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  2015نیسان  18-13جنة التنفیذیة، كیب تاون، جنوب افریقیا، قرار الل

  "متابعة براءات االختراع في المجال الصیدلي"

 المھنة الحرة على نطاق واسع فيمصالح تلك  لیمثوھي المنظمة الدولیة المعنیة بت، الملكیة الفكریة لمحامیناالتحاد الدولي 
وب افریقیا جن -في كیب تاوند الذي عق التنفیذیة لجنتھمؤتمره الدولي واجتماع و قد اصدر خالل فعالیات  أنحاء العالم، مختلف

 التالي:    ، بیانھ2015نیسان  18إلى  13لفترة من ا إبّان

  المتعلقة بمصدر صیدلي فعال صدر لھ براءة سابقة مثل ھي تلك الحقوقان متابعة حقوق براءات االختراع الصیدالنیة  عتبارا
 متعدده أو متشاكالت) أو طرق استخدام جدیده؛جرعات جدیدة ، تركیبات جدیدة، أشكال جدیدة (اى مواد ذات أشكال 

ان الزیادة في استخدام الحق في متابعة براءات االختراع الصیدالنیة قد یؤدي الي اطالة تلك المدة بشكل  وآخذا بعین االعتبار
 طالما ھناك اي ابتكارات اخري.االدویة  الي الوصول غیر الئق ، مما یؤدي الي التاثیر سلبا علي 

منع متابعة حقوق براءات ل دون الحؤ بغیةإلى أن بعض الدول قد غیرت أو تفكر في تغییر قوانینھا أو ممارساتھا  ومشیراً 
 االختراع الصیدالنیة من اصدرارھا او جعلھا ملزمة؛ 

 إمكانیة تتاح) TRIPS( الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة اتفاقیةامن ) 1(27أنھ بموجب المادة  ومؤكداً 
 شریطة التكنولوجیا، میادین كافة فى صناعیة، عملیات أو منتجات أكانت سواء اختراعات، ألى اختراع براءات على الحصول

  ؛الصناعة فى لالستخدام وقابلة "إبداعیة خطوة" على وتنطوي جدیدة كونھا

ً كذلك محدد لن یطیل من مدة حمایة براءات فعال منح الحق في متابعة حقوق براءات االختراع علي مصدر صیدلي ان  ومؤكدا
 لفترة تتجاوز مدة حمایتھ القانونیة ؛ االختراع السابقة التي تشمل ذلك المصدر الصیدلي الفعال

  

 للبلدان یجوز )TRIPS(حقوق الملكیة الفكریة   بالتجارة من صلھالمت  اتفاقیة الجوانب) من 2(27أنھ بموجب المادة  ومدركاً 
 لحمایة ضروریا أراضیھا فى تجاریا استغاللھا منع یكون التى االختراع براءات على الحصول قابلیة من تستثنى أن األعضاء

 الشدیدة األضرار لتجنب أو النباتیة أو الحیاتیة أو البشریة الصحة أو الحیاة حمایة ذلك فى بما الفاضلة، األخالق أو العام النظام
 .االستغالل لذلك قوانینھا حظر عن فقط ناجما االستثناء ذلك یكون ال أن شریطة بالبیئة،

  

حریة تحدید األسس و منح التراخیص اإلجباریةعضو  دولةلكل  یحقمن إعالن الدوحة  5إلى أنھ بموجب المادة  أیضا ومشیراً 
حاالت الضرورة أخرى من د ما یشكل حالة طوارئ وطنیة أو ظروف تحدی كما یحق لھمنح ھذه التراخیص بموجبھا التي یتم 

 حاالت القصوى، على أن یكون مفھوما أن أزمات الصحة العامة یمكن أن تمثل حالة طوارئ وطنیة أو ظروف أخرى من
 ؛الضرورة القصوى
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ة یضروریان لعمل نظام الرعایة الصحھما عنصران  شركات صناعة االدویة الجنسیةالمبتكر وكال من و اعتقادا راسخا بان 
 حیث الحاجة الي ایجاد،  وصوال الي اصدرات منھا اقل سعرابیل المثال من خالل توفیر األدویة الجدیدة على س بشكل مالئم،
  بشكل حصري و اعمال مؤكدة لمالئمة االستثمار في البحث و التطویر الصیدلي سوق قوي 

ھا و/أو قوانینجدیدة في  حجام عن فرض أي قیوداإلعلى المستوى اإلقلیمي و/أو الوطني  المتعلقة  عليالسلطات  یحثو 
ي علي مصدر فعال صیدل بقابلیة حصول االختراعات على براءة اختراعوإزالة أي قیود حالیة تتعلق  أنظمتھاأو ھا و/ممارسات

 ؛   معروف او حاصل علي براءة

 ھاأنظمتمارساتھا و/أو م/أو أو الوطني على تطبیق قوانینھا والسلطات ذات العالقة على المستوى اإلقلیمي و/ كذلك كما یحث
نفاذ إلومتدني التكلفة ویمكن التنبؤ بھ موثوق ضافة إلى نظام باإل البراءات ومتسقة لفحصوقویة  فعالةعملیة  ضمانبھدف 

      والالحقة. السابقة البراءات حقوق على نحو متكافئ في كل من وذلك ، البراءات وإبطالھا


