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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون السابعةالدورة 

ىل  27جنيف، من   2017 مارس 30اإ
 
 

 (INNsامللكية للمواد الصيدالنية )األمساء الدولية غري املسجلة العالمات التجارية و

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

فريق  عقب اجامتعات هبا واملوىصاملقرتحة  )الأسامء ادلولية( غري املسجةل امللكية مئ ابلأسامء ادلوليةواقدوراًي نرش ت   .1
ذ ةل امللكيةين ابلأسامء ادلولية غري املسجاخلرباء املع خيتار ذكل الفريق، وهو عضو يف جلنة  التابع ملنظمة الصحة العاملية. اإ

أأسامء غري مسجةل امللكية ملواد  دس تور الأدوية ادلويل واملس تحرضات الصيدلنيةخرباء منظمة الصحة العاملية املعنية ب
ما دول أأو جلان وطنية معيَّنة معنية بدس تور الأدوية  صيدلنية. وبناء عىل املعلومات اليت يوفرها مقدمو الطلبات )اإ

م اعرتاضًا  أأو تار امس متفق عليه وي نرش اكمس دويل مقرتح. وميكن لأي خشص أأن يديل بتعليقاته أأو يقد ِّ رشاكت أأو أأفراد(، خي 
رمسيًا عىل ذكل الامس املقرتح واملنشور خالل أأربعة أأشهر. ويف غياب أأي اعرتاض، ي نرش الامس املتفق عليه اسامً دوليًا 

 الرابط التايل: امئ املنشورة عربموىص به. وميكن الاطالع عىل القو 
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html. 

اذلي جاء فيه أأنه ينبغي عدم اس تخدام  WHA46.19 رمق ارالقر  1993واعمتدت مجعية الصحة العاملية يف عام  .2
الأسامء املش تقة من الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية أأو اجلذوع املعمول هبا عالمات جتارية. فقد يعرقل ذكل النوع من 

 الالتباس عىل بزايدةاملطاف  يف هنايةبسالمة املرىض  وميساملامرسات الاختيار املالمئ للأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية 
ينبغي لس تخدام الأسامء ادلولية أأن يبقى جمانيًا ومضن املكل العام )انظر و تسمية الأدوية. 

http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/ar/.) 

http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html
http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/ar/
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)جلنة العالمات( يف  للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةاووافقت  .3
ىل  13دورهتا السادسة عرشة )جنيف،  ( عىل عدة اقرتاحات لتحسني نفاذ املاكتب الوطنية والإقلميية 2006نومفرب  17اإ

ىل قوامئ الأسامء ادلولية  للملكية الصناعية يف ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( اإ
 (.SCT/16/9الوثيقة  من 87 )الفقرة

قلميية  .4 ىل املاكتب الوطنية والإ لب من املكتب ادلويل للويبو توجيه رساةل معممة اإ ووفقًا لأحد تكل الاقرتاحات، ط 
للملكية الصناعية يف ادلول الأعضاء يف الويبو لإبالغها بنرش لك قامئة جديدة ابلأسامء ادلولية املقرتحة واملوىص هبا. ومعد 

ىل موافاة أأعضائه ابلقوامئ الرتامكية للك الأسامء ادلولية املقرتحة واملوىص هبا اليت تنرشها منظمة  املكتب ادلويل للويبو أأيضاً  اإ
 الصحة العاملية عىل دعامة مادية )قرص مدمج( عندما تتيحها منظمة الصحة العاملية.

ىل  1ووافقت جلنة العالمات يف دورهتا الرابعة والعرشين )جنيف،  .5 طبيق التبليغات ( عىل ت 2010أأكتوبر  4اإ
طار املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات فامي خيص القوامئ اجلديدة للأسامء ادلولية املقرتحة واملوىص هبا. ولكن  الإلكرتونية يف اإ
قلميية للعالمات التجارية لكام تلقت من أأمانة منظمة الصحة  ىل املاكتب الوطنية والإ ذكل مل مينع الويبو من توجيه نرشة ورقية اإ

 العاملية قرصًا مدجمًا حيتوي عىل القامئة الرتامكية اجلديدة للأسامء ادلولية.

وبعد مرور ست س نوات عىل قرار جلنة العالمات، بدا من املالمئ تقيمي فعالية الإجراء املطبَّق من حيث التلكفة  .6
 س امي يف ظل التوجه املزتايد لالس تعاضة عن الأوراق ابلتبليغات الإلكرتونية. ول

عالمية تعاونية امسها "وف .7 مركز البياانت العاملي للأسامء ادلولية ضاًل عن ذكل، أأقامت منظمة الصحة العاملية خدمة اإ
ةل امللكية (؛ وستتاح /https://extranet.who.int/tools/inn_global_data_hubعرب  ة" )متاحغري امل سجَّ

، املعايري التكنولوجية والقواعد التنظميية تفاصيل تكل اخلدمة يف عرض ملمثل برانمج الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية
 للأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى، الأدوية الأساس ية واملنتجات الصحية، منظمة الصحة العاملية.

م، ي قرتح أأن تو .8 يص جلنة العالمات بوقف التعماميت ابلربيد الإلكرتوين فامي خيص القوامئ اجلديدة وبناء عىل ما تقدَّ
 للأسامء ادلولية املقرتحة واملوىص هبا اليت ت رسل عرب املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات.

ىل البت يف  .9 ن جلنة العالمات مدعوة اإ اإ
 من هذه الوثيقة. 8الاقرتاح الوارد يف الفقرة 

 []هناية الوثيقة
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