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 براءات اختراع مقابل مرضى

 
 خمس سنوات بعد بيان الدوحة

 
نوات   س س بل خم ية     , ق تجارة الدول نظمة ال ضاء م ام اع ية  ) WTO(ق يع اتفاق بتوق

ى عدم اعاقة جهود الدول النامية لحماية الصحة العامة بقوانين خاصة       ة تدعوال وزاري
راعبمل ية االخت ين.  ك ك الح نذ ذل ور , وم ر مذآ ناك تغيي ن ه م يك راع . ل راءات اخت ب

راء في العالم                  دخل والفق ا باهضة لمحدودي ال زال اثمانه ر ال ت وتبقى قوانين  .  العقاقي
راع    راءة اخت ن ب ثمن م ولة ال سخ معق يق ن ي لتحق ق االساس ية العائ تجارة الدول ال

ر  ام     (العقاقي ر الطب الع شخيص   ).  عقاقي االمراض المضعفة والمهددة لحياة االنسان  ت
رة              بلدان الفقي زايد في ال ة ت ناك شحة في الدواء      , هي في حال وهذا امر يدعو   . ولكن ه

 . الى العمل الطارئ
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 ملخص
 

ستمر االمراض واالوبئة في تدمير الفقراء في العالم          آانت هناك تقريبا اربع ماليين  2005في .  ت
دة  HIVاصابة  دون اتصال       .  جدي شر ب ئة التي تنت ا االوب ذه ولّ ) NCDs(أم دت معانات جديدة فه

ية    بلدان النام زا الطيور   . في ال ثل فالون ئة م ية      , أوب بلدان الغن ناس في ال د حقيقي لكل ال ثل تهدي تم
 .والفقيرة على حد سواء

 
ية الجودة باسعار مناسبة للمرضى في البلدان الفقيرةهو                   ر عال ر عقاقي , امر في غاية االهمية   توفي

تعددة   ئة الم باء االوب ضنيهم اع ذين ت ولهم    . ال ن مدخ تهم م ق ادوي ون ح راء يدفع م الفق فمعظ
يه ,اليومي  ي عدم قدرة هؤالء على شراء االدوية                      , وعل دواء يعن سيط في سعر ال اع ب ان اي ارتف ف

 .المنقذة لحياتهم
 

سعينات ي اواخر الت تمع ال, ف يع المج سؤولون ومجام دى الم ين اب ر قوان را بتاثي تماما آبي ي اه مدن
راع    ية االخت ر      , ملك ذا الموضوع عب ية الجوانب التجارية لحقوق   ) TRIPS( وقامو بطرح ه اتفاق
راع ية االخت ر , ملك داول العقاقي يما يخص ت تكارات  . ف ن اح راع م ية االخت ين ملك ولده قوان ا ت وم

صيدالنية الدو شرآات ال بل ال ن ق يعها م تم ب ي ي ر الت يةللعقاقي عار . ل ة باالس ر العام وطرح العقاقي
 .المعقولة بحيث تسهم في تخفيض آلفة االدوية بشكل ثابت اليتاثر باالسواق

 
تياء العام المتزايد      WTO(طلبت حكومات الدول النامية من منظمة التجارة العالمية         , استجابة لالس

ذا الموضوع البالغ االهمية في مقترح المفاوضات التجا           )   بحث ه ونتيجة . رية الدولية الجديدة  ان ت
ذلك  ية باالجماع بتشريع بيان الدوحة الذي يتناول                 , ل تجارة الدول نظمة ال ام اعضاء م  ) TRIPS( ق

ي     ك ف ة وذل صحة العام راع وال ية االخت وق ملك تجارية لحق وامل ال ية الع ي 14اتفاق شرين الثان  ت
ة الصحة الع, 2001 ي حماي بلدان ف ة ال دم اعاق ى ع ذي ينص عل ية وال ين ملك ة من خالل قوان ام

راع عار    . االخت يض اس دعم تخف ة ل صحة العام ة لل رض وقاي ن ف ية م بلدان النام ية ال ى امكان وعل
ة        واد العام ى الم نافس عل ضا الدول االعضاء بتسهيل وصول الدول الفقيرة              . الت يان اي د وجه الب وق

ة    ر العام تاجها المحلي للعقاقي        , للعقاقي دول التي اليغطي ان " وهذا ما يعرف بـ . ر حاجتهاخاصة ال
 ". حل الصحة العامة6الفقرة 

 
ة حال        ى اي نذ   , عل زاماتها          2001م اء بالت ية بااليف دول الغن شلت ال د  قابلت االمر بالالمباالة        .  ف فق

ته  يان واهمي ال وقللت من شان الب صناعات . واالهم ي ال رائدين ف ى راس ال تحدة عل واليات الم ال
صيدالنية سؤو , ال تحمل الم ية      ت ة ملك ن حماي ستويات م ى م ى اعل بحث عل تمرارها بال ي اس لية ف

 .االختراع في البلدان النامية 
 

ية                    ية واقليم يات تجارة حرة ثنائ د اتفاق تحدة بعق واليات الم ين ملكية     ) FTAs(قامت ال تفرض قوان
ـ     راع تعرف ب يها           TRIPS - plusاخت ة التي تنص عل ة الصحة العام يق وقاي  والتي تضعف وتع

ية ات سجلة ) . TRIPS(فاق ة الم راع االدوي راءات اخت ك  , فب ن تل ى م راع اعل ية اخت ة ملك ا حماي له
بل    وبة من ق ولة   , )TRIPS(المطل ة باسعار معق واد عام ى م ية الحصول عل يق آل ذلك تع د . وب وق

ة اآبر لبراءات االختراع وذلك                  ى حماي ى دول للحصول عل تحدة  بالضغط عل واليات الم قامت ال
 ). WTO( بفرض مقاطعة اقتصادية من خالل منظمة التجارة الدوليةً  بتهديدها

نما الدول الغنية االخرى    - TRIPS لم تعمل بمفكرة, وخاصة الدول االعضاء باالتحاد االوربي, بي
 plus                       رارات ملكية اختراع جائرة تحدة حرية فرض ق واليات الم ذا ال سلبى ه وقفهم ال  و أعطى م
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رة     بلدان الفقي ى ال ذه الالمباالة تزامنت مع التزامات دول االتحاد االوربي المنصوص عليها  .  عل ه
يان ذا الب ي ه اد  , ف دول االتح صيدالنية ل شرآات ال تعجب خاصة وان ال ى ال و ال ر ال يدع ذا ام وه

يات      تفع من اتفاق ي تن شريعات        TRIPS - plusاالورب ية من خالل ت دول النام ى ال  المفروضة عل
 . في اتفاقاتهم مع الواليات المتحدةTRIPS – plusات محلية تتماشى مع التزام

رة   " لم تسهم في تسهيل ايصال العقاقير العامة للبلدان الفقيرة التي تفتقر           "  حل الصحة العامة    6الفق
ر             تاج العقاقي ى ان درة عل تلك الق ى أوال تم ية اثناء التفاوضات خلق عوائق           . ال ة الغن زمت الدول ان ت

وهي اولى الدول , فكندا. وهذه البلدان غير آبهة بسرعة ايجاد الحل    . جعل الحل امر شبه مستحيل        
ل اي تشريع بينما االتحاد والواليات المتحدة االمريكية لم تفعّ   . جعلته اآثر تعقيدا  , التي طبقت الحل   

 .   2006االوربي قام فقط بالموافقة على الشروط وقام بتطبيق الحل في اواسط 

صيدالن     صناعات ال تفادت ال فبينما ترآز هذه , ية من مفكرة الواليات المتحدة االمريكية التجارية اس
ات            د حماي ى اضعاف وتحدي رة عل ز احتكارها للعقاقير        TRIPSاالخي وية صناعية لتعزي فقد .  آاول

ين    يق قوان ضا تطب صناعة اي بعت ال يذ   TRIPS – plusات رتبط بتنف م ت ي ل ية الت دول النام ي ال  ف
ى من حماية ملك       ستويات اعل وبنجاحها في الضغط على الحكومة االمريكية بفرض       . ية االختراع م

صارمة في الدول النامية          ين ال ذه القوان حتى , الصناعة الدوائية تعمل بكل جدية من اجل تفعيلها       , ه
 .من خالل التهديد بفرض مقاطعات تجارية

ند      ين واله ذا مايجري في الفلب وقعا اي اتفاقية تجارة    , ه م ت تان ل  ولذلك فهما TRIPS – plusالل
يق   زمتان بتطب واعد  TRIPS مل ية االختراع   ق ة ملك مع ذلك تتحدى الشرآة الصيدالنية .  لحماي

زر    ة              فاي ا في استخدام حماي ية وحقه ومة الفلبين TRIPS الحك Pfizer        نها لتوسيع ة م  في محاول
ارتس  والشرآة الصيدالنية نوف  . احتكار الشرآة لدواء ضغط الدم المرتفع نورفاسك          Norvasc

Novartis ,ية دول النام ي ال سيها ف ن مناف ية م ر ايجاب معة اآث ا س ي له صحة , والت ة ال تحدى وقاي ت
ندي            راع اله راءة االخت ون ب ة في قان ك       . العام ى ذل سعى لمقاضاة اصدار براءة       , عالوة عل فهي ت

يفك      سرطان آل دواء ال راع ل ر نسخه عامة له بنسبة تبلغ عُ    ,  Glivecاخت ذي يمكن توفي ر شوال
 .آلفة المصنع االصلي

ية    دول الغن ومات ال صناعة وحك ذي تفرضه ال ضغط ال ن ال رغم م دول  , بال ن ال د م نجحت العدي
ية  سياسية            , النام ي واالرادة ال نظمات المجتمع المدن دعم من م ة     , ب فقد تبنت  . TRIPSبفرض حماي

يا  راع في          آين ية اخت ون ملك ى تخفيض اسعار ادو             2001قان ال ال شكل فع , HIVية   بحيث ادى ب
ات   ضمن حماي ون بحيث ي ذا القان ى ه ديل عل ام الماضي الجراء تع ي الع يون ف وسعى القانون

TRIPS  ة ند . فعال ي اله ات     , ف ي حماي ى تبن ي عل تمع المدن يع المج اعدت مجام ع  TRIPSس م
ية           بلدان النام ند وال ي اله راء ف ين الفق ية لمالي غ االهم و بال ذي ه وم ال نافس العم ى ت اظ عل الحف

 .االخرى
 

سوء الحظ    قد توقفت حاليا ,  في الماضيTRIPSفان بعض البلدان التي آانت تستخدم حماية    , ل
ك    رخيص االجباري     . عن ذل ستخدم الت زيا آانت ت بما يسمح للحكومات تجاوز براءة اختراع (مالي

ية            سخ العموم تاج الن رخيص ان شكل مؤقت وت (لتخفيض اسعار االدوية المضادة للفيروسات       ) ب
ARVs(  ,وقفت عن تحدي الشرآات الصيدالنية الباهضة االسعار           ح يا ت والبلدان التي تصر   .  ال

 .هذه تكون عرضة للتهديدات الخارجية, على التزاماتها مثل آينيا والهند
 

ى بيان الدوحة          هناك حاجة ماسة العادة تفعيل الروحية التي ادت الى      , بمرور خمس سنوات عل
ة للبلدان الغنية والصناعة الصيدالنية هي االهتمام المرآزي        السجالت الغائر . صدور هذا االعالن   
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د خمس سنوات من تبني بيان الدوحة         •  تاثير  أن تقوم منظمة التجارة الدولية بمراجعة     , بع

ية    دواء باسعار معقولة في البلدان النامية            TRIPSاتفاق ر ال ى توف المراجعة يجب ان .  عل
ية ذات      نظمات دول ية وم تجارة الدول نظمة ال ا م وم به ستقلة تق ة م ومة بدراس ون مدع تك

 .عالقة بالتعاون مع الحكومات ومجاميع الصلحة العامة
ريكية عن اجبار       تحدة االم واليات الم توقف ال ي    ان ت ى تبن دول عل  TRIPS – plus • ال

وافقة    ة بم دها بالمقاطع ية وتهدي ية واقليم يات ثنائ ن خالل اتفاق راع م ية االخت ة ملك لحماي
 .منظمة التجارة الدولية

رة     • دول الفقي صادي لل سياسي واالقت دعم ال رى ال ي الكب دول الثمان وعة ال ر مجم ان توف
ة   يل حماي روط  TRIPSلتفع ة ش نظمة   و, TRIPS – plus ومقاوم ات م ع محادث دف

رة     بلدان الفقي ياجات ال صالح واحت ية م ة الملك ين حماي ثل قوان يث تم ية بح تجارة الدول . ال
الذي يسمح للدول المصنعة تصدير نسخ عمومية من        ( ,  الحل 6والعمل على تفعيل الفقرة     

 ).عقاقير براءة االختراع للبلدان النامية التي تفتقر الى قدرة سد االنتاج المحلي
رة  ان ية الفق دول الغن ى ال ية 6 تتبن شريعاتها المحل ي ت ل ف ي  ,  الح دعم الفن ر ال وان توف

سياسي واالقتصادي للبلدان الفقيرة لتفعيل وفرض حماية   وال
• 

TRIPSومقاومة قوانين  
TRIPS – plus .

ين           ريقيا قوان نوب اف رازيل وج صين والب ند وال ثل اله ية م دول النام ضر ال ان تح • 
TRIPS – plus وان تمنع شمول قوانين . اقيات التجارة الحرة في اتفTRIPS – plus في 

ية شريعات المحل ة , الت يق حماي تم تطب ية TRIPS  وان ي ة العموم تاج االدوي ضمان ان ل
 .لالستهالك المحلي ولتصديرها للبلدان النامية االخرى

شرآات الصيدالنية من الضغط على حكومات الدول الغنية من اجل فرض           • توقف ال ان ت
ية اختراع اآثر صرامة على الصعيد العالمي          ين ملك والكف عن اجبار الدول الفقيرة    . قوان

 .على تبني قوانين ملكية اختراع معقدة التي ال تاخذ الصحة العامة بنظر االعتبار
ثل       ة م تحدة ذات العالق م الم نظمات االم ر م أن توف • UNCTAD,WIPO,WHO 

  .TRIPSقيرة من اجل تفعيل حماية  المساعدة والدعم الفني المستقل للدول الف
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المـقدمـــــة 1.  
 

انتصارا , حقق المتفاوضون عن الواليات المتحدة االمريكية والبلدان الغنية االخرى        , 1994في   
د   ثة العه ية الحدي تجارة الدول نظمة ال ي م ية ف راع عالم ية اخت وق ملك ية حق را بادخال اتفاق (آبي

WTO(.  ية رف باتفاق راع    تع ية االخت وق ملك تجارية لحق وانب ال بلدان   ,TRIPS الج زم ال تل
ي    راز االمريك ى الط راع عل ية اخت نظام ملك رى ب راءة   , االخ ية ب وق ملك د حق نودها تمدي ن ب وم

الزالت النقاشات مستمرة حول االحتكارات واالرباح المتأتية من        .  سنة 20االختراع للعقاقير لمدة    
ا ت     راع وم ية االخت ة ملك تكارات  حماي ر لالب ن تاخي س  . سببه م ى العك ل عل ية  , ب ة ملك ان حماي

نا تدعى                  ل ثم سخ اق نافس مع ن راع يؤخر الت ية   (االخت واد عموم ى ارتفاع اسعار        ) م ؤدي ال ا ي مم
 .االدوية وهذا له تاثير آارثي على ماليين الفقراء في العالم

 
وقت      ية             ,  في نفس ال د لملك نظام العالمي الجدي يق ال تم تطب نما ي راع  بي بدات تهديدات جديدة   ,  االخت

ور  ة بالظه صحة العام اء  -لل رزها وب ع     . HIV اب تعامل م ية بال دول النام ن ال د م رعت العدي وش
وارث   ر ادوية منخفضة االسعار لمواطنيها   AIDS  وHIVآ وقد واجه هذا النهج تحديا . بتوفي

بل الشرآات الصيدالنية      ومية المكافئة الدوية براءات    التي سعت الى اعاقة انتاج المواد العم      , من ق
 .االختراع في البرازيل وتايلند

 
ذلك    يجة ل ام     , نت تياء ع شر اس واصر الممثلين التجاريين للدول النامية ان يتم بحث عواقب      , انت

TRIPS   ي رت ف دة اق ة جدي ين تجاري مولية وبقوان ر ش ية اآث ي دورات تنم ة ف صحة العام ى ال  عل
ذه الجهود الى      . 2001الدوحة     و الصحة العامة، والذي TRIPSاعالن بيان الدوحة حول  ادت ه

ية       ة              TRIPSينص ان اتفاق ة الصحة العام دول االعضاء من حماي نع ال ى حق البلدان    .  ال تم يان عل د الب واآ
ية          ية في استخدام اتفاق )WTO(النام TRIPS        من لتخفيض اسعار االدوية وآذلك تمكين اعضاء 

 . صناعاتها من االدوية العمومية احتياجاتها المحليةايجاد الحلول للبلدان التي التغطي
 

تمم التفاقية                اق رسمي م يان الدوحة هو اتف  والذي يمكن االعتماد عليه في تفسير      TRIPSان ب
ية  رة  , TRIPSاتفاق تقديم شكوى تحت مذآ تخدامه ل ن اس ذي يمك ات) WTO(وال سوية الخالف . 1لت

ك  ل ذل وق آ نوي   , وف ي ومع زام سياس ثل الت و يم ضاع  فه ة اع ية  ) WTO( لكاف ضمان ان اتفاق ل
TRIPS ال تعيق الفقراء من الحصول على الدواء باسعار معقولة. 

 
سنوات الخمس الماضية       . بان االمور قد ازدادت سوءًا, اثبتت الكوارث التي تلت البيان , خالل ال

يان الدوحة       يق ب ية من تطب دول النام ين ال دال من تمك ية وخاص  , وب دول الغن واليات تعمدت ال ة ال
تحدة    يها       ,الم تفق عل زاماتها الم تجارة الحرة         . تجاهل الت يات ال والضغوط ) FTA(من خالل اتفاق

ة الجانب    صاعدة من حماية                  . االحادي يس مت ية بمقاي دول النام ريكية ال تحدة االم واليات الم يدت ال ق
ية الاختراع التي تفوق تلك المتفق عليها في اتفاقية            اخرى وخاصة الدول   بلدان غنية    . TRIPSملك

ي      اد االورب اح من مفكرة التجارة      , االعضاء في االتح نوا ارب رج الصامت وج اختارت دور المتف
ريكية  د عملت الشرآات الصيدالنية ايضا على منع الدول النامية من استخدام تسهيالت              . االم وق

TRIPS وعلى تفعيل قوانين ملكية اختراع اآثر صرامة. 
 

ذه الضغوط       رغم من ه وبدعم آبير من   , مثل الهند وآينيا والفلبين   ,  قامت بعض الدول النامية    ,بال
ية   ية المحل تمعات المدن يع  المج ر    , مجام ة ولتوفي صحة العام سين ال ية لتح وات ايجاب اذ خط باتخ

ولة عار معق ة باس نقذة   . االدوي ة الم ر االدوي ي توفي نجح ف م ت ية ل بلدان النام ن ال د م ك فالعدي ع ذل م
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TRIPS.  
ذه الدراسة عدم اعتزام االمور التي تم طرحها في بيان الدوحة               ناقش ه وال تزال قوانين ملكية  . ت
ولة دواء باسعار معق ى ال ام حصول الفقراءعل ا ام ثل عائق راع تم ا, االخت ى وام بلدان عل درة ال م ق

ة        واجهة مخاطر الصحة العام ة حقوق الصحة العامة               . م زام لحماي د االلت ى تجدي سفام تدعو ال اوآ
نة في بيان الدوحة وتوصي ان يسعى آل من المانحين والدول النامية والشرآات الصيدالنية                 المعل

 .بشكل جدي
 

الحاجة الماسة للدواء بسعر معقول 2.  
 

ادة ف, 2000في   م الق نموية  تكل دة الت ية الجدي داف االلف وية الصحة في اه الم عن اول , 2ي الع
سان             ية االن ية لتنم ة االهم تثمار في قطاع الصحة هو في غاي ين ان االس غير ان الكوارث . مدرآ

ناقص  راي ت ية ال تظه بلدان النام رت ال ي دم صحية الت ي حصد  . ال ة ف راض المعدي ستمر االم وت
شباب ال وال ين االطف ي . 3ارواح مالي شرين الثان ي ت يان الدوحة ف ي ب نذ تبن اصيب , 2001فم

ر من       و  HIVوبذلك تبلغ حصيلة االحياء من المصابين بـ         . HIV مليون شخص بمرض     20اآث
AIDS 38,6يون شخص تهاب . 4 مل رئوي وال تدرن ال ثل ال ة االخرى م ا االمراض المعدي ام

بلدان الن      ى ال را عل ئا آبي ثل عب ذه تم ـ فه ي ج بد الفيروس يةالك ياة   . ام دد ح يور ته زا الط وافالون
 .متوطنة في البلدان الفقيرة,والتزال امراض مهملة مثل مرض النوم . الماليين

 
ك  ى ذل افة ال صال   ,  باالض دون ات شر ب ئة تنت ناك اوب بلدان  , )NCDs(ه تالء لل ر اب ذه تعتب وه

ية ية, الغن بلدان النام ي ال ر ف ر آبي ا تاثي ي له ع. والت ي الواق ر من , ف يات جراء % 80اآث من الوف
ية        NCDsاالصابة بامراض      دول النام بلدان ال توقع ان تتضاعف معدالت       . 5 مسجلة ب ومن الم

ين        سرطان ب ى    2002االصابة بال ية         % 60, 2020 ال دول النام نها سجلت بال . 6)1الشكل  ( م
ن   سبته م ي ارتفعت ن سكري الت االت داء ال ذلك ح ى 30وآ يون ال دين 230 مل يون خالل العق  مل

 .7واغلب الحاالت الجديدة سجلت في البلدان النامية. لماضيينا
 

 2020حاالت السرطان المتوقعة في  : 1شكل 

 
 مخطط معد من منظمة الصحة العالمية

 
وت   رض والم ى الم افة ال راض , باالض يا الن   ) NCDs(ام صاديا واجتماع راء اقت م الفق تحط

ي االنف       د يعن اق على الدواء مدى الحياة والرعاية تعني المزيد من المشقة التي في االغلب        العالج ق
 .تقع على عاتق النساء
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ية  بلدان النام ي ال صحية ف سين الظروف ال تطلب تح بهاتي دة ج ى ع ل عل تعاون بالعم   .  ال

ى الخدمات التي يحتاجونها                   راء عل وقات اساسية لكي يحصل الفق ناك مع ومنها التمويل  . وتبقى ه
ة وقلة الكادر الصحي            ال ة الخدمات المقدم شحة واجور الخدمات الصحية وقل ر آافي وال لذلك . غي

 .8يجب ان تسعى المجتمعات الدولية والحكومات الوطنية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة
 

يه  ن تتمكن المجتمعات الدولية من تحقيق اهدافها ان لن تتمكن من مواجهة مشاآل ارتفاع               , وعل ل
 .والتي تمنع ماليين الناس في العالم الثالث من تلقي العالج. راءات اختراع االدويةاسعار ب

 
دواء          ية لل ة العال ثل الكلف ر في مصاريف الخدمات الصحية للفقراء    ,تم فالمصاريف . العبء االآب

سبتها        بلغ ن صيدالنية ت في  % 60 – 20من المصاريف الصحية في البلدان الغنية و          % 20-10ال
 .9لفقيرةالبلدان ا

 
ية        بلدان الغن يس آحال ال ر ضمان صحي عام           , ول ية ال توف بلدان النام تشكل , ففي آسيا . فمعظم ال

ين   ي ب دخل اليوم ن ال وع م ة الدواءالمدف رو. 10% 80-20آلف ي بي صاريف % 70, وف ن م م
دخل اليومي          ع من ال دواء تدف سكان فقط يملكون ضمان صحي      % 52و . ال وهذا ال يشمل . من ال

 .11ذين يعيشون تحت خط الفقراوالئك ال
 

المرضى اولى من براءة االختراع: بيان الدوحة 3.  
 
 

وغالبا . يضحي ماليين النساء والرجال في البلدان النامية من اجل شراء االدوية التي يحتاجونها            
دواء الى الفقر                رعاية الصحية وخاصة ال ودهم آلف ال ا تق وااللية االساسية التي اثبتت اثر بالغ      . م

ففي آولومبيا حيث تجهز المواد العمومية      . فيض سعر الدواء هي المنافسة للمواد العمومية         في تخ  
ية      سوق المحل ية         , ثلثي ال ة العموم ة االدوي ثل آلف ة     , تم ع آلفة مثيالتها من ادوية      , بصورة عام رب

يا      شرآات المسجلة عالم راع المشمولة في اتفاقية               . 12ال ية االخت ين ملك ر ان قوان  TRIPSغي
سة االدوية العمومية     تحد    وبذلك تبقى االدوية الجديدة بعيدة المنال اال لشريحة ضئيلة في          . من مناف

  )1المربع (البلدان النامية 
 
 
 
 
 
 

13

 1415

 
ية  ثل اتفاق تاريخ   TRIPSتم ي ال راع ف ية االخت ة ملك ي حماي مل ف د واالش اق االوح .  االتف

ية اآدت االتفاقية           بلدان النام اة ال  على امكانية الدول اتخاذ التدابير لحماية  الصحة         لالستجابة لمعان
وية للمصلحة العامة ومنع سوء استخدام قوانين ملكية االختراع               ة واعطاء االول عرفت هذه  . العام

ة        ة الصحة العام ر بحماي وهي تمكن الدول من الحصول على ادوية براءات االختراع  او             , التدابي
ية باسعار            ة العموم يالتها من االدوي ل  مث ربع  ( اق د باسكال المي المدير الحالي لمنظمة  ). 2الم اآ

ية    ة       , الصحة العالم ية اجراءات الحماي ى اهم رهام في مجال حصول اآثرية          , عل فهي تضمن تغيي

 آيف اثرت قوانين براءات االختراع على اسعار الدواء في المكسيك : 1المربع 
تجارة الحرة المريكا الشمالية             1993في    ية ال مع الواليات المتحدة ) NAFTA( وقعت المكسيك اتفاق

من  ندا وض ية  وآ ذه االتفاق ك,  ه ع تل ريبا م تطابقة تق راع م ية االخت روط ملك ا ش سيك خالله ذت المك نف
ية ي اتفاق يها ف ام . TRIPSالمنصوص عل ول ع سيك نفس1999بحل ي المك ة ف عار االدوي  اصبحت اس

ا يكوان نسبة الدخل في المكس. 13اآثر من اسعار االدوية في فرنسا وآندا      , وفي الواقع , اسعارها في اورب
ي ي وف اد االورب ك لالتح ث تل ن ثل ل م ثل اق ريبا 2000تم ان% 20 سجلت االحصاءات تق سكان آ ن ال م

ن باليوم ل من دوالري مما ادى الى قلة استهالك الدواء بشكل متصاعد وهذا يدل ان. 14مدخولهم اليومي اق
. 15اغلب السكان ال يملكون ما تكلفه هذة االدوية
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TRIPS  رة تعانة بفت ن االس دول م ذه ال  ه
 .انتقالية لتاجيل التنفيذ

 
 
 
 
 
  
 

  TRIPS بعض حمايات الصحة العامة في اتفاقية  :2المربع 
فبامكان الدول استيراد المنتجات المسجلة ببراءة اختراع من اسواق دول اخرى) 6(وفقا لما ورد في الفقرة

رة     . فضة باسعار منخ   ية الفق بارية واالستخدامات الحكوم ومات من استخدام) 31(الرخص االج تمكن الحك
راع بشكل مؤقت وانتاج مواد عمومية شبيهة بها لسد الحاجة العامة              راءة اخت تم توضيح هذه الفقرة بشكل. ب

بلدان ة ال يمها لكاف ق وتعم ند . مطل ا ب يها  Bolarام وافقة عل سخ والم بار الن سمح باخت و ي ك فه اذ تل بل نف  ق
 .المسجلة من السوق بحيث تتوفر مباشرة الى السوق فور نفاذ االدوية المسجلة

سعينات  ة الت ي نهاي ة , ف رت آارث رونة  HIVاظه راع ذات م ية اخت ين ملك ى قوان ة ال ,  الحاج
 .باالضافة الى االستثمارات المتنامية في توصيل الرعاية الصحية

 
رونة في قانون براءة اال   2001في   في  TRIPS  الهند طبقت اتفاقية(ختراع الهندي  بفضل الم
لكسر ) ARVs(تمكن منتجي االدوية العمومية من تسويق االدوية المضادة للفيروسات            ) 2005

ذي فرضته الشرآات الدولية       سعر ال  في السنة   $ 10000لكل مريض في السنة مقابل      $ 360: ال
ى    .  يا ال صل حال عار لت ضت االس باعا انخف ري $ 136وت ل م سنة لك ي ال ذا  . ض ف ى ه يجة ال ونت

سية في المواد العمومية            ARVاالنخفاض الملحوظ باسعار        ذي تاتى من التناف ازدادت نسبة  ,  ال
ى   صل ال الج لت ين للع ي  1،6االشخاص المتلق ية ف بلدان النام ي ال يون شخص ف . 172006 مل

د اصبحت عالجات  ك فق ى ذل ود منتجAIDS و HIVباالضافة ال هولة بفضل جه ر س ي  اآث
ند        ة من اله واد العام ية       . الم يق اتفاق بل تطب ند    TRIPSق تمكن هؤالء المصنعين من دمج     ,  في اله

دة  بة دواء واح ي ح ات ف ية للفيروس ضادات اساس ة م تة  . ثالث ن الجرعات الثاب رآيبة م ذه الت ه
FDCs               شكل ابسط ى العالج ب بة عل وهي تستخدم آاساس في البرامج     .  تمكن المرضى من المواآ

 .في افريقياالعالجية 
 

وقت  س ال ي نف ية , وف بلدان الغن ت ال ية  , داب صناعة الدوائ ن ال ضغط م ن  ,ب بلدان م نع ال ى م عل
ية   ة اتفاق تخدام حماي ة  TRIPSاس ر االدوي ي . لتوفي ون   , 1997ف ية قان ريقيا الجنوب اصدرت اف

سعر مناسب             دواء ب ى ال ان الحصول عل ة لظم ل . االدوي صيدالنية بر   , بالمقاب شرآات ال فع قامت ال
ضائية ضد افريقيا الجنوبية ومارست الواليات المتحدة ضغوط آبيرة آي تستسلم افريقيا                 دعوى ق

ية  واليات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية                    . الجنوب زاع لل ناك ن ان ه وقت آ  WHOفي ذات ال
سمح للمصنعين المحليين انتاج ادوية براءات االختراع في حالة                     رازيل ي ون صدر في الب ضد قان

ية            عد  شرآات الدول بل ال يا من ق تاجها محل على . مما داى الى شجب عام على الصعيد الدولي       . م ان
ره ية    , اث ريقيا الجنوب د اف وتها ض صيدالنية دع شرآات ال قطت ال تحدة  . اس واليات الم حبت ال وس

 .شكواها ضد منظمة الصحة العالمية
 

ي ت   ية وه بلدان النام ومات ال واجهها حك ي ت رة الت صعوبات الكبي زمنة  ال ة الم ر االدوي اول توفي ح
يها  ات ملكية االختراع في البلدان النامية                , لمواطن اع اسعار حماي ساؤالت حول ارتف ارت ت وقد . اث

ية  تمعات المدن يع المج ية ومجم بلدان النام ومات ال سفام, قامت حك نظمة اوآ ضمنها م ضغط , ب بال
ين مل   يجة لقوان توازن نت ي ال تالل ف ذا االخ راجعة ه دول لم ى ال راععل ية االخت يه . ك ت , وعل آان

ية  صحة TRIPSاتفاق رابع   وال وزاري ال تماع ال ندة االج ي اج ة ف ور المدرج يعة االم ي طل ة ف العام
نظمة الصحة العالمية في الدوحة        حيث طرح اعضاء المنظمة    . 2001 قطر في تشرين الثاني      –لم

 ".تنموية " جولة تفاوضات تجارية 
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ذه التفاوضات لتكون تنم        بحيث تحاآي االهتمام المتزايد للبلدان النامية بخصوص       , ويةاتجهت ه
ية      تجارة الدول ين ال ر   , قوان ة      TRIPSآتاثي ر االدوي ى توف ذا االجتماع الى اصدار      .  عل وتوصل ه

ذي القى تجاوبا من آافة اعضاء منظمة الصحة العالمية               يان الدوحة وال االصرار على توضيح   . ب
ر    ة مع         TRIPSتاثي ى الصحة العام آان بالغ التاثير في    ,  سياسات الزراعة في البلدان الغنية       عل

 .اقناع الدول النامية للدخول في جولة جديدة من التفاوضات 
 

آيف يفيد بيان الدوحة الصحة العامة؟ 4.  
 

يان الدوحة بشكل صريح ان اتفاقية           ين ب  يجب ان ال تحد الدول االعضاء في منظمة       TRIPSيب
 )3المربع ( جراءات لحماية الصحة العالمية التجارة الدولية من اتخاذ اال

 
 
 
 
 
 
 

  والصحة العامةTRIPSاعالن الدوحة التفاقية : 3المربع 
 تحد من من  لن تحد وال يمكن لها انTRIPSنحن نؤيد ان اتفاقية :  من البيان4ذآر في الفقرة 

نؤآد ان  . TRIPSوعليه وبينما نحن نثبت التزامنا باتفاقية . صالحيات االعضاء لحماية الصحة العامة
االتفاقية يجب ان تنفذ بشكل يدعم اعضاء منظمة التجارة الدولية في حماية الصحة العامة  وخاصة توفير 

مة التجارة الدولية الستخدام بنود نؤآد على حق آافة اعضاء منظ, وبهذا الخصوص . االدوية للجميع
. وبشكل آامل التي توفر المرونة لتحقيق هذا الغرضاتفاقية  TRIPS

دواء      عار ال يض اس راءات لتخف اذ االج بلدان التخ شرعية لل ة ال درك الحاج يان ي خاصة وان الب
ة   تخدام حماي تحديد       . TRIPSآاس ية ل تجارة الدول نظمة ال ضاء م ة اع ذلك حاج درك آ يان ي الب

الصناعات الدوائية من استيراد نسخ عمومية لالدوية       ميكانيكية تمكن البلدان النامية التي تفتقر الى        
راع      راءة اخت زامية   . المسجلة بب ذا الن    . برخص ال  الزامي في  اآدت ان يكون الترخيص    TRIPSه

ي     سوق المحل ا يعني ان الدول التي التسد صناعتها الدوائية حاجتها المحلية . ال ال يمكن لها ان , مم
دوا            ر ال دان اخرى لتوفي ى بل تمد عل مدد البيان المدة االنتقالية للبلدان المتاخرة لتكون       , واخيرا. ءتع

 . مع الحق لهذه الدول لتمديد المدة2016
 

رات السلبية من قوانين ملكية                          دة للحد من التاثي ية واع يان يطرح ميكانيك رغم من ان الب ى ال عل
راع الل    . االخت انه خ ن ش يل م صيدالنية بالتقل شرآات ال ية وال دول الغن ت ال نوات قام  الخمس س
 .الماضية

 
سجل البلدان الغنية: االساءة والتقاعس 5.  

 
نذ    باالة والتقاعس في مواجهة االصرار                 , 2001م ين الالم ية ب دول الغن ال ال تارجحت ردود افع

يان الدوحة        ى تجاهل ب ر في                 .  عل ذنب االآب صيدالنية ال شرآات ال تحدة مع ال واليات الم تحمل ال ت
ين حم        يس باهضة لقوان ية االختراع   فرض مقاي ة ملك حيث تتعارض هذه القوانين  ) TRIPS-plus(اي

ات   تخدام الحماي ن اس ية م دول النام يق ال يان الدوحة وتع ي ب يها ف تحدة المنصوص عل واليات الم زامات ال ع الت م
ة      ة الصحة العام د حققت الواليات المتحدة  هذه االجندة من خالل االتفاقيات الثنائية واالتفاقيات ال              . لحماي تجارية لق

ية واشكال اخرى من الضغوط االحادية الطرف                تجارة العالم نظمة ال ية وتفاوضات مدعومة لم اما البلدان . االقليم
ية   بلدان النام تاجه ال ذي تح ي ال صادي والتقن سياسي واالقت دعم ال ر اي شكل من اشكال ال م توف ية االخرى فل الغن

ات   يق حماي يل وتطب ك  . TRIPSلتفع ى ذل افة ال ش, باالض زام   ف يل االلت ي تفع ة ف صورة عام ية ب بلدان الغن لت ال
 .بالتصاريح في البلدان التي تفتقر الى قدرة التصنيع
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  االمريكيةTRIPS-plusمفكرة 
 

ي        صيدالنية ف شرآات ال تجارية لل تمامات ال ح االه شكل واض تحدة ب واليات الم رحت ال ش
ية          بلدان النام تجارية مع ال (ب الواليات المتحدة للممثلية التجارية      فمثال اعلن مكت  . التفاوضات ال

USTR (  ي يم داخل ادة تنظ ن اع واليات    "ع ي ال ة ف تكارات خالق يق اب صالحنا لتحق م لم ثل دع يم
ك في مجال الصناعة الصيدالنية       تحدة بضمنها تل عمدت ادارة الرئيس بوش , ومؤخرا. 18"الم

صدار المط                 بحث او است ية من ال نظمة الصحة العالم نع موظفي م ى م تقد تاثير   عل بوعات التي تن
ية   صحة العالم ى ال تجارية عل ريكية ال تحدة االم واليات الم ة ال ي . 19سياس ل ترم ذا العم به

الواليات المتحدة الى تحقيق انسجام دولي لقوانين ملكية االختراع بمستوى يوازي او يفوق قوانين              
 .TRIPS20الواليات المتحدة التي هي اآثر صرامة من قوانين 

 
وم  ف حك تعجب  موق ى ال و ال تحدة ال يدع واليات الم ين    , ة ال يقة ب ة الوث ود العالق ع وج ة م خاص

  ممثل للصناعة الصيدالنية في اللجنة االستشارية20حاليا هناك . USTRالشرآات الصيدالنية و 
ـ   ك   . USTR 21ل ى ذل دة مرات بتاجيل تعيين ممثلين عن الصحة    USTRقامت  , باالضافة ال ع

ة في لجنة االستش     وقد تم رفع   . 22اريين الصناعيين آما هو منصوص في القانون الفدرالي       العام
تحدة  واليات الم ية لل ة الفدرال ي المحكم ضائية ف وى ق بار دع ذه  USTR الج يق ه ى تطب عل

زامات  ذه . االلت تمويل من                       وه رار يوقف ال نواب االمريكي ق ى ان يصدر مجلس ال الدعوة ادت ال
 .23جراء المناسباللجان االستشارية حتى يتم اتخاذ اال

 
يتضح تاثيرالصناعة الصيدالنية على الحكومة االمريكية وموقفها من حقوق ملكية االختراع في            

صدرها  ي ت سنوية الت ة الدراسات ال ند مقارن شكل واضح ع ية ب بلدان النام بحث  USTRال ع ال م
ريكيين   صنعين االم صيدالني والم بلدان     )PhRMA (ال ي ال راع ف ية االخت ر ملك صوص اط  بخ

ر  . االخرى رف بتقري ذي يع سنوي ال ر ال تم التقري تجارة  ,  الخاص301يح ون ال سه قان ذي اقتب ال
ة ملكية االختراع في البلدان االخرى     USTR ان يحصي مكتب  ,االمريكي  يس حماي مدى تطابق مقاي

تحدة   واليات الم ي ال ة ف وب للحماي ستوى المطل ع الم ارض  .م ي تع بلدان الت رات لل لت تحذي وارس
يس اال ريكيةالمقاي تجاري, م دات بالحضر ال ضمنت تهدي ي دراسات  . ت ن التوصيات ف د م والعدي

PhRMA  الخاص هي اما متطابقة او متشابهة الى حد آبير301وفي تقرير . 
 

 )FTAs(اتفاقيات تجارة حرة ثنائية واقليمية 
 

يان الدوحة في                      ى ب ريكية عل تحدة االم واليات الم وافقة ال رغم من م م تتغير  , 2001بال  السياسة ل
ع        ريكية في الواق تجارية االم ك       , ال ل عوضا عن ذل ائل اخرى لضمان          , ب ى استخدام وس عمدت ال

 .الوصول الى اعقد مستوى من حماية ملكية اختراع على المستوى العالمي
 

 TRIPS احترام بيان الدوحة فيما يخص اتفاقية        USTR طلب الكونكرس االمريكي من        2002في   
ة عندما ا   غير ان آافة اتفاقيات . FTAs 24 صالحية التفاوض مع USTR عطى والصحة العام

FTA               وقعة والتي التزال في طور التفاوض قد غضت النظر عن االلتزامات االساسية للبيان  الم
نافس العمومي                         راع التي تحد من الت ية االخت ة ملك ى من حماي ستويات اعل ك بفرض م . 25وذل

تحد             واليات الم رغم من ان اغلب شرآاء ال تجارة هم من البلدان النامية مع الماليين من   بال ة في ال
 .26الفقراء الغير قادرين على دفع آلفة الدواء الباهض الثمن
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 : التاليةTRIPS-plus على قوانين FTAتشمل اتفاقية 
االستخدامات ( توسيع مجال براءات االختراع الصيدالنية لتشمل االستخدامات الجديدة           •

 .وصياغات, )ة مستخدمة اصالالعالجية الجديدة الدوي
سويق لمدة خمس سنوات                   • سريرية باحتكار الت تجارب ال ومات ال ات لمعل ز الحماي , تعزي

 .27وهذا مايعرف ايضا بخصوصية المعلومات
تخدام    • وارئ واالس االت الط ط ح شمل فق بارية لت رخص االج ويات اصدار ال د اول تحدي

 .الحكومي الغير تجاري وحاالت التنافس
دواء في مكان آخر بسعر              مقاضاة تجارة    • سويق ال راءات ت ة المسجلة بب  عرضية لالدوي

 .ارخص
راع      • راءات االخت ب لب ة بمكات رات االداري راع للتاخي راءات االخت تكارات ب يع اح توس

 .وسلطات ضبط االدوية
راع            • راءة االخت دواء بحاالت ب سجيل ال ط ت ذلك منع التسجيل والبيع للمواد العامة       , رب وب

 .ءةاثناء حقبة البرا
وبات لبراءات االختراع واعطاء الشرآات الصيدالنية حقوق المستثمر وحقه            • فرض عق

 .وآذلك ما يخص التبذير في اعطاء التراخيص االلزامية, في رفع دعوى 
راءة • نح الب سبق م ي ت ات الت نع المعارض ر , م راع الغي راءات االخت اء ب ة الغ واعاق

 .مستوفية
 

ية يجة التفاق ة نت صحة العام واقب ال ريكية ع رة االم تجارة الح  ال
TRIPS-plus   

ية     بلدان النامية            FTAان اتفاق تحدة وال واليات الم ين ال وقعة ب تنذر بعواقب وخيمة على صحة     ,   الم
ستزداد ,  البلدان النامية  على FTAsتؤآد الدراسات في حالة فرض      . وسالمة الناس في هذه البلدان     

دة وستبقى مرتفعة بمرو         ة الجدي . مما يؤدي الى عواقب مدمرة على الفقراء   . ر الزمن اسعار االدوي
رو يا وبي ثال آولومب ية , فم تا اتفاق د وقع تحدة FTAق واليات الم ع ال ين. م تا االتفاقيت ى  آل ملتا عل ش

روط راع   TRIPS-plus ش راءة االخت دة ب د م ضمنها تمدي زمتة ب ط   مت ومات ورب تكار المعل واح
 ).4المربع  (براءة االختراع

 
عار اع اس ام  ارتف اع الع تابعة للقط صحية ال رامج ال ية للب درة المال ذلك الق دد آ دواء ته ر .  ال تظه

ية             ي ان اتفاق نك الدول ثة للب د           FTAدراسة حدي تحدة و تايالن واليات الم ين ال تؤدي الى اهمال   ,  ب
رنامج الحكومي الوطني لتايالند لمعالجة    والذي  HIVالذي يوفر الخدمات لـ HIV وAIDS الب

 .28 تايلندي بهدف تحقيق تغطية شاملة80000ـ  لARVsيشمل 
 

زمن     مقاومة للعالج او تظهر     ARVيظهر بعض المرضى في المراحل االولى من         , بمرور ال
تقلوا الى المرحلة الثانية من               يهم ان ين ية وعل ندهم اعراض جانب  15والتي تشكل تقريبا  ARVع

ية واد العموم ن الم ى م رحلة االول ة الم عف آلف ـ بالم$ 6737(ض ة ب رخص . 29)$482قارن وال
صنيع     ندية ت ومة التايل سمح للحك بارية ت صالها    ARVاالج تفاوض الستح ية او ال رحلة الثان الم

ل    أ لها حكومة البرازيل عادة       . باسعار اق ية تلج و بيان الدوحة  TRIPS وهذا يتماشى مع بنود  . تقن
ي     . نك الدول ا للب زانية  المستقبلية المخصصة من           , ووفق الحكومة التايلندية لمعالجة   يخفض من المي

HIV)    ية        . 30)1جدول مما ,  يحد من استخدام الرخصة االجبارية      FTAوان  فرض اتفاق
 .يهدد ديمومة البرنامج
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ى المدى البعيد التفاقيات             : 1جدول    ة عل باء الصحة العام في توفر االدوية باالسعار     FTAاع
 في آولومبيا بيرو وتايال المناسبة

 
 

ى الصحة العامةالتاثير عل المصدر  FTA المعني باتفاقية 

النظام الصحي الكولومبي   , 2020بحلول  2005 31منظمة الصحة االمريكية
ع      يقوم بدف نويا لتغطية   $ م940س اضافي س

ريبا    ة وتق ات االدوي ستخدم  6نفق يون م  مل
ر    دواء عب ى ال ى الحصول عل ضطر ال سي

انظمة الصحة

FTA آولومبيا– الواليات المتحدة 

 آمعدل 9،6سترتفع اسعار االدوية بنسبة     2005 32وزارة الصحة البيروية
سبة    ى ون سنة االول شرة  100لل الل ع خ

سبة   نوات ون الل 162س نة18 خ .  س
199،3 سنوات ستتحمل بيرو    10وبمرور  

منها $ 110آمصاريف اضافية لالدوية $ م
تتكبدها الدور البيروية

FTA بيرو– الواليات المتحدة 

رخيص 2006 34البنك الدولي بل  الت ن ق دد م باري المه االج FTA
FTA          د يخفض من آلفة الخط الثاني من  ق
الج  ب   ARVع ية اغل تاج ال ذي يح  وال

سبة   ى بن ر   %. 90المرض ي توفي ذا يعن ه
 في ميزانية الصحة الوطنية 33$ بن3،2

. سنة20التايلندية خالل 

 تايالند– الواليات المتحدة 

 
 
  

الة" ان USTRتدعي  يةالرس يات   "  الجانب ي بعض اتفاق ملها ف م ش ي ت ية الت صحة العالم لل
FTA ,                 ة ة الصحة العام ة لحماي يس الالزم ية باخذ المقاي بلدان النام سمح لل ذه الرسالة الجانبية    . ت ه

اق الطرفين                          ؤآد اتف تحدة وطرف تجاري ثاني التي ت واليات الم وقعها ال تفاهم ت رة ال سميت بمذآ
نود   ى ب ذه ال FTAعل ر ان ه ين    غي ن قوان د م ية التح ائل الجانب نص  TRIPS-plusرس ي ال  ف

 .35الرئيسي خاصة وان تنفيذ الرسالة الجانبية ال يلغي البنود المذآورة في االتفاقية
 

 صور اخرى من الضغط االمريكي
يات    ى اتفاق استخدمت الواليات المتحدة اساليب اخرى للضغط على البلدان  , FTA باالضافة ال

يذ مس      ية لتنف ة ملكية االختراع        النام ى من حماي هذا يشمل مراقبة  قوانين حماية الملكية   , تويات اعل
يس الواليات المتحدة              ى مقاي سبة ال بلدن االخرى ن وفرض قوانين   )  الخاصة 301تقارير  ( في ال

TRIPS-plusخالل تطبيقات منظمة التجارة الدولية . 
 

 -أ  الخاصة301تقارير 
تحدة في فرض ضغو           واليات الم ط احادية الطرف على البلدان الفقيرة خالل مراحل   استمرت ال

ة ملكية االختراع في البلدان االخرى              ,  الخاصة  301 يم حماي ر سنوي يق ففي حالة عدم   . وهو تقري
تحدة يمكن ان توضع في قائمة اولوية المراقبة                واليات الم يس ال دول مع مقاي بما . اذعان احدى ال

 التي تلزم الدول    FTAبوجود  . ة تجارية احادية الطرف   يعني امكانية ان تواجه تلك الدولة مقاطع      
شروط      يا ب تمكن الواليات المتحدة والشرآات الصيدالنية االن من استخدام         , TRIPS-plusقانون ت

  .TRIPS-plus الخاص آاداة اضافية في فرض قوانين 301اسلوب 
 
 

 12



يم            تحدة شرعت بتقي واليات الم ثال ال شيلي في شهر ايار          301فم تشيلي وقعت  . 2006 خاص لت
ية  ي   FTAاتفاق ريكية ف تحدة االم واليات الم ع ال ين  . 2003 م ي قوان ى تبن ا عل رة اياه  مجب

TRIPS-  plus  رابط براءة االختراع وخصخصة المعلومات وبسبب تفسير تشيلي هذه .  بضمنها ت
صيدالنية صناعة ال ريقة الترضي ال زامات بط وم , االلت صناعة ان تق  بوضع USTRاوصت ال

 .USTRوتشيلي حاليا هي تحت مراقبة . 36 الخاصة301 في اولويات قائمة مراقبة تشيلي
 

د استخدمت الواليات المتحدة االمريكية اسلوب          الخاص في الضغط على البلدان لتطبيق   301وق
ين    قامت الواليات المتحدة االمريكية بوضع الهند   2006 من جانب واحد وفي       TRIPS-plusقوان

راقبة        ويات م خصخصة (لعدم التصريح بحق احتكارللمعلومات التجريبية السريرية       . 301في اول
ومات س   ). المعل دة خم سويق لم راد بالت راع االنف راءة االخت ك ب ق لمال ي الح يث يعط بح

نوات ندية    . 37س ومة اله ى الحك ضغط عل ضا بال صيدالنية اي شرآات ال ت بعض ال  . 38قام
ـ      ع ل ندي خاض ون اله ن ان القان رغم م و . TRIPSبال ند     فه دواء باله راقبة ال سلطة م سمح ل  ي

ية بسرعة                      ة العموم ى االدوي وافقة عل راع للم راءة االخت سريرية لصاحب ب ومات ال استخدام المعل
 .اآبر

 
بلد                      بار ال ون اخت ادة النظر قان ند باع ية في اله ية حكوم نها لم تكن صارمة     . قامت لجنة داخل ولك

 .40البرلمانمن المتوقع تقديم مقترح تشريعي امام  . 39بخصوصها
 

ية واد العموم نافس للم ل الت ومات يقل تكار المعل دواء , اح ى ال راء للحصول عل درة الفق وتحطم ق
سعر مناسب ي  . ب سريرية ف ريبية ال ومات  التج صا للمعل ومات خصي يا اعطت المعل ثال آولومب م

ذلك. 2002 يجة ل ول , نت بحوث بحل در ال ن  2020تق ور دواء اضافية م تتحمل اج يا س  ان آولومب
ـ            در ب ية تق رادفات عموم ر م يون دوالر   535غي  ترآيبة 86هناك اآثر من, باالضافة الى ذلك .  مل

 .41لالدوية من غير مرادفات عمومية نتيجة لخصخصة المعلومات
 

ية      واد العموم ول للم ية للوص درة المحل ب الق ى حج افة ال ومات   , باالض ع المعل تعامل م ال
ين ا               ى مالي ذلك عل ر آ ند يؤث ل نموا الذين يعتمدون على            بخصوصية في اله بلدان االق ناس في ال ل

ندية بضمنها       ية اله واد العموم تاج العمومي لـ     . الم ARVذآرت الدراسات ان االن ARV مثل 
ر وخافض الحرارة ريتونافير يمكن ان ينتج بتطبيق نظام تخصيص معلومات   تبقى . 42اتازانافي

ـ            م ل ندية مصدر مه شرآات اله ى      ARVال ثمن حت ولة ال واليات المتحدة العالمي        المعق رنامج ال  ب
رئيس الطارئة الغاثة     . HIV وAIDS لعالج   وم خطة ال ثال تق  بشراء )AIDS) PEPFARفم

ع    ندية            ARVوتوزي ية اله شرآات العموم بل ال يه  .43 المصنع من ق خصخصة المعلومات  . وعل
نة او تطلب من المصنعين اعادة التجارب                     رة معي ية لفت سة العموم نع المناف ا تم وهذا . السريريةام

ندما تكون صالحية وفعاليه                          ويه عالج بعض المرضى ع ى تم ه يدعو ال يا الن بول اخالق ر مق غي
 .الدواء الذي يتم اختباره موجودة اصال

 
  امتيازات منظمة التجارة الدولية-بـ 

تجارة الدولية ان تلتزم بقوانينها                  نظمة ال ى م نظم ال دن التي ت ى الم  ان  باالضافة الى ذلك يمكن   . عل
يازات اآثر             ية امت تجارة الدول نظمة ال وبدون الدعم الذي تقدمه بعض الدول مثل       . يطلب اعضاء م

تحدة واليات الم ة    , ال اع آاف ى اجم تطلب الحصول عل ك ي ستحيل خاصة وان ذل يها م ول ال فالدخ
ية سرية مع البلدان الغنية       . االعضاء    شمل مفاوضات ثنائ ياز ي ة التي يضطر خاللها آاف, االمت

 .بضمنها ملكية االختراع,  الطموحين للقبول بالتزامات منظمة التجارة العالميةعضاءاال
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ة   يان الدوح ر ب نذ تمري رة      , م بلدان الفقي بار ال يازات الج ذه االمت تحدة ه واليات الم تخدمت ال اس
ية  ا التفاق وقها وفق ي عن حق وحة التخل ذا , خاصة . TRIPSوالطم تحدة ه واليات الم تخدمت ال اس

بال للتخلي عن الفترة االنتقالية مما يجبر البلدان االقل نموا                  االسلو  بوديا والني ى آوم ب للضغط عل
ة      تظار لغاي ة          2016االن راع لالدوي ية اخت ة ملك فقط المقاومة المنظمة من قبل      . 44 لوضع حماي

ات    ية والحماي رة االنتقال ن الفت بوديا م ستفيد آوم ضمن ان ت ين ت ين الكومبودي المفاوضين التجاري
 .45الخرىا

 
نظمة التجارة الدولية والداخلة على                        يا مع م بلدان المتفاوضة حال ر ال سه يمكن ان يجب االسلوب نف

 . بضمنها فيتنام اثيوبيا والوسTRIPS-plusتنفيذ قوانين 
 

 الموقف الحيادي للبلدان الغنية االخرى
ندة     شجب اج ية اخرى ت دان غن ادة بل ن ق ة م صريحات العام ناك بعض الت ت ه  TRIPS-plusآان

تحدة  واليات الم بل ال ن ق نفذة م ي . الم ـ  2004ف ي لل ر العالم الل المؤتم رئيس AIDS خ خر ال  س
وقهم في                 تبدال حق ية باس بلدان النام زاز ال يامها بابت تحدة لق واليات الم سي جاك شيراك من ال الفرن

ة  تاج ادوي ارة حرةHIVان يات تج رها الحك. 46  باتفاق ي تقاري تحدة اآدت ف ة الم ية المملك وم
ة    ية حماي ى اهم ستوى عل رفيعة الم ية   TRIPSال ريقية ومفوض ية االف ر المفوض ضمنها تقاري  ب

وق ملكية االختراع      بصورة عامة التزمت الدول الغنية التي رفضت نهج , مع ذلك ). CIPIH(حق
صمت تحدة بال واليات الم راع  , ال ية االخت ات ملك واجهة حماي م لم دون دع رة ب بلدان الفقي ة ال تارآ

 .قدةالمع
 

ية اخرى      دان غن تحدة الن شرآاتهم الصيدالنية                 , بل واليات الم تدخل مع تجارة ال د تختار عدم ال ق
ا من قوانين          مجموعة صناعية امريكية فهي     PhRMAفبالرغم من ان    . TRIPS-plusتجني ارباح

ية رعية اورب ة ف ك شرآات ادوي ن , تمل سو سميث آالي ضمنها آالآ تحدة(ب ة الم انوفي ) المملك س
يس افن سا(ت ر ) فرن يا( وباي ى    . 47)المان ية عل دول النام تفاوض ال ندما ت ك ع ى ذل افة ال باالض

ين    ية تجارة حرة يجب ان تغيرقوانين ملكية االختراع الوطنية بحيث              TRIPS-plusقوان في اتفاق
ق    TRIPS-plusتطبق شروط      شكل مطل شرآات الصيدالنية التي تبيع االدوية           . ب ة ال ر ان آاف غي

بلدان      ية   في ال ية     , النام شرآات االورب ذه التغييرات      , بضمنها ال تفع من ه خاصة االعتماد على   . تن
 .TRIPS-plusجهود الواليات المتحدة لفرض قوانين 

 
 "حل الصحة العامة "6الفشل في استخدام الفقرة 

 
ر الى سعة سد                              بلدان التي تفتق تمكن ال اد الحل المناسب لكي ت يان الدوحة هو ايج احد اهداف ب

دواء من استيراد االدوية العمومية برخصة اجبارية            حاج  ية من ال ادى عناد الدول الغنية . تها المحل
ريبا جعلت الوصول الى حل                      راطية التي تق راقيل البيروق ع والع ق الموان ى خل ناء التفاوضات ال اث

ن   ر ممك ر غي رة        . 48ام ل الفق ية ح تجارة الدول نظمة ال ام لم ر الع سمية المدي ن ت رغم م  6بال
ية باال ية التاريخ سانية      . تفاق تمامات االن ع االه تعامل م ية ال تجارة الدول نظمة ال درة م بت ق ا يث مم

تجارية        تمامات ال ى االه ر حكومية بضمنها اوآسفام سخرت من   . 49باالضافة ال نظمات الغي الم
 .50الحل الملفوف بالشريط االحمر

ى االن   وبة        , ال تائج المطل دم الحل الن م يق  لم ينذر اي عضو TRIPSلس وفقا الخر تقرير لمج. ل
ية      تجارة الدول نظمة ال يق الحل         , م رح لتطب نظام المقت , بالنسبة للبلدان المستوردة  . 51باستخدام ال

سبب صعوبة الطريقة        ذا ب ية والخوف من االنتقام         , ه درة التقن دان الق بل على العكس يبدو ان     . وفق
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ولم تنجح  . العديد آانوا بطيئين في تنفيذ االتفاقية     . البلدان الغنية من جانبها غير متسرعة النجاحه      

ة في استخدام الميكانيكية لتصدير االدوية لبلدان تفتقر الى سعة االنتاج المحلي    ولم تصدر . اي دول
شريع         تحدة اي ت واليات الم نما وافق االتحاد االوربي على شروط تنفيذ حل         . 52يفعل الحل   ال بي
 .53 2006الصحة العامة فقط في اواسط 

 
يد        ر تعق ته اآث ون جعل ذت القان ي نف ية الت بلدان الغن ي     . وال تمع المدن ود المج ن جه رغم م فبال

ين    تت انها غير فعالة وفقا لـ مدسن سان فرنت           . والمصنعين العمومي شريعات اثب ندا ت يرز شرعت آ
ات     تيراد عالج اول اس ي تح نتين وه ضت س ي ام شريعات   ARVالت ا للت ية وفق العموم

 .54الكندية
 

المدير .  من ايصال الدواء يمثل تهديد جدي لشرعية منظمة التجارة الدولية          6عدم قدرة حل الفقرة      
ية    تجارة الدول نظمة ال ي لم ام الحال ل    ,الع ي الح ضعف ف اط ال ادراك نق وا ب دا ت شكيك . 55ب وت

ي بالحل يالقي دعم من اغلب الدول           المج   هناك ثالث دول  2006بحلول تشرين االول    . تمع المدن
 .56فقط تتقبل الحل رسميا وهي الواليات المتحدة وسويسرا والسلفادور

 
 تدوينات الشرآات الصيدالنية: حملة صامدة .6

م تفسرالشرآات الصيدالنية بيان الدوحة بانة اشارة اليقاف تنفيذ قوانين ملكية            صارمة في البلدان ل
 .اعتبروها نقطة لتغيير التكتيكات, بل على العكس, النامية

 
 حجج ضعيفة لقوانين ملكية اختراع اآثر تعقيدا

 
صيدالنية تعطي مبررين اساسيين لفرض حماية ملكية اختراع معقدة وتعتبرها لصالح               صناعة ال ال

رة بلدان الفقي صارمة : ال ية ال ة الملك ين حماي ية   االول ان قوان ر ابداع ر عقاقي زا لتطوي شكل حاف  ت
 ) .R&D( والثاني انها تسترد استثمارات هامة مخصصة للبحث والتطوير

 
نما  داع في البلدان الغنية فهي التشجع االبداع في              بي شجيع لالب ية ت ة الملك  يمكن ان تكون حماي

رة       بلدان الفقي ادة آيمياوية   م 1556 من   21 فقط   2004و  1975 بين   –بل على العكس    . او الجل ال
 .57جديدة تم تسويقها آانت تستهدف امراض في البلدان الفقيرة آالمالريا والبلهاريزيا

 
ك      ى ذل ية االختراع            , باالضافة ال ة ملك رتبطة بحماي ية الضخمة الم دات المال ادت الى  الميل    , العائ

دال من االتجاه نحو االبداع                 صيدالني ب تئجار في القطاع ال ن اغلب البحوث   في الواقع ا  . نحو االس
رات قليلة                             اذج موجودة اصال مع اضافة تغيي ة او نم ر آلف نماذج اآث صناعة هي ل رها ال التي تدي

يد في العالج        يها تف دواء موجود اصال         . عل يق االحتكار ل ا تعتبر ادوية       . 58لتحق ادرا م ذه ن وه
ية  ا ادارة االغذية والد            % 15و  . ابداع دة التي صرحت به ة الجدي يقات االدوي ) FDA(واء من تطب

نذ    ة    1989م  والتي اعتبرت تطور في المجال السريري لمنتجات آانت موجودة في             2000 ولغاي
 .59السوق

 
ع    ر دور قوانين ملكية االختراع مريب في مجال تشجيع البحوث       , في الواق فبحوث العديد من . يعتب

ى دعم من بحوث ممولة من الحكومة              تمد عل ة تع ة الخالق كرس االمريكي  وجد تقرير للكون  . االدوي
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ين       21 ان   2000في    ية ماخوذة             1992 و 1965 دواء مبتكر ب ومة او تقن ان مطور باضافة معل  آ
 .60من بحث ممول فدراليا

 
ى عندما تحث الشرآات الصيدالنية على حماية ملكية اختراع اآثر تعقيدا في بلدان فقيرة               ليس , حت

ى    صول عل شرآات للح ث ال تفعة تح وق من ناك س تاج االR&Dه بلدان  الن صلحة ال ة لم دوي
ية ريبا . 61النام ي       % 90تق اد االورب شمالية واالتح ريكا ال ي ام ي ف ية ه يعات الدوائ ن المب م
يابان بلدان االخرى, وال ي ال يعات ف ية . 62باالضافة للمب ات ملك ية من حماي ل اي آم ن تجع ول

 .الصيدالنيةاالختراع النساء الفقيرات والرجال في افريقيا الجنوبية هدفا مربحا للصناعة 
 

رة  ة المبتك ن االدوي د م ى العدي دون االستحصال عل ى ب ر , حت ن اآث صيدالنية م صناعة ال ى ال تبق
ربحة    صناعات الم دل     . ال ردودها عن مع ل م نويا  % 19ال يق % 5خاصة بمقارنتها  مع معدل . س

ى    R&Dبالرغم من االدعاءات باالنفاق على  . Fortune 50063 شرآة وفقا لتصنيف 500الغن
ي  , رت االحصاءات ف صرف2004اظه شرآات ت ية,  ان ال االت القياس ي الح ن % 41, ف ط م فق

ر          بحث والتطوي ى ال داتها عل نما تصرف    , R&Dعائ . 64في مجال التسويق واالدارة   % 32بي
 . 65 بليون دوالر سنويا على اوراق المجالت االعالنية اللماعة25تقريبا , هذا يشمل مثال

 
 بين الضغط والترهيب

 
ين   ضغط  رض قوان ريكية لف ومة االم ى الحك صيدالنية عل شرآات ال دات TRIPS-plus ال  ب

تائجها االساسية      شرآات حاليا بالسعي لفرض      . تظهر ن ذه ال الجديدة من خالل " حقوقها"فاخذت ه
ية     دول النام والحكومة ايضا يجب ان تنافس ,  الخاصة301مثال تشيلي تخضع لمراجعة . محاآم ال

شرآ  ها ال ر تفرض راءات     اوام زامات ب ن الت سيراتها م رض تف ى ف ي ال ي ترم صيدالنية الت ات ال
وتحاول الشرآات  . 66 تشيلي –االختراع الصادرة وفقا التفاقية التجارة الحرة الواليات المتحدة         

ين        صيدالنية فرض قوان ى في البلدان التي لم توقع فيها الواليات المتحدة اى          TRIPS-plusال  حت
 . 4ر المربع انظ, اتفاقية تجارة حرة

 
 

 
676869

 
 
 
 

  في الفلبينTRIPS-plusمحاولة شرآة فايزر فرض قوانين 4: المربع
نوفارسك. 67وامراض القلب هي سبب اغلب الوفيات, ثمانية مليون فلبيني يعانون من ارتفاع ضغط الدم 

اثمان باهضة في الفلبين بمقارنته مع البلداندواء لعالج ارتفاع ضغط الدم والذي تنتجه شرآة فايزريباع ب, 
م من مدخولهم اليومي واي آلفة اضافية تعني. المجاورة  ة دواءه ين يدفعون آلف خاصة وان اغلب الفلبيني

ية واقب آارث ط    . ع ي اواس تنتهي ف ك س راع نوفارس راءة اخت رض ان ب دواء, 2007وبالف لطة ال ت س قام
دو سخ ارخص من ال تيراد ن ية باس راع لتحقيق الكفاءة بين النسختين          الفلبين راءة االخت هذا ما. اء المسجل بب

 ويسهل تصاريح التسويق ويوفر نسخ انسبBolarيعرف باستباق االموروهو قانوني وفقا لقانون بوالر
دواءحالما تنفذ مدة براءة االختراع بنود بوالر).  شهرا 18خاصة وان تصاريح التسويق تاخذ      ( سعرامن ال

وهي مستخدمة في البلدان االخرى بضمنها الواليات المتحدة,  ومع التشريعات الفلبينية   TRIPS تتوافق مع 
ندا ريكية و آ دواء. االم رادف ل تيراد م ا اس ية تدعي به ومة الفلبين زر رفعت دعوى ضد الحك ر ان فاي غي

ير قانوني ويجب عدمحتى لو آان ذلك بنية استباق االمور فانه غ     . نوفارسك  المسجل قبل انتهاءمدة البراءة
راءة دة الب تهاء م سخ لنورفاسك اال بان تيراد ن سماح باس رابط     (ال ا تتطلبه) قاعدة تعرف بالت تعدى م وهي ت

TRIPS          ي ون الفلبين نوع في القان رارمؤقت بالمنع في هذه الحالة لضمان عدم.  وهو مم يجب ان يصدر ق
وفي حالة آسب فايزر هذه الدعوى هذا سيعيق. 68استيراد الحكومة لنماذج نوفارسك حتى نهاية مدة البراءة

 .69TRIPSمستقبال ايجاد دواء بسعر مناسب وسيتحدى الحكومة وحقها الوطني في تطبيق تسهيالت 
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TRIPS  :والتهديدات المتباطئة بوادر امل حمايات  7.  
 

يان الدوحة              ى ب ى استمرار تمكن بعض الدول على             , بمرور خمس سنوات عل ل عل ناك دالئ ه
ات    ولكن الضغوط منعت العمل , قامت ماليزيا باصدار ترخيص اجباري . TRIPS فرض حماي

ستقبال   ب ا م  أو العمل   TRIPSاما ادخال حماية    , وتحاول بلدان اخرى مثل الفلبين وآينيا والهند       . ه
ا  صناعات الصيدالنية والواليات المتحدة االمريكية             , به دات ال رغم من الضغوط وتهدي وسبب . بال

 .نجاح هذه الدول يعود بالدرجة الكبرى لفعالية ضغوط المجتمعات المدنية
 

رغم من وجود       م      بال ه مظل نقاط المضيئة اال ان المشهد بمجمل معظم البلدان لم تمارس . بعض ال
وقها  ة               . حق سمح باستخدام الحماي شريعات التي ت دخل الت م ت من % 31في الواقع   . 70وبعضها ل

والر              ين ب يق قوان ية قامت بتطب بلدان النام و .  مما يسهل سرعة ادخال االدوية العمومية      Bolarال
تاج قوانين    % 53  استيراد مماثلة مما يسمح باستيرد نسخ من االدوية المرخصة ببراءات         قامت بان

 .71االختراع من اي مكان من العالم
 

 استخدام ماليزيا للرخص االجبارية
 

في السابق ,  من الهندARV الستيراد عالجات 2003استخدمت ماليزيا رخخصة اجبارية في       
ول اس    تفاوض ح زيا لل صيدالنية مالي صناعات ال رت ال صة   اجب تخدام الرخ ن اس دال م ل ب عار اق

بارية ك. االج ع ذل ية  , م ا  التفاق بلد وفق وق ال سياسية وحق ى االرادة ال صحة ال ارت وزارة ال اش
TRIPS بارية رخص االج يل اسعار  ,  الستخدام ال سبة  ARVلتقل ى بن رحلة االول من % (81 الم

ى   $ 315 ك توقفت ماليزيا عن استخدام الرخص االج         . 72)فقط $ 58ال وهي حاليا  , باريةمع ذل
واليات المتحدة االمريكية والتي مستقبال ستحد                         ية تجارة حرة مع ال د اتفاق تفاوض لعق في طور ال

 .الى حد آبير من قدرتها لفرض رخصة اجبارية
 

TRIPS   اندفاع جديد لحمايات : الفلبين
 

ي  ات  , 2005ف يذ حماي سمح بتنف د ي ون جدي ين قان تحدثت الفلب ضمنها TRIPSاس ر قوا ب ين تق ن
ية واآدت على حق الحكومات الستخدام                  ة والرخص الحكوم تيراد المماثل شريعات رخص االس بت

 .73 الستخدام وتسجيل االدوية العمومية قبل انتهاء براءة االختراعBolar قوانين بوالر 
 

ون يؤدي الى تخفيض اسعار الدواء     ذا القان يذ ه الرتفاع  ضغط الدم , مثال دواء نورفاسك. ان تنف
زر          بل فاي ربع   (المصنع من ق ريبا عشر سعره الحالي       ) 4الم ومة تق باستيراد مرادفه ( يكلف الحك

ستان ن باآ ة  ) . م ن معارض رغم م ية بال شريعات الفلبين ر الت ة عب زداد القائم  PhRMAوت
 .74والحكومة االمريكية
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 TRIPSاالستخدام الناجح لحمايات : آينيا 
 

ية في          . 2001 في TRIPS فرض قانون ملكية اختراع بحمايات       نجح ضغط المجتمعات المدن
راع في                        راءة االخت يا تحت ب ة الموضوعة حال ة من االدوي سخ عام تيراد ن سمح باس ون ي ذا القان ه

يا  شكل قانوني آمواد عامة في مكانات اخرى            . آين تج ب نها تن استيراد المرادفات  , وعادة. 75ولك
دان اخرى               ة من بل سخ  من االدوي تحدد بن ة فيها بشكل مطلق         حيث , ي يع االدوي م ب ونتيجة لذلك  .  ت

نافس للمواد العمومية الى تخفيض سعر المرحلة االولى من              الى ثلث سعر النسخة    ARVادى الت
راع      راءة االخت بلد يحيا به تقريبا      76,المسجلة بب ل ل ح هائ  مليون شخص مصاب بـ 3،1وهو رب

HIV , 20000077 منهم تحت العالج. 
ر ان في       ون طلب موافقة مسبقة من صاحب براءة          اد, 2006غي ديل يصحح قان ومة تع خلت الحك

ئات  تيراد  المكاف راع الس رادفات     . 78االخت تيراد الم هولة اس ى س ر عل شكل آبي يؤثر ب ذا س ه
رح    ى ط رامات عل رض غ نع ف ية لم ة الحكوم ضعف الخط يARVوي شكل عموم ام . 79 ب وق

رات       يم التظاه ية بتنظ تمعات المدن ن المج ي م ف محل وا    ,تحال ية وقام ات التثقيف شر االعالن  ون
رلمان في معارضة القانون المقترح              والتعديل اليزال مطروح للتصويت    . باشراك اعضاء من الب

 .وتستمر آينيا باستيراد االدوية المعقولة الثمن, في البرلمان
 

  
 

 تحت التهديد TRIPSفرض حمايات : الهند 
 

ون  ند لقان ي TRIPSخضعت اله ن ض , 2005 ف ى ضرورة ولك ي اآدت عل تمع المدن غوط المج
من قوانين براءات االختراع يستثني حماية براءة       ) د(3وان مقطع   , خاصة  . شمول حمايات مهمة   

ة     دة الدوي تخدامات الجدي فات االس دة او وص صيغ الجدي راع لل راءات   االخت صة اصال بب مرخ
راع ن تحت صالحيات , اخت د ممك و تحدي ال الب. TRIPS 80وه يص مج ستطيع , راءاتوبتقل ت

صيدالنية من             صناعة ال نع ال ومة ان تم نظام التصريحي لبراءات االختراع وذلك         الحك تهاك ال ان
ومة او تجديد االدوية التي هي نسخة جديدة من وصفات االدوية القديمة             والتي هي ال مبتكرة    . بديم

 .وال جديدة
 

راءات ى الب نافس عل يان بالت رد او اي آ ذلك الي ف سمح آ ون ي سيرها القان ي ت روحة الت  المط
صيدالنية    شرآات ال ناك تقريبا      . ال ان ه وبما ان الهند . 2005 و 1995 تقديم مسجل بين    10000آ

ـ            سبة ل ية بالن رة انتقال ؤهلة لفت تم التعامل مع هذه التقديمات لبراءات االختراع باسلوب         , TRIPSم
ريد ندوق الب ال   . 81ص توحا خ ان مف ي آ نافس العموم ن ان الت رغم م سنواتبال ذه ال االن , ل ه

راءاتهم    رض ب ق ف ون ح راع يملك راءات االخت ي ب ي  , حامل تاج العموم ريض االن ذلك تع وب
شل  نع احتكار االدوية التي هي في                     . 82للف ر الفرصة لم راع يوف راءة االخت بدأ ب ان معارضة م

رة   ر مبتك يقة غي ذا    . الحق من ه ع ض تقديمات تق ن ال د م ر ان العدي ية تظه ومات االول والمعل
 .83لتصنيفا

 
ك قامت الشرآة الصيدالنية السويسرية نوفارتس مؤخرا خالل دعوى قضائية بالتاآيد على              مع ذل

ة موجودة اصال                 راءات الستخدامات اخرى الدوي نع ب فهذا غير قانوني وفقا التفاقية , ضرورة م
TRIPS )  5انظر المربع.( 
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84,85,86,87

 
 
 
 

 ءات الهندينوفارتس تتحدى قانون البرا: 5المربع 
راءات  ة الب ساعي لمعارض ود الم راءة, بوج تكار ب ارض اح با يع سرطان  طل ية مرضى ال دمت جمع ق

بما ان آيلفيك هو نسخة مجددة.  لوآيميا –دواء لعالج مرض سرطان الدم المزمن       , نوفارتس لدواء آليفيك
آان هذا. 84 تم رفض االحتكار     وبذلك. هو غير مشمول ببراءة االختراع    ) د(3لذلك وفقا للفقرة    , لدواء قديم 

الج ر الع ضمان توفي شرة. ضروري ل صل ع عره ي ان س دواء آ تاج ال ق ان وفارتس بح ردت ن ندما انف ع
وغير راضية بالحكم. 85)بالسنة$ 2،700(سعر النسخة العمومية الهندية  )  دوالر بالسنة  27000(اضعاف  

تئنافيتين ين اس وفارتس دعوت دمت ن رار احتك       . ق ى ضد ق من) د(3والثانية لدحظ الفقرة , ارها لكيلفيك  االول
ون البراءات الهندي TRIPS87دعاوي نوفارتس االستئنافية تتحدى بشكل مباشر حق الهند بتبني      . ,86قان

خاصة. وان آسب نوفارتس للدعوى له تاثيرات سلبية على توفر االدوية في الهند والبلدان النامية االخرى .
.درين لالدوية العمومية للبلدان النامية االخرىوان الهند هي اآبر المص

تهديد لبرنامج مكافحة   HIV و AIDS  الحالة في البرازيل: فعال
 

عار     ات لخفض اس تخدان الحماي يعة باس ي الطل رازيل ف ت الب نذ ضمان توصيل   ARVآان م
يا في        بارية لتجنب براءات              . 1996العالج دول رازيل باستمرار استخدام الرخص االج هددت الب

راع    دال من فقدان سوق آبيرة         . ARVاالخت , االسعارفضلت الشرآات الصيدالنية تخفيض    , وب
دالت عالج  زل مع ن  ARVلتن ى $ 6240م سنة $ 1336ال ي ال واحد ف ريض ال ذا . 88للم ه

رنامج عالج يع ب ن توس رازيل م ن الب وقايةARV االنخفاض مك ي ال تثمارات ف يع االس  . وتوس
ة            الم في مقاوم ى صعيد الع يلة عل نجاحات القل رازيل احد ال رنامج الب ر ب  AIDS   و HIV يعتب

راء   ع الخب بينما بنهاية . 2000 مليون في 1،2يكون عدد المصابين في البرازيل بحدود    ان   توق
ناك   2005 ان ه ين   620000 آ ي حامل ذلك يكون معدل انتشاره محصور بنسبة   HIVبرازيل  وب

0،5%89.  
ك    لكل $ 2،500 بشكل ثابت بحيث ان البرازيل تدفع حاليا معدل          ARVارتفعت اسعار   , مع ذل

واحدة      سنة ال ا . مريض بال ناعة لعالجات المرحلة االولى               وبم ديهم م تكون ل ,  ان اغلب المرضى ت
دة وادوية مرحلة ثانية التي هي مسجلة ببراءات اختراع                  ة جدي رازيل استخدام ادوي ى الب تقدر . فعل

تخدام      تم اس رازيل ان ي حة الب الج     % 80وزارة ص صة لع زانية المخص ن المي  HIV) 445م
يون  تيراد ) مل صفها   ARV الس ر من  ن ريتونافير \ايفافيرنز و لوبينافير: ذهب لثالثة ادوية سي اآث

 .90وتينوفوفير) آاليترا(
 

تهديد باصدارها الرخصة االجبارية                 ر بال را وتينوفوفي رازيل اسعار آاليت الرخصة . خفضت الب
ة عالجات        بارية لكاف ستوردة لتخفيض اسعارها      ARVاالج  مليون دوالر   769 وبذلك توفير  الم

ول      ومة بحل ك     . 91 2011للحك يا حرم من               , مع ذل تخذ اي اجراء والمريض حال م ت ومة ل الحك
 .وارتفاع االسعار هذا ال يلبث ان يخرج البرازيل من االلتزام العالمي للعالج, الدواء

 
 
 

 طرق جديدة الى االمام لتقديم المرضى على البراءات 
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صارمة            راع ال ية االخت ات ملك ى حماي يات ا       , باالضافة ال خرى آالتمويل العام    يمكن ان تلعب ال
ا في توسيع االبتكارات          أات دورا مهم , اصدرت جمعية الصحة العالمية قرار   , 2006في  . والمكاف

ية تاسيس مجموعة عمل مع الحكومة                  نظمة الصحة العالم يا تطلب من م رازيل وآين رحته الب اقت
ئة التي تعاني منها البلدان النامية             ية لالوب بحث والتنم يات دعم ال اشار القرار  ان . 92لفحص ال

ين ملكية االختراع التكفي لتطوير ابتكارات االدوية عندما تكون السوق االحتمالية صغيرة او            قوان
دواء له تاثير على االستمرار بالعالج                 اع اسعار ال تة بحيث ارتف ر ثاب ويؤآد بيان الدوحة على    , غي

 .93اولوية الصحة العامة على قوانين ملكية االختراع
 

ساهم     ين صارمة لملكية االختراع                يجب ان ت تنفاذ قوان اف اس ية في ايق بلدان النام مثال اصدر  .  ال
سان   ي ني الن ف ي اع اد االورب شاورات   2006االتح دا بالم ذي ب ي وال اد االورب ن االتح ب م  يطل

دول االفريقية           صادية مع مختلف ال شارآة االقت يات الم للتخلص من االتفاقات التي , الخاصة باتفاق
ى ات تجاوز عل يات ت ك . TRIPS 94فاق ى ذل افة ال ى   , باالض ي ال اد االورب و االتح يان يدع الب

يق الفقرة     على البلدان الغنية االنتباه لهذه البيانات من البلدان النامية بما انهم       .  الحل بشكل تام   6تطب
ي    رى ف ي الكب دول الثمان وعة ال ة مجم ر قم ن مؤتم ربون م ندة . 2007يقت يا ان االج نت المان اعل

يجب . 95دون االشارة اذا ما آان ذلك سيشمل توفير الدواء        , مواضيع ملكية االختراع  ستتضمن  
دعم اعضاء مجموعة الدول الثماني الكبرى احصاءات بيان الدوحة والنظر باتخاذ اجراءات                 ان ي
ضمان وصول االدوية الى الفقراء وضمان مرونة حصول  البلدان النامية على احتياجات       دة ل جدي

ة  صحة العام ات .ال ية   TRIPS الن حماي بلدان النام ي ال ستخدمة ف ي   ,  م دول الثمان وعة ال مجم
رى  ات الكب يذ حماي ي تنف ية ف بلدان النام ساعدة ال ضا عن سبل م بحث اي TRIPS    يجب ان ت

رة          ية الفق ضمان استخدام وفعال ياج       ,  الحل  6ل تاآد من احت  الى المزيد من التعديالت     TRIPSوال
 .96صورة حقيقيةلضمان حماية الصحة العامة ب

 
 
 

التوصيــات  8. 
دواء هو من ابسط حقوق االنسان         ى ال يتحملون اعباء عدم , الفقراء وخاصة النساء. الحصول عل

يه     ية الحصول عل ناء   , امكان واقب المرضية   , من ناحية الف واقب االجتماعية  , الع االقتصادية -والع
تمام بالمرضى    تجارة          . 2001في   . وااله نظمة ال يع اعضاء م  الدولية على بيان الدوحة     وافق جم

تجارية ى المصالح ال ة عل صحة العام وية ال ضمان اول تمع . ل ية والمج بلدان النام بل آل من ال وتق
ية حسنة          يان بن ذا الب ي ه ا منهم تفهم الحكومات الشمالية والصناعات الصيدالنية اخيرا         . المدن ايمان

راع في                 ية االخت صارمة لملك ين ال ية  من القوان بلدان النامية   للمضار المتات بعد خمس  , مع ذلك .  ال
بلدان النامية دون آبح            , سنوات  وارث الصحية في ال تستمر البلدان الغنية والشرآات    . وبتنامي الك

 .الصيدالنية في تجاهل حق الفقراء بحصولهم على الدواء
 

 :لتقليل اعباء القوانين الصارمة لملكية االختراع توصي منظمة اوآسفام بما يلي
 
 

د خم    • أن تقوم منظمة التجارة الدولية بمراجعة تاثير       , س سنوات من تبني بيان الدوحة     بع
ية    دواء باسعار معقولة في البلدان النامية            TRIPSاتفاق ر ال ى توف المراجعة يجب ان .  عل

ية ذات      نظمات دول ية وم تجارة الدول نظمة ال ا م وم به ستقلة تق ة م ومة بدراس ون مدع تك
 .مجاميع الصلحة العامةعالقة بالتعاون مع الحكومات و
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ي           ى تبن دول عل ريكية عن اجبار ال تحدة االم واليات الم توقف ال ان ت • TRIPS – plus 
وافقة    ة بم دها بالمقاطع ية وتهدي ية واقليم يات ثنائ ن خالل اتفاق راع م ية االخت ة ملك لحماي

 .منظمة التجارة الدولية
سياسي واالقت   • دعم ال رى ال ي الكب دول الثمان وعة ال ر مجم رة ان توف دول الفقي صادي لل

ة   يل حماي روط  TRIPSلتفع ة ش نظمة   , TRIPS – plus ومقاوم ات م ع محادث ودف
رة     بلدان الفقي ياجات ال صالح واحت ية م ة الملك ين حماي ثل قوان يث تم ية بح تجارة الدول . ال

الذي يسمح للدول المصنعة تصدير نسخ عمومية من        ( ,  الحل 6والعمل على تفعيل الفقرة     
 ).الختراع للبلدان النامية التي تفتقر الى قدرة سد االنتاج المحليعقاقير براءة ا

رة   ية الفق دول الغن ى ال ية 6ان تتبن شريعاتها المحل ي ت ل ف ي  ,  الح دعم الفن ر ال وان توف
سياسي واالقتصادي للبلدان الفقيرة لتفعيل وفرض حماية   وال

• 
TRIPSومقاومة قوانين  

TRIPS – plus .
ث    ية م دول النام ضر ال ين       ان تح ريقيا قوان نوب اف رازيل وج صين والب ند وال ل اله • 

TRIPS – plus وان تمنع شمول قوانين .  في اتفاقيات التجارة الحرةTRIPS – plus في 
ية شريعات المحل ة , الت يق حماي تم تطب ية TRIPS  وان ي ة العموم تاج االدوي ضمان ان ل

 .لالستهالك المحلي ولتصديرها للبلدان النامية االخرى
تو   • شرآات الصيدالنية من الضغط على حكومات الدول الغنية من اجل فرض        ان ت قف ال

ية اختراع اآثر صرامة على الصعيد العالمي          ين ملك والكف عن اجبار الدول الفقيرة    . قوان
 .على تبني قوانين ملكية اختراع معقدة التي ال تاخذ الصحة العامة بنظر االعتبار

تحدة ذات ا    م الم نظمات االم ر م ثل  أن توف ة م لعالق • UNCTAD,WIPO,WHO 
  .TRIPSالمساعدة والدعم الفني المستقل للدول الفقيرة من اجل تفعيل حماية  
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تي تقوم بها الشرآات الصيدالنية الحاملة لبراءات   سلطة ضبط الدواء تعتمد بصورة عامة على معلومات التجارب السريرية ال 27

39.3اتفاقية . اختراع للموافقة على  النسخ العمومية من الدواء تباعا للفقرة  ,  TRIPS ,  تحتاج حماية المعلومات التجريبية
د على المعلومات التجريبية لتحقيق هذا يعني ان السلطة الحكومية لمراقبة الدواء تعتم. السريرية  فقط مقابل االنفتاح العام الغير مرخص

فكل ما , مع ذلك عند انتاج  او استيراد نسخة عمومية من دواء . الفعالية والضمان للنسخة العمومية للدواء المسجل ببراءة اختراع
 تعتمد على المعلومات وسلطة المراقبة تستطيع ان, يحتاجه المصنع هو مطابقة المواد الحيوية بين دواءه وبين النسخة المسجلة بالبراءة

قانون احتكار المعلومات يمنع االستعانة بالمعلومات التجريبية السريرية . المسبقة المجربة سريريا الثبات فعالية الدواء وصالحيته
 عندما يريد المنتج, ونتيجة لذلك . وعادة ما يكون هذا لمدة خمس سنوات. او حتى اصدار تصريح تسويق, للشرآة التي استحدثته

فعلى الشرآة انتاج . العمومي انتاج نسخة عمومية من دواء اليمكنه االعتماد  على المعلومات الموجودة للنسخة المسجلة ببراءة
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لالستثمارات الثابتة في قطاع الصحة والخدمات وانهاء : مع الحاجة ايضا,     لتداول عوائق الحقوق الصحية  في البلدان النامية 96

يذهب للرعاية االساسية % 20, دخوالتهم الوطنيةمن م% 0،7المانحين مستعدين باعطاء . اجور المستخدم للرعايات الصحية االساسية
 . مليون موظف صحي4،25وتعيين وتدريب . والتمويل التام للتمويل الدولي لمحاربة ايدز والتدرن الرئوي والمالريا

: org.rostrosyvoces.www
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 2006تشرين الثاني , منظمة اوآسفام الدولية
ي ومهجة آمال ياني               بل روهيت مالبلن ذه الدراسة من ق واوآسفام تشكر تعاون آل من راآيل. اجريت ه

وز تيفيني بورآ رانت وس ر ب ز وجنيف ستاس واليزابيث وابوك وآوباآومي ز فيي نا فاين اوين آربكي وهلي وآ
ذه الدراسة             داد ه ين في اع ذه جزء من سلسلة دراسات آتبت استجابة للنقاشات العامة. آومر وروث م وه
 .حول التنمية ومواضيع السياسات االنسانية

 
والبحث باالضافة الى, يماتعل, الحمالت, يمكن استخدام هذا النص بكل حرية وبدون مقابل لغرض الدفاع       

ل صدر بالكام رفة الم دم مع ورة. ع تخدامات المذآ ذه االس سجيل ه تم ت يف ان ي وق التال ك حق ب مال يطل
أما من اجل االقتباس الغراض اخرى ومن اجل الترجمة واستخدامها. الغراض متابعة فعالية هذه الدراسة    

 .يجب استحصال ترخيص وقد تفرض اجور, في المنشورات
  uk.org.oxfam@publishوان البريدي  العن

 
لة      رجاء مراس وع ال ذا الموض صوص ه ومات بخ ن المعل زيد م للم

advocacy@oxfaminternational.org 
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م        ر والظل ة لمكافحة الفق ول جذري ريكا  : حل سفام ام تراليا  , اوآ سفام اس , اوآسفام في بلجيكا, اوآ
ندا    سفام آ , اوآسفام هونك آونك  , ام بريطانيا اوآسف, اوآسفام المانيا ,  اآريسي -اوآسفام فرنسا , اوآ

بانيا  سفام اس ندا , اوآ سفام ارل ندا , اوآ سفام نيوزيل يك  , اوآ سفام آب ندا واوآ سفام هول رجاء . اوآ ال
  org.oxfam.wwwعنونة اي هذه الوآاالت للمزيد من المعلومات او زيارة الموقع 
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E-mail: info@oxfam.ca
www.oxfam.ca

Oxfam New Zealand 
PO Box 68357, Auckland 1032, New Zealand 
Tel: +64.9.355.6500 (Toll-free 0800 400 666) 
E-mail: oxfam@oxfam.org.nz
www.oxfam.org.nz

Oxfam France - Agir ici 
104 rue Oberkampf, 75011 Paris, France 
Tel: + 33 1 56 98 24 40.  
E-mail: info@oxfamfrance.org
 www.oxfamfrance.org
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Tel: +31.70.342.1621 
E-mail: info@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl

Oxfam Germany 
Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Germany 
Tel: +49.30.428.50621 
E-mail: info@oxfam.de
www.oxfam.de

Oxfam Québec 
2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200,  Montréal, 
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Tel: +1.514.937.1614 
E-mail: info@oxfam.qc.ca
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Oxfam GB 
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Oxfam International Secretariat: Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford, OX2 7DL, UK 
Tel: +44.(0)1865.339100. Email: information@oxfaminternational.org. Web site: www.oxfam.org
Oxfam International advocacy offices: E-mail: advocacy@oxfaminternational.org
Washington: 1112 16th St., NW, Ste. 600, Washington, DC 20036, USA Tel: +1.202.496.1170.  
Brussels: 22 rue de Commerce, 1000 Brussels, Belgium Tel: +322.502.0391.  
Geneva: 15 rue des Savoises, 1205 Geneva, Switzerland Tel: +41.22.321.2371.  
New York: 355 Lexington Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017, USA Tel: +1.212.687.2091.  
Linked Oxfam organizations. The following organizations are linked to Oxfam International: 
Oxfam Japan Maruko bldg. 2F, 1-20-6, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Japan 
Tel: + 81.3.3834.1556. E-mail: info@oxfam.jp Web site: www.oxfam.jp
Oxfam India B55, First Floor, Shivalik, New Delhi, 1100-17, India  
Tel: + 91.11.26693 763. E-mail: info@oxfamint.org.in Web site: www.oxfamint.org.in
Oxfam observer member. The following organization is currently an observer member of Oxfam International, working 
towards possible full affiliation: 
Fundación Rostros y Voces (México) Alabama No. 105 (esquina con Missouri), Col. Nápoles, C.P. 03810 México, D.F.  
Tel/Fax: + 52 55 687 3002. E-mail: communicacion@rostrosyvoces.org  
Web site: www.rostrosyvoces.org
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