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 االستيراد الموازي و االستنفاذ الدولي للحقوق الفكرية في التجارة الدولية.

 دراسة في تجارة المنتجات الدوائية المحمية ببرءاة االختراع.
 

Parallel Importation & Exhaustion of IPRs in Int. Trade. 

Study in trading patented pharmaceutical products. 
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 ة.المقدم
في ظل التطور التكنولوجي في صناعة المنتجات والتجارة الحرة بين الدول التي ارست قواعدها 
 اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية فإن االستيراد ال يعني فقط عملية شراء في عقد البيع والذي يرتب
التزامات وحقوق على عاتق أطراف العقد من البائع والمشتري. بل هناك جملة من الحقوق االخرى ذات 
عالقة بالمنتج نفسه منها الحقوق الفكرية لمبتكر المنتج وحقوق المستهلك على المنتج، فهذا الحقوق ذات 

التشريعي السليم ومنها ما عالقة بعضها باالخر والتي قد تتعارض ويجب التوفيق بينها من خالل التدخل 
 يلي: 
الحق في حماية االبتكارات المجسدة في المنتجات المشتراة والمستوردة من خالل حماية الحقوق -1
 الفكرية.
 حق المشتري في ضمان التمتع الكامل والهادئ بالبضاعة المشتراة.-2
 حق المستهلك في الحصول على السلعة اوالمنتج بالسعر المناسب.-3
 

 االستيراد الموازي للمنتجات الدوائية  في التجارة الدولية ث سوف نركز على مشكلةفي هذا البح
ايجاد توازن بين حماية الحقوق الفكرية لالبتكارات المجسدة في المنتجات الدوائية وحق بصورة تكفل 

مستندا على فرضية المستهلك في امكانية الحصول على المنتج بسعر مناسب )الحق في الصحة(. و 
كاحدى اليات توفير الدواء كاساس لالستيراد الموازي و نفاذ حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الدوائية است

باسعار مناسبة للمستهلكين حفاظا على حقهم في الصحة ومقترحا في نفس الوقت الحلول التي تكفل 
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حصول على الدواء التوازن بين حماية الحقوق الفكرية للمبتكرين في هذا المجال وحق المستهلك في ال
 بسعر مناسب حفاظا على حقه في الصحة.

وهل  ،موقف االتفاقيات الدولية كاتفاقية تربس من االستيراد الموازيو متبعا المنهج التحليلي في بيان 
باالستيراد الموازي في ظل اتفاقية حماية  WTO يسمح للدول النامية األعضاء في منظمة التجارة العالمية

المملكة الدول الصناعية ومنها موقف القوانين واالتفاقيات في وموضحا ايضا  TRIPsة الحقوق الفكري
 .U.S.A الواليات المتحدة  و .U.Kالمتحدة 

تقسيم البحث الى مبحثين رئيسين متناوال في المبحث االول ماهية المنتج الدوائي، وذلك من خالل 
ع ومتطرقا لفلسفة الحماية واالشكاليات والتحديات انوع االدوية وكيفية الحماية عن طريق براءة االخترا

ولنا مفهوم االستيراد االتي تواجه المنتجين في هذا المجال من التكنولوجيا. وفي المبحث الثاني تن
الموازي،اساسه القانوني و انواع االستيراد الموازي ومختتما البحث بيان تجارب بعض الدول في هذا 

تكفل قيام االستيراد الموازي دون ان يشكل تحديا امام تجارة المنتجات  ايجاد حلولالمجال وامكانية 
 الدوائية وتضمن توفير االدوية باسعار في متناول العامة من الناس. 
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 ماهية المنتجات الدوائية وحماية الحقوق الفكرية فيها.   -1
لتي تنتجها مع بيان في هذا المبحث سنتطرق الى بيان مفهوم المنتج الدوائي وانواعها والشركات ا

حالة المنافسة بين هذه الشركات واثر هذه المنافسة على توفير االدوية بسعر رخيص في متناول العامة 
 من الناس. 

 
 ماهية المنتج الدوائي او الصيدلي. 1-1

لتوضيح ماهية المنتجات الدوائية يفضل التطرق الى مفهوم المنتج من الناحية القانونية من وجهة 
 مستهلك والمنتج.نظر ال

كمادة ، ولكن ما الذي  (Product)في التعامل التجاري من جهة المستهلك ال يتعامل مع المنتج 
يقدمه المنتج من خدمات و منافع للعميل، فالشخص الذي يشتري حبة اسبرين فهو ال يشتري االسبرين 

يمكن ان يقال بانه مجموعة من  لذاتها انما يشتريها ليسعفه من االم الراس ) المنفعة(. ولهذا المنتج
   1المنافع، والمواد التي تشبع الحاجات.

ومن الناحية القانونية فالفقه القانوني مدرك لهذه المسالة و ينظر الى حق الملكية على المنتج من 
حيث  التي وضعها الفقيه اإلنكليزي جيرمي بنثام في مؤلفه نظرية التشريع،  utilityخالل نظرية المنفعة

 2قول في هذا الصدد: "ان الملكية ليست اال اساسا لتوقع جني فائده من الشيء"ي
 3الدواء لغة يعرف على انه المادة او الشيء الذي يتعالج به. فيقال تداوى بالشيء اي تعالج به.

وجرى تعريف االدوية باية مادة تستعمل بقصد العالج، تخفيف اآلالم او منع االمراض عن االنسان 
وان ومثل هذه المواد يقصد من استعمالها  التاثير على البنية او التركيبة او وظيفة جسم االنسان او الحي

او يقصد استعمالها القضاء على الطفيليات او الحيوانات المؤذية او الحشرات التي تسبب االمراض 
 4 لالنسان والحيوان.

التعريف ليس من مهام المشرع.  ونرد هنا تعاريف للمنتجات الدوائية في بعض التشريعات مع ان
او  -باي مواد متعارف عليها في دستور االدوية الرسمي. ب -عرفت بعض التشريعات العقار الطبي أ

اي مادة تستعمل في تشخيص او شفاء او معالجة او تلطيف او منع اي مرض في االنسان او الحيوان. 

                                                           
1
  Subba Rao Chaganti, Pharmaceutical Marketing in India- Concepts Strategy Cases, First Reprint 2008, Pharma 

Med Press, Hyderabad- India, 2008, p 72.  
2
 “Property is nothing but a basis of expectation; the expectation of driving advantage from a thing, which we are 

said to possess, in consequence of the relation in which we are stand toward it. There is no image that 

constitutes property. It belongs not to physics but to metaphysics it's altogether a conception of mind…… the 

object of legislation in its function, distribution rights and obligations should be a greatest happiness of the 

greater number, this object can be analyses into four subordinates ends, subsistence, abundance and equality 

and security.”. Jeremy Bentham. theory of legislation,   Edited with an introduction and notes by C.K Ogden, 

third edition. Routledge & Kegan Paul LTD, Broadway House, London, First Edition Published. 1931. p111-

112. 

 
3

 . 712،.ص1891لبنان، -االمام محمد بن ابي بكر عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت  
4
  Subba Rao Chaganti, op.cit, p 394.  
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االنسان او الحيوان من حيث البيئة او  او اية مادة غير االطعمة يقصد بها التاثير على جسم -ج
  1الوظائف او اية مادة تستعمل كجزء من المواد المعينة في البنود أ،ب،ج من هذا التعريف.

وقد عرف تشريع االتحاد االوربي الدواء في الالئحة الخاصة بالمنتجات الطبية الجائز االستخدام من 
اية مادة او مركب لمواد لها  -1على انها :  2002- 22قبل االنسان في توجيهاتها ذات الرقم 

او اية مادة او مركب لمواد يمكن  -2خصائص عالجية او وقائية لالمراض التي تصيب االنسان.
اعطائها لالنسان بهدف استعادة ، تصحيح او تعديل وظيفة فسيولوجية عن طريق وسيلة عالجية او 

 2وقائية او ايضية او الجراء تشخيص طبي.
من القانون الفيدرالي للغذاء والدواء والمواد التجميلية عرف الدواء  102شريع االمريكي المادة وفي الت

باي مادة يتم استخدامها في التشخيص ، الشفاء، التحسين، العالج او الوقاية من اي مرض يصيب 
تركيبة او وظيفة جسم االنسان او الحيوان. واية مواد ماعدا المواد الغذائية يكون الهدف منها التاثير على 

 3االنسان او الحيوان.
وقوانين براءة االختراع قد عرفت االدوية بكل االدوية التي لها استعمال داخلي او خارجي وتستخدم  

من قبل االنسان او الحيوان. وكل المواد التي يقصد استعمالها الجل التشخيص، العالج، تخفيف االالم 
ان و الحيوان. وكل المواد التي تستخدم للحفاظ على الصحة العامة او او منع االمراض التي تصيب االنس

لمنع او السيطرة على االوبئة بين االنسان او الحيوانات. وكل المواد الكيميائية والتي تستخدم عادة 
  4اوتستخدم كوسيط في تحضير او انتاج اي من االدوية او المواد المشار اليها اعاله.

اكثر دقة من قبل التشريعات ايضا بأي كيان جديد يتضمن خطوة او اكثر من وجرى تعريفها بصورة 
ومنظمة الصحة العالمية قد عرفت الدواء بكل مادة او منتج يستعمل او يقصد استعماله  5خطوة ابتكارية.

 لتعديل او اكتشاف النظام الفيزيائي او الحالة الصحية لمنفعة المستقبل لها.
 
 

                                                           
 . 1821لسنة  71من قانون الصحة العامة االردين رقم  36املادة   1

2 Article 2 of Directive 2004/27/ EC of the European Parliament and of the Council on the Community Code 

Relating to Medicinal Products for Human Use: A- any substance or combination of substance presented as 

having properties for treating or preventing disease in human beings or; B- any substance or combination of 

substance which may be used in or administered to human beings either with a view to restoring, correcting 

or modifying physiological functions by exerting a pharmacological, immunological or metabolic action, or 

to making a medical diagnosis. Available at: www.eropa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oi/dat/2004/1_136/1_13620040430en00340057.pdf.  
3  The term drug means: A- articles recognized in the official United States Pharmacopeia, official Homeopathic 

Pharmacopeia of the United States, or official National Formulary, or any supplement to any of them and B- 

articles intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease in man or other 

animals and C- articles ( other than food) intended to affect the structure or any function of the body of man 

or other animals and D- articles intended for use as a component of any articles specified in clause A, B, or 

C.  

U.S.A Federal Food, Drug and Cosmetic Act Available at: www.fda.gov/opacom/laws/fdcact/fdcact1.htm.  
4
 The Indian Patent Act 1970. 

5
 India Patent Act in article 2- section-1  (I a) as amendment by patent Act 2005. 

http://www.eropa.eu.int/eur-lex/pri/en/oi/dat/2004/1_136/1_13620040430en00340057.pdf
http://www.eropa.eu.int/eur-lex/pri/en/oi/dat/2004/1_136/1_13620040430en00340057.pdf
http://www.fda.gov/opacom/laws/fdcact/fdcact1.htm
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 . ية، وفلسفة حمايتها عن طريق الحقوق الفكريةتكنولوجيا صناعة االدو  1-2
فالدواء ينظر اليه كمركب او مادة بما تتضمنه من تكنولوجيا مبتكرة تجعل للمادة او المركب 
خصائص لها عالقة بحماية صحة االنسان. يعتبر تكنولوجيا صناعة االدوية علم يسمة بعمل االدوية 

(Pharmacology) هتمام بطريقة تفاعل المركبات الدوائية مع االجسام ومن موضوعات هذا العلم اال
الحية النتاج التاثير العالجي عن طريق االتحاد بالمستقبالت البروتينية او تثبيط انزيمات معينة داخل 
الجسم، ويتم ذلك من خالل التركيز على تركيب المركب الدوائي، خصائصه، اثاره، درجة السمية وتاثيراته 

  1الجانبية للدواء. المطلوبة واالثار
تكنولوجيا االدوية وانتاجها يعتبر من الصناعات المعقد واالكثر كلفة من بين الصناعات االخرى 
فمسالة ايجاد مادة او مركب له تاثر عالجي على وظائف جسم االنسان يتطلب ابتكارا فكريا يتطلب 

لمختبرية المكلفة والمستغرقة للوقت. سنوات من البحث النظري العلمي وعدد ال يستهان بها من التجارب ا
وبالتالي مبتكر االدوية كحق طبيعي يمنح له حق الملكية او ما يسمى بالملكية الفكرية، ويعرف الملكية 
الفكرية بانها الحقوق الحقوق الناشئة عن اي جهد مبتكر او السمعة التجارية  في المجاالت العلمية 

هو كل ما ينتجه العقل البشري من أفكار محددة في المجاالت األدبية  الحقوق الفكرية  2واالدبية والفنية.
والفنية والعلمية، والصناعية والتجارية ويتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة، وتمتاز بكونها على قدر معين من 
الجدة واالبتكار، جديرة بالحماية القانونية عن طريق منح حق استئثاري كحق الملكية من نوع خاص ومن 
خالل ميزتين األولى أدبية تتمثل في حق األبوة على االبتكار ونسبة االبتكار إليه والثانية مالية تتمثل في 

. لذا فهي تشمل حقوق الملكية األدبية والفنية) حقوق المؤلف، والحقوق 3حق استثمار استغالل االبتكار
اع، والرسم والنموذج الصناعي، والعالمات براءة االختر ) المجاورة لها(، وحقوق الملكية الصناعية والتجارية

التجارية، واألسماء التجارية والعناوين التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصاميم التخطيطية للدوائر 
 المتكاملة، والمستنجبات النباتية الجديدة، والمعلومات غير المفصح عنها( .

 
والذي يعني  ."quid pro quo"قوم على اساس  فلسفة حماية الحقوق الفكرية ومنا براءة االختراع ت

  4اعط واخذ. ويستند في ذلك على تبرير اقتصادي ونظرية القانون الطبيعي.
واالعتراف بالحقوق الفكرية ليست مسالة حديثة بل ترجع جذور الحماية الى اتفاقيات دولية ومنها 

قية برن لحماية الحقوق الملكية االدبية واتفا 1883اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتجارية 
لتشجيع نقل   WIPO. ويدار هاتان االتفاقيتان من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية1881والفنية 

بعد جوالت من المفاوضات بدات منذ  1992ابريل نيسان  11التكنولوجيا الى الدول النامية. اال انه في 
                                                           

1
 . 9، ص 7009بريهان ابو زيد، الحماية القانونية للمستحضرات الصيدالنية، منشاة المعارف، االسكندرية   

2
  David Bainbridge, intellectual Property, First Indian reprinted, Aditya books Pvt. Ltd.p 119, Wnohopuri, 

Liejpot NagorII, New Delhi, 2003, p3.  

 .73- 72األردن .ص –صالح زين الدين، المدخل الى الملكية الفكرية، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان   3
4

 . 68-61زيد، المصدر السابق، ص انظر بريهان ابو  
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ختامية لمفاوضات االتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الكمركية اتفاقية الجات تم التوقيع على الوثيقة ال 1922
  . GATT .General  Agreement of Tariffs and Trade  ومن اتفاقياتها اتفاقية تربس 

(TRIPs) Trade Related aspects of Intellectual Property Rights  فبعد جولة اورغواي تم
التجارة الدولة ودخل موضوع حماية الحقوق الفكرية في التجارة الدولية واتفاقياتها التي ربط الملكية الفكرية ب

 WTOتعكس في اغلبها شروط ومعايير الحماية في الدول الصناعية تحت ادارة منظمة التجارة العالمية 
ية وحق .  ومن هنا برز التساول عن التوازن بين حماية حقوق الفكرية للمبتكرين في الدول الصناع

 االنسان في الصحة في الدول النامية. 
 
 براءة االختراع على االدوية في ظل اتفاقية تربس ومنظمة التجارة العالمية.  1-3

في هذا المطلب سنبين مفهوم براءة االختراع مبينا اهداف الحماية عن طريق براءة االختراع، 
ة مبينا ايضا مدة الحماية وكيفية استنفاذ شروطها والحقوق الحصرية التي تمنح للمخترع بعد منح البراء

 الحقوق الحصرية للمخترع. 
تعتبر براءة االختراع من افضل صور حقوق الملكية الفكرية لحماية االبتكارات التكنولوجية في 
المنتجات الدوائية.  ويتم حماية حق المخترع في اختراعه من خالل الشهادة أو البراءة تمنح له السلطات 

في الدولة بعد استيفاء شروط معينة يشترط توافرها في االبتكار ويتضمن البراءة منحه حقوق المختصة 
الحصرية خالل مدة محددة من الزمن في صنع أو إنتاج أو عمل أو استغالل للمخترع وحده دون غيره 

مباع قد بنفسه أو من خالل الترخيص للغير في مقابل إتاوة تدفع للمخترع مقابل كل وحد من المنتج ال
% من ثمن الوحدة المباعة، ومنع الغير من الصنع أو اإلنتاج والتسويق واالستغالل دون إرادة 1تكون ب 
 المخترع. 

براءة االختراع تعرف بشهادة رسمية تصدرها جهة إدارية مختصة في الدولة إلى صاحب االخترراع أو 
ل اختراعه أو اكتشافه زراعيًا أو صرناعيًا االكتشاف ويستطيع األخير بمقتضى هذه الشهادة احتكار استغال

  1أو تجاريًا لمدة محددة وبقيود معينة.
االصل في منح الشهادة او البراءة هو ان المخترع يذيع اختراعه ويعلنه ويطرحه في مجال الثروة 
العامة فيمنح لقاء ذلك حق خاص به، وهو حق اختصاص حاجز ومانع لغيره من استغالل اختراعه 

الن المخترع  (Exclusive )لمدة معينة ويوصف هذا الحق الحاجز المانع بانه حق استئثار  لمنفعته
فالمخترع اليتمتع بالحماية اال باتباع اجراءات خاصة والحصول على براءة   2يستاثر باستغالل اختراعه.

                                                           
1

البيانات التجارية، -العالمات التجارية -والنماذج الصناعية-د. صالح زين الدين، شرح الملكية الصناعية والتجارية. براءة االختراع والرسوم   

لمعنى  د/سينوت حليم دوس، مصدر وانظر ايضا في نفس ا 60، ص7002األردن، –الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

 .080سابق، ص

بياننات د. صالح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصنناعية والتجارينة . بنراءات االختنراع والنمناذج والرسنوم الصنناعية والعالمنات التجارينة وال  2

األردن والعننراو وفرانسننة ونلمانيننا والواليننات المتحنندة  واألسننماء والعننناوين التجاريننة والحلاقننة التقنيننة وسننر المصنننع والمسننتنجبات النبا يننة فنني

  30،  ص 1896األردن،  -وانكلترة، دراسة  حليلية مقارنة في إطار التنظيم التشريعي القومي والدولي، الطبعة األولى، دار الفرقان، عمان 
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ق صاحب االختراع ولهذه البراءة اثر منشىء بحيث تكون هي مصدر الحق وبحيث يبدو الحق وكانه ح
 1البراءة اكثر من كونه حق المخترع.

فكرة حماية المنتجات الصيدلية والدوائية من خالل براءة االختراع قد مرت بمراحل عديدة تم من 
خالل منح البراءة على المنتج او على عملية الصنع ومن خالل سياسة محددة تتبناها الدولة الجل توفير 

تكارت في هذا المجال، فالدول النامية بداءة بسياسة منح البراءة على الدواء بالسعر المناسب وتشجيع االب
عمليات التصنيع بدال من المنتجات نفسها الجل منح المجال النتاج نفس االدوية بعملية تصنيع اخرى 
مختلفة االمر الذي يستحيل عليه ذلك فيما لو تم منح البراءة على المنتج نفسه والذي يعني سد الطريق 

ل العمليات التي تصنع نفس المنتج وان لم يكن تلك التي لها براءة اختراع وان كانت اسهل واقل امام ك
 2كلفة منها.

فالقوانين المقارنة كانت لها مواقف متباينة في تحديدها لالختراعات التي تشمل الحماية عن طريق 
في تحديد مجاالت االبتكارات البراءة بحسب اختالف مصالحها، بينما تميل الدول المتقدمة الى التوسع 

التي تقبل الحماية عن طريق البرءاة، تميل الدول النامية على النقيض من ذلك الى التضيق،  فتستبعد من 
نطاق الحماية طوائف معينة من االختراعات من اهمها االختراعات الدوائية والكيمائية والغذائية او تخفض 

 فتمنحها على طريقة الصنع دون المنتج. 3اعات.من مستوى الحماية المقررة لهذه االختر 
وهذا يعني ان اتجاه الدول التي التمنح برءاة االختراع على المنتجات الدوائية وتمنحا على طريقة 
الصنع فقط كان يهدف الى حماية حقوق المرضى في الدول النامية، بينما اتجاه الدول الي تمنح البرءاة 

الى حماية المخترعين في هذه المجاالت ومساواتهم مع غيرهم من  على المنتج وطريقة الصنع يهدف
المبتكرين باالضافة الى مراعاة النفقات الهائلة التي تنفق في سبيل التجارب الضرورية لهذه االختراعات 
وحق الشركات التي تشرف على هذه االبتكارات من استعادة ماليين الدوالرات التي انفقتها في التجارب 

  4الطويلة المدى وعلى الباحثين في هذا المجال. العلمية
واثر البراءة على الناتج يؤدي الى تمتع صاحب البراءة باحتكار استغالل محل البراءة وحق منع 
الغير من انتاج هذا الناتج ذاته حتى ولو كان باستعمال طريقة مخالفة لتلك المدونة ببراءة المخترع، ففي 

رنسي استقر على ان مخترعي الصبغة الحمراء لهم حق استئثاري ينصب على فرنسا مثال فان القضاء الف
هذا الناتج بحيث اليستطيع الغير من صناعة هذا الناتج بوسائل اخرى ولو كانت بسيطة او اقل تكلفة من 

 5تلك الثابتة في البراءة.

                                                           
ت التجارينة والملكينة الصنناعية والتجارينة، المكتبنة القانونينة، مقدمة األعمال التجارية والتاجر والشنركا –د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري   1

 . 328-329، ص1893الدار الجامعية، 
( من قانون براءة االختراع 6بشأن براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية وانظر ايضا المادة ) 1808لسنة  67انظر القانون المصرى الملغي رقم   2

( من  قانون براءة االختراع والنماذج الصناعية 1منه وفقا للمادة ) 7. وجدير باالشارة انه علق العمل بالفقرة 1820( لسنة 32والنماذج الصناعية رقم )

 . الصادر من سلطة االئتالف المؤقتة. 7000لسنة  91والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة واالصناف النبا ية العراقي رقم 

ة منع الغني الصغير، نسس ومبادئ ا فاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوو الملكية الفكرية  ربس، دراسة  حليلينة  شنمل نوعناع الندول النامين حسام الدين عبد 3

  190.ص 1888االهتمام ببراءات االختراع، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  

  102-100ص 7008ية، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية ، انظر  د. سميحة القليوبي، الملكية الصناع 4

  96،ص 1896الكويت،  د. جالل احمد خليل، النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول  النامية، الطبعة األولى، منشورات ذات السالسل، - 5
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 Inventive stepوالخطوة االبتكارية  Noveltyوهناك شروط يتطلبها منح البرءة وهي الجدة 
 . Industrial applicationوالتطبيق الصناعي 

شرط الجدة في االختراع: ويقصد به خلق شيء له خصائصه المميزة عن غيره من االشياء المماثلة 
او المتشابهة، وجدة الناتج الجديد قد يكمن في تركيبه او في شكله او في ميزاته الصناعية، واذا كان 

من عناصر منفصلة عن بعضها البعض تؤدي في مجموعها الى النتيجة  الناتج محل الحماية مكونا
الحاصلة فانه يعد جديدا وذلك اذا لم يوجد في الدومين العام السابق على ايداع طلب البراءة ناتج مكون 

فاالختراع يشترط فيه ان اليكون له نظير او  1من نفس هذه العناصر ذاتها ويؤدي الى النتيجة ذاتها.
عالم الصناعة بالنظر الحوال المكشوف فيه القائمة قبل التقدم بطلب البراءة وترتب حق الرجحان شبيه في 

وهذا يعني ضرورة ان يكون االختراع جديدا لم يسبق نشره او استعماله او منح  2لمقدم الطلب على غيره.
 4أي ان ال يكون االختراع في المتناول العام قبل توديع الطلب. 3البراءة عنه.

 لخطوة االبتكارية.ا
ومعيار التمييز يكمن في  5ويقصد به ان يكون االختراع مميزا ومختلفا عن االختراعات السابقة.

المشكلة التقنية التي اوجد االختراع لمعالجتها، وهذا يعني ان مجرد ايجاد شيء لم يكن موجودا من قبل 
الفكرة ان ترتفع من مستوى الفكرة العادية  اليكفي لتكوين عنصر االبتكار موضوع البراءة وانما يشترط في

الى مستوى االصالة وان تمثل هذه الفكرة تقدما في الصناعة وان تبلغ درجة التقدم شوطا معينا يمثل فارقا 
 6ملموسا بين ما حققته الفكرة من نتاج تفوق وتعلو المستوى السابق للفن الصناعي.

 التطبيق الصناعي.
ع قابال لالستغالل واالستثمار في عالم الصناعة أي بمعنى ان يكون ويقصد به ان يكون االخترا

 7االختراع قابال للتطبيق العملي في االعمال الصناعية واستخراج ثمرته المنشودة ال مجرد نظرية علمية.
 8فاالختراع هو عمل عقلي يظهر في صورة اكتشاف شيء جديد قابل للتطبيق في مجال الصناعة.

البراءة على الكشوف العلمية المجردة اال اذا اقترنت بتطبيقات صناعية جديدة وفي هذه  وعليه اليجوز منح
    9الحالة ترد البرءاة على التطبيق ال على المبدا ذاته.

                                                           
  91د. جالل امحد خليل، املصدر السابق، ص - 1

  3هامش رقم  23 ح الدين الناهي، المصدر السابق، صد. صال  2
  181د. مصطفى كمال طه، المصدر السابق، ص   3
 .112، ص 1999وعولمة الملكية الفكرية، مطبعة جامعة صال ح الدين، أربيل،  WTO/GATTد حسين توفيق فيض اهلل، اتفاقيات ال  4
 .112المصدر السابق،   5
 .   81السابق، ص د. سميحة القليوبي. المصدر  6
 . 89د. صال ح الدين الناهي، المصدر السابق، ص   7
   11د. جالل احمد خليل ، المصدر السابق، ص 8
 .  112 صنفس المصدر السابق،  9
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في مجال الصناعات الدوائية تواجه مشاكل فيما يتعلق بالتمييز بين االكتشاف  وفيما يتعلق بالجدة  
الدوائية عبارة عن مواد موجود في الطبيعة االمر الذي يجعل االبتكار واالبتكار الن اغلب المنتجات 

اقرب ما يكون الى االكتشاف من االبتكار. وبخصوص الخطوة االبتكارية ففي الصناعات الدوائية يجب 
بيان الخطوة االبتكارية واالثر العالجي الجديد للمنتج بشكل مختلف عن ما موجود في هذا المجال واخيرا 

يق الصناعي ايضا في مجال االدوية قد يكون محل اشكاالت فيما يخص بعض االبتكارات التي هي التطب
في طور التجربة واالختبار، فشرط التطبيق الصناعي يتطلب بلوغ االبتكار مرحلة يمكن من اعادة نفس 

التصنيع. وبهذا  المادة بنفس الفاعلية واالثر لمرات عديدة بحيث يمكن ان يقال انها يمكن ان تدخل مرحلة
الخصوص نشير اال ان بعض الدول ضمانا لحماية ابتكاراتها التشترط التطبيق الصناعي وانما شرط 

 .Utilityاالنتفاع 
عموما هناك نوعين من االبتكارات في مجال االدوية  اوال: االبتكارات الصيدلية اتي تنتج عنها 

ية جديدة لصنع المواد الكيمياوية او تجميع او تركيبة تطبيق عالجي جديد للمواد الكمياوية الموجودة، عمل
 جديدة للمواد الكيماوية الموجودة. ثانيا االبتكارات التي تنتج عن اكتشاف اوتركيب  كيان كيمياوي جديد.  

 New“ويسمى ايضا ب ..New Chemical Entities (NCE's الكيانات الكيميائي الجديدة
Molecular Entity” (NME),   عرفت من قبل ادارة االدوية واالغذية في الواليات المتحدةوقد FDA 

-  U.S. Food and Drug Administration    بالدواء الذي لم يتم اثباته كدواء او تسويقه سابقا
  1لالستعمال كمنتج دوائي في الواليات المتحدة. 

 وعموما التطبيق الجديد للدواء يصنف في ثالث اصناف:
 . .New Chemical Entities (NCE's وي الجديد.الكيان الكيميا-1
، االدوية التي  Incrementally Modified Drugs (IMD's)تحوير او تعديل اضافي للدواء -2

تتضمن كيان كيميائي معروف وموجود والتي يتم تعديلها من قبل المنتج. ومثل هذا التعديل يمكن ان 
 يكون:
 اخذ الدواء.تركيبة جديدة مثل شكل الجرعة او طريقة  - أ

 او تجميع جديد للكيانات الكيماوية المعروفة. - ب
 او مشتقات كيماوية جديدة للكيانات الكيمياوية المعروفة. - ت
واالدوية االخرى التي تعتمد على االستعمال الصيدلي الجديد، اما االستعمال الطبي االول او -3
 2 الثاني

 االختراع.اتفاقية تربس وحماية المنتجات الدوائية عن طريق براءة 
                                                           

1
 Staff Research Study, David Michels and Vern Simpson, Office of Industries U.S. International Trade 

Commission, Review of Global Competitiveness in the Pharmaceutical Industry, Office of Industries U.S. 

International Trade Commission Publication 3172, April 1999. Available at: 

http//hotdocs.usitc.govdocspubsresearch_working_paperspub3172.PDF. (Visited on 4.12.2012)., p 2-2. .  
2  D.N Choudhary, Evalution of Patent Laws, First Edition, Capital Law, Delhi, 2006, p 134. 
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مرررن  22/1بعرررد انشررراء منظمرررة التجرررارة العالميرررة وظهرررور اتفاقيرررة ترررربس الزمرررت االتفاقيرررة فررري  المرررادة 
األعضرراء فرري منظمررة التجررارة العالميررة بررأن تترريح إمكانيررة الحصررول علررى بررراءات اختررراع لكافررة االختراعررات 

ا تروافرت فري االخترراع شرروطا سواء كانت منتجات أم عمليات صناعية في كافة ميادين التكنولوجيا، طالمر
 ثالثة هى: الجدة، والخطوة اإلبداعية ، والقابلية للتطبيق الصناعي.

على الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية التى كانرت تسرتبعد االختراعرات الدوائيرة مرن الحمايرة 
ريقررة الصررناعية دون عررن طريررق بررراءة االختررراع، أو الرردول التررى كانررت تقصررر حمايتهررا علررى مررنح بررراءة للط

بررراءة المنررتج أن تعرردل تشررريعاتها الوطنيررة لتمررنح الحمايررة لكافررة االختراعررات عررن طريررق البررراءة فرري جميررع 
ميررادين التكنولوجيررا ، ودون تمييررز بررين االختراعررات الدوائيررة وغيرهررا، ودون تمييررز بررين بررراءة المنررتج وبررراءة 

 1الطريقة  الصناعية.
من قد توسعت في نطاق الحقوق االستئثارية التي يمنحها لملك برءاة ب  – 28كما وان نص المادة 

الطريقة الصناعية فلم تتضمن حق مالك البراءة على الحق في منع الغير من تصنيع المنتج باستخدام 
الطريقة الصناعية موضوع البراءة بل اضافة الى ذلك حق مالك البراءة في منع الغير من استخدام ، 

ستيراد المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه االغراض. ويلزم هذا عرض للبيع او ا
الحكم الدول االعضاء في منظمة التجارة العالمية بمنح قوانينها مالك براءة الطريقة الصناعية حقوق 

مستويات  استئثارية على المتنتج ذاته ال على طريقة تصنيعه فحسب وهذا المستوى من الحماية يقترب من
الحماية المقررة لبرءاة الطريقة الصناعية في تشريعات المقارنة وهذا التوسع منتقد النه يهدد صناعية 

 الدواء في الدول النامية.
والحقوق االستئثارية هي تلك    Exclusive Rightsفالبرءاة تمنح لمالكها الحقوق االستئثارية 

لبراءة لمالكها ومضمون هذا الحق، فالحقوق االستئثارية هي الحقوق التي تحدد ماهية الحق الذي تعطيه ا
   2الحقوق التي تمنحها براءة االختراع لمالكها في استغالل االختراع باعتباره من المعارف التكنولوجية.

 
 انواع االدوية والشركات المنتجة لها. 1-4

ا فهناك نوعان من االدوية، عند االخذ بنظر االعتبار تكنولوجيا االدوية والحقوق الفكرية لمبتكريه
 (patented)والمحمية ببراءة االختراع    (Branded )االدوية معروفة المنتج اواالدوية ذات العالمة 

وهي المنتجات الدوائية المميزة ذات العالمة التجارية والمحمية عن طريق براءة االختراع والتي تشبع او 
 تفي بحاجات العميل.

اي االدوية الجنيسة  هي المنتجات الدوائية التي  (Generic)ذات العالمة  المنتجات الدوائية غير
لها نفس التركيب الكمي والنوعي للعناصر النشطة ونفس التركيبة الصيدلية باعتبارها منتجات دوائية، 
 وتكافئها البايلوجي كمنتج دوائي وفقا الدراسات البايلوجية ولها مختلف المشتقات القاعدية والحامضية

                                                           
 . 3، ص7002ة الفكرية )الويبو(، د. حسام الدين الصغري، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول امللكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيني املصريني ،املنظمة العاملية للملكي 1
 . 99، ص 1892حسام حممد عيسى، نقل التكنولوجيا، دراسة يف اآلليات القانونية للتبعية الدولية، الطبعة األوىل، دار املستقبل العريب،    2
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والخليط والتركيبة للعناصر النشطة و التي تعتبر نفس العنصر النشط اال انه هناك اختالف  ذات اهمية 
 1 في خصائصها فيما يتعلق بالفاعلية واالمان.

االدوية غير ذات العالمة وهي االدوية التي ال يتم حمايتها من خالل براءة االختراع والتي يتم 
   2التي استنفذ مدة حمايتها من خالل براءة االختراع. تسويقها بدون عالمة تجارية او 

 & Research)تقسم الشركات ايضا حسب انتاجها لالدوية الى شركة البحث والتطوير
Development)   التي تنتج االدوية االصيلة والتي يتم حمايتها عن طريق براءة االختراع وتكون ادويتها

 تها مرتفعة السعر. وهناك ايضا شركات االدوية الجنيسة ذات عالمة تجارية وغالبا ما تكون ادوي
(Generic production) التي تنتج ادوية مماثلة الدوية الشركات البحث والتطوير وتعتمد بطريقة او

 3اخرى على ابتكاراتها بعد استنفاذ مدة الحماية عن طريق براءة االختراع وتكون ادوية رخيصة السعر.
جي في مجال االدوية ونظرا لما يمتاز به هذا المجال من ترابط في االبحاث في ظل التطور التكنولو 

فان هناك  منافسة بين شركات البحث والتطوير وشركات االنتاج، فشركات البحث والتطوير تحاول قدر 
االمكان البحث عن حماية قوية لمنتجاتها من خالل تمديد مدة الحماية ببراءة االختراع وكذلك منع 

االنتاج من االعتماد على بياناتها لغرض تسويق منتجاتها ذات التكافىء البايلوجي المماثل. وكل  الشركات
ذلك الجل استعادة نفقات البحث والتطوير التي تقوم به هذه الشركات حيث انها تنتج ادوية اصيلة وتعتمد 

 في انتاجها على البحث والتطوير المكلف جدا. 
لالدوية الجنيسة تستفيد قدر االمكان من ثغرات الحماية في نظام براءة بينما نجد ان شركات االنتاج 

االختراع ومن خالل عدة وسائل منها قصر مدة الحماية الفعلية لمنتجات شركات البحث والتطوير وكذلك 
االعتماد على بيانات اختبارات الفاعلية واالثر العالجي لنفس المنتجات التي لها تكافىء بايلوجي مشابه 

 شركات البحث والتطوير هذه البيانات التي تشترطها السلطات المحلية الجل تسويق منتجاتها. ل
وفي الجانب االخر نجد ان شركات البحث والتطوير قد تلجاء الى ممارسات قد تخالف فلسفة 

ت من الحماية عن طريق براءة االختراع وذلك الجل تعزيز حماية منتجاتها الدوائية وتبداء هذه الممارسا
مرحلة االفصا ح عن االبتكار لدوائر براءة االختراع التي تمنح الشهادة حيث ان اغلب البراءات  في مجال 
المنتجات الدوائية اصبحت ورقية ال تفصح عن افضل طريقة لتطبيق االختراع االمر الذي يشكل عقبة 

هتمين في هذا المجال على شراء امام الغير من االستفادة الفعلية من هذه االبتكارات وكذلك الجبار الم
ن براءة االختراع في عهدها األول في  االسرار التجارية او النوهاو الجل تطبيق هذه االختراعات.  وا 
النظم الرأسمالية كانت تضم وسيلة االستخدام الضرورية لتطبيق االختراع أما اليوم فالعديد من البراءة ال 

                                                           
1  Article 10 (2) b, Directive 2001/83/EC on the Community Code in Regard to Medicinal Products for Human 

Use as Amended by Directive 2004/27/EC. 
2
 Correa Carlos, Integrating Public Health Concerns Into Patent Legislation In Developing Countries, South 

Centre 2000. Available at: http//www.southcentre.orgindex. phpoption= com_content&task=view&id=69 

(Visited on 1.6.2012). p xv. 
 . 16، ص7002صر ابو الفتوح فريد حسن، محاية حقوق امللكية الفكرية يف الصناعات الدوائية، الدار اجلامعية اجلديدة، ن  3
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عل ونوعية ونقاوة ونسب المواد المتفاعلة ومصدرها للحصول على تتضمن درجة حرارة التفاعل ومدة التفا
 1افضل إنتاج وبأحسن كيفية بتقليل الجهد والوقت والمال.

ومن الممارسات التي تقوم بها شركات البحث والتطوير ما يسمى ب اعادة احياء االختراع القديم من 
واخيرا مطالبة شركات البحث  ( ever greening patent)خالل بعض التعديالت او ما يسمى ب 

والتطوير بتمديد مدة الحماية لالختراعات في مجال االدوية بحجة  قصر مدة الحماية الفعلية نظرا الن 
المنتجات الدوائية بعد ان يتم منح البراءة عليها التدخل مباشرة في السوق بل تشترط اغلب السلطات تقديم 

لمنتجات والتي لها مراحل اختبارات مكلفة وتستغرق وقتا طويل نسبيا بيانات الفاعلية واالثر العالجي لهذه ا
تمتد لخمس سنوات تطر ح من مدة الحماية التي يمنحها البراءة. بل ان مطالبات شركات البحث والتطوير 
امتدت لتشمل منح الحقوق االستئثارية وحق الملكية على بيانات الفاعلية واالثر العالجي ومنع شركات 

لالدوية الجنيسة من االعتماد عليها الثبات الفاعلية واالثر العالجي لنفس المنتجات التي لها االنتاج 
 تكافىء بايلوجي مشابه. 

 اشكاليات الحماية عن طريق براءة االختراع والتحديات. 1-5
نتطرق في هذا المطلب الى اشكاليات الحماية عن طريق براءة االختراع من استيفاء شروط الحماية 

ا الحقوق الحصرية التي تمنح للمخترع ومدة الحماية الممنوحة  مع االخذ بنظر االعتبار مسالة و مبين
تطلب تسويق المنتجات الدوائية بعد منح البراءة تقديم بيانات الفاعلية واالثر العالجي التي تستغرق وقتا 

 وتقلل مدة الحماية الفعلية.
هناك جملة من الحقائق يجب اخذها بنظر االعتبار بخصوص براءة االختراع على المنتجات الدوائية 

عند البحث في حقوق المخترعين، الحقيقة االولى: هي ان االختراعات المتعلقة بالمتتجات الدوائية غالبا 
ما تكون على مواد حيوية و كيماوية وهي غالبا ما توجد في الطبيعة مما يجعل االخترع الى كونه 

 نظرا الفتقارها الى شرط الجدة.  اكتشاف اكثر من كونه اختراعا
والحقيقة الثانية: هي ان االختراعات التي تتعلق بكيانات كيميائية جديدة هي االختراعات ذات الكفلة  

العالية في مرحلتي البحث والتطوير يضاف الى ذلك كلفة الحصول على ترخيص التسويق التي يتطبلها 
وهذا   Safety &  Efficacyلي للتاكد من الفاعلية واالمان السلطات الحكومية قبل البدء بالتسويق الفع

النوع من التراخيص عادة ما يتطلب هي االخرى ثالث مراحل من االختبارات ذات العالقة. والحقيقة 
الثالثة: هي ان اختبارات الترخيص للتسويق نفسها غالبا ما يتطلب وقتا طويال،  فبعد منح البراءة 

صول على الترخيص للتسويق و تسويق المنتج ووضعه في السوق هناك مدة وللوصول الى مرحلة الح
 حماية تهدر مما يجعل مدة الحماية  الفعلية اقل من مدة الحماية في المجاالت االخرى من التكنولوجيا.

شركات االدوية الجنيسة تستفيد من قصر مدة الحماية الفعلية وتبدا بعد نفاذ مدة الحماية عن طريق 
الختراع بتقليد الدواء وطرحه في السوق. وللحصول على الموافقة التسويقية لمنتجاتها يثبتون فقط  براءة ا

                                                           
 707، ص 1896د/ سينوت حليم دوس، دور السلطة العامة يف جمال براءة االخرتاع، دراسة مقارنة، منشأة املعارف باإلسكندرية،  1 
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للسلطات الوطنية المختصة التكافىء البايلوجي للدواء ويعتمدون على بيانات المقدمة من قبل الشركات 
 االصلية للدواء الجديد.

دوية يسمحون في بعض االحيان لشركات السلطات الوطنية لتنظيم وتسهيل النافسة في مجال اال
االدوية الجنسية المنافسة من االعتمادة على بيانات االختبار المقدمة من قبل شركات االدوية االصلية 
الجديدة ذات العالمة. وهذا النوع من الموافقة يتطلب فقط من المنافس الثاني اثبات التكافيء البايلوجي مع 

ان النسخة الجنسية من الدواء لها نفس عملية االيض كما هو الحال بالنسبة الدواء االصلي، والتي تعني ب
 1للنسخة االصلية من الدواء.

ونادت شركات البحث والتطوير باالضافة الى تمديد مدة الحماية بان تحجب او تمنع المنافسة 
ن قبل شركات السريعة من خالل منع شركات االدوية الجنيسة من االعتماد على البيانات المقدمة م

االدوية االصلية لغرض الموافقة التسويقة وان شركات االدوية الجنيسة يجب عليها ان تقدم بياناتها 
 الخاصة بها.

وهذا يعني منح حق استئثاري على بيانات الشركة االصلية، فالبيانات االستئثارية تخلق نظاما جديدا 
تمنع المنافسة من قبل شركات االدوية الجنيسة  من االحتكار، منفصلة عن البراءة، البيانات الحصرية

 لمدة محددة من الوقت من خالل منع تسجيل والحصول على الموافقة التسويقية لالدوية الجنيسة.
من ضرورة حماية هذه البيانات بنوع مرن الحقروق  3- 39وهذا ما اشار الي اتفاقسة تربس في المادة 

الحماية محل خالف بين الدول الصرناعية والناميرة فري مفاوضرات االستئثارية كحق الملكية. وكانت مسالة 
 undisclosedاالتفاقيرررررة. واسرررررتعمت  اتفاقيرررررة الترررررربس تسرررررمية "المعلومرررررات غيرررررر المفصرررررح عنهرررررا" 

information  وأدخلته فى عداد الملكية الفكرية . وهذا النظام يتفق فى كثير من الوجوه مع نظام حماية ،
 Uniform Tradeفررى القررانون االمريكرري الموحررد لالسرررار التجاريررة  trade secretsأسرررار التجررارة 

Secrets Act   واتفاقية نافتاNorth America Free Trade Agreement. 
من االتفاقية نصت حماية البيانات أو معلومات االختبارات االدوية التري تقردم للسرلطات  39/3المادة 

م التجرارى غيرر العرادل ومرن اإلفصرا ح عنهرا ، فنصرت علرى للحصول على ترخيص التسويق مرن االسرتخدا
 أنه:

تلترررزم البلررردان األعضررراء ، حرررين تشرررترط للموافقرررة علرررى تسرررويق األدويرررة أو المنتجرررات الكيميائيرررة  -3" 
الزراعيررة التررى تسررتخدم كيانررات كيميائيررة جديرردة تقررديم بيانررات عررن اختبررارات سرررية أو بيانررات أخرررى ينطرروي 

ل جهود كبيرة ، بحماية هذه البيانات من االستخدام التجاري غير العادل . كما تلترزم التوصل إليها على بذ
البلدان األعضاء بحماية هذه البيانات من اإلفصا ح عنها إال عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو ما 

 لم تتخذ إجراءات لضمان عدم االستخدام التجاري غير العادل ."
 

                                                           
1 J.R. Sanjuan., U.S. and E.U. Protection of Pharmaceutical Test Data, Consumer Project on Technology, 

CPTech Proposal, (CPTech Discussion Paper No. 1, 2006), Washington, DC First Published 3 April, 2006, 

Revised 12 April 2006. p1.  Available at: www.cptech.org/ publications/CPTechDPNo1TestData.pdf. 

http://www.cptech.org/
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 االدوية على سعر الوحدة الدوائية وحق االنسان في الصحة. اثر المنافسة  بين شركات 1-1
الصناعة الدوائية اصبحت اليوم من الموضوعات المهمة على صعيد الدراسات القانونية 
واالقتصادية. العالقة بين الحق في الصحة والصناعات الدوائية تكمن في سعر وثمن البضاعة ومدى 

يمكننا القول بان العالقة القانونية تكمن في مدى التوازن بين  جعلها بسعر في متناول العامة. باختصار
الحق في الصحة والحقوق الفكرية لمبتكريها في الصناعات الدوائية. الدول حول العالم تطبيقا لسياسة 

طنيها وجعل الدواء متوافرا لهم بسعر مناسب قد اتبعت عدة سياسيات من خالل احماية حق الصحة لمو 
نينها ومنها سياسة عدم منح براءة االختراع للمنتج الدوائي واالكتفاء بحماية طريقة التصنيع؛ تشريعاتها وقوا

وايضا تشجيع شركات االدوية الجنيسة واعطائها التسهيالت الجل منافسة شركات االدوية االصلية بمجرد 
بيانات الفاعلية واالثر  انتهاء مدة حمايتها والسما ح لشركات انتاج االدوية الجنيسة من االعتماد على نفس

العالجي لمنتجات شركات البحث والتطوير دون الحاجة الى تقديم بياناتها الخاصة بها؛ ومن الوسائل 
القانونية ايضا االستفادة قدر االمكان في هذا المجال من سياسة االستيراد الموازي تحت سقف المنافسة 

 التجارية والتمييز السعري بين االسواق. 
في هذا المجال الى الحق في الصحة من ناحية مدى توفيرها بالسعر المناسب في متناول سنتطرق 

 العامة من الناس.
مرررن العهرررد الررردولي  11ونقطرررة البررردء لتحليرررل عالقرررة حقررروق االنسررران مرررع الحقررروق الفكريرررة هررري المرررادة 

 International Covenant on Economic, Social andللحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
Cultural Rights (ICESCR)  مرن االعرالن العرالمي لحقروق االنسران 22و المرادة the Universal 

Declaration on Human Rights (the Universal Declaration). .1  هرذه المرادة ترنص علرى
فمررن جانررب الحاجررة الررى ايجرراد الترروازن فرري حمايررة كررل مررن المنفعررة العامررة والخاصررة فرري الحقرروق الفكريررة. 

علررى انرره مررن حررق اي فرررد التمتررع مررن منررافع التقرردم العلمرري وتطبيقاتهررا، ومررن جانررب اخررر  11ترنص المررادة 
تعتررررف وترررنص علرررى حرررق كرررل فررررد االنتفررراع مرررن حمايرررة المصرررالح الماديرررة والمعنويرررة الناتجرررة مرررن االنتررراج 

خررذ بنظررر االعتبررار هررذين العلمرري، االدبرري او الفنرري والررذي يكررون هررو صرراحب الحررق الفكررري فيهررا. وعنررد اال
فانه يتبين لنا بان العهد الدولي للحقوق الثقافيرة واالجتماعيرة واالقتصرادية قرد اوجرد  11الجانبين من المادة 

موازنة برين حمايرة المنفعرة العامرة فري الوصرول الرى المعرارف الجديردة وتطبيقاتهرا حسربما يكرون ذلرك ممكنرا 
 2المعارف.وسهال وبين حماية مصلحة المبتكرين لهذه 

                                                           
1 ICESCR, article 15 (1), states: “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) 

to take part in cultural life; (b) to enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) to benefit 

from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic 

production of which he or she is the author.” 
Article 15 (3) states that “the States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and 

creative activity”. 
2 Report of the High Commissioner, Economic and Social Council, United Nations, The impact of the Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights on human rights, Commission on Human Rights,  Sub-Commission on the Promotion and Protection of 

Human Rights Fifty-second session Item 4 of the provisional agenda, GE.01-14345 (E) Distr. General E/CN.4/Sub.2/2001/13 

27 June 2001, P5. Available at:   
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مرررن العهرررد  1مرررن العهرررد الررردولي يجرررب ان تقرررراء مرررع االخرررذ بنظرررر االعتبرررار المرررادة  11اال ان المرررادة 
الدولي للحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية  والتري ترنص علرى انره ال شريء فري العهرد يمكرن ان يقرال 

لحقرروق االخرررى المنصرروص انهررا تبرررر اي عمررل يهرردف الررى خرررق اي مررن حقوقهررا او الحريررات او تقييررد ا
عليهررا فرري هررذا العهررد. وعليرره فرراي ترروازن بررين المصررلحة العامررة والخاصررة فرري الحقرروق الفكريررة يجررب ان ال 

  1تؤدي النهاء وخرق الحقوق االخرى في االتفاقية.
من اتفاقية تربس والتي تنص على ان حماية وانفراذ الحقروق الفكريرة يجرب  2ويؤخذ ايضا نص المادة 

لى نشر االبتكارات التكنولوجية ونقل التكنولوجيا للمنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرارف ان تؤدي ا
 التكنولوجية باسلوب تخلق الرفاه االقتصادي واالجتماعي والموازنة بين الحقوق وااللتزامات. 

كريرة وبرين فاهداف االتفاقية تعتررف بالحاجرة الرى الموازنرة برين الحقروق والتزامرات اصرحاب الحقروق الف
مصررررلحة المنتجررررين ومسررررتخدمي المعررررارف التكنولوجيررررة مررررع االخررررذ بنظررررر االعتبررررار هرررردف تشررررجيع الرفرررراه 

 االجتماعي واالقتصادي. 
من االتفاقية تنص علرى انره االطرراف فري االتفاقيرة يمكرن ان يتبنروا مسرتويات حمايرة لحمايرة  8المادة 

لمصرررررلحة التطرررررور التكنولررررروجي االجتمررررراعي  الصرررررحة العامرررررة والمصرررررلحة العامرررررة فررررري القطاعرررررات الحيويرررررة
 االقتصادي. 

ان الحق في الصحة حق تم النص عليه  في العديد من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ومنها العهد 
 منه على ما يلي:   12وتنص المادة  1911الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

ا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية تقر الدول األطراف في هذ -1"
تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين  -2والعقلية يمكن بلوغه. 

الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل: )أ( العمل علي خفض معدل موتي المواليد 
فيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية ومعدل و 

والصناعية، )ج( الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، 
 )د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض."

من العهد الدولي للحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية نصت على التزام الدول  12لمادة ا
 2االطراف باحترام وحماية وانفاذ حق كل فرد في الصحة الجسدية والعقلية بمستويات عالية وممكنة.

                                                           
1 ICESCR, article 5 (1) states that “Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any 

State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of 

any of the rights or freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than is provided for 

in the present Covenant”. 
2 Article 12 (1) states that “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the 

enjoyment of the highest attainable standards of physical and mental health”. Article 12 (2) states that “(t)he 

steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall 

include those  necessary for: (a) the provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality 

and for the healthy development of the child; (b) the improvement of all aspects of environmental and 

industrial hygiene; (c) the prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other 

diseases; (d) the creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the 

event of sickness”. 

ICESCR, Article 2 (1) states that “Each State Party … undertakes to take steps, individually and through 

international assistance and cooperation, especially economic and technical, … with a view to achieving 

progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant …” 
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عمل على رصد لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي تقامت 
االمتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باعتماد تعليق عام بشأن الحق 

 . 2000في الصحة في عام 
برالنص علرى ان  2000 -12وضحت محتوى الحق في الصحة في تعليقات عامة ومنهرا ذات الررقم 

لصررحة، تشررمل التعرراون الرردولي المناسررب النفرراذ هررذا الحررق، التررزام الرردول برراحترام وحمايررة وانفرراذ الحررق فرري ا
وكذلك تقييد االعمال التي تشكل انتهاك لهذا الحق. ويمكن ان يقال باختصار بان محتوى التزام الدول في 
حماية الحق في الصحة تشمل على تشجيع االبحاث في مجال الصحة، ومنح امكانية الوصول والحصول 

ة لرربعض االدويررة كادويررة االيرردز، وتبنرري المعررايير الوطنيررة لتشررجيع الحررق فرري علررى العررالج وخاصررة بالنسررب
  1الصحة، توضيح االلتزامات الدولية واالعمال التي تشكل انتهاك لحق الصحة.

فالدولة ملزمة بتشجيع الحق في الصحة من خالل ضمان الوصول الرى العرالج المناسرب. فرالحق فري 
ب تطبيقها من قبل الدولة حسب او وفقا الشرروط الوطنيرة ذات الصحة يتضمن عناصر محددة اساسية يج

العالقة. وان هرذه العناصرر تتضرمن ضرمان التوافر،الوصرول، المقبوليرة ونوعيرة او الجرودة فري  التسرهيالت 
الصرررحة مرررن المنتجرررات والخررردمات. والعنصرررر الثررراني مرررا يسرررمى بالوصرررول يتضرررمن فكررررة التررروفير بالسرررعر 

  2من المنتجات والخدمات لكل االفراد سواء تم توفيرها بشكل خاص او عام. المناسب للتسهيالت الصحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Commission on Human Right, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Fifty-

second session, The impact of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on 

human rights, Report of the High Commissioner,2001, p10.   
2
 Ibid.  
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 المصدر منظمة الصحة العالمية. 

  
 يشمل الحق في الصحة، حسب التعليق العام، أربعة عناصر هي: 

ات التوافر: القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدم -
 والبرامج. 

إمكانية الوصول: استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية،  -
 ضمن نطاق الوالية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي: 

o  عدم التمييز 
o  إمكانية الوصول المادي 
o  النفقات( اإلمكانية االقتصادية للوصول )القدرة على تحّمل 
o  إمكانية الحصول على المعلومات 
المقبولية: يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات األخالق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافيًا  -

 وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة. 
 جيدة. الجودة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علميًا وطبيًا وذات نوعية  -

ويفرض الحق في الصحة على الدول األطراف، شأنه شأن حقوق اإلنسان كافة، ثالثة أنواع من 
 االلتزامات هي: 

  .االحترام: أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة 
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  الحماية: أي ضمان أال تقوم أطراف ثالثة )جهات أخرى غير الدول( بإعاقة التمتع بالحق في
 الصحة. 

 ي اتخاذ خطوات إيجابية إلعمال الحق في الصحة. األداء: أ 
يعنري تروفير الردواء الجيرد بتوزيرع جغرافري متروازن يتريح    Accessibilityاتاحة الحصول على الردواء 

لجميع فئات السكان الوصول اليه ) االتاحة المادية( وبسعر يمكن ان يتحمله الجميرع ) االتاحرة الماليرة او 
 االقتصادية(. 
م المتحررردة للحقررروق االقتصرررادية واالجتماعيرررة والثقافيرررة وضرررعت عررردة ضررروابط لتحديرررد انرررواع لجنرررة االمررر

االتاحة ودرجات اتاحة الحصول على الدواء ومنها االتاحرة االقتصرادية: وتعنري ان تكرون المرافرق و السرلع 
ء مقرر طبيا والخدمات الصحية في متناول الجميع ماليا وبشكل يسهل على االفراد الذين يحتاجون الى دوا

  1 ان يحصلوا عليه بسعر مناسب.
من العهد الدولي للحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية نص ايضا على بان على  2- 12والمادة 

الررردول االعضررراء اتخررراذ خطررروات ضررررورية لمنرررع ومعالجرررة والسررريطرة علرررى االوبئرررة واالمرررراض واالمرررراض 
 االخرى. 

تزام الدولة باحترام الحق في الصحة تتطلب من الدولة باالمتناع من التعليقات العامة تنص على ان ال
الترردخل بصررورة مباشرررة او غيررر مباشرررة مررن التمتررع بررالحق فرري الصررحة. والتررزام الدولررة بالحمايررة يتطلررب مررن 

. والترزام الدولرة 12الدولة باتخاذ اجرراءات بمنرع الغيرر او االطرراف الثالثرة مرن التردخل فري ضرمانات المرادة 
نفاذ يتطلب من الدولة بتبني تشريعات واجراءات ادارية وقضائية لتنفيذ الحق في الصحة. انفاذ الحق في با

الصحة يتطلب مرن الدولرة علرى وجره خراص اعترراف واقررار كرافي برالحق فري الصرحة فري النظرام السياسري 
ط تفصريلي لتحقيرق والقانوني، من خالل تنفيرذ التشرريعات وتبنري السياسرة الصرحة الوطنيرة مرع وجرود تخطري

  2الحق في الصحة.
ومن الوسائل التي تشرجع علرى الوصرول الرى االدويرة الرخيصرة هري االسرتيراد المروازي. ومرن الوسرائل 
االخرى ايضا التي تشجع على الوصول الى الدواء بسرعر مناسرب هري االدويرة الجنيسرة، فالدولرة يمكرن ان 

  3ر رخيص.تشجع انتاج االدوية الجنيسة لتوفير االدوية بسع
 ومبداء استنفاذ الحقوق الفكرية. Parallel importاالستيراد الموازي للمنتجات الدوائية  -2

                                                           
 احلق يف الدواء.  –املبادرة املصرية للحقوق الشخصية  .  1

 The Egyptian Initiative for Personal Rights. Available at: http://eipr.org/en/node/700. Last 

visited (18-9-2012).  
2
Ibid. 

3 Commission on Human Right, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Fifty-second session.  

http://eipr.org/en/node/700
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اصبح مسالة وامكانية  Gray Market  .1من خالل االستيراد الموازي اويسمى باالسواق الرمادية 
في ظل سيادة الحصول على منتج في دولة ما بسعر اقل حتى من الدولة المنتجة نفسها مسالة وواقع 

حرية التجارة بين الدولة ورفع القيود الكمية والنوعية. وما يسمى باالستيراد الموازي او االسواق الرمادية 
اال ان االستيراد   2تعد من المشاكل والتحديات التي تواجه المنتجين في التعامالت التجارية الدولية.

نها الجل توفير االدوية بسعر مناسب رخيص في متناول الموازي يمكن ان تتبناها الدولة وتحديدا النامية م
 طنيها حماية لحقهم في الصحة.امو 

 
 مفهوم االستيراد الموازي والعوامل المساعدة على االستيراد الموازي. 2-1

يكون هناك استيراد موازي حينما يقوم طرف ثالث من الغير باستيراد وبيع بضاعة محمية عن طريق 
الختراع والتي تم انتاجها او توزيعها خارج الدولة، من دون الحصول على رضى الحقوق الفكرية كبراءة ا

  3حامل الحقوق الفكرية فيها.
االستيراد الموازي هي التجارة في منتجات انتجت مبتكرة و محمية من خالل براءة االخترراع ووضرعت 

او تفرويض مرن صراحب  في التداول في سوق ما، ومن ثم تم استيرادها الى سوق اخرى دون اخذ تررخيص
 4.الحقوق الفكرية المحلي

االسررتيراد المرروازي يعنرري اسررتيراد بضرراعة منتجررة بطريررق قانونيررة دون اي تعرردي علررى الحقرروق الفكريررة 
ولكرررن بررردون اخرررذ موافقرررة صررراحب الحرررق الفكرررري فيهرررا كصررراحب البرررراءة او العالمرررة التجاريرررة فررري الدولرررة 

  5المستوردة.
سبب ان البضاعة تعاد شحنها الى البلد المنتج االصلي. وتسمى بالموازي وتسمى االستيراد بالموازي ب

  6ايضا الن المستوردات غير المرخصة من المنتجات تستوردة بالتوازي الى شبكة التوزيع المرخصة.
المبدأ القانوني لالستيراد الموازي هو حقيقة مبدأ استنفاذ الحقوق الفكرية وينص هذا المبدأ انه حالما 

رادة المخترع  يباع المنتج المحمي عن طريق الحقوق الفكرية إلى طرف مستقل بطرق شرعية وبحسن نية وا 
فان حقوق حامل البراءة أو الحقوق الفكرية لتحديد الشروط التي بموجبها يمكن إعادة بيع المنتج  أو 

                                                           
 exhausted IPR )ص نظرا الستنفاذ حقوق الفكرية ) جيب هنا  التمسز بني االسواق الرمادية  ما يسمى باالسواق السوداء يف االسواق الرمادية يتم التنعامل باملنتجات بيعا وشراء بسعر رخي  1

من   (Counterfeit or imitation goods)   تجات بسعر رخيص بسبب كون املنتج مقلدا او مزوراعليها بسبب ما يسمى مببداء البيع االول. اما يف االسواق السوداء يتم التعمل باملن
 خالل التعدي على احلقوق الفكرية ملنتجيها من براءة االخرتاع والعالمات التجارية.

Joseph Karl Grant, The Graying of the American Manufacturing Economy: Gray Markets, Parallel Importation, and a Tort 

Law Approach, Oregon Law Review Journal, Vol. 88, N  , 2009, p101. Electronic copy available at: 

http://ssrn.com/abstract=1516783.   .  
2 Joseph Karl Grant, op.cit, p101.  
3 Ibid, p102.  
4 Maskus, K.E , “Parallel Imports In Pharmaceuticals: Implications For Competition And Prices In Developing Countries”, 

Final Report to World Intellectual Property Organization, April 2001, p2 . Available at: 

http://www.wipo.int/aboutip/en/studies/pdf/ssa_maskus_pi.pdf. 
5 Matthew Burgess and Lewis Evans, Parallel Importation and Service Quality: An Empirical Investigation,2005, p2. 

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=815425.  
6  Ibid, p2 footnote3.  

http://ssrn.com/abstract=1516783
http://ssrn.com/abstract=815425.
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لبيع الثاني إلى األبد السلعة يستنفذ من خالل البيع األول. وال يمكن السيطرة على السعر فيما بعد في ا
perpetually . 

وعليه إذا كان هناك فرق في األسعار بين العمالء والزبائن حسب النطاق الجغرافي من المنتج األول 
فان هؤالء العمالء يمكن أن يدخلوا في ما بينهم في مساومة أو معاملة الستغالل هذه االختالفات في 

ما بينهم بدال من االستيراد من المنتج األول ومن دون أن يكون في األسعار والقيام باالستيراد الموازي في
 ذلك اعتداء على الحقوق الفكرية للمنتج األول.

وبعبارة أخرى فان السند القانوني من مبدأ االستنفاذ هو إن المخترع عندما يبيع المنتج بدون قيود أو 
ل في االستمتاع الكامل والهادئ للبضاعة شروط فان عقد البيع يتضمن وعدا ضمنيا للمشتري بان ال يتدخ

المباعة ومنها عدم تدخل المخترع في حق إعادة بيع المنتج مرة أخرى بسعر اعلى من قبل المشتري 
للغير. باختصار إن الحقوق الفكرية يستنفذ عندما تتعارض مع الحق المشتري في االستمتاع الكامل 

 بالبضاعة.
د الموازي: هناك جملة من العوامل التي تساعد على قيام االستيراد العوامل التي تساعد على االستيرا

الموازي منها تقلب اسعار صرف العمالت و التمييز السعري بين االسواق واالقاليم واخيرا اختالف كلفة 
 االنتاج.

تقلب سعر صرف العمالت. العامل االول الذي يساعد على وجود االسواق الرمادية واالستيراد 
هي تقلب اسعار صرف العمالت حيث ان الحد االعلى من الفائدة يعد المحرك او الدافع االول الموازي 

لتوجيه االعمال التجارية في العالم الراسمال. ففي التجارة الدولية فانه من المستحسن شراء كمية كبيرة من 
الدول التي تكون فيها  المنتجات من الدول التي تكون عملتها ذات قيمة ضعيفة واستيراد نفس المنتج الى

  1قيمة عملتها قوية او مرتفعة.
يكرررون هنررراك اسرررتيراد مررروازي حينمرررا يكرررون هنررراك االحتكرررار او عيرررب فررري االسرررواق تسرررمح بررره النظرررام 
االقتصرررادي، القرررانوني للدولرررة، و مرررن خاللهرررا تسرررتغل الحمايرررة عرررن طريرررق برررراءة االخترررراع مرررن قبرررل البرررائع 

 2.سعري.االصلي باتباع  سياسة التمييز ال
االسررتيراد المرروازي يظهررر بسرربب فرررص الررربح بررين االسررواق الوطنيررة باسررعار مختلفررة لررنفس المنتجررات 
المماثلة. واالستيراد الموازي يظهر خصوصا عندما تكون االختالف فري االسرعار الدوليرة يفروق او يتخطرى 

النقرررل، التعريفرررات  مصررراريف النقرررل وبيرررع البضررراعة عبرررر الحررردود. واالخرررتالف يسرررتمر ويؤكرررد بسررربب كلفرررة
االستيراد الموازي يعني التجارة في المنتجات عبر الحدود دون موافقة المنتج والحافز  3الكمركية والضرائب.

                                                           
1   Joseph Karl Grant, op.cit, p104.  
2  Rodziah Ahmad, Parallel Importation and Compulsory Licensing – Impact on Drug Prices in Malaysia. 

Corporate Masters in Business Administration Universiti Malaysia Sarawak 2002,. Available at : 

http\\www.geocities.comidzhoraDraft4.1_.PDF. (Visited on 8.7.2012)., P14.  
3 Maskus, K.E, “Parallel Imports In Pharmaceuticals: Implications For Competition And Prices In Developing 

Countries”, Final Report to World Intellectual Property Organization, April 2001. p11. Available at: 

http://www.wipo.int/aboutip/en/studies/pdf/ssa_maskus_pi.pdf. (Visited on 9.10.2012),.  

http://www.wipo.int/aboutip/en/studies/pdf/ssa_maskus_pi.pdf
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الرئيسررري لهرررذه التجرررارة هرررو االخرررتالف فررري التسرررعيرة برررين الررردول فررري تغطيرررة مصررراريف النقرررل و الشرررحن مرررع 
  1للعمالت.االستفادة من التعامل الصرفي من خالل فرق سعر الصرف 

 
 
 

                                                           
1 Rodziah Ahmad, Parallel Importation and Compulsory Licensing – Impact On Drug Prices in Malaysia, op.cit, 

P13.  
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 المخطط التالي يوضح عملية االستيراد الموازي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reference: Rodziah Ahmad, Parallel Importation and Compulsory Licensing 

– Impact on Drug Prices in Malaysia. 
  

بأسعار مختلفة    A , - Bبلد وهو يبيع المنتج الدوائي إلى ال   Yالمنتج في البلد األصلي يرمز له 
P1 , - P2  .على التعاقب 

له خيارات   Aفالمستورد    Discriminationوبسبب إستراتيجية أو سياسة التميز بين األسعار  
كلفة الشحن   ; + P2والذي هو   P3الستيراد نفس المنتج الدوائي المحمي ببراءة االختراع بالسعر 

  .   P1والنقل اقل من 

P=P1 

P2 < P1 
 

 

P=P2 
 

 
  Yج في الدولة المنت

Country Y 
 

 Bالمستورد في الدولة 

 Aواملصدر إىل الدولة 

 

 Aالمستورد في الدولة 

 

P=P3 and P2 <P1 
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 Exhausting–اس القانوني لالستيراد الموازي ) مبداء استنفاذ الحقوق الفكرية االس 2-2
IPR .) 

المبداء او االساس القانوني لالستيراد الموازي هو مبداء استنفاذ الحقوق الفكرية. فاالستيراد الموازي 
قوق الفكرية . في المنتجات المحمية ببراءة االختراع يسمح بها قانونا من خالل ما يسمى باستفاذ الح

مبداء استنفاذ الحقوق الفكرية ينص على انه حينما يبيع المنتج او وكيله المنتج محمي ببراءة االختراع 
بحسن نية الى طرف مستقل، فان حقوق صاحب البراءة تستنفذ وتنتهي في تحديد الشروط التي من 

االسعار بين عمالء المنتج االصلي، خاللها يتم اعادة بيع المنتج مرة اخرى. واذا كان هناك اختالف في 
  1فاي عميل يمكن ان يدخل في تعامل صرفي ليستغل هذه الفوارق واالختالفات في االسعار.
  First saleوالفكرة التي تتضمنها نظرية استفاذ الحقوق الفكرية  هي ما يسمى بالبيع االول

ال يسمح له من االستفادة باعادة او تكرار فالمخترع يمنح له الحقوق الفكرية من خالل البيع االول ولكن 
فالمحاكم قد ببرت    2الربح من نفس المنتج من خالل التحكم في استعمالها، و اعادة بيعها او توزيعها.

ذلك هو عندما المخترع يبيع المنتج دون قيود، فان هذا ضمنا يتضمن تعهدا الى زبائنها بان ال يكون 
 3   والهادىء بالمنتج. هناك تدخل في االستمتاع الكامل

مذهب استنفاذ الحقوق تفرض حدود معينة على الحقوق االستئثارية للمخترع. حسب مذهب استفاذ 
الحقوق الفكرية فان اول بيع للمنتج المحمي ببراءة االختراع ينهي كل الحقوق الفكرية في ذلك المنتج. 

ع او التوزيع لبضاعة معينة مباعة وموضوعة بعبارة اخرى، فان المخترع ال يمكنه التحكم في اعادة البي
 4في السوق.

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ummy Ally Mwalimu, Implications of WTO/TRIPs in East Africa- With Special; Emphasis on Pharmaceutical 

Patents, Workshop on Globalization and East Africa 15-16 th April 2002,at Economic and Social Research 

Foundation (ESRF) Dar Es Salaam, Tenzania. Available at:  http//www.esrftz.orgglobaloutputglob007.pdf. 

(Visited on 11.7.2012), p19. 
2
 Shamnad Basheer & Mrinalini Kochupillai, “Exhausting’ Patent Rights in India: Parallel Imports and TRIPS 

Compliance”, Journal of Intellectual Property Rights,Vol 13, September 2008,p 487. Electronic copy 

available at: http://ssrn.com/abstract=1286823 
3  Intel Corp. v. ULSI Corp., 995 F.2d 1566 (Fed. Cir. 1993). Cited by, Wendy H. Schachat and John R. Thomas, 

CRS Report for Congress, Congressional Research Service. The Library of Congress, Order Code RL30756, 

Received through the CRS Web Updated December18, 2000, pCRS-15.  

Available at: www.law.umaryland.edumarshallcrsreportscrsdocumentsRL30756.pdf. (Visited on 6.8.2011).  
4
 Ibid, p 486.Shamnad Basheer & Mrinalini Kochupillai, “Exhausting’ Patent Rights in India: Parallel Imports 

and TRIPS Compliance”, op.cit, p 486. 

http://ssrn.com/abstract=1286823
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 انواع استنفاذ الحقوق الفكرية: 2-3
هناك ثالث انواع من االستنفاذ. النوع االول وطني و الثاني اقليمي والنوع الثالث دولي، من خالل 

ولكن صاحب االستنفاذ الوطني، فان الحقوق الحصرية  تنتهي من خالل البيع االول في داخل الدولة 
الحقوق الفكرية يمكن ان يستثني االستيراد الموازي من دول اخرى. بعبارة اخرى وفقا لنظام االستنفاذ 
الوطني فان المنتج المحمي ببراءة االختراع حينما يباع داخل الدولة، المشتري يمكنه من اعادة البيع 

 وز له ذلك خارج حدود الدولة.واالستيراد فقط ضمن حدود الدولة دون ترخيص من المخترع وال يج
واالستنفاذ الدولي يعني بان تحكم صاحب الحقوق بحركة البضاعة تنتهي عندما يباع او توضع 
المنتج في اي سوق حول العالم. ومن خالل االستنفاذ الدولي، فان الحقوق الفكرية تستنفذ بمجرد البيع 

االستيراد الموازي من قبل المخترع. االستنفاذ االول في اي مكان من العالم وال يمكن منع او استثناء 
االقليمي يقصد به استفاذ الحقوق الفكرية من خالل بيع المنتج في اسواق مجموعة من الدول على 
الصعيد االقليمي، و بذلك يسمح باالستيراد الموازي بين هذه الدول، ولكن دون استنفاذ الحقوق المخترع 

 1.خارج نطاق االقليم.
الوربي تبنت نظام استنفاذ الحقروق الفكريرة علرى صرعيد االتحراد االوربري بينمرا تبنرت الواليرات االتحاد ا

وعلررى  3وبعررض الرردول الناميررة مثرل الهنررد تبنررت نظرام االسررتنفاذ الرردولي.  2المتحردة نظررام االسررتنفاذ الروطني.
سرررتيراد المررروازي مصرررطلح اال 102الررررغم مرررن عررردم اسرررتعمال القرررانون الهنررردي لبرررراءة االخترررراع فررري المرررادة 

  4واستنفاذ الحقوق الفكرية.
ففي االتحاد االوربي فان قوانين االتحاد االوربي تنص على ان المنتجات المحمية عن طريق براءة  

فانها يمكن ان     Franceاالختراع حالما تصبح محل للبيع االول في اي دولة من دول االتحاد مثل 
دون الحاجة الى ترخيص من   U.Kن االتحاد االوربي مثل تستورد وتباع في اي بلد اخر من بلدا

  5المخترع.
االستيراد الموازي تسمح للدول النامية الحصول على األدوية باألسعار المناسبة من خالل استغالل 
االختالف بين أسعار المنتجات الدوائية في مختلف الدول باالستيراد الموازي بسعر اقل بدال من االستيراد 

 ر من المنتج األول بسعر أعلى.المباش
 
 

                                                           
1 Maskus, K.E , op.cit, p 3.  
2 Matthew Burgess and Lewis Evans,op.cit  ,p2.  
3   Shamnad Basheer and Mrinalini Kochupillai, TRIPS, patents and Parallel Imports in India: A 

proposal for Amendment, Indian J. Intell. Prop. L ,p66. Electronic copy available at: 

http://ssrn.com/abstract=1286823.  
4   Shamnad Basheer and Mrinalini Kochupillai, TRIPS, patents and Parallel Imports in India: A 

proposal for Amendment, op.cit, p 71.  
5  Ibid, p68.  

http://ssrn.com/abstract=1286823.
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 تجارب بعض الدولة في تطبيق سياسة االستيراد الموازي.  2-4
 الموقف في الدول النامية واتفاقية تربس.  -1

لتشمل المنتجات الدوائية  22معروف عن اتفاقية تربس انها توسعت من نطاق الحماية في المادة 
من  28لحقوق الحصرية لماك البراءة في المادة وليس فقط طريقة الصنع، كما وانها توسعت من ا

 االتفاقية. 
من اتفاقية تربس تلزم الدول األعضاء بمنح المخترع الحقوق الفكرية في عمل ،  28حقيقة المادة 

 صنع أو استغالل وعرض للبيع والبيع واالستيراد المنتج المحمي ببرءاة االختراع والمنع من ذلك.
فكرية والسما ح باالستيراد الموازي تتفق مع رو ح اتفاقيات الجات والتجارة وفلسفة استنفاذ الحقوق ال

الحرة حيث ان اطالق الحقوق االستئثارية لمالك البراءة في اتفاقية تربس سيؤدي الى منع الغير من 
استيراد كافة المنتجات المشمولة بالحماية بما في ذلك المنتجات التي طرحت في الخارج عن طريق 

راءة بنفسه او بموافقته ومما سيؤدي الى اعاقة تداول المنتجات عبر الحدود الدولية، ويمنح صاحب الب
الصحاب حقوق الملكية الفكرية امكانية تقسيم االسواق والتمييز السعري فيما بينها عن طريق طر ح 

لك المنتجات المنتجات المماثلة باسعار متفاوتة من دولة الى دولة اخرى بسبب منع الغير من استيراد ت
 1لتوفيرها في السوق المحلي باقل االسعار السائدة عالميا.

ومبدا االستفاذ الدولي لحقوق مالك البراءة يسقط حق صاحب البراءة في منع الغير من استيراد 
المنتجات المشمولة بالحماية بمجرد ان يطر ح تلك المنتجات للتداول في سوق دولة سواء بنفسه او عن 

 2عيه او بموافقته.طريق احد تاب
هو احد نتاج مبدا االستنفاذ الدولي ويتيح المجال للدول   Parallel Importsواالستيراد الموازي  

التي تطر ح فيها المنتجات باسعار مرتفعة امكانية استيراد المنتجات المحمية من الخارج و توفيرها في 
  3االسواق المحلية باقل االسعار السائدة عالميا.

لحة الدول النامية تبني مبداء االستنفاذ الدولي لحقوق الملكية الفكرية في تشريعاتها الوطنية، فمن مص
الن تطبيق هذا المبداء سوف يؤدي الى تضييق نطاق الحقوق االستئثارية المقررة الصحاب حقوق 

ي وتوفير المنتجات في الملكية الفكرية في منع الغير من االستيراد . ويسمح للدول النامية باالستيراد المواز 
اال ان اتفاقية تربس اتخذت موقفا سلبيا من مسالة  4االسواق المحلية باقل االسعار السائدة عالميا.

حيث نصت" الغراض تسوية المنازعات بموجب هذه  1االستنفاذ الدولي لحقوق الملكية الفكرية في المادة 
ذه االتفاقية ما يمكن استخدامه للتعامل مع مسالة التتضمن ه 2و 3االتفاقية مع مراعاة احكام المادتين 

                                                           
 . 127، املصدر السابق، صة الفكرية تربسحسام الدين عبد الغين الصغري، أسس ومبادئ اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكي 1

 .126، املصدر السابق، صحسام الدين عبد الغين الصغري، أسس ومبادئ اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية تربس 2

 نفس املصدر السابق. 3

وطنية التدريبية حول امللكية الفكرية لفائدة الدبلوماسييني املصيريني ،املنظمية العامليية . وانظر ايضا د. حسام الدين الصغري، حلقة الويبو ال136ص املصدر السابق،  4
 . 17، ص7002للملكية الفكرية )الويبو(، 
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استنفاذ حقوق الملكية الفكرية"  وهذا الموقف السلبي ال يعني اعفاء الدول االعضاء التي تطبق مبداء 
االستنفاذ الدولي من التزاماتها بالمعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة االولى بالرعاية في 

 2و 3من االتفاقية الى المادتين  1فاذ حقوق الملكية الفكرية والتي اشارت المادة تطبيقها لمبداء استن
 1لتاكيد ذلك.

االسررتيراد المرروازي يمكررن ان يكررون اداة لتمكررين الحصررول علررى دواء بسررعر مناسررب يكررون فرري متنرراول 
ختلفررة.  بسرربب وجررود فرروارق االسررعار للمنتجررات الدوائيررة فرري االسررواق الم affordable price العامررة 

السما ح باالستيراد الموازي تروفر فرصرة للتسروق والشرراء بافضرل االسرعار للمنتجرات الدوائيرة. الردول الناميرة  
يجررب ان تسررتفيد مررن االسررتيراد المرروازي كمررا ويفضررل ان تررنص فرري تشررريعاتها علررى نصرروص واضررحة ذات 

ذه التسررهيالت مسررمو ح بهررا فرري فاعليررة بخصرروص نظررام  االسررتنفاذ الرردولي فرري قوانينهررا الوطنيررة.  و مثررل هرر
ظل اتفاقية تربس وتم التاكيد على ذلك من خالل إعالن الدوحرة بشرأن اتفاقيرة الترريس والصرحة العامرة فري 

.  اال ان المسرررالة الرررواردة فررري اتفاقيرررة 2001المرررؤتمر الررروزاري الرابرررع لمنظمرررة التجرررارة العالميرررة فررري الدوحرررة 
ظرررام الررروطني، فانررره مرررن الضرررروري ان يرررتم تشرررريع مثرررل هرررذه ترررربس ال تتررررجم بصرررورة اوتوماتيكيرررة فررري الن

 2النصوص في القوانين الوطنية.
الدول االعضاء في اتفاقية تربس ليست ملزمة بحضر ومنع االستيراد الموازي. فيمكن للدول 
االعضاء النص في تشريعاتها على السما ح بعملية القيام بشراء المنتج الدوائي ذات السعر الرخيص  في 

 3 .ة اخرى واستيرادها الى الدولة العادة البيع مرة اخرى حيث يكون سعر نفس المنتج سعر عالي.دول
تنص على استثناء الحقوق الحصرية في حالة فشل، البحث واالختبار،  30اتفاقية تربس في المادة 

 4.االستيراد الموازي و التراخيص االجبارية.
بتكرر لره الحقروق الحصررية فري انتراج، اسرتعمال، العررض مرن اتفاقيرة ترربس تلرزم بران كرل م 28المادة 

تضرريف اسررتثناءات للحقرروق الحصرررية  28للمررادة  1للبيررع، البيررع او اسررتيراد المنررتج المحمرري. وهررامش رقررم 
للمخترررع فيمررا يخررص االسررتيراد مررن خررالل توضرريح برران حررق االسررتيراد مثررل بقيررة الحقرروق الترري تمررنح ضررمن 

مررن  1البيررع، االسررتيراد او توزيررع المنتجررات تكررون خاضررعة لررنص المررادة  االتفاقيررة فيمررا يخررص االسررتعمال،
 5االتفاقية 

                                                           
  131- 13، املصدر السابق، ص حسام الدين عبد الغين الصغري، أسس ومبادئ اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية تربس 1

2 Sisule F. Musungu Cecilia Oh, The Use of Flexibilities in TRIPs by Developing Countries: Can They Promote Access to 

Medicines? South Centre & World Health Organization, Switzerland. April, 2006. pXiX. 

Availableat:http//www.southcentre.orgindex. phpoption=com_content&task=view&id=70&Itemid=1. (Visited on 

1.8.2011). 
3 Jillian Clare Cohen and Patricia Illingworth, Pharmaceutical Patents and International Commitments: The Inherent Tensions 

and Implications for Public Health ,Paper Prepared for the Canadian Political Science Association Meeting Halifax, Nova 

Scotia, May 30 – June 1,2003 
4 Article 30 Exceptions to Rights Conferred 
Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not 

unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests 
of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties. 

5 Footnote 6, of Article 28 stated stated  that This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect of the 
use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6. 
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االستيراد الموازي يعتبرر اسرتثناء مرن الحقروق الحصررية للمختررع. و يعنري بران شرخص اخرر يمكرن ان 
يسررتورد المنررتج مررن مصرردر اخررر شرررط ان يكررون المنررتج قررد اطلررق ووضررع فرري السرروق بصررورة شرررعية. وهررذا 

  1    من اتفاقية تربس. 1هو في نص المادة االستثناء 
مررن االتفاقيررة تررنص علررى ان مسررالة اسررتنفاذ الحقرروق الفكريررة يجررب ان ال ترردخل الررى جهرراز  1المررادة  

. بعبارة اخرى، هناك حرية بين الدول االعضراء فري تبنري نظرام االسرتنفاذ  WTOحسم المنازعات في ويتو
يفقرررد صررراحب البرررراءة السررريطرة والرررتحكم علرررى المنرررتج المحمررري.   المناسرررب. االسرررتيراد المررروازي يبحرررث حينمرررا

وبدون االستيراد الموازي فران صراحب البرراءة سريمارس بصرورة ابديرة الرتحكم والسريطرة علرى بيرع البضراعة، 
 2ونقل استعمالها او الخدمات المجسدة فيها و الحقوق الفكرية.

مررن اعررالن دوحررة الررذي  -د – 1بنررد مررن االتفاقيررة تصرربح اوضررح مررن خررالل نررص ال 1معنررى المررادة 
يرنص علرى ان تراثير نصروص اتفاقيرة ترربس والتري لهرا عالقرة باسرتنفاذ حقروق الملكيرة الفكريرة مسرالة تترررك 

 3لكل دولة فيها الحرية بانشاء نظامها الخاص بها فيما يتعلق ب استنفاذ الحقوق دون اية تحديات.
وعلرى الررغم مرن عردم اسرتعمال القرانون   4فاذ الدولي.بعض الدول النامية مثل الهند تبنت نظام االستن

فاالسررباب  5مصررطلح االسررتيراد المرروازي واسررتنفاذ الحقرروق الفكريررة. 102الهنرردي لبررراءة االختررراع فرري المررادة 
فالهنررد يتبنررى نظررام االسررتنفاذ   6الموجررب لقررانون التعررديل لقررانون برررءاة االختررراع نررص بصررراحة علررى ذلررك. 

 7. االختراع. الدولي بخصوص براءة
من قانون براءة االختراع الهندي نص على تمتع المخترع  بحقوق حصرية حينما يكون  28المادة 

براءة االختراع للمنتجات في منع الغير دون موافقة المخترع من القيام بصنع، استعمال، العرض للبيع، 
 8البيع او االستيراد لالغراض اعاله لنفس المنتج في السوق.

                                                           
6 Article 6, TRIPs agreement. : 
For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4, nothing in this 

Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights. 
2
  Mittal, J.K. & Raju,K.D. World Trade Organization & India, New Era Law Publishing. P127. 

3  Shamnad Basheer & Mrinalini Kochupillai, “Exhausting’ Patent Rights in India: Parallel Imports 
and TRIPS Compliance”, op.cit, p 492.  

4  Shamnad Basheer and Mrinalini Kochupillai, TRIPS, patents and Parallel Imports in India: A 
proposal for Amendment, op.cit, p66.  

5  Ibid, p71.  
6  via the Patents (Amendment) Act, 2005  article 107 (A) B- provide that there would be no infringement if there has been an 

“importation of patented products by any person from a person who is duly authorized under the law to produce and 
sell or distribute the product” 

According to the “Statement of Objects and Reasons” appended to the Patents (Second Amendment) Bill, one of the salient 
features of the Bill was “to provide provisions relating to parallel import of patented products;” 

تعترب من  الدفوع اليت ميكن استعماهلا لتربير االعتداء على حوق املخرتع فيما يتعلق باالسترياد فقط، بعبارة اخرى احلق  –أ – 102ويالحظ هبذا اخلصوص با املادة 
و توزيع املنتج يف اهلند فان هذا االمر خيضع لسيطرة ي على حقوق املخرتع احلصرية فبعد االسترياد اذا ما مت بيع اديف البيع والتوزيع ال تشملها االستثناء من التع

ميكنه  زود، بعبارة اخرى فان املاىل املرضى واملؤسسات الصحية  على حقه يف البيع والتوزيع يف اهلند ااملخرتع وال يستنفذ حقه الفكري يف ذلك ويعد ذلك تعدي
 جيب ان يكون مباشرة من قبل املرضى او املستودعات.   زودسات الصحية  فاالسترياد من املاىل املرضى و املؤس بيعهفقط من استرياد املنتج اىل اهلند وليس 

Shamnad Basheer & Mrinalini Kochupillai, “Exhausting’ Patent Rights in India: Parallel Imports and 

TRIPS Compliance”, op.cit, p 491.  
7 Maskus, K.E , op.cit, p 6.  
8 Article 48, of the Patent Act stated that the patent shall confer upon the patentee. A- Where the subject matter 

of the patent is product, the exclusive right to prevent third parties, who do not have his consent, from the act 

of making, using, offering for sale, selling or importing for thgose purposes that product in india. 
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نصت على ان استيراد المنتجات المحمية عن طريق براءة االختراع من قبل اي  -أ– 102 والمادة
شخص مرخص له وفقا للقانون بانتاج وبيع او توزيع المنتج ال يمكن ان يعتبر تعدي على حقوق 

 1المخترع. 
لفكرية على االستثناءات من الحقوق ا 30اتفاقية تربس  تسمح باالستيراد الموازي حيث تنص المادة 

مثل الفشل في عمل االختراع والبحث والتجربة ، واالستيراد الموازي، والتراخيص اإلجبارية. وللتأكيد على 
من اتفاقية تربس بالنص على إن مسالة استنفاذ الحقوق الفكرية ال يمكن أن  1هذا االستثناء جاءت المادة 

 ة.تأخذ إلى جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمي
 
 الموقف في دول االتحاد األوربي والمملكة المتحدة.  -2

  CPCعلى صعيد االتحاد األوربي فان مبدأ االستنفاذ الدولي أصبح نافذ المفعول مع اتفاقية 
Community Patent Convention    والتي تنص على انه حالما تباع البضاعة المحمية عن طريق

 بي فان حقوق البراءة ال تطبق بخصوصها.براءة االختراع في سوق االتحاد األور 
ينص هذا القانون   Sale of Goods Actفي المملكة المتحدة وفقا لنصوص قانون بيع البضاعة 

على إن البائع يعطي للمشتري ضمان ضمني بالحيازة الهادئة للبضاعة المباعة فإذا ما المشتري قد ادعي 
بدوره يتمكن من االدعاء على البائع بخرقه شرط الضمان  عليه بالتعدي على الحقوق الفكرية  فهو األخر

 الضمني. ويجب أن يكون له إمكانية الحصول على تعويض.
قوق حصرية في منح للمخترع ح 1920من قانون براءة االختراع  30في المملكة المتحدة المادة 

استغالل االبتكار ويمكنه من ترخيص وتحويل االختراع. وبخصوص االستيراد الصنع، االستعمال و 
الموازي فان نظام استنفاذ الحقوق الفكرية دخلت حيز التنفيذ من خالل معاهدة براءة االختراع االوربية 
والتي تنص على انه بمجرد ان يدخل او يوضع البضاعة المحمي عن طريق براءة االختراع  سوق 

 2.وربي فان حقوق المخترع ال يمكن ان تجد لها مجاال للتطبيق بهذا الخصوصاالتحاد اال
في المملكة المتحدة فان مشتري قد منح له  وسائل للحماية وفقا لقانون بيع البضائع. والذي ينص 
بان البائع يمنح ضمان ضمني لحق الحيازة الهادئة للبضاعة. فان المشتري اذا ما ادعى عليه بالتعدي 

                                                           
1 Article 107-A-, of the Patent Act, ststed that, importation of patented products by any person who is duly 

authorised under the law to produce and sell or distribute the product, shall not be considered as an 

infringement of patent rights. 
 

2
 Catherine Colston, Principles of Intellectual Property law, Cavendish Publishing Limited, Great 

Britain, London, 1999, p 128. 

 CPC Community Patent Convention it introduced the doctrine of exhaustion which relates to national 

patent, provides that once the patented goods have been put on the EU, market, the patent right can 

no longer be applied to them 
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هو بدوره يمكن ان يدعي على البائع بخرق الشرط الضمني ويمكنه من خالله جبر الضرر من فانه 
 1   جانبه.
 
 الموقف في الواليات المتحدة. -3

قررانون بررراءة االخترررراع االمريكرري نررص علرررى الحقرروق الحصررررية المخترررع علررى االبتكرررار المحمرري عرررن 
تررخيص بصرنع، اسرتعمال، العررض للبيرع، او  طريق براءة االختراع بالنص على ان الفرد الرذي يقروم بردون

البيررع الي ابتكررار محمرري فرري الواليررات المتحرردة او تررم اسررتيراده الررى الواليررات المتحرردة خررالل  فترررة الحمايررة 
 2.يعتبر متعديا على االختراع.

في الواليات المتحدة يوجد هناك استثناءات على الحقوق الحصرية للمخترع فنص القانون على انه ال 
د تعديا صنع، استعمال، العرض للبيع، او البيع داخل الواليات المتحدة او االستيراد الى الواليات يع

المتحدة البتكار محمي فقط الغراض االستعمال المتعلق بصورة معقولة بالتطور و تقديم المعلومات وفقا 
 .3بايلوجية البيطريةللقانون الذي ينظم انتاج، استعمال او بيع المنتجات الدوائية والمنتجات ال

في الواليات المتحدة نتيجة  لضغوط شركات األدوية الكبرى هناك قيود على االستيراد الموازي لبعض 
 أنواع السلع ومنها السلع والمنتجات الدوائية وهناك قوانين في هذا الشأن منها:

 د الموازي.االستيرا عقانون العالمة التجارية والتي يستطيع من خالله مالك البراءة من -
- Drugs Price Competition and Patent Term Restoration Act 1984.  (DPC 

&PTR)     ( وهذا القانون يطلق عليه تسمية .(Hatch-Waxman Act . 
وعليه فان األمريكيون ممنوعون من استيراد أو بيع السلع المنتجة في أمريكا من الخارج بسعر اقل و 

ة جدا في الواليات المتحدة وهذا األمر دعا أعضاء الكونكرس كلما أثارت لهذا أصبحت األدوية غالي

                                                           
1
 Philip W. Grubb, Patent for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, Fundamentals of Global 

Law, Practice and Strategy, Fourth Edition Oxford University Press, First Indian Edition, New 

Delhi, 2006, op.cit, p 172. 

In U.K, the purchaser of an article has measure of protection in the Sale of Goods Act, which states 

that a seller given an implied warranty of the right of quiet possession of the goods. If the buyer is 

sued for infringement he can in turn sue the seller for breach of this implied warranty and should be 

able to recover any damages from him 
2 35 U.S.C. § 271(a). An individual who “without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented 

invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term 

of the patent therefor, infringes the patent.”. 
3
 U.S. "Bolar" exception Section 35 USC 271(e) (1).  See Sanjuan Judit Rius, U.S. and E.U. Protection of 

Pharmaceutical Test Data, Consumer Project on Technology, CPTech Proposal, (CPTech Discussion Paper 

No. 1, 2006), Washington, DC First Published 3 April, 2006, Revised 12 April 2006. , modified version of 

previous CPTech Proposal "Us and Eu Protection of Pharmaceutical Test Data" (CPTech Discussion Paper 

No. 1, 2006), 21 November, 2006, p.5 (Visited on 8.7.2008). Available at                    :                                                      

www.cptech.org/publications/CPTechDPNo1TestData.pdf.  

The U.S. "Bolar" exception is in Section 35 USC 271(e)(1), which reads in part: “It shall not be an act of 

infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a 

patented invention . . . solely for uses reasonably related to the development and submission of information 

under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products” 

http://www.cptech.org/publications/CPTechDPNo1TestData.pdf
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مشكلة نظام التامين الصحي إلى القول بأنهم اليفهمون لماذا األدوية المصنوعة في أمريكا تباع منخفضة 
ن الكلفة في الخارج ومرتفعة السعر في الداخل وال يفهمون لماذ يمنع األمريكيون من شرائها من الخارج م

 1خالل إعادة استيرادها بسعر اقل.
وهذا األمر دعا احد أعضاء الكونكرس إلى القول األمريكيون لهم حصة األسد في كلفة البحث 
والتطوير األدوية عالميا بينما باقي الدول يتكلون بحرية على جهودنا ويدفعون اقل األسعار مما يدفعه 

 األمريكيون لنفس الدواء. 
يرى األمريكيون بان األدوية التي يستعملونها اغلبها مصنوعة في أمريكا وتباع ومن البديهي عندما  

في دول الجوار بسعر اقل منها في أمريكا وتقول لهم حكومتهم في نفس الوقت إنهم  ال يمكنهم شراء تلك 
األدوية فإنهم يدكون بان هناك خلل في النظام الصحي األمريكي من خالل ضغط شركات األدوية 

 يكية. األمر 
 المشروع المقترح لحماية المنتجات من االستيراد الموازي: الحماية من خالل العقد واحكام 3-5

 المسؤولية التقصيرية.
مسالة استنفاذ الحقوق الفكرية اصبحت من الواقع وبالتالي البحث عن اية طريقة لمنع االستيراد 

كرية من براءة االختراع و العالمة التجارية الموازي اصبحت مسالة صعبة فال يوجد في نظام الملكية الف
وحقوق المؤلف ما يسمح للمنتجين من منع االستيراد الموازي. و مسالة البحث عن اية حلول من خالل 

 هذا النظام قد تتعارض مع قوانين اخرى تتعلق بالمنافسة المشروعة وعدم تقييد التجارة. 
نتجين فالحلول البديلة هي الحماية العقدية ومن خالل نظرا لمساوىء االستيراد الموازي بالنسبة للم

على المدعي اثبات وجود عقد  )توزيع  -1المسؤولية التقصيرية. وهذا النوع من الحماية يتطلب ما يلي: 
على المدعي اثبات  -2او ترخيص( صحيح نافذ بهذا الخصوص بين  المنتج و الموزع او المرخص له. 

ان يكون المدعى عليه عن قصد قد  -3ثالث او الغير( يعلم وجود العقد.ان المدعى عليه ) الطرف ال
  2ان يكون هناك ضرر حاصل نتيجة خرق المدعى عليه المقصود للعقد. -2خرق العقد  ) الخطأ( .

وجود عقد الترخيص او التوزيع  النافذ بين المنتج والموزع او المرخص له يعد الخطوة االولى لضمان 
مخاطر االستيراد الموازي ويجب ان ياخذ بنظر االعتبار العتبار العقد صحيح نافذ عدم حماية فاعلة من 

 التعارض مع ما يسمى بالممارسات العقدية التي تعيق التجارة او تقيد التجارة والمنافسة. 
الخطوة الثانية لضمان الحماية من االستيراد الموازي علم المدعى عليه او ما يسمى بالطرف الثالث 

الغير بوجود العقد وبخصوص التوزيع واعادة االستيراد، فالمدعي المنتج يجب ان يجعل العقد معلوما  او

                                                           
1 Roger Pilon, Drug Re-importation, The Free Market Solution, policy analysis, Published by the Cato Institute, 

Policy Analysis is a regular series evaluating government policies and offering proposals for reform CATO 

Institute, August 4, 2004, no. 521.p2 Available at: http\\www.cato.orgpubspaspa521.pdf. (Visited on 

9.7.2012). 
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Joseph Karl Grant, op.cit , p148.  
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للطرف الثالث او الغير ويتم ذلك من خالل ادراج تحذير واضح وصريح بهذا الخصوص على المنتج 
غير مسموحة به او نفسه والتي تشير الى تحذير من اعتبار اعادة االستيراد او االستيراد الموازي مسالة 

فعلى سبيل المثال كثيرا ما نالحظ وجود تحذيرات على الكتب و المؤلفات بان هذه الكتب  1غير قانونية.
من غير الجائز ان تورد او يتم استيرادها الى من مكان الناشر الى بلد اخر محدد على الصعيد التجاري. 

ة سابقا من قبل مؤسسة اكسفورد يكتب عليها مثل الكتب التي يكون مؤلفوها من الدول االوربية ونشر 
تحذير بان يباع الكتب في الهند بسعر مخصص للبيع في الهند فقط ويمنع اعادة استيرادها الى الدول 

 االوربية. 
الخطوة الثالثة : علم الغير او الطرف الثالث بوجود عقد بهذا الخصوص من خالل تحذيرات تكتب 

سهل اثبات علم الغير او الطرف الثالث من وجود العقد تساعد في نفس على البضاعة نفسها تساعد او ت
 الوقت من اثبات الخطأ المقصود واالرادي الحاصل من قبل المدى عليه. 

الخطوة الرابعة: اثبات الضرر الحاصل من خرق العقد، من خالل شروط توجيه البضاعة في العقد 
التي يتم استيرادها من خالل االستيراد الموازي في فانها تمكن المنتج من تحديد نوع وكم البضاعة 

االسواق الرمادية والتي تنافس المنتجات المحلية الموجود في السوق المحلية. وان هذه الشروط تسمح 
  2بتقدير الضرر الحاصل من خرق العقد.

  
 

                                                           
1 Ibid, p148.  
2  Ibid, p148-149.  
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 االستنتاجات:
ثل انفلونزا الطيور وااليدز اهمية المنتجات الدوائية في تزايد مستمر نظرا لظهور امراض جديدة م -1

 وامراض اخرى.
رات تكون اتكنولوجيا الدواء تمتاز بالتعقيد والكلفة العالية نظرا لما تتطلبه من ابحاث علمية واختب -2

المخترعين حقوق استئثارية لتشجيعهم على المزيد من  مستغرقة للوقت، مما يتطلب منحمكلفة و 
 االبتكار وترسيخ فلسفة حماية االختراع.

هناك تحديات تواجه  ،كنولوجي الحاصلوتنظرا لطبيعة االبحاث في مجال االدوية وتطور الباي -3
 المخترعين منها ما يلي:

وجود صعوبات في الحماية عن طريق براءة االختراع المتمثلة باستيفاء شرط الجدة والخطوة   -
تكار اكتشافا اكثر من كونه االبتكارية فلكون االدوية من المواد الموجودة في الطبيعة يجعل من االب

 اختراعا يستحق الحماية.
فبعد  ،هناك ايضا ثغرات في الحماية المتمثلة بوجود شرط تقديم بيانات اختبارات الفاعلية واالمان  -

منح البراءة يشترط الدول لتسويقها تقديم بيانات الفاعلية واالمان االمر الذي يجعل من مدة الحماية 
ت االخرى من التكنولوجيا. ويزداد االمر سوء حينما ال تتوافر في الدول التي الفعلية اقل في المجاال

بل ان  ،تشترط  تقديم هذه البيانات نصوص قانونية لحمايتها من االستغالل التجاري غير المنصف
االستفادة من ي تنتج ادوية جنيسة من االعتماد عليها العديد من الدول تسمح لشركاتها المنافسة الت

ات شركات االدوية المحمية ببراءة االختراع المقدمة اليها لتسويق ادوية جنيسة لها نفس التكافيء بيان
 رات الخاصة بها.االبايلوجي دون القيام باالختب

وادت بشركات انتاجها الى دوية ون معالجة اثرت سلبا على صناعة االوجود هذه الثغرات د -2
فبعض شركات االدوية حين تقدم طلب  ،ة االختراعتخالف فلسفة الحماية عن طريق براءممارسات 

طبيق الحصول على البراءة ال تفصح عن سر المعرفة او النوهاو الذي يمثل افضل طريقة لت
اخرى منها اعادة احياء االختراع التي هي في المراحل النهائية من  االختراع. بل هناك ممارسات

 راكيز والحصول على براءة جديدة.استنفاذ مدة الحماية بتعديالت على الجرعة والت
من اخطر الممارسات التي تؤثر سلبا على الحق في الحصول على الدواء هي رفع سعر الوحدة  -1

المباعة الجل استعادة نفقا البحث والتطوير خالل مدة الحماية الفعلية القصيرة التي استغرقتها القيام 
 لمحلية الجل التسويق.باختبرات الفاعلية واالمان وتقديمها الى السلطات ا

من الضروري تعزيز الحقوق االسئثارية للمخترع لسد ثغرات الحماية على انه  يجب ان ال يكون  -1
ذلك مانعا من وصول االدوية الى عامة الناس بالسعر المناسب. فحق الحصول على الدواء بسعر 
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لي للحقوق االقتصادية العهد الدو  هادولية من تفاقياتمناسب يتكفل به الدولة وفقا لمواثيق وا
 واالجتماعية والثقافية. 

سياسة الدول حماية لحق الصحة لمواطنيها كانت تتمثل سابقا في عدم منح البراءة على المنتجات  -2
الدوائية واالكتفاء بمنح على عملية الصنع الجل عدم سد الباب امام الحصول على منتجات قد 

بعدم منح حقوق استئثارية على  اكما وتمثلت ايضتصنع بطريقة اخرى يمكن ان تكون اقل كلفة. 
بيانات اختبارات االدوية التي تقدم لغرض التسويق والسما ح لشركاتها الوطنية باالعتماد عليها دون 

الجل تسهيل وتسريع دخول منتجات منافسة رخيصة الى السوق  م بنفس التجارب الخاصة بهاالقيا
 المحلية. 

للدول استثناء االختراعات الدوائية من نطاق الحماية وال يمكن  في ظل اتفاقية تربس ال يمكن -8
 22االستغناء عن الحماية ببراءة المنتج واالكتفاء بحماية طريقة الصنع وذلك من خالل نص المادة 

رات الفاعلية واالمان يجب ان تتمتع بالحماية من االستغالل امن االتفاقية. كما وان بيانات اختب
بل  ،صف وال يسمح للشركات الوطنية من االعتماد عليها لتنسويق االدوية الجنيسةالتجاري غير المن

من  2و  -1-39ان االتفاقية والول مرة منحت حقوق استئثارية على البيانات من خالل المادة 
 االتفاقية من خالل نظام االسرار التجارية والمعلومات غير المفصح عنها. 

باالستيراد الموازي يمكن ان تستغل من قبل الدول النامية الجل  استفاذ الحقوق الفكرية والسما ح -9
على الحقوق  اتوفير االدوية لمواطنيها بالسعر المناسب. حيث ان االستيراد الموازي ال يشكل تعدي

 الفكرية للمخترعين.
 1المادة اال ان  ،اتفاقية تربس وان كانت لم تنص بصورة صريحة على السما ح باالستيراد الموازي -10

من االتفاقية تنص على ان مسالة استنفاذ الحقوق الفكرية يجب ان ال تدخل الى جهاز حسم 
. بعبارة اخرى، هناك حرية بين الدول االعضاء في تبني نظام االستنفاذ  WTOالمنازعات في 

 المناسب. 
 تفسير نصوص االتفاقية يجب ان يكون على ضوء اهداف االتفاقية والتي تنص على حماية حقوق -11

 المبتكرين ونقل التكنولوجيا الى المستهلكين ومنح فرص امكانية االستفادة منها.
فتعزيز وتقوية الحقوق الحصرية للمخترع يجب ان ال يتعدى مسالة تحكمه وسيطرته على المنتج  -12

فحينما يطر ح بنفسه منتج دوائيا محميا في السوق ويتبنى معاملة تمييزية في  ،بعد البيع االول
حقه الفكري يجب ان يستفذ وان ال يتعارض مع حق الغير في بيعه واستيراده الى دولة االسعار ف

 اخرى يكون سعر نفس الدواء فيها مرتفعا. 
الحماية من االستيراد الموازي يمكن ان يكون من خالل ونزيهة عادلة ومسالة البحث عن اية حماية  -13

 لمنتج في السوق العالمية. االول لبيع لاالعقدية وليس عن طريق حق الملكية الذي يستنفذ بمجرد 
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 .الخالصة

تعتبر تكنولوجيا صناعة االدوية مقارنة بالمجاالت االخرى من التكنولوجيا من الصناعات الحيوية والمعقدة 
في نفس الوقت والتي تواجه منافسة شديد. مع ان اتفاقية تربس ومن خالل منظمة التجارة العالمية تفرض 

حماية من العملية الصناعية الى معايير حماية عالية بالنسبة للمنتجات الدوائية من خالل رفع سقف ال
المنتج نفسه، اال ان اصحاب الحقوق الفكرية في االدوية من الشركات المبتكرة يدعون بانهم يواجهون 
تحديات وثغرات في الحماية ومنها صعوبة استيفاء شروط منح البراءة من الجدة والخطوة االبتكارية، 

طه معظم الدول من خالل تقديم بيانات الفاعلية واالمان باالضافة الى متطلب الموافقة التسويقية ويشتر 
والذي يتطلب القيام باختبارات مكلفة ومستغرقة للوقت مما يقلل مدة الحماية الفعلية بعد منح البراءة، 

يضاف الى ذلك قيام بعض الدول ومنها النامية باستيراد المنتج المطرو ح في السوق في دولة اخرى دون 
 نتج االصلي مستغلة سياسة تمييز االسعار بين الدول.  استيرادها من الم

والدول النامية من جانبها هي االخرى تشتكي من الحماية القوية لالبتكارات في هذا المجال التي جاءت 
بها االتفاقية من خالل حماية المنتج دون عملية الصنع، فأغلب تشريعات الدول النامية قبل نفاذ اتفاقية 

د على حماية طريقة صنع المنتج الدوائي دون المنتج نفسه لتوفير االدوية بسعر مناسب تربس كانت تستن
لمواطنيها، اما بعد نفاذ االتفاقية وحماية المنتج وفي ظل محدودية استثناءات الحماية تقوم الدول النامية 

 ا. بعملية االستيراد الموازي مبررة ذلك على التزامها بحماية الحق في الصحة لمواطنيه
تكمن مشكلة البحث في بيان مدى شرعية االستيراد الموازي، وهل يعتبر القيام بها تعديا على الحقوق 

االستئثارية التي تمنحها براءة االختراع. خالل االستناد على فرضية استفاذ الحقوق الفكرية للمخترعين في 
ل النامية، حيث ان الحقوق االستئثارية مجال االدوية يمكن تبرير القيام باالستيراد الموازي من قبل الدو 

للمخترع يمكن ان يصطدم بحق المشتري بهذا الخصوص وال يمكن استمرار تحكم المنتج في البضاعة 
بعد البيع الشرعي االول في السوق. اال انه الجل اعطاء الشرعية لالستيراد الموازي يجب  تفسير 

فكرية وتبني االستنفاذ الدولي في تشريعاتها من خالل نصوص اتفاقية تربس على اساس استنفاذ الحقوق ال
من االتفاقية نفسها. وتناول بحث المشكلة والفرضية اعاله من خالل النهج التحليلي في تفسير  1المادة 

نصوص اتفاقية تربس على ضوء اهدافها ومن خالل الخطة التالية المقسمة الى مبحثين: متناوال في 
تج الدوائي، وكيفية حمايته عن طريق براءة االختراع ومتطرقا لفلسفة الحماية المبحث االول ماهية المن

والتحديات التي تواجه المنتجين في هذا المجال. وفي المبحث الثاني تناولنا مفهوم االستيراد الموازي، 
ال اساسه القانوني وانواع االستيراد الموازي. ومختتما البحث ببيان تجارب بعض الدول في هذا المج

وامكانية ايجاد حلول تكفل قيام االستيراد الموازي دون ان يشكل تحديا امام تجارة المنتجات الدوائية 
وتضمن توفير االدوية باسعار في متناول العامة من الناس. ومقترحا في الوقت نفسه حماية عادلة من 
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ناد على حق الملكية بهذا االستيراد الموازي ومن خالل نظرية العقد والمسؤولية العقدية دون االست
 الخصوص.
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Abstract: 

 
Pharmaceutical products manufacturing technology considered vital and 

complex one facing heavy competition in comparison with another fields of 

technology. In spite of the fact that TRIPs agreement & WTO enforce high 

standards of protection by rising level of protection from process to product 

protection itself, the holder of innovated rights in pharmaceutical products 

alleged that they are facing difficulties, challenges and caps in the patent 

protection represented by difficulty in fulfilling patent conditions e.g. novelty, 

inventive step and industrial application. In addition the requirement of pre-

marketing approval for safety and efficacy of drugs required extensive and time 

consuming clinical trials to produce data in this context. Which result in 

reducing actual period of patent protection. Practices of parallel importation by 

developing countries considered also as new challenges facing innovated 

company by exploiting price discrimination policy and importing original 

product from another country not from manufacturer sources.  

 Developing countries alleged from high standards of protection in 

agreement, because, most of the developing countries' legislations pre- TRIPs 

agreement adapted process patent for pharmaceutical products in order to fulfill 

its obligation to protect right to health for its nationalist via affordable price. 

While post TRIPs with product patent and limited exceptions from protection, 

developing country obliged to practice of parallel import justified such practices 

to fulfill its obligation to protect right to health to its nationalists. 

Research problem consist of illustrating the extent of legitimacy of parallel 

import wither it can be consider as infringement of patentee's exclusive rights or 

not. By adapting hypothesis of exhausting IPRs of the patentee in the field of 

pharmaceutical products we can justify the practices of parallel import, as 

exclusive rights of patentee cannot be contravene with the right of the purchaser 

in quiet and full enjoyment of the products purchased and the control of the 

patentee cannot everlasting the product after the first legal sale in the market by 

his consent. While in order to grant legitimacy to parallel import we should 

interpret TRIPs provisions in such away to bring to existence exhausting of 

IPRs. In dealing with such problem and hypothesis analytical method adapted in 

interpretation of TRIPs provisions. And the research design is scheduled as 

follows to two chapters, in first one we elaborate the concept of pharmaceutical 

product, and how it protected by patent, the philosophy of protection and 

challenges for such also clarified in this context. In the second chapter we 

explain the concept of parallel importation, its legal bases and its sorts. The 

research concluded with several countries experiences in this regard and the 

possibility and ability of blinking to existence a system of parallel import 

without considering challenges to international trade explained. At the same 
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time recommendation to provide equitable fair protection from parallel import 

suggested in such a manner by adapting contractual theory for protection 

without any indications to property right theory in this context.    


