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انمهخض:
ئْ طبؽت االفزواع ِىػىع اٌرباءح اٌلوائُخ ٍِيَ ثبالٍزغالي اٌفؼٍٍ ٌإلفزواػٗ ثٕفَٗ .أِب ئما
مل ال رزىافو ٌلَٗ اإلِىبُٔبد ادلبكَخ ٌٍمُبَ ثنٌه ،أو ػلَ دتىٕٗ ِٓ اٍزغالي االفزواع ِىػىع اٌرباءح
ألٌ ٍجت ِٓ األٍجبة ،فُىىْ ِٓ ؽمٗ اٌزوفُض ٌٍغًن ثبٍزغالي ٘نٖ اٌرباءح ؤىىْ ٕ٘ب ثظلك
اٌزوفُض اإلرفبلٍ .أِب يف ؽبٌخ ػلَ ئٌزياِٗ ثبٍزغالي اٌرباءح اٌلوائُخ أو وبْ ئٍزغالذلب غًن وبف،
فاْ اٌلوٌخ رزلفً ورَزغً ثواءح االفزواع ِٓ كوْ ِىافمخ طبؽت اٌرباءح ِٓ فالي ِٕؼ اٌغًن
روافُض اٍزغالي ئعجبهَخ ٌرباءح االفزواع ،وٕ٘ب ٔىىْ ثظلك اٌزوفُض اإلعجبهٌ و٘ى ِىػىع ٘نٖ
اٌىهلخ.
انكهماث انمفتاحٍت :اٌرباءح  -اٌزوفُض  -اٌلواء  -اإلفزواع – اإلٍزغالي.
Abstract :
The patent holder is obliged to make the actual use of the invention himself. If he
does not have the material means to do so, or is unable to exploit the patent subject for
any reason, he or she shall be entitled to authorize others to exploit the patent and we
shall be in the process of contractual licensing. In the event that he is not committed to
exploiting the pharmaceutical patent or its exploitation is insufficient, then the state
interferes and exploits the patent without the consent of the patent owner by granting
others compulsory exploitation licenses for the patent, and here we are in the process of
compulsory licensing, which is the subject of this paper.
key words : Patent - License - Medication - Invention - Exploitation
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مكدمة:
ئْ ثواءح اإلفزواع ٍ٘ ؽك طٕبػٍ َمغ ػًٍ افزواع َمجٍٗ ادلشوع وّؾً ٌٍرباءح ،وئما
وبْ زلٍهب كواء ٔىىْ ثظلك ثواءح األكوَخ ،ورؼزرب ٘نٖ األفًنح ثواءح ِٓ ٔىع فبص زلٍهب
كواء أو َِزؾؼو طُلالين ربَ اٌزظُٕغ ،مبب يف مٌه اٌزؼجئخ واٌزغٍُف َٕزغٗ ِظٕغ أو ِؼًّ
طُلالين َىىْ ؽبئيا ػًٍ ثواءح أكوَخ َزّزغ ئصو٘ب طبؽجهب ثبحلّبَخ اٌمبٔىُٔخ دللح ػشوَٓ
ٍٕخ ِمبثً رَلَل هٍىَ احلّبَخ.1
ئْ اٍزغالي ثواءح االفزواع اٌلوائُخ ٘ى ؽك اٍزئضبهٌ ٌظبؽت اٌرباءح ،وٌٗ وؽلٖ فمؾ
أْ ََزغً ثواءح االفزواع ثبٌـوَمخ اٌيت رٕبٍجٗ ورٍيب ؿّىؽٗ وهغجبرٗ وحتمُك أ٘لافٗ
ثبٌشىً اٌنٌ َوَلٖ ،ومٌه ِٓ فالي اٍزغالي ثواءح االفزواع ػٓ ؿوَك اٌزوفُض هبب ٌٍغًن
و٘نا ٘ى األطً اٌؼبَ الٍزغالي ثواءح االفزواع اٌلوائُخ ،وٌىٓ لل رزلفً اٌلوٌخ
ورَزغً ثواءح االفزواع ِٓ كوْ ِىافمخ طبؽت اٌرباءح ِٓ فالي ِٕؼ اٌغًن روافُض اٍزغالي
ئعجبهَخ ٌرباءح االفزواع ،و٘نٖ األفًنح ال دتٕؼ مبؾغ ئهاكح طبؽت اٌرباءح ػًٍ ػىٌ
اٌزوفُض االفزُبهٌ ،فاما أمهً طبؽت اٌرباءح اٍزغالي افزواػٗ زلً اٌرباءح ،عبى ئعجبهٖ
ػًٍ اٌزوفُض ٌـبٌجٗ.
فغبءد ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌزنب أْ طبؽت اٌرباءح اٌلوائُخ ٌٗ احلك يف اإلٍزئضبه ثبٍزغالذلب
وِٕغ اٌغًن ِٓ مٌه كوْ ِىافمزٌٗ ،ىٓ ٘نا احلك غًن ِـٍك ثً ٕ٘بن لُىك روك ػٍُٗ أمههب
اٌزوفُض اإلعجبهٌ اٌنٌ َىىْ ثظلك اٌرباءح غًن ادلَزغٍخ أو اٌيت َىىْ فُهب اإلٍزغالي غًن
وبف ،وٕ٘ب َٕزيع ؽك اإلٍزغالي عربا ِٓ طبؽت اٌرباءح كوْ ئشزواؽ هػبٖ وديٕؼ ٌٍغًن.
وػٍُٗ ٍىف رىىْ اشىبٌُخ ِىػىػٕب:
ِب ادلمظىك ثبٌزوافُض اإلعجبهَخ يف اٌظٕبػبد اٌلوائُخ؟ وِبٍ٘ احلبالد اٌيت جيىى
فُهب ئطلاه ٘نا إٌىع ِٓ اٌزوافُض؟
وٌإلعبثخ ػًٍ ٘نٖ اإلشىبٌُخ ئٔزهغٕب ادلٕهظ اٌزؾٍٍٍُ ٌٍٕظىص اٌمبٔىُٔخ ،ولّٕب ثزمَُُ
اٌلهاٍخ ئىل ِجؾضٌن:
ادلجؾش األوي :أؽىبَ اٌزوفُض اإلعجبهٌ اٌلوائٍ
ادلجؾش اٌضبين :ادلواوي اٌمبٔىُٔخ يف اٌزوفُض اإلعجبهٌ اٌلوائٍ
املبحح األول :أحهاو الرتخيص اإلجباري الدوائي
ئْ اٌشووبد طبؽجخ ثواءح اإلفزواع اٌلوائٍ رزّزغ حبك اٍزئزبهٌ ثبٍزغالي ٘نا ادلٕزظ
اٌلوائٍ ،ئم رٕفوك ثبٌزظوف فُٗ ودتٕغ اٌغًن ِٓ اٍزغالٌٗ كوْ هػب٘ب أو ِىافمزهب ،وَىىْ مٌه
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فالي فزوح احلّبَخ اٌيت رجٍغ ػشوَٓ ٍٕخ ( )61يف وً ِٓ اٌمبٔىْ اجليائوٌ يف األِو ادلزؼٍك
ثرباءاد اإلفزواع ،2وونا ارفبلُخ ؽمىق ادلٍىُخ اٌفىوَخ ادلزظٍخ ثبٌزغبهح (روَجٌ)

.3

وٌىٓ ،اما ؽلس ومل رمُ اٌشووخ اٌلوائُخ ثبٍزغالي ادلٕزظ اٌلوائٍ ثبٌفؼً فالي فزوح
ِؼُٕخ ،فأٗ ِٓ ؽك اٌلوٌخ اطلاه روفُض اعجبهٌ دلىاعهخ ػلَ اٍزغالي طبؽت اٌرباءح
حلمىلٗ يف اٍزغالي االفزواع زلً احلّبَخ اٌمبٔىُٔخ (ادلـٍت األوي)ِ ،غ اإلشبهح ئىل أْ ٕ٘بن
ؽبالد ٌٍغىء ٌٍزوافُض اإلعجبهَخ (ادلـٍت اٌضبين) ،وال َظله لواه اٌزوفُض اإلعجبهٌ ئال اما
رىفود شووؽ زللكح (ادلـٍت اٌضبٌش).
املطلب األول :املكصود بالرتخيص اإلجباري الدوائي
َىىْ اٌزوفُض االعجبهٌ يف ؽك أٌ شووخ دتٍه ثواءح كواء ومل رمُ ثبٍزغالٌٗ (اٌفوع
األوي) ،فُظله لواه ٍِيَ ِٓ لجً عهخ ئكاهَخ ِؼُٕخ (اٌفوع اٌضبين).
الفزع األول :تعزيف بالرتخيص اإلجباري الدوائي

ٔظذ ادلبكح  ِٓ 18األِو  17/11ادلزؼٍك ثرباءاد االفزواع ػًٍ أٔٗ" :ديىٓ ألٌ شقض
يف أٌ ولذ ،ثؼل أمؼبء أهثغ ٍٕىاد ئثزلاءا ِٓ ربهَـ ؿٍت اٌرباءح أو صالس ٍٕىاد ِٓ ربهَـ
طلوه ثواءح االفزواع ،أْ َزؾظً ِٓ ادلظٍؾخ ادلقزظخ ػًٍ هفظخ اٍزغالي ثَجت ػلَ
اٍزغالي االفزواع أو ٔمظٗ فُٗ.
ٌزملَو األعً ادلنوىه يف اٌفموح أػالٖ ،رـجك ادلظٍؾخ ادلقزظخ ألظً اِعبي.
وال ديىٓ ِٕؼ اٌوفظخ اإل عجبهَخ ئالّ ئما حتممذ ادلظٍؾخ ادلقزظخ ِٓ ػلَ االٍزغالي أو
ٔمض فُٗ وِٓ ػلَ وعىك ظووف رربى مٌه".4
ئٔـاللب ِٓ ٘نا إٌض صلل أْ ادلشوع اجليائوٌ لٕٓ اٌزوفُض اإلعجبهٌ وؾل َفوػٗ
اٌمبٔىْ ػًٍ ؽمىق طبؽت اٌرباءح يف ؽبٌخ ػلَ اٍزغالذلب أو ػلَ وفبَخ ٘نا اإلٍزغالي.
َؼوف اٌزوفُض اإلعجبهٌ ثىعٗ ػبَ ػًٍ أٔٗ" :لُبَ احلىىِخ ثفوع اٍزغالي
االفزواع احملٍّ مبؼوفخ ؿوف صبٌش ثلوْ رفىَغ أو رظوَؼ ِٓ ِبٌه اإلفزواع".5
وٕ٘بن ِٓ ػوفٗ ػًٍ أٔٗ":ئعواء ئكاهٌ َٕزظ ػٓ ػلَ اٍزغالي اٌرباءح ِٓ ؿوف ِبٌىهب
أو ٌىعىك ٔمض يف اإلٍزغالي".6
وػًٍ اٌوغُ ِٓ أْ لواه اإلكاهح مبٕؼ اٌزوفُض اإلعجبهٌ َظله دلظٍؾخ شقض ِؼٌن ئال
أْ اٌغوع ِٕٗ ال َزغٗ ئىل ئؽلاس ِٕفؼخ ذلنا اٌشقض اٌضبٌش ثبٌناد ،وئمنب ئىل حتمُك
ِظٍؾخ ػبِخ ٍ٘ اٍزغالي االفزواع ػًٍ أفؼً وعٗ واالٍزؼبٔخ ثٗ ػًٍ ىَبكح اإلٔزبط.7
وثزـجُك اٌزؼبهَف اٌَبثمخ ػًٍ اٌظٕبػخ اٌلوائُخ ،ديىٓ اٌمىي ثأْ اٌزوفُض اٌلوائٍ
اإلعجبهٌ َؼوف ػًٍ أٔٗ هفظخ ثبٍزغالي افزواع كوائٍ دتٕؾٗ اٌٍَـخ احلىىُِخ ػبكح يف
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ثؼغ احلبالد اخلبطخ ادلٕظىص ػٍُهب يف اٌمبٔىِْ ،مبثً رؼىَغ َلفؼٗ دلبٌه اٌرباءح اٌلوائُخ،
وَزُّي اٌزوفُض اإلعجبهٌ ثأٔٗ ال َمغ ثوغجخ ِبٌه اٌرباءح وهػبئٗ احلو ،وئمنب َمغ هغّب
ػٕٗ ِٓ فالي لواه َظله ِٓ ئكاهح اٌرباءاد.
وٕ٘ب خيزٍف اٌزوفُض االعجبهٌ ػٓ اٌزوفُض االفزُبهٌ اٌنٌ َزُ ثاهاكح ادلوفض
وهغجزٗ.
الفزع الجاىي :اجلَة املضؤولة عً ميح الرتاخيص اإلجبارية الدوائية
ختزٍف اجلهخ ادلَإوٌخ ػٓ ِٕؼ اٌزوافُض اإلعجبهَخ اٌلوائُخ فمل َظله ػٓ عهخ
ئكاهَخ ،ولل َظله ػٓ عهخ لؼبئُخ.
فزظله اٌزوافُض اإلعجبهَخ اإلكاهَخ ػٓ ٍٍـخ ئكاهَخ سلزظخ وٍفهب لبٔىْ ثواءاد
اإلفزواع مبٕؼ اٌوفض اإلعجبهَخ اٌلوائُخ دلٓ َـٍجهب ،ولل رجىن ادلشوع اجليائوٌ ٘نا إٌىع
ِٓ اٌزوافُض ؽُش رزىفً ِظٍؾخ ثواءح اإلفزواع ادلزىاعلح ثبدلؼهل اٌىؿين ٌٍٍّىُخ اٌظٕبػُخ
مبٕؼ ٘نٖ اٌزوافُض ،و٘نا ؽَت ادلبكح  ِٓ 18األِو ادلزؼٍك ثرباءح اإلفزواع.8
أِب اٌزوافُض اإلعجبهَخ اٌمؼبئُخ فزظله ػٓ عهخ لؼبئُخ سلزظخ ِإٍ٘خ ٌٍٕظو يف
ؿٍت اٌزوفُض اإلعجبهٌ اٌلوائٍ ػٕل ئِزٕبع طبؽت اٌرباءح أو فٍفٗ ػٓ اٍزغالذلب ،وَؼًّ
هبنٖ اٌزوافُض يف ػلح كوي ِٕهب فؤَب أَٓ َظله اٌمبػٍ لواهٖ ثظفخ ئثزلائُخ وهنبئُخ
وَمجً ٌٍـؼٓ ثبٌٕمغ يف أعً َ 61ىَ ِٓ رجٍُغٗ ئىل طبؽت اٌرباءح ،و٘نا ؽَت ادلبكح 633
ِٓ لبٔىْ ادلٍىُخ اٌفىوَخ اٌفؤٍَ.9
املطلب الجاىي :حاالت اللجوء اىل الرتاخيص اإلجبارية
ئطلاه اٌزوافُض اإلعجبهَخ اٌلوائُخ َؼل أِوا اٍزضٕبئُب ػًٍ احلمىق اإلٍزضضبهَخ
ٌٍؾمىق ادلزورجخ ػًٍ ِٕؼ اٌرباءح ،وٌنٌه فاْ اٌزوافُض اإلعجبهَخ ٌَُذ ِـٍمخ دتٕؼ يف
مجُغ األؽىاي وئمنب ٕ٘بن ؽبالد ِؼُٕخ َزُ فُهب ِٕؼ ٘نٖ اٌزوافُض.
ورٕمَ ُ ٘نٖ احلبالد ئىل ؽبالد ػبِخ إلطلاه اٌزوافُض اإلعجبهَخ رشزون فُهب
ادلٕزغبد اٌلوائُخ ِغ غًن٘ب ِٓ االفزواػبد(اٌفوع األوي) ،وؽبالد فبطخ ثبدلٕزغبد
اٌلوائُخ(اٌفوع اٌضبين).
الفزع األول :احلاالت العامة إلصدار الرتاخيص اإلجبارية

10

رزّضً احلبالد اٌؼبِخ إلطلاه اٌزوافُض اإلعجبهَخ يف ِب ٍٍَ :
أوال  -عدو اصتػالل االخرتاع أو عدو نفاية اصتػاللُ:

ئما مل َمُ طبؽت ثواءح افزواع ٌلواء ِؼٌن ثبٍزغالي االفزواع اٌلوائٍ ؿىاي 4

ٍٕىاد ِٓ ربهَـ ئَلاع ؿٍت اٌرباءح أو ٍٕ 1ىاد ئثزلاءا ِٓ ربهَـ طلوه اٌرباءح ،فُغىى ألٌ
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شووخ كواء أفوي أْ رزملَ ئىل ادلظٍؾخ ادلقزظخ ثـٍت ٌٍؾظىي ػًٍ روفُض ئعجبهٌ
الٍزغالي ذلنا اٌلواء ثَجت ػلَ اٍزغالي االفزواع أو ٔمض فُٗ.11
وٕ٘ب ػًٍ ادلظٍؾخ ادلقزظخ ؽَت ادلبكح  ِٓ 1/18األِو ادلزؼٍك ثرباءاد اإلفزواع أْ
حتمك ِٓ ػلَ االٍزغالي او ٌىعىك ٔمض فُٗ .وّب رزؾمك ثؼلَ وعىك ظووف ِشووػخ رربه
ػلَ االٍزغالي .وَىىْ ذلنٖ ادلظٍؾخ ٍٍـخ رملَوَخ أْ رملَو علَخ اٌَجت يف االٍزغالي أو
ػلَ االٍزغالي.
وجتله االشبهح أٔٗ يف ؽبٌخ وعىك ظووف ِمٕؼخ وِشووػخ ٌؼلَ اإلٍزغالي اٌلوائٍ ،فاْ
ادلشوع مل حيلك ادلهٍخ اٌيت ديىٓ ِٓ فالذلب أْ ََّؼ ٌظبؽت اٌرباءح اٌلوائُخ اٍزؼبكح افزواػٗ
اٌلوائٍ.
ثاىيا -أغزاض املصلحة العامة:

ؽَت ادلبكح  ِٓ 49األِو  17/11ادلزؼٍك ثرباءاد اإلفزواع فاْ ديىٓ ٌٍىىَو ادلىٍف

ثبدلٍىُخ اٌظٕبػُخ يف أٌ ولذِٕ ،ؼ روافُض اعجبهَخ ثبٍزغالي االفزواع دلظٍؾخ ِٓ ِظبحل
اٌلوٌخ أو ٌٍغًن اٌنٌ َزُ رؼُُٕٗ ِٓ ؿوفٗ .و٘نا يف ئؽلي احلبالد اٌزبٌُخ:
 -3ػٕلِب رَزلػٍ ادلظٍؾخ اٌؼبِخ يف رلبالد األِٓ اٌىؿين.
 -6ػٕلِب رَزلػٍ ادلظٍؾخ اٌؼبِخ يف رلبي اٌغلاء.
 -1ػٕلِب رَزلػٍ ادلظٍؾخ اٌؼبِخ رُّٕخ لـبػبد الزظبكَخ وؿُٕخ.
 -4ػٕلِب رَزلػٍ ادلظٍؾخ اٌؼبِخ يف رلبي اٌظؾخ .ال ٍُّب ػٕلِب َىىْ ٍؼو ادلىاك

اٌظُلالُٔخ احملُّخ ثىاٍـخ اٌرباءح سلبٌفب وِورفؼب ثبٌَٕجخ ٌألٍؼبه ادلزىٍـخ يف اٌَىق.12

مل َؼًّ ادلشوع ػًٍ ؽظو احلبالد اٌيت جتًن ٌٍىىَو ادلىٍف ثبدلٍىُخ اٌظٕبػُخ ِٕؼ
اٌزوافُض اإلعجبهَخ ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخََ ،زىؽً مٌه ِٓ وٍّخ "فبطخ" ووٍّخ "وال ٍُّب" ،شلب
َؼين ئعبىح اٍزقلاَ ٘نٖ اٌزوافُض يف ؽبالد أفوي وؾّبَخ اٌجُئخ اٌيت أطجؾذ ِٓ ادلهّبد
األٍبٍُخ اٌيت رمغ ػًٍ ػبرك اٌلوٌخ.
ثالجا -إصتػالل الرباءة بطزيكة خمالفة للكواعد التيافضية:
َؼزرب أؽل أٍجبة ِٕؼ اٌزوافُض اإلعجبهَخ اٌلوائُخ رؼَف طبؽت اٌرباءح يف اٍزؼّبي
ؽمٗ يف رٍه اٌرباءح مبب حيىي كوْ ادلٕبفَخ ادلشووػخ ِٓ لجً اٌغًن ،وادلمظىك ثنٌه ٍ٘
ادلّبهٍبد اٌيت لل ٍَغأ ذلب ِبٌه اٌرباءح اٌلوائُخ الؽزىبه اٌَىق ٍىاء وبٔذ وٍبئً ِجبشوح أو
غًن ِجبشوح وقفغ ٍؼو ادلٕزظ اٌلوائٍ ثـوَمخ رظً حلل اخلَبهح أو ِٕغ اٌزلهَت اٌفين مبب
َٕؼىٌ ٍٍجب ػًٍ ادلٕبفَخ ادلشووػخ.13
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ؤىىْ أِبَ ِٕبفَخ غًن ادلشووػخ ػٕلِب َمىَ ِبٌه اٌرباءح ثـوػ ادلٕزظ زلً اٌرباءح
اٌلوائُخ ثأٍؼبه ال رزٕبٍت ِغ لُّزٗ اٌَىلُخ وِغ اٌزىٍفخ أو األٍؼبه يف اٌلوي األفوي أو وبْ
ٕ٘بن رؼَف ِٓ ٔبؽُخ اٌىُّبد ادلـووؽخ يف اٌَىق اٌيت ال رىفٍ ٌَلاك احلبعُبد اجملزّؼُخ ِٓ
مٌه اٌلواء أو اإلرُبْ ولل ٔظذ ػًٍ ٘نٖ احلبٌخ ادلبكح  ِٓ 6/49األِو  11/17ؽُش عبء فُهب
أٔٗ" :ػٕلِب روي ُ٘ئخ لؼبئُخ أو ئكاهَخ أْ طبؽت اٌرباءح أو ِٓ ٘ى ِوفض ٌٗ ثبٍزغالذلب
ََزغً اٌرباءح ثـوَمخ سلبٌفخ ٌٍمىاػل اٌزٕبفَُخ".
ففٍ ؽبٌخ ِب ئما لوهد عهخ لؼبئُخ أو ئكاهَخ أْ ؿوَمخ االٍزغالي االفزواػٍ ِىػىع
اٌرباءح ثىاٍـخ طبؽت اٌرباءح أو ِٓ ٘ى ِوفض ٌى ثبٍزغالذلب ديٌ ثبٌمىاػل اٌزٕبفَُخ،
وَىىْ هأٌ اٌىىَو ثأْ اٍزغالي االفزواع مبٕؾٗ اٌزوفُض اإلعجبهٌ ٍُىلف رٍه ادلّبهٍخ.
وػٍُٗ فاْ اذللف ِٓ ٘نٖ اٌزوافُض ٘ى ِٕغ ادلّبهٍبد اٌيت رإكٌ ثبإلػواه ثباللزظبك
اٌىؿين وفٍك ثُئخ الزظبكَخ لبئّخ ػًٍ ِٕبفَخ ِشووػخ ،واٌيت رشىً أٍبٍُبد إٌظبَ اٌؼبَ
االلزظبكٌ.
رابعا -الرباءات املزتبطة:
ٔىىْ ثظلك روفُض ئعجبهٌ يف ؽبٌخ وعىك ثواءيت افزواع شلٍىوزٌن ٌشقظٌن
سلزٍفٌن ،وأْ اٍزغالي ئؽلامهب ال َزُ ئال ػٓ ؿوَك االفزواع اِفو ألٔٗ ديضً رملِب ٍِّىٍب
وأمهُخ الزظبكَخ ثبدلمبهٔخ ثبالفزواع األوي .ؤظوا ذلنا االهرجبؽ أعبى ادلشوع اجليائوٌ يف
ادلبكح  ِٓ 47االِو ٌ 17/11ظبؽت اٌرباءح األوي ؿٍت احلظىي ػًٍ روفُض ئعجبهٌ يف
ِىاعهخ االفزواع اِفو ،وّب َىىْ ذلنا األفًن ماد احلك يف ِىاعهخ األوي.14

وجتله االشبهح أْ ٘نٖ اٌوفظخ االعجبهَخ ال دتٕؼ ئال يف احللوك اٌؼووهَخ الٍزغالي
االفزواع ػًٍ اْ َشىً ٘نا االفزواع رملِب رمُٕب ٍِؾىظب وِظٍؾخ الزظبكَخ ٘بِخ ثبٌَٕجخ
ٌالفزواع ِىػىع اٌرباءح اٌَبثمخ.15
وّب ٌظبؽت اٌرباءح اٌَبثمخ احلك يف اٌوفظخ ادلزجبكٌخ ثشووؽ ِؼمىٌخ الٍزؼّبي

االفزواع ِىػىع اٌرباءح االؽمخ.16

الفزع الجاىي :الرتاخيص اإلجبارية املزتبطة باألدوية
ئْ ؿٍت ئطلاه روافُض ئعجبهَخ ٌٍّٕزغبد اٌلوائُخ َىىْ ِٓ لجً اٌىىَو ادلىٍف
ثبدلٍىُخ اٌظٕبػُخ ؽَت ادلبكح ٌ ،49ىٓ يف ِظو فبْ اٌمبئُ ثنٌه ٘ى وىَو اٌظؾخ .وػّىِب
ديىٓ أْ رىىْ يف ِب ٍٍَ:17

- 244 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .فتٍحت حىاس – جامعت انجزائر ( 3انجزائر)

أوال -عجش ننية األدوية عً صد احتياجات البالد:
ئما وبْ ئٔزبط اٌلواء ادلشّىي ثبحلّبَخ اٌمبٔىُٔخ ال َفٍ ثبؽزُبعبد اٌجالك ِٓ ٘نا
اٌلواء ،عبى ئطلاه روافُض ئعجبهَخ ذلنٖ ادلٕزغبد اٌلوائُخ هبلف ٍل ؽبعخ اٌجالك ِٓ ٘نٖ
ادلٕزغبد اٌؼووهَخ.
ثاىيا -اخنفاض جودة األدوية:
ئما ؽلس اخنفبع يف فؼبٌُخ اٌلواء يف ِؼبجلخ ادلوػًٔ ،زُغخ رمًٍُ وُّخ ادلىاك
اٌفؼبٌخ وادلإصوح يف اٌؼالط وّؾبوٌخ ٌزىفًن رىبٌُف اإلٔزبط فُغىى يف ٘نٖ احلبٌخ ئطلاه
روافُض ئعجبهَخ.
ثالجا -االرتفاع غري العادي يف أصعار األدوية:
ِٓ احلبالد اٌيت جيىى فُهب ئطلاه روافُض كوائُخ ئعجبهَخ ؽبٌخ االهرفبع غًن اٌؼبكٌ
يف أٍؼبه األكوَخ زلً اٌرباءحٍ ،ىاء أوبْ االهرفبع ِٕن ثلاَخ ادلٕزظ اٌلوائٍ يف اٌَىق أو ثؼل
ِلح ِٓ رَىَمٗ.
ئْ ادلشوع اجليائوٌ أكهط ٘نا ٍجت (اهرفبع اٍؼبه ادلىاك اٌظُلالُٔخ احملُّخ ثىاٍـخ
ثواءح) يف ثبة اٌزوافُض اإلعجبهَخ ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخ يف ادلبكح  ِٓ 49االِو  11/17ادلزؼٍك
ثرباءاد االفزواع ،ؽُش اْ ادلشوع ئوزفً ثبٌٕض فمؾ ػًٍ اٌزوافُض االعجبهَخ ٌٍّٕفؼخ
اٌؼبِخ.
رابعا -أدوية احلاالت احلزجة:
ئما رؼٍك ادلٕزظ اٌلوائٍ ادلشّىي ثبحلّبَخ ثؼالط احلبالد احلوعخ أو األِواع ادليِٕخ أو
ادلَزؼظُخ ،عبى ئطلاه روافُض كوائُخ ئعجبهَخ ذلنٖ األكوَخ ،وونٌه احلبي ئما رؼٍك األِو
مبب ََزقلَ ٌٍىلبَخ ِٓ ٘نٖ األِواع.
املطلب الجالح :شزوط وضوابط الرتخيص الدوائي اإلجباري
ػٕل رىافو أٌ ؽبٌخ ِٓ احلبالد ٍبٌفخ اٌنوو رمىَ احلبعخ إلطلاه اٌزوافُض اٌلوائُخ
اإلعجبهَخ ،وٌىٓ ٔظوا ٌىىْ رٍه اٌزوافُض رشىً اٍزضٕبء ػٓ احلك االؽزىبهٌ ٌٍّقزوع ،فاْ
ٕ٘بن رلّىػخ ِٓ اٌشووؽ واٌؼىاثؾ َزُ اٌزللُك يف وعىك٘ب لجً ئػـبء مٌه اٌزوفُض،
ٔىهك٘ب فُّب ٍٍَ:
 -3البح يف طلب الرتخيص الدوائي االجباري يف نل حالة على حدة:
وَمظل ثنٌه أْ َزُ اٌجذ يف وً ؿٍت ٌٍزوفُض اإلعجبهٌ ِٕفوكا أٌ كهاٍخ وً ؽبٌخ
ِٓ ؽبالد اٌزوفُض ػًٍ ؽلح ويف ئؿبه علاههتب اٌنارُخ ،حبُش أوعجذ اٌمىأٌن ادلمبهٔخ وونٌه
ارفبلُخ روثٌ كهاٍخ وً ؽبٌخ ٌٍزوفُض اإلعجبهٌ اٍزمالال ،ػّال ثأؽىبَ ادلبكح " "31ثفموهتب
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األوىل حبُش َزُ رللُك وً ؿٍت ثشىً َِزمً دلواػبح ِلي علواٖ وِلي أـجبق شووؽ
اٌزوافُض ػٍُٗ.18
 -6اٌ يهوٌ اهلدف مً الرتخيص اإلجباري ٍو توفري احتياجات الضوم احمللية:
ئْ اذللف األٍبٍٍ ِٓ اٌزوفُض اإلعجبهٌ ٘ى رىفًن اؽزُبعبد اٌَىق احملٍُخ ِٓ
األكوَخ اٌظبكه ذلب روافُض ئعجبهَخ .و٘نا ِب أولد ػٍُٗ ادلبكح  ِٓ 48األِو  11/17واٌيت
ٔظذ ػًٍ ػًٍ أٔٗ" :رىىْ اٌوفض اإلعجبهَخ ادلشبه ئٌُهب يف ادلبكح  18أػالٖ غًن ئٍزئضبهَخ
وَىىْ ٘لفهب األٍبٍٍ دتىَٓ اٌَىق اٌىؿُٕخ" ،وونا ادلبكح  ِٓ 13ارفبلُخ روَجٌ اٌفموح(و).
فال جيىى اٌٍغىء ئىل اٌزوافُض اإلعجبهَخ ِغ رىافو ادلٕزظ زلً احلّبَخ يف األٍىاق
احملٍُخ الٔزفبء اٌؼٍخ ِٓ اٌزوافُض ،ئال يف ؽبي وٕب ٔزؾلس ػٓ وىْ ادلٕزظ ِزىافوا ٌىٓ ثشووؽ
وأٍؼبه رزٕبىف ِغ ادلٕبفَخ ادلشووػخ وِغ اٌشووؽ اٌزغبهَخ ادلؼمىٌخ ،أٌ وعىك شلبهٍبد ِؼبكح

ٌٍّٕبفَخ.19

 -1قياو شزنة الدواء طالبة الرتخيص االجباري بالتفاوض مضبكا مع الشزنة الدوائية مالهة الرباءة
الدوائية:

20

أولد ادلبكح  ِٓ 48األِو  17/11وادلبكح  13فموح (ة) ِٓ ارفبلُخ روَجٌ ػًٍ أٔٗ،

َواػً ػٕل اطلاه اٌزوفُض اإلعجبهٌ أْ َضجذ ؿبٌت اٌزوفُض اإلعجبهٌ أٔٗ ثني فالي ِلح
ِؼمىٌخ زلبوالد علَخ ٌٍؾظىي ػًٍ روفُض افزُبهٌ ِٓ طبؽت اٌرباءح ٔظًن ِمبثً ػبكي
وأٔٗ أففك يف مٌه.
 -4احلل يف التعله:
ادلشوع اجليائوٌ يف األِو ادلزؼٍك ثرباءاد اإلفزواع مل َزىٍُ ػٓ احلك يف اٌزظٍُ ٌىٓ
ارفبلُخ روَجٌ أٌيِذ اٌلوي األػؼبء أْ رزُؼ فوطخ ٌٍـؼٓ يف اٌمواهاد اٌظبكهح مبٕؼ
اٌزوفُض اٌلوائٍ اإلعجبهٌ ،و٘نا يف ادلبكح  13فموح (ٌ) ِٕهب.
ؽُش َىىْ ِٓ ؽك طبؽت اٌرباءح اٌلوائُخ اٌزظٍُ يف اٌمواه اٌظبكه مبٕؼ اٌزوفُض
اإلعجبهٌ ٌٍغًنٌ .ىٓ ادلشوع مل َجٌن اجلهخ اٌيت َزُ اٌزظٍُ أِبِهب.
 -5التشاو الشزنة الدوائية املزخص هلا إجباريا بتيفيذ شزوط ومدة الرتخيص:
ئْ اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب ئعجبهَب ثبالٍزغالي جيت ػٍُهب اٍزغالي االفزواع
اٌلوائٍ يف احللوك وإٌـبق ادلىبين ،وفالي ادللح احمللكح ثمواه اٌزوفُض اٌلوائٍ اإلعجبهٌ ِٓ
ؽُش اٌىُّخ وادلىبْ وشووؽ اإلٔزبط واٌزؼىَغ ادلبيل ادلَزؾك ٌشووخ اٌلواء ِبٌىخ اٌرباءح
اٌلوائُخ .و٘نا ِب أولرٗ ادلبكح  ِٓ 1/ 46األِو  11/17ادلزؼٍك ثرباءاد اإلفزواع وادلبكح 13
فموح (ط) ِٓ ارفبلُخ روَجٌ.
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 -6عدو جواس التياسل عً الرتخيص الدوائي االجباري:
أولد ادلبكح  ِٓ 46األِو  11/17ادلزؼٍك ثرباءاد اإلفزواع

21

وادلبكح  13فموح (ٖ) ِٓ

ارفبلُخ روَجٌ ػًٍ أٔٗ ال جيىى اٌزٕبىي ػٓ اٌزوفُض اٌلوائٍ اإلعجبهٌ ٌٍشووبد اٌلوائُخ
األفوي ،ئال ئما الزوْ اٌزٕبىي ػٓ اٌزوفُض ثبٌزٕبىي ػٓ شووخ اٌلواء اٌيت مت اٌزوفُض ذلب
ثبإلٍزغالي .وأول ادلشوع اجليائوٌ أٔٗ َزُ ٘نا اإلٔزمبي ئال ثؼل ِىافمخ ادلظٍؾخ ادلقزظخ.
و٘نا رأوُلا ػًٍ اٌـبثغ اٌشقظٍ ٌٍزوفُض اإلعجبهٌ ورلػُّب دلووي اٌشووخ ِبٌىخ اٌرباءح
اٌلوائُخ.22
 -7حل الشزنة الدوائية مالهة الرباءة يف احلصول على مكابل عادل:
َؼل ِٕؼ اٌشووخ اٌلوائُخ طبؽجخ اٌرباءح ِمبثال ػبكال ِٓ األٌٍ اٌوئَُخ وأؽل
اٌشووؽ اٌالىِخ يف مجُغ ؽبالد وأٍجبة ؿٍت ئطلاه اٌزوافُض اإلعجبهَخ ،ؽىت واْ رؼٍك
االفزواع اٌلوائٍ ثبدلٕفؼخ اٌؼبِخ غًن اٌزغبهَخ او دلىاعهخ ؽبالد اٌـىاهب او ظووف اٌؼووهح
اٌمظىي .و٘نا ِب أولد ػٍُٗ ادلبكح  13فموح (ػ) ِٓ ارفبلُخ روَجٌ.
 -8احلل يف إلػاء الرتخيص الدوائي اإلجباري قبل أواىُ:
حيك دلىزت ثواءاد االفزواع أْ َـٍت ئٌغبء اٌزوفُض اإلعجبهٌ اٌلوائٍ لجً هنبَخ
ادللح ادلمو هح ٌٗ ئما رجٌن ٌٗ ىواي اٌلوافغ واألٍجبة اٌيت ِٓ أعٍهب مت ئطلاه لواه اٌزوفُض
اٌلوائٍ اإلعجبهٌ .و٘نا ِب أولرٗ ادلبكح  13فموح (ى) ِٓ ارفبلُخ روَجٌ.
وّب حيك ونٌه دلبٌه ثواءح اإلفزواع اٌلوائُخ أْ َـٍت ئٌغبء اٌزوفُض اإلعجبهٌ ألٔٗ
طبؽت ادلظٍؾخ األوىل يف ئهنبء اٌزوفُض اإلعجبهٌ لجً هنبَخ ادللح احمللكح ؽىت ََزؼُل
ٍُـورٗ اٌىبٍِخ ػًٍ اإلفزواع اٌلوائٍ ،وَزّزغ ثبؽزىبه اٍزغالي ادلٕزظ اٌلوائٍ وأصو ِٓ آصبه
ِٕؼ اٌرباءح اٌلوائُخ.
وال َىىْ مٌه اال ثيواي األٍجبة اٌيت طله ِٓ أعٍهب ٘نا اٌزوفُض ،ولل ؽلكد ادلبكح
ٍ 6/45ججٌن ديىٓ ػًٍ أٍبٍهّب أْ َـٍت طبؽت اٌرباءح اٌلوائُخ ٍؾت اٌوفظخ ومهب:
 -3ئما ىاٌذ اٌشووؽ اٌيت ثوهد ِٕؼ اٌوفظخ اإلعجبهَخ.
 -6ئما رجٌن أْ اٌشووؽ احمللكح مل رؼل ِزىفوح يف ادلَزفُل ِٓ اٌوفظخ اإلعجبهَخ
اٌلوائُخ.
وجتله اإلشبهح ٕ٘ب أٔٗ جيت ِواػبح ادلظبحل ادلشووػخ ٌشووخ اٌلواء ادلوفض ذلب
ئعجبهَب ثبإلٍزغالي ،و٘نا إلْ لواه ئٌغبء اٌزوفُض اإلعجبهٌ لجً هنبَخ ِلرٗ لل َؼو مبظبحل
اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب ثاٍزغالي ادلٕزظ اٌلوائٍ ،و٘نا ِب أولد ػٍُٗ ئرفبلُخ روَجٌ يف
ادلبكح  13فموح (ى).23
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وّب ٌٍّظٍؾخ ادلقزظخ احلك يف هفغ ؿٍت اإلٌغبء ئما الزٕؼذ ثىعىك ظووف رربه
اإلثمبء ػٍُهب ،وئما وبْ ادلَزفُل ِٓ اٌوفظخ ََزغً اإلفزواع احملٍّ ثبٌرباءح طٕبػُب أو لبَ
ثزؾؼًناد عبكح ِٓ أعً مٌه.24
املبحح الجاىي :املزانش الكاىوىية يف الرتاخيص اإلجبارية
َزورت ػٓ طلوه لواه اٌزوفُض اٌلوائٍ اإلعجبهٌ ظهىه ِواوي لبٔىُٔخ رىزَت ؽمىلب
وَزورت ػٍُهب اٌزياِبد و٘نا ثٌن اٌشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح(ادلـٍت األوي) ،واٌشووخ
اٌلوائُخ ادلوفض ذلب ئعجبهَب ثبإلٍزغالي (ادلـٍت اٌضبين).
املطلب األول :املزنش الكاىوىي للشزنة الدوائية مالهة الرباءة
َزؾلك ادلووي اٌمبٔىين ٌٍشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح ِٓ فالي ثُبْ ؽمىق اٌشووخ
(اٌفوع األوي) واٌزياِبهتب (اٌفوع اٌضبين).
الفزع االول :حكوم الشزنة الدوائية مالهة الرباءة
رزّضً ؽمىق اٌشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح يف ِب ٍٍَ:
أوال -اإلحتفاظ حبل ملهية الرباءة:
ئْ اٌشووخ اٌلوائُخ طبؽجخ االفزواع اٌلوائٍ رظً ِبٌىخ ٌٍرباءح اٌلوائُخ هغُ طلوه
لواه ٌشووخ أفوي ثبٌزوفُض اإلعجبهٌ ثبالٍزغالي ،وثنٌه رظً ذلب ؽمىلهب وبٍِخ ػًٍ
اٌرباءح اٌلوائُخ.وثنٌه ِٓ ؽك ٘نٖ اٌشووخ هٕ٘هب ،وّب جيىى ٌلائٓ رٍه اٌشووخ رىلُغ
احلغي ػٍُهب ثبػزجبه٘ب كافٍخ يف اٌنِخ ادلبٌُخ ٌٍشووخ اٌلوائُخ ادللَٕخ.25
ثاىيا -احلل يف اقتضاء املكابل املالي:
َورت اٌزوفُض اٌلوائٍ اإلعجبهٌ ؽمب ٌٍشووخ اٌلوائُخ طبؽجخ اٌرباءح يف الزؼبء
ادلمبثً ادلبيل ا دلٕبٍت اٌنٌ َواػً فُٗ اٌمُّخ االلزظبكَخ ٌرباءح اٌلواء ،ؿجمب دلب حتلك يف
اٌمواه اٌظبكه ثبٌزوفُض ويف ادلىاػُل احمللكح .ؤظذ ػًٍ مٌه ادلبكح  ِٓ 41األِو .2611/17
وَزؾلك ٘نا ادلمبثً يف شىً َٔت ِئىَخ ِٓ لُّخ األهثبػ اٌيت حتممهب اٌشووخ اٌيت
ؽظٍذ ػًٍ اٌزوفُض .وػًٍ مٌه َىىْ ِٓ ؽك اٌشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح االؿالع ػًٍ
ؽَبثبد شووخ اٌلواء ادلوفض ذلب اعجبهَب ؽىت رزّىٓ ِٓ ِوالجخ حتلَل ادلمبثً ادلبيل
ادلَزؾك ذلب.27
الفزع الجاىي :التشامات الشزنة الدوائية مالهة الرباءة
رزّضً اٌزياِبد اٌشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح ؽىي دتىٌن شووخ اٌلواء ادلوفض ذلب
عربا ِٓ ِجبشوح ؽمهب يف اٍزغالي ادلٕزظ اٌلوائٍ ،واٍزّواه ٘نٖ ادلّبهٍخ ؽىت اهنبء ِلح
اٌزوفُض اٌلوائٍ االعجبهٌ.
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ورزّضً ٘نٖ االٌزياِبد يف ِب ٍٍَ:
أوال -اإللتشاو بضناٌ التعزض الشخصي:
رٍزيَ اٌشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح ثبالِزٕبع ػٓ وً ِٓ شأٔٗ أْ َؼىق شووخ اٌلواء
ادلوفض ذلب ئعجبهَب ػٓ شلبهٍخ ؽمهب يف اٍزغالي ادلٕزظ اٌلوائٍ ،فال جيىى ٌٍشووخ األوىل
ِالؽمخ اٌشووخ اٌضبُٔخ ثبػزجبه٘ب ِمٍلح ٌٍلواء ،ومٌه ألْ طلوه اٌزوفُض هغّب ػٕهب ال َٕفٍ
ػٓ اٌشووخ ادلوفض ذلب عربَب طفزهب وشووخ ِوفض ذلب ثبإلٍزغالي.28
وجتله اإلشبهح أْ اٌشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح جيىى ذلب أْ رربَ روافُض كوائُخ
افزُبهَخ ػٓ ماد اٌرباءح اٌلوائُخ وال رضوَت ػٍُهب يف مٌه .وال َشىً ٘نا اٌفؼً رؼوػب
شقظُب ِٕهب ػًٍ اٌشووخ ادلوفض ذلب ئعجبهَب ،إلْ ئثواَ ِضً ٘نٖ اٌزوافُض ال َؼلو أْ َىىْ
شلبهٍخ ِٕهب حلمىلهب وّبٌىخ ٌٍرباءح اٌلوائُخ ،ؽىت وئْ وبٔذ ٘نٖ اٌزوافُض اٌلوائُخ
االفزُبهَخ شلُيح ثشووؽ أفظً شلب جيؼً اٌشووخ ادلوفض ذلب اعجبهَب يف وػغ أكىن يف
ادلٕبفَخ.29
واٌىالغ ِٓ األِو أْ ئثواَ ِضً ٘نٖ اٌزوافُض اٌلوائُخ االفزُبهَخ جيؼً ادلٕبفَخ ثٌن
اٌشووخ اٌلوائُخ طبؽجخ اٌزوفُض االفزُبهٌ وشووخ اٌلواء ادلوفض ذلب ئعجبهَب ِٕبفَخ
طؼجخ وشبلخ يف ماد اٌىلذ .ثُل أهنب ال رولً ػًٍ أٌ ؽبي اىل ِورجخ اٌزؼوع ،وال ديىٓ
جتٕت إٌزُغخ ئال ئما رؼّٓ اٌمواه اٌظبكه ثبٌزوفُض اإلعجبهٌ شوؿب َؼـٍ ٌٍشووخ ادلوفض
ذلب ئعجبهَب احلك يف االٍزفبكح ِٓ اٌشووؽ األفؼً اٌيت لل رزؼّٕهب اٌزوافُض اٌالؽمخ.
فاما فال لواه اٌزوفُض اإلعجبهٌ ِٓ ٘نا اٌشوؽ فال ديىٓ أْ رَزفُل اٌشووخ
ادلوفض ذلب ئعجبهَب مبب رزؼّٕٗ اٌزوافُض اجللَلح.30
ثاىيا -اإللتشاو بضناٌ تعزض الػري:
رؼّٓ اٌشووخ اٌلوائُخ طبؽجخ اٌرباءح رؼوع اٌغًن ٌشووخ اٌلواء ادلوفض ذلب عربا
ثبالٍزغالي ،فزؼً اٌشووخ األوىل ِبٌىخ اٌرباءح اٌلوائُخ هغُ طلوه لواه اٌزوفُض
اإلعجبهٌ ،وذلب احلوَخ يف اٌزظوف فُهب وّب ذلب احلك يف اٌلفبع ػٕهب ئما ِب لٍلد ِٓ لجً
اٌشووبد ادلٕبفَخ اٌيت رياؽُ اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب ثبالٍزغالي.
وثنٌه فّٓ اٌـجُؼٍ أْ رٍزيَ اٌشووخ ِبٌىخ اٌرباءح ثبٌزلفً ثٕبءا ػًٍ ؿٍت ِٓ شووخ
اٌلواء ادلوفض ذلب اعجبهَب ٌىٍ رىلف ٔشبؽ ادلٕبفَخ غًن ادلشووػخ ،ودتىٓ اٌشووخ االفًنح
ِٓ االٍزغالي اذلبكب حلمهب.31
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ثالجا -اإللتشاو بضناٌ وجود الرباءة الدوائية وصحتَا:
َفزوع طلوه اٌزوفُض اٌلوائٍ اإلعجبهٌ أْ اٌرباءح اٌلوائُخ لبئّخ ،ورٍزيَ اٌشووخ
اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح ثأْ رٍَُ شووخ اٌلواء ادلوفض ذلب ئعجبهَب ثبإلٍزغالي ادلَزٕلاد
ادلإَلح ٌنٌه.
وّب رٍزيَ اٌشووخ اٌلوائُخ ثلفغ اٌوٍىَ ادلموهح لبٔىٔب ،و٘نا ؽىت ال ثَمؾ ؽمهب
اإلٍزئضبهٌ ػًٍ اٌرباءح اٌلوائُخ .32وّب رٍزيَ ثلفغ اٌزؼىَؼبد اٌالىِخ جلرب األػواه اٌيت
حلمذ ثشووخ اٌلواء ادلوفض ذلب عربا ثَجت ٍمىؽ اٌرباءح اٌلوائُخ اٌيت أػلد ػلهتب

الٍزغالذلب ؿىي ِلح اٌزوفُض اإلعجبهٌ.33

وٕ٘ب ٕ٘بن رَبؤي َزجبكه يف األم٘بْ و٘ىِ :ب ِظًن اٌزوفُض اإلعجبهٌ اٌلوائٍ ؽبٌخ
ثـالْ اٌرباءح اٌلوائُخ ثَجت فملاهنب أؽل شووؿهب؟ ِضال(اجللح واٌمبثٍُخ ٌٍزـجُك اٌظٕبػٍ
واإلثلاع) ،وِب ِلي رأصًن ٘نا األِو ػًٍ ؽمىق واٌزياِبد اٌشووخ ِبٌىخ اٌرباءح اٌلوائُخ؟
اٌىالغ ِٓ األِو أٔٗ ػٕل اإلعبثخ ػًٍ ٘نٖ األٍئٍخ جيت اٌزفولخ ثٌن ؽبٌزٌن:34
احلالة االوىل :اما مت اوزشبف ثـالْ اٌرباءح اٌلوائُخ ِٓ لجً اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض
ذلب اعجبهَب ثبالٍزغالي:
ٕ٘ب رمىَ ٘نٖ األفًنح ثوفغ كػىي اٌجـالْ وَظله ذلب ؽىُ هنبئٍ َمؼٍ ثجـالْ
اٌرباءح اٌلوائُخ ،ويف ٘نٖ احلبٌخ َىىْ ِٓ ؽمهب االِزٕبع ػٓ كفغ ادلمبثً ادلبيل َِزمجال ٌشووخ
اٌلواء ِبٌىخ اٌرباءح اٌيت لؼً ثجـالهنب.
ئْ كفغ ادلمبثً يف ادلَزمجً ال َضًن طؼىثخ ؽُش أٗ ِٓ ؽك اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض
ذلب ثبالٍزغالي االِزٕبع ػٓ كفغ ادلمبثً .ئال أٔٗ َىعل ئشىبي ثبٌَٕجخ ٌٍّمبثً اٌنٌ كفؼزٗ ٘نٖ
اٌشووخ يف اٌفزوح اٌَبثمخ لجً ثـالْ اٌرباءحٌ .ىٓ ٕ٘ب ٔمىي اْ احلىُ ثجـالْ اٌرباءح
اٌلوائُخ ال َٕفٍ االٍزفبكح اٌىالؼُخ اٌيت ؽممزهب اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب اعجبهَب
ثبالٍزغالي ؿىاي ِلح اٌزوفُض وؽىت احلىُ ثبٌجـالْ.
وٕ٘ب ٕ٘بن ٍإاي آفو َزجبكه يف اٌن٘ٓ و٘ى :ئما ِب لؼٍ ثجـالْ اٌرباءح اٌلوائُخ فهً
َىىْ ِٓ ؽك اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب ئعجبهَب ثبالٍزغالي اٌوعىع ػًٍ اٌشووخ ِبٌىخ
اٌرباءح اٌلوائُخ ثبٌزؼىَغ ػّب حلمهب ِٓ أػواه ِٓ عواء احلىُ ثبٌجـالْ؟
م٘ت اٌفمٗ اىل أٔٗ ال حيك ٌٍشووخ ادلوفض ذلب ئعجبهَب اٌوعىع ػًٍ شووخ اٌلواء
ٌألٍجبة اٌزبٌُخ:
 -3أْ طؾخ اٌرباءح اٌلوائُخ رىىْ ػوػخ ٌٍغلي كوِب ؽىت أزهبء ِلهتب هغُ طلوه

اٌمواه مبٕؾهب أٌ أْ لوَٕخ طؾخ اٌرباءح ٌَُذ لبؿؼخ وامنب ثَُـخ رمجً ئصجبد اٌؼىٌ.35
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 -6ئْ اٌشووخ اٌلوائُخ رلافغ ػٓ طؾخ اٌرباءح كوْ ئمهبي أِبَ اٌمؼبء .وثنٌه فبْ
ػلَ اٌزؼىَغ َوعغ اىل أمـبع ػاللخ اٌَججُخ ثٌن اخلـأ واٌؼوه.
 -1ئْ اٌؼوه اٌنٌ أطبة اٌشووخ اٌلوائُخ َفىق ثىضًن اٌؼوه اٌنٌ أطبة اٌشووخ
ادلوفض ذلب اعجبهَب ،ثَجت فملاهنب ٌىً ؽمىلهب ادلبٌُخ إٌبجتخ ِٓ اٌزوافُض االفزُبهَخ
واإلعجبهَخ ثَجت ثـالْ ثواءهتب اٌلوائُخ.36
احلالة الجاىية :دتضً ٘نٖ احلبٌخ يف رىطً ئؽلي اٌشووبد اٌلوائُخ األفوي ِٓ فالي
اٌىطف ادلىعىك ثـٍت اٌرباءح اىل اوزشبف ثـالهنب الفزمبك٘ب ٌشوؽ اجللح ِضال .فزَبهع اىل
هفغ اٌلػىي وَظله احلىُ ثجـالْ اٌرباءح اٌلوائُخ.
ويف ٘نٖ احلبٌخ وبْ ِمزؼً اٌمىاػل اٌؼبِخ أال َىىْ حلىُ اٌجـالْ أصو ثبٌَٕجخ
ٌٍشووخ ادلوفض ذلب ئعجبهَب ثبالٍزغالي ،ومٌه ئػّبال دلجلأ َٔجُخ األؽىبَ اٌمؼبئُخ.
وثـجُؼخ احلبي فاْ ئػالْ ِىزت ثواءاد االفزواع ػٓ ئٌغبء اٌرباءح ئىل ؽىُ هنبئٍ
َمؼٍ ثجـالهنب ؤشو مٌه احلىُ يف ٔشوح ثواءاد االفزواع ِفبكٖ أْ اٌرباءح اٌلوائُخ لل
أمؼذ يف ِىاعهخ اٌىبفخ ،وثنٌه َىىْ ٌٍشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب ثبالٍزغالي االٍزفبكح ِٓ
ؽىُ اٌجـالْ اٌنٌ َظله دلظٍؾخ شووخ كواء افوي غًن٘ب.37
املطلب الجاىي :املزنش الكاىوىي للشزنة الدوائية املزخص هلا جربا
ئْ اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب عربا ثبالٍزغالي ذلب احلك يف اٍزغالي االفزواع
اٌلوائٍ (اٌفوع األوي) ،وّب رٍزيَ ِمبثً مٌه ثلفغ ِجٍغ ِٓ ادلبي ٌٍشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح
(اٌفوع اٌضبين).
الفزع األول :احلل يف اصتػالل امليتج الدوائي
َزّضً ِؼّىْ ٘نا احلك يف ختىًَ اٌشووخ ادلوفض ذلب ؽك رظُٕغ االفزواع اٌلوائٍ
وؿوؽٗ ٌٍجُغ يف احللوك اٌيُِٕخ وادلىبُٔخ اٌىاهكح يف لواه اٌزوفُض اٌلوائٍ االعجبهٌ.
َزُّي ٘نا احلك ثبٌـبثغ اٌشقظٍ ؽُش رىىْ شقظُخ ادلزؼبلل زلً اػزجبه ػٕل
اٌزؼبلل .وثٕبءا ػًٍ مٌه فبْ اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب اعجبهَب واْ وبٔذ رزّزغ ثبحلك يف
االٍزغالي ،اال اهنب ال دتٍه اٌزظوف يف ٘نا احلك ،وال دتٍه اٌزظوف ِٓ اٌجبؿٓ ،وال دتٍه
اٌزٕبىي ػٓ ؽمهب يف االٍزغالي.
اْ ٍمىؽ اٌرباءح أػؾً عياء اؽزُبؿٍ ،مٌه ِب ٘ى ِموه ِٓ ِؼّىْ ٔض ادلبكح ِٓ 55
األِو  17/11ام ٔظذ ػًٍ أٔٗ" :ئما أمؼذ ٍٕزبْ ػًٍ ِٕؼ اٌوفظخ اإلعجبهَخ ومل َلهن ػلَ
االٍزغالي أو إٌمض فُٗ الفزواع ؽبى ػًٍ ثواءح ،ألٍجبة رمغ ػًٍ ػبرك طبؽجهب ،ديىٓ ٌٍغهخ
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اٌمؼبئُخ ادلقزظخ ثٕبءا ػًٍ ؿٍت اٌىىَو ادلؼين وثؼل اٍزشبهح اٌىىَو ادلىٍف ثبدلٍىُخ اٌظٕبػُخ،
أْ رظله ؽىّب ثَمىؽ اٌرباءح".
الفزع الجاىي :االلتشاو بدفع املكابل
َمغ ػًٍ ػبرك اٌشووخ اٌلوائُخ ادلوفض ذلب ئعجبهَب ثبالٍزغالي االٌزياَ ثلفغ ادلمبثً
ادلبيل ٌٍشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح ومٌه ؿجمب ٌٍـوَمخ اٌيت ؽلك٘ب اٌمواه اٌظبكه
ثبٌزوفُض اٌلوائٍ اإلعجبهٌ.38
خامتة:
َؼًّ اٌزوفُض اإلعجبهٌ اٌلوائٍ ػًٍ اٌزىفُك ثٌن ِظٍؾخ اجملزّغ يف اٍزغالي افزواع
اِزٕغ طبؽجٗ ػٓ اٍزغالٌٗ ،أو ػٓ اٍزغالٌٗ ثشىً َىفٍ ؽبعخ اٌَىق ،أو كػذ احلبعخ
الٍزغالٌٗ ِٓ لجً اٌغًن ،وثٌن ِظٍؾخ طبؽت االفزواع ادلّٕىػ ػٕٗ ثواءح ثؼلَ ئٍمبؿهب ٌزقٍفٗ
ػٓ اٌىفبء ثبالٍزغالي؛ فُظً ادلقزوع ثنٌه ِبٌىبً ٌٍرباءح ،ثً وحيظً ػًٍ رؼىَغ ػبكي ِٓ
ادلوفض ٌٗ عربَبً.
ثؼل ػوػٕب دلىػىع اٌزوافُض اإلعجبهَخ يف رلبي اٌظٕبػخ اٌلوائُخ ،الؽظٕب أْ
ادلشوع اجليائوٌ اوزفً ثبٌٕض ػٍُهب يف ِبكح واؽلح يف األِو ادلزؼٍك ثرباءح االفزواع ،ػًٍ
ػىٌ ارفبلُخ روَجٌ اٌيت ػبجلذ ٘نٖ اٌزوافُض ثؼٕبَخ.
وجتله اإلشبهح أْ ِىػىع اٌزوافُض وئْ وبْ حيظً ثأمهُخ ِٓ إٌبؽُخ إٌظوَخ ئال
أهنب لٍٍُخ احللوس يف اٌىالغ ِٓ إٌبؽُخ اٌؼٍُّخ .واٌلًٌُ ػًٍ مٌه أٔٗ ؽَت حبضٕب مل حيلس
وأْ مت ئطلاه ؽبٌخ واؽلح ِٓ ؽبالد اٌزوفُض اإلعجبهٌ يف اجليائو ،وال ؽىت يف اٌلوي
اٌؼوثُخ.
و أـاللب ِٓ ٘نا ادلجلأ وؽىت ال ٔىىْ لل ؽلكٔب اٌلاء كوْ أْ ٔظف ٌٗ اٌلواء فبٕٔب
ٔمىي ئْ اٌزوافُض اإلعجبهَخ ٌَُذ وؽل٘ب ٍ٘ احلً األِضً دلؼبجلخ ٔمض األكوَخ ،وئمنب ديىٓ
ِؼبجلخ ٘نا إٌمض ِٓ فالي ِب رىطٍذ ئٌُٗ اٌلهاٍخ ِٓ ٔزبئظ واٌزىطُبد.
أ -اليتائج:

 -3اٌزوفُض اإلعجبهٌ اٌلوائٍ ٌٌُ ئالّ اٍزضٕبء َوك ػًٍ احلك االٍزئضبهٌ ثبٍزغالي

االفزواع اٌنٌ رىفٍٗ اٌرباءح دلبٌىهب ،زللكا حببالد ِؼُٕخ ،وِموؤب ثشووؽ زللكح ،فاما مل
رزىافو أٌ ِٕهب أو رؼنه حتمك شووؿهب ،فأٗ َُظبه ئىل األطً ثَوَبْ احلك االٍزئضبهٌ.
ََ -6زّل األٍبً اٌمبٔىين ٌٍزوافُض اإلعجبهَخ اٌلوائُخ ثبٍزغالي ِىػىع اٌرباءح
ِٓ اٌمىأٌن اٌىؿُٕخ ،وِٓ االرفبلبد اٌلوٌُخ ،وػًٍ وعٗ اخلظىص ارفبلُخ اٌزوَجٌ اٌيت
أولد ِب ٍجك ئلواهٖ يف ارفبلُخ ثبهٌَ ِٓ ؽك اٌلوي يف اختبم ئعواءاد رشوَؼُخ دتٕؼ هبب
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روافُض ئعجبهَخ ٌزؾىي كوْ ِب َٕزظ ِٓ رؼَف يف ِجبشوح احلك االٍزئضبهٌ اٌنٌ رىفٍٗ ثواءح
االفزواع.
 -1ئْ عؼً اجلهبد اإلكاهَخ ادلؼُٕخ مبٕؼ ثواءاد االفزواع ٍ٘ اٌيت دتٕؼ اٌزوفُض
اإلعجبهٌ يف ثواءاد افقزواع اٌلوائُخ ٘ى هأٌ ٍلَل ِٓ ادلشوع وىْ رٍه اجلهبد أوضو افزظبطبً
وفربح ثبالفزواػبد اٌيت َُّٕؼ ػٕهب ثواءاد أو روافُض.
ب -التوصيات:

 -3اٌمُبَ ثاٍزواك ادلٕزغبد اٌلوائُخ احملُّخ ثرباءح افزواع ِٓ ثٍل آفو (اإلٍزواك
ادلىاىٌ) ،وَؼزرب ٘نا ؽال ِٕبٍجب ٌٍجٍلاْ اٌيت ٌَُذ ٌلَهب ثُٕخ حتزُخ رزُؼ ذلب رظُٕغ األكوَخ
وثبٌزبيل ئٍزقلاَ اٌزوفُض اإلعجبهٌ ،ألْ اٌؼمجخ رزّضً يف طؼىثخ رٕفُن ِضً ٘نٖ
اٌزوافُض ِٓ إٌبؽُخ اٌؼٍُّخ.
 -6اٌمُبَ ثزؾًٍُ ادلٕزظ اٌلوائٍ دلؼوفخ ِىىٔبرٗ مث زلبوٌخ اٌىطىي ئىل ِٕزغبد
كوائُخ رمزوة ِٕٗ يف اٌفؼبٌُخ اٌؼالعُخ ػٓ ؿوَك اٌىُّبء اٌزىافمُخ ،األِو اٌنٌ أزهغزٗ
ثؼغ اٌلوي ِضً اٌظٌن واذلٕل واٍجبُٔب ووىثب اٌيت رىطٍذ ئىل ئٔزبط األكوَخ ػٓ ؿوَك
اٌزىٕىٌىعُب احلُىَخ ،وِٓ مت وطىذلب ؽىت ٌزظلَو ِٕزغبهتب ِٓ األكوَخ.
 -1رؼلًَ األِو ادلزؼٍك ثرباءح االفزواع ٌُٕظُ ثشىً واػؼ اٌزوافُض اإلعجبهَخ
ثظفخ ػبِخ واٌزوافُض اإلعجبهَخ اٌلوائُخ ثظفخ فبطخ وَىىْ ٘نا ػٓ ؿوَك ئكهاط ِىاك
وبٌزبيل:
أ -ئكهاط ِبكح رٕض ػًٍ ؽك طبؽت اٌرباءح اٌلوائُخ اٌزظٍُ يف اٌمواه اٌظبكه مبٕؼ
اٌزوفُض اإلعجبهٌ ٌٍغًن.
ة -اكهاط ِبكح رؼـٍ ِهٍخ ئػبفُخ ٌظبؽت اٌرباءح ئما ِب حتمك أْ ػلَ ئٍزغالي
ٌالفزواع َوعغ ئىل أٍجبة لبٔىُٔخ أو فُٕخ أو الزظبكَخ فبهعخ ػٓ ئهاكرٗ.
ط -ئكهاط ِبكح رزؼٍك جبياء اٌزٕبىي ػٓ اٌزوفُض اإلعجبهٌ ِٓ اٌجبؿٓ حبُش ٍَؾك ٘نا
اٌزٕبىي اٌجـالْ وفملاْ ادلوفض ٌٗ حلمٗ يف مٌه اٌزوفُض.
 -4ئٔشبء جلبْ ئكاهَخ دلواعؼخ أٍؼبه اٌلواء إلجيبك اٌغـبء اٌمبٔىين ٌزجين ٍُبٍخ
اٌزوافُض اإلعجبهَخ ؽبي رؼَف ِبٌه اٌرباءح يف أٍؼبه رٍه األكوَخ ،حبُش َزُ ئجيبك اذلُبوً
اٌزٕظُُّخ واٌمبٔىُٔخ ٌزٍه اٌٍغبْ لجً اإلللاَ ػًٍ االٔؼّبَ الرفبلُخ روَجٌ ِغ ػووهح رىفًن
اٌٍغبْ واٌىىاكه اٌـجُخ ماد اٌملهاد اٌـجُخ واخلرباد اٌفُٕخ اٌؼبٌُخ.
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 -5جيت رجين ٔظبَ كلُك وؽبىَ ٌفؾض ثواءاد االفزواع اٌلوائُخ لجً رَغٍُهب
ٌٍؾٍُىٌخ كوْ اؽزُبي اٌشووبد اٌلوائُخ ػًٍ ٔظبَ اٌرباءاد ِٓ فالي ئكفبي رؼلَالد غًن فؼبٌخ
ػًٍ أكوَخ اٍزٕفند ِلك محبَزهب ٌزّلَل رٍه احلّبَخ.
اهلوامش:
1

 -ػغخ اجلُاليل ،ثواءح اإلفزواع فظبئظهب ومحبَزهبِ ،ىٍىػخ ؽمىق ادلٍىُخ اٌفىوَخ ،طِٕ ،6شىهاد ىَٓ

احلمىلُخ ،ثًنودٌ ،جٕبْ.6135 ،

 - 2األِو هلُ  07/03ادلإهؿ يف  39عىاْ  6111ادلزؼٍك ثرباءاد اإلفزواعِٕ ،شىه يف اجلوَلح اٌومسُخ ادلإهفخ

ثزبهَـ  61عىاْ  ،6111اٌؼلك .44

َ - 3ـٍك ػٍُهب ثبٌفؤَُخ " "ADPICوثبإلصلٍُيَخ رَُّخ "  ،"TRIPSوٍ٘ ئرفبلُخ أثوِذ يف  36أفوًَ 3994
مبواوش ،واجليائو مل رٕظُ ئٌُهب ثؼل.

 - 4ادلبكح  ِٓ 18األِو ادلزؼٍك ثرباءاد اإلفزواع.

ِ - 5ىن مجبي اٌلَٓ زلّل زلّىك ،احلّبَخ اٌلوٌُخ ٌرباءاد االفزواع يف ػىء ارفبلُخ روَجٌ واٌمبٔىْ ادلظوٌ،
كاه اثى اجملل ٌٍـجبػخِ ،ظو ،6111 ،ص .51

 - 6مسُؾخ اٌمٍُىيب ،ادلٍىُخ اٌظٕبػُخ ،كاه إٌهؼخ اٌؼوثُخ ،اٌمب٘وح ،3998 ،ص .143

ٔ - 7ظو أثى اٌفزىػ فوَل ؽَٓ ،محبَخ ؽمىق ادلٍىُخ اٌفىوَخ يف اٌظٕبػبد اٌلوائُخ -كهاٍخ ِمبهٔخ  -كه اجلبِؼخ
اجللَلح ،اإلٍىٕلهَخِ ،ظو ،6117 ،ص .446

 - 8ػغخ اجلُاليل ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .394
9

 -ػجل اهلل اخلوشىَ ،اٌزوافُض اإلعجبهَخ ٌرباءاد االفزواع كهاٍخ ِمبهٔخ يف اٌمبٔىْ األهكين واٌمبٔىْ ادلظوٌ

وارفبلُيت ثبهٌَ وروثٌِ ،إرٗ ٌٍجؾىس واٌلهاٍبد ،األهكْ ،ع ِ ،4ظ  ،6111 ،5ص .611

ٔ - 10ظو اثى اٌفزىػ فوَل ؽَٓ ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص ص .496 -491
 - 11ادلبكح  ِٓ 18األِو  07/03ادلزؼٍك ثرباءاد االفزواع.

 - 12يف ٘نٖ اٌفموح ادلشوع ألو طواؽخ حبّبَخ ادلىاك اٌظُلالُٔخ مبىعت ثواءح اإلفزواع.
13

 -هًن ٍؼىك مسبوٌ  ،ثواءح اإلفزواع يف اٌظٕبػبد اٌلوائُخ (اٌزٕظُُ اٌمبٔىين ٌٍزوافُض اإلرفبلُخ يف ػىء

ِٕظّخ اٌزغبهح اٌؼبدلُخ) ،كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،ػّبْ ،6133 ،ص .351

14

 -رٕض ادلبكح  47ػًٍ أٔٗ" :ئم ا مل َىٓ ئٍزغالي اإلفزواع احملٍّ ثرباءح شلىٕب كوْ ادلَبً ثبحلمىق إٌبجتخ

ػٓ ثواءح ئفزواع ٍبثمخ ،فأٗ ديىٓ ِٕؼ هفظخ ئعجبهَخ ٌظبؽت اٌرباءح االؽمخ ثٕبءا ػًٍ ؿٍت ِٕٗ".

 - 15ادلبكح  ِٓ 6/47األِو  07/03ادلزؼٍك ثرباءاد االفزواع.
 - 16ادلبكح  ِٓ 1/47األِو  07/03ادلزؼٍك ثرباءاد االفزواع.

ٔ - 17ظو اثى اٌفزىػ فوَل ؽَٓ ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص ص .535 -531
18

 -ػجل اٌوؽُُ ػٕزو ػجل اٌومحٓ ،أصو ارفبلُخ روَجٌ ػًٍ اٌظٕبػبد اٌلوائُخ ،كاه اٌفىو اجلبِؼٍ،

اإلٍىٕلهَخِ ،ظو ،ص. 145

19

 -هِبء فبٌل عىكح ،رأصًن لىأٌن ادلٍىُخ اٌفىوَخ اٌظٕبػُخ ػًٍ اٌظٕبػبد اٌلوائُخ  -كهاٍخ ِمبهٔخ  -هٍبٌخ

ِبعَزًن يف اٌمبٔىْ اخلبص ،عبِؼخ إٌغبػ اٌىؿُٕخ ٔبثٌٍ ،فٍَـٌن ،6137 ،ص .85
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20

ٔ -ظذ ادلبكح  ِٓ 19األِو  07/03ػًٍ أٔٗ" :ػًٍ وً شقض َـٍت هفظخ اعجبهَخ......أْ َضجذ ثأٔٗ لبَ

ثزملًن ؿٍت ٌظبؽت اٌرباءح ومل ََزـغ احلظىي ِٕٗ ػًٍ هفظخ رؼبللَخ ثشووؽ ِٕظفخ".

21

ٔ -ظذ ادلبكح  ِٓ 46األِو  07/03ػًٍ أٔٗ " :ال ديىٓ ٔمً اٌوفظخ اإلعجبهَخ ئال ِغ عيء ادلإٍَخ أو احملً

اٌزغبهٌ ادلٕزفغ هبب ،وال َزُ ٘نا اإلٔزمبي ئال ثؼل ِىافمخ ادلظٍؾخ ادلقزظخ".
23

-Haas Michel: Brevet de medicament en droit francais, édition litec, 1995, p75

22

 -رٕض ادلبكح  13فموح (ى) ػًٍ أٔٗ...":شوَـخ ِٕؼ محبَخ وبفُخ ٌٍّظبحل ادلشووػخ ٌألشقبص اٌنَٓ أعُي

ذلُ ٘نا اإلٍزقلاَ".

 - 24ادلبكح  ِٓ 5/64األِو  07/03ادلزؼٍك ثرباءاد االفزواع.
25

ٍُٕ -ىد ؽٍُُ كوً ،لبٔىْ ثواءاد اإلفزواعِٕ ،شأح ادلؼبهف اإلٍىٕلهَخ ،6111 ،ص  165وِب ثؼل٘ب .وّب

أولد ػًٍ مٌه ادلبكح  ِٓ 66لبٔىْ ادلٍىُخ اٌفىوَخ ادلظوٌ.

26

 -رٕض ادلبكح  ِٓ 41األِو  07/03ػًٍ أٔٗ ":دتٕؼ اٌوفظخ اإلعجبهَخ ِمبثً رؼىَغ ِٕبٍت ،وؽَت احلبٌخ،

َواػً اٌمُّخ اإللزظبكَخ ذلب".

27

ٍ -ؼُل ٍؼل ػجل اٌَالَٔ ،يع ادلٍىُخ ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخ ،ثواءاد اإلفزواع ،كاه إٌهؼخ اٌؼوثُخ ،اٌمب٘وح،6111 ،

ص .356

ِ - 28لؽذ أىه ٔبفغ ،زلّل ِظـفً اذلبكٌ ،األىِخ اٌوإ٘خ ٌَىق اٌلواء يف ِظو ،كاه ٔشو اٌضمبفخ ،االٍىٕلهَخ،
 ،6136ص .616

َ - 29بٍو زلّل عبك اهلل ،ارفبلُخ ؽمىق ادلٍىُخ اٌفىوَخ وطٕبػخ اٌلواء يف ِظو ،كاه إٌهؼخ اٌؼوثُخ ،اٌمب٘وح،
 ،6113ص.616

ٔ - 30ظو اثى اٌفزىػ فوَل ؽَٓ ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .451

 - 31اٌزياَ اٌشووخ اٌلوائُخ ِبٌىخ اٌرباءح ٘ى اٌزياَ ثجني ػٕبَخ وٌٌُ اٌزياَ ثزؾمُك ٔزُغخ.
ٍُٕ - 32ىد ؽٍُُ كوً ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .175

ٔ - 33ظو اثى اٌفزىػ فوَل ؽَٓ ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .451
 - 34ادلوعغ ٔفَٗ ،ص .457
35

 -وٕؼبْ األمحو" ،احلّبَخ اٌلوٌُخ ٌٍٍّىُخ اٌظٕبػُخ" ،حبش ِملَ ئىل ٔلوح اٌىَجى اٌىؿُٕخ ػٓ ادلٍىُخ

اٌفىوَخ ألػؼبء اٌزلهٌَ وؿالة احلمىق يف اجلبِؼخ األهكُٔخ واٌيت رٕظّهب ادلٕظّخ اٌؼبدلُخ ٌٍٍّىُخ اٌفىوَخ
ثبٌزؼبوْ ِغ اجلبِؼخ األهكُٔخ ،وادلٕؼملح يف ػّبْ يف اٌفزوح ِٓ  6ئىل  9أثوًَ  ،6114ص ِٕ ،9شىهح ػًٍ ادلىلغ:
www.wipo.int/edocs/mdocs/.../wipo_ip_uni_amm_04_2.doc

36

 -زلّىك سلزبه امحل ثوَوٌ ،االٌزياَ ثبٍزغالي ادلجزىواد اجللَلح  ،كاه اٌفىو اٌؼويب ،اٌمب٘وح ،ثلوْ ربهَـ

ٔشو ،ص .516

 - 37ادلبكح  ِٓ 51األِو  07/03ادلزؼٍك ثرباءاد االفزواع.
 - 38ادلبكح  ِٓ 43األِو  07/03ادلزؼٍك ثرباءاد اإلفزواع.
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