربطفؿ اتػاققة إقؾقؿقة طؾك أكف إذا قام صاحب براءة    

التػاققة، االخرتاع بعرض الدواء الؿبتؽر لؾبقع أو بقعف يف أية دولة مـ الدول األطضاء با
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فنكف يستـػد حؼف مع باقل الدول األطضاء يف االتػاققة. وبـاء طؾك ذلؽ; يؿؽـ لؾغقر بقع 

 أو تسقيؼ االخرتاع يف أية دولة أخرى يف ذات اإلقؾقؿ وصرف باالتػاققة.

وتعد اتػاققة كافتا لدول أمريؽا الشؿالقة مثاال لفذه االتػاققات، وكذلؽ اتػاققة    

ألوروبقة، التل أجازت االستـػاد اإلقؾقؿل لحؼقق أصحاب براءات براءات االخرتاع ا

 .(2)االخرتاع فقؿا بقـ دول االتحاد

 ثالثا: االستـػاد الوصـي لحؼوق صاحب البراءة:

لؽل تستـػذ حؼقق صاحب الرباءة فنكف البد أن يؽقن البقع أو العرض األول  وفقف   

قد تؿ يف كػس الدولة التل سقف يتؿ فقفا البقع الالحؼ، وكتقجة لذلؽ ال يؽقن لؾغقر 

 .(3)الحؼ يف تسقيؼ أو بقع االخرتاع خارج حدود تؾؽ الدولة

استـػاد حؼقق مالؽ براءة ويالحظ أكف إذا كاكت اتػاققة تريبس قد أشارت إلك مبدأ   

االخرتاع، إال أهنا تركت لؾدول األطضاء يف مـظؿة التجارة العالؿقة الحرية يف تؼرير مبدأ 

. (4)االستـػاد يف تشريعاهتا القصـقة، دون االطرتاض طؾك ذلؽ مـ قبؾ أي دولة أخرى

ال تستطقع فؿفؿا يؽـ الحؾ أو االستثـاء الذي تتبـاه أي دولة طضق، فنن الدول األخرى 

أن تدطل ققامفا بخرق احؽام اتػاققة الرتيبس. وأيضا فنن اتػاققة الرتيبس لؿ تػرض طؾك 

الدول األطضاء أية ققاطد خاصة بالؿبدأ الؿذكقر، بؾ تركت لؽؾ دولة حرية اختقار 

                                                        

 .7:الؿرجع السابؼ، ص( د. فرهاد سعقد، 1)

   .375، ص الؿرجع السابؼ( د. بريفان أبو زيد، 2)

مـ اتػاق تريبس لؽؾ طضق يف مـظؿة التجحارة العالؿقحة تحديحد كظامحف الخحاص بشحلن االسحتـػاد  7تسؿح الؿادة ( 3)

والدولحة األكثحر  4)القصـل أو اإلقؾقؿل أو الدولل( لؾحؼقق، شرط مراطاة األحؽام بشلن الؿعامؾة القصـقة يف الؿادة 

 مـ االتػاق. 5رطاية يف الؿادة 



  

2411 

 .    (2)الؼقاطد الؿـاسبة لفا

هذا وقد تبايـت تشريعات الدول بالـسبة لؿبدأ االستـػاد وامؽاكقة السؿاح باالستقراد   

الؿقازي لؾؿـتجات الؿشؿقلة بالحؿاية مـ الخارج، كؿا اختؾػت التشريعات الؿؼاركة 

يف االختقار بقـ تقسقع كطاق االستـػاد بحقث يؽقن دولقا، أو تضقؼف بحقث يبؼك قاصرا 

طـ صريؼ تػعقؾ مبدأ االستـػاد  أو األخذ بحؾ وسط بقـ كالهؿا طؾك الحدود القصـقة،

داخؾ حدود مجؿقطة مـ الدول التل تشؽؾ فقؿا بقـفؿا اتحادا معقـا. ومعـك ذلؽ أن 

إمؽاكقة إكػاذ الحؼقق االستئثارية لؾرباءة ضّد استقراد الؿـتجات الؿشروطة تتػاوت 

 الذي ُتستقرد إلقف الؿـتجات. بتػاوت مستقى استـػاد الحؼقق الذي يعتؿده البؾد

والؿالحظ أن تشريعات الدول الؿتؼدمة تـحق صقب االستـػاد القصـل لحؼقق   

مالؽ الرباءة مثؾ قاكقن الرباءات األمريؽل، أما تشريعات معظؿ الدول الـامقة فتـحق 

 .(3)تجاه االستـػاد الدولل

دة كتائج مـف; أكف لـ ُيسؿح هذا ويرتتب طؾك تبـل الدولة لـقع معقـ مـ االستـػاد ط  

باالستقراد الؿقازي لؾدواء يف الدولة التل تتبـك تشريعاهتا االستـػاد القصـل، كؿا ولـ 

                                                        

(1)Carlos Correa; Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPS Agreement 
and Policy Options", Zed Books Ltd., Third World Network, London, 2002, P.81.    

الؿحادة جدير بالذكر أن التشريع الؿصري قد أخذ بسقاسة االستـػاد الدولل لحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية حقث تـص ( 2)

ويستـػذ حؼ مالؽ الحرباءة يف مـحع الغقحر  "طؾك أكف  3113لسـة  93( مـ قاكقن حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية رقؿ 21رقؿ )

. وأيضحا تلخحذ "مـ استقراد أو استخدام أو بقع أو تقزيع السؾعة إذا قام بتسقيؼفا يف أي دولة، أو رخحص لؾغقحر بحذلؽ

ج مـ قاكقن األدوية(. كؿا اطتؿدت طدة بؾدان يف أمريؽحا الالتقـقحة 26ادة باالستـػاد الدولل دولة جـقب أفريؼقا )الؿ

ج مـ قاكقن الرباءات(، وكحذلؽ طحدة دول يف أسحقا مثحؾ الفـحد 47كظام االستـػاد الدولل مـ بقـفا األرجـتقـ )الؿادة 

 ومالقزيا والصقـ.
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يسؿح باالستقراد الؿقازي لؾدواء إال لؾبؾد الذي اختار كظاما إقؾقؿقا لالستـػاد شريطة أن 

ة أو بؿقافؼتف. أما تؽقن السؾع قد تؿ تسريحفا يف بؾد مـ اإلقؾقؿ مـ قبؾ مالؽ الرباء

يجقز استقراد الؿـتجات الؿحؿقة بؿقجب  الدولة التل تطبؼ كظام االستـػاد الدولل،

براءة والؿطروحة يف السقق مـ قبؾ مالؽ الرباءة أو بؿقافؼتف يف أي بؾد، إلك ذلؽ البؾد 

 طؾك الرباءة. دون أن يعترب ذلؽ االستقراد تعديا

دأ االستـػاد الدولل أو القصـل إال أكف يؿؽـا ورغؿ تضارب اآلراء بخصقص تبـل مب  

الؼقل بلكف ويف ضؾ األزمة الراهـة لتػشل وباء كقروكا فنن تؼرير مبدأ االستـػاد الدولل يف 

تشريعات الدول الـامقة يؽقن لف أهؿقة ال يؿؽـ تجاهؾفا، ال سقؿا فقؿا يتعؾؼ بدواء 

االرتػاع الؿتققع لسعر هذا الدواء  كقروكا الؿـتظر وتقفقره بلسعار رخقصة كسبقا. فلمام

تحت تلثقر زيادة الطؾب طؾقة ورغبة مـتجقف يف تحؼقؼ الؽثقر مـ األرباح، والذي يؼابؾف 

الدخؾ الؿـخػض بؾ والؿعدوم لؽثقر مـ مقصـل الدول الـامقة والػؼقرة، ويف ضؾ اكتشار 

ر بلسعار تؽقن يف القباء بشؽؾ متسارع، تظفر الحاجة الؿؾحة إلك تقفقر الدواء الؿبتؽ

مؼدور الجؿقع، وخاصة ذوي الدخقل الؿـخػضة والػؼراء، وهق ما ال يؿؽـ تحؼقؼف إال 

مـ خالل تبـل سقاسة االستـػاد الدولل لحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية لؿالؽل براءة هذا 

االستػادة مـ فروق األسعار بقـ الدول; كتقجة الختالف أسعار والذي يتقح  الدواء،

التحقيؾ، فضال طـ إمؽاكقة االستػادة مـ الظروف االقتصادية  العؿالت وسعر

 والسقاسقة الؿختؾػة لؾدول، التل تمثر طؾك سعر الدواء مـ دولة ألخرى. 

وال شؽ لديـا يف أن مـظؿة الصحة العالؿقة كؿا سبؼ وأن أيدت فؽرة االستقراد   

أدوية مرض االيدز  الؿقازي لؾدواء مـ أجؾ ضؿان حصقل الدول الـامقة والػؼقرة طؾك

بلسعار معؼقلة; فنهنا ستشجع وتميد بؼقة استخدام تؾؽ السقاسة حقال دواء كقروكا 
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الؿـتظر مـ أجؾ إتاحة القصقل إلقف لؽؾ الؿصابقـ يف كافة الدول الـامقة والػؼقرة 

 بلسعار أقؾ مؿا تطؾبف الشركة الؿـتجة ثؿـا لفذا الدواء.

ؼقا إلك سقاسة االستقراد الؿقازي إزاء تػشل وقد سبؼ واستـدت دولة جـقب أفري  

وباء االيدز بالبالد، وتعـت شركات الدواء وبقعفا لؾدواء بلثؿان مبالغ فقفا وصؾت 

تؽؾػتفا لخؿس أضعاف ما يباع بف الدواء يف دول أخرى كالفـد، حقث لجلت حؽقمة 

ستثار غضب جـقب أفريؼقا إلك شراء الدواء مـ الفـد بلسعار معؼقلة. األمر الذي ا

ومعارضة الشركات األمريؽقة الؿـتجة لفذا الدواء، التل لطالؿا طارضت تؿتع الدول 

هبذا االستثـاء وتؿسؽت بعدم قاكقكقتف طؾك اطتبار أكف يؿثؾ اطتداء طؾك حؼقق الؿؾؽقة 

الػؽرية; حقث اشرتصت القاليات الؿتحدة لؿساطدة جـقب أفريؼقا وإططاءها 

التشريعقة التل تتبـل سقاسة االستـػاد الدولل لحؼقق الؿساطدات إلغاء الـصقص 

 .  (2)مالؽل براءة األدوية

هـاك جؿؾة مـ العقامؾ التل تساطد طؾك ققام االستقراد الؿقازي مـفا تؼؾب أسعار   

 صرف العؿالت والتؿققز السعري بقـ االسقاق واالقالقؿ، وأيًضا اختالف كؾػة اإلكتاج.

فقعد تؼؾب سعر صرف العؿالت، العامؾ االول الذي يساطد طؾك وجقد االسقاق   

قث أن الحد األطؾك مـ الػائدة يعد الؿحرك او الدافع الرمادية واالستقراد الؿقازي، ح

األول لتقجقف االطؿال التجارية يف العالؿ الرأسؿالل. فػل التجارة الدولقة فاكف مـ 

                                                        

دراسحة يف ضحقء اتػاققحة الحرتبس -االخحرتاعتطقر اآللقحات الدولقحة لحؿايحة بحراءات ( د. بالل عبد الؿطؾب بدوي، 1)

 .317، ص 3117واالتػاققات السابؼة طؾقف، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 
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الؿستحسـ شراء كؿقة كبقرة مـ الؿـتجات مـ الدول التل تؽقن طؿؾتفا ذات ققؿة 

 . (2)ققية أو مرتػعة ضعقػة وتقريد كػس الؿـتج إلك الدول التل تؽقن ققؿة طؿؾتفا

كؿا أن مـ أهؿ طقامؾ كجاح سقاسة االستقراد الؿقازي أن يؽقن هـاك احتؽار   

طقب يف األسقاق كتقجة التعسػ يف استخدام حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية واتباع سقاسة  أو

. حقث أن الؿبدأ العام لحؿاية براءة االخرتاع ال (3)لؾتسقيؼ تؼقم طؾك التؿققز السعري

تػرض تؼققدات طؾك حرية حركة الؿـتجات بعد صرحفا يف السقق مـ قبؾ  يحبذ أن

صاكعفا، إال أكف وحرصا طؾك ضؿان إتاحة الؿـتجات بلسعار مخّػضة لؿـ هؿ يف حاجة 

إلك تؾؽ األسعار الؿخّػضة دون غقرهؿ، يتعّقـ أحقاكا االبتعاد طـ هذا الؿبدأ العام. 

كظام لألسعار الؿتػاوتة ضرورة تؼسقؿ ولذلؽ، فنن مـ العـاصر الؿفؿة يف إقامة 

األسقاق حتك ال تتسبب الؿـتجات الؿخّػضة أسعارها يف اإلضرار بالؿـتجات ذات 

 األسعار الؿرتػعة. 

وأيًضا يظفر االستقراد الؿقازي بسبب فرص الربح، طـدما تطرح الؿـتجات الؿؿاثؾة   

ختالف يف األسعار الدولقة يف األسقاق القصـقة بلسعار مختؾػة، وخاصة طـدما يؽقن اال

 يػقق أو يتخطك مصاريػ الـؼؾ وبقع البضاطة طرب الحدود.

ال شؽ لديـا أن الؾجقء إلك تػعقؾ هذا االستثـاء مـ قبؾ الدول الـامقة والػؼقرة   

ز الحؼ يف الصحة، مـ أجؾ الؼضاء طؾك هذا القباء الذي اجتاح ضرورة مؾحة لتعزي

وهدد جؿقع شعقب العالؿ قاصبة، خاصة إذا استغؾت الشركات الؿـتجة لدواء كقروكا 

                                                        

(1) Joseph Karl Grant, op.cit , p104.     
(2) Carlos Correa, op.cit, p.81.    
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حؼققفا الحصرية بشؽؾ مبالغ فقف، وهق األمر الؿتققع; باطتبار أن الشركات الؿـتجة 

قير والتجارب مـ أجؾ تقصؾفا لفذا الدواء سقف تـػؼ أمقاال صائؾة يف البحث والتط

لدواء مؼاوم لفذا الػقروس، كؿا وستسعك إلك تحؼقؼ الربح مـ بقع وتسقيؼ هذا الدواء، 

فعالؿ التجارة والؿال ال يعرف العقاصػ وال يعبل بشعارات اإلكساكقة، وبالتالل لـ يباع 

ـ الحصقل طؾقف الدواء إال لؿـ يؿؾؽ ثؿـف. وبالتالل قد تتؿؽـ الدول الـامقة والػؼقرة م

 مـ صرف ثالث اشرتى هذا الدواء مـ الشركات الؿـتجة بلسعار معؼقلة كسبقا.

الؿعؼقدة طؾك الؾجقء لفذا الطريؼ  اآلمالبقد أكـا كرى أن ثؿة طؼبات قد تؼضل طؾك   

االستثـائل الذي يستـػد حؼقق الرباءة لؿالؽل الدواء; فؿـ كاحقة وكؿا سبؼ وأن ذكركا 

قد لؾحصقل طؾك الدواء بثؿـ مـاسب سقؽقن مـ خالل صرف ثالث أن الطريؼ القح

سبؼ وأن اشرتى الدواء مـ الشركة الؿـتجة، وطؿؾقة الشراء هذه تتؿ طرب اتػاقات 

وطؼقد، وبالتالل قد تتػادي الشركة الؿـتجة لؾدواء طؿؾقة االستـػاد مـ خالل تضؿقـ 

جغرافقة التل يؿؽـف التعامؾ يف طؼقد بقعفا لؾدواء شروصا تحدد لؾؿرخص لف الؿـاصؼ ال

الدواء ضؿـ كطاقفا والتل غالبا ما تؽقن أوضاطفا االقتصادية مـسجؿة اقتصاديا مع 

ققؿة الرتخقص، مؿا يحرم دوال خارج الـطاق الجغرايف الؿحدد إمؽاكقة الحصقل طؾك 

 الدواء.

لرباءة ومـ كاحقة أخرى فؼد ال يؽقن الطرف الثالث حاصال طؾك ترخقص مـ مالؽ ا  

وإكؿا تؿ بقع دواء كقروكا لف بشؽؾ تػضقؾل، حقث تعترب سقاسة األسعار التػضقؾقة 

تجة لؾدواء لعؿؾقة بقع الدواء سقاسة مشفقرة ومتبعة، حقث تؾجل الشركات الؿـ

تسقيؼف بلسعار متؼاربة لتتققك الخسائر التل يؿؽـ أن تعقد طؾقف، ولتضؿـ إلغاء  أو

 الؿقازي لدواء كقروكا.الػائدة الـػعقة لالستقراد 
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الؿرجقة مـ استخدام سقاسة  اآلمالوبالتالل فنن هذه العؼبات قد تؼقض كؾ 

االستقراد الؿقازي، ولـ يؽقن هـاك مـ فائدة لفذه السقاسة سقى التفديد هبا لؾحصقل 

طؾك شروط تجارية معتدلة تؿؽـ الدول الـامقة والػؼقرة مـ الحصقل طؾك الدواء 

  بلسعار مـاسبة.  
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 انمبحث انثانٍ

 مذي مالءمت انتراخُص االجبارَت 

 نتعسَس فرص انحصىل عهً دواء كىرونا
تعطل براءة االخرتاع لؿـتج الدواء حؼقًقا حصرية; تؿؽـف مـ سؾطة االكػراد بتؼرير   

مـ يصرح لف بالحصقل طؾك الدواء سقاق مـ خالل البقع أو الرتخقص باإلكتاج، حقث 

ال يجقز لدولة ما أو لؿقاصـ فقفا أن يجقر طؾك االمتقازات التل وفرها الؼاكقن لصاحب 

شار العديد مـ األمراض واألوبئة الجديدة خالل الؼرن العشريـ، الرباءة. هذا وكتقجة اكت

لفا إمؽاكقات البحث والتطقير  فؼد اكتػضت الدول الـامقة والػؼقرة التل ال تتقافر

إمؽاكقات سداد ققؿة الدواء الؿطؾقب إكتاجف أو سداد الؼقؿة التل يحددها الؿخرتع  أو

قات حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية يف مجال ثؿـًا لؾدواء الؿطؾقب لؾؿطالبة بتخػقػ تداط

صـاطة الدواء، حتك تتؿؽـ مـ الحصقل طؾقف وتقفقره لشعقهبا بلسعار مـاسبة، وحتك 

تستػقد مـ التؽـقلقجقا والؿعؾقمات التل تقصؾت إلقفا الشركات الؽربى دون أن 

حؿاية  تعرتضفا ققاطد الحؿاية يف اتػاققة الرتيبس سقاء ققاطد حؿاية الرباءات أو ققاطد

 الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا. 

فحؿاية حؼقق مـتجل الدواء وإن مثؾت أهؿقة كربى مـ أجؾ االرتؼاء بصـاطة   

، إال أكف يجب أال يؽقن (2)الدواء والحث طؾك االبداع والبحث والتطقير يف هذا الؿجال

                                                        

واكػحاذ حؼحقق الؿؾؽقحة الػؽريحة ( مـ اتػاققة الرتيبس محـ خحالل بقحان أن حؿايحة 8أكدت طؾك ذلؽ الؿادة رقؿ )( 1)

تسفؿ يف تشجقع روح االبتؽار التؽـقلقجل، وكؼحؾ وتعؿحقؿ التؽـقلقجقحا بؿحا يحؼحؼ الؿـػعحة الؿشحرتكة لؿـتجحل 

الؿعرفة التؽـقلقجقة ومستخدمقفا، باألسحؾقب الحذي يحؼحؼ الرفاهقحة االجتؿاطقحة واالقتصحادية، ويححتػظ طؾحك 

   التقازن بقـ الحؼقق والقاجبات.
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مـ أثارها تؼقيض الحؼ يف الصحة، ذلؽ الحؼ الذي أكد العفد الدولل لؾحؼقق 

( والتل تـص 23قتصادية والثؼافقة واالجتؿاطقة طؾك حؿايتف مـ خالل كص الؿادة )اال

تؼر الدول األصراف يف هذا العفد بحؼ كؾ إكسان يف التؿتع بلطؾك مستقى  -2 "طؾك أكف: 

طؾك الدول األصراف يف االتػاققة اتخاذ خطقات -3مـ الصحة الجسؿقة والعؼؾقة، 

الققاية مـ  -ا الحؼ مـ خالل العؿؾ طؾك ..... جلؾقصقل إلك التلمقـ الؽامؾ لفذ

. وتحؼقؼ ذلؽ "األمراض القبائقة والؿتقصـة واألمراض األخرى وطالجفا ومؽافحتفا

وفؼا لؾعفد لـ يؽقن إال مـ خالل اتاحة الحصقل طؾك الدواء بتقفقره وفؼ تقزيع 

الجؿقع. كؿا جغرايف متقازن يتقح لجؿقع السؽان القصقل إلقف بسعر يؿؽـ أن يتحؿؾف 

مـ هذا العفد قد أكدت طؾك ضرورة تحؼقؼ التقازن بقـ الؿصالح العامة  26أن الؿادة 

والخاصة يف كظؿ الؿؾؽقة الػؽرية، وأكدت طؾك حؿاية فرص الؿقاصـ يف الحصقل طؾك 

األدوية األساسقة وإمؽاكقة تحؿؾ تؽؾػتفا، فضال طـ كػالتف لحؼ كؾ فرد يف االستػادة 

ؿل يف مجال األدوية مـ خالل حصقل الدول طؾك ترخقص اجباري مـ التؼدم العؾ

 بتصـقع الدواء بدون إذن مـ مالؽ الرباءة. 

قد أقرت يف  3113وأيًضا فنن مـظؿة التجارة العالؿقة خالل دورهتا الؿـعؼدة يف طام  

يف أن تؼقم بتصـقع  -بقباء –( حؼقق الحؽقمات التل أصقبت دولفا :،21، 9البـقد ) 

ية دون الرجقع لؾشركات الؿـتجة مالؽة الرباءة كحؼ مـ حؼقق اإلكسان وطؿؾ األدو

مـ أطؿال السقادة القصـقة. وهق ما طززتف اتػاققة الرتيبس إذ تخقل الدول األطضاء سؾطة 

اتخاذ التدابقر الضرورية لحؿاية الصحة العامة، وتشجقع الؿـػعة العامة يف الؼطاطات 

رتاخقص االجبارية أحد أهؿ هذه التدابقر والتل يؿؽـ االستـاد الحققية، وُتعد التدابقر ال

إلقفا كسالح مـ شلكف أن يعقض طـ الؿؿارسات غقر الـزيفة أو غقر التـافسقة 
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 االحتؽارية مـ قبؾ شركات الدواء. أو

الؾجقء إلك فرض الرتاخقص اإلجبارية مـ قبؾ الدول الـامقة إلكتاج دواء  ففؾ  

كقروكا يعد حالً مـاسبا يف ضؾ األزمة الراهـة؟ هذا ما سـحاول القققف طؾقف مـ خالل 

 هذا الؿبحث، الذي يـؼسؿ إلك مطؾبقـ طؾك الـحق التالل: 

دول ضؿـ تشريعاهتا القصـقة أحؽاما تسؿح لؾحؽقمة أو الغقر تضع طدد مـ ال  

باستعؿال اخرتاع محؿل بؿقجب براءة دون تصريح مـ صاحب الحؼ، لؽـ تحت 

ضروف معقـة وبشروط محّددة، بؿا يحؼؼ التقفقؼ بقـ مصالح أصحاب حؼقق الرباءات 

 وسائر الؿصالح العامة.

اة لؿـع إساءة استعؿال الطابع وتعد الرتاخقص اإلجبارية، بصقرة طامة، أد  

االستئثاري الذي تتؿّقز بف حؼقق الرباءة، وتعترب أيضا ضؿاكات لؾحؽقمات التل تحرص 

 طؾك األمـ الؼقمل وتسعك إلك االستجابة لحاالت الطقارئ الؼقمقة.

هذا وتؼتضل معرفة ماهقة كظام الرتخقص االجباري بقان تعريػف، وأساسف الؼاكقين   

 ما كعرض لف طؾك الـحق االيت: وصبقعتف، وهق

يعرف الرتخقص اإلجباري بلكف طبارة طـ كزع مؾؽقة براءة االخرتاع مـ مالؽ الرباءة   

لؿستغؾ آخر قد تؽقن الدولة أو أي مستغؾ آخر، يف حالة تعثر مالؽ الرباءة يف استغالل 

ل أو الحاالت الطارئة، وذلؽ يف مؼابؾ تعقيض اخرتاطف، أو لضرورات األمـ الؼقم
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رخصة تؿـح مـ قبؾ الدولة لطرف ثالث  "طبارة طـ . كؿا يعرف أيًضا بلكف (2)طادل

أو استخدام الطريؼة الصـاطقة الؿحؿقة لتصـقع أو استقراد الؿـتج الؿحؿل برباءة اخرتاع 

الرتخقص لؾدولة دون إذن الؿخرتع وفؼا لظروف تراها الدولة، كؿا يؿؽـ أن يؽقن 

 .(3)" كػسفا

ويتؿقز التعريػ السابؼ، بلكف تػادى ذكر شرط طدم قدرة صالب الرتخقص يف   

القصقل إلك مالؽ الرباءة، حقث أكف بؿجرد إطالن الشركة الؿـتجة طـ تسقيؼفا دواء 

كقروكا بلسعار مرتػعة فؾـ يجدي الدول الػؼقرة مطالبة الحصقل طؾك الدواء بلسعار 

األفضؾقة يف إططاءه لؾدول الؿتؼدمة التل معؼقلة أو مـخػضة، حقث بال شؽ ستؽقن 

ستدفع الؿبالغ الؿحددة مـ قبؾ الشركات الؿـتجة، وبالتالل فال داطل ألن تـتظر الدول 

الـامقة والػؼقرة وقتا صقيال أمال يف مقافؼة غقر مضؿقكة، خاصة أكـا يف مرحؾة خطرة تزداد 

ت ذا أهؿقة يف مسللة تقفقر فقفا معدالت اإلصابة كؾ لحظة، وبالتالل يؽقن طامؾ القق

 الدواء.

كؿا ويتؿقز هذا التعريػ بنيضاحف فؽرة أن الدولة كػسفا قد تؽقن هل الطرف الذي   

يطالب بتػعقؾ االستثـاء، ولقست فؼط الجفة الؿصرحة لشخص أو شركة وصـقة. غقر أن 

ري، الؿؾػت لؾـظر أن التعريػ ذكر مؽـة استقراد الدواء تحت فؽرة الرتخقص االجبا

                                                        

الرتخقص االجباري باستغالل االخرتاع وفؼا لـظام براءات االخحرتاع السحعقدي  عبد الفادي محؿد الغامدي، ( د.1)

والؼححاكقن الؿؼححارن )الؿصححري والربيطححاين( ويف ضححقء اتػاققححة الرتيححبس، مجؾححة جامعححة الشححارقة لؾعؾححقم الشححرطقة 

  .391، ص 3127، ديسؿرب 3، العدد 24والؼاكقكقة، الؿجؾد 

، :311لػؽحر الجحامعل اإلسحؽـدرية،أثحر اتػاققحة الرتيحبس طؾحك الصحـاطات الدوائقحة، دار ا الرحقم عـتر،( د. عبد 2)

 .244ص
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ففؾ يعـل ذلؽ خؾطا بقـ األخقر وفؽرة االستقراد الؿقازي؟  يبدو لـا أن التقسع يف بقان 

مضؿقن الرتخقص االجباري هـا مرده ضعػ الؼدرات الؿادية والعؾؿقة لؾعديد مـ 

الدول الـامقة والػؼقرة والذي قد يمدي إلك جعؾ فؽرة الرتخقص االجباري غقر ذي 

تاج الدواء، وبالتالل فنن شؿقل التعريػ لعؿؾقة االستقراد جدوى، لعدم مؼدرهتا طؾك اك

قد يؽقن حال مـاسبا أمام هذه الدول لالستػادة مـ االستثـاء، خاصة وأن سقاسة 

االستقراد الؿتقازي تالقل تحػظا يف كثقًرا مـ تشريعات الدول، بؾ وهـاك دوال لؿ تـص 

الدول إلك فؽرة الرتاخقص طؾقفا ضؿـ تشريعاهتا، فبالتالل يؿؽـ أن تستـد هذه 

االجباري لقس مـ خالل صـع وإكتاج الدواء، وإكؿا مـ خالل استقراده بسعر مـاسب مـ 

 دولة أخرى.

وجدير بالذكر أن اتػاققة الرتيبس لؿ تـص طؾك تعريػ محدد لؾؿؼصقد بالرتاخقص   

 االجبارية مؽتػقة ببقان الحاالت والشروط والضقابط التل تحقط باستخدام هذا

يف  3113لسـة  93االستثـاء. وكذلؽ الحال خال قاكقن حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية رقؿ 

مصر مـ تعريػ محدد لؾؿؼصقد بالرتخقص االجباري مؽتػقا ببقان شروط تطبقؼف، 

والسؾطة الؿختصة بالسؿاح بف وذلؽ طؾك خالف الؿادة الثاكقة مـ قاكقن براءات 

ذن لؾغقر باستغالل مقضقع حؿاية، دون اإل "االخرتاع السعقدي والذي طرفتف بلكف

، وإن كان هذا التعريػ قد جاء (2)مقافؼة مالؽ وثقؼة الحؿاية، وفؼا ألحؽام الـظام

 مقجزا; فؾؿ يحدد حاالت مـح اإلذن أو شروصف.

                                                        

-6-:3بتحاريخ  38الؿادة الثاكقة محـ قحاكقن بحراءات االخحرتاع السحعقدي الصحححادر بالؿرسحححقم الؿؾؽحححل رقحححؿ ( 1)

 هح. 2536
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وطؾك الؿستقى الداخؾل طـدما يؽقن صاحب االخرتاع شخص وصـل، فؼد يؿثؾ لف   

الستخدام اخرتاطف دون إذكف هتديًدا; مؿا يجعؾف يعؿؾ احتؿال مـح الغقر ترخقصا اجباريا 

طؾك استغالل اخرتاطف بؿا يخدم الؿجتؿع، ففؾ يؿؽـ أيًضا االطتؿاد طؾك ذلؽ دولقا يف 

 .(2)ضؾ األزمة الراهـة

بؿثابة الحؿاية لؾحؼ  سبؼ وأن بقـا أن براءة االخرتاع لدواء كقروكا الؿـتظر تعد  

االستئثاري محدد الؿدة الذي يؿؾؽف مـتج هذا الدواء كظقر جفقده يف البحث والتطقير 

والتجريب، وكؿؼابؾ الستػادة الؿجتؿع الدولل مـ كتائج اخرتاطف; مؿا يخقلف سؾطة 

مـع اآلخريـ مـ استغالل مـتجف دون مقافؼتف. غقر أن الحؼ الذي ترد طؾقف الرباءة هق 

ممقت بطبقعتف، كؿا أن استغالل الؿخرتع لؿـتجف محؾ الرباءة يعد حًؼا وواجبا يف حؼ 

ذات الققت، مع تغؾقب الؿصؾحة العامة طؾك مصؾحة الؿخرتع الخاصة متك اقتضت 

الحاجة ذلؽ، حقث أن حؼ الؿخرتع طؾك اخرتاطف يؽقن أقرب لالحتؽار مـف لؾؿؾؽقة; 

الق لؽافة السؾطات التل يػرزها، خالفا لحؼ فاألخقر ققامف االستؿرار والدوام واالص

الؿخرتع طؾك اخرتاطف، الذي يتسؿ بالتؼققد، وإال كان مـ حؼ الدولححة مـححح الغقححر 

ترخقححص إجبححاري باسححتغاللف، ومثححؾ هححذه الرتاخقححص تسححتؿد أساسححفا الؼاكقكححل 

                                                        

هتديحد الشحركات صحاحبة الحرباءة محـ أجحؾ الرتاجحع طحـ  مـ شلن الؾجقء الل الرتخقص االجبحاري العؿحؾ طؾحك( 1)

مؾقحقن  2.3اإلجراءات التعسػقة التحل تؿارسحفا، وهحذا محا ححدث بالػعحؾ طـحدما هحددت الربازيحؾ التحل كحان هبحا 

 "، بػحححححرض الرتاخححححقص اإلجباريححححة إلكتححححاج دواء ضححححد اإليحححححدز   3111مصححححاب بؿححححرض االيححححدز سححححـة 

ANTIRETROVIRAL_ARV" دوالر  7351ات الؿـتجحة لؾحدواء إلحك تخػحقض ثؿحـ الحدواء محـ ، وأدى ذلؽ بالشحرك

 دوالر لؾؿريض سـقيا. 2447إلك 
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  مححـ االتػاقححات الدولقححة والؼقاكقححـ القصـقححة.     

فعؾححك الؿسححتقى الدولححل، وضعححت اتػاققححة الرتبححس تصقًرا طاًما لؾرتاخقص   

االجبارية، وتركت األحؽام التػصقؾقة لؾؼقاكقـ القصـقة لؾدول األطضاء، مع ضرورة 

( مـ االتػاققة، وأكدت طؾك 42التؼقد بالضقابط التل وردت مـ خالل كص الؿادة )

ػاققة باريس لحؿاية الؿؾؽقة الصـاطقة مـ إططاء الحؼ ذات الضقابط التل جاءت هبا ات

لدول االتحاد يف اتخاذ إجراءات تشريعقة تؼضل بؿـح تراخقص اجبارية لؿقاجفة أي 

. غقر أكف مـ (2)أوجف لؾتعسػ مـ قبؾ مالؽ الرباءة يف استخدام حؼققف االستئثارية

الجبارية طؾك طؽس ما الؿالحظ أن اتػاققة الرتيبس قد حدت مـ مؽـة مـح الرتاخقص ا

كان طؾقف القضع يف اتػاققة باريس; فالؿادة الخامسة مـ اتػاققة باريس مـحت كؾ دولة 

مـ دول االتحاد حؼ اتخاذ إجراءات تشريعقة مطؾؼة لؿقاجفة أي تعسػ مـ قبؾ مالؽ 

الرباءة يف استعؿال حؼققف، أما اتػاققة الرتيبس فؼد وضعت الؿزيد مـ الضقابط 

طدم تعارض  41(، فبعد أن اشرتصت الؿادة 42، 41مـ خالل كصل الؿادة ) (3)والؼققد

                                                        

 ( مـ اتػاققة باريس لحؿاية الؿؾؽقة الصـاطقة.6-3راجع كص الؿادة ) ( 1)

فػل اتػاققة باريس كان األمحر يخؾحق محـ الؼقحقد والضحقابط، حقحث كاكحت األحؽحام السحائدة أكحذاك، قائؿحة طؾحك ( 2)

ورة اكتػحاع الؿجتؿححع مححـ االخحرتاع، ولححق تححؿ ذلحؽ جححربًا طحـ الؿخححرتع، فالدولححة محـ حؼفححا أن تؼححدر أسحاس ضححر

مصالحفا الخاصة، وتقلقفا مـ االطتبار ما يػقق الؿصؾحة الخاصة لؾؿخرتع، حقث لؿ يؽـ االخرتاع يؿثؾ حؼحا 

ضروف ساطدتف طؾك إخحراج  استئثاريا مطؾؼا لصاحبف، واكؿا كان لؾؿجتؿع كصقب مـف جزاء ما وفره لؾؿخرتع مـ

هذا االبتؽار لؾـقر، وأوردت الؿادة الخامسة مـ االتػاققة الحاالت التل يؼحقم ححؼ الؿجتؿحع فقفحا. وضحؾ الحـفج 

الدولل سائرا طؾك هذه الؿػاهقؿ حتك ابرام اتػاققحة الرتيحبس والتحل خرجحت طؾحك ذلحؽ خروجحا واضححا; حقحث 

ؾطة استغالل حؼف، باطتبحار مؾؽقحة الؿخحرتع الخرتاطحف، حقحث زكت فؽرة الحؼ الطبقعل الذي يعطل الؿخرتع س

أن ممدى االطرتاف بف يجعؾ لؾؿخرتع مطؾؼ الحرية يف استغالل اخرتاطف ويف اختقار الؽقػقة التل ُيحدث هبحا هحذا 
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مـح الرتخقص االجباري بصقرة غقر معؼقلة مع االستخدام العادي لؾرباءة، وطدم 

( 41االخالل  بصقرة غقر معؼقلة بالؿصالح الؿشروطة لؿالؽ الرباءة، جاءت الؿادة )

اققة الرتيبس قد ققدت سؾطة الدول لتبقـ أحؽام مـح هذا الرتخقص. وبذلؽ تؽقن اتػ

األطضاء يف مـح الرتاخقص االجبارية هبدف الحقؾقلة دون االكتؼاص مـ حؼقق مالؽل 

 الرباءات.

بعض الػؼف أن هذه الؼققد مـ شلهنا أن تحؼؼ مصالح الدول الؿتؼدمة طؾك  ويرى   

حساب الدول الـامقة كظًرا لػقارق الؼدرات التـافسقة واالقتصادية مـ كاحقة، ولعدم 

 .(2)التؽافم التؼـل والتؽـقلقجل مـ كاحقة أخرى

ا إطالن الدوحة ومـ األسس الدولقة التل قام طؾقفا استثـاء الرتاخقص االجبارية أيًض   

بشلن اتػاققة الرتيبس والصحة العامة الذي استشعر الؿخاصر التل تؿثؾفا  3112لعام 

اتػاققة الرتيبس واآلثححار السححؾبقة الخطقححرة طؾححك الصحححة العامححة فححل الححدول الـامقححة 

شححركات الدوائقححة التححل تـتشححر فقفححا األوبئححة الػتاكححة واألمححراض، بسححبب احتححؽار ال

لألدويححة الجديححدة والؿغححاالة فححل أسححعارها. حقث أكححد إطححالن الدوحححة طؾححك حححؼ 

الححدول األطضححاء فححل مـححح الرتاخقححص اإلجباريححة، ويف تحديد الدواطل التل تستـد 

إلقفا يف ذلؽ، وأن لؾدول الحؼ يف تؼدير ما يؼصد بالطقارئ القصـقة وضروف 

الضرورات الؼصقى، مع التلكقد بلن الؿؼصقد يؿؽـ أن يـصرف إلك أزمات الصحة 

                                                                                                                                                                     

 د. باالل بادوي،االستغالل، ومـ ثؿ ال يجقز كؼاطدة طامة إجبار الؿخرتع طؾك الؼقحام باسحتغالل اخرتاطحف. اكظحر 

دراسة يف ضقء اتػاققة الرتيبس واالتػاققات السابؼة طؾقفا، ممتؿر  –تطقر اآللقات الدولقة لحؿاية براءة االخرتاع 

     .317،318، ص 3124الجقاكب الؼاكقكقة واالقتصادية التػاققة مـظؿة التجارة العالؿقة، 

   .394، الؿرجع السابؼ، ص ( د. عبد الفادي محؿد الغامدي1)
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العامة التل يؿؽـ اطتبار مرض كقروكا أحدها. وبالتالل يؽقن إطالن الدوحة سـدا 

قاكقكقا مطؿئـا لؾدول الـامقة مـ أن مـح الرتاخقص اإلجبارية لـ يمدي إلك مؼاضاهتا أمام 

 ـظؿة التجارة.هقئة فض الؿـازطات التابعة لؿ

( طؾك سبقؾ 42هذا وقد جاءت حححاالت مـححح الرتاخقححص اإلجباريححة يف الؿادة )   

الؿثال، وبالتالل يحؼ لؾدول األطضاء مـح تراخقححص إجبارية فححل أي حححاالت أخححرى 

 متححك تقافححرت الشححروط الؿـصححقص طؾقفححا. 

جباريححة طؾححك مسححتقى الؼقاكقححـ القصـقححة أمححا األسححاس الؼاكقكححل لؾرتاخقححص اإل  

، 3113لسـة  93مـ قاكقن حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية الؿصري رقؿ  34فـجححده فححل الؿادة 

والتل أططت لؿؽتب براءات االخرتاع بعد مقافؼة لجـة وزارية تشؽؾ بؼرار مـ رئقس 

كؾ الحاالت التل مجؾس القزراء بلن يؿـح تراخقص اجبارية باستغالل االخرتاع يف 

كصت طؾقفا ذات الؿادة ووفؼا لؾؼقاطد واإلجراءات الؿحددة بالالئحة التـػقذية، 

مـ ذات الؼاكقن. وُيعد اشححرتاط الؼاكححقن  35وبؿراطاة شروط وضقابط الؿادة 

الؿصححري مقافؼححة الؾجـححة القزاريححة بؿثابة ضؿاكة كافقححة لؿراطححاة حؼححقق صاحححب 

تعقيضححف تعقيضا طادال، يف الحاالت التل تستؾزم اصدار الرتخقص البححراءة و

 . (2)االجباري

اختؾػت اآلراء وتعددت بشلن تحديد الطبقعة الؼاكقكقة لؾرتخقص االجباري; إذ   

يححرى البعححض أن بححراءة االختححراع يف حؼقؼتفا طؼححد اجتؿاطححل بقححـ الؿختححرع 

                                                        

 .378الؿرجع السابؼ، ص  قحة الؼؾقوبي،( د. سؿ1)
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والؿجتؿححع، بؿؼتضاه يؿـححح األخقححر لؾؿختححرع فححل مؼابححؾ الؽشححػ طححـ اخرتاطف 

لؿححدة زمـقححة معقـححة، وتقفقححر الحؿايححة الؼاكقكقححة الالزمة لؿـع  حححؼ احتححؽار اسححتغاللف

، وبالتالل طـد اخالل الؿخرتع باستغالل اخرتاطف طؾك الـحق األمثؾ (2)االطتداء طؾقف

يؽقن الؾجقء لـظام الرتخقص االجباري بؿثابة فسخا لؾعؼد األول، ويـشل طؼححد جديححًدا 

بتحؼقؼ مصؾحتف جربًا طـ الؿخرتع مـ خالل بلحؽام مختؾػة تسؿح لؾؿجتؿع 

الرتخقص االجباري، فححل حالححة كان الرتخقححص لعححدم كػايححة االسححتغالل أو بسححبب 

 االرتبححاط بقححـ االخرتاطححات. 

بقد أن التؽققححػ السابؼ يؼقم طؾححك افرتاض أن الرباءة تؿـح بالرتاضل بقـ السؾطة   

فقغػؾ بذلؽ ضرورة استقػاء الشروط الشؽؾقة الؿاكحة وصاحب االخرتاع، 

والؿقضقطقة الالزمة لؾحصقل طؾك براءة االخرتاع، فالرباءة يف حؼقؼتفا طؿؾ إداري مـ 

.  كؿححا يخالححػ حؼقؼححة أن مححا لؾؿختححرع مححـ (3)جاكب السؾطة الؿختصة بؿـحفا

ححدور بححراءة االختححراع حؼححقق، كحححؼ احتححؽار اسححتغالل اخرتاطححف، أكؿححا تثبححت بص

; فالحؼححقق تؿثححؾ اآلثححار الؼاكقكقححة (4)ولقححس بؿجححرد التقصححؾ إلححك اختححراع معقححـ

الؿرتتبححة طؾححك مـححح البححراءة التححل ُتعد القاقعححة الؿـشححئة لؾحححؼ ولقسححت الؽاشححػة لححف; 

ة صححدور البححراءة، والتححل تصححدر بؼححرار فرتتبححط بذلححؽ مباشححرة تؾححؽ الحؼححقق بقاقعحح

مححـ السححؾطة الؿختصححة بؿـحفححا بـححاء طؾححك صؾححب مححـ صاحححب الشححلن إضافححة إلححك 

                                                        

(1) Dutch D. Chung ; the Preclusive Effect of State Court Adjudication of Patent Issues and the Federal 
Courts’ Choice of Preclusion Laws, Fordham Law, Review 69 Fordham L. Rev. 2000, p.707. Available at: 
https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol69/iss2/7    

 .395الؿرجع السابؼ، ص  د. عبد الفادي محؿد الغامدي، (2)

 .395الؿرجع السابؼ، ص  د. عبد الفادي محؿد الغامدي، (3)
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أن اطتبححار بححراءة االختححراع طؼححًدا بقححـ الؿختححرع والسححؾطة الؿختصححة )الؿجتؿححع( 

حراع سححقمدي إلححك سححؼقط البححراءة، بالتالححل ال يعـححل أن فسححخف لعححدم اسححتغالل االختح

حاجححة لؿـححح ترخقححص إجبححاري، إذ سقصبح االخرتاع بسؼقط الرباءة مؾؽا طاما، وهححذا 

ال يسححتؼقؿ مححع حؼقؼححة أن مـححح الرتخقححص اإلجبححاري يؼتضححل وجححقد اختححراع 

يححًا ال يححمدي إلححك مححا يرتبححف السححؼقط مححـ مؿـححقح طـححف بححراءة، والرتخقححص هبححا إجبار

تؼقيححض لحؼححقق صاحححب الحححؼ فقفححا; كؿححا أن الؼححقل بػسححخ العؼححد األول وإحححالل 

طؼححد آخححر محؾححف متؿثححالً يف الرتخقص االجباري ال يتػؼ مع حؼقؼة أن مـح الرتخقص 

، فؼد ُيؿـح الرتخقص حتك مع وجقد غقر قاصر طؾك حالة طدم االستغالل أو كػايتف

استغالل كاف، كؿا يف حالة الرتابط بقـ االخرتاطات أو لدواطل الؿصؾحة العامة، وال 

 يؿس أيا مـ ذلؽ بحؼ الؿخرتع يف استغالل اخرتاطف الؿؿـقح طـف ترخقصا اجباريا.

ثاري الححذي ويستـد رأي آخححر إلححك كظريححة التعسححػ فححل اسححتعؿال الحححؼ االسححتئ  

تؿـحححف البححراءة لؿالؽفححا; إذا أكف مـ الؿتعقـ طؾقف أال يسلء استعؿال ذلؽ الحؼ بؿا 

يضر باآلخريـ، سقاء بتجاوز مضؿقكف أو الخروج طـف مـ خالل طدم استغاللف 

لالخرتاع محؾ الرباءة أو مـ خالل طدم كػاية االستغالل لحاجات الؿجتؿع، وإال طد 

استعؿال حؼف االحتؽاري، مؿا يرتتب طؾقف ضرورة تقققع جزاء يطبؼ  يف ذلؽ متعسًػا يف

مـ خالل مـح الغقر ترخقصا اجباريا يتحؼؼ بف ما امتـع أو طجز طـف مالؽ الرباءة مـ 

. بقد أن األخححذ هبححذا التؽققححػ يجعححؾ مححـ الرتخقححص (2)إفادة الؿجتؿع مـ االخرتاع 

رباءة وهححذا ما ال يستؼقؿ الـص طؾك ضرورة اإلجبححاري جزاء يػرض طؾك مالؽ ال

                                                        

 .378الؿرجع السابؼ، ص  ( د. سؿقحة الؼؾقوبي،1)
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حصححقل مالححؽ البححراءة طؾححك تعقيححض طححـ اسححتغالل اخرتاطححف إجبارًيا، كؿا أكححف ال 

مجححال الطتباره بؿثابة الجزاء فححل حالححة مـححح ترخقححص إجبححاري لدواطل الؿصؾحة 

حراع مضؿححقن حؼححف االسححتئثاري ولؿ العامة، حقححث لححؿ يتجححاوز مالححؽ بححراءة االختح

يخرج طـف لقُػرض طؾقف الرتخقص االجباري كجزاء، واكؿا الؿصؾحة العامة هل التل 

 استؾزمت ذلؽ.

ويؿقؾ البعض إلك اسـاد الطبقعححة الؼاكقكقححة لؾرتخقححص اإلجبححاري الطتبححارات   

رده ضححروف كظححام الحؿايححة اقتصاديححة; فقرى أن أسححاس االلتححزام باالسححتغالل محح

الؼاكقكقححة لبححراءات االختححراع وتطقرهححا، ورغبححة الؼقاكقححـ القصـقححة فححل زيححادة اإلكتححاج 

الؿحؾححل، والتقسححع فححل فححرص الربححح وإيجاد الؿـافسححة الحححرة; فححؽان مححـ القاجححب 

ة مححـ االسححتئثار دون مؼابححؾ، وإال سقتؿ اإللححزام باالسححتغالل لؿـححع مالححؽ البححراء

استغالل الغقر الخرتاطف لتتحؼؼ الغايات االقتصادية مـ االستغالل. بقد أكف، لق كاكححت 

االطتبححارات االقتصاديححة تؿثححؾ الغايححة مححـ مـححح الرتاخقححص يف بعض حالتفا إال إهنا ال 

مـح ترخقص اجباري باستغالل اخرتاع صادر بف تؿثؾ تلصقاًل أو أساسا قاكقكًقا ُيبـك طؾقف 

 .(2)براءة، يصبح بؿؼتضاه لؿالؽفا حؼ االستئثار باستغالل اخرتاطف

وهـاك اتجاه أخر يرى أن الرتخقص االجباري هق بؿثابة طؼححد ترخقححص باسححتغالل   

 بححراءة اختححراع تعححقد لؿالؽ الرباءة الؿرخص، ويؽححقن تحححت إشححراف ورقابححة

السححؾطة الؿخقلححة بؿـحححف، فتـشححل بذلححؽ طالقححة تشححابف مع طؼححد الرتخقححص 

االختقححاري أو االرادي، ولؽححـ مححع وجححقد اختححالف جقهري بقـفؿا يف مضؿقن ومدى 

                                                        

 .458، الؿرجع السابؼ، ص ( د. جالل أحؿد خؾقل1)
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االلتزامات الـاشئة طـفؿا. إال أن تؽققححػ الرتخقححص اإلجبححاري كعؼححد يستؾحزم تقافححر 

صاحححب بححراءة االختححراع كطححرف مرخححص فححل العؼححد، وهق ماال يتقافر إرادة ورضححا 

يف حالححة الرتخقححص اإلجبححاري حقححث يػرض الرتخقص رغؿا طـ إرادة صاحب الرباءة 

وبدون مقافؼتف، فضال طـ أن الرتخقص يصدر بؼرار إداري يتضؿـ تـظقؿ العالقة بقـ 

لء طؼدا بقـ الطرفقـ، كؿا أن اطتبار الرتخقص الؿرخص والؿرخص لف اجباريا، وال يـش

اإلجباري طؼًدا، وإن كان تحت إشراف ورقابة السؾطة الؿختصة، ممداه أن تخؾل 

الؿرخص لف طـ الرتخقص يعد فسخا لؾعؼد مؿا يعطل الؿرخص لف حؼ صؾب 

التعقيض، وهححذا يتعححارض مححع حححؼ الؿرخححص لححف فححل التخؾححل طححـ الرتخقححص 

 جبححاري الؿؿـححقح لححف دون أن يؾتزم بتعقيححض صاحححب االختححراع.اإل

ويعتربه جاكًبا أخر بؿثابة إجراء إداري لؿقاجفة اإلخالل بالتزامات الؿتػرطة طـ   

طؼد إداري مربم بقـ الؿخرتع والسؾطة العامة، محؾف تـػقذ االخرتاع إشباطا الحتقاجات 

لك إحالل الغقر محؾ الؿخرتع األصؾل دون مقافؼتف الؿرفؼ العام. ويمدي هذا اإلجراء إ

يف تـػقذ ابتؽاره مؼابؾ تعقيض طادل يحصؾ طؾقف مع بؼاء االخرتاع باسؿ صاحبف 

 .(2)األول

خقص االجباري لقس إال تدبقًرا ومع تؼديركا لؽؾ هذه اآلراء، إال أكـا كرى بلن الرت  

تستؼؾ بؿـحف وتحديد حححاالت إجراء قاكقين تؼرره سؾطة مختصة بحسب الؼاكححقن  أو

تطبقؼححف وأحححؽام كؾ حالححة بؿححا يحؼححؼ تغؾقححب الؿصؾحححة العامححة طؾححك مصؾحححة 

                                                        

، ص 3116الححقجقز يف حؼححقق الؿؾؽقححة الصححـاطقة والتجاريححة، دار وائححؾ لؾـشححر، األردن  ،( د. عبااد اهلل الح،ااروم1)

214. 
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مالححؽ بححراءة االختححراع فححل مؿارستف لحؼف االستئثاري باسححتغالل براءة االختححراع، 

ػححادة مـفححا تفا واالسوبؿححا يجسد حؼقؼة واقعقة مػادها أن االخرتاطات ما لؿ يتؿ استغالل

فححال معـححك لؾؽشححػ طـفححا وال حاجححة لؿـححح أصاحبفححا بححراءات أو حؼقق طؾقفا، 

فبالـسححبة لؾؿجتؿححع البححراءة لقسححت غايححة بذاهتححا وإكؿححا وسححقؾة إلزاحححة السححتار 

الؿتؿثححؾ فححل االختححراع، واالكتػححاع بؿححا تححرد طؾقححف مححـ خححالل اسححتغالل محؾفححا 

فؿتححك مححا حححاد صاحححب البححراءة طححـ ذلححؽ الفححدف أو طجححز طـححف، أو كاكححت هـححاك 

مصؾحححة تعؾححق طؾححك مصؾحتححف، كالؿصؾحة القصـقة مثال، فححنن لؾجفححة الؿختصححة 

الحاجححة إلقححف سححؾطة تحؼقححؼ ذلححؽ مححـ خححالل الرتخقححص اإلجبححاري متك دطححت 

 . (2)وتقافححرت معطقححات مـحححف

( مـ اتػاققة الرتيبس جؿؾة مـ الشروط التل يؾزم تقافرها 42-41وضعتا الؿادة )  

 مـ أجؾ السؿاح لؾدولة أو لغقرها بالؾجقء لـظام الرتخقص االجباري، وأيضا ققدتا

سؾطة الحؽقمة أو األفراد يف الؾجقء لـظام الرتخقص االجباري إلكتاج دواء ما إال يف 

 حاالت معقـة.

ويف ضقء الشروط والؼققد التل وضعتفا اتػاققة الرتيبس، ففؾ تـجح سقاسة   

الرتخقص االجباري يف تؼقيض الصعقبات التل تقاجف الدول الـامقة والػؼقرة تقفقر دواء 

 كقروكا.

                                                        

 .398الؿرجع السابؼ، ص  د. عبد الفادي محؿد الغامدي، (1)
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( مـ اتػاققة الرتيبس الحاالت والشروط التل يجقز فقفا اإلذن 42طددت الؿادة )  

بالرتخقص االجباري إلكتاج دواء كقروكا، أو استقراده بدون إذن أو مقافؼة الشركة 

 يت:لالدوائقة صاحبة الرباءة، وتتؿثؾ هذه الحاالت فقؿا ي

ولى : رروارت األمن الؼومي أو الحاالت الطارئة أو الؿـػعة العامة غقر الحالة األ

 التجارية:

( مـ االتػاققة لؾدول األطضاء مـح إطػاء مـ شرط محاولة 42أجازت الؿادة )  

الحصقل طؾك الؿقافؼة الؿسبؼة لصاحب الحؼ يف الرباءة باستغالل براءتف اتػاًقا، وذلؽ 

 الت االستخدام غقر التجاري ألغراض طامة.يف حالة وجقد صقارئ أو يف حا

وتشؿؾ الطقارئ الؼقمقة حاالت الؽقارث الطبقعقة كالزالزل والػقضاكات  

والحروب واكتشار األمراض، كؿا أن حالة الطقارئ ترتبط بقضقػة الدولة يف حػظ 

الصحة العامة وتقفقر االحتقاجات الالزمة مـ األدوية لؿؽافحة األوبئة واألمراض، 

لتالل فنن الؾجقء إلك الرتاخقص اإلجبارية يف الؿـتجات الدوائقة والطرق الصـاطقة وبا

أمر يف غاية األهؿقة صالؿا أن الدولة مؾتزمة تجاه مقاصـقفا بتقفقر الدواء، وهق أمر تؼتضقف 

ضرورات األمـ الصحل الؼقمل، ذلؽ أن مسللة األمـ الؼقمل والؿصؾحة العامة كؿربر 

ص اإلجبارية يف الؿجال الدوائل لفا ارتباط وثقؼ بحؼ اإلكسان يف لؾجقء إلك الرتاخق

الصحة والحقاة، ويرتتب طؾك حؼ الدولة يف حؿاية الصحة العامة أن تضع الخطط 

 الؽػقؾة بتحؼقؼ أمـفا الؼقمل يف هذا الؿجال.

هذا وتعد أزمة تػشل وباء كقروكا مـ ضؿـ الحاالت الطارئة التل تؿس األمـ   
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ة، ولة، كتقجة ما أحدثة هذا الػقروس مـ أثار خطقرة طؾك الصحة العامالؼقمل لؾد

. وبالتالل يؿؽـ لؾحؽقمة الؿصرية أن تصدر تراخقص (2)طؾك االقتصاد الؼقمل أو

اجبارية لشركات الدواء القصـقة إلكتاج دواء مؿاثؾ لؾدواء الذي ستبتؽره الشركات 

بحؼقق الرباءة، ودون خقف مـ الؽربى، دون أن تخشك مـ رجقع األخقرة طؾقفا 

القققع تحت صائؾة الؿسئقلقة. ولـ تؽقن هذه الؿرة األولك التل تؾجل فقفا الحؽقمة 

الؿصرية إلك استخدام الرتاخقص االجبارية إلكتاج الدواء، حقث كاكت الحؽقمة 

الؿصرية قد استـدت إلك تصـقػ مـظؿة الصحة العالؿقة لالكتشار الؽبقر لػقروس )سل(  

مصر بالقباء، وأصدرت طؾك إثر ذلؽ ترخقصا اجباريا لتصـقع دواء يعالج هذا يف 

الػقروس داخؾ مصر، وصرحتف يف األسقاق الؿصرية بلسعار مـخػضة كثقرا طـ األسعار 

التل كان يباع هبا الؿـتج األصؾل، مؿا كان لف طظقؿ األثر يف تؼؾقؾ حدة اإلصابة هبذا 

 لؾؿصابقـ بف.الؿرض، وتحؼقؼ كسبة شػاء مرتػعة 

أما بالـسبة لحاالت االستخدام غقر التجاري ألغراض الؿـػعة العامة، فتشؿؾ   

حاالت تعؾؼ االخرتاطات بـقاح طسؽرية مثالً، ويجقز لؾؿحؽؿة يف الحالة التل يؽقن 

إصدار قرار برتخقص -فقفا صؾب الرتخقص اإلجباري الستخدامات طامة غقر تجارية، 

ؿؾقكة لؾغقر إذا ما وجدت الؿحؽؿة أن االخرتاع يتعؾؼ بؿـػعة إجباري لرباءة اخرتاع م

                                                        

يؿحـح مؽتحب بحراءات  "طؾحك أكحف  3113لسحـة  93( محـ قحاكقن حؿايحة الؿؾؽقحة الػؽريحة رقحؿ 34الؿادة ) تـص  (1)

ريححة باسححتغالل إجبا تححراخقص –االخححرتاع وبعححد مقافؼححة لجـححة وزاريححة تشححؽؾ بؼححرار مححـ رئححقس مجؾححس الححقزراء 

أغحراض الؿـػعحة  -2وال: أ :االخرتاع، وتحدد الؾجـة الحؼقق الؿالقة لصاحب الرباءة. وذلؽ طؾك الـححق التحالل

ويعتحرب محـ هحذا الؼبقحؾ أغحراض الؿحافظحة طؾحل األمحـ الؼحقمل، والصححة، وسحالمة البقئحة  :العامة غقر التجارية

 .مقاجفة حاالت الطقارئ أو الظروف الؼصقى -3 .والغذاء
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 طامة غقر تجارية.

ويف الؿجال الدوائل كرى أكف يؾزم لتقافر هذه الحالة وبالتالل إجازة الرتخقص    

االجباري أال يؽقن الؼصد هق تحؼقؼ أرباح تجارية، بؾ الحصقل طؾك الرتخقص واكتاج 

الدواء لؿقاجفة حالة طامة، كؿا الحالة الصحقة الراهـة، وأن تؽقن الشركة صالبة 

اإلجباري إكتاج الدواء وتقزيعف بسعر التؽؾػة مـ الرتخقص هتدف مـ وراء الرتخقص 

 خالل الجفات الؿختصة يف الدولة مـ أجؾ الققاية والعالج مـ مرض كقروكا.

هذا وال تشرتط يف هذه الحاالت السابؼة أن تجرى الؿػاوضات مع مالؽ الرباءة   

ترخص أوال لؾحصقل طؾك الدواء; إذ يحؼ مـح تراخقص إجبارية سقاء لؾدولة أو مؿـ 

 لف الدولة بذلؽ، مع مراطاة تبؾقغ مالؽ الرباءة طـدما يصبح ذلؽ مؿؽـا.

 الحالة الثاكقة :عدم استغالل االختراع أو عدم كػايته:

مـ أهؿ االلتزامات التل تؼع طؾك كاهؾ مالؽ الرباءة الدوائقة ققامف باستغالل   

اه لخدمة الؿجتؿع اخرتاطف الدوائل فالحؼ االستئثاري الذي يتؿتع بف تؿ مـحف إي

واالستػادة مـ هذا االخرتاع طؾك أرض القاقع فنذا لؿ يؼؿ الؿخرتع باستغالل االخرتاع 

 داخؾ الدولة جاز لؽؾ ذي مصؾحة أن يطؾب ترخقصا إجباريا لفذا االخرتاع.

ويؼصد هبذه الحالة طدم تحؼؼ احتقاجات الجؿفقر الؿعؼقلة مـ الدواء محؾ  

الحالة يف الضرر الذي يؾحؼ بلية تجارة أو صـاطة، أو يؾحؼ  الرباءة، ويتؿثؾ مربر هذه

بلي ممسسة تجارية أو صـاطقة جراء طدم تؾبقة الؿخرتع لؾؿادة التل مـحت طـفا براءة 

االخرتاع، بسبب طدم كػاية الؿـتجات أو لعدم معؼقلقة الشروط الؿػروضة مـ قبؾ 

رباءة لفا. وأيًضا تؿتد تؾؽ الحالة صاحب الرباءة مـ أجؾ بقع الؿادة التل مـح امتقاز ال

لتشؿؾ االستغالل غقر الؽايف لؾرباءة الدوائقة، وهق ما يعد وسقؾة إلغالق الباب أمام 
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شركات الدواء مـ التذرع بتسجقؾ براءة ألكثر مـ مـتج وأكثر مـ صريؼة صـاطقة، ال 

حديد هبدف االستغالل وإكؿا هبدف مـع الغقر مـ استخدامفا فحسب. ويرتك أمر ت

الؿؼصقد باالستغالل غقر الؽايف لؾسؾطة التؼديرية الؿختصة، يف ضقء الؿقازكة بقـ قدرة 

 .(2)مالؽ الرباءة طؾك االستغالل، ومدى استقعاب الحاجة السقققة

هذه الحالة يؿؽـ أن تتحؼؼ أيًضا يف ضؾ األزمة الصحقة الحالقة، حقث أن زيادة    

وكا سقـعؽس طؾك ثؿـف، وبالتالل قد تستخدم الطؾب العالؿل الؿتققع طؾك دواء كقر

الشركة الؿـتجة سقاسة االحتؽار لؾدواء مـ خالل اتباع سقاسة تؿقزية يف تسقيؼف، أي 

تؼصر بقعفا لؾدواء الؿـتظر طؾك دوال بعقـفا، ترى أن لديفا الؼدرة طؾك سداد فاتقرتف 

استغاللف أو بقعف وأهنا تستطقع الحػاظ طؾك الؿعؾقمات السرية لؾدواء، وتحجؿ طـ 

لبعض الدول الـامقة أو الػؼقرة التل تتققع طجزها طـ القفاء بالتزامفا يف الحػاظ طؾك 

 سرية الؿعؾقمات االختبارية لؾدواء أو تعجز طـ دفع ثؿـف.

وأيًضا وطؾك فرض ققام الشركات الؿـتجة بطرح دواء كقروكا بلسعار مـاسبة لؾدولة    

ضقؾقة التل قد تستـد إلقفا الشركة يف تسقيؼفا لؾؿـتج الؿصرية يف ضؾ السقاسة التػ

الدوائل الؿـتظر، إال إكف وكظرا ألن أزمة القباء هذه الؿرة جاءت طالؿقة، وتخطت أطداد 

الؿصابقـ بف حقل العالؿ الؿاليقـ، فؼد تَحجؿ الشركة الؿـتجة مـ الؽؿقة التل تسؿح 

تالل قد ال تؽػل الؽؿقة الؿباطة ببقعفا أو تسقيؼفا لبعض الدول، ومـفا مصر، وبال

 الؿسؿقح بتسقيؼفا مـ الدواء لعالج كامؾ الحاالت الؿرضقة الؿصابة بالؿرض. أو

                                                        

الرتخقص االجباري باستغالل براءة االخرتاع، دراسة مؼاركة، دار صػاء لؾـشر والتقزيحع،  د. هدى جعػر ياسقن، (1)

  .3:، ص 3123طؿان ،األردن، 
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( مـ قاكقن حؿاية الؿؾؽقة 34ويف الػرضقـ يؿؽـ لقزير الصحة وفؼا لـص الؿادة )  

أن يطؾب تػعقؾ سقاسة الرتخقص اإلجباري اطتؿاًدا طؾك  3113لسـة  93الػؽرية رقؿ 

 .(2)افر هذه الحالة مـ أجؾ تقفقر الدواء بؽؿقات مـاسبةتق

تؿ إططاءها مدة  وفقؿا يتعؾؼ بامتـاع شركات األدوية طـ استغاللف مطؾًؼا، فؼد  

الؿقاد األولقة أو لتحديد الجفة الجديرة  ت وتقفقرلالستعداد واكشاء التجفقزامحددة 

بالحصقل طؾك ترخقص اختقاري الستغالل الدواء، تبؾغ هذه الؿدة أربع سـقات مـ 

.  وبالتالل فنكف يف حال (3)تاريخ الطؾب أو ثالث سـقات مـ تاريخ مـح الرباءة أيفؿا أصقل

الؿـطؼل إططاء  مضت تؾؽ الؿدة دون استغالل الرباءة الدوائقة الؿؿـقحة فقؽقن مـ

 الدولة سؾطة مـح الرتخقص االجباري يف هذا الؿجال.

وهـا يتؿ إمفال صاحب الرباءة الدوائقة مفؾة معقـة الستغالل الرباءة ، ويف حال طدم   

استغاللفا خالل تؾؽ الؿدة يؽقن مـ حؼ أي شخص التؼدم بطؾب الحصقل طؾك 

صؾب طؾك حدة ، ويؽقن مـ  ترخقص إجباري مـ الجفة الؿختصة ، والتل تـظر بؽؾ

لؿالؽ الرباءة يف حال تبقـ لفا أن طدم االستغالل يعقد حؼفا إططاء مفؾة إضافقة 

 ألسباب معؼقلة كقجقد أطذار قاكقكقة أو اقتصادية أو فـقة.

                                                        

يؿحـح مؽتحب بحراءات  "طؾحك أكحف  3113لسحـة  93( مـ قاكقن حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية رقؿ 2-34تـص الؿادة )  (1)

 باسححتغالل إجباريححة تححراخقص –قس مجؾححس الححقزراء االخححرتاع وبعححد مقافؼححة لجـححة وزاريححة تشححؽؾ بؼححرار مححـ رئحح

...... ثالًثحا: إذا رفحض  :التحالل الـححق طؾحك وذلحؽ. الحرباءة لصحاحب الؿالقحة الحؼحقق الؾجـحة وتححدد االخرتاع،

 شحروط طحرض رغحؿ – االسحتغالل محـ الغحرض كحان أيحًا –صاحب الرباءة الرتخقص لؾغقر باسحتغالل االخحرتاع 

 .مـاسبة طؾقف، واكؼضاء فرتة تػاوض معؼقلة

 .3113لسـة  93( مـ قاكقن حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية الؿصري رقؿ  5-34الؿادة )  (2)
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 ثالثا: إصدار الترخقص اإلجباري لعالج دواء كوروكا تحؼقؼا لؾؿصؾحة العامة:

اصا يتعؾؼ بحاالت الرتخقص اإلجباري يحسب لؾؿشرع الؿصري وضعف كصا خ  

مـ قاكقن حؿاية الؿؾؽقة  34الؿتعؾؼة باألدوية تحؼقًؼا لؾؿصؾحة العامة، وهق كص الؿادة 

الػؽرية، والذي يؿؽـ االستـاد إلقة وبؼقة لتلمقـ االحتقاجات الخاصة لؾؿرضل مـ 

دار دواء الؽقروكا، حقث حدد خؿس حاالت يجقز فقفا لقزير الصحة أن يطؾب إص

 : (2)تراخقص إجبارية لؾؿـتجات الدوائقة وهل

طجز كؿقة األدوية طـ سد احتقاجات البالد، حقث يجقز يف هذه الحالة إصدار -2

 تراخقص إجبارية إلكؿال الـؼص يف هذه الؿـتجات الضرورية.

اكخػاض جقدة األدوية وتؼتضل هذه الحالة أكف إذا حدث اكخػاض يف فاطؾقة الدواء -3

مرض معقـ كتقجة تؼؾقؾ الؿقاد الػعالة والؿمثرة يف كجاطة العالج مـ  يف معالجة

أجؾ تقفقر تؽالقػ اإلكتاج والحصقل طؾك أرباح وفقرة وبتؽؾػة أقؾ، فنن ذلؽ 

 مدطاة تراخقص اجبارية دوائقة.

اإلرتػاع غقر العادي يف أسعار األدوية. تعد هذه الحالة مـ أهؿ الحاالت التل يجقز -4

                                                        

يؿحـح مؽتحب بحراءات  "طؾحك أكحف  3113لسحـة  93( مـ قاكقن حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية رقؿ 3-34الؿادة ) تـص  (1)

 باسححتغالل إجباريححة تححراخقص –االخححرتاع وبعححد مقافؼححة لجـححة وزاريححة تشححؽؾ بؼححرار مححـ رئححقس مجؾححس الححقزراء 

...... ثاكقحا: إذا صؾحب وزيحر  :التالل الـحق طؾك وذلؽ. الرباءة لصاحب الؿالقة الحؼقق الؾجـة وتحدد االخرتاع،

الصحة يف أية حالة محـ ححاالت طجحز كؿقحة األدويحة الؿحؿقحة بحالرباءة طحـ سحد احتقاجحات الحبالد ، أو اكخػحاض 

جقدهتححا، أو االرتػححاع غقححر العححادي يف أسححعارها أو إذا تعؾححؼ االخححرتاع بلدويححة الحححاالت الحرجححة أو األمححراض 

ل تسححتخدم يف الققايححة مححـ هححذه األمححراض، وسححقاء تعؾححؼ االخححرتاع الؿستعصححقة أو الؿتقصـححة أو الؿـتجححات التحح

باألدوية، أو بطريؼة إكتاجفا، أو بالؿقاد الخام األساسقة التل تدخؾ يف إكتاجفحا، أو بطريؼحة تحضحقر الؿحقاد الخحام 

 .الالزمة إلكتاجفا
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راخقص دوائقة إجبارية، حقث أهنا تضع قققد طؾك حؼقق صاحب فقفا إصدار ت

الرباءة تؿـعف مـ الؿبالغة يف أسعار مـتجاتف الدوائقة خشقة صدور ترخقص إجباري 

 لرباءتف.

 أدوية الحاالت الحرجة.-5

وتتعؾؼ هذه الحالة باألمراض الؿزمـة والؿستعصقة حقث يجقز إصدار تراخقص -6

ت، وذات الشلء يؼال إذا تعؾؼت هذه األدوية بالؿـتجات إجبارية يف مثؾ هذه الحاال

التل تستخدم لؾققاية مـ األمراض. ويجب يف جؿقع هذه الحاالت إخطار صاحب 

 .الرباءة بؼرار الرتخقص اإلجباري بصقرة فقرية

ويتؿقز هذا الـص بلكف جاء شامالً وافًقا مـ خالل استعداده لؽافة االحتؿاالت   

ب طؾقفا الؿساس بالصحة العامة يف ضؾ أزمة وباء كقروكا، حقث الؿؿؽـة التل يرتت

يؿؽـ تطقيع الـص طؾك أي صعقبات، تقاجف الدولة الؿصرية يف تقفقر الدواء بعد 

 اكتشافف واكتاجف.

 رابعا: حالة تعسف ال،ركة الؿـتجة لدواء كوروكا:

ا التل إذا ثبت تعسػ الشركة الؿـتجة لدواء كقروكا أو ققامفا بؿؿارسة حؼققف

تستؿدها مـ الرباءة طؾك كحق مضاد لؾتـافس، جاز اصدار الرتخقص االجباري. ويعترب 

 :مـ قبقؾ ذلؽ التعسػ ما يؾل

الؿبالغة يف أسعار الدواء الؿشؿقل بالحؿاية، أو التؿققز بقـ العؿالء فقؿا يتعؾؼ -2

 بلسعار وشروط بقعف

 .صرحف بشروط مجحػةطدم تقفقر الدواء الؿشؿقل بالحؿاية يف السقق أو -3

وقػ إكتاج الدواء الؿشؿقل بالحؿاية أو إكتاجف بؽؿقة ال تحؼؼ التـاسب بقـ الطاقة -4
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حقث أن الؿشرع الؿصري أضاف إلك حالة طدم  .اإلكتاجقة وبقـ احتقاجات السقق

االستغالل الؿطؾؼ حالة أخرى ترتبط هبا وهل حالة التققػ طـ االستغالل مـ قبؾ 

بؿقافؼتف واستؿرار هذا التققػ مدة تزيد طؾك سـة دون أن يعقد صاحب الرباءة أو 

صاحب الرباءة إلك استغاللفا مرة أخرى، فقجقز ألي شركة دوائقة أخرى التؼدم 

لؾحصقل طؾك ترخقص إجباري لفذا الؿـتج مع إلزام هذه األخقرة إثبات تققػ 

 مالؽ الرباءة طـ استغالل االخرتاع الدوائل.

الؿـتجة بلطؿال أو تصرفات تمثر سؾبًا طؾك حرية الؿـافسة، وفؼًا  حال ققام الشركة-5

 .لؾضقابط الؼاكقكقة الؿؼررة

حال استعؿال الحؼقق التل يخقلفا الؼاكقن لصاحب الرباءة طؾك كحق يمثر سؾبًا -6

 .طؾل كؼؾ التؽـقلقجقا

لؿا كاكت كثقر مـ دول العالؿ الققم، تطؿح إلك تحؼقؼ سبؼ طؾؿل مـ خالل    

التقصؾ لدواء يـؼذ البشرية مـ هذا القباء، كؿا أكف مـ الؿمكد أن هذا القباء الجديد 

سقف سقرتتب طؾقف إطادة ترتقب مراكز الؼقة االقتصادية يف العالؿ حال تؿؽـ دوال 

لدواء أو لؼاح لف، ويف سبقؾ ذلؽ تحتاج العديد مـ الدول والشركات بعقـفا مـ التقصؾ 

الؿختصة بصـاطة الدواء إلك الؿعرفة األساسقة، واالبتؽارات الضرورية التل تحؼؼ لفا 

هذا الفدف بلسفؾ الطرق وبلقؾ التؽالقػ، غقر أكف يف ذات الققت ويف سبقؾفا لتحؼقؼ 

ذات الطبقعة الحؿائقة لجؿقع صقر الؿؾؽقة "ذلؽ; يجب أال تتجاوز األكظؿة الؼاكقكقة 

 ."الػؽرية
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ويف الؿؼابؾ، فنن الدول الؿتؼدمة يف مجال صـاطة الدواء دائؿا ما تسعك إلك حؿاية    

ابتؽاراهتا بضؿان أطؾك مستقى مـ الحؿاية الؼاكقكقة لفا، دون االكرتاث كثقرا بحاجة 

رات، لتضؿـ بذلؽ تػققفا الدول الػؼقرة تؽـقلقجقا وطؾؿقا لؿثؾ هذه االبتؽا

االقتصادي الدائؿ، وقدرهتا طؾك تحسقـ مستقى اإلكتاج أو رفع جقدتف، وهق أمر يجعؾ 

 السؾطة السقاسقة يف كافة الدول غقر الؿتؼدمة تؽـقلقجقا وطؾؿقا أمام تحد صعب. 

لذا فنن استخدام سقاسة الرتخقص االجباري قد تؽقن صقق الـجاة لؽثقر مـ الدول    

 قة والػؼقرة يف ضؾ أزمة كقروكا، والحاجة إلك دواء مـاسب بتؽؾػة مـاسبة.الـام

بقد أن فرصة الـجاح لفذه الدول كاكت محؾ شؽ حتك وقت قريب، حقث كان   

االفتؼار إلك الؼدرة التصـقعقة لألدوية طائؼا أمام هذه الدول مـ أجؾ االستغالل الػعال 

صر الؼاكقكقة لؾرتخقص االجباري لدى لسقاسة الرتخقص االجباري، فضال طـ أن األ

كثقرا مـ هذه الدول لقست متقافؼة مع اتػاق الرتيبس. فالغالبقة العظؿك مـ الدول 

الـامقة أو غقر الـامقة ال تؿؾؽ اإلمؽاكات الؿادة والتؽـقلقجقة الالزمة لتصـقع الدواء يف 

 .(2)سفا يف ذلؽضؾ سقاسة الرتخقص االجباري، ومـ ثؿ ال يؿؽـفا االطتؿاد طؾك كػ

و( مـ اتػاققة الرتيبس تجقز لؾبؾد العضق الرتخقص - 42وقد كاكت الؿادة ) 

ق الؿحؾقة فؼط، وأيضا الؿادة اإلجباري أساسا ألغراض تقفقر االخرتاع يف األسقا

ح( كاكت تقجب أن يدفع لصاحب الرباءة تعقيضات كافقة حسب ضروف كؾ  –42)

                                                        

ومـظؿحة التجحارة العالؿقحة، بعـحقان ( wipoوثقؼة مـظؿة الصححة العالؿقحة والؿـظؿحة العالؿقحة لؾؿؾؽقحة الػؽريحة )( 1)

تعزيز الـػاذ إلك التؽـقلقجقا واالبتؽارات الطبقحة، الؿجحاالت الؿشحرتكة بحقـ والؿؾؽقحة الػؽريحة والتجحارة، صبحع 

   .335، ص 3124مسرد، 
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االجباري، مع مراطاة الؼقؿة االقتصادية لالخرتاع. وبالتالل حالة مـ الحاالت الرتخقص 

يؼتصر صرحفا فؼط داخؾ  "الرتاخقص اإلجبارية"فنن معظؿ األدوية الؿـتجة يف إصار 

السقق الؿحؾقة يف البؾد الذي يتؿ فقف إكتاجفا دون الحؼ يف تصديرها; ولـ تستطقع 

 لذي تحتاجف.الدول الـامقة أو الػؼقرة أن تستقرد مـفا الدواء ا

غقر أكف لؿا كاكت مـ أهؿ دواطححل الؿصؾحححة العامححة لؿـححح الرتاخقححص اإلجباريححة   

تؾححؽ الؿعـقححة بالصحة العامة، ومححا يتعؾححؼ هبححا مححـ تقفقححر األدويححة العالجقححة 

رة إلقححف، لؾحححاالت الؿرضقححة واألوبئححة; فؼححد تضؿححـ إطالن الدوحححة السححابؼ اإلشححا

إقححرار الححدول األطضححاء فححل مـظؿححة التجححارة العالؿقححة بنشححؽالقة اسححتػادة الححدول 

غقححر الؿتؼدمححة مححـ أحححؽام الرتخقححص اإلجبححاري كظححرا لعدم قدرهتا الصـاطقة طؾك 

، حقث أخذ هذا الـظام  يف البداية شؽؾ 7تصـقع الدواء، طرف باسؿ كظام الػؼرة 

. وطؾك إثر ذلؽ وتحديًدا (2)التغاضل طـ بعض الشروط الؿتعؾؼة بالرتاخقص االجبارية

، اتخححذ الؿجؾححس العححام لؿـظؿة التجارة العالؿقة قححراره 3114أغسطس  41يف 

تعديؾ  3116باإليؼححاف الؿمقححت لتطبقححؼ الػؼرتقححـ السابؼتقـ، أطؼبف يف ديسؿرب طام 

( مؽرر إلك 42تريبس، بندخال كص جديد، هق كص الؿادة )( مـ اتػاققة 42الؿادة )

أحؽام االتػاققة، والذي بؿؼتضاها أصبح مـ الؿؿؽـ تصدير الؿـتجات الدوائقة التل تؿ 

تصـقعفا بؿقجب الرتخقص االجباري، إلك الدول التل ال تؿؾؽ الؼدرة التصـقعقة 

ـ; فال يحصؾ إال طؾك لؾدواء، كؿا مـع التعديؾ أن يجؿع مالؽ الرباءة بقـ تعقيضق

                                                        

ن ( ومـظؿحة التجحارة العالؿقحة، بعـحقاwipoوثقؼة مـظؿة الصححة العالؿقحة والؿـظؿحة العالؿقحة لؾؿؾؽقحة الػؽريحة )( 1)

   .336تعزيز الـػاذ إلك التؽـقلقجقا واالبتؽارات الطبقة، الؿرجع السابؼ، ص 
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تعقيض واحد مـ الدولة التل صـعت الدواء بؿقجب الرتخقص االجباري أما الدولة 

. بقد أن هذا (2)التل ستؼقم باستقراد هذا الدواء فال تؾتزم بتعقيض مالؽ الرباءة مرة ثاكقة

التعديؾ تؿ تعؾقؼ كػاذه لحقـ التصديؼ طؾقف بؿقافؼة أغؾبقة ثؾثل الدول األطضاء يف 

مـظؿة التجارة العالؿقة طؾك األقؾ، وقد وصؾ طدد الدول التل صدقت طؾك هذا 

، ومع الطؾب الؿتزايد والؿـاشدات مـ قبؾ 3126دولة حتك تاريخ سبتؿرب  92التعديؾ 

بعدما تخطت  3128الدول الـامقة واألقؾ كؿًقا دخؾ هذا التعديؾ حقز الـػاذ يف مارس 

لـػاذه، وأصبح يممـ لؾدول الـامقة سبقال قاكقكقا كحق التصديؼات طتبة الُثؾثقـ الؿحددة 

 القصقل إلك األدوية بلسعار معؼقلة يف ضقء الؿـظؿة.

ومـ هـا أصبحت الؽرة يف مؾعب الدول الـامقة لتقفقر حاجاهتا األساسقة مـ دواء   

كقروكا حال اكتشافف، فتعدد الخقارات الؿتاحة أمامفا، فنما أن تشرتي تراخقص الدواء 

ـ الشركة األصؾقة مالؽة الرباءة حال كان ذلؽ بتؽؾػة معؼقلة بؿؼدورها أن تتحؿؾفا، م

وإما خقار اصدار الرتخقص االجباري بصـاطة الدواء داخؾ حدودها القصـقة استـادا ألي 

حالة مـ الحاالت التل كصت طؾقفا االتػاققة. أما إن كاكت مؿـ تـؼصفؿ الؼدرة طؾك 

يف قطاع األدوية الخاصة هبا، وبالتالل يقاجففا صعقبات يف التصـقع أو طدم كػايتفا 

االستخدام الػعال لؾرتخقص اإلجباري بؿقجب اتػاق تريبس، فعؾقفا طـدئذ أن تؾجل 

( الؿعدلة مـ اتػاققة الرتيبس، 42إلطالن الدوحة، والػؼرة ) 7إلك تػعقؾ كظام الػؼرة 

ثالثة باستخدام براءة اخرتاع  إصدار تراخقص إجبارية تسؿح لؾشركات يف دولومـ ثؿ 

الدواء دون مقافؼة صاحب الرباءة، وصـاطتف ثؿ استقراده مـفا. ويؽقن استخدام هذا 

                                                        

 .3:5، الؿرجع السابؼ، ص ( د. عبد الفادي محؿد الغامدي1)
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 .(2)الخقار تحت شروط معقـة هتدف إلك ضؿان الؿصالح الؿشروطة لصاحب الرباءة

 ألطضاء مـظؿة التجارة العالؿقة 7كؿا ويتقح التعديؾ الجديد ومـ قبؾف كظام الػؼرة    

مروكة إضافقة، وهل كقع خاص مـ الرتخقص اإلجباري يسؿح بنكتاج األدوية حصًرا 

لؾتصدير. ويربط هذا الـظام الطؾب يف البؾدان الؿستقردة بالعرض يف البؾدان الؿصدرة. 

وباإلضافة إلك ذلؽ، يؾغل التزام البؾدان الؿستقردة بدفع تعقيضات كافقة لصاحب 

 .(3)الحؼ األصؾل

ي دولة كامقة أو فؼقرة أن تطؾب إلك أحد الدول الصـاطقة الؽربى ومـ ثؿ يحؼ أل

استخدام سقاسة الرتخقص االجباري إلكتاج دواء كقروكا ثؿ تصديره إلقفا بلسعار 

معؼقلة. حقث يتؿثؾ جقهر هذا الـظام يف مـح ترخقص إجباري مـ قبؾ البؾد الؿصدر 

االستحؼاق لؾؼقام بذلؽ طـ صريؼ  لتؾبقة األدوية التل يحددها البؾد الؿستقرد. ويـطؾؼ

الؿرسؾة إلك مجؾس تريبس بؿـظؿة التجارة العالؿقة لؾحصقل طؾك  اإلخطارات

 :(4)معؾقمات وتشؿؾ

خطاًرا طاًما بـقة البؾد الؿستقرد الستخدام الـظام )غقر مطؾقب بالـسبة لؾدول األقؾ إ -2

                                                        

حقث يقفر التعديؾ أسسًا قاكقكقحة آمـحة ومسحتؿرة لؽحؾ محـ الؿصحدريـ الؿحتؿؾحقـ والؿسحتقرديـ طؾحك اطتؿحاد  (1)

لؾسؿاح لؾبؾدان التل تتؿتع بؼدرة إكتاج مححدودة أو غقحر مححدودة السحتقراد تشريعات وتلسقس القسائؾ الالزمة 

كؿا ُيؾزم التعديؾ الدول األطضاء باتخاذ خطقات لتبـحل  .األدوية الُؿؽافِئة بلسعار معؼقلة مـ البؾدان الُؿـتجة لفا

 .5::2لعام  ( معدل مـ اتػاققة الرتيبس42لؾؿزيد راجع كص الؿادة ) .التعديؾ يف ققاكقـفا

( ومـظؿحة التجحارة العالؿقحة، بعـحقان wipoوثقؼة مـظؿة الصححة العالؿقحة والؿـظؿحة العالؿقحة لؾؿؾؽقحة الػؽريحة )( 2)

   .337تعزيز الـػاذ إلك التؽـقلقجقا واالبتؽارات الطبقة، الؿرجع السابؼ، ص 

( ومـظؿحة التجحارة العالؿقحة، بعـحقان wipoوثقؼة مـظؿة الصححة العالؿقحة والؿـظؿحة العالؿقحة لؾؿؾؽقحة الػؽريحة )( 3)

   .336تعزيز الـػاذ إلك التؽـقلقجقا واالبتؽارات الطبقة، الؿرجع السابؼ، ص 
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 كؿًقا ( 

 خاص ومحدد مـ الدولة الؿستقردة تحدد الؿستحضر أو الؿـتج الالزم. خطارإ -3

خطار مـ الدولة الؿصدرة بنصدارها ترخقًصا اجباريا ألجؾ الصادرات تؾبقة لطؾب إ -4

 البؾد الؿستقردة.

شروًصا أو شؽؾ محدد، بؾ ال يؼتضل األمر  اإلخطاراتوال يشرتط أن تؽقن لفذه   

ة وواضحة، كلن تؽقن يف شؽؾ رسالة مرسؾة طـ وجقز اإلخطاراتسقى أن تؽقن 

صريؼ الػاكس أو الربيد اإللؽرتوين، ومققعة مـ قبؾ أي مسمول حؽقمل معتؿد. وهذه 

 تؽقن مطؾقبة تحؼقًؼا ألغراض الشػافقة. اإلخطارات
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 انخاتمت
بعد أن اكتفقـا مـ دراسة هذا الؿقضقع الفام، الذي حاولـا مـ خاللف بحث الؿشؽؾة   

ة لتعارض حؼقـ كالهؿا أولك باالطتبار هؿا: حؼ براءة االخرتاع لدواء كقروكا الؿحتؿؾ

الؿـتظر، الذي يؿثؾ أهؿقة ال غـك طـفا لتحػقز االبتؽار والبحث مـ قبؾ شركات الدواء 

مـ أجؾ التقصؾ لدواء يؼضل طؾك هذا القباء، والحؼ يف الصحة الذي يحتاج إلك 

يف ضؾ ارتػاع أطداد الؿرضك والؿصابقـ هبذا القباء تعظقؿ كؾ الجفقد لؽػالتف وحؿايتف; 

 طؾك مستقى العالؿ. 

وجاءت دراستـا لؾؿقضقع مـ خالل فصؾققـ متتالققـ; جاء الػصؾ األول مـفؿا   

بعـقان حؿاية حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية وأزمة الدواء يف الدول الـامقة لـبقـ مـ خاللف مدى 

خصقصقة الدواء وأهؿقة حؿايتف، وكقػ جاء السقاق الدولل لتؼـقـ براءات اخرتاع 

الصحة، وبقان مدى تلثقر اتػاق تريبس طؾك التـؿقة يف  األدوية ومدى تداخؾفا مع قضايا

مجال صـاطة الدواء، وتقضقح الؼقاطد الخاصة بحؿاية الؿؾؽقة الػؽرية يف الصـاطات 

الدوائقة. بقـؿا جاء الػصؾ الثاين لبحث سبؾ الؿقازكة بقـ حؿاية حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية 

شرح والتػصقؾ لػرص لؿـتجل دواء كقروكا والحؼ يف الصحة، حقث تعرض بال

الحصقل طؾك دواء الؽقروكا مـ خالل سقاسة االستقراد الؿقازي، وكذلؽ بقان مدى 

 مالءمة الرتاخقص االجبارية لتعزيز فرص الحصقل طؾك دواء كقروكا. 

 ويف ضقء هذه الدراسة يؿؽــا إجؿال أهؿ الـتائج والتقصقات طؾك الـحق االيت:  

مركزا متؼدما يف طالؿ الصـاطة والتؽـقلقجقا، لؿا لفا مـ ثؼؾ  تحتؾ صـاطة الدواء -2

اقتصادي ومالل واجتؿاطل، وهق ما تعؽسف حجؿ الـػؼات التل يستؾزمفا البحث 
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والتطقير مـ أجؾ اكتشاف دواء جديد، كؿا هق الحال بالـسبة لألبحاث والتجارب 

جعؾت مـ ضرورة التل تجرى حالًقا الكتشاف دواء جديد لػقروس كقروكا; والتل 

حؿايتف طرب براءات اخرتاع األدوية أمًرا حتؿًقا، وأططت لرباءات اخرتاع األدوية 

 أهؿقة تػقق براءات الؿـتجات األخرى.

أصبحت الدول األطضاء يف مـظؿة التجارة العالؿقة مؾزمة باستحداث وتعديؾ ققاكقـ -3

أجؾ تقفقر الحؿاية  حؿاية حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية الخاصة برباءات االخرتاع، مـ

ألي اخرتاع يف كافة مجاالت التؽـقلقجقا، والعؿؾ طؾك تقسقع الحؼقق االحتؽارية 

 الؿطؾؼة لؿالؽ الرباءة، سقاء أكاكت لطريؼة التصـقع، أم لؾؿـتج الـفائل.

إن الؿعؾقمات بشؽؾ طام ال تحظك بحؿاية ققاطد الؿؾؽقة الػؽرية إال مـ خالل كظام -4

وكظام الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا، فنن كاكت الؿعؾقمة قابؾة براءات االخرتاع 

ألن تصبح اخرتاًطا بتحؼؼ شرط الجدية والؼابؾقة لؾتطبقؼ الصـاطل، فضال طـ 

الخطقة اإلبداطقة; كاكت محال لؾحؿاية بؿقجب قاكقن براءة االخرتاع، أما إن لؿ 

ت غقر الؿػصح طـفا تؽـ ممهؾة ألن تصبح اخرتاطا، فقتقلك قاكقن حؿاية الؿعؾقما

حؿايتفا، طؾك أن كال الـظامان ال يختؾػان بؾ يتؽامالن لتقفقر غطاء قاكقين 

 لؾؿعؾقمات االختبارية بشؽؾ طام.

بالـظر لخصقصقة الؿـتجات الدوائقة التل لقست كغقرها مـ سائر الؿـتجات; فنن -5

طؾك أشخاص  مـح حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية بصقرة مطؾؼة لؿـتجقفا مـ شلهنا التلثقر

أخرى لفؿ طالقة وصقدة هبذا الؿـتج الدوائل محؾ االخرتاع وهؿ الؿرضل، وطؾك 

الرغؿ مـ الؿساطل والؿساطدات التل بدرت مـ الؿجتؿع الدولل لتحسقـ اتاحة 

الدواء لفؿ، إال أن خصقصقة الدواء تبؼقف صعب الؿـال دائؿا خاصة لؿرضك الدول 
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 ا إلقف مـ غقرهؿ.الـامقة الذيـ يؽقكقن أكثر احتقاج

إن الحصقل طؾك تؽـقلقجقا صـاطة دواء كقروكا الؿـتظر، سقاء طـ صريؼ طؼقد -6

تراخقص اإلكتاج أو الدخقل يف شراكات أجـبقة، سقف يؽقن وفؼ شروط 

وتحؽؿات تعسػقة، طؾك فرض تقافر حسـ الـقة لدى شركات اكتاج الدواء، وتقافر 

تؽـقلقجقا مـ أجؾ استقعاهبا يف الصـاطة الؽػاءات العؾؿقة الؿمهؾة الستقعاب ال

 الؿحؾقة. 

لؾتشدد يف اسباغ الحؿاية الؼاكقكقة طؾك الؿـتجات الدوائقة فقؿا مضك تداطقاتف السؾبقة -7

طؾك مجال صـاطة الدواء يف طالؿـا العربل; إذ أفضك ذلؽ إلك تلخر صـاطة الدواء 

ام باكتفاء حؿايتفا، وكذلؽ واقتصارها طؾك تصـقع األدوية التل دخؾت يف الؿؾؽ الع

األدوية الشائعة فؼط، مؿا يبؼقـا يف مصاف الؿشاهديـ يف ضؾ األزمة الراهـة، واكتظار 

 أن يلتقـا الدواء مـ الخارج.

تسبب بـقد اتػاققة تريبس تعرض صـاطة الدواء يف الدول الـامقة إلك العديد مـ -7

 هذا الؿجال، فؿـ شلن امتداد العؼبات التل تؼػ حائال أمام تؼدمفا التؽـقلقجل يف

حؿاية براءة االخرتاع إلك كؾ مـ صريؼة التصـقع والؿـتج الـفائل أن يمثر سؾبا طؾك 

مبادرات البحث و التطقير، ومـ ثؿ إكتاج وتصـقع الؿـتجات الدوائقة يف الدول 

 الـامقة سقاء كاكت جـقسة باسؿفا العؾؿل أو أصؾقة باسؿفا التجاري.

الؿؽرسة لرباءة اخرتاع دواء كقروكا، والتل تبؾغ مدهتا طشرون طاًما إن الحؿاية  -8

سقف تؽرس احتؽار كربى شركات اكتاجف لتؽـقلقجقا صـاطتف، وتعؿؼ مـ فجقة 

 التطقر التؼـل والصـاطل بقـ الدول الـامقة والدول الؿتؼدمة.

الـامقة، برغؿ الؿؽاسب الذي حؼؼفا إطالن الدوحة لؿجال صـاطة الدواء يف الدول -9
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( مـ اتػاققة الرتيبس مـ زيادة فرص 42وما فرضف التعديؾ األخقر لـص الؿادة )

الدول الـامقة يف الحصقل طؾك دواء كقروكا بلسعار مـاسبة; إال أن االستػادة مـفؿا 

 تبدو غقر متحؼؼف لضعػ اإلمؽاكات الؿادية أو التؽـقلقجقة لدي غالبقة هذه الدول.

قة طؾك مدار العؼقد السابؼة االستػادة الؼصقى مـ كؾ لؿ تحؼؼ الدول الـام-:

االستثـاءات الؿقجقدة يف اتػاققة تريبس، إما طـ جفؾ وسقء تػسقر لؾؿقاد هبا، وإما 

طـ خقف مـ هتديدات الدول الؿتؼدمة الؿتعؾؼة باتخاذ قرارات بتقققع طؼقبات 

الذي  412رقؿ اقتصادية فردية ضدها، ومـ أمثؾة ذلؽ الؼاكقن األمريؽل الخاص 

يؼضل بؿعاقبة الدول التل تضر بؿصالح القاليات الؿتحدة يف الؼضايا الؿتعؾؼة 

بحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية، أو الؿـافسة لفا يف صـاطة األدوية طؾك الخصقص يف 

مجؿقطة البؾدان الـامقة مثؾ :الفـد واألرجـتقـ والربازيؾ وتايقان وتايؾـد وجـقب 

 افريؼقا. 

القضع الحالل الكتشار وباء كقروكا والتل اهتزت طؾك إثره طروش أققى الدول  إن-2

االقتصادية يـذر بؿشؽؾة دولقة طظؿك بشلن التؿؽـ مـ الحصقل طؾك الدواء 

الؿـتظر. وبالتالل ففـاك ضرورة لعؼد جقلة أخرى مـ الؿػاوضات بقـ الدول 

ؾ التؽـقلقجقا يف مجال صـاطة األطضاء يف اتػاققة الرتيبس بشلن التشجقع الػعؾل لـؼ

 دواء كقروكا والحػاظ طؾك الصحة العامة.

بالرغؿ مـ حرص اتػاققة تريبس طؾك دطؿ الحؼقق الحصرية لؿالؽ الرباءة طـ  -3

صريؼ مـع الغقر مـ استغاللفا دون مقافؼتف; إال أهنا أوجدت كقع مـ الؿروكة مـ 

اللفا مـ قبؾ الدول خالل بعض الـصقص والؿقاد، حقث كقصل بضرورة استغ
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األطضاء وخاصة الـامقة االستغالل األمثؾ مـ أجؾ الحد مـ احتؽار الشركات 

 الؽربى إلكتاج دواء كقروكا الؿـتظر، وتدطقؿ فرص صـاطتف محؾقا.

ضرورة إجراء إصالحات قاكقكقة مستؿرة لتقفقر ققاكقـ متطقرة قادرة طؾك التعامؾ -4

، وإدخال تػصقالت جديدة لؼقاكقـ الؿؾؽقة مع ققاكقـ مـظؿة التجارة العالؿقة

الػؽرية مـ شلهنا أن تػعؾ الؼرارات التل جاء هبا اطالن الدوحة بشلن الدواء، 

 (.42وتحػز االستػادة مـ التعديؾ الجديد لالتػاققة فقؿا يخص كص الؿادة )

قازن يجب تػسقر بـقد اتػاققة الرتيبس وخاصة فقؿا يتعؾؼ بؿجال الدواء بؿا يحؼؼ الت-5

بقـ حؿاية حؼقق الؿبتؽريـ وكؼؾ التؽـقلقجقا وتعزيز فرص االستػادة مـفا دون 

 ترجقج ألحدهؿا طؾك األخر.

العؿؾ طؾك إيجاد آلقات مـ شلهنا العؿؾ طؾك حؿاية حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية دون -6

هتديد أو مساس بالحؼ يف الصحة، وتقسقر سبؾ الدول الـامقة واألكثر فؼرا يف الركقن 

قاسات االستقراد الؿقازي والرتاخقص االجبارية كؾ بحسب ضروفف يف ضؾ لس

األزمة الراهـة، لتقفقر احتقاجاهتؿ مـ دواء كقروكا بلسعار مقسرة تؽقن بؿتـاول 

 جؿقع الؿرضك.

 الجـسقةتبـل الدولة الؿصرية لسقاسات تثؼقػقة فعالة مـ أجؾ التقطقة بلهؿقة األدوية -7

دوية الؿحؾقة بتصـقعفا اطتؿادا طؾك سقاسة الرتخقص التل سقف تؼقم شركات األ

االجباري يف ضؾ األزمة الحالقة، كبديؾ طـ األدوية الؿحؿقة ذات األسؿاء التجارية 

الؿعروفة، باطتبارها أحد أهؿ القسائؾ التل يؿؽـ استخدامفا مـ أجؾ التغؾب طؾك 

 مشؽؾة ارتػاع أسعار األدوية األصؾقة.

تطقير الؼدرات التؼـقة الذاتقة، بخؾؼ جسقر التعاون واالستػادة مـ الخربات -8
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الؿتبادلة لؾؿتخصصقـ يف مجال صـاطة الدواء يف الدول الـامقة، والدخقل يف 

تؽتالت إقؾقؿقة لبـاء صرح صـاطل قادر طؾك الؿـافسة وتقفقر الحاجة مـ األدوية 

 طؾك الدول الؿتؼدمة يف ذلؽ. الالزمة ألي مرض أو وباء، وطدم االطتؿاد 

بـاء تؽتالت إقؾقؿققة طربقة يف ضؾ القباء الحالل لتعضديد الجفقد الصـاطقة ألحد -9

الدول العربقة، لتلهقؾفا ألن تصبح صاكعا لدواء كقروكا، ثؿ االستـاد لـص الؿادة 

وإصدار تراخقص  3112مـ اطالن الدوحة لعام  7( مؽرر، وكص الػؼرة 42)

ذه الدولة بالتصـقع لؾدواء دون إذن الشركة الؿالؽة لؾدواء األصؾل، اجبارية لف

 وتصديره بلسعار مـخػضة لباق الدول. 

يجب أن تدرك الدول الـامقة أن طؿؾقة كؼؾ التؽـقلقجقا لقست هدًفا يف ذاتف، بؾ هل  -:

س تساهؿ يف بـاء الؼدرة التؽـقلقجقة الؿحؾقة، وبالتالل فنن استقراد التؽـقلقجقا لق

بديال لتعزيز ابتؽارها محؾقا، فالتؽـقلقجقا الذاتقة الؿحؾقة هل قاطدة االرتؽاز التل 

 يـطؾؼ مـفا قطاع صـاطة الدواء لؾتطقر والـؿق.

ضرورة إيجاد آلقة طادلة لتعقيض الشركة الؿـتجة لدواء كقروكا صاحبة الرباءة،  -21

قازي أو الرتاخقص حال كثرة أطداد الدول التل تعتؿد سقاسات االستقراد الؿ

االجبارية لتقفقر حاجاهتا مـ الدواء، مـ أجؾ الحػاظ طؾك حؼقق الشركة الؿـتجة 

وتعزيز دورها يف البحث واالبتؽار والتطقير، بحقث تتحؼؼ الؿقازكة بقـ الحؼقق 

 الؿتعارضة دون جقر ألحدهؿا طؾك األخر. 
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الحؿاية الؼاكقكقة لألسرار التجارية يف طؼقد كؼؾ التؽـقلقجقا،  ،د. أمال زيدان عبد اهلل -

دراسة تحؾقؾقة يف الؼاكقن الؿصري واألمريؽل، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

311:. 

، الحؿاية الؼاكقكقة لؾؿستحضرات الصقدالكقة، مـشلة الؿعارف، د. بريفان أبو زيد -

 .3118اإلسؽـدرية، 

دراسة يف ضقء اتػاققة  –تطقر اآللقات الدولقة لحؿاية براءة االخرتاع  د. بالل بدوي، -

الرتيبس واالتػاققات السابؼة طؾقفا، ممتؿر الجقاكب الؼاكقكقة واالقتصادية التػاققة 

 .3124مـظؿة التجارة العالؿقة، 

، الـظام الؼاكقين لحؿاية االخرتاطات وكؼؾ التؽـقلقجقا إلك د. جالل أحؿد خؾقل -

 .2:94الـامقة، الطبعة األولك، مـشقرات ذات السالسؾ،  الدول

، حؿاية الؿعؾقمات غقر الؿػصح طـفا والتحديات التل د. حسام عبد الغـي الصغقر -

تقاجف الصـاطات الدوائقة يف الدول الـامقة، دار الػؽر الجامعل، االسؽـدرية، 

311:. 

كقكقة لؾتبعقة الدولقة(، دار كؼؾ التؽـقلقجقا )دارسة يف اآللقات الؼا د. حسام عقسى، -

 .2:98الؿستؼبؾ العربل، الؼاهرة، 

 "آثار اتػاققة الجقاكب الؿتصؾة بالتجارة مـ حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية  د. حسام لطػي، -

طؾك تشريعات البؾدان الـامقة، الطبعة الثالثة، دار الـسر الذهبل لؾطباطة،  "تريبس 

 .3113الؼاهرة، 
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، الحؿاية الؼاكقكقة لرباءة االخرتاع وفؼا ألحؽام اتػاققة ادرد. داكا حؿة باقي عبد الؼ -

 .3122تريبس )دراسة مؼاركة(، مـشقرات الحؾبل بقروت، 
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 .3125جؾة جامعة األكبار لؾعؾقم الؼاكقكقة والسقاسقة، العدد الثامـ،م

، الؿعرفة العؿؾقة: دراسة يف الؿػفقم والعؼقد وصرق الحؿاية، د. سقبقل سؿقر جؾول -

 .:311بقروت، مـشقرات الحؾبل الحؼقققة، 

تلثقر العقلؿة طؾك البحقث الدوائقة، الدواء العربل، السـة  د. سؾقؿان محؿد خؾقل، -

األردن، الشركة العربقة لؾصـاطات الدوائقة والؿستؾزمات  –، طؿان 57، العدد 34

 .3115الطبقة، 

الؿؾؽقة الصـاطقة، الطبعة الثامـة، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة،  د.سؿقحة الؼؾقوبي، -

311:. 

، أثار رفع مستقيات الحؿاية طؾك الصحة العامة والصـاطات د. شوقي عػقػي -

ممتؿر كؼؾ وتـؿقة التؽـقلقجقا مـ مـظقر قاكقين واقتصادي، كؾقة الحؼقق، الدوائقة، 

 .3117جامعة حؾقان، يـاير 

مـظؿة التجارة العالؿقة مـ الـشلة وحتك الققم ، دار صالل محؿد كور عطار : د.  -

 . 3118الؿملػ ، بقروت ، 

أزمة حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية يف الدول الـامقة: بقـ حؼ عبد الحػقظ مسؽقن، د.  -

، مجؾة جقؾ -دراسة حالة الصـاطات الدوائقة–االبتؽار وابتؽار أزمة احتؽار 
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 .3127، 22االقتصاد، طدد 
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أداة  TRIPSاتػاققة حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية الؿرتبطة بالتجارة ، عبد السالم مخؾويفد.  -

، 4، العدد إفريؼقا شؿال اقتصاديات مجؾة؟، الحتؽارهاأم جقا لحؿاية التؽـقلق

 .3116جامعة حسقبة بـ بق طؾل، الجزائر ديسؿرب 

القجقز يف حؼقق الؿؾؽقة الصـاطقة والتجارية، دار وائؾ لؾـشر،  د. عبد اهلل الح،روم، -

 .3116األردن 

الرتخقص االجباري باستغالل االخرتاع وفؼا لـظام  د. عبد الفادي محؿد الغامدي، -

براءات االخرتاع السعقدي والؼاكقن الؿؼارن )الؿصري والربيطاين( ويف ضقء 

، العدد 24اتػاققة الرتيبس، مجؾة جامعة الشارقة لؾعؾقم الشرطقة والؼاكقكقة، الؿجؾد 

 .3127، ديسؿرب 3

األسرار التجارية، طؿان، دار  ، األساس الؼاكقين لحؿايةد. عؿر كامل السواعدة -

 .3119الحامد لؾـشر والتقزيع، 

االستقراد الؿقازي واالستـػاد الدولل لؾحؼقق الػؽرية يف التجارة د. فرهاد سعقد،  -

الدولقة، دراسة يف تجارة الؿـتجات الدوائقة الؿحؿقة برباءة اخرتاع، كؾقة الؼاكقن 
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 .3125عراق، العدد الثالث، لؾعؾقم الؼاكقكقة والسقاسقة، جامعة كركقك، ال

، األثار الؼاكقكقة الؿرتتبة طؾك حؿاية األسرار التجارية د. ققس عؾى محافظة -

، 49واالخرتاطات، دراسة مؼاركة، مجؾة دراسات طؾقم الشريعة والؼاكقن، العدد 

 .3122سـة 

، ققاطد حؿاية مـتجات االدوية ومدى حؿاية د. كؿران حسقن الصالحي -

ديدة لفا يف التشريع الؿؼارن واالتػاققات الدولقة، مجؾة الؼاكقن االستعؿاالت الج

 .3122أكتقبر  59العدد 

، حؼقق الؿؾؽقة الػؽرية، مـظؿة التجارة العالؿقة والدول الـامقة، كوريا، كارلوس -

اتػاق الرتبس وخقارات السقاسة. ترجؿة د. السقد طبد الخالؼ، مراجعة د. أحؿد 

 .3113ريخ، الؿ–يقسػ الشحات، الرياض 

وصـاطة الدواء يف  tripsحقل اتػاققة حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية  د. ماجدة أحؿد ال،بؾي، -

، الطبعة 4مجؾد  OMCمصر )األبعاد والتحديات( ممتؿر الجقاكب االقتصادية 

 .3115األولك، 

السرية يف الصـاطات الدوائقة  د.محؿد سعد العرمان، د. عامر محؿود الؽسواين، -

، 3، العدد 26وفؼ التشريع اإلمارايت، مجؾة كؾقة الحؼقق، جامعة البحريـ، الؿجؾد 

 .3129أكتقبر 

، اآللقات الدولقة لحؿاية حؼقق الؿؾؽقة د. محؿد محسن عبد الؿجقد الحداد -

 .3122الصـاطقة، دار الؽتب الؼاكقكقة، مصر، 

ق الؿؾؽقة الػؽرية يف الصـاطات الدوائقة، دار ، حؿاية حؼقد. كصر أبو الػتو  -
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 .3118الجامعة الجديدة، 

، تـافسقة صـاطة الدواء الؿصري يف ضؾ الؿتغقرات د. كفاد كجقب محؿود الطرابق،ي -

 .3118الدولقة، رسالة دكتقراه، فؾسػة االقتصاد، كؾقة التجارة، جامعة طقـ شؿس، 

غالل براءة االخرتاع، دراسة مؼاركة، الرتخقص االجباري باست د. هدى جعػر ياسقن، -

 .3123دار صػاء لؾـشر والتقزيع، طؿان، األردن، 

تؼرير الجـة الؿعـقة بحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية واالبتؽار والصحة العؿقمقة، الصحة  -

 –)جـقػ: مـظؿة الصحة العالؿقة  العؿقمقة واالبتؽار وحؼقق الؿؾؽقة الػؽرية

 (.3117بريؾ إ

، القجف الؿتغقر لالبتؽار ، سؾسؾة تؼرير الؿـظؿة العالؿقة لؾؿؾؽقة الػؽرية  -

 . 3122اقتصاديات وإحصائقات القيبق ، 

البحث والتطقير لتؾبقة االحتقاجات الصحقة يف  تؼرير مـظؿة الصحة العالؿقة ، -

البؾدان الـامقة ، تعزيز التؿقيؾ والتـسقؼ طؾك الصعقد العالؿل ، إيطالقا ، إبريؾ 

ومـظؿة  مـظؿة الصحة العالؿقة والؿـظؿة العالؿقة لؾؿؾؽقة الػؽرية تؼرير -. 3123

بتؽارات الطبقة، التجارة العالؿقة، بعـقان تعزيز الـػاذ إلك التؽـقلقجقا واال

 .3124الؿجاالت الؿشرتكة بقـ والؿؾؽقة الػؽرية والتجارة، 
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