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 الكلفة عالية وليس هنالك من فوائد تذآر 
 
 

رة      تجارة الح ي ال رية ف ية الفك وق الملك ة حق -TRIPS(حماي
PLU (              ة الملكية الفكرية ية من حماي رت المستويات العالم آيف أث

ين   درة األردني ى ق ية عل ريكية األردن رة األم تجارة الح ية ال ي اتفاق ف
 .لى األدويةالحصول ع

 
 

 
ستويات العالية من حماية حقوق الملكية الفكرية، أي                     ريكية فرض الم تحدة األم واليات الم (تواصل ال

TRIPS-PLUS (         ية، وبذلك، فإنها تحرم الفقراء من الحصول على األدوية الضرورية بلدان النام ى ال عل
ثمن    ان من شروط انضمام األردن إلى منظمة التجار             . الرخيصة ال د آ ة العالمية واتفاقية التجارة الحرة     وق

ريبس                   ية ت ام اتفاق ريكية أن تطبق أحك تحدة األم واليات الم وق الملكية       ) TRIPS(مع ال ة حق وهي حماي
شكل ملحوظ، إذ أن أحكام                             د ارتفعت في األردن ب ة ق تجارة الحرة، ويذآر أن أسعار األدوي رية في ال الفك

ريبس  ية ت ر) TRIPS(اتفاق وق الفك ية حق ذا   الملك ي عن ه شكل جزئ سؤولة ب رة الم تجارة الح ي ال ية ف
ستويات المتشددة من حماية الملكية الفكرية، إال عائدًا قليًال من                       م يكن للم ك فل ى ذل اع، وباإلضافة إل االرتف
ي المباشر والتطوير واألبحاث على المستوى المحلي وآذلك التسريع في                  تثمار األجنب سبة لالس نافع بالن الم

ة   ستطيع   إدخال أدوي ن ي ي األردن، ولكن األردن ل اع ف ي االرتف ة ف ستمر أسعار األدوي ة، وست دة فعال جدي
ريبس       ية ت وق الملكية الفكرية للتجارة الحرة لتخفيض آلفة   ) TRIPS(استعمال ضمانات اتفاق ة حق حماي

واليات    ع ال رة م تجارة الح ية ال ي اتفاق شترآة ف ية األخرى الم بلدان النام ى ال ة، وعل ذه األدوي تحدة، ه  الم
ريبس              ية ت ى اتفاق بلدان المنضمة إل ذلك ال ية الفكرية للتجارة الحرة أن          ) TRIPS(وآ وق الملك ة حق حماي

    .تأخذ بعين االعتبار عواقب هذه االتفاقية على الصحة العامة في بلدانها
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 : ملخص

TRIPS ريبس          ية ت نذ ظهور اتفاق ة   ) ((م رية للتجارة الحرة       حماي ية الفك وق الملك ، 1995في عام   ) حق
رية في اتفاقية                              ية الفك وق الملك ة حق ى من حماي ستويات أعل تدرج في فرض م تحدة بال واليات الم دأت ال ب

رة   تجارة الح ريبس  (ال ام ت افية) TRIPS-PLUS(أحك ن    ) اإلض ل م ذا يجع ية، وه بلدان النام ى ال عل
عار   ة بأس ى األدوي صعب الحصول عل ين   ال ودة ب رة المعق تجارة الح ية ال ت اتفاق د أدخل ا، وق ن تحمله يمك

ام               شددًا من أحك تحدة إطارًا مت واليات الم المستويات العالمية اإلضافية   ) (TRIPS-PLUS(األردن وال
ية الفكرية         وق الملك ة حق التي ال تزال الواليات المتحدة تفرضها على البلدان النامية، بالرغم من           ) من حماي

واليات المتحدة مع بلدان أخرى تميزت بمستويات أآثر            أن اتفاق   دتها ال ة التي عق تجارة الحرة الالحق يات ال
ادة مستوى حماية الملكية الفكرية                          ضًا زي وب من األردن أي ان المطل د آ رية، وق ية الفك ة الملك شددًا لحماي ت

 . وذلك بموجب شروط انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية
 

د ارتفعت أسعا      ة في األردن بنسبة        لق ، واألسعار المرتفعة لألدوية تهدد     2001منذ عام   %) 20(ر األدوي
TRIPS-PLUS(فقد ساهمت أحكام تريبس     . اآلن االستمرارية المالية لبرامج الصحة العامة الحكومية       

تفادة من ضمانات الصحة العامة لتخفيض            )  تمنع االس ة وستؤخر أو س اع أسعار األدوي اإلضافية في ارتف
ستقبل         دة في الم ة الجدي ى أصناف         . أسعار األدوي نافس عل ومات الت د أخرت حصرية المعل شكل خاص ق ب

سبة  ة بن بل   % 79األدوي ن ق ثًا م روحة حدي ة المط ن األدوي تعددة  ) 21(م شرآات الم ن ال ة م رآة أدوي ش
ام              ين ع ا ب سوق م ى ال سيات إل ك آان من الممكن أن يكون عددًا آ           . 2006 و 2002الجن ر ذل بيرًا من  و بغي

يع أصنافها              رة بجم ثمن ومتوف ة رخيصة ال ك هو حصرية المعلومات التي          . أصناف األدوي سبب في ذل وال
ريبس   ية ت ام اتفاق د أحك ي أح وة  ) TRIPS-PLUS(ه ن الق دًا م ًا جدي ف نظام ذي يخل افية ال اإلض

تكارية    راءة االختراع      (االح ويق لخمس سنوات وذلك بتأخير التسجيل والموافقة على التس   ) المنفصلة عن ب
 . أو أآثر، حتى في األحوال التي ال يوجد فيها براءة اختراع

 
صرية        يق ح سبب تطب ك ب نافس، وذل ا م يس له ي ل ة الت ناف األدوي افية ألص صاريف اإلض ت الم وآان

ين      ا ب سيات م تعددة الجن ة الم رآات األدوي بل ش ن ق ومات م ى  6.3المعل يون دوالر إل يون 22.04 مل  مل
د تسب    بت هذه المصاريف اإلضافية أن يدفع نظام الصحة العامة واألفراد أسعارًا أعلى بكثير من              دوالر، وق

رة ولكن غير المعدية، مثل الضغط المرتفع،                  دة الضرورية لمعالجة األمراض الخطي ة الجدي واع األدوي أن
ة  دة لمعالج ة الجدي ثال، فاألدوي بيل الم ى س ية، وعل راض العقل سكري، واألم ة، ومرض ال  مرض واألزم

ر منها في مصر، حيث ال                             ى ستة أضعاف في األردن أآث سكري وأمراض القلب تكلف من ضعفين إل ال
 . حماية حقوق الملكية الفكرية أية عوائق في هذا الشأن) TRIPS(تشكل اتفاقية تريبس 

 
ي األ  رية ف ية الفك شددة للملك ام المت وائد من إدخال األحك ة ف نالك أي م يكن ه ك، ل ى ذل ردن، باإلضافة إل

يق    نذ تطب ريكيين م سؤولين األم ن الم ره م تجارة األمريكي وغي ثل ال ية لمم يدات االيجاب ن التأآ رغم م بال
ية  م يكن هنالك أي استثمار أجنبي مباشر في األردن من قبل شرآات األدوية منذ                    . االتفاق شكل خاص، ل وب

ام    رآيب أو تصنيع األدوية باالشتراك مع الشرآات المحلية، ب          2001ع الرغم مما لذلك من تأثير خطير       آت
ة      ى الصحة العام ى عشرة أضعاف السعر لبعض               . عل ين ضعفين إل ا ب إن المرضى في األردن يدفعون م

يًا بواسطة اتفاقيات ترخيص أو                         ة محل تاج األدوي تم إن ًا بالمرضى في مصر حيث ي دة مقارن ة الجدي األدوي
تثمار األجنبي الوحيد الذي قامت              ان االس د آ به شرآات األدوية المتعددة الجنسيات هو توسيع شرآات، وق

ية التي تتبع الدعاية التجارية، حيث يتم استعمال أسلوب مبيعات صارم للتأآد من أن األدوية                المكاتب العلم
 .الغالية الثمن التي بها براءة اختراع تستعمل بدًال من األصناف الرخيصة الثمن
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ك، فإن األحكام الصارم         ى ذل ة للملكية الفكرية لم تشجع شرآات األدوية المحلية في األردن          وباإلضافة إل
ة منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة، فلم           ر األدوي يام باألبحاث وتطوي ى الق عل
رًا، فإن المنتجات الجديدة التي تطرح في األردن ليست                دة، وأخي ة جدي ة أدوي ر أي شرآات بتطوي ذه ال م ه تق

ي،      إال اد األوروب تحدة أو االتح واليات الم ي ال نها ف الن ع ري اإلع ي يج تجات الت ن المن سيطًا م زءًا ب  ج
ثمن وال يمكن للناس                             نها في األردن باهظة ال دة التي يجري اإلعالن ع ة الجدي ذه األدوي وأسعار معظم ه

ة الت                           ذه األدوي يل من ه تم إال شراء القل م ي ذه األسعار، ول ثل ه ين تحمل م سوق األردني      العادي ي دخلت ال
 .مؤخرًا، وذلك بسبب سعرها الباهظ

 
ل      نفقات ع ن ال زيد م تطلب الم ة ي ر المعدي راض غي ة األم زايد لمعالج بء المت إن الع ستقبل، ف ي الم وف
ى نظام الصحة العامة، وأما بالنسبة                       ة ستضغط عل رتفعة لألدوي ة، واألسعار الم رعاية الصحية واألدوي ال

ين الذين ليس ل     ديهم تأمينًا صحيًا، فإن األسعار المرتفعة لألدوية ستتطلب من المريض الدفع بسخاء      لألردني
ن   يل م ألردن القل ر أن ل شأن غي ذا ال ي ه ضررة ف ئة مت ر ف م أآث راء ه ة، والفق ذه األدوي ى ه للحصول عل

يق أحكام اتفاقية تريبس                   سبب تطب ك ب وقت الحاضر، وذل اإلضافية ) TRIPS-PLUS(الخيارات في ال
رة  إال ( تجارة الح ية ال ي اتفاق رية ف ية الفك وق الملك ة حق ن حماي ية م ستويات العال ستطيع ) وهي الم ن ت ول

 . الحكومة تخفيض األسعار المرتفعة لألدوية من خالل تطبيق ضمانات الصحة العامة
 

TRIPS-PLUS ية تريبس                ام اإلضافية التفاق سلبي لألحك ر ال ين التأثي فيما يتعلق ) (ومن أجل الحد ب
 : توصي بما يلي) أوآسفام(حصول على األدوية، فإن مؤسسة بال
 

 : األردن
 � .يجب مقاومة أية محاولة إلدخال األردن في معاهدة التعاون حول براءات االختراع

 � . إدخال االستثناءات لحصرية المعلومات التي تخفض من تأثيرها على المنافسة النوعية
راع في قا               � راءة االخت اذ ب ة مدى نف رية، وخاصة استعمال التعريف          أحصر بدق ية الفك ون الملك ن

 .الهندي لمدى نفاذ براءة االختراع
 � . قم بإلغاء القيود المشددة على االستيراد الموازي

 
 :الواليات املتحدة األمريكية

ى الواليات المتحدة التوقف عن الضغط على البلدان النامية لتطبيق األحكام اإلضافية التفاقية               � عل
ريبس    يات التجارية الثنائية واإلقليمية من خالل              ) TRIPS(ت رية من خالل االتفاق ية الفك والملك

 . األشكال األخرى للضغط واإلغراء
 

 : البلدان النامية األخرى
TRIPS ية تريبس             ام اإلضافية التفاق نع إدخال األحك (م في التشريع الوطني والتنفيذ الكامل     )  �

ريبس      ضمانات ت تاج     ) TRIPS(ل ين إن ك لتأم ة لالستهالك المحلي والتصدير         وذل ة العام  األدوي
 . للبلدان النامية األخرى
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 مقدمة
 

ي    دول األعضاء ف إن ال واي، ف ولة األوروغ ي ج شتها ف م مناق ي ت ية الت تجارة الدول ية ال ن اتفاق آجزء م
ية قد وقعت على اتفاقية المستويات العالية من حماية حقوق الملكية الفكرية      تجارة الدول نظمة ال في اتفاقية م

ريبس        تجارة الحرة ت TRIPSTRIPS(ال ام     )  ريبس        1994في ع ية ت ى من     ) (، تحدد اتفاق الحد األدن
ة حقوق الملكية الفكرية التي يجب على الدول األعضاء في منظمة التجارة الدولية إدخالها في      ر حماي معايي

ريبس           ية ت د اشتهرت اتفاق ية، وق نهم المحل د وحدت    ) TRIPS(قواني ا ق رية على    بأنه ية الفك ام الملك أحك
 .مستوى عاٍل في جميع أنحاء العالم

 
باًء جديدة للدول النامية، وقد ُسمح للدول                            ق أع د خل رية ق ية الفك ة الملك اٍل من حماي إن فرض مستوى ع

ريبس                  ية ت يق اتفاق وقت لتطب زيد من ال وًا الم ل نم ى عام              )TRIPS(األق رًا حت ك مؤخ د ذل م تحدي د ت ، وق
ا    2016 د اث ة المطلوبة بموجب اتفاقية تريبس                ، وق ا إذا آانت الحماي ئلة عم رت الدراسات التي أجريت أس

)TRIPS (     ام ول ع زة بحل تكون جاه رًا س ر فق دول األآث ت ال ا إذا آان وًا وعم ل نم بلدان األق ة لل مالئم
 .  لتطبيق تلك الحماية2016

 
 هنالك أحكامًا في اتفاقية تريبس      ومن أجل خلق وضع متوازن بسبب الحماية التي تعطى للمبتكرين، فإن            

)TRIPS  (      ى حماية المصلحة العامة وعلى سبيل المثال هنالك ضمانات للصحة العامة يمكن        . تنص عل
ام   ي ع ولة، ف عار معق يها بأس دواء لمواطن ر ال تعمالها لتوفي بلدان اس ي 2001لل دول األعضاء ف ررت ال  ق

ًا      نالك حق اع أن ه ية باإلجم تجارة العالم نظمة ال ريبس     م ية ت مانات اتفاق تعمال ض دول الس يع ال (لجم
TRIPSTRIPS ى             )  ندما وافقت عل ة ع ر الصحة العام ) (حول اتفاقية تريبس    " إعالن الدوحة  "لتطوي

 ".والصحة العامة
 

(TRIPS ريبس       ية ت تها اتفاق ي فرض دة الت باء الجدي ى األع افة إل واليات   (وباإلض غطت ال د ض  ، فق
ية   بلدان النام ى ال تحدة عل م     الم رف باس ا يع و م رية، وه ية الفك ة الملك ن حماي ى م ستويات أعل يق م لتطب

ام اإلضافية التفاقية تريبس      " وذلك من خالل عدد من اآلليات، فقد تفاوضت        )" TRIPS-PLUS(األحك
ريبس     ية ت افية التفاق ام اإلض ول األحك تحدة ح واليات الم يات  ) TRIPS-PLUS(ال ن االتفاق زء م آج

ية ال     ية واإلقليم ى بعض                       الثنائ تحدة عل واليات الم د ضغطت ال ية، وق بلدان النام تجارة الحرة مع ال ية ال تفاق
ريبس   ية ت افية التفاق ام اإلض بول األحك ية لق بلدان النام نازالت ) TRIPS-PLUS(ال ن الت زء م آج

تجارة العالمية، واستعملت الواليات المتحدة أيض                نظمة ال ى م ثًا إل بلدان التي انضمت حدي وبة من ال ًا المطل
ة الملكية الفكرية، بما في ذلك العقوبات التجارية وتخفيض                  زيد من حماي ر الم واع الضغط لتوفي مختلف أن

 .المساعدات األجنبية وسحب امتياز األفضلية التجارية واستعمال برامج المساعدات الفنية
 

ية الفكرية قد ت                ة الملك ية من حماي ستويات العالم ية واسعة وهي أن الم نالك اتفاق ؤدي إلى آثار مدمرة وه
ريبس                 ية ت ام اإلضافية التفاق ك ألن األحك ة، وذل زيد من أسعار األدوية بالحد   ) TRIPS(للصحة العام ت

ى توفير األدوية                        ؤدي إل ضمانات التي ت ية من استعمال ال دول النام نع ال يًا ويم ة محل ك األدوي تاج تل من إن
ام اإلضافية التفا ؤدي األحك ولة، وت عار معق سكان بأس ريبس لل ية ت شكلة ) TRIPS(ق ك الم اقم تل ى تف إل

نافس والعمل الحكومي، وقد تبنى وجهة النظر هذه المفاوضون التجاريون للبلدان          زيد من الحد من الت بالم
ومات          ين الحك ا ب نظمات م ي وم رس األمريك ضاء الكونغ بلدان وأع ك ال ي تل صحة ف ية ووزراء ال النام

  .ومنظمات المجتمع المدني لسنوات طويلة
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ة هي الوسيلة األساسية التي تثبت صحتها في تخفيض أسعار األدوية إلى                    ين منتجي األدوي سة ب إن المناف
ول    ٍد معق ة وخاصة تلك التي تطبق بعض أشكال                 . ح ضًا أمر أساسي لتنظيم أسعار األدوي نافس هو أي والت

سعير المرجعي    شير إلى أن األحكام اإل               . الت د من الدراسات التي ت نالك العدي (ضافية التفاقية تريبس    وه
TRIPS-PLUS (                 ادة أسعار األدوية مع مرور الزمن، وبالتالي فرض أعباًء أخرى على ى زي ستؤدي إل

 . موازنات الصحة ووضع الفقراء في وضع مأساوي ال يستطيعون فيه دفع سعر األدوية من جيوبهم
 

ا                    ية في ع تجارة العالم نظمة ال ية م ى اتفاق ، فقد آان المطلوب من 2000م  وبموجب شروط انضمامها إل
ريبس     ية ت افية التفاق ام اإلض ال األحك ة    ) TRIPS-PLUS(األردن إدخ ية الخاص نها الوطن ى قواني إل

راع، وبعد ذلك بفترة قصيرة تفاوضت الواليات المتحدة واألردن حول اتفاقية التجارة الحرة،                 راءة االخت بب
ى التي                تجارة الحرة األول ية ال ك اتفاق د آانت تل  وضعت إطارًا جديدًا لألحكام اإلضافية التفاقية تريبس         وق

)TRIPS-PLUS (      ع تحدة م واليات الم دتها ال ي عق ة الت رة الالحق تجارة الح يات ال عت اتفاق د توس وق
ريبس  ية ت ام اإلضافية التفاق ي إجراءات األحك بلدان األخرى ف ى ) TRIPS-PLUS(ال المفروضة عل

 . الشرآاء التجاريين
 

يث أن األرد ريبس        وح ية ت افية التفاق ام اإلض ى األحك ق عل ذي واف بلد األول ال ان ال -TRIPS(ن آ
PLUS (                  ة والفوائد، إذا آان هناك د الكلف ك من أجل تحدي يدة، وذل ة دراسة مف اإلضافية يمكن بحثه آحال

د تأثير األحكام اإلضافية التفاقية تريبس                ورقة تحدي ذه ال تلك اإلجراءات، وتحاول ه وائد، ل -TRIPS(ف
PLUS (         يم وم بتقي ورقة تق ذه ال إن ه ك، ف ى ذل افة إل ي األردن، وباإلض ة ف ى األدوي صول عل ى الح عل

ريبس       ية ت افية التفاق ام اإلض وائد األحك ول ف اءات ح ألردن) TRIPS-PLUS(االدع ه  . ل ى وج وعل
سة    إن مؤس وم، ف سفام(العم ريبس    ) أوآ ية ت افية التفاق ام اإلض تقد أن األحك د ) TRIPS-PLUS(تع ق

سبب  ى األدوية                     ت ة والحصول عل تهدد الصحة العام ألردن س رة ل دة آبي ة جدي وفي نفس الوقت،   . ت في تكلف
نا نجد أن ما يسمى بمنافع األحكام اإلضافية التفاقية تريبس             وإجراءاتها لم تظهر   ) TRIPS-PLUS(فإن

 .للعيان
 

 :  لمحة عن الصحة العامة في األردن-1
 

أنهم من ال             د يصنف سكانه ب ى وعدد سكان األردن هو ستة ماليين نسمة               األردن بل دخل المتوسط األدن
ي   و حوال يه ه ردي ف دخل الف رة، إذ أن   . دوالرًا) 2.450(وال سكان تحت خط الفق ث ال ي ثل يش حوال ويع

تائج الصحية للفقراء في األردن هي أسوأ بكثير من غيرهم من شرائح المجتمع األردني، وتقول دراسة                   الن
ي      نك الدول ام      أجراها الب ر ومدى استفادتهم من                 "2004 في ع راء معرضون لمخاطر صحية أآب أن  الفق

ذا بدوره يؤدي إلى مستويات أعلى من وفيات                   ياء، وه تفادة األغن ر من اس ل بكثي الخدمات الصحية هي أق
ال ونسب أعلى من اإلعاقة وآذلك مستويات أعلى من الخصوبة                      ة األطف ى سوء تغذي ذلك إل ال وآ ". األطف

د آشفت    رًا أن             وق ر مؤخ يف الفق ية لتخف مستوى الفقر في ارتفاع في األردن وقد يبلغ      " اإلستراتيجية الوطن
ين      ا ب ى   ) 15(م ة   ) 30(إل وتمويل الرعاية الصحية للعشرين بالمائة من السكان األآثر فقرًا هو          ". في المائ

ا يقدم إليها من                             ر مم يوبها أآث سكان من ج ئة من ال ذه الف ع ه راجع، حيث تدف الرعاية الصحية خارج   في ت
ط  صحي فق ين ال ن التأم ستفيد م شفى، وي ين صحيًا  % 60(المست ر المؤمن إن غي ذلك، ف ين، ول ن األردني م

يوبهم أضعاف ما يدفعه المؤمنون، وبالرغم من أن نسبة انتشار االيدز في األردن محدودة،                    يدفعون من ج
ببًا رئيسيًا للوفاة و               ة أصبحت س ر المعدي لإلعاقة، فأمراض القلب الشرايين والسرطان     إال أن األمراض غي

سية للوفاة في ذلك البلد، وتدل تقديرات حديثة أن الحاالت الجديدة من مرضى             أصبحت هي األسباب الرئي
سكري ستفوق آثيرًا النمو السكاني حيث ستزيد من           إلى ) 2000(حالة حسب تقديرات عام     ) 195.000(ال

 .2030حالة في عام ) 680.000(
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ريبس   األ-2 ية ت افية التفاق ام اإلض ية  ) RPLUS-TRIPS(حك ي للملك ون األردن ي القان ف

 : الفكرية
 

ة العامة، وذلك حتى قام هذا البلد بتطبيق اتفاقية            ى األدوي ية عل بلدان النام ره من ال تمد األردن آغي د اع لق
ريبس  ام ) TRIPS(ت ي ع م إدخال  )2000(ف ي ت رية الت ية الفك دة للملك افة الجدي ية  ، واإلض ي اتفاق ا ف ه
ريبس    رفع من أسعار األدوية الجديدة، وهذا يجعل هذه األدوية بعيدة عن متناول              ) TRIPS-PLUS(ت ت

 .الجميع ما عدا الفئة المحظوظة في البلدان النامية
 

ية التجارة                             تحدة حول اتفاق واليات الم د دخل األردن في مفاوضات مع ال شكلة، فق ذه الم رغم من ه وبال
ى من حماية الملكية الفكرية، وفي شهر آانون أول عام                الحرة بهدف إدخ      ستويات أعل ، أصبح  2001ال م

ة      ان األردن الدول ا آ تحدة، آم واليات الم ع ال رة م تجارة الح ية ال بق اتفاق ي تط رابعة الت ة ال األردن الدول
 .العربية األولى الذي يوقع اتفاقية التجارة الحرة

 
إن اتفا         تحدة، ف واليات الم سبة لل بادرة تجارة حرة شرق أوسطية                  وبالن تجارة الحرة هي جزء من م ية ال ق

شرق األوسط وشمال إفريقيا، ومنذ توقيع اتفاقية التجارة                           نطقة تجارة حرة في ال ق م ى خل سعى إل أوسع ت
يات تجارة حرة مع المغرب                           تحدة في اتفاق واليات الم د دخلت ال تحدة، فق واليات الم ين األردن وال الحرة ب

 . ن، وقد تضمنت آل من هذه االتفاقيات مستويات متشددة من حماية الملكية الفكريةوُعمان والبحري
 

TRIPS-PLUS ريبس      ية ت افية التفاق ام اإلض ال األحك ان إدخ د آ رية   ) (لق ية الفك ين الملك ي قوان ف
تحدة النضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية، وقد ت                      واليات الم ذي وضعته ال شرط ال ية هو ال م األردن

 ): 1أنظر الجدول رقم (فرض هذه األحكام أيضًا من خالل اتفاقية التجارة الحرة األمريكية 
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TRIPS-PLUS ) (األحكام المتعلقة بالصحة العامة في اتفاقية تريبس اإلضافية         ): 1(الجدول رقم    

 : وااللتزامات الواردة في قانون الملكية الفكرية األردني
 ).2001(لعام ) 71( وقانون براءة االختراع رقم 1999لعام ) 23(قانون براءة االختراع رقم 

 .  يمنع االستيراد الموازي بدون الموافقة المسبقة لحامل براءة االختراع-
 ).2000(لعام ) 15(قانون المنافسة غير العادلة وقانون األسرار التجارية رقم 

 .الدواء في األردن يعرض خمس سنوات من حصرية المعلومات تبدأ من تاريخ تسجيل -
 :2001اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة األردن لعام 

 ).اإلبالغ فقط( ربط براءات االختراع بعضها بالبعض اآلخر -
لالستعماالت الجديدة ) عدا عن الخمس سنوات األولى( ثالث سنوات أخرى من الحصرية المعلومات         -

 .لعناصر آيماوية أصبحت معروفة
سم  - رخيص اإلجباري فقط لمعالجة ممارسة غير تنافسية في حالة االستعمال العام غير التجاري                ي ح بالت

ة      ضرورة العاجل رى ذات ال اع األخ ية أو األوض وارئ الوطن ة الط ي حال راع  . أو ف راءة االخت د ب تمدي
 . لى التسويقألغراض االختصار غير المعقول لفترة براءة االختراع نتيجة للتأخير في عملية الموافقة ع

 . ُبذلت أفضل الجهود لالنضمام إلى أو تصديق معاهدة التعاون في براءات االختراع-
 

م *  راع رق راءة االخت ون ب م ) 71(إن قان راع رق راءة االخت ون ب دل قان ية )32(يع ك بموجب اتفاق  وذل
 . التجارة الحرة ويجب قراءته مع القانون

 . لبات لغرض انضمام األردن لمنظمة التجارة العالميةلقد آانت حصرية المعلومات أحد المتط** 
 . ، لم يكن األردن قد انضم إلى معاهدة التعاون في براءات االختراع)2007(لغاية شهر شباط عام *** 
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ريبس              -3 ية ت ام اإلضافية التفاق من المنافسة النوعية   ) PLUS-TRIPS( آيف حّدت األحك
 : 2001في األردن منذ بداية عام 

 
نذ  ز التنفيذ بتاريخ                  م ية حي ريكية األردن تجارة الحرة األم ية ال ، قد )2001( آانون أول عام   17 دخول اتفاق

ريبس            ية ت ام اإلضافية التفاق لشرآات األدوية المتعددة الجنسيات المزيد     ) TRIPS-PLUS(وفرت األحك
سة النوعية مع منتجاتها، وفي حقيقة األمر، ف               يلولة دون المناف إن معظم شرآات األدوية لم     من األدوات للح

سوق    ا لل م إدخاله ي ت ة الت راع لألدوي راءة االخت ة ب ى حماي ب للحصول عل تقدم بطل سها عبء ال تكلف نف
تعددة الجنسيات على األحكام اإلضافية التفاقية                   ة الم د اعتمدت شرآات األدوي ك فق دًال من ذل ي، وب األردن

ريبس  وما  )TRIPS-PLUS(ت صرية المعل ى ح اص عل شكل خ ن   وب ر م شامل للكثي نافس ال نع الت ت، لم
 . األدوية

 
 ):2001(ممارسات براءة االختراع لشرآات األدوية األجنبية في األردن منذ عام ) أ
 

ر من ممارسات براءة االختراع التي آانت تسوق في األردن بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة،       نالك الكثي ه
راع من ق                  راءة اخت م تكن تحمل ب ا ل ر أنه سيات        غي تعددة الجن ة الم وبالعمل مع مكتب     . بل شرآات األدوي

راع قامت                  راءات االخت ي ومكتب قانوني لب راع األردن راءات االخت أنواع من  ) 108(بتحليل  ) أوآفسام(ب
 ). 2001(األدوية التي أدخلت إلى السوق األردني منذ عام 

 
ة        ذه األدوي شكل ه دة التي أ            % 42وت ة الجدي واع األدوي يع أن ي منذ عام      من جم سوق األردن ى ال (دخلت إل

ى منتصف عام     ) 2002 من مبيعات األدوية الجديدة    % 70وتشكل هذه األدوية أيضًا أآثر من       ) 2006(حت
 . التي ليس لها مواٍز شامل

 
ـ      واع من األدوية التي تم تسجيلها وإدخالها إلى السوق من قبل             ) 108(ومن ال شرآة أدوية متعددة   ) 21(أن

سيات منذ   والتي تتمتع بوضع احتكاري في األردن، فإنه ال يوجد سوى خمسة أنواع من             ) 2001( عام   الجن
 .األدوية فقط تتمتع بحماية براءة االختراع

 
د قررت معظم الشرآات متعددة                       يون، فق ية والمسؤولون الحكوم صناعة المحل ه مسؤولوا ال ا قال وحسب م

راءة اخ      ى ب صول عل بات للح تقدم بطل سيات أن ال ت رة       الجن تجارة الح ية ال ى اتفاق يع عل د التوق راع بع ت
 : األمريكية األردنية وذلك لألسباب التالية

 
بات            ) 1( ديم طل إن تق ذلك، ف راع، ول راءات االخت ول ب تعاون ح دة ال ي معاه ضوًا ف يس ع إن األردن ل

 . جديدةللحصول على براءات االختراع ستكون مكلفة ومعقدة وتحتاج إلى وقت طويل بالنسبة لألدوية ال
 
واٍز شامل يمكن أن تكون مؤهلة في األردن للحصول على القليل                         ) 2( ا م يس له ة التي ل ر من األدوي الكثي

تاريخ األصلي لتقديم                        سبب ال ك ب يًا، وذل ة آل ذه الحماي ى ه راع، أو عدم الحاجة عل راءة االخت ة ب من حماي
 .طلب براءة االختراع

 
تنت    ) 3( ى االس ة إل رآات األدوي لت ش د توص سين     لق دي المناف شكل ج نع ب ومات تم صرية المعل اج أن ح

دة خمس سوات بعد تسجيل الدواء األصلي، وفي حقيقة األمر، فإنه من بين                       سوق لم شاملين من دخول ال ال
ـ    شرآة أدوية متعددة الجنسيات لم تقم سوى ثالثة من هذه الشرآات بتسجيل براءة اختراع لألدوية      ) 21(ال

 . 2006األردني حتى منتصف عام التي أدخلتها إلى السوق 
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أما شرآات األدوية المتعددة الجنسيات األخرى، فقد اختارت أن تعتمد على حصرية المعلومات وذلك  من                

 . لمدة خمس سنوات) 2006(أجل احتكار األدوية التي تم إدخالها إلى السوق األردني حتى منتصف عام 
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 علومات؟ما الذي نعنيه بحصرية الم): 2(الجدول رقم 
 

وة االحتكار، وهو شيء منفصل عن براءات االختراع               دًا لق ًا جدي ومات نظام ق حصرية المعل وتتولد . تخل
سويق األدوية الشمولية لمدة خمس سنوات أو أآثر، حتى ولو لم                         سجيل وت نع ت تكارية من م وة االح ذه الق ه

يا        تعمال ب نع اس ية بم سلطات التنظيم وم ال راع، وتق راءة اخت ل ب ن تحم ي   تك سريرية الت تجارب ال نات ال
ك من أجل الحصول على الموافقة                           دواء، وذل ية ال يت سالمة وفعال شرآة األصلية من أجل تثب وضعتها ال
ية          شمولي، إن اتفاق نافس ال نع الت ؤجل أو يم ذا ي لي، وه دواء األص وازي لل شمولي الم دواء ال سويق ال لت

TRIPS ريبس  ط  ) (ت ي فق تم اإلف    "تحم م ي ي ل ومات الت نهاالمعل ك " صاح ع تعمال  "وذل نع االس لم
ادل      ر الع تجاري غي رة معينة من احتكار السوق، وقد دلت                     "ال نع فت وقًا حصرية أو يم نه ال يعطي حق ، ولك

 . الدراسات أن تطبيق حصرية المعلومات يؤدي إلى ارتفاع  آبير في أسعار األدوية
 

نافس الشامل لفترة محددة من الز              نع الت ومات تم من، والبديل لذلك هو أن يقوم مصنعوا       إن حصرية المعل
ة بإعادة التجارب السريرية لألدوية للبرهنة على سالمتها وفعاليتها، ولكن القيام بذلك مخالف آلداب                األدوي
ية، ألن طرق التجارب السريرية تتطلب إجراء التجارب على األشخاص المرضى، واستخدام             نة الطب المه

. ة على سالمة الدواء وفعاليته هو أمر غير أخالفياإلنسان في عملية االختبار للبرهن
 

تعددة الجنسيات في المدة األخيرة في تقديم الطلبات لألدوية السابقة،                   ة م دأت شرآات األدوي د ب   التي   وق
ي          سوق األردن سويقها في ال ى عشر سنوات من                   . سيجري ت نا نحتاج من ثماني إل وم، فإن ى وجه العم وعل

ديم الطلب لوضع ا      اريخ تق تج الطبي في التداول، أما حصرية المعلومات، فإنها ستؤمن أنه حتى لو تم  ت لمن
ل من                               ى  األق ى خمس سنوات عل ستطيع الحصول عل ة ت إن شرآة األدوي راع ف راءة االخت رفض طلب ب

 . الحماية االحتكارية
 
 : حصرية المعلومات تحول دون التنافس الشامل المنفصل عن حماية براءة االختراع) ب

د    نافس الشامل على الكثير من األدوية بتطبيق أحكام                 لق سيات دون الت تعددة الجن ة الم حالت شرآات األدوي
حصرية المعلومات في قانون الملكية الفكرية األردني، والسبب في ذلك هو أنه بمقدور الشرآات أن تعتمد                

وع نع وق ك لم راع وذل راءة االخت ة ب ر من حماي سهولة أآث ومات ب ى حصرية المعل شمولي، عل نافس ال  الت
وم مكاتب براءات االختراع بتطبيق معايير صارمة آما أنها تفرض ضمانات وذلك من أجل التأآد من                  وتق
دة هي فقط التي تمنح حق االحتكار، وعلى نقيض ذلك، فعلى شرآة األدوية فقط أن تقدم                      ة الجدي أن األدوي

 . تكار للسوق لمدة خمس سنواتبيانات حول التجارب السريرية وذلك من أجل الحصول على اح
 

ا مؤسسة            يالت التي قامت به بقًا للتحل سفام (وط ا مجموعه  ) أوآ أنواع من األدوية المسجلة التي ) 103(لم
) 79(والتي ال تتمتع بحماية براءة االختراع في األردن، فلم يكن لـ            ) 2001(عرضت في السوق منذ عام        

بل األ                 سة من ق ة مناف ة أي ذه األدوي وع من ه واع األخرى من األدوية، وذلك بسبب حصرية المعلومات           ن ن
م  ( ق رق ر الملح بعة ) 1(أنظ ريقة المت راض الط ت    )ألغ ذين قام ين ال ة األردني تجوا األدوي ر من د عب ، وق

سفام (مؤسسة    بة أملهم بسبب قانون حصرية المعلومات، وذلك ألنه بإمكان شرآات         ) أوآ تهم عن خي بمقابل
سيات أ  تعددة الجن ة م ية،     األدوي سة النوع دوث المناف يلولة دون ح ومات للح صرية المعل ى ح تمد عل ن تع

ك في غياب قانون حصرية المعلومات، بعد وقت                       ة، وذل ذه األدوي د ه شمولي أن يقل نافس ال وباستطاعة الم
 . قصير من إدخال الدواء إلى السوق المحلي

 
ومات نتيجة توقيع معاهدة ا             م فرض حصرية المعل د ت ه ق رغم من أن لتجارة الحرة بين الواليات المتحدة بال

ية      افية التفاق ام اإلض راءات األحك ية، إال أن إج تجارة العالم نظمة ال ى م ضمام األردن إل واألردن وان
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TRIPS-PLUS ريبس    ر من شرآات األدوية المتعددة الجنسيات في             ) (ت نها الكثي ستفيد م ه ي وحظ أن ل
ي ت زايا الت ن الم تفادت م د اس بلدان األخرى، وق ل عن ال ا ال يق ومات م دمها حصرية المعل شرآة ) 21(ق

ريبس   ية ت ام اإلضافية التفاق ن أن األحك رغم م سرية، بال ية وسوي ريكية وأوروب ) TRIPS-PLUS(أم
تجارة الحرة األمريكية، إال أن جميع شرآات األدوية تستفيد منها، وذلك ألنه        ية ال ام فرضتها اتفاق هي أحك

ية تغيي          بلدان النام ى ال رية وذلك من أجل التطبيق الكامل لألحكام       يجب عل ية الفك نها الخاصة بالملك ر قواني
ريبس        ية ت ة التي تسوق منتجاتها             )TRIPS-PLUS(اإلضافية التفاق يع شرآات األدوي إن جم ذلك ف ، ول

ا في ذلك الشرآات األوروبية، تستفيد من هذه التغييرات وتستفيد من الجهود             ية، بم بلدان النام في إحدى ال
 . في أمكنة أخرى) TRIPS-PLUS(مريكية لفرض األحكام اإلضافية التفاقية تريبس األ
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: آثار حصرية المعلومات على الصحة العامة
ي  سيات الت تعددة الجن ة م ستطيع شرآات األدوي ة، وت رًا من أسعار األدوي شامل يخفض آثي نافس ال إن الت

ية       افية التفاق ام اإلض ومات واألحك صرية المعل بق ح TRIPS-PLUSتط ر ا  ) (يبس ت ى تجاربه عل
دة خمس سنوات بدون أن تحمل هذه األدوية أية براءة                           شامل لم نافس ال نع الت أن تم سريرية في األردن ب ال

 . اختراع
 

افية        ام اإلض ومات واألحك صرية المعل يق ح ألردن بتطب اورة ل صر المج م م م تق ك، ل يض ذل ى نق وعل
ريبس      ية ت ا أن شرآات      ) TRIPS-PLUS(التفاق م تحظى بحماية براءة االختراع لألدوية          آم ة ل األدوي

ام   ن ع بارًا م سوق      ) 2005(إال اعت ي ال يًا ف باع حال ي ت ة الت م األدوي ي أن معظ ذا يعن ك، وه د ذل ا بع وم
 ).ولهذا فقد يكون لها عدة منافسين شاملين(المصري ليس لها أي شكل من أشكال حماية االحتكار 

 
شاآ           سكري هي م ة في آل من األردن ومصر، لقد آان عدد               إن أمراض القلب وال رة للصحة العام ل خطي

ي             سكري في األردن حوال ، بينما في مصر،    )2000(مريض في عام    ) 195.000(المصابين بأمراض ال
سكان، فإن عدد المصابين بأمراض السكري في نفس العام آان يقدر بحوالي                       تظاظًا بال ر اآ د أآث (وهي بل

ًا ال) 2.6 ريض، ووفق يون م ام مل ي ع ية ف صحة العالم نظمة ال راض )2000(حصائيات م د آانت أم ، فق
 .القلب إحدى األسباب الرئيسية للوفاة في آال البلدين

 
ي     شرايين ف ب وال راض القل سكري وأم راض ال يعًا ألم ر مب ة األآث عار للخمس أدوي ة األس ين مقارن وتب

ي األردن      ة ف ف األدوي ين ُآل ل ب رق الهائ صر الف ي (األردن وم سبب    الت امل ب نافس ش يها م وجد ف ال ي
ومات صرية المعل عار     ) ح ذه األس زى ه يث تع ة وح ة المماثل عار لألدوي د أرخص األس يث نج صر ح وم

 ). 1أنظر الجدول رقم (المنخفضة إلى المنافسة النوعية التي ال يوجد عليها أية قيود 
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 )1(الجدول رقم 
 

 البلد
 الشرآة

 المكونات الصيدالنية النشطة
)الجرعة(  

االستعمال 
 الطبي

بالدينار األردني (السعر للوحدة 
)حسب سعر التبادل السائد  

السعر في األردن مقارنًة 
 بالسعر في مصر

) الصانع المحلي الشامل(مصر   
 

)ميريك(األردن   

) ملغم850(ميتفورمين   
 

) ملغم500(ميتفورمين   

مضاد 
 للسكري

0.02 
 

0.16 

800%  

) الصانع المحلي الشامل(مصر   
 

)آليفا(األردن   

) ملغم100(أتينولول   
 

) ملغم100(أتينولول   

مضاد 
الرتفاع 
 ضغط الدم

0.03 
 

0.11 

367%  

) الصانع المحلي الشامل(مصر   
 

)غالآسو سميث آالين(األردن   

) ملغم4(روزيجليتازون مالييت   
 

) ملغم2(روزيجليتازون مالييت   

مضاد 
 للسكري

0.40 
 

0.67 

167%  

) لي الشاملالصانع المح(مصر   
 

)ميريك(األردن   

) ملغم20(سيمفاستاتين   
 

) ملغم20(سيمفاستاتين   

مضاد 
الرتفاع 
 ضغط الدم

0.452 498%  

) الصانع المحلي الشامل(مصر   
 

)سانوفي أفينيس(األردن   

 رامبيريل
 
 رامبيريل

مضاد 
الرتفاع 
 ضغط الدم

0.14 
 

1.78 

557%  

 
 )2006(صحة المصرية عام وزارة الصحة األردنية ووزارة ال: المصدر

 
يه في مصر، ولو آانت األحكام                              ا هي عل رة في األردن مم ى سعرًا بدرجة آبي دة أغل ة الجدي ذه األدوي وه

ية   افية التفاق TRIPS-PLUSاإلض ريبس  ة       ) (ت انعوا األدوي ان ص ان بإمك ا آ صر لم ي م بقة ف مط
سة النوعية ول                   ة من خالل المناف ك األدوي زيل أسعار تل ين تن ى بكثير           المحلي ة أعل ك األدوي كانت أسعار تل

 . ولكانت النتيجة زيادة تكاليف الرعاية الصحية وبالتالي معالجة طبية أقل وخاصة للفقراء
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: ثالث سنوات إضافية لحصرية المعلومات لالستعماالت الجديدة لألدوية القديمة) ج
ريكية               تجارة الحرة األم ية ال رابعة في اتفاق ادة ال شترط الم ى هيئة تنظيم األدوية توفير ثالث   األر-ت ية عل دن

رآب   دًا لم تعماًال جدي نالك اس دواء أن ه شف صانع ال ندما يكت ومات ع ن حصرية المعل نوات إضافية م س
ين صناعة األدوية المتعددة الجنسيات والحكومة األردنية                      ر ب نالك خالف آبي ابقًا، وه يماوي معروف س آ

واع األدوية التي يجب أن تمنح حم          االستعمال "اية احتكارية إضافية، وقد قالت شرآات األدوية أن         حول أن
د ذه   " الجدي ت ه ذلك حاول راآيب، ول ن الجرع والت كال م ادالت وأش دة ومع ية جدي شمل مؤشرات عالج ي

صرية       يع ح ي توس تجاري األمريك ثل ال تب المم اطة مك ريق وس ن ط اآم وع ريق المح ن ط شرآات ع ال
ي ال   ة ف ر مهم رات غي ومات لتغيي ي   المعل يًا ف ود حال دواء الموج ن ال ى م رعة األعل ول أن الج دواء، آالق

ال " االستعمال الجديد"وعلى نقيض ذلك، فقد قالت الحكومة إن     " استعماًال جديداً "األسواق يمكن أن يشكل      
 . يمتد ليشمل سوى الوصفات الجديدة لألدوية القديمة آحٍد أعلى

 
د أعطي  ضيق، فق ذا التعريف ال رغم من ه ة ) 25(وبال نين إضافية من الحماي ة س ة ثالث وعًا من األدوي ن
ـ ة ب نالك قائم دة، وه تكارية للوصفات الجدي تكارية ) 18(االح ة االح نحت الحماي ي م ة الت ن األدوي وعًا م ن

 ). 2(اإلضافية نستطيع أن نجدها في الملحق رقم 
 
 : لنوعيةعلى المنافسة ا) RPLUS-TRIPS(تريبس آثار األحكام اإلضافية التفاقية ) د

(تريبس   م مؤسسة        م تق سفام (ل ام اإلضافية التفاقية              ) أوآ يل األسباب التي جعلت األحك -TRIPSبتحل
PLUS (    ية تجارة الدول نظمة ال ى م ضمام األردن إل يق ان نذ تطب ي األردن م ية ف سة النوع ن المناف د م تح

تجارة الحرة، وهذه األحكام اإلضافية التفاقية تريبس        ية ال تحد بشكل آبير من ) TRIPS-PLUS(واتفاق
ذان  باري، وه رخيص اإلج وازي والت تيراد الم ثل االس ة، م صحة العام ة لل ضمانات المهم تعمال ال اس
ضمانان يلعبا دورًا مهمًا في الحيلولة دون سوء استخدام احتكار السوق من قبل شرآات األدوية المتعددة                   ال

سيات  تيراد               . الجن إن االس ثال، ف ى سبيل الم يا، عل ة التي تستعمل            وفي آين د خفض سعر األدوي وازي ق الم
 .بشكل أساسي في مقاومة الفيروسات إلى ثلث سعر األدوية المباعة بموجب براءة اختراع

 
ضمانات سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار األدوية بشكل آبير                       شل في عدم استخدام ال أنظر (إن الف

ام اإلضافية ال           )5الملحق    ر األحك ية تأثي سير آيف ية تريبس    ، لتف على الحصول  ) (TRIPS-PLUS(تفاق
 ).على األدوية بأسعار معتدلة

 
): RPLUS-TRIPS(أسعار األدوية واألحكام اإلضافية التفاقية تريبس ) 4(

سبة             ة في األردن بن نذ أن انضم إلى اتفاقية التجارة الحرة في عام           % 20ارتفعت أسعار األدوي ) 2001(م
دة            ى ع زيادة عل ذه ال وزعت ه د ت ) 91(سعر  ) 2001( أصناف من األدوية العالجية وقد ارتفع منذ عام          وق

صنفًا من األدوية العالجية األخرى     ) 88(بينما ارتفعت أسعار    % 20صنفًا من األدوية العالجية بأآثر من        
 %.20بنسبة تتراوح ما بين صفر إلى 

 
 لماذا ارتفعت أسعار األدوية؟ ) أ

اع أ             دة عوامل ساهمت في ارتف نالك ع سعار األدوية منها الحالة االقتصادية، والتضخم وتأرجح العملة،         ه
ان إدخال األدوية الجديدة التي                  ة آ اع أسعار األدوي ببًا من أسباب ارتف إن س وامل، ف ذه الع ى ه باإلضافة إل
يان، حماية براءة                   ومات، وفي بعض األح سبب حصرية المعل ك ب سوق، وذل ى ال يل شامل إل ا مث ليست له

راع، إن     ذه األدوية لم يتم بيعها في السوق األردني، ومع                      االخت ر من ه ي الكثي ة يعن رتفع لألدوي سعر الم ال
د استحوذت على حصة آبيرة من السوق المحلي بالرغم من سعرها                        ة ق نالك أصنافًا من األدوي إن ه ك ف ذل

 .المرتفع، وذلك بسبب فوائد هذه األدوية الجديدة للصحة العامة
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ام      إن األ   )2002(وفي ع شكل سوى                   ، ف م ت يل شامل ل ا مث يس له ة التي ل من السوق األردني من     % 3دوي

يل شامل استحوذت على حصة أعلى من السوق                          ا مث يس له ة ل إن األدوي ك الحين، ف نذ ذل يمة، وم ناحية الق
 ).أنظر الجدول رقم% (9.4، فقد شكلت هذه األدوية )2006(المحلي، مع حلول الربع الثاني من عام 
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 )2006-2002(الحصة السوقية لألدوية التي ليس لها مثيل شامل ): 2(الجدول رقم 
الربعان األوليان 

2006من عام   
2005 2004 2003 2002 - 

 حصة السوق 3.0 5.3 7.2 79.1 9.4
14.296 13.699 9217 6192 2964  المبيعات بآالف الدوالرات

 
ة               ية مقارن وائد عالجية ذات أهم دة ف ة الجدي ر بعض األدوي  مع األدوية السابقة التي تحل محلها، وقد  توف

ة غالية الثمن لعالج الدم واألورام والتي يتم استخدامها بشكل متزايد للتعامل         ددًا من األدوي حدد األطباء ع
ين                ى المجلس الوطني للمعاق شكل سريع عل وجد في الوقت   )NCD(مع العبء المتنامي ب ه ال ي ، إال أن

ة رخيصة          ة بديل ة أدوي ي أي ثمن، وتقف العوائق التكنولوجية وبراءات االختراع حائًال دون حدوث            الحال  ال
دة، وعلى آل فإن األدوية األخرى التي قد تم ترويجها في األردن منذ                       ة الجدي بعض األدوي ية ل سة نوع مناف

ام  تجارة    2001ع تعلقة بال رية الم ية الفك وق الملك ين حق سبب قوان ي ب شكل نوع ر ب -TRIPS( ال تتوف
PLUS RULES.( 

 
-TRIPS م  دول رق تجارة    : 3الج تعلقة بال رية الم ية الفك وق الملك ين حق سبب قوان يف ت (آ

PLUS RULES ( في زيادة سعر الدواء)بالفيكس) (RPlavix( 
انوفي     دواء س رويج ال إن ت دم، ف تجلط ال ضادة ل امالت الم ية الخاصة بالمع ئة العالج ضمن الف تس -ت افين

يكس   ام   ) Sanofi-Aventis Plavix in 2001(بالف دل سعر       2001في الع ادة مع ى زي د عمل عل  ق
ة من              ئة من األدوي ذه الف وحدة له نارًا أردنيًا ليصبح   ) 12(ال أي  (2006دينارًا أردنيًا بحلول العام ) 50(دي

ة  416 دواء               )  بالمائ سوق ل بوط في حصة ال رافق اله د ت يكس (وق ي في حصة       ) Plavix) (بالف مع التدن
سوق لألدوية النوعية الم     دينارًا ) 10.4( والمسعرة على أساس 1999ضادة لتجلط الدم المسجلة في العام   ال

دواء          يًا، إال أن صنف ال يكس (أردن يد لذلك هو        ) Plavix) (بالف سبب الوح ر داخل األردن وال ر متوف غي
أية براءة ) Sanofi-Aventis(افينتس -وال يوجد لدى الدواء سانوفي . فرض الحصرية على المعطيات     

راع خ   دواء     اخت يكس (اصة ب ) (بالفيكس(في األردن، وقد تم توفير صنف من دواء          )  Plavix) (بالف
Plavix راع الخاصة لدواء         في الهند حيث ال تتوفر أية حماية لدا)  رة االخت ) (بالفيكس(ئ Plavix( ،

 . دينارًا للوحدة0.12وال يوجد أية حصرية على المعطيات وبسعر ال يتجاوز 
 

 :ميةدور المكاتب العل) ب
 

شكل متزايد بدًال من األصناف السابقة ال توفر                          تم استخدامها ب دة األخرى التي ي ة الجدي إن األدوي ذلك ف ل
دواء وقد قامت                       ادة في أسعار ال ى زي ؤدي إل ا ت ة، إال أنه يلة أو معدوم رة أو باألحرى قل دة عالجية آبي فائ

تعددة الجنسيات باالستثمار بشكل واسع في المكات            ة م ب العلمية داخل األردن، حيث تم تزويد شرآات أدوي
ة   ى وصف أدوي باء عل شجع األط ة ت سويق فاعل تراتيجيات ت ستخدمون اس يعات ي ي مب ذه المكاتب بممثل ه
دة      ى نفس الفائ توي عل ي تح ودة والت ية الموج ات النوع ن أن العالج رغم م ى ال ثمن، عل ية ال دة وغال جدي

 . أسعارها أرخص منها بكثير
 

اب      ى المق ناءًا عل ية التي تم إجراؤها داخل األردن فقد وصف األطباء والمدراء والمستشفيات             ب الت الميدان
يع الفاعل والمكافآت والحوافز التي يستخدمها ممثلوا المبيعات بهدف                  ة أسلوب الب ومسؤولي الصحة العام

رويجها، حتى مع وجود واستخدام األدوية النوعية                  ة التي يقومون بت سوق لألدوي المعادلة تحسين حصة ال
 . لها
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ى أن          ندا عل ي آ ريت ف ة أج ل دراس رت بالفع د أظه ى األردن فق صورة عل ست مق شكلة لي ذه الم إن ه
من هذه الزيادة   % 80، وآان هنالك    2003 والعام   1996مصاريف وصف األدوية قد تضاعفت بين العام         

ببها استخدام األدوية الجديدة التي تملك براءات اختراع والتي لم تؤدي إل             ى نتائج عالجية أفضل منها في      س
 .األدوية البديلة األقل ثمنًا

 
ية    ) ج وق الملك ة حق ين اإلضافية لحماي يجة للقوان دواء نت عر ال ي س زيادة ف سبة ال ت ن م آان آ

 : الفكرية المتعلقة بالتجارة
 

ام      ين الع ام     ) 2002(ب يس ل       ) 2006(وأواسط الع دة التي ل ة الجدي راآمة لألدوي ها بلغت المصاريف المت
سة نوعية حوالي      (وقد نجم جزء من مبلغ      . من المبيعات اإلجمالية  %) 10(مليون دوالر وتمثل    ) 46(مناف

يجة لتطبيق القوانين الخاصة بالزيادة في حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة                 ) 46 يون دوالر فقط نت مل
 .داخل األردن

 
ذي أثرت ف            ر المدى ال سفام بتقدي نظمة أوآ د قامت م ية الفكرية      وق وق الملك ين اإلضافية في حق يه القوان

ريبس  ضع       ) TRIPS-PLUS(ت ي تخ ة الت نة األدوي الل معاي ن خ يف م ذه التكال تجارة به تعلقة بال الم
وق الملكية                          شكل حصري من خالل اإلجراءات الخاصة اإلضافية لحق ية، وب سة النوع ة من المناف للحماي

تجارة، بدًال من الط         تعلقة بال رية الم (ريقة التقليدية لحماية براءة االختراع، وقد حددت منظمة أوآسفام          الفك
ين    ) 81 ديل نوعي ألن الشرآات تستخدم الحصرية على المعطيات       ) 108(دواء ب ا أي ب وجد له ة ال ي أدوي

بالغة                 ( ة ال ذه األدوي يعات من ه ي المب غ إجمال د بل يون دوالرًا، اعتبارًا من عام      ) 31.49(دواء  ) 81(وق مل
ام        ول 2002 ة أواسط الع ة من إجمالي المبيعات من آافة األدوية الجديدة التي ال          ) 68(، أو   2006غاي بالمائ

 ).يوجد لها بديل نوعي
 

ية            تجارة الدول ية ال يق اتفاق د تطب تحديد سقفًا لألسعار يحول دون تجاوز أي            )FTA(وبع ام األردن ب ، ق
لمنشأ، إال أن المنافسة النوعية للدواء يمكنها أن        بالمائة من السعر األصلي ل    ) 80(من أصناف الدواء لنسبة      

ر عن                  زيد بكثي ا ي ى م دواء إل وقد توصلت الدراسات السابقة إلى أن المنافسة       .  بالمائة 20تخفض أسعار ال
ين                     ا ب ة لتصل م بوط أسعار األدوي سبب في ه دواء تت ى  30النوعية لل ة 70 إل  من أجل الغايات  )44(. بالمائ

نظمة        در م ية، وتق ين            الحال دواء ب سفام أن تخفيض أسعار ال  بالمائة نتيجة للمنافسة النوعية     80 إلى   30أوآ
 .للدواء داخل األردن

 
ومة األردنية والمستهلكين األردنيين توفير ما بين                    ستطيع الحك صنيف، ت ذا الت يق ه دى تطب  مليون  63ول

ى    يون دوالر     22.04إل ة البالغ عددها         ) 1أنظر الملحق     ( مل يمة األدوي دواء والتي ال يوجد لها     ) 81(من ق
ادل                    ا يع ذا م ثل ه ية، ويم يجة للحصرية المعلومات ديل نوعي نت  بالمائة من الكلفة  47.9 بالمائة إلى    13.7ب

ديل نوعي في السوق األردني، أو ما يعادل            ا ب وجد له دة التي ال ي ة الجدي ية لألدوي  بالمائة إلى 1.2اإلجمال
 . ية بالمائة من إجمالي مصاريف األدو4.4

 
يل من فهم تأثير القوانين اإلضافية في حماية الحقوق الملكية الفكرية                       ى التقل ود إل رات تق ذه التقدي ولعل ه

 :المتعلقة باألسعار والتكاليف وذلك بسبب) TRIPS-PLUS(تريبس 
  

راءة االختراع الخاصة بالعديد من األدوية،                        ) 1 تحقق من وضعية ب سفام من ال نظمة أوآ درة م عدم ق
 . أدى إلى استثناء هذه األدوية من التحليلمما
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لقد أدت األسعار المرتفعة لألدوية التي ال يوجد بديًال نوعيًا لها في السوق إلى انخفاض في الطلب                  ) 2
 . ألنه إذا لم تكن هنالك مبيعات لألدوية فال يوجد هنالك أية تكاليف

 
ذي يمكن أن                   ) 3 ر المدى ال ان من الصعب تقدي د آ ذلك فق يه أسعار الدواء داخل األردن         ول  تخفض ف

 .بسبب المنافسة النوعية للدواء
 

ين اإلضافية في حقوق                               ر للقوان ر التأثي االت في تقدي ى المغ رات إل ذه التقدي ود ه د تق وقت ، فق وفي نفس ال
تجارة  تعلقة بال رية الم ية الفك TRIPS-PLUSالملك ريبس  ساهمة ) (ت دى م د م سبب صعوبة تحدي ب

 . ة أسعار الدواءالتضخم في زياد
 

TRIPS-PLUS (تريبس   وق الملكية الفكرية                 ين اإلضافية في حق المتعلقة ) ومن الواضح أن القوان
 بالتجارة قد فرضت على نظام الصحة العامة الحكومي وباإلضافة إلى المرضى دفع أسعارًا أعلى 

ة والجديدة المطلوبة لتحقيق نتائج صحية أ                ة الهام د من األدوي ل العدي فضل، وهناك حاجة لهذه األدوية    مقاب
ك مرض الشرايين القلبية وارتفاع ضغط                         شمل ذل دة، وت ر المع رة غي د من األمراض الخطي لمعالجة العدي

 ).4انظر الملحق (الدم والربو والسل واالضطراب العضلي 
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نالك    واليات المتحدة األمريكية التي تزآي فوائد اتفا         ) 5(ه ومة ال صادرة عن حك ومات ال قية المعل
 :التجارة الدولية الموقعة بين الواليات المتحدة األمريكية واألردن هي بيانات آاذبة ومضللة

 
TRIPS-PLUS (تريبس   نا أعاله التكاليف المتزايدة للقوانين اإلضافية لحقوق الملكية الفكرية              د بي ) لق

نذ                 ين؟ م ذه القوان وائد له ة ف ناك أي تجارة داخل األردن، لكن هل ه تعلقة بال يع على اتفاقية   الم م التوق  أن ت
ريكية واألردن، إدعى المسؤولون األمريكيون على الدوام أن              تحدة األم واليات الم ين ال ية ب تجارة العالم ال
يًا على الحصول على األدوية                         رًا ايجاب ا تأثي تجارة له تعلقة بال رية الم ية لفك وق الملك ين اإلضافية لحق القوان

 التجارة العالمية قد عملت على تشجيع االستثمار األجنبي المباشر وتحفيز           داخل األردن وأفادوا بأن اتفاقية     
ل عن               ا ال يق تاج م ى إن ة عل شجيع شرآات األدوي ي وت ر المحل بحث والتطوي منتجًا جديدًا ويوضح ) 65(ال

 . التحليل الذي أجريناه بأن هذه المعلومات إما غير صحيحة أو مضللة
 
تجارة العا        ) أ ية ال شجع اتفاق م ت تحدة واألردن االستثمار األجنبي             ل واليات الم ين ال وقعة ب ية الم لم

 .المباشر في صناعة األدوية المحلية األردنية
 

ريكية على اتفاقية التجارة العالمية الموقعة بين الواليات المتحدة واألردن                    ومة األم ى مسؤولوا الحك د أثن لق
ي ص  ي المباشر ف تثمار األجنب شجيع االس ى ت ت عل ونها عمل ومة آ ؤآد حك ي ت ية والت ة المحل ناعة األدوي

ى إمكانية تحسين فرصة الحصول على األدوية وعلى وجه التحديد فقد ذآر مسؤولوا                   تحدة عل واليات الم ال
تجارب السريرية وتجهيز المكاتب العلمية بالموظفين                     يق ال رخيص وتعل ادة في الت تحدة أن زي واليات الم ال

ى استطاعة اتفاقية التجا       ثلة عل بالتعاون مع القوانين اإلضافية لحقوق الملكية الفكرية       ) FTA(رة الحرة   آأم
TRIPS-PLUS )  . على تحسين عملية الحصول على األدوية(تريبس 

 
ي المباشر حسب    تثمار األجنب ين أن االس د تب رة فق تجارة الح ية ال ى اتفاق يع عل نذ التوق ال وم ى أي ح وعل

ة النوعية والمس           ادات معظم مصنعي األدوي ؤولين الحكوميين آان مخيبًا لآلمال حيث لم يتم استثمار أي          إف
ام      نذ ع بلغ م ام   1995م ة ع م يتحقق مثل هذا االستثمار في      2000 ولغاي ية، ول ة األردن  في صناعة األدوي

ق       ية تدف ريكية بإمكان تجارة األم ي ال اءات ممثل ن إدع رغم م ى ال رة عل تجارة الح ية ال رار اتفاق اب إق أعق
 .بي المباشر لألردناالستثمار األجن

 
سيات    تعددة الجن ة م يع شرآات األدوي دم توق ن ع شكو م ية ت ة النوع إن شرآات األدوي بق ف ا س إضافة لم
رخيص وعدم تحويل التكنولوجيا للمصنعين المحليين، وهكذا فقد تم استيراد غالبية                   يات الت زيد من اتفاق الم

دًال من إنتاجها محليًا، ووفقًا الت           دة ب ة الجدي حاد صانعي األدوية األردنيين، فقد تم التوقيع على غالبية         األدوي
بل عام                 ام ق ذه األي ا ه رخيص المعمول به يات الت  إضافًة لذلك فإن اتفاقيات الترخيص هذه تنقل        1999اتفاق

 .القليل من المعرفة للمصنعين المحليين، وهي في معظم األحيان اتفاقيات خاصة بالتوزيع
 

د من المنت         د الحظ العدي جين خالل المقابالت أن اتفاقيات الترخيص آانت فقط ألغراض تغليف األدوية     وق
دواء     ك ال ي ذل ا ف يوية بم ياليس(الح يات       ) س ود التفاق ة وج نالك أي يس ه يث ل صاب ح دم االنت ودواء ع

 .الترخيص الخاصة بترآيب هذه األدوية وتصنيعها
 

د قامت شرآات األدوية األجنبية عوضًا عن ذلك باالستثمار           في تأسيس أو توسيع المراآز العلمية داخل      وق
 . األردن، والتي غرضها الوحيد هو تسويق األدوية الجديدة من خالل استخدام أساليب بيع فعالة
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ن             ى م د األدن يق الح ام بتطب ذي ق صر وال ي م ر ف ي المباش تثمار األجنب إن االس ة ف الل المقارن ن خ وم
ية حماية حقوق الملك         زامات بموجب اتفاق ، 2005ية الفكرية واعتماد الحماية لبراءة االختراع في عام         االلت

ًا ال باس به في العقد األخير من هذا القرن، لقد حدث هذا على الرغم من تطبيق مستوى غير             غ حجم د بل فق
سة       بت مؤس د طال سيات، وق تعددة الجن ية م صناعة الدوائ ًا لل رية وفق ية الفك وق الملك ة حق ن حماي اف م آ

ا ( بحث ا  ) فارم دواء في أمريكا أن يتم وضع مصر في قائمة أولوية الرعاية الخاصة         ال ي ومصنعوا ال لدوائ
د آلفت أعضاء 301 رية ق ية الفك وق الملك يق حق ي تطب اءة مصر ف دم آف ى أن ع ريكية، وأشارت إل  األم

 .2006مليون دوالر في عام ) 200(ما يقارب من ) فارما(مؤسسة 
 

ة                ر حماي رغم من آون مصر توف ى ال صناعة متعددة                وعل نها في األردن، إال أن ال رية م ية الفك ل للملك أق
تثمار حوالي              م اس د ت دواء، فق صنيع ال ستثمر في مجال ت سيات ت مليون دوالرًا في مصر، منها ) 223(لجن

يات    39 ن اتفاق د م ضًا العدي ك أي مل ذل د ش سيات، وق تعددة الجن ب م ستثمرين أجان ى م ازت عل ة ح  بالمائ
رخيص لشرآات محل    ية تنتج أصناف أدوية، باإلضافة إلى تأسيس فروع مملوآة بالكامل لشرآات أدوية   الت

 .أجنبية
 

ارب    ا يق إن م ا، ف رآة فارم ه ش ا أوردت بقًا لم روع   ) 30(وط ر ف يء عب صر يج ي م تج ف ن المن ة م بالمائ
ى                        سيات، باإلضافة إل تعددة الجن ة م شرآات أدوي ة ل داخل تابع ة من آ    ) 35(شرآات تعمل في ال افة بالمائ

رآات    ية وش دواء األجنب رآات ال ين ش وقعة ب رخيص الم يات الت ي مصر بواسطة اتفاق تجة ف ة المن األدوي
ية    دواء المحل نالك أسباب واضحة لتدفق استثمار أجنبي مباشر أآبر إلى مصر مقارنة                   . ال بدو ه ا ي ى م وعل

 . صناعة األدويةمع األردن، منها حجم السوق الكبير في مصر والذي يوفر فرصًا تجارية جذابة ل
 

ه ال يتم إنتاج أآثر من خمسة بالمائة من األدوية داخل األردن من قبل شرآات                        ك فإن ى النقيض من ذل وعل
سيات، إضافة لذلك فإنه ال                   تعددة الجن ة م رخيص مع شرآات أدوي يات الت ة النوعية من خالل اتفاق األدوي

 . ما يمكن شراؤه من األدوية المصنعةتوجد أية شرآة متعددة الجنسيات لها فرعًا محليًا إلنتاج
 

ى القدرة على شراء األدوية                       ارًا خطرة عل ه آث ي المباشر ل تثمار األجنب ر االس وتبين المقارنة  . إن عدم توف
ة        ين أسعار األدوي بأن األدوية التي يتم إنتاجها من قبل فروع شرآات تعمل في الداخل   ) 3أنظر الملحق    (ب

رخي       يات ت ة من نفس األدوية التي يتم تستوردها         بصأو من خالل اتفاق ل آلف ر  أق ية داخل مصر تعتب اطن
تيراد           وم مصر باس نما تق ة التي تحتاجها، فإن األردن يستورد ما           ) 10(األردن، وبي ة فقط من األدوي بالمائ

 .  بالمائة من حاجاته من هذه األدوية) 70(يقارب 
 

تجاوز اال    رية ي ية الفك ًا بالملك ارًا خاص يق إط رية     إن تطب ية الفك وق الملك يها حق نص عل ي ت زامات الت لت
درات      سين ق ي تح ساعدة ف د للم ى أي بل ر إل ي المباش تثمار األجنب ق االس ضمن تدف تجارة ال ي تعلقة بال الم
وى   رية أق ية فك ين ملك ى أن وجود قوان راء إل د من الدراسات والخب د أشارت العدي ية، وق صناعة المحل ال

تثمار األج       شجع بالضرورة االس ر أو التصنيع الدوائي وأن حاجة               ت بحث والتطوي ي المباشر ألغراض ال نب
 . األردن لالستثمار األجنبي المباشر منذ تطبيق اتفاقية التجارة الدولية يدعم هذا التأآيد

 
ر وليست قادرة على اختراع أدوية            ) ب بحث والتطوي يل من ال ية في القل شرآات األردن تتعاطى ال

 : جديدة
 

سؤولو ين م د ب دواء   لق دأت صناعة ال رة ب تجارة الح ية ال اريخ وضع اتفاق نذ ت ه وم ريكية أن تجارة األم ا ال
األردنية في تطوير أدويتها االبتكارية، إال أن الدراسات الحديثة تبين أن الشرآات األردنية المحلية تستثمر               
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تث                    ) 0.1(فقط    ذه االس ان الهدف من ه ر حيث آ بحث والتطوي يعاتها في ال ة من مب مارات هو إدخال بالمائ
دة لصرف األدوية والتي تشكل مساحة نموذجية للبحث عن مصنعي أدوية نوعية، وآذلك من                   اليب جدي أس

 . أجل إدخال تعديالت طفيفة على األدوية الموجودة وليس لتطوير أدوية جديدة
 

ام           نذ ع ر، وم يقة األم تقدم أي مصنع أردني بطلب للحصول على براءة اخترا   2000وفي حق م ي ع لدواء  ل
 :إن عدم قدرة المصنعين األردنيين على التعاطي في تطوير دواًء جديدًا يعود سببها إلى. جديد

ذلك،          ) 1 ( ال وآ ر رأس الم . توفر القليل من االستثمار األجنبي المباشر طوال العقد الماضي        ) 2(عدم توف
دواء النوعي األردنيين يملكون              ى أن مصنعي ال  آاٍف للقيام بتجارب سريرية     رأسمال غير ) 1(وبالنظر إل

ومات وآذلك،           ى المعل بنية تحتية ضعيفة وخبرة غير آافية للقيام ببحث وتطوير        ) 2(لتخطي الحصرية عل
ر         ث وتطوي راء وبح ي إج راط ف ن االنخ شرآات م ذه ال تمكن ه ريب أن ال ت ن الغ يس م ه ل ليين، فإن أص

 .جديدين
 
 خل األردن مضللةاالحصائيات الخاصة بطرح منتجًا ابتكاريًا دا) ج
 

تعلقة            رية الم ية الفك وق الملك افية لحق ين اإلض ريكية أن القوان ومة األم سؤولوا الحك دد م د ح رًا فق وأخي
يد الدول النامية ألنها تشجع شرآات الدواء على طرح األدوية محلياً              تجارة تف فقد الحظ أحد المسؤولين    . بال

تفاد  رة أن األردن اس ة األخي ي اآلون ريكيين ف ن طرح األم ية  ) 65(م رار اتفاق اريخ إق نذ ت دًا م تجًا جدي من
بدو أن األردن يحصل فقط على جزء بسيط من األدوية الجديدة األآثر رواجاً                   ل ي تجارة الحرة، وبالمقاب . ال

ددها      بالغ ع يعًا ال ر مب ة األآث ين األدوي ن ب تحدة     ) 26(م واليات الم ل ال يًا داخ يعها حال تم ب ي ي دواء والت
ت ريكية، ي ة    األم ى محفظ راءه عل م إج ذي ت يل ال ين التحل ثل يب ل األردن، وبالم نها داخ ط م سعة فق يع ت م ب

سيات وهي   تعددة الجن سية م تة شرآات رئي تجها س تجات تن ن المن تكاملة م رك، (م ي ام سي، مي زر، ب في
ش، وجينتيك     زايم، روت ي اآلونة  منتجًا فقط تم تسجيلها ف    ) 82(منتجًا من بين منتجاتها البالغة      ) 33(أن  ) جن

رة في السوق األردني      وفي حقيقة األمر، فإن غالبية األدوية التي تنتجها الدول النامية لم يتم طرحها             . األخي
 . في السوق األردني

 
إن العديد من األدوية التي قد تم طرحها بالفعل في السوق األردني وهي في واقع األمر              ا سبق، ف إضافة لم

ة المر  سبة لكاف ثمن بالن ية ال ىغال ة . ض ين ال   ) 3(القائم ين العادي ين األردني ح أن المواطن اه توض أدن
. يستطيعون شراء هذه األدوية خاصة أولئك الذين يدفعون ثمنها على وجه الخصوص من جيوبهم الخاصة               

ن دواء         دة م دة واح راء وح ن ش تمكن م ي ي ادي لك ي ع ة موظف مدن ى أي ه عل ثال، فإن بيل الم ى س وعل
ودارا( ستخدم  ) فل ذي ي دة     ال ل لم ري أن يعم ود الفق ي العم زمن ف سرطان الم الج ال ومًا) 244(لع وإن . ي

ين العامي                        يعها ب م ب ة التي ت ذه األدوي سبيًا من ه يلة ن وحدات القل  تمثل شاهدًا على آلفتها    2006،  2002ال
 .الزائدة ألن هذه األدوية توفر فوائد طبية هامة للمرضى المصابين بهذا المرض
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 : القدرة على شراء ما يطرح من المنتجات الجديدة داخل األردن: 3القائمة 
 

عدد الوحدات 
المباعة بين عام 

2002-2006  

القدرة على 
 الشراء

 السعر االستخدام الفعلي
 دينار أردني

 اسم الصانع
 االسم التجاري للدواء

لعالج الضخامة مرض غوشيه   يومًا638 صفر )كسوماتولين أوتوجي(إيسبين  1885.29  
1بديل لالنزيمات لعالج مرض غاونشر من النوع   يومًا337 صفر )سيرايزام(جينزايم  1781.16  
لعالج سرطان العمود الفقري المزمن  يومًا244 صفر )فلودارا حبوب(شيرتيغ ايه اف  727.84  
لعالج الربو  يومًا171 صفر )زولير(جينيتك  513.53  
لفم لسرطان الثدي والشرجعالج آيماوي عن طريق ا  يومًا159 35 )حبوب زيلودا(روش نوتلي  478.78  
لعالج ارتفاع نسبة الحديد المزمن  يومًا141 صفر )آبسوالت اآسجيد يسبيرابيل(نوفارتيس  423.72  
لعالج مرض هشاشة العظام   يومًا116 صفر )حبوب بوندزونات(هوفمان ال روش  347.34  
زراعة الكلىلمنع رفض العضو بعد   يومًا114 صفر )حبوب مايوريتك(نوفا ريتش  342.07  
لإلنجاب والخصوبة  يومًا112 900 )فو آتيروبين(سيرونف  337.04  

العالج   الفا(   
 
 

تم قياس اإلمكانية من خالل عدد األيام التي يمكن للموظف المدني األقل أجرًا في األردن أن يعمل فيها                   *  ي
 .من الدواءليتمكن من الحصول على وحدة واحدة 

 
 .2006 و JFDAخدمات تسويق تبين القارات و : المصدر** 

 
 :الصحة العامة تتعرض للتهديد) 6
 

ن   ية م ستويات عال سعاها نحو الوصول لم ي م ريكية ف تحدة األم واليات الم ستمر ال زمن، سوف ت ر ال عب
رية في أنحاء الشرق األوسط والدول النامية              ية الفك وق الملك ة حق  المتنامي لألمراض غير  إن العبء . حماي

ية في أسيا والشرق األوسط وأمريكيا الالتينية سوقًا جذابًا لصناعة وتجارة             بلدان النام ة يجعل من ال المعدي
ة  ثل أحد أآثر األسواق سرعة في النمو في العالم،                . األدوي شرق األوسط يم إن ال رة، ف ام األخي ًا لألرق ووفق

سوق من             اذ ال نمو ه توقع أن ي يون ) 8(وي ام   بل بليون دوالر في العام ) 12( ليصل إلى 2005 دوالر في ع
2010. 

 
يع على القوانين اإلضافية لحماية                            دول أن تكون حذرة حول التوق ذه ال ى ه ين أن عل ة األردن تب إال أن حال

رية        ية الفك وق الملك TRIPS-PLUSحق ريبس    تجارة   ) (ت تعلقة بال وجد خطة        . الم وفي األردن حيث ت
ين صحي وطني ال       بالمائة من السكان سوف تتعرض هذه الخطة لمزيد ) 40( توفر التغطية لما يقارب تأم

اع أسعار األدوية          سبب ارتف تلف ب فالرعايا األردنيين الذي ليسوا تابعين ألي تأمين صحي فستتطلب        . من ال
نهم أسعار األدوية المرتفعة مصاريف ال يستهان بها، وبالتالي ستتضرر الطبقات األآثر فقرًا ب       شكل غير م

 .متكافئ
 

يفة في أسعار األدوية منذ عام            زيادة الطف  قد أثرت على ميزانية وزارة الصحة والمستشفيات        2002إن ال
زيد                ا ي ين إحصائيات وزارة الصحة أن م بالمائة من ميزانيتها مخصصًا في ) 25( على الخاصة، حيث تب

راهن لشراء األدوية، وينظر إلى ارتفاع آلفة األدوية         وقت ال  هذه األدوية هذه األيام آتهديد خطير لبرامج ال
 . الصحة العامة في األردن
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شفيات ارتفاعًا يوحي بالخطورة في أسعار األدوية منذ عام                      د شهدت المست وقت، فق ، 2002وفي نفس ال
ام                نذ ع ه م ية أن نة الطب شفى المدي در مست ام      2002ويق ة ع  ازدادت المصروفات على األدوية     2006 ولغاي

 . مليون دينار أردني في السنة) 12(ف أي من مليوني دينار أردني لتصل إلى ستة أضعا
 

ى نظام الصحة العامة، وإذا ما                               يود عل زيد من الق سبب في الم ة سوف يت اع في أسعار األدوي إن االرتف
دة بغض النظر عن فوائدها                             ة الجدي إن األدوي ك، ف ى ذل رًا عل ا مؤش ى أنه ية عل توجهات الحال ى ال نظرنا إل

ي وسوف تؤثر أسعارها بشكل آبير على               ال سوق الكل زايدة من ال ثل حصة مت عالجية اإلضافية، سوف تم
ة      عار األدوي اع أس ر الرتف تحدي الخط ع ال تعامل م ن ال تمكن م ام، ولت شكل ع صحية ب رعاية ال يف ال تكال

را   م إق راهن حيث ت وقت ال ي ال يارات ف ن الخ يل م ك القل إن األردن يمل صاعدة، ف يفه المت ين وتكال ر القوان
إن الحكومة                            رية، ف ية الفك ة الملك ستويات صارمة من حماي رية مع وجود م ية الفك ة الملك اإلضافية لحماي
تمكن من تخفيض االرتفاع في أسعار الدواء بواسطة استخدام تأمينات للصحة العامة                     ن ت ية سوف ل األردن

 . تشجع على المنافسة النوعية
 

شرق األوسط األخرى و           دان ال ى بل ر أن العواقب التي تتسبب               وعل ى وجه الخصوص مصر أن تعتب عل
ن           ا م رًا له شكل تحذي ل األردن ت تجارة داخ تعلقة بال رية الم ية الفك وق الملك افية لحق ين اإلض يها القوان ف
تجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية التي تتضمن أحكامًا أآثر صرامة من                     ية ال ى اتفاق االنضمام إل

ية    ة الملك ى وجه                            حماي تثمار أجنبي مباشر عل ى األردن أي اس يه إل م يصل ف ذي ل وقت ال رية، وفي ال  الفك
اع في أسعار األدوية، وعلى النقيض من ذلك، فإن مصر تستمر في                        تحمل االرتف يه أن ي ان عل ريب، آ التق

تماد القوانين اإلضافية لحماية ح                     ى اع ويًا دون االضطرار إل رًا وق يًا مباش تثمارًا أجنب قوق الملكية  جذب اس
 . المتعلقة بالتجارة، إضافًة إلى انخفاض أسعار األدوية هناك) TRIPS-PLUS(تريبس الفكرية 
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 الخاتمة) 7
 

TRIPS-PLUS رية   ية الفك وق الملك ة حق افية لحماي ين اإلض ت القوان د آان ريبس لق تعلقة ) (ت الم
ي األردن أ  رية ف ية الفك ي إطار الملك تمادها ف م اع ي ت تجارة الت ى بال ية الحصول عل ى إمكان لبيًا عل رًا س ث

 :األدوية
 

TRIPS-PLUS رية      إن  ية الفك وق الملك ة حق افية لحماي ين اإلض ريبس  القوان (ت تعلقة  )  • الم
ى وجه الخصوص الحصرية على المعلومات، تحول بشكل مستقل دون الحصول                  تجارة، وعل بال

  تم طرحها منبالمائة والتي) 79(على منافسة نوعية من جهة األدوية تصل إلى 
.2001شرآة أدوية متعددة الجنسيات منذ عام ) 21    (

يق حصرية                  • يجة لتطب نافس نوعي نت ا م يس له ة التي ل د وصلت المصاريف اإلضافية لألدوي لق
 . مليون دوالر) 22.04(مليون و) 6.3(المعلومات ما بين 

نالك أي استثمار أجنبي مباشر من قبل شرآات األدوية األجنب               • م يكن ه ية داخل األردن منذ عام     ل
صنيع األدوية باالشتراك مع شرآات محلية لألدوية النوعية، وقد أدى                 2001 رآيب أو ت  خاص بت

ة، وقد اختصر االستثمار األجنبي المباشر داخل األردن من قبل         ى اإلضرار بالصحة العام ذا إل ه
ستخ      ي ت ية والت ز العلم ي المراآ يع ف ى التوس ية عل ة األجنب رآات األدوي ة  ش يع فعال اليب ب دم أس

 . لضمان استخدام األدوية المعتمدة باهظة الثمن بدًال من األدوية النوعية رخيصة الثمن
رية على تشجيع الشرآات في األردن للتعاطي في                      • ية الفك ى الملك صارمة عل ام ال م تعمل األحك ل

ية التجارة الحرة، ولم                   رار اتفاق نذ إق ة م ر الخاص باألدوي بحث والتطوي  تقم هذه الشرآات    مجال ال
 . بتطوير أية أدوية جديدة

سيطًا من مجمل المنتجات التي يتم                   • م طرحها في األردن جزءًا ب دة التي ت تجات الجدي ثل المن تم
واليات المتحدة األمريكية والمجموعة األوروبية          وهنالك العديد من األدوية التي قد      . طرحها في ال

دًا و              رتفعة ج م طرحها في األردن بأسعار م ال يستطيع الناس العاديون الحصول عليها، حيث تم        ت
م طرحها مؤخرًا في السوق                 ة التي ت ذه األدوي دوم من ه م يكن مع وحدات إن ل يل من ال شراء القل

 . المحلي
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 التوصيات: ثامنًا
وعلى . إن إتاحة المجال للحصول على الدواء تعتبرعنصرًا جوهريًا من عناصر حق اإلنسان في الصحة

TRIPS-PLUSفإن القوانين أية حال،  في اتفاقية التجارة الحرة األمريكية األردنية ) (تريبس 
وآذلك، في اتفاقيات التجارة الحرة الالحقة بين أمريكا وبين البلدان النامية، تهدد بتقويض حقوق اإلنسان 

 .الفقير في الحصول على األدوية
 

-TRIPS(تريبس وق الملكية الفكرية وبهدف تقليل عبء برنامج القوانين اإلضافية لحماية حق
PLUS (وآثاره على إمكانية الحصول على الدواء، تقترح منظمة أوآسفام ما يلي: 

 
 :األردن
راع    • راءات االخت ي ب تعاون ف دة ال ى معاه صادقة عل دم الم دم ):PCT(ع ى األردن ع  يجب عل

را مشروطا من                     ر أم يها ال تعتب دة؛ فالمصادقة عل ذه المعاه ى ه بل اتفاقية القوانين     المصادقة عل  ق
رية  ية الفك وق الملك ة حق افية لحماي TRIPS-PLUSاإلض ريبس  بات )(ت ا أن متطل ، آم

ود" ضل الجه رة   " أف تجارة الح ية ال ي اتفاق يها ف صوص عل ذه  ) FTA(المن يام به زم الق ال تل
ح وفي حال قامت األردن بالمصادقة على معاهدة تعاون براءات االختراع، فمن المرج           . المصادقة

بات    سبب الطل ية ب راع األردن راءات االخت لطة ب ى س باء إضافية عل ى أع ر إل ك األم ؤدي ذل أن ي
 .العديدة للحصول على براءات اختراع األمر الذي قد يؤدي إلى التقليل من المنافسة غير المصنفة

 
ألردنية  إن اتفاقية التجارة الحرة األمريكية ا: االختراعتقييد مجال إمكانية الحصول على براءة

TRIPS-PLUSتعمل على استبدال متطلبات   لغايات تعريف إمكانية الحصول )(تريبس 
الملكية الفكرية لديها وأن حماية ويجب على األردن أن تقوم بتعديل قانون .  االختراععلى براءة

إلى لها استنادا اختراع لها على األدوية التي يمكن أن يتم إصدار براءة بتشديد صارم تقوم 
-TRIPS(تريبس حماية حقوق الملكية الفكرية لتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اال

PLUS( . وعلى وجه التحديد، يجب على األردن أن تنظر في تحديد تعريف ضيق لمجاالت
 .ة االختراعإمكانية إصدار براء

 
 : التخفيف من حصرية المعلومات

وم بتطبيقها لل             � ألردن أن تق تثناءات يمكن ل نالك اس تخفيف من حصرية المعلومات، بما في ذلك       ه
ب        ديم طل ي تق شرآة ف شلت ال ال ف ي ح ومات ف يود المعل ال ق تدئة بإبط ة المب رآة األدوي زام ش إل
للحصول على تصريح بالتسويق في األردن خالل سنة واحدة من الحصول على تصريح للتسويق              

 .عالميًا
 

بدأ حص                ى أن م وم األردن بالتوضيح عل ا ويمكن أن تق ومات يصبح الغيًا في حالة  آم رية المعل
 .استخدام الرخصة اإلجبارية أو أي أمر حكومي

 
توازي      • سماح باالستيراد الم  يمكن أن تقوم األردن بالتقليل بصورة الفتة من أعبائها المالية من            :ال

يدات التي تضعها في وجه االستيراد المتوازي، وهو األمر الذي لم                    اء التقي ة من خالل إلغ األدوي
تجارة الحرة         ية ال بل اتفاق يده من ق تم تقي توازي مسموح به بموجب    . ي تيراد الم بدأ االس اتفاقية إن م

TRIPS-PLUSحماية حقوق الملكية الفكرية   .)(تريبس 
 

 الواليات المتحدة األمريكية
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تريبس حماية حقوق الملكية الفكرية     اتفاقية  التوقف عن إجبار البلدان النامية على تبني إجراءات          •
)TRIPS-PLUS (   الل ن خ ية وم ية واإلقليم تجات المحل ة المن يات حماي الل اتفاق ن خ م

 .األشكال األخرى من الضغوطات واإلغراءات
 

 البلدان النامية األخرى
 (TRIPS-PLUS ريبس اإلضافية  (ت ين  • ديم قوان نع تق رية م ية الفك وق الملك ة حق ي حماي ف

تريبس انون حماية حقوق الملكية الفكرية قالتشريعات الوطنية، والتنفيذ الكامل إلجراءات 
TRIPS تاج أدوية متنوعة لغايات االستعمال المحلي ولغايات التصدير                )  (   من أجل ضمان إن
 .إلى البلدان النامية

 
 

 إجراءات القيام بحسابات المعلومات: 1الملحق رقم 
 

 علوماتتحديد األدوية التي ال يوجد منافسون حصريون لنوعيتها بسبب حصرية الم
سويق الدولية وقمنا بتحديد                ي لخدمات الت األردن في اإلصدار الحال ومات الخاصة ب يل المعل نا بتحل د قم لق

ته260 ادل لنوعي ه دواء مع ون ل ودا دون أن يك راءة  .  دواء موج بات ب راجعة طل ة م تخدمنا دراس د اس وق
ي                    ية األردن راع الملك راءات اخت دى مكتب ب وظة ل ية المحف راع الملك والتي آانت قد ٌعملت من أجل      االخت

ا مجموعه        يل م ة قد تم عرضها في األردن من قبل               108تحل واع من األدوي  شرآة صناعات دوائية    21 أن
ام        نذ ع ية م سة لذلك            2001أجنب ة المناف د قامت بإعاق ية أي دواء ق يما إن آانت ملك ر ف ات تقري ك لغاي  وذل

 .قط آان لديها حماية ملكية للمنتجوأظهر تحليلنا أن خمسة أنواع من األدوية ف. النوع
 

ذه الدراسة أن بعض األدوية قد ال تكون متوفرة بنوعيتها في األردن بغض النظر                  در ه ة حال، تق ى أي وعل
ومات   راع أو حصرية المعل راءة االخت ية ب وق ملك ة حق ن حماي ى  . ع ة إل ر بعض األدوي دم توف ود ع ويع

ية      ق التقن ة الت        (العوائ شكل أساسي، بعض أدوي تاج نوعيتها، وفي الواقع، فإن             وب يات الحيوية ال يمكن إن قن
شابهات الحيوية                       سويق المت سمح بت شريعات ت يها ت وجد ف تقدمة ال ت بلدان الم د من ال ففي الهند، التي   ). العدي

رية                 ة الفك ون حماي دأ إطار عمل قان رها تطورا والتي ب نوعة وأآث صناعات المت ر ال دا من أآب تلك واح تم
يها بإ ية ف بل   الملك ن ق بارية المفروضة م تحول اإلج رة ال يجة لفت ك آنت ط وذل راع فق راءات االخت صدار ب

ون اإلضافي      بل             القان رية من ق ية الفك وق الملك ة حق ريبس   لحماي والتي تستمر  TRIPS-PLUS) (ت
ة  ي 2005لغاي بيه نوعي ف ا ش وجد له ي ال ي شرين الت سع والع ة الت ة لألدوي سخًا عام تقديم ن د ب م بع م تق ، ل
رنت بأن النوعية العامة من                  . دناألر بحث في االنت سع والعشرين، وجد من خالل ال ة الت ك األدوي ومن تل

ر                  ل بكثي نة أخرى بأسعار أق ة موجودة في أمك من % 79وفي اإلجمال، تقدر هذه الدراسة أن       . سبعة أدوي
ة، أو     راءة اختراع، ليست موجودة بشكلها العام في           103 دواء من أصل       81األدوي دون ب األردن وحدها  ب

 .بسبب حصرية المعلومات
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ريبس   (ت ين      ية لقوان نفقات المال تجارة الحرة         حساب ال ية ال رية في اتفاق ية الفك ة حقوق الملك حماي
PLUS-TRIPS(  2006 – 2002في األردن من عام 

 
دمات     صحية لخ ومات ال تخدام المعل ن خالل اس ك م ة وذل ة األدوي يعات لكاف ام المب ى أرق م الحصول عل ت

سويق الدولية وذلك لألعوام من       ا وفي اإلجمال، بلغت المبيعات الكلية لألدوية التي       . 2006 وحتى   2002لت
ادل              ا يع ية م ة نوع ا معادل يس له يون دوالر     46ل ية، بلغ إجمالي            ( مل سويق الصحية الدول ا لخدمات الت وفق

ون الثاني               ة من آان ة األدوي سوق لكاف يعات ال  مليون 49ا مجموعه  م2006 وحتى منتصف عام   2002مب
م فقط تحليل مبيعات السوق لألدوية اإلحدى والثمانين التي ليس لها منافس عام بسبب حصرية                 ). دوالر وت

ومات وذلك بهدف جدولة إجمالي المبيعات        دواء ال 157ولم تستطع هذه الدراسة تحليل وضع ملكية . المعل
ام           نذ الع ية م ة نوع ا معادل وجد له م يكن   2002ي يه فل  باإلمكان تقرير إجمالي مبيعات األدوية التي ال ؛ وعل

 .يوجد لها معادلة نوعية بسبب حصرية المعلومات لوحدها
 

يعاتها    ي مب غ إجمال د بل سفام فق بل أوآ ن ق دها م م تحدي ي ت ين الت ة اإلحدى والثمان سبة لألدوي  31.49وبالن
يون دوالر     يس له          % 68.5(مل دة التي ل ة الجدي يعات األدوي ي مب ية  من إجمال ة نوع ذا الرقم  ). ا معادل إن ه

م تخفيضه بحوالي          د ت وذلك بسبب أنه، وفقا لسياسة التسعيرة الوطنية األردنية يجب        % 80-30التراآمي ق
صى    د أق ة بح ة العام سعير األدوي تم ت صانع % 80أن ي عر ال ن س سة  . م سابقة للمناف ات ال شير الدراس وت

ن دل، يمك ي المع ة، ف سة العام أن المناف نوعات ب ين للت راوح ب سبة تت دواء بن عار ال ل أس %. 70-30 أن تقل
سفام أن أسعار األدوية تقع بين                ي، افترضت أوآ ات الوضع الحال نتيجة للمنافسة العامة % 80 و 30ولغاي

 .في األردن
 

ين     تنادا للحسابات، عملت قوان رية   واس ية الفك وق الملك ة حق TRIPS-PLUSحماي ريبس   ى ) (ت عل
ن    نفقات م ادة ال ى  مل6.3زي ت     22.04يون دوالر إل ي قام ين الت دى والثمان ة اإلح يون دوالر لألدوي  مل
يلها سفام بتحل ه  . أوآ ا معدل ذا م بلغ ه ى % 13.7وي ة  % 47.9وحت ة األدوي ى آاف نفقات عل ي ال ن إجمال م

ا معادلة نوعية في األعوام               وجد له دة التي ال ي  261 والتي يبلغ عددها     2006 وحتى منتصف    2002الجدي
 .دواء

 
بلغ عددها            وي ة التي ي زيد من األبحاث حول باقي األدوي تم إجراء الم د    157جب أن ي تم تحدي م ي  والتي ل

واقب     ة ع ن آاف تأآد م دف ال ك به تها وذل رية  وضع ملكي ية الفك وق الملك ة حق ين حماي ريبس قوان (ت
TRIPS-PLUS (على النفقات على األدوية في األردن. 

 
م   ق رق ى ح  : 2الملح ي تتلق ة الت نوات       األدوي الث س دتها ث تكار م د االح افية ض ة إض ماي

 لالستعماالت الجديدة للترآيبات الكيميائية المعروفة أصال
 

 اسم المنتج اسم الشرآة دالئل جديدة
 فورالآس إيبسين تمديد دالئل االستعمال لألطفال من سن الثامنة

 آانسيداس )إم إ س دي(ميرك  العدوى الفطرية
 إينبريل وايث لمفاصلالتهاب الفقرات وتصلب ا

 توباماآس يانسن )الشقيقة(الصداع النصفي 
 جونال إف سيرونو نقص الهرمون الحاد

 حبوب سيسال يو سي بي 12-6التمديد لألعمار 
 هوميرا أبوت الصدفية من نوع أ
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 ريسبيريدا يانسن نوبات الهوس المرتبطة باإلحباط ثنائي القطب
 وفاندي نوفارتيس احتشاء عضلة القلب

 سينجيولير )إم إ سدي(ميرك  تلطيف أعراض التهاب األنف التحسسي الموسمي
 نوفوسيفين نوفو نورديسك وهن صفيحات جالنزمان

 أتاآاندتاب آسترا زينيكا هبوط القلب
 آبسوالت سيليبريكس بفايزر أمريكا التهاب الفقرات وتصلب المفاصل

 ريميكيد فيال شيرينغ بالو صدفية اللويحة
 آبسوالت إيكسيون نوفارتيس عالج الخبل الناتج عن مرض ألزهايمر

 حبوب ففيند بفايزر صدفية اللويحة
 آبسوالت إيكسيلون نوفارتيس الخبل المرتبط بمرض بارآنسون

 بخاخ أنف ناسونيكس شيرينغ بالو داء السليالت
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صة من قبل األسعار المقارنة للمنتجات المصنعة في مصر بموجب رخ: 3الملحق رقم 
 شرآة أدوية فرعية مقابل أسعار االستيراد في األردن

 
نسبة الزيادة في 

األردن بسبب نقص 
 اتفاقيات الترخيص

 السعر
 )دينار أردني(

 االسم التجاري التعبئة
 )الترآيز(

 البلد
 )الشرآة(

 
267% 

1.68 
0.63 

  غرام20
  غرام20

 )غرام/ وحدة دولية250(مرهم بانيوسين 
 )غرام/ وحدة دولية250(ين مرهم بانيوس

 )ميرك(األردن 
 )بيوآيمي(مصر 

 
1064% 

12.55 
1.18 

  آبسولة30
  آبسوالت10

 ) ملغم10(آونكور 
 ) ملغم10(آونكور 

 )ميرك(األردن 
 )ميرك مصر(مصر 

 
220% 

41.81 
19.0 

  آبسولة28
  آبسولة28

 ) ملغم4(حبيبات سينجيولير لألطفال 
 )ملغم 5(حبيبات سينجيولير لألطفال 

 )ميرك(األردن 
 )ميرك مصر(مصر 

 
966% 

11.01 
1.14 

  آبسولة30
  آبسوالت10

 ) ملغم50(حبوب آابوتيل 
 ) ملغم50(حبوب آابوتين 

 )بريستول مايرز سكيب(األردن 
 )بريستول مايرز سكيب(مصر 

 
959% 

118.91 
19.72 

  ملم240
  حبة100

 )ملليليتر/ ملغم40(ميجيس معلق فموي 
 )غم مل40(ميجيس 

 )بريستول مايرز سكيب(األردن 
 )بريستول مايرز سكيب(مصر 

 
287% 

8.6 
3.0 

 حبة واحدة
 حبة واحدة

 ) ملغم150(ديفولكان 
 ) ملغم150(ديفولكان 

 )بفايزر(األردن 
 )بفايزر مصر(مصر 

 
625% 

31.9 
5.1 

  حبة30
  حبات7

 ) ملغم10(ليبيتور 
 ) ملغم10(ليبيتور 

 )بفايزر(األردن 
 )زر مصربفاي(مصر 

 
255% 

15.46 
6.07 

  حبات6
  حبات6

 ) ملغم250(زيثروماآس 
 ) ملغم250(زيثروماآس 

 )بفايزر(األردن 
 )بفايزر مصر(مصر 
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النفقات المالية اإلضافية لألدوية الجديدة بدون مكافئ نوعي عام نتيجة : 4الملحق رقم 
من (فقط  )RUSPL-TRIPS(تريبس حماية حقوق الملكية الفكرية  قوانينلقواعد 
 )2006 وحتى منتصف 2002

 
 النفقات المالية اإلضافية بافتراض أن 

 وجود منافس عام قد يخفض السعر بين 
 )الصنف مشروط% (80 -30%

 بالدوالر األمريكي

 المبيعات منتصف 
2002-2006  

 بالدوالر األمريكي

 المقدم الصيدالني الفعال االستعمال الطبي
 )المصنع(

 )بفايزر(جابابينتين  الصرع والهيربيس 1,400,000 980,000 – 280,000
 )بفايزر(آلوبيدوجريل سلفات الهيدروجين  األمراض القلبية الوعائية 1,951,000 1,365,700 – 390,000
 )بفايزر(مونتيكوالست  األزمة 1,532,000 1,066,100 – 304,000
 )ميرك(جليبينكالميد  السكري 286,300 200,410 – 57,260

 )نوفارتيس(هيدروآلوروثيازايد  ارتفاع الضغط 2,810,000 1,967,000 – 562,000
مرض االنسداد الرئوي  281,000 196,7000 – 56,200

 المزمن
 ) إنجلهايم–بويرينجر (تيوتروبيوم بروميد 

 )سميثالين بيتشام(روزيجليتازون  السكري 742,100 519,470 – 148,420
 )نوفو نورديسك(أسبارت األنسولين  السكري 481,780 337,246 – 96,296

 )أفينتيس فارما(حامض رايزدرونيك  هشاشة العظام 961,000 672,700 – 192,000
 )أسترا زينيكا( سيمبيكورت –بوديسونايد  األزمة 656,000 459,200 – 131,200
 )نيكاأسترا زي(ميتوبرولول  األمراض القلبية الوعائية 270,900 186,630 – 54,180

 )ميرك(ليفوسيتيريزين  فرط الكوليسترولمية 854,379 598,065 – 170,875
شيرينغ ( إيريوس –حبوب ديسلوراتادين  مضاد للهستامين 1,280,000 896,000 – 256,000

 )بالو
 )أفينتيس فارما(راميبريل  األمراض القلبية الوعائية 853,000 597,000 – 170,000
 )سانوفي وينثروب(أميسولبرايد  انفصام الشخصية 671,000 469,700 – 134,200
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م   ية   آيف تعمل: 5الملحق رق رية في اتفاق ية الفك ة حقوق الملك ين اإلضافية لحماي القوان
تجارة الحرة      ريبس   ال وقوانين حماية الملكية الفكرية األردنية     ) RPLUS-TRIPS(ت

 على إعاقة أو منع الوصول إلى أدوية معقولة الكلفة
 
 ديد منح براءات االختراع المتسبب عن التأخير في الموافقة على التسويقتم

ية  رية  اتفاق ية الفك وق الملك ة حق )PLUS-TRIPSحماي ريبس  ي  :R(ت ا ف نالك أحكام وجد ه  ال ي
ية    رية         اتفاق ية الفك وق الملك ة حق TRIPS-PLUSحماي ريبس    تعويض عن التأخير في       ) (ت تطلب ال ت

 ).التأخير في إصدار براءات االختراعأو عن (الموافقة على التسويق 
 

ية            ريكية األردن تجارة الحرة األم ية ال د قامت الشروط بتمديد حماية براءة االختراع إلى          ):FTA(اتفاق  لق
سنوات العشرين المحددة في              د ال ا بع ية   م ة حقوق الملكية الفكرية        اتفاق ون حماي -TRIPS(تريبس  قان

PLUS (         ر تعويض عن التأخي ك من أجل ال ى التسويق    وذل وافقة عل نح الم إن هذه اإلجراءات قد .  في م
ي    ي والت د حقيق و دواء جدي تج ه دف ضمان أن المن يدات به ضمن تقي ذي ت ون األمريكي ال اوزت القان تج

دة        تمديد الم قفا ل ية، هنالك مساحة ضيقة ما بين براءات االختراع            . وضعت س بلدان النام د من ال وفي العدي
ة      يقات األدوي دة وتطب راءات االختراع التي ال تتمتع بكوادر جيدة                    الجدي أنها أن تغمر ب دة التي من ش  الجدي

 .وعليه، فإن تمديد براءات االختراع سيتم منحه للعديد من األدوية. وآوادر ضبط لألدوية
 

 االستعمال المقيد بالترخيص اإلجباري
ية  ين  اتفاق )PLUS-TRIPSحماية حقوق الملكية الفكرية       قوان ح لكل دولة بتقرير     يسم :R(تريبس  

 .31األسس التي تقوم بموجبها بمنح الرخص اإلجبارية، الخاضعة لتلك التقييدات المذآورة في المادة رقم 
 

ية            ريكية األردن تجارة الحرة األم ية ال  عملت اتفاقية التجارة الحرة األمريكية األردنية على        ):FTA(اتفاق
صاً              بها إصدار ترخي د األسس التي يمكن بموج ك المذآور في المادة         تحدي ر ذل باريًا غي قوانين  من 31 إج

رية     ية الفك وق الملك ة حق TRIPS-PLUSحماي ريبس  رخيص    . )(ت نح الت ية بم ذه االتفاق وسمحت ه
سية، االستعماالت العامة غير التجارية، حاالت              : اإلجباري فقط لكل من        ر التناف الممارسات العالجية غي

ضرورة    االت ال ية، أو ح وارئ الوطن صوىالط راخيص      .  الق نح الت تم م ن أن ي ك، يمك ى ذل الوة عل وع
ة الحكومة                  ضائية التي تعمل تحت مظل ية أو الق ئات الحكوم بارية فقط للمؤسسات والهي ويمكن لتلك . اإلج

راءات           ة ب ى أدوي صول عل ل الح ن أج ساومة م ى الم ومة عل درة الحك د ق ى تهدي ل عل يدات أن تعم التقي
ل أو من أجل             سعر أق راع وب رويج للمنافسة بواسطة منتجات عامة يمكنها أن تخفض من األسعار   االخت الت

 .وزيادة مجاالت الحصول على األدوية
 

 خمس سنوات من حصرية المعلومات
رية   ية الفك وق الملك ة حق ين حماي )PLUS-TRIPSقوان ريبس  ية :R(ت ل اتفاق ين تعم ة  قوان حماي

رية        ية الفك وق الملك TRIPS-PLUSحق ريبس    ى ح     ) (ت ومات غير المصرح بها        فقط عل ة المعل ماي
تجاري غير العادل؛ آما أنها ال تمنح حقوقا حصرية أو فترة أوتوماتيكية                      نع االستعمال ال ك من أجل م وذل

 .لالحتكار التسويقي
 

ية                تجارة العالم ية ال ية للدخول في اتفاق شروط التي تم تنفيذها آجزء من         ):WTO(الحزمة األردن  إن ال
دا من السلطة االحتكارية المنفصلة عن براءات االختراع            دخول األردن في االت      ا جدي د خلقت نظام ية ق فاق

دة خمس سنوات، وحتى مع عدم                          ة لم ة العام سويقية لألدوي وافقات الت سجيل والم نع الت ك عن طريق م وذل
راع  راءات االخت ود ب ريبية    . وج ومات التج تخدام المعل ن اس ة م ة وضبط األدوي سلطات رقاب سمح ل وال ي
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سر  ه معادل للدواء                           ال بت أن ًا ث سويق دواًء عام ى ت وافقة عل راع من أجل الم راءة االخت ة ذات ب يرية لألدوي
ى تأخير أو منع المنافسة العامة               ذي يعمل عل إضافة لذلك، تتطلب اتفاقية التجارة الحرة      . األصلي، األمر ال

 .لكيميائية المعروفة أساساثالث سنوات إضافية لحصرية المعلومات لالستعماالت الجديدة من األشكال ا
 

 عدم وجود استيراد متوازي
ية    ين حقوق الملكية الفكرية        اتفاق ة قوان )PLUS-TRIPSحماي  تعترف المادة السادسة    :R(تريبس  

ة حقوق الملكية الفكرية        من    ين حماي TRIPS-PLUSقوان باالستيراد المتوازي وذلك من    ) (تريبس  
وأآد إعالن . ملكية الفكرية ال تعمل على اختصار استعماالتها خالل اإلعالن وبصراحة على أن تقييدات ال        

شأن      ين حماية حقوق الملكية الفكرية       الدوحة ب TRIPS-PLUSقوان والصحة العامة على   ) (تريبس  
ة عن طريق السماح لكل دولة بتأسيس ووضع نظامها الخاص            ذه الحماي ية في استخدام ه دول النام حق ال

 .باالستيراد المتوازي
 

ون  ية في األردن          قان رية الدول ية الفك ة الملك  فقد قامت األردن بتعديل قانونها بحيث أصبحت تطلب         : حماي
راع            راءة االخت سبقة من صاحب ب وافقة م ذلك قامت األردن بفعالية بإبطال استخدام هذه الحماية من          . م وآ

يث أن الم    ك ح راع وذل راءة االخت ة ذات ب ن األدوي عرا م ل س واعًا أق تيراد أن نع أجل اس سبقة تم وافقة الم
 .االستيراد المتوازي
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 مالحظات
 

ية لعام             .1 ى استراتيجية الصحة الوطن تنادا إل يمثل " االرتفاع في الفاتورة الدوائية   "، فإن   2005اس
دا من      سية التي تواجه       "واح تحديات الرئي واستدامة التمويل  .... استمرارية البرامج الصحية    .... ال
  ".لتلك البرامج

 
ى سبيل      .2 در البنك الدولي بأن النفقات القانونية واإلدارية لتوفير الحماية التي تطلبها   عل ثال، يق الم

ريبس    ية ت ين              )TRIPS (اتفاق راوح ب بلغا يت وحدها م بلغ ل  مليون دوالر سنويا    2 و   1.5 سوف ت
 ).2002(البنك الدولي . لكل بلد

 
شجي                     .3 رار سلطة ت د إق ية تجارة حرة مع األردن، وبع يع اتفاق د توق ، 2002ع التجارة في العام     بع

يع اتفاقيات تجارة حرة مع أستراليا                        تحدة بالدخول في مفاوضات من أجل توق واليات الم قامت ال
رو          نما والبي يا وب يكان وآولومب ورية الدومين طى وجمه ريكا الوس دان أم شيلي وبل رين وت والبح

نغافورة  ان وس رب وعم رة   . والمغ ارة ح يات تج ع اتفاق تفاوض م يا ت ي حال وريا  وه ع آ ية م ثنائ
ضا السعي وراء                     وادور، وتحاول أي تحدة واإلآ ربية الم ارات الع زيا واإلم د ومالي ية وتايالن الجنوب

 .عقد مفاوضات إقليمية في أفريقيا الجنوبية وآامل نصف الكرة الغربي
 

وزراء الجنوب أمريكي         .4 ن حول الملكية الفكرية والحصول على األدوية والصحة        يأنظر إعالن ال
تاريخ          العام  يف ب ع في جن ار    23ة الموق  آان الوزراء الذين وقعوا على هذا اإلعالن  وقد 2006 أي

رو          واي وبي وادور وباراغ يا واإلآ شيلي وآولومب رازيل وت يا والب ين وبوليف ثلون األرجنت يم
ي         رابط التال بع ال صريح، ات ذا الت ى ه الع عل زويال، ولإلط واي وفن : وأوروغ

lists.essential.org/pipermail/ip-health/2006-May/009594.thml .
سة العادية الثانية لمؤتمر وزراء الصحة األفارقة الذي عقد في                    ارون، الجل ضا إعالن غاب أنظر أي

تاريخ   سوانا ب ارون، بوت شرين األول 14-10غاب ، CAMH/Decl.1(II)، 2005 ت
lists.essential.org/pipermail/ip-health/2005-October/008440.html

 .
 

 
ائلنظر أ .5 ا الرس ي وجهه ثل 12 الت ى مم ي إل ن أعضاء الكونجرس األمريك تجارة ة عضوا م  ال

 :2007 آذار 12سوزان شواب بتاريخ 
-20070312150354/Documents/gov.house.oversight://http

pdf.57129 االتفاقيات التجارية والحصول على األدوية في إدارة       "واآسمان  . ل هنري أ  ، والممث
نواب األمريكي، لجنة اإلصالح الحكومي            "بوش  ون –، مجلس ال  األقلية، شعبة التحقيقات    الموظف

ران  ة، حزي ي 2005الخاص رابط التال ى ال ودة عل :  الموج
-20050609094902/Documents/gov.house.oversight://http

pdf.11945 . ضا يانأنظر أي ول  ب ي ح شيوخ األمريك ام مجلس ال يدي أم سيناتور إدوارد آين  ال
 .2005  عام شباط16 والذي أدلى به في 2002إعالن الدوحة وقانون سلطة ترويج التجارة لعام 

 
WHA 56 : 2003عام  أيار 27 في )(أنظر   .6
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pdf.27r56ea/56WHA/files_pdf/ebwha/gb/int.who.www ذلك  و آ
ى انظر    الصادرة عن منظمة الصحة العالمية " الصحة العامة، االبتكار وحقوق الملكية الفكرية    "إل

سان   ي ني ام ف ثآ – 2006ع م   -الم ية رق ر التوص ى 4.21أنظ  عل
en/report/intellectualproperty/int.who.www. 

 
ضا      .7  صادرة مختصرة، وهي نشرة   "الحصول على األدوية في حال الخطر عبر القارات        "أنظر أي

ة   ن حمل ة   MSFع ى األدوي صول عل ل الح ن أج ار   م ضرورية، أي ، 2004 ال
 pdf.ftabriefingenglish/documents/org.msf-accessmed.www.

 
وم المؤمِ               .8 ية التي يق ى العمل شير إل سعير ي نون من خاللها بتغطية فقط أدوية معينة قليلة        مرجع الت

ة مصن    سعر في حال رغبوا بأدوية بديلة ذات أسعار             الكلف رق ال ع ف وم المرضى بدف يا ويق فة عالج
ى  اآن أخرى وذلك آمحاولة لضبط اإلنفاق                       . أعل يا وفي أم ندا وألمان ستخدم في آ نظام م ذا ال إن ه

ية        ة الوصفات الطب ى أدوي ؤدي إلى تقليل أسعار أدوية معينة وتساعد في              . عل ة ت سة العام إن المناف
 .فقات الكلية للرعاية الصحيةتقليل الن

 
 

وذج   .9 تخدام نم ية باس ة آولومب ى دراس تنادا إل داس رآان    ًا ق ان أمي نظمة ب بل م ن ق ره م م تطوي  ت
ية        إن اتفاق حرة بين أمريكا وآولومبيا ستتطلب من النظام الصحي الكولومبي        التجارة  ال الصحية، ف

ع  يون دوالر إضافي919أن يدف نويًاًا مل ة األدو س ية آلف ي  لتغط ون لحوال ن يك ة، ول يون 5.2ي  مل
ة من خالل النظام الصحي        ى األدوي ية للحصول عل ستخدم إمكان  و Mision Saludأنظر . م

IFARMA"   رة تجارة الح ية ال ي اتفاق رية ف ية الفك اق  : الملك ى اإلنف ر عل ياألث ى الدوائ  وعل
يا  ي آولومب ة ف ى األدوي ام  " الحصول عل ن ع شرين األول م ي ت صادر ف ى وا. 2006ال تنادا إل س

ية           إن اتفاق روفية، ف ريكية وبين بيرو            التجارة  ال وزارة الصحة البي تحدة األم واليات الم ين ال حرة ب
ة بم           اع أسعار األدوي ى ارتف دل ستؤدي إل سبته  ع سنة األولى،   % 9.6 ن % 100بمعدل نسبته في ال

نوات و  شر س ي ع ي % 162ف نة18ف ات   .  س رو نفق تتكلف بي نوات، س شر س ي غضون ع وف
ة بقيمة       إضاف  ى األدوي  يجب أن تدفعها األسر     ًا مليون دوالر  110 مليون دوالر، منها     199.3ية عل

روفية  تقييم اآلثار المحتملة لتوفر األدوية في      "فاالداريس ألكالدي وآخرون    . أنظر دراسة ج    . البي
ليما والصادرة في   " حرة مع الواليات المتحدة األمريكية    التجارة  المفاوضات الدخول في اتفاقية        
سان          ام  عن وزارة الصحة في ني تنادا إلى البنك الدولي، إذا قامت الواليات المتحدة  . 2005ع واس

ية تجارة حرة، فإن الترخيص اإلجباري الذي آان يمكن أن يؤدي                    يع اتفاق د بتوق ريكية وتايالن األم
ن    ي م ط ثان ة خ يل آلف ى تقل ي ARVsإل شكل  % 90 بحوال نعه ب تم م وف ي دي س دار ج إن إص

ن   الت ان م ط ث بارية لخ داره   ARVsراخيص اإلج را مق ثل وف وف يم ى  3.2 س يار دوالر عل  مل
وازنة الصحة الوطنية التايالندية في عشرين سنة    اقتصاديات "ريفينجا وآخرون . أنظر دراسة أ. م

الصادرة عن البنك الدولي    " تقييم خيارات السياسة بالنسبة لتايالند    : المعالجة الفعالة لمرض اإليدز    
 .2006 عام

 
ث   .10 راء بح ين بإج ة باحث يف ثالث م تكل يًات ن آب  ًا ميدان رة م الل الفت ي األردن خ ول – ف ، 2006 أيل

ا في مصر واألردن في آانون الثاني           ةوتم في البداية الحصول على بيانات التسعير      . 2007والحق
ية      (،IMS)(من وزارة الصحة       سوق الدول ة  والحصول على مواد الملكية الفكري      )خدمات الت

راع من مكتب براءات االختراع الوطني األردني، وتم إجراء مقابالت                   راءات االخت ومات ب ومعل
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ية     دواء األردن ذاء وال صحة وإدارة الغ ي وزارة ال ية ف ومة األردن ي الحك سؤولين ف ع م عة م موس
وم   ي الحك سؤولين ف ا   ةوم صيدليات، ولق شفيات وال ي المست ية ف زودي   ء المحل ع م رة م ات مباش

ة وم  ة       األدوي رآات األدوي تجارية وش صناعة ال ات ال شابهة وجماع ة الم رآات األدوي صنعي ش
سيات  تعددة الجن ف       . م ن مؤل افية م يانات إض ى ب صول عل م الح دمات  (( )MIMSوت خ
 .الهند ومن منظمة الصحة العالميةفي ) التسويق الدولية

 
 .آتاب حقائق وآالة االستخبارات المرآزية .11

 
ر ف  .12 يم الفق ي، تقي نك الدول ون األول  : ي األردنالب د األول، آان يذي، المجل ص تنف ، 2004ملخ

  .27الصفحة 
 

ية   .13 ية االجتماع وى  )2002(وزارة التنم ل أردن أق ن أج ر م ة الفق سح : ، مكافح امل،   م ي ش وطن
  .15 و 14وزارة التنمية االجتماعية، الصفحات / عمان، مشروع مكافحة الفقر األردني 

 
ي ا .14 ر ف يم الفق ي، تقي نك الدول ون األول  :  األردنلب د األول، آان يذي، المجل ص تنف ، 2004ملخ

 .27الصفحة 
 

53-52، عمان، الصفحات  2010-2006االستراتيجية الوطنية للصحة    ): 2006(وزارة الصحة     .15
. 

 
سبب       .16 ية، ت صحة العالم نظمة ال ام م ى أرق تنادا إل ية، اس ية الوعائ راض القلب ة  % 35األم ن آاف م

ي األردن  يات ف ر  . الوف jor-Regionalsituation-ncd/int.who.emro.www-أنظ
htm.Back. 

 
ر  .17 ية  أنظ صحة العالم نظمة ال سكري/م ق/ال ية  /الحقائ ام العالم األرق

html.print/en/figures_world/facts/diabetes/int.who. 
 

ام      .18 ، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية، قامت المكسيك بتنفيذ قوانين           1993في الع
على () TRIPS-PLUS(ملكية فكرية مشابهة لتلك القوانين التي تم إدراجها في اتفاقية تريبس            

). بالس-فاقية التجارة الحرة يمكن اعتبارها جزءا من اتفاقية تريبس        الرغم من أن بعض عناصر ات     
ا قامت بتطبيق معظم إجراءات حماية الصحة العامة المتوفرة للبلدان النامية                رغم من أنه ى ال وعل

ر  شكل آبي د زادت ب ة ق عار األدوي إن أس ة، ف ن أجل ضبط سعر األدوي ام . م ول الع ، 1999وبحل
ة في الم         ريبا لألسعار في البلدان األوروبية، وفي الواقع      آانت أسعار األدوي شابهة تق فقد كسيك م

دل أسعار األدوية في فرنسا وآندا          وعليه، فلقد أدى ذلك إلى حدوث انخفاض دراماتيكي        . فاقت مع
في معدل استهالك األدوية للفرد الواحد في المكسيك، األمر الذي يؤآد أن معظم الناس آانوا غير                 

راء ت   ى ش ادرين عل ة ق ك األدوي يه . ل ر ب زون و إم. إم. أنظ وروآاوا . إف. دان ر  "ف عار وتوف أس
 . 2003والمنشورة في شؤون صحية، تشرين األول " أدلة من بلدان تسعة: األدوية

1v.5213w.hlthaff/abstract/content/cgi/org.healthaffairs.content://http
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ي              .19 ت ف رائيل، ودخل ع إس رة م ارة ح ية تج يع اتفاق تحدة بتوق واليات الم ت ال سابق، قام ي ال ف
توقفة حاليا  (مفاوضات    ودخلت الواليات المتحدة   . 2005مع اإلمارات العربية المتحدة في عام       ) م

ة مع الج            تثمارية وتجاري يات أطر عمل اس ضا في اتفاق ر ومصر والكويت وقطر والعربية    أي زائ
ية مع لبنان                            تجارة العالم نظمة ال ى الدخول في م يا تعمل عل يمن، وهي حال ونس وال سعودية وت ال

 .والجزائر واليمن
 

ى وجه التحديد، فإن اتفاقيات التجارة الحرة الالحقة تضمنت رابطا لبراءات االختراع           .20 أنظر (عل
م      امش رق ى البراءة            يعمل بوضوح وصراحة عل       ) 22اله ى توسيع مجال استطاعة الحصول عل

د البراءة لغايات التأخير في منحها                     ة عشر سنوات، وإدراج تمدي ومات لغاي د حصرية المعل وتمدي
ى   ضمام إل يف باالن تعاون) PCT(وتكل دة ال راع   معاه راءة االخت ي ب ود  (ف ن الجه دال م ب

 ).القصوى
 

ون  .21 ي وقان ة األردن ر العادل سة غي ون المناف م إن قان ي رق تجارية األردن ضمن 15األسرار ال  ال يت
ة الصحة العامة ضمن قواعد حصرية         واستنادا ألحكام المادة الثامنة،    .  الخاصة به  المعلوماتحماي

إن حصرية      ومات ف ن تطبق      المعل نما يكون من الضروري حماية المصلحة العامة        " ل وعلى ". حي
تثنا                  ذا االس ى أن ه شير إل تنا ال ت إن دراس ة حال، ف م استخدامه في األردن، ومن المحتمل أن          أي ء ت

ي    تجارة األمريك ثل ال ها مم ي يمارس ضغوط الت سبب ال تخدامه ب ان اس صعوبة بمك ن ال ون م (يك
USTR (لفرض مستويات أعلى من حماية الملكية الفكرية في البلدان النامية. 

 
ية اإلشعار فقط              .22 ريكية األردن تجارة الحرة األم ية ال تطلب اتفاق ة حال، يجب مالحظة أن     وعلى أي . ت

رامة      ر ص ة أآث يات الالحق ي االتفاق راءة ف ط الب بدال –راب ن  ف رت   م عار، ذآ ب اإلش رد طل مج
ة  سجيل األدوي نوعة من ت ة مم راقبة وضبط األدوي ة أن سلطات م تجارة الحرة الالحق يات ال اتفاق

ة  شائعة(العام تثناءات  ) ال دون اس راءة، وب تهاء الب د ان إن تل . إال بع يه، ف ة  وعل وآاالت العام ك ال
وعا من               دواء يجب أن تصبح ن ية ال تحقق من سالمة وفعال ة بال وبأعباء " شرطة البراءات"المكلف

 استخدام النظام القضائي لهذه     تهمسؤوليمن  إنفاذ حقوق الملكية الخاصة بدال من ترك مالك البراءة          
ة  تجارة الحرة ال ت              ك وبع. الغاي يات ال إن اتفاق ون األمريكي، ف ة إجراءات لضمان      س القان تضمن أي

تجو     وم من ندما يق وقت المناسب ع ي ال راءات ف زاعات الب ي ن رارات ف اذ الق ة ااتخ ة العام  األدوي
 .بتحدي مثل تلك البراءات، األمر الذي يؤدي إلى تمديد البراءات آأمر واقع) الشائعة(

 
ة األردنية على   يمكن الحصول على اإلعالن الرئاسي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة األمريكي            .23

 :العنوان التالي على االنترنت
html.5-20011207/12/2001/releases/news/gov.whitehouse.www.  

 
د    .24 ، وعلى أية  2001م  هدفت الدراسة إلى اختبار وضع البراءة لكافة األدوية التي دخلت منذ العا             لق

سير بياناتها،             راءة وتف يقات الب د تطب سبب صعوبة تحدي  تم عزل طلبات البراءة لواحد  فقدحال، وب
تعددة الجنسيات، والتي تمثل أدويتها المائة وثمانية                    ة م ر شرآات األدوي ) 108(وعشرين من أآب

ي  ي % 70حوال دة الت ة الجدي ن سوق األدوي يس (م صنفهل شابهه ل نالك م ين) ه وام ب  2002 األع
 .2006عام وحتى منتصف 
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باط و .25 ن ش بارا م ام اعت ي 2007ع د األردن عضوا ف م تع راءة ) PCT(، ل ي ب تعاون ف دة ال معاه
راع ريكية  . en/pct/int.wipo.www/أنظر . االخت رة األم تجارة الح ية ال وجب اتفاق وبم

  جهودها للموافقة على أو المصادقة علىقصىمن األردن أن تبذل أاألردنية، فإنه مطلوب 
 )PCT (         راع راءة االخت تعاون في ب دة ال يه عبارة               . معاه رتب عل ذي تت ا ال يس من الواضح م ول
، "عدم اإلخالل "، والمعروفة أيضا بشرط     )iii( )أ(17.1، إال أنه بموجب المادة      "أفضل الجهود  "

ه في حال عدم انضمام األردن             ، فإن ذلك قد     معاهدة التعاون في براءة االختراع    ) PCT(إلى  فإن
ى قيام الواليات المتحدة باتهام األردن، استنادا للمادة         ؤدي إل قد قامت باإلخالل بشدة بأنها ، )17(ي

 .بميزان المنافع التجارية المتفق عليه بموجب االتفاقية
 

م بإدخال حماية براءة ا              إن   .26 م تق ية التي ل بلدان النام لمنتجات لم يكن مطلوبا منها بموجب أحكام       ال
ريبس    ية ت ، إصدار براءات لألدوية الجديدة التي تم بالفعل إصدار براءة لها في             )TRIPS (اتفاق

ام            بل الع دان أخرى قامت ق وعالوة على ذلك، فإن حملة     .  باالعتراف ببراءات المنتجات   1995بل
ب أن      اريس، يج دة ب ام معاه تنادا ألحك راءات، واس راءة    الب بات الب ة طل داع آاف وا بإي يقوم

ولم تنضم األردن لمنظمة    . لالختراعات الجديدة خالل سنة واحدة من تاريخ إيداع أول طلب براءة          
ام  ي الع ية إال ف تجارة العالم ة  2000ال راءات لألدوي نها إصدار ب وبا م ن مطل م يك ه ل يه فإن ، وعل

ة  ة التي تم إطالقها في           . القديم د من األدوي إن العدي  قد تم تسجيل    2000 السوق األردني بعد العام      ف
ل عن             ا ال يق بل م راءتها ق حق الدولة (النظر في الدعاوى والفصل فيها  بموجب سلطة     شهراً 12ب

وآما  (32وبالرغم من ذلك، وبموجب القانون األردني لبراءات االختراع رقم      . )في حكم التشريع   
م  راءات رق ون الب ه بقان م تعديل إن األر)71ت ب، ف تقديم طل شرآات ب سماح لل م بال م تق ة ًادن ل  لحماي

وعلى أية حال،   . البراءة في األردن بشرط أن تكون الحماية سارية اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب            
م بإيداع طلب لحماية البراءة، وتحديدا ألنها تستطيع إنفاذ مبدأ حصرية                     م تق شرآات ل إن معظم ال ف

 . على مدة أطول لحماية االحتكارالمعلومات والحصول عليه أو الحصول
 

راءة مسجلة لألدوية التي تم إطالقها        .27 ديها أي ب يس ل ة التي ل حتى ( األردن يف إن شرآات األدوي
صف  ي) 2006منت شام     : ه ن بيت ميث آالي ث، س يفا، واي زر، آل يس، بفاي يكا، نوفارت ترا، زين أس

روفة اآلن باسم جالآسو سميث آالين         ( ، أبوت،  )أفينتيس-اآلن سانوفي المعروفة  (، أفينتيس   )المع
ر، بويهرينجر إينجلهايم، بريستول مايرز، سكيب، هوفمان        ال روش، جينينتيك، جينزايم، نوفو     -باي

سن، سيرونو          ي، إيب ي ليل سك، إيل ة التي ال تزال في طور التطوير، فلقد        . نوردي سبة لألدوي ا بالن أم
وم         ة تق ى أن شرآات االدوي ي إل راءات األردن ة     أشار مكتب الب راءة لألدوي بات ب داع طل يا بإي  حال

ابقًا       رة س يتم في نهاية        . في األردن آانت معتب ة، س شاف األدوي سبب دورة اآت ة، وب ك األدوي إن تل
 .األمر تسويقها في األردن حالما يتم االنتهاء من التجارب السريرية ويتم الموافقة على الدواء

 
بيل       .28 ى س شائعة، عل ة ال ناعة األدوي درت ص ندا، ق ي آ صرية    ف د لح ون الجدي ثال، أن القان  الم

ذي      ومات ال د   المعل ية الحصول على الدواء                      ق ى إمكان ر عل ر آبي ه أث ندا سيكون ل يقه في آ م تطب . ت
ون حصرية المعلومات في آندا من العام                           يق قان م تطب ا ت ه إذا م امهم، فإن ى أرق تنادا إل  2001واس

إن الكلفة اإلضافية على الحكومة الكندية       2006وحتى     مليون  600 وعلى المستهلك سوف تبلغ      ، ف
ريكي ًادوالر سبب . ًا أم ية سنوات ب دة ثمان يانات لم ون حصرية للب يق قان ندا مؤخرا بتطب وقامت آ

صناعة                تجارة األمريكي وال ثل ال ذي يمارسه مم ية الضغط ال ندية لألدوية      . الدوائ صناعة الك إن ال
ذا الق قاط ه ندية بإس ة الك يا المحكم ب حال شائعة تطال ر . رارال انعو"أنظ شائعة اص ة ال  األدوي

دة لحصرية المعلومات                 ية جدي ين فيدرال رار قوان يا إلق ديا قانون الصادر عن النقابة   " يخوضون تح
 .2006 تشرين الثاني 14الكندية لصانعي األدوية الشائعة بتاريخ 

 37

http://www.wipo.int/pct/en/


 
ومات إن حصرية     .29 شائع                  المعل تجات ال سة المن يد مناف ى تقي ا تعمل عل ى أنه ى في    ، باإلضافة إل ة حت

سة        نع مناف ضا تم ا أي راءة، فإنه ى الب لة عل ية حاص شرآات الدوائ يها ال ون ف ي ال تك االت الت الح
شائعة خالل وبعد فترة الحماية االحتكارية الممنوحة بموجب البراءة            تجات ال وعندما يتم إنفاذ   . المن

ستط     ومة ال ت إن الحك سيات، ف تعددة الجن ة م رآة أدوي بل ش ن ق ومات م يع إصدار حصرية المعل
بارية أو رخصة استخدام حكومي سواء الستيراد أو إنتاج األشكال الشائعة من األدوية                 رخصة إج

صرية  رة الح الل فت شريع ذاإال إ(خ دار ت دا بإص ومة تحدي ت الحك صرية ًا قام أن ح ضي ب  يق
نع استخدام رخصة إجبارية أو رخصة استخدام حكومي             ومات ال تم د إن قام أح هذا و ثانيا،  ). ةالمعل

 ليس مشموال ضمن البراءة الممنوحة ألحد       ًا جديد المنتجين لألدوية الشائعة بتطوير وصناعة شكالً     
راءة، فإن منتج ذلك الشكل الشائع لن يكون قادرا على تسويق ذلك الدواء        ى ب ة الحاصلة عل األدوي

ى االعتم                 ادرا عل ن يكون ق تج ل ك المن ك ألن ذل راءة وذل رة الب اد على خالل آامل أو جزء من فت
يانات التجربة السريرية للدواء األصلي بسبب نفاذ مبدأ حصرية المعلومات            وأخيرا، وحتى عند   . ب

ومات أن تستمر في منع منافسة المنتجات الشائعة                      ه يمكن لحصرية المعل راءة، فإن رة الب تهاء فت ان
د تم تسجيله متأخرا في مدة البراءة               دواء ق ان ال  بعد أن يكون قد    أن يكون الدواء مسجال   (على  إن آ

 ).  مدة البراءةعلىبقي أقل من خمس سنوات 
 

صرية       .30 دة ح تمديد م وم ب ة أن تق ناعة األدوي شرآة ص ن ل ذلك، يمك افة ل وماتإض ثالث المعل  ل
نوات إضافية إ ود أصال  ذاس ي موج رآب آيميائ دا لم تعماال جدي شرآة اس ك ال شفت تل أنظر ( اآت

 ).ج أدناه3القسم 
 

د    .31 ة مع ال      فق تور عدنان بداوي بتاريخ       أجريت مقابل ، والدآتور بداوي هو رئيس    2006 آب   30دآ
 ).JPM(هي الشرآة األردنية للصناعات الدوائية وشرآة محلية لتصنيع األدوية الشائعة 

 
 

بالس- آانت آافة الشرآات الدوائية تستفيد من شروط تريبسذاهنالك نزاع آبير حول فيما إ .32 
TRIPS-PLUS ن  ) (  ديمها م م تق ي ت ك  الت رة وذل تجارة الح ية ال رة خالل اتفاق وجب فق بم

.)TRIPS (في اتفاقية تريبس" تميزًااألمة األآثر "
 

ع       .33 بادلة م ائل مت نالك رس ت ه د آان ذا وق صنعي     ه ية لم ية األردن سة الجمع سبول رئي نان ال ح
 .األدوية

 
يانات لكبسوالت فوساماآس                    .34 ى حصرية ب دى حصولها عل رك، ل ملليغرام  10حاولت شرآة مي

ي توصف لمرض     ا  ملليغرام من نفس الدواء، األمر 70 هشاشة العظام، أن تقوم بإنتاج ترآيز     ىلت
ذي قد يؤدي بحد ذاته إلى الحصول على حماية احتكارية إضافية استنادا إلى التغيير الطفيف في                  ال

رعة يام  . الج نع ق صنعالولم ز      ينمحليال ينم شابه بترآي تج م تاج من ن إن شائعة م ة ال  70 لألدوي
رام،   م د   لليغ دى المحاآم األردنية وخسرتها              فق ضائية ل سجيل دعوى ق رك بت آما وطلبت  . قامت مي

ريفها   ر تع ى األردن لتغيي ضغط عل وم بال أن يق تجارة األمريكي ب ثل ال ضا من مم ا أي شرآة فارم
د"لمصطلح  تخدام الجدي ر  " االس ي التقري سنوية ف ساهمتها ال ك ضمن م أنظر .  الخاص301وذل
 ).2007( الخاص لشرآة فارما 301والتقرير ) 2006( لشرآة فارما 301ص التقرير الخا
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.الجديدة تشير إلى استخدام طبي جديد لدواء موجود أصالإن الدالالت  .35 
 

سبعة األخرى التي حصلت على ثالث سنوات إضافية                       .36 ة ال د األدوي تمكن الباحثون من تحدي م ي ل
 .استخدام جديدةدالالت لحصرية المعلومات من أجل 

 
ة أسعار        .37 يلث آآشن الدولية                   ARVجدول مقارن بل ه زويده من ق م ت ذي ت يا، وال الفعالية ( لكين

 .2006 أيلول 15عبر البريد االلكتروني بتاريخ ) الصحية الدولية
 

رجمة خدمات التسويق الدولية       أنظر    .38 أسعار األدوية في األردن مشابهة ارتفاع  ). 2006-2002(ت
اع    و       الرتف ة في ال تحدة األمريكية   أسعار األدوي المحاسبة عن أعمال   واستنادا إلى مكتب    . اليات الم

نة  ية معي ي(حكوم بة الحكوم وان المحاس د ، )دي سبة فق ة بالن عار األدوي نارتفعت أس ين م  للمنتفع
ية بمق      رعاية الطب ستخدمة من قبل اآلخرين بنسبة       %21.8ار  دال ة الم دل سعر األدوي ع مع ، وارتف

 .pdf.r05104d/items.new/gov.gao.wwwأنظر . أيضا% 22.8
 

ر       .39 سب األث تلفة بح ية مخ ئات عالج ى ف ة إل صنيف األدوي ة بت ة األدوي االت ضبط ورقاب وم وآ تق
دواء  ك ال ى ذل نطوي عل ي ت ية الت نافع العالج سيولوجي أو الم ن . الف نة م ى عي صول عل وللح

 :جية، راجع الرابط التاليالتصنيفات العال
 
 -therapycodes_128f/dialog/searchaids/com.dialog.support://http

shtml.6. 
 

لعام  خدمات التسويق الدولية Health 2006 (IMS)ترجمة (أنظر  .40 .))2006(
 

 ).)2006(لعام   خدمات التسويق الدوليةHealth 2006 (IMS)جمة تر( .41
 

سعير      .42 راجعة ت ندي لم س الك درها المجل ي أص ومات الت تخدام المعل ى   ةباس لة عل ة الحاص  األدوي
 من األدوية قد دخلت إلى آولومبيا البريطانية في         ًا نوع 1147أشارت الدراسة إلى أن     فقد  البراءة،  

ين األعوام        ندا ب م فقط اعتبار      2003 و   1990آ على أنها أدوية متطورة،   %) 5.9 (ًا منتج 68، وت
ي     % 12.1أو  صنيف فرع ل ت ي آ دة ف ة الجدي كال واألدوي ة األش إدراج آاف نا ب سبة . إن قم وبالن

رر المجلس الكندي لمراجعة تسعير          ية، ق ة المتبق  األدوية الحاصلة على البراءة بعدم وجود       ةلألدوي
زايا عالجية ج         ة م ى أي يل عل رة    دل ة المتوف وتبني أدوية جديدة قد نتج طرح إن . وهرية عن األدوي

آندا، معظم  في 2003 و 1996 الفرد على األدوية الموصوفة بين األعوام      صرف عنه تضاعف     
سبة     م تقدم أية تحسينات عالجية عن                     %) 80(أي بن راءة ل ا ب دة له ة جدي سبب استعمال أدوي ان ب آ

ل سعرا دائلها األق ب. ب ة الم ية، أنظر مجل دواء"ادرة العالج ة ال ادة آلف يمة : زي ى ق هل نحصل عل
يدة  سان        "ج صادرة في ني  على  الصرفاألدوية المتطورة ونمو    "وانظر أيضا   . 2006 تموز   –، ال

 .816-815: 331؛ 2005والصادر في المجلة البريطانية الطبية، " أدويات الوصفات في آندا
 

نا       .43 ان ه دون     260ك  لفي األردن، آ ومع األخذ  . 2006 و   2002 بين األعوام    شبيهتصنيف    دواء ب
ية آانت منخرطة في هذا                ية محل راءات وشرآة قانون ي للب يدات التي يضعها المكتب األردن بالتقي

بحث،    د   ال راءة فقط لألدوية التي تم تطويرها                   فق يانات الب راءة وب بات الب يل طل سفام بتحل قامت أوآ
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بل      ية      21من ق تم د     .  شرآة صناعة دوائ ة أخرى في فحص الحق لطلبات           ويجب أن ي راسة أدوي
ة أي     يع األدوي ريبا لجم وجد تق ه ال ي توقع أن ن الم رة، فم يانات المتوف تنادا للب ه واس راءة، إال أن الب

 .تصنيف شبيه
 

شارد جي      .44 رانك، ريت يد س     . ف الكيفر، ديف  المواد  ةدخول األدوية الشائعة وتسعير    ) "1997. (و س
ية  صاد      "الدوائ ة االقت ة، الصفحات    اتيجيةواإلستر ، مجل ذا المقال متوفر أيضاً . 90-75 اإلداري  وه

ي ي التال ع اإللكترون ى الموق : عل
pdf.5v.5306w/papers/org.nber.papers://http 

 
ر  .45 دواءCAFTA"أنظ ى ال صول عل ق "  والح من حقائ نوانCAFTAض ى الع :  عل

gov.ustr.www .         ،ز بد العزي واز ع ضا ف أهداف اتفاقيتنا للتجارة  : مسؤول أمريكي  "أنظر أي
 .22/1/2007 بتاريخ com.malaysiakiniعلى الموقع "  أسيء فهمها قدالحرة

 
ى سبيل المثال    .46   html.2005mar10_pr/gov.usembassy.uae:/httpأنظر، عل

ي    صرح  ية التجارة                     نوفيلل رية في اتفاق ية الفك ين الملك ريكية حول قوان تجارة األم ثل ال ساعد مم م
ائال        ية ق ريكية األردن م االت            : "الحرة األم رية، حيث ت ية الفك فاق على معايير عالية    في مجال الملك

بح                     بل شرآات ال تثمار من ق ز االس ى تحفي ك إل د أدى ذل ة، فق ى خلق        وللغاي ية، وعمل عل ث الدوائ
د من الوظائف بل المصانع . العدي تجة من ق ة من صدير أدوي ام الماضي بت ي الع وقامت األردن ف

ية بنسبة زيادة بلغت       آما أن  . ي ازدياد عن العام الذي سبقه، أي أن صادرات األردن ف        % 30المحل
ضا قطاعا جديدا بالكامل للتجارب السريرية أمام علماء تلك الشرآات بحيث أصبح          تح أي د ف ك ق ذل
سياحة   اه ال زا تج ق حاف ه خل ى أن سابق، إضافة إل ي ال ان ف ا آ ر مم يا أآث تراك إقليم انهم االش بإمك

ة  وائد الملموس زايا والف ن الم د م نالك العدي ية، إذن ه ض". العالج ر أي ا أنظ
html.2005_4_june/gov.usembassy.kuwait://http .    ول السفير األمريكي ويق

رية يعتبر أمرا حيويا بالنسبة للصناعة األمريكية، التي     "في الكويت أن      ية الفك وق الملك ة حق حماي
ى الم             ستند إل نها م د م أن العدي تاز ب رفة تم ر ضرورية            . ع رية تعتب ية الفك وق الملك ة حق إال أن حماي

ين في اجتذاب استثمارات تكنولوجية عالية               تجاريون راغب ان شرآاؤنا ال ضا إن آ باإلضافة إلى أي
وبموجب اتفاقية التجارة الحرة، فإن الحكومة الشريكة يجب أن تقوم بحماية حقوق النشر           . وظائف 

تجار        ية والعالمات ال وق الملك ضا أن تقوم بت     وحق ريم قرصنة المستخدمين النهائيين حية، ويجب أي
وذلك من أجل منع انتهاآات حقوق الملكية الفكرية التي تضر آال من األعمال األمريكية والمحلية               

 ".وتثبط من همة المستثمرين
 

 .2006عام حامد السعيد في آب . عدة مقابالت ميدانية من قبل دهذا وقد أجريت  .47
 

 ).2006(عام مصر / العامة لالستثمار والمناطق الحرةأنظر السلطة .48
 

ين د     .49 ة ب سعيد والسيدة حنان السبول رئيسة الجمعية األردنية لمصنعي األدوية الشائعة، آب            . مقابل ال
2006. 

 
 .مقابلة مع لؤي الخزاعي، مدير المنطقة، النظام المعلوماتي الطبي .50
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 ).2006 (301تقديم فارما الخاص  .51
 

 ).2006(عامة لالستثمار والمناطق الحرة، مصر أنظر السلطة ال .52
 

 ).2006 (301تقديم فارما الخاص  .53
 

 .19رايان وشانيبروك، صفحة  .54
 

ر  .55 ط"أنظ شرق األوس ي ال سية ف دواء الرئي واق ال ش، "أس بوعات أورت در . 2006، مط وتج
ادة         ز للم ريبس   27.1المالحظة أن عدم التميي ية ت بلدان من التم  )TRIPS ( من اتفاق نع ال ييز  تم

ة      ستوردات األدوي تنادا لبعض المصادر، على عدم االستثمار في               . ضد م ر، اس ذا األم د شجع ه لق
 .طاقة اإلنتاج القصوى للصناعة المحلية في بلدان مثل بيرو وجنوب أفريقيا

 
صادي          .56 د من االقت ثال، وجد العدي ى سبيل الم رية ال تعمل على     يعل ية الفك وى للملك ة أق ن أن حماي

؛ 1992، إيكونوميكا   " للحماية العالمية للبراءات   يةآثار الرفاه . "أنظر ديردورف أ  . تحفيز االبتكار 
ستيتر إل جي         35-51: 59 ضا بران  ؟"هل تعمل البراءة القوية على تحفيز ابتكار محلي أآثر        " وأي

ة  ضائع العام نوان الب شمان بع يه إتش رايت يه إي ماسكوس و ج ر آ تاب من تحري ي آ شور ف المن
ل      ية ونق ريدج، آامبريدج                   الدول ة آامب رية، مطبعة جامع ية الفك يا في نظام عالمي للملك التكنولوج

ثلة المحددة لبعض البلدان أيضا تبين الطبيعة          . 320-309؛ الصفحات    2005 ) tenous(واألم
ة    ذه العالق تها للبراءة الدولية في العام                   . له ز حماي ثال، قامت بتعزي ى سبيل الم يا، عل  1978فإيطال

. ا األمر أثر قليل أو معدوم على اإلنفاق على البحث والتطوير أو على معدل االبتكارووجد أن لهذ   
م     ية رق ة دراس رية، ورق ية الفك وق الملك نة حق ر لج رية  1أنظ ية الفك وق الملك يا حق ب، تكنولوج

صادية ية االقت ومار: والتنم يش آ يوية، ناج بلدان اآلس رات ال وامل . خب إن الع يقة، ف ي الحق وف
ورة في العديد من الدراسات األخرى، قد وجد أن لها صلة أآثر بتشجيع               األخرى، وال    FDI)(مذآ

ي المباشر( تثمار األجنب وق ،)االس تحدة عن حق م الم ة لألم ثال، وجدت دراس بيل الم ى س  فعل
رية و     ية الفك ي المباشر      FDI)(الملك تثمار األجنب ر آاف بين البراءات        االس باطا غي نالك ارت  أن ه
تثمار ا     ين االس نها بدال من ذلك وجدت أن الكلفة وحجم السوق ومستويات           وب ألجنبي المباشر، ولك

ية والظروف العامة لالقتصاد الكلي هي عوامل أآثر                   ية التحت ية البن شرية وتنم وال الب رؤوس األم
ية  ي المباشر           "أنظر   . أهم تثمار األجنب رية واالس ية الفك وق الملك يو يورك،       "حق تحدة، ن م الم ، األم
ى   . 1993 ديهما               وعل ان ل ند آ صين واله إن ال ثال، ف داداً سبيل الم رة من     أع  االستثمار  FDI)( آبي

ي المباشر    ستويات قليلة من حماية الملكية الفكرية، بينما في               األجنب ديهما م ان ل ذي آ وقت ال  في ال
ل  رية ومستويات قليلة             أن المقاب ية الفك ة الملك ى مستوى من حماي ديها أعل ان ل ريقية آ بلدان األف  ال

ن  لل ة م ر FDI)(غاي ي المباش تثمار األجنب ديش  .  االس ي، جاغ ر باغوات نة  "أنظ ام لج شهادة أم ال
ي نواب األمريك س ال ي مجل ية ف دمات المال ي" الخ ع االلكترون ى الموق : عل

pdf.testimony/38jb~/edu.columbia.www  
in=view?0-567482-19-0/isbn/com.oup.wwwوالموقع 

 
US/2004/Fact Sheets/ryDocument Libra/gov.ustr.www://http 

html. Bahrain FTA Fact Sheet on Access to Medicines. 
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ذه الوثيقة أنه        منذ تشريع اتفاقية التجارة الحرة، بدأت صناعة األدوية األردنية بتطوير        " وتدعي ه
رة تها المبتك نافع  . أدوي ن أن يجلب م رية يمك ية الفك وية للملك ة ق يف أن حماي ين آ ثال يب ذا م إن ه

 ، أنظر أيضًا"جوهرية للبلدان النامية
US/2004/Fact Sheets/Document Library/gov.ustr.www://http 

html. Morocco Free Trade Agreement Access to Medicines. 
 

صفحة   .57 انيبروك، ال ان وش صنعي األ . 7ري ية لم ية األردن صرح أن  الجمع ة ت سبة  دوي ت ن د بلغ ق
اق على البحث والتطوير في العام    في % 5 من المبيعات، وأنها زادت إلى )%2.8) (2000(اإلنف

ام    : المصدر. وآلتا النسبتين ليستا آافيتين لتشجيع عملية البحث والتطوير ألدوية جديدة        . 2005الع
 .حنان السبول، الجمعية األردنية لمصنعي األدوية

 
 ).2006(األردنية للغذاء والدواء، التقرير اإلحصائي السنوي اإلدارة  .58

 
59. Op. cit. 57. 

 
 .2006واإلدارة األردنية للغذاء والدواء، ) 2006( الصحة IMSأنظر  .60

 
 ).2006(معلومات الشرآة واإلدارة األمريكية للغذاء والدواء  .61

 
دواء         .62 ذاء وال ية للغ نخاع ا      ). 2006(اإلدارة األردن يا ال شوآي المزمنة تتطلب تقريبا     معالجة لوآيم ل

ى خمس وحدات من فلودارا؛ وعليه فإن معدل ما يحتاجه المريض الواحد في األردن من               ثالث إل
نخاع الشوآي المزمنة، بدون تأمين صحي، يتطلب منه عمل        يا ال ودارا لمعالجة لوآيم  إلى 632فل

دواء 1220 ن ال ع ثم ن دف تمكن م ن أجل ال وما م ة صحف: المصدر.  ي ع دمقابل وري، . ية م ا ن دات
 .2007 شباط 20رئيس قسم األورام في ويل آورنيل، نيو يورك بتاريخ 

 
ك استنادا إلى                           .63 دواء في األسواق الخاصة وذل ك هي أسعار ال ى أن تل ) (IMSتجدر المالحظة إل

ية دمات الدول سويق الخ صحةت شفيات  .  ال ن المست تم تقاضيها م ي ي عار الت تمل أن األس ن المح وم
ة و   ر الحكومية قد تكون أعلى أو أقل           العام نظمات غي يادات والم وال يمكن التحقق من ذلك من      . الع

 .خالل البحث الذي تجريه أوآسفام في األردن
 

  مبني على الحسابات من بيانات2006 وحتى 2002عدد الوحدات المباعة من عام إن  .64
 )IMS ( ية دمات الدول سويق الخ األ ت ة ب صحة الخاص ك الف ر ال الل تل رةدن خ تلك  . ت سبة ل وبالن

ة التي      د   األدوي نها           ق وحدات م يع بعض ال م ب ، )معظم األدوية المدرجة لم يتم بيع أي وحدة منها        (ت
وحدة          يع لل دل سعر الب يعات ومع ي المب ى إجمال تنادا إل باعة هو تقريبي اس وحدات الم إن عدد ال ف

 .و أقل بقليلوعليه، فإن الرقم الحقيقي للوحدات المباعة قد يكون أعلى أ. الواحدة
 

دوين،       .65 ي، إي ر  "أنظر بيل  آانون 19 صادر بتاريخ 2007ملحق عن الصحة العربية  " حرية التغيي
 .3226، الرقم 2007ثاني 

 
 .2006 آب 29صالح مواجدة، رئيس دائرة الغذاء والدواء األردنية بتاريخ . مقابلة مع د .66
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67. Op. cit.  1.

 
يس الدا               .68 دي نائب رئ سيد غيث الحدي ة مع ال شفى الجامعة األردنية          مقابل صيدالنية في مست رة ال ئ

 .2006 آب 23بتاريخ 
 

 69. Op. cit. 29.
 

شورة  .70 ر من ة غي ا لدراس د وفق ى فق ية عل ة مبن نها، والدراس سخة م ى ن سفام عل صلت أوآ ح
ومات الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية    ، فإن آافة البلدان، ما عدا واحدة، منذ )ويبو(المعل

ضمامها إل راع ) PCT(ى ان راءة االخت ي ب تعاون ف دة ال ي  معاه وظة ف ادة ملح رأت زي د ط ، فق
راءة بات الب ندة     . طل سيك ونيوزيل رائيل والمك رواتيا وإس صين وآ ندا وال بلدان آ ذه ال ضمن ه وتت

رآيا رو وت راءة خمس . وصربيا ومونتينيغ بات الب دد طل ثال، زاد ع بيل الم ى س صين، عل وفي ال
 .أيسلندا اثني عشر مرة وخمس عشر مرة في فيتناممرات فيما زاد العدد في 

 
ريبس          .71 ية ت ؤهلة التفاق ند م ، إال أن ضغط المجتمع المدني      2005 في العام     )TRIPS (أصبحت اله

ة جوهرية           نود حماي د ضمن إدراج ب سم           . ق إن الق تحديد، ف ى وجه ال من قانون البراءات   ) د(3وعل
ستثني حماية البراءة من إدخال تغييرات طفيفة أ         و تعديالت بسيطة على األدوية المعروفة أصال،       ي

ية العالجية            ت آان  ذاإال إ  ادة واضحة في الفعال نالك زي ومن خالل تضييق مجال قابلية البراءة،      .  ه
ندية تمنع الصناعة الدوائية من انتهاك نظام البراءة عن طريق ما يدعى بديمومة                   ومة اله إن الحك ف

ضرة  ريق  "ever greening"الخ ن ط ى    ، أو ع يفة عل تعديالت الطف راءات لل ن ب بحث ع ال
 .ت مشابهة عامة عند انتهاء البراءة األصليةآاألدوية القديمة األمر الذي يؤخر من تقديم مكاف

 
ة         .72 سعة أدوي يعات ت ين       (إن مب ة اإلحدى والثمان رة في بيانات         ) من األدوي م تكن متوف ) IMS(ل

ية        سويق الدول ك األدوي       يالصح خدمات الت ك ألن تل ة قد تم إدخالها حديثا وبالتالي لم يتم بيعها   ة وذل
 .في السوق األردني
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بت    ذه   آت يقة   ه روهيت مالباني، وهي مستقاة من بحث ميداني أجري في األردن من قبل الدآتور حامد              الوث
ليم         د س سيد محم شناوي وال تورة عزة ال سيد والدآ سفام بالشك  . ال تقدم أوآ ر على المساعدة التي تلقتها من وت

ريبكه      اواين آ ودوي وج نودجراس ج نا س رانت وأنجلي ر ب ميث وجينيف د س انيا ري تيفاني بورغوس وس س
ال        ز ومهجة آم يل جومي ورقة التي تعتبر جزءا من سلسلة من                     -وراآ ذه ال تاج ه وجد في إن ابينا ف ياني وس

 .ضايا التنمية قضايا السياسات اإلنسانيةاألوراق المكتوبة بهدف اإلعالم بالنقاشات العامة حول ق
 

ذه الو         ي يمكن استخدام نص ه ات التوعية والحمالت اإلعالمية والتعليم والبحث، شريطة أن            ث ا لغاي قة مجان
تم ذآر المصدر بالكامل        ة استعماالت هذه المعلومات مسجلة                 . ي وق الطبع أن تكون آاف ويطلب حامل حق
ر        يم األث ات تقي ديهم لغاي ة ظروف أخرى، أو في حاالت إعادة االستعمال في            وفي حاال   . ل سخ في أي ت الن

تعديل، يجب الحصول على تصريح بذلك، ويمكن أن يتم                       رجمة أو ال مطبوعات أخرى، أو في حاالت الت
 .uk.org.oxfam@publish: تقاضي رسوم لهذه الغاية، من العنوان

 
داد حمالت  للحصول عل يها أو إع ورقة ف ذه ال تخدام ه م اس ي ت ومات إضافية حول اإلصدارات الت ى معل

ي     نوان االلكترون ى الع تابة إل ى الك تجارية، يرج ارض ال المع
org.oxfaminternational@advocacy أو زيارة com.maketradefair.www
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ية    سفام الدول  بلد بهدف إيجاد 100هي عبارة عن اتحاد ثالثة عشر منظمة تعمل سويا في أآثر من            أوآ
نظمات هي              ذه الم ة، وه دم العدال ر ولع ة للفق ول دائم –في–أوآسفام أمريكا، أوآسفام أستراليا، أوآسفام: حل

سفام آندا، أوآسفام        يكا، أوآ  أجير إيتشي، أوآسفام ألمانيا، أوآسفام بريطانيا العظمى، أوآسفام     –فرنسا  بلج
سفام          رمون أوآ غ، إنت غ آون بانيا (هون سفام نيوزيلندة، أوآسفام نوفيب      )إس رلندا، أوآ سفام إي ، )هولندا(، أوآ

يك    سفام آيوب تابة إلى أي من الوآاالت للحصول على مزيد من المعلومات،               . أوآ  أو  يرجى االتصال أو الك
org.oxfam.www: زيارة الموقع االلكتروني

 أوآسفام هونغ آونغ
  شارع ماربل28، مرآز الصين االتحادي، 17الطابق 

 نورث بوينت، هونغ آونغ
 +852 2520 2525: هاتف

hk.org.oxfam@info
hk.org.oxfam.www

 أوآسفام أمريكا
  شارع آوزواي، الطابق الخامس226

شوستس   طن، ماسات واليات 2206-02114بوس ، ال
 المتحدة

69326-77-800 1 + |1211-482-617 1+ 
org.oxfamamerica@info
org.oxfamamerica.www

 )إسبانيا(إنترمون أوآسفام 
 ، برشلونة، إسبانيا08010، 15روجر دي لوريا 

 +34 902 330 331: هاتف
org.intermonoxfam@info
org.intermonoxfam.www

 أوآسفام أستراليا
توريا   156 زروي، فيك ورج، فيت ارع ج ، 3065 ش

 أستراليا
 +61 3 9289 9444: هاتف

au,org.oxfam@enquire
au.org.oxfam.www

 أوآسفام إيرلندا
 ، إيرلندا2 بورغ آواي، دبلن 9: مكتب دبلن

 +353 1 672 7662: هاتف
تب بلفاست ي115: مك ي ت تريت، بلفاست ب ورث س  1  1 ن

 إن دي
 +44 28 9023 0220: هاتف
org.oxfamireland@communications
org.oxfamireland.www

  بلجيكا– في –أوآسفام 
  بروآسل1080، 60ري ودي آواتر فينتس 

 بلجيكا
 +32 2 501 6700: هاتف

be.oxfamsol@oxfamsol.www
be.oxfamsol.www

 أوآسفام نيوزيلندا
 ، نيوزيلندا1145، أوآالند 68357: ب. ص

ف ي + (64 9 355 6500: هات ف مجان  400 666هات
0800( 

nz.org.oxfam@Oxfam
nz.org.oxfam.www

 أوآسفام آندا
 ونتاريو، أوتاوا، أ400 سيتي سنتر أفينيو، جناح 250
 ، آندا7آيه6آر  1آيه

 +1 613 237 5236: هاتف
ca.oxfam@info / ca.oxfam.www

 )هولندا(أوآسفام نوفيب 
  جي إآس2500، 30919، بوستباس 9موريتسكادا 

 +31 70 342 1621:  هاتف-الهاي، هولندا 
nl.oxfamnovib@info
nl.oxfamnovib.www

  أجير إيتشي–أوآسفام فرنسا 
  باريس، فرنسا75011 ريو أوبرآامبف، 104
 +33 1 56 98 24 40: هاتف
org.oxfamfrance@info
org.oxfamfrance.www

 أوآسفام آيوبيك
رو   2330 ست، بي ردام آوي و نوت ريال، 200 ري ، مونت

 أوآسفام ألمانيا
  برلين، ألمانيا10405أ، 33شارع جريفسوالدر 
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 آيوبيك
 +1 514 937 1614: ، آندا، هاتف2واي2جيه  3إتش
ca.qc.oxfam@info
ca.qc.oxfam.www

 +49 30 428 50621: هاتف
de.oxfam@info
de.oxfam.www

 أوآسفام بريطانيا العظمى 
 آسفام هاوس، جون سميث درايف، آووليأو

 جيه واي، المملكة المتحدة2   4أوآسفورد، أو إآس 
 +44) 0(1865 473727: هاتف

uk.org.oxfam@enquiries
uk.org.oxfam.www

ي  سفام الدول ر أوآ ة س م :ةأمان ناح رق س 266، 20 الج سفورد، أو إآ ري، أوآ ارع بونبي دي إل، 7  2 ش
 المملكة المتحدة

 +. 44)0(1865 339100: هاتف
 ، org.oxfaminternational@information: البريد االلكتروني
 .org.oxfam.www: الموقع االلكتروني

 
org.oxfaminternational@advocacy:  البريد االلكتروني:مكاتب أوآسفام الدولية للتوعية

نطن م  1100: واش شارع رق ي إي  15 ال يو، إس ت ي  600، إن دبل نطن دي س ، 1759-20005، واش
 +1 202 496 1170: ، هاتفت المتحدة األمريكيةالواليا

 +322 502 0391:  بروآسل، بلجيكا، هاتف1000 ريو دي آوميرس، 22: بروآسل
 +41 22 321 2371:  جنيف، سويسرا، هاتف1205 ريو دي سافويسيس، 15: جنيف

يويورك يويورك، إن واي 355: ن ثالث، ن ق ال يو، الطاب سنغتون أفين واليات ا10017 ليك تحدة ، ال لم
 +1 212 687 2091: األمريكية، هاتف

 
 : المنظمات التالية هي منظمات مرتبطة بأوآسفام الدولية.منظمات أوآسفام المرتبطة

يابان    سفام ال ناية ماروآو، الطابق الثاني،       :أوآ  0015-110آو، طوآيو -يونو، تايتو-، هيجاشي6-20-1 ب
 اليابان، 
 . jp.oxfam@info: روني، البريد االلكت+81-3-3834-1556: هاتف

jp.oxfam.www: الموقع االلكتروني
 ، الهند17-1100، الطابق األول، شيفاليك، نيودلهي، 55 بي:أوآسفام الهند

  in.oxfamint@info: ، البريد االلكتروني+91 11 26693 763: هاتف
in.org.oxfamint.www: الموقع االلكتروني

 
راقبين      سفام الم سفام الدولية، وتعمل                   .أعضاء أوآ راقبين في أوآ يا أعضاء م ر حال ية تعتب نظمات التال  الم

 :ملحاليا من أجل أن تصبح منظمات فرعية بالكا
يس    ستروس ي فوس يون ري سيك(فونداس م  ):المك ا رق سوري   (105 أالبام ون مي سكوينا آ ول)إي . ، آ

 .إف. ، المكسيك، دي03810. بيه. نابوليس، سي
 ، +52 55 687 3002: فاآس/هاتف

   org.restrosyvoces@communicacion: البريد االلكتروني
org.restrosyvoces.www: الموقع االلكتروني
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