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 .Iمقدمة:
صادقت البالد التونسية عىل العديد من االتفاقيات متاشيا مع سياستها الهادفة إىل زيادة حجم صادراتها وتحقيقا لهدفها املتمثل يف مزيد االندماج مع االقتصاد
مم جعلها تأخذ عىل عاتقها
العاملي .فبموجب انخراطها يف منظمة التجارة العاملية سنة  ،1995وقّعت تونس عىل االتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة ّ
عددا كبريا من االلتزامات املتعلقة بتفكيك القيود املتصلة بالنفاذ إىل سوقها يف مجال الصناعات الشبكية .يف خضم هذا االتفاق ،نجد االتفاق املتعلق بجوانب
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة الذي يعترب اتفاقا قانونيا دوليا تم إبرامه بني أعضاء منظمة التجارة العامليّة والذي يضبط املعايري املتعلّقة بحقوق
امللكية الفكريّة .ويف السنة ذاتها ،انخرطت تونس باالتحاد املغاريب وأمضت اتفاق الرشاكة مع االتحاد األورويب بهدف تحرير املبادالت فيام بينها يف املجال
الصناعي.
2
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ويف األثناء ،انتقلت اسرتاتيج ّيات االتحاد األورويب من املقاربة اإلقليم ّية املبن ّية عىل اتفاق ّيات التعاون واتفاقيات الرشاكة إىل اعتامد مقاربة خاصة بكل بلد
يف شكل خطط عمل الجوار 3واتفاقيات املبادالت الحرة .وبناء عىل ذلك ،انخرطت البالد التونسية منذ أكتوبر  2015يف مفاوضات مع االتحاد األورويب بشأن
اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق الذي يوافق اتفاقيات الرشاكة ويتع ّدى االتفاقيات السابقة ببعديه« :الشامل» و «املع ّمق» مام يفرض عىل البالد التونسية،
إبان التوقيع عليه ،إجراء تغيريات عميقة ال رجعة فيها يف السياسات الوطنية العامة .لقد تم عرض نصوص اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق التي اقرتحها
االتحاد األورويب منذ بداية النقاشات األول ّية والتي يتم تحيينها عىل ضوء النقاشات إثر جوالت املفاوضات املتتالية .وتتقسم أحكام هذه النصوص إىل  14مجاال
من بينها مجال خاص بامللكية الفكرية.
يهدف هذا املقال إىل تسليط الضوء عىل حقوق امللكية الفكرية بتونس بصفتها دولة موقّعة عىل اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة كام
يهدف إىل النظر يف الباب املتعلّق بامللكية الفكرية املقرتح يف إطار اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق وإىل التحقق من آثاره املتصلة بالنفاذ إىل األدوية يف
البالد التونسية.
د .إميان اللوايت

 1اتفاق التعاون مع تونس الذي دخل حيز التنفيذ بني  1978و 1979
 2اتفاق الرشاكة لسنة  1995مع تونس الذي متت املصادقة عليه سنة  1995والذي دخل حيز التنفيذ سنة 1998
 3صادقت تونس عىل خطة عمل الجوار بني االتحاد األورويب والبالد التونسية سنة .2006
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 .IIحقوق امللكية الفكر ّية:
 .1امللكية الفكر ّية

Training tools on the TRIPS
agreement:
The developing countries’ perspective
(2002) UNCTAD, Commercial
Diplomacy Program
4

World Trade Organization - Overview:
the TRIPS Agreement
5

امللك ّية الفكريّة هي ملك ّية غري ملموسة تتعلّق مبعلومات ميكن أن تُد َرج ضمن أشياء ملموسة وميكن املطالبة بها من قبل
أفراد أو رشكات أو هياكل أخرى .4وتستخدم حقوق امللكية الفكرية – بصفتها حقوقا حرصية يف استخدام هذه املعلومات – يف
كل ما يض ّم معلومات محم ّية ،وقد تتعلّق مبنتج أو مسار يقرتح طريقة جديدة للقيام بيشء ّما ،أو يق ّدم حال فنيا جديدا ملشكل
ّما .لذلك ،فإن حقوق امللكية الفكريّة تض ّم أساسا براءات االخرتاع ،وحقوق املؤلّف ،والعالمات التجاريّة ،والرسوم والنامذج
واملؤشات الجغراف ّية .ومن هذا املنطلق ،فإن حقوق امللكية الفكريّة متنع استعامل هذا االخرتاع
الصناع ّية ،واألرسار التجاريّة،
ّ
دون الحصول عىل موافقة املخرتع خالل فرتة زمن ّية محدودة يف البلد الذي تم فيه تسجيل براءة االخرتاع.5
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 .2جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

تاريخيّا ،ظهرت القوانني املتعلّقة بامللكيّة الفكريّة للمرة األوىل عند وضع منظومة براءات االخرتاع سنة  1400بالبندقيّة،
مستقل إال يف نهاية القرن التاسع عرش .وأثناء إعداد
ّ
معياري
غري أن قوانني امللكية الفكريّة مل تبدأ يف التط ّور إىل مجال
ّ
القوانني املتعلّقة بامللكيّة الفكريّة ،تم إنشاء العديد من الهياكل الدوليّة (انظر الصندوق األول) ،وكان هدفها املعلن تطوير
نظام عاملي متوازن وناجع للملكيّة الفكريّة يساعد عىل اإلبداع والخلق ويستفيد منه الجميع.
ويف أيامنا هذه ،يعترب االتفاق الدويل األكرث شموال يف مجال امللكيّة الفكريّة اتفاق منظمة الصحة العامليّة املتعلّق بجوانب
حقوق امللكيّة الفكريّة املتصلة بالتجارة ،وقد تط ّرق التفاوض بشأن هذا االتفاق إىل بعض هذه االتفاقيّات وأثراها بواسطة
الصناعيّة ( ،)1967واتفاقية برن لحامية األعامل األدبيّة
التزامات إضافيّة ،ونذكر منها اتفاقيّة باريس لحامية امللكية ّ
والفنيّة ( ،)1971واالتفاقيّة الدوليّة لحامية الف ّنانني املؤ ّولني أو املنفذين ،ومنتجي التسجيالت الصوتيّة ،وهيئات البث
(ات ّفاقيّة روما) ( )1961ومعاهدة واشنطن املتعلّقة بامللكية الفكرية يف مجال الدوائر املتكاملة (.)1989

الصندوق األول:
الهياكل املعن ّية بامللك ّية الفكريّة
تم إنشاء املنظّمة العامل ّية للملك ّية الفكريّة سنة  1893وكانت تس ّمى فيام قبل باملكاتب الدول ّية املجتمعة من أجل امللك ّية
الفكريّة .انعقدت االتفاقية األوىل املتعلّقة بحامية حقوق امللك ّية الفكريّة التي تسمى باتفاق ّية باريس يف باريس سنة  .1883تضم
هذه االتفاق ّية الدول ّية براءات االخرتاع ،والعالمات التجاريّة ،والرسوم والنامذج الصناع ّية وقد شكّلت اإلجراء الكبري األول الذي

تم اتخاذه ملساعدة املخرتعني عىل ضامن حامية عملهم يف البلدان األخرى .ويف سنة  ،1886ض ّمت االتفاق ّية الثانية العمل األديب

والفني كام ّأسست لنظام حقوق املؤلّف ،ثم أصبحت املنظمة العامل ّية للملك ّية الفكريّة سنة  1974جزءا ال يتج ّزأ من منظمة
األمم املتّحدة.

لقد صادقت منظمة التجارة العامل ّية

كذلك عىل العديد من اللوائح املتعلّقة بامللك ّية الفكريّة يف إطار النظام التجاري

ال ّدويل .وكان الرابط الذي يصل منظمة التجارة العامل ّية باملنظمة العاملية للملك ّية الفكريّة نتاج مبادرة انبثقت عن مجموعة

صناع ّية كائنة بالواليات املتحدة األمريك ّية تهدف إىل إعداد إطار لحامية امللك ّية الفكريّة وتنفيذها وتقديم امللك ّية الفكريّة عىل
أنّها مسألة «مرتبطة بالتجارة» يف االتفاق العام للتعريفات الجمرك ّية والتجارة (كوريا .)2010 ،لذلك ،فإنه حسب منظمة التجارة

العامل ّية واملنظمة العاملية للملك ّية الفكريّة ،تسعى القوانني املتعلّقة بامللكية الفكرية إىل خلق توازن بني هدف اجتامعي طويل
املدى يتمثل يف تشجيع االخرتاعات واألنشطة االبداع ّية ،وهدف قصري املدى يتمثل يف متكني العموم من استخدام هذه االخرتاعات

واألنشطة االبداع ّية املتاحة.

مختصة يف نظام األمم املتحدة ،يف إطار القانون الدويل لحقوق االنسان ،وت ُعتَ َ ُب
تَنشُ ط منظمة الصحة العامل ّية بصفتها مؤسسة
ّ
تتول إدارة قضايا الصحة العامل ّية ،وتعريف برنامج
السلطة التوجيه ّية والتنسيق ّية يف مجال الصحة يف نظام األمم املتحدة ،كام ّ
البحث املتعلّق بالصحة ،وإعداد املعايري ،وصياغة الخيارات السياس ّية املبن ّية عىل البيانات اإلثبات ّية ،والقيام بالدعم الفني للبلدان

ومتابعة التوجهات املتصلة بالصحة وتقييمها.
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et la santé publique adoptée à DOHA.
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يعترب اتفاق جوانب حقوق امللك ّية الفكريّة املتّصلة بالتّجارة التابع ملنظمة التجارة الدولية أ ّول االتفاق ّيات وأكرثها شمول ّية
فيام يخص امللك ّية الفكريّة .وتزامنا مع نهاية جولة أوروغواي وإنشاء منظمة التجارة العامل ّية ،أصبح االتفاق حول جوانب
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة اتفاقا تجاريا متعدد األطراف يؤسس للمعايري الدنيا لتنظيم امللك ّية الفكريّة مبا
يف ذلك حقوق املؤلّف والحقوق املشابهة ،وحقوق امللكية الصناع ّية .بعد ذلك ،تم إدراجه داخل النظام التجاري العاملي
بهدف تيسري ظهور االقتصاد العاملي وخلق بيئة آمنة لالستثامرات والتجارة.
يضبط اتفاق جوانب حقوق امللك ّية الفكريّة املتصلة بالتجارة معايري الحامية املتعلّقة بكل مجال من مجاالت امللك ّية
الفكريّة التي تم التط ّرق إليها والتي ينبغي عىل كل طرف موقّع توفريها .وتض ّم العنارص األساس ّية للحامية :املوضوع املزمع
حاميته ،الحقوق املزمع منحها واالستثناءات املتعلّقة بهذه الحقوق ،وم ّدة الحامية ال ّدنيا .ينص االتفاق عىل أحكام تتعلّق
باإلجراءات الداخل ّية واالصالح ّية لضامن حامية حقوق امللكية الفكريّة ،أي التداعي املدين واإلداري الشامل ،واملتطلّبات
الخاصة باإلجراءات الحدوديّة واإلجراءات الجزائ ّية لضامن تطبيق االتفاق تطبيقا ناجعا.6
ّ
7
بيد أن عددا من ال ّدول اعرتضت عىل اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتّصلة بالتجارة عند استحداثه  ،فتم إطالق
مم أفىض إىل بيان الدوحة
جولة مفاوضات نتيجة الخالف والضغط القوي الذي مارسه املجتمع املدين واملجتمع الدويل ّ
وبي أهم ّية نفاذ الجميع
يف نوفمرب  .8 2001ووضّ ح البيان نطاق اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتّصلة بالتجارة ّ
رصحا «نن ّوه أن حامية امللك ّية الفكريّة مه ّم لتطوير أدوية جديدة ونق ّر أيضا الهواجس التي تحوم حول
إىل األدوية م ّ
تداعيات ذلك عىل األسعار» .9وعليه ،يقر البيان بأهمية امللكية الفكريّة للنفاذ إىل أدوية جديدة من جهة ويقر اآلثار
خاصة بها يف
املرتتّبة عىل أسعار األدوية من جهة أخرى ،10فوقع متكني البلدان النامية والبلدان األقل تط ّورا من أحكام ّ
إطار اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ،وتض ّم هذه األحكام مجموعة من « مواطن املرونة املبارشة»
(انظر الصندوق الثاين) وفرتة انتقال ّية تصل إىل  10سنوات تهدف إىل النهوض بالصحة العموم ّية وتعزيز النفاذ إىل األدوية.
ومن جهة أخرى ،يض ّم اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتّصلة بالتجارة « مواطن مرونة غري مبارشة» (انظر
الصندوق الثاين) َينح البلدا َن فضا ًء لتعديل حقوق براءة االخرتاع حسب سياساتها واحتياجاتها ،11وعىل سبيل املثال،
املعياران األساس ّيان اللذان تُ نح براءة االخرتاع عىل أساسهام وهام « :التجديد» و«النشاط االبتكاري»( 12انظر الصندوق
الثالث) ،بقيا غري مع ّرفني أو مع ّرفني مع ترك قدر كاف للحرية ،كام أن منظمة التجارة العامل ّية بالكاد ع ّرفت هذين
املصطلحني يف معايري براءة االخرتاع .ومن هذا املنطلق ،فإن هذه التعاريف الغامضة متكّن البلدان من تعديل التعريف
وتقييده حسب احتياجاتها وسياساتها ،فنالحظ مثال أن الدول النامية متكنت من تحويل االتّفاق لصالحها ال سيام أنها
استفادت من مساعدة بعض الفاعلني يف املجتمع املدين ومن الخربة الفن ّية ومن الحملة العامل ّية التي تهدف إىل متكني
البلدان النامية من املعاملة العادلة.13
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الصندوق الثاين :
املرونة املبارشة يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

ميكّن الرتخيص االجباري من استغالل براءة االخرتاع خالل فرتة مع ّينة دون موافقة صاحبها ،ولكنها تخضع لرتخيص السلطات

املختصة .ميكن أن ُينح هذا ّالتخيص إىل الغري أو يف صورة االستعامل من طرف الحكومة ،إىل هيكل حكومي (ترخيص
الوطنية
ّ
رصف باسم الحكومة .عادة ما يُستع َم ُل مصطلح
لالستعامل العمومي غري التجاري) أو إىل طرف أو جهة مرخّص لها بالت ّ
«الرتخيص االجباري» لإلشارة إىل نوعني من أنواع الرتخيص ،رغم امكان ّية وجود اختالفات شاسعة .ميتلك أعضاء منظمة التجارة

العامل ّية حرية تحديد األسباب التي يتم مبوجبها منح الرتاخيص االجباريّة ،وعليه ،فإنها ليست مقصورة عىل حاالت الطوارئ أو
عىل وضع ّيات األزمات.

قد ميثّل االسترياد

املوازي طريقة ناجعة لزيادة النفاذ إىل األدوية حينام تكون األسعار التي يطلبها أصحاب براءة االخرتاع

لقاء منتجاتهم مرتفعة جدا .باإلضافة إىل ذلك ،قد يشكّل االسترياد املوازي أداة جيدة لضامن النفاذ إىل األدوية ،يف الحاالت التي
يُستحال فيها صنع املنتج محليا والتي تكون فيها الرتاخيص االجبارية غري ناجعة.

مبوجب استثناء بوالر أو استثناء االختبار التنظيمي ،ميكن مل ُص ّنعي األدوية الجنيسة استخدام االخرتاعات املس ّجلة ضمن
براءات االخرتاع بهدف الحصول عىل ترخيص تنظيمي للرتويج الرسيع لنسخ األدوية الجنيسة بعد انتهاء أجل براءة االخرتاع .ويف

هذا اإلطار ،يكتيس استثناء بوالر أهم ّية خاصة ،بصفته أداة ق ّيمة لتحفيز املنافسة يف السوق وضامن حامية الصحة العموم ّية.

املرونة غري املبارشة أو اإلجراءات التي ال ترتبط برباءات االخرتاع يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية
املتصلة بالتجارة
اعتامد الفرتة التحولية :مبوجب الفصل عدد  66.1من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ،تم التنصيص
على اعتامد فرتة تحولية لفائدة الدول النامية تكون خاللها غري مجربة عىل التق ّيد ببعض أحكام االتفاق املتعلّق بجوانب
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة.

حر ّية نسب ّية يف تحديد معايري براءة االخرتاع :تم التنصيص عليها بالفصل عدد  27.1باالقرتان مع الفصل  1.1و 7و.8

الترصيح بغياب براءة اخرتاع عىل الرتاب الوطني :يتم مبقتضاه ترخيص انتاج األدوية الجنيسة بعد الترصيح بغياب

وجود براءة اخرتاع ذات صلة داخل البلد .ال يُع ّد هذا الترصيح مرونة يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة
قطعا ،ولكنه ميكّن من الحصول عىل أدوية جنيسة رغم تسجيل براءات اخرتاع يف بلد آخر.

الرتخيص باالسترياد دون اإلشارة إىل براءة االخرتاع :ميكّن من استرياد منتج ّما يخضع لرباءة االخرتاع يف بلد ّما دون
الحصول عىل ترخيص من صاحب براءة االخرتاع ،باعتبار أن املنتج ُو ِض َع يف السوق يف مكان آخر بشكل رشعي.

ملزيد املعلومات ،ميكن االطّالع عىل املوقع االلكرتوينwto.org :
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 14القانون عدد  84لسنة  2000املؤرخ يف  24أوت
 2000املتعلّق برباءات االخرتاع.

Gaelle Krikorian, Head of Policy,
MSF. During the national seminar
“intellectual property from a
development perspective”, 21-23
February, Tunis
15

 16الترصيح الرسمي للمعهد الوطني للمواصفات
وامللكية الصناعية خالل الندوة الوطنية حول «امللكية
الفكرية من منظور تنموي»  23-21،فيفري  ،تونس.

Gurgula O. (2019) The ‘obvious to
try’ method of addressing strategic
patenting: How developing countries
can utilise patent law to facilitate
access to medicines. Policy Brief n° 59.
South Center.
17

استفادت تونس بصفتها بلدا ناميا من فرتة انتقالية ملدة  10سنوات لالستعداد إلنجاز أحكام اتفاق منظمة التجارة
العامل ّية املتعلق بامللكية الفكرية عىل املستوى الوطني .وبعد ميض خمس سنوات ،تم إصدار القانون املتعلّق برباءة
االخرتاع14بتاريخ  24أوت  ،2000غري أن هذا القانون مل يدخل حيز التنفيذ إال يف نهاية الفرتة االنتقال ّية وذلك سنة .2005
وبناء عىل ذلك ،فإن القانون التونيس الحايل املتعلق برباءات االخرتاع يحتوي عىل  14باب يضبط معايري براءة االخرتاع،
ومختلف إجراءات الرتخيص ورشوطه ،والحقوق االلتزامات املتعلّقة بكل صاحب براءة اخرتاع ومختلف اإلجراءات املتخذة
يف صورة انتهاك براءة االخرتاع .يطابق حق امللكية الفكرية يف تونس الحد األدىن املنصوص عليه يف اتفاق جوانب حقوق
امللك ّية الفكريّة املتصلة بالتجارة ويف قانون براءات االخرتاع الفرنيس ،وهو موثوق ومطابق للمعايري الدول ّية .15من جهة
أخرى ،نجحت تونس يف إدراج عنارص املرونة املبارشة املنصوص عليها صلب االتفاق يف قانونها الخاص برباءات االخرتاع،
فعىل سبيل املثال ،تعالج الفصول  69إىل « 77الرتاخيص االجباريّة» و«الرتاخيص الوجوبية» ،يف حني أن الفصل  47تط ّرق
إىل «استثناء بوالر» (انظر التعاريف يف الصندوق الثاين) .وتعترب مرونة «الواردات املوازية» املرونة الوحيدة التي مل يقع
إدراجها مبا أن استرياد األدوية يتم بصفة مركزية عرب الصيدلية املركزية للبالد التونسية.
ومع ذلك ،تُعترب عنارص املرونة غري املبارشة املتعلّقة اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة أقل استغالال
يف القانون التونيس املتعلق بامللكية الفكريّة ،16فبمراجعة معايري براءة االخرتاع يف القانون التونيس (الفصول  4و 5و)6
التي تحتوي عىل «التجديد» و«املرحلة االبتكارية» (انظر الصندوق الثالث للتعريف) وقابل ّية التطبيق عند التصنيع،
نالحظ أن القانون التونيس قد ع ّرف هذه املراحل باقتضاب دون إضافة معلومات أو قيود أخرى .قد يكون لهذه املعايري
التي بالكاد تم تعريفها أثر كبري عىل القطاع الصيدالين التونيس وذلك بتزايد براءات االخرتاع أو عمل ّية «التجديد التلقايئ
يتجل املك ّون النشط للمنتج الصيدالين بحكم طبيعته الجوهريّة يف أشكال فيزيائية وتركيبات
للرباءات» .وبالفعل ،قد ّ
شتّى وقد يتم استهالكه وترويجه بأشكال مختلفة كام قد تختلف آثاره العالجية واألمراض التي يعالجها .وما أن يتم
اكتشاف هذه األشكال والرتكيبات واالستعامالت والطرق الجديدة املتعلّقة باملك ّون النشط ،تبادر رشكة صيدالن ّية بطلب
الحامية بواسطة براءة االخرتاع الخاصة بهذه التغيريات ,17ويطلق عىل هذا التمديد يف براءة االخرتاع تسمية عملية
التجديد التلقايئ للرباءات ويهدف إىل إعاقة املنافسة أو تأخريها عرب الحصول عىل براءة االخرتاع يف مشتقات منتج موجود
أو بدائله وطريقة استعامله كاملستحرضات والجرعات ،إلخ .وبالتايل ،متكّن عمل ّية التجديد التلقايئ للرباءات من متديد
االحتكار التجاري الخاص مبنتج صيدالين بشكل كبري ليتع ّدى فرتة الحامية املنصوص عليها يف براءة اخرتاع املك ّون النشط،

الصندوق الثالث:

رشوط الحصول عىل براءة اخرتاع
يعترب التجديد رشطا للحصول عىل براءة االخرتاع وال ميكن إسناد براءة االخرتاع إىل اخرتاع ّما إال إذا كان جديدا .يعترب االخرتاع

جديدا إذا مل يكن جزءا من تقنية موجودة عىل مستوى العامل ،أي أنه مل يكن معروفا للعموم قبل تاريخ إيداع طلب الحصول
عىل براءة االخرتاع.

يعترب االخرتاع متض ّمنا لنشاط إبتكاري إذا مل يكن ظاهرا بالنسبة إىل مامرس املهنة مع مراعاة التقنية املعتمدة قبل ذلك عىل

يتحصل عىل براءة
املستوى العاملي .وبالتايل ،فإنه من الرضوري أن يكون االخرتاع مبتكرا بالقدر الكايف وأن يكون غري جيل حتى ّ

االخرتاع.

Correa, C.M. (2013) Intellectual
Property Rights and Public Health:
The General Context and Main TRIPSCompliant Flexibilities. in Intellectual
Property and Access to Medicines.
South Center, WHO, pp. 13-28.
18

مفصلة يف القانون التونيس كام هو الحال بالنسبة
وتتمثّل الطريقة املثىل لتج ّنب متديد براءات االخرتاع يف إدراج معايري ّ
إىل عنارص املرونة غري املبارشة يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة .
تتوقّى بعض البلدان من هذه العملية بهدف تج ّنب تكاثر براءات االخرتاع ،وينص القانون الهندي عىل سبيل املثال أنه:
«من منظور الصحة العموم ّية ،ال ت ُس َن ُد براءات االخرتاع حينام يتعلّق موضوع الطلب بتعدد األشكال ،أو باأليزومرات،
أو املستقلبات النشطة ،أو الجرعات ،أو مبعلومات جديدة تتعلّق بأدوية معروفة ،وتقابل مطالب براءة االخرتاع بالرفض
(بسبب غياب النشاط االبتكاري) حينام تتعلّق باألمالح واالسرتات والرتكيبات».18
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ميكن تعديل القانون التونيس املتعلّق بامللكية الفكرية إلدراج عنارص املرونة غري املبارشة يف اتفاق جوانب حقوق امللكية
الفكرية املتصلة بالتجارة والحد من العمل ّيات امل ُريبة من قبيل عملية استدامة براءات االخرتاع وحتى ال يقع عرقلة
سياسات الصحة العموم ّية .ولكن يبدو أن دخول اتفاق الرشاكة ح ّيز التنفيذ سنة  1995قد ساق هذا التحسن املحتمل
إىل الوضع الراهن.
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 29الفصل  .1.1الجوانب التجارية املتعلّقة بحقوق امللكية
الفكرية .الجزء  – 1أحكام عامة ومبادئ أوليّة

تزامن انضامم تونس إىل منظمة التجارة العاملية وإصالح القانون التونيس املتعلّق بامللكية الفكريّة ،مع دخول اتفاق
الرشاكة بني تونس واالتحاد األورويب حيز التنفيذ سنة  ،1995وهذا من شأنه أن يؤث ّر عىل إصالحات قانون امللكية
ونص عىل أحكام تتعلّق
الفكرية ،19فقد تط ّرق اتفاق الرشاكة بني تونس واالتحاد األورويب س ّيام إىل تحرير نقل البضائع ّ
بالدفوعات ورؤوس األموال واملنافسة باإلضافة إىل أحكام اقتصاديّة أخرى تهدف إىل الرشوع يف املسار اإلصالحي للبلد مع
تعريف اإلطار العام للتعاون املايل 20.غري أن الفصل عدد  39لهذا االتفاق 21ينص عىل رضورة سعي كال الطّرفني إىل توفري
الحامية الناجعة لحقوق امللكية التجاريّة والصناع ّية مبا يتوافق مع أش ّد املعايري الدولية رصامة .ولكن اإلشكال املطروح هو
مصطلح يشوبه الغموض ،إذ مل تقع اإلشارة إىل أية معاهدة ثنائية أو متعددة
أن مصطلح «أش ّد املعايري الدولية رصامة»
ٌ
األطراف عىل أنّها هي املعيار ،مع العلم أنه حينام يشري أي اتفاق إىل املعايري الدولية األعىل يف مجال الحامية ،فإن ذلك
قد يض ّم كل املعايري املصادق عليها مبوجب أي ّ
صك دو ّيل تم االعرتاف به وقبوله من كل األطراف .22وبالتايل ،فإن إضافة
أي غموض أو تضارب يف املعنى من شأنه أن يفتح الباب أمام معايري أش ّد رصامة من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية
املتصلة بالتجارة .23
وقع اإلقرار عىل نطاق واسع أن إدراج حامية امللكية الفكريّة يف املفاوضات التجاريّة التي تقوم بها البلدان املتق ّدمة
تح ّركها الرغبة الحثيثة يف الذهاب إىل ما هو أبعد من أحكام اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة بهدف
دعم مصالح املبتكرين يف العامل املتق ّدم .وفعال ،ت ِ
َعتب البلدان املتق ّدمة أن العديد من الدول النامية ال تط ِّبق اتفاق جوانب
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة كام ينبغي وأنه غري كاف لحامية مصالحها عىل الصعيد العاملي .24ومن هذا
املنطلق ،فإن تونس تتفاوض مع االتحاد األورويب منذ سنة  2015حول اتفاق التبادل الحر الذي يُف ِر ُد بابا خاصا بامللكية
الفكريّة 25الذي يوشك أن يتطابق مع «املعايري الدولية األكرث رصامة».
لقد اشتُهِر اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق عىل أنّه جزء من موجة اتّفاقات جديدة وقع التفاوض بشأنها مبنأى عن
منظمة التجارة العامل ّية ،26وهذا االتفاق الذي اقرتحه االتحاد األورويب لتونس ال يخرج عن املعايري املوجودة وإنّ ا ينشئ
معاي َري جديدة يف عديد األحيان .يفرض هذا النوع من اتفاقيات التبادل الحر مستويات حامئية تتّسم برصامة تتع ّدى
ما تنص عليه اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  ،27ويطلق عليها تسمية االتفاقات املعززة املتعلقة
وتنص أحكامها عىل متديد فرتة براءات االخرتاع وإدخال بنود ت ُح ّد من
بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ّ ،
إمكان ّية استعامل عنارص املرونة املنصوص عليها يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة أو تق ّيد املنافسة
يف األدوية الجنيسة.28
ال يفرض القانون ال ّدويل استعامل أحكام االتفاقات املعززة املتعلقة بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة
نظرا لتنصيص اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة عىل املعايري الدنيا املتعلّقة بحامية حقوق امللكية
الفكرية ،وليس باستطاعة أعضاء منظمة التجارة العامل ّية إسناد مستوى حامية دون املستوى الوارد باتفاق جوانب حقوق
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  ،غري أن هؤالء األعضاء محم ّيون من األعضاء اآلخرين املنادين بزيادة مستوى الحامية،
وطاملا مل يتعلّق األمر باتفاقيات التبادل الحر التي تتض ّمن أحكاما خاصة باالتفاقات املعززة املتعلقة بجوانب حقوق
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة مبنأى عن نظام منظمة التجارة العاملية فإنه ال يسع هؤالء األعضاء إال املصادقة عىل
هذه االتفاقيات.29
متثّل االتفاقات املعززة املتعلقة بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة التي نجدها يف اتفاقيات التبادل الحر
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 37اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق /تونس« :اقرأ الوصفة
بعناية».

املربمة بني الواليات املتحدة واالتحاد األورويب مع عامن أو بريو أو أسرتاليا أو املغرب عقبة شديدة يف قضايا الصحة
وحسب وإمنا
العموم ّية ألنها ال تكتفي بالحد من عنارص مرونة اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة
ُ
تفرض أيضا التزامات إضاف ّية للدول .31،30إن عدد اإلصدارات التي تن ّبه إىل تداعيات أحكام االتفاقات املعززة يف تزايد مطّرد،
وذلك ألنّها تتس ّبب يف الح ّد من حرية البلدان النامية والبلدان األقل تق ّدما من صياغة سياسات تتامىش مع مستوى من ّوها
يف مجال الصحة العموم ّية .32ونتيجة لذلك« ،تويص منظمة الصحة العاملية البلدان النامية عىل توخي الحذر عند املصادقة
عىل ترشيعات أش ّد رصامة من متطلبات اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة».33
أما يف السياق التونيس ،فقد تم إبرام معاهدة بني املكتب األورويب لرباءات االخرتاع ونظريه التونيس سنة  2017وكان
التميش يتّجه نحو معايري االتفاقات املعززة املتعلقة بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة .ويف الواقع ،تضيف
هذه املعاهدة قيدا جديدا يف النفاذ إىل األدوية خارج اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  ،وقد ورد
رصح بها داخل االتحاد األورويب ستدخل ح ّيز التنفيذ عىل الرتاب التونيس ،وهو
فيها أن براءات اخرتاع األدوية الجديدة امل ّ
ما يتع ّدى بنود اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وهذا من شأنه أن يص ّد البالد التونس ّية عن انتاج
جزء كبري من أدوية الجيل األخري يف شكل أدوية جنيسة .34ومن جهة أخرى ،تؤ ّدي هذه املعاهدة إىل الحد من عدد مواطن
املرونة التابعة التفاقية اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة كالترصيح بغياب براءة االخرتاع عىل النطاق
الوطني أو الرتخيص باالسترياد دون اإلشارة إىل براءة االخرتاع ،وهي مقبولة بناء عىل اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية
املتصلة بالتجارة وممنوعة بناء عىل هذه املعاهدة.
ضف عىل ذلك أنه من منطلق بنود اتفاق املعزز املتعلق بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة املنصوص عليها
ُصلب اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق ،وكام هو الشأن بالنسبة إىل البلدان النامية األخرى التي سبق ووقّعت عىل
اتفاقيات التبادل الحر مع االتحاد األورويب ،ما أن ت ُوقّع الدولة التونسية عىل اتفاق التبادل الحر حتى تصبح املصادقة عىل
االتفاق املعززة الخيار الوحيد أمامها.
إذا تم التوقيع عىل اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق ،ستُجرب بنود االتفاق املعزز املتعلق بجوانب حقوق امللكية
تونس عىل إجراء تعديالت ترشيع ّية وقانون ّية كربى تتض ّمن
الفكرية املتصلة بالتجارة املنصوص عليها يف هذا االتفاق الثنايئ َ
عددا من التهديدات وتسبب قلقا كبريا للمهن ّيني يف قطاع الصحة والصيدلة.37،36،35

 .VIأثر اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق عىل النفاذ إىل األدوية

إن األحكام املتعلّقة بحقوق امللكية الفكريّة التي تندرج ضمن اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق والتي اقرتحها االتحاد
مم س ُي ِ
حدث أثرا عىل اإلنتاج املحيل
األورويب عىل تونس تتجاوز ما ورد يف القانون التونيس املتعلّق بامللكية الفكريةّ ،
لألدوية الجنيسة وعىل توفر األدوية وأسعارها وعىل دور مختلف الهياكل الوطنية املعن ّية بالتدخل يف إطار الصحة
العمومية وصالح ّياتها.

 .1حقوق امللكية الفكر ّية ،متديد مدّ ة الحامية

لحامية الصحة العموم ّية وضامن توفّر أدوية ناجعة وذات جودة عالية ال تشكّل خطرا عىل املواطنني ،تخضع كل األدوية
للموافقة قبل ترويجها يف السوق .ويقع إسناد هذا اإلذن بعد القيام بتجارب مخربيّة ورسيريّة تؤكّد نجاعة ال ّدواء ،وال
ميكن أن تتح ّول هذه الحامية إىل احتكار يف السوق إال يف صورة الرتخيص برتويجها يف السوق من طرف السلطات الوطنية.
تجدر اإلشارة إىل أن الدواء الذي يحمل براءة اخرتاع ميكن أن يكون غري حاصل عىل رخصة الرتويج يف السوق ،فرباءة
االخرتاع التي ت ُس َن ُد إىل األدوية أو املواد ال تضمن تسويقها ،وهذا يعني أنه إذا حصلت رشكة صيدالن ّية عىل براءة اخرتاع
بشأن دواء جديد ابتكرته فإنها لن تتمكّن من تسويقه إذا مل تُثبِت نجاعته وسالمة استخدامه.
ميكن لدواء ما أن يحصل عىل رخصة الرتويج يف السوق حتى وإن مل يكن حاصال عىل براءة اخرتاع ،وذلك الحال بالنسبة
ُعتب أدوية تحتوي عىل نفس الرتكيبة النوع ّية والكمية التي يتض ّمنها املنتج املرجعي والتي تم
إىل األدوية الجنيسة التي ت َ
إثبات تكافئها البيولوجي عرب الدراسات الرضوريّة .يتعلّق األمر هنا مبنتج صيدالين تم إثبات نجاعته ومل يعد محم ّيا برباءة
االخرتاع .وبالتايل ،بعد انتهاء أجل براءة االخرتاع ،ميكّن ظهور األدوية الجنيسة من خفض سعر األدوية التي ت ُصبح مرخّصا
املرصد التونيس لإلقتصاد مذكرة توجيهية
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للتنافس فيها .ويف املقابل ،يؤدي متديد الحامية عرب براءة االخرتاع إىل احتكار طويل املدى يف السوق يليه تنافس أقل وترية
من طرف املص ّنعني اآلخرين.38
أي دواء عرب براءة االخرتاع  20سنة ،وعادة ما يتطلّب الحصول عىل براءة اخرتاع
من الناحية العمل ّية ،تدوم م ّدة حامية ّ
السوق .39لذلك تم تعديل م ّدة براءة
وعىل أ ّول رخصة للرتويج يف السوق  12سنة ،فتتبقّى  8سنوات لل ُمص ّنع يحتكر فيها ّ
االخرتاع يف اتفاق التّبادل الحر الشامل واملع ّمق للتعويض عن امل ّدة امل ُخفَّضة .ومبا أن حامية براءة االخرتاع تبدأ فعليا من
اليوم الذي يودع فيه املخرتع طلب براءة االخرتاع وليس ابتداء من التّاريخ التي يحصل فيها عىل رخصة الرتويج يف السوق،
فإن امل ّدة الفعل ّية لحامية براءة االخرتاع ُمخفّضة ،لهذا فإن فرتة الحامية الجديدة تعادل الفرتة الضائعة يف انتظار اقتناء
رخصة الرتويج يف السوق .40من جهة أخرى ،كل األدوية التي تم القيام بدراسات طب األطفال بشأنها والتي تم عرض
نتائجها ضمن املعلومات التابعة للمنتج ستحصل عىل فرتة حامية إضاف ّية لعدد غري معلوم من األشهر.41
وللعلم ،فإن البلدان املتق ّدمة رفضت هذا الطّلب من أوروبا ومن الواليات املتّحدة األمريك ّية خالل جولة أورغواي ويبدو
أن االتحاد األورويب يفتح هذه املسألة م ّرة أخرى يف إطار االتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول النامية ويحصل ذلك مع
تونس يف إطار اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق.42
إال أنه يف تونس بالذات ،تم تخفيض آجال النظر يف مطالب رخصة الرتويج يف السوق املودعة يف إطار اإلجراء الوطني،43
حسنت الوكالة الوطن ّية لسالمة األدوية واملنتجات الصحية مؤ ّخرا الزمن الرضوري للنظر يف مطالب رخص الرتويج يف
وقد ّ
السوق 44لتتطابق حاليا مع املبادئ التوجيهية األوروبية.45
يتساءل البعض عن ال ّدافع الحقيقي وراء هذا التعويض يف اتفاقيات التبادل الحر ،فإذا كان تعويض م ّدة أجل انتظار
الحصول عىل رخصة الرتويج يف السوق مرتبطة أساسا بتعويض تكاليف البحث والتطوير ،فإنه ميكن اسرتجاع هذه
التكاليف من طرف الصناعات الصيدالن ّية بعد أشهر من البيع بأسعار ميكن تطبيقها عند غياب املنافسة غيابا كلّ ّيا بناء
عىل الحقوق الحرصيّة التي يتمتّع بها صاحب براءة االخرتاع ،دون لزوم إضافة متديد م ّدة براءة االخرتاع.46
ويف الواقع ،ترتهن الصناعة الصيدالن ّية كثريا برباءات االخرتاع ،وقد ت ّم اللجوء إىل التمديد يف األجل للح ّد من املنافسة
وتأخري دخول األدوية الجنيسة يف املنافسة .وكام ُذكِ َر آنِفا ،تتس ّبب الحامية عرب براءة االخرتاع يف ارتفاع أسعار األدوية
مقارنة باألدوية الجنيسة ،لذلك ،كلّام امت ّدت فرتة براءة االخرتاع ،ازدادت الحاجة إىل مزيد من الوقت لتخفيض أسعار
األدوية واستفادت الصناعة الصيدالن ّية .47وعليه ،فإنه يرتتّب عىل التمديد يف مدة براءة االخرتاع ،عدم قدرة عدد كبري من
الناس من التداوي مل ّدة أعوام ع ّدة لضعف مداخيلهم املال ّية.
توسع براءات االخرتاع االسرتاتيج ّية
تحسن ترشيعاتها املتعلّقة برباءة االخرتاع لتفادي ّ
إنّه من األفضل للبلدان النامية أن ّ
ولتعزيز املنافسة والنفاذ إىل األدوية 48بدال عن ترخيص متديد م ّدة براءات االخرتاع .ويف الواقع ،عدد قليل من براءات
جل براءات االخرتاع املوجودة تتعلّق بتمديدات منطق ّية ملعارف موجودة
االخرتاع يحمي املك ّونات ال ّنشطة الجديدة ،ألن ّ
أو تطويرات مع ّينة بهدف تأخري املنافسة بصفة متع ّمدة .49وكام ذكرنا آنفا ،ليست تونس محم ّية من عمل ّية «التجديد
التلقايئ للرباءات» ،وسيتس ّبب دخول اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق حيز التنفيذ يف انتشار براءات االخرتاع ووضع
البلد يف منعرج خطري.
من جهة أخرى ،مل تَرِد يف هذه األحكام ما إذا كان التمديد يشمل حرصيا آجال ترخيص التّسويق يف البلد الذي طُلِ َب فيه
أم أنّه يطال آجال الرتخيص يف البلد الذي حصلت فيه املصادقة األوىل أيضا .هذا التوضيح مه ّم ج ّدا ألنه يف اتفاق التبادل
الحر بني الواليات املتحدة األمريكية والبحرين ،كانت البحرين مضط ّرة إىل أخذ اآلجال امل ُس ّجلة يف البلدان املتق ّدمة بعني
مم أ ّدى إىل متديد م ّدة براءة االخرتاع .50أما بالنسبة إىل اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق الذي اقرتحه االتحاد
االعتبار ّ
األورويب عىل تونس ،فإن عدد السنوات يُض َب ُط الحقا خالل املفاوضات مع تحديد عدد أقىص ال ميكن تجاوزه .51ونظرا
للسنوات التي ستقع إضافتها بناء عىل آجال الحصول عىل الرتخيص عىل املستوى الوطني واألجنبي ،واألشهر التي ستقع
إضافتها بالنسبة إىل األدوية التي وقعت بشأنها دراسات يف طب األطفال ،التجديد التلقايئ للرباءات ،ستجد تونس نفسها
مشلولة أمام براءات اخرتاع ال حرص لها.
فس ما سبق ذكره التوج َه الحايل للبالد التونس ّية خالل جوالت التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق
وقد يُ ِّ
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مع االتحاد األورويب ،فمن املنظور التونيس ،يؤ ّدي تدعيم حقوق امللكية الفكريّة إىل الحد من النفاذ إىل األدوية ،وقد
طالب الطرف التونيس خالل املفاوضات باالكتفاء مبتطلّبات اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة منذ
انطالق جوالت املناقشات 52وبقي موضوع متديد فرتة براءات اخرتاع األدوية موضع اختالف يف الجوالت األخرى.53

 .2حرص ّية البيانات

مير تصنيع دواء جديد مبراحل ع ّدة يتم خاللها انتاج العديد من البيانات للتّأكّد من نجاعته وخل ّوه من السموم .وبناء عىل
نتائج االختبارات ،تقرر السلطات الوطنية ما إذا كانت ستمنح رخصة الرتويج يف السوق للدواء الجديد.
يف إطار اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  ،ميكن استعامل هذه البيانات املتعلّقة باالختبارات
املختصة يف األدوية كأساس للمصادقة عىل سالمة األدوية الجنيسة التي تحتوي
الرسيريّة من طرف السلطة الوطنية
ّ
مم يس ّهل نرش األدوية الجنيسة واستعاملها .ولنئ اضطر منتجو األدوية الجنيسة إىل
عىل نفس الخصائص وعىل فعاليتها ّ
القيام بتجارب طويلة وباهضة الكلفة ،فإن ذلك سيؤ ّدي إىل الحد من املنافسة بسبب اآلجال خاصة أن الرشكات الصغرى
واملتوسطة املحلية يف البلدان النامية من قبيل تونس ال تتوفّر عىل املوارد الرضوريّة للقيام بهذه االختبارات.54
ّ
تم اقرتاح حرصيّة البيانات من طرف االتحاد األورويب يف إطار اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق ،وينص هذا االتفاق عىل
عدم تخويل السلطات العموم ّية منح ترخيص الرتويج يف السوق لفائدة مصنعي املنتجات الجنيسة إذا كانت البيانات املعن ّية
املختصة من االعتامد عىل البيانات
محم ّية ،دون املوافقة الرصيحة لصاحبها .55وبالتايل ،فإن هذا البند يص ّد السلطات التونسية
ّ
املودعة من طرف املخترب الرئييس ويُل ِز ُمها بعدم الرتخيص مل ُص ّنعي األدوية الجنيسة إال بعد الحصول عىل موافقة رصيحة
مم يعني أن األدوية التي انتهت
الستخدام هذه البيانات .ويبقى هذا البند ساريا حتى عندما تصبح البيانات منشورة للعمومّ ،
يصب يف مصلحة الرشكات الصيدالنية التي تنتفع من حامية إضاف ّية
م ّدة براءة اخرتاعها قد تبقى حاملة لحقوق حرصيّةّ ،56
مم ّ
بسبب هذه األحكام املتعلّقة بحرصيّة البيانات ،حتى يف صورة عدم وجود براءة اخرتاع أو بعد انتهاء أجلها.
عادة ما تكون فرتة حامية البيانات أقل من الفرتة املمنوحة مبقتىض براءة اخرتاع األدوية ،غري أن الفصل  48من اتفاق
تحصل صاحب رخصة
ُقتح ميكّن من متديد فرتة حامية البيانات إىل عدد من األعوام ،إذا ّ
التبادل الحر الشامل واملع ّمق امل َ َ
الرتويج يف السوق عىل بعض املعلومات العالج ّية األخرى.
ت ُعتَ َ ُب هذه الحرصيّة متديدا يتع ّدى ما نص عليه اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة كام أنه قد خضع
للمناقشة وباء بال ّرفض خالل مفاوضات هذا االتفاق نظرا أنه ال يُنشئ حقوق ملكية لبيانات التسجيل.
تطرح الحرصيّة قلقا ذا بعد أخالقي حول تكرار اختبار ٍ
ات تم التّأكيد عىل نتائجها 57من جهة ،وتحول دون النفاذ إىل
األدوية بأسعار مقبولة كام تب ّينه التجربة األردن ّية يف اتفاق التبادل الحر بينها وبني الواليات املتحدة األمريك ّية من جهة
أخرى ،حيث ارتفعت أسعار األدوية بـ  % 20منذ إنفاذ حرصيّة البيانات.58
ميكن أن تتداخل حرصية البيانات مع عنارص املرونة الواردة يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة،
وخاصة الرتخيص االجباري 59الذي يُعتَ َ ُب ترخيصا متنحه السلطة الوطنية إىل ُمص ّنع األدوية الجنيسة الستعامل دواء حاصل
عىل براءة االخرتاع واستغالله دون الحصول عىل موافقة صاحب براءة االخرتاع (انظر الصندوق الثاين) .وعادة ما ُي َن ُح
ٍ
رشوط من قبيل املنافسة الوطن ّية واملامرسات املناهضة للمنافسة .غري أن الرتخيص اإلجباري ليس
هذا الرتخيص تحت
يبي مثال رومانيا العوائق التي تحول دون استعامل الرتخيص
صالحا إال لرباءة االخرتاع وال يض ّم استعامل البيانات املحم ّيةّ .
االجباري بشكل ناجع والتي تتس ّبب بها حرصيّة البيانات التي فرضها االتحاد األورويب« :سنة  ،2016أرادت الحكومة
الرومانية منح الرخصة االجبارية لدواء  Sofosbuvirالذي يعالج التهاب الكبد الفريويس ج والذي مل يكن متاحا يف أوروبا
الرئييس بسعر  50ألف يورو تقريبا مقابل عالج يدوم  21أسبوعا .ومبا أن تسجيل نسخة جنيسة من دواء
إال لدى املخترب
ّ
 Sofosbuvirمل يكن ممكنا قبل انتهاء أجل حرصيّة البيانات يف  ،2022فإن رومانيا ،شأنها شأن أي بلد عضو يف االتحاد
األورويب ،مل تكن تستطيع منح الرخصة االجبارية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن حرصيّة سوق االتحاد األورويب بالنسبة إىل دواء
 Sofosbuvirتنتهي سنة  2024بأقل تقدير .»60غري أنه يف أوت  ،2015حصلت البالد التونس ّية عىل الرتخيص االختياري
إلنتاج نسخة جنيسة من دواء  GILEADالذي يعالج التهاب الكبد الفريويس ج ،فتمكّنت الحكومة التونسية ومنتجو
األدوية من توفري الدواء يف املستشفيات العموم ّية منذ منتصف سنة  .2016لقد متكّنت تونس عىل عكس رومانيا من
املرصد التونيس لإلقتصاد مذكرة توجيهية
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إصدار رخصة الرتويج يف السوق للدواء الجنيس وتوفري الدواء بكميات وافرة يف املؤسسات العموم ّية ،وهو ما مل يكن ُمتاحا
إذا كانت البيانات الرسيريّة وقبل الرسيريّة محم ّية يف القانون التونيس لرباءة االخرتاع.
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 63األمر التوجيهي (االتحاد األورويب)  2016/943للربملان
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66
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 67حسب إدارة الغذاء والــدواء األمريك ّية «تضم املنتجات
البيولوجية مجموعة واسعة من املنتجات من قبيل التلقيح،
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لقد متّت صياغة براءات االخرتاع بهدف نرش املعارف مع وجوب اإلفصاح عن االخرتاع بعد انتهاء فرتة الحامية ،فبعد
انتهاء أجل براءة االخرتاع أي بعد  20سنة ،ميكن إجراء هندسة عكس ّية عىل أرسار التصنيع مام يفتح املجال أمام املنافسة
معي وميكن أن تبقى محم ّية
يض أجل براءة االخرتاع .غري أن األرسار التجاريّة ليست محدودة بزمن ّ
للقيام بدورها بعد ُم ّ
ُفصح
طاملا بقيت املعلومات رسيّة وبقي أمر اإلفصاح عنها مرهونا باملخرتع .ضف عىل ذلك أن حامية املعلومات غري امل َ
عنها ال ت ُعترب ُمكلِفَة من حيث املال والزمن بالنسبة إىل الرشكات باملقارنة مع براءات االخرتاع ،فبام أن هذه املعلومات
ال تستوجب التسجيل أو التفقّد الحكومي ،بل إن كل ما تحتاجه هو ات ّخاذ إجراءات داخل الرشكة التي تحدد رصاح ًة أن
املوضوع رسي ،وبذلك تحل الرسية التجارية محل براءات االخرتاع .62،61تنسحب الرسية التجارية أيضا عىل األشياء التي
يتم تطويرها والتي ال ميكن اعتبارها مبثابة اخرتاع حسب معايري إسناد براءات االخرتاع.
أما بالنسبة إىل اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق بني تونس واالتحاد األورويب ،فقد وردت الرسية التجارية إلضفاء
حامية إضافية تتع ّدى ما تم التنصيص عليه يف نظام براءات االخرتاع .وبالفعل ،فقد صاغ االتحاد األورويب أحكاما تتعلّق
ُفصح عنها ،وذلك يف املقرتح األخري التفاق التبادل الحر الشامل
بحامية الدراية العمل ّية واملعلومات التجاريّة غري امل َ
واملع ّمق مع تونس الذي ن ُِش يف جويلية  ،2018ففي امل ُقرتح األول لسنة  ،2016تم إرجاء تطوير الجزء الخاص بالرسية
الحقا يف مرحلة متق ّدمة من املفاوضات .ويُعزى هذا التأخري إىل غياب إطار قانوين أورويب مو ّحد يتعلّق بحامية البيانات
غري املفصح عنها عند بدإ مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق مع تونس ،إذ مل يصادق الربملان األورويب عىل
القانون إال يف جوان  ، 632016بعد جوالت طويلة من النقاشات واملفاوضات حول الرس التجاري.
ينص آخر مقرتح أورويب حول اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق إىل اآلن عىل بندين لحامية األرسار التجارية .أما البند األول
فهو يُع ّرف ما ميكن أن يندرج ضمن الرس التجاري وفقا للنقاط التي وقع ضبطها يف الفصل  39من اتفاق جوانب حقوق
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ،وأما البند الثاين فهو يضبط الرشوط القانونية التي ينبغي إنفاذها لحامية األرسار التجاريّة.
لقد ساهمت هذه اآلليات الع ّدة يف تيسري الحصول عىل امتيازات ال حرص لها ،أوال من خالل نظام براءات االخرتاع ،ثم باللجوء
مم يفتح الباب مبرصاعيه أمام
إىل الرس التجاري لعرقلة املنافسة حول املنتج الحاصل عىل براءة االخرتاع بعد انتهاء م ّدتهاّ ،
االحتكار .ولكن كام ذكرنا سابقا ،فإن الحد من االحتكار هدف من األهداف األساسية وامله ّمة لنظام امللكية الفكريّة ،ألن
العا ّمة ينتفعون من املنافسة إذ متكّنهم من الحصول عىل األدوية بأسعار أرخص كام تساهم يف زيادة النفاذ إليها.64
بالنسبة إىل صناعة األدوية ،تعترب وصفات التصنيع ومقاديرها وعملياتها يف املرحلة األوىل غري مشمولة برباءة االخرتاع مام
يستوجب شكال حامئيا آخر ،وتفضل الرشكات االعتامد عىل األرسار التجارية مبثابة تكملة لنظام براءات االخرتاع ،عالوة عىل
تحصله من بيع األرسار التجارية .65ميكن استخدام مك ّمل براءات االخرتاع واألرسار التجارية
االمتياز االقتصادي املبارش الذي ّ
من خالل اإلبقاء عىل رسية املعلومات الرضوريّة التي يتم تطويرها الحقا عىل املنتج نفسه ،أو املك ّمالت االقتصادية
الرضوريّة للرتويج التجاري ،أو املعلومات املط ّورة الحقا املتعلّقة بكيف ّية استعامل املنتج الذي ينصح به املستهلكون.66
يعترب هذا الهاجس متواترا يف مجال الطب البيولوجي .67ففي هذا الوضع بالتحديد ،ال يُستعمل الرس التجاري بخصوص
جزيئات صغرية نشطة وإمنا بخصوص منتجات بيولوجية تعترب أدوية تحتوي عىل جزيئات كبرية الحجم .وما أن يقع
املختصة ،حتى يكون لزاما عىل األدوية الجنيسة أن
التثبت من سالمة املنتج البيولوجي ونجاعته من طرف السلطات
ّ
تكون مامثلة وأن يكون لها نفس األثر الرسيري حتى ال تتم إعادة االختبارات الرسيريّة .إال أن الرس التجاري قد يتعلّق
بالطريقة التي ُصنعت بها املنتجات البيولوج ّية حتى بعد انقضاء أجل براءات اخرتاعها .متتلك املنتجات البيولوجية تركيبة
أكرث تش ّعبا من األدوية ذات الجزيئات الصغرية النشطة ،وهي نتاج عملية صناعية معقّدة .وبصفة عامة ،تعترب األدوات
العلم ّية غري كافية لتشخيص املنتجات البيولوج ّية من خالل فحص املنتج البيولوجي النهايئ كام ال متكّن من الحصول
عىل املنتج الجنيس .وكام رأينا سابقا ،إذا اضطُ ّر ُمص ّنع املنتجات الجنيسة تكرار تجارب طويلة وباهضة الثمن فإن ذلك
سيخفّض من املنافسة بسبب طول اآلجال وقلة املوارد الرضورية للقيام بهكذا تجارب ،ودواء  Premarinالذي هو مزيج
املرصد التونيس لإلقتصاد مذكرة توجيهية
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من هرمون االسرتوجني املُرافق لعالج أعراض اإلياس والذي حصل فيه  Wyethعىل براءة اخرتاع من  1940إىل 1950
والذي اقتناه  Pfizerبعد ذلك ،لخري دليل عىل ذلك ،إذ مل ينافس هذا الدواء أي دواء جنيس بسبب عجز املنافسني عىل
القيام بالهندسة العكس ّية وذلك بعد انقضاء سبعني عام من ترويجه يف سوق األدوية ،فخليط االسرتوجني الخاص بهذا
الدواء محمي مبقتىض الرس التجاري .ليس بإمكان الصناعة الجنيسة تسلم املشعل بعد انتهاء أجل براءة االخرتاع لعدم
قدرتها عىل الحصول عىل رخصة الرتويج يف السوق نظرا لعدم مامثلة منتجها الجنيس للمنتج املتحصل عىل براءة االخرتاع
وعدم قدرتها عىل معرفة تركيبته باعتامد الهندسة العكس ّية.68
ولهذه األسباب ،يجب عىل مختلف الهياكل الوطنية املكلّفة بالصحة العمومية ،قبل أن تصادق عىل اتفاق التبادل الحر
الشامل واملع ّمق ،أن تكون عىل وعي تام أن مقرتح الباب املتعلّق بحقوق امللكية الفكريّة يف االتفاق سابق الذكر وخاصة
الرس التجاري ال يقترص عىل األدوية فقط وإمنا يشمل اللقاح والدم ومكونات الدم والخاليا املسببة للحساسية والخاليا
الجسدية والعالجات الجينية واألنسجة والربوتينات العالجية املؤتلفة وكل املنتجات البيولوجية أيضا.
تفتقر تونس إىل إطار قانوين خاص بحامية املعلومات غري امل ُفصح عنها عىل خالف نظريها األورويب ،رغم أن العديد من
قوانينها تنص عىل توفري الحامية الالزمة للرس التجاري ،كمجلة الشغل واملجلة الجزائية والقانون املتعلّق باملنافسة.
وتش ّدد هذه اإلجراءات عىل أهمية األرسار التجارية لضامن استدامة التجارة ومن ّوها دون إعاقة املنافسة خاصة حينام
يتعلّق باألمر باملنتجات الصيدالن ّية.
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خامتة

 عىل االنخراط يف أي اتفاق دويل خارج مجال تطبيق اتفاق جوانب حقوق امللكية، بصفتها عضوا يف منظمة التجارة العاملية،ال يوجد ما يضطر البالد التونسية
 إال أن اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق سيُقحم تونس يف شبكة ثنائية معقّدة يف مجال معايري امللكية الفكريّة ويعفيها من،الفكرية املتصلة بالتجارة
.التزامات اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة كام أنه سيحول دون قدرتها عىل استخدام مواطن املرنة املتعلقة بهذا االتفاق
 والتزاماتها تجاه، ستجد السلطات التونسية نفسها عالقة وغري قادرة عىل التوفيق بني التزاماتها يف مجال االتفاقيات الدولية والثنائية من جهة،وبناء عىل ذلك
 وإذا تم تطبيق أحكام اتفاق التبادل الحر الشامل واملع ّمق يف.تيس نفاذهم إليها من جهة أخرى
ّ مواطنيها بأن توفّر لهم األدوية األساس ّية والحيويّة وأن
مم من شأنه
ّ  سيكون له تبعات عىل أسعار األدوية الحاصلة عىل براءة اخرتاع وعىل املشكل طويل املدى املتعلّق بالصناعات الجنيسة،السياق التونيس الحايل
.أن يه ّدد النفاذ إىل األدوية بأسعار معقولة
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