آثار نظام براءات االخرتاع يف القوانني واالتفاقيات الدولية
على الحق يف الحصول على الدواء
د .محمد حبحب

امللخص

أستاذ القانون اجلنائي املشارك
كلية احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية ،اجلامعة اللبنانية

وضعت األمم املتحدة عام  2015خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وكان من بني أهدافها
ضمان التغطية الصحية الشاملة للفرد وضرورة حصوله على خدمات الرعاية الصحية
(الهدف الثالث) ،باعتبار أن احلق في الصحة يدل على االحترام لسالمة الفرد اجلسدية
والعقلية ،ويسهم في بناء القدرة على املشاركة واملساهمة في املجتمع.
وفي هذا السياق ،أسهم االتفاق حول اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية (تريبس)
بتوفير احلماية لبراءات االختراع في الصناعات الدولية ،حيث فرض التزامات على
الدول األعضاء باحترام مضمونه الذي جاء متوافقا ً بطبيعة احلال مع حقوق شركات
األدوية ،األمر الذي يؤثر سلبا ً على حق اإلنسان في احلصول على الدواء بسهولة بسبب
االحتكار «امل ُش َّرع» لتلك الشركات.
إن حق اإلنسان في الصحة هو أحد حقوق اإلنسان التي اعترف بها القانون الدولي،
وللحفاظ على هذا احلق يجب على كل دولة تأمني الوسيلة لذلك وهو الدواء ،من هنا
تبرز أهمية البحث من خالل إثارة بعض التساؤالت حول املعايير التي اعتمدتها الدول
النامية أثناء نقل أحكام اتفاق تريبس في إطار قوانينها الداخلية ،وما إذا استطاعت حتقيق
املوازنة بني حماية امللكية الفكرية باعتبارها مصلحة وطنية والتزاما ً دوليا ً وبني حتقيق
مصالح رعاياها وحقوقهم في صحة سليمة.
لذلك سوف نستخدم في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي لبيان جتارب بعض
الدول في مجال صناعة الدواء ومعرفة سياساتها املتبعة ،وحتليل ما إذا كان ميكن
للدول األخرى  -النامية حتديدا ً  -االقتداء بها ،وكذلك حتليل ودراسة القوانني الوطنية
واالتفاقيات الدولية املتعلقة باملوضوع ،السيما اتفاق تريبس إلجراء نوع من املواءمة بني
حق اإلنسان في الوصول إلى الدواء وحماية حقوق املنتجني.
كلمات دالة :حق الرعاية الصحية ،حق العالج ،حقوق اإلنسان ،امللكية الفكرية،
صناعة الدواء.
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املقدمة
تهدف الدول إلى حتقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية ألفرادها ،وتضع معايير
واضحة لتج ُّنب تضارب املصالح بينهم ،وهي ملزمة بالعمل  -بحسب إمكانياتها  -على
تهيئة الظروف املناسبة حتى يتمكنوا من التمتُّع بأكبر مستوى ممكن من الصحة(.)1
لقد أنشأ هذا الواقع تضاربا ً كبيرا ً بني الدول الصناعية الكبرى ،التي حتاول دائما ً احلفاظ
على مكتسباتها وإنتاجها الفكري ،وبني الدول النامية ،التي حتاول االستفادة من هذا
اإلنتاج بأقل مقابل ممكن ،فشركات األدوية الكبرى املوجودة في الدول املتطورة تسعى
دائما ً إلى استثمار اختراعاتها مستند ًة إلى القوانني واالتفاقيات الدولية التي متنحها
حماي ًة على اكتشافاتها( ،)2في حني أن الدول النامية والفقيرة تريد االستفادة من هذه
إرهاق مليزانياتها أو حتميل رعاياها عبء ذلك ،متسلح ًة
االختراعات مبقابل معقول ،دون
ٍ
()3
باحلقوق املنصوص عليها في املواثيق الدولية  ،والتي يجب أن يتمتَّع بها كل فرد بهذا
((( د .دانا عبد القادر ،حقوق امللكية الفكرية ذات الصلة باألصناف النباتية اجلديدة واملنتجات الدوائية:
دراسة حتليلية ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،2011 ،ص .24
((( متتد جذور احلماية عن طريق براءة االختراع إلى تاريخ  ،1474/3/19حيث صدر أول قانون في
جمهورية فينيسيا (البندقية)  ،وصدر بعده قانون االحتكارات اإلجنليزي في سنة  ،1610وبعده صدر
القانون األميركي لالختراعات عام  ،1790ثم صدر بعد ذلك القانون الفرنسي في سنة  1791الذي
كان من أوائل القوانني التي نظمت عملية تسجيل البراءات ،ليتم بعدها تعميم حماية حقوق املخترع في
مختلف التشريعات الوطنية في معظم قوانني دول العالم.
ومن ثم بدأت احلماية على املستوى الدولي بعد تداخل املعامالت والتبادالت بني الدول ،وكان ذلك عبر
اتفاقية باريس الصادرة في  1883/3/20لتكون أول اتفاقية دولية تتعلق بحقوق امللكية الصناعية،
وضمت كافة الدول املهتمة بذلك حتت مسمى احتاد باريس ،وقد خضعت لعدة تعديالت كان آخرها
في  ،1979/10/2واتفاقية برن الصادرة عام  ،1886ومن بعدها صدرت اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية
للملكية الفكرية (الويبو) بتاريخ  ،1967/7/14ثم اتفاقية واشنطن املتعلقة بالتعاون الدولي بشأن
براءات االختراع بتاريخ  ،1970/6/19ومن ثم اتفاقية ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي لبراءات
االختراع في .1971/3/24
بعد ذلك صدرت أهم هذه االتفاقيات التي عنيت بهذا املوضوع في شهر آذار/مارس من العام ،1994
والتي عرفت باتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية «التريبس» (،)TRIPS
ودخلت حيز التنفيذ في  1995/1/1بالنسبة للدول املتطورة ،وفي  2000/1/1بالنسبة للدول النامية،
وفي  2005/1/1بالنسبة للدول الفقيرة ،وبالنسبة لألخيرة فقد حصلت على فترة سماح حتى عام
 2016مبوجب إعالن الدوحة.
للمزيد حول التطور التاريخي لبراءة االختراع ،راجع :د .إدريس فاضلي ،املدخل إلى امللكية الفكرية
(امللكية األدبية والفنية والصناعية) ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2004 ،ص  187وما بعدها.
((( وردت اإلشارة في املادة ( )3من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إلى حق الفرد في احلياة واحلرية
وسالمة شخصه ،كما نصت املادة (/25ف) على أن« :لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي
لضمان الصحة  ...والعناية الصحية .»...ونصت املادة ( )12من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
االجتماعية واالقتصادية والثقافية على أن« :تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع
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العالم دون متييز باللون أو الدين أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي.
إن براءة االختراع هي امتياز خاص ،مُينح بشكل رسمي ملخترع في فتر ٍة زمني ٍة
محددة مقابل سماحه للعامة باالطالع على اختراعه ،وبشكل عام فإن احلق الذي
مُينح لصاحب االختراع هو منع اآلخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض
ذلك االختراع دون احلصول على موافقة من صاحبه(.)4
فبراءات االختراع ِ
سم ٌة لتقدم وازدهار الدول( ،)5وقد اكتسبت أهمية متزايدة في السياسات
التجارية الدولية؛ ألنها متثل استثمارا ً في مختلف امليادين العلمية والتكنولوجية
والبحثية ،وحت ّفز على اإلبداع( .)6وعليه ،إن منح البراءة للمخترع هو استجابة لواجب
العدالة ،وحتقيق مصلحة للمجتمع وحماية حلق املخترع ،فاحلفاظ على حقوق امللكية
الفكرية ُيش ّكل جوهر حتقيق التنمية في أي دولة عصرية« ،فتق ُّدم األمم يعود إلى العباقرة
والنابغني من أبنائها»( ،)7بيد أن هذه االختراعات ال ميكن أن تبقى حبيسة الدولة الواحدة،
فهي غالبا ً ما تتخطى احلدود ،نظرا ً آلثارها العظيمة في تقدم احلضارة اإلنسانية من
جهة ،وملا ميكن أن حتققه من استفادة مادية كبيرة ج َّراء انتشار هذا االختراع في أرجاء
املعمورة من جهة أخرى(.)8
بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه .»..........كما نصت املادة ( )12من اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  1979على وجوب أن تضمن لها على أساس «املساواة
بني الرجل واملرأة في احلصول على خدمات الرعايا الصحية ،»...وكذلك ورد في املادة ( )24من اتفاقية
حقوق الطفل على أن« :حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وعدم حرمان أي طفل
من حقه في احلصول على خدمات الرعايا الصحية ،إضافة إلى النصوص الواردة في اتفاقيات جنيف
املؤرخة في  1949/8/12وميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األوروبي الصادر عام  ،2000الفقرة 2
من (املادة  ،3واملادة  34واملادة  ،)35وكذلك اإلعالن األميركي حلقوق وواجبات اإلنسان الصادر سنة
 ،1948إضافة إلى آليات احلماية الدولية واإلقليمية لرقابة ضمان احلق في الصحة.
للمزيد حول هذا املوضوع راجع :بلقاسم نابد ،ضمانات وآليات حماية احلق في الصحة في املواثيق
الدولية واإلقليمية ،مجلة الدراسات القانونية املقارنة ،جامعة الشلف ،اجلزائر ،ديسمبر  ،2016عدد ،3
ص 2وما بعدها.
((( د .صالح زين الدين ،امللكية الصناعية والتجارية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2010 ،ص.22
((( د .ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩﻴﻥ ،ﺍﺤﻟﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً التفاقية اجلوانب اﻤﻟﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻤﻟﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ (ﺘﺭﻴﺒﺱ) ،ﺩﺍﺭ ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﺔ ﺍﺠﻟﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .10
(6) J. Schmidt Szalwski, Les relations entre brevet et concurrence en droit américain,
mélanges offerts à Albert chavane, droit pénal – propriété industrielle, librairie de la
cour de cassation, LITEC, Paris, 1990, p. 30.
((( د .صالح زين الدين ،امللكية الصناعية والتجارية ،مرجع سابق ،ص.32
((( د .محمد حبحب ،حرية التعبير بني حق الوصول إلى املعلومات وحقوق امللكية الفكرية ،بحث مقدم
ملؤمتر حتت عنوان «اإلعالم – الواقع والتحديات» ،جامعة بيروت العربية 27 ،و 28آذار/مارس ،2017
ص  9وما بعدها.
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وبراءة االختراع كصور ٍة من صور حقوق امللكية الفكرية( )9مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بحقوق
اإلنسان( ،)10فقد نصت املادة ( )27من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن« :لكل فرد
احلق في االستفادة من حماية املنافع املادية واملعنوية املتأتية من أي إنتاج علمي أو أدبي
أو فني يكون ذلك الفرد هو السبب في وجوده ،كما أنها ُتعتبر صور ًة من صور احلق في
التعبير املك َّرس في اإلعالن نفسه وفي العهد الدولي اخلاص بحقوق اإلنسان االقتصادية
واالجتماعية والثقافية(.)11
ومثلما يحق للدول الكبرى ضمان حقوقها ،يقع عليها أيضا ً التزامات تتعلق بالعمل على
تبديد الفجوة املوجودة بينها وبني الدول النامية( ،)12عن طريق مساعدة هذه األخيرة على
حتقيق التنمية املستدامة لترقيتها وتأهيلها وتثبيتها على طريق العوملة ،وخفض نسبة
الفقر في هذه الدول مع ما يترافق مع ذلك من أهداف أخرى لتحسني الصحة والتعليم(،)13
ويؤكد اإلعالن العاملي للحق في التنمية الصادر سنة  2011على أن« :التنمية عملية
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية
السكان بأسرهم واألفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة واحلرة والهادفة في
التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها»( ،)14وقد سبق لألمم املتحدة أن أعلنت
((( براءات االختراع مُتنح فقط للمصنفات ذات الطابع الصناعي ،وهناك حق املؤلف الذي مينح للمصنفات
األدبية والفنية ،وهناك حقوق أخرى متنح للعالمات التجارية والرسوم والنماذج ،راجع بهذا
اخلصوص :د .صالح زين الدين ،املدخل إلى امللكية الفكرية :نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها
وتكييفها وتنظيمها وحمايتها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2011 ،ص 28وما بعدها.
( ((1د .هايدي عيسى حسن ،تنازع القوانني في مسائل امللكية الفكرية ،دار المار للنشر ،القاهرة،2019 ،
ص  525وما يليها.
( ((1امللكية الفكرية حتمي اإلبداع الفكري الذي يعتبر صورة من صور احلق في حرية التعبير املنصوص
عليه في املادة ( )19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والفقرة  2من املادة ( )19من العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عام  ،1966والتي تنص على أن حق التعبير هو« :احلرية
في التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دومنا اعتبار للحدود»،
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى.

(12) C. Mfuka, Accord ADPIC et brevets pharmaceutiques et l’accès des pays en
développement aux médicaments antisida, Revue d’économie industrielle, les
Éditions De Boeck Supérieur, 2002, No.99, p.191.
( ((1د .عبد الرحيم عنترعبد الرحمن ،الثغرات وبنود االستثناء في ظل اتفاقية تريبس :دراسة مقارنة،
مركز الدراسات العربية للنشر ،القاهرة ،2016 ،ص.23
( ((1مبوجب هذا اإلعالن ،فإن احلق في التنمية حق أساسي غير قابل للتصرف مثله في ذلك مثل احلق في

احلياة وفي الكرامة اإلنسانية .وعند إعمال احلق في التنمية تصان بالضرورة احلقوق األخرى ،سواء
أكانت احلقوق األصيلة التي تولد مع اإلنسان أم احلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية.
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،2/55حزيران/يونيو  2011تقرير متاح على املوقع التالي:

http://www.un.org/ar/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf
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عن خطة للتنمية املستدامة ،ويجري العمل على حتقيق أهدافها عام  ،2030ومن بني هذه
األهداف احلق في الصحة (الهدف الثالث) .يتضمن هذا الهدف تأمني التغطية الصحية
الشاملة للفرد وضرورة حصوله على خدمات الرعاية الصحية ،باعتبار أن احلق بالصحة
يدل على االحترام لسالمة الفرد اجلسدية والعقلية ،والقدرة على املشاركة واملساهمة في
املجتمع ،حيث أصبح االستثمار في الصحة أحد أهم ركائز التنمية االقتصادية في أي
دولة(.)15
واحلق بالصحة هو من حقوق اإلنسان األساسية ،فقد ورد بشكل مباشر في الفقرة 12

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر بتاريخ
 ،1966/12/16حيث التزمت الدول املوقعة عليه بتوفير أعلى مستويات الصحة البدنية
والعقلية ،وميكن حصر هذا احلق بكلمتني هما الوقاية والعالج ،وال ميكن حتقيقهما إال
عن طريق احلصول على الدواء.

والدواء هو ُمنتج محمي مبوجب أحكام وقواعد قانونية نظمها قانون براءات االختراع
الذي منح صاحبه احلق في منع أي شخص من الوصول إليه إال مبقابل مادي ،غالبا ً
ما يكون باهظا ً ويتعدى قدرة الفرد على حتمله ،فبراءة االختراع متثّل رخصة وسند
حماية( ،)16تستطيع من خاللها شركات املنتجات الدوائية أن تواجه من يعتدي على
حقوقها ،وتخولها في الوقت ذاته االستئثار باحلق على املنتج الدوائي ،طوال فترة حماية
البراءة.
إشكالية البحث
إذا كان احلق في الصحة واحلق في احلصول على براءة االختراع يعتبران من حقوق
اإلنسان األساسية كما بيَّنا في ما تقدم ،إال أن احلق في الصحة  -باعتباره مرتبطا ً
ارتباطا ً وثيقا ً باحلق في احلياة -يعلو دائما ً فوق أي حق آخر( ،)17هذا من الناحية النظرية،
لكن ،فى الواقع العملي إن سطوة رأس املال وطموح الشركات الكبرى في حتقيق أرباح
طائلة ال يعترفان بهذه املعادلة ،وال يعيران في كثير من األحيان أدنى اعتبار للوضع
اإلنساني للمرضى غير القادرين على الوصول إلى الدواء ،بسبب فقرهم وعجزهم عن
( ((1جيفري دساكس ،تقرير حول االقتصاد الكلي والصحة ،االستثمار في الصحة من أجل التنمية
االقتصادية ،منظمة الصحة العاملية ،املركز اإلقليمي للشرق األوسط ،2001 ،التقرير متاح على املوقع
التاليhttp://applications.emro.who.int/dsaf/dsa801.pdf :
( ((1د .صالح زين الدين ،امللكية الصناعية والتجارية ،مرجع سابق ،ص  40وما بعدها.
( ((1مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،دليل املؤسسات
الوطنية حلقوق اإلنسان ،2005 ،عدد ،12ص .5
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تأمني املقابل املادي ،وهذا ما أكده مؤمتر األمم املتحدة للتنمية حني ذكر أنه« :هناك نحو
ملياري شخص في العالم يعانون من عدم كفاية فرص احلصول على األدوية واللقاحات
األساسية أو من عدم احلصول عليها مطلقاً»(.)18
وقد أسهم اتفاق التريبس( )19بتوفير احلماية لبراءة االختراع في الصناعات الدولية ،حيث
فرض أحكاما ً وقواعد جديدة البد للدول األعضاء من مراعاتها وإدراجها في تشريعاتها
الداخلية ،وااللتزام بأحكامها لضمان حماية كافية لالختراعات واالبتكارات اآلتية غالبا ً
من الدول املتقدمة .وبالتالي ،تكمن إشكالية البحث باخلطر الذي يهدد حق اإلنسان في
الوصول إلى الدواء في الدول النامية والدول الفقيرة ،بسبب االحتكار «املش َّرع» للشركات
الكبرى التي تسيطر على سوق الدواء في العالم.
لكن جتدر اإلشارة إلى أن الشركات املنتجة لألدوية ال متارس حقوقها املمنوحة مبوجب
براءات االختراع بوجه الدول النامية فقط ،إمنا متارسها أيضا ًبوجه الدول التي حتتضنها،
حيث جند أن الدول املتطورة دخلت بنزاعات قضائية كثيرة مع شركات األدوية بسبب
املبالغ الفاحشة التي تتقاضاها هذه األخيرة( ،)20لكن يبقى الفارق ،أن الفرد في هذه الدول
ال يتح َّمل عبء هذه املبالغ بشكل مباشر ،كونه يتمتع بضمان صحي خاص أو من خالل
حتمل الدولة جميع تكاليف العالج من ميزانيتها العامة.
وفي لبنان ُيق َّدر ﺣﺟم اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠدواء  1.3مليار دوﻻر أمريكي ،تش ّكل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
الوطنية منها ﺣواﻟﻰ  7ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻘط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟدواء اﻟﻣﺳﺗورد األﻛﺛر انتشارا ً في الدولة.
كما أن ﻋدد ﻣﺻﺎﻧﻊ األدوية فيه ال يتعدى  11مصنعاً ،أسهمت في تطوير وتصنيع أﻛﺛر
ﻣن  650ﻧوع دواء ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض أساسية ﻣزﻣﻧﺔ وﻣﺳﺗﻌصية( .)21وﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ أن  %33ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻔﻘﺎت الصحية ﺗدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻷدوية ،ويبلغ نصيب اﻟﻔرد ﻣن
( ((1راجع بهذا خلصوص :املذكرة املعدة من أمانة األونكتاد حول دور املنافسة في قطاع املستحضرات
الصيدالنية وفوائدها للمستهلكني ،مؤمتر األمم املتحدة السابع حول التجارة والتنمية ،جنيف،2015 ،
ص .3
( ((1اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية .TRIPS
(20) C. Pajares y Sanchez et Ch. Saout, Prix et accès aux traitements médicamenteux
innovant, J.O.R.F., 6 janvier 2017, p.13, Médicaments et progrès thérapeutique :
Garantir l’accès, maîtriser les prix, La contribution de la société civile au débat
public en France 20 juin 2018, p.9 consultable sur les site suivant:
http://www.prescrire.org/Docu/DOCSEUROPE/20180620_Medicaments
ProgresTherapeutique-GarantirAccesMaitriserPrix_LivreBlancInterassociatif.pdf
(	((2ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ العاملية ،املنتجات الطبية املتدنية النوعية /اﻟﻣزورة /اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ /املزيفة ،صحيفة
وﻗﺎﺋﻊ رﻗم  ،275كانون الثاني/يناير .2016
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اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ األدوية ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن  ،%3.1وهو اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وﻣن
اﻟﻣﻌدﻻت اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ األدوية يش ّكل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %48.17ﻣن
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻸﺳر(.)22
ويجدر القول إن لبنان يعتبر من الدول التي تعاني من أسعار الدواء الفاحشة وسيطرة
شركات األدوية على هذا القطاع ،فمازالت تعتبر صناعة الدواء في هذا البلد في بداياتها،
فهي ال تؤمن للمواطن اللبناني بديالً عن األدوية املستخدمة للعالج من األمراض
كالسرطان أو اإليدز أو التهاب الكبد وغيرها من األمراض املنتشرة على نطاق واسع في
لبنان.

أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث من خالل التشديد على حق اإلنسان في الصحة باعتباره أحد
حقوق اإلنسان التي اعترف بها القانون الدولي ،وفى إظهار ما إذا كان هناك توازن بني
حماية امللكية الفكرية باعتبارها مصلحة وطنية والتزاما ً دولياً ،وبني مصلحة األفراد
وحقهم بالتمتع في صحة سليمة .كما أن هذا البحث يعتبر مبثابة خارطة طريق لكيفية
وجوب تعامل الدول النامية مع بنود اتفاقية التريبس من أجل جتنب النزاعات الناجتة عن
تضارب مصاحلها مع مصالح شركات األدوية.

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى معرفة اآلثار املترتبة على الدول النامية ج َّراء التزامها بأحكام اتفاق
تريبس ،وإظهار الطريق القانوني الذي يجب اتباعه من قبل هذه الدول للتخفيف من عبء
هذه األحكام.
لم يو ّقع لبنان بعد على اتفاق تريبس ،إال أن املفاوضات مازالت جارية لالنضمام إلى
منظمة التجارة العاملية ،وبالتالي سيضطر بعدها للتوقيع على االتفاق .لذلك تهدف هذه
الدراسة إلى إظهار كيفية استفادته حاليا ً من جتارب الدول النامية التي برزت في صناعة
األدوية اجلنيسة (مكافئة/مشابهة) وكيفية تعامل القضاء مع الشركات املصنعة للدواء
األصلي.
كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيفية استفادة الدول النامية (ومنها لبنان طبعا ً بعد
( ((2املديرية العامة لألبحاث والدراسات ،مجلس النواب اللبناني ،دراسة معدة من قبل مصلحة األبحاث
والدراسات ،2017 ،ص ، 3منشور على املوقع التالي:

https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/16060b57-e6ca-45fc-a2ec-d6286c2f8f43.pdf

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 2العدد التسلسلي  - 30شوال  -ذو القعدة  1441هـ – يونيو  2020م

363

آثار نظام براءات االختراع في القوانين واالتفاقيات الدولية على الحق في الحصول على الدواء

انضمامه لالتفاق مستقبالً) من االستثناءات التي نص عليها اتقاف تريبس ،وكيفية
تفسير بنوده مبا يتفق مع املصلحة االجتماعية والصحة العامة.

منهجية البحث وخطته
في ضوء ما سبق ،سوف نحاول في هذا البحث استخدام املنهج الوصفي واملقارن
لالطالع على جتارب وجناحات بعض الدول في مجال صناعة األدوية اجلنيسة ،واملنهج
العلمي التحليلي لدراسة القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية املتعلقة باملوضوع ،وذلك
عبر تقسيمه إلى مبحثني :نتناول في األول أثر اتفاق تريبس على ممارسة حق احلصول
على الدواء (املبحث األول) ،ونبني في الثاني محاوالت التوسع في تفسير ممارسة هذا
احلق في ضوء االستثناءات املنصوص عليها في هذا االتفاق (املبحث الثاني).
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املبحث األول
انحسار ممارسة حق احلصول على الدواء في ظل اتفاق تريبس
سوف نبني في هذا املبحث مدى تأثير اتفاق تريبس على ممارسة حق الوصول إلى الدواء،
وذلك من خالل مقارنة الوضع في الفترة الزمنية التي سبقت تاريخ سن هذا االتفاق
(املطلب األول) مع الوضع الذي أصبح سائدا ً بعد سريان أحكامه (املطلب الثاني).

املطلب األول
ممارسة حق احلصول على الدواء قبل اتفاق تريبس
خالل املنتصف الثاني من القرن العشرين ،كان الدواء يعتبر سلعة لتحقيق غاية اجتماعية
تعلو على الفائدة االقتصادية ،هذه احلقيقة كانت مك َّرسة في القوانني والتشريعات
الداخلية التي كانت متنع استغالل الدواء لغايات شخصية ونفعية بحتة( ،)23فكانت كل
دولة تتبع نظاما ً خاصا ً بها بشأن كيفية استثناء الدواء من نطاق احلماية املنصوص عليها
في القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية (الفرع األول) ،إلى أن بدأت تتبلور أسباب جدية
حلمايته وطنيا ً ودوليا ً مثل باقي االختراعات (الفرع الثاني).

الفرع األول
حماية احلق في احلصول على الدواء في التشريعات املقارنة
كانت مسألة الدواء تناقش قبل اتفاق تريبس في إطار السياسة الصحية ،فقد حظر
املشرع الفرنسي في القانون الصادر بتاريخ  1803/4/11على الصيادلة بيع سر تركيبة
الدواء لتجنب استغالل ذلك بطريقة مسيئة حتول دون حصول املرضى عليه بسهولة
ويسر ،كما عاد أيضا ً وحظر بشكل مباشر حماية الدواء عن طريق براءة االختراع في
املادة ( )3من القانون الصادر بتاريخ  ،1844/7/5والتي نصت على أنه« :ال يعتبر محالً
لبراءة اختراع أي تركيبة صيدالنية ( ،)24(»)....فالبراءة كانت متنح فقط لطريقة التصنيع،
دون التركيبة ذاتها.
(23) Michel De Haas, Brevet et médicament en droit francais et european, Paris, Litec,
1981, p.66 et s.
(24) L’article 3 stipule: “Ne sont pas susceptibles d’être brevetés (S): - 1° Les compositions
pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce”.
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بدأ هذا االجتاه التشريعي يتراجع مع األمر اخلاص الصادر بتاريخ
الذي رفع احلظر عن حماية الدواء عن طريق براءة االختراع( ،)25ليصدر بعدها
قرار آخر بتاريخ  1960/5/30والذي نص على ما سمي «براءة خاصة للدواء»
( ،)spécial de médicament BSM brevetباعتبار أن هذا املنتج ،غير بقية االختراعات،
يتعلق بالصحة والسالمة العامة(.)26
1959/2/4

استمر هذا الوضع حتى  ،)27(1968/1/2تاريخ صدور القانون الذي مبوجبه حجبت
اخلصوصية التي يتمتع بها الدواء ،وأصبح كمثل أي سلعة أخرى يخضع نظام حمايته
للقانون العادي(.)28
وفي ذات السياق ،عرفت سلعة الدواء خصوصية معينة ،دون باقي االختراعات في كل
من أملانيا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا ،لكن اضطرت هذه الدول فيما بعد ،حتت ضغط
شركات األدوية الكبرى ،إلى إصدار تشريعات متنح مبوجبها البراءة ملنتجي الدواء دون
متييز بينه وبني أي اختراع آخر(.)29
أما بالنسبة للدول النامية ،فلم تلحظ تشريعاتها حماي ًة للدواء عن طريق براءات االختراع،
حتى ذهب البعض للقول بأن« :املستحضرات الصيدالنية هي الصناعة املستبعدة في
معظم األحيان عن نطاق حماية حقوق امللكية الفكرية في هذه البلدان»( ،)30والسبب
املنطقي يعود إلى حاجة هذه الدول إلى هذه السلعة كونها كانت األكثر ُعرض ًة لألوبئة،
وإلى أن أي نظام للحماية سيعود عليها سلباً؛ ألنها ستُجبر على مواجهة االحتكار من
قبل الشركات املنتجة املوجودة غالبا ً في الدول الغنية(.)31
لذلك ذهبت بعض الدول ،كتايلند والبرازيل والهند ،إلى تبني مبدأ التعلم من خالل النسخ
(25) Ordonnance n° 59-250 du 4 février 1959.
(26) M. Vivant et R. Lemay, Les médicaments: particularités du brevet, Droit social, 1971,
n°1.
(27) Loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 (J.O. 3 janvier) modifiée et complétée par la loi n° 78742 du 13 juillet 1978 (articles 6, 8 et 30).
(28) J. Azema, Existe-t-il encore une spécificité du brevet pharmaceutique?, JCP, Paris,
1990, éd. E., II, 15744.
(29) “L’hégémonie des brevets: une histoire très récente”, DOSSIER: Industrie
pharmaceutique: les rouages de la machine a profit, 27/9/2007, consultable sur le site
suivant: http://www.convergencesrevolutionnaires.org/spip.php?article1619
( ((3د .محمد أونغون ،اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وانعكاساتها على البلدان
النامية ،مجلة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية ،أنقرة ،2002 ،ص .104
(31) Michel De Haas, Brevet et médicament en droit francais et european, op.cit., p.194
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والتقليد « »Learning by Copyingالذي سمح لها بتطوير قطاع صناعة األدوية اجلنيسة
( )32(Génériquesاملماثلة/املكافئة) عن طريق االستفادة من األدوية العائدة للشركات
الكبرى ،دون تقدمي أي التزامات إلى هذه األخيرة( .)33ففي الهند مثالً ،بالرغم من صدور
قانون براءات االختراع الهندي  Idian Patent Actعام  1970والذي ك َّرس مبوجبه منح
براءة االختراع إلى طريقة صناعة الدواء ،إال أن املشرع بوضعه تشريعا ً آخر صدر في
ٍ
عام  ،1972سمح للشركات الهندية بنسخ أي ٍ
جديد ُيطرح في األسواق ،شرط أن
دواء
تقوم تلك الشركات باستخدام طريقة جديدة في التصنيع تختلف عن تلك املعتمدة في
صناعة الدواء األصلي.
وجتدر اإلشارة إلى أن صناعة األدوية في الدول العربية كانت تعتبر قبل اتفاق تريبس
من أهم القطاعات حيوية في الهيكل الصناعي ،إن من حيث توفير الدواء الضروري
بالسعر املناسب للمواطن ،أو من حيث تغطية قسم مهم من الطلب احمللي ،بفضل املصانع
املنتشرة في كل من السعودية واجلزائر والعراق واألردن وسوريا ومصر ،فكانت جميع
هذه البلدان متنح البراءة لطريقة التصنيع دون املنتج ذاته ،كما أنها كانت ُتضيّق من
تعريف االختراع ومتنح التراخيص اإلجبارية على نطاق واسع إلنتاج األدوية اجلنيسة
(املماثلة/املكافئة).
وعلى صعيد آخر ،كان ملنظمة الصحة العاملية موقف صريح من حق احلصول على
الدواء ،فقد نادت عبر إعالن )أملا-آتا Alma-Ata /كازاخستان( الصادر في 1978/9/12
على ضرورة إيالء احلكومات عناية خاصة ملسألة صحة الشعوب ،ووضعت أهدافا ً من
أهمها الوصول في عام  2000إلى حتقيق مستوى يضمن لكافة الشعوب صحة سليمة،
عن طريق تضافر جهود الدول الغنية واملنظمات العاملية واملجتمع الدولي لتحقيق هذا
الهدف(.)34
وكان قد سبق للمنظمة أن وضعت في عام  1970الئحة بأسماء بعض األدوية املهمة،
وأوصت بلزوم توفيرها إلى الدول التي هي بحاجة إليها ،دون األخذ بعني االعتبار مسألة
حمايتها وأسعارها الباهظة ،فاعتبرت املنظمة أن هذه الالئحة هي «أداة ميكن أن تساعد
( ((3وهي أدوية لها املادة الفعالة نفسها في املنتج األصلي ،وتتمتع بالفاعلية نفسها ،ولكن تروج في السوق
باسم املادة العلمية ،وبتكلفة أقل بكثير من كلفة الدواء األصلي.

(33) S. Zio, Les accords du commerce international et l’accessibilité aux médicaments
dans les pays en développement, thèse de Doctorat, Université de Lyon I, France,
2005, p.105.
( ((3راجع نص املادة ( )5من إعالن أملا-آتا.
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في إدارة شراء وتوزيع األدوية ،باإلضافة إلى اختيار املنتجات عالية اجلودة والفعالة من
حيث التكلفة.)35(»..
وال شك ،أن هذا النظام الذي اعتمدته املنظمة حقق جناحا ً كبيراً ،فقد استفادت منه دول
كثيرة ،وسمح للعديد من الشعوب الفقيرة في الوصول إلى الدواء ،كما ساعد على تطوير
صناعة األدوية في هذه الدول ،كما ويجدر القول إن املنظمة ما فتئت حتى يومنا هذا
تسعى لتأمني إيصال الدواء إلى أكبر عدد ممكن من املرضى فى مختلف أنحاء العالم(.)36

الفرع الثاني
مبررات املطالبة بتوسيع نطاق براءات االختراع على الدواء
يعد اتفاق تريبس مكمالً التفاقية باريس اخلاصة بحماية امللكية الصناعية املبرمة عام
 ،1883واتفاقية برن حلماية األعمال األدبية والفنية املبرمة عام  1886واملعدلة عام
 ،1986حيث استمد أحكامه من هاتني االتفاقيتني( )37مع التوسع في نطاق احلماية مبا
يخدم مصالح الدول املتطورة وشركاتها الكبرى ،التي تستحوذ على القسم األعظم من
االبتكارات املتعلقة بامللكية الفكرية ،فكان من مصلحتها دمج امللكية الفكرية في اإلطار
التجاري كما سنبني الحقاً.
مت إبرام اتفاق تريبس بعد مفاوضات عسيرة وتباين واضح بني الدول النامية والدول
املتطورة ،وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية التي سعت ،بكل ما لديها من قوة ونفوذ
سياسي واقتصادي ،إلى فرضها على الدول األعضاء( .)38ويعود ذلك ألسباب كثيرة،
أهمها اخلسائر املالية التي تعرضت لها ج َّراء أعمال التقليد ،فقد تبينَّ من خالل الدراسة
التي أعدتها جلنة التجارة الدولية للواليات املتحدة أن حجم األضرار التي تعرضت لها
(35) Rapport d’ OMS consultable sur le site suivant:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs325/fr/index.html
“un outil qui peut aider a gérer l’achat et la distribution des médicaments ainsi que
la sélection de produits de qualité vérifiée et d’un bon rapport coût-efficacité».
(36) Point sur les composantes relatives à l’accès de la stratégie de l’onusida pour 20162021, supprimer les obstacles à l’accès aux technologies de santé (…) dans les
pays à revenue faible et intermdiaire, Conseil de Coordination du Programme de
l’ONUSIDA, UNAIDS/PCB (43)/18.27, 27 novembre 2018, p.27.
( ((3جتدر اإلشارة إلى أن نطاق اتفاق تريبس يتسع ليشمل جميع احلقوق املنبثقة عن امللكية الفكرية كامللكية

األدبية والفنية وامللكية الصناعية والعالمات التجارية واألسرار التجارية والتصاميم الصناعية.
( ((3د .محمد أونغون ،مرجع سابق ،ص.105
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الشركات األمريكية بلغت  23.8مليار دوالرعام  .)39(1989وكان أكثر القطاعات عرض ًة
للتقليد هما برامج الكمبيوتر وقطاع األدوية ،حيث بلغت اخلسائر السنوية للشركات
()40
األمريكية ج َّراء تقليد الدواء في الهند وحدها  500مليون دوالر .فطرح األدوية اجلنيسة
على نطاق واسع في األسواق أثر بشكل كبير على حجم مبيعات الدواء لدى الشركات
الكبرى ،مما أسهم بانخفاض سعر الدواء األصلي ما بني  %75و.%90
وكان للشركات الكبرى املصنعة لألدوية مبررات عديدة ملناداتها بضرورة تأمني حماية
أوسع الختراعاتها ،كونها تسيطر على  %82من السوق العاملي .كما أن الطلب على
األدوية ازداد بشكل مطرد ،ففي غضون عشرين عاماً ،أي ما بني عامي  1975و،1994
ُطرح في األسواق ما يقارب  1061دواءُ ،
وضخت أموال طائلة من االستثمارات من أجل
()41
إجراء األبحاث العلمية والتجارب املتعلقة بصناعة األدوية  ،ومما زاد أيضا ً احلاجة
إلى تعزيز احلماية هو التطور التكنولوجي الهائل الذي أفرز تغييرات جذرية في البيئة
الصناعية ،فارتكزت صناعة الدواء بشكل أساسي على التكنولوجيا ،األمر الذي س َّهل
عملية االستنساخ غير املشروع لالختراعات البيولوجية وللتركيبة الدوائية واألنواع
النباتية املستخدمة لصناعتها(.)42
كما يعتبر من بني األسباب التي دفعت الدول الكبرى إلى إبرام هذه االتفاقية ،عدم وجود
حماية كافية على الصعيد الدولي ،في وقت تتزايد فيه أهمية امللكية الفكرية في التجارة
الدولية وما نتج عنها من استثمار ضخم في األموال .أضف إلى رغبة هذه الدول باحملافظة
على مركزها التنافسي عامليا ً في ظل بروز دول أخرى بدأت تلحق بها كدول جنوب شرق
آسيا ،من خالل منع هذه األخيرة من احلصول على التكنولوجيا.
وعليه ،كان البد من وجود حماية تضمن ملصنعي الدواء األصلي االستمرارية في إجراء
أبحاثهم واكتشافاتهم .كل هذه األسباب جعلت الدول املتطورة تسعى حلماية شركاتها
عبر تعزيز احلماية الدولية ،فكان اتفاق تريبس هو الوسيلة املثلى لضمان ذلك.
( ((3هذه الدراسة مشار إليها لدى :د .سامي عفيفي حامت ،حماية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في
اتفاقية التجارة العاملية  ،WTOمركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية ،جامعة حلوان ،مصر،
أبريل ،2000 ،ص .108
( ((4تقوم هذه األدوية باألصل على استخدام مكونات الدواء األصلي التي مت اكتشافها من قبل الشركات
الكبرى ،وجتدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من األدوية ليس تقليدا ً للدواء األصلي ،إمنا تستخدم بها
املكونات األساسية التي مت اكتشافها لصناعة هذا األخير ،وهي بذلك تختلف عن التقليد ،حيث يهدف
املقلد إلى غش املستهلك ،بإيهامه أنه يبيعه الدواء األصلي.

(41) B. Potie, la propriété intellectuelle et l’accès des pays pauvres aux médicaments,
Master II, lyon, France, 2008, p.20 et s.
( ((4راجع بهذا اخلصوص :التقرير حول تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات ،منشورات الويبو،
 ،2013رقم  ،A628ص 86وما بعدها.

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 2العدد التسلسلي  - 30شوال  -ذو القعدة  1441هـ – يونيو  2020م

369

آثار نظام براءات االختراع في القوانين واالتفاقيات الدولية على الحق في الحصول على الدواء

املطلب الثاني
ممارسة حق احلصول على الدواء بعد إقرار اتفاق تريبس

قبل إبرام اتفاق تريبس ،كان لكل دولة  -كما ذكرنا سابقا ً  -نظام خاص فيما يتعلق
بامللكية الفكرية ،وحتى املعاهدات الدولية السابقة على االتفاق ،مثل اتفاقيتي باريس
وبرن لم تكن تتضمن آليات فعالة لتسوية النزاعات كالتي نص عليها هذا األخير ،ما خال
مبدأ املعاملة الوطنية على األطراف املتعاقدة()43؛ لذلك سوف نلقي الضوء في هذا املطلب
على األحكام اجلديدة التي جاء بها االتفاق (الفرع األول) لنبني بعدها أثر تطبيقها في
الواقع العملي (الفرع الثاني).

الفرع األول
القواعد اجلديدة املنصوص عليها في اتفاق تريبس

فرض اتفاق تريبس قيودا ً صارم ًة على البلدان النامية من خالل تقوية احلد األدنى ملعايير
احلماية ،مما انعكس سلبا ً على هذه الدول ،بحيث بدأت رعاياها تشعر تدريجيا ً بصعوبة
احلصول على الدواء مبقابل معقول.
لقد حدد اتفاق تريبس حدا ً أدنى ملدة حماية االختراع ال تقل عن عشرين عاماً ،تبدأ من
تاريخ تقدمي طلب البراءة( ،)44بحيث مينع على الدول األعضاء النص في قوانينها الداخلية
على مدة أقل للحماية على تلك التي حددتها االتفاقية( .)45هذه املدة الطويلة نسبيا ً منعت
نقل التقنية املطلوبة الستخدامها في إنتاج السلع بشكل عام (والدواء بشكل خاص)،
األمر الذي زاد من حجم الهوة التكنولوجية بني الدول املتطورة والدول النامية ،وسمح
للشركات الكبرى بجني أموال طائلة طيلة فترة احلماية الطويلة(.)46
كما أن األمر في مجال الدواء ال يقتصر على مدة العشرين سنة فقط ،ألن شركات األدوية
عمدت قبل انتهاء الفترة احملددة للحماية على منتجها إلى إنتاج ذات املنتج ،مع تعديل
بسيط في تركيبته أو طريقة الصنع من أجل ضمان احلصول على حماية جديدة(.)47
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
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د .صالح زين الدين ،امللكية الصناعية والتجارية ،مرجع سابق ،ص .191د .نعيم مغبغب ،براءة
االختراع  -ملكية صناعية وجتارية :دراسة مقارنة ،ط ،2منشورات احللبي ،بيروت ،2009 ،ص .22
راجع نص املادة ( )33من االتفاقية.
د .محمد محسن عبد املجيد احلداد ،اآلليات الدولية حلماية حقوق امللكية الصناعية ،دار الكتب القانونية،
القاهرة ،2011 ،ص.191
د .عبد السالم مخلوفي ،أثر اتفاقية حقوق امللكية الفكرية  TRIPSعلى نقل التكنولوجيا إلى الدول
النامية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر ،2008 ،ص .136
د .عبد السالم مخلوفي ،مرجع سابق ،ص 137وما بعدها.
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جتدر اإلشارة إلى أن قوانني براءات االختراع الوطنية يسودها مبدأ اإلقليمية ،أي أن
املخترع ال ميكن أن يستفيد من احلماية على اختراعه إال ضمن إقليم الدولة التي منحته
براءة االختراع( .)48لذلك ونظرا ً للتطور الصناعي الذي بدأ يشهده العالم في مطلع القرن
التاسع عشر ،وتشابك العالقات بني الدول بهذا اخلصوص وتباين القوانني بشأن
شروط منح البراءة ،وعدم استطاعة تسجيل االختراع في أكثر من دولة الفتقاد شرط
اجلدة مبجرد تسجيله ألول مرة( ،)49كان البد من تشريع دولي يسمح بامتداد حماية
االختراعات إلى خارج احلدود الوطنية ،وذلك عن طريق سن االتفاقيات الدولية ،والتي
كان أولها اتفاقية باريس لعام .1883
فقد ﻨﺼﺕ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ االتفاقية املذكورة أعاله على متتع رعايا كل دولة من دول
االحتاد في جميع الدول األخرى لالحتاد فيما يتعلق بامللكية الصناعية ﺒﺎﻤﻟﺯﺍﻴﺎ ﺍﻤﻟﻤﻨﻭﺤﺔ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ متنحها ﻓﻲ ﺍﻤﻟﺴﺘﻘﺒل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻟﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﺤﻟﻘﻭﻕ
ﺍﻤﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ االتفاقية ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻬﺅالء ﺍﻤﻟﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻤﻥ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﻟﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ كل ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ.
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍالﺘﺤﺎﺩ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ الوطنيني ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ
ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻤﻟﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻰ االتفاقية .كما تنص الفقرة  2من املادة املذكورة على أنه:
«ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭل ﺍالﺘﺤﺎﺩ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﻟﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺘمتع ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ حقوق امللكية ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ».
لكن اتفاق تريبس على خالف ما سبق ،استهدف التوحيد املوضوعي ألحكام التشريعات
الوطنية ،حيث وضع للمرة األولى نظاما ً متكامالً ذا طبيعة شبه قضائية لتسوية املنازعات
في كافة املجاالت التي تناولها في بنوده .وعليه ،فإنه ك َّرس واقعا ً جديدا ً بالنسبة للدول
النامية التي أضحت ملزمة بتطبيقه ضمن إقليمها الداخلي ،على الرغم من التأثير السلبي
لهذا التطبيق على مختلف األصعدة التنموية بشكل عام ،وعلى وضع الصحة العامة
بشكل خاص.
من ناحية أخرى ،قيَّد اتفاق تريبس حق الدول األعضاء مبنح التراخيص اإلجبارية عبر
فرضه قواعد معينة في هذا املجال ،فقد تضمنت املادة ( )31قيودا ً صارمة متثلت في حصر
هذه التراخيص بثالث حاالت فقط ،وهي حالة تعسف صاحب البراءة بإصدار ترخيص
باستغاللها ،وحالة االستخدام غير التجاري ،وحالة الطوارئ التي تواجه الدولة.
( ((4د .فاضلي إدريس ،املدخل إلى امللكية الفكرية (امللكية األدبية والفنية والصناعية) ،مرجع سابق،
ص .228
( ((4د .صالح زين الدين ،امللكية الصناعية والتجارية ،مرجع سابق ،ص.167
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ويعني الترخيص اإلجباري أن للدولة احلق في أن متنح الترخيص بإنتاج دواء معني
إلحدى الشركات التابعة لها بسبب وجود ضرورة وطنية ملحة ،لكن الواقع العملي يثبت
العكس( ،)50ومثال ما حصل بني شركات األدوية الكبرى ودولة جنوب أفريقيا ،حيث
حاولت هذه األخيرة استخدام حقها في الترخيص اإلجباري باالستناد إلى املادة ()31
من اتفاقية تريبس ملواجهة مرض اإليدز الذي كان يفتك برعاياها(.)51
ويعتبر توسيع نطاق احلماية من أهم األسباب التي أثرت سلبا ً على ممارسة حق
احلصول على الدواء ،فبعدما كانت احلماية في التشريعات الوطنية تقتصر على طريقة
التصنيع دون املنتج ،جاءت املادتان ( 27و )28من االتفاق لتنصا على إمكانية منح البراءة
للمنتج ولطريقة تصنيعه على حد سواء( ،)52ويلزم هذا احلكم الدول األعضاء التي
تستبعد االختراعات الدوائية أو الكيميائية أو الغذائية من نطاق احلماية عن طريق البراءة،
أو تقصر منح البراءة على االختراعات املتعلقة بالطريقة الصناعية دون االختراعات
املتعلقة باملنتجات ،بتعديل قوانينها مبا يتوافق مع أحكام االتفاقية(.)53
كما نصت املادة ( )34من االتفاق على قاعدة إثبات جديدة ،فبعدما كانت القواعد التقليدية
تقضي بأن عبء إثبات التعدي على البراءة يقع على صاحبها ،أصبح املدعى عليه ملزما ً
بإقامة الدليل على أن الطريقة املستخدمة للحصول على املنتج املطابق تختلف عن تلك
الطريقة املشمولة ببراءة االختراع ،وهذا ما يعتبر أمرا ً صعبا ً على هذا األخير.
فقد أوضحت الفقرة الثانية من املادة املذكورة أن الدول األعضاء يجوز لها أن تقصر نقل
عبء اإلثبات إلى املدعى عليه على حالة واحدة فقط من احلالتني املتقدمتني :إذا كان املنتج
(50) OMC, «Licences obligatoires pour les produits pharmaceutiques et Accord sur les
ADPIC , Sept. 2006, http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/public_health_faq_f.
htm.
( ((5دعوى بريتوريا .Pretoria
( ((5د .عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .16
( ((5وفقا ً حلكم املادة (/1-28أ) من االتفاقية يكون من حق صاحب البراءة إذا كان موضوعها منتجا ً ماديا ً

(براءة املنتج) ،منع الغير من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد املنتج لهذه األغراض.
ويحظر على الغير القيام بأي فعل من هذه األفعال ما لم يحصل على موافقة مالك البراءة .ولقد توسعت
املادة (/1-28أ) في تعداد احلقوق االستئثارية املقررة لصاحب البراءة ،فلم تقصر حقوق صاحب
البراءة على احلق في منع الغير من صنع املنتج أو استخدامه أو بيعه ،بل أضافت إلى قائمة األفعال
احملظورة على الغير عرض املنتج موضوع البراءة للبيع أو استيراده لألغراض املتقدمة .ووفقا ً حلكم
املادة (/1-28ب) يكون من حق مالك براءة الطريقة الصناعية أن مينع الغير من االستخدام الفعلي
للطريقة الصناعية في اإلنتاج ،وميتنع على الغير استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد املنتج
الذي يتم احلصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لألغراض املتقدمة ،ما لم يحصل على موافقة مالك
البراءة.
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الذي مت احلصول عليه وفق الطريقة الصناعية املشمولة ببراءة االختراع جديداً ،أو إذا
صنّع وفق هذه الطريقة ،ولم يتمكن
تو ّفر احتمال كبير فى أن يكون املنتج املطابق قد ُ
صاحب احلق في براءة االختراع من حتديد الطريقة ،التي استُخدمت فعالً من خالل بذل
جهود معقولة في ذلك السبيل.

الفرع الثاني
أثر تطبيق القواعد اجلديدة على حق احلصول على الدواء في الدول النامية
إذا كان هدف تريبس ،وفقا ً للوعود التي أطلقتها الدول الكبرى أثناء مرحلة املفاوضات،
هو تشجيع االبتكار التكنولوجي ،ونقل وتعميم التكنولوجيا ،وحتقيق الرفاهية
االجتماعية واالقتصادية للدول النامية( ،)54فإننا لم نر هذه النتائج قد حتققت على أرض
الواقع ،بل على العكس متاماً ،حيث تبينَّ أن أحكام هذا االتفاق أتاحت للشركات الكبرى
املنتجة لألدوية مزيدا ً من احلماية واألمان ،مما انعكس بطبيعة احلال زياد ًة هائل ًة في
املبالغ والثروات.
لقد بلغ حجم سوق الصناعات الدوائية عـام  2016حوالي  157مليار دوالر ،ويتوقع أن
يزداد هذا الرقم ليبلغ أكثر من  180مليـار دوالر في عام  .)55(2022كما أن  3ماليني مريض
فقط بفيروس  Cمن أصل  70مليونا ً في العالم استطاعوا احلصول على الدواء اجلديد
املعالج من هذا املرض(.)56
من ناحية ثانية ،هناك نصوص حتتوي في طياتها على إيجابيات معينة تصب في صالح
الدول النامية ،مثل إلزام طالبي احلصول على البراءات أن يكشفوا عن املعلومات التقنية
بهدف حتفيز املؤسسات الصناعية في تلك الدول على تطوير منتجات ،أو طرق إنتاج
مختلفة عن تلك احملمية بنظام البراءات ،لكن ذلك ال يصب إال في مصلحة بعض البلدان
التي لديها ما يكفي من رؤوس أموال وموارد بشرية مؤهلة فنيا ً للقيام بعمليات البحث
( ((5د .سامي عفيفي حامت ،مرجع سابق ،ص.9

(55) Statista (The statics portal): Total global pharmaceutical research and development
(R&D) spending from 2008 to 2022 (in billion U.S. dollars), June 2017, Retrieved from
https://www.statista.com/statistics/309466/global-r-and-d-expenditure-forpharmaceuticals/, Accessed on: 12-1-2017, 11:22 am.
(56) Point sur les composantes relatives à l’accès de la stratégie de l’onusida pour 20162021, supprimer les obstacles à l’accès aux technologies de santé (…) dans les
pays à revenue faible et intermdiaire, Conseil de Coordination du Programme de
l’ONUSIDA, UNAIDS/PCB (43)/18.27, 27 Novembre 2018, p.27.
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والتطوير ،فالدول الفقيرة تنعدم لديها القدرة املالية والفنية الالزمة ،وبالتالي ال تستطيع
االستفادة عمليا ً من هذا احلافز الذي نص عليه االتفاق(.)57
ونتيجة ما تقدم ،بدأ اتفاق تريبس ينعكس بصورة سلبية على ممارسة حق احلصول
على الدواء .ويتبني ذلك من خالل ارتفاع أسعار األدوية بشكل كبير وزيادة االستيراد من
اخلارج بسبب إحجام الشركات الوطنية عن تصنيع األدوية املتمتعة ببراءات االختراع.
وقد ظهر ذلك في الدول الفقيرة والغنية على ح ِّد سواء ،ففي هذه األخيرة ،حتى وإن كان
الفرد لم يتأثر بها فعليا ً بفضل ارتفاع معدل دخله أو كونه يتمتع بضمان صحي ،إال أن
الواقع العملي يؤكد ارتفاع أسعار الدواء في كندا بعد توقيع اتفاق تريبس بدرجة فاقت
القدرة االقتصـادية للمواطن الكندي(.)58
أما بالنسبة للدول النامية ،والدول األكثر فقراً ،حيث معدل دخل الفرد ال يتعدى الدوالرين
شهريا ً( ،)59أصبح الوصول إلى الدواء عملية شبه مستحيلة ،خصوصا ً في غياب الرقابة
من قبل هذه الدول على األسعار ،وغياب العالقة التناسبية بني سعر الدواء ودخل
الفرد( .)60هذا الوضع أصبح أشد خطورة مع تفاقم األمراض اخلطيرة كاإليدز وداء السل
واملالريا ،بحيث توفي بني عامي  2000و 2001ما يقارب  4ماليني إنسان بسبب هذه
األمراض(.)61
وعلى سبيل املثال ال احلصر ،في األرجنتني وبعد إقرار تريبس ،ارتفع سعر الدواء %71

عن ذي قبل ،باملقابل تراجع حجم املبيعات بنسبة .)62(%50
(((5
(((5

(((5
(((6

د .عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  24وما بعدها.
د .محمد عبد الرحيم البيومي ،الواقع االقتصادي للدول النامية بني مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة
العامليـة والعوملـة االقتصادية ،بحث مقدم إلى مؤمتر اجلوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة
التجارة العاملية ،كليـة الشريعة والقانون ،جامعة العني ،اإلمارات العربية املتحدة في الفترة من  9إلى
 11مايو .2004
د .عبد الرحيم عنترعبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .23
فعلى سبيل املثال ،لقد بيَّنت دراسة أجريت في األردن سنة  2007حول اآلثار السلبية التفاقية تريبس
على سوق الدواء في هذا البلد ،سواء أكان من حيث إحجام الشركات في االستثمار عن هذا املجال ،أم
من حيث ارتفاع الدواء الذي ارتفع بنسبة  %20بعد فترة قصيرة من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية.
راجع بهذا اخلصوص ،مؤسسة أوكسفام  ،OXFAMحماية حقوق امللكية الفكرية في التجارة احلرة
( :)TRIPS- PLUSكيف أثرت املستويات العاملية من حماية امللكية الفكرية في اتفاقية التجارة احلرة
األمريكية األردنية على قدرة األردنيني في احلصول على الدواء ،مارس  ،2007متاحة على املوقع
التالي/http://www.oxfamint.org.in :
د .عبد الرحيم عنترعبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  23وما بعدها.

(((6
(62) Andrea Onori (Dir.), Propriété intellectuelle et accès aux médicaments, op.cit., p. 47.
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وما زاد الوضع سوءاً ،أداء شركات األدوية دورا ً سلبيا ً في هذا السياق ،وذلك بإحجامها
عن إيصال الدواء إلى رعايا الدول الفقيرة ،واملثال األشهر على ذلك ما فعلته شركة فيزر
 )63(PFIZERبرفض توريد نسخة جنيسة من دواء فليكونزول  Fluconazolالذي تبلغ
سعر احلبة الواحدة منه  16دوالرا ً إلى نيكاراغوا ،مما حرم حوالي  300000مصاب
باإليدز من االستفادة منه( ،)64في الوقت الذي كان هناك دواء جنيس لهذا الدواء في تايلند
ال يتجاوز سعر احلبة الواحدة منه  30سنتاً.
وقد أخذت هذه الشركات على عاتقها مواجهة الدول بنفسها ،ولعل الدعوى التي عرفت
باسم بريتوريا  Pretoriaخير دليل على ذلك ،حيث أقيمت هذه الدعوى من قبل بعض
شركات األدوية ( 9شركات) ضد دولة جنوب أفريقيا على خلفية قيام هذه األخيرة بسن
قانون يسمح بتصنيع األدوية اجلنيسة بسعر منخفض ،السيما تلك التي حتارب مرض
اإليدز ،حيث ارتفع عدد املصابني في هذا البلد عام  1999إلى  %10من مجمل عدد السكان.
فقد طلبت هذه الشركات مبوجب هذه الدعوى من احملكمة العليا في دولة جنوب أفريقيا
وقف العمل بالقانون املذكور ملخالفته الدستور من جهة ،وأحكام اتفاق تريبس ومنظمة
التجارة العاملية املوقعة عليهما من قبل دولة جنوب أفريقيا من جهة أخرى ،إال أنها قامت
فيما بعد وحتت ضغط دولي شديد بالتراجع عن الدعوى(.)65

(63) Act Up-Paris, «Pfizer: la trique au nord, la mort au sud», http://www.actupparis.org/
article54.html.
(64) Germàn Velàsquez, Principes directeurs relatifs à la brevetabilité et accès aux
médicaments, Rapport sur les pollitiques, Centre Sud, octobre 2015, No.23, p. 2.
(65) Ph. Rivière, «Recul des multinationales pharmaceutiques: Après Pretoria, quelle
politique contre le sida ?», Le Monde diplomatique, 20 avril 2001, http://www.mondediplomatique.fr/dossiers/pretoria/.
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املبحث الثاني
التوسع في ممارسة حق احلصول على الدواء في ضوء
االستثناءات املنصوص عليها في اتفاق تريبس
أمام الشروط الصارمة التي وضعها اتفاق تريبس وعدم قدرة الدول الفقيرة على
التعايش مع الوضع اجلديد الذي فرضته أحكامه ،كان لزاما ً على املجتمع الدولي أن يأخذ
مبادرات عملية لعدم تفاقم الوضع اإلنساني اخلطير ويتجنب حدوث كوارث إنسانية،
في حال بقيت هذه الدول الفقيرة غير قادرة على تأمني الدواء لرعاياها(.)66
ولذلك نادت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بضرورة العمل على مساعدة
هذه الدول للوصول إلى الدواء بشكل يسير( .)67أضف إلى ذلك أنه ظهرت عدة محاوالت
( ((6قامت شركات األدوية نفسها بإظهار القليل من التنازالت ،حيث أطلقت مجموعة ميرك  Merkاألمريكية
عام  1998برنامج مساعدات شامالً بقيمة  50مليون دوالر على مدى خمس سنوات ،وكذلك تكفلت
بتدريب خبراء محليني وأطباء في  16دولة ،إضافة إلى عدة مبادرات كلها سعت إلى تسهيل الوصول
إلى الدواء في البالد الفقيرة ،لتصل قيمة املساعدات التي قدمت في هذا السياق إلى حوالي  6.1مليار
دوالر عام  .2004للمزيد حول هذا املوضوع:

P. Mollo, «L’accès aux traitements antisida piétine», La Tribune, 3 décembre 2004,
consultable sur le site suivant: http://www.latribune.fr/info/L-acces-aux-traitementsantisida-pietine-~-2004120367AT6D $Db=Archives/Archives.nsf.
كما أخذت منظمة التجارة العاملية على عاتقها ومعها الويبو مبادرة في  14يونيو  2001تضمنت تقدمي
املساعدة التقنية للبلدان النامية ملساعدتها على االمتثال لقواعد تريبس  ،TRIPSوحتديث نظم امللكية

الفكرية في هذه البلدان ووسائل إنفاذ احلقوق ،حول هذا املوضوع راجع:

OMC, «L’OMPI et l’OMC lancent une nouvelle initiative pour aider les pays les
plus démunis», Communiqué de presse, 14 juin 2001, consultable sur le site suivant:
http://www.wto.org/french/news_f/pres01_f/pr231_f.htm
وأيضا ً هناك املبادرة الفرنسية املتمثلة في إنشاء الصندوق الدولي للتضامن العالجي ( )FSTIلتعزيز

الوصول إلى العالج ،مبن في ذلك اﻷﺷﺨﺎص اﻤﻟﺼﺎﺑوﻦ ﺑﻔﻴﺮوس اﻹﻳﺪز ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،والتي بدأت
في  30نيسان/أبريل  1999في كوت ديفوار ومجموعة الثماني في جينوا في يوليو  2001بإنشاء
الصندوق العاملي ملكافحة مرض اإليدز والسل واملالريا ،وكان للمنظمات غير احلكومية دور هام على
هذا الصعيد ،السيما منظمة أطباء بال حدود التي توصلت إلى اتفاق في فبراير من العام  2001مع
املختبر الهندسي بال تعهد مبوجبه هذا األخير ببيع عالج ضد اإليدز مقابل  350دوال ًرا سنو ًيا لكل
مريض ،بانخفاض قدره  %96.6مقارنة بسعر املجموعة نفسها من األدوية في الواليات املتحدة والتي
تبلغ حوالي  10400دوالر .للمزيد حول هذا املوضوع راجع:

MSF, «Des trithérapies à moins d’un dollar par jour», 7 février 2001
http://www.msf.fr/2008/04/08/510/des-tritherapies-a-moins-dun-dollar-par-jour/.
( ((6التقرير الصادر عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بتاريخ  2001/4/23متاح على

العنوان التالي:
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استهدفت احلد من السلبيات التي أتت بها قواعد تريبس ،سواء من خالل مبادرات جريئة
أخذتها بعض الدول كالهند والبرازيل (املطلب األول) ،أو من خالل املؤمترات العاملية
وأهمها مؤمتر الدوحة (املطلب الثاني).

املطلب األول
التجربتان الهندية و البرازيلية في مجال صناعة الدواء
متردت بعض الدول النامية على الواقع الذي فرضه اتفاق تربس ،فدولة الهند مثالً بقيت
حتى عام  2005متحررة من هذا االتفاق ،إال أنها حتى بعد املصادقة عليه وإدخال بنوده
ضمن تشريعاتها ،بقيت حتارب في سبيل احلفاظ على ما وصلت إليه في مجال صناعة
األدوية اجلنيسة.
فلم متنح الهند من العام  1970حتى العام ( 2005عام انضمامها التفاق تريبس) براءات
اختراع إال على عمليات اإلنتاج ،دون االختراعات نفسها ،فأدى ذلك إلى تقدم صناعة
الدواء الهندية بشك ٍل كبير ،وبالرغم من أن منظمة التجارة العاملية قامت  -بضغوط من
شركات الدواء العاملية -بفرض تغييرات على الهند ،طبقا ً التفاقيات «اجلات» لكنها بقيت
متمسكة مبوقفها ،مستفيد ًة من بعض الثغرات التي ُتقيّد براءة االختراع ،من مثل إذا
كان البحث العلمي وراء الدواء املكتشف قدمياً ،أو إذا كان الدواء اجلديد مجرد تعديل
طفيف على دواء قدمي ،األمر الذي م َّكن الشركات الهندية من احتالل املركز األول عاملياً،
في إنتاج األدوية اجلنيسة( ،)68فعلى سبيل املثال ،قامت شركة الدواء الهندية «سيبال»
( )Ciplaبإنتاج عقار ثالثي معالج لفيروس نقص املناعة املكتسب «اإليدز» ،ووفرت
العالج للمرضى في أفريقيا بسعر ال يتخطى  350دوالرا ً سنوياً ،في الوقت الذي كانت
شركات الدواء الغربية تطرحه بسعر يتراوح بني  10إلى 15ألف دوالر(.)69
وتعتبر الدعوى التي أقامتها شركة نوفرتيس  NOVARTISالسويسرية أمام احملاكم
الهندية خير مثال على املواجهة اجلارية بني املصانع الهندية والشركات العاملية الكبرى.
فقد أرادت الشركة املذكورة احلصول على براءة اختراع لنسخة معدلة من دواء جيلفاك
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2001.33.
Fr?Opendocument.
(68) M. Cassier, C. Marilena, Brevets de médicament, luttes pour l’accès et intérêt public
au Brésil et en Inde, ResearchGate, in Innovations n° 32(2):109-127 · Janvier 2010,
p.110 et suiv.
( ((6هشام البواردي ،ملاذا تطورت الهند في صناعة الدواء وفشلت مصر؟ مقال منشور بتاريخ .2017/1/21
متاح على املوقع التاليhttps://raseef22.com/economy/21/01/2017 :
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 Gilvecاملضاد للسرطان واالحتفاظ باحلقوق احلصرية لتصنيعه على أساس أنها
استخدمت مادة جديدة في إنتاجه .رفضت السلطة املعنية ملنح البراءات في الهند طلب
الشركة ،ثم صدر بعدها القرار النهائي عام  2013عن احملكمة العليا الهندية في دلهي
التي قضت بأن التغييرات الطفيفة التي أجريت على الدواء ال تستحق براءة اختراع(،)70
معتبر ًة أن القانون الهندي لعام  2005يحظر منح براءات االختراع ألي نسخ جديدة من
العقاقير املعروفة التي ال تختلف اختالفا ً جذريا ً عن العقار األصلي(.)71
ويعد القرار القضائي املذكور سابقة قانونية ،فقد أحجمت السلطات املعنية عن منح
براءات اختراع لألدوية التي تباع حاليا ً في الهند ،كما تعززت فرص شركات األدوية
الهندية على حساب املنافسني األجانب ،فش َّكل هذا األمر خطوة كبيرة صبَّت في صالح
املرضى الفقراء في الهند وفي العالم ،فالهند أصبحت تعرف ب «صيدلية العالم» بفضل
السياسات التي اتبعتها ،ومنا سوق الدواء بنسبة  %11.7في العقد األخير لتصبح بني
أكبر  10أسواق في العالم ،وارتفعت قيمة منتجاتها الدوائية إلى  36.7مليار دوالر في
عام  ،2017ومن املتوقع أن تصل إلى  55مليار دوالر بحلول عام .)72(2020
ويجدر القول أن رغم احملاوالت احلثيثة التي تقوم بها السلطات الهندية من أجل احلد من
ارتفاع أسعار الدواء ،إال أنه ُسجل في عام  2018نسبة  %72من أصل  1654براءة ُمنحت
ألدوية ال تتوافق مع الشروط الواردة في القانون الهندي املذكور أعاله(.)73
أما البرازيل التي ال تقل شأنا ً عن الهند في مجال صناعات األدوية اجلنيسة ،كان لها
جوالت في الوقوف بوجه شركات األدوية العمالقة( .)74بدأت البرازيل بالظهور كدولة
مشجعة لتصنيع الدواء اجلنيس سنة  1996مع إعالنها عن برنامج حملاربة مرض اإليدز
املنتشر بشكل واسع داخل هذه الدولة ،وقد متثل هذا البرنامج بتأمني الدواء مجانا ً إلى
 180000مصاب بهذا املرض.
(70) The Supreme Court of India Civil Appellate Jurisdiction Cvil Appeal Nos. 2706-2716
of 2013 (Arising out of SLP(C) Nos. 20539-20549 of 2009, décision consultable sur
le site suivant https://www.sci.gov.in/jonew/judis/40212.pdf.
ً
( ((7استندت احملكمة في قرارها على البند الثالث (د) من قانون عام  ، 2005الذي ينص على أن اختراعا ال

يعدو مجرد اكتشاف لشكل جديد من مادة معروفة ،وال يؤدي إلى تعزيز فعالية تلك املادة املعروفة ال
ميكن أن مُينح براءة اختراع.
( ((7راجنيت ديفراج ،الهند ،صيدلية فقراء العالم ،وكالة إنتر بريس سيرفس ،ص  ،22مقال متاح على
العنوان التاليhttp://ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=2465 :
( ((7املرجع السابق ،ص .24

(74) M. Cassier et C. Marilena, brevets de medicament - luttes pour l’accès et intérêt
public au Brésil et en Inde, op. cit., p.115.
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لقد سمحت البرازيل بتصنيع العقاقير املضادة لفيروس اإليدز ،والتي أسهمت بشك ٍل
كبير بتخفيض الكلفة االستشفائية على الدولة التي كانت تقوم بشرائها وتوزيعها مجانا ً
على املصابني ،السيما أن القانون البرازيلي لم يكن بهذه األثناء مينح البراءات سواء
لطريقة التصنيع أو للمنتج ذاته ،لكن على الرغم من تعديل قانون براءات االختراع
اخلاص بها عام  – 1996حتت ضغطٍ أمريكي -العتماد املعايير التي أرساها تريبس،
بقيت مصانعها تنتج األدوية اجلنيسة على نطاق واسع ،مستغلة دعم الدولة الذي برز
على مختلف األصعدة القانونية والتقنية.
فمن الناحية التقنية ،شجعت الدولة البرازيلية مختبرات األدوية اخلاصة على االحتاد
فيما بينها للوصول إلى نتائج في مجال صناعة الدواء اجلنيس ،كما وعملت على متابعتها
ومراقبتها بشكل فعال عبر املختبر الفيدرالي فارمان غوينوس (.)75()Farmanguinhos
أما من الناحية القانونية ،فبدا الدعم جليا ً من خالل النزاع القضائي الذي ظهر بداية
عام  2000بني الشركات البرازيلية وشركة مارك  Merckاملصنعة لدواء إيفافيرانزيرا
 Efavirenzseraاملضاد لإليدز واحملمي مبوجب براءة اختراع صادرة في البرازيل سنة
 ،1997حيث طالبت هذه األخيرة بحظر استيراد تركيبة الدواء املذكور من الهند لتصنيعه
كدواء جنيس في البرازيل ،وقد استطاعت الشركة في بادئ األمر احلصول على قرار
قضائي لصاحلها ،لكن ما لبث أن مت نقض ذلك القرار أمام احملكمة االحتادية التي اعتبرت
أن« :التأخير أو حظر اإلنتاج سيكون ضارا ً بالصحة العامة بسبب نقص األدوية اجلنيسة
في السوق»(.)76
وقد شكل هذا احلكم أساسا ً لقرار رئيس الدولة سنة  2007مبنح الترخيص اإلجباري
للدواء املذكور،وأنشئت جلنة خاصة ملراقبة إنتاجه ،وضمان انتشاره في السوق على
نطاق واسع(.)77
من ناحية أخرى ،لم يعد استخراج براءات االختراع على األدوية باألمر اليسير والسهل،
فقد رفضت السلطة املختصة في البرازيل منح براءة اختراع لشركة جياليد  Gileadعلى
دواء تينوفوفير  ،Tenofovirكما أصبحت الشركات الطالبة للبراءات تواجه معارضات
(75) Ibid, p.123.
(76) Décision du 6 octobre 2005, Tribunal Régional Fédéral de la 2ème Région.

وقد القى هذا القرار تنويهات عديدة على الصعيد العاملي  ،للمزيد عن هذا املوضوع راجع:

M. Cassier et C. Marilena, brevets de médicament, luttes pour l’accès et intérêt public
au Brésil et en Inde, op.cit. p.121.
(77) Ibid, p.114.
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عديدة من قبل املختبر الفيدرالي في البرازيل فارمان غينوس
واجلمعية املعنية بحماية املرضى ( )ABIAكتلك التي تقدمت بوجه طلبات البراءة ألدوية
مثل كاليترا  Kaletraوتينوفوفير  ،Tenofovirحيث تذرعت اجلهات املعترضة بأن هذه
األدوية لم تأت بشيء جديد على صعيد التصنيع أو املكونات.

()Farmanguinhos

واجلدير بالذكر أن برنامج التوزيع املذكور أعاله ش َّكل منوذجا ً ناجحا ً لسياسة الصحة
العامة ،حيث اقترحت كل من منظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة على القيمني عليه
توسيع نطاقه ليشمل دوالً تعاني فعليا ً من هذا املرض(.)78
ويبدو من خالل ما تقدم أن دوالً كالبرازيل والهند جنحت في مواجهة احتكار الشركات
الكبرى لألدوية ،وساهمت في انخفاض أسعار الكثير من األدوية احليوية ،ليس فقط
على الصعيد احمللي ،إمنا على الصعيد الدولي أيضاً ،سواء أكان من حيث استفادة الدول
النامية والفقيرة من انخفاض فاتورة الدواء أم من خالل نقل التكنولوجيا اجلديدة املتعلقة
بصناعة األدوية إلى هذه الدول ،مثلما فعلت البرازيل عام  1999بافتتاحها مصنعا ً إلنتاج
املستحضرات الصيدالنية في دولة موزمبيق األفريقية(.)79
ويعود هذا النجاح بشكل أساسي إلى السياسية التي اتبعتها هذه الدول القائمة على
حتقيق املصلحة العامة وتأمني الصحة العامة لرعاياها ،دون إخالل بالتزاماتها املتمثلة
باحترام القواعد التي نصت عليها أحكام اتفاق تريبس ،حيث استطاعت هذه الدول
االستفادة من االستثناءات التي وردت في االتفاق .كما أنه ال ميكن جتاهل دور القضاء
في هذا املجال الذي كسر من خالل أحكامه هيمنة الشركات الكبرى على قطاع صناعة
األدوية ،ودور جمعيات املجتمع املدني التي ترعى مصالح املرضى من خالل معارضتها
ملنح أي براءة اختراع يكون لها أثر سلبي على الصحة العامة.

املطلب الثاني
تفسير االستثناءات املنصوص عليها في اتفاق تريبس
ملصلحة احلفاظ على الصحة العامة
أمام املتغيرات العاملية الكبيرة التي سبَّبها اتفاق تريبس على مستوى العالمَ ،كثُرت
النداءات التي ُتطالب مبراعاة اجلوانب اإلنسانية واألخالقية في االتفاق ،وبتوسيع
(78) P. Teixeira, in Economics of Aids and access to HIV care. Issues and Challenges
fordeveloping countries, Paris, ANRS, 2003, p. 69.
(79) M. Cassier et C. Marilena, op. cit., p. 117.
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االستثناءات التي جاء بها لألخذ بعني االعتبار مسألة الصحة العامة .وقد نادت الدول
النامية مرارا ً وتكرارا ً بضرورة التعامل مبرونة في مجال إنتاج وتصنيع الدواء ونقل
التكنولوجيا املتعلقة بذلك ،إال أن هذه النداءات لم تلق أذانا ً صاغي ًة بسبب تعنُّت الدول
الكبرى ومتسكها حتت ضغط شركات األدوية ،بحقوق امللكية الفكرية ،إلى أن جاء
مؤمتر الدوحة الذي منح ُجرعة أمل للدول النامية بقرب التوصل إلى حل ملعضلة أسعار
الدواء واحتكارها من قبل بعض الشركات .وعليه سوف نبني في هذا املطلب القواعد
اجلديدة التي أرساها اإلعالن الصادر عن مؤمتر الدوحة (الفرع األول) ،محاولني تفسير
النصوص واالستثناءات املوجودة في اتفاق تريبس لصالح الصحة العامة في ضوء ما
جاء في هذا اإلعالن (الفرع الثاني).

الفرع األول
أثر إعالن الدوحة في تخفيف اآلثار السلبية
التفاق تريبس على الدول النامية
طرحت الدول النامية قضية الصحة والدواء بشكل جدي في املؤمتر الوزاري الرابع
ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقد في الدوحة عام ،2001وطالبت بضرورة إيجاد احللول
املناسبة ملعاجلة األمراض واألوبئة املتفاقمة فيها ،مشير ًة إلى أن سبيل الوصول إلى
ذلك ال يكون إالّ من خالل التعاون مبرونة مع أحكام اتفاق تريبس لوضع حد لصعود
األسعار الفاحشة للدواء.
وبالفعل ،بعد مفاوضات عسيرة بهذا اخلصوص صدر بتاريخ  2001/11/14ما سمي
بإعالن الدوحة الذي أق َّر بأن احلصول على الدواء هو حق إنساني أساسي للجميع،
ونص على بنو ٍد عديدة حملت بعض احللول في هذا السياق(.)80
وتضمنت املادة ( )6من اإلعالن دعوة الدول األعضاء في االتفاق ملساعدة الدول التي
تفتقر إلى القدرات الكافية لصناعة الدواء ،أو التي ال ميكنها على اإلطالق االستفادة
الفعالة من التراخيص اإلجبارية املنصوص عليها في اتفاق تريبس .وتطبيقا ً لهذه املادة،
نص قرار املجلس العام لتريبس بتاريخ  2003/8/30على السماح بالتراخيص اإلجبارية
للسوق احمللية وليس للتصدير إال إلى الدول غير القادرة على توفير الدواء ،السيما
ألمراض مثل اإليدز والسل واملالريا وغيرها من األمراض الوبائية ،دون مقاضاتها أمام
(80) Où en est la mise en œuvre de la Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé
publique dix ans après son adoption?, Centre Sud, Rapport sur les politiques, N° 7 ,1
novembre 2011, p. 5.
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هيئة فض املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية( ،)81وذلك خالفا ً ملا تنص عليه املادة
( )31من اتفاق تريبس التي تفرض على الدول األعضاء أن تستخدم الترخيص اإلجباري
لالستخدام احمللي فقط.
وتسهم التراخيص اإلجبارية إلنتاج األدوية اجلنيسة في خفض أسعار األدوية وإجبار
الشركات الكبرى على التفاوض في سبيل تخفيض أسعارها .وقد استفادت البرازيل من
ذلك عندما قامت بتهديد الشركات الكبرى بفرض تراخيص إجبارية وفقا ً إلعالن الدوحة
إلنتاج دواء اإليدز ،فاضطرت هذه األخيرة على إثر ذلك إلى خفض سعر الدواء من 6240
إلى  1336دوالرا ً للمريض الواحد سنوياً .وكانت الهند أيضا ً قد أنتجت دوا ًء جنيسا ً
للدواء املذكور بتكلفة  315دوالرا ً للمريض الواحد سنوياً .وتطبيقا ً إلعالن الدوحة ،قامت
ماليزيا بإصدار رخصة إجبارية إلنتاج هذا األخير املصنّع في الهند ،فانخفضت نسبة
التكلفة إلى  58دوالرا ً سنويا ً للشخص الواحد(.)82
واجلدير بالذكر أن االستفادة من التراخيص اإلجبارية ال تنحصر فقط في الدول النامية،
فقد استفادت منها الواليات املتحدة األمريكية إ ّبان ظهور ما عرف باجلمرة اخلبيثة
(انتراكس  ،)anthraxحيث فرضت الواليات املتحدة آنذاك على شركة باير BAYER
تخفيض سعر الدواء سيبروفلوكساكسني  Ciprofloxacineاملضاد لهذه اجلرثومة،
مهدد ًة باللجوء إلى دواء جنيس لهذا األخير .وبذات السياق ،عملت كندا على تهديد
الشركة نفسها باللجوء إلى تصنيع دواء أبوتاكس  ،Apotexوهو دواء جنيس للدواء
املذكور ،ألن الكمية التي تطرحها الشركة في السوق غير كافية ،وعلى إثر تلك التهديدات
أ ُرغمت الشركة على خفض سعر الدواء وطرح الكمية املطلوبة في األسواق الكندية خالل
 48ساعة فقط(.)83
وقد أكد إعالن الدوحة على حق الدول النامية في وضع السياسات املناسبة لتشجيع
املنافسة في إنتاج األدوية اجلنيسة خلفض أسعار الدواء ،كما سمح بإجراء التجارب
واإلقرار واملوافقة على النسخة اجلنيسة للدواء األصلي قبل انتهاء فترة براءته لتوفير
(81) B. Potie, la propriété intellectuelle et l’accès des pays pauvres aux médicaments, op.
cit., p. 40.
( ((8د .عبد السالم مخلوفي ،مرجع سابق ،ص.187
(83) Anne-Emmanuelle Kahn, Les licences obligatoires. sous la direction d’Isabelle
Moine-Dupuis. Le médicament et la personne, aspects de droit international, Sep
2005, Dijon, France. LexisNexis, 2007, p. 219, Où en est la mise en œuvre de la
Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique dix ans après son adoption?,
Centre Sud, Rapport sur les politiques, N° 7, 1 novembre 2011, p. 8.
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الدواء اجلنيس مباشرة بعد انقضاء فترة البراءة( ،)84مما ُيعتبر تكريسا ً إلجراء أو استثناء
.)85(Bolar
وعلى الرغم من أهمية البنود التي جاء بها إعالن الدوحةُ ،نالحظ أن الدول الكبرى لم ِ
تف
بوعودها والتزاماتها جتاه الدول النامية ،فعلى صعيد الصحة العامة ،جند أن املشاكل
الصحية قد تأ ّزمت وتفاقمت خالل السنوات التي تلَت تاريخ هذا اإلعالن ،حيث ازادادت
األمراض مثل السيدا والسل والسرطان وااللتهاب الكبدي بشك ٍل كبير( ،)86كما أن شركات
األدوية الكبرى لم حتترم بنود هذا االتفاق ،بل سعت دوما ً للحفاظ على مكاسبها ،وقد
خاضت منازعات قضائية عديدة لتحقيق هذا الهدف.
وقد جتاهلت الواليات املتحدة األمريكية هذا اإلعالن بشك ٍل كبير على الرغم من إقرارها
له ،حيث لم ُتغيّر سياستها التجارية في هذا السياق ،بل على العكس جلأت إلى اتخاذ
خطوات مناقضة متاما ً لإلعالن( ،)87ففرضت على الدول النامية طرقا ً جديدة لضمان
مستويات صارمة ودقيقة حلماية حقوق الشركات التابعة لها ،سواء من خالل تريبس
بالس « )88(»TRIPS PLUSأو من خالل قانون .)89(301
(84) W. Guerradi, Brevets Pharmaceutiques et accès aux médicaments, communication
présentées aux XXèmes journées ATM-CREDES, Droits Développement, Nancy,
25-27 Mai 2004, S. Zio, Les accords du commerce international et l’accessibilité aux
médicaments dans les pays en développement, op.cit., p. 120.
( ((8هذا االستثناء ُيعرف بالعمل املبكر ،وقد أق ّرت الواليات املتحدة هذا االستثناء قانونا ً في عام 1984

للمزيد حول هذا اإلجراء راجع:

B. Potie, la propriété intellectuelle et l’accès des pays pauvres aux médicaments, op.
cit., p. 47.
( ((8د .عبد السالم مخلوفي ،مرجع سابق ،ص.191
(87) C. Grillon, Brevets et accès aux médicaments: Les blocages sont politiques et non
juridiques, IRIS, avril 2017, p. 3.
( ((8وهي اتفاقية بدأت تفرضها الواليات املتحدة األمريكية على الدول األعضاء لتعزيز حماية امللكية الفكرية

ومن بنودها متديد آجال براءات االختراع ،وحتديد أساليب منح التراخيص اإلجبارية ،ووضع العوائق
أمام االستيراد املوازي .للمزيد حول هذا املوضوع راجع :مؤسسة أوكسفام  ،OXFAMمرجع سابق،
ص 2وما بعدها.
( ((8هو قانون للتجارة صادر عام  1974يخول اإلدارة األمريكية فرض عقوبات من جانب واحد ضد
صادرات الدول األخرى التي تتخذ إجراءات جتارية أو غير جتارية وتعتبرها أمريكا ضارة مبصاحلها
طبقا ً ملعايير ال عالقة لها باجلات ،ودون الرجوع إلى هيئة فض املنازعات التابعة لهذه األخيرة .للمزيد
حول هذا القانون وتطبيقاته راجع :د.جورج رزق ،االقتصاد التطبيقي في إدارة األعمال ،املكتبة
األكادميية ،القاهرة ،2000 ،ص 493وما بعدها.
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وقد أ َح َدث إعالن الدوحة خرقا ً كبيرا ً على صعيد إجبار الشركات الكبرى على احترام
احلق في الصحة العامة ،كما أنه ش ّكل قاعد ًة صلبة ميكن أن ُيبنى عليها خالل تفسير
بنود تريبس وفقا ً ملا سنراه الحقاً.

الفرع الثاني
األثر اإليجابي لتفسير االستثناءات الواردة في اتفاق تريبس
على ممارسة حق احلصول على الدواء
تضمن اتفاق تريبس عدة قواعد يُكن االستناد إليها لتكريس حق الوصول إلى الدواء
على حساب جشع شركات األدوية الكبرى ،هذه القواعد منها ما ورد بشكل مباشر،
أي نص عليها االتفاق كاستثناء على بنود احلماية (أوالً) ،ومنها ما يُكن استنتاجه عن
طريق التفسير املرن لبنود االتفاق (ثانياً).

أوالً -التوسع في االستثناءات التي نص عليها اتفاق تريبس
جاء في املادة ( )7من االتفاقُ « :تسهم حماية وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية في تشجيع
روح االبتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا .»...كما تنص املادة ( )8على أن:
«يكون للبلدان األعضاء ،عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية ،اعتماد التدابير
الالزمة حلماية الصحة العامة والتغذية وخدمة املصلحة العامة في القطاعات ذات األهمية
احليوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية فيها ،شريطة اتساق هذه التدابير
مع أحكام االتفاق احلالي».
ولتفسير هذه النصوص البد من الرجوع إلى القواعد التي كرستها اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات ،حيث جاء في الفقرة  1من املادة ( )3من هذه االتفاقية أنه« :يجب أن تفسر
املعاهدة بحسن نية وفقا ً للمعنى العادي الذي يعطي لتعابيرها في السياق الذي ترد فيه،
وفي ضوء موضوعها والغرض منها».
بالتالي ،وبصرف النظر عن الغرض األساسي من اتفاق تريبس وهو حماية اختراعات
الدول الكبرى ،فإنه ميكن إجراء مقاربة أخرى استنادا ً إلى املادة ( )6من إعالن الدوحة
املذكور آنفا ً وإقرار الدول الكبرى خالل املفاوضات املمهدة لتريبس حول تعزيز التنمية
وتطويرها في الدول النامية(.)90
وعليه ،فإنه يجب قراءة املواد املذكورة أعاله بشك ٍل مستق ٍل عن باقي األحكام املوجودة
( ((9د .سامي عفيفي حامت ،مرجع سابق ،ص .110
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في االتفاق ،طاملا أنه هناك فائدة اجتماعية وحيوية ،حيث ميكن للدولة التي تسعى لتأمني
الدواء لرعاياها أن تتسلّح باملادتني املذكورتني أعاله( ،)91دون األخذ بعني االعتبار املواد
املتعارضة معها ،وهذا ما حصل بالفعل عندما نصت كندا في قانونها على مدة حلماية
األدوية الصيدالنية تقل عن تلك التي حددتها االتفاقية وهي عشرون عاما ً لبراءة االختراع
بشكل عام ،وذلك حفاظا ً على الصحة العامة( ،)92مما أثار حفيظة الواليات املتحدة
األمريكية ودول االحتاد األوروبي التي اعتبرت أن ما قامت به كندا مخالف لتريبس،
فكان رد احلكومة الكندية أنها استندت في قرارها إلى تفسير املادة ( )8من اتفاق تريبس
بشكل مستقل عن باقي بنود االتفاق.
وعليه ،ينبغي على الدول النامية األخذ بعني االعتبار املصلحة العامة عند تبني أحكام
تريبس في قوانينها ،دون اإلضرار باملصالح املشروعة لآلخرين ،وال ميكن بذلك
اعتبارها تخالف املواد املذكورة أعاله.
وفي ذات السياق ،ميكن تفسير املادة ( )6من اتفاق تريبس خلدمة وحماية الصحة العامة.
حيث تنص هذه املادة على أنه« :ألغراض تسوية املنازعات ....ال يتضمن هذا االتفاق ما
ميكن استخدامه للتعامل مع مسألة استنفاد حقوق امللكية الفكرية».
و ُيقصد باستنفاد امللكية الفكرية ،أنه لصاحب البراءة احلق في منع الغير من استيراد
املنتجات املشمولة باحلماية ،ومبا أن املادة ( )6املذكورة أعاله لم تضع نظاما ً معينا ً
الستنفاد حقوق امللكية الفكرية ،يحق إذا ً لكل دولة اختيار القواعد التي ترعى هذه املسألة
وفقا ً ملصاحلها ،السيما إذا كانت هذه املصلحة تتعلق بالصحة العامة ،فاالحتاد األوروبي
على سبيل املثال كان له رأي في هذا السياق ،حيث اعتبر أنه يجب على الدول املتقدمة أن
تستثني األدوية الصيدالنية من تطبيق نظام استنفاد احلقوق(.)93
لذلك ،فإنه مُيكن للدولة أن تسمح باالستيراد املوازي ،أي يحق لشخص غير صاحب
البراءة على دواء معني أن يقوم باستيراده من اخلارج ،وإدخاله إلى السوق وبيعه
بالتوازي مع الدواء احملمي ،بشرط أن ُيباع هذا الدواء بسعر يقل عن ذلك األخير(.)94
(91) H. De Pooter, Le droit international face aux pandémies: Vers un système de sécurité
sanitaire collective, ed. Pedone, Paris, 2015, p.287 et s.
(92) H. De Pooter, op. cit., p.293.
(93) J. Rovira, Les droits de propriété intellectuelle: un danger pour la santé, Les Possibles
— No. 18 Automne, 2018, p.2 et s.
(94) G. Velásquez, proprieté intellectuelle, santé publique etaccès aux médicaments au
sein des organisations internationals, Document de recherche, Centre Sud, No.78.
Juillet 2017, p.9.
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وتهدف الدولة من ذلك إلى إيجاد تنافس بني الشركات على بيع الدواء ذاته ،األمر الذي
ينعكس إيجابا ً من خالل خفض سعره(.)95
من جهة أخرى ،وضعت املادة ( )31من اتفاق تريبس أحكاما ً تسمح بالترخيص اإلجباري
لالختراع ،أي تصنيعه دون موافقة صاحبه ،وذلك ضمن ظروف وشروط محددة ،وقد
نصت االتفاقية على الظروف التي ُتبرر منح التراخيص اإلجبارية كاحلاالت املتعلقة
بالطوارئ القومية ،واحملافظة على الصحة العامة والتغذية ،وحتقيق املصلحة العامة،
وعلى أن يكون االستخدام لألغراض العامة غير التجارية.
واجلدير بالذكر أن املادة ( )31من اتفاق تريبس التي تنص على منح التراخيص اإلجبارية
جاءت على سبيل املثال ال احلصر ،فوفقا ً إلعالن الدوحة يحق للدول األعضاء حتديد
معنى الطوارئ القومية أو األوضاع امللحة جداً ،وميكن بالتالي أن تدخل في نطاق ذلك
أزمات الصحة العامة املتعلقة بكيفية مكافحة األمراض(.)96

ثانياً -التفسير املرن لبعض بنود اتفاق تريبس
أما بالنسبة لبعض بنود االتفاق التي لم تنص بشكل مباشر على احلق في الصحة العامة،
فيُمكن تفسيرها مبرونة ووفقا ً ملا يتناسب مع املصلحة العامة لكل دولة ،فعلى سبيل
املثال تنص الفقرة  2من املادة ( )27من االتفاقية على أنه« :يجوز للبلدان األعضاء أن
تستثنى من قابلية احلصول على براءات االختراعات التي يكون منع استغاللها جتاريا ً
في أراضيها ضروريا ً حلماية النظام العام أو األخالق الفاضلة . »....كما تنص الفقرة 3
من املادة املذكورة على أنه« :يجوز أيضا ً للبلدان األعضاء أن تستثنى من قابلية احلصول
على براءات االختراع ما يلي :أ -طرق التشخيص والعالج واجلراحة الالزمة ملعاجلة
البشر أو احليوانات.» ....
وعلى الرغم من أن هذه القواعد ال تستهدف بشكل مباشر األدوية الصيدالنية ،لكن ال
مينع ذلك من التوسع في تفسيرها لكي تشمل هذه االختراعات ،فال شك أن أي خلل في
الصحة العامة يؤثر مباشرة على النظام العام ألي دولة ،كما أن األخالق العامة تستدعي
احترام حق اإلنسان في الصحة وعدم منعه من الوصول إلى الدواء بسهولة.
وفي ذات السياق ميكن تفسير هذه املادة بشكل موسع مبا يتالءم مع الصحة العامة،
(95) Ibid.
(96) Germàn Velàsquez, Principes directeurs relatifs à la brevetabilité et accès aux
médicaments, op. cit., p.5, J. Rovira, Les droits de propriété intellectuelle: un danger
pour la santé, op. cit., p.7.
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وتطبيقا ً لذلك ،وضع البرملان األوروبي عام  1998قائمة للممارسات املنافية لألخالق
التي تبرر عدم منح براءة اختراع مثل تغيير األجنة البشرية ألغراض جتارية أو صناعية،
وعمليات االستنساخ البشري(.)97
وتنص املادة ( )30من االتفاق على أنه يجوز للدول األعضاء منح استثناءات محدودة من
احلقوق املطلقة لصاحب براءة االختراع شرط أن ال تخل باملصالح املشروعة لصاحب
البراءة ،حيث ميكن تفسير هذه املادة من زاوية املفاضلة بني احلقوق اخلاصة للفرد
واملصلحة العامة ،وبالتالي فإنه ميكن تقويض احلقوق املشروعة للغير في سبيل احلفاظ
على الصحة العامة.
كما تنص املادة ( )39من اتفاق تريبس أيضا ً على ضرورة التزام اجلهات احلكومية التي
ُتق َّدم إليها البيانات واملعلومات الالزمة من أجل التسويق بالترخيص على أمرين هما:
 .1حماية البيانات واملعلومات من االستعمال غير العادل .2 ،حماية البيانات واملعلومات
من اإلفصاح عنها للغير .وهذا يعني أنه فيما عدا هذين األمرين ال َيف ُرض االتفاق على
اجلهات احلكومية التي تقدم إليها البيانات واملعلومات الالزمة من أجل احلصول على
ترخيص التزام بأال تستعمل هذه البيانات واملعلومات( .)98وعليه ،فإن االتفاق لم يحدد
املقصود باإلفشاء غير املشروع للمعلومات ،كما أنها لم حتدد املقصود باالستخدام
التجاري غير املشروع ،وبالتالي ،ميكن االستفادة من ذلك في سبيل السماح للدولة
املعنية بإعطاء املعلومات إلى مختبر أو مصنع من أجل تطوير صناعة األدوية التي ميكن
من خاللها احلفاظ على الصحة العامة.

(97) Alain Gouyette, «The Scientific Context: Where is the Current Evolution of Science
Taking us Regard to Drugs, and, More Broadly, Public Health?, Revue Internationale
de Droit Economique, Special Edition, De Boeck & Lancier, Bruxelles, 2001, p.13.
(98) Germàn Velàsquez, op. cit., p.6.
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اخلامتة
يتبني في خامتة هذه الدراسة أن احلق في الوصول إلى الدواء هو غاية يسعى املجتمع
الدولي لتحقيقها ،وعلى رأسه األمم املتحدة ،حيث يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في
هذا اإلطار ،السيما أنها تعتبره هدفا ً من أهداف خطتها نحو حتقيق التنمية املستدامة
بحلول عام .2030
كما أنه هناك الكثير من التحركات من قبل املنظمات غير احلكومية كمنظمة الصحة العاملية
ومنظمة أطباء بال حدود وغيرهما .لكن تبقى رغبة الدول الكبرى والشركات التابعة لها
هي الفيصل في حتقيق الهدف املنشود.
وعليه فمن خالل هذه الدراسة ،تبني لنا النتائج التالية:
 .1تستغل شركات األدوية الكبرى ضعف الدول النامية على املستوى السياسي،
حيث إن هذه األخيرة إذا كان لها ثقل سياسي على الصعيد الدولي ،فإن الشركات
ال تستطيع فرض سيطرتها وإمالء شروطها ،وخير دليل على ذلك ما حصل في
مؤمتر الدوحة ،حيث تكاتفت جهود الدول النامية لفرض إعادة التفاوض على
اتفاق تريبس ،مدعومة من عمالق اقتصادي وهو الصني ،فاستطاعت بذلك
إحداث خرق مهم على هذا الصعيد.
 .2حققت صناعة األدوية اجلنيسة جناحا ً باهرا ً في جلم سطوة الشركات الكبرى،
وأصبحت ملجأ ً للعديد من الدول النامية ألجل تأمني الدواء لرعاياها بسعر
معقول ،في الوقت الذي سجل فيه غياب للدول العربية عن اللحاق بركب الدول
الرائدة في صناعة األدوية اجلنيسة وبني شركات األدوية.
 .3استفادت شركات األدوية بشكل كبير من القواعد اجلديدة التي فرضها اتفاق
تريبس ،ومنعت الكثير من الفقراء من حقهم في الوصول إلى الدواء بأسعار
مناسبة ومعقولة ،علما ً أن أهداف هذه االتفاقية كانت ترمي إلى رفع شأن هذه
الدول ومساعدتها على النهوض اقتصاديا ً عن طريق نقل اخلبرات العلمية
والبشرية.
وعليه نوصي بالنهاية من خالل هذا البحث مبا يلي:
 .1يجب على الدولة اللبنانية االقتداء بتجارب الدول التي أصبح لها شأن كبير في
مجال صناعة الدواء بفضل سياساتها التشريعية وإرادتها الصلبة وخياراتها
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اجلازمة مبواجهة احتكار الشركات الكبرى لسوق الدواء.
 .2على الدولة اللبنانية أن تسعى لتأمني البنى التحتية واحلصول على التكنولوجيا
الالزمة واملتطورة ،وضخ أموال كبيرة في هذا القطاع لكي تدخل صناعة سوق
الدواء ،قبل الدخول في منظمة التجارة العاملية وااللتزام باتفاق تريبس.
 .3من املهم دعم املصانع واملختبرات اخلاصة وحمايتها ،وتشجيعها على تطوير
أبحاثها في مجال صناعة الدواء ،إلى جانب العمل على عدم منح براءات لدواء
أجنبي في حال كانت مصانع الدواء اللبنانية تقوم بتصنيعه .كما ندعو اجلهات
املعنية إلى العمل على إنشاء مختبر مركزي سيساعد حتما ً في تطوير صناعة
الدواء في لبنان.
 .4تشجيع جمعيات املجتمع املدني في لبنان املعنية بتقدمي املساعدات للمرضى
لالهتمام مبوضوع تصنيع األدوية عن طريق ممارسة إجراءات جماعات
الضغط ،على غرار ما حصل في البرازيل ،وذلك حلث السلطات املعنية بإيالء
موضوع الدواء أهمية كبرى باعتباره مصلحة عامة.
 .5يجب التوسع في االستثناءات التي نص عليها اتفاق تريبس ،وأن تكون جاهزة
للمواجهة مع الشركات بالشكل القانوني السليم ،طاملا ال تخالف أحكام االتفاق.
وبالتالي يجب رسم استراتيجية لكيفية التعامل معها وتفسير أحكامها بشكل
موسع مبا يتالءم مع املصلحة العامة لهذه الدول.
 .6ال يوجد تفسير عاملي موحد لقواعد امللكية الفكرية في اتفاق تريبس تتفق عليه
جميع الدول ،وعليه يجب على الدول النامية االستفادة من ذلك وتفسير بنود
االتفاق مبا يتالءم مع متطلبات الصحة العامة لكل دولة.
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املراجع
أوالً -باللغة العربية
 -1كتب
-

-

-

-

د .إدوارد أنيتات ،التغلب على حتديات العوملة ،مجلة التمويل والتنمية ،مارس .2002
بلقاسم نابد ،ضمانات وآليات حماية احلق في الصحة في املواثيق الدولية
واإلقليمية ،مجلة الدراسات القانونية املقارنة ،جامعة الشلف ،اجلزائر ،العدد ،3
ديسمبر .2016
د .ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩﻴﻥ ،ﺍﺤﻟﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً التفاقية ﺍﺠﻟﻭﺍﻨﺏ
ﺍﻤﻟﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻤﻟﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ (ﺘﺭﻴﺒﺱ) ،ﺩﺍﺭﺍﺠﻟﺎﻤﻌﺔ ﺍﺠﻟﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ،
اإلسكندرية.2000 ،
د .جورج رزق ،االقتصاد التطبيقي في إدارة األعمال ،املكتبة األكادميية،
القاهرة.2000 ،
جيفري دساكس ،تقرير حول االقتصاد الكلي والصحة ،االستثمار في الصحة
من أجل التنمية االقتصادية ،منظمة الصحة العاملية ،املركز اإلقليمي للشرق
األوسط ،2001 ،التقرير متاح على املوقع التالي:
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa801.pdf
د .دانا عبد القادر ،حقوق امللكية الفكرية ذات الصلة باألصناف النباتية اجلديدة
واملنتجات الدوائية :دراسة حتليلية ،دار الكتب القانونية ،القاهرة.2011 ،
د .هايدي عيسى حسن ،تنازع القوانني في مسائل امللكية الفكرية ،دار المار
للنشر ،القاهرة.2019 ،

 هشام البواردي ،ملاذا تطورت الهند في صناعة الدواء وفشلت مصر؟ مقالمنشور بتاريخ  ،2017/1/21متاح على املوقع التالي:
https://raseef22.com/economy/2017/01/21

 د .حسني الفالحي ،العوملة اجلديدة  -أبعادها وانعكاساتها ،كلية اإلعالم ،اجلامعةالعراقية ،بغداد.2014 ،
 د .محمد أونغون ،اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية390
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وانعكاساتها على البلدان النامية ،مجلة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية،
أنقرة.2002 ،
 د .محمد حبحب ،حرية التعبير بني حق الوصول إلى املعلومات وحقوق امللكيةالفكرية ،بحث مقدم ملؤمتر حتت عنوان « اإلعالم – الواقع والتحديات» ،جامعة
بيروت العربية 27 ،و 28آذار/مارس .2017
 د .محمد عبد الرحيم البيومي ،الواقع االقتصادي للدول النامية بني مبادئواتفاقيات منظمة التجارة العامليـة والعوملـة االقتصادية ،بحث مقدم إلى مؤمتر
اجلوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية ،كليـة الشريعة
والقانون ،جامعة العني ،اإلمارات العربية املتحدة 9 ،إلى  11مايو .2004
 د.نعيم مغبغب ،براءة االختراع  -ملكية صناعية وجتارية :دراسة مقارنة،منشورات احللبي ،ط ،2بيروت.2009 ،
 د .محمد محسن عبد املجيد احلداد ،اآلليات الدولية حلماية حقوق امللكية الصناعية،دار الكتب القانونية ،القاهرة.2011 ،
 د .سامي عفيفي حامت ،حماية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في اتفاقيةالتجارة العاملية  ،WTOمركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية ،جامعة
حلوان ،القاهرة ،أبريل.2000 ،
 د .عبد الرحيم عنترعبد الرحمن ،الثغرات وبنود االستثناء في ظل اتفاقية تربس:دراسة مقارنة ،مركز الدراسات العربية للنشر ،القاهرة.2016 ،
 د .عبد السالم مخلوفي ،أثر اتفاقية حقوق امللكية الفكرية  TRIPSعلى نقلالتكنولوجيا إلى الدول النامية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر.2008 ،
 د .فاضلي إدريس ،املدخل إلى امللكية الفكرية (امللكية األدبية والفنية والصناعية)،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.2004-2003 ،
 د .صالح زين الدين،• املدخل إلى امللكية الفكرية :نشأتها ومفهومها ونطاقها وأهميتها وتكييفها
وتنظيمها وحمايتها ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2011 ،
• امللكية الصناعية والتجارية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2010 ،
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 -2تقارير
 تعزيز النفاذ إلى التكنولوجيا واالبتكارات ،منشورات الويبو ،2013 ،رقم .A628 دور املنافسة في قطاع املستحضرات الصيدالنية وفوائدها للمستهلكني ،مذكرةمعدة من أمانة األونكتاد ،مؤمتر األمم املتحدة السابع حول التجارة والتنمية،
جنيف.2015 ،
 راجنيت ديفراج ،الهند ،صيدلية فقراء العالم ،وكالة إنتر بريس سيرفس ،مقالمتاح على العنوان التالي:
http://ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=2465

 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،2/55حزيران/يونيو  2011تقرير متاحعلى املوقع التالي:

http://www.un.org/ar/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf

 مؤسسة أوكسفام  ،OXFAMحماية حقوق امللكية الفكرية في التجارة احلرة(  .)TRIPS- PLUSكيف أثرت املستويات العاملية من حماية امللكية الفكرية في
اتفاقية التجارة احلرة األمريكية األردنية على قدرة األردنيني في احلصول على
الدواء ،مارس  ،2007متاحة على املوقع التالي/http://www.oxfamint.org.in :
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بتاريخ  2001/4/23متاحعلى العنوان التاليhttp://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/ :
.(Symbol)/E.CN.4.RES.2001.33.Fr?Opendocument

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،احلقوق االقتصادية واالجتماعيةوالثقافية ،دليل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،العدد  ،12سنة .2005

ثانياً -باللغة األجنبية
 -1كتب
- Act Up-Paris, «Pfizer: la trique au nord, la mort au sud», http://www.
actupparis.org/article54.html.
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