
 

 تسن اهلل ّتعذ: تن الرفع تحوذ اهلل هي طرف

 الوذٌح هتخرج هي جاهعح رهسلًعٍسى قتي  

 تخظض: إعالم آلً 

 التخظض الثاًً: حفظ التراث تٌفس الجاهعح

 -الجسائر –تالوذٌح  82/82/3821

  وطلب المذكراتللتْاطل 

 +831(8)7730820780.8 ُاتف : 

  benaissa.inf@gmail.comإلكتروني:بريدي 

        MSN :benaissa.inf@hotmail.com 

  http://www.facebook.com/benaissa.infفٍس تْك: 
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  جامعة الجزائر يوسف بن خدة                                

  كلية الحقوق                                        
  

  حماية المواد الصيدالنية بقوانين الملكية الصناعية         
   الدوليةفي ظل التشريعات الوطنية واالتفاقيات          

  
  حصول على شهادة الماجستير في القانون مذكرة من اجل ال               

  
   2009افريل  22تمت مناقشتها يوم                       

  
  الملكية الفكرية : فرع في                              

  
  "ناجم شريفة "من اعداد الطالبة                            

  
  "عمر الزاهي "ذ المشرف والمقرر االستا                           

  
  اعضاء لجنة المناقشة                                    

  
  بن الزين محمد االمين رئيسا : االستاذ الدكتور                   
  عمر الزاهي            مقررا : االستاذ الدكتور                   
  عضوا      عبد اهللا نجاري   : االستاذ الدكتور                   

  
  

  2008/2009السنة الجامعية                             
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  :مقدمة

   
مصدر المواد الصيدالنية الطبيعة وتعد ملك مشاعا ومواردها متاحة للجميـع، فـزارع    

األرض يقوم بعمل حرفي يدوي وحصاد األعشاب البرية والبحرية يعتبر عمال زراعيـا  
ا على األرض وما في جوفهـا وتملـك األرض ذاتهـا    مثل العمل ألمنجمي، لكن ملكية م

  .  يخضع إلى ملكية العقار والمنقول وقواعده العامة في القانون المدني
 

     

  المحلفيين   أنها     بعد      1945معايير        البلد   بها     قبل     في     
تحاشت فرنسا               الفرع     

 
ختراع في الجزائر ولكنها تحمي على أساس االتفاقيات ويمكن أن ال تسجل براءة اال

الدولية التي وقعت عليها الجزائر باعتبار أن البراءة تمنح حقوقها المادية من تاريخ 
تسجيلها ويتم االعتراف، حيث يصبح ميالدا لها في بلد المانح لها إذا كان عضو في اتحاد 

ل للبراءة تأتي على ذكرها بإسهاب في باريس مثل الجزائر والجزائر ليست بلد أول تسجي
.وما يليها 93الصفحة   

 
ال يعد من قبيل االبتكارات ذات الطابع ألتزيني المحض حيث يتناقض :  6فقرة  7المادة 

.39أنظر الصفحة  3فقرة  8المشرع الجزائري مع المادة   
 

ولم يمنحها براءة ومنح المشرع الجزائري حماية للمواد الصيدالنية الجديدة براءة الطريقة 
.المنتوج  

  
يفهم من المادة السابقة الذكر أن مصلحة المعهد الوطني للملكية الصناعية تجلب المال    

إلى الخزينة العمومية وإلى مصلحتها بتلقي مصاريف وتكاليف تسجيل طلب البراءة 
 لكن دون حماية كفيلة بضمان مصداقية البراءة وحق الدفاع ،برسوم ضريبية باهضة
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وإثبات حق المخترع لدى المحاكم مثلما هو األمر بالنسبة لديوان الوطني لحقوق المؤلف 
حيث يظل ،غير المرخص بها توأعوانه المحلفين الذين يقومون بعملية حجز الداعما

الحجز والغرامة رمزية ال تردع المقلدين وال تكلف المقلد أضرار بل تلحق خسائر معتبرة 
.بالمخترع  

 
  

ابة الجودة والنوعية التابعة  لوزارة التجارة تجري على تجار المـواد الغذائيـة   لكن رق   
بأخذ عينة من المواد الغذائية المبسترة ومعلبة المعروض للبيع واالستهالك، حيـث يلـزم   
القانون كل منتج بإنشاء  مخبر مراقبة على مستوى مصنعه قبل عملية التسويق أو يوكـل  

   . مهمة المراقبة إلى مخبر
براءات منتوجات لدى المعهد الوطني ...... 80رصد مركز اإلحصاء الكندي تسجيل     

براءة طرق جديد للحصول علـى  ...... 20مقارنة ب  2001للملكية الصناعية في سنة 
  .                                                                  المنتوجات

  
ـ تمس اتفاقية تريبس عدة        تميادين تدخل في اختصاص منظمات أخرى حيث ابر تم

 22المنظمة العالمية لتجارة اتفاقية ثنائية مع المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة بتـاريخ    
فيما يخص التنسيق القانوني حول  1996جانفي  1ودخلت حيز التنفيذ في  1995ديسمبر 

  .  لملكية الفكريةكل قانون داخلي لدولة عضوه في إحدى المنظمتين يمس ا
  
  

أبرمت المنظمة العالمية لتجارة اتفاقية ثنائية مع المنظمة العالمية لصحة فيما يتعلـق      
ديسمبر  14بحماية األدوية المحمية ببراءة االختراع وقضية التراخيص اإلجبارية بتاريخ 

2005.  
  
حت تسمية وقد شب نزاع أخر بين مخبر روش و ايركس حول دواء األصلي لقزوميل ت 

 المشتركة الدولية برومازبام بعد سقوط برائته في الملك العام  أراد مخبر روش إضافة
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حمايته عن الشكل الصيدالني بالرسوم والنماذج الصناعية ورفع دعوى تقليد على مخبر  
حيث قام ايركس لصنعه أقراص مماثلة في الشكل الصيدالني لدواء لقزوميل   

ن رفضت محكمة باريس الدعوى بحجة أن األقراص الدواء بصناعة دواء جنيس له لك 
 الجنيس لها طول ولون مختلف        

،أما محكمة النقض الفرنسية أقرت أن قاضي  روشلمخبر  لقزوميلعن الدواء األصلي 
كان من المفروض عليه البحث على الشكل الصيدالني المحمي بالرسوم : " الموضوع 

لنتيجة التقنية المرجوة من العالج ،يمكن أن تعطي أشكال والنماذج الصناعية مربوط با
أخرى لكن تودي إلى نفس النتيجة ، حيث أن الشكل الصيدالني لدواء يحمى بالرسوم 

لكن جزيئة الدواء سقطت في ،والنماذج الصناعية باإلضافة إلى حمايته ببراءة االختراع 
لغير صناعة دواء جنيس له شكل الملك العام ولم تعد محمية ببراءة االختراع ويمكن ل

حيث أن الشكل الصيدالني ضروري للحصول على النتيجة التقنية ،صيدالني أخر 
المرجوة من العالج تفوق حمايته بالشكل الصيدالني لدواء األصلي بالرسوم والنماذج 

لكن حمايته بالرسوم والنماذج الصناعية لم تسقط في الملك العام مما يزيد من  ،الصناعية
صنع دواء جنيس لكن بأقراص أطول ولون مختلف مما  ايركسحمايته اإلضافية ومخبر 

وال تقوم جنحة  ،ال يقيم جنحة تقليد الدواء األصلي المحمي ببراءة االختراع انتهت مدته
 ايركسالتقليد الرسوم والنماذج الصناعية الن الدواء الجنيس المصنوع من طرف مخبر 

لم تنتهي حمايته بالرسوم  لقزوميلحماية الدواء األصلي  له لون وحجم مختلف رغم أن
."والنماذج الصناعية   

 
م ممعـدل ومـت   2008جويليـة   20المؤرخ  13/08رقم  أمربنص :  المواد الصيدالنية

مـادة   169المتعلق بحماية وترقية الصحة العمومية  باإلضافة إلى المادة  85/05لقانون 
إلشعاعي، االضمامة وهي كل مستحضر ناتج عن إعـادة  النكليود اإلشعاعي وهو النظير ا

تشكيل أو تركيب مع نكليودات إشعاعية في المنتوج الصيدالني النهائي، السلف وهو كـل  
نكليود إشعاعي يسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقديمه لإلنسان ، كل المواد األخرى 

  .الضرورية لطب البشري
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 85/05معـدل ومتـتم لقـانون     2008جويلية  20رخ المؤ 08/13قانون رقم  :الدواء 
  : يقصد بالدواء  170المتعلق بحماية وترقية الصحة العمومية  باإلضافة إلى المادة 

كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحمل خاصيات عالجية  أو وقائيـة مـن األمـراض    -
قصـد القيـام    نالبشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها لإلنسـان أو الحيـوا  

  . بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها
  . كل مستحضر وصفي يحضر فوريا في الصيدلية تنفيذا لوصفة طبية -
كل مستحضر استشفائي محضر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور األدويـة    -

في صـيدلية مؤسسـة    بسبب  غياب اختصاص صيدالني أو دواء جنيس متوفر أو مالئم
  .صحية والموجه لوصفة لمريض أو لعدة مرضى

كل مستحضر صيدالني لدواء محضـر في الصيـدلية حسـب بيانات دستور األدويـة  -
  .أو السجل الوطني لألدوية والموجه لتقديمه مباشرة للمريض

 كل مادة صيدالنية مقسمة معرفة بكونها كل عقار بسيط أو كل منتوج كيميائي أو كل-
مستحضر ثابت وارد في دستور األدوية والمحضر سلفا من قبل مؤسسة صيدالنية والتي 

تضمن  تقسيمه بنفس الصفة التي تقوم بها الصيدلية أو الصيدلية االستشفائية، كل 
 .   اختصاص صيدالني يحضر مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص
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  قائمة المختصرات
  

األدوية المخترعة وتحمى   les médicaments de la molécule mère :األدوية األصلية
  .المرجعية  باألدوية،وتسمى  على أساس قانون براءات االختراع

  

  األدوية مماثلة في تركيبة لألدوية  les médicaments génériques :األدوية الجنيسة
  

وتحمى على أساس لنوعية  المنتوج وخصائصه العالجية وكمية الجرعات وااألصلية 
  les médicaments de substituonsالنوعية  باألدويةوتسمى العالمات الصناعية 

  

قد تكون أدوية أصلية كما قد  les médicaments de spécialités :األدوية المتخصصة  
قد تكون أدوية وتكون أدوية جنيسة سميت بالمتخصصة ألنها من اختصاص صنعيها 

  .أصلية أو جنيسة
  

  .األدوية المرجعية   les médicaments de princept  :األدوية األصلية 
  

سعر الدواء الجنيس  وعلى أساسه يتم    Le tarif de référence  :السعر المرجعي 
  .تعويض األدوية لدى الضمان االجتماعي 

  

ألساسية التي تعالج المرض وان غابت فدواء المادة ا le principe actif  :المادة الفاعلة 
  .خالي من  الفاعلية

  .مقاييس العالمية لصناعة الصيدالنية  le livre de pharmacopée :دستور األدوية 
  

 Les Excipients :المواد المضافة

  .المواد الثانوية التي تدخل في تركيبة األدوية
  

  :المدونة الوطنية لألدوية 
 la nomenclature Nationale  

  . سجل األدوية المسجلة ومنحة رخصة الوضع في السوق  في تراب الوطني  
  

  .منتوجات جاهزة  قابلة لالستهالك البشري وتوزع وتباع في الصيدليات  :األدوية 
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مواد أولية تدخل في صناعة   les produits pharmaceutiques  :المواد الصيدالنية 
  من قانون الصحة العمومية  169حسب المادة  مفهوم الواسعاألدوية وتشمل عدة عناصر بال
الخاصية العالجية المتوفرة في  La 1er et 2ème thérapie :الطريقة العالجية األول والثانية

  .الدواء
  

   .les produits Chimiques  :التركيبة الكيماوية 
وقد تقبل  مستقبلي قابلة لتطبيق الصناعيمجموعة عناصر تشكل منتوج صيدالني  

  .التطبيق الصناعي وهي جزء من المواد الصيدالنية
  .عناصر مكونة لدواء كل  une molécule originale   :التركيبة الكيمائية الكلية

  

عنصر واحد يدخل في تكوين   La molécule Dérivée :   التركيبة  الجزئية الكيمائية

   .الدواء

، الدواء المنتوج الصيدالني،La Substance pharmaceutique  :المستحضر الصيدالني 
  .الكلية أو الجزئية ةالتركيبة الكيميائي

  

قد يحمل تركيبة عالجية جديدة أو قد يحمل منتوجا جديدا أو تركيبة :المنتوج الصيدالني 
  .قديمة بخصائص عالجية جديدة 

  

مختصرة    ةمزيج من التسمية التجارية وتسمية كيميائي: التسمية الدولية المشتركة 
  .واتفقت على نحوه أعضاء المنظمة العالمية لصحة لتركيبة دواء ما 

  

العالمة التجارية والعالمة الصناعية والتسمية الدولية المشتركة واسم  :العالمة الصيدالنية 
  .المخبر

  

جمع بين عدة األدوية وجعلها في   un complexe de médicaments :تجميع تركيبات 
  .مل العديد من الفوائد العالجية في جرعات ونسب محددةشكل صيدالني يح

  

في تحديد قبل االستهالك والوجه التي تتخذه األدوية عند تسويقها : الشكل الصيدالني
  .  الجرعات وتغييرها  وكيفية تناولها

  



3 
 

  .تغليف :التوضيب  
  

ة والجودة بمعنى التوازن في الكمية والنوعي  la bioéquivalence : التوازن البيولوجي
  .الجنيسة  واألدوية األصلية األدويةبين  والنسبة الجرعات

  

   la biodisponibilité :التوازن النوعي والكمي
  

  . خالية من المادة الفعالة وتشبه األدوية األخرى في األلوان وفي التسميات :األدوية المقلدة
  .ولكنها أقل في الكمية والنوعية والجودة والفعلية

شهادة تمنح من طرف السلطات المحلية المخولة بحماية االختراع ،بعد  :ختراع براءة اال
وقابلية التطبيق الصناعي  أالبتكارياالطالع على ملف مستوفي لشروط الجدة والنشاط 

  الطلب  أيذاعسنة كاملة من تاريخ  20الل مدة غيعطي مالك البراءة حق االحتكار في االست
من جدة ونشاط براءة االختراع في شروط منحها  ألساساتشبه في  :شهادة االختراع 

مالي ناتج عن استغالل ، ولكن المستفيد من العائد  أالبتكاري و قابلية تطبيق صناعي
  .هي الدولة االختراع 

قابلية التطبيق حماية قانونية لالختراعات لكن تستلزم الجدة وال :نماذج المنفعة 
  .فقط الصناعي 

ق قوانين وإنذارات وإعالن يعن طرمنظمة حكومية تنظم  :حةالمنظمة العالمية لص
حصة المستهلك  ةوترقي األعضاء لحمايةحالة الطوارئ عبر وسائل اإلعالم في كل دول 

  .منظمة األمم المتحدة ومقرها بجنيف  المريض باعتبارها فرع من فروع
مم المتحدة منظمة األ فرع من فروعوتعد حكومية منظمة :لمنظمة العالمية لتجارة ا

تقليد كل وتحمي منتجي من وتجارة الدولية ومقرها بجنيف تنظم تنقل السلع والخدمات 
   .تجارة  المتصلة بجوانب الملكية الفكرية اتفاقية عن طريق 
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  :مقدمة 
مواردها متاحة وتعتبر الطبيعة مصدر المواد الصيدالنية ،حيث تعد ملك مشاعا   

م بعمل حرفي يدوي وحصاد األعشاب البرية والبحرية يعتبر ع األرض يقورللجميع ، فزا
ما في جوفها وتملك وعمال زراعيا مثل العمل ألمنجمي ، لكن ملكية ما على األرض 

 .األرض ذاتها يخضع إلى ملكية العقار والمنقول وقواعده العامة في القانون المدني 
 

حكمه قواعد قانونية مختلفة ، مثل أما تحويل النباتات إلى مواد ومنتوجات صيدالنية ت   
قانون الصحة العمومية حين عالج األمراض ولقوانين الملكية الصناعية حين تحويل النبات 

 من مادة أولية إلى 

 thérapie مادة صيدالنية مخترعة في عناصرها أو في طريقة عالجها
 

 ألعشابحيث اصطلح الفقه الفرنسي في بادئ األمر على تلقيب الصيدلي ببائع ا
Herboriste  ثم اعتبر الصيدلي كيميائي ،فالمواد الصيدالنية تركيبات طبيعة أوال تتحول

فيما بعد إلى تركيبات كيميائية قد تحمل طرق عالجية بأدوية عشبية أو تركيبات معروف 
 .بمواصفات عالجية جديدة 

  
 صيدلة الصناعية وو قد تحولت الصيدلة الطبيعية العشبية إلى صيدلة كيميائية وسميت بال

  Pharmacie industrielleانقسام  الصناعة الصيدالنية إلى  التصنيع ظهربفضل 
 

كما أدى ظهور وتطور الصناعة الصيدالنية ، انقسامها إلى صناعة صيدالنية    
 ,Pharmacognosie, Phytothérapieمتخصصة ، مثل الصيدلة التي تعتمد على النباتات  

Homéopathie 
 

ب اجتماعية لم يهتم المشرع بحماية المواد الصيدالنية وطنيا ودوليا ، قصدا منه وألسبا
باعتبار أن كل حماية للمواد الصيدالنية تشكل خطرا على الصحة العمومية ، حيث ترفع 

  .سعر األدوية المحمية وتنزع حق المريض في العالج 
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المخترع مما أدى إلى  حيث كان الشغل الشاغل للمشرع ، حماية المريض قبل حماية   
إعطاء أولوية إلى النصوص القانونية المتعلقة بالصحة العمومية وأصدرت الجزائر أول 

  . 1985فبراير  16المؤرخ في  85/05قانون متعلق بحماية الصحة وترقيتها رقم 
 169وقد حددت المادة  

ة في مفهوم هذا تشمل المواد الصيدالني:"من ذات القانون نطاق المواد الصيدالنية حيث 
القانون على األدوية و الكواشف البيولوجية والمواد الكيمائية الخاصة بالصيدليات والمواد 

 ."الغالينية وأشياء التضميد وجميع المواد األخرى الضرورية لطب البشري والبيطري 
 

معدل ومتتم لقانون  13/08وأضاف المشرع إلى  مفهوم المواد الصيدالنية حسب أمر 
  2008يوليو 20ة العمومية وترقيتها الصادر بتاريخ الصح

 
يسمح بالوسم  االضمامة و مادة النكليود اإلشعاعي و النظير اإلشعاعي،  169إلى المادة  

  .المشع لمادة أخرى قبل تقديمه لإلنسان ، كل المواد األخرى الضرورية لطب البشري
  

  
افة ومنتوجات التجميل التي تشمل يلي مواد النظ كما يدخل في حكم األدوية أيضا ما  

من ذات القانون ، وقد صنفت  171على المواد السامة والمواد الغذائية حسب نص المادة 
  .المواد الكحولية والمخدرات ضمن المواد الصيدالنية  190المادة 

  
ويظهر أن المشرع الجزائري اخذ بالمفهوم الواسع للمواد الصيدالنية دون تمييز بين 

لمواد الصيدالنية والمنتوجات الصيدالنية ،رغم وجود الفرق بينهما فيعطي معنى مصطلح ا
 .المنتوجات الصيدالنية أنها مواد صيدالنية 

 
  Les matières pharmaceutiquesفالمواد الصيدالنية يقصد بها في االصطالح الفرنسي 

 Les produits pharmaceutiqueأما المنتوجات الصيدالنية قصد بها الفقه الفرنسي

    
  .ويكمن الفرق في التطبيق الصناعي  ةولكن كليهما تركيبة  كيميائي
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ولم يحدد المشرع الجزائري اإلطار القانوني للمنتوجات الصيدالنية بل ذكر في نصوص   
من  2قانونية عبارة المواد الصيدالنية لداللة على المنتوجات الصيدالنية وذلك في المادة 

لمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدالنية المستعملة في ا)1( 92/284رقم المرسوم التنفيذي 
الطب البشري ،حيث تشير انه يجب تسجيل كل منتوجات الصيدالنية في سجل المدونة  

من قانون )2(171و170و169الوطنية ويقصد بالمنتوجات الصيدالنية ما نصت عليه المواد 
 .العمومية الجزائري الصحة 

           إلى ظهور مصالح اقتصادية لصناعة األدوية    ، عبر العالمبئة وأدى انتشار األو
من جهة برفع عائداتها المالية والقضاء على البطالة من جهة وزيادة عدد متعاطين لألدوية 

طالب صانعيها حماية قانونية ونزوال عند رغبت رجال الصناعة الصيدالنية حيث أخرى ،
  .نصوص قانونية مالئمة  ، أدى بالمشرع إلى التفكير في

لكن حماية المواد الصيدالنية ،أدت إلى إلحاق ضرر بالمريض حيث تغير مسار     
الدواء من منحنى الرعاية الصحية نحو اتجاه االحتكار الصناعي وجعل العالج حقا على 

 . أمم دون أخرى 
 
األدوية استثمار وتعد المواد الصيدالنية عنصر من عناصر الملكية الصناعية ، فصناعة   

 ألجلها مراكز أبحاث جد مكلفة في الدول المصنعة ، و أيكون محل بحث لسنوات ، تنش
صناعة األدوية دقيقة ومتطورة تستثمر فيها ماليير الدوالرات ،يعمل في مخابرها صيادلة 
لتطوير البحث بتجريب تركيبات الكيمائية على الحيوانات ، لغاية الحصول على دواء 

 .جديد 
 

لكن استثمار الجزائر في صناعة األدوية الزال تجربة فتية ، حيث تقوم الجزائر    
و تغطي الشركات ،)3(باستيراد األدوية والمواد األولية التي تدخل في الصناعة الجنيسة 

فقط من حاجيات السوق الوطنية لألدوية العتبار  %30العمومية والخاصة نسبة  
را على المؤسسات العمومية ، ولكن مع تغير نمط االستثمار في هذا  المجال حك

  .االقتصادي فتح المجال أالن الستثمار الخواص 
                                                 

1992يوليو  6الصادرة بتاريخ 53عدد الجريدة الرسمية )  1  )  
1985رفبراي 16الصادرة في  08عدد الجريدة الرسمية ) 2 ) 

2000جوان  15ة الخبر الصادر بتاريخ مقال في جريد)  3 ) 
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  :اإلشكالية القانونية 

كل النصوص الصادرة في مجال الصحة لم تجد المواد الصيدالنية وضعا قانونيا مع    
مت حمايتها على مناسبا ، حيث تم االعتراف التدرجي لحماية المواد الصيدالنية بدليل انه ت

أسس مختلفة في بادئ األمر ، حيث يدور النقاش حول أسس حماية الصناعة الصيدالنية 
  .والحقوق الواردة على موادها  

فاقية الجوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الدولية تخدم الجزائر وهل وهل ات    
الجزائرية بصفة خاصة واألجنبية  للجزائر ترسانة قانونية كافية لحماية المواد الصيدالنية

 بصفة عامة ؟
 

وهل هنالك استثمار حقيقي في المجال الصيدالني و ماهي أنواع عقود نقل وصناعة      
المواد الصيدالنية ، وما القوانين التي تنص على حماية المواد الصيدالنية في التشريع 

منظمة العالمية لتجارة الفرنسي وكندي ودولة جنوب إفريقيا باعتبارها عضوة في ال
 ونقائص القانون الجزائري بالمقارنة معه  ؟ 

 
وهل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لتجارة بات أمرا محتوما ،وهل من    

صالحيات المنظمة العالمية لتجارة تحكم في كل ما يتعلق بالملكية الفكرية بما فيها حماية 
باء عضوية الجزائر في المنظمة العالمية لتجارة المواد الصيدالنية ، وما محاسن وأع

 .مستقال 
 

حيث تطرح الصناعة الصيدالنية إشكالية تنظيم السوق العالمي من خالل النصوص    
القانونية سواء الوطنية والدولية ، مع األخذ بعين االعتبار وضعية الدول الفقيرة بإيجاد 

والمجتمع من خالل الوسائل القانونية  حل وسط يوازي بين مصالح المخترعين والمستغلين
  .لحماية كل األطراف

نأتي على ذكرها في النقاط اآلتية حيث سنتناول مفهوم المواد الصيدالنية وتطور    
  ) .الباب الثاني (وحماية الوطنية والدولية لألدوية في  )لباب األول ا(وضعها القانوني في 
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  وتطور وضعها القانوني مفهوم المواد الصيدالنية : الباب األول
، فإذا أخذنا بالمفهوم الضيق نكون بصدد للمواد الصيدالنية مفهوم ضيق وأخر واسع 

  .األدوية فقط 
"   169لمواد الصيدالنية في نص المادة ا)1(أما المفهوم الواسع فيشمل كلما تحمله   

م لقانون معدل ومتت 13/08 وأضاف المشرع إلى  مفهوم المواد الصيدالنية حسب أمر
  2008 يوليو20الصحة العمومية وترقيتها الصادر بتاريخ 

 
لقاحات ومواد األشعة ومواد المساعدة على اإلنجاب ومواد كاشفة لحساسية ومصل   "....

  .. ".واألعضاء االصطناعية  الدم وعتاد الطبي
  

المادة ويبدو أن المشرع الجزائري اخذ بالمفهوم الواسع مع تعريف األدوية في نص    
تعني كلمة دواء كل مادة أو تركيب يعرض  :"من قانون الصحة العمومية وترقيتها  170

قائية من األمراض البشرية أو الحيوانية ، وكل أو ولكونه يحتوي على خاصيات عالجية 
المواد التي يمكن تقديمها لإلنسان أو الحيوان قصد القيام بالتشخيص الطبي ، أو استعادة 

  . ضوية أو تصحيحها أو تعديلهاوظائفها الع
  

 2008يوليو  20المؤرخ  08/13 في أمر رقم  كما أضاف المشرع إلى مفهوم الدواء    
المتعلق بحماية وترقية الصحة العمومية  باإلضافة إلى المادة  85/05معدل ومتتم لقانون 

جية  أو كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحمل خاصيات عال" : حيث يقصد بالدواء  170
وقائية من األمراض البشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها لإلنسان أو 

  ."   قصد القيام بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها نالحيوا
  
  
  
  
  

                                                 
 ( 1 المرجع السابق الذآر قانون الصحة العمومية في الجزائر) 
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  المفهوم القانوني للمواد الصيدالنية : الفصل األول 

ال يدالنية مختلف التعريفات والمفاهيم االصطالحية يشمل المفهوم القانوني للمواد الص  
  .من المقدمة قرة األخيرة انظر الفحاجة لذكرها 

  
حيث تعتبر األدوية جزء من المواد الصيدالنية ، ونتاج وعلوم أزلية ، ظهرت في  

روبا ، وأدى تطور العلم وعصور االزدهار لدى المسلمين ، العصر الوسيط في أ
  .ير المعروفة كمرض السكريغاألمراض  فاالصيدالني إلى اكتش

  
 يوليو 20لمؤرخ ا 08/13رقم  أضاف المشرع إلى مفهوم الدواء وذلك في أمر قدو   

 المتعلق بحماية وترقية الصحة العمومية  باإلضافة إلى 85/05معدل ومتتم لقانون  2008
  ".....:  ) 1(يقصد بالدواءحيث  170المادة الذكر في  ةالفقرة السابق

كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحمل خاصيات عالجية  أو وقائية من األمراض -
قصد القيام  نالبشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها لإلنسان أو الحيوا

  . بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها
  . وصفة طبيةكل مستحضر وصفي يحضر فوريا في الصيدلية تنفيذا ل -
كل مستحضر استشفائي محضر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور األدوية   -

بسبب  غياب اختصاص صيدالني أو دواء جنيس متوفر أو مالئم في صيدلية مؤسسة 
  .صحية والموجه لوصفة لمريض أو لعدة مرضى

ألدوية كل مستحضر صيدالني لدواء محضـر في الصيـدلية حسـب بيانات دستور ا-
  .أو السجل الوطني لألدوية والموجه لتقديمه مباشرة للمريض

كل مادة صيدالنية مقسمة معرفة بكونها كل عقار بسيط أو كل منتوج كيميائي أو كل -
مستحضر ثابت وارد في دستور األدوية والمحضر سلفا من قبل مؤسسة صيدالنية والتي 

لية أو الصيدلية االستشفائية، كل تضمن  تقسيمه بنفس الصفة التي تقوم بها الصيد
     ".اختصاص صيدالني يحضر مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص

                                                 
من المذآرة  قانون الصحة العمومية في الجزائر  6المرجع السابق الذآر في الصفحة  (1)  
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فمهما كان المفهوم المأخوذ للمواد الصيدالنية ، فلم يمنح المشرع حماية  للمواد   

رغم اقتراح بعض الفقه الحماية على أساس  ،)1(الصيدالنية  بنصوص قانونية خاصة 
  : دوى لألسباب التاليةبراءة االختراع دون ج

  
حيث لم تعتبر المعرفة الفنية في بادئ األمر محال أهال للحماية ببراءة االختراع ،ألنها    

  .سر صناعي تابع لمحل تجاري ، أما براءة االختراع مشروع مستقل بذمته 
  

ومنح المشرع حماية لصانع األدوية بالقانون المدني، حيث اعتبر الصيدلي حرفي في ظل 
 صناعة الصيدالنية التقليدية الحرفية ال
   
، وحمى القانون ي والطبيب ضمن أصحاب المهن الحرةوصنف المشرع الصيدل)2(

  .التجاري األدوية ، حيث اعتبرها مواد ناتجة عن سر صناعي تابع لمحل تجاري 
  

 وجانبا من المعرفة الفنية ، وحقا من حقوق الصيدلي في السر الصناعي لكن يعطي      
الحق في االحتكار استغالله مدة معينة ، ويسول لصيدلي التعسف في استعمال الحق تحت 

  .غطاء حماية نفسه من المنافسة الالمشروعة 
  

سائر السلع وقف قانون العرض والطلب واألدوية بين االحتكار الصناعي سوى حيث      
ج وارتفاع ثمنه ،أما توفر المتحكم في السوق ، بمعيار زيادة الطلب تؤدي إلى ندرة المنتو

  .المنتوج في السوق يخفض ثمنه لقلة الطلب عليه 
  

بحماية المواد  عباإلضافة إلى كل ما سبق ذكره وألسباب اقتصادية لم تهتم المشر   
الصيدالنية دوليا ووطنيا ، لخطر حمايتها المؤثر سلبا على الصحة العمومية من حيث 

  .نين الملكية الصناعية ارتفاع سعر األدوية المحمية بقوا
                                                 
(1 )Alice de Pastors « protection juridique des produits pharmaceutiques »acte de séminaire par pfizer22mai2000page10  
(2 )Michelle de Haas «  les brevets et médicamentes droit français et européen  »premier édition1979page85  
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األدوية من الحماية بقانون خاص ،الن ذلك  ،)1(إلى إقصاء حيث ذهب موقف فقهي    

يشكل خطرا على الصحة العمومية بإسهامه في رفع األسعار ، دون نسيان ربت المنتجين 
 في جعل األدوية متاحة للجميع يفرض عليهم انتقاص الكمية ونسب الفعالية مما يؤثر سلبا

  .على النوعية وجودة األدوية 
ولم يعتبر الصيدلي تاجرا بل صاحب مهنة نبيلة بتبعية لطبيب ، يمثل كليهما الصحة   

  .العمومية 
وبقي الوضع حتى ظهور وعي ذوي الخبرة العلمية واألوساط المهتمة في الملكية     

من هذا القرن في  تالصناعية ، حيث بدأت حماية المواد الصيدالنية في مطلع األربعينا
الواليات المتحدة األمريكية وذلك بتجريب دواء البنسلين على الجيش األمريكي في الحرب 

  . العالمية الثانية ومعالجته بها 
ير غبعد ذلك تراجع الفقه حول حماية األدوية بالقانون المدني وتجاري حيث اعتبرها   

لوضعية القانونية واآلراء الفقهية متناسبة معه بسب تطور الصناعة الصيدالنية تغيرت ا
 )المبحث األول  (كما سيظهر من خالل الدراسة النظام القانوني لصناعة الصيدالنية في 

  )المبحث الثاني  (وحماية األدوية بقوانين حديثة في 
  

  .تطور اإلنتاج الصيدالني : المبحث األول 
بالمفهوم المعاصر فكان كان اإلنتاج الصيدالني نشاطا حرفيا ليس صناعة         

الصيدلي يصنع المواد الصيدالنية حيث عرف مرحلة قبل قدوم التصنيع في هذا المجال 
،لكن مع التطور التكنولوجي لم يصاحبه تطور قانوني موازي لضمان حماية خاصة 
للمواد الصيدالنية كما سوف يتم تبيانه من خالل دراسة اإلنتاج الصيدالني التقليدي 

  ).المطلب الثاني  (وقدوم التصنيع في هذا المجال  )المطلب األول  ( الحرفي في
  
  
  

                                                 
(1  )  Alice de Pastors « le même ouvrage précédent  »acte de séminaire par pfizer22mai2000page11   
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  اإلنتاج الصيدالني التقليدي الحرفي : األول بالمطل
  
كصانع  دور فعال له كان الصيدلي في إطار اإلنتاج الصيدالني التقليدي الحرفي   

ج مع تفضيل ذلك كرامة اإلنسان وحقه في العال ظ،ويعتمد هذا اإلنتاج على حف لألدوية
على العائد المالي من حق الصيدلي في حماية كفيلة له ولالدويته ،ولكن اإلنتاج الصيدالني 

  )1(الحرفي يحمل مزايا وعيوب
 

  .الصيدالني التقليدي الحرفي  اإلنتاجمزايا :  األولالفرع 
لصيدلي التي تكون خلطات يحضرها ا الكيمائيةتعتبر المواد الصيدالنية تلك المواد     

  .التقليديةبناء على وصفات طبية وهو الحال المعمول به في بداية الصناعية الصيدالنية 
   بلبطريقة تقليدية ولم يحمل صفة التاجر كما هو الحال اآلن  األدويةويصنع الصيدلي 

 الحرة،اعتبر حرفي حيث يقوم بعمل يدوي ويعتبر عمله تابعا لصحة العمومية والمهن 
  .الموصوفةاألدوية  في صناعةللطبيب  فالصيدلي تابع

و تعتبر المواد الصيدالنية تركيبات علمية لوحدات قياسية تؤدي إلى نتائج عملية ، كان  
الصيدلي القرون الوسطى في أوروبا صاحب مهنة حرة وحرفي يحضر الدواء ، حسب 
ة الوصفات الطبية وكانت التركيبات عبارة عن مستحضرات طبيعية من نباتات بري

  . وبحرية 
وكما تمت اإلشارة إليه أعاله فقد كان إنتاج المواد الصيدالنية بطريقة جد بدائية وحرفية 

  .الصيدليتتم صناعتها انطالقا من طلبيه في شكل وصفة طبية مرسلة من الطبيب إلى 
وقام الصيدلي بصناعة األدوية في صيدليته بوسائل جد بسيطة دون حاجة إلى مساعدة في 

وحلقة فعالة  ’auxiliariesحاالت هذا من جهة ومن جهة أخرى فالصيدلي مكمل ال بأغل
  )2(إلى جانب الطبيب

فكان الصيدلي يعامل بتبعية إلى الطبيب بالنظر إلى الجانب اإلنساني لمهنته وقلة الجانب 
المادي من جهة أخرى الن صناعة الصيدالنية التقليدية كانت ير مكلفة ، وتكون المواد 
                                                 
(1 ) Alice de Pastors « le même ouvrage précédent  »acte de séminaire par pfizer22mai2000page12 
 
(2 ) Alice de Pastors « le même ouvrage précédent »acte de séminaire par pfizer22mai2000page13 
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نية المنتجة إلى أشخاص معينين ولحاجات وقتية محددة ليس إلى سوق دولية ، وال الصيدال
تكلف صناعة المواد الصيدالنية و يمكنه بيعها بأسعار تتمشى مع مستوى معيشة المريض 

  .ولكن كل هذه المزايا تقابلها عيوب 
  .عيوب اإلنتاج الصيدالني التقليدي الحرفي : الفرع الثاني  
  
وذات طابع علمي لصناعة الصيدالنية التقليدية الحرفية ذات طابع اجتماعي إن عيوب ا  

فعلى المستوى االقتصادي إنتاجها محدود الكمية جاء لتلبيه متطلبات  ن واحدآفي  وقانوني
  .للمريضظرفية وقتية حسب حاجات مباشرة 

  
  .المجتمعي وهذا اإلنتاج ال يحتاج إلى يد عاملة بنسبة كبيرة وال ينقص من البطالة ف

نشاط  الصيدلية ال تشارك في تطور ونمو االقتصاد واالستثمار الوطني وقلة   
األرباح المالية و ال تشارك في التطور التكنولوجي إلنشاء مراكز البحث العلمية من اجل 

  .إيجاد مواد صيدالنية جديدة
  
دوية المصنوعة حيث من المفروض أن األدوية المصنوعة يدويا سعرها مرتفع ، لكن األ  

بوسائل متطورة سعرها مرتفع أيضا بسبب حماية البحث العلمي واالستثمار لغرض 
  .الحصول على براءة االختراع وصناعة أدوية أصلية 

  
وجميع العيوب المشار إليها سابقا تؤدي إلى عدم اهتمام المشرع لوضع إطار قانوني   

الحرفي ولكن التطور العلمي الهائل ال ا المستوى ذخاص لحماية اإلنتاج الصيدالني على ه
  .يقابله تطور قانوني موازي له 

  
لكن تدريجيا مع تطور المحيط االجتماعي واالقتصادي منذ القرن الثامن عشر الذي عرف 

 Le siècle des lumière)1(بقرن األضواء 

                                                 
 (1 ) Alice de Pastors « le même ouvrage précédent  »acte de séminaire par pfizer22mai2000page14 
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عة بموجب االختراعات العديدة التي طورت أسلوب اإلنتاج وانتقال من حرفة إلى صنا 
  .حيث لم يستثنى الميدان الصيدالني من هذا التطور 

  
  L industrialisation de la pharmacieتصنيع الصيدلة : المطلب الثاني 

  مزايا تصنيع الصيدلة : الفرع األول 
أدى تصنيع الصيدلة إلى تسهيل أسلوب حياة كل العاملين في سلك الصحة عامة     

لي يكسب الوقت من جهة باإلضافة إلى تحقيق  والمرضى خاصة ، بحيث أصبح الصيد
ربح مالي عند شراء األدوية جاهزة من المصانع ومخابر بغرض بيعها في صيدليته 

  . لتوصيلها إلى المريض في اقرب مكان نقطة بيع وفي اقل مدة ممكنة 
  93/115وبسعر محدد من السلطات الوطنية بحيث حدد المرسوم التنفيذي رقم 

  1993ماي  12 المؤرخ في
المؤرخ  96/41والمرسوم التنفيذي رقم متعلق بتحديد أسعار األدوية والمواد البيطرية    

المتعلق بفوائد المتعلقة بإنتاج وتوزيع األدوية الموجهة لطب  )1(1996يناير  15في 
  .البشري 

  
د ومكن تصنيع من تطوير الصيدلة انتقال من الصيدلة الحرفية  إلى الصيدلة الصناعة عن

اعتمادها على البحث العلمي ، ومطالبة الصيدلي الحصول على شهادة جامعية متخصصة 
  .  يدرس من خاللها األمراض وتركيبات األدوية 

  
ومنح الفقه الحديث صفة الصيدلي بدال من الحرفي في العهد القديم ورخص له فتح محل   

واألعمال التجارية حين بيع  ، حيث يمزج الصيدلي بين األعمال المدنية" الصيدلية "يدعى 
  .األدوية جاهزة وقيامه بعملية تحضير وصناعة األدوية بناءا على وصفات طبية 

  
وتعمل المخابر على تصنيع أدوية جديدة وإنشاء مناصب شغل بيد عاملة كفيئه علميا 
ومهنيا ، تساهم في تطوير البحث العلمي ونمو االقتصادي حيث تدر عائدات مالية معتبرة 

                                                 
  (1 164الصفحة  عن وزارة الصحة والسكان1997مأخوذ من آتاب الصيدلة األخضر الصادر في سنة 96/41المرسوم التنفيذي )
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نويا على المستوى الوطني والدولي ، بالقضاء على البطالة عند تشغيل اكبر قدر من اليد س
العاملة باإلضافة إلى اكسبها معرفة فنية وتطوير القطاع الصحي والصيدالني حيث صار 

  .األكبر حجما واستثمارا 
للمستهلك وذلك بتوفير األدوية بكميات كبيرة ونوعيات مختلفة ، مما يمنح االختيار      

وبأسعار تنافسية وجودة مضمونة كونها مرت بالتحاليل المخبرية قبل منحها رخصة 
الوضع في السوق ، الن وفرة األدوية يؤدي إلى قلة الطلب وانخفاض سعرها في السوق 
وتوفير أساليب عالجية سريعة وبأقل تكلفة حيث يمكن معالجة المرض في بيته دون تنقل 

مصاريف العالج المكثف التي تثقل كاهل الدولة وتفوق مستوى إلى المستشفى وزيادة 
  .الدخل الفردي 

  
  عيوب تصنيع الصيدلة : الفرع الثاني 

  
كما تحمل الصناعة الصيدالنية الحديثة مزايا سبق ذكرها ، فال تسلم من العيوب حيث 
ة اختلف فقه القانون الوضعي في بادئ األمر حول صفة الصيدلي أيكيف في سلك الصح

أم يعتبر تاجر حين سقوط صفة الحرفي عنه لقيامه بعملية المضاربة شراء األدوية 
على :" من القانون التجاري الجزائري نص  2لغرض البيع  لكن تمحص المادة )1(جاهزة

  ."كل شراء لمنقوالت إلعادة بيعها عينا أو بعد تحويلها يعد عمال تجاريا 
حضير األدوية من طرف الصيدلي بطلب أطباء ومن يقوم بذلك له صفة التاجر ، الن ت

متخصصين ليست صناعة بالمفهوم الحديث ، إنما مجرد أدوية لغرض بيعها حيث يعد 
  .عمال تجاريا 

  
أدى تصنيع الصيدلة إلى معاملة المواد الصيدالنية كأتي سلع حيث تخضع لقانون السوق 

سة ،ومتطلبات السوق حيث الحر من عرض وطلب ورفع أسعار األدوية بحكم حرية المناف
  .ال تراعي الدخل المريض المنخفض باستمرار في الدول الفقيرة 

  

                                                 
 ( 1  43المتعلق بمنافسة عدد الجريدة الرسمية  2003يوليو  19 يالصادر ف 03/ 03رقم  أمر) 
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تبذير في استهلكها  إلىتغطيت سوق واسعة   )1(وأدى إنتاج األدوية بكميات كبيرة بغيت
لدى  األدويةنهاية مدة صالحية عدد كبير من  إلى باإلضافةوضرر على صحة المستهلك 

  .على خسارة مالية معتبرة بتغليب الكمية على الجودة والنوعية  المنتجين وتجار دالة
  
جعل السر الحرفي سرا صناعيا واحتكارا  إلىالصناعة الصيدالنية الحديثة  أساءت  

سنوية مكنت من تكتل مخابر في شكل شركات متعددة  إيراداتتجاريا ، حيث جنت 
يخدم مرضى  دالة الدولية الالجنسيات لها وزن اقتصادي مالي ، تمارس ضغطا على الع

  .الدول الفقيرة 
  

  . الوسائل القانونية لحماية المواد الصيدالنية :المبحث الثاني 
 أوالنية البحث عن حماية قانونية مناسبة سواء كانت مباشرة دفتح مجال المواد الصي    

 )2(   "المريض " حيث احتل ،غير مباشرة 
 

د الصيدالنية ، مما يستوجب العدل بين مصلحة مكانة هامة مقارنة مع حماية الموا
حماية المواد الصيدالنية مدة  إشكاليةومصلحة مخترع المواد الصيدالنية ، وقد طرحت 

  .طويلة بين معرفة نظامها القانوني وتحديد وسائل حمايتها 
  

قانونية عامة ونقصد بها حماية ير مباشرة بقانون المنافسة والصحة  أسسعلى  أتحمى    
قانونية خاصة بحماية مباشرة عن طريق  أسسعلى  أم ) األولالمطلب  (العمومية في 

   )المطلب الثاني  (قانون الملكية الصناعية في 
  
  
  
  

                                                 
(1  ) Alice de Pastors « le même ouvrage précédent  »acte de séminaire par pfizer22mai2000page15 
 
  
 (2) Jaques Azéma , Michelle de Haas « protection et exploitation de la recherche pharmaceutique »edition1980du centre Paule roubier page 8   
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  ير المباشرة غالحماية :  األولالمطلب 
  حماية المواد الصيدالنية بقانون المنافسة :  األوللفرع ا

مشروعة  الأمن الغش والمنافسة  الصيدالنيةاد يمنح قانون المنافسة حماية ير مباشرة للمو
مخبر رقابة الجودة ونوعية وقمع  بإنشاء، وذلك التي يمارسها بعض صانعي هذه المواد 
التي تعد مواد  ةللمواد الغذائيبنسبة  ألمخبريالغش التابع لوزارة التجارة ، لتحليل 

 1985 برايرف 16في من قانون الصحة العمومية الصادر  171صيدالنية حسب المادة 
  2008يوليو 13ومعدل ومتمم بقانون 

  
عينة  بأخذالتجارة تجرى على المواد الغذائية  لوزارةلكن رقابة الجودة والنوعية التابعة    

من المواد الغذائية المبسترة ومعلبة المعروضة للبيع واالستهالك ، حيث يلزم القانون كل 
يوكل مهمة المراقبة  أوصنعه قبل عملية التسويق مخبر مراقبة على مستوى م بإنشاءمنتج 
وقد  )1(خاص أووزارة الصحة قد يكون عمومي  أومخبر معتمد لدى وزارة التجارة  إلى

المتعلق  1996 أكتوبر 19المؤرخ في  96/355صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 
  .وتنظيم وظائف مخابر التحاليل ومراقبة الجودة والنوعية  بإنشاء

  
كما يمكن مراقبة المواد بعد عملية التوزيع وحجزها قبل االستهالك بالمعاينة الميدانية     

واحترام سلسلة التبريد والتجميد  واألدوية األغذية، يراقبون مدة صالحية  أعوانبواسطة 
ومكان جاف وبعيد عن حرارة  مئوية 25من  ادنيمثل كتابة على علب يحفظ في حرارة 

 في البراد عند النقل والتوزيع والعرض وفق شكل معين من التغليف  ويةاألدوحفظ بعض 

  
المتعلق  2005ديسمبر  22المؤرخ في  05/284وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم      

منه الوسم  3بالوسم على سلع الغذائية التي يفترض وضع على علب الغذائية المادة 
لمكون والمضافات الغذائية وتاريخ األقصى والبطاقة وتاريخ اإلنتاج وتاريخ التوضيب وا

  استهالكه قبل تاريخ كذا  نلالستهالك  أو الستعمال وتاريخ صالحية الدنيا أو من المستحس

                                                 
41جوان عدد الجريدة الرسمية  23في المتعلق بالممارسات التجارية الصادر  04/02 نالقانو)  1 ) 
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وقد تضمن قانون  ،)1(مراقبة السلع المستوردة عن طريق الجمارك  إلى باإلضافة
تحضر عند االستيراد  حيث :" 22الجمارك حماية الملكية الفكرية في القسم الثاني المادة 

 أوالصناديق  أو األغلفةكل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة على المنتوجات وعلى 
البضاعة من الخارج ولكنها  أنالملصقات التي توحي  أو األشرطة أواالظرفة  أو األحزمة

المزيفة وتطبق  األجنبية أومصادرة البضائع الجزائرية  إلىمصنوعة في الجزائر وتخضع 
مستورد بوضع على  أو،  حيث يلزم القانون كل منتج ." المادة بقرار من وزير المالية 

والعالمة التجارية  اإلنتاجالسلع تاريخ الصنع وتاريخ نهاية الصالحية ورقم  غالف
  .وعنوان صانعها أو  مستورد ، بحيث تحمى السلع بتسميات المنشئ وبيانات المصدر

  
في  األدويةالصيدلي وال تترك  أورة اطلب استثارة الطبيب كتابة عبا إلى باإلضافة    

طريقة  وإقراءالبيان في العلبة  وإقراء،وال تتجاوز الجرعات المحددة  األطفالمتناول 
بناءا على وصفة طبية مختمة ومؤرخة  إالاالستعمال قبل تناوله ، وال يمكن بيع الدواء 

  .حددة للعالج من طرف طبيب مختص وبيان عدم تجاوز المدة الم
  

وتأكد إذ كان المنتوج أصلي أو مقلد حيث يعد التقليد جنحة يعاقب عليها قانون       
العقوبات ، حيث يعتبر التقليد وجها من المنافسة الالمشروعة ، لكن قانون العقوبات قانون 
عام أما الملكية الفكرية ملكية من نوع خاص ونظرا لألهمية االقتصادية لصناعة 

  .النية استحدث فرع من القانون الخاص بالملكية الفكريةالصيد
  

ويتم مراقبة السلع المستوردة ومطابقتها للمقاييس الوطنية عن طريق المعهد الوطني    
للملكية الصناعية وتقيس سابقا ثم فصل كهيئة تقيس فقط ، وقد حدد المرسوم التنفيذي 

 إلزامالمستوردة ، حيث يهدف  أوحليا المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة م 92/65
تحليل الجودة المواد المنتجة محليا والمستوردة قبل عرضها في السوق ومدى تطابقها مع 
المقاييس المعتمدة قانونا وتنظيما ، كما يلزم المستورد وضع مواصفات المنتوج في دفتر 

                                                 
 ( 1 61عدد الجريدة الرسمية  1998أوت  22قانون الجمارك الصادر بتاريخ )
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وتنظمها  أخر إلىمن بلد المقاييس الدولية فتختلف  أما،  داالستيرافي طلبية  أوالشروط  
 1( (1)العالمية لمقاييسالمنظمة 

) Izo(  
وتسهيل تنقل وتبادل  أقاليموتحاول هذه المنظمة تعمييم المقاييس وجعلها سارية عبر عدة  

  .المنتوجات عبر العالم 
  

ير صالح الستهالك  البشري ، وحتى لق المحالت التجارية التي غهو  كل ما إتالفويتم 
الغذائي وتحرير محضر المعاينة  تسمممعايير النظافة وصحة المستهلك من تحترم  ال

  . والغلق  وإتالف
ذائية مثل حليب الرضع تمنح له رخصة غتعتبر الجزائر بعض المواد الصيدالنية مواد    

في فرنسا فيعتبر  أمااالستيراد من وزارة التجارة ويوزع في كل المحالت التجارية ، 
صيدالنية يمنح الوضع في السوق بملف يمر على وزارة الصحة  حليب الرضع  مادة

  . ويوزع في صيدليات فقط 
       93/140عن طريق المرسوم التنفيذي رقم  األدويةمخبر مراقبة  إنشاءوتم 

وينظم هذا المرسوم صالحيات المخبر الوطني لمراقبة المواد  1993جوان  14المؤرخ في 
حة ، كما يتم معاينة الميدانية لصيدليات العمومية والخاصة الصيدالنية التابع لوزارة الص

وزارة التجارة لسهر  أعوانتابعين لوزارة الصحة ومهامهم تشبه مهام  أعوانمن طرف 
  .على حماية صحة المستهلك 

  
منصوري المدير العام لمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدالنية  البروفسوروقد صرح    
المستوردة تمر عبر المخبر  األدويةكل  أن:" )2(2009يناير 19اريخ جريدة الخبر بت إلى

 األدويةالسائد من قبل ذلك انه تتم مراقبة عينة واحد من  أنالميناء التابع للجمارك علما 
المستوردة وكل الكمية وذلك  األدويةمراقبة جميع  األخيرلكن فرض القرار الوزاري 

                                                 
 (1) http//www izo.fr 
 
 
(2) http//elkhaber.dz 
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كتشاف غير سوية في المنتوج ويتحمل المخبر وثانية حالة ا أولىبمراقبة مخبرية 
  ." المسؤولية ومصاريف ذلك

  
هنالك  أنعلما  األخرىلكن يعامل هذا القانون المواد الصيدالنية كسائر المنتوجات    

جنيسة ،وقد استوجب قانون المنافسة  وأدوية أصلية أدويةنوعين من المواد الصيدالنية 
من حيث الكمية والنوعية  1والدواء الجنيس األصليلدواء الفرنسي المقارنة المخبرية بين ا

  .ونسب الجرعات التي يمكن الغش فيها 
  

ومراقبة سابقة للمواد الصيدالنية قبل تسويقها ومنحها رخصة الوضع في السوق واخذ 
عينات من صانعها ،ومراقبة بعد منحها رخصة الوضع في السوق وتسويها في شكل 

عينات منها لدى الصيدلي ، لكن شكل المراقبة في الجزائر يؤخذ  بأخذالصيدالني النهائي 
رقابة المخبرية في البلد  أو، حيث تقوم وزارة الصحة برقابة المخبرية المحلية  آخرمنحى 
 باألدويةبملف مستوفي لكل الشروط  قبل منح رخصة الوضع في السوق المتعلقة  األصلي

  .ا في الفرع القادم على ذكره نأتيالطب البشري  إلىالموجهة 
  
ترك ذلك لمتطلبات السوق من العرض لوال يقبل صانعي المواد الصيدالنية تحديد السعر   

من  4كما نصت عليه المادة  األخرىوالطلب باعتبارها منتوجات تعامل كسائر المنتوجات 
د والخدمات واعتماد على قواع أسعارتحدد بصفة حرة :" المتعلق بالمنافسة  03/03 أمر

السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات  أسعارلكن يجب من مراقبة وتقييد ." المنافسة 
  ."مجلس المنافسة  رأيطابع استراتيجي ، بموجب مرسوم بعد اخذ 

  
       ن 

 2فقرة  4وفق الشروط المحددة في المادة  األسعارالعام لحرية  المبدألكن يمكن لدولة تقييد 
المتعلق بقانون المنافسة ومعدل ومتتم  2003 يوليو 19الصادر في 03/03 أمرمن  أدناه

                                                 
(1 )http//bioequivalance.fr 
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ماي  12المؤرخ في  93/115،حيث حدد المرسوم التنفيذي رقم  )1(04/02بالقانون رقم 
والمواد البيطرية ، عن طريق هيئة  تتكون من ممثلي  األدوية أسعارمتعلق بتحديد  1993

  .تجارة ووزارة الصحة عن وزارة العمل وضمان االجتماعي ووزارة ال
 

 .بقانون الصحة العمومية  األدويةحماية :الفرع الثاني 
  

المقصود بالحماية غير المباشرة  تحديد قوانين متعلقة بحماية المستهلك المريض، و لم 
 عامة و المجتمع أفرادبغيت حماية  األدويةدول العالم عن رقابة سوق  أغلبيةتتخلى 

نصوص قانونية لحماية الصحة  إصدار إلىبها  أدىا المستهلك المريض خاصة ،مم
قانون في يتعلق بحماية  أول أصدرتر على نفس االتجاه حيث العمومية ، وسارت الجزائ
  1985فبراير   16بتاريخ في   85/05تحت رقم  الصحة العمومية وترقيتها

    
حددته المواد  كل منتج بتسجيل مواده الصيدالنية كما أعالهالقانون المذكور  ألزمحيث 

داخل التراب  األدويةلتسويق  تأشيرةالذي يعد  في سجل المدونة الوطنية  171و170و 169
منح رخصة الوضع في السوق من مديرية الصيدلة التابعة لوزارة  إلى باإلضافةالوطني 
  .الصحة 

  
ومستوردي المواد الصيدالنية ويوجه طلب التسجيل  منتجيوتعتبر وسيلة رقابة على   
والجرثومية والعالجية ، مرفقا بمذكرة  الكيمائيةوزير الصحة بملف يحمل معطيات  إلى

تبين مدى تحسن المنتوج في الخدمة الطبية عن طريق التحليل المخبرية على عينات من 
  .المراد تسويقها مستقبال في الجزائر بمنحها رخصة الوضع في السوق  األدوية

  
 أنبالجزائر ، ودليل  األدويةلتسويق  تأشيرةوق حيث تعد رخصة الوضع في الس    

، ويعطي تسجيل األصليفي البلد  أومرة على مراقبة المخبرية في الجزائر  األدوية
المنتوج مراقب ومصرح به لدى سلطات  أنفي المدونة الوطنية ضمان على  األدوية

                                                 
 ( 1 16نفس المرجع المذآور في صفحة   03/ 03رقم  أمر )
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بملف رقم  ترقيم وعبارة دواء مسجل ومرخص األدويةحيث يوضع على علب المحلية  ، 
  .كذا في صنف كذا 

  
سبق  األصليةالمنتجات الصيدالنية الجنيسة تماثل تركيبتها  المنتجات الصيدالنية  أما

تسويقا في الجزائر وبرهنت الدراسات على تكافئها البيولوجي ، فتعفى من بعض 
  92/284من المرسوم التنفيذي  13االختبارات حسب ما نصت عليه المادة 

  )1( .ل المنتوجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشري المتعلق بتسجي
   ولها نفس الشكل الصيدالني، األصليلم يكن تحسن عالجي مقارنة بالدواء  أنخاصة 

 Le médicament génériqueكان الدواء الجنيس إذايقع مشكل في حالة ما 

 .ليس له نفس الشكل الصيدالني 

   
 إليهممعينين من طرف وزير الصحة تسند  ءنزا ها أشخاصيقوم بعملية الخبرة و      

 األدويةيكونوا محايدين عن منتجي  أناليمين ويجب  وأداءالمهمة بعد توقيعهم على تعهد 
سنوات قابلة لتجديد ، ويمر ملف التقني والعلمي  3بحيث يعتمدهم وزير الصحة مدة 

صائص مصرح بها مسبقا الدراسات واختبارات لتحقق من الدواء له تركيبات وخ إلجراء
من المرسوم السابق الذكر وتجرى عند الضرورة االختبارات الفيزيائية  12حسب المادة 

  .والجرثومية المجهرية والبيولوجية واختبارات التسمم  الكيمائية
الملف العلمي والتقني  إيداعيوم ابتداء من يوم  120ولوزير الصحة مهلة عادية قدرها    

الملف مستوفي لكل  أنتبين  إذا ومنحه رخصة الوضع في السوق لقبولبا قراره إلصدار
قد يقابل غامض  أوملفه منقوص  أنتبين  إذايوما   90قدرها  إضافيةوله مهلة ، شروط

، ويسلم وزير الصحة مقرر التسجيل لمدة خمس سنوات قابلة لتجديد مع طلبه برفض 
  .سحبه  أووقف العمل به  أوتعديله  إمكانية

  
العالجي ،ولم  األثركان ضار وغاب عنه  إذاوقد يتم رفض طلب التسجيل الدواء    

يستجيب لشروط  تضمن جودته ،وملفه ال ال إنتاجه وأساليبيشمل التركيب المصرح به 
                                                 
(1  ) Jaques Azéma , Michelle de Haas « protection et exploitation de la recherche pharmaceutique »edition1980du centre Paule roubier page9 
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ويرفق كل رفض بتسبيب حيث  92/284 المرسوم التنفيذي رقم )1(المنصوص عليها في
رقابة قضائية على القرارات  إلىدون حاجة  الرافضة لطلب اإلدارةيمكن من معرفة نية 

  .التعسفية  اإلدارية
  

تغييره لكن  أوتخلي عنه  أوويحق للمستفيد من مقرر التسجيل التصرف فيه ببيعه      
وفي حالة  الصيدالني اإلنتاجمؤسسة مرخص لها قانونا لنشاط في  إلىيتم ذلك  أنشرط 

بين شركات تودع طالبا Apport partiel d’actifsجزئي مالي  وإسهام fusionوقوع التحام 
يوما من  90ضون غالنهائي ويجدد المقرر في   اإلسهامبتحويل مقررات التسجيل قبل 
 األدويةتجديد تسجيل رخصة تسويق   إما مقرر ، أولتاريخ انقضاء مدة صالحية 

 عليها من السلطات الصحية في البلد المستوردة صدرت فيها رخصة التسويق مؤشر
لشهادة المنتوج الصيدالني منصوص عليها وفقا للمقاييس مدونة  باإلضافة األصلي

 . المنظمة العالمية لصحة وشهادة براءة االختراع 
 

   
 92/284من المرسوم التنفيذي رقم  5)2(تنص  المادة و
 

المدونة الوطنية سجل المواد الصيدالنية  إنالمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدالنية     
 سحب تسجيلها  أوتجديد تسجيلها  أوتسجيل  أولمستعملة في الطب البشري سواء كانت ال

الجنيسة بالتسمية الدولية المشتركة والتسمية  و األصلية األدويةويتضمن السجل تسميات 
  .التجارية وشكلها الصيدالني وقيود استعملها 

  
ية من وزير الصحة رئيسا لسجل المنتجات الصيدالن وتتشكل اللجنة المدونة الوطنية   

الصيدالنية  الوطني لمراقبة المواد وثالث خبراء من اللجنة التقنية والمدير العام للمخبر
ومدير الصيدلة في وزارة الصحة وممثل عن وزير الدفاع وممثل عن وزير التجارة 
وممثل عن وزير الصناعة وممثل عن وزير المالية ، الزراعة وممثل عن وزير العمل 

                                                 
1992يوليو  6الصادرة في  53عدد الجريدة الرسمية  92/284من المرسوم التنفيذي  36نص المادة ) 1)  

من المذآرة  23من المرسوم السابق الذآر في الصفحة  5نص المادة )  2 ) 
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ممثله ورئيس الفرع النظامي  أو لألطباءضمان االجتماعي ورئيس الفرع النظامي وال
 .ممثلهأو  األسنانممثله ورئيس الفرع النظامي لجراحة  أولصيدلة 

، منها كثرة الموظفين مقارنة مع التقنيين جنة الوطنية لمدونة عدة مالحظات لحيث تثير ال
وتصنيف سجل  إعدادعدم الشفافية في  إلى باإلضافة األدويةوغياب ممثلين عن مستهلكي 

 .المدونة الوطنية لمنتجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشري والبيطري 
 
 

الموجودة في قائمة المدونة  األدويةوصف  األطباءويشترط المشرع الجزائري على 
طنين صحة المواقصد حماية  85/05من قانون الصحة العمومية  174الوطنية حسب المادة 

ير غ أدويةوحماية السكان من استعمال  األمراضوضمان تنفيذ حماية وقائية في تشخيص 
 ير واردة في سجل المدونة الوطنية غوصف مواد صيدالنية  األطباءمرخصة ويمنع على 

 
تصنع عبر التراب الوطني  أوتوزع على الجمهور  أنيجوز  ال:"قانون الصحة  )1(ونص 

في الطب البشري الواردة في المواد الصيدالنية ، التي يعتمدها  المستعملة األدوية إال
من ذات  175وزير الصحة بموافقة لجنة المدونة الوطنية المنصوص عليها في المادة 

ومنتجين  األجانبوجود سجل المدونة الوطنية تحقق  من ممولين  أهدافومن ." القانون 
مواد صيدالنية خطيرة  إنتاج يراد وومنع است ،الجزائريين لحماية المستهلك المريض

  .ودوليا محليا ومقلدة وغير مطابقة لمقاييس المعمول بها 
  

على المنتجين ومستوردي وموزعي المواد  إداريةوسجل المدونة الوطنية وسيلة رقابة    
  La dénomination commune internationaleالصيدالنية وبذكر في المدونة التسمية الدولية المشتركة 

على النحو الذي اعتمدته المنظمة العالمية لصحة حيث تعتبر مزيجا بين تسمية علمية 
  .وتسمية  تجارية لدواء وشكله ومعيار عناصره الفاعلة وقيود استعماله عند الضرورة 

  
  
  

                                                 
من المذآرة  6مع آل التعديالت المذآور في الصفحة  85/05وترقيتها رقم  ةحماية الصحة العمومي من قانون 176لمادة ا)1(  
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  المواد الصيدالنية وحمايتها بقانون الملكية الصناعية : المطلب الثاني 
  

حماية قانونية للمخترع في الميدان  إلىمذكور سابقا لم يشر ال 85/05 )1(لكن قانون     
الصيدالني مما يستوجب النظر في الوسائل القانونية الواجبة التطبيق على المواد 

  .الصيدالنية 
لملى شروط  أبحاث، من تطوير  األقلسنوات على  10ويستلزم اختراع دواء جديد      

  .ة في المطلب السابق البراءة ورخصة الوضع في السوق المذكور
منقول  ال ليست ملكية عقارية وباعتبار  لألدوية لذلك يطرح مشكل منح حماية قانونية    
منقول معنوي ذو دعامة مادية له احتكار في االستغالل  أنهاعترف المشرع تدريجا ا،بل 

طبق  ، علما انهمدة معينة من الزمن بحيث يدر على مالكه عائدات مالية معتبرة سنويا 
الملكية العادية تمتاز عليها القواعد العامة من قانون المدني وتجاري وجزائي ، لكن 

يمكن تطبيق القانون المدني عليها  ال الملكية الصناعية فلها خصوصية و أمابالعمومية 
اختراعها ومدة االحتكار في  إلىلها خصوصية من حيث مدة التوصل  األدوية أما مثال،

  .سلبا على الصحة العمومية  رهوتأثياستغاللها 
نوعين من صناعة صيدالنية  إلىتنقسم الصناعة الصيدالنية التجارية الحديثة و          

جديدة تحمى ببراءة االختراع ، وصناعة صيدالنية جنيسة التي  أدويةالتي تخترع  أصلية
 الفاعلة المادة  في التركيب النوعي والكمي للعناصر األصلية لألدويةمماثلة  أدويةتصنع 

Le principe actif  تحمل المواد الصيدالنية نوعين من تحمى بالعالمة التجارية، و
  . )2(األدوية

 Les médicaments de la molécule mère األصلية فاألدوية،جنيسة  وأدوية أصلية أدوية 

يق تم اختراعها حديثا وانطبقت عليها شروط البراءة من جدة ونشاط ابتكاري وتطب 
  .المرجعية  باألدويةصناعي وتدعى 

في الملك العام ونهاية مدة حمايتها  األصلية األدويةالجنيسة بعد سقوط  األدويةوتصنع  
  .عقد شراكة  أوبالبراءة وقد تنتج قبل ذلك بعقد ترخيص 

  
                                                 

من المذآرة  25نفس المرجع السابق الذآر في الصفحة )  1)  
(2) Albert Chavane et jean  jacques brust( Droit de la propriété industrielle française ) Dalloz édition2005page99  
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،  أساسهاتحمى على  )1(تعد الصناعة الصيدالنية عنصر من عناصر الملكية الصناعية 
بالعالمة الصناعية في حالة دواء جنيس  إما ، و أصلياالختراع في حالة دواء  ببراءة إما

نوع  األصلية األدويةالجنيسة مقارنة مع  لألدوية، ويحدث مشكل تغير الشكل الصيدالني 
  .اختراع مستقل  وإما إضافيةشهادة  إمالتطبيق الصناعي وتمنح  أخرمن الجدة ووجهه 

   
  .نوني للمواد الصيدالنية الوضع القا: الفصل الثاني 

  
مع الملكية المنقولة و العقارية   أدمجتاختراعات من نوع خاص ، لكن   األدويةتعتبر     
اعتمدت كعنصر من عناصر الملكية الصناعية ،حيث تحمى ثم بتدريج  ،األمر بادئفي 

  .الجنيسة بالعالمة الصناعية  األدويةببراءة االختراع وتحمى  األصلية األدوية
  

ذلك ،  أساستتوفر فيها شروط منح براءة االختراع وتحمى على  األصلية واألدوية    
، لكن المبتكر فيها العالمة الصناعية  األصلية األدويةالجنيسة لها نفس تركيبة  األدوية أما

  . أساسهاوتحمى على 
:" يدالنية المتعلق بتسجيل المنتجات الص 284 /92 من المرسوم  التنفيذي 4المادة  وتأكد

منتوجا  األساستركيبة في يقصد بالمنتوج الصيدالني النوعي كل مستحضر طبي يماثل 
صيدالنيا سبق تسويقه في التراب الوطني وتم  تسجيل معاييره من الشكل الصيدالني نفسه 

الدواء مع تحسن عالجي بالقياس  إلىهذا المرسوم ولم يشر  ألحكاموفقا  األقلعلى 
  .المرجعي 

الصيدالني  جللمنتو األساسالمنتوج الصيدالني النوعي انه دواء جنيس مماثل في يعرف 
له نفس التركيب النوعي والكمي من حيث العناصر الفاعلة وكان  أن، ويفترض  األصلي

معروفا تحت الشكل الصيدالني نفسه وبرهنت دراسات مالئمة لقابلية تجهيزه البيولوجي 
  ." وجي مع المنتوج المرجعي عند الضرورة على تكافئه البيول

                                                 
(1) Albert Chavane et jean  jacques brust     »  ouvrage précédent  »   page100 
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وكميته في العناصر  التركيبةصد بالمنتوج الصيدالني النوعي كل منتوج مماثل في قون
،ولم يشر بتحسن  )1(الفاعلة وشكله الصيدالني وبرهنت الدراسات على تكافئه البيولوجي

  .عالجي مع الدواء المرجعي سبق تسجيله في الجزائر 
  

  .ية القانونية للمواد الصيدالنية الحما إسناد األولالمبحث 
  
  

من الحماية ببراءة المنتوج ونصت " األدوية" المشرع الجزائري المواد الصيدالنية  أقصى
المواد الصيدالنية  إنالمتعلق بحماية االختراعات  93/17من المرسوم التشريعي  8المادة 

  .محمية ببراءة الطريقة  
  

المتعلق  03/07 بأمرالمتعلق بحماية االختراعات  93/17ولكن الغي المرسوم التشريعي 
براءات   بإحدىلكن سكت المشرع عن حماية المواد الصيدالنية  )2(بحماية االختراعات

  . الجديد األمراالختراع في 
  

محمية ببراءة ، حسب المادة  أنهاالعامة على  عةفللمن اإلجباريلكن نص في الترخيص 
لمصلحة  إجباريةوقت منح رخصة  أيكية الصناعية في يمكن للوزير المكلف بالمل :"49

لبراءة اختراع وذلك  أوير الذي يتم تعيينه منن طرفه لطلب براءة غال أومن مصالح الدولة 
  :  اآلتيةالحاالت  إحدىفي 

  
تنمية قطاعات  أوذية الصحة غالوطني الت األمنعندما تستدعي المصلحة العامة وخاصة 

سيما عندما تكون المواد الصيدالنية المحمية بواسطة البراءة وال أخرىاقتصادية وطنية 
  ."المتوسطة لسوق  ألسعارمرتفعا بالنسبة 
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  موقف المشرع الجزائري وموقف االتفاقيات الدولية  :  األولالمطلب 
  .موقف المشرع الجزائري :  األولالفرع 

 وإجازةاالختراع  المتعلق بشهادة 66/54 أمرتباين موقف المشرع الجزائري في    
براءة االختراع للمواطن بل شهادة اختراع العتبار االختراع االختراع ، حيث لم يمنح 

باعتبارها براءة اختراع بالمفهوم  األجنبياالختراع لمخترع  إجازةملك لدولة ، لكن منح 
  .المعاصر 

  
ة المتعلق بحماي 93/17 م توضح موقفه بعض الشيء في المرسوم التشريعيث    

  .منه 8االختراعات ، حيث نص على حماية المواد الصيدالنية ببراءة الطريقة في المادة 
 إلىعاد ن  

، حيث لم ينص صراحة على حماية  03/07 أمرفي  أخرىمرة  الغموض إلىلكن عاد 
  .ببراءة الطريقة  أمببراءة المنتوج  أتحمىي رند ال الصيدالنية ببراءة االختراع و المواد
يعد من قبيل  االختراع ما ال وإجازةالمتعلق بشهادة االختراع  66/54 )1(أمرذكر 

ونصت منها النظريات واالكتشافات ذات الطابع العلمي  األولىاالختراعات في المادة 
النباتية والحيوانية  األصنافتحمى  أنعلى  93/17من المرسوم التشريعي رقم  5المادة 

تستثنى من الحماية ببراءة االختراع في  أخرىت حاال وأضافالجديدة ببراءة الطريقة 
  .منه  7المادة 

  
موقف المشرع الجزائري فيما يخص مدة حماية المواد الصيدالنية ببراءة االختراع و     
  03/07 وأمر 93/17مرسوم التشريعي رقم في الو66/54 أمرسنة في  20
ية المواد الصيدالنية الوحيد الذي نص على حما 93/17لكن المرسوم التشريعي رقم   

  .منه  8ببراءة الطريقة حسب نص المادة 
  
ولكن لم ينص المشرع الجزائري صراحة على حماية المواد الصيدالنية ببراءة      

المحمية الصيدالنية  دوذكر عبارة الموا 07/ 03 أمرببراءة المنتوج في أو الطريقة 

                                                 
 (1  19عدد الجريدة الرسمية  1966مارس  3المتعلق بشهادات االختراع وإجازات االختراع الصادر في  66/54أمر ) 
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ا يتعلق بترخيص المنفعة العامة المادة فيمبالنسبة لسوق  األسعارة بواسطة البراءة مرتفع
  .)1(منه  49
  

 أساسالمشرع اعترف بان المواد الصيدالنية منتوجات محمية بالبراءة لكن على  أن     
انه لم يتراجع عن حمايتها  أمبراءة المنتوج ما دام ذكر عبارة منتوجات صيدالنية ، 
يزال يخلط بين عبارة  انه ال مأببراءة الطريقة كما كان موقفه في المرسوم السابق ،

  . األخرىلداللة على  إحداهامنتوجات صيدالنية ومواد الصيدالنية ويستعمل 
المنظمة العالمية لتجارة ، والتصديق على اتفاقية  إلىالجزائر تود االنضمام  أنعلما 

  03/07 أمرمن  33والمادة  93/17من المرسوم التشريعي  21، لكن تنص المادة " تريبس"
  

انه يتم تسليم براءات االختراع حسب القانون دون فحص سابق وتحت مسؤولية     
صدق الوصف وصحته   أومزيته  أوجدته  أوالطالبين ،ودون ضمان لحقيقة االختراع 

الدولي  القانون أنتناقض مع القانون الدولي  علما  أعالهحيث تعتبر المادتين المذكورتين 
  .يسموا على القانون الداخلي 

  
حيث منح القانون الجزائري حماية للمواد الصيدالنية ببراءة الطريقة في المرسوم   

حيث  03/07 أمرلكن تحول موقف المشرع في ،ونفى الحماية عنها ببراءة المنتوج  93/17
في المرسوم مرة ، ولم يكن ذلك  ألولمنه على تعريف االختراع  2نصت المادة 

  . )2(التشريعي السابق
  

على شروط منح براءة االختراع من جدة ونشاط  03/07 أمر من 3ت المادة ونص   
على حماية المواد الصيدالنية ببراءة  األمراختراعي وتطبيق صناعي ،ولكن لم ينص هذا 

  . ببراءة المنتوج كما كان في المرسوم التشريعي السابق  ال الطريقة و
  

                                                 
من المذآرة   28نفس األمر السابق المذآور في الصفحة )  1) 
  (2  81عدد الجريدة الرسمية  1993ديسمبر  7ختراعات الصادر في المتعلق بحماية اال 93/17المرسوم التشريعي رقم ) 
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صحة حين رقابة المخبرية قبل منح رخصة كما يمكن حماية المواد الصيدالنية بقانون ال   
وقانون  ،األدويةوعلب  ةاألغلفالوضع في السوق وقانون المنافسة بوضع البيانات على 

 األدويةكانت  إذايراقب  التقييسوقانون شوشة غوالمالمقلدة  األدويةالجمارك يراقب 
 لألدويةقب كل بائع يعاوقانون العقوبات المعمول بها ،  اإلنتاجمطابقة لموصفات ومعايير 

بسر الصناعي التابع لمحل تجاري  األدويةانتهت مدة صالحيتها ويحمي القانون التجاري 
  .غير مباشرة للمواد الصيدالنية   وتبقى هذه القوانين السابقة الذكر حماية

  
تركيبات قديمة محدثة  وإما،وسائل عالجية بتركيبات جديدة  بإيجاديهتم علم الصيدلة    

تركيبات محدثة في عناصرها الجزئية   أوتركيبات جديدة كليا  أويقة عالجية جديدة في طر
يحمى كطريقة  أو، عناصره إحدىة جديدة في منتوج قديم محدث في ئويحمى الدواء كجزي

 أبحاثوحينما يحمى المشرع دواء جديد التركيبة قد حمى ،جديدة في ذات المنتوج 
كثيرة من  أدويةلطريقة ، لكن يحرم المشرع بذلك الحصول عليه وفقا لقاعدة براءة ا

  .الحماية ببراءة المنتوج 
 يالالتينالمختلفة وتعرف باسم العلمي  اآلالملعالج  األسبريناخترعت حيث 

acétylsalicylique)1(  
لها خصوصيات صيدالنية حيث  أنالصيدالني ، اكتشف  العلمي وبفضل البحث     

وتساعد على جريانه في الشرايين لدى مسنين ، ولقد استعملت في عالج تخثر الدم 
اعترف القانون الفرنسي بحماية التركيبة القديمة المحدثة في طريقة عالجها لكن بشرط 

  . قالالحتغير الشكل الصيدالني كما واضح في المثال 
يطرح نفسه حين منح براءة الطريقة على دواء جديد قد يكون  أخرومشكل قانوني    

تحصلنا عليه بعدة واحد دواء  أمام، فنكون حصول عليه الطرق  أوي منتوجه محدثا ف
  ذات الدواء ، و يمكن منح  إلىتوصلنا  أنهارغم  حدافهل نحمي كل طريقة على طرق 

تم الحصول عليها بطريقة واحدة ، ويمكن منح براءة الطريقة  أدويةبراءة المنتوج لعدة 
  .واحد  آنوبراءة المنتوج لدواء واحد في 
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حيث ال يمكن معرفة طريقة الحصول على الدواء لبقاء التركيبة سرية ومحتكرة مدة   
  . منح براءة المنتوج زاد جهل طريقة الحصول عليه إذاخاصة )1(الحماية بالبراءة 

  
  إذاالمواد الصيدالنية اختراعات سرية تنطوي على معرفة فنية والمشكل يطرح نفسه ف 

من كبسولة  أخرشكل  إلىعروفة طورها المخترع من شكل صيدالني كان الدواء جزئية م
  Les gélules devienne des Comprimes أقراص إلى

يمنح الدواء حماية ببراءة االختراع مستقلة حالة تطور جذري في شكله الصيدالني و     
به لكن ما معيار الذي اخذ  ،إضافيةكان التطور طفيف يمنح شهادة  إذا أماوجرعاته، 

  .القاضي المختصالسلطة المناحة للبراءة وألزم به المشرع وألزم به 
  

فيطلب المخترع ،درجة تغيير جذري فيها  إلىكان التطوير في الجزيئة كبير  وإذا   
بتغيير طفيف دون  أخر إلىكان التغيير من شكل صيدالني  إذا أما،بتسجيل براءة جديدة 

  . إضافيةل شهادة تغيير الجزيئة ،يطالب المخترع بتسجي
  

يمكن من  أساسيولكن المشكل يتعلق في معيار التغيير في الدواء حيث ليس هناك مقياس 
يير جزيئة حاصل بشكل كبير حين تغير الشكل غكان هناك ت إذاخالله معرفة ، ما 

من تركيبة األحادية إلى التركيبة الثنائية أو من األكياس إلى الحقن مع اإلنقاص الصيدالني 
 . Aspirine simple, à la aspirine plus vitamine cزيادة في نسبة الجرعات  أو

  
يشترط منح براءة االختراع  أو إحداهاجديد في  أمكان الدواء جديدا في كل عناصره  إذا

 Aspégic500et 100mgواحد  آنفي  أدويةتمنح البراءة لدواء يجمع عدة  أمتغيير كلي 
sachets Aspégic injectable  

 
وحوي على مضاد  بلاللتهايجمع عدة جزيئات في تركيبة واحدة كدواء مضاد  أن: مثل 

 Collyre maxidrol, Chibrocadronفي شكل صيدالني مرهم وقطارات لعين حيوي 

  من فيتامينات وبروتينات ومكمالت غذائية أدويةعبارة عن مجموعة أما الدواء الثاني فهو 
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Supradyne, Ferrosannol gyno 
التي تحمل  األدويةيجمع بين فتامين والحديد وغيرها من " فقر الدم "ضد مرض    

 أدويةبدال من استعمال ثالث  أمراضعناصر مختلفة لتشكل دواء واحد صالحا لعدة 
 .نستعمل دواء واحدا

  
 ةكيميائيمعروفة ودواء المكون جزيئة   تلجزيئافتمنح براءة االختراع للدواء الجامع      
تجميع عدد من جزيئات في  أنجديدة مطورة في شكل مغاير ، حيث  وأخرىقديمة  واحدة

براءة جزيئة واحدة من الدواء كانت  إذاخاصة  إليهل التوصل هتركيبة واحدة ليس من الس
  .)1(الدول لب غسنة في ا20لم تنتهي مدتها  األول

  
ضمن الملك  وأصبحت المنفردة انتهت مدة حمايتها بالبراءة األدويةجمع عدد من  إن  

  .جنيسة حمايتها بالعالمة الصناعية  أدويةحق صناعة  أمالبراءة  أيمنحالعام وتطويرها 
جديدة اختراعا ودواء  أخرىواحدة قديمة و  ةكيميائيالدواء المكون من جزيئة  ويعتبر

  .األولقديمة مطورة في شكل مغاير للدواء  أومكون لمجموعة جزيئات جديدة 
  

جزيئة قديمة مطورة في شكل جديد كما يعالج مرض قرحة المعدة له شكل مثل       
مع ترك نفس  صيدالني كبسولة ، ثم اخترع في شكل صيدالني أخر صنعت في أقراص

 Omeprazole gel 20mg  ،Opracide en comprimes 20mgقياس الجرعات 
   
  

انبية  لكل دواء فان الج األعراضيعني جمع في ذات الوقت  األدويةوجمع عدد من     
جانبية تؤثر على  وأعراضمحاسن في الطرق العالجية  إلىهذا الخلط الصيدالني يؤدي 

  . )2(صحة المستهلك المريض
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على  تأثيرهمنها يعد تجديدا واختراع رغم  اإلنقاص أووتغير دواء بزيادة في نسبة   
  .مرض الختالل مفعوله على المستهلك ال اإليجاب أوالمادة الفاعلة قد تعود بالسلب 

مليغرام في الكبسولة واحدة  500مضاد حيوي يدعى اموكسيسلين ، بدال من وضع : مثال 
  سنة 20وقد منحه المشرع البراءة بمدة  أخرنضع واحد غرام في القرص وبشكل صيدالني 

  
ير في شكل الصيدالني ونسب الجرعات الصيدالنية ، على جزيئة غت أننستنتج     

 تدعى  االموكسيلين حيث تعد تركيبة قديمة مطورة من طرف شركةك معروفة

  (g.s.k)في شكل أقراص سريعة الذوبان مع زيادة في الجرعات  نبجعل اموكسيسلي 

 Paracétamol المخترع في الجزيئة أو انقص  

، وتغيير الشكل  300 أو 200 أومليغرام  100 إلىمليغرام  500بجعلها من نسبة     
وفي شكل شمع ،يعد  أكياسعبر الفم ، في شكل  األطفالمن مسحوق يتناوله  الصيدالني

  .ذلك اختراعا يستحق منحه براءة االختراع 
  

رع شابقة تم االعتراف لها ببراءة االختراع ، حين منح المسال األمثلةنستنتج من      
ر واحد من على عنص وإماى تركيبة الكلية لع إماالفرنسي المواد الصيدالنية البراءة 

  .على الشكل الصيدالني المتغير  وإماتركيبة الكلية 
  
العالجية الجديدة للمادة الصيدالنية معروفة ونتائج العالجية المختلفة على الطريقة  وإما  

 وإمامع منتوجات الصيدالنية سبق منحها البراءة  مقارنةعلى كمية زائدة وناقصة  وإما
الحصول على المنتوج وقد تمنح براءة اختراع لمادة براءة طريقة  وإمابراءة المنتوج 

  .تستعمل في صناعة الدواء ما  أولية
 

 1984ديسمبر  5 خبتاريمحكمة النقض الفرنسية مجتمعة بكل غرفها  قرارا  أصدرتلذلك 
تمنح براءة االختراع لطريقة العالجية الجديدة بشرط تغيير :" )1(جاءت حيثياته كمايلي
حالة  اإلضافيةوتمنح الشهادة ،وتمنح براءة االختراع لنسبة المتغيرة  الشكل الصيدالني ،
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التغيير الجذري يمنح براءة االختراع مستقلة حتى ولو كان الدواء  إماالتغيير الطفيف ، 
تغيير الجرعات  أويير الشكل الصيدالني غمعروفا وله طريقة عالجية جديدة لكن بشرط ت

  ."مقارنة مع الدواء السابق 
  
هذا القرار واعتبر البحث الصيدالني واكتشاف  للبراءات األوروبيد تبنى الديوان وق

  .الملكية الصناعية  معروفة ابتكار يمكن حمايته بقوانين  ألدويةالطرق العالجية 
  

يمنح براءة االختراع  إنماالتشريع الجزائري ال يمنح براءة للمنتوجات الصيدالنية و   
، لكن ففي فرنسا تمنح لبراءة للمنتوج الصيدالني  األدويةى لطرقة الجديدة للحصول عل

  .الجديد وطريقة الجديدة للحصول عليه 
 

يعد اختراعا محميا  إنقاصها أوتغيير الشكل الصيدالني لدواء بزيادة نسب جرعاته و 
 . بالبراءة لكن كل تطوير يجب من احترام مقاييس الصناعة الصيدالنية 

 
منظمة الصحة  أنسنة ومادام  20 حواليمعروفة منذ  لتاموالبراسجزيئة  أنم غفر

رام غملي 500العالمية سمحت بجرعة ثالث غرامات في اليوم ، فيكمن زيادة جرعات من 
  . أخرواحد غرام وجهله في شكل صيدالني  إلىلقرص 

 . أخرفي صيدالني تسوق  أخرىجزيئة البراستامول جزيئة  إلى إضافةيمكن : مثال 
 

له نفس المواصفات  أنيفترض و أصليجنيس من دواء الدواء حالة صنع ل في ويقع مشك
لعدم  إما األصليالفعالية مقارنة مع الدواء  إلىالدواء الجنيس  والمقاييس ، لكن يفتقر
  .)1(اكتساب المعرفة الفنية 

 
نتوج تمت حمايتها ببراءة الم إذاتبقى سرية خاصة  األصليالتركيبة الدواء  أنومع العلم   
  .عناصرها  أومراحلها  إحدى إلىعرفة تنتقص  إنو

                                                 
(1) Albert Chavane et jean  jacques brust     »  ouvrage précédent  »   page106 
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 أوبعقد ترخيص  إمالم يسقط في الملك العام وتم نقل صناعته ، األصليكان الدواء  إذا    
  .بعقد شراكة 

الموضوعين تحت التدريب ير مؤهلين لصناعة الدواء  األشخاص إن :األولىالحالة 
  .الجنيس لعدم معرفة السر الصناعي 

مع صانع الدواء  األوليةومالك براءة المادة  األصليتعاقد مالك الدواء  إذا  :ة الثانية الحال
سعر  وبأقل أخرمن مورد  األوليةالجنيسة شراء المادة  األدويةالجنيس فال يمكن لصانع 

الشراكة  أومحمية بالبراءة واشترط ذلك في عقد الترخيص  األوليةكانت المادة  إذاخاصة 
  . أالستئثاري

تكون محمية  أن غير محمية بالبراءة ويمكن  األوليةتكون المادة  أن يمكن :الحالة الثالثة 
ففي هذه الحالة يمكن لصانع  ،بالبراءة ولكن انتهت مدة الحماية ، وسقطت في الملك العام 

  أخرومن شخص  أخرمن مكان  األوليةالدواء الجنيس شراء المادة 
 
رغم اطالع المرخص له عليها و  ،ي تظل سر صناعياو طريقة صنع الدواء األصل  

تتم إضافة ، لتعود تكلفة صناعة الدواء الجنيس على المنتج ومستهلك بأقل سعر ممكن 
 . تركيبة المادة الفاعلة  إلىمواد رخيصة الثمن 

 
 

ليحتكره استغالله  ،)1(ولكن يمكن لصاحب الدواء األصلي أن يخفي سر المعرفة الفنية     
  .فقط ، فهذا ينقص من فعالية الدواء الجنيس ويعتبر غير مطابق لدواء األصلي  نفسه
حيث ينافس الدواء الجنيس الدواء األصلي في السعر كونه اقل سعرا منه ولكن أيكون     

 .بنفس الفعالية 
 

ويمكن لمالك براءة األصلي منح ترخيص لكل راغب فيه بشروط جزافية وعقود إذعان    
تراخيص مع اإلبقاء على سر تركيبة ، حيث ال يكسبها إلى الغير حتى بعقود  و إال عقود

  . تراخيص تعاقدية 
  

                                                 
(1) http//www.wipo.net 
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ويشكل الدواء خطر على صحة المستهلك المريض ، حينما لم يمر بمخبر مراقبة     
الجودة والنوعية حيث يعد غير مطابق لمقاييس الصناعة الصيدالنية ، لكن يفترض أن كل 

 .لموصفات الصيدالنية عند تسويقها األدوية مطابقة 
 

الجانبية الخطيرة ،قبل منحها  األعراض إلىطرق لكن المراقبة المخبرية لألدوية ال ت   
بعد تعاطي المستهلك المريض لها،وما على السلطات القيام إال رخصة الوضع في السوق 

 .    من السوق وشطبها من المدونة الوطنية  األدويةسحب  إالبه 
 
 
تعد براءة االختراع شهادة تمنح حقوق احتكارية في االستغالل المادي لالبتكار مدة     

د وعقبللغير الحقوق المالية عن يمكن التنازل  إذ ناءات على ذلك تثسنة ،لكن هنالك اس 20
  . الشراكة  أوخيص اترال
   

روعة واعتراف وبراءة االختراع وسيلة قانونية لحماية المخترع من المنافسة غير المش   
والتطبيق الصناعي ،حيث  أالبتكاري،بتوفير الجدة والنشاط محلية  إداريةقانوني من هيئة 

الدولة المانحة ، وتمنح براءة االختراع في كافة مجاالت  إقليمتسري البراءة في 
 .التكنولوجيا بما فيها المواد الصيدالنية 

 
ة طرق وتختلف الطريقة من مخترع يقع مشكل حين نتوصل إلى دواء واحد لكن بعدو   

إلى أخر باختالف مناهجها ومراحلها أنمنح براءة اختراع لكل طريقة مختلفة إذا توفرت 
 . واحدة مادام أنه الدواء واحد منح براءة الطريقة فيها شروط البراءة أو ن

  
راع فحين يكون المنتوج وليد عدة طرق صنع أنحمي الطرق المختلفة بعدة براءات اخت    

رغم أن الناتج واحد أم نحمي الدواء والمتحصل عليه ببراءة واحدة ، أليس متاهة أخرى 
حين نص على  93/17من المتاهات القانونية التي ساقنا إليها المرسوم التشريعي رقم 

  .حماية المواد الصيدالنية بطرق إنتاجها بدال من حمايتها ببراءة المنتوج 
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لية استحقاق براءة االختراع وشروط منحها ، إن لم تتوفر كل على قاب 3نصت المادة     
الشروط الثالثة السابقة أو احدها أو توفر شرطين دون واحد دون الواحد فال يقبل ملف 

 .طلب التسجيل البراءة ، من طرف الهيئة المختصة 
 

   
لم يكن  يعتبر االختراع جديد إذا" متى يستحق االختراع حماية بالبراءة  4تنص المادة 

مدرجا في الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف معمق قبل يوم ايذاع 
  " . طالب البراءة أو تاريخ المطالبة بأولوية في حقها

  
ال يعد من قبيل االبتكارات ذات  6فقرة  7وقد نص المشرع الجزائري في المادة     

مطلب ال انظر 3فقرة  8المادة  الطابع ألتزيني المحض حيث يتناقض  المشرع مع نص
  . )1(الثاني المعنون بحماية األدوية ببراءة الوسيلة

 
 ال يعد من قبيل االختراعات :" ما يقصى من الحماية ببراءة االختراع  7و تنص المادة 

 
  وكذلك مناهج التشخيص   ةطرق عالج اإلنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداوا

  
الخطط و مبادئ الثقافية  93/17ي في المرسوم  التشريعي وقد أقصى المشرع الجزائر

المحضة ومناهج العالج وتشخيص العالج وتشخيص األمراض وطرق العالجية يجب 
 ." وسيلة عالجية من مرض نفسي أو جسدي "منحها براءة الطريقة حيث نقصد باألدوية 

تنص على إقصاء من باب ويطرح  مشكل لمناقشة الفقرة الرابعة من المادة السابعة التي   
وكذلك مناهج  والمداواةاالختراعات طرق عالج اإلنسان  أو الحيوان بالجراحة 

  .التشخيص
 

دوى شيئا يعني عالجه " الدواء " مصدر الكلمة هو : الشرح اللغوي لكلمة المداواة 
  " مداواة "وجمعها 

                                                 
.أعاله 30المذآور آامال في الصفحة 81عدد الجريدة الرسمية  93/17المرسوم التشريعي ) 1)  
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وجمعها " طريق "  مصدر كلمة مناهج هي نهج ولغة تعني :الشرح اللغوي لكلمة مناهج 
  .مناهج 
ومعناها لغة تشخيص تعرف على الشخص " شخص " مصدر كلمة التشخيص  و     

مناهج التشخيص شخص المرض أي تعرف عليه أما المنهج فهي والشرح العلمي لكلمتي 
  .الطريقة مستعملة لمعالجة المرض 

 
Les méthodes de traitement  du corps humain ou animal par la chirurgie ou 
thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic  

 
 

لكن الوسائل المستعملة في الجراحة من )1(صحيح أن طريقة الجراحة ال تعد اختراعا ، 
  .أجهزة الكترونية واألدوية ، تعتبر اختراعات وتحمى على أساس البراءات 

 
 

بيولوجية تعد اختراعات محمية حيث تستعمل في عملية التشخيص أدوية وكواشف    
  . على أساس البراءات

تعني كلمة دواء كل مادة أو تركيب يعرض  لكونه يحتوي على  :"170وحسب المادة 
الحيوانية وكل المواد  التي يمكن  أوالبشرية  األمراضوقائية من  أوخاصيات عالجية 

 أوتعادة وظائفها العضوية اس أوالحيوان قصد القيام بالتشخيص الطبي  أو لإلنسانتقديمها 
     ." تعديلها  أوتصحيحها 

يعتبر طريقة عالجية  ةوالتشخيص الطبي حسب المادة السابقة الذكر من العالج ومداوا
 . ثانية يمكن منحها الحماية القانونية الالزمة  

 
إذن الدواء مادة تحتوي على خاصيات عالجية وقائية من األمراض لمعالجة األمراض    
ا تقدم لإلنسان قصد القيام بالتشخيص الطبي واستعادة وظائف عضوية ، أو تصحيحها أيض

  .أو تعديلها 
في روسيا تم اختراع طريقة عالجية لتنويم المريض قبل العملية ودون مخدر وقد منحت  

  .براءة االختراع 
                                                 

. المذآور أعاله 8عدد الجريدة الرسمية  85/05قانون الصحة ) 1 ) 
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 من ةادخل المشرع الجزائري نفسه في متاهة أخرى بإقصائه مناهج التشخيص ومداوا 
باب الحماية بالبراءة رغم أنها اختراعات بدليل أن المشرع الفرنسي منح براءة االختراع 

 .الجديدة والقديمة في التشخيص الطبي  ةلطرق العالج ومداوا

ال بعد من قبيل االبتكارات ذات الطابع ألتزيني المحض حيث  : 6فقرة  7المادة    
   42انظر الصفحة  3فقرة  8يتناقض المشرع الجزائري مع المادة 

 
  
  
 

 موقف االتفاقيات الدولية : الفرع الثاني
 
لقد أدمجت اتفاقية باريس االختراعات الصيدالنية معتبرها إياها اختراعات عادية       

، اعتبرت كل االختراعات في جميع مجاالت  )1(ونسيت خصوصية المواد الصيدالنية
  .   التكنولوجيا على حد سواء 

   
لى نحوها معظم المشرعين الوطنيين الموقعين على االتفاقية حيث لم يميزوا وسار ع    

  .بين المواد الصيدالنية واالختراعات العادية في جل القوانين 
  
ولقد اعتمدت دول النامية والسائرة في طرق النمو سياسة قانونية لعدم حماية األدوية    

  . دون براءة المنتوج  ةببراءة الوسيل
  
نظرا لالحتياجات والمتطلبات : "  )2(من اتفاقية تريبس 65و  66يدته المادة أ       

الخاصة ألقل البلدان األعضاء نموا والعقبات االقتصادية والمالية واإلدارية التي تعاني من 
حاجتها لمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة لالستمرار ال تلتزم هذه البلدان األعضاء 

سنوات  10لفترة زمنية  مدتها  5و 4و 3الحالي فيما عدا المواد  تطبيق أحكام االتفاق
ويمنح مجلس الجوانب  65من المادة  1اعتبار من تاريخ  التطبيق المحدد في الفقرة 

                                                 
(1) Albert Chavane et jean  jacques brust   »  ouvrage précédent  »   page108  
(2 )Albert Chavane et jean  jacques brust   »  ouvrage précédent  »   page107 
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المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بناء على طلب وجيه يقدمه احد األعضاء نموا 
  ." قابلة لالستمرار لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة 

  
  
كما يمكن أن ال تسجل براءة االختراع في الجزائر، ولكنها تحمى على أساس     

االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر باعتبار أن البراءة تمنح حقوقها المادية من 
وبما  تاريخ ومكان تسجيلها وتم االعتراف بها حيث يصبح ميالدا لها في البلد المانح لها،

عضو في اتحاد باريس البلد إذا كان خاصة ،القانون الدولي يعلو على القانون الداخلي  أن
مثل الجزائر وباعتبار الجزائر ليست بلد أول تسجيل للبراءة فيتم تسجيلها على أساس 

  .وما يليها  93عالمة صناعية ونأتي على شرحها بإسهاب في الصفحة 
  
  

نظمة العالمية لتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي وهنالك اتفاقية بين الم     
نصت على التنسيق القانوني بين المنظمتين ، عن طريق المجلس المنظمة العالمية لتجارة 

رسل إلى مجلس أو المكتب يوالمكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، بان 
يتعرض إلى حقوق المتعلقة بالملكية الفكرية دولة صدر في أي كل قانون جديد الدولي 

أو جماعية ثنائية كل اتفاقية ودولة عضوه في إحدى المنظمتين أو كليهما ، سواء كانت 
  . تنص على حماية الملكية الفكرية 

 
  

  .الوسيلة  حماية األدوية ببراءة: المطلب الثاني 
   

ة الطريقة في نص تشريعي وحيد أال لقد منح المشرع حماية المواد الصيدالنية ببراء   
 .المتعلق بحماية االختراعات  93/17من المرسوم التشريعي  )1(8وهو نص المادة 

 

                                                 
.المذآور أعاله81عدد الجريدة الرسمية  93/17المرسوم التشريعي  ) 1 ) 
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يمكن أن يتضمن االختراع منتوجا أو طريقة صنع و ال يمكن الحصول : " حيث جاء فيها 
ك الطرق قانونا على براءة االختراع من اجل أنواع النباتية أو األجناس الحيوانية وكذل

المجهرية والمواد الغذائية والصيدالنية وتزينية والكيميائية غير أن هذا اإلجراء ال يطبق 
على طرق الحصول على هذه المواد،واالختراعات التي يكون تطبيقها مخال باألمن العام 

 ."وحسن األخالق ويمكن تحدد باألحكام 
 

            
،وقد منح المشرع الجزائري اع طريقة صنع واالختراع نوعان اختراع المنتوج واختر

  حماية للمواد الصيدالنية الجديدة براءة الطريقة الحصول عليها ،ولم يمنحها براءة المنتوج 
  

      
فقرة أولى ، تنص أن براءة المنتوح هي  2الن براءة المنتوج حسب المادة           

فتحمي وسيلة الحصول على المنتوج صنع المنتوج واستعماله وتسويقه أما براءة الطريقة 
  .فقط ، أي أن براءة الثانية اقل استئثار من براءة المنتوج

 
ومشكل يطرح نفسه حين تكون عدة طرق للحصول على ذات المنتوج مع العلم أن     

  النتيجة واحدة أو نكون أمام عدة أدوية لكن تم التوصل إليها عن طريق كيفية واحدة 
   .ءة الطريقة الجديدة للحصول على منتوج وان االعتراف ببرا

  
يمنح المشرع براءة االختراع لألدوية الجنيسة علما أن براءة لها بل حماية على أساس     

عالمة تجارية فقط ،الن هنالك عدة طرق جديدة على أدوية معروفة تم اختراعها من قبل 
، لكن ليس من األجانب وهذا المشكل الذي وقع فيه المشرع الجزائري وبعض المشرعين 

  .العدل أن نحمي المنتوج دون حماية طرق الحصول عليه 
 

والحق في البراءة االختراع ملك لمن اخترعه أما إذا اشترك عدة أشخاص في انجاز     
اختراع ، فان األحق في براءة االختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في 

  .باالختراع المشترك  االختراع وقد اعترف المشرع الجزائري
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أن يخترع شخص واحد دواء بإمكانيته الخاصة وقدراته  من غير المتوقع حاليا فانه      

حيث أصبح يتم توصل إلى مواد صيدالنية أصلية في مراكز بحث الجامعات  )1(المالية ، 
،ومن الممكن اشتراك أشخاص في اختراع إما لصالحه أو لصالح بعمل جماعي مشترك 

  . أخر طلب منهم ذلك شخص 
تنازل على الحقوق لوتعاقد اختراع انجاز تعاقد من اجل يجب من التفريق بين و     

إلى شخص أخر سواء كان شخص معنوي أو بعد الحصول على براءة االختراع المادية 
  .شخص طبيعي 

     
البهما وعند ايذاع ط وفي حالة االختراع الثنائي يتفق الشخصان عن طريق عقد مكتوب   

ح من فإذ  يكون طلب موحد ،ولكن بيانات شخصية لكل واحد منها وحين تمنح البراءة ،
براءة المنتوج فلكيهما حق االستعمال وحق التسويق والحيازة ، وان منحت لهما براءة 

   و ال الوسيلة فلهما حق استعمال طريقة الحصول على المنتوج وحق تسويق المنتوج 
يقدم احدهما عمال ما عمل ثنائي المتعادل بينهما ولكن يقع مشكل حينيطرح المشكل حالة ال

  .اقل من األخر
  
طلب  إيداعالمتعاقدان باالنجاز لشخص ثالث فعند  المخترعانومشكل يقع حالة يقوم   

  .يذكر بيانات الشخص الثالث  أمفقط  لمخترعانالبيانات الشخصية  أتذكرالبراءة 
  

 إليهالتنازل عن حقوقهما المادية  أوعقد مع شخص ثالث  رامإبولكال المخترعان حق      
التنازل عن الحقوق لهما لكن اليمكن ، )2( عقد شراكة أوعن طريق عقد ترخيص 

 .   كان  أي إلىالمعنوية من حق في االسم والبيانات الشخصية 
 
 

                                                 
(1 )Jaques Azéma , Michelle de Haas « ouvrage précédent »edition1980du centre Paule roubier page11 
 
 
(2  )  Jaques Azéma , Michelle de Haas « ouvrage précédent »edition1980du centre Paule roubier page12 
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لق سنة فيما يتع 20تتجاوز مدة  أنويجب من تحديد مدة العقود بحيث اليمكن      
 دتصور عقسنوات بالنسبة لتراخيص العالمات ،كما اليمكن  10بتراخيص البراءة و

  .   اإلقليميترخيص غير محدد النطاق 
    
ويعد صدور البراءة ميالدا لالختراع ودليال على حمايته وبداية سريان مدة االحتكار    

انحة وكل حماية إضافية لكن تسري براءة االختراع في إقليم دولة الم ،المادي هفي استغالل
وحالة قيام ، تسجيل أخر ودفع رسوم ضريبة مالية جد مرتفعةيجب من في دولة أخرى 

   .األدوية معنوي شركة لصناعة شخصلصالح  لصالحها أو إما عباالخترافرقة البحث 
 
وان اختراعات العمال تحكمها قيود األنظمة داخلية وعقود العمل الن اختراعات العمال    
، واجر يكون على العمل أما حقوق  ك  لمؤسسة إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك مل

ير غوكل شرط مخالف يعد عمال من أعمال المنافسة االستغالل المادي تعود لمستخدم 
 .المشروعة 

 
وحقوق العامل الن عقد الملكية الصناعية حيث هنالك تداخل بين حقوق الواردة على    

الملكية الصناعية يحكمها قوانين الملكية ،أما حقوق  حكمه قانون العملالعمل عقد نظامي ي
   . الفكرية 

 
   

تقوم المصلحة المختصة بالتأكد من موضوع طلب البراءة ،وإذا كانت مدرجة في إحدى   
باالختراعات  ، ويجب المتعلق  03/07أمر من  7والمادة  28المادة نص الميادين حسب 

مقصى من الحماية بالبراءة وتعلم صاحب الطلب بان ال يسمح  أن ال يكون االختراع
  .بمنحه براءة االختراع 

 
  3توفر شروط البراءة في موضوع الطلب حسب نص المادة  وتقوم المصلحة بتأكد من  

    8و7وتأكد من انه غير مقصى من الحماية بالبراءة حسب نص المادة 
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المرسوم  من  8 المادة نصفي   ءحيث جاولكن المشكل أخر يطرح يطفوا على سطح   
 03/07على حماية المواد الصيدالنية ببراءة الوسيلة ولكن لم يذكر أمر  93/17 التشريعي

  .عن حماية المواد الصيدالنية ال ببراءة الطريقة وال ببراءة المنتوج 
  

سعر بما يخص الترخيص اإلجباري للمنفعة العامة حين يكون  )1( 49ولكن نصت المادة 
المواد الصيدالنية المحمية بالبراءة مرتفع يمكن منح ترخيص إجباري لكل من يرغب في 

 . ذلك 
 

فهذا دليل على أن المواد الصيدالنية محمية ببراءة االختراع ،ولكن نتساءل ماذا      
 . يقصد المشرع هل بقي على نفس الرأي السابق أم تغير موقفه في األمر الجديد 

 
 

على أن تصدر براءات االختراع ذات الطلبات  03/07من أمر  31المادة وقد نصت    
مستوفية لشروط دون فحص مسبق وتحت مسؤولية الطالبين دون ضمان لواقع االختراع 

  .أو جدته أو جدارته أو تعلق األمر بوفاء الوصف 
  

أن بمعنى  93/17من المرسوم التشريعي  21و نفس موقف المشرع نجده في المادة      
المعهد الوطني للملكية الصناعية ال يقوم بعملية الفحص الدولية و الداخلية ،والبحث عن 
أسبقية و أولوية االختراع من حيث الجدة وجدارته ويكون التسجيل على مسؤولية الطالب 

  .وهذا اكبر دليل على أن السلطة تقوم بعملية التسجيل فقط دون البحث والفحص قبلي 
 
المتعلق بحماية االختراعات تسلم براءة  93/17من المرسوم التشريعي  21ونصت المادة   

االختراع دون فحص قبلي تحت مسؤولية الطالبين ومن أي ضمان إما لواقع االختراع أو 
 .جدته أو جدراته 

   

                                                 
.المذآور أعاله81عدد الجريدة الرسمية  93/17المرسوم التشريعي  ) 1 ) 
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لكن من العرف القانوني أن السلطات المختصة بتسجيل البراءات تقوم بعملية البحث    
 ية االختراع مقدم لها من جدة ونشاط ابتكاري وقابلية التطبيق الصناعي حول أسبقية وأولو

 
  عن  مصلحة تسجيل البراءات  للكن المواد  القانونية السابقة الذكر تنص       

  والعالمات مسؤولية ومهمة البحث ال تقوم بها إطالقا وال توكلها إلى مكتب معتمد
  .يقوم بها نيابة عنها  
 
في الجزائر دة السابقة الذكر أن مصلحة المعهد الوطني للملكية الصناعية ويفهم من الما  

     والى مصلحتها بتلقي  ةتجلب المال إلى الخزينة العمومي)1(وحتى في دول العربية 
مصاريف وتكاليف تسجيل طلب البراءة برسوم ضريبية باهضة لكن دون حماية كفيلة 

ات حق المخترع لدى المحاكم مثلما هو األمر بضمان مصداقية البراءة وحق الدفاع واثب
لديوان الوطني لحقوق المؤلف وأعوانه المحلفين الذين يقومون بعملية حجز  ةبالنسب

ير المرخص بها ، حيث يظل الحجز والغرامة رمزية ال تردع المقلدين و ال غالدعامات 
 . عتكلف المقلد أضرارا بل تلحق خسائر معتبرة بالمختر

 
 

مصلحة المختصة بالملكية الصناعية في الجزائر بعملية التسجيل فقط دون عملية وتقوم    
الفحص القبلية ، ودون البحث عن أولوية وأسبقية االختراع فيمكن لمصلحة أخرى أن 

 .تقوم بهذه العملية لصالح المخترع وعلى حسابه الخاص 
 

لدولة ما يصبح له حق فكل أول تسجيل لالختراع لدى مصلحة الملكية الصناعية        
األولوية وأسبقية في تلك الدولة ،حيث أن المصالح الفرنسية تقوم بعملية التسجيل والبحث 

  .وعن األولوية في كل العالم 
وثيقة وإشهاد دولي عن أسبقية من طرف السلطة المختصة براءة االختراع  وإصدار   

اب الفرنسي والعالم بآسره، خاصة البتكاره عبر الترال مثيل  أن لهحيث تعترف ،وأولوية 

                                                 
2003بيروت لبنان الطبعة الثالثة دار لمعرفة لنشر سنة  –ة الحقوق جامعأستاذ بعقود تراخيص في المستحضرات الصيدالنية هشام مرزوق )  1 ) 
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التي تعترف بالتسجيل ألتعددي والبحث  ) P.c.t(ن البراءات أمع ظهور اتفاقية التعاون بش
   . األسبقية دولية 

كوارث قانونية تجعل التسجيل الدولي خالي من  31و 21إذن نص المادة            
احب الحق مخترع أجنبيا كان أو أي مصداقية ، مما يدفع بالمقلدين إلى االعتداء على ص

  .مواطنا وخلق قضايا ونزاعات هائلة أمام العدالة 
أما العدالة التي تنظر في النزاعات لتفصل فيها قد تدوم لسنوات طويلة ليعود          

بين المخترعين والمقلدين  ة،ويولد هذا النص المنافسة الالمشروع هالحق إلى أصحاب
عليها الجزائر منها اتفاقية صادقت تي الاالتفاقيات الدولية مع  31و21وتناقض المادة 

وخاصة اتفاقية التعاون بشان البراءات في جوان سنة  )1(باريس المتعلقة بالملكية الصناعية
2000 

 
  .حماية األدوية الجنيسة بالعالمات الصناعية : المبحث الثاني 

 
 

تحمى األدوية األصلية ببراءة األدوية نوعان أدوية أصلية وأدوية جنيسة ،حيث     
االختراع ألنها تنطوي على الجدة والنشاط أالبتكاري وقابلية التطبيق الصناعي، وتحمى 

  .األدوية الجنيسة عن طريق العالمة الصناعية 
  
 

إما دوية أصلية أل ةثلأدوية مماحيث تعتمد الصناعة الصيدالنية الجنيسة على صنع        
وإما  ام وأصبحت ملك مشترك فيمكن لالين كان صناعة نسخ منها سقطت في الملك العإذا 

  .بنقل تقنية صناعتها عن طريق عقود الشراكة أو التراخيص بنوعيها 
 
  
كون القانون يفرض على ،وتتم حماية األدوية الجنيسة عن طريق  العالمة الصناعية   

المة جديدة لتسجلها لدى عر ابتككل صانع لألدوية الجنيسة تغيير التسمية الصيدالنية وا

                                                 
.  1967ستوآهولم  ةمع أخر التعديالت بصياغ 1883مارس  03اتفاقية باريس المتعلقة بالملكية الصناعية الموقعة في )  1 ) 
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سنوات من تاريخ ايذاع 10مدةوتحمى على أساس عالمة صناعية ،السلطة المختصة  
  .طلب 

 العالمة الصناعية واألدوية الجنيسة : المطلب األول 
من المتعارف عليه في عرف الصناعة الصيدالنية أن األدوية الجنيسة مماثلة في     

علة مقارنة مع األدوية األصلية ، إذن األدوية الجنيسة ال النوعية  و الكمية والمادة الفا
لكن  ،تحتوي على  جدة ونشاط ابتكاري وقابلية التطبيق الصناعي بما يتعلق بتركيبتها

 .في التسمية الصيدالنية بذلك تحمى على أساس أنها عالمة صناعية   ةتحمل الجد
 
 

 )1(تعلق بتسجيل المنتجات الصيدالنيةالم 92/284من المرسوم التنفيذي  4وتأكد المادة    
يقصد بالمنتوج الصيدالني النوعي كل مستحضر طبي يماثل تركيبة في األساس منتوجا  :"

صيدالنيا سبق تسويقه في التراب الوطني وتم تسجيل معاييره من الشكل الصيدالني نفسه 
إلى الدواء  سعلى األقل وفقا ألحكام هذا المرسوم ولم يشر إلى تحسن عالجي بالقيا

 .المرجعي 
 

   
ويعد المنتوج الصيدالني النوعي مماثال في األساس للمنتوج الصيدالني األصلي إذا كان 
له نفس التركيب النوعي والكمي من حيث العناصر الفاعلة وذات الشكل الصيدالني 

 ."وبرهنت الدراسات على تكافئه البيولوجي مع المنتوج المرجعي 
 
وكل منتوج مماثل في تركيبة )الدواء الجنيس(نتوج الصيدالني النوعي يقصد المشرع بالم  

وبرهنت الدراسات والتحاليل  يوالنوعية والكمية وفي عناصره الفاعلة والشكل الصيدالن
سبق  )الدواء المرجعي(المخبرية على تكافئه البيولوجي ولم يشار إلى تحسن عالجي مع 

 .تسجيله في الجزائر 
 

                                                 
.   السابق الذآر  92/284من المرسوم التنفيذي  4نص المادة )  1)  
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على أن المدونة الوطنية سجل :"من نفس المرسوم السابق الذكر   )1(5ة وقد نصت الماد  
المنتوجات الصيدالنية المستعملة في الطب البشري ،ومصنف المواد الصيدالنية وضبط 
تسجيلها المستمر سواء كانت منتوجات حديثة التسجيل أو منتوجات سحبت من السجل عن 

المنتوجات بالتسمية المشتركة الدولية  طريق الشطب، كما ينص في المدونة على جميع
على النحو الذي اعتمدته المنظمة العالمية لصحة و التسمية العلمية وما تحمله المواد 

وشكله الصيدالني ومعايير عناصره  جالصيدالنية من عناصر فاعلة وتسمية خاصة بالمنتو
  ."الفاعلة وطرق استعماله عند الضرورة 

  
المواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري كل سجل رصد  إذن المدونة الوطنية    

أو التسمية الخاصة أو بالتسمية الدولية المشتركة التي تدخل الجزائر وتسوق فيها،إما 
 . التسمية التجارية وشكلها الصيدالني وقيود استعمالها 

 
ية المتعلق بعالمات الصنع ، على موصفات العالمة الصناع 66/57أمرونص      
  . سجيلها لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية و القياس  توستحقاقها الحماية ال
  

 2المتعلق بالعالمات حيث عرف العالمة في المادة  03/06وقد الغي هذا األمر بأمر     
 .واألمر الحالي  )2(66/57منه فهذا شيء جديد لذلك قمت بمقارنة بين أمر 

 
 

لرموز القابلة لتمثيل الخطي وأسماء األشخاص واألحرف العالمات كل ا لكما تمث   
  .واألرقام والرسومات والصور واألشكال المميزة لسلع واأللوان 

  
 6يتم البحث خالل وأن ال تكون مقلدة ،بحيث ويجب من توفر الجدة وتميز في العالمة     

      .أشهر السابقة لطلب التسجيل لدى السلطة المختصة 
  
  

                                                 
السابق الذآر  92/284المرسوم التنفيذي من  5نص المادة )  1 ) 
. 24عدد الجريدة الرسمية  1966مارس  9المتعلق بعالمات الصنع الصادر في  66/57أمر ) 2 ) 
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حق االحتكار في االستغالل تخول له عالمة صناعة يمنح حماية للمستثمر ل إصداروكل    
إذا كان صاحب العالمة أجنبي يجب من أن يقوم بعملية ،سنوات قابلة لتجديد 10مدة 

     . نشط في الجزائرتعلق األمر بعالمة تإذا خاصة التسجيل وكيل جزائري 
  
  

لسلع بصفة عامة دون ذكر العالمة وعيوب األمر السابق الذكر انه ،ذكر حماية ا   
الصيدالنية في باب خاص ، وشمولية العالمات على كل السلع دون تمييز وجعلها على 

حيث أن العالمة الصيدالنية عالمة خاصة  ،حد سواء ومساواة بين األدوية وسلع األخرى
  .وعيتها ومجالها ث نمن حي

 
المجال الخاص المتطرق إليه، يعاب على األمر عمومية نصوصه مقارنة مع  كما    

حيث ال يتماشى مع العالمة الصيدالنية والتسمية الدولية المشتركة ولم يذكر في األمر 
علما أن الجزائر تتفاوض  عبارة العالمة الصيدالنية ولم يخصص باب لها على األقل،

                       . لالنضمام إلى المنظمة العالمية لتجارة 
 
 
 

ث تحمل العالمة الصيدالنية كل من العالمة الصناعية والتسمية الدولية المشتركة حي      
التسمية الدولية وعالمة الدواء الجنيس وتشبه  األصليوعالمة المخبر وعالمة الدواء 

العالمات يمكن لها السقوط في الملك العام ،لكن وال  )1(ةالمشتركة العالمة المشهور
   .أن تسقط في الملك العام  يمكناألخرى السابقة الذكر 

  
 

يالحظ أن المشرع عرف العالمة الصناعية ، وميزها عن االسم التجاري والمحل      
ثم ذكر مختلف العقوبات  ،التجاري ، ثم ذكر شروط منحها وصالحيتها الزمنية والمكانية

عقد في إطار وكل ابتكار لعالمة  ،التي تسلط على مزورها ومقلدها من جنح ومخالفات

                                                 
(1) Albert Chavane et jean  jacques brust   »  ouvrage précédent  »   page109 
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، مادام المبتكر موظفا إذ يفرض قانون العمل تنازل العامل العمل  رب يعد ملكا لالعمل 
  .على عالمته إلى رب العمل إال إذا اتفق على خالف 

 
 

     
ال يلزم تسجيل العالمات ووضعها على السلع مما  66/57 حيث كان المشرع في األمر   

لمصلحة المختصة  ،وتهرب من دفع جعل تهرب الكثير من تسجيل عالماتهم لدى ا
الرسوم الضريبية والرقابة اإلدارية والجمركية على المنتجين مما يؤدي إلى سهولة تقليد 

  .العالمات وغالبا ما تكون غير مبتكرة ومقلدة 
  

خاصة حالة استيراد وتصدير المواد الصيدالنية فالعالمة الصيدالنية تتميز عن      
اعترف التشريع الفرنسي بالعالمة الصيدالنية والقانون الصيدالني العالمة الصناعية، وقد 

،لكن المشرع الجزائري لم يمنح تعريف لها ولم يورد )1(منفردا عن العالمات األخرى
الفرق بين العالمة الصناعية  والعالمة الصيدالنية ويحدث الخلط بينهما لدى المستهلك 

 .المريض وذوي االختصاص 
 

اية الدواء األصلي بالبراءة والعالمة في آن واحد إذ أن منح براءة كما يمكن حم    
حمايته مدة باإلضافة إلى االختراع لدواء أصلي دليل على توفر الجدة في تركيبته وتسميته 

في الملك  تهإضافية بعد سقوط تركيبسنوات  10سنة على األقل وقد تستمر حمايته  20
  . ة وتسجيله على أساس عالمة صناعيالعام 

  
صنع الدواء حينما يويمكن أن نحمي الدواء األصلي و الجنيس بحماية مزدوجة ،         

   .الجنيس من دواء أصلي محمي بالبراءة والعالمة عن طريق عقد ترخيص أو عقد شراكة
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وعالمة لم تنتهي مدة حمايته لكن نميز بين عالمة دواء أصلي يحمل براءة االختراع      
سقط في في تركيبته لدواء األصلي  اليحمل براءة االختراع كونه مماثدواء جنيس ال 

   . حسب فلذلك يحمى على أساس عالمة صناعية الملك العام 
  

يعرف ذوي االختصاص الدواء الجنيس انه مماثل لدواء األصلي حيث يحمى بالعالمة     
ن هنالك استثناءات الصناعية ، أما الدواء األصلي يحمى ببراءة االختراع كمبدأ عام لك

  .ذكرت في الفقرة السابقة
  

والتسمية الدولية المشتركة ويرمز عالمة الكيمائية تحمل العالمة الصيدالنية كل من الو   
 La dénomination commune international ةلها األحرف الالتيني

دولية وقد أقرت المنظمة الصحة العالمية بوجوب ذكر العالمة الصناعية والتسمية ال
  .المشتركة على كل علب األدوية سواء كانت أدوية أصلية أو أدوية جنيسة 

  
  
المتعلق بحماية العالمات أنهما نظم حماية  03/06 وأمر 66/57في أمر  )1(ويالحظ   

عالمة الصنع بذكر تسجيل العالمة الصناعية والتجارية على مستوى المعهد الوطني 
،  دون ذكر إطالقا تسجيل العالمة الصيدالنية للملكية الصناعية وشروط  الطلب 

 L Enregistrement de la marque pharmaceutique dans ومنتجاتها في المدونة الوطنية 
la nomenclature nationale  

حيث يلزم القانون كل منتج بتسجيل المواد الصيدالنية لرض تحقيق حماية أكثر فعالية 
 .لصحة العمومية

 
 
 03/06وال في أمر  66/57ر المشرع الجزائري العالمة الصيدالنية ال في أمر ولم يذك    

، أما عالمة مخبر المتعلق بحماية العالمات ، وقد اعتبرها جزء من العالمة الصناعية 
 لكن تعتبر ،بإحكام القانون التجارياسم محل تجاري األدوية األصلية أو الجنيسة  له 
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وتشبه التسمية الدولية المشتركة العالمة العمومية ، لصحة عالمة صيدالنية وفقا لقانون ا
 .الجماعية ويجب وضع كال من العالمتين السابقتين على علب األدوية 

 
 

كل على فقط كاملة باللغة الفرنسية العالمة الصيدالنية ويلزم القانون الفرنسي كتابة     
وان وقد جرت العادة على األدوية حيث توضع بخط واضح ، لكن يجب تميزها باألل علب

  .وضع عالمة الصناعية بخط غليظ وكتابة التسمية الدولية المشتركة بخط رفيع 
    
 

على كل اللغة الفرنسية بيلزم كتابة العالمة الصيدالنية كان لكن المشرع الجزائري     
قد حصل مشكل حيث تم اخذ أدوية موجهة إلى و ،و الجنيسةعلب األدوية األصلية 

هلك الجزائري وأعيد بيعها في فرنسا على أساس أنها أدوية موجهة إلى االستهالك المست
 لذلك ألزموسعر الدواء الفرنسي مرتفع جدا ،الفرنسي الن سعر األدوية في الجزائر مدعم 

     .معا باللغة العربية واللغة الفرنسية   ةالعالم ةباأالن كتالقانون الجزائري 
 
 
 

 أمالتسمية التجارية لمنحها حماية عن طرق العالمة الصناعية يجب من ابتكار ا و   
ال تحمى بقوانين الملكية الصناعية ،إنما بقانون  )1(ير مبتكرة والتسمية الدولية المشتركة 

الصحة العمومية وأحكام المنظمة العالمية لصحة العالمة التجارية تكتب بخط غليظ تكون 
ولية المشتركة إلزامية الوضع على العلب األدوية أيا مبتكرة في صياغتها أما التسمية الد

كان نوعها وتكون غير مبتكرة وغير مميزة بل تكون نقل للواقع ونجد التسمية الدولية 
  .المشتركة على علب األدوية فقط 

  
ونميز بين العالمة  لكن وضع العالمة الصيدالنية على كل األدوية دون أي تمييز      

يعرض لبيع في الصيدليات تخضع إلى حكم العالمة الصناعية في  جالصيدالنية للمنتو
تعد اسم تجاري تابع لمحل   ثقانون الملكية الصناعية ، و عالمة مصنع األدوية حي
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سم االمثل مقر الشركة واسم الصيدلية حكمها حكم  يتجاري تخضع إلى القانون التجار
لدواء أصلي أو جنيس تعتبر عالمة والعالمة المبتكرة بع للمحل التجاري جاري التاالت

  .صناعية 
  
وجود شروط خاصة  ةأما التسمية الدولية المشتركة تشبه كثيرا العالمة الجماعي 

 Brochureوالعالمة الصيدالنية التي توضع في كتاب علمي )1(الستعمالها ،

  .تعد عالمة تجارية هدفها اإلشهار  حيث تقترن بعمليات االشهارية 
  

   
لصيدالني في الجزائر مقصور على الصيدليات وملتقيات الطبية والمراكز فاإلشهار ا

االستشفائية عامة كانت أو خاصة لكنة في فرنسا اإلشهار الصيدالني موجود في كل مكان 
  .وزمان مثله مثل اإلشهار المتعلق بالمنتوجات األخرى 

العالمة من طرف  يعتبر استخدام:"  2من اتفاقية تريبس في الفقرة  19و تنص المادة 
  ."الغير استمرارا لها وألغراض تسجيلها الضمني 

  
بتسجيل العالمة لغرض  إقليماإذن ال حاجة إلى تسجيل العالمة لدى السلطة المختصة    

عد تسجيل دون يحمايتها الن استعمال العالمة المستمر من طرف الغير حسب االتفاقية 
  .دفع رسوم وتسجيلها مرة أخرى 

  .العالمة الصناعية والتسمية الدولية المشتركة : ثاني المطلب ال
  

   
العالمة الصيدالنية كل من التسمية التجارية والتسمية الدولية المشتركة واالسم  تحمل

من  172العلمي واالسم الكيمائي والعالمة الصناعية والتسمية الخاصة ، حيث تأكد المادة 
كل دواء يحضر مسبقا :"  1985 برايرف 16المؤرخ في  85/05قانون الصحة العمومية 

  ." ويقدم حسب توضيب خاص ويتميز بتسمية خاصة يوصف بأنه اختصاص صيدالني 
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ويقصد المشرع بمصطلح االختصاص الصيدالني الدواء الجنيس وسوف نرى          

التي وقوانين والتسمية الدولية المشتركة  )1(موقع العالمة الصناعية من العالمة الصيدالنية
تحكمها ،فالعالمة التجارية يحكمها قانون الملكية الصناعية ، أما التسمية الدولية المشتركة 

وتوضع التسمية الدولية  يحكمها قانون الصحة العمومية والمنظمة العالمية لصحة ،
  .دون تمييز المشتركة على األدوية األصلية والجنيسة مع العالمة الصيدالنية 

حول مصطلح التسمية الدولية المشتركة والعالمة الصناعية ،حيث  وقد وقع مشكل     
تحمل العالمة الصيدالنية كل من التسمية الخاصة والتسمية التجارية والتسمية الدولية 
المشتركة ،الن التسمية الخاصة والعالمة الصناعية ال تتماشى مع العالمة الصيدالنية من 

  .حيث الحماية 
  

من القانون  172تسمية الخاصة المنصوص عليها في المادة تكون ال:"  3المادة  
  1985فيفري  16المؤرخ في 

على النحو الذي اعتمدته  )د-م -ت (إما تسمية تجارية وإما التسمية المشتركة الدولية 
  ."المنظمة العالمية لصحة ، متبوعة باسم المخبر الصانع لألدوية

  
بارزة تحت التسمية التجارية المختارة ، يجب ذكر التسمية الدولية المشتركة بحروف 

ن أبحيث يمكن تفادي التباس بين المنتجات الصيدالنية المختلفة وعدم الوقوع في أخطاء بش
  ."صفات المستحضر الطبي أو خصائصه 

  
إما التسمية الدولية المشتركة وإما ،ويقصد المشرع الجزائري بالتسمية الخاصة     

  .ز بينهما العالمة التجارية و ال يمي
  

تسمية تجارية أو التسمية الدولية المشتركة  إماعني تسمية االختصاص الصيدالني تو    
ويجب  ،ومتبوعة باسم المخبر الصانع لها)2(العالمية لصحة  ةالمعتمد من طرف المنظم
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 يعند وضع التسمية التجارية بحروف بارزة ووضع تحتها التسمية الدولية المشتركة لتفاد
  .بين المنتجات الصيدالنية و خصائصها التباس 

  
وتثير العالمة الصيدالنية مشاكل على صعيد الدولي والداخلي ، ألنها اعتبرت عالمة   

  .تجارية وتطبق عليها قوانينها 
  

جديدة فعليه ذكر  ةولكن حالة اختراع مخبر دواء جديد  لم يسبق إليه احد له تركيبة كيميائي
ة الدولية المشتركة على نمط المنظمة العالمية لصحة التي تنص التسمية التجارية والتسمي

على ذكر التسمية الدولية المشتركة على العلبة إلى جانب التسمية التجارية المبتكرة من 
تكون التسمية الدولية المشتركة مبتكرة والتسمية التجارية في هذه الحالة طرف المخبر ، ف

  .أيضا 
  

صحة التسمية المشتركة الدولية ، وكل تسمية مماثلة لتسمية وتتبنى المنظمة العالمية ل
التجارية ال تعد مبتكرة بل مقلدة وكل دواء جنيس من ذات التركيبة يجب أن يحمل تسمية 

  .مبتكرة وغير مقلدة لتسمية الدولية المشتركة ولتسمية التجارية لدواء األصلي 
  
جارية أو وضع التسمية التجارية دون ووضع التسمية الدولية المشتركة دون التسمية الت 

  .أمر غير كافي ، سواء كان يصنع دواء جنيسا أم أصليا  ةالتسمية الدولية المشترك
والتسمية الكيمائية والتسمية الدولية المشتركة وجهين لعملة واحد ، حيث تكون التسمية 

  .الدولية المشتركة طويلة جدا 
  
األصلي حسب مكوناته حيث أن تسمية الدواء  لكن بعد اتفاق دولي لصيادلة ينص على 

كل حرف يدل على مادة معينة تدخل في تركيبة الدواء ويصطلح حينها بان التسمية ليست 
مزيجا ينتج لنا التسمية الدولية  بمعنى الكلمة وليست تجارية بمعنى الكلمة بل  ةكيميائي

  .المشتركة 
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نظمة العالمية لصحة ليكون لنا التسمية السابقة تعتمده الم توالجمع بين التسميا     
حيث تلزم المنظمة العالمية لصحة كل دول األعضاء فيها ومخابر  ،)1( الدولية المشتركة

الصناعية  ةأدويتها كتابة التسمية على علب األدوية األصلية الجنيسة إلى جانب العالم
  .ألصلية والجنيسة المبتكرة ، وتكتب التسمية الدولية المشتركة على علب األدوية ا

     
، ولكن يطبق ةوالوضع القانوني لعالمة الصيدالنية يختلف بكثير عن لعالمة الكالسيكي 

التي  ةعليها نظام العالمات الصناعية ، فالعالمة الصيدالنية أنواع منها عالمة كيميائي
ب أن تبنتها المنظمة العالمية لصحة ،واصطلح على أنها التسمية المشتركة الدولية يج

  .تحملها كل علب أدوية لذات تركيبة 
أقراص ضد اآلالم وصداع فكل دواء له ذات المادة الفاعلة فيعد  Paracétamol: مثال    

 Dolipraneدواء جنيسا وقد يسمى 

فاألولى تعتبر تسمية دولية مشتركة والثانية عالمة صناعية مبتكرة من طرف 
 Sanofi –Aventisمخبر

دواء برالقان عالمة تجارية أما براستامول فيعد تسمية دولية ويصنع مخبر صيدال  
  .مشتركة 

  
الصناعية لذلك أوجدت الممارسة المهنية الصيدالنية أدوية جنيسة مقلدة في العالمة         

،مما فرض القانون على منتج الدواء الجنيس وضع تسمية الدولية المشتركة إلى جانب 
  .العالمة الصناعية مشتقات من تسمية الدولية المشتركة  التسمية المبتكرة ، بحيث تكون

  
علب بعض  أنحيث ، )2(إذ ال يمكن أحيانا معرفة تركيبة الدواء ومصدره وخصائصه   

تحمل العالمة الصناعية المبتكرة فقط دون التسمية الدولية المشتركة األدوية الجنيسة 
  .بعد عن التسمية الدولية المشتركةوتكون العالمة الصناعية لدواء الجنيس بعيدة كل ال
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خلطا لدى المستهلك المريض ولدى صيادلة واألطباء ،ونقصد باألدوية  ثمما يحد    
المزيفة األدوية التي تستعمل تسمية شبيه بالعالمة الصناعية لدواء األصلي وتستعمل نفس 

كيبتها ومادة الفاعلة واألدوية الجنيسة تقلد تسمية األدوية األصلية لسببين الن تراأللوان 
  .منقوصة للهام المستهلك  

باقي نظرائه ومن  نوتقوم تسمية التجارية بوظيفة داللة على تركيبة الدواء وتمييزه ع   
،لكن واجب المخبر وضع التسمية الدولية المشتركة وبجانبها التسمية المبتكرة للمخبر 

بيه بالتسمية الدولية شتقليد وبشرط أن تكون التسمية الصناعية مبتكرة وبعيدة عن ال
 Diclofenac:مثل  المشتركة

   . التسمية الدولية المشتركة و كلوفنال عالمة مبتكرة من صيدال  
وهناك ظاهرة تقليد األدوية الجنيسة لألدوية أصلية وضرورة حماية الصحة العمومية من  

  .تزيف األدوية 
لتسمية التجارية غير المبتكرة بحيث يالحظ المختصين أن المرضي يتخوفون من ا   

وشيبه بالعالمة الدواء األصلي ، حيث يعتبرون أنها  )1(وشبيه بالتسمية الدولية المشتركة 
عالمة مقلدة خاصة إذا كانت أدوية جنيسة ، بحيث عمدة الشركات المتعددة الجنسيات إلى    

سبب خسائر جسيمة لها و تشكيك في فعالية األدوية الجنيسة ونسبة المادة الفاعلة كونها ت
قامت بعد ذلك بشراء شركات األدوية الجنيسة االستحواذ على السوق األدوية األصلية 
الجنيسة معا وقليل من الخسائر وزيادة االحتكار في سوق األدوية العالمي واالدعاء أن 

  .األدوية الجنيسة مقلدة في العالمة الصناعية 
الصحة العمومية ،وقد صنعت لغرض إيهام  حيث أن األدوية المقلدة خطر على   

المستهلك أنها تلك األدوية التي كان يستعملها من بنفس االسم ولون وتخلوا من المادة 
ودواء جنيس يدعى  Sentolتول ندواء أصلي يدعى س: الفاعلة ومنقوصة الفعالية مثل 

  Septolسبتول 
نحة لرخصة الوضع في السوق رقابة سلطة المال من وله نفس ألون وشكل الصيدالني ، ك

ورقابة المخبرية ورقابة حول أسبقية االختراع ورقابة جواز استعمال العالمة المسجلة ير 
  .المقلدة كلها جهود تشريعية لقمع الغش في مجال صناعة األدوية األصلية الجنيسة 

                                                 
(1 )Albert Chavane et jean  jacques brust   »  ouvrage précédent  »   page720 



58 
 

كما يمكن للمواد الصيدالنية أن تكون محل تسجيل عالمة صيدالنية ودعامة إشهار 
من قانون الصحة العمومية الفرنسي وتعبر دورها الكالسيكي وتميز  45/50فتحكمها المادة 

  .المنتوج عن أمثاله في االختصاص الصيدالني 
و يجب على قانون العالمات أن يتوافق مع نظام التسمية الخاصة المبتكرة بنص المادة  

اليمكن أن تتطابق التسمية من قانون الصحة العمومية الفرنسي ، والتسمية الخاصة  601
الدولية المشتركة ، بل يجب أن تكون مبتكرة ويبقى دور التسمية الدولية المشتركة لتعرف 

  . على مكونات والخصائص العالجية لدواء
أما التسمية المبتكرة لها دور تميز عن باقي األدوية من نفس النوع ويلزم القانون    

لتسمية المبتكرة واسم المخبر كما يمكن وضع علب األدوية اكل الفرنسي وضع على 
 Le nom deالنوعي التسمية الخاصة والتسمية الدولية المشتركة على المنتوج الصيدالني 

la spécialité األدويةلتعرف على مصدر وبيانات ومكونات  واألصلي .  
مية الدولية وألزم قانون العالمات الفرنسي الصادر بوجوب توافق التسمية التجارية مع التس

بين التسمية الخاصة حيث لم  601المشتركة لكن ميز قانون الصحة الفرنسي في المادة 
يعتبرها تسمية دولية مشتركة  ، بل اعتبرها تسمية تجارية وعالمة صناعية تكون مبتكرة 
شرط الجدة والتميز بغية تسجيلها في المعهد الوطني للملكية الصناعية وتكون محل طلب 

  .تسجيل 
يجب أن تكون العالمة المسجلة مبتكرة في كل الحاالت سواء تعلق األمر بأدوية أصلية أو       

ير غو أصلية ةجنيسة ، لكي تمنح حماية بقوانين الملكية الصناعية وتعد العالمة المسجلة عالم
مزدوجة حيث تحافظ على حقوق مبتكرها وتحافظ على صحة المستهلك  حمايةتكون الو، مقلدة 
 Rأو"ع"ولها رمز ونقصد بالعالمة المسجلة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية،ريضالم
 

ودليل أنها مراقبة ومصرح عنها لدى السلطات ومضمونة النوعية ،وقد تكون التسمية 
الخاصة مشتقة من التسمية الدولية المشتركة ، مع اإلبقاء على خصائص المميزة في 

انوني وتسجيلها وشروط  منحها وتلعب دورها المعهود في العالمة ، من حيث سريانها الق
  .الملكية الفكرية 
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وقد منع القانون الفرنسي على مخبر المصنع لألدوية الجنيسة من استعمال تسمية      
، بحيث تكون العالمة التجارية   شبيه لعالمة أصلية ، وذلك بابتكار تسمية تجارية أخرى

العالمة التجارية لدواء األصلي وال تشبه التسمية الدولية لدواء الجنيس مبتكرة ال تشبه 
  .المشتركة ألنها تحدث خاطا لدى ذهن المستهلك المريض 

فيجب  )1(وتعد التسمية غير مبتكرة وير مميزة وال تصلح لطلب التسجيل كعالمة ،     
األصلي وقد أن تكون التسمية الدواء الجنيس بعيدة كل البعد  عن التسمية المبتكرة لدواء 

  .تكون قريبة من التسمية الدولية المشتركة
لكن سرعان ما تالشى موقف المشرع الفرنسي الن التباس يقع فعال إذا لم نعرف     

نوعية األدوية ومكوناتها بعدم ذكر تسمية شبيه بالتسمية الدولية المشتركة أو شبيه بالعالمة 
تسمية الدواء األصلي عندما تكون ال تشبه  تعتبر تسمية األدوية الجنيسة مبتكرة،األصلية 

وتوحي لتلك التسمية الدولية المشتركة ، وتعتبر التسمية الدولية المشتركة إلزامية يجب 
وضعها على علب األدوية األصلية واألدوية الجنيسة مع التسميات المبتكرة بحيث تكون 

  .ومشتقة منها  ركةتسمية األدوية الجنيسة مبتكرة شبيه بالتسمية الدولية المشت
والمستهلك المريض عند وضع على علبة األدوية إال اسم مما يحدث لبس لدى المختصين     

مبتكرا مغايرا للتسمية الدولية المشتركة ،ووضع التسمية الدولية المشتركة فقط غير كافي حيث 
طباء وصيادلة بحيث ال يوحي االسم المبتكر إلى التسمية الدولية المشتركة مما يضع لبسا لدى األ

والجنيسة إلزامية ذكر التسمية  لصحة على صانعي األدوية األصلية ةفرضت المنظمة العالمي
الدولية المشتركة وتسمية التجارية المبتكرة على األدوية كما يمكن وضع اسم المخبر إلى جانب 

         Acebutolol- biogaranالتسمية الدولية المشتركة وتكون محل لتسجيل عالمة صناعية مثل
Acebutolol التسمية الدولية المشتركة  

Biogaran اسم المخبر  
يمكن تسجيلها ومنح  لكن منع في الجزائر وضع التسمية الدولية المشتركة وحدها ، و ال   

حماية على أساس الملكية الصناعية وحمايتها باعتبار التسمية الدولية المشتركة ملك عام  
صحة العمومية والتسمية الدولية غير مبتكرة وغير مميزة وال تحمل الجدة ويحكمها قانون ال

  .لقان امثل دواء  صيدال عرف باسم  براستامول وأصبح اسمه بر
  

                                                 
(1 )Albert Chavane et jean  jacques brust   »  ouvrage précédent  » page  722 
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  .الحماية الوطنية والدولية لألدوية: الباب الثاني 
  

نظرا لكل ما سبق ذكره في الباب األول وقد تبين من خالله أن لألدوية مكانة علمية    
اقتصادية في المعامالت الدولية بين الدول المصنعة من جهة والدول النامية من جهة و

  .أخرى 
حيث طرح مشكل الحماية القانونية لألدوية والشغل الشاغل للمجتمع سواء على    

  .المستوى الداخلي والدولي 
  

حفاظ على فق بين حماية األدوية بالاحاولت أغلبية البلدان جعل تشريعها الداخلي يو    
الصحة العمومية ، وحماية حقوق المخترعين المحليين أو األجانب بنصوص قانونية 

  .مناسبة 
أما على المستوى الدولي أصبحت المنظمات الدولية تبحث من جهتها على اإلطار   

بين مصالح المبتكرين ومصالح ازنة وبمالقانوني المالئم لحماية المواد الصيدالنية 
   .اتفاقيات متعددة لألطراف إبرام ين ، مما أدى إلى المستهلكالمرضى 

  
إذن حماية األدوية مضمونة على المستوى الداخلي هذا ما نحول إبرازه في الحماية     

  ).الفصل الثاني (ونتطرق إلى الحماية الدولية في  )الفصل األول (الوطنية في 
  .وكندا وفرنسا حماية األدوية في الجزائر : الفصل األول 

  
حينما درسنا النظام القانوني ألدوية في الجزائر استخلصنا أن القانون الجزائري      

المتعلق بحماية البراءات االختراع أن  03/07من أمر  3والمادة  )1(49بالرجوع إلى المادة 
  األدوية تخضع ألحكام  االختراعات ،  لكن لتأكد على ذلك فصلنا دراسة أحكام أخرى 

  
لكن  ،ت عدة دول نصوص تتضمن حماية الحقوق الواردة على األدويةحيث أصدر    

على  نأتيمميزة القوانين الدون التطرق لكل النظم القانونية فضلنا دراسة عينة من بعض 
                                                 
 (1)http//www.joradp.dz 
  



61 
 

وقانون  )المطلب الثاني  (والقانون الكندي في  )المطلب األول (القانون الفرنسي في ذكر 
  ).المبحث الثاني  (من  )ل المطلب األو(دولة جنوب إفريقيا في 

  
  .حماية األدوية في فرنسا وكندا : المبحث األول 

اتفاقية جوانب وقعت على فرنسا وكندا أعضاء في المنظمة العالمية لتجارة ، قد      
واتفاقية باريس المتعلقة بالملكية " تريبس"الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الدولية 

ون بشان البراءات  ، نطلع على مدى تطبيقها اتفاقيات الثالثة الصناعية واتفاقية التعا
المحمية ببراءة االختراع والعالمة  )األدوية(المذكورة سابقا مع انفتاح السوق على السلع 

  .التجارية 
  
  

   .حماية األدوية في فرنسا : المطلب األول 
على صحة المستهلك تحاشت فرنسا خطر تأثير حماية األدوية ببراءة االختراع         

المريض، لذلك لم يتم االعتراف بحماية المواد الصيدالنية في العصور الوسطى 
،واعتبرت حماية األدوية خطرا سلبي على الصحة العمومية من حيث النوعية والكمية 

بسب الحرفة الصيدالنية التي لم تساهم في تطور )1(والسعر ساد هذا الموقف القانوني 
  . االقتصاد الوطني

  
لكن مع التطور السريع لصناعة الصيدالنية منحت منتجاتها البراءة حيث منح قانون     

المتعلق بحماية  1844يوليو  5صادرة في  3الصحة حمايتها بالبراءة وأيده نص المادة 
  .الملكية الصناعية 

  
انون ومنح الق 1944يو ليو 27حيث منحت األدوية براءة الوسيلة بالقانون الصادر في    

براءة اختراع خاصة باألدوية باإلضافة إلى رخصة الوضع  1959فبراير  4الصادر في 

                                                 
(1 )Jaques Azéma , Michelle de Haas « ouvrage précédent »edition1980du centre Paule roubier page15 
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في السوق تمنحها وزارة الصحة لمراقبة األدوية بحيث أن مدة االحتكار في استغالل 
سنوات كمدة قصوى ، بهدف الحفاظ على موازنة بين  10إلى  5البراءة تتراوح من 

  . ة مصالح المخترعين من جهة أخرى الصحة العمومية من جهة ومراعا
  
ألغيت البراءة الخاصة لألدوية وأخضعها المشرع إلى قانون  1968يناير  2وفي   

لكن بإجراءات خاصة في شكل  طلب التسجيل ومنح والعامة ،ها البراءات وقواعد
  . اإلجباريةالتراخيص 

  
يمنح براءة  1844 يوليو 5ونص القانون الفرنسي المتعلق بالملكية الصناعية صادر في    

االختراع لمواد الصيدالنية الجديدة وطرق جيدة للحصول على منتجات صيدالنية 
  .وتطبيقات عالجية الجديدة لمنتجات صيدالنية معروفة 

  
أضاف منح البراءة إلى تجميع الطرق العالجية في منتوج  1968يناير  2قانون     

  .نية معروفة فيشكل منتوج صيدالني واحد صيدالني واحد وتجميع عدة منتجات صيدال
  

أضاف ما يمكن اعتباره داخل حيز البراءة وما يخرج من  1978يو ليو 13أما قانون 
  .الفقرة أولى وإحدى عشر ومنحت البراءة لبيولوجية الجينية  611نطاقها في نص المادة 

  
التركيبة الجدة في ساس على أإما لمواد الصيدالنية لبراءة  1978يو ليو 13قانون ومنح     

الكلية أو عنصر من التركيبة الكلية أو على الشكل الصيدالني أو على الطريقة العالجية 
وناقصة مقارنة مع منتجات صيدالنية وكمية زائدة الصيدالني ونتائجه العالجية  جللمنتو

لمنتوج سبق منحها البراءة وبراءة المنتوج الصيدالني جديد وطريقة جديدة للحصول على ا
  .صيدالني وقد تمنح براءة اختراع لمادة أولية تستعمل في صناعة الدواء ما 
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وتمنح براءة االختراع على عنصر من عناصر المواد الصيدالنية إذا كانت النتيجة 
ولو وضع وحده أما إذا تساوت النتائج فال )1(العالجية  تفوق  وتختلف عن المنتوج الكلي

العناصر المنتوجات في شكل جديد يمكن منحه البراءة بشرط ءة أما إبراز إحدى تمنح البرا
  .ير متوقعة غعدم البداهة خاصة إذا كانت تحمل خاصية عالجية 

  
تطوير براءة صيدالنية سابقة إلى غاية االحتراف يمكن منحها البراءة لكن شرط أن   

  .تحمل نشاطا ابتكاري مقارنة مع براءة سابقة 
  
سنوات من بحث  10يستثمر منتجي األدوية ماليين  دوالرات في مدة ال تقل عن و     

  .يتطلب إيجاد جزيئة جديدة وتجريبها على اآلالف قد تؤدي إلى دواء يسوق الحقا 
  

العالج كيفية ويرفق ملف  طلب البراءة بوصف خاصيات الصيدالنية وسرد       
العالجية األولى والثانية وتمنح براءة االختراع  له بما فيها الطريقةواالستعماالت المختلفة 

إلى الطريقة العالجية الثانية إذا حملة نشاط ابتكاري مقارنة مع الدواء المحمي بالبراءة 
   .األولى 

  
على أن الطريقة العالجية  1992جوان  18وصدرت محكمة باريس حكما بتاريخ      

دة عناصر من البراءة األولى ال تمنح براءة الثانية لدواء لم يسقط في الملك العام تضم ع
من  2فقرة  611سنوات بناءا على المادة  7االختراع بل تمنح لها شهادة إضافية مدتها 

  .قانون الملكية الصناعية 
  

شهادة  200وهذا ما تؤكده إحصاءات المعهد الفرنسي للملكية الصناعية حيث منحت      
ف االجتهاد القضائي الفرنسي وتغير التشريع ،لكن تغير موق 1991إضافية في سنة 

حيث اعترف ومنح براءة االختراع مستقلة  1993يناير  1الفرنسي معه بصدور قانون في 
  .لطريقة العالجية الثانية 

                                                 
(1  )    jean Michelle «  thèse de brevetabilité de médicaments en droit française et européenne «   page 12   
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وحيث منح براءة االختراع لدواء إما على شكله صيدالني أو على كميته أو على     

واحد أو جزيئة المادة الفاعلة أو على المادة  تجميع عدة أنواع من أدوية في شكل دواء
 أولية مستعملة في صناعة الدواء أو طريقة الحصول على دواء و يمكن منح براءة 

  .ويمكن منح البراءة لطريقة العالجية الثانية  )1(االختراع لدواء اعتباره منتوج جديد
أمريكي  ن قام مخبرلكPlavixبراءة دواء   Sanofi –Aventisويملك مخبر فرنسي يدعى 

Reddysبصنع دواءPlavix  دون ترخيص حيث شب نزاع بينهما علما أن هذا الدواء لم
 10لوالية نيويورك في  Robert SWITيسقط في الملك العام واقر القاضي األمريكي 

بعد ترخيص صناعة الدواء محل النزاع برخصة من المخبر الفرنسي  2004ديسمبر 
انخفاض في  Sanofi –Aventisقل ، لكن سجلت أسهم مخبر على األ سنوات 10مرور 

عن طرق تراخيص إجبارية  Plavixلبورصة األمريكية بسب صنع أدوية جنيسة من دواء 
  . 2006أكتوبر  29حسب مؤشر يوم 

  
تحت التسمية الدولية  Lexomilحول دواء  Roche, Irexوقد شب نزاع أخر بين مخبر    

إضافية حمايته Rocheقوط براءته في الملك العام أراد مخبربعد سBromazepamالمشتركة 
لصنعه  Irex شكله الصيدالني بالرسوم والنماذج الصناعية ورفع دعوى تقليد ضد مخبر 

دواء بصناعة   Lexomil لدواءLa forme galénique أقراص مماثلة في الشكل الصيدالني
راص الدواء الجنيس لها طول جنيس له لكن رفضت محكمة باريس الدعوى بحجة أن األق

  RocheلمخبرLexomilولون مختلف عن الدواء األصلي 
  

كان من المفروض عليه :")2(، أما محكمة النقض الفرنسية أقرت أن قاضي الموضوع
البحث على الشكل الصيدالني المحمي بالرسوم والنماذج الصناعية مربوطة بالنتيجة التقنية 

 أننفس النتيجة ، حيث  إلىلكن تؤدي  أخرى أشكالتعطي  أنمن العالج ، يمكن  ةالمرجو
بالرسوم والنماذج الصناعية باإلضافة إلى حمايته ببراءة الشكل الصيدالني لدواء يحمى 

                                                 
(1) jean Michelle «  ouvrage précédent «   page 13  
(2 )http//www. roche.fr  
http//wwwuspto.gov/usa 

  2004يناير  21تاريخ صدور القرار 
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االختراع ،لكن جزيئة الدواء سقطت في الملك العام ولم تعد محمية ببراءة االختراع ويمكن 
يث أن الشكل الصيدالني ضروري للغير صناعة دواء جنيس له شكل صيدالني أخر ،ح

للحصول على النتيجة التقنية المرجوة من العالج تفوق حمايته بالشكل الصيدالني لدواء 
األصلي بالرسوم والنماذج الصناعية، لكن حمايته بالرسوم والنماذج الصناعية لم تسقط في 

ن بأقراص أطول صنع دواء جنيس لك Irexالملك العام مما يزيد من حمايته اإلضافية ومخبر
ولون مختلف مما ال يقيم جنحة تقليد الدواء األصلي المحمي ببراءة االختراع انتهت مدته، 
وال تقوم جنحة التقليد الرسوم والنماذج الصناعية الن الدواء الجنيس المصنوع من طرف 

لم تنتهي حمايته Lexomilله لون وحجم مختلف رغم أن حماية الدواء األصلي Irexمخبر
  ."رسوم والنماذج الصناعية بال

وأوضح انه  1998اكتوبرشهر عن بحوث أقيمت في  Astra Zenecaوقد صرح مخبر 
 preprazolتدعى Omeprazolدواء أصليتوصل إلى براءة اختراع لجزيئة مشتقات من 

 850الذي كلفت أبحاثة وحمايته بالبراءة المرجعي أعطت نتائج مقارنة مع الدواء    
 2004ابريل  14،حيث انتهت مدة حمايته وسقط في الملك العام بتاريخ )1(مليون دوالر

ويمكن للغير صناعته في شكل دواء جنيس وكان بإمكان المخبر طلب شهادة إضافية لهذا 
 preprazolالدواء الجنيس

  
بغيث الحصول  2004ابريل  15لكن المخبر لم يصرح عن دواء الجنيس إال في اليوم      

فية  لدواء الذي سقط في الملك العام والحصول على براءة اختراع مستقلة على حماية إضا
عن الدواء األول لإلبقاء على االحتكار ومنع صنع أدوية جنيسة من طرف مخابر أخرى 

  .ورغم ذلك منح براءة اختراع مستقل لدواء الجنيس 
      
إذن تحمى دراسة عمل على حدا  ككل بعيدا عن امدواء طلب براءة ملف ويدرس   

كل وسيلة فيدرس وظيفة الجديدة للحصول على دواء  طلب براءة الطريقة وأماالنتيجة 
  .منفردة وسرعة تنسيق فيما بينها دون حماية النتيجة 

  
                                                 
(1 )http//wwwastrazenca.fr 
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المتعلق بالمنفعة العامة اإلجباري اإلداري الفرنسي على الترخيص  عوقد نص المشر     
م توقيع فرنسا على غرف )1(،دوية األصلية على األالقائم االستغالل في  االحتكارمنع ل

نصت على الترخيص اإلجباري اإلداري  ،بالملكية الصناعيةاالتفاقيات الدولية المتعلقة 
فرنسا تشر في قد تن بأمراضتتعلق صناعة أدوية من خالل لحماية الصحة العمومية 

كانت  إذاحق خاصة الدولة لمكافحة التعسف في استعمال اليد في  أداةعتبر يو ، مستقبال
    . وبئةاأل راانتشتعاني من واقتصادية  بأزماتولة تمر دال
  
على الترخيص  1992يوليو  1وقد نص التشريع الفرنسي في قانونه صادر بتاريخ   

ف في استعمال الحق وميز سعفكرة الت واثأر ألول مرة اإلجباري كجراء لعدم االستغالل 
  .بين نوعين من الترخيص 

باشتراط مدة عدم يمنحه القاضي  Licence obligatoireاإلجباري القضائي الترخيص 
سنوات من تاريخ إيداعها بسب تراخي  4تسليم البراءة و  خسنوات من تاري 3االستغالل 

  .صاحب البراءة عن االستغالل المباشر والفوري وتعسفه في ذلك 
  

سلطة منحه وزير الصناعة حيث من له  Licence  Dofficeوالترخيص اإلجباري اإلداري 
رض التنمية االقتصادية والعتبارات غدون القيد بمدة للمحافظة على الصحة العامة ول

  .األمن القومي 
  
 لملئسنوات على األقل تكلف الماليين وأبحاث  10لكن الختراع دواء يستلزم       

 ركيبةشروط البراءة ورخصة الوضع في السوق حيث يدلي المخبر بمعلومات عن الت
  الكلية لدواء 

ومدة سريان الدواء في الفاعلة وخاصيات المادة  األوليةو طريقة تصنيع  المادة          
ونتائج  يومجاله الصناعي وشكله الصيدالن)2(الجسم وذكر االختصاص الصيدالني 

                                                 
(1) Jaques Azéma , Michelle de Haas « ouvrage précédent »edition1980du centre Paule roubier page16 
  
 
(2) jean Michelle «  ouvrage précédent «   page 16 
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اإلنسان مع وظائف  إلىوانتقال التجارب من الحيوان  واإلنسانتجارب على الحيوان 
وتأثير الجرعات على لدواء وسرعة تحوله في جسمهما سريان ا

 Pharmacocinétiqueالجسم

 Pharmacodynamiqueوفعاليته على أعضاء الجسم يسمى
 
أن تجريب الدواء على الحيوان ونقله التجارب " وقد صرحت الوكالة الفرنسية لدواء       

لذلك تقل نماذج وان ، على اإلنسان تجد مشاكل حيث نجد أمراض عند اإلنسان دون الحي
قلت الحيوانات لكن مع مرور الزمن فيجرب على حيوان واإلنسان المتطوع السليم 

  ."التجريبية مقارنة مع السنوات األولى للبحث الصيدالني لعقار جديد 
  
كبيرة من المتطوعين يوصف لهم في المرحلة الثالثة يجرب الدواء على مجموعة   

  .يب المعالج المستشفى تحت مسؤولية الطب
  

  األعمارأناسا من مختلف المرحلة الرابعة تكبر دائرة المتطوعين لتشمل 
  بينها وأدوية أخرى ليذكر تعارض  الجديدحيث يصف لهم الطبيب الدواء  ،بنياتالو 
  .ويدلي الطبيب بأعراضه الجانبية التي الحظها على المرضى    
  

  بعد تجارب النازية غير 1947ابريل  5وكان أول تجريب على اإلنسان في 
القانونية على سجناء المكرهين نص على اإلرادة الحرة في إبرام عقد المشاركة في   

وحقه في االطالع على األهداف بحيث يمكن تحلل منه وقت ما شاء ،التجريب العالجي
وواجبات صاحب  األبحاثصيدالني وسرية الالمرجوة من العقار ومخاطر التجريب 

ع تعويضات المالية إلى كل متطوع متعاقد معه ناتجة على مخاطر وتأثيرات الدواء في دف
  .الجانبية 

  
 لحماية األشخاص موضعين تحتلذلك تأسست لجنة أخالقيات التجريب             

بفرنسا من اجل حماية المتطوعين من أخطار تجريب 1944يناير  20 البحث الطبي في
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 1948مارس 30ب ممارسات التجريب وبتاريخ وتراق)1(األدوية الجديدة حيث تصرح 
  .إنشاء اختصاص صيدالني لتجريب األدوية الجديدة على المتطوعين 

  
  إن طلب رخصة الوضع في السوق يخضع لدراسة الوكالة الفرنسية لدواء   

l’agence national français du médicamentحيث تراقب البيانla notice 

المستهلك المريض لتمنح لمخترع رخصة الوضع في  وشروط الجودة وتحرص على امن
وثائق إضافية ليتسنى لها التعرف ، ويمكن لهذه الوكالة طلب من كل منتج AMMالسوق 

على كل مخاطر الدواء محل التجريب ،كما يمكن للوكالة رفض طلب التجريب ورفض 
  .طلب رخصة الوضع في السوق 

  
  

في  استعجاليهفي السوق فقد تمنح رخصة كما أن هنالك أنواع من رخص الوضع      
هنالك رخصة مركزية تسري كما ، بضع ساعات حالة انتشار األوبئة حيث تختر الوقت 

رخصة المركزية تسري في تراب الفرنسي وهناك رخصة و األوروبيةفي كل دول 
 les médicaments générique ou deالوضع في السوق مكررة تمنح لألدوية الجنيسة 

spécialité   24بالصحة العمومية صادر  قفقرة أولى من األمر المتعل 5133حسب المادة 
  . 1996ابريل 

  
 بعد 

تبدي اللجنة الفرنسية التابعة إلى الوكالة  )2(وبعد منح رخصة الوضع في السوق ،
الفرنسية بدارسة اقتصادية عن الخدمة العالجية لدواء الجديد محل طلب بمقارنته مع 

رضه مع اوفعاليته على الجسم وتعجرعات نسبة الالسابقة  له ، في ألدوية من انظائره 
  .دواء أخر 

  
                                                 
(1 )http//www.liberation.fr 
 
(2 )http//www.pharmacie Français.fr 
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إلى الضمان تعويض عنه يرجع ال أماسعر الدواء اللجنة الفرنسية لدواء  حددت     
االجتماعي حيث أن الشهادة اإلضافية تمنح لالختراع المسجل مسبقا حينا إضافة عليه 

  .وا إلى أن تكون اختراع مستقل بعض التحسينات التي ال تصب
  
  
 بمراكز جهوية  يفرنساإلقليم الداخل المرحلة الرابعة الوكالة الوطنية لدواء تنظم و  

األطباء ذكر مالحظاتهم الذي يلزم  1996يوليو  18عن طريق المرسوم صادر في وذلك 
ادي وهذا ما ألنه ضرر اقتصها لكن عادة ال يعلن المنتجين عن)1(حول األعراض الجانبية 

انتقدته المنظمة العالمية لصحة التي تطالب من الدول األعضاء منع أدوية لها أعراض 
  .جانبية خطيرة بعد منحها رخصة الوضع في السوق 

  
تمنح رخصة الوضع في السوق بأقل إجراءات بالنسبة لألدوية الجنيسة دون خبرة طبية   

تعلقة مخبرية المالرب اتجالخاصة بوثائق المنقوصة من تجارب على الحيوان واإلنسان ، و
  .لتركيبة األصلية ، حيث من الصعب الحصول عليها ا
  

إيداع ملف واحد إلى بتسجيل يمنح القانون الفرنسي إمكانية لطالب الولتسهيل عملية     
الوكالة الفرنسية لدواء بغيت حماية األدوية ببراءة االختراع ومنح  يأال وههيئة واحدة 
 .وضع في السوق رخصة ال

 
  حماية األدوية في كندا : المطلب الثاني 

متعلق بحماية البراءات في إطار سياسة وزارتي الصحة  1991ماي  13صدر قانون     
والضمان االجتماعي عمال على تشجيع صناعة األدوية الجنيسة وجعل تكاليف العالج في 

  .متناول المستهلك المريض بتخفيض أسعار األدوية 
  

                                                 
(1) http//www.pharm.fr  
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بصناعة أدوية جنيسة من أدوية محمية بالبراءة لم تنتهي  1991ماي  13ث سمح قانون حي
  حيث ليس في مقدور الفرد شراءها )1(مدتها بسب ارتفاع أسعار األدوية األصلية 

رغم توقيع كندا على اتفاقية تريبس ، حيث كان من المفروض إعادة النظر في قوانينها 
صيدالنية ، بدليل أن المحاكم الدولية تحتكم إلى االتفاقيات المتعلقة بحماية االختراعات ال

الدولية الموقعة وتطالب الدول الموقعة عليها تطبيقها ، وإال تسلط عليها عقوبات لعدم 
  .احترامها للقوانين الدولية 

  
سنة على األقل  20 إلى 17على زيادة مدة الحماية من  1999مارس  12ونص قانون 

اختراع طويل في مصلحة المخترع مالك البراءة ، هدا ما منح كندا وأصبح معدل براءة 
سنوات من االحتكار  7استثمار وتشجيعا للمخترعين في المجال الصيدالني بما فيها 

التجاري ومنع التراخيص اإلجبارية وتشجي االستثمار في مجال البحث العلمي عن 
  .األدوية وإنشاء مناصب شغل 

  
األصلية ومنع من ظهور حماية للمواد الصيدالنية  1999مارس  12حيث حقق قانون       

ووضع أسعار مناسبة كل طرف تحفظ حقوق بشروط قانونية  إالاألدوية جنيسة منها 
لألدوية وجعلها األقرب من مقاييس الدولية ، ومنع التراخيص اإلجبارية التي تتضارب مع 

  .مبادئ حماية الملكية الفكرية 
  
عة األدوية الجنيسة من أدوية أصلية لتسهيل عملية اقتناء األدوية من وتشجع كندا صنا 

وجعل نوعين من األدوية صيدليات واالستغالل الفوري لألدوية وإنقاص من االحتكار 
تدعم  إذ الجنيسة  الكنديةصناعة الصيدالنية للمستهلك المريض االختيار بينهما ولتشجيع ال

الجنيسة نموا  األدوية، حيث سجلت كندي  غير أصليدواء صناعة دواء جنيس من 
الكلية من مجموع الصناعة الصيدالنية  % 50 تفوقبنسبة  1990معتبرا في كندا منذ 

  1999وزيادة نسبة المبيعات األدوية الجنيسة في سنة 

                                                 
(1 )http//wwwstrategie.ci.gc.ca//ssgf/pho.amm.bis 
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ولكندا صناعة صيدالنية معتبرة و وقعت على من مجموع مبيعات األدوية  % 55وسجلت 
 أخذتلكن ،  1996جوان 10في  ةية الفكرية المتصلة بالتجارة الدولياتفاقية جوانب الملك

بنودها لتشجيع الصناعة الصيدالنية الجنيسة عن لبداية تطبيق   إضافيةسنوات  10بمهلة 
تمنع هذا النوع من التراخيص "تريبس  "رغم أن اتفاقية و،طريق منح تراخيص إجبارية 

ال تتناسب مع اتفاقية ها رغم أن2006تى جوان بقية القوانين الكندية سارية المفعول ح
  ." تريبس"
   

مباشرة بعد التصديق عليها ، وفور االنضمام إلى " تريبس"لم تطبق كندا اتفاقية لذلك    
  .سنوات 10بمهلة  أخذتالمنظمة العالمية لتجارة بل 

  
سة منها في نفس الوقت وصنع أدوية جنيمحمية بالبراءة  أصلية أدويةحيث تم تسويق     

  . 1996جوان 10في دون ترخيص تعاقدي لكن قبل توقيع كندا على اتفاقية تريبس 
تطور لكن وبعد اشتراط القانون الكندي الجدة والنشاط أالبتكاري وقابلية التطبيق الصناعي 

سواء براءة  الجدة والمنفعة فقط لمنح براءة االختراع يشترط  أصبحاالجتهاد القضائي 
وبغض النظر عن مجاله وميدانه ومكان استعماله حتى  ،)1( ءة المنتوجالوسيلة أو برا

فقرة واحد من التشريع   101المواد الصيدالنية تدخل في حكم ذلك حسب نص المادة
  .2000يناير  1المتعلق بالملكية الفكرية صادر في  الكندي

  
الوطني  براءات منتوجات لدى المعهد % 80رصد مركز اإلحصاء الكندي تسجيل و    

براءة طرق جديد للحصول على  %  20مقارنة ب  2001للملكية الصناعية في سنة 
  .                                                                  المنتوجات

  
واحد ويحمى  آنببراءة الطريقة وبراءة المنتوج في  األدويةويجمع المشرع الكندي بين 

نتوج ويحمي الطريقة الجديدة للحصول على دواء معين ببراءة ببراءة المجديدا  دواء
  .الطريقة 

                                                 
(1) http//130.14.32/cgr-bim-versinb/igm.client1228 
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حجم مبيعاته في الداخل حيث وصل ،كندي الالستثمار الصيدالني حجم اكبر قد و   

مخبر  111وسجلت والية الكيباك  ، 1995 سنة مليون دوالر أمريكي 600والخارج إلى 
،وطبيعة  )1(ة لصناعة الصيدالنيةمن حجم السوق العالمي% 5مثل نسبة يحيث ناشط 

الصناعة الصيدالنية الكندية يغلب عليها الطابع تكتل المخابر في شكل شركات متعددة 
  .لتجميع اكبر لرأسمال تحت اسم واحد بغيث التحكم في السوق الدولية  تالجنسيا

  
  

في  يأمريكمليون دوالر  200عادل ي ماتحقق ربحا  لألدويةمصنعة الشركات  أنحيث    
 لكندا صناعة صيدالنية جنيسة و شركات مجتمعة في صناعة أخرى ، 10سنة ويساوي 

مليون دوالر من نسبة بيع األدوية إذا  700ما يفوق  1996معتبرة بحيث سجلت في سنة 
قارنها مع بيع أدوية أصلية ، وبعد سقوط الدواء األصلي في الملك العام تصنع منه أدوية 

لكن االستثمار في مجال البحث  امتدادا له واستمرارا لتسويقه ،جنيسة وكل تصنيع يعد 
  .سنوات 10مليون على مدار  900و 800العلمي الصيدالني وتطويره يكلف مابين 

  
مليار دوالر من كل صناعة ، وان معدل لها  1.2وتمثل الصناعة الصيدالنية الكندية     

ويرجع ، وبذلك ينمو االقتصاد عامة  األخرى تيزداد ارتفاعا مقارنة مع مجاالت الصناعا
وتسخير كل اإلمكانيات البشرية والمالية العلم والبحث في خدمة هذه الصناعة ، جعل  إلى
سنة لغرض التوصل إلى أدوية جديدة وصناعة أدوية جنيسة بكلفة  12مدة ال تقل عن في 

  .عالجية ارخص 
  
دواء جارية رابحة لشركة الصناعة الصناعة الصيدالنية ، والصفقات الت أساسواالختراع  

  .التي تضبط وفقا لمقاييس الصيدلة وهيئة مراقبة األسعار ورخصة الوضع في السوق 
  

                                                 
(1 )http//stategie.cigc/ 
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مليون  60البراءة ب همصاريف أتعاب تسجيل دواء جديد لمنح 1995وقدرت كندا سنة   
رخصة الوضع في ،وتأشيرة دوالر عن إجمالي مصاريف البحث عن أولوية االختراع 

ات وإنشاء تسجيل البراءوزادت طالبات )1(ه المصاريف، ذويدفع طالب التسجيل هوق الس
بقروض البحث التي  تبعد التسعينا مراكز أبحاث لتطوير البحث والصناعة الصيدالنية 

  .تمنحها البنوك 
  

إما جديدة أدوية تركيبات بإيجاد تقوم مراكز البحث وشركات البحث الصيدالني،     
بمقابل  تركيبةتنازل عن العقد عن طريق لحساب مخابر أخرى إما و،ص لحسابها الخا

أو غير استئثاري ،واحد لشخص معنوي  ااستئثاريترخيص يكون بحيث مبلغ مالي معتبر 
  .لعدة أشخاص اعتبارية 

 أدويةتركيبات  إليجادالصيدالنية الكندية مرحلة تالحم بين شركات  ةوتشهد الصناع 
وتعد اكبر الشركات في Glasco-wellcom وأصبحتwellcomمع Glascoجديدة مثل 

  .العالم 
  إلى كلمتينالكلمة لغة  وتنقسم Bio -disponibilitéيراقب من حيث  ل كنداخوكل دواء يد

Bio الطبيعة 

disponibilité  اصطالحا تعني مراقبة الدواء من حيث موافقته لصناعة  أماتعني التواجد
  .مول بها من حيث الكمية والنوعية ومقاييسها المع ،الصيدالنية

       
Bio- équivalence  متين لك إلىلغة  تنقسم كلمة 

Bio تعني الطبيعة. 

Equivalenceمن  )2(تعني المكافئة أما اصطالحا يقارن الدواء الجنيس مع الدواء األصلي
  . ةحيث مطابقته في التركيبة الكيمائية وخاصية المادة الفاعل

  

                                                 
(1 )http//130.14.32/cgr-bim-verionb/igm.1228-détail-27 
 
(2) http//www bioéquivalence biodisponibilité .fr 
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ألدوية الجنيسة بعقد ترخيص من مالك البراءة  ، وبعقد شراكة أو عند وتتم صناعة ا   
  .سقوطها في الملك العام بالنهاية العادية لمدة الحماية 

  
سنوات محليا ودوليا يؤدي إلى سقوط بحكم قضائي  3لكن عدم استغالل البراءة مدة    

لبراءة في االستغالل وكل ظهور دواء جنيس بغير هذه مساس بالحقوق االستئثارية لمالك ا
مارس  12بقانون  2فقرة  55في مادته  1991ماي 13لذلك  ، أعيد النظر في القانون 

شهرا وبعدها  24شهرا إلى   30وتم إنقاص من مهلة استغالل الفعلي للبراءة من ، 1999
تمنح بشأنها ترخيص إجباري ساري المفعول في كندا لصنع دواء جنيس من طرف وزارة 

  .الصحة 
   

واتفاقية الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية (GATT)ووقعت كندا على اتفاقية التبادل الحر
تعمل السلطات القضائية  1996جوان  10بتاريخ في TRIPSجارة العالميةتالتي تمس بال

الكندية ،على اتخاذ تدابير مؤقتة لحجز األدوية المزورة والمقلدة عند الجمارك في أي 
  .وقت 

  
المتعلقة توافق قوانينها الداخلية عليها الموقعة  الدولكل اتفاقية تريبس على  وتفرض   
التشريع الكندي على  من 50و 41 المادتين تنصحيث ، )1(هامعحماية الملكية الفكرية ب

 1716و 1714و 1713مواد الفي وأضاف شروط أخرى حماية األدوية ببراءة االختراع 
  .اعية ن قانون المتعلق بالملكية الصنم
  

اعتبارها وسيلة عالج  ب أدويةصناعة  إمكانيةبين وتجتهد الحكومة الكندية على المعادلة 
للحفاظ على الصحة العمومية وحماية منتج األدوية عن طريق تشريع مالئم يحمي األدوية 

  .الجنيسة واألدوية األصلية
لعمومية الكندية من مصاريف الصحة ا %ب 2.5وتمثل صناعة األدوية األصلية نسبة     

مليون دوالر  30أي ما يعادل  الذي يحمي األدوية األصلية   1999مارس  12 نبسب قانو
                                                 
(1) http//wwwstrategie.ci.gc.ca//ssgf/pho01427 .ht mer union 140501 
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منصب شل دائم ومؤقت للبناء والصيانة وتسويق ، لكن  3357إلنشاء مراكز البحث و
بسب استثمارها في الصناعة الصيدالنية  األصليةالصناعة الصيدالنية الكندية  تراجعت
  .الجنيسة 

  
تحري االقتصاد  أن:" بجامعة كيباك للحقوق  أستاذ Ken GEOGETTI األستاذويصرح  

وتوقيع كندا على  )1(حماية من المستهلك المريض أكثر األدويةجعل حماية لصانعي 
التي سجلت  األدويةاتفاقية تريبس جعلها تعيد النظر في قانون البراءات خاصة فيما يخص 

سنة حيث  17و 15سنة فتتراوح حمايتها مابين  20 ومنحت حماية اقل من 1999قبل 
  .سنة  20عدلت كندا من قوانينها بزيادة في مدة حماية األدوية بالبراءة لتصل إلى 

  
 اتمنح المدة 

علما أن القانون ال يسري بأثر رجعي بل بأثر فوري  )سنة  20(أتمنح المدة األطول 
وتسويقها في ي منع صناعة أدوية جنيسة  سنة يعن 20وحماية األدوية األصلية ببراءة مدة 

كندا هل يأخذ قانون المعدل بمدة حماية البراءة في حساب األدوية التي تم تسجيلها ومنحها 
  ." البراءة من قبل توقيع كندا على اتفاقية تريبس 

  
  

وتطبيق كندا التفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة العالمية الصادرة في    
عن المنظمة العالمية لتجارة يؤدي إلى انعدام وجود صناعة الصيدالنية  1994ريل اب

  .موها نعدم دون جنيسة و
    

كندا لم تبذل مجهود  أنيصرح :"  اتقرير 2000مارس  04في  OMCمنظمة  أصدرت   
باألدوية ، وعليها ق ببراءة االختراع الخاصة للبداية تطبيق بنود اتفاقية تريبس فيما يتع

التنسيق بين تشريعها الداخلي لجعله يتوافق مع االتفاقية عمال بمبدأ علو القانون الدولي 

                                                 
(1) http//www.strategie.fr  
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وأبقت على  1996يناير  01على القانون الداخلي ، علما أنها وقعت على اتفاقية تريبس في 
   . الل البراءة غسنة فقط من االحتكار في است 17مدة 

  
 ة شكوى للمنظمة العالية لتجارة تطالب من كندالذلك رفعت الواليات المتحدة األمريكي    

حيث )1(تعديل تشريعا الخاص باألدوية معللة أن كندا تناقض االتفاقية وأحكام المنظمة 
 أن كندا : وجاء نص تقرير ما يلي  2000مارس  04انعقد اجتماع مجلس المنظمة بتاريخ 

    .ال تحترم التزاماتها الدولية ، بما فيها اتفاقية تريبس 
  

حيث تلزم كندا بتعديل قوانينها الداخلية و إال تطبق االتفاقية مباشرة استنادا إلى مبدأ علو 
قانون الدولي على القانون الداخلي ، مع احترام قواعد المنافسة التجارية المشروعة 

  .بين السلع معروضة في السوق األدوية واختيار للمستهلك المريض حق اإلعالم 
  

عدم انتقاء قوانين دولية مناسبة لمصالحها في مواجهة االلتزامات الدولية ومن واجب كندا 
لالتفاقية تريبس التي وقعت عليها  دون تحفظ وتطبقها دون حذف كونها دخلت حيز التنفيذ 
ولم يواكب القانون الكندي المتعلق بحماية البراءات االتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يؤدي 

فقدان مصداقية التشريع الكندي ، وسمعته الحسنة في مجال  إلى عواقب وخيمة ، من
  ." حماية الملكية ومشجعا بذلك المنافسة غير المشروعة على حقوق الملكية الفكرية 

  .  حماية األدوية في جنوب إفريقيا والقانون المقارن: المبحث الثاني 
  

ع يشجلتاتخذت قرارا نها كو ،نتناول قانون الملكية الصناعية في دولة جنوب إفريقيا    
وقعت على اتفاقية  أنهاعلما  1998 أكتوبر 16الجنيسة بصدور قانون  األدويةنمو صناعة 
حماية األدوية  ) األول  المطلب( في  نحدده  وهذا ما سوف، 1995ديسمبر  22تريبس في 

  .)المطلب الثاني (في المقارن  نفي دولة جنوب إفريقيا وحماية األدوية في القانو
  
  

                                                 
(1 )http//www.cci.fr  
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  .إفريقيا حماية األدوية في دولة جنوب : المطلب األول 
  

، لكنها دولة متقدمة بحكم أن دولة جنوب إفريقيا دولة افريقية بحكم الموقع الجغرافي     
حيث صادقت على اتفاقية تريبس ووقعت عليها بتاريخ عضوة في المنظمة العالمية لتجارة 

" تريبس"وات لبداية تطبيق أحكام اتفاقية سن10مع اخذ مهلة )1(،  1995ديسمبر  22
إلعادة هيكلة قوانينها وجعلها تتوافق مع  2005ودخولها حيز التنفيذ بداية شهر ديسمبر 

    .الوضع االقتصادي الجديد 
  

صادق دولة جنوب إفريقيا على قانون الملكية الصناعية متخذا  1998أكتوبر  16وفي     
 الضمان االجتماعيدعمها وجعلها مناسبة مع تعويض إجراءات تخفيض أسعار األدوية و

 TARIFو ما يسمى بالسعر المرجعي أعلى أساس السعر األقل لألدوية حيث يتم التعويض 
DE REFERENCE  

  
وجاء القانون بثالث محاور أساسية بغيث تحسين القدرة الشرائية وحماية المستهلك   

 16من قانون البراءات صادر في  55حيث نص المادة وتشجيع المنافسة )2(المريض 
  . 1998أكتوبر 

  
لمالك البراءة ومنح تراخيص تعاقدية خالل الل غتخفيض مدة االحتكار في االست: أوال 

  .سنتين رغم تقديمه األعذار المقبولة 
  

تشجيع صناعة أدوية جنيسة بتراخيص إجبارية من أدوية أصلية لم تسقط بعد في : ثانيا 
  .د استيراد األدوية األصلية وتوفرها محليا الملك العام رم وجو

  

                                                 
(1) http//www.omc.fr.  
(2 )http//wwwwto.com 
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بأقل سعرا من واستيراد أدوية جنيسة مواد أولية لصناعة أدوية جنيسة استيراد : ثالثا  
بدال من قارة األوروبية والواليات المتحدة األمريكية التي تعتبر مصدر األدوية " الهند"

   .نية ة الصيدالاألصلية والمادة األولية التي تدخل في صناع
  
  

يمكن لوزير :"  1998أكتوبر  16من قانون البراءات صادر  57تنص المادة  و      
بمنح تراخيص الصحة دون مخالفة قانون البراءات مع تحديد حقوق وواجبات كل طرف 

في دولة إجبارية في أي وقت ألدوية محمية بالبراءة ومنحت رخصة الوضع في السوق 
وط استيراد أدوية جنيسة من شخص ال يملك براءة الدواء و جنوب إفريقيا وله تحديد شر

  ."ال يملك ترخيص من مالك البراءة 
  

يمكن استيراد وصناعة أدوية جنيسة من أدوية أصلية :"  5فقرة  56المادة نص        
  ."محمية بالبراءة سجلت في دولة جنوب إفريقيا بتراخيص إجبارية 

  
سنوات إلعادة هيكلة اقتصادها وتغيير  10مهلة  وأخذت دولة جنوب إفريقيا        

يملك براءة االختراع  من شخص ال أدويةفاستيراد  )1(قوانينها لبداية تطبيق االتفاقية ،
من  6عد خرقا التفاقية تريبس حيث نصت المادة يال جنيسة  أدوية صناعة إلى باإلضافة

  .ء حقوق الملكية الفكرية االتفاقية على عدم فض النزاعات بما يتعلق بمسألة انقضا
  

ألغراض تسوية المنازعات بموجي هذه االتفاقية :" من اتفاقية تريبس  6تنص المادة    
مع  لال تتضمن هذه االتفاقية ما يمكن استخدمه التعام 4و3مع مراعاة أحكام المادتين 

  ."مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية 
  

على الصيدلي :" 1998أكتوبر  16براءات صادر في من قانون ال 1فقرة  22و تنص المادة 
إعالم المريض بامتيازات األدوية الجنيسة مقارنة مع األدوية األصلية ومنح الدواء الجنيس 
                                                 
(1 )http//www..ncb.nhm.n.im.gov/entrez/query.fcgi.c.md 
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و ال يمكن تغيير الدواء األصلي بالدواء  جدون امتناع المستهلك المريض أو الطبيب معال
   ."جنيس إذا كان سعره مرتفعا 

  
من اتفاقية  16نقضا للمادة   22ة تريبس حيز التطبيق يجعل المادة ودخول اتفاقي     

يمنع الغير في كل عملية تجارية استعمال عالمة لسلعة مماثلة التصريح  :" تريبس 
بصفات تشابه بين منتوجات وخدمات لعالمات مسجلة التي تؤدي حتما إلى خلط ولبس 

  ."لدى المستهلك المريض 
  

ريبس تدعيم الدول لصناعة الصيدالنية الجنيسة حيث تعتبرها عمال وال تحبذ اتفاقية ت    
 بأقلالبراءة و ال تقلص مدة االحتكار في االستغالل ،ير المشروعة غأعمال المنافسة من 

قنعة لعد استغالله مال األعذارتنص على حق صاحب البراءة بتقديم  سنة ، و 20من مدة 
دول االتحاد  أقاليماالستغالل البراءة في احد  أنسنوات معللة   4و3خالل مدة تتراوح بين 

  .الل والتصنيع غلتعيق بذلك نمو الصناعة الصيدالنية الجنيسة من حيث االست اعذرا كافي
  

عض المخابر العالمية مقارنة بين ويعد عمال من أعمال المنافسة الالمشروعة قيام ب   
وق بذكر مزايا دواء األصلي وعيوب أدويتهم األصلية واألدوية الجنيسة الموجودة في الس

، فهذا يضر بصانعي األدوية الجنيسة حيث من المفروض تكون المنافسة الدواء الجنيس 
  .شرعية بذكر مزايا  العالجية لدواء األصلي دون ذكر عيوب الدواء الجنيس 

  
علما أن المنظمة العالمية لتجارة تفرض على كل منضم إليها شروط التوقيع وتنفيذ   

مباشرة أو بعد مرور مهلة ،وكل مخالفة حين ودخولها حيز التطبيق )1(اتفاقية تريبس 
  .يحيل الدولة الخارقة على مجلس المنظمة لفض النزاعات 

   
إذن القانون السابق الذكر ال يخرق بنود اتفاقية تريبس ونظام المنظمة العالمية لتجارة    

نوات لشروع في تطبيق اتفاقية تريبس س 10حيث أن دولة جنوب إفريقيا أخذت بمهلة 
                                                 
(1 )http//www.wto.org/wto./intellec/l-inpon.htm(trips) 



80 
 

يمكن استيراد بحيث  1998اكتوبر 16،وقد صدر القانون خالل المهلة أي في  2005نهاية 
  .أدوية جنيسة ومواد أولية تصنع في الهند عن طريق تراخيص إجبارية 

  
بنقص من حسب رأيها حيث بهذا القانون تجاوزا لبنود  ت اتفاقية تريبسلكن اعتبر      
  لتجارة  العالميةلصحة والمنظمة  العالميةوكمية المطلوبة حسب المنظمة  األدويةوعية ن

بتخفيض من استيراد األدوية المتعلقة بمرض السيدا ، وإعطاء تراخيص إجبارية إلى 
  .بأقل ثمن من األدوية األصلية المستوردة شركات وطنية لصناعة األدوية الجنيسة 

  
حيث مارست  لسابقة الذكر ردود أفعال خارجية تطالب بلغاءهاوقد أنتجت اإلجراءات ا    

على رسالة  سعضو في الكونغر70سياسية بتوقيع  تضغوطا تحدة األمريكية مالالواليات 
خرقت اتفاقية   بعث بها إلى المنظمة العالمية لتجارة معللة إياها أن دولة جنوب إفريقيا

عتبارها عضو فيها وأعلنت بعض المخابر المنظمة العالمية لتجارة با نتريبس وقوا ني
 /SMITH KLINEاألمريكية إلغاء مشاريعها المستقبلية في دولة جنوب إفريقيا منها مخبر

MERC  مليون دوالر  300تقدر.  
  

أكتوبر  16من خالل دراسة قانون الملكية الصناعية لدولة جنوب إفريقيا صادر في        
جد بدائية  أنهارغم و الصناعة الصيدالنية الجنيسة االيجابي على نم األثراتضح  1998

 ومع تطور)1( ، 1996من تغطيت حاجات السوق المحلية لسنة  % 20كانت تمثل نسبة 
 % 35نسب تصنيع وبيع األدوية الجنيسة إلى   رفعأدى إلى  الصناعة الصيدالنية

  . 1998سنة  
  

تعديل دان األعضاء وضع وجوز للبل:"  8حيث تنص اتفاقية تريبس في المادة      
قوانينها ولوائحها التنظيمية اعتماد كل التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والتغذية 
وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات األهمية الحيوية لتنمية االقتصادية واالجتماعية 

  ."شريطة تناسب مع أحكام اتفاقية تريبس والتكنولوجية 
                                                 
(1) http//www academy.wipo.int 
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دفع المستحقات ت العمومية منح تراخيص إجبارية لكل طالب مع و يمكن لسلطا
   . من اتفاقية تريبس  31و 30وتعويضات المالية لمالك البراءة حسب المادة 

  
  

 األدوية أسعارعائق على الصحة العمومية بسب ارتفاع  اتفاقية تريبسيثير تطبيق    
المنظمة حيث صرحت  ،)1(ىاعتبار لحاجة المرض أدنىالمحمية ببراءة االختراع دون 

في وثيقة بعنوان العولمة والقدرة الشرائية لألدوية انه وبسب تطبيق :" العالمية لصحة 
  .اتفاقية تريبس 

  
  تلزم الدول العضو في المنظمة العالمية لتجارة بتغيير قوانينها الداخلية        

 إمانية ببراءة االختراع وجعلها موافقة التفاقية تريبس وذلك بمنح حماية للمواد الصيدال
الل كما لها غسنة في االحتكار االست 20تقل عن  براءة طريقة بمدة ال إما براءة المنتوج و

  .اية دخولها حيز التنفيذ غ إلىسنوات  10بمهلة  تأخذ أن
  

" األدوية" إليهاوتفرض اتفاقية تريبس التزامات على كل دول العالم التي تصدر    
  ."العالمات التجارية  أوبقوانين براءات االختراع المبتكرة حمايتها 

  
مما اثر توقيع على اتفاقية تريبس  سلبا على نمو صناعة األدوية الجنيسة في دولة    

جنوب إفريقيا حيث سمحت لشركات المتعددة الجنسيات برقابة على اقتصادها وتقيد سياسة 
بتقلص فرصة العالج بأرخص الصحة وجعلها أكثر حكرا على الصانعين األجانب وذلك 

ثمن ، علما أن األدوية األصلية المحمية بالبراءة سعرها مرتفع ليست في متناول كل 
  .مريض 

   
                                                 
(1 )http//www.oms.fr 
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لتعداد أسعار األدوية في دولة جنوب إفريقيا من بين األسعار المرتفعة في العالم تقارب 
في  ق أدويتهاضعف سعرها في الواليات المتحدة األمريكية ،حتى أن المخابر التي تسو

نية وال تمنح فرصة العالج إلى الطبقة السوداء التي غهذه الدولة تمس الطبقة البيضاء ال
تعاني من األمراض واألوبئة لذلك صدر قانون يحدد حقوق الملكية الفكرية لمالك براءة 

  .الدواء األصلي 
  
الداخلية  دولة جنوب إفريقيا كيف تجعل اتفاقية تريبس تخدم مصالحهالكن عرفت    

سنوات باإلضافة إلى منافسة األدوية األمريكية في داخل من حيث السعر  10بالمهلة 
  .المنخفض والجودة والنوعية في ظل العولمة والسوق الحر 

  
من عدد الوفيات بهذا المرض  % 50بتقليص ما نسبته  1998أكتوبر  16وسمح قانون 

  .رضى بتخفيض أسعار أدويته و جعلها متاحة لجميع الم
  
واتفاقية  )1(العولمة تأثير إلى باإلضافة إفريقيادولة جنوب  انتشار مرض السيدا في      

ومخبر  إفريقياتريبس سلبا على الصحة العالمية حيث شب نزاع بين في  دولة جنوب 
والقارة  إفريقياالسيدا حيث تعاني  دولة جنوب  أدويةمتخصص في صنع  أمريكي
انه يكلفها الكثير عند استيراده  أترودا الذي يفتك بشعوبها من مرض السي اإلفريقية

كونه  إجباريةفي صنعه محليا بعقود تراخيص  وبدأتتوريده  تخفيضففكرت الحكومة في 
  .تكلفة  بأقليعود عليها 

  
  

مجلس "رفعت الواليات المتحدة األمريكية شكوى دولية أمام  2001وفي فبراير        
العالمية لتجارة حول قانون دولة جنوب إفريقيا الصادر في للمنظمة  التابع" فض النزاعات 

المتعلق بالملكية الصناعية الناص على دولة جنوب إفريقيا في إنتاج  1998أكتوبر  16

                                                 
(1) http//www.omc.cci.fr 
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أدوية جنيسة بسعر منخفض وجعل األدوية في متناول المصابين بالسيدا ، حيث يمس 
  .السيدا نسبة كبيرة من الشعوب اإلفريقية 

  
العالمية للتجارة إجراءات ضد دولة جنوب إفريقيا ، لكن دون  ةواتخذ مجلس المنظم     

جدوى لرد الرأي العام العالمي ، حيث أصبحت القضية ذات صبغة إنسانية أكثر منها 
رض صناعة غاقتصادية ،وبعد تفاوض طويل حل النزاع بمنح المخبر األمريكي ترخيص ل

  .حل النزاع أدوية جنيسة من دواء األصلي م
  

تراخيص إجبارية حكومة دولة جنوب إفريقيا العالمية لتجارة إلى  ةقرار المنظمح نوم   
من  30أدوية جنيسة متعلقة بمرض السيدا حسب نص المادة بصناعة وطنية ال هالمخابر

  .اتفاقية تريبس 
  
علما  ،سلكن بشرط أن يكون تسويق األدوية الجنيسة محليا فقط حسب اتفاقية تريب      

الواليات المتحدة األمريكية أول مصدر ومصنع ألدوية الجنيسة ثم تليها كندا وألمانيا أن 
،حيث )1(الجنيسة معا وألدوية األصلية سوق العالمي لعلى االستحواذ  أ.م .لوتريد ألذلك 

  . اأرادت تصدير أدوية السيدا األصلية والجنيسة إلى دولة جنوب أفريقي
  
فق القانون الداخلي مع اتفاقية تريبس المصادق عليها برلمان دولة لكن يجب من توا  

  .جنوب إفريقيا تطبيقا لمبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي 
  

وحسب اتفاقية تريبس تمنح التراخيص اإلجبارية حالة عدم استيراد المنتوج إلى الدولة 
  . إقليم أخرستغالل براءة االختراع في الموقعة على االتفاقية ،كون االستيراد دليل على ا

  

                                                 
(1) http//wwwacademy.mail.wipo.net 
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اليات تستورد األدوية األصلية التي تعالج مرض السيدا إذن الو  اودولة جنوب أفريقي    
من اتفاقية تريبس  03محقة من الناحية القانونية وتحتج بمخالفة المادة  المتحدة األمريكية 

  .ولكن تالم من الناحية اإلنسانية ،
  

أكثر من خدمتها لدولة جنوب  اليات المتحدة األمريكية عالمية لتجارة ، الوتخدم المنظمة ال
ضغوطات على الدول التي تعاني  واليات المتحدة األمريكية ، حيث استعملت ال  اأفريقي

  .مرض السيدا 
  

غير استئثاري يمكن منحه  إلى كل دولة  الدولة جنوب أفريقي إلىوالترخيص الممنوح     
السيدا ، لكن ألغت الواليات المتحدة األمريكية القرار واستصدرت قرارا تعاني من مرض 

كل ترخيص يتم بين المخبر مالك  لبراءة األدوية األصلية والدولة  أنيقضي :"  أخر
منح تراخيص لدول  اجنوب أفريقيالراغبة في صناعة أدوية جنيسة ، و ال يحق لدولة 

  ."   تراخيص من صالحيات المخبرأخرى دون رغبة المخبر األمريكي ، الن ال
  

  المطلب الثاني حماية األدوية في القانون المقارن 
  )1(لقد نص القانون الفرنسي على إلزامية تجريب األدوية على الحيوان ونقلها من      

الموضوعين تحت  تالحيوان إلى اإلنسان وحددها بقوانين لحماية األشخاص و الحيوانا
فال وجود لهذه التجارب والدراسات وال وجود لتقنين ون الجزائري التجريب أما في القان

  ,Pharmacocinétique, Pharmacodynamique يحكمها 
  

 األدويةويقر ويقنن القانون الكندي والفرنسي على التجريب والمقارن المخبرية بين 
 ,Bio équivalenceيحكمه  عفي الجزائر فال وجود لتشري أما األصلية واألدويةالجنيسة 

Bio disponibilité  
  

                                                 
(1 )http//www Pharmacocinétique, Pharmacodynamique.fr 
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نص التشريع الفرنسي على رخصة الوضع في السوق بالنسبة لألدوية األصلية    
ورخصة الوضع في السوق مكررة لألدوية الجنيسة كما نص عليها التشريع الجزائري 

  .لكن دون تمييز بين رخصتين 
  

ملف  إيداععلى  دويةاألونص التشريع الفرنسي المتعلق بحماية البراءات بما فيها     
قبل منح براءة  األدويةلملف  اإلدارةالبراءة لدى الوكالة الفرنسية لدواء ، على دراسة 

طريقة جديدة  أوكان الدواء جديدا  إذااالختراع  وأولوية أسبقيةاالختراع بالبحث عن 
ة لحصول على دواء ما ، ليس فقط في فرنسا بل في كل العالم مثل ما نصت عليه اتفاقي

تعاون بشان البراءات ومن صالحية السلطة منح البراءة ورخصة الوضع في السوق وذلك 
  .احد ومن مصلحة واحدة بملف و

 
أما في فرنسا وكندا ودولة جنوب إفريقيا فتسلم براءة االختراع إلى الطالب بعد عملية    

يقوم بها مكتب  وان لم ،واألسبقية في تلك الدول وفي كل أنحاء العالمالبحث عن أولوية 
يعهد بالعملية البحث إلى مكتب معتمد أخر أما الجزائر فتسلم البراءة دون فحض البراءات 

  .ودون بحث 
  

كندا على شرطين لمنح براءة االختراع أال وهما الجدة والمنفعة لكن  )1(ونص قانون      
  .تطبيق الصناعي فرنسا ودولة جنوب إفريقيا والجزائر تتطلب الجدة والنشاط أالبتكاري و

  
وصدر قرار حكومي في الجزائر يلزم استثمار المخابر األجنبية في الجزائر ، بعد        

مع نصوص المنظمة هذا القرار ،لكن يتناقض استيراد األدوية  توقيف سنوات 3مرور مدة
   .العالمية لتجارة ومبادئ التجارة الدولية 

  
ية بطريقة الجديدة لحصول عليها وبراءة األدوية ويمنح القانون الفرنسي حماية لألدو     

ويمنح براءة االختراع لدواء إما لشكله الصيدالني أو كميته أو على تجميع عدة الجديدة 

                                                 
(1 )http//www.onu.pct.org 
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أنواع من أدوية في دواء واحد إما التشريع الجزائري يمنح حماية للمواد الصيدالنية 
  .بالبراءة دون توضيح 

  
على  أوة االختراع لجزيئة التي تمثل المادة الفاعلة لدواء ويمنح التشريع الفرنسي براء    

يمكن منح براءة  أوطريقة الحصول على دواء  أوتستعمل في صناعة الدواء  أوليةالمادة 
  .االختراع لدواء اعتباره منتوج جديد 

  
ويمنح المشرع الفرنسي البراءة لطريقة العالجية الثانية لدواء معروفة سقط في الملك      

العام أو لم يسقط بعد وبدال من منحه شهادة إضافية تمنح له براءة اختراع مستقلة ، فرنسا 
  .تمنح البراءة للمنتوج الصيدالني الجديد وطريقة الجديدة لحصول عليه 

  
على اتفاقية تعاون بشان )1(و 1960ابريل  01وقد وقعت فرنسا على اتفاقية باريس    

  . 1995جوان  3لى اتفاقية تريبس وع 1972مارس  20البراءات  في 
  
نص على الترخيص اإلجباري كجزاء  1992يوليو  01رغم ذلك أصدرت قانون في   

لعدم االستغالل واثأر المشرع الفرنسي فكرة التعسف في استعمال الحق في عدم استغالل 
  .البراءة ومنح نوعين من الترخيص 

  
سنوات من تاريخ تسليم البراءة  03ل الغالترخيص اإلجباري القضائي لعدم االست     
سنوات من تاريخ إيداعها وتراخي صاحب البراءة عن االستغالل وتعسفه في  04و

  .غير مباشر بصفة مباشر أو بصفة استعمال حق االستغالل 
  
دون الصحة  أوالذي يمنح من طرف وزير الصناعة  اإلداري اإلجباريوالترخيص   

  .العمومية والتنمية االقتصادية والعتبارات األمن القومي القيد بمدة للحافظ على الصحة 
  

                                                 
(1) http//www.france.magazine.medicale.fr 
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ودولة  جنوب إفريقيالكن لم يلقى ردود أفعال أجنبية أمريكية كما حصل مع دولة      
البرازيل الفيدرالية ونص أيضا على أن ال يشكل استيراد المنتوج موضوع البراءة ظرفا 

غالال فعليا وحقيقيا ، هذا راجع إلى أن فرنسا مبررا لعدم االستغالل البراءة محليا ويعد است
  .ال تستهلك األدوية المتعلقة بالسيدا بنفس كمية سوق في دولة جنوب إفريقيا 

  
الجنيسة التي  األدويةأما نقد الذي وجه إلى تشريع دولة كندا ، بسب تطور صناعة      

 من حيث في كندا  وعالمية مسوق أمريكيةلمخابر  األصلية األدويةتنافس بشكل رهيب 
لدواء االسعر وفي النوعية وكمية الجرعات وكمية أقراص الدواء وكمية المحلول 

  .المشروب 
  

ة كندا العالمية لتجارة لم تقتصر على دول ةأن شكوى التي رفعت إلى المنظم    
وجمهورية جنوب إفريقيا بل شملت حتى دولة البرازيل كونها نص على تراخيص 

كونها وقعت على  إفريقيااألدوية بنفس ما نصت عليه دولة جنوب  إجبارية في مجال
  .1996جوان 10في  )1(اتفاقية تريبس

  
ونص القانون الفرنسي وقانون دولة جنوب إفريقيا والقانون الكندي نص على أن ال     

يشكل استيراد المنتوج موضوع البراءة ظرفا مبررا ،حيث نصت عليها اتفاقية باريس 
واخذ  2003هولم ، لكن المشرع الجزائري حذف هذه الجملة في األمر بصيغة ستوك

  .اتفاقية ذات من  30بموقف اتفاقية تريبس فيما يتعلق بتراخيص اإلجبارية المادة 
 
  . ألدوية الدولية لالحماية : الفصل الثاني       
  

 ختراع على بحماية براءات اال نجد على المستوى الدولي ثالث اتفاقيات متعلقة        
العموم أولها االتفاقية األم اتفاقية باريس ثم اتفاقية التعاون بشان البراءات ثم اتفاقية 

  . تريبس
                                                 
(1 )http//wwwuspto.gov/usa 
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ويجب التمييز بين االتفاقيات الدولية التي تعد عقود توقع بين دول وعقود          
 الشراكة وعقود التراخيص التعاقدية التي تعد عقود ذات القانون الخاص تبرم بين

ونذكر اتفاقية باريس واتفاقية  الحكوماتاالتفاقيات مابين ) األولالمبحث  ( األشخاص
  .)الثاني  المبحث ( اإلجباريةالتعاون بشان البراءات واتفاقية تريبس والتراخيص 

  
  .عقود الشراكة وعقود التراخيص التعاقدية : المبحث األول 

  
البراءات والعالمات وبوسائل متعددة نذكر الل السلع المحمية على أساس غيتم نقل است    

التي تبرم بين  )المطلب األول (وعقود التراخيص التعاقدية في )1(منها عقود الشراكة 
  .)المطلب الثاني  (مالك لرؤوس األموال ومالكي عناصر من الملكية الصناعية في 

  
  .عقود الشراكة : المطلب األول 

   
ة  الخاصة ،من حيث استغالل البراءة والعالمة حيث تحمى األدوية بالعقود الدولي

ة صناعة لصيدالنية تكنولوجيل قويتم ن، تنقل السلع عبر القارات باألخص عند الصيدالنية 
مقاييس احترام مع وفق آليات تصنيع ، من دول مصنعة لألدوية إلى دول تستهلك األدوية 

 نلجودة والنوعية ملالسلع  ابقلمدى تطالمخبرية   خضوعها إلى رقابةو الدولية الصناعة 
   .سلطة المختصةطرف ال

  
بحيث تحمي مستهلك األدوية ومنتج األدوية في آن واحد من المنافسة غير المشروعة      
دعوى في مكان وقوع التراخيص  أوالشراكة  كل مستغل للعقود رفععند وقوع تقليد يو

  .صحة المستهلك المريض عود سلبا على الضرر الذي ي
  
قد تخضع إلى قانون التجاري إذا كانت شركة بين متعاقدين  عقد الشراكة شركة شئ ين

  .ذات مسؤولية محدودة وتخضع إلى قانون مدني إذا كانت شركة خفاء 
                                                 
(1 )http//wwwpartenaria.fr 
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لكن يختلف عقد الشراكة عن عقد الترخيص )1(،و إلنتاج واستغالل منتوج ما           

فعقد ،ني اللذان يخضعان إليه كليهما والنظام القانومنها محل العقد في عدة جوانب 
أما عقود  ،الترخيص يكون إال على المنقول المعنوي وتخضع إلى القانون الخاص 

تخضع تارة إلى القانون فمنقوال معنويا  أوعقارا  أوالشراكة قد يكون محلها منقول عاديا 
  .لقادم نأتي على ذكرها في المطلب اسوف العام وتارة أخرى إلى القانون الخاص و

  
وتتكون عقود الشراكة من طرفين ، طرف يشارك بنصيب مالي والطرف األخر    

المنقول نسبة يتم تقدير بحيث ،بمنقول معنوي قد تكون براءة اختراع أو عالمة صيدالنية 
الطرفين  أسهمو ينص في عقد تأسيسي لشراكة على أرباح السنوية لشركة في المعنوي 

لطرف  % 25لطرف  %75نسب متفاوتة  أوكل طرف ل% 50إما على أساس نصفي 
  .لطرف األخر %35لطرف  % 65 أولطرف األخر  % 30لطرف و%70الثاني و

   
عليه في ينص بحيث شركة الرأسمال اسمية عند تأسيس أسهم في يكون وهذا تقسيم      
ويعتبر عقد شراكة كل طرف حقوق وواجبات على في العقد ينص  ، وإنشاء الشركة عقد 

قد يكون براءة اختراع أو عالمة صناعية ، معرفة فنية يمثل جزء معنوي عقد تعاوني 
كما يتم تقدير الجهد الفكري لمالك براءة االختراع بنسبة ،وجزء ماديا يقدر بمبلغ مالي 

  .معينة يساهم بها في مشروع االستثمار 
  

لالستغالل  الستثمارمن الكن يجب  ،ميالد مشروع جديدالن منح براءة االختراع        
يدفعه إما مادي وإما معنوي ، ويساهم كل طرف بمنقول ونموها االقتصاديللبراءة الفعلي 

  .أو المشروع  الشركة للمساهمة في رأسما
  

                                                 
(1 )http//www.unesco.fr 
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أما الصيدلي فيساهم ببراءة اختراعه التي تعود )1(حيث يساهم المستثمر بمقدار مالي    
   .بالربح على كال الشريكين مستقبال

        
ومسكن ،أبرمت صيدال عقد شراكة مع شركة دار الدواء األردنية لصناعة مرهم        

لشركة صيدال ألنها  % 25لشركة األردنية و % 75بنسبة  Duclogesixموضعي لآلالم اسمه
  .تقوم بعملية التعليب ، فعقود الشراكة تكون بشان براءة اختراع أو عالمة صيدالنية 

 فيما يتعلق بعالمة صيدالنية Aventisمع مخبر فرنسي د شراكة وأبرمت صيدال عق    

Doliprane سمحت لصيدال بوضع عالمته على دواءParacétamol  الذي تصنعه صيدال.  
 
  

بمنقول احدهما ساهم حيث ي،كل طرف  نسبة إسهامذكر تم عند توثيق عقد الشراكة يو     
حسب خطة القريب  مستقبلفي الجازا م نسبته  يتم تقديرو، بمنقول معنوي واألخر مادي

  .سنوية األرباح المن خالل وتحدد النسب المئوية  المشروع 
  
األولية التي تدخل في الصناعة الصيدالنية بشراء المواد  )المستثمر  (فيقوم مالك رأسمال  

فيقوم بتحويل المواد األولية إلى مواد صيدالنية ويتم تقدير مجهوده  طرف الثانيال أما، 
لكن شروط تفاوض وتعاقد وتحدد السوق العالمية  ،األرباحويقتص من نسبة الشخصي 

من العقود  % 50، وأصبحت تمثل عقود الشراكة نسبة عقد الشراكة ال يخص األدوية فقط 
  .الدولية العالمية 

  
، وعقود الشراكة الجزائرية األجنبية كل المجاالت بما فيها الصناعة الصيدالنية ومست   

تبرم مع شخص واحد يستغل البراءة في استئثارية شراكة عقود منها راكة عدة أنواع الش
االستغالل إلى عدة حقوق يتم التنازل على  غير استئثاريةشراكة وعقود )2( ،معين إقليم

كل ،وللبراءة تعتبر عقود الشراكة استغالال غير مباشرا حيث ،في عدة أقاليم  أشخاص

                                                 
(1) http//wwwdaradawa.com 
 
(2) http//www.saidal.info.dz 
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عمال من أعمال يعد  مباشرةمي ممنوح من مالك البراءة مستغل للبراءة دون عقد رس
  .المنافسة غير مشروعة 

  
أمام الجهات القضائية برفع قيام نزاع يمكن االحتجاج بعقد الشراكة  وحالة          

في مكان وقوع الضرر على األدوية المحمية بالبراءة أو دعوى تقليد أو اإلثراء بال سبب 
  .العالمة الصيدالنية 

   
دول الموقعة على اتفاقية جوانب يحملون جنسيات و إذا كان أطراف عقد الشراكة    

الملكية الفكرية المتصلة بتجارة يلجا إما إلى مصلحة فض النزاعات بباريس التابعة إلى 
  .العالية لتجارة أو إلى التحكيم الولي الحر  ةالمنظم

     
بحث في مجال اختراع الجزيئات خاصة بال Fujisawaوهناك شركة يابانية تدعى     

، حيث أن عملها يقتصر على إيجاد جزيئات وتركيبات صيدالنية  األصليةالصيدالنية 
لكن ال تقوم بعملية التطبيق الصناعي  وتتنازل عن حقوق االستغالل عن طريق ،جديدة 

 ية بصفة نهائ بيع الجزيئاتوذلك ب اإما تنازل كلي ،عقد شراكة إلى مخبر يصنع األدوية
 حدد المكان وزمان واألشخاصعقد شراكة حق االستغالل ممنح جزئيا حيث يوإما تنازل 

  .ويشبه عقد الشراكة في الحالة الثانية عقد اإليجار 
  .عقود التراخيص التعاقدية : المطلب الثاني  
  

  ببراءة محمية من خالل عقد ترخيص قد تكون قل المعرفة الفنية بين متعاقدين يتم نكما قد 
  .االختراع وقد تحمى بسر صناعي تابع إلى محل تجاري 

   
غير براءته بصفة في استغالل حق المخترع  )1(وتحمى عقود التراخيص التعاقدية    

، ويحفظ حق المستهلك المريض في تحصله على منتوج مطابق لخصائص الجودة  ةمباشر
  .والنوعية ومقاييس العالمية 

                                                 
(1 )http//www.arbitrage.mail.wipo.int 
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من األمر رقم  37على الرخصة التعاقدية في المادة وقد نص المشرع الجزائري     
لصاحب البراءة منح رخصة انه يمكن :" المتعلق بحماية براءات االختراع  03/07

  ." استغالل إلى شخص أخر بعقد مقابل عائد مالي 
  
ألنها تبرم بين شخصين يخضعان إلى  ةوعقود التراخيص التعاقدية عقود دولية خاص   

وعقود التراخيص وسيلة نقل التكنولوجيا من الدول المصنعة إلى ، الخاص الدولي القانون 
  .الدول النامية التي ترغب في تنمية اقتصادها 

  
منها تراخيص استئثارية تبرم مع شخص أنواع ، التعاقدية عدة وعقود التراخيص     

ى حقوق غير استئثارية يتم التنازل علتراخيص واحد يستغل البراءة في إقليم معين، و
استغالال غير تراخيص عقود التعتبر حيث االستغالل إلى عدة أشخاص في عدة أقاليم ، 

 تبر من مالك البراءة مباشرة يعله منح ترخيص مباشرا للبراءة ،وكل مستغل للبراءة دون 
  .منافسة غير مشروعة ل ةممارس

  
الترخيص أن  وزمان بحيث اليمكن لعقد، حدد تراخيص التعاقدية مكان استغالل     

سنوات إذا كنا بصدد عالمة  10و،سنة إذا كنا بصدد براءة اختراع  20يتجاوز مدة 
   . احدهما مالك لبراءة اختراع وأخر مستثمر يملك رأسمال صاألشخابين تحدد صناعية و

  
لكن عدم تحديد مكان وزمان الترخيص يؤدي إلى المنافسة والمزاحمة بين المرخص     

  .  ة إذا ينشطان في إقليم واحد والمرخص له  خاص
  

ال نكون أمام فوتحديد الزمان عقد الترخيص مهم فان لم نحدد بداية ونهاية الترخيص     
يمكن لهذا العقد أن يكون أكثر من مدة  سنة كما ال 20رخصة تطول مدة حماية البراءة ب
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أخرى فيمكن أما إذا سجل براءة اختراع ، )1(حتى وحصل على شهادة إضافيةصالحيتها 
   . منفصل له إبرام عقد ترخيص 

  
ومحل العقد يكون منقوال ، تعاقدين ال غيرمكون بين ومن شروط الترخيص انه ي      

 المستغللشخص وال يمكن ، )براءة اختراع أو عالمة صناعية أو معرفة فنية (إما  معنويا
  . ة براءألنه ال يملك شخص ثالث  إلىالعقد  التنازل عن )المرخص له(
  
ويتفاوض المستثمر مع مالك براءة االختراع على ترخيص باالستغالل مقابل عائد     

 بإبرام عقد ترخيص   أعماله الذهنية في خدمة المستثمر عحيث يضع المختر، مالي سنوي 
في االستغالل ويستفيد من نتائج التي تحصل عليها المخترع دون أن يتحمل مخاطر 

  .البحث العلمي وتكاليفه 
  
يحدد مدة ألنه في حق االنتفاع عقد اإليجار ستثاري االويشبه عقد الترخيص غير    

أما عقد الترخيص ليس له شكلية ،لكن عقد اإليجار من العقود النظامية   االستغاللومكان 
يرجع   ثالمدني حيمن القانون  106معينة فالعقد شريعة المتعاقدين حسب المادة ورسمية 

  .تصادية المحيطة بالعقد واليات التفاوض إلى الظروف االق
  
  

وتخضع  وعقود الشراكة ،ومع انفتاح السوق العالمية زاد الطلب على عقود التراخيص    
  .هذه العقود إلى تفاعالت السوق  التجارة الدولية المتذبذبة 

  
فترخيص االستئثاري يشمل المرخص له فقط ، فعلى المرخص له عدم مزاحمة       

،أما ترخيص ير االستئثاري فيشمل عدد من )2(في اإلقليم  الذي يستغل براءته  المرخص
المرخص لهم في آن واحد ، وفي أماكن مختلفة لعدم مزاحمة بعضهم لبعض وعدم 

                                                 
(1)http//www contrats. licences  
(2 )http//www.licence exclusif.fr 
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عقد الترخيص على حق االستغالل والتصنيع والبيع والتوزيع رد ويمزاحمتهم للمرخص 
  .واالستعمال 

  
 تثبيت كل األطراف بعد مفاوضات طويلة باإلضافة إلى يبرم عقد الترخيص بحضور    

بين المتعاقدين دون نسيان مستحقات متفق عليها الوثيقة تحمل كل بنود وشروط ذلك في 
  .المالية التي يدفعها المرخص له إلى المرخص 

  
وينقل عقد الترخيص تكنولوجيا و ينشىء مصنع ومناصب الشغل ويساهم في النمو   

ه على براءة طريقة صنع فدور يقع محلكان عقد الترخيص  إذا ،المضيف اقتصاد البلد 
  .الترخيص نقل طريقة التصنيع 

  
الل براءة االختراع لصالح غعلى المرخص له على عدم استالمرخص  ويشترط    

وكل شرط مخالف يعد عمال من أعمال المنافسة غير المشروعة ، الن عقد  أخرشخص 
ويمكن لصاحب البراءة  ،خص له وليس عقد استغالل للغيرالل لمرغالترخيص عقد است

   .االختراع الدفع بهذه أسباب أمام المحاكم 
  

لكن بعض االختراعات يمكن حمايتها بالبراءة ، وال تحمى على أساسها لعدم توفر     
  .إحدى شروط منحها 

  
  حماية األدوية في ظل االتفاقيات الدولية : المبحث الثاني 

  
واتفاقية التعاون بشان البراءات على حماية )1(فاقية باريس للملكية الصناعية نصت ات    

 .االختراعات بما فيها األدوية ما دامت تعتبرها اختراع في مجال تكنولوجي بصفة عامة 

  

                                                 
(1 )http//www.wipo.net/ong/wpoaro.htm (convention de paris) 
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تعتبر اتفاقية باريس أول اتفاقية جماعية عبر التاريخ نصت على حماية الملكية       
في اتفاقية  ةمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية  لتجارالصناعية اعتمدتها المنظ

 .تريبس المادة األولى 

  
  

  اتفاقية باريس واتفاقية التعاون بشان البراءات : المطلب األول 
 اتفاقية باريس المتعلقة بالملكية الصناعية : الفرع األول 

 
  

مرة أولى في بروكسل بتاريخ  وعدلت 1883مارس  3أبرمت اتفاقية باريس بتاريخ     
وعدلت مرة ثالثة  1911يوليو  2وعدلت مرة ثانية في واشنطن بتاريخ  1900ديسمبر  14

يوليو  2وشملها التعديل مرة رابعة في لندن بتاريخ  1925نوفمبر  6في الهاي بتاريخ 
وما قبل أخير كان في  1958أكتوبر  31 خوأعيدت وصياغتها في لشبونة بتاري 1934

  .1979في   ةاألخيربصياغة و  1967يوليو سنة  14توكهولم بتاريخ س
  
فيفري  25المؤرخ في  66/48وقد صادقت الجزائر على اتفاقية باريس من خالل أمر   

1966 .  
  

    
 
  االتفاقية يدعى )1(اتفاقية باريس اتحاد الدول الموقعة على  وأنشئت               

ملف  إجراءاتالجماعي لحقوق الملكية الصناعية وتسهيل من اجل تسيير " باريس "اتحاد 
طلب الحماية لدى السلطات الوطنية ، بنص على المبادئ العامة لنطاق حماية الملكية 

لمنح براءة االختراع والعالمة  ،الصناعية وعناصر الملكية الصناعية واألسس العامة
ت المصدر وقواعد المنافسة وتسميات المنشئ وبياناالصناعية ورسوم ونماذج الصناعية 

  .المشروعة 
                                                 
(1  ) http//www.wipo.int. net/Eng/implexe/woparo.htm 
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 اتشهادوعلى براءات االختراع :" تنص المادة األولى أن تشمل الملكية الصناعية  و    

ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات وشهادات اإلضافية االختراع 
صدر و تسميات المنشئ جاري وبيانات المتالصناعية والتجارية وعالمات الخدمة واالسم ال

  ".وقمع المنافسة غير المشروعة 
  

الحقوق والواجبات نفس المادة الثانية على المبادئ العامة لكل الرعايا في نصت كما    
وثائق ملف في  واألجنبيوال فرق بين المواطن ، "باريس"د اكل دول اتح فيوذات المزايا 

يودع الملف مباشرة أما إذا كان أجنبي  كان مواطن إذالدى السلطة المانحة حماية طلب ال
  .ه عن طريق وكيل ملف يودع

       
والمعاملة بالمثل للمخترعين في كل دول االتحاد العضو في االتفاقية ومبدأ الدولة      

عني إذا منحت دولة امتيازا إلى مواطن يجب أن تمنحه إلى أجنبي ، األولى بالرعاية ت
  .نتقل معه ذات االمتياز ه فيوعندما ينتقل األجنبي إلى وطن

       
حيث نصت المادة الثالثة على المعاملة بالمثل والمساواة بين الرعايا األجانب        

 25المؤرخ في  66/48بأمر  "باريس"الجزائر انضمت إلى اتفاقية  والمواطنين ، لكن
في أمر ولم يساوي مشرعها بين المخترع الجزائري والمخترع األجنبي  1966فبراير 

حيث منح براءة االختراع لألجنبي وشهادة االختراع للمواطن الجزائري ، وقد  66/54
بتعديل  1975يناير  9المؤرخ في  75/02صادقت الجزائر على اتفاقية باريس بأمر 

 . 1967يوليو  14ي فستوكهولم 

  
تأكد عبر كما يحق للمخترع المطالبة بأولوية اختراعه بقرينة يوم اإليداع ، بعد      

باالختراعات  تهمقارنواالختراع  أولويةعن عمليتي البحث الدولي والفحص التمهيدي 
من إيداع ملف طلب استصدار شهرا  12ال الصناعي عبر العالم قبل جفي ذات الم األخيرة
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أما العالمات والرسوم والنماذج الصناعية فعمليتي البحث الدولي والفحص  ،)1(البراءة
  .ملف استصدارها  إيداعأشهر من طلب  6لويتهما تكون قبل التمهيدي عن أو

   
 1883مارس  3المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المبرمة في  "باريس"وأعلنت اتفاقية      

المواد الصيدالنية بما فيها ،كل االختراعات في كل المجاالت التكنولوجية على حماية 
وهذا ليس حصرا كما  ،ريقة أو براءة المنتوج ببراءة االختراع بنوعيها سواء براءة الط

  .حمايتها بالعالمات الصناعية والرسوم والنماذج الصناعية  كنيم
  

حماية  تبرتعالعبارة ، بل ح بصرياألدوية على حماية  "باريس"لكن لم تصرح اتفاقية    
اري فتمنح البراءة إلى الدواء األصلي إذا توفرت على الجدة والنشاط أالبتك  ضمنية

  .وقابلية التطبيق الصناعي 
     

الصيدالنية مع االختراعات العادية ، رغم االختراعات  "باريس"حيث أدمجت اتفاقية 
  .خصوصية موضوع االختراعات الصيدالنية مادامت اختراع في مجال صناعي عموما 

  
 ومنحت االختراعات الصيدالنية براءة عادية ، علما أن براءة االختراع نمط من   

  .على الصحة العمومية  القواعد العامة واألدوية اختراع صناعي يؤثر
  

منحت األدوية األصلية حماية ببراءة االختراع بنوعيها ، أما األدوية الجنيسة كما     
  .فتحمى على أساس العالمة الصناعية 

  
 ولم تقيد اتفاقية باريس المشرع الوطني بإلزامية النص في قوانينه على حماية    

بنودها ، كما ، ولم تمنع تحفظ الدول الموقعة على احد )2(ببراءة االختراع فقط االختراع 

                                                 
(1 )http//www.union.de paris 
 
 
(2) http//www.paysdel’union. 
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أعلنت االتفاقية على حماية االختراعات ببراءة االختراع وشهادة االختراع ونماذج المنفعة 
 .وشهادات اإلضافية

  
تكون  أنبشرط وتجارية على حماية العالمات الصناعية اتفاقية باريس نصت كما     

مع عناصر الملكية ها ولم تذكر العالمة الصيدالنية وحمايتها حيث صنفت،  مبتكرة ومميزة
  .بصفة صريحة عن طريق العالمة الصناعية وال نجد اعترافا بحماية األدوية 

   
المصلحة إلى طلبه الحماية ما عليه إال تقديم االستفادة من في رب غوكل مخترع ي    

بتاريخ  ويأخذرجعي  بأثرالبراءة بحيث تصدر طلب ملف إيداع تاريخ ويقيد المختصة 
أن طالبات براءات االختراع مستقلة فكل براءة تمنحها الدولة ،  )1(وليس صدور اإليداع

ال كما ، دولة أخرى  في ها أو االحتجاج ببطالنالملك العام  فيسقوطها اليمكن االحتجاج ب
لداخلي لتلك دولة يمنع بيع سلعها المشمولة القانون ا أنيجوز رفض طلب البراءة بسبب 

  .العامة  واآلداباالختراع مخالف لنظام العام إن بهذه البراءة مثال 
  

إيداع شخص لطلب الحصول على براءة اختراع في دولة من دول االتحاد لما منح في 
كل لكن يقابله دفع مصاريف تسجيل بعملية ،تلك الدولة يسري في كل دول االتحاد باريس 

  .دولة وبملف إضافي أمام مصلحة الملكية الصناعية 
  

على منح تراخيص إجبارية حيث ال يشكل استيراد المنتوج موضوع  5و تنص المادة     
و  دول اتحاد باريسبين من  ىأخردولة استغالله في إقليم إثبات البراءة ظرفا مبررا كافيا 

كما انه لكل دولة ، إياه الدولة التي منحته ال تسقط براءة االختراع إذا استورد مالكها إلى 
إذا تعسف صاحب البراءة وغالى في من دول اتحاد باريس حق منح التراخيص اإلجبارية 

ولم يستغل هذا الحق مباشرة ولم يمنح تراخيص تعاقدية وال حق االحتكار في االستغالل 
ها مات من تاريخه تسليسنو 3سنوات من تاريخ إيداع البراءة أو  4عقود شراكة خالل مدة 

                                                 
(1 )http//www.ompi.fr 
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و ال يجور النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا كان منح التراخيص اإلجبارية لم 
  .فعلي الل الغأو عدم االستالل غيكن ليكفي تدارك النقض في االست

 
 
  الفرع الثاني اتفاقية التعاون بشأن البراءات   
  

والمعدلة في  )1(بواشنطن 1970يوليو  19ن البراءات بتاريخ أأبرمت اتفاقية التعاون بش   
  .بواشنطن  1984 فبراير 3ومعدلة في  كبنيويور 1979أكتوبر  2

   .  2000 جوان 8اتفاقية التعاون بشان البراءات في  علىوقد صادقت الجزائر 
  
ونصت اتفاقية التعاون بشان البراءات على المبادئ العامة لالتفاقية باريس بتعزيز       

قية باريس في ما يتعلق ااتف وأيدت، د باريس ، وأسس منح براءة االختراع وجود اتحا
والموطنين  األجانبدول االتحاد دون تمييز بين الرعايا  إحدىطلب البراءة في  بإجراءات

والمعاملة بالمثل والمساواة بين المخترعين داخل دول االتحاد ودول المانحة المتياز اكبر 
  .شروط إضافية لمنح البراءة يادة لحماية الختراعات وعدم ز

  
  
ن البراءات على التنسيق بين دول المنظمة العالمية لتجارة أوتعمل اتفاقية التعاون بش     

والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وتجعل طلب تسجيل دولي للبراءات االختراع ممكنا 
  ".الصيدالني "ة االختراع الذي يتبعه بحث دولي عن أولوية وأسبقيفي كل أنحاء العالم و

  
جاءت اتفاقية التعاون بشان البراءات بناءا على طلب الدول المصنعة لغرض إيجاد      

وسيلة موحدة لتسهيل عمليات تسجيل البراءات عبر العالم ، ومنح فرصة للمخترعين 
  .بالبراءات  مالراغبين في حماية اختراعاته

  
                                                 
(1 )http//www.pct.fr 
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بعد ما انشىء قبله مكتب األوروبي لتسجيل  )فبجني (المكتب دولي في سويسرا وأنشئت 
بألمانيا ، والمكتب الدولي إدارة تابعة للمنظمة العالمية للملكية )في ميونخ (البراءات الواقع 

  .الفكرية 
  

بعملية تلقي طالبات المخترعين للحصول على البراءة ، بعد المكتب الدولي يتكلف    
في المنظمة العالمية  األعضاءدول كل مستوى دراسة ملفاتهم وتسجيل االختراعات على 

  .للملكية الفكرية 
  

هيئة دولية حكومية تابعة للمنظمة العالمية للملكية  يقوم المكتب الدولي باعتباره     
الفكرية بعملية الفحص التمهيدي عن طريق البحث في كل دول العالم عن أولوية االختراع 

 وإمكانية تطبيقه الصناعي مما يمكن ة هابدال  حيث جدته وخطوته االبتكارية وعدممن 
  .طالب تسجيل اختراعه بتعين الدول التي يرغب في حماية اختراعه لديها 

  
ويتم دفع تسبيقات تكاليف عملية البحث المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن طريق     

أفراد الدول الفقيرة المكتب الدولي فيما بعد يدفعها المخترع ، ومع األسف ليس بإمكان كل 
العضو في المنظمة دفعها وتعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية هيئة دولية حكومية 

  .تتعامل مع رؤساء الدول ، لكن تخاطب األفراد عند تلقى طالبتهم 
حيث أن مهمة المكتب الدولي تلقي الملفات باإلضافة إلى البحث الدولي والفحص     

شهرا من  12الختراع مع االختراعات في نفس الموضوع قبل مدة التمهيدي بمقارنة ا
  .تاريخ تلقي ملف استصدار البراءة وتلقي الطلب ليس معناه منح براءة االختراع 

  
يعتبر تاريخ إيداع :"  21المتعلق حماية براءات االختراع المادة  03/07ولقد نص أمر    

  .المختصة طلب براءة االختراع هو تاريخ استالم المصلحة 
بته في الحصول على غاستمارة طلب كتابي تسمح بالتعرف على الطالب وعلى روملئ 

  . األقلبراءة اختراع وصف الختراع مرفقا بمطلب واحد على 
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غير أن الطلب الدولي الذي حصل على تاريخ إيداع دولي بموجب اتفاق التعاون بشان    
لجزائر كبلد عضو في االتحاد الدولي يعد ، وإذا كان طلب الحماية يشمل ا )1(البراءات

  ."  كان الطلب براءة مودع بتاريخ إيداع دولي 
    2000باعتبار أن الجزائر وقعت على اتفاقية التعاون بشان البراءات في الفاتح جوان 

  
طلب الدولي المودع لدى المكتب الدولي التابع إلى المنظمة العالمية للملكية تلقي  إن  

ويتحول  ،بإرسال الملف إلى دول المحددة في الطلب المصلحة تكلف تث حي،الفكرية 
كأن طلب البراءة كان من مكتب وطني ويعتد بيوم إيداع الطلب الدولي إلى طلب وطني 

األعضاء في حيث هنالك تنسيق بين المكاتب الفرعية الواقعة ضمن دول  ،طلب الدولي 
   . والمكتب الدولي  اتحاد باريس

  
اتفاقية التعاون بشان البراءات مشاكل منها ، ارتفاع سعر تكاليف البحث  وتطرح    

كان تقرير عملية البحث  إنحيث يدفعها طالب البراءة حتى ،الدولي والفحص التمهيدي 
  .رفض ملفه تلقائيا مما يؤدي إلى سلبيا 

  
لى أنها وقد نصت اتفاقية جوانب الملكية الفكرية التي تمس بالتجارة الدولية ع       

وكل التعديالت التي أدخلت  1883مارس  3اتفاقية باريس للملكية الصناعية المبرمة في 
نصت على  "تريبس"اتفاقية  وأنخاصة  "البراءات أنالتعاون بش"عليها ، ولم تذكر اتفاقية 

  .حماية االختراعات بالبراءات فقط 
  
  

إنما  ،المكتب الدولي مباشرة وان هيئة البحث الدولي والفحص التمهيدي ال تقوم بها   
يعتمدها إلى مكتب مختص بالبحث الدولي وتوجد المكاتب غالبا في الدول المصنعة التي 

  .تطلب أتعاب مرتفعة 

                                                 
(1) http//www.covention  of. Patent. Coopération. treaty 
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تشمل حماية : " )1(من اتفاقية تعاون بشأن البراءات  2الفقرة  2ونصت المادة    
لمنفعة ونماذج المنفعة االختراعات ببراءات االختراع وشهادات االختراع  وشهادات ا

  ."والشهادات اإلضافية وشهادات االختراع اإلضافية وشهادات المنفعة اإلضافية 
  

كوسيلة بشهادات االختراع ونماذج المنفعة  "التعاون بشان البراءات"اتفاقية وتعترف     
ءة ، فالفرق بين شهادة االختراع وبرا "تريبس"لحماية االختراع وهذا تناقض مع اتفاقية 

الل غلك حق االحتكار في االستام أناالختراع في مالك حق االحتكار في االستغالل حيث 
أما في براءة االختراع فيعود هذا الحق إلى المخترع ،يعود لدولة في شهادة االختراع 

    . عادة ما يكون شخص الطبيعي
  

بتكارية رائدة أما نموذج المنفعة ال يصنف ضمن االختراعات ألنه يفتقر إلى خطوة ا   
براءة االختراع شروط منح أما ،الجدة وقابلية التطبيق الصناعي نماذج المنفعة حمل تحيث 

  . )الجدة والنشاط أالبتكاري وقابلية التطبيق الصناعي (يجب من توفر كل من 
  

يقصد بعبارة براءة االختراع الوطنية :" من ذات االتفاقية انه  3فقرة  2ونصت المادة     
أو إقليمية أو إدارة دولية حكومية يخول لها ،ة أو إشهاد يصدر من إدارة وطنية وثيق

  ".القانون منحها وتكون سارية المفعول في أكثر من دولة 
    

الموجدة  اإلقليميةتنسيق بين المكاتب له سلطة باعتباره سلطة مركزية والمكتب الدولي    
ه ملفببعث طلب دوليا يالفإذا كان  ،راءات مثل المكتب أوروبي لتسجيل الب في دول االتحاد
تكون وطنية براءة االختراع  أن، حيث براءة االختراع  همنحلت الفرعية إلى تلك المكاتب

  .ليست دولية 
  

                                                 
(1 )http//www.wipo.int/eng/pct/index.htm/.fr. (convention  of. Patent. Coopération. Treaty) 
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بنفسه أو البحث الدولي عملية إجراء المكتب الدولي بان يتولى  1فقرة  16تنص المادة كما 
ولكن يجب من أن تكون المكاتب مؤهلة  ، )1(إقليمي يوكلها إلى مكتب وطني أويجوز 

  .البحث الدولي للقيام بعملية 
  
ومقارنته في مجال الصناعي  لالتطور الحاصكل ذكر عملية البحث الدولي نقصد بو  

لكن يقع إشكال في عملية البحث الدولي بما يخص المواد الصيدالنية  ،بمحل الطلب
وما  مجال الصيدالنيالالبحث على دراية ب ، فهل األشخاص الذين يقومون بعمليةاألصلية 

الخاصة بالملكية وعلى دراية بتشريعات  ، من جهة يضر بصحة المستهلك المريض 
     .من جهة أخرى الصناعية 

  
ال تستخدم المعايير الموضحة أعاله سوى ألغراض الفحص  32كما نصت المادة      

طبق معايير إضافية للبث في قابلية التمهيدي الدولي وال يجوز ألي دولة متعاقدة أن ت
 إقصاءرض غطلب  المزيد من المعلومات ل  أناستصدار براءة االختراع ، حيث 

  .في حق المخترع  إجحافاالختراع من دائرة الحماية بالبراءة يعد 
  

مقارنة باالختراعات األخيرة في ذات البحث الدولي عن أولوية االختراع تعني عملية و   
عملية الفحص التمهيدي تعني النظر في توفر شرط  أما، اعي عبر العالمالمجال الصن

  .ابتكاري وقابلية التطبيق الصناعيالجدة وانطواء االختراع على النشاط 
  

ال يذكر براءة االختراع العالمية ، إنما  يعترف  اتفاقية التعاون بشان البراءاتلكن    
حيث تمنح ي والفحص التمهيدي يكون دوليا ، البحث الدول أماببراءة االختراع الوطنية ، 

براءة االختراع من طرف دولة أو عدة دول ، ومكتب الدولي لديه سلطة البحث والفحص 
والمشرع حرية منح حماية لالختراع كما  تليس له سلطة منح البراءا الدوليين ، ولكن 

  .يراها مناسبا دون زيادة شروط لمنح البراءة 

                                                 
(1) http//www.wipo.int/eng/pct/index.htm/.com. (convention traite de Coopération des brevets  ) 
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والغرض منه الكشف )1(كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث  15كما تنص المادة 
  .الطلب بموضوع عن حالة التقنية لصناعة السابقة ذات صلة 

  
و تنص اتفاقية التعاون بشان البراءات على طلب البراءة الوطني يصبح طلبا دوليا      

بح شهادة في ظل دول اتحاد باريس بمجرد تعيين دول المعينة بالحماية في الملف، وتص
  .تسري في عدة دول المسلمة من طرف الدولة شهادة دولية بدال من شهادة وطنية 

  
بغيت التنسيق ولحماية أكثر احتفظت اتفاقية التعاون بشان البراءات باتحاد باريس وقد   

نفس األعضاء المصادقة على أبقت بحيث  ، "األدوية "بما فيها عامة  صرامة لالختراعات
     .اريس المتعلقة بالملكية الصناعية بصياغتها األخيرة على اتفاقية ب

  
ونصت اتفاقية التعاون بشان البراءات على مبدأ المساواة بين المخترعين الرعايا        

  واألجانب في شروط منح البراءة ودفع الرسوم اإليداع ومصاريف البحث دون تمييز 
شهرا السابقة لتاريخ  12ول العالم قبل حيث يتم البحث عن أولوية االختراع عبر كل د    

بمقارنة االختراع محل الطلب مع االختراعات في  ، طلب الحصول على براءة االختراع
  .نفس الموضوع وتسري براءة االختراع في عدة دول حددت في ملف الطلب دولي 

  
سنة  20باالختراعات براءات حماية مدة ونصت اتفاقية التعاون بشان البراءات على     

شروط منح البراءة كل من الجدة والنشاط أالبتكاري وقابلية  أيضا ذكرتو، على األقل 
   .كما نص عليها القانون الفرنسي والجزائري ودولة جنوب إفريقياالتطبيق الصناعي  

  
  
  

                                                 
(1 )«Bruno Philipe » les brevets invention, édition 3  en1999 Dalloz page 450 
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  . اإلجباريةالتراخيص حضر اتفاقية تريبس و: المطلب الثاني 
  .اتفاقية تريبس  :الفرع األول

  
كفرع  1945أكتوبر  24سست المنظمة العالمية لتجارة مع تأسيس األمم المتحدة في تأ    

مثل منظمة العالمية لصحة والمنظمة ،)1(من فروع المجلس االقتصادي واالجتماعي 
لكن لم تبرز المنظمة العالمية لتجارة إلى الوجود إال بظهور بوادر  ، ةوالزارع األغذية

وانفتاح دمات المشمولة بالحماية بقوانين الملكية الفكرية العولمة مع حماية السلع والخ
 ةالسوق العالمي من خالل اتفاقية مراكش لتبادل الحر ، ثم تلتها اتفاقية جوانب الملكي

  . 1994الفكرية المتصلة بالتجارة الدولية تعدى تريبس في الفاتح ابريل 
  

مات أخرى حيث أبرمت وتمس اتفاقية تريبس عدة ميادين تدخل في اختصاص منظ    
 22المنظمة العالمية لتجارة اتفاقية ثنائية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 

القانوني حول كل  التنسيقفيما يخص  1996يناير  1ودخلت حيز التنفيذ في  1995ديسمبر 
ية صدور قانون داخلي لدولة عضوة في إحدى المنظمتين أو كليهما يخص الملكية الفكر

  .يتم إرساله لغرض االطالع عليه 
  

المنظمة العالمية لتجارة اتفاقية ثنائية مع المنظمة عالمية لصحة كما أبرمت أيضا       
وقضية التراخيص اإلجبارية الذي فيما يخص حماية األدوية األصلية  ببراءة االختراع 

فيما يتعلق بأدوية ،  )2(شب نزاع بين دولة جنوب إفريقيا والواليات المتحدة األمريكية
وسمحت بمنح ،وتدخلت في تدعيم أسعارها  2005ديسمبر  14بتاريخ  "السيدا "مرض 

  .فقط في أدوية الحمية والتغذية أي األدوية التي تقل أهميتها االقتصادية  إجباريةتراخيص 
  

                                                 
(1 )http//wwwmerh.rosst.ca.f/rescarech/rere/restor.htm 
 
 
(2 )http//www produit/propriété/sante.htm 
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العالمية  ةا المنظمتشرف عليهحماية المواد الصيدالنية  أنمن المفروض لكن      
باعتبار أن التراخيص  ومع األسف تتكفل بحمايتها المنظمة العالمية لتجارة ،حةلص

علما أن المنظمة  العالمية لتجارة ،عة وير المشرغالمنافسة أوجه من  اوجهاإلجبارية 
تدعيم األسعار وتدعيم الصناعة الصيدالنية الجنيسة والتراخيص اإلجبارية المتعلقة حرم ت

  .باألدوية 
  

مرة نصت اتفاقية جماعية في القانون الدولي على حماية الملكية الفكرية  و ألول    
وجوب تناسب نصوص دقيق وخاصة ، كما فرضت اتفاقية تريبس على المشرع الوطني ب
جعل المجموعة الدولية تتفق راجع إلى متطلبات العولمة مع االتفاقية الداخلي تشريع ال

المنظمة  إلىكما جعل عضوية واالنضمام ،  في الملكية الفكرية على تشريع موحد 
  .مربوطا بتوقيع على اتفاقية تريبس العالمية لتجارة 

       
وتناسب اتفاقية تريبس تطبيق موادها  دون أي تحفظ حين دخولها حيز التطبيق وتلزم     

  ون قوانين الداخلية مع االتفاقية ، وإذا كان القانون الداخلي ال يتناسب يجب من تعديل القان
  . و تطبيق االتفاقية مباشرة بحكم أن القانون الدولي يعلو على القانون الداخليأ

    
،بحيث من ملكية  فيما تتعرض إليهخاصة نصوص قانونية ب)1("تريبس"جاءت اتفاقية     

 ةمين عمليألتتخاطب أشخاص القانون الدولي العام وأشخاص القانون الدولي الخاص 
  .رة والمشمولة بالحماية المبتكتبادل الحر لسلع 

  
كل على بحيث فرضت إلى توحيد اكبر لوسائل الحماية " تريبس"كما أدت اتفاقية     

ونصت أيضا على حماية  ،سنة على األقل 20جعل مدة صالحية البراءة الموقعة الدول 
  .االختراعات براءات فقط 

  

                                                 
(1  )  http//www.adpic.fr 
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 ةالمنظمملكية الفكرية إلى كل النزاعات التي تمس بحقوق ال" تريبس" اتفاقية وأحالت    
حسب المادة ها صل فيالفاقاضي و واألخير األولالحكم  أصبحتبحيث ،  العالمية لتجارة

  .المتعلقة باألدوية لتراخيص اإلجبارية بما يخص ا امعارض اموقفعلما أن لها ، منها 6
  

 " تريبس" من اتفاقية 30ونصت على القيود الخاصة بالتراخيص اإلجبارية في المادة      
سمحت بمنح تراخيص إجبارية لكن ،وتشجع عقود التراخيص التعاقدية وعقود الشراكة 

  . ةهميقليلة األفقط في أدوية 
  

  .التراخيص اإلجبارية حضر  :  يالفرع الثان
  

تراخيص اإلجبارية المتعلقة باألدوية الرض بما يخص الالتفاقية تريبس موقف مع   
منها وتقيد  30لمادة يجب من مراعاة أحكام اكما ،)1(ية المعتبرة المال األهميةاألصلية ذات 

في محددة بنص إال في حاالت  التراخيص اإلجبارية تمنح "تريبس "اتفاقية  إذ أن،بها 
  .بلدان معينة وألشخاص دون سواهم 

          
لة وسيومنح براءة االختراع تنمية لالقتصاد الوطني والعالمي حيث أن كل اختراع      

  .سنة 20لحمايته يخول له حق االحتكار في االستغالل مدة 
  

يستغل مالك براءة االختراع بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة لم  إذالكن       
  .سنوات من تاريخ إيداع طلبها  4سنوات من تاريخ صدور البراءة أو  3 ختراعه خاللال
  
حسب  في إقليم أخر هاللغبررا الستالن تصدير منتوج محل البراءة ال يشكل ظرفا م    

ح من لمنع منلتعتبره استغالال كافيا وظرفا مقنعا  "تريبس"لكن اتفاقية  "باريس"اتفاقية 
     .   ةلتراخيص اإلجباريا
  

                                                 
(1 )http//www.wto.org/wto/intellec/-inpon.htm(.trips) 
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كما فرضت اتفاقية باريس منذ توقيعها ، التزما على مالك البراءة باستالل اختراعه في    
  .إلى هذه الدولة  منتجاتهافي استيراد الدولة المانحة للبراءة ، وال يك

  
   

لكل دولة من دول االتحاد حق اتخاذ  :" "تريبس" ةمن اتفاقي 02فقرة  05كما نصت المادة   
اإلجبارية لمنع كل تعسف قد يترتب اإلجراءات التشريعية التي تنص على منح التراخيص 

  .ل على مباشرة الحق المطلق الذي تمنحه البراءة كعدم االستغال
  
  

سنوات من تاريخ  04و ال يجوز طلب ترخيص إجباري لعدم االستغالل قبل مضي    
سنوات من تاريخ منحها وتطبق المدة األطول ، وال يمنح  03إيداع طالب البراءة أو 

   ." الترخيص اإلجباري إال بعد أن يقوم صاحب البراءة بتقديم أعذار شرعية لعدم استغالله
  

اري جزاء تعسف صاحب الحق في استغالل اختراعه وتركت والترخيص اإلجب     
، إذا تعسف ومفهوم االستغالل الفعلي والدائمنسب الالمادة حرية للمشرع الوطني في تقدير 

كان صاحب البراءة لم يمنح تراخيص بشروط معقولة وعدم تزويد السوق بالمنتوج محل 
  .البراءة 

  
 ال تزول مع الترخيص اإلجباريبراءة مالك الل وتبقى حقوق التعويض محفوظة    

يختلف الترخيص اإلجباري مع الترخيص التعاقدي في إرادة مالك البراءة وسلطة المانح 
  . ومهلة عدم االستغاللله 
  

من اتفاقية  19والمادة  12إلى  01أحكام المواد من إلى  "تريبس"وقد أحالت اتفاقية 
بما  بصياغة ستوكهولم تفاقية ذات االمن  05و 02تين مادالوإلزامية مراعاة )1("باريس"

   .يتعلق بالتراخيص اإلجبارية 
                                                 
(1 )http//www licence obligatoire/OMC/oms. Trips 
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الترخيص اإلجباري لغرض المحافظة على الصحة العمومية المشرع  اوجد حيث    

والتغذية وتحقيق المصلحة العامة ، وحالة الطوارئ القومية واألوضاع الملحة و 
االختراع في األسواق المحلية  وفير، ولغرض تالستخدامات غير تجارية ألغراض عامة 

  .وتصحيح الممارسات التجارية وتحقيق المنافسة المشروعة 
  

على شروط  مقيدة لسلطة الدولة العضو لمنح  "تريبس"من اتفاقية  30 و تنص المادة 
فرض عليها أن ال يمنح الترخيص اإلجباري إلى الشخص حيث ت،الترخيص اإلجباري 

في ولم يلقى برد ايجابي ، قد قام بالتفاوض مع مالك البراءة  بت انهإال إذا اثفيه ، الراغب
الحصول على ترخيص تعاقدي مباشر بشروط معقولة وأسعار مناسبة للقيمة االقتصادية 

  .لالختراع محل العقد 
  

إذا كان ،كما ال يجوز منح تراخيص إجبارية  "تريبس"من اتفاقية  30و تنص المادة     
 باتخاذ غير تنافسية تصحيح ممارسات  أو هاقتصادية بحث أهداف الغرض منها تحقيق

ليست في الصالح العام، كما ال يجوز أن يكون الترخيص إجراءات إدارية وقضائية 
   .اإلجباري قابال لتنازل ويتم إنهاء الترخيص بنهاية أسباب ظهوره 

     
صنف العقود الدولية  عقود التراخيص اإلجبارية ليست من" تريبس"وتعتبر اتفاقية     

عقود التراخيص اإلجبارية من صنف  رغم ذلك تظل،) 1(ليغاب إرادة صاحب البراءة 
من القانون  يحكمها القانون العام الدولي ألنها تبرم بين شخص طبيعي العقود الدولية 

  . من القانون العام  وشخص معنوي الخاص 
  
بحماية المتعلق  03/07ن نصت  في أمر لك "تريبس"ولم تصادق الجزائر على اتفاقية     

، تفاقية ذات اال من 30بنفس صياغة المادة  اإلجباريةاالختراع على التراخيص براءات 

                                                 
(1) http//www licence obligatoire/OMC/oms. médicaments Trips  
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توافق بحكم  لتجارةللمية االنضمام إلى المنظمة العلأيجعل الجزائر مقبولة أمام الترشح 
    .الداخلي مع القانون الدولي الجزائري القانون 

  
جب من دفع كما ي ،وكلما طلبهترخيص اإلجباري لشخص واحد عدة مرات  وال يمنح    

، كما نصت الك البراءة عن كل ترخيص إجباري مإلى يدفعه المستغل تعويض متناسب 
 على إتاحة فرصة لمالك البراءة الطعن في القرارات الرخصة اإلجبارية "تريبس"اتفاقية 

  . واإلدارية المختصة أمام جهات القضائية 
  

ح حقوقا نإذا كانت تمعلى إبطال الرخصة اإلجبارية  03/07من أمر  38نصت المادة  و   
  .تعسفية إضافية وتضر بالمنافسة في السوق المحلية

  
 موضوع البراءة ظرفا مبررا  جال يشكل استيراد المنتوعبارة أن  03/07لقد حذف أمر     

جبارية في أي وقت إذا اقتضت ونص تسليم الرخصة اإل أخرالل في إقليم غوكافي لالست
  . 38العامة ذلك حسب المادة  المصلحة

  
 03/07 أمرمن  39المادة وأيدتها   3فقرة  31في المادة   "تريبس"كما فرضت اتفاقية     

مع مالك مباشرة طالب الرخصة اإلجبارية قيامه بطلب رخصة تعاقدية أن يبرر على 
  .في ذلك يوقف  ولم البراءة 

  
وجدت الرخصة اإلجبارية لتدارك خلل نقص في االستغالل أو عيب في حيث أ    

، كما يجب أن يكون التعويض مقابل االستغالل الرخصة اإلجبارية مع مراعاة االستغالل
   03/07من أمر  41و 40انظر المادة لتوضيح أكثر  والقيمة االقتصادية وظروف الحالية ، 

  
  

ى منح الرخصة اإلجبارية ولم تعد متوفرة في الظروف التي أدت إلأما إذا زالت     
وقد تنتقل مع ، المستفيد يمكن للمصلحة المختصة سحبها منه بناء على طلب مالك البراءة 
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من  م الضريبيةسوبعد تسديد الر 43و 42محل تجاري حددتها المادة  أوجزء من مؤسسة 
تراخيص تعاقدية  صاحب البراءة يمنحكان  إذاخاصة  ،)1(ذات األمر السابق الذكر 

  . 44بامتيازات أكثر حسب المادة 
  
كان ظرف الذي إذا المصلحة المختصة من طرف  اإلجباريةالرخصة  كما ال تسحب   

أوجودها الزال قائما ، خاصة إذا كان المستفيد من الرخصة اإلجبارية قام بتحضيرات 
  . 45دة بنص المافي استغالل البراءة فعال  أالل وبدغجادة من اجل االست

   
  

ويتم منح الرخصة اإلجبارية إال بعد إعالم صاحب البراءة لتمكينه من الطعن لدى     
ال وطعن أمام الجهات القضائية ، من ميزات الرخصة اإلجبارية أنها المصلحة المانحة 

التنازل عن و ال يمكن ، تموين السوق الوطني  غرضهافقط الن تمنح لشخص واحد 
  . لى الغيرالرخصة اإلجبارية إ

  
  

انه يمكن لوزير المكلف بالملكية الصناعية في أي وقت منح :"  49وقد نصت المادة 
كالصحة السيما عندما يكون سعر المواد المصلحة العامة  ترخصة إجبارية لتداعيا

  ."الصيدالنية المحمية بواسطة البراءة مرتفعا بالنسبة لألسعار المتوسطة لسوق 
  
فيمكن لكل مشرع وطني تكييف المصطلح  ،)2(العامة واسع جدامفهوم المصلحة  إنو  

على  50المادة  تكما نص، حسب ظروف التي يراها مالئمة لمنح التراخيص اإلجبارية
   .اإلجباريةتغير ظروف منح التراخيص 

   

                                                 
(1) http//www joradp. 
 
(2)http//www licence obligatoire/ trips 
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اتفاقية لألحكام رخصة اإلجبارية جاء موافقا الحيث أن التشريع الجزائري بما يتعلق ب   
  . 31تها مادنص قيودها في  واردة لا "تريبس"
  

المتعلق بحماية االختراعات نص على  93/17لكن المرسوم التشريعي الجزائري رقم     
  04بعدإما عدم االستغالل أو النقص في االستغالل الترخيص اإلجباري في حالتين 
   .سنوات من تاريخ تسليمها  03سنوات من إيداع طلب البراءة أو 

  
وان استيراد المنتوج محل البراءة ال على عدم االستغالل  لاألعذار المعقوقديم و مبدأ ت   

استحدث المشرع الجزائري نظام وقد  ،لمنع الترخيص اإلجبارييشكل ظرفا مبررا 
  . 26ئية لمقتضات المصلحة العامة حسب ما ورد في المادة اقلالت اإلجباريةالرخص 

  
يمكن أي شخص في أي وقت بعد أربعة سنوات  2003من أمر  25كما نصت المادة       

 ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة االختراع وبعد ثالثة سنوات ابتداء من تاريخ تسليم
حصل من الجهة القضائية تأن يمع تمكين صاحب البراءة  ،  )1(الرخصة اإلجبارية

ختراع الل االغبسب عدم استجاءت التي اإلجبارية رخصة طعن في  على حقالمختصة 
  . أو نقص فيه 

  
إذا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي في استغالل االختراع و ال تمنح الرخصة اإلجبارية إال 

ولم تكن هناك ظروف مبررة لظهور العيب أو أو نقص في استغاللها ،  محل البراءة 
النقص في االستغالل وتقدير أسباب منح التراخيص اإلجبارية يعود لألعراف والمقاييس 

  .قبولة عادة الم
  
  

ها اختراعات التشريع الجزائري بما يخص حماية األدوية باعتبار إلىنظرنا  إذاو     
والذي ألغاه أمر  93/17لكن إذا تمعنا في المرسوم التشريعي  ،تحمى على أساس البراءات

                                                 
http//wwwjoradp.dz  

44ببراءات االختراع عدد الجريدة الرسمية  المتعلق 03/07أمر )  1 ) 
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نجد تغير موقف المشرع من حماية المواد الصيدالنية ببراءة الطريقة في المرسوم ، 03/07
  .  إلى حمايته بالبراءة لكن دون تمييز بين البرائتينسابق ال
  

 حيث يالحظ أن المشرع الجزائري بما يتعلق بحماية المواد الصيدالنية جد غامض      
رغم  ولم يحدد نوع الحماية أنمنحها براءة الطريقة أم ببراءة المنتوج ، 03/07في األمر 

  . 93/17اءة الطريقة في المرسوم السابق صرح على حماية المواد الصيدالنية ببرانه 
  
ونستنتج عموما إن حماية المواد الصيدالنية بما فيها تكون ببراءة االختراع إذا كانت   

  .أدوية أصلية أما األدوية الجنيسة تكون محمية بالعالمة التجارية في حاالت محددة 
   

يتها تسقط في الملك العام حمااألدوية األصلية محمية ببراءة االختراع إذا انتهت مدة 
 جنيسة أدويةن صناعة يمك، كما ويمكن صناعتها في شكل أدوية جنيسة دون ترخيص 

عقود شراكة أو بتراخيص تعاقدية أو إجبارية وان لم تنتهي عن طريق من أدوية أصلية 
  .االحتكار في االستغالل مدة 

  
تحديد رغم انه يذكر عبارة  براءة دونالب "األدوية"على حماية  03/07كما نص أمر     

على ه العبارة ذهربما تدل ، ف)1(أنها محمية بالبراءة  49نية في المادة الالمواد الصيد
المواد الصيدالنية عبارة  ببراءة الوسيلة أم أن المشرع الجزائري الزال يذكرحمايتها 
لنص باللغة الن ا،بين براءة الوسيلة أو براءة المنتوج البراءة دون تمييز المحمية ب

الفرنسية يذكر عبارة المنتوجات الصيدالنية ونص العربي يقول بالمواد الصيدالنية أم أن 
    . المشرع الجزائري الزال على نفس الموقف السابق

  
    

في السوق بملف لدى وزارة الصحة وملف الجزائر طلب رخصة الوضع يودع  في و     
ني للملكية الصناعية دون تنسيق بين اإلدارتين الوطأخر لطلب تسجيل البراءة لدى المعهد 

                                                 
نفس المرجع السابق ) 1)  
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حسب نص  ودون فحص قبلي حيث تسلم براءة االختراع  على مسؤولية  الطالب ، 
  . 03/07 من أمر 31المادة 

  
في الجزائر المتعلق بحماية االختراعات  93/17ال يمنح المرسوم التشريعي السابق رقم    

ليس براءة  جديدة للحصول على المواد الصيدالنية على منح براءة االختراع إلى طريقة ال
  .للمنتوجات الصيدالنية 

  
على حماية االختراعات بالبراءات بما فيها األدوية والى المرسوم  03/07 أمرونص     

 وميز األمر الجديد بين أنواع من التراخيص اإلجبارية   93/17التشريعي السابق رقم 
نقص في االستغالل ورخصة المنفعة العامة وقد حيث اوجد رخصة عدم االستغالل و

  . 50 إلى 38محددة الحاالت في المواد من جاءت 
  
       2000البراءات في الفاتح جوان ورغم أن الجزائر وقعت على اتفاقية التعاون بشان     

لكن تنص بصريح العبارة أن تسلم براءة االختراع دون فحص قبلي وتحت مسؤولية 
حيث ذكرت هذه العبارة في ، مان لواقع االختراع من جدته وجدارته ودون ض الطالب

  . 03/07من أمر   31المادة و 21في المادة  93/17المرسوم 
  

الدولية والداخلية وبحث ص حلكن ال يقوم المعهد الوطني للملكية الصناعية بعملية الف     
ويكون التسجيل على  ، واثبات من حيث الجدة وجدارتهعن أولوية وأسبقية االختراع 

وجمع أن هذه السلطة تقوم بعملية التسجيل فقط اكبر دليل على  وهذا، مسؤولية الطالب 
 أنحيث ،  )1(دون عملية البحث والفحص القبليرسومات الضريبية ونفقات التسجيل 

 أية من رغمواطن أو أجنبي تعد فا تسجيل براءة اختراع في الجزائر من طرف مخترع 
على اتفاقية تعاون بشان   صادقةعلما أن الجزائر  رالغيثبات قانوني تجاه مصداقية وا
  . 1979جوان  10في وصادقة على اتفاقية باريس  2000في شهر جوان  البراءات

   
                                                 
(1) http//wwwinapi.dz 
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 نصت اتفاقية باريس على أن ال يشكل استيراد المنتوج موضوع البراءة ظرفا مبررا ولكن 
من  25د نص عليها المشرع الجزائري في المادة هذه العبارة و ق" تريبس"حذفت اتفاقية 

  . 93/17المرسوم التشريعي السابق رقم 
  

المنتوج موضوع البراءة ال يشكل ظرفا  داستيرا أنونص المشرع الجزائري        
مبررا لعدم االستغالل المحلي واعتباره واستغالل ناقصا وحتى االستغالل في إقليم دولة 

يكلف االستيراد مبالغ حيث حقيقيا وبل تعسف في استعمال الحق  ال يعد استغالال أخرى ،
  .الل المحلي غويرجع بأكثر ثمن من االستخزينة العمومية  سنويا الطائلة إلى 

  
من المادة  مبرراستيراد المنتوج موضوع البراءة ظرفا يشكل ا كما حذفت عبارة ال     

المتعلق بحماية  03/07إطالقا في أمر ولم تذكر العبارة  93/17من المرسوم التشريعي  25
  .البراءات 

على إمكانية منح تراخيص إجبارية  2003لكن عاد المشرع  الجزائري ونص  في أمر    
بحيث يمكن لوزير المكلف بالملكية الصناعية في أي وقت منح رخص :"  )1( 49في المادة 

  ...."لألغراض المصلحة وتداعيات الظروف الطارئة 
  

فهوم الطوارئ وظروف القومية الطارئة إذا أخذنا بها لها معنى واسع جذا يمكن فما م   
توظيفها حسب كل ما يراه المشرع مناسبا لمنح التراخيص اإلجبارية ودون مراعاة مدة 

  .صدورها  خسنوات من تاري 03إيداع البراءة و خسنوات من تاري 04
  

إذا استدعت المصلحة األمن  ،شرط  يتم منح التراخيص اإلجبارية دون قيد أو  أي     
والتغذية والصحة ولغرض تنمية القطاعات االقتصادية ، وان كان  أسعار المواد  القومي 

  .  الصيدالنية المحمية بواسطة البراءة مرتفعا بالنسبة لألسعار المتوسطة لسوق الوطني 
  

                                                 
(1 )le même site précédent 
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والقانون الكندي على ويتفق القانون الفرنسي والقانون الجزائري ودولة جنوب إفريقيا   
  .نص على الرخصة اإلجبارية لألغراض األمن القومي والصحة العمومية 

  
  

 وقانون دولة جنوب إفريقيا 2006ابريل  16صادر في  وقد نص القانون الجزائري    
على تعويض لدى الضمان االجتماعي يكون على أساس  1998أكتوبر  16صادر في 

المؤمن  رغم أن ،على أساس اقل سعر لدواء جنيس أي يتم تعويض ،السعر المرجعي 
      .في السعر دفع الفرق لذلك فيلزم باجتماعيا قد اقتنى الدواء األصلي 

  
  
  

انه يمكن أن تسلم الرخصة اإلجبارية في أي وقت للطالب استغالل " :26كما نصت المادة 
حة العامة ذلك البراءة أو من اجل الحصول على براءة االختراع ، إذا اقتضت المصل

  ." أعاله 25حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم وبصرف النظر عن المادة 
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  :الخاتمة  
  
لكن حدده المشرع  ،جد واسع المواد الصيدالنية مفهوم أن  نستنتج مما سبق      

م بأمر ومعدل ومتت 1985فبراير  16الجزائري في قانون الصحة العمومية صادر بتاريخ 
، لكن لم تتم حمايتها بصفة  190و 171و 170و 169بإضافة بعض المواد في المادة  13/08

االقتصادية  وأهميتهاتلقائية بل بصفة تدريجية مع عوامل تطور الصناعة الصيدالنية 
  .وتحسين وسائل العالج وترقية بالصحة العالمية 

  
  

قانون الصحة بالمواد الصيدالنية  علىالمخبرية بعملية الرقابة حيث تمت حمايتها    
كل المواد الصيدالنية قابلة تأشيرة رخصة الوضع في السوق وتسجيل لمنح العمومية 

  .في المدونة الوطنية لالستهالك البشري 
  
  

وبيانات الخاصة بتركيبة األدوية  أوسمةمن تراقب عن طريق قانون المنافسة كما    
تعليب وتليف ورقابة الجمركية على األدوية  قاييسمالجودة والنوعية و واحترام معايير

 على األغلفة ورقابة في مخبر الميناء التي لها تسميات منشئ وبيانات مصدر كاذبة المقلدة 
  . ورقابة المخبر الوطني للمواد الصيدالنية 

       
ض النظر عن أنواع غأن براءات االختراع أساس عام لحماية األدوية بونستخلص     
  حيث تحمى األدوية األصلية بالبراءة ، أما األدوية الجنيسة فتحمى بالعالمة وية ،األد
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التجارية وان شروط منح البراءة  بما يخص األدوية يختلف من دولة إلى أخرى ومن  
  .اتفاقية دولية إلى أخرى 

  
عن  بل يمكن حماية األدوية،  الوحيدعن طريق البراءات ليست الوجهة لكن الحماية     

علبها كما يمكن أن لشكل  طريق الرسوم ونماذج الصناعية بالنسبة لشكلها الصيدالني أو
تكون حماية مزدوجة مثل حماية دواء أصلي على أساس براءة اختراع وحمايته على 

في آن واحد أو حمايته على أساس عالمة صناعية وبراءة أساس رسوم ونماذج صناعية 
قبل أن تسقط براءتها تراخيص تعاقدية أو عقود شراكة  اختراع إذا تمت عن طريق عقود

  Lexomil)1( دواء في قضية  رأيناهفي الملك العام مثلما 
         
بحماية االختراعات عن  "باريس"واتفاقية  "التعاون بشأن البراءات"حيث تعترف اتفاقية     

درجة  رغم نقص عنصر النشاط أالبتكاري بغض الطرف عن طريق نماذج المنفعة
 شهادات االختراعب ت، كما تعترف أيضا بحماية االختراعااستحقاق االختراع وجدارته 

جوانب الملكية الفكرية التي تمس "اتفاقية لكن  ، دون سواهااالختراع الدولة  غل ستتحيث 
  ." األدوية"بما فيها  تحمي االختراعات بالبراءات فقط  "بالتجارة الدولية

   
واتفاقية تريبس في أنها فاقية باريس واتفاقية التعاون بشأن البراءات وتتفق كل من ات    

و تنص على شروط منح براءة االختراع  ،اتفاقيات دولية جماعية تحكم الملكية الفكرية
  .المتمثلة في الجدة والنشاط أالبتكاري قابلية التطبيق الصناعي 

       
 من  يجب، كما ير واضحة غجزائري في التشريع المواد الصيدالنية لكن حماية ال    

مخترعين ومنتجين تكوين لجان مشاريع قوانين خاصة بحماية األدوية متكونة من صيادلة 
  مريض لموازنة بين حق المخترع وحق الالصيدالني القانون ورجال قانون مختصين في 

  
  

                                                 
(1 )http//www.wipo.int/eng/pct/index.htm/.fr 
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دالني ومختصين في الصحة العمومية من أطباء  لجعل قانون صي في العالج المستهلك 

  .جزائري مالئم 
       
الصحة العمومية ورخصة الوضع في حماية ونجد أن التشريع الجزائري المتعلق ب  

ن الملكية يانومن قانون المتعلق بحماية المواد الصيدالنية بق، أكثر وضوحا  السوق
     .الصناعية 

  1970منذ" ونليب"حقوق حيث استحدث في فرنسا فرع القانون الصيدالني في جامعة ال    

كما ساهم االجتهاد القضائي الفرنسي في تطوير أساليب القانونية لحماية المواد الصيدالنية 
بل وفق القواعد العامة من القانون المدني التي لم تكن لها حماية بالقانون الخاص الحديثة 

الل غستالن الملكية الصناعية منقول معنوي ذو دعامة مادية يخول سلطة االحتكار في اال
  .مدة معينة من الزمن 

  
جاء في  1984ديسمبر  5أن القرار صادر عن غرفة النقض الفرنسية بتاريخ وحيث     

منح براءة االختراع لدواء إما على شكله صيدالني أو على كميته أو على :"يلي  حيثياته ما
على المادة تجميع عدة أنواع من أدوية في شكل دواء واحد أو جزيئة المادة الفاعلة أو 

أولية مستعملة في صناعة الدواء أو طريقة الحصول على دواء و يمكن منح براءة 
  ....".االختراع لدواء اعتباره منتوج جديد ويمكن منح البراءة لطريقة العالجية الثانية 

  
  

يمنح براءة  1844 يوليو 5ونص القانون الفرنسي المتعلق بالملكية الصناعية صادر في    
ع لمواد الصيدالنية الجديدة وطرق جيدة للحصول على منتجات صيدالنية االخترا

  .وتطبيقات عالجية الجديدة لمنتجات صيدالنية معروفة 
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أضاف منح البراءة إلى تجميع الطرق العالجية في منتوج  1968يناير  2قانون     

  .ني واحد صيدالني واحد وتجميع عدة منتجات صيدالنية معروفة فيشكل منتوج صيدال
 

براءة للمواد الصيدالنية إما على أساس الجدة في  1978يونيو  13ومنح قانون     
التركيبة الكلية أو عنصر من التركيبة الكلية أو على الشكل الصيدالني أو على الطريقة 

الصيدالني ونتائجه العالجية وكمية زائدة وناقصة مقارنة مع منتجات  جالعالجية للمنتو
سبق منحها البراءة وبراءة المنتوج الصيدالني جديد وطريقة جديدة للحصول صيدالنية 

  .على المنتوج صيدالني وقد تمنح براءة اختراع لمادة أولية تستعمل في صناعة الدواء ما 
  
 

المتعلقة فيمنح لمالك العالمة الصيدالنية أو براءة االختراع  التجاريالقانون  أما     
تخضع إلى قانون  قيامه بأعمال تجارية وإمكانية ومحال تجاريا األدوية سجال تجاريا ب

   .التجاري 
  
 

الن  ونأمل، وظل الصناعة الصيدالنية الجزائرية صناعة جنيسة ذات حجم صغير     
تصبح صناعة صيدالنية مخترعة لألدوية أصلية في مخابر جزائرية تغطي حاجات 

ولقد خطى المشرع الجزائري لجلب  ،الخارج  منتجاتها إلىالسوق الوطنية وتصدر 
  .  03/07بأمراالستثمار في الجزائر وتشجيع استغالل البراءات بشكل سليم  

  
القرار الوزاري والحكومي القاضي بمنع استيراد األدوية األصلية األجنبية لكن     

المنافسة لألدوية التي تصنعه محليا فهذا ضد قوانين السوق الحر والمنافسة المشروعة 
لسلع وخدمات  الحر  حرة بين األدوية األصلية واألدوية الجنيسة وحرية األسعار والتبادل

  .بين الدول األعضاء في منظمة التجارة 
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وعذرا  الال حقيقيا لبراءة الدواء األصلي في إقليم أخرغحيث يعد تصدير الدواء است      
 كما تحضر اإلجباريةراخيص وتمنع اتفاقية تريبس الت كافيا لعدم منح تراخيص إجبارية

  . تدعيم الصناعة الصيدالنية الجنيسة وتدعيم أسعار األدوية وتدخل الدولة في تحديدها 
  

        
وقوانين  "تريبس "حيث أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ العامة لالتفاقية          

إلى المنظمة  جزائرفي انضمام ال اإلجراءا يساهم هذأالمنظمة العالمية لتجارة الدولية 
  . تعقيدا أم انه يزيدها العالمية لتجارة 

 
 
ملف االستثمار بملف واحد في  إليداعوحيدة  إدارةكما نص المشرع الجزائري على  

أمام عولمة تدعو إلى مساواة وتكافئ الفرص لكن  سامتا، لكن هل يبقى العالم  2002
من  % 80يعيش في الفقر  ة انه مية لصحلحت المنظمة العابصأر ذلك حيث غيالواقع 

  كي رؤوس األموال يسيرون العالم وهم أرباب السوق العالمي لهم ما %20سكان األرض و
  

أن ثلثي سكان  2005لصحة العالمية في ماي  51قمة وتوصيات وأعلنت إشعارات     
س إذن العالم ليس لهم إمكانية اقتناء األدوية األساسية حين شرع في تطبيق اتفاقية تريب

من سكان   %20أثرت   أحكام اتفاقية تريبس سلبا على تداعيات الصحة العالمية إذ أن 
 %20من سكان العالم لها  %80نتاج العالمي لألدوية و اإلمن  %80العالم تستحوذ على 

  .من نسبة اقتناء األدوية
  

ال  مليار شخص في الدول النامية 2وأضحت المنظمة العالمية لصحة أن حوالي     
ومحمية بحقوق الن أسعارها جد مرتفعة األصلية يمكنهم اقتناء دوري لألدوية األساسية 

 الملكية الصناعية وال تعمل الدول النامية على صناعة أدوية جنيسة بعقود تراخيص
وال تلجئ إلى لجعلها في متناول الجميع  سعر ممكن  وبأقل تعاقدية وعقود شراكة

   .لتسهيل عملية اقتناء األدوية " تريبس" الستثناءات اتفاقية
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 :قائمة المراجع 
 1995الطبعة األولى سنة الوجيز في الملكية الفكرية في التشريع الجزائري  "محمد حسنين"

  .دار المعرفة لنشر بالجزائر 
 رالوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثامن حق الملكية دا" عبد الرزاق السنهوري" 

  .بمصر  1967األولى  لقاهرة لنشر طبعة
  

 :المذكرات والرسائل 
 
نظام فض النزاعات التجارية في إطار المنظمة العالمية "مذكرة ماجستير  تحت عنوان -

كلية بقشت في  جامعة الجزائر وقدمت ون "هند بن عمار" ةمن إعداد الطالب "لتجارة 
  .  2000جوان 5الحقوق بن عكنون في 

من إعداد "المدنية لصيدلي في القطاع الخاص  ةالمسؤولي " عنوان تحت مذكرة ماجستير -
قدمت ونوقشت في جامعة الجزائر بكلية الحقوق بن عكنون بدعوة " طايل عمر"الطالب 

  .  2001ريل با10عامة  في يوم 
من " التراخيص اإلجبارية االستغالل براءة االختراع " تحت عنوان مذكرة ماجستير -

قدمت ونوقشت في جامعة الجزائر " عصام مالك احمد العبسي"إعداد الطالب الموريتاني 
  . 2001ماي 15بكلية الحقوق بن عكنون بدعوة عامة في يوم  

" النظام لالستثمارات في المجال الصيدالني في الجزائر "  تحت عنوان مذكرة ماجستير -
وق بن قدمت ونوقشت في جامعة الجزائر بكلية الحق" طالبي عاشور"من إعداد الطالب 

 2002ابريل  12عكنون بدعوة عامة في يوم 

عولمة االتصال وأثارها على السيادة الثقافية لدول العالم "  تحت عنوان مذكرة ماجستير -
قدمت ونوقشت في جامعة الجزائر بكلية " كمال راشدي "من إعداد الطالب " الثالث 

 . 2003براير ف 05الحقوق بن عكنون بدعوة عامة في يوم 

نعيمة "ة من إعداد الطالب" العالمات في مجال المنافسة " تحت عنوان رة ماجستيرمذك-
قدمت ونوقشت في جامعة الجزائر بكلية الحقوق بن عكنون بدعوة عامة في يوم  "علواش

   2004مارس  16
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النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنية على ضوء "  تحت عنوان مذكرة ماجستير- 
قدمت ونوقشت في جامعة " بن ساعد الهام"ة من إعداد الطالب "ي المعاصرالتطور االقتصاد

  2004يناير 22الجزائر بكلية الحقوق بن عكنون بدعوة عامة في يوم 

المسؤولية الجنائية لألطباء والصيدلة من إعداد "  تحت عنوانرسالة  دكتوراه  -
زائر بكلية الحقوق بن قدمت ونوقشت في جامعة الج" قاضي عبد اهللا زيدومة" الباحث 

  1979مارس  13عكنون بدعوة عامة في يوم 
 
من " عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي "  تحت عنوانرسالة  دكتوراه  -

قدمت ونوقشت في جامعة الجزائر بكلية الحقوق بن "نصيرة سعدي بوجمعة "إعداد الباحثة 
  1987مارس 10عكنون بدعوة عامة في يوم 

 
 
محي محمد " تأليف الباحث " ظاهرة العولمة األوهام والحقائق "  تحت عنوانكتاب -

  .دار شاهين لنشر  1999أستاذ بجامعة اإلسكندرية مصر الطبعة األولى " مسعد 
  
" مرزوق احمد"تأليف الباحث "عقود التراخيص في صناعة األدوية "  تحت عنوانكتاب -

  .دار المعرفة لنشر  2000أول طبعة أستاذ بجامعة الحقوق ببيروت لبنان 
  
من تأليف األستاذ " التراخيص في مجال المستحضرات الصيدالنية " كتاب تحت عنوان -

دار العلوم لنشر مترجم من طرف  2001بجامعة الحقوق ميونخ بألمانيا األول طبعة 
  .بجامعة بيروت " احمد سعد"األستاذ 

  
 "   فتحي دردار"اق العالج من تأليف األستاذ سيدا بين الواقع وأف" كتاب تحت عنوان -

   2002دار علم دار لنشر طبعة األولى 
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 :النصوص القانونية 
 

المتعلقة بالملكية الصناعية والمعدلة ببروكسل في  1883مارس  3اتفاقية باريس المبرمة في 
ندن ، ول 1925نوفمبر  06والهاي في  1911يوليو   02في  نواشنطو  1900ديسمبر  14
ومعدلة في  1967يوليو  14و استوكهلم  1958أكتوبر  31،وليشبونة في  1934يوليو  02في 

  . 1979ستوكهولم 
أكتوبر  2ومعدلة في  1970لموقعة في واشنطن ا)P. c.t( اتفاقية التعاون بشأن البراءات

  1984فبراير  3بنويورك ومعدلة بواشنطن في 1979
 

المتصلة بالتجارة الدولية المبرمة في الفاتح من  ابريل  الملكية الفكرية اتفاقية جوانب 
 .الصادرة عن المنظمة العلمية لتجارة  1994

اتفاقية مدريد المتعلقة بالعالمات التجارية والصناعية وبرتوكول اتفاق مدريد المتعلق 
 . 1979والمعدلة في ستوكهولم  1891بتسجيل الدولي للعالمات 

 
 1957يف الدولي للمنتجات لغرض تسجيل العالمات المبرمة في اتفاق نيس  المتعلق بتصن

 . 1967ومعدلة في ستوكهولم 

 .اتفاق استراسبورغ  بشأن التصنيف الدولي للبراءات 

  t.l.t(- (P.l.t) (معاهدة قانون البراءات
  القوانين

   2009بطبعة مع أخر التعديالت لجزائري االقانون المدني 
   2009بطبعة  مع أخر التعديالت الجزائريالقانون التجاري 
    2009بطبعة  مع أخر التعديالتالجزائري القانون العقوبات 

يتعلق بحماية الصحة وترقيتها  ومعدل ومتتم  1985 فبراير 16المؤرخ في  85/05قانون 
  .بالجزائر  2008يوليو  13المؤرخ في  13/08بأمر 

متعلق بترقية  85/05لقانون  ومعدل ومتتم 1990في يوليو 31المؤرخ  90/17قانون 
  .الصحة العمومية 
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  : المراسيم 
  .المتعلق بتنظيم الصيدلة  1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/138مرسوم 
  .متعلق بتنظيم المواد الصيدالنية  1976أكتوبر  23المؤرخ في   139 /76مرسوم 
لمواد السامة المتعلق بتنظيم وتقنيين ا 1976أكتوبر  23المؤرخ في  140/ 76مرسوم 

  .والمخدرة 
المتعلق بإنشاء و تنظيم اللجنة الوطنية  1980ماي  17المؤرخ في  142/ 80مرسوم  

  .للمدونة المواد الصيدالنية الموجهة إلى االستهالك البشري 

  .متعلق بحماية االختراعات  1993ديسمبر  17المؤرخ في  93/17المرسوم التشريعي 
المتعلق بمراقبة مصداقية المواد  1992فبراير  12مؤرخ في ال 92/65المرسوم التنفيذي 

  .المنتجة محليا أو المستوردة 
المتعلق بتصريح استغالل  1992يوليو  6المؤرخ في  92/284المرسوم التنفيذي رقم 

  إنتاج وتوزيع المواد الصيدالنية  ةمصلح
م الطبي والعالمي المتعلق باإلعال 1992يوليو  6 المؤرخ في 92/286الرسوم التنفيذي 

  .حول المواد الصيدالنية الموجهة إلى الصحة العمومية 
معدل ومكمل لمرسوم التنفيذي  1993ماي  12المؤرخ في  93/114المرسوم التنفيذي 

بتصريح  استغالل لمصلحة اإلنتاج وتوزيع المواد  1992يوليو  6المؤرخ في  92/285
  الصيدالنية 

متعلق بتحديد أسعار األدوية  1993ماي  12ؤرخ في الم 115/ 93المرسوم التنفيذي 
 .والمواد البيطرية 

المتعلق بإنشاء وتنظيم المخبر  1993جوان  14المؤرخ في  93/140المرسوم التنفيذي 
  .الوطني لمراقبة المواد الصيدالنية 

المتعلق بإنشاء وتنظيم الديوان  1993جوان  14المؤرخ في  94/47 المرسوم التنفيذي
  .ني لدواء الوط

المتعلق بتنظيم أمالك والمرافق  1995ابريل  26المؤرخ في  95/119 التنفيذيالمرسوم 
  .التي تخضع ألسعار محددة 
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المتعلق بفوائد المتعلقة بإنتاج وتوزيع  1996يناير  15المؤرخ  96/41 التنفيذيالمرسوم 
  .األدوية الموجهة لطب البشري 

المتعلق بتحديد صالحيات وزارة الصحة  1996 ينايري المؤرخ ف 96/66 التنفيذيالمرسوم 
  .والسكان 
المتعلق بتنظيم إدارة العامة لوزارة  1996يناير  27المؤرخ  96/67 التنفيذيالمرسوم 

  .الصحة والسكان 
يناير المتعلق بإنشاء مهمة وتنظيم ووظائف  27المؤرخ في  96/68 التنفيذيالمرسوم  

  .والسكان  مفتشيه العامة لوزارة الصحة
  التنفيذيمعدل ومكمل للمرسوم  1996يوليو  2المؤرخ في  96/237 التنفيذيالمرسوم  

المتعلق بفوائد المتعلقة بإنتاج وتوزيع األدوية الموجهة  1996يناير  15المؤرخ  96/41رقم 
 .لطب البشري 

 
م وظائف المتعلق بإنشاء وتنظي 1996أكتوبر  19المؤرخ في  96/355 التنفيذيالمرسوم 

  .مخابر التحاليل ومراقبة الجودة ونوعية 
يحدد كيفيات إيداع االختراع 2005  وتأ 2المؤرخ في  05/275المرسوم التنفيذي 

  .وإصداره 
يحدد كيفيات إيداع العالمات  2005 وتأ 2المؤرخ في 05/277المرسوم التنفيذي  

 . وتسجليها 
 

  األوامر 
  المتعلق بحماية عالمات التجارة والصنع  1966مارس  25المؤرخ في  66/57 أمر

  .، األمر المتعلق بالعالمات  2003يوليو  19المؤرخ في  03/06أمر 
  .المتعلق ببراءات االختراع  2003يوليو  19المؤرخ في  03/07أمر 

  : القرارات 
متعلق بتحديد مهام الصيدلي مدير  1993جوان  12قرار الصادر عن وزارة الصحة في 

  .حة إنتاج المواد الصيدالنية أو توزيعها تقني لمصل
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متعلق بتحديد وظائف مؤسسات إنتاج  1993جوان  12قرار وزارة الصحة المؤرخ في 
  .المواد الصيدالنية 

المتعلق بتحديد وظائف المؤسسات  1993جوان  12قرار وزارة الصحة المؤرخ في 
  توزيع المواد الصيدالنية 

  :المقاالت 
الربع الرابع  46العدد "ما المطلوب  عربيا لتنفيذ اتفاقية تريبس " فكرية حماية الملكية ال 

1995 .  
  "أول دراسة جادة إلصالح حقوق الملكية الفكرية في األردن " حماية الملكية الفكرية 

  . 1997الربع الثاني  48لعدد 
  . 2004سنة  14العدد " تزييف األدوية "مجلة االقتصاد األردنية موضوع 

ر الرسمي للملكية الصناعية طالبات تسجيل البراءات االختراع المودعة من عدد المنشو
  54701إلى  55000وطالبات التسجيل العالمات من العدد  99025إلى  99001
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Ouvrages  
  
 

 Collection du c.e.i.p.i préface « Michel d’ Haas » brevet et médicament en droit 
français et européen  
Première édition 1979.Université de Lyon , Droit de la propriété industrielle et 
droit pharmaceutique. 
Droit de la propriété industrielle française « Albert CHAVANE  et Jean Jacques 
BRUSTE »Edition 5 (1979). 
Le médicament générique : procédures scientifiques et techniques de 
développement (Groupe Saidal).  Actes  du séminaire international sur les 
procédures. Alger 18,19 et 20 février 2000. Scientifiques et techniques pour le 
développement des médicaments génériques. 
La pharmacie : Documentation juridique 1997 ; Ministère de la santé et de la 
population. 
Que sais-je ? « Le nouvel ordre économique international «  Maria BETTI ( 
Edition Dahl ab – 1999. 
Que sais je ? L’Economie de marché «  Jean RIVOIR «  Edition 2000 . 
Protection et exploitation de la recherche pharmaceutique. Centre Paul Roubier . 
Institut de Pharmacie industrielle de Lyon. Collection C.E.I.P.I.  1979  Volume  
p150 Edition. 
Protection des produits chimiques et pharmaceutiques « Alice de Pastor » Acte 
de séminaire international sur l’évaluation de la recherche pharmaceutique en 
France , à Paris 2001.Organisé par les laboratoires PFYSER. 
Droit de la propriété industrielle et française « Albert CHAVANE  et Jean 
Jacques BRUSTE »Edition 6 (2005). 
Brevets  d’invention «  Bruno Philip» premier édition 1994   
Thèses 
La dénomination  commune et  marque de la spécialité pharmaceutique  thèse de 
magister de l’université de droit a paris en 1968 ( robert lenay)  
Lois et décrets  
Loi n 85/05 du 16 février 1985 relative a la protection  et la promotion de la 
sante publique . 
Loi n 90/17 du 31 juillet 1990 modifiant et complétant la loi n 85/05 du 16 
février 1985 relative a la protection  et la promotion de la sante publique . 
Décret n 76/138 du 23 octobre1976  ( portant organisation de la pharmacie ) 
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Décret n 76/139 du 23 octobre1976 portant réglementation des produits  
pharmaceutique  
Décret n 76/140 du 23 octobre 1976  portant réglementation des substance 
vénéneuses    
Décret n 80/142 du 17mai  1980  fixant les attribution et  la composition  
Et le fonctionnement de la commission centrale de la nomenclature des produits 
pharmaceutiques destinés a la médecine humaine. 
Décret législative n° 17/93 du 17 décembre 1993 relatif à la protection des 
brevets . 
Décret exécutif n 92/65  du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité 
des produits fabrique localement  ou importés  
Décret exécutif 92/284 du 6 juillet 1992 relatif à  l’enregistrement des produits 
pharmaceutiques destines a la médecine humaine      
Décret exécutif 92/285 du 6 juillet 1992 relatif à  l’autorisation d’exploitation 
d’un  établissement de production et ou de distribution des produits 
pharmaceutiques 
 Décret exécutif n° 92/286 du 6 Juillet 1992 relatif à l’information médicale et 
scientifique sur les produits pharmaceutiques 
Décret  exécutif n° 93/114 du 12 Mai 1993 modifiant et complétant le décret 
exécutif n° 92/285du 6 Juillet 1992 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un 
établissement de production ou de distribution de produits pharmaceutiques. 
Décret exécutif n° 93/115 du 12 Mai 1993 relatif à la modalité et à la 
détermination des structures des prix des médicaments et produits vétérinaires. 
Décret exécutif n° 93 /140 du 14 Juin 1993 portant création, organisation et 
fonctionnement du laboratoire national de contrôle   des produits 
pharmaceutiques. 
Décret exécutif n° 94 / 47 du 9 Février 1994 portant création de l’office  national 
du médicament. 
Décret exécutif n°95 / 119 du 26 Avril 1994 portant classification des biens et 
des services soumis au régime des prix réglementés. 
Décret exécutif n° 96 / 41 du 15 Janvier 1996 relatif aux marges plafonds 
applicables à la production et à la distribution des médicaments à usage de la 
médecine humaine. 
Décret exécutif n° 96 / 66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du ministère 
de la santé et de la population. 
Décret exécutif n° 96 / 67 du 27 Janvier 1996 portant organisation de 
l’administration centrale du Ministère de la santé et de la population. 
 Décret exécutif n° 96 / 68 du 27 Janvier 1996 portant création, mission, 
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du Ministère de la santé 
et de la population. 
Décret exécutif n° 96 / 237 du 2 juillet 1996 modifiant et complétant le décret 
exécutif n° 96 / 41 du 15 Janvier 1996 relatif aux marges plafonds applicables à 
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la production et à la distribution du médicament à usage de la médecine 
humaine.  
 Décret exécutif n° 96 /355 du 19 Octobre 1996 portant création   organisation et 
fonctionnement du réseau des laboratoires d’essai et d’analyse de la  qualité. 
Arrêté  du 12 Juin 1993 fixant les conditions de qualification du pharmacien 
directeur technique d’un établissement de production et ou de distribution de 
produits pharmaceutiques. 
Arrêté du 12 Juin 1993 fixant la composition et les conditions de 
fonctionnement de la commission centrale d’agrément d’établissements de 
production de produits pharmaceutiques. 
Arrêté du 12 Juin 1993  fixant la composition et les conditions de 
fonctionnement de la commission d’agrément d’établissement de  distribution  
de produits pharmaceutiques. 
LES SITES INTERNET : 
Loi sur les brevets http://merchfrosst.ca/f/research/patent/rev-linkagehtm- 
20pages le 18/07/2001 à 10h 30.         
http://www.ncbi.nlm.n.in.gov/entrez/quer.fcgi?c.m.ddisplay8cCB=pub 
 le 20/03/1998 au 23/03/1998 
« Négociations et accords commerciaux »  
« Règlements des différents» 
 http://www.defit–maec.gc.ca/tna.Nac/summary-f.asp 
points saillant- cadre de compétitivité sectorielle pour l’industrie pharmaceutique  le 
23/031998  
http://strategis.ic.gc.ca/ssgf/pho01447f.htm-reunion  du14/05/2001.fax 6139545031 
cadre de compétitive té  sectorielles pour l’industrie pharmaceutique. 
http://arbitre.wipo.int/domains/index.fr.html 
 http://wwwarbiterwipoint/aandncentr/ny-onvention/indexhtml 
http://wwwwto.org/wto/intellec/l-inpon.htm(trips) 
http://www.arbitre.wipo.int/aandncenter/ny-onvention/index.html 
 http://www.wipo.int/eng/inplex/woparo.htm(trips) 
 http://www.wipo.int/eng/inplex/wo.maao.htm (convention de paris) 
 http://www.wipo.int/eng/inplex/wo.maao.htm. 
(convention de Madrid l’enregistrement international des marques)  
 (convention of patent coopération treaty) 
  http://wwwwipo.int/eng/inplex/wnoico.htm(arrangement de Nice ) 
 http:www.oms.fr 
 http://www.oms.com. 
http://wwwwipo.int/eng/pct/treaty/inhttp://www.acadymy.mail©wipo.int 
 http://www.inapi.dz 
 http://www.onu.com 
 http://www.ogm.fr 
 http://wwwong.fr 
 http://wwwacademy.wipo .int 
 http://www.wipo ©un.org 
 http://www.plt.fr 
 http://www.tlt.com 
 http://wwwplt.com 
 http://wwwtlt.fr 



131 
 

 http://wwwt.f.1.fr 
 http://www5.fr 
 http://wwwfrance2.magazine .medical.fr 
 http://wwwe=m6.fr 
 http://www.unesco.fr 
http://wwwfao.fr 
http://www.lencet/public.comhttp://www.foujisawa.comhttp://www.gougel.fr 
http://www.yohoo.fr 
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