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 ثر جائحة كورنا على حقوق امللكية الفكرية الصناعية الدوائية يف التشريعات األردنيةأ  

 1الرواشدة أيوبعمار محمود 

 المستخلص 

ببذل من خالل ما قامت به شركات األدوية ،جاءت مما الشك فيه أن الصناعات الدوائية احتلت مكانة هامة وبارزة في جائحة كورونا 
على شتى نواحي كبيره عمل على الحد من انتشار هذا الوباء العالمي الذي كان له تأثيرات يلقاح  أواختراع مصل اجل من جهد متميز 

 أودولة  ألييمكن  دوائية ، الوالصناعات ال األدويةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية ،هذا العمل وهذا االنجاز لشركات الصحية و الحياة 
 ةملك براءلمن الحقوق المحمية بالقانون، ف ألنه،  المخترعة لهذا المصل او اللقاحبموافقة الشركة إال ستخدامه با تقوم  أنفرد  أومؤسسة 
 موافقة صاحب هذا المخترع . إال بإذن واستعمالها أو من استخدامه  اآلخرينقا جامع مانع له حق منع حاالختراع 

من  واالهتمام بالمحافظة أوالالحياة وبما ان حالة من الخوف والرعب بسبب هذا الوباء،  عاشتدول العالم  شتىالمجتمعات في  أنوبما 
مع هذا  تعاملت أنوالحكومات والشركات الدوائية  واإلفراديتطلب من المجتمعات  طارئ في وضع استثني  أننا وبما، أخرى اعتبارات  أي

من خاللها على خلق حالة من التوازن بين المصالح الخاصة  البد من ايجا دالية يتم، وان تتكاثف كافة الجهود  ئيةاناستث بطريقةالوضع 
 .فوق كل اعتبار(و والمصالح العامة )فحق الحياة من الحقوق المقدسة 

ت االختراع وحق ابحق الشركات الدوائية انطالقا من قوانين براء تمثلتعلى ماسبق فقد برزت على الساحة الدولية مشكلة  وبالبناءولذا 
 .فكيف سيتم التوفيق بين هاتين المصلحتين المتناقضتين سرية المعلومات ،وبالوقت نفسه حق المحافظة على حياة البشر

الذي لمعالجة هذا الوضع االستثنائي والتحليل لنصوص القانون الوطنية واإلقليمية والدولية ،جاءت هذه الدراسة في البحث والبيان  لذلك
جائحة كورونا على حقوق الملكية الفكرية  تأثيراتفي الحياة ، من خالل بيان  اإلنسانحق الشركات الصناعية الدوائية وحق  على سيؤثر 

 الصناعية الدوائية .

 

 ورونا، الصناعات الدوائية، براءة االختراعجائحة ك: الكلمات المفتاحية

HNSJ 
 

Humanities & Natural 

Sciences Journal 

ISSN: (e) 2709-0833 

www.hnjournal.net  

ية مجلة العلوم اإلنسانية والطبيع  
 (NSP :)التصنيف مجلة علمية محكمة
 

 4.91 = 2022للعام معامل التأثير 
 

http://www.hnjournal.net/


 www.hnjournal.net              (      11العدد )( 3المجلد )    مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية          2022 نوفمبر، الرواشدةعمار                                

 

                                             307 | صفحة         

 HNSJ Volume 3. Issue 11                                                         ثر جائحة كورنا على حقوق الملكية الفكرية الصناعية الدوائية في التشريعات األردنيةأ  

RESEARCH TITLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Associate Professor, Faculty of Law, Jerash University, Jordan. 

 
HNSJ, 2022, 3(11); https://doi.org/10.53796/hnsj31120  

   

Published at 01/11/2022                                                     Accepted at 23/10/2021            

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

THE IMPACT OF THE CORONA PANDEMIC ON INDUSTRIAL AND 

PHARMACEUTICAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN 

JORDANIAN LEGISLATION 

Ammar Mahmoud Ayoub Al Rawashdeh 1 

Abstract  

There is no doubt that pharmaceutical industries have taken a prominent place in the 

coronavirus pandemic. ", came through the pharmaceutical companies' outstanding effort to 

invent a serum or vaccine that will reduce the spread of this global pandemic, which has had 

significant impacts on various aspects of health, economic, social and political life, This 

work and this achievement for pharmaceutical companies and pharmaceutical industries, can 

be used by any country, institution or individual only with the approval of the company 

invented for this serum or vaccine. Because one of the rights protected by law, the patent 

owner has an all-encompassing right that he has the right to prevent others from using or 

using except with the permission and consent of the inventor. As societies in various 

countries of the world have experienced a state of fear and terror due to this pandemic And 

since life is first by conservation and attention from any other considerations, Since we are 

in an emergency exception situation that requires communities, individuals, governments 

and pharmaceutical companies to deal with this situation in an exceptional manner and to 

intensify all efforts We must create a balance between private interests and public interests 

(the right to life is a sacred right and above all consideration). Thus, based on the foregoing, 

a problem has arisen in the international arena: the right of pharmaceutical companies, based 

on patent laws and the right of confidentiality of information, and at the same time the right 

of preservation of information. 

Key Words: Coronavirus pandemic, pharmaceutical industries, patent 
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 أهمية البحث: 

ت الدوائية  تتمثل أهمية هذا البحث في بيان القواعد القانونية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية في الصناعا
 .في ظل التشريعات الوطنية واإلقليمية والدولية وبيان القواعد القانونية لتنظيم اثر جائحة كورونا على هذه الحقوق 

 أهداف البحث:

تعطيل  إمكانيةيهدف البحث إلى بيان ماهية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الدوائية ، كما يهدف إلي بيان 
 . وبيان تعريف المقصود بالصناعات الدوائيةوباء العالمي هذه الحقوق في ظل هذا ال

 إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية البحث في بيان اثر جائحة كورونا على حقوق الملكية الفكرية الصناعية الدوائية  ، وهل 
مدى  بيان إلي باإلضافةاتفاقيات دولية ، أوتستطيع الدولة وقف او تعطيل هذه الحقوق في ظل وجود معاهدات 

 التوازن بين الحق في الصحة والحقوق الفكرية لمبتكريها في الصناعات الدوائية .
 منهجية البحث:

سأتناول في هذا البحث المنهج الوصفي من خالل، عرض لماهية حقوق الملكية الفكرية الدوائية  وبيان 
 قة.مفهومها ونطاقها، والمنهج التحليلي من خالل، تحليل النصوص ذات العال

  األولالمبحث 

 ماهية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الدوائية

 المقدمة 

يثير موضوع جائحة كورونا قضايا قانونية وعملية على جانب من األهمية تتعلق بحماية الملكية الفكرية الصناعية 
ظروف هذه الجائحة لذلك سنسلط الضوء ظل الدوائية ، وهذه الدراسة تهدف إلى توضيح حقوق الملكية الفكرية في 

تعتبر هذه قوق الملكية الفكرية في األردن، حيث في هذا الدراسة على تأثيرات جائحة كورونا المستجد على ح
في هذا العصر، مما تطلب الوقوف  والصحي من أكثر األزمات على اإلطالق ذات األثر االقتصادي الجائحة 

على النظريات القانونية التي نظمها قانون الملكية الفكرية واالتفاقيات الدولية في حكم هذه الكارثة واألزمة ، وبحث 
انية تطبيقهما على حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق باالختراعات التي كان لها أهمية خاصة في موجهة مدى إمك

قامت جائحة كورونا، في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، من خالل الوصول إلى اختراع أمصال أو أدوية، 
 من هذا الوباء . على الحد للعملالشركات المتخصصة في اختراع األمصال واألدوية  بها

لقد تأثرت حقوق الملكية الفكرية كغيرها بهذه الجائحة، لما لها دور كبير في مكافحة هذه الجائحة تمثل في دخول 
شركات األدوية في في صراع مع الزمن ، من اجل إيجاد لقاح أو أمصال أو عالج لحماية المجتمع من هذا 

 الوباء .

حد من انتشار للع وتقوم به هذه الشركات من اجل توفير المصل او العالج ، مما دل على الدور الكبير الذي تتطل
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 الوباء والقضاء عليه.

وباالستناد على ماسبق فقد برزت مشكلة تمثلت بالموازنة  بين مصالح الشركات وحماية المجتمع من هذا الوباء، 
من األموال من اجل الوصول إلى هذا  لهذه الشركة التي اجتهدت وتحملت كلفة مالية عالية استئثاري فهذا حقا 

المنتج او المخترع الذي يحد من انتشار هذا الوباء وبالوقت نفسه حماية األرواح تعتلي فوق كل اعتبار ، ومن هنا 
وازنة بين مصالح المجتمع ككل ومصالح األفراد مبرزت هذه المشكلة التي بحاجة قواعد قانونية تعمل على ال

 ترعة للدواء ،ومصلحة الشركات المخ

 على النحو االلي: مطلبين  إلى المبحثتقدم نقسم هذه  وبناء على ما
 : ماهية البراءة الدوائيةاألولالمطلب 

 اية القانونية للبراءة الدوائيةالمنتج الدوائي والحم:  الثانيالمطلب 

 المطلب االول: ماهية البراءة الدوائية

انواع المنتجات الفكرية  بينمن بيان ماهية البراءة الدوائية ، البد لنا من بيان موقع هذا النوع  نستطيعحتى 
، وتعريفه  بيان مفهوم الحرية الفكرية إلىيتم ذلك اال من خالل الرجوع   الذهنية هل هي صناعية ام ادبية، وال

 من خالل المطلب االول، ضمن ثالثة فروع . وبيان أصنافه
 : االول الفرع

 مفهوم الحرية الفكرية
يستمد مفهوم الملكية الفكرية قيمته من طبيعة اإلنسان التي تتميز بالبيان والتعبير، وهي خصائص تشكل 
األساس المنطقي لحماية الحرية الفكرية التي ال غنى عنها لتحقيق إنسانية اإلنسان، حتى قال القاضي 

الدستوري األول في الواليات المتحدة، ال يخدم احتياجات المجتمع فقط، األمريكي ثورجود مارشال: "إن التعديل 
ولئن تتضمن مفهوم الملكية .(1بل إنه يخدم أيًضا احتياجات الروح البشرية وهي روح تتطلب الحرية الفكرية

فإنه يتجاوز هذه الجوانب، لتشمل  (2)الفكرية حرية تلقي المعلومات، واألفكار ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة
 اآلراء المثيرة أو غير المألوفة.

 .لتعريف القانوني:ا اوال

( من القانون المدني بانه"الملكية حق التمتع والتصرف في 674تعريف القانون الجزائري في نص المادة )
 3"يستعمل استعماال تحرمه القوانين واالنظمة  ال أنبشرط  األشياء

به  االنتفاعاختصاص يخول له شرع  وإبداعهالملكية الفكرية: هي اختصاص اإلنسان الحاجز بنتاج فكره 

                                                      
 .62، ص،الحبيبي الشريف، أجيال حقوق اإلنسان، مجلة القضاء والتشريع ديسمبر  (1988،)محمدالشريف،  1
 (.1948( ديسمبر )10من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في ) 19المادة  2
 2007مايو سنة  13المؤرخ في  05-07القانون المدني الجزائري ، قانون رقم 3
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 4ال لمانع ابتداءوالتصرف فيه وحده 

 wipo-ompiتعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية: : ثانيا

 واألعمالوالفنية والعلمية كالعروض الفنية و الفونوغرام  األدبية باألعمال" تلك الحقوق المتعلقة أنهاعلى 
اإلذاعية واالختراعات في جميع المجاالت واالكتشافات العلمية والتصميمات الصناعية والعالمات التجارية 

 5التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة" واألسماءوعالمات الخدمة 

يتعلق بالفكر واإلنتاج  لشخص على شيء غير مادي)معنوي( وهو ماني" سلطة تخول عالملكية الفكرية ت
والفني والتقني  واألدبي) حق اإلنسان في إنتاجه العلمي بأنهالفكري وغير ذلك، وعرف مفهوم الملكية الفكرية 

 (.واستئثارهاالمادية والمعنوية، وحرية التصرف فيها والتنازل عنها  وأثارهليستفيد من ثماره 

لفكرية بوجه عام " هي القواعد القانونية المقررة لحماية اإلبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة الملكية ا
 6()الملكية الفنية واالدبية ( او حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية ) الملكية الصناعية 

 الملكية الفكرية  أقسام:الفرع الثاني

والفنية والذي يندرج تحته  األدبيةخاص بالملكية  األولقسمين :  إلىلقد تم تقسيم حقوق الملكية الفكرية 
القسم الثاني فيهتم بحقوق الملكية الصناعية والتجارية ، وسيتم  أماحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف، 

 عن هذين النوعين : اإليجازمن  بشيءث التحد 

 والفنية  األدبيةية : الملكأوال

، الفني والعلمي، ايا كان شكل التعبير عنه او األدبيي التي تشمل كل عمل متعلق بالمجال هوالمقصود بها 
 .الذي يطلق عليه مصطلح المؤلفالغرض منه فهو حق منوط بصاحبه، و 

 ثانيا : الملكية الصناعية والتجارية

اإلبداعات،االبتكارات والمنتجات الذهنية ذات الطابع الصناعي يقصد بالملكية الصناعية والتجارية مجموعة 
والتجاري والتي تخول لصاحبها حق االستئثار بإبداعاته الفكرية من خالل االستغالل والتصرف دون استعمال هذا 

الل الحق استعماال تحرمه القوانين، وتعتبر حقوق الملكية الصناعية ترد على مبتكرات جديدة وهي موجهة لالستغ
 الصناعي والتجاري والتي تراعي خصوصيات ومتطلبات التجارة .

 مشتمالت الملكية الصناعية  ا.

هذا النوع من الملكية يشمل براءة االختراع )االمتياز(، العالمة التجارية ، النماذج والرسوم الصناعية  إن
                                                      

والقانونية ،  االقتصاديةفي االحترام، دراسة مقارنة، مجلة دمشق للعلوم  األدبي فالمؤل(، تجريم االعتداء على حق 2014اوتاني، صفاء،) 4
 .44، العدد األول، ص 30المجلد 

والتجارية لحقوق الملكية الفكرية عبر العالم، الملتقى الدولي:  االقتصادية األهمية(، جامعة المديةن مداخلة بعنوان: 2011الصادق، بوشناقة ) 5
 1الحديثه، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص االقتصاديياتاراس المال الفكري في منظمات االعمال العربية في 

 .56، الملكية الفكرية، ماهيتها، مفرداتها، وطرق حمايتها، دار الجيل للنشر والتوزيع، عمان، االردن،ص (2011الكسواني، عامر،) 6
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لتجارية )المعلومات التجارية (، (، األسرار ا الجغرافية)التصميمات الصناعية(، تسمية المنشا )المؤشرات 
 تصميمات الدرات المتكاملة .

  الثالث: الفرع

، البد   األدويةبراءة االختراع على  أنواعهاالملكية الفكرية والتي من ضمن ببعد قام الباحث ببيان المقصود 
 .لنا في هذا المطلب بيان المقصود ببراءة االختراع 

 :.تعريف براءة االختراع 1

حل لمشكلة تقنية ، وتمنح البراءة لمالكها  بإتاحةهي تلك الحق اإلستئثاري يمنح لمنتج او طريقة صنع جديدة 
سنة نصت عليه االتفاقيات الدولية و وافقت عليها التشريعات  20دة تصل الى لمدة محدو  االختراعصك حماية 

ماح س، من خالل عدم ال واألكبر االسميالهدف  يعتبرتشجيع االستثمار في مجال التطوير من اجل الوطنية .
ون حتى يتمتع المخترع بنتاج اختراعها سواء نمن استخدام او استغالل االختراع في الفترة التي حددها القا لآلخرين

المادي ام المعنوي ، ومن اجل ذلك تم وضع الضوابط القانونية من خالل االتفاقيات الدولية التي انتهجتها 
بما يتعلق بعمليات تصنيع في جميع مجاالت التكنولوجيا واالختراعات النهائية والتي تتميز الوطنية ، التشريعات

 7وشرط الجد اإلبداعيةبخصائص منها وجوب االستغالل الصناعي والخطوة 

  :للمنتجات الدوائية شروط منح شهادة براءة االختراع .2

 الجدة -أ

توصل  أن، ولم يسبق  سابقااحد  إليهولم يصل  الدوائية  هذا المنتجات الجمهور علىلم يطلع  إذايقوم هذا الشرط 
انه لم يقم احد نشره  إلى باإلضافةاستعماله ولم يقدم طلب من اجل الحصول على حقوق هذا المخترع ،  إلىاحد 

 بقة فان مبرروتم منحه براءة اختراع سا ومعروفاكان هذا االختراع معلوما  فإذا 8وبالتالي يكون االختراع جديدا
 9البراءة قد انتفى إصدار

 الخطوة اإلبداعية  -ب

تتجاوز الخطوة اإلبداعية المستوى المتعارف عليه، فإذا كانت الخطوة اإلبداعية بديهية ومتعارف عليها بين فئة  أن
لصناعي المتخصصين في نفس المجال فان هذا الشرط ال يتحقق فيها ، وبالتالي فان ثمرة الفكرة لم تتجاوز الفن ا

كانت  إال إذايعتد بها  تنقيحات فال يتم اعتباره اختراعا جديدا وبالتالي ال أوكانت عبارة عن تحسينات  فإذاالقائم،
 .11تقدم صناعي   أحداث إلى، تؤدي أصيلة ابتكاريهتكون فكرة  أنيجب  إذا 10جديدة في فكرتها.

                                                      
 60ماستر تخصص قانون الملكية الفكرية، ص أولىالملكية الصناعية، السنة  إلى(، مقياس مدخل 2016-2015حدة، بن سعدة،) 7
 32،  ص  اإلسكندريةومعايير حمايتها ، ط أولي ، دار الفكر الجامعي ،  االختراع، براءة  ، (2009)عبد الرحيم  عبد الرحمن 8
 203( المدخل الى الملكية الفكرية، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2010، فاضلي،)إدريس 9

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/251/10/2/74283 
 37، دار النهضة العربية ، القاهر ، ص  1الصناعية ، ط يةالملكسميحة القليوبي ،  10
 38بن عكنون، ص  ،(، محاضرات في الملكية الصناعية2012شويرب، خالد،) 11
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 القابلية للتطبيق الصناعي. -ت

 األفكارمن  تعتبر فإنهاابتكارات صناعية  أوالفكرة غير قابلة للتطبيق الصناعي، فال يتم تصنيع منتج  إذا كانت
ة االختراع ، فان عدم القدرة على استعمال ءيتم حمايتها عن طريق برا التي ال البحثيةوالنظريات العلمية  المجردة

مالت الحسابية وحتى لو كانت لها قيمة علمية كبيرة باالكتشاف المتعلقة بالطبيعة والمعا هر اهذه الفكرة وانحص
 12النظريات فقط مجرد نظريات . أو األفكارمنتج غير ممكنة ، وتصبح هذه  إلىتطبيقها وتحويرها  إمكانيةولكن 

عالم التنفيذ مما يترتب عليه  إلىالفكرة من عالم التفكير المجرد  إخراج تطوير وهذا االختراع على  انطوى  فإذا
يصلح بحد ذاته موضع لبراءة  نظريات ال أو أراءبقى الفكرة مجرد تتقنية، ف إنتاج إلىالتوصل  أومنافع  بإنتاج

 .13االختراع مادام استغالله صناعيا غير ممكن

 .مشروعية االختراعج.

  إخاللكان هذا االختراع فيه  فإذا األفرادلقد رعى المشرع مجموعة من المصالح منها مصلحة المجتمع ومصلحة 
كان هناك مصلحة للمجتمع فان  إذا باإلضافةحماية قانونية عليه ،  إضفاءفال يتم  اآلداب أوبالنظام العام 

والعقاقير  باألغذيةبالرعاية من مصلحة المخترع، لذلك فان االكتشافات العلمية والتركيبات الخاصة  أولىالمجتمع 
 14للمخترع أالستئثاري ها الحق تشمل ال أن األصلالطبية 

 : المطلب الثاني

 والحماية القانونية للبراءة الدوائيةالمنتج الدوائي 

العلم بطريقة تفاعل  ويهتم هذاتكنولوجيا صناعة األدوية  هذا المسمى الذي يطلق في تخصص  األدويةعلم يعتبر 
العالجي عن طريق االتحاد بالمستقبالت البروتينية او التأثير من اجل بيان المركبات الدوائية مع األجسام  الحية 

تثبيط أنزيمات معينة داخل الجسم، ويتم ذلك من خالل التركيز على تركيب المركب الدوائي، خصائصه، أثاره، 
 15درجة السمية وتأثيراته المطلوبة واآلثار الجانبية للدواء

  الدوائيةتعريف البراءة اوال:

 .التعريفي لفقهي 1

لتوقع جني فائدة من الشيء"فوفقا لهذا التعريف فان المنتج يكون عليه حق الملكية  أساسا إالالملكية ليست  إن"
التي  األمراض من الوقايةاو اآلالم تخفيف لمادة تستعمل  بأية األدويةوجرى تعريف 16من خالل نظرية المنفعة

                                                      
 شويرب، مرجع سابق. 12
 37(، شرح قواعد الملكية الفكرية ، الطبعة االولى، دار وائل للنشر ، عمان، ص2005خاطر، حمد ،) 13
  .االختراعوالشكلية لبراءة  الموضوعيةم . الشروط 1971اءة السوداني لسنة راجع في ذلك قانون البر   14
 9،ص   اإلسكندرية، منشاة المعارف، الصيدالنية، الحماية القانونية للمستحضرات (2009)ريهان  ،ابو زيد 15

16 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 
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 والبنية اإلنساناو وظيفة جسم التركيبة على  التأثيرمن اجل من استعمالها  التي يتمالحيوان  أو اإلنسانتصيب 
  لإلنسان أمراضا تحدثالحشرات التي  أوالحيوانات المؤذية  أوقضاء على الطفيليات للاستعمالها  من اجل 
يتضمن مراحل التشريعات أيضا بأي كيان جديد بعض وجرى تعريفها بصورة أكثر دقة من قبل 17والحيوان.
هذه الفكرة التي  أنوالحيوان باعتبار  اإلنسانعالجية تستخدم لعالج  إبداعيةفكرة  إلىمن اجل الوصل  ابتكاريه
الدواء بكل مادة او منتج بتعريف منظمة الصحة العالمية وقامت مخترع لها كيان مادي يجب حمايته  إلىتحولت 

  .18لحالة الصحية لمنفعة المستقبل لهاا أولتعديل او اكتشاف النظام الفيزيائي  يستعمل او يقصد استعماله

المنتجات المصنعة من خالل  أومنتج له براءة اختراع ،  أي"بأنهاوعرفت اتفاقية التربس المنتجات الدوائية . 2
من  األولى، الالزمة لمعالجة مشكالت الصحة العامة المعترف بها في الفقرة  األدويةعملية براءة اختراع في قطاع 

 (2005مكرر من اتفاقية التربس المعدلة سنة  31االعالن المتعلقة بالصحة العامة )المادة 

عرفته منظمة الصحة العالمية بانه" عبارة عن مادة او خليط من المواد التي تدخل الى الجسم او تستعمل .3
 19موضعيا على جزء من الجسم المقصوده عالجه او وقايته"

اي منتج او اداة اخرى لالستخدام الطبي  أو، باألدويةالمتعلقة  أياءة االختراع الصيدالنية وتم تعريفها ايضا" ببر 
 20والتي تمنح للمنتج نفسه او للعملية المستخدمة في تصنيعه

 حماية الحقوق الفكريةل يناالساس القانو :  ثانيا

واخذ. ويستند في ذلك على تبرير اقتصادي  أعطوالذي يعني " quo pro quid". أساسعلى  االختراعبراءة  تقوم
 21ونظرية القانون الطبيعي

صور حقوق الملكية الفكرية المتمثلة ببراءة االختراع ،  أهمحماية االبتكارات في المنتجات الدوائية تعتبر من  أن
فيه الشروط التي نص عليها القانون  توافرتالدوائية التي  المنتجاتحماية قانونية على هذه  أضافالتي فيها 

الدوائي قد  المنتج أوهذا االبتكار  أنة تفيد دالدولية، حث يتم منح طالب الحماية شها والمعاهداتواالتفاقيات 
المنتج الدوائي، والتي تكون  أوتوافر فيه الشروط الواجب توافره في هذا المخترع  أنخضع للحماية القانونية بعد 

او من  إنتاجمن خاللها وحده دون غيره استغالل المخترع او المنتج او صنع او الزمن ، يستطيع  لمدة معينة من

                                                                                                                                                                                   

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- 
17 4 The Indian Patent Act 1970. 
18 http://qpu.edu.sy/img/uploads1/faculty_session_pdf987_ar.pdf 

 مwwwdroiede. Free.fr./htmمنظمة الصحة العاليمة  19
 . Baranyanka (ph) : op.cit , p 23 ــ 2 20

 68-61ابو زيد، المصدر السابق، ص  21

http://qpu.edu.sy/img/uploads1/faculty_session_pdf987_ar.pdf
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 .22تدفع للمخترع خالل مقابل

وشهادة براءة االختراع تخول صاحبه استغالل واستعمال والتصرف بهذا الحق ،لمدة محددة وفق ضوابط معينة،هذه 
 23االكتشاف  أوصاحب االختراع ل اه، تعطيالشهادة تكون صادرة عن جهة مختصة في الدولة 

الدول النامية  اتخذتحيث ،بين الدول وفقا الختالف مصالحها، تتباينتحديد االختراعات التي تشملها الحماية  إن
التي تقبل الحماية عن طريق االبتكارات  مجاالتالتوسع في تحديد  إلىبينما تميل الدول المتقدمة  التضييقنهج 
ات الدوائية االختراع أهمهاات من االختراعنطاق الحماية طوائف معينة من  منالدول النامية ، ، فتستبعد البراءة

فتمنحها على طريقة الصنع دون 24ختراعات.االمن مستوى الحماية المقررة لهذه   تخفض أووالكيمائية والغذائية 
 المنتج.

اتجاه  أن إالحماية حقوق المرضى في الدول النامية،  إلىفقط كان يهدف الدول النامية  إليهما تسعى  إنوبالتالي 
 إلى باإلضافةالمبتكرين  ومساواتهم مع غيرهم من المجاالت حماية المخترعين في هذه  إلى تهدف  المتقدمةالدول 

وحق الشركات التي تشرف على  اتاالختراعمراعاة النفقات الهائلة التي تنفق في سبيل التجارب الضرورية لهذه 
العلمية الطويلة المدى وعلى الباحثين في  في التجارب أنفقتهاالتي  الدوالراتمن استعادة ماليين  االبتكاراتهذه 

 25هذا المجال.

االختراع شهادة البراءة يجب  براءاتحتى صاحب حق  وبالبناء على ماسبق حتى يتم منح المخترع او المكتشف او
 موعة من الشروط الموضوعية والشكلية تتوافر مج أن

 المبحث الثاني: 

 القواعد القانونية الناظمة للحد من حقوق الملكية الصناعية الدوائية  .

 ،مما يتطلب  األرضيةلكافة شعوب الكرة  أساسيمتطلب  تعتبروالصحة والسالمة  األفرادعلى حياة  ةالمحافظ
 عيتطلب من الشعوب تشجي ،مما وبئةاألومكافحة  األمراضمعالجة  ىاالدوئية الفعالة التي تعمل عل تصنيع وإنتاج

المكتشف ، وقد تجلت هذا الحوافز  أوتقديم الحوافز المناسبة والعادلة للمخترع ب ،البحوث والعمل على تطويرها 
يتطلب هذا  واألوبئة األمراضجتمعات من الحماية القانونية على هذه البراءات الدوائية ، فحماية الم بإضفاء
والتمييز والتطوير واالجتهاد في أي مجال ومنها قطاع  لإلبداع لألفرادالذي بدونه لن يكون هناك دافع  اإلجراء
الء ؤ تدفع ه هي ما التي تعمل على حماية حقوقهم، ، لذلك فان سن التشريعات القانونية العادلة والمناسبة  األدوية
 أنبالذات يجب  األدويةفي مجال  لإلبداعاتوالتمييز بهذا المجال ، ولكن هذه الحماية القانونية  بداعلإل األفراد

من اجل  تم وضعهااية القانونية ميتعسف المخترع باستخدام حقه، الن هذا الح حتى ال ،كون ضمن ضوابط وقيودت

                                                      
 .(2014سعدي، فرهاد،) 22
البيانات -العالمات التجارية -والنماذج الصناعية-والرسوم  االختراع، شرح الملكية الصناعية والتجارية. براءة (70200صالح زين ، الدين 23

  60،ص األردن–، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األولىالتجارية، الطبعة 
 3هامش رقم  23، المصدر السابق، صالناهي، صالح 24
 .1السابق، ص ، المصدر ، مصفىطه  25
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 إذا، ولكن لألفرادمن اجل المحافظة على الصحة والسالمة العامة  األدوية،تشجيع وتطوير االبتكارات في مجال 
 بسعر األدويةبيع  أوفقط  مالمتمثلة برغبتها المحافظة على حياته األنانيةعليهم  سيطرة كان بعض المخترعين

 ،فانه والحالة هناء قد خالف أي مبرر لحماية اختراعه ،لذلك يجب علىأو عدم رغبتهم ببيع األدوية  عالي
محافظ على الصحة والسالمة ضبط تعسف المخترع لل على الالزمة التي تعمل اإلجراءاتالمشرعين اتخاذا 

 .العامة

التي عملت على حماية براءات االختراع الدوائية وكذلك وبالبناء على ماسبق سيقوم الباحث ببيان القواعد القانونية 
 من خالل اءات االختراع الدوائي.للحد من تعسف صاحب بر سيتم بحث القواعد القانونية 

 المطلب االول: 

 الفرع االول 

 لحماية براءة االختراع. الوطنيةموقف المعاهدات واالتفاقيات الدولية والتشريعات 

 دور المنظمات الدولية والمعاهدات الدولية في المحافظة على حقوق براءات االختراع : أوال

  .منظمة التجارة الدولية .1

لقد ألزمت منظمة التجارة الدولية األعضاء ، بحماية براءات االختراع من خالل منح براءات االختراع ، وهذا اإللزام 
التي تمنح براءات االختراع ولكن دون توافر حماية قانونية  أوجاء للدول األعضاء التي ال تمنح براءات االختراع 

ن خالل هذه الحماية ، وتشمل هذه الحماية براءة الطريقة الصناعية كافية تحقق الهدف والغاية التي ترنوا إليها م
/ب( أن حق مالك براءات االختراعات 28وقد بينة المادة ) 26وبراءة المنتج ، واالختراعات الدوائية وغيرها

 . استيراد المنتج أوعرض  أوالصناعية والدوائية تشمل منع الغير من تصنيع المنتج ومنع الغير من استخدام 

 .دور اتفاقية تربس. 2

الدول حول العالم تطبيقا لسياسة حماية حق الصحة لمواطنيها  وجعل الدواء متوافرا لهم بسعر مناسب قد سعت 
اتبعت عدة سياسيات من خالل  تشريعاتها وقوانينها ومنها سياسة عدم منح براءة االختراع للمنتج الدوائي واالكتفاء 

ة وإعطائها التسهيالت الجل منافسة شركات األدوية  بحماية طريقة التصنيع؛وأيضا تشجيع شركات األدوية  الجنسي
األصلية  بمجرد انتهاء مدة حمايتها والسماح لشركات إنتاج األدوية  الجنسية من االعتماد على نفس بيانات 
الفاعلية واألثر  العالجي  لمنتجات شركات البحث والتطوير دون الحاجة إلى تقديم بياناتها الخاصة بها؛ ومن 

القانونية أيضا االستفادة قدر اإلمكان في هذا المجال من سياسة االستيراد الموازي تحت سقف المنافسة الوسائل 
 27التجارية والتمييز ألسعري بين االسواق.

                                                      
للملكية الفكرية  العالمية المنظمة، المصريين الدبلوماسيينالفكرية لفائدة  الملكية، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول (2009،)حسام الصغير ، 26

 6(الويبو ،ص
 53(، براة االختراع الناتجة عن التكنولوجيا الحديثه ودورها في حماية الكائنات الدقيقة دراسة مقارنة ، ص2019خيري، مرتضى) 27

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/12/3/102569 
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 دور التشريعات الوطنية لحماية براءات االختراع  :الفرع الثاني

 28 األردنيالمشرع  :أوال

مجموعة من الشروط  توافرت إذابراءات االختراع الصناعية الدوائية  ىاية قانونية علمح األردنيالمشرع  أضفلقد 
ور في أي مكان في العالم سواء كان عن طريق هيكون معلوما ومكشوفا للجم يكون جديدا وان ال أنمنها 

رف عغير بديهي وم االختراعوان يكون هذا  أخرى وسيلة  بأيالشفوي او  أوبالوصف المكتوب  أواالستعمال 
منتج من خالل صنعه او  إلىيكون قابال للتطبيق من حيث تحويره  أنبالنسبة لرجل المهنة العادي كما يشترط 

 29استخدامه  أواستعمالها  إمكانية

 حقوق مالك البراءة .1

، هذا الحق يعتبر جامع مانع بمعنى استئثاري حق  األدويةالشروط السابقة فانه يترتب لمالك براءات  توافرت فإذا
من  اآلخريناستخدامه او استغاللها، كما ان من حقه منع  أوه يستطيع صاحب هذا الحق التصرف فيها بالبيع ان

 30وعلم صاحب االختراع  إذناستخدامه او استعماله او التصرف فيه بدون 

 31المصري  موقف المشرع ثانيا:

(من قانون براءة االختراع على الشروط الواجب توافرها لمنح براءة االختراع 1نص المشرع المصري في المادة )
كما نصت 32 إبداعيةيكون االختراع قابل للتطبيق الصناعي وان يكون جديد وان يمثل خطوة  أنومن هذا الشروط 

تخول لتي يمتع بها مالك براءات االختراع التي الحقوق ا ي ( من قانون حماية الملكية الفكرية المصر 10المادة )
 منع الغير من استغالل االختراع بأية طريقة. فيمالكها الحق 

 

                                                      
 (1999قانون براءات االختراعات لسنة (يسمى هذا القانون )1المادة )1999(  لسنة 32قانون براءات االختراع األردني رقم ) 28
اذا كان جديدًا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف   -1 –(يكون االختراع قاباًل للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية:أ 3المادة ) 29

وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون  عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق االستعمال أو بأي
وال يعتد بالكشف عن االختراع   -2االختراع قبل تاريخ ايداع تسجيل االختراع أو قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعى به وفق احكام هذا القانون .

اء بأولوية الطلب ، وكان نتيجة تصرف قام به للجمهور إذا حدث خالل األشهر االثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ االدع
اذا كان منطويًا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهيًا لرجل المهنة  –طلب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده .ب 

اعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع االختراع .اذا كان قاباًل للتطبيق الصن
 نوع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ، ويشمل ذلك الحرف اليدوية.

 المادة1999(  لسنة 32قانون براءات االختراع األردني رقم ) ( :21) ةالبراءة المادحقوق مالك  30
 82/2002المصري رقمقانون حماية الملكية الفكرية  31
راع تمنح براءات اختراع طبقا ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، يكون جديدًا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان االخت 32

الال عن كل تعديل متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.كما تمنح البراءة استق
المبين  أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منح عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو

 في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة وفقا ألحكام هذا القانون.
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 33دور االتفاقيات الدولية للمحافظة على الصحة العامة. :الفرع الثالث

من اإلعالن ( 27( من العهد الدولي للحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والمادة )15المادة )لقد بينت 
العالمي لحقوق اإلنسان،لقد سعت هذه المواد على إيجاد حالة من التوازن بين المنفعة العامة وبين مصلحة 
المبتكرين، من خاللها بين حقوق للفرد المخترع أو الشخص الحكمي وحماية المصالح المعنوية والمادية واالنتفاع 

وينتج أحق بالحصول على منافع هذا اإلبداع الن هذا بها من قبل صاحب الحق الفكري ،فمن يجتهد ويبدع 
اإلنتاج الفني أو األدبي والعلمي من سعيه وجهدها.ومن جهة أخرى حق أي فرد  التمتع بمنافع التقدم العلمي 

األطراف في هذا العهد باحترام الحرية الدول  إلزامحق كل فرد: تقربان من هذه المادة (3في البند )و 34وتطبيقاتها
 ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.التي 

. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق ألي دولة 1(5المادة )كما نصت 
أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف 

يقبل فرض أي قيد أو أي  كما ال إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه. بها في هذا العهد أو
تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو 

 .ىدأنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق م

على  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالمتعلق من العهد الدولي الخاص  (12)المادة نص عملت كذلك و 
 العقلي من خالل  أوسواء الجسدي  لإلنساناهتمام خاص ورعاية بالمستوى الصحي  إعطاء

الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين  اتخاذا
العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا  التدابير الالزمة من أجل

الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية و  تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،و  صحيا،
تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في  ها،واألمراض األخرى وعالجها ومكافحت

 حالة المرض.

النصوص القانونية التي تعمل على التوافق بين حماية حقوق  إيجادوبالبناء على ماسبق فان العهد الدولي حاول 
 أن إالفي الحياة وان  يكون في صحة   جيدة،  اإلنسانفي المبتكرات الصناعية الدوائية وحماية حق  اإلفراد

 اإلنسانيكون المحافظة على صحة  أنيجب  فاألصلهذا التوازن،  إليجادالباحث لم يرى قواعد قانونية كافية 
 وإنتاجه. إبداعهيكون المحافظة على حقوق الفرد في  أنواالستثناء يجب 

 مةثانيا: دور اتفاقية التربس للمحافظة على الصحة العا

بقواعد قانونية قادرة على حماية حقوق المبتكرين  واإلبداعاتلقد جاءت اتفاقية التربس من اجل تشجيع االبتكارات 
في تشجيع و حقوق الملكية الفكرية  وإنفاذحماية ب  والمخترعين وبالوقت نفسه عملت هذه القواعد على المساهمة

نقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة كما ساهمت هذه القواعد على روح االبتكار التكنولوجي 
                                                      

 1966 السنة الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"لعهد  33
 1966 السنة "لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 34
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لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، باألسلوب الذي يحقق الرفاهة االجتماعية واالقتصادية، والتوازن بين 
 35الحقوق والواجبات.

تتخذ  أن، تعديلها أو قوانينها ولوائحها التنظيميةع تشريعند  ، األعضاءهذه االتفاقية للبلدان  أعطتوبالوقت نفسه 
 التي لهاوالتغذية في القطاعات  والمصلحة العامة الصحة العامةللمحافظة على لخدمة  الضرورية اإلجراءات

من  واإلجراءات اإلحكامتتوافق هذه  أنتنمية االقتصادية االجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة في الحيوية  أهمية
حائزي  عقد تكون هناك حاجة التخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام االتفاق الحالي، لمن ، قواعد هذه االتفاقية

ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو  إلىاستخدامها، أو منع اللجوء  إساءةحقوق الملكية الفكرية من 
 36ا.تؤثر سلبا على العملية الدولية لنقل التكنولوجي

 للحقوق الصناعية الدوائية  أالستئثاري للحق  المغاالةالحد من  آليات: الثانيالمطلب 

لحقوق الملكية الصناعية  أالستئثاري التي عملت على ضبط الحق  اآلليات أهمسيتم في هذا المطلب البحث في 
  المغاالةمن خالل استعراض دور االتفاقيات للحد من هذه 

 استنفاذ حقوق الملكية الفكرية مبدأ: أوال

  اآلليةتنظيم اتفاقية تربس لهذه  .أ

، من اجل الحصول على المنتجات الصناعية الدوائية  إليهيتم اللجوء  أنتعد هذه الوسيلة احد الطرق التي يمكن 
من االتفاقية ، والتي نصت على انه:" ال تتضمن هذه االتفاقية  6لنص المادة  انه وبالرجوع إال 37بسعر مناسب

تسوية المنازعات، بموجب  إلغراضفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك نما يمكن استخدامه للتعامل مع مسالة است
استنفاذ حقوق  مبدأاتفاقية تربس لم تقم بتنظيم  أنمما يعني  38 4،3المادتين أحكامهذه االتفاقية مع مراعاة 

عدم تنظيم هذا  تنظيم او أمر إنوبالتالي  المبدأالملكية الفكرية وبالوقت نفسه لم تمنع الدول من استخدام هذا 
هذه ، فان المبدأهذا  ألهميةونظرا  واألنظمةالقوانين  بإصداريرجع الى السلطة التشريعية المخولة  أمرهو  المبدأ

على المنتج  أالستئثاري حب حق البراءة بمجرد ان قام بتسويق المنتج يفقد حقه صا أن مفادهعلى تقوم الوسيلة 
" انه حالما يباع المنتج  المبدأويقصد بهذا  39البيع إعادة أوسواء بتوزيع البضاعة    على استخدامه أونفسه 

طرف مستقل بطرق شرعية وبحسن نية وإرادة المخترع فان حقوق  إلىالمحمي عن طريق الحقوق الفكرية 
بيع المنتج او السلعة  يستفد من  إعادةالحقوق الفكرية لتحديد الشروط التي بموجبها يمكن  أوحامل البراءة 
كما ينص على" انه حينما  االبد إلى، وال يمكن السيطرة على السعر فيما بعد في البيع الثاني األولخالل البيع 
صاحب البراءة  طرف مستقل، فان حقوق  إلىوكيله المنتج محمي ببراءة االختراع بحسن نية  أويبيع المنتج 

                                                      
 7اتفاقية التربس مرجع سابق نص المادة  35
 8اتفاقية التربس نص المادة  36
كرية الصغير، حسام،الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس الى اتفاقية التربس، حلقة الويبو الوطنية حول الملكية الف 37

 CAI/JD/IP/WIPO/2/7، 9، صالمصريينلفائدة الدبلوماسيين 
 اتفاقية تربس 38
 اتفاقية ترببس 39
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كان هناك اختالف  وإذا، أخرى بيع المنتج مرة  إعادةالتي من خاللها يتم  تستنفذ وتنتهي في تحديد الشروط 
يدخل في تعامل صرفي ليستغل هذه الفوارق  أنعميل يمكن   فأي األصليبين عمالء المنتج  األسعارفي 

 "األسعارواالختالف في 

بعد قيام صاحب براءة االختراع ببيع المنتجات  إاليتم  هذه الطريقة ال إلى وباالستناد على ماسبق فان اللجوء 
لن تحقق التوازن المطلوب في حال  الطريقةعلى هذا المنتج ، ولكن هذه أالستئثاري  الدوائية حيث يفقد حقه

البشر  أرواحقادرا على حماية  استثنائياقاهر كجائحة ، التي تتطلب تعامال  أو طارئ تعرضت المجتمعات لظرف 
 واإلمراض. األوبئةمن 

 اإلجباري الترخيص  .2

االبتكارات حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الدوائية، من اجل تشجيع  إلىلقد سعت اغلب دول العالم 
ثارية ليست ئواالختراعات ، بما يساهم بشكل فعال وكبير في تطوير وتطور المجتمعات ، ولكن هذه الحقوق االست

فقد يتعنت صاحب البراءة في استغالل حقوقه ، وقد تتعرض المجتمعات على حاالت وباء كجائحة مطلقة ،
حق  سقطي ستغالل هذا االختراع،فانه والحالة هذه كهذا الوضع يستدعي استخدام وا الطارئةكورونا،فان الظروف 

 أوالمجتمع من هذا االبتكار  إفادةفي حال لم يقم مالك البراءة باستغاللها ولم يعمل على  صاحب البراءة 
واستخدام االختراع من اجل تحقيق المصلحة العامة وبالذات تستطيع استغالل االختراع، فانه الدولة في هذه الحالة 

تناولت اتفاقية تربس  أن إلى باإلضافةيتعلق بالصحة والسالمة العامة وفقا لقانونها الخاص ببراءات االختراع،فيما 
يسمى بالتراخيص  او ما 40من دون موافقة صاحب البراءة ( األخرى هذا الموضوع تحت بند االستخدامات 

 . اإلجباري 

في استغالل اختراعه، او لضرورات  أخرمستغل  أي أوقد تكون الدولة  أخر" الترخيص لمستغل بأنهوتم تعريفه 
 41القومي او الحاالت الطارئة، وذلك في مقابل تعويض عادل" األمن

السماح للبلدان باستخدام براءات االختراع للصناعات الدوائية في حال  إلىوبالبناء على ماسبق تودي هذه الطريقة 
لم تكن كافية  اآلليةهذه  أن إالاستخدام هذه البراءة في حالة الضرورة،  أورفض صاحب البراءة استغالل 

 إاليؤثر على سالمة المجتمع  طارئ كان هناك ظرف  إذاالمنتجات الدوائية   إنتاج أوالستخدام براءة  االختراع 
 إذا أمامجتمع، المنتج الدوائي استخدام هذا المنتج بما يحافظ على سالمة ال أوفي حالة تعنت صاحب المخترع 

فائدة منه، ولذلك فان  المنتج باستخدامه وبيعها ، فان تفعيل هذا النص في هذه الحالة ال أوقام صاحب المخترع 
 إلزام إنما ال يتم ذلك إال عن طريقلم يحقق الهدف والغاية من المحافظة على سالمة المجتمع  اإلجباري الترخيص 

 .معقولة  بأسعارالمنتج  بإنتاجالمنتج 

من قبل التشريعات  أوالتي تم وضعها سواء من قبل االتفاقيات الدولية  اآللياتوباالستناد على ماسبق فان هذه 

                                                      
 ( اتفاقية تربس31المادة ) 40
، مجلة األردنية( في تشريعات الملكية الصناعية والتجارية WOT(، اثر انضمام االردن الى منظمة التجارة العالمية)2002الخشروم، عبدهللا،) 41

  .296،ص  2،العدد  26 المجلد، جامعة الكويت  الحقوق،
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في حماية حقوق المخترع  المغاالةالوطنية غير كافية للمحافظة على الصحة والسالمة العامة في ظل هذا التشدد و 
 . واألوبئة األمراضلمحاربة  لألدوية المنتج  او

من انتشار وباء كورونا ، فان مجموعة من التي يمكن استخدامها للحد  اآللياتبناء على ماسبق وبعد بيان وبال
 ؟اآلثاراآلثار ترتب على حقوق الصناعات الدوائية فما  هي  هذه 

  المحافظة على صحة المجتمع في ظل وجود حماية لبراءة االختراعالمترتبة على  اآلثارالمطلب الثالث:

بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية  بأثرين يتمثل أوبئة أو أمراضالمترتبة على انتشار  اآلثارء على ماسبق فان  وبالبنا
 : انأثر المتعلقة ببراءات االختراع للصناعات الدوائية 

 األثر السلبي :اوال

 األثر االيجابيثانيا:

 :أوال: األثر السلبي لبراءات االختراع الصناعية الدوائية

 الدوائية.وقف او تعطيل حماية حقوق مالك براءة االختراع الصناعية  .أ
 .لمالك براءة االختراع الصناعي الدوائية أالستئثاري تعطيل الحق  .ب
 .يستطيع منع الغير من استخدام المنتج الدوائي ال .ت
 .يستطيع المطالبة بالتعويض ال  .ث

 :ثانيا : األثر االيجابي

 لألدوية ذات األولوية .االستفادة من الترخيص اإللزامي1

. أصبح الحصول على العالج والرعاية بما فيا ذلك األدوية الرفيعة الجودة والميسورة أول  واهم األولويات على 2
 اإلطالق 

 42. أصبح الحصول على األدوية العالية أمر جوهريا في السعي للتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه3

متلك البنية التحتية استيراد أو تصدير المنتجات الطبية بدون ترخيص أو حماية في حالة البلدان التي ال تيحق .4
 لحقوق ملكية براءة االختراع.

 

 

 

                                                      
42 See United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, substantive issues arising in the  
implementation of the International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights, General Comment 
14 (document E/C.12/2000/4, Paragraph 43): The right to the highest attainable standard of health 
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 الخاتمة

اثر جائحة كورنا على حقوق الملكية الفكرية الصناعية الدوائية في  بعد أن انتهيت من هذا البحث الموسوم بـ "
 التشريعات األردنية 

 والتوصيات التالية:" فقد توصلت إلى النتائج 

 أواًل: النتائج

 لقد فرض القانون والوقع حماية حقوق الملكية الفكرية على الصناعات الدوائية. .1

لقد جاءت القواعد القانونية في االتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية تربس بقواعد فيها نوع من  .2
 .حقوق الملكية الفكرية أصحابلحماية   المغاالة

 .   حة وصريحة لتنظيم حالة ظهور وباء أو جائحة ككوروناال يوجد نصوص واض .3

في العديد من  المغاالةلم تستفد معظم البلدان من كل أوجه المرونة التي تتيحها اتفاقية تربس رغم   .4
 . الجوانب

 تطبيق الترخيص اإلجباري بحاجة إلى بيئة تحتية والتي ال تتوافر في الدول النامية  .5

 ثانيًا: التوصيات

انتشار وباء او جائحة كورونا تنظم حالة ل ،المشرع األردني إن ارتئ بوضع أحكام خاصةأوصي  .1
 . األدوية دون ان تتعرض للمسؤولية القانونيةخاللها استيراد وتصدير  نتتمكن م

الظرف أوصي المشرع األردني بوضع أحكام خاصة تتعلق بالشروط الواجب توافرها لتحقق حالة  .2
 أصحاباو المنتجات الدوائية بدون مساس بحقوق  األدويةتستطيع استخدام  بناء عليه التيالطارئ 

 . االبتكارات

 إنتاجللوزير المختص تصنيع األدوية او  تعطي صالحيات  قانونية قواعدأوصي المشرع بوضع  .3
 .ككورونا جائحةالمصل او اللقاح في حال ظهور وباء او 

 استنفاذ مبدأالمشرع المصري لالستفادة من نوصي المشرع االردني بوضع قاعدة قانونية كما عمل  .4
 .حقوق الملكية الفكرية 

نوصي المشرع االردني بوضع قاعدة قانونية تعطي الحق للدولة الحصول على الدواء في حالة  .5
حياة اولى بالرعاية من اي الضرورة بدون موافقة اي مخترع او مكتشف للدواء الن المحافظة على ال

 اعتبارات مادية اخرى.
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 المراجع

 (، أجيال حقوق اإلنسان ، مجلة القضاء والتشريع1988الشريف ، محمد ) .1

(، من حرية البحث الي البحث عن الحرية، مقال ضمن أعمال المؤتمر 2000الصغير، نو الدين،) .2
العالمي الخامس للبحث العلمي، بعنوان: حرية التعبير واإلنتاج المعرفي في الجامعات والمراكز البحثية 

 العربية، منشورات موسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، 

(، تجريم االعتداء على حق المؤلف األدبي في االحترام، دراسة مقارنة، مجلة 2014صفاء،)آوتاني،  .3
 ، العدد األول،30دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، المجلد 

(، جامعة المدية، مداخلة بعنوان: األهمية االقتصادية والتجارية لحقوق الملكية 2011الصادق، بوشناقة ) .4
الملتقى الدولي: راس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في االقتصاديات  الفكرية عبر العالم،

 الحديثة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

(، الملكية الفكرية، ماهيتها، مفرداتها، وطرق حمايتها، دار الجيل للنشر 2011الكسواني، عامر،) .5
 والتوزيع، عمان، االردن،

اس مدخل الى الملكية الصناعية، السنة أولى ماستر تخصص (، مقي2016-2015حدة، بن سعدة،) .6
 قانون الملكية الفكرية، 

( ، براءة ااالختراع ومعايير حمايتها ، ط أولي ، دار الفكر الجامعي ، 2009عبد الرحمن، عبد الرحيم ) .7
 اإلسكندرية ، 

المطبوعات الجامعية، ( المدخل الى الملكية الفكرية، الطبعة الثانية ، ديوان 2010إدريس، فاضلي،) .8
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/251/10/2/74283الجزائر، 

 ، دار النهضة العربية ، القاهر ،  1سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، ط .9

 ات في الملكية الصناعية، بن عكنون، (، محاضر 2012شويرب، خالد،) .10

(، شرح قواعد الملكية الفكرية ، الطبعة االولى، دار وائل للنشر ، عمان، ابو زيد، 2005خاطر، حمد ،) .11
 ( ، الحماية القانونية للمستحضرات الصيدالنية، منشاة المعارف، االسكندرية  ،2009ريهان،)

والنماذج -ية والتجارية. براءة االختراع والرسوم (، شرح الملكية الصناع2007زين الدين، صالح ) .12
البيانات التجارية، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، -العالمات التجارية -الصناعية

 األردن، –عمان 

(، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية لفائدة 2007حسام الدين الصغر، حسام الدين ) .13
 لوماسيين المصريين  ،المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو،الدب

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/251/10/2/74283
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(، براءة االختراع الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة ودورها في حماية الكائنات 2019خيري، مرتضى) .14
 /:www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/12/3/102569https/الدقيقة دراسة مقارنة ، 

الصغير، حسام،الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس الى اتفاقية التربس، حلقة  .15
 CAI/JD/IP/WIPO/2/7الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيين المصريين، 

ية في التجارة الدولية. دراسة في  د الموازي واالستنفاذ الدولي للحقوق الفكرسعدي، فرهاد سعيد، االستيرا .16
 تجارة المنتجات الدوائية المحية ببرءاة االختراع، 

( في تشريعات WOT(، اثر انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية)2002الخشروم، عبدهللا،) .17
  2،العدد  26، المجلد الملكية الصناعية والتجارية األردنية، مجلة الحقوق جامعة الكويت 

 القوانين 

من عدد  4256المنشور على الصفحة 1999لسنة  32قانون براءات االختراع األردني وتعديالته رقم  .1
 1/11/1999بتاريخ  4389الجريدة الرسمية رقم 

    82/2002الفكرية المصري رقم قانون حماية الملكية .2
 القانون الجزائري  .3

 االتفاقيات الدولية.

"والمنبثقة عن االتفاقية العامة TRIPS.اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة"المعروفة باسم "1
 ) ج(.1)الملحق  - GATTللتعريفة الجمركية والتجارة (
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