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مؤؤؤؤؤاألمم المؤؤؤؤؤا اامع ؤؤؤؤؤاض اايؤؤؤؤؤنب    ؤؤؤؤؤع ما   م ؤؤؤؤؤ    ا ؤؤؤؤؤ  
اامبندئ وااق اعا اامنصفة اامعفق عل هن األفنقنً مع اد مجم عة 

 الطماف من أ ل مكنف ة ااممنر نت ااعجنرية ااعق  اية
 2015متوز/يوليه  10-6جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت6البند 

اانظم في مقعمحنت ألهاف إاى أل ي ن اامجم عة وزيؤندض ألو يماؤنب بمؤن فؤي 
 مكنف ة ااممنر نت ااعجنرية ااعق  اية ذاك ااع نون اااواي في م اان 

 دور اامننفية في قونع ااميع ضمات ااص ا   ة وف ائاان الميعهلك ن  
 مذكمض أعاألهن أمن ة الو كعند  

 تنفيذي موجز  
هتدددس ايااددن املناإىلددن  ا جودد  األاددوال منااددبن لخمىلددنصخيه مددن  دد ل عن دد يصا  

األااايه: اإلنفاذ والدعوة. ومد  ذلد ، عندد الىلدو   ا الوبدول أفدي  ىلإاد   ا املنن دا ، 
رمبددا ت تيددوا تددداأح مياإلددن الىلددخون املةدد  أاملناإىلددن ا قادداد املىلنلادد ا  ال دديدتنين  دد  

قارنن م  اجملات  القانونين األ  ى. ونظ اً  ا ىلا اياان املناإىلن آلين غح ىلإا  نقان أداين، أامل
مينمخددن الناددور نىلددبياً، ولينصددا مبفدد ة أددالناور، مهدددر  ي ق ددا ىلليددن ىللدد  لقدددرهتا عخدد  تيميدد  
اجلصود املبذولن ا  ذا اجملال. وينناول  ذا النق ي  أوض املفي   ال ئيىلين املنوخقدن أاملناإىلدن ا 

ناعن املىلنلا ا  ال يدتنين اليدو.. ويقدد. النق يد  ىلم خدن مىلدنمدة مدن وتيدا  قادائين  نخفدن ب
أفأا الفوائد الد  تودود عخد  املىلدنصخيه مدن  نفداذ قدوانه املناإىلدن، ويوبد  أدبوض الندداأح الد  

 هتدس  ا حتىله ىلنفان الدعوة  ا املناإىلن ا بناعن املىلنلا ا  ال يدتنين. 
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 مقامة  
تدددؤدي بدددناعن املىلنلاددد ا  ال ددديدتنين دوراً مصمددداً ا حتىلددده ال عايدددن ال دددلين عخددد   -1

الناددال الوددامل . وتدددعو مانيددن مددن األ ددداس اإل ائيددن لألفيددن  ا حتقيددق ىلوجدده حتىلددن  دددددة ا 
. ومدد  ذلدد ، يوددال اددو مخيدداري شددة  ا الوددا  مددن عددد.  2015ال عايددن ال ددلين  خددول عددا. 

 خ  األدوين والخقاحا  األاااين ىلو من عد. احل ول عخيصا ماخقاً. لفاين إ ص احل ول ع
ومن ع قن ت اأط أه امل ض والفق ؛ إي دحاً مدا ي داب الندام أدأم اض ألردم إقد اء. وقدد  -2

يفند إق  م أىلبب م ضصم، وينفاقم م ضصم أاشنداد إقد  م. غدح ىلا الوديدد مدن األمد اض الد  
ميين الوقايدن منصدا ىلو يفيفصدا ىلو ع جصدا أننداول عددد بداح نىلدبياً تؤث  عخ  األشةاص الفق اء 

 من األدوين األاااين،  ذا تواإ   أأاوار ميىلورة.
ويددددددؤدي ضددددددوف امليزانيددددددن املة  ددددددن خلدددددددما  ال ددددددلن الوامددددددن، واترتفدددددداد املادددددد د ا  -3

ال عخد  الددواء. . وا الوقت نفىلده، ينزايدد اإلنفد(1)امل  وإا ،  ا  أااء وتحة النمو اتقن ادي
، أخغ  مجدا  اإلنفدال عخد  األدويدن ا أخدداا منظمدن النوداوا والننميدن ا امليدداا 2012إف  عا. 

أخاددددددت مبيوددددددا  األدويددددددن ا الوددددددا   ،2013مخيددددددار دوتر. وا عددددددا.  800اتقن ددددددادي اددددددو 
بخدددغ مخيدددار دوتر، و دددو ىلعخددد  مىلدددنوياهتا عخددد  اإل ددد ل، ويانوقددد  ىلا ين ددداوز  دددذا امل 980 ادددو

 .(2)2015ت يخيوا دوتر  خول عا. 
وحتظدد  املناإىلددن أاألليددن ألرددا تدد غم ال ددناعن عخدد  تددوإح اددخ  و دددما  ىلعخدد  جددودة  -4

أأاددددوار منةفاددددن. وا بددددناعن املىلنلادددد ا  ال دددديدتنين، مييددددن ىلا حتف ددددز املناإىلددددن الفدددد لا  
ىلددددنن وىلا تفددددد   املنن ددددن لأدويددددن ذا  الو مدددددن الن اريددددن عخددددد  ااددددنلدا  ىلدويددددن جديددددددة و 

 الف لا  املنن ن لأدوين اجلنيىلن عخ  توإح أدائ  ىلق  او اً. 
ا املائن من الناتج احملخ  اإلمجدا ، حيدي يدأ   1.5وأخغ منواط اإلنفال عخ  األدوين  -5

. ومييددن (3)ا املائددن مددن النداتج احملخدد  اإلمجددا  مدن الدولددن، والبدداق  مدن م ددادر  ابددن 0.8ادو 
__________ 

، ننددائج تقيدديم القدددرة عخدد  شدد اء األدويددن عخدد  2013الدددائ ة اتحتاديددن ملياإلددن اتحنيددار )اتحتدداد ال وادد (،  (1)
ىلاام حتخي  ىلاوار املىلنصخ  وحتديد ىلاوار األدوين ا اتحتاد ال وا  )ىلادرجت مواضي  احتادين( وعخد  ىلادام 

حتددداد األوروم، وةموعدددن دول اتقن دددادا  ىلادددوال مقارندددن ا أخدددداا ىل ددد ى، منصدددا راأادددن الددددول املىلدددنقخن، وات
الناشددددددددددلن )ال ازيدددددددددد  واتحتدددددددددداد ال وادددددددددد  والنددددددددددد وال دددددددددده وجنددددددددددوب ىلإ يقيددددددددددا(. منددددددددددا  ا املوقدددددددددد  الفددددددددددبي  

http://en.fas.gov.ru/netcat_files/560/719/h_1687770528011495271836c96cbf82ec جددددد ى ات ددددد د ،
 .2014ىليخول/ابنم   29عخيه ا 

(2) Thomson Reuters, 2014, Thomson Reuters Annual Pharmaceutical Factbook projects industry’s 

sales will reach $1 trillion in 2014،   مندا  عخد  املوقدhttp://thomsonreuters.com/en/press-releases/ 

2014/thomson-reuters-annual-pharmaceutical-factbook-projects-industrys-sales-will-reach-1-

trillion-in-2014.html 2015نيىلاا/ىلأ ي   27، ج ى ات  د عخيه ا. 
(3) OECD, 2013, Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing،   مندا  ا املوقدد

http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf28 ، جدددددد ى ات دددددد د عخيددددددده ا 
 .2014تف ين األول/ىللنوأ  
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املىلدددنصخ  واحليومدددن لخيصمدددا عخددد  األدويدددن أأادددوار  اإىلدددن ىلا حتىلدددن إددد ص ح دددوللىلياادددن املن
 ميىلورة عن   يق عن  ين ىلااايه لا: اإلنفاذ والدعوة. 

وليس اياان املناإىلن،  و الذي يصيمن ا الي دح مدن مندا ق  ،غح ىلا الننظيم اإلداري -6
 احليوما  أأاوار ميىلورة. الوا  عخ  اجلصود ال امين  ا توإح األدوين لخمىلنصخيه و 

وقد ىلدى الننظيم اإلداري ال ار.، رغم جناحه ا ت بيدت ىلادوار ىلدويدن مويندن،  ا تفداقم  -7
النلديا  املنوخقن أإنفاذ قوانه املناإىلن ا القااد اخلاص. وتىلصم الددعوة  ا املناإىلدن ىلياداً ا 

ًن لخمىلددنصخ . وحتظدد  ايااددن املناإىلددن ىلل دد  شددفاإيًن وإواليددًن وم ءمدد هتيلددن أيلددن لخننظدديم اإلداري
دد   أاألليددن ا لدد  مددن القادداعه الوددا. واخلدداص، وينبادد   ي ق ددا مزيددداً مددن ات نمددا. ليدد  تيم 

 اجلصود األ  ى املبذولن ا  ذا اجملال. 
وينندددددداول  ددددددذا النق يدددددد  أوددددددض املفددددددال  املنوخقددددددن أاملناإىلددددددن ا بددددددناعن املىلنلادددددد ا   -8

من وتيدا  قادائين  نخفدن أفدأا ليفيدن اادنفادة املىلدنصخيه مدن  نفداذ  ال يدتنين، ويا   ىلم خن
قددوانه املناإىلددن، ويوبدد  أنددداأح لنلىلدده ىلنفددان الدددعوة  ا املناإىلددن ا بددناعن املىلنلادد ا  

 ال يدتنين.
ويىلددددنند  ددددذا النق يدددد   ا  ددددو  وتقدددداري  دوليدددددن حدي ددددن ا  ددددذا اجملددددال، منصددددا تقددددداري   -9

املنلدة خلدما  املفاري ، واملنظمدن الوامليدن لخمخييدن الفي يدن، ومنظمدن  ألمماألونيناد، ومينب ا
 ال لن الواملين، ومنظمن النواوا والننمين ا امليداا اتقن ادي، واتحتاد األوروم.

 مشنكل اامننفية -أو ً  
مييددددن، أفددددي  عددددا.، ىلا ياوددددزى ضددددوف م ونددددن الاخددددب املدددد تبط أ ددددناعن املىلنلادددد ا   -10

ن  ا الادددداأ  الادددد وري لخوديددددد مددددن األدويددددن، وذلدددد  لوددددد. وجددددود أدددددائ  ومناخبددددا  ال دددديدتني
شددد لا  الندددأمه.  تااينصددداوىلا  واىلا يوإ  دددا املنن ددد ةموعدددن املنن دددا  الددد  مهدددب عدددنتنظيميدددن 

وينميز ع ض األدوين ذا  الو من الن ارين أقوة اوقين لبحة أىلبب أ اءا  ات رتاد ال  تووض 
تؤلددد الفدد لا  املنن ددن لأدويددن ذا  الو مددن  ا ىلنفددان البلددي والناددوي  الدد  حاتاددن مار اليبدد

الن اريددن ىلرددا ضدد ورين ليدد  تادد   ىلدويددن جديدددة ا الىلددول. ورغددم تزايددد عدددد الفدد لا  املنن ددن 
الذي يؤدي  ا تزايد قدوة املناإىلدن،   ثدد  تادح لبدح ا  جلنيىلن ا البخداا ال اعدة،لأدوين ا

ا  ال ائددة املنن دن لخمىلنلاد ا  ال ديدتنين. وي دح ذلد  شدواغ  تنوخدق أاملناإىلدن، ت تيب الفد ل
 وينواب  ارتفاد األاوار أىلبب  ذه اخل ائ  الىلوقين. 
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 1اجلدول 
 داتاااشمكنت اا شم الوائل اامنعجة الميع ضمات ااص ا   ة من ح ث اإليم 

 2013 2012 2011 2010 
 إايزر  إايزر إايزر األم ييين()الوتيا  املنلدة  إايزر 1
 نوإارتيس  نوإارتيس نوإارتيس نوإارتيس )اويىل ا( 2
 اانوا محن آند لو محن آند لو روش )اويىل ا( 3
 محن آند لو اانوا اانوا محن آند لو )الوتيا  املنلدة( 4

 GlaxoSmithKline روش  روش )إ نىلا( اانوا 5
)املمخيددن املنلدددة غ لىلددو ثيددي ل يددن  6

 (ل ياانيا الوظم  وىلي لندا الفمالين
 روش غ لىلو ثيي ل ين غ لىلو ثيي ل ين

 ىلارتا زينييا ىلارتا زينييا ىلارتا زينييا )الوتيا  املنلدة( جونىلوا آند جونىلوا 7
جونىلوا آند  جونىلوا آند جونىلوا جونىلوا آند جونىلوا )املمخين املنلدة( ىلارتا زينييا 8

 جونىلوا
 ليخ  ليخ  ليخ  )الوتيا  املنلدة( ليخ  9
 ىلأف  تيفا تيفا )الوتيا  املنلدة( ىلأف  10

، مندا  ا املوقد  PM Group, 2015, Top 25 pharma companies by global sales. PM Live امل در:
ات دددد د ، جدددد ى http://www.pmlive.com/top_pharma_list/global_revenuesالفددددبي  النددددا : 

 .2014تف ين ال ال/نوإم   1عخيه ا 

 ااش اغل اامع لقة بنامننفية في ااقونع اا نم -أاف 
هبددددددس ت شددددديد اإلنفدددددال عخددددد  املىلنلاددددد ا   ذ البخدددددداا تدددددداأح لننظددددديم األادددددوارتنةددددد -11

ال دديدتنين و فدددض ىلاددوار األدويدددن ا نظدددم رعايددن ال دددلن الوامدددن. وينخددف  ارادددا  وضدددواأط 
بدددنف  حتديددد ىلاددوار املىلنلادد ا  ال دديدتنين مددن أخدددد  ا آ دد . وعندددما تيددوا املنن ددا  ا

دد ىلاوار األدوين ا ع ج  ىلقد  ادو  إيده. وعنددما ذلد  ال دنف مبدا يىلداوي  أدائ  منقارأن، حتا
ددد األادوار عخد  ىلادام مقارندا   ييوا لددواء مدا أادون أددائ  منقارأدن، مدن الفدائ  ىلياداً ىلا حتا
األادددددوار الوامليدددددن لأدويدددددن البديخدددددن. وعنددددددما ييدددددوا دواء مدددددا مددددددرجاً ا قائمدددددن األدويدددددن احليويدددددن 

الن زئدن ونىلدبن  دامش  ، يا   ج اءا  حتديد  امش ال أح ا جتدارة اجلمخدن وجتدارة(4)واألاااين
الدد أح الق ددوى لننظدديم بددار.. وتددنظم أوددض البخددداا ىليادداً ىلاددوار و دددما  جتددار املىلنلادد ا  

__________ 

ددن مددن تخبيددن احنياجددا  غالبيددن  (4) األدويددن األاااددين، وإقدداً لنو يددف منظمددن ال ددلن الوامليددن،  دد   األدويددن الدد  متي 
أيميدا  الىلياا من  دما  ال عاين ال لين؛ ولذل  يافرتض ىلا تيوا  ذه األدوين منواإ ة ا مجيد  األوقدا  

(. وتد د  دذه 32-31ن وأأادوار مييدن لأإد اد واجملنمد  حتمخصدا  )قد ار مجويدن ال دلن الوامليدن مناابن وأاجل عا  املنااب
األدويددددن ا قائمددددن منظمددددن ال ددددلن الوامليددددن النموذجيددددن لأدويددددن األاااددددين )الابوددددن ال امنددددن عفدددد ة( ال ددددادرة ا 

   .2013نيىلاا/ىلأ ي  
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ال يدتنين أاجلمخدن، هبددس م اقبدن ىلي ت عدب  يدن ا الىلدول. ورغدم ذلد ، مدن املميدن ىلياداً 
 ىلا ي ح الننظيم اإلدارين شواغ  تنوخق أاملناإىلن. 

ار. لأاوار  ا ت بيت ىلاوار ىلدوين مويندن، ولينده قخ د  مدن تدواإ  ىلوًت، ىلدى الننظيم ال  -12
البدائ  ال  ي ن لأدوين ذا  الو من الن ارين، ورإ   امش رأح األدويدن غدح اخلاضدون لخننظديم، 
حيي حتول جتار اجلمخدن وجتدار الن زئدن  ا األدويدن غدح املنظمدن البا ظدن الد من لنودويض ىلرأداحصم 

،  ا ىلا منواددط ىلاددوار 2011تفددح أيانددا  ولددات  النلخيدد ، اخلابددن أوددا. املفقددودة. إمدد ً ، 
ا املائدددن  10.8ا املائدددن، أاملقارندددن مددد   8.8األدويدددن املىلدددنةدمن لأغددد اض الابيدددن ارتفددد  أنىلدددبن 

لأدويددن غددح املدرجددن ا القائمددن النموذجيددن لأدويددن األاااددين، وارفددض منواددط ىلاددوار األدويددن 
 .(5)ا املائن 3.3الايب أنىلبن  املدرجن ل انةدا.

. إف  أوض البخدداا، (6)ثانياً، تفنص  احليوما  أأرا جصا  مفرتين تفنق   ا اليفاءة -13
قدددد يىلددد    خدددو احليومدددن املةولدددوا ادددخان حتديدددد األادددوار أالنفددداوض مددد  امل دددنوه احملنيددد ين، 

ن. ومدن شدأا اتإنقدار  ا اانومال تخ  الىلخان لنلقيق ميااب  ابدن،  دا يبددد املدوارد الوامد
املىلدداءلن والفددفاإين ىلثندداء املناق ددا  والنفدداوض ىلا ميصددد ىلرضدداً   ددبًن لخفىلدداد،  ددا ي ددح شددواغ  

إددد ص غدددح  أفدددأا املناإىلدددن. ومدددن املميدددن ىلا يدددؤدي الفىلددداد ا عمخيدددا  الفددد اء الودددا.  ا  مهددداد
 منياإلن تؤث  عخ  املناإىلن.

يدد  الناأوددن لقادداد ال ددلن الوامددن دور ا النددأثح عخدد  نظددم النوز  ثال دداً، لأ بدداء ا أوددض -14
دده امل ضد  عخد  غددح  ددى ادو شدد اء األدويدن األغخد  مندداً. ومبدا ىلا لأ بدداء  مبيودا  األدويدن، وياوج 

وحددد م احلددق ا وبددف األدويددن، دوا ىلي  يددار لخم ضدد  ا الدددواء املوبددوس لددم، قددد تيددوا 
لىلددو  واجلددودة،  دد  احملدددد لأدويددن املةنددارة. وا  اراددا  ال شددوة ومددنح   ددم عخدد  الدد من، ت ا

أودددض البخدددداا، تدددؤدي املمارادددا  املةخدددن أاملناإىلدددن املن دددخن أالفىلددداد  ا زيدددادة مباشددد ة ا ادددو  
األدويددن وتقييددد اددب  ح ددول املىلددنصخيه عخدد  الدددواء الفوددال وامليىلددور الدد من. وا النددد، مدد ً ، 

نظدا. تقددا ال عايدن ال دلين، ت ث د  عخد  األدويدن  حيي تفي  املماراا  املةخدن أاملناإىلدن ا
. وتدددع  اجلصددا  بدداحبن امل ددخلن ا  اجييىلددناا (7)ا املائددن مددن املددوا نه 35األاااددين  ت 

__________ 

   .1انظ  املخلوظن  (5)

(6) J Clark, 2005, Competition advocacy: Challenges for developing countries, OECD Journal of 

Competition Law and Policy, 6(4): 69–80, available at http://www.oecd ilibrary.org/docserver/ 

download/2404051ec003.pdf?expires=1429540476&id=id&accname=ocid57015274&checksum=

F35EC94A2EDDF8D196B24D62017BF391 2015نيىلاا/ىلأ ي   24، ج ى ات  د عخيه ا.  

(7) CUTS Center for Competition, Investment and Economic Regulation, 2008, Dealing with 

anticompetitive practices in the Indian pharmaceuticals and the health delivery sector, Briefing 

Paper No. 5, available at http://www.cuts-international.org/pdf/CCIER-3-2008.pdf,،  جد ى ات د د
   .2015نيىلاا/ىلأ ي   20عخيه ا 
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ولوادددنارييا ىلا اتإنقدددار  ا الفدددفاإين يىلدددصم ا تىلددد ب املدددوارد الوامدددن  ا املىلنفدددفيا  اخلابدددن 
 .(8)لأ باء ىلو ملمارااهتم اخلابن

 ااش اغل اامع لقة بنامننفية في ااقونع ااخنص -بنء 

 تىلود ا القااد اخلاص  اراا   خن أاملناإىلن تنوخق جبانب الو ض وجانب الاخب. -15
 ،الن عدب أالواداءا  م د  إف  جانب الو ض، تاىلنةد. اتتفاقدا  األإقيدن النموذجيدن -16

لنلديدد األادوار ولىلدب ىلرأدا   أدوا  تقخيديدنن لداملقا ودعمخيدا  و نفاء تين   احنياريدن، و 
احنياريددن. ىلمدددا اتفاقدددا  الددددإ  مقاأددد  الندددأ  ، و ددد   ارادددن  خدددن أاملناإىلدددن ىلقددد  شددديوعاً ولينصدددا 
مننف ة، إنىلدنلق ا نمامداً  ابداً مدن الىلدخاا  املونيدن أاملناإىلدن. وتفدي   دذه اتتفاقدا  عنددما 

اءة أدددإ  مبخددغ  ا شدد لن مناإىلددن   اليخ ددأ بدداحب أدد اءة  ا تىلددوين الدددعاوى القاددائين املنوخقددن أدد
. وا ط منن ن ملىلنلا  جنيس ل  يؤ    ااه إلنناج دواء مناإس ىلو ينةخ  عن  دذه اخلاد

ر  جلنددن الن ددارة اتحتاديددن ا الوتيددا  املنلدددة تيخفددن تىلددويا  الدددإ  مقاأدد  ، قددد  2010عددا. 
 ا الىلدنن. ونني دًن لدذل ، مخيدارا  دوتر 3.5مببخدغ  ،ال  ينيبد ا املىلنصخ  األم ييد  ،النأ  

ا  دذا الندود مدن اتتفاقدا  مد ا  عديددة  املناإىلن ا الوتيا  املنلدةاملونين أولات   ونت ال
أ ددفن بددديق لخمليمددن ا  جدد اءا   ابددن، وادداند    ددذه الولددات  ىلمددا. احملددالم، وشددارلت

 . (9) ذه اتتفاقا  من  اجلصود النف يوين ال امين  ا
ق أالىلدددخون األحدددادي اجلاندددب مل دددنو  األدويدددن، إدددإا  اددداءة اادددنا ل م لدددز وإيمدددا ينوخددد -17

عقبدددا  رئيىلدددين ىلمدددا. د دددول املنن دددا  اجلنيىلدددن ا  ياددد  اليمندددن مدددن جاندددب مدددالي  الددد اءا 
وتاوي  دا  ملنن دا  ال ديدتنين اجلديددةعدن ا ة أدأا البلديدالىلول. وثنج ماورو األدويدن اجلديد

  خاملندنج األبد ىلبدلاب وحتفصدا  دا   لبدحة. وعدادًة مدا يىلدو ىلنفان أا ظن النيخفدن  وتىلويقصا
عخددد  تقييدددد  مدددا ثفدددز ملدددديصم إدددإا  ا محايددن منن ددداهتم ومفدددنقاهتا أل دددول إدددرتة  يندددن، ولددذل  

 املناإىلن.
وعخددد  مددددى ادددنوا  عديددددة، لاندددت اتادددرتاتي ين ال ئيىلدددين لخفددد لا  بددداحبن الو مدددن  -18

ا  املنن ن ألدوين جنيىلدن  د  رإدض مدنح الرت دي  لدا ىلو الف ل نفاط الن ارين لوقف ىلو تأ ح
اشرتاط دإ  عوائد أا ظن أفي  غح موقدول. إمد ً ، قدد ياوند  حتديدد عوائدد أا ظدن أفدي  غدح 

__________ 

(8) United Nations Development Programme, 2014, Building transparency, accountability and anti-

corruption into the post-2015 development framework, Discussion Paper  منددددددددددددددددددددددددددددددا  ا املوقدددددددددددددددددددددددددددددد ،
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN93602.pdf 20، ج ى ات  د عخيه ا 

 .2015نيىلاا/ىلأ ي  

(9) OECD, 2014, Summary record of the Discussion on competition and generic pharmaceuticals, 

DAF/COMP/M (2014)2/ANN3, 6 November: مندا  ا املوقد ، http://www.oecd.org/officialdocuments/ 
publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/M%282014%292/ANN3/FINAL&doclanguage=e ،

 .2015نيىلاا/ىلأ ي   24ج ى ات  د عخيه ا 
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موقول رإااً غح ب يح ملنح الرت ي . إال    القائمن عخ  املناإىلن جتيز لخفة  ىلا يىلنا  
ألدويدن املىلد خن ىلو توليفدا  مىلد خن مدن اجل عدا  أ اءا  ات رتاد ا تىلويق نىلخ جنيىلن مدن ا

األمد اض املزمندن ىلو الد   توداج. إدإذا لداا احل دول عخد  األدويدن الد  (10)مقاأ  دإ  عائدد موقدول
تفي  ع جاً منقذاً لخلياة خيا  لقيود غح موقولن، ت ايما ا حالدن األمد اض الد  تدؤث  عخد  

 خلن الوامن لخ مصور.ن در أوض احليوما  ر  اً لخم االفق اء، 
ااددرتاتي يا   خددن  األبدخين ملنن ددا ا بدداحبن وا الىلدنوا  األ ددحة، وضددوت الفد لا  -19

املنن ددا  اجلنيىلددن ىلو   حصددا ا الىلددول، وذلدد   تاددوي  وقددف ىلو تددأ حل أاملناإىلددن ىلل دد  توقيددداً 
 ىلااااً أالن ديد املىلنم  ا املننج و د ال تايحا   فيفن عخيه و قامن دعاوى قاائين بورين.

ملنن ددددا  األبددددخين عخدددد  ا بدددداحبن وتىلدددداعد ااددددرتاتي يا  الن ديددددد املىلددددنم  الفدددد لا  -20
 دذه هتدا ومفدنقاهتا. وليد  تادمن احل ول عخ  ىللفأ وىلوا  وىل ول محايدن  يندن لد اءا  منن ا

قدد اتانل ار احل  ي أاملنن ا ، عخ  األق  حىت راين إرتة احلمايدن األااادين لخد اءة،  الف لا 
واجل عدا ، و د  نظدم مييدن ىلا  والرتليدب الن صيدز الوديد من  خبا  تىل ي  أ اءا  نظمتقد. 

يدددداا ل ددددحة أااددددم ةموعددددن تيددددوا وااددددون مددددن حيددددي الناددددال واملاالبددددن. ويافددددار  ا ذلدددد  ا ىلح
م مقد. الاخب،  مدا  وعداً و مدا أنداًء عخد   خدب ال اءا . وينفأ  خب ال اءة اجلزئين عندما يقىل  

 . (11)مينب الدراان،  خب ال اءة األبخين  ا واحد ىلو ىلل   من  خبا  ال اءة األضيق نااقاً 
اد ال ددووأن الدد  تواجصصددا الفدد لن وأزيددادة ل اإددن ةموعددن الدد اءا  ىلو الدد اءة اجلزئيددن، تددزد -21

يددرن املنن ن لخدواء اجلنيس ا     النىلةن اجلنيىلن من املننج ال ديدتل األبدخ  ا الىلدول. و 
تخد  اجملموعدن األلد  ادييوا  ا مجي  م نو  األدوين اجلنيىلن ىلا عدداً قخيً  جداً من الد اءا 

مدددن غدددح املميدددن النألدددد قبددد    ددد ل  ننص  أددداملننج الدددذي يقرتحدددوا  نناجددده، وليدددنبددداحلاً واددديا 
ييددوا موضددود ىلمدد  قاددائ  مددان  مؤقددت. وأوبددارة  منددن صم مددن ىلندده لددن يننصدد  الدد اءا ، ومددن م

ىل  ى، قد تيوا ال اءة األبخين ال  حتم  املننج، م   أ اءة ا درتاد املدادة األااادين، قدد اننصدت 
اءا  املنودددة املنوخقدن أاملىلنلاد  إرتهتا، ورغم ذلد  قدد تننصد  النىلدةن اجلنيىلدن واحددة مدن الد  

ال يدتل األبخ . ويصدس  ذا النود من اارتاتي يا   خدب الد اءة  ا تدأمه موقدف تناإىلد  
مدن عدد. اليقده القدانول والن داري  قددر لبدح نصيلنأا الىلول،  الف لا  األبخين ملنن ا  ىلم  

لذل ، يبدو ىلا ةموعدا  الد اءا  وقف املناإىله. و ل قاأ  لخبقاء جنيس دواءىلي  أفأا د ول
والددد اءا  اجلزئيدددن هتددددس  ا هتيلدددن وضددد  مدددن عدددد. اليقددده القدددانول لخمناإىلددده املنن ددده لأدويدددن 

إيما ينوخق جبصدود  نفداذ القدوانه و اجلنيىلن؛ وم  ذل ، إإرا قد توين زيادة ا اتأنيار الندرمه . 
__________ 

(10) SM Flynn, 2014, Using Competition Law to Promote Access to Medicines, https://www.wcl. 

american.edu/pijip/download.cfm?downloadfile=34080B0A-C32A-6A22-22ED8491FC3EB62B ،
 . 2015نيىلاا/ىلأ ي   27ج ى ات  د عخيه ا 

، مندا  Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report، 2008املفوضدين األوروأيدن،  (11)
 ،http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_en.pdf ا املوقدددددددددددد 

 .2015نيىلاا/ىلأ ي   20ج ى ات  د عخيه ا 
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ن الوخيدا إليااليدا ا قاددين مي دد  قد ار احمليمدن اإلداريدداملنا ادن لدذا الندود مددن اادرتاتي يا  الد اءة، 
 ىلدناه، ىلحد  تاور أفأا  ذا املوضود. املوجز ايزر،إش لن 
وا أوض احلدات ، قدد تاىلدنةد. ةموعدا  الد اءا  والد اءا  اجلزئيدن لأبدول ت غد   -22

ا ياد  عقبدا  دعاوى قادائين،  دمن  قامن  األبخين أدوينلالف لا  املنن ن  تنمينعنصا لي  
أإمهداد تيداليف واادنةدا. األوامد  القادائين ملند    ابدن ىلما. د ول األدويدن اجلنيىلدن ا الىلدول،

أيدد  املنددنج اجلندديس. وا الوقددت الددذي قددد تنددواإ  إيدده لخفدد لا  اليبددحة املنن ددن لأدويددن اجلنيىلددن 
ث  الفدد لا  ال دداحة املددوارد املاليددن الدد  متينصددا مددن  قامددن دعددوى قاددائين  ويخددن وميخفددن، قددد تنددأ

أفددددة أزيدددادة تيددداليف الددددعاوى القادددائين. وتدددؤدي األوامددد  القادددائين املانودددن املؤقندددن  ا منددد  ىلي 
 شدد لن بدداحة منن ددن ألدويددن جنيىلددن مددن أيدد  منن صددا، ا حدده انوابدد  الفدد لن املنن ددن لخدددواء

  اءة.م  ىلي اننصان لخ    قاً  مج  الووائد من منن صا أاام عد. النىلامح األبخ 
عخددد  قيدددا.  عمومددداً  وتنادددوي عمخيدددن  د دددال تايدددحا   فيفدددن عخددد  املندددنج ىلو تايدددح املندددنج -23

ون بدداحبن الو مددا  الن اريددن أادد   ت ليبددا  جديدددة مددن األدويددن املىلدد خن قبيدد  الفدد لا  امل ددن  
اإىلدن اننصاء إرتة محايدن أد اءة النىلدةن القدميدن مدن الددواء، م ادلب الددواء القددا الدذي يواجده من

توجيددده األ بددداء ىلو  ، إيمدددا ياددددع ،وشددديين مدددن األدويدددن اجلنيىلدددن. وعدددادًة مدددا يفدددم   دددذا الىلدددخون
ال يادلن او  زيادة  الاخب عخ  ت ليبن الدواء اجلديدة ذا  الو من الن ارين، الد  حتميصدا أد اءة 

ألدوين البديخن،  ويخن األج . ونظ اً  ا ىلا األدوين اجلنيىلن متي   ا اتعنماد عخ  قواعد ب س ا
 إدإا ال  تىلمح لخ يادلن أ د س الددواء اجلنديس امليداإ  أددًت مدن الددواء ذي الو مدن الن اريدن،

 ا القادداء عخدد   ميانيددن بدد س الدددواء البدددي ،  يددؤدي توقددف األ بدداء عددن وبددف الدددواء القدددا
 .(12)ومن م القااء عخ   ميانين مناإىلن الدواء اجلنيس لخدواء األبخ 

د  الىلددنوا  األ ددحة توادد  عمخيددا  اتندددماج والفدد اء. إفدد  الن ددف األول مددن وشددص -24
  ومدن الناحيدن النارخييدن، .(13)مخيدار دوتر  90بدفقا  ادو  10، أخات قيمدن ىللد  2014عا. 

 نفددداء م لبدددا  ليميائيدددن جديددددة،  دددو النمدددوذج  هبددددسلددداا اتادددن مار ا البلدددي والنادددوي ، 
دة اجلنىلدديا  الددد  توجددد مقار ددا ال ئيىلددين ا البخددداا املنقدمدددن. الن دداري لفدد لا  األدويددن املنوددد

تفدي   الوشدي  لد اءا  ورغم ذل ، حدثت عدة تاحا . ىلوًت، تواجه شد لا  عديددة اتننصداء
. وثانيددداً، ينىلدددارد  دددو الفددد لا  النديدددن وال دددينين صاا املائدددن مدددن  مجدددا  مبيودددا  أواددد 70ادددو 

. وتدددؤدي  دددذه (14)اجلنيىلدددن،  دددا يصيددد  أيلدددن شدددديدة الننددداإس ا الودددا وال ازيخيدددن املنن دددن لأدويدددن 
__________ 

(12) GN Addy and E Douglas, 2014, Canada considers hopping on board with a product-hopping case, 
Competition Policy International, Antitrust Chronicle Competition Policy, Spring 2014, Vol. 3, 

No. 2. 
(13) FiercePharma, 2014, Pharma’s top 10 M&A deals of 2014’s first half, 28 October  مندا  ا املوقد ،

http://www.fiercepharma.com/special-reports/pharmas-top-10-ma-deals-2014s-first-half,،  جددددددددددددددددددددد ى
 .2015نيىلاا/ىلأ ي   20ات  د عخيه ا 

(14) UNCTAD-International Centre for Trade and Sustainable Development, 2011, The structural 
changes in the global pharmaceutical marketplace and their possible implications for intellectual 

property, Policy Brief No. 10, July. 
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الناددحا   ا ت شدد   ددوذج اتاددن مار ا البلددي والناددوي ، و ا موجددن مددن عمخيددا  اتندددماج 
والفددد اء، حيدددي تومدددد الفددد لا  املنودددددة اجلنىلددديا  القائمدددن عخددد  البلدددي والنادددوي   ا شددد اء 

الدد  لددديصا قائمددن مددن األدويددن اجلديدددة احملنمخددن، م دد  شدد لا  الفدد لا  املنن ددن لأدويددن اجلنيىلددن 
. ويااخددق عخدد  موظددم دايفدد  اددانييو ورانبالىلدد ، و اددانوا ىلإدداننيس وجينددزااو ، روش وجينينيدد 

ىلادددوال األدويدددن اجلنيىلدددن ا الودددا  الندددام  اادددم ىلادددوال األدويدددن اجلنيىلدددن ذا  الو مدددن الن اريدددن، 
 خياً أدًت من اتام الوخم  اجلنيس.حيي حتم  األدوين اثاً جتارياً  

وا جانب الاخدب، ىلدى دور مصدم يقدو. أده األ بداء ا الندأثح عخد  مبيودا  األدويدن ا  -25
أوض البخداا  ا تاخي  امل ض  وتدوجيصصم ادو شد اء ىلدويدن ىلعخد  ادو اً. ويىلداور القخدق اجلصدا  

 ا  ادخيمدإد  مبدالغ عخد  ادو غدح الننظيمين منذ انوا  عديدة  زاء األنفدان الد  تنادوي عخد  
إوائدددد حاو لدددت  ،املنن دددا  ال ددديدتنين وأفوددد  اخل دددم املمندددو  عخددد  مدددن املىلنفدددفيا  واأل بددداء.
 املؤاىلا  الابين.عائدا   ا  دوا م ر املىلنصخ  )امل يض(

اتفاقددا  ا القيددود ال ىلاددين  اننفدداراً ت أددأم أدده وا   ددار ا ادد  النوزيدد ، تننفدد  ىليادداً  -26
إلمدددداد واملبيوددددا ، مدددن ىلجدددد  منددد  جتددددار الن زئددددن وجتدددار اجلمخددددن مدددن احل ددددول عخددد   مددددداد مددددن ا

ا املائدددن مدددن شددد وط  55املناإىلددده. وتوبدددخت جلندددن الن دددارة املن دددفن ا مجصوريدددن لوريدددا  ا ىلا 
النواقددد عخدد   مدددادا  ومبيوددا  املنن ددا  ال دديدتنين متندد  املفددرتين مددن النوامدد  مدد  املنن ددا  

احملنمخددن وتفدد ض ح دد  مبيوددا  ا ذلدد  البخددد. وجدد   بددياغن أوددض البنددود املنوخقددن املناإىلددن 
جلوانددددب عددددد. ي ن دددددولخالوقددددد نفىلدددده.   ق دددداء املناإىلددددن لنبقدددد  أوددددد اننصدددداء بدددد حين أفدددد وط

مبداد  توجيصيدن جديددة ل دفقا   الن ارة املن فن جلنن  رإاه املىلنصخ ، قننتهاإلن اس وحتىل
 مبا يخ :  ذه املباد  النوجيصين ت تىلمحو  ؛ فناملن ملىلنلا ا  ال يدتنينا

إدددد ض قيددددود عخدددد  البلددددي والناددددوي  واإلنندددداج، وحظدددد  النوامدددد  مدددد  املنن ددددا   )ىل( 
 صاء الوقد؛ننا داملناإىلن أو
أود الفف  ا حتقيق احلد األدىن من املفدرتيا  ىلو ح دن  اً تخقائيوقود صاء الننا )ب( 
 املبيوا ؛
الددددد  يبني  دددددا لخيددددداً ىلي مدددددن  ا خنينولوجيدددددل غدددددح املفددددد وط عمخيدددددا  النقددددد   )ج( 
 جدددودة، والىلدددما  أالفددد اء احل ددد ي لخمدددواد اخلدددا. ا حدددات  اادددن نائين ألغددد اض م اقبدددن املفدددرتين

أاتتفاقا  األإقين عخ  مىلنوى النوزي ، عخ  النلدو ىليااً املنن ا . وع وًة عخ  ذل ، ياىلمح 
 .(15)اً اخاا  املناإىلن ا ال ازي الذي أينه اإلج اء الذي ايذته مؤ   

__________ 

(15) OECD, 2014, Competition issues in the distribution of pharmaceuticals: Contribution from the 
United States, DAF/COMP/GF/WD (2014) 43, 10 February. 
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 أمثلة حن ت: ك ف ييعف ا ااميعهلك ن من إ فنذ ق ا  ن اامننفية -ثن  نً  
ا بناعن املىلنلا ا  ال يدتنين، يىلنفيد املىلنصخيوا من اياان املناإىلن ا شدي   -27

ن عخددد  دويدددن أأادددوار ميىلدددورة، ا القاددداد الودددا. والىلدددول الن اريددداألزيدددادة إددد ص احل دددول عخددد  
الىلددددواء. ويىلددددنفيد املىلددددنصخيوا مددددن  نفدددداذ قددددوانه املناإىلددددن نني ددددن النفدددداس املماراددددا  املةخددددن 

ىلم خددن حلددات   فددض األاددوار الدد  حتققددت  2أاملناإىلددن ووقفصددا وت ددليلصا. ويودد ض اجلدددول 
 أفا   نفاذ قوانه املناإىلن ا ال ناعن.

 2اجلدول 
 ية في صننعة ااميع ضمات ااص ا   ةأمثلة اإل ماءات ااقن    ة اامع لقة بنامننف

 النأثح املنن ا  ال يدتنين وبف اإلج اء البخد وتاريخ اإلج اء

، تيفددددددا نني ددددددن شدددددديوى مقدمددددددن مددددددن شدددددد لن 2013إ نىلا،     
ادددددددخاا  املناإىلدددددددن الف نىلدددددددين  ا   خ دددددددت

ىلادددددددداء   ىلإدددددددداننيس - اددددددددانوا شدددددددد لن ىلا
اادددنا ل م لدددز اليمندددن أاياذ دددا اادددرتاتي ين 
لنفدددددددويه الناىلدددددددخ اجلنيىلدددددددن مدددددددن دوائصدددددددا ذي 

 أ إييس الو من الن ارين

 40.6 ىلإدداننيس - اددانواتادد ا شدد لن  لخوأيدوغ ي 
 مخيوا يورو

اتحتاد األوروم، 
2012 

الخ نددن  ىللدد   يمددن الوددل األورأيددن نندائج
 ىلادددرتا زينييدددا أفدددأا  اددداءة اادددنا ل شددد لن

م لددز اليمنددن أنقدددميصا موخومددا  ماددخخن  ا 
 مياتددددددب الدددددد اءا  و لادددددداء تىلدددددد ي  املنددددددنج

 د ول الدواء اجلنيس لخليخولن دوا

مخيوا  52.5 ىلارتا زينيياتا ا ش لن  لواي 
 يورو

نلديددددددددد ىلاددددددددوار قامددددددددت الخ نددددددددن الو نيددددددددن ل 2009لولومبيا، 
األدويددددن، أوددددد ع ور ددددا عخدددد  ىلقدددد  مددددن ث ثددددن 
منن ا  من انىلن ا الىلدول، أننظديم ادو  

 آأو  تأوراتوريز الدواء الذي تبيوه ش لن

ارفاض منوادط األادوار أنىلدبن تدرتاو   لوأيناإح ورينوناإح
ا املائدددددددددددددن  68ا املائدددددددددددددن و 54أددددددددددددده 

 لخفة  ا الىلنن 

ىلجدددد   الىلددددخان املونيددددن أاملناإىلددددن حتقيقدددداً ا  2007 يااليا، 
 مل لز اليمنن محن  ااءة اانا ل ش لن

واإقت الفد لن املددع  عخيصدا عخد  مدنح   ي م آي إيناانحتيد
را   ةانيدن تىلدمح أن دني  وأيد  دواء 

API قب  اننصاء إرتة ال اءة 
جنوب ىلإ يقيا، 

2003 

ىلداندددددددت الخ ندددددددن املونيدددددددن أاملناإىلدددددددن شددددددد لنه 
خمىلنلا ا  ال يدتنين أنصمن اإلإ اط ا ل

املناإىلدده عخدد  األاددوار ومندد  ح ددول ىلحددد 
م إدددددق ىلاااددددد ، أودددددد تقددددددا شدددددياوى مدددددن 

 مجاعا  ناشان

 وتميفدددددودين،  ي زي  
، وتوليفدددددددددا  ونيفحاأددددددددده

ثاأندددددن اجل عدددددن مدددددن  دددددذه 
لخفحواا   املواد املاادة

 القصق ين

 عقددد اتفاقددا  تىلددوين  وعيددن مدد  شدد ل 
أدددددددورينا  و غ لىلدددددددو ثيدددددددي ل يدددددددن

 ناخصاا تقاد  مبدنح تد  ي  أد اءا  
 شدد لا  منن ددن ألدويددن جنيىلددنلىلددب  

 ا املائن 5عخ  ىلاام عائدا  قدر ا 
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 النأثح املنن ا  ال يدتنين وبف اإلج اء البخد وتاريخ اإلج اء

الوتيا  املنلدة،     
2000 

اهتمت جلنن الن ارة اتحتاديدن منن د  األدويدن 
اجلنيىلددددددن أنقييددددددد الن ددددددارة والندددددد م  تحنيددددددار 
 ىلاوال دواءين جنيىله؛ واتافق عخ  النىلوين

 )شدددددد لنىلودد املدددددددع  عخيدددددده األااادددددد   لورازيبا. ولخورازيبا 
مخيوا دوتر ا حىلداب  100( مي ا

الادددددماا لنوزيوددددده عخددددد  مفدددددرتي األدويدددددن 
  ذا  ال خن ىلثناء الفرتة املفمولن أالنىلوين

 United Nations Development Programme, 2014, Using Competition Law to Promote امل در:

Access to Health Technologies: A Guidebook for Low- and Middle-Income Countries, 

New York 

 إ فنذ ق ا  ن اامننفية ضا ا ألفنقنت الفق ة -أاف 
مت دد  النددداأح املىلددنةدمن ملياإلددن الن عددب أالوادداءا  ا عمخيددا  الفدد اء الوامددن ىلداة  -28

اإلنفددال احليددوم  نىلددبن  مي دد  رئيىلددين إلنفدداذ قددوانه املناإىلددن، ت ادديما ا البخددداا الناميددن حيددي
 الناتج احملخ  اإلمجا . من وين ىلعخ  مل
موصدد الاددماا  ا  ،  خبددت الخ ندن املونيددن أاملناإىلدن ا امليىلددي 2006وا ىليار/مدايو  -29

اتجنمددددداع  امليىلددددديي ، و دددددو ىللددددد  جصدددددن مقدمدددددن لخةددددددما  ال دددددلين ا ىلم ييدددددا ال تينيدددددن، 
وخومدددا  املقدمدددن األدويدددن. وأيندددت امل مدددن ىلجددد  شددد اء موخومدددا  أفدددأا  جددد اءا  تقددددا عاددداءا 

وجدود توا دؤ ا عمخيدن الفد اء الوامدن الد  يقدو. هبدا موصدد الادماا اتجنمداع  امليىلديي . ورلددز 
لنوريد منن ده  2006 ا عا.  2003النلقيق عخ  الوااءا  الوامن املقدمن ا الفرتة من عا. 

وجدددود ات دددال  دددددين، لدددا األنىلدددوله البفددد ي و اليددد  النلخيددد  اليص أدددائ ، وىلظصددد  النلقيدددق 
مىلنم  أه الف لا  املفارلن، ت ايما قابي  تقدا الوااءا . وأناًء عخ  ذلد ، إ ضدت الخ ندن 

مخيددوا أيىلددو، وىليددد القادداء امليىلدديي   ددذا  151.7غ امددا  عخدد  اددت شدد لا  ىلدويددن قدددر ا 
 68.1الق ار. واانفاد املىلنصخيوا من تزايد املناإىلن ا شي  ارفاض ا منواط األاوار أخدغ 

 .(16)ا املائن حملالي  النلخي  اليص أائ  12.1ا املائن لأنىلوله البف ي و
 انفدداذ قددوانه املناإىلددن ملياإلددن اتتفاقددا  األإقيددن املةخددن أاملناإىلددن، إلومددن م ددال آ دد   -30

داإدددور  تأوراتوريدددوم شددد لن ت، قددددم2007مقا ودددن ا  ادددبانيا. إفددد  عدددا. تنوخدددق أومخيدددن قادددين 
 الفد لن قدد قد ر  ولاندتقا ودن مجاعيدن. تو ضدصا ملإيصدا  ادعدتاأادا  ىلدويدن شيوى ضد ىلرأد  ر 

  ا ىلقدد  مددن األاددوار امل جويددن الدد مددن منن اهتددا مىلنلادد اً بدديدتنياً جنيىلدداً  12 فددض اددو  
توبددددديا   ا مجيددددد   لخ ددددديادلن ا وزارة ال دددددلن. وعقدددددب ذلددددد ، قددددددمت عددددددة راأادددددا هتحددددددد

. وىلشددار   ددذه ال اأاددا   ا ىلا داإددور شدد لن ىلدويددن عدد ضال دديدليا  تق يبدداً ا  اددبانيا أوقددف 

__________ 

لددددذي نظمدددده األونيندددداد أفددددأا إوائددددد ايااددددا  املناإىلددددن مىلددددالن مددددن امليىلددددي  ا اجنمدددداد املائدددددة املىلددددندي ة ا (16)
لخمىلددنصخيه، إ يددق اخلدد اء احليددوم  الدددو  املوددين أددالقوانه وايااددا  املناإىلددن، الدددورة ال اأوددن عفدد ة، جنيددف، 

 .2014متوز/يوليه  8-10
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من شأرا ىلا يفض األاوار امل جوين لأدوين اجلنيىلن احملددة مدن  داإور لف لن األاوار املةفان
 شد لن أنقييد منن دا   ي ادا  ال اأاا  ا املىلنقب ، ولذل  ىلوبت  ا يقخ  منوزارة ال لن، 

ومن   داإور ش لن ل يدليا  ا  ابانيا عن النوام  م ا الوديد من . وىلدى ذل   ا توقفداإور
اخلدد س مدد  اجلصدددا  املنادد رة ال ئيىلدددين  داإددور شدد لند ددول منن اهتددا. وىلثنددداء النلقيددق، ادددو  

جددددد اءا . وا القواعدددددد املنظمدددددن لإيدددددم  وادددددلبت شددددديوا ا. ورغدددددم ذلددددد ، اادددددنم  النلقيدددددق 
بانيا اإلعددد ا عدددن حددددو  اننصدددان، إىلدددن ا  ادددالىلدددخان املونيدددن أاملنا قددد ر ، 2009آذار/مددارم 

 .(17)إ ضت غ امن  مجالين قدر ا مخيوا يورو عخ  ال اأاا و 
لونددددأي  ا اتحتددداد  شددد لنوقادددين  قادددين شددد لن ىللنددداإيس ا الوتيدددا  املنلددددة ومت ددد  -31

 األوروم ىلحد  اتجتا ه لإنفاذ ا اتفاقا  الدإ  مقاأ  النأ   غح النقخيدين.
  1اإل ار 
 اااف  مقنبل ااعأخم في اا  ينت اامع اض وا أل ند الوروبيحن ت 

، قدددمت الفدد لن الدد  لدداا اثصددا ا ىللندداإيس جلنددن الن ددارة اتحتاديددن ضددد شدد لنا قاددين   
واتىلدوا إارماادوتييخز  خبداً لنىلدد ي  دواء جديدد ثمد  اثداً  ن د اً، والنمىلددت ا  ذلد  الوقدت

 ىلندددروجي ، و ددو   مددوا تىلنواددنحوا عخدد  غدد ار م لددب  خبصددا املواإقددن عخدد  تىلددويق دواء جندديس
ادددولف  إارماادددوتييخز، بددداحبن الددد اءة، دعدددوى ضدددد  ماىلددد   أددد اءة. وىلقامدددت شددد لن ابددداناع 

، توبددددخت األ دددد اس  ا 2006ىللندددداإيس وشدددد لا  ىل دددد ى تننصالصددددا الدددد اءة. وا عددددا.  شدددد لن
ىللندددداإيس  إ   ا شدددد لناددددولف  )بدددداحبن الدددد اءة( عخدددد  ىلا تددددد تىلددددوين واإقددددت مبقناددددا ا شدددد لن

 دددد ل  مخيددددوا دوتر ا الىلددددنن 30و 19)الادددد س املدددددع  اننصالدددده لخدددد اءة( مبخادددداً يددددرتاو  أدددده 
 31انوا . و ضاإن  ا ذل ، واإقت ش لن ىللناإيس عخ  النأ   ا د ول الىلول حدىت  تىل 

حزيددد اا/  17دة الددد اءة. وا ، ىلي قبددد  ادددو ادددس ادددنوا  مدددن اننصددداء مددد2015آب/ىلغىلددداس 
، رىل  احمليمددن الوخيددا أالوتيددا  املنلدددة ىلا حيددم املناددق اددينابق عخدد  النىلددويا  2013 نيددهيو 

 املالين الويىلين.
، حيمددددت املفوضددددين األوروأيددددن أنادددد ا شدددد لن األدويددددن وعخدددد   ثدددد  قاددددين شدددد لن ىللندددداإيس 

مخيوا يورو لد ولا ا تىلويا  مالين عيىلين م  عدة شد لا   93.8الدا ارلين لوندأي  مبخغ 
ورانبالىلدددد (  )املمخيددددن املنلدددددة(،/جينينددددييس محنو  وآرو، منن ددددن لأدويددددن اجلنىلددددين ) ىللفارمددددا،

مخيددوا يددورو  21.4م يدده يددورو و 9.9وحايددم عخدد   ددذه الفدد لا  ىليادداً أا امددا  تددرتاو  أدده 
إ ضدت إيصدا املفوضدين غ امدا  عخد  شد لا  أىلدبب النىلدويا   ىلول م ة لي  منصا. ولانت  ذه

 .ن ال  يالف قانوا اتحتاد األوروم املنوخق أاملناإىلناملالين الويىلي

__________ 

(17) OECD, 2014, Competition issues in the distribution of pharmaceuticals: Contribution from Spain, 

DAF/COMP/GF/WD (2014) 47, 10 February. 
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 ادددينالوأ ا.، و دددو دواء ماددداد لونددددأي ، لاندددت الفددد لن امل دددن ون لددددواء شددد لنقادددين  وا 
وعمخيدددن ت دددني   دددذا  ل لنلددداب حقدددق جناحددداً لبدددحاً، متنخددد  أددد اءا  ليددد  مدددن جدددزيء ادددينالوأ ا.

 ، ىلقامدت شد لن لوندددأي 2003ا عدا.  ادينالوأ ا.اجلدزيء. وأداقرتاب موعدد اننصداء أدد اءة جدزيء 
دعدداوى تنوخددق أددال اءة ضددد الفدد لا  املنن ددن لأدويددن اجلنيىلددن الدد  تونددز. د ددول الىلددول أنىلددخ 
جنيىلددن مددن دواء اددينالوأ ا.، وذلدد  تننصالصددا الدد اءة اخلابددن أومخيددن الن ددني . وقامددت األ دد اس 

مبددددالغ لبددددحة  ا  ا تدددددإ  شدددد لن لوندددددأي ا رايددددن األمدددد  أنىلددددوين النزاعددددا  أفدددد وط تقادددد  أددددأ
ا املائدن  90الف لا  املنن ن لأدوين اجلنيىلن. وتحظت املفوضين ىلا األادوار ارفادت أنىلدبن 

رىليصددا أددأا  اجلندديس ا الىلددول ال ياددال. وعددزز ذلدد  citalopramا املنواددط مب دد د د ددول دواء 
 ال خن تنقاام إيما أينصا ال ي  اتحنياري.والف لا  املنن ن لأدوين اجلنيىلن ذا   ش لن لوندأي 

 Ashurst Australia, 2013, EU [European Union] Commission issues first fines for “reverse امل در:

payment” settlements, 25 June, available at www.ashurst.com/page.aspx?id_content=9268، 
 .2015نيىلاا/ىلأ ي   21ج ى ات  د عخيه ا 

وأاإلضاإن  ا اتتفاقا  امل من أه املوردين، من املمين ىليااً  أ ا. اتفاقا  ىلإقين عخد   -32
، ىلداا اجملخدس اإلداري لخددإاد اتقن دادي 2014مىلنوى جتارة الن زئن. إف  لدانوا ال ال/ينداي  

 مدينددن ليورينيبددانوم الدد  تقدد  ا وتيددن ادداننا لاتارينددا، ا ال ازيدد  تيددنً  ىلنفددأته ال دديدليا  ا
ووق دد  عقوأددا  عخدد  مجيدد  الفدد لا  املفددار.لن ا النيندد . وأدددىل  الومخيددن اإلداريددن أوددد ىلا ىلوإددد 

عخد  س الدإاد اتقن ادي ا ال ازي . ويناوي الىلخون املزعو. مينب النائب الوا.   ً   ا ةخ
ديددد ىليددا. موينددن مددن األاددبود يقددد. إيصددا لدد  مندداإس   ددوما . لنل اتفاقددا  أدده ال دديدليا 

ولددذل  ااددنننج ةخددس الدددإاد اتقن ددادي ىلا ال دديدليا  توا ددأ  أفددي   ددالف لخقددانوا عخدد  
 .(18)مخيوا ريدال أ ازيخ  1.5 نفاء نظا. منىلق لخة وما ، وإ ض عخيصا غ اما  ت    ا 

   ةإ فنذ ق ا  ن اامننفية ضا ا ألفنقنت اامأ -بنء 

مدددن الفدددائ  ىلياددداً  ا حدددد مدددا، ا ا اددد  النوزيددد ،  دراج القيدددود ال ىلادددين ا اتفاقدددا   -33
 اإلمداد واملبيوا  هبدس من  جتار الن زئن وجتار اجلمخن من احل ول عخ  اإلمداد من املناإىله.

أ و. وقبد   - اوأوتييس املمخولن لف لن شحينغ وا إ نىلا، اننصت أ اءة تىل ي  دواء -34
 أددد  - ، أددددىل  شددد لن شدددحينغأ  ثدددن ىلشدددص  الددددواء اجلنددديس  ا الىلدددول ىلا تادددد .  شددد لن مناإىلدددن

وتقدددد. لخ ددديادلن   دددوما  لبدددحة عخددد  أيددد  دواء ادددوأوتييس متاثددد    دددوما  الدددوتء. ولددداا 
الددددس الوحيدددد لدددذه اخل دددوما   دددو منددد  ال ددديادلن مدددن احل دددول عخددد  اإلمدددداد مدددن الفددد لا  

ىلدين. وتىلددمح الخددوائح الننظيميدن ا إ نىلددا لخفدد لا  املنن دن لأدويددن اجلنيىلددن امل دن ون لأدويددن اجلن
ا املائن( من اخل دوما  الد  تقددمصا الفد لا  املنن دن  10.74أنقدا   وما  ىلل  أي ح )

__________ 

(18) Administrative Process No. 08012.004365/2010-66. 
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مبددالغ  أدد و - ا املائددن(. ولن نددب  ددذه القاعدددة، دإوددت شدد لن شددحينغ 2.5لأدويددن األبددخين )
عومن. ورغم ذل ، ق ر  الىلدخاا  املونيدن أاملناإىلدن ا إ نىلدا ىلا مقددار مالين مقاأ   دما  مز 

الدددد   اخل ددددوما  املمنوحددددن   يونمددددد عخدددد   دمددددن قدددددمصا ال دددديادلن، و  ددددا عخدددد  لميددددن األدويددددن
اشرتو ا. ونني ن لذل ، ح   ال ديادلن عخد  دواء ادوأوتييس أيميدا    تددد ةداًت لخنىلدةن 

، ىلبددددددر  الىلدددددخان املونيدددددن 2013لدددددانوا األول/ديىلدددددم  اجلنيىلدددددن عندددددد د ولدددددا الىلدددددول. وا  
صا نىلاددداء  اادددنةدا. م لدددز اليمندددن أاادددرتاتي ي أددد و - أاملناإىلدددن قددد اراً يفيدددد أدددأا شددد لن شدددحينغ

 . (19)مخيوا يورو 15.3املنوخقن مبنح   وما ، وإ ضت عخ  الف لن غ امن قدر ا 
ىلا شدددددد لنه لخمىلنلاددددددد ا   وا ال دددددده، تبدددددده  لخ نددددددن الو نيدددددددن لخننميددددددن واإلبدددددد   -35

 والىلدددده وقونددددا اتفاقددددا  لخنوزيدددد  احل دددد ي مدددد  الفدددد لنه احملخيندددده و  شددددوننونغ ال دددديدتنين لددددا
املنن نه ح  اً مل لب  يدرولخوريدد ال ومي دازين،  دا ميينصمدا مدن الدنليم ا  مدداد  دذا امل لدب 

ه لودد ج ارتفدداد ضددداط ريىلددحأه الفددائ  ااددنةدام الددذي  ددو مددادة  ددا. رئيىلددين ا ت دددني  دواء
الددد.. وىللزمددت  ددذه اتتفاقددا  الفدد لا  املنن ددن أاحل ددول عخدد  مواإقددن مددن الفدد لنه قبدد  أيدد  

، إ ضددت الخ ندددن 2011املنددنج  ا ىلي  دد س آ دد ، مدددن ىلجدد  القادداء عخدد  املناإىلدددن. وا عددا. 
 .(20)م يه يواا 7غ امن عخ  الف لنه قدر ا 

  ك الحندي ااجن  اايل إ فنذ ق ا  ن اامننفية ضا -  ا 
إيمددا ينوخددق أدد إض مددنح الرت ددي ، و دد  ااددرتاتي ين تانبدد  ملندد  د ددول الفدد لا  املنن ددن  -36

لأدوين اجلنيىلن، قادمت  ا الخ نن املونين أاملناإىلن ا جنوب ىلإ يقيا عدة شياوى ا الفدرتة مدن 
ددة اجلنىليا  تدع  اننصان ش لا  املىلنلا ا  ال يدتنين املنو 2007 ا عا.  2002 عا.

اإليدز. إدددحوم نقددد  املناعدددن البفددد ين/ جحلقدددول املخييدددن الفي يدددن اخلابدددن أأدويدددن تاىلدددنةد. لوددد 
تيدددن  دددذه الفددد لا  اليددد ى املنن دددن ألدويدددن مىلددد خن أددد اءا  قدددد منلدددت تددد ا ي  أ اءاهتدددا  و 

 دددذه أفددد وط موقولدددن لخفددد لا  املنن دددن لأدويدددن اجلنيىلدددن ا أخدددد مي ددد  إيددده املددد ض الدددذي تواجلددده 
ىلثنددداء القادددين  األدويدددن مفددديخن بدددلين عامدددن  ادددحة. ونظددد اً  ا رغبدددن الفددد لا  ا تىلدددوين  دددذه

لف لناا، مبقناد  النىلدوين، إلنفاذ قوانه املناإىلن. وواإقت ا يىلندد األم  اياذ ق ار النلقيق،  
 يخ : عخ  ما
 منح ت ا ي  لخف لا  املنن ن لأدوين اجلنيىلن؛ )ىل( 

__________ 

 .9انظ  املخلوظن  (19)

(20) National Development and Reform Commission of China, 2011 منددا  أال ددينن إقددط ا املوقدد ، 
http://xwzx.ndrc.gov.cn/mtfy/dfmt/201112/t20111207_449580.html 20، جدددددددد ى ات دددددددد د عخيدددددددده ا 

 .2015نيىلاا/ىلأ ي  



TD/RBP/CONF.8/3 

GE.15-08359 16 

 جنيىلن ا املناقن؛ لخف لا  امل    لا أبي  منن ا الىلما   )ب( 
الىلما  لخف لا  امل    لا املنن دن لأدويدن اجلنيىلدن أنايدح توليفدا  األدويدن  )ج( 

 من ىلج   نناج توليفا  ىلإا  لخم ض ؛
ا املائددن مددن قيمددن بدداا مبيوددا  الفدد لا   5عددد. املاالبددن أووائددد تزيددد عخدد   )د( 

 امل    لا.
ت  دذه النىلدوين لأدويدن اجلنيىلدن ىلا تنداإس األدويدن املىلد خن، وىلد   ا ارفداض وىلتاح -37

ويدن املىلد خن ىلا ادو  ىلحدد األد 2006األاوار مل خلن امل ضد . وأيندت دراادن ىلاج يدت ا عدا. 
ا املائدن  50إحوم نق  املناعن البفد ين/اإليدز، ارفدض أنىلدبن تزيدد عخد   أ اءا ، الذي يواج

 .(21)، وأ غم ذل  لاا الدواء اجلنيس ىلق  او اً ً 2006 ا عا.  2002. ا الفرتة من عا
وقد ىلدى قد ار ىلبددرته مدؤ  اً  يمدن  يااليدن أفدأا الن ديدد املىلدنم  ا املنن دا  دوراً  - 38

أدذل  لقدق إرئيىلياً ا  رااء القاعدة القانونين املنوخقن أإااءة اانا ل حقول املخييدن الفي يدن، 
 (.2ل املةرتعه واملىلنصخيه عن   يق  نفاذ قوانه املناإىلن )انظ  اإل ار توازناً أه حقو 

وين خد  م دال إلد دال تايدحا   فيفدن عخد  املندنج ىلو تايدحه ا حالدن حددثت مدؤ  اً ا  -39
، و   ش لن منودددة اجلنىلديا  تندنج الىلدخ  ريييت أينييىل  املمخين املنلدة. إقد او قت ش لن

. وأوددددد اننصدددداء مدددددة الدددد اءة، وقبدددد   دددد   دواء غاإيىلدددديوا ىلوريدددددجينال دواًء اثدددده ،اتاددددنص لين
. والبت الف لن غاإيىليوا ىلدإانىلت جنيس، ىل خقت الف لن نىلةن جديدة من الدواء أاام 

مدددن الىلدددول وايدددذ  تدددداأح لندددأ ح د دددول ىلي دواء  غاإيىلددديوا ىلوريددددجينالالنىلدددةن األبدددخين 
 جنيس.
، عندددددما تننصدددد  مدددددة أدددد اءة دواء مىلدددد  ، تادددد   الىلددددخاا  اثدددداً وا املمخيددددن املنلدددددة -40

جنيىلاً ميين لأ باء تابيقه عخد  ىلي دواء جنديس ميداإ  لدذل  الددواء املىلد  . و ذا اادناةد. 
اتام اجلنيس ا وبفن دوائين، مهوز لخ يد  ىلا ي د س ىلي دواء مناادب، ويافدرتض ىلا ييدوا 

أاام مىل  ، مهب عخ  ال يد  ب س ذل   األر   او اً. ولين عندما ي ف  بيب دواءً 
ا  ريييددت أينييىلدد الدددواء، وت مييددن اتانواضددن عندده أبدددي  جندديس. وتنبدده ااددرتاتي ين شدد لن 

راالن دا خين أال يد اإلليرتول تن  عخ  ما يخ :  مهب ىلا نذل   ىلنفىلنا هبدإنا، و و ىلا نؤ   
ا القائمددن الىلددوداء، أينمددا يفييددوا وا غاإيىلدديقدددر اإلميدداا  دد   ااددم جندديس، م  دراج دواء 

 . و دددذه حالدددن واضدددلن وبددد ثن  ا حدددد مدددا، غاإيىلددديوا ىلدإانىلدددت  دددم امنيازندددا املنوخدددق أددددواء 
 .(22)أاملىلؤولين مبي اً ودإوت غ امن ريييت أينييىل حيي اعرتإت ش لن 

__________ 

 .9انظ  املخلوظن  (21)

 امل ج  نفىله. (22)
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  2اإل ار 
ة فؤؤي إيونا ؤؤن ضؤؤا إيونا ؤؤن: اام كمؤؤة اإلداريؤؤة اا ل ؤؤن ألاكؤؤا قؤؤمار اايؤؤلوة اام ن ؤؤة بنامننفيؤؤ

 ااعجايا ااميعمم في اامنَعج
 

، عاقبت الىلخان املونيدن أاملناإىلدن ا  يااليدا ةموعدن شد لن إدايزر الدوائيدن 2012ا عا.  
 اتارتاتي ين املوقددة لفد لن إدايزر واناو  يورو. 10 677 706املنوددة اجلنىلين أا امن قدر ا 

 اىلرددواعندد   أفددي  موقددول الىلددخان املونيددن أاملناإىلددن  تثبنددىلعدددة ىلنددواد مددن الىلددخون الدد   عخدد 
 ىلنلق الوقوأن. ومشخت  ذه األنواد من الىلخون ما يخ :ت اً مجيو
 محايدن  لنمديدد ا وقدت تحدق تقدا  خبا  أ اءة جزئين، م  خب شصادة محاين تيميخيدن

ماالبدا   لدذي ينادمنال اءة ا  يااليا انوا  عديدة أود تقدا  خدب الد اءة األبدخ ، ا
 تتانوأ وات، والذي   يوجد أىلببه اانا ل جتاري ملننج جديد ؛ تنوخق مبىلنلا 

  نن دن لأدويدن اجلنيىلدن ا
ا
 قامن دعاوى تنوخق أال اءة ىلما. احملالم ملن  د ول الفد لا  امل

؛ )ج(  جد اءا  اادنصدإت مند  ولالدن األدويدن اإليااليدن )دعاوى قاائين بدورين( الىلول
ن ابددي  الوراثيددا  ىلذونددا  أالنىلددويق؛ )د( تقدددا  خددب لنمديددد إددرتة محايددن مددن محددنح ا 

ال اءة عن   يق جت أن الدواء عخ  األ فال. ورغم ش عين مجي   دذه اإلجد اءا  املوقددة، 
أأرددددا  ادددداءة ااددددنا ل  بددددليح مددددن املنظددددور الفدددد دي والنظدددد ي، مييددددن تو يفصددددا أفددددي 

لن إددايزر قبدددول الوقوأددن، وىلقامددت دعدددوى لخلقددول و خددن بدد احًن أاملناإىلدددن. ورإاددت شدد  
 دارين ىلما. احمليمن اإلدارين اإلقخيمين ا تزيو، حيي ىلأاخت احمليمن ق ار الىلخان املونيدن 
أاملناإىلددن ورىل  ىلا شدد لن إددايزر لانددت حتدداول إقددط محايددن م دداحلصا املفدد وعن عددن   يددق 

 ىلنواد من الن  إا  تاون  قانونين مبوجب قانوا ال اءا .
ةخددس الدولددن، الددذي   ا الىلددخان املونيددن أاملناإىلددن قدددمت ق.ددب بدددور قدد ار احمليمددن،وعح  

ا قددد ار احمليمددددن اإلداريدددن اإلقخيميددددن. ورىلى  وندددداً مي ددد  احمليمدددن اإلداريددددن الوخيدددا املونيددددن أاملناإىلدددن، 
 اداءة  القاض ، ا مىلوغا  حيمده أإاداءة اادنا ل م لدز اليمندن، ىلا  دذه اإلاداءة تنددرج ا

إلن األوا  نااقاً. ويفرتط مبدىل  ااءة اانا ل احلقول وجود حدق مدا؛ و ميانيدن  ا ل احلقاان
اانا ل  ذا احلق عخ  او إوال أا ل  نخفن؛ و ارادن احلدق أا يقدن تىلدنوجب الفد ب، رغدم 
ىلنه مف ود من الناحين ال ثين؛ وما ين م عن ذل  مدن عدد. تناادب ت مييدن ت يد ه أده الفائددة 

 الا ر الذي يخلق أالا س اآل  .و  وود عخ  باحب احلقال  ت
وأوبارة ىل  ى، ت يافرتض ىلا تناوي  ااءة اانا ل احلقول عخد  حددو  اننصدان رثد   

لخقدددوانه، و  دددا املمارادددن املةخدددن أددداحلقول املمنوحدددن ألغددد اض ينخدددف عدددن األغددد اض الددد  حددددد ا 
لق، مهب ىلا ياوا الا ض الذي مدنح مدن ىلجخده املف  د. ولذل ، أاإلضاإن  ا الااأ  الف ع  لخ

املف د  ذا احلق القانول مزيداً من اتعنبار عندد املوازندن أده املزايدا واملىلداو  ا اديال ايداذ قد ار 
أفددددأا اننصددددان حقددددول املخييددددن الفي يددددن. إددددإا لدددداا وجددددود حقددددول املخييددددن ال ددددناعين و اراددددنصا 

 ما ليىلا   نه من تابيق قانوا املناإىلن.إرىلن، إذاهتما م  قانوا املناإ حد ا يناارأاا ت
 C D’Amore, 2014, The administrative supreme court confirms the ICA’s [Italian امل در:

Competition Authority’s] decision to condemn Pfizer for abuse of dominant position 

aimed atdelaying the market entry of generic pharmaceutical companies, Italian 

Antitrust Review, 1:77–81. 
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 ا ع ما  عمل نت ا  امنج -دال 
ا الوتيدددا  املنلدددددة، ىلدرن أوددددض املوخقدددده النددددوت  القدددائم أدددده قددددانوا ال عايددددن امليىلددددورة  -41

نوخقددددن أومخيددددا  اتندددددماج منددددذ النيخفددددن وقددددوانه مياإلددددن اتحنيددددار ا ادددديال النلقيقددددا  امل
بدحة، وياودزى ذلد  جزئيداً  ا  دذا . وقدد شدصد قاداد ال عايدن ال دلين ح لدن انددماج ل2014 عا.

القانوا الذي يف   اندماج مقدم  اخلدما . وتد ى جلندن الن دارة اتحتاديدن ىلا قدوانه مياإلدن 
اتحنيددار تنفددق وىلحيددا. قددانوا ال عايددن امليىلددورة النيخفددن، وىلا ىل ددداس القددانوا األ ددح تنىلددق مدد  

اجلدودة أنيخفدن منةفادن عدن   يدق  عاليدن رعايدن ىل داس اياان املناإىلن. ويفد   القدانوا تقددا
توزيددددز الننىلدددديق وحتقيددددق النيامدددد  أدددده الويددددادا . وت تددددزال الخ نددددن مخنزمددددن مبوقفصددددا أددددأا ينوابدددد  
مددن لخ عايددن  اتعنمدداد عخدد  الددنصج النلخيخيددن النقخيديددن ا ادديال  نفدداذ اتندددماج أدده اجلصددا  املقد 

أاملناإىلدن أدده املىلنفددفيا  ىلو مقدددم  ال دلين. وأوبددارة ىل دد ى، تودارض الخ نددن اتندددماج املةدد  
اخلدددما ، ولينصددا ت توقددف النودداوا عندددما تبدده األدلددن ىلا بددفقن مددا اددنؤدي  ا تيدداليف ىلقدد  

 ورعاين بلين ىلإا  وإائدة باإين لخمىلنصخيه.
 وشدددددددصد قاددددددداد املىلنلاددددددد ا  ال ددددددديدتنين، ا الىلدددددددنوا  األ دددددددحة، اتىلددددددداقاً لبدددددددحاً ا -42
 فددد ل ل مدددي ا  نددد  وعارضدددت جلندددن الن دددارة اتحتاديدددن متخ ددد  شددد لنعمخيدددا  اتنددددماج.   نفددداذ
 ىليخددددول/ 26ا  وىلجددددي  ابيفددددخنيز اخلابددددن احملدددددودةو  أيفددددخنيز غخوأدددد  اخلابددددن احملدددددودة ىلجددددي 
واتىلدددددوا  نمخددددد  شددددد لنل موارضدددددنصا . واعنمدددددد  الخ ندددددن ىلياددددداً ىلمددددد اً رائيددددداً ا2013 ادددددبنم 

. و خبددت الخ نددن، ا 2012لددانوا األول/ديىلددم    14ا  ىللندداإيس  ندد  فدد لنل إارمااددوتييخز
الدد  ماراددن امل عخدد  ىلاددام  نخفددن لفدد لا  ما ددن ون لأدويددن اجلنيىلددن ىلدويددن الننددازل عددن احلددالنه،
أدددًت مددن اتبدداد  دد ل  ىلدويددن موينددن، أاتاددنناد  ا الخ نددن ا حتديددد األاددوال ذا  ال ددخنتنبوصددا 

عمخيدن انددماج  19د  الخ ندن دوراً إوداًت ا اإلنفداذ ضدد . وىلتوام  لخل ول عخ  ش وط مويندن
 .(23)ا قااعا  املىلنلا ا  ال يدتنين املىل خن واجلنيىلن ا الىلنوا  املالين اخلمىلن األ حة

 دور   ن ة اامننفية -ثناثنً  
عندما تن اوز اياان املناإىلن حدود  نفاذ قوانه املناإىلن، إإرا تفارن عخ  او ىلوا   -43
قدددداً ا بددددياغن الىليااددددا  اتقن ددددادين لخبخددددد. وا قادددداد املىلنلادددد ا  ال دددديدتنين، تىلددددو  ناا

الدددددعوة  ا املناإىلددددن، عخدددد  اددددو ااددددنباق ،  ا احلددددد مددددن عقبددددا  د ددددول األاددددوال و ا توزيددددز 
املناإىلن. وهتدس الدعوة  ا املناإىلن، عن   يق الند   ا اإلج اءا  املنوخقن أاملخييدن الفي يدن، 

 ال اءة وأود منلصا،  ا حتقيق توازا أه حقول املةرتعه واملىلنصخيه. قب  منح

__________ 

 .17انظ  املخلوظن  (23)
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ومن ةال آ   ميين ىلا تؤدي إيه اياان املناإىلن دوراً مىلاعداً مصماً  و الف اء الودا.،  -44
. ومدددن شدددأا الددددعوة الناجلدددن ا  دددذا اجملدددال، (24)حيدددي قدددد يفدددوب اإلجددد اءا  توا دددؤ وإىلددداد

األمددددوال  ااددددنومال لددددن الفىلدددداد، ىلا تىلدددداعد عخدددد  جتنددددب  ادددداءةأاإلضدددداإن  ا ايااددددا  مياإ
قددددد تىلدددداعد و ميىلددددورة النيخفددددن. و  إوالددددن ىلدويددددن احليوميددددن وىلا تيىلدددد  ح ددددول املىلددددنصخيه عخدددد 

ا متيه املىلنصخيه أن قيفصم وتيىلدح ح دولم عخد  املوخومدا  ىليااً الىلخاا  املونين أاملناإىلن 
 خ . وا اخلنا.، مت   وحتىله قدرهتم عخ  النقييم ال ليح لخموخو 

ا
ما  ال زمن تياذ الق ارا  امل

تحنيددار ومؤاتيددن لخمىلددنصخ . وا اياادن املناإىلددن ىلداة مصمددن لنصيلددن أيلددن شددفاإن ومنا اددن لخفىلدداد
ىل ددد ى، م ددد  الىلدددخاا   حيوميدددن ولدددات و  ومددن شدددأا الننىلددديق أددده الىلدددخاا  املونيدددن أاملناإىلددن

املنظ من لقاداد املىلنلاد ا  ال ديدتنين، ىلا يفيدد املىلدنصخيه املونين  ماين املىلنصخ  واجلصا  
 عخ  األج  الاوي .

 وااميعهلك ن اامخعمع ن حق ق ب ن أل ازن أل ق ق -أاف 
 عمخيدن ح ديخن  د  الد  ال ديدتنين املنن ا  وأي  أإنناج األبخين األدوين ش لا  تقو. -45
 وتدزعم. لبدحة جتاريدن  دا   عخد  وتنادوي وميخفدن  ويخدن ىلردا األدويدن شد لا  ت ى وتاوي   ي

 ىلو دواء إلننداج ادنن 15  ا 10 مدن املنوادط، ا حتنداج، ىلردا أد اءا  املىلد خن األدوين ش لا 
 الد ا ن الوقدت ا تنفدق ىلردا البلدي عخد  القائمدن ال يدتنين املىلنلا ا  بناعن وتد ع . لقا 
 1.38 املنواددط ا تنيخددف وىلرددا الىلددنن، ا والناددوي  البلددي عخدد  دوتر مخيددار 135 مددن ىلل دد 

. وحتدنج شد لا  األدويدن املىلد خن أد اءا  أدأا املنن دا  (25)مخيار دوتر تانلدا  دواء واحدد
 مين  قول املخيين الفي ين، ت ايما حقول ال اءا ، ألا  ذه احلقول تنيح لفد لا   األبخين
. وحتدنج (26)حتفز دا عخد  موابدخن اتأنيدارإ بن لنوويض النيداليف اتادن مارين و  األبخيناألدوين 

 .(27)ال ناعن أأا ذل  يىلصم  اصاماً مصماً ا حتقيق م احل امل ض 
نن ن لأدوين اجلنيىلن أإنناج وتىلويق نىلدةن مياإلدن  -46

ا
ومن حيي املبدىل، تقو. الف لا  امل

ارفداض لبدح ا  من الدواء األبخ  أود اننصاء مدة محاين أد اءة  دذا الددواء،  دا يدؤدي حنمداً  ا
او  املننج األبخ  وارفاض ح نه ا الىلول. وا الوتيدا  املنلددة، قدد يقد  الىلدو  املنوادط 

ا املائن. وا  ذا الىليال،  86لأدوين اجلنيىلن عن األدوين املماثخن ذا  الو من الن ارين أنىلبن 
حقوقصدددا املنوخقدددن  ناألبدددخي قدددد تنفدددأ شدددواغ  تنوخدددق أاملناإىلدددن عنددددما تىلدددنةد. شددد لا  األدويدددن
 أاملخيين الفي ين لنقييد ىلو تأ ح د ول األدوين اجلنيىلن ا الىلول.

__________ 

 .6انظ  املخلوظن  (24)

 امل ج  نفىله. (25)

 .11انظ  املخلوظن  (26)

 امل ج  نفىله. (27)
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وينوقدددف وجدددود تادددارب أددده حقدددول املةرتعددده واملىلدددنصخيه عخددد  الندددوازا أددده النفددد د  -47
 واإلتاحن الوامن. 

تنمندد  شدد لا  األدويددن  حيددي ،لاإيددن ألبددلاب الدد اءا  محايددن وتددوإ  البخددداا املنقدمددن -48
ىلليدة عخ  ات رتاد، من ىلج  احملاإظن عخ  القددرة النناإىلدين  عخ  املناإىلن وأقدرة أالقدرة احملخين

 لخ ناعن ا اخىلخن القيمن الواملين.
منظمن الن ارة الواملين ق اراً أنأ ح محايدن الد اءا  إيمدا  ، اعنمد ىلعااء2002وا عا.  -49

 ا ضددوف قدددرة شدد لا  ت ددني  األدويددن احملخيددن  . ونظدد اً 2021خيدد  ىلقدد  البخددداا  ددواً حددىت عددا. 
 عخ  ات رتاد، ياىلمح أالندان الويىلين لنف ي   نناج األدوين اجلنيىلن.

 دددددودة عخدددد   قدددددرة وإيمددددا ينوخددددق أالبخددددداا الناميددددن الدددد  توددددال بددددناعاهتا الدوائيددددن مددددن -50
جلنيىلددن ىلداة مصمددن ا توزيددز ات ددرتاد، ياوددد  نفدداذ قددوانه املناإىلددن ملياإلددن اننصددان مىلددار األدويددن ا

ح ين الوبول  ا النينولوجيا  ال لين. ولذل ،  ذا توارضت ايااا  النناإس م  ايااا  
متيدد  البخددداا الناميددن  ا املناإىلددن ت  ا النفدد د. ومدد  ذلدد ، أزيددادة قدددرة شدد لا   املخييددن الفي يددن،

 ديد.ت ني  األدوين احملخين عخ  ات رتاد اننفأ حاجن  ا توازا ج
وإاً  عدن الخ دوء  ا  نفداذ قدوانه املناإىلدن ملياإلدن  اداءة اادنا ل م لدز اليمندن مدن  -51

األبددخين، باددممت ةموعددن تددداأح لخبخددداا الناميددن ليدد  حتدددد  جانددب الفدد لا  املنن ددن لأدويددن
نح(، لخلقول احل د ين قبد   بددار الد اءة )قبد  املدنح( وأودد مدنح الد اءة )أودد املد الناال الو يض

ومدددن م ضدددماا  ميانيدددن احل دددول عخددد  األدويدددن اجلنيىلدددن. ومييدددن ات ددد د عخددد  ذلددد  ا دليددد  
ليددد  تىلدددنةد. حقددول املخييدددن الفي يددن ا حتفيدددز  ننددداج  م جودد  ىلعدددده األونيندداد لخبخدددداا الناميددن

 .(28)األدوين
ميم و نفداذ وتاود ىلوجه امل ونن قب  املنح ىلداة اانباقين ميين ألين حيومن اانةدامصا لن  -52

قدوانه املخييددن الفي يددن، م دد  ااددنةدا. ىلاددام ىلل دد  بدد امن ملوددايح ىل خيددن احل ددول عخدد  الدد اءا ، 
ولخموضدود املؤ  د  لخل ددول عخد  الد اءة. وا  ددذا الىلديال، تاودد الدددعوة  ا املناإىلدن ىلداة مفيدددة 

ائمدددن ولىلدددن  قدددوانه لخفدددواغ  املنوخقدددن أاملناإىلدددن ا   دددار ناظدددم الددد اءا  الق ليددد  تن ددددى الددددول
  ب حين ت ياايصا اتتفال املنوخق أاجلوانب الن ارين حلقول املخيين الفي ين. 

، أددددىل  جندددوب ىلإ يقيدددا  ادددوا  إلبددد   نظدددا. الددد اءا  مدددن ىلجددد  2014وا عدددا.  -53
ددبا  احل ددول عخدد  األدويددن، ومددن م توزيددز املوددايح القائمددن اخلابددن أأ خيددن احل ددول عخدد   حتىلدده اا

ءا . ويىلددددمح النظددددا. الدددد ا ن لفدددد لا  املىلنلادددد ا  ال دددديدتنين أاحل ددددول عخدددد  أدددد اءا  الدددد ا

__________ 

(28) UNCTAD, 2011, Using Intellectual Property Rights to Stimulate Pharmaceutical Production in 

Developing Countries: A Reference Guide, New York and Geneva, United Nations publication ،
ج ى ات  د  ،http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=437منا  ا املوق  

 .2015نيىلاا/ىلأ ي   20عخيه ا 

http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=437
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منوددة لخدواء نفىله، مبا ا ذل  ل  رتاعا  ال  ت تندرج حتت تو يدف اتأنيدار الدذي وضدوه 
البخد. وا الوقت ال ا ن، يويف إ د ايااا  املناإىلدن ومحايدن املىلدنصخ  النداأ  لأونينداد عخد  

داا الناميددن ا  حدددا  تددوازا أدده املخييددن الفي يددن وايااددن املناإىلددن، وذلدد  أنوزيددز مىلدداعدة البخدد
الننىليق أه الىلخاا  املةن ن عن   يق األنفان املفرتلن لبنداء القددرا . وقدد أددىل  دذا الومد  

 مبفاري  مفرتلن م  حيومن  ندونيىليا. 2014ا تف ين األول/ىللنوأ  
اإىلدن ىلياداً ا قادايا احمليمدن اتحتاديدن واحمليمدن الوخيدا وا لندا، قد يندد   ميندب املن -54

 ذا رىلى امليندب ىلا مددن املصدم  ضدداإن منظدور املناإىلددن  ا الددعاوى الدد  ت تقيمصدا األ دد اس. وا 
  ار الدعاوى األ  ى،  ذا رىلى املينب ىلا من احملنم  تو يف حقول املخيين الفي ين ىلو تقوينصا 

ح م ئم، إقدد يندد   امليندب أنقددا أياندا  أفدأا نادال احلمايدن ىلو تواي  نااقصا عخ  اٍو غ
 ال  ينبا  منلصا لخمخيين الفي ين. 

مكنف ؤة اافيؤؤند مؤن أ ؤل اإلدارض ااملؤؤ اض امؤ ارد ااصؤؤ ة   ن ؤؤنت ااع ؤنون مؤ   -بنء 
 اا نمة
ال أددددالنظ   ا الفددددواغ  املنوخقددددن مبددددوارد ال ددددلن الوامددددن، تاوددددد املىلددددنويا  الواليددددن لإنفدددد -55

لاإيدداً جلميدد  البخددداا عخدد  أددذل جصددود  املدددعو. مددن الدولددن عخدد  املىلنلادد ا  ال دديدتنين حدداإزاً 
من ىلج  احلد من ىلاوار األدويدن. وتفدي  عمخيدا  الفد اء امل لزيدن واملدزادا  القائمدن عخد  تقددا 
عادددداءا  اآلليددددا  األل دددد  ااددددنةداماً. وتددددؤدي الدددددعوة الناجلددددن ا  ددددذا اجملددددال، والنودددداوا مدددد  
ايااا  مياإلن الفىلاد،  ا جتنب  ااءة اانا ل األموال الوامن وتيىلح ح ول املىلنصخيه 

 عخ  ىلدوين إوالن وميىلورة النيخفن.
ا الفدد اء الوددا.؛ غددح ىلرمددا ل ددحاً مددا يرتاإقدداا   نخفندده ومي دد  النوا ددؤ والفىلدداد مفدديخنه -56

ىلإقيددن أدده مقدددم  عادداءا  الفددد اء ويقددوي ىلحدددلا تددأثح اآل دد . ويناددوي النوا ددؤ عخدد  ع قددن 
الودددا.، وثدددد  الفىلددداد عنددددما يىلدددنةد. املىلدددؤولوا الوموميدددوا الىلدددخاا  الوامدددن املمنوحدددن لدددم 

وعخ  عيس ذل ،  . ويزداد اننفار الفىلاد ا البيلا  األق  تناإىلاً.(29)لنلقيق منفون شة ين
خيددددا  الفدددد اء ييدددوا مددددن ال ددددوب تقدددددا رشدددداوى عندددددما تننددداإس شدددد لا  عديدددددة ا   ددددار عم

. ومدددن شدددأا  جددد اءا  الفددد اء اجليددددة الن دددميم ىلا متنددد  النوا دددؤ والفىلددداد. وا اتحتددداد (30)الودددا.
لادبط ىلادوار املنن دا   األوروم، ينوه عخ  مجي  الدول األعااء ىلا تيف  ىلا الندداأح الو نيدن

متن د   ا  دذه البخددااالدوائين ىلو تقييد ناال املنن ا  الدوائين ال  تاايصا ناظم النأمه ال ل  
 ملناخبا  النوجيه األوروم اخلاص أالففاإين وموا دة املفوضين األوروأين.

__________ 

(29) OECD, 2010, Round table on collusion and corruption in public procurement, DAF/COMP/GF 
(2010) 6, 15 October. 

(30) OECD, 2014, Fighting corruption and promoting competition: Contribution from Mexico, 
DAF/COMP/GF/WD (2014) 50, 13 February.  
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  3اإل ار 
 اامكي ك: ااع نون ب ن اااع ض إاى اامننفية ومكنف ة اافيند

ىلم خدددن قدددددمصا امليىلدددي   يادددداحا  لومخيدددا   نفدددداذ قدددوانه املناإىلددددن مدددن ىلجدددد   تنادددمن  
أفادخصا أارفدداض لبددح  املىلددنصخيوا الدد  اادنفاد مياإلدن الن عددب أالواداءا  ا الفدد اء الودا.،

ا منوادط األادوار. وجتدداوز  الخ ندن املونيددن أاملناإىلدن ا امليىلددي  عمخيدن  نفدداذ قدوانه املناإىلددن 
تداأح الدعوة. وا   ار او  الخ نن  ا حتىله ت ميم  ج اءا  الف اء اخلابن   ا املفارلن ا

مبوصددد الاددماا اتجنمدداع  امليىلدديي ، الدد  تبدده ىلرددا تيدداإح الفىلدداد والنوا ددؤ، أدددىل  الخ نددن 
ىلنفدددان دعدددوة أاعنمددداد املبددداد  النوجيصيدددن ملنظمدددن النوددداوا والننميدددن ا امليدددداا اتقن دددادي أفدددأا 

 ددددحة، وق وددددت الخ نددددن عدددددة عددددب أالوادددداءا  ا الفدددد اء الوددددا.. وا الىلددددنوا  األمياإلددددن الن 
تودداوا مدد  الىلددخاا  احليوميددن عخدد  مجيدد  املىلددنويا  مددن ىلجدد  تيىلددح تابيددق مبددداد   اتفاقددا 

 املناإىلن. وتفم  مجي  اتتفاقا  أناء القدرا  ال زمن ملند  والنفداس النوا دؤ والفىلداد، و عدداد
 نلىله النف يوا  والخوائح واملماراا  املنوخقن أالف اء الوا..تقد. توبيا  ل تقاري 
 OECD, 2014, Fighting corruption and promoting competition: Contribution from امل در:

Mexico, DAF/COMP/GF/WD (2014) 50, 13 February. 
شد لا  ت دني  األدويدن عخد  وينم   شاغ  آ د  ينوخدق أاملناإىلدن ا املبدالغ الد  تددإوصا  -57

 النوزيدد  الناأوددن لقادداد ال ددلن اددٍو غددح اددخيم  ا املىلنفددفيا  واأل بدداء لناددخي  امل ضدد  ا ناظددم
الوامددن. ويددؤدي األ بدداء، ا أوددض البخددداا، دوراً مصمدداً ا النددأثح عخدد  مبيوددا  األدويددن؛ ونني ددن 

ينخقددد  امل ضددد  موخومدددا   ادعدددن تددددإوصم  ا شددد اء األدويدددن األعخددد  منددداً. ونظددد اً  ا ىلا  ،لدددذل 
أودددض الددددول األعاددداء ا األمدددم املنلددددة حتظددد  ال شدددوة الن اريدددن مبوجدددب قدددانوا املناإىلدددن، مدددن 

 املمين ىلا تن دى اياان املناإىلن مباش ًة لخفىلاد هبدس حتقيق م خلن املىلنصخيه.
ضددددت جلنددددن الن ددددارة املن ددددفن ا مجصوريددددن لوريددددا ىلوامدددد  ت ددددليلين ، إ  2011وا عددددا.  -58

مخيدددار ووا عخددد  ادددت شددد لا  م دددن ون لأدويدددن لنقددددميصا رشددداوى.  11ورادددوماً  ضددداإين قددددر ا 
ولانت  ذه الف لا  قد قدمت عخ  ادٍو منيد ر حدواإز اقن دادين، أاد ل غدح مباشد ة، لأ بداء 

دوينصددا. ومشخددت  ددذه الادد ل تنظدديم حخقددا  والويددادا  واملىلنفددفيا ، مددن ىلجدد  زيددادة وبددف ىل
ودإدد  ىلتودداب إللقدداء  وتنظدديم جددوت  ملماراددن اجلولددف، ةددال، عفدداء درااددين ىلو مددؤمت ا  لنقدددا

 اض ا  ىلو تقدا مفورة، ىلو دإ  مبالغ نقدين ا شدي  مدا يااخدق عخيده ربدد مدا أودد النىلدويق. 
لخمىلدنصخ  )املد يض(، عدن   يدق ومن م، حولت ش لا  األدويدن، دوا حدق، املنداإ  املة  دن 

 النةفياا ،  ا  ي ادا  لخمؤاىلا  الابين. 
، 2014وأامل  ، إ ضت الخ نن الو نين لخننمين واإلب   ا ال ه، ا ىليخول/ابنم   -59

غ لىلددددددو ثيددددددي ل يددددددن لنقدددددددميصا رشددددددوة  ا مخيددددددوا دوتر عخدددددد  شدددددد لن  490غ امددددددن قدددددددر ا 
ل ، ىلبدر  احمليمن حيماً أالىلد ن ملددة ثد   ادنوا  املىلنففيا  واأل باء. وع وة عخ  ذ
 م  وقف الننفيذ عخ  رئيس الف لن.
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واخلدمدن  وتدعم الىليااا  والقوانه الىلخيمن املوايح األ  قين الواليدن ا اخلدمدن الوامدن -60
ندن اإلجندازا  احملققدن ا مياإلدن  ارادا  جتاريدن تقييديدن موي املدنيدن عخد  الىلدواء. وأاإلضداإن  ا

والددددعوة  ا  راددداء ناظدددم شددد اء عامدددن ىلل ددد  لفددداءًة، مييدددن ىلا حتقدددق اياادددن املناإىلدددن مزيدددداً مدددن 
 اإلاصاما  من ىلج  حتىله اإلدارة ال شيدة.

 ا ألينق ب ن   ن ة اامننفية وااي ن ة اامع لقة بناميعهلك وااي ن ة ااعنظ م ة -  ا 
إ ميدددد  جوانددددب دورة حيدددداة  شددددديد. أننظدددديم تنىلددددم بددددناعن املىلنلادددد ا  ال دددديدتنين -61

األدويددن اجلديدددة يادد  لخننظدديم، أدايددًن مددن تقدددا  خددب الدد اءة واننصدداًء أاملواإقددن عخدد  النىلددويق، 
واتاددنا ل الن دداري، واننصدداء مدددة الدد اءة، واملناإىلددن ا الىلددول، وت ادديما إيمددا ين دد  أاألدويددن 

ر الن زئددن، واملماراددوا الابيددوا، اجلنيىلددن. ويادد  شدد لا  ت ددني  األدويددن، وجتددار اجلمخددن، وجتددا
واجلصا  باحبن امل خلن ا مجي  مىلنويا  ال ناعن لدرجا  منفاوتن من ال قاأن الننظيمين مدن 
ىلجددد  ضدددماا جناعدددن املندددنج ومأمونينددده. ومدددن حاجدددن  ا حتقيدددق اتتىلدددال أددده اياادددا  املناإىلدددن 

 قن ادين. والىليااا  الننظيمين من ىلج  حتىله رإاه املىلنصخ  واليفاءة ات
 مىلدددؤو  وا الوتيدددا  املنلددددة، تقدددد. جلندددن الن دددارة اتحتاديدددن، لددددى تخقيصدددا  خبددداً مدددن -62

احملخيدن، املىلدداعدة  ا اجلصدا  النفد يوين والننظيميددن  احليومدا  الوتيددا  ىلو احليومدن اتحتاديدن ىلو
مىلدنويا   لن نب اإلض ار أاملىلدنصخ  أىلدبب النقييدد غدح املد ر لخمناإىلدن عخد  لد  مىلدنوى مدن

اخىلدددخن توزيددد  األدويدددن. إمددد ً ، عخقدددت الخ ندددن عخددد  اإلع ندددا  املوجصدددن مباشددد ًة  ا املىلدددنصخ  
أفأا األدوين ال  ت تا  س  ت أوبفن  بين، من منظور محاين املىلنصخ  ومنظدور املناإىلدن عخد  
  الىلدددواء. واقرتحدددت الخ ندددن، ا  دددذه احلالدددن، توددددي  شددد وط اإلإ دددا  لخىلدددما  لفددد لا  ت دددني

األدوين مبزيدد مدن احل يدن ا  ع ناهتدا. وأنلفيدز املناإىلدن عخد  األادوار وعخد  اجلدودة، مييدن زيدادة 
 .(31)الفوائد ال اإين لإع نا  املوجصن  ا املىلنصخ  مباش ةً 

وحدددىت ا حالدددن وجدددود مناإىلدددن و  دددار تنظيمددد  ادددخيم، ت خيندددار املىلدددنصخيوا ا مجيددد   -63
يىلددصم عددد. متاثدد  املوخومددا  ا حتقيددق  ددذه النني ددن. و ضدداإن  ا  األحيدداا اخليددارا  امل خدد . وقددد

ذل ، قد يؤث  ات نيار اخلا   تأثحاً عيىلياً عخ  املناإىلن، إيؤدي  ا ا ن ل ا الىلول حيي 
قد تدؤدي   فاقدا  الىلدول املنوخقدن جباندب الاخدب  ا اإلضد ار أاملىلدنصخ  و ا ىلضد ار  ييخيدن، 

 ن دوا وجود محاين لاإين لخمىلنصخ . إوالن ولي مناإىلن رغم وجود
وليد  يىلدنفيد املىلددنصخيوا مدن املناإىلددن، مهدب متييدنصم مددن تفويد   ددذه املناإىلدن، و ددو  -64

مددا مييددن ىلا ينلقددق أن قيددف املىلددنصخ ، أاإلضدداإن  ا تيىلددح ح ددول املىلددنصخ  عخدد  املوخومددا  
األم دد . وينبادد  ىلا توددزز وحتىلدده قدرتدده عخدد  النقيدديم الىلددخيم لخموخومددا  مددن ىلجدد  ايدداذ القدد ار 

اياان املناإىلن والىلياادن الننظيميدن والىلياادن املنوخقدن أاملىلدنصخ  أوادصا أواداً مدن ىلجد  حتقيدق 
 ىل داإصا املفرتلن. 

__________ 

 .15انظ  املخلوظن  (31)
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وا شددديخ ، يفدددي  اتفدددال وقونددده دائددد ة املىلدددنصخ  الو نيدددن والىلدددخاا  ال دددلين وراأادددن  -65
الىلياادددن املنوخقدددن أاملىلدددنصخ . وتحظدددت الويدددادا  اخلابدددن م ددداًت لخندددد   املنابددد  لخمناإىلدددن ا 

الىلخان املونين أاملناإىلن ىلا امل ض  ينخقوا إقط تقدي ا  أالنياليف اليخين، دوا ىلا ينمينوا من 
احل ددول عخدد  مقارنددا  اددو ين أدده البنددود املةنخفددن املدرجددن ا  يددارا  الودد ج،  ددا يددؤدي أوددد 

جد   الىلدخان املونيدن أاملناإىلدن حت يدا  ادوقين ذل   ا تخق  إواتح مالين أا ظن من الويدادا . وىل
وقدددددمت ننائ صددددا  ا الىلددددخاا  ال ددددلين الدددد  ايددددذ   جدددد اًء ا  ددددذا ال دددددد. وملواجصددددن  ددددذا 
اإل فددددال الىلددددوق ، يفددددرتط اتتفددددال ىلا تفيددددد الويددددادا  امل ضدددد  أ اددددو. اخلدددددما  الابيددددن قبدددد  

ىلادوار  نخدف البندود. وتبده  دذه  املواجلن، وييف  اتتفال متيه امل ض  من  ج اء مقارنا  أه
احلالددن الادداأ  النيميخدد  لىليااددا  املناإىلددن والىليااددا  املنوخقددن أاملىلددنصخ ، ودور النودداوا أدده 
ددبا  الودد ج املنااددبن مددن ىلجدد  مواجصددن   فاقددا  الىلددول مل ددخلن  الىلددخاا  املونيددن ا حتديددد اا

 .(32)املىلنصخيه
 4اإل ار 

 ااص ا   ةااص ن: أل ميم أ  نر ااميع ضمات 
ا ال ددده، تويدددف احليومدددن عخددد  اإلاددد اد أإبددد   ىلادددوار املىلنلاددد ا  ال ددديدتنين،   

عخ  اعنبار ىلا  د ال املناإىلن  و امليدوا ال ئيىلد  ا  دذا اإلبد  . وعخد  مددار الىلدنه، اعنامدد 
حد ىلق   ثاأت لىلو   عادة البي  من ىلج  ضبط ىلاوار األدوين. غدح ىلا  دذا األادخوب إفد  ا 

 ،2014  املىلددائ  املنوخقددن أاألاددوار البا ظددن واألاددوار املنةفاددن عخدد  الىلددواء. وا ىليار/مددايو حدد
ىلعخنددددت  دارة اإلشدددد اس عخدددد  األاددددوار، الناأوددددن لخ نددددن الو نيددددن لخننميددددن واإلبدددد  ،  لادددداء احلددددد 
األق د  ال اأددت لىلدو   عددادة البيد  املابددق عخد  األدويددن غدح البا ظددن الد من. وعدد وة عخد  ذلدد ، 

إقاً ملف ود أ نامج حت ي  ىلادوار املىلنلاد ا  ال ديدتنين، ادنؤدي آليدن املناإىلدن، تددرمهياً، دوراً و 
حاثاً ا ي ي  املوارد ا قااد املىلنلا ا  ال يدتنين. وأاإلضاإن  ا األدويدن الد  تا د س 

اخلاضدون ا البدايدن ىلادوار األدويدن املىلد خن أد اءا  وأودض املنن دا   دوا وبفن  بيدن، ادنال ر
لننظيم بدار.، م د  الخقاحدا  واألدويدن ذا  الندأثح النفىلدال والوقداقح املةددرة ومفدنقا  الدد.. 

ذا  األثددد  ال جودد ، م ددد   نفدداذ قددوانه مياإلدددن اتحنيددار، لنلددد   دد  تدددداأح  واددناوزز النددداأح
 ضبط األاوار من جانب اجلصا  الننظيمين.

 مندا  أال دينين إقدط ا املوقد  ،xkb.com.cn, 2014, More radical price reform, 6 November امل در:
http://news.xkb.com.cn/caijing/2014/1106/358347.html ، لددانوا   20جدد ى ات دد د عخيدده ا

 .2014األول/ديىلم  

__________ 
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 مينئل المننقشة -راب نً  
 ميين النظ  ا مناقفن املىلائ  النالين: -66

اتارتاتي يا  ال  اعنمدهتا ش لا  املىلنلا ا  ال يدتنين ما    ىلحد   )ىل( 
 ملن  املناإىلن؟
اددددخون املنن دددده األحاديددددن اجلانددددب لددددا تددددأثح عخدددد    دددد  توجددددد ىلي ىلنددددواد مددددن )ب( 

املناإىلددن؟ وا  ددذا ال دددد، مددا  دد  نظ يددن   ادداءة ااددنا ل احلددق ؟ وليددف مييددن النودد س عخدد  
تقييم  ذه اتتفاقا  مبوجب رج املوضدود ا حدد ذاتده ىلو املماران املةخن أاملناإىلن؟ و   مه ي 

 رج املناق الوقخ ؟
 ددد  توجدددد اتفاقدددا   خددددن أاملناإىلدددن تدددؤث  عخددد  املناإىلددددن أددده الددددواء األبددددخ   )ج( 

والدددواء اجلندديس؟ وا  ددذا ال دددد، مدددا  دد  نظ يددن الادد ر؟ وليدددف مييددن النودد س عخدد  املمارادددن 
د املماران املةخن أاملناإىلن عخ  مبخغ ال فقن؟ وماذا ثد  ا املةخن أاملناإىلن؟ إم ً ،    تونم

حالن عد. وجدود بدفقن ماليدن تنوخدق أاتتفدال؟ و د   دذه اتتفاقدا   خدن أاملناإىلدن دائمداً؟ و د  
 مه ي تقييم  ذه اتتفاقا  مبوجب رج املوضود ا حد ذاته ىلو رج املناق الوقخ ؟ 

وى النوزيدددد ، م دددد  النوزيدددد  احل دددد ي ىلو  دددد  توجددددد اتفاقددددا  رىلاددددين عخدددد  مىلددددن )د( 
  وما  الوتء؟ وما    اخل دائ  ال ئيىلدين لدذه اتتفاقدا ؟ و د  توجدد أواعدي قخدق مدن ىلا 
تدددؤدي  دددذه اتتفاقدددا   ا  فدددض املناإىلدددن أددده الو مدددا  الن اريدددن وا   دددار الو مدددن الن اريدددن 

و/ىلو شد لا  الن دني ؟ و د   الواحدة؟ و   يوجدد تيامد  رىلاد  أده جتدار اجلمخدن وجتدار الن زئدن
توجددد أواعددي قخددق مددن ىلا يددؤدي النيامدد  ال ىلادد   ا احلددد مددن املناإىلددن أدده الو مددا  الن اريددن 

 وا   ار الو من الن ارين الواحدة؟
ليف ميين ىلا ينلقق عخ  اٍو ىلإاد  الددس املنم د  ا ضدماا تدوإح  مدداد   ( )  

 الدعوة  ا املناإىلن؟لاٍس وميىلور النيخفن من األدوين أاانةدا. 
    


