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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 3024 سبمترب 32 التارخي:

 
 
 

 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  2جنيف، من   3024نومفرب  7اإ

 
 

لة امللكية 
َّ
سج

ُ
دراسة جدوى بشأن الكشف عن األمساء الدولية غري امل

 كليهمايف  الرباءات أويف يف طلبات الرباءات أو 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 املقدمة

ىل  37وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة( يف دورهتا العرشين اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  .2 اإ
العاملية، دراسَة الإماكن مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة يف حدود عىل أأن تُعدَّ الأمانُة، ابلتعاون  3024يناير  22

ةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو   لكهيام.يف الرباءات أأو يف جدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ومعاًل ابلقرار املذكور أ نفًا، حتتوي هذه الوثيقة عىل دراسة اجلدوى املذكورة أ نفًا ليك تناقشها اللجنُة يف دورهتا احلادية  .3
ىل  2 جنيف يف الفرتة من والعرشين اليت س ُتعقد يف . ومن املُتَّفق عليه أأن تقترص ادلراسُة عىل تقيص 3024نومفرب  7اإ

ىل الإماكنيات يف ادلراسة واس تكشافها، دون املشاركة يف القيام بتقياميت  احلقائق، وتقدمي توضيح اكمل للس ياق، والتعرف اإ
عداد هذه ادلراسة، أأاتحت الأمانُة SCP/20/13 Prov.2من الوثيقة  271أأو تقدمي توصيات )انظر الفقرة  (. ويف أأثناء اإ

 –ادلراسة، وتشاورت مع منظمة الصحة العاملية  مرشوعملنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية فرصَة التعليق عىل 
ةل امللكية  ل معل نظام الأسامء ادلولية غري خيص كيفية  فامي –س امي برانمج منظمة الصحة العاملية للأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ةل امللكية.  املُسجَّ

ةل امللكية يف طلبات الرباءات  .2 ومن أأجل مناقشة جدوى الكشف يف هذا الس ياق عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ةل امللكية وخصوصية البحث يف م هذه الوثيقة أأوًل معلومات عامة عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ  املواد والرباءات، تُقد ِّ

د القضااي الوثيقة الصةل به، وتس تكشف  الصيدلنية املُفَصح عهنا يف واثئق الرباءات. مث تُوّض ِّ خلفية هذا املوضوع، وحُتد ِّ
 الإماكنيات احلالية واملس تقبلية للبحث يف الرباءات عن الأدوية، وختتمت بنتاجئها املؤقتة.
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ةل امللكية  الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ةل امللكية؟ ما يه  الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ل امللكية  .4 ىل مادة صيدلنية أأو عنرص  –أأيضًا ابلمس العام  املعروف –الامس ادلويل غري املُسجَّ هو امٌس يُشري اإ
ىل املكل العام. ومن أأمثةل الأسامء ادلولية غري املُسجَّ  1صيدلين نشط. ةل امللكية: وهو امٌس فريٌد معرتٌف هبا عامليًا، وقد أ ل اإ

مداد العاملني يف جمال  تامول،ی ال يبوبروفني، والباراس  ىل اإ ةل امللكية اإ والريتوانفري. وهيدف نظام الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ىل مادة صيدلنية. وهذه الأسامء  شارة اإ د وفريد وُمت فق عليه عامليًا لالإ تسميات دولية للمواد  بوصفها –الصحة ابمٍس ُمحدَّ

من أأجل اس تخداهما يف دساتري الأدوية، والبطاقات التعريفية، ومعلومات املنتجات، والإعالانت  موضوعةٌ  –لنية الصيد
مة للعقاقري، واملؤلفات العلمية، ويه موضوعُة كذكل لتُس تخدم كأساس لأسامء  وغريها من املواد الرتوجيية، والقواعد املُنظ ِّ

 230ما يرتاوح بني  تارريبًا، وخيُ امس تق 0000مثاًل. وتبلغ القامئة الرتامكية لهذه الأسامء حاليًا  لجَنيسةااملنتجات، اكلأدوية 
 اسامً جديدًا لك عام. 210و

 

يبوبروفان2الشلك  ةل امللكية: الإ  : مثال عىل الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

يبوبروفان  اإ

 ibuprofenumابلالتينية: 

 ibuprofèneابلفرنس ية: 

 ibuprofenoابلإس بانية: 

 ибупрофенابلروس ية: 

 ibuprofenابلإنلكزيية: 

            布洛芬ابلصينية: 

 C13H18O2 الصيغة اجلزيئية:                           

 

ةل امللكية .1 دارة معلية اختيار هذه الأسامء ونرشها.  2ويتوىل برانمج منظمة الصحة العاملية للأسامء ادلولية غري املُسجَّ اإ
ةل امللكية"  كام –وهذه الأسامء  ىل املواد  –يتضح من وصفها بأأهنا "غري ُمسجَّ شارة اإ ميكن اس تخداهما دون أأي قيود لالإ

اس مع أأسامء الصيدلنية. ولأن هذه الأسامء فريدة من نوعها، جيب أأن تكون ممزيًة نطقًا وكتابًة، وينبغي أأل تكون عرضة لاللتب
 3أأخرى شائعة الاس تعامل.

                                                
1

ةل امللكية للمواد الصيدلنية )  . ويستند 2(، ص WHO/PHAM S/NOM 1570مبادئ توجهيية بشأأن اس تخدام الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ىل املعلومات املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين ملنظمة الص ةل امللكية اإ حة العاملية عىل الوصف الوارد يف هذا القسم خبصوص الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

 ./http://www.who.int/medicines/services/inn/enالعنوان التايل، ما مل يُنص  رصاحًة عىل خالف ذكل: 
2

ةل امللكية بشلكه احلايل يف عام وُ   ع نظام الأسامء ادلولية غري املُسجَّ  (.WHAصادر عن مجعية الصحة العاملية ) (WHA3.11بقرار ) 2510ضِّ
3

ل امللكية عالمٌة وصفيٌة، فسوف تُرفَض حامية العالمات التجارية. وعالوة  ذا قيُض بأأن عالمًة جتاريًة تتضمن اسامً دوليًا غري ُمسجَّ ذكل، جيوز  عىل اإ
ل امللكية عالمًة وصفيًة. وفامي خيص العالقة بني الأسام ذا اكنت العالمة اليت تتضمن اسامً دوليًا غري ُمسجَّ ء ادلولية غري رفض طلب عالمة جتارية اإ

ةل امللكية والعالمات التجارية، انظر واثئق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي  الصناعية والبياانت اجلغرافية، وخباصٍة املُسجَّ
ىل التكنولوجيا والابتاكرات الطبية" )منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية  SCT/16/3و SCT/3/7الوثيقتني  ودراسة "تعزيز النفاذ اإ

 .05و 00الفكرية، ومنظمة التجارة العاملية(، ص 
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ل امللكية من ابدئٍة عشوائية خيالية و"جذر" مشرتك .0 حدى 4وعادًة ما يتأألف الامس ادلويل غري املُسجَّ . وتمتثل اإ
ةل امللكية يف أأن أأسامء املواد املتعلقة ابلعقاقري  خدام جذر انامتءها ابس ت تدل عىلالسامت املهمة لنظام الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

مشرتك. وابس تخدام اجلذور املشرتكة، ميكن للأطباء أأو الصيادةل أأو أأي خشص أ خر يتعامل مع املس تحرضات الصيدلنية 
ىل مجموعة من مواد ذات فعالية دوائية مشاهبة. عىل سبيل املثال، تشري الالحقة " دراك أأن هذه املادة تنمتي اإ ىل ac-اإ " اإ

يبوفيناك املضادة لالل اذلي  "mab-هتاابت، وأأحد اجلذور املشرتكة للأجسام املضادة الوحيدة النس يةل هو "مش تقات الإ
 يُوَضع الكحقة.

فة جيدًا اليت ميكن وصفها  .7 ل للمواد الفردية املُعرَّ ةل امللكية اإ ومن حيث املبدأأ، ل خُتتار الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ةل امللكية س ياسًة تقيض بعدم اختيار أأسامء  وتعريفها بوضوح اتم ل حيمتل اللبس. وينهتج برانمج الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ةل امللكية للك ٍ من املواد الصيدلنية الكمييائية والبيولوجية. وتزداد ي ومًا بعد خملاليط من املواد. وخُتتار الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ةل امللكية لل  5% من الطلبات.40مواد البيولوجية، ومتثل حاليًا أأكرث من يوم طلبات اختيار أأسامء دولية غري ُمسجَّ

ةل امللكية ) ةل غري املُسجَّ  INNM)6الأسامء ادلولية املُعدَّ

ةل امللكية للجزء النشط من اجلزيء اذلي يكون عادًة قاعدة أأو محض أأو  .0 ص أأسامء دولية غري ُمسجَّ عادًة ما خُتصَّ
، مثل أأغراض الرتكيب أأو التوافر  كحول. بيد أأنه يلزم يف بعض احلالت توس يع نطاق اجلزيئات النشطة لأس باب ش ّت 

ىل البيولويج أأو معدل الامتصاص. وعندما يُمث ِّل امٌس د ل امللكية محضًا عىل سبيل املثال، فقد توجد حاجة اإ ويٌل غري ُمسجَّ
ةل امللكية، أأل ختتلف أأسامء ش ّت   سرت. ويف مثل هذه احلالت، ينبغي، وفقًا لنظام الأسامء ادلولية غري املُسجَّ تسمية ملح أأو اإ

ل فامي يتعلق ابجلزء غ ري النشط من اجلزيء، ويرُتك للمس تخدمني ابتاكر الأمالح والإسرتات اخلاصة ابملادة الفعاةل نفسها اإ
َّبع الهنج نفسه يف حاةل  ل امللكية مبا يتفق مع املامرسات الكمييائية املعتادة. ويُت أأسامهئم من الامس ادلويل غري املُسجَّ

ةل امللكية املس تحرضات املركبة. يبوفيناك مثاًل من الأسامء ادلولية غري املُسجَّ ى ملحاهام صوديوم فالأوكساس يلني والإ ، ويُسمَّ
ةل امللكية. ةل غري ُمسجَّ يبوفيناك، عىل التوايل. ويُطلق عىل الامسني الأخريين أأسامء دولية ُمعدَّ  أأوكساس يلني وصوديوم اإ

ةل امللكية )مثل "میس يليت"  .5 ولكن بعض اجلذور واجملموعات املعنية تكون معقدًة دلرجة أأن الأسامء الأقرص غري املُسجَّ
مت هذه الأسامء  7ميثانسلفونیت"( خُتتار لتكل الأجزاء غري النشطة، وتنرشها منظمة الصحة العاملية.لالمس " ذا اس ُتخدِّ واإ

ل امل  ًل غري ُمسجَّ ى أأيضًا اسامً دوليًا ُمعدَّ نه يُسمَّ ل امللكية، فاإ لكية. املُختارة للجذور واجملموعات ُمقرتِّنًة ابمس دويل غري ُمسجَّ
 س تخَدم الامس "ميبريامني ماليات" لأحد أأمالح امليبريامني مع محض املاليك.عىل سبيل املثال، يُ 
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ةل امللكية للمواد الصيدلنية )كتاب جذور الأسامء انظر "اس تخدام اجلذور يف اختيار الأس  ( 3022امء ادلولية غري املُسجَّ
[http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2013_Final.pdf?ua=1.] 

5
ةل امللكية خمططَ تسميات الأجسام املضادة الوحي  دة النس يةل، واختار اخملططَ اخلاص مبس تحرضات راَجَع فريُق اخلرباء املعين ابلأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ىل اس تخدام ُمَقي ِّد بيولويج م اقرتاح اإىل فريق اخلرباء يدعو اإ  للمواد البيولوجية، العالج اجليين وخمططًا لتسميات العالج اخللوي. وعالوًة عىل ذكل، قُد ِّ
 وهذا الاقرتاح قيد املشاورة العامة.

6
 http://www.who.int/entity/medicines/services/inn/INNMreview%20paperWkDoc167_Feb06_3_.pdf. 

7
 (WHO/EMP/QSM/2012.2) 3023أأسامء اجلذور واجملموعات وغريها: قامئة شامةل،  

[http://www.who.int/entity/medicines/services/inn/Radical_Book_2012.pdf.] 
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ةل امللكية  اختيار الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ةل امللكية بناًء عىل مشورة فريق اخلرباء املعين ابلأسامء ادلولية  .20 ختتار منظمُة الصحة العاملية الأسامَء ادلولية غري املُسجَّ
ةل امل  لكية، وهو جزء من فريق اخلرباء الاستشاري ملنظمة الصحة العاملية املعين بدس تور الأدوية ادلويل غري املُسجَّ

ىل اخلطوات الأساس ية الثالثة التالية. 8واملس تحرضات الصيدلنية.  وميكن تقس مي معلية الاختيار اإ

 تقدمي اس امترة طلب

ل امللكية  .22 م اس امترة طلب لختيار امس دويل غري ُمسجَّ ىل الأمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية.تُقدَّ م  9اإ وجيوز ملُقد ِّ
ع الطلب  ل امللكية يتعلق جبزء نشط. ويف الاس امترة، يُطلب من ُمودِّ الطلب أأن يطرح س تة اقرتاحات لمس دويل غري ُمسجَّ

م معلومات تتعلق ابملادة الكمييائية ذات الصةل، عىل سبيل املثال: " وفقًا لقواعد التسمية اخلاصة " امس كمييايئ 2أأن يُقد ِّ
" 3( أأو وصف، أأو تسلسل أأحامض أأمينية يف حاةل املواد البيولوجية؛ "IUPACابلحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقية )

 (.CAS" ورمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الكمييائية )4" وصيغة جزيئية؛ "2وصيغة ختطيطية؛ "

عداد  .23 ىل أأمانة الأسامء ادلولية غري وينبغي أأن تصل معلية اإ ىل مرحةل التجارب الرسيرية قبل تقدمي طلب اإ أأي عقار اإ
ق هذا ادلواء، ومن مثَّ  ةل امللكية. وذكل لأن دخول العقار مرحةل التجارب الرسيرية يعين أأن هناك توقع معقول أأن يُسوَّ املُسجَّ

ن الامس املُختار سوف يُس تخدم يف السوق.  فاإ

ل أأن املبادئ التوجهيية بشأأن وتُتَّخذ الاحتيا .22 ىل منظمة الصحة العاملية. اإ مة اإ طات الالزمة لضامن رسية املادة املُقدَّ
ةل امللكية للمواد الصيدلنية لهيا فامي ييل  – 10اس تخدام الأسامء ادلولية غري املُسجَّ اليت نرشهتا منظمة الصحة العاملية )ويُشار اإ

ل  تنص –ابمس "املبادئ التوجهيية للأسامء"(  م الطلب ينبغي أأل حياول احلصول عىل امس دويل غري ُمسجَّ عىل أأن ُمقد ِّ
اتحة املعلومات الكمييائية اكمةًل ملنظمة الصحة العاملية ىل أأن تتس ىن اإ جراءات براءة الاخرتاع واإ . 11امللكية قبل انهتاء مجيع اإ

مس تخدمًا يف اخملترب واملؤلفات العلمية قبل اختيار امس دويل غري وأأحيااًن قد يكون املُركَّب اجلديد قد اكتسب اسامً دارجًا 
ل امللكية، ورمبا  ل امللكية هل. وكون الامس ادلارج قد أأصبح مقبوًل يف املؤلفات لن يضمن اعامتده اكمس دويل غري ُمسجَّ ُمسجَّ

ل امللكية. ذلكل تويص املباد ئ التوجهيية للأسامء ُمقديم الطلبات يسبب ذكل ارتبااكً عند اختيار امس رمسي غري ُمسجَّ
ل امللكية.  12ابس تخدام رموز قبل نرش امس دويل ُموىص به غري ُمسجَّ

 مراجعة الطلب ونرشه للتعليق عليه

تفحص الأمانُة العامة ملنظمة الصحة العاملية الأسامَء املقرتحة للتحقق من امتثالها لقواعد التسمية واملبادئ العامة،  .24
ىل خرباء  ه تشاهبها مع الأسامء ادلولية املنشورة والتعارض احملمتل مع الأسامء احلالية.وللوقوف عىل أأوج وحُتال نتيجة الفحص اإ

ةل امللكية عىل ا ةل امللكية للتعليق علهيا. ويتفق فريق اخلرباء املعين ابلأسامء ادلولية غري املُسجَّ مس الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
بالغ واحد، و  ميمت اإ  الطلب ابلمس املُختار. ُمقد ِّ

                                                
8

ىل فريق اخلرباء املعين يف ال ونة الأخرية، ُشلك ِّ الفريق الاستشاري للأس  ةل امللكية املعين ابملواد البيولوجية لإسداء املشورة اإ امء ادلولية غري املُسجَّ
ةل امللكية بشأأن اختيار هذه الأسامء للمواد ادلوائية البيولوجية.  ابلأسامء ادلولية غري املُسجَّ

9
ةل امللكية من خالل السلطات الوطنية. أأما يف م يف البدلان اليت توجد فهيا جلان تسميات وطنية، ينبغي أأن تُقدَّ   طلبات الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ىل منظمة الصحة العاملية مبارشًة.  البدلان الأخرى، فيجوز أأن تُرَسل الطلبات اإ
10

ةل امللكية للمواد الصيدلنية )   (.WHO/PHAM S/NOM 1570مبادئ توجهيية بشأأن اس تخدام الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
11

 .5املرجع السابق نفسه، ص  
12

 .20املرجع السابق نفسه، ص  
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ل امللكية( يف منشور بعنوان "املعلومات ادلوائية ملنظمة  .21 مث يُنرش الامس املُختار )الامس ادلويل املُقرتح غري املُسجَّ
ىل جانب امسه أأو وصفه الكمييايئ،  13الصحة العاملية". ويُنرش الامس املقرتح )ابلالتينية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية( اإ

، والصيغة اجلزيئية، ورمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الكمييائية، والصيغة التخطيطية. وجيوز 14التأأثري والاس تخدامو 
بداء أأي اعرتاض أأو تعليق عىل الامس املنشور خالل فرتة اعرتاض تبلغ أأربعة أأشهر ابتداًء من النرش.  اإ

سامء ادلولية امُلوىص  ُمسجَّةل امللكيةكأسامء غري هبا  نرش الأ

يف حاةل عدم تقدمي أأي اعرتاض أأو يف حاةل حسب مجيع الاعرتاضات اليت س بق تقدميها، ختتار منظمة الصحة العاملية  .20
 15الامس ابعتباره اسامً دوليًا ُموىص به غري ُمسجل امللكية، ويُنرَش هذا الامس يف "املعلومات ادلوائية ملنظمة الصحة العاملية".

ىل جانب امسه أأو وصفه الكمييايئ، والصيغة ويُ  نرش الامس ادلويل املُوىص به )ابلالتينية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية( اإ
نه رمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الكمييائية أأما اجلزيئية، والصيغة التخطيطية.  يُدرج أأحيااًن يف منشور الامس ادلويل فاإ

 املُوىص به.

ةل امللكيةقاعدة بيا  انت الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ميكن البحث يف مجيع الأسامء ادلولية املُقرَتحة واملُوىص هبا، وذكل عرب ش بكة الإنرتنت عىل املوقع الإلكرتوين ملنظمة  .27
م املوقع ما ييل: "WHO MedNet16الصحة العاملية،  ل امللكية ابللغة 2. ويُقد ِّ الالتينية ومقابهل " الامس ادلويل غري املُسجَّ

ن وجدت(؛ "3ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والروس ية؛ " " ورموز 2" والاسامء الوطنية )اإ
" واملعلومات الكمييائية الأساس ية )الصيغة التخطيطية والصيغة 4؛ "17(ATCنظام التصنيف الكمييايئ العاليج الترشحيي )

ىل املنشورات ذات الصةل ابلأسامء ادلولية املُقرَتحة واملُوىَص هبا. وعالوة عىل " ووصال1اجلزيئية(؛ " بية اإ لكرتونية تشع  ت اإ
ىل  ضافًة اإ ةل امللكية بتتبع حاةل الأسامء خالل معلية اختيارها. واإ ذكل، يسمح الاس تعالم عن حاةل الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ةل امللكية" ذكل، ميتكل "مركز البياانت العاملي للأس م دلمع التفاعل التباديل  وهو –امء ادلولية غري املُسجَّ نظام برجميات ُمصمَّ
ة للأسامء يموصوفة بنسق قابل للمعاجلة أ ليًا. وتتفاعل أأنظمة أأخرى مع اخلدمة الش بك  واهجةً  –ما بني الأهجزة عرب الش بكة 

ةل امللكية اليت تسمح ابلتاكمل الشفاف ع لكرتونية خارجية )مثل مكتب التنس يق يف ادلولية غري املُسجَّ ىل تطبيقات ومواقع اإ
ةل امللكية  اليت –( يف أألياكنيت(. وتُنرَش القامئة الرتامكية OHIMالسوق ادلاخلية ) حتتوي عىل لك الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

لك  CD-ROMشلك قرص مدمج  يف –ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والالتينية والروس ية والإس بانية 
 س نتني.

 البحث عن املواد الصيدلنية املُفَصح عهنا يف طلبات الرباءات والرباءات

ن البحث يف براءات الاخرتاع  .20 ل أأن البحث عن  يف أأي جمال تكنولويج يتطلب معرفةاإ معينة ودراية معلية خاصة، اإ
ف يف طلبات الرباءات والرباءات بطرق خمتلفة: فتُوصف املواد مهنا أأن املادة ميكن أأن توص ،مادة كمييائية هل خصوصيات

                                                
13

 .3022، 3، رمق 37انظر، عىل سبيل املثال، املعلومات ادلوائية ملنظمة الصحة العاملية، اجملدل  
14

ىل حد كبري   ىل التأأثري والاس تخدام تستند اإ ىلالبياانت اليت تشري اإ مة من الصانع. اإ د من وراء هذه املعلومات سوى تقدمي ول يُقص املعلومات املُقدَّ
ل امللكية. ويف مقدور منظمة ىل الاس تخدام احملمتل للمواد اجلديدة يف الوقت اذلي متنح فيه اسامً دوليًا ُمقرَتحًا غري ُمسجَّ شارة اإ ما أأن  اإ الصحة العاملية اإ

اصفات ذات طابع مؤقت، فلن تُراجع ول تُدَرج يف القوامئ الرتامكية للأسامء تُقرَّ هذه البياانت أأو أأن تُعل ِّق عىل فعالية التأأثري املزعوم. ولأن تكل الو 
ةل امللكية.  ادلولية غري املُسجَّ

15
 .3024، 2، رمق 30انظر، عىل سبيل املثال، املعلومات ادلوائية ملنظمة الصحة العاملية، اجملدل  

16
ةل امللكية )  ويبلغ عدد أأعضاء هذا  .MedNet INN ،)https://mednet-communities.net/innخدمات ميد نت للأسامء ادلولية غري املُسجَّ

 مس تخدم. 24000اجملمتع الإلكرتوين حاليًا أأكرث من 
17

ص رمز للك مادة صيدلنية فعاةل وفقًا للعضو أأو النظام اذلي تعمل فيه ووفقًا خل  صائصها العالجية يف نظام التصنيف الكمييايئ العاليج الترشحيي، خُيصَّ
دارة ذكل املركُز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية املعين مبهنجية الإحصاء ادلوايئ ) (. انظر WHOCCوادلوائية والكمييائية. ويتوىل اإ

http://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/. 
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الكمييائية. ورمبا يكون للامدة الكمييائية، وخاصًة املادة الصيدلنية، أأكرث من امس واحد  وتركيبهتاالكمييائية بوجه عام بأأسامهئا 
الت حبث مقبول رمسيًا أأو شائع الاس تخدام عىل أألس نة اخلرباء يف اجملال ذي الصةل. وذلكل  عادًة ما يس تخدم الباحثون معامِّ

جراء حبث شامل يف الرباءات يتعلق ابملواد الصيدلنية، وقد ُأعِّدَّ عدٌد من خدمات قواعد البياانت  تقنية متنوعة من أأجل اإ
 18املتخصصة لهذا اجملال التقين.

ة يف اجل .25 الت البحث، مثل تكل املُوَّضَّ ، عند البحث يف واثئق 2دول وميكن عادًة اس تخدام أأنواع ش ّت من معامِّ
شارة فريدة وعاملية للمركبات الكمييائية، فغالبًا ما تُس تخدم هذه  الرباءات املتعلقة ابملواد الصيدلنية. ونظرًا لعدم وجود اإ

فة، املركبات جممتعًة من أأجل البحث يف الرباءات الصيدلنية، أأي البحث ابلبنية والبحث ابللكامت الرئیس ية لأسامهئا اخملتل
ىل جانب رموز تصنيف الرباءات.  ىل ذكل، اإ وبرمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الكمييائية، وابلس تخدام الصيدلين وما اإ

فالبحث يف الرباءات عن طريق الامس أأو رمق القيد يف السجل فقط ل يكفي يف أأحيان كثرية لتحديد مجيع واثئق الرباءات 
ووفقًا لتارخي البحث يف الرباءات املتعلق بـأأحد  19فصاح عن املُركَّب يف تركيبات ماركوش.ذات الصةل، ل س امي يف حاةل الإ 

جساًل مل تُدَرج يف السجالت البالغ عددها  225تقارير واقع الرباءات دلواء الريتوانفري، كشف حبث ابلرتكيب الكمييايئ عن 
ىل نص ابس تخدام مصطلحات  042 دها البحث اذلي يستند اإ ريتوانفري ومرادفاته الشائعة الاس تخدام )اليت تشمل اليت حدَّ

ل امللكية، وامس التصنيع، ورمق دائرة املس تخلصات الكمييائية، والصيغة  الامس التجاري، والامس ادلويل غري املُسجَّ
 20اجلزيئية(.

الت البحث واسرتاتيجياته حسب الغرض من البحث يف الرباءات وأأنواع  .30 املعلومات املطلوبة. وخيتلف اختيار معامِّ
جراء حبث يف الرباءات بشأأن دواء معروض يف السوق أأو مادة ل تزال  وقد تنشأأ احتياجات حبث خمتلفة عندما يتعني مثاًل اإ

 جتري جتربهتا لتصبح دواًء. وفامي ييل أأمثةل لش ّت أأغراض البحث يف براءات املس تحرضات الصيدلنية:

ةل التقنية الصناعية السابقة لتحديد املنشورات ذات الصةل بتقيمي اجلدة قد يبحث أأحد فاحيص الرباءات عن حا -
 واخلطوة الابتاكرية لالخرتاع املُطالب حباميته اذلي يُنظر فيه؛

جياد حلول ميكن تطبيقها عىل مشلكة حبثه العلمي؛ - ىل اإ  وقد يبحث ابحٌث علميٌّ يف واثئق الرباءات سعيًا اإ

مت طلبات للحصول عىل براءات اخرتاع لهذه وقد جُيرى البحث يف الرباءا - ت يف س ياق رشاء أأدوية ملعرفة هل قُد ِّ
الأدوية يف ولية قضائية معينة وهل ُمنحت هذه الرباءات أأم ل. ويف هذه احلاةل، قد يكون الباحث همامتً بتحديد 

 ُ  س تغَل جتاراًي ابلفعل؛طلبات الرباءات والرباءات اليت رمبا تشمل عنارُص امحلاية اخلاصة هبا ادلواَء امل

 ايف طلبات الرباءات والرباءات لتقيمي فرصه أأخرىوقد تبحث رشكة أأدوية جنیسة أأو رشكة منافسة أأو أأطراف  -
ذا لزم الأمر، يف صالحية براءة ما.  التجارية يف ولايت قضائية خمتلفة، وللطعن، اإ

 

                                                
18

أأفضل ممارسات البحث عن املواد الكمييائية والصيدلنية،  
http://www.intellogist.com/wiki/Chemistry_and_Pharmaceuticals_Searching_Best_Practices. 

19
 .23، ص 3022تقرير واقع الرباءات دلواء الريتوانفري، الويبو،  

20
ادلامئ" من  جيه موير" و"لوجيي ابلوميب"، براءات الاخرتاع والعالمات التجارية: أأدةل جتريبية عىل "التجدد يڤاملرجع السابق نفسه. وانظر أأيضًا "هزيل  

، اذلي يُظهر أأن البحث 3022ديسمرب  7-0، املؤمتر الرابع لالبتاكر يف أ س يا واحمليط الهادئ، جامعة اتيوان الوطنية، لكية القانون، 1أأسرتاليا، ص 
ِّس  ىل أأكرث موثوقية م اكن –خيص البحث يف الرباءات املتعلقة خبمسة أأدوية معينة  فامي –اذلي أأجراه حمايم براءات ممتر  ن البحث اذلي اكن يستند اإ

ةل امللكية فقط.  الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
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الت البحث عن املواد الصيدلنية2اجلدول   : أأمثةل ملعامِّ

الت  الرشح الأمثةل املعامِّ
ف املادة، خالل مرحةل البحث والتطوير، برمز  BMS-232632 امس الصانع تُعرَّ

)مزجي من احلروف والأرقام( يف اخملترب أأو يف 
 املنشورات.

ل امللكية  الامس ادلويل غري املُسجَّ
 )الامس العام(

 ة صيدلنية.امس ُمعنيَّ وفريد ومتاح عامليًا لتحديد لك ماد ااتزاانفري

نه يُباع  ®(Reyatazراياتز ) الامس التجاري ما اإن حيصل ادلواء عىل ترخيص بتسويقه، فاإ
ل محلاية العالمة التجارية.  ابمس جتاري ُمسجَّ

الامس الكمييايئ اخلاص ابلحتاد ادلويل 
 للكميياء البحتة والتطبيقية

methyl N-[(1S)-1-{[(2S,3S)-3-hydroxy-4-
[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3,3-
dimethyl-N'-{[4-(pyridin-2-
yl)phenyl]methyl}butanehydrazido]-1-
phenylbutan-2-yl]carbamoyl}-2,2-
dimethylpropyl]carbamate 

يضع الاحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقية 
(IUPACمعايري لتسمية )  العنارص واملركبات الكمييائية

 بطريقة منظمة.

رمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات 
 الكمييائية

د  198904-31-3 عند نرش املؤلفات الكمييائية وبراءات الاخرتاع، حُتد ِّ
ِّفًا رمقيًا فريدًا للُمركَّب  دائرة املس تخلصات الكمييائية ُمعر 

املنشور حديثًا.
21

 
د بدقة  A61P 31/18 لرباءاترمز التصنيف ادلويل ل رمغ أأن رموز التصنيف ادلويل للرباءات ل حُتد ِّ

الت البحث الأخرى  مادًة معينًة، فاإهنا تُس تخدم مع معامِّ
 .لتضييق نتيجة البحث

صيغة كمييائية تُبني ِّ عدد اذلرات املوجودة يف اجلزئ  C38H52N6O7 الصيغة اجلزيئية
 وأأنواعها.

 )الصيغة التخطيطية(الرتكيب الكمييايئ 

 

ر خدماٌت جتاريٌة عديدٌة قواعَد بياانت للبحث يف وف ِّ تُ 
الرباءات، وتسمح هذه القواعد ابلبحث يف املُركَّبات 

ىل اللكامت الرئیس ية )الأسامء(  ضافًة اإ ابلرتكيب الكمييايئ اإ
ورموز التصنيف، وتس تخدم قواعد فهرسة متنوعة يك 

يمتكن الباحثون أأيضًا من البحث عن املُركَّبات الكمييائية 

 ملوصوفة برتكيب ماركوش.ا

 

ةل امللكية يف واثئق الرباءات   املعلومات الأساس ية –الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

قلميي يشرتط تعريف املواد الصيدلنية بأأسامء دولية غري  .32 ل يوجد يف الوقت احلايل أأي قانون براءات وطين أأو اإ
ةل امللكية  قلميية بوجه عام ال يف –ينطبق ذكل  حيامث –ُمسجَّ رباءات وطلبات الرباءات. فقوانني الرباءات الوطنية أأو الإ

ع الطلب عن الاخرتاع بطريقة واَّضة واكمةل مبا فيه الكفاية، ليك يمتكَّن أأي خشص من أأهل املهنة  تشرتط أأن يكشف ُمودِّ
 22من تنفيذ الاخرتاع، وتشرتط أأن تكون عنارص امحلاية واَّضة وموجزة.

لأحيان، تنص الترشيعات الثانوية، مثل اللواحئ واملبادئ التوجهيية الإدارية، عىل مزيد من الرشوط ويف كثري من ا .33
التفصيلية والتوجهيات خبصوص وصف الاخرتاع يف طلب الرباءة. ففامي خيص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عىل سبيل 

والأوزان اذلرية والصيغ اجلزيئية املتبعة معومًا عىل الصيغ )د( عىل ما ييل: "]...[ تطبق الرموز 2-20املثال، تنص القاعدة 
                                                

21
ل أأن رمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الكمييائية هو أأحد الرموز الأ   ِّفات للمركبات الكمييائية، اإ ص ُمعر  ِّ كرث اس تخدامًا توجد منظامت أأخرى خُتص 

 الكميياء.عىل نطاق واسع من قبل اخلرباء يف جمال 
22

 من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(. 35من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واملادة  0و 1انظر أأيضًا املادتني  
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ىل أأنه "ينبغي الاقتصار بصفة 2-20الكمييائية". وتشري القاعدة  )ه( من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ
وعالوة عىل ذكل، تنص الفقرة  عامة عىل اس تعامل املصطلحات والعالمات والرموز التقنية املقررة معومًا يف لك فرع تقين".

يف املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن  4-34
"الرموز الرايضية والكمييائية، والأوزان اذلرية، والصيغ اجلزيئية ينبغي أأن تكون يه املس تخدمة معومًا ]...[. ويف حاةل وجود 

معايري دولية ُمتَّفق علهيا يف الفرع التقين املعين، ينبغي عىل وجه اخلصوص الأخذ هبذه املعايري حيامث أأمكن." وذلكل ميكن أأي 
ذا اكنت تكل املعايري مس تخدمًة بوجه  ملُودع الطلب أأن يس تخدم، حيامث أأمكن، أأي معايري دولية لتعيني املادة الصيدلنية، اإ

  من أأجل تلبية املتطلبات القانونية املذكورة أ نفًا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.عام من قبل رجل املهنة، وذكل

د الأدوية املشرتاة مسؤوٌل بوجه عام عن ضامن احلصول عىل مجيع ما يلزم من حقوق يف املنتجات، مبا  .32 ِّ ورمغ أأن ُمور 
ن واكلت تدبري املشرتايت يف ذكل حقوق امللكية الفكرية، وفقًا للمواصفات املذكورة يف واثئق العط اءات وعقود الرشاء، فاإ

وهذه الواكلت، عىل  23جيب أأن تنظر يف حاةل براءات املنتجات يف مرحةل مبكرة من مراحل تدبري الاحتياجات واملشرتايت.
ىل قواعد البياانت التجارية ا ماكنية النفاذ اإ خلاصة ابلرباءات عكس العاملني يف جمال امللكية الفكرية، ل متتكل يف الغالب اإ

هنا تبحث عن الرباءات يف املصادر اجملانية املتاحة لعامة الناس.  صة للبحث عن املواد الكمييائية والصيدلنية، ومن مثَّ فاإ املُخصَّ
حدى املشالك  ةل امللكية، ويرى بعضهم أأن اإ هنم عىل دراية ابلأسامء ادلولية غري املُسجَّ ولأهنم متخصصون يف جمال الصحة، فاإ

يت يعانون مهنا تمتثل يف عدم المتكن من احلصول عىل قامئة برباءات الاخرتاع املتعلقة مبس تحرض صيدلين ما عن طريق ال
ل امللكية بوصفه أأحد اللكامت الرئیس ية دون اس تخدام  البحث يف الرباءات ابس تخدام الامس ادلويل املقابل غري املُسجَّ

 24يايئ )أأو الامس الكمييايئ(.تصنيفات الرباءات أأو البحث ابلرتكيب الكمي 

أأن تُلزِّم احلكومُة الهندية ُمودعي الطلبات ابلإشارة  3007واقرتح التحالف الهندي للمس تحرضات الصيدلنية يف عام  .34
ل امللكية يف عنوان الاخرتاع يف غضون  ىل الامس ادلويل غري املُسجَّ ل  20اإ يومًا من ختصيص الامس ادلويل غري املُسجَّ

م عنوان الاخرتاع  25امللكية. وأأوّض أأنه رمغ وجود قاعدة بياانت خاصة ابلرباءات متاحة عىل املوقع الإلكرتوين جمااًن تُقد ِّ
ن أأي معلومات أأخرى، مثل امللخصات واملواصفات، ل ميكن يف الوقت احلايل البحث فهيا عرب  ومعلومات عن اخملرتعني، فاإ

ل ب لهيا اإ ولأن الصيغة الكمييائية املُتَّخذة عنوااًن لالخرتاع قد تُعترب غامضة  26دفع مبلغ مايل. عدش بكة الإنرتنت ول ميكن النفاذ اإ
ل امللكية يف العنوان من أأجل  جدًا أأو شديدة التعقيد من الناحية التقنية، اقرُتح الاس تخدام الإلزايم لالمس ادلويل غري املُسجَّ

ل املنح مثاًل( ولفهم الاخرتاعات الواردة يف طلبات الرباءات عىل ضامن حتقيق وظيفة الإشعار العام )من أأجل اعرتاض ما قب
 حنو أأفضل.

ةل 2ومنذ ذكل احلني، نرُشت مقرتحات مشاهبة يف أأماكن أأخرى: " .31 " الكشف الإلزايم عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ذا اكنت هذه الأسامء متاحًة أأو يف مرحةل ؛ 27،28 لحقة فور ختصيص الأسامءامللكية يف طلبات الرباءات يف وقت الإيداع اإ

                                                
23

 .203ة، ومنظمة التجارة العاملية(، ص "تعزيز النفاذ اإىل التكنولوجيا والابتاكرات الطبية" )منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكري 
24

جراء حبث يف الرباءات عن الأدوية: دليل يرشح طريقة البحث خطوة خطوة، منظمة الصحة العاملية،   . وانظر أأيضًا تعليق منظمة أأطباء 3020كيفية اإ
ىل املراقب العام لرباءات  بال حدود عىل املبادئ التوجهيية املُنقَّحة لفحص طلبات براءات الاخرتاع يف جمال املس تحرضات م اإ الصيدلنية، املُقدَّ

الاخرتاع والتصاممي والعالمات التجارية، وزارة التجارة والصناعة، الهند. 
(http://www.ipindia.nic.in/iponew/comments_PharmaGuidelines/FeedBack_Pharmaceuticals.htm.) 

25
النشطاء لرشاكت الأدوية  الت يقدهما صفةو الترك الصيغة يف املعمل هو  ،هوما رشيفاس تافا 

(http://www.livemint.com/Politics/t1Aygh3QbdnYVCjO6MpYOK/Leave-formula-in-lab-is-activists8217-
prescription-for-dr.html.) 

26
الإلكرتوين ملكتب براءات الاخرتاع الهندي عىل لقد تغري الوضع يف الهند لأن الرباءات وطلبات الرباءات املنشورة ميكن ال ن البحث فهيا عىل املوقع  

 .http://ipindiaservices.gov.in/patentsearch/search/index.aspx العنوان التايل:
27

م جوابكيومار، مخس س نوات يف نظام براءات املنتجات:  ، برانمج الأمم املتحدة 230اس تجابة الهند، ص  "سوديب شودري"، و"تشان ابرك"، و"كيه اإ
 .3020ايئ، الإمن
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ذا اكنت الأسامء 3" ىل الأسامء ادلولية ذات الصةل يف امجلةل الأوىل من امللخص عند الإيداع أأو، اإ " والإدراج الإلزايم لإشارة اإ
بالغ مكتب الرباءات ابلأسامء ادلولية ذات الصةل حاملا تُعَرف لزام ابإ لأسامء " والكشف الإلزايم عن ا2؛ "29غري معروفة، الإ

ذا اكنت الأسامء معروفًة. ةل امللكية يف العنوان وامللخص يف وقت الإيداع، اإ مة يف  30ادلولية غري املُسجَّ وتمتثل املربرات املُقدَّ
حتسني حتديد براءات الاخرتاع الوثيقة الصةل بدواء ما لأغراض البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة، ولتحليل ال اثر 

 املرتتبة عىل براءات الاخرتاع عند احلصول عىل الأدوية يف البدلان النامية، ولزايدة شفافية نظام الرباءات.

ويف ال ونة الأخرية، نرش املراقب العام لرباءات الاخرتاع والتصاممي والعالمات التجارية يف الهند مرشوع مبادئ  .30
عل ِّق عليه عامة الناس، ونرُش املرشوع يُ توجهيية لفحص طلبات براءات الاخرتاع يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ليك 

جراء حبث شامل عن حاةل  31رشوع املبادئ التوجهيية املُنقَّحة(.)م  3024أأغسطس  23الأخري لهذه املبادئ بتارخي  وبُغية اإ
من مرشوع املبادئ التوجهيية املُنقَّحة عىل أأن عنارص حامية املُركَّبات الصيدلنية  1.2التقنية الصناعية السابقة، تنص الفقرة 

ةل غالبًا ما تنطوي عىل مش تقات ُمركَّبات معروفة لها تأأثريات دوائية مؤكدة صت ابلفعل أأسامٌء دوليٌة غري ُمسجَّ ِّ ، وقد ُخص 
امللكية لهذه املواد الصيدلنية. وُذكر أأنه عندما تكشف مواصفات الرباءات اليت قيد الفحص عن هذه الأسامء ادلولية غري 

ن الفاحص ينبغي أأن يبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل أأساس هذه الأسام ةل امللكية، فاإ ء أأيضًا. وتنص املُسجَّ
ع الطلب يطالب ابس تخدام/ بيان اثن يف شلك أأحد عنارص حامية منتج ملركب صيدلين  1.4الفقرة  ذا تبنيَّ أأن ُمودِّ َّه اإ عىل أأن

معروف ابلفعل أأو شلك جديد ملادة معروفة أأو مركب معروف، فينبغي للفاحص أأن يت بع املهنجية نفسها وأأن يطالب مودع 
ُع الطلب الامس ادلويل غري الطلب بتقدمي الامس ا م ُمودِّ ذا مل يُقد ِّ ل امللكية للامدة الصيدلنية املذكورة. واإ دلويل غري املُسجَّ

ل امللكية حّت بعد مطالبته بذكل، ينبغي للفاحص أأن حياول معرفة الامس ادلويل واس تخدامه يف اسرتاتيجية البحث.  املُسجَّ
فبعضهم يرى أأن الامس  32أأعاله تتضمن أ راًء متعارضة. 1.4و 1.2أأن الفقرتني والتعليقات اليت أأدىل هبا أأحصاب املصلحة بش

ل امللكية عامل همم للبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة، يف حني أأن هناك أ خرين ل يوافقون عىل  ادلويل غري املُسجَّ
ل امللكية أأمٌر شاقٌّ جد   هنم اإ أ خرون  قالًا عىل مودعي الطلبات، ولكن ذكل. ورأأى بعضهم أأن تقدمي الامس ادلويل غري املُسجَّ

عي الطلبات ولیس الفاحصني، وأأنه لن تكون هناك أأي  يعتقدون أأن عبء تقدمي الامس ادلويل ينبغي أأن يُلقى عىل عاتق ُمودِّ
صت ابلفعل اسامً  عي الطلبات يف احلالت اليت تكون فهيا منظمة الصحة العاملية قد خصَّ دوليًا غري تلكفة أأو عبء عىل ُمودِّ

ل امللكية.  ُمسجَّ

جراءات  ةل امللكية، واإ جراءات الأسامء ادلولية غري املُسجَّ الأطر الزمنية لبتاكر املس تحرضات الصيدلية، واإ
 تسجيل الرباءات

ةل امللكية يف الرباءات وطلبات الرباءات، جتدر  .37 عند النظر يف جدوى الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ةل الإشارة، يف  جراءات الأسامء ادلولية غري املُسجَّ ىل الأطر الزمنية لبتاكر املس تحرضات الصيدلنية، واإ املقام الأول، اإ

ىل ست س نوات،  جراءات تسجيل الرباءات. وبوجه عام، يس تغرق اكتشاف العقار واختباره من ثالث اإ امللكية، واإ
ىل س بع س نوات، ل أأن ذكل 33وتس تغرق التجارب الرسيرية من ست اإ ع اإ  قد خيتلف من دواء ل خر. وعادًة ما يطلب ُمودِّ

                                                
28

( من أأوجه دليل س ياسات جامعة رشق أأفريقيا، س ياسة امللكية الفكرية الإقلميية بشأأن الانتفاع مبا ينص عليه اتفاق تريبس )منظمة التجارة العاملية 
 .3022، 27املرونة املتعلقة ابلصحة العامة، وتقريب الترشيعات الوطنية للملكية الفكرية، ص 

29
، مركز الصحة 24)أأوغندا(، ص  3005لتعزيز فرص احلصول عىل الأدوية بأأسعار معقوةل يف مرشوع قانون امللكية الصناعية لس نة أأحاكم منوذجية  

 .3023(، وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ أأوغندا، Cehurdوحقوق الإنسان والتمنية )
30

 .3022، مركز اجلنوب، 32الاخرتاع والرتخيص الإجباري، ص اكرلوس كوراي، ابتاكر املس تحرضات الصيدلنية، تزايد تسجيل براءات  
31

 3024أأغسطس  23، 5مرشوع املبادئ التوجهيية املُنقَّحة لفحص طلبات براءات الاخرتاع يف جمال املس تحرضات الصيدلنية، ص  
(http://www.ipindia.nic.in/iponew/draft_Pharma_Guidelines_12August2014.pdf.) 

32
 http://www.ipindia.nic.in/iponew/comments_PharmaGuidelines/FeedBack_Pharmaceuticals.htm. 

33
فهم معلية البحث والتطوير"  –"اكتشاف العقاقري وتطويرها  

(http://www.innovation.org/drug_discovery/objects/pdf/RD_Brochure.pdf.) 
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ل امللكية بعد بدء مرحةل التجارب الرسيرية يف معلية اس تحداث العقار. واملدة الزمنية اليت تفصل  الطلب اسامً دوليًا غري ُمسجَّ
ل امللكية ونرش الامس ادلويل املُوىص به تبلغ يف املتوسط يداع طلب امس دويل غري ُمسجَّ رًا تقريبًا. ويف املقابل، شه 21 بني اإ

اكتشاف ُمركَّب أأو مش تق قد تكون هل  فور –مرحةل البحث والتطوير  يه –يُوَدع طلب الرباءة يف مرحةل أأس بق 
ىل أأن  35وتشري البياانت املتاحة من عدٍد حمدوٍد من ماكتب الرباءات 34اس تخدامات طبية. % من مجيع براءات الاخرتاع 00اإ

يداع طلب الرباءة، رمغ أأن هذا خيتلف  املمنوحة قد صدرت يف غضون مدة ترتاوح تقريبًا بني أأربع وس بع س نوات من اترخي اإ
لهيا أ نفًا بني الأطر الزمنية أأن طلب الرباءة املبديئ  اختالفًا كبريًا من بدل ل خر ومن طلب ل خر. وتُبني ِّ الاختالفات املُشار اإ

وكذكل طلبات الرباءات الأخرى اليت تواصل التطور حّت  –كيب ماركوش( اخلاص مبركب صيدلين )غالبًا ما يُوَصف برت 
ىل مرحةل التجارب الرسيرية )مثل تطوير العمليات، أأو الاخرتاعات اليت حتل حمل مواقع خمتلفة يف العمود الفقري  تصل اإ

ع ابلفعل، بل وقد يكون يف كثري من احلالت قد اس تمك –لرتكيب ماركوش(  جراءات تسجيل الرباءة، قد يكون قد ُأودِّ ل اإ
 .قبل أأن يُنرَش امس دويل مقابل ُموىص به

وتس متر أأيضًا أأنشطة الابتاكر وتسجيل الرباءات عىل مدى املراحل الالحقة من تطوير العقار والتجارب الرسيرية وما  .30
يداع طلبات براءات تدعي حتسني معلية  بعدها. فعىل سبيل املثال، جيوز بعد نرش الأسامء ادلولية املوىص هبا ذات الصةل اإ

سرت أ خر جلزء نشط معروف، أأو مزجي من  تصنيع ُمركَّب صيدلين معروف، أأو تطالب حبامية مادة مكونة من ملح أأو اإ
 مكون صيدلين نشط معروف ومادة أأخرى، أأو اس تخدام طيب اثن ملادة صيدلنية معروفة.

جراءات تسجيل الرباءات )أأاتزاانفري( : الأطر الزمنية لإجراءات الأسامء ادلولية غري3الشلك  ةل امللكية واإ  املُسجَّ

 

 

                                                
34

ن اكتشاف ُمركَّب جديد غالبًا ما يكون بسبب مع   ل سابق، نظراً ملا يت سم به ابتاكر املس تحرضات الصيدلنية من طابع تدرجيي.بل اإ
35

 ، الويبو.5.3، الشلك أأ.3022مؤرشات امللكية الفكرية العاملية لس نة  
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جراءات تسجيل الرباءات،  3يُوّض ِّ الشلك  .35 ةل امللكية واإ مثاًل للأطر الزمنية لإجراءات الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ّض ِّ مراحل اس تحداث ادلواء اخملتلفة وذكل ابس تخدام بياانت من تقرير واقع الرباءات دلواء أأاتزاانفري. والأسهم املُنقَّطة اليت تُو

َع طلب الرباءة املبديئ اذلي كشف عن املادة املقابةل لأاتزانفري يف عام  ، 2551مذكورة لغرض الإحاةل املرجعية فقط. وقد ُأودِّ
ه، يف الولايت املتحدة الأمريكية، قبل أأن يُنرش الامس ادلويل املوىص ب 2550مايو  25وُمنحت براءة الاخرتاع يف 

يداع طلب الرباءة املبديئ، مهنا مثاًل طلبات تتعلق 3002أأاتزانفري، يف عام  َع عدٌد من طلبات الرباءات منذ اإ . وقد ُأودِّ
، واخللط مبثبطات أأخرى لربوتياز فريوس نقص املناعة البرشية، وحتسني التخليق،  بتحسني الاس تقرار والتوافر البيولويج 

ىل بل ُمبتكِّر املُركَّب وكياانت أأخرى. وفامي خيص طلبات  والرتكيبة الفموية، مما أأدى اإ زايدة الابتاكر فامي يتعلق ابلأاتزانفري من قِّ
الرباءات املُوَدعة قبل نرش الامس ادلويل املقابل، من املس تحيل أأن يُذَكر الامس ادلويل املقابل فهيا يف وقت الإيداع. ولكن 

ذا اكن مودعو الطلبات يعرفون الامس ادلويل  ل امللكية، مفن املمكن أأن يُذكر يف وقت الإيداع يف طلبات اإ غري املُسجَّ
عة بعد نرشه.  الرباءات املُود 

ضافًة  2وعالوة عىل ذكل، يشري الشلك  .20 ىل أأنشطة تسجيل الرباءات املتعلقة ابلأاتزانفري والريتوانفري مبرور الزمن اإ اإ
ىل عدد أأرس الرباءات املتعلقة هباتني املادتني حسب عا وقد نرُشِّ الامس ادلويل املوىص به أأاتزانفري يف  36م الأولوية الأس بق.اإ

هنام يدلن عىل 2550، ونرُش ريتوانفري يف عام 3002عام  . ورمغ أأن هذين املثالني احملدودين ل ميكن اعتبارهام دلياًل قاطعًا، فاإ
 37 ادلويل ذي الصةل.أأن ذروة عدد أأرس الرباءات املُوَدعة يف لك عام أأولوية تظهر بعد نرش الامس

 : أأنشطة تسجيل براءات الأاتزانفري والريتوانفري2الشلك 

 ريتوانفري أأاتزانفري

 

 

 املصدر: تقرير الويبو عن واقع الرباءات دلواء أأاتزانفري، وتقرير الويبو عن واقع الرباءات دلواء ريتوانفري

ىل أأنه  .22 جراءات تسجيل الرباءات اإ ةل امللكية واإ وتشري أأيضًا الأطر الزمنية اخملتلفة لإجراءات الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ل أأو طلب الرباءة لیس من املمكن دامئًا اسرتجاع  الرباءة من خالل البحث ابللكامت الرئیس ية لالمس ادلويل غري املُسجَّ
جراء البحث قب ل نرش الامس ادلويل، وذكل عندما يكون طلب الرباءة قد أأودع قبل أأن يصبح الامس امللكية يف حاةل اإ

ذا  ادلويل املقابل متاحًا حّت لو ُكشف عن الامس ادلويل يف الرباءة أأو طلب الرباءة فور نرش الامس. عىل سبيل املثال، اإ
                                                

36
 تقرير الويبو عن واقع الرباءات دلواء أأاتزانفري، وتقرير الويبو عن واقع الرباءات دلواء ريتوانفري. 

37
 غري اكمةل بسبب تأأخر النرش. 3000رباءات دلواء أأاتزانفري أأن البياانت بعد عام يوّض تقرير واقع ال 
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ن فاحص ا لرباءة ل يس تطيع البحث يف واثئق جرى الفحص املوضوعي لطلب براءة قبل نرش الامس ادلويل املقابل، فاإ
الرباءات السابقة ابللكامت الأساس ية لالمس ادلويل )أأو احلصول عىل معلومات عن الامس ادلويل املقابل من ُمودع الطلب( 
حّت لو اكنت واثئق الرباءات السابقة تكشف عن املادة الصيدلنية ذات الصةل واكنت الواثئق وثيقة الصةل بتقيمي الفاحص 

جدة واخلطوة الابتاكرية. وينطبق تقييد مشابه ذلكل عىل الباحثني العلميني وأأي طرف أ خر يقوم ابلبحث يف التقنية لل
ذا اكن ل امللكية. ولكن اإ ص لها امس دويل غري ُمسجَّ يف  َمْن يبحث الصناعية السابقة عن مادة صيدلنية قبل أأن خُيصَّ

عىل مواد صيدلنية فعاةل معروضة يف السوق، فعادًة ما س يكون البحث يف  الرباءات همامتً بواثئق الرباءات اليت حتتوي
ل امللكية. وذلكل لن حتدث يف هذه احلاةل أأي مشلكة بسبب الفارق الزمين بني  الرباءات بعد نرش الامس ادلويل غري املُسجَّ

 توفر واثئق الرباءات وتوفر الامس ادلويل املقابل.

ةل امللكية يف الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو لكهيام ونطاق هذا طبيعة الكشف عن الأسامء  ادلولية غري املُسجَّ
 الكشف

م لك عنرص من عنارص الرشط القانوين عىل حنٍو يدمع  .23 ىل هدف، وينبغي أأن يُصمَّ جيب أأن يستند أأي رشط قانوين اإ
د طبيعة الكشف عن هذا الهدف كلك، مع مراعاة ش ّت مصاحل أأحصاب املصلحة املعنيني. وتوجد عنارص  كثرية ميكن أأن حُتد ِّ

ةل امللكية يف الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو لكهيام ونطاق هذا الكشف. ويف هذا القسم، يُنَظر يف  الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ةل امللكية يف الرباءات أأو طلبات الرباءات بل  القضااي الناش ئة عن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ أأو لكهيام من قِّ

د طبيعة الكشف ونطاقه، عىل النحو  مودعي الطلبات أأو أأحصاب الرباءات أأو لكهيام فامي يتعلق ابلعنارص اخملتلفة اليت قد حُتد ِّ
ص يف اجلدول   . وتصممي لك عنرص قد تكون هل أ اثر عىل التاكليف والفوائد اليت ينطوي علهيا الإطار املُختار.3املُلخَّ

ةل امللكية يف الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو لكهيام : 3اجلدول  نطاق الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
 وطبيعة هذا الكشف

د الطبيعة والنطاق ما جيب مراعاته من القضااي أأو اجلوانب الناش ئة عن الكشف عن الأسامء  العنارص اليت قد حُتد ِّ
ةل امللكية يف   الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو لكهيامادلولية غري املُسجَّ

ل امللكية - توقيت الطلبات املودعة ل بعد ختصيص الامس ادلويل غري املُسجَّ  الطلبات اليت مل تُوَدع اإ
ل امللكية وبعد  - الطلبات املُوَدعة قبل ختصيص الامس ادلويل غري املُسجَّ

 ختصيصه
العالقة بني الاخرتاع الوارد يف الطلب 

ل امللكيةوالامس   ادلويل غري املُسجَّ
ل امللكية مطلوب حاميهتا -  املادة الصيدلنية لالمس ادلويل غري املُسجَّ
ل امللكية غري مطلوب حاميهتا، ولكن  - املادة الصيدلنية لالمس ادلويل غري املُسجَّ

 ُكشف عهنا يف الوصف )بوصفها حاةل تقنية صناعية أأساس ية مثاًل(
ل امللكية موصوفة يف وصٍف ما املادة الصيدلنية  - لالمس ادلويل غري املُسجَّ

ابعتبارها أأحد اجملالت العديدة اليت ميكن أأن يُطبَّق فهيا الاخرتاع املُطلوب 
 حاميته

ل  - أأنواع أأخرى من العالقة الوثيقة أأو البعيدة بني مادة الامس ادلويل غري املُسجَّ
 امللكية والاخرتاع املطلوب حاميته

اذلي ميكن فيه الكشف عن الامس اجلزء 
 ادلويل يف الطلب

 العنوان -
 امللخص -
 عنارص امحلاية -
 الوصف -
 غري ذكل )مثل: مربع يف اس امترة الطلب، أأو ورقة منفصةل( -
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ذا أأودعت قبل توفر  حاةل الطلبات اإ
ل امللكية  الامس ادلويل غري املُسجَّ

 مجيع الطلبات والرباءات -
املُعل قة دون غريها )ابس تثناء الطلبات اليت مل تعد معلقًة الطلبات والرباءات  -

 والرباءات اليت مل تعد ساريًة(
 عنارص حامية املنتجات - أأنواع عنارص امحلاية

 عنارص حامية الاس تخدام الطيب الثاين أأو الالحق -
 عنارص حامية طرق الصنع -

 الكشف الإلزايم - طبيعة رشط الكشف
 الكشف الطوعي -

 

 توقيت الطلبات املُوَدعة

ع الطلب يعرف الامس ادلويل  .22 ذا اكن ُمودِّ ابلنس بة لتكل الطلبات املُوَدعة بعد نرش الامس ادلويل املقابل املوىص به، اإ
ىل هذا الامس. بيد أأن  ع الطلب اإ املقابل للامدة الصيدلنية املُفصح عهنا يف طلب الرباءاة، مفن املمكن عىل الأقل أأن يُشري ُمودِّ

اثئق الرباءات السابقة ذات الصةل اليت ُأودعت قبل نرش الامس ادلويل املقابل لن تُسرتَجع عن طريق البحث ابللكامت و
 الرئیس ية لالمس ادلويل، مما سوف خُيل  ابكامتل نتاجئ البحث.

س ية لالمس ادلويل، وليك تصبح الطلبات املُودعة قبل نرش الامس ادلويل املقابل قابةًل للبحث عن طريق اللكامت الرئی  .24
ذا اكن ذكل ممكنًا من الناحية  ميكن "ربط" معلومات الامس ادلويل بطلبات الرباءات ذات الصةل بعد نرش الامس ادلويل. واإ

التقنية، مفن شأأنه أأن جيعل معلية البحث يف الرباءات ابس تخدام اللكامت الرئیس ية لالمس ادلويل أأكرث مشوًل. ولكن سوف 
ل ذكل من ُمو  يقتيض عي الطلبات اس تعراض مجيع طلبات الرباءات السابقة اخلاصة هبم عند نرش الامس ادلويل غري املُسجَّ دِّ

ل امللكية، والتعرف  عي الطلبات رصد معلية اختيار الامس ادلويل غري املُسجَّ امللكية. وبعبارة أأخرى، سوف جيب عىل ُمودِّ
بالغ مكتب الرباءات املعين   هبا.عىل الطلبات ذات الصةل، واإ

ةل امللكية وكيف تُربط  .21 والسؤال اذلي يُطرح يف هذا الصدد هو كيف جُتَمع معلومات الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ُع  م ُمودِّ بل املمكنة يف أأن يُقد ِّ بطلبات الرباءات ذات الصةل اليت أأودعت ابلفعل أأو اليت ُمنحت ابلفعل. ويمتثل أأحد الس ُّ

دخال تعديل عىل طلبه. وينبغي أأن يُنظر يف مدى توافق  الطلب معلومات الامس ادلويل غري ل امللكية عن طريق اإ املُسجَّ
ضافة  38هذا التعديل مع القانون الإقلميي أأو الوطين الساري من حيث نطاق التعديل وتوقيته يف ضوء احلقيقة املمتثةل يف أأن اإ

دع. وهناك طريقة أأخرى ميكن هبا ربط معلومات الامس ادلويل الامس ادلويل املقابل لن تُغري ِّ املادة اخلاصة بطلب الرباءة املُو 
ىل الامس  ُع الطلب املعلومات يف شلك بياٍن يشري اإ م ُمودِّ مبا س بق من طلبات الرباءات والرباءات املمنوحة، أأل ويه أأن يُقد ِّ

ىل قاعدة ادلويل املقابل للامدة اليت س بق الكشف عهنا. وميكن ملكتب الرباءات أأن يُضيف معلومات الا مة اإ مس ادلويل املُقدَّ
 بياانته من خالل فهرسة الرباءات أأو طلبات الرباءات.

ل امللكية  العالقة بني الاخرتاع الوارد يف الطلب والامس ادلويل غري املُسجَّ

ل امللكية يف طلب الرباءة بطرق  .20 ويف  خمتلفة.جيوز الكشف عن املادة الصيدلنية املقابةل لالمس ادلويل غري املُسجَّ
بعض احلالت، يشمل نطاُق عنارص امحلاية املادَة بوصفها عنرصًا من عنارص حامية املنتج، أأو معليًة لصنع تكل املادة أأو 

اس تخداهما. ويف بعض احلالت الأخرى، تشمل عنارُص امحلاية خليطًا من تكل املادة ومادة أأخرى، أأو شالًك أ خر من تكل 
                                                

38
وضوع يتجاوز تنص قوانني الرباءات الوطنية أأو الإقلميية بوجه عام عىل أأنه ل جيوز تعديل الرباءة أأو طلب الرباءة عىل حنٍو جيعلهام حيتواين عىل م 

ىل توس يع نطاق عنارص امحلاية مضمون الطلب املُوَدع. وعالوة عىل ذكل، تنص  القوانني أأيضًا عىل أأنه ل جيوز تعديل براءة الاخرتاع عىل حنٍو يؤدي اإ
 املشموةل ابلرباءة. ورمبا تنص أأيضًا عىل أأطر زمنية حمدودة جيوز خاللها تقدمي التعديالت.
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ص للوصف يف الطلب ابعتبارها تقنية صناعية أأساس ية املادة. وجيوز أأحيااًن ال  كشف عن املادة الصيدلنية يف اجلزء املُخصَّ
لالخرتاع املطلوب حاميته اذلي يتكون من مادة صيدلنية أأخرى. ولكن يف بعض احلالت الأخرى يُكَشف عن املادة 

ص للوصف لأهنا دواء من مضن أأدوية كثرية ميكن أأن يُطبَّق علهيا هجاز توصيل أأدوية مطلوب  الصيدلنية يف اجلزء املُخصَّ
 حاميته.

ل امللكية قد يرتبط أأحدهام ابل خر عىل حنٍو خمتلف،  .27 ولأن الاخرتاع املطلوب حاميته ومادة الامس ادلويل غري املُسجَّ
ضاف  ىل أأن يُس تمكَل ابس تعالمات حبث اإ ية حسب لك حاةل مفن احملمتل أأن حيتاج البحث ابللكامت الرئیس ية لالمس ادلويل اإ

لزام  الت أأخرى من أأجل احلصول عىل نتيجة ذات صةل وثيقة ابلغرض من البحث يف الرباءات. ويف حاةل اإ ابس تخدام معامِّ
ل امللكية يف طلبات الرباءات، فسوف يلزم توضيح مدى  عي طلبات الرباءات ابلكشف عن الامس ادلويل غري املُسجَّ ُمودِّ

عي الطلبات والباحثني يف الكشف الواجب عن الامس ادلويل  املقابل من أأجل حتقيق اليقني والوضوح للك ٍ من ُمودِّ
 الرباءات.

 اجلزء اذلي ميكن فيه الكشف عن الامس ادلويل يف الطلب

ل امللكية، قد يسأأل سائٌل: يف أأي جزء من  .20 يف حاةل طلبات الرباءات املُوَدعة بعد نرش الامس ادلويل غري املُسجَّ
ل امللكية؟ وتشري املقرتحات السابقة اذلكر )انظر الفقرة الطلب جيب الكشف  ىل أأن 31عن الامس ادلويل غري املُسجَّ ( اإ

مو املقرتحات  ل امللكية ينبغي أأن يُذكَر يف عنوان الطلب أأو ملخصه أأو لكهيام. ومل يذكر ُمقد ِّ الامس ادلويل غري املُسجَّ
ل أأن ذكل رمبا يرجع عىل ما يبدو ىل أأنه عىل الأقل يُنرش عنوان الاخرتاع أأو وصفه أأو لكهيام يف اجلريدة  الأس باَب رصاحًة، اإ اإ

ص  ىل املعلومات الواردة يف عنارص امحلاية واجلزء املُخصَّ الرمسية يف معظم البدلان، وأأنه ل ميكن يف بعض البدلان النفاذ اإ
ل من خالل املعاينة العامة يف مكتب براءات الاخ رتاع. مفن انحية، قد يكون من الأسهل للوصف يف طلبات الرباءات اإ

ذا اكنت مذكورة يف عنوان الاخرتاع أأو يف امللخص، ل س امي عندما تُنرش  العثور عىل معلومات الامس ادلويل ذات الصةل اإ
املعلومات املتعلقة ابلرباءات عىل الورق فقط. ومن الناحية الأخرى، رمبا يكون من غري املالمئ وصف الامس ادلويل يف 

ذا اكنت املادة الصيدلنية ذات عن ذا اكن ينبغي الكشف عن معلومات الامس ادلويل حّت اإ وان الاخرتاع أأو يف امللخص اإ
 الصةل غري مطلوب حاميهتا.

ولیست البدلان املتقدمة وحدها يه العاكفة عىل رمقنة واثئق الرباءات مبعدل رسيع، بل يقوم بذكل أأيضًا كثرٌي من  .25
ن تصبح واثئق الرباءات قابةًل للبحث يف صيغة رمقية، ميكن البحث فهيا ابللكامت الرئیس ية بغض النظر البدلان النامية. وما  اإ

ل امللكية ُمفصحًا عنه يف ماكن ما يف  عن اجلزء املُفصح فيه عن هذه املعلومات يف الطلب، ما دام الامس ادلويل غري املُسجَّ
 م أأمهية حتديد اجلزء اذلي جيب الكشف فيه عن الامس ادلويل يف الطلب.طلب الرباءة. ونتيجة ذلكل، قد تقل يومًا بعد يو 

ىل معلومات الامس ادلويل بتقدميها يف مربع موجود يف اس امترة الطلب أأو بتقدمي ورقة  .40 ورمبا ميكن أأيضًا الإشارة اإ
ىل قاعدة   بياانته.منفصةل تتضمن هذه املعلومات. وميكن أأن يُضيف مكتُب الرباءات هذه املعلومات اإ

 حاةل الطلبات

ةل امللكية، ميكن "ربط" مجيع  .42 يف احلالت اليت تُوَدع فهيا طلبات الرباءات قبل نرش الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ةل امللكية فور نرشها، رمغ أأن بعضها قد يكون يف ذكل  الرباءات وطلبات الرباءات ذات الصةل ابلأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ضت قبل ختصيص الأسامء ادلولية غري الوقت مل يعد  بت أأو ُرفِّ َّقًا. عىل سبيل املثال، قد تكون الطلبات السابقة قد حُسِّ ُمعل
ل عندما  ىل اللكمة الرئیس ية لالمس ادلويل اإ ةل امللكية. وذلكل رمبا يكون الاحامتل ال خر هو عدم تقدمي وصةل تُفيض اإ املُسجَّ

ن ذكل رمبا يُقل ِّل ما يبذهل مودع الطلب من هجد يف مراجعة الطلبات تكون الطلبات معلقًة وتكون الرباءات س اريًة. فاإ
ل امللكية، ولن يزجع ابحيث الرباءات اذلين يقترص اهامتهمم عىل طلبات الرباءات  املودعة قبل نرش الامس ادلويل غري املُسجَّ
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َّقة والرباءات السارية دون غريها. ولكن هذه الطريقة قد ل تُعت ىل احلصول املُعل رب اكفيًة يف نظر ابحيث الرباءات اذلين يسعون اإ
 عىل نتيجة شامةل عند البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.

 أأنواع عنارص امحلاية

ل امللكية مشموةًل أأو مرتبطًة بأأحد عنارص حامية منتج، أأو  .43 قد تكون املادة الصيدلنية ذات الامس ادلويل غري املُسجَّ
ًة صيدلنيًة معروفًة تطلب توفري امحلاية لس تخدام طيب اثن أأو لحق لتكل املادة، أأو قد تكون مرتبطًة بأأحد قد تكون ماد

عنارص حامية طريقة صنع. وقد يكون عنرص حامية طريقة الصنع وثيَق الصةل بعدد من املواد الصيدلنية اليت تنطوي عىل 
ةل امللكية نتاج فئة واحدة من كثري من الأسامء ادلولية غري املُسجَّ ، كام هو احلال عىل سبيل املثال يف طريقة صنع منصة لإ

الادوية )مثل الأجسام املضادة الوحيدة النس يةل(. ورمبا ل تكون الأسامء ادلولية ذات الصةل بعنرص حامية طريقة الصنع 
ذا ُأدرِّج يف الطلب مجيع الأسامء ادلولية اليت رمبا تكون مناس   ن ذكل قد يُقل ِّل من دقة البحث ابلأسامء واَّضًة دامئًا، واإ بًة، فاإ

 ادلولية، ومن مثَّ سوف يؤثر سلبًا عىل اسرتجاع الواثئق ذات الصةل.

 طبيعة رشط الكشف

ما  .42 ن رشط الكشف اإ ح عن الامس ادلويل املقابل يف طلب الرباءة، فاإ ع الطلب هو اذلي ينبغي أأن يُفصِّ ذا اكن ُمودِّ اإ
لزايم أأو ط ح عن الامس ادلويل املقابل، فيلزم وضع أأن يكون ذا طابع اإ ذا اكن مودع الطلب هو اذلي جيب أأن يُفصِّ وعي. واإ

دخال تعديالت عىل القوانني الوطنية  تعريف واّض لنطاق رشط الكشف من أأجل ضامن حتقيق اليقني القانوين. وقد يلزم اإ
عىل املس توى العميل بتشجيع مودعي  حّت يكون للكشف أأثر قانوين. وميكن بدًل من ذكل أأن تقوم ماكتب الرباءات
 الطلبات عىل الكشف الطوعي عن الامس ادلويل املقابل يف طلبات الرباءات.

 الفوائد والتاكليف احملمتةل

ةل امللكية يف طلبات  .44 قلميي يشرتط الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ مبا أأنه ل يوجد أأي قانون وطين أأو اإ
ن أأي نقاش بشأأ  ن الفوائد والتاكليف احملمتل أأن تنتج عن تنفيذ هذا الرشط يظل نقاشًا نظراًي، عالوة عىل أأن الرباءات، فاإ

صياغة الرشط سوف يكون لها تأأثري يف مسأأةل حتديد ما سوف ينطوي عليه ذكل من فوائد وتاكليف، وحتديد َمْن سوف 
د، عىل مس توى عام، ما حُيمتل أأن جينيه أأحصاب جيين الفوائد ويتحمل التاكليف. ومع ذكل، سوف حياول هذا القسم أأن حُيد ِّ 

ةل امللكية يف طلبات  املصلحة من فوائد وما حُيمتل أأن يتكبدوه من تاكليف يف حاةل الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
كشف  الرباءات. ومل يكن يف الإماكن العثور عىل بياانت جتريبية تقیس مدى ما حدث ابلفعل يف طلبات الرباءات من

ذا اكنت معروفة ملودعي الطلبات، وكيفية تأأثري ذكل الكشف يف اسرتجاع املعلومات. ولیس من  طوعي عن الأسامء ادلولية، اإ
ىل هذه املنافع  املس تطاع، يف غياب البياانت، حتديد مقدار املنافع والتاكليف احملمتةل يف هذه ادلراسة، ومن مثَّ ينبغي النظر اإ

رشادية.عىل أأهنا أأو  والتاكليف  صاف نظرية واإ

ماكنية البحث يف واثئق الرباءات عن املواد الصيدلنية من خالل  .41 ورمبا يس تفيد مجيع أأحصاب املصلحة من زايدة اإ
ةل امللكية يف  ذا اكن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ ل امللكية. فاإ اس تخدام لكمة داةل عىل الامس ادلويل غري املُسجَّ

ز حصة الرباءة حاملا طلبات الرباءات ي  ِّ جراء حبث شامل عن حاةل التقنية الصناعية السابقة يُعز  ساعد فاحيص الرباءات عىل اإ
عي الطلبات. ويف حاةل ربط معلومات الأسامء ادلولية ذات  ن هذا الكشف سوف يكون بوجه عام يف صاحل ُمودِّ تُمنَح، فاإ

حدى الفوائد احمل  ن اإ ماكنية تعزيز القدرة عىل البحث عن الرباءات املتعلقة مبادة الصةل بطلبات الرباءات املقابةل، فاإ متةل يه اإ
 صيدلنية فعاةل يف قواعد بياانت الرباءات العامة، اليت عادًة ما تكون جمانية.
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ولكن من أأجل حتقيق تكل املنافع عن طريق التقدمي الإلزايم ملعلومات الأسامء ادلولية من جانب مودعي طلبات  .40
عي الطلبات وماكتب  ىل أأن توفر املعلومات جمااًن يتوقف عىل ُمودِّ الرباءات أأو أأحصاب الرباءات، ل بد من الإشارة اإ

ث السجالت وقواعد البياانت. وهذه يه الرباءات؛ مفودعو الطلبات جيمعون املعلومات ويقدموهن ا، وماكتب الرباءات حُتد ِّ
احلقيقة الواقعة، ل س امي يف حاةل طلبات الرباءات املُوَدعة قبل نرش الأسامء ادلولية املقابةل. ومن املسائل اليت ينبغي أأن تُوَضع 

جرا ملام مودعي الطلبات وحمايم الرباءات ابإ ةل امللكية، يف الاعتبار يف هذا الصدد مدى اإ ءات الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
بالغ مكتب الرباءات ابلأسامء ادلولية املقابةل يف الوقت املناسب.  ومدى رصدمه لها عن كثب، حّت يمتكنوا من اإ

ىل التحسینات احملمتل أأن تنتج عن الكشف عن  .47 وعالوة عىل ذكل، قد ينظر ش ّت  أأحصاب املصلحة بشلك خمتلف اإ
ةل امللكية. وقد يتوقف هذا الاختالف عىل توفر أأدوات البحث احلالية وعىل الغرض من أأي حبث الأسامء ادلولي ة غري املُسجَّ

ىل اخلدمات املتخصصة  ماكنية النفاذ اإ ما يف براءات الاخرتاع. ففاحصو الرباءات يف بعض ماكتب الرباءات ممن يمتتعون ابإ
لبحث احلالية اكفيًة لإجراء مجموعة واسعة من معليات البحث عن حاةل للبحث يف الرباءات الكمييائية قد يعتربون أأدوات ا

ةل  ذا اكنت هناك وس يةل لإجراء حبث شامل ابللكامت الرئیس ية للأسامء ادلولية غري املُسجَّ التقنية الصناعية السابقة. واإ
ن هذا، ابلنس بة هلم، من شأأنه أأن يمُك ِّل ما دلهيم من وظائف البحث احلالي ة. ولغرض حتديد اجلدة واخلطوة امللكية، فاإ

جراء حبث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة يتجاوز البحث ابللكامت  ىل اإ الابتاكرية، حيتاج فاحصو الرباءات معومًا اإ
ن الباحثون العلميون يف جمال عمل العقاقري رمبا يرغبون يف حلول تقنية واسعة ميكن  الرئیس ية للأسامء ادلولية. وابملثل، فاإ

هنم يبحثون، بوجه عام، مع ا قد يوجد يف الرباءات أأو س ندات غري الرباءات من معلومات تطب  يقها عىل حتدايت أأحباهثم. ذلا فاإ
ةل  جراء حبث شامل يف الرباءات ابللكامت الرئیس ية للأسامء ادلولية غري املُسجَّ ماكنية اإ ىل اإ تقنية أأوسع، رمغ أأهنم رمبا ينظرون اإ

 ضافية.امللكية عىل أأهنا وظيفة اإ 

ويف البدلان اليت تكون فهيا همنة امللكية الفكرية وخدمات امللكية الفكرية اخلاصة أأقل تطورًا، قد يتلقى مكتب  .40
الرباءات اس تفسارات بشأأن حاةل براء اخرتاع دواء معني من أأحصاب املصلحة داخل بدله وكذكل من منظامت دولية. 

 الواقع، أأن يُسه ِّل عىل فاحيص الرباءات يف هذا املكتب البحث عن حاةل والبحث ابللكمة الرئیس ية لالمس ادلويل ميكن، يف
 براءة اخرتاع دواء معني.

وهتمت رشاكت الأدوية اجلنیسة يف املقام الأول ابحملتوايت التكنولوجية وحاةل الرباءات اخلاصة ابلأدوية اليت حققت  .45
ماكنية البحث عن مجيع الرباءات املتعلقة جناحًا جتاراًي وأأثبتت فعاليهتا وسالمهتا. ومن مثَّ قد تس ت  فيد تكل الرشاكت من اإ

ل امللكية. أأما ابلنس بة لرشاكت الأدوية اجلنیسة اليت تمتتع  بدواء معني ابس تخدام لكمة داةل عىل الامس ادلويل غري املُسجَّ
جراء حبث شامل ومتطو  ىل منصات قواعد البياانت املتخصصة اليت تسمح ابإ ماكنية النفاذ اإ ر يف براءات الاخرتاع، فاإن ابإ

 البحث ابس تخدام لكمة داةل عىل الامس ادلويل ميكن أأن يكون ُممك ِّاًل لأدوات البحث احلالية اليت متتلكها.

ورمبا تكون وزارات الصحة وواكلت تدبري املشرتايت واملنظامت الإنسانية هممتًة مبعرفة حاةل براءات الأدوية من أأجل  .10
ماكنية اس تخدام التحقق من صالحية الرب  اءات، أأو التفاوض بشأأن السعر أأو الرخصة مع صاحب الرباءة، أأو النظر يف اإ

الرتاخيص الإجبارية أأو الاس تخدام احلكويم. ووظيفة البحث الشامل ابس تخدام اللكامت ادلاةل عىل الأسامء ادلولية سوف 
ىل همارات متخصصة للبحث عن املواد تسه ِّل معلية البحث عن الرباءات ذات الصةل وعن وضعها القانوين دون  احلاجة اإ

جراء حبث أأمشل يف الرباءات عن مواد صيدلنية معينة من خالل البحث ابللكامت  ماكنية اإ ن اإ الصيدلنية. وابملثل، فاإ
ةل امللكية قد تساعد أأنصار الس ياسات الصحية ومقديم خدمات واقع الرباءات.  الرئیس ية للأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ذا اكنت املعلومات املتعلقة ول .12 ل اإ  ميكن حتقيق الفائدة احملمتةل للبحث الشامل ابللكامت الرئیس ية للأسامء ادلولية اإ
ث ابنتظام. وليك تكون املعلومات قابةل للبحث فهيا  ابلرباءات قابةل للبحث، واكنت لك قواعد البياانت ذات الصةل حُتدَّ

ن التعديل اذلي جُيرى عىل طلب الرباءة، لإدراج الامس ادلويل ابللكامت الرئیس ية للأسامء ادلولية غري ةل امللكية، فاإ  املُسجَّ
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ىل الأسامء ادلولية غري  املقابل مثاًل، جيب أأن ينرشه مكتب الرباءات بصيغة رقمية قابةل للبحث. عالوة عىل أأن جمرد الإشارة اإ
ةل امللكية يف طلبات الرباءات ل يكفي لأن يعرث ابح ث الرباءات عىل ما يبحث عنه، بنقرة واحدة. فطبيعة الكشف املُسجَّ

عن الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات ونطاق ذكل الكشف وكذكل اسرتاتيجيات البحث يف الرباءات اليت تُطبَّق حسب 
 لك حاةل سوف تؤثر يف جناح معلية البحث وفقًا لأهدافها.

ماكنية البحث عن الرباءات املتعلقة بد جياد حلول بديةل –واء معني حتسني اإ ماكنية اإ  اإ

ةل امللكية يف  .13 ىل الكشف الإلزايم عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ ليه املقرتحات ادلاعية اإ يبدو أأن الهدف اذلي تصبو اإ
ىل الا ن الإشارة اإ ماكنية البحث عن الرباءات املتعلقة بدواء معني. ولتحقيق ذكل الهدف، فاإ مس طلبات الرباءات هو حتسني اإ

ماكنية ربط البياانت اخلاصة مبادة  ادلويل "يف" طلب الرباءة لیست غايًة يف حد ذاهتا. فرمبا تكون املسأأةل احلامسة يه اإ
صيدلنية معينة بواثئق الرباءات املتعلقة بتكل املادة، وكيفية ربط هذه البياانت. وسوف يس تعرض هذا القسم حلوًل بديةل 

ماكنية البحث عن الرب   اءات املتعلقة بدواء معني.لتحسني اإ

 بياانت الرباءات يف قواعد بياانت املوافقات التنظميية

ةل امللكية، وبسبب عدم وجود تسميات فريدة  .12 نظرًا لقصور البحث ابللكامت الرئیس ية للأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ىل املُركَّبات الكمييائية يف طلبات الرباءات، اس تحدث الباحثون عن ا شارة اإ لرباءات مهنجيات للبحث عن الرباءات لالإ

حدى  املتعلقة بدواء معني حتقيقًا لأغراض الس ياسة الصحية، واملشرتايت، وواقع الرباءات وغريها من الأغراض. وتمتثل اإ
املهنجيات املس تخدمة عىل نطاق واسع يف حفص قواعد بياانت املوافقات التنظميية من أأجل ربط دواء معني ببياانت الرباءات 

ل السلطاُت التنظميية يف الولايت املتحدة الأمريكية وكندا الأدويَة اليت حصلت عىل ترصحي ابلتسويق  39ات الصةل.ذ وتُسج ِّ
يف قاعديت بياانت متاحتني لعامة الناس، أأل وهام "الكتاب الربتقايل" و"جسل براءات وزارة الصحة الكندية" عىل التوايل، 

اءات الأمريكية أأو الكندية ذات الصةل. وابس تخدام أأرقام الرباءات الأمريكية أأو وتُدَرج فهيام أأيضًا معلومات عن أأرقام الرب 
الكندية، ميكن اسرتجاع حمتوايت الرباءات ومعلومات وضعها القانوين من قاعدة البياانت العامة اخلاصة مبكتب الولايت 

(. وعالوة عىل ذكل، CIPOلملكية الفكرية )( واملكتب الكندي ل USPTOاملتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية )
ىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات  ميكن من خالل احلصول عىل معلومات عن أأرسة براءة اخرتاع أأمريكية أأو كندية، النفاذ اإ

 املقابةل يف البدلان الأخرى.

ع براءات الاخرتاع اليت بيد أأن قاعديت "الكتاب الربتقايل" و"جسل براءات وزارة الصحة الكندية" ل ترسدان مجي .14
تتعلق ابلأدوية املعمتدة. فال يشمالن، عىل سبيل املثال، الرباءات اخلاصة بعمليات صنع املنتجات املعمتدة واملركبات الوس يطة 

املس تخدمة يف أأثناء معلية صنع العنرص النشط املعمتد. وعالوة عىل ذكل، ل ميكن احلصول عىل معلومات تتعلق برباءات 
ق يف الولايت املتحدة الأمريكية أأو كندا من "الكتاب الربتقايل" أأو "جسل براءات وزارة الصحة  الأدوية اليت ل تُسوَّ

 الكندية" عىل التوايل.

 شهادات امحلاية التمكيلية

ميكن يف أأورواب احلصول عىل معلومات عن براءات الاخرتاع الأساس ية املتعلقة بدواء معني من جسالت شهادات  .11
ل  40التمكيلية، وهذه السجالت متاحة لعامة الناس. امحلاية م طلٌب للحصول عىل شهادة حامية تمكيلية وتُسجَّ فعندما يُقدَّ

                                                
39

جراء حبث يف الرباءات عن الأدوية: دليل يرشح طريقة البحث خطوة خطوة، منظمة الصحة العاملية،   ؛ معلومات الرباءات والشفافية: 3020كيفية اإ
الرباءات دلواء  ؛ وتقرير واقع3023مهنجية لعمليات البحث يف الرباءات عن الأدوية الأساس ية يف البدلان النامية، برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، يوليو 

 (.CDIP/13/INF/5؛ ودراسة عن تأأثري امللكية الفكرية يف صناعة ادلواء يف أأوروغواي )الوثيقة 3022الريتوانفري، الويبو، أأكتوبر 
40

 .3022تقرير واقع الرباءات دلواء أأاتزاانفري، الويبو، نومفرب  
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الشهادة، قد حيتوي احلقل اخلاص ابلوضع القانوين يف "قاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات بشأأن الوضع القانوين 
ل امللكية أأو لكهيام. وبناًء عىل ذكل، ميكن ربط الامس ( عىل الامس العام لدلواء أأ INPADOCللطلبات" ) و الامس املُسجَّ

ل امللكية أأو لكهيام برمق براءة أأوروبية ميكن منه البحث عن أأرسة الرباءة الأوروبية. والقصور  العام لدلواء أأو الامس املُسجَّ
الرباءات مؤهةل للحامية مبوجب شهادات امحلاية  الواّض يف الاعامتد عىل بياانت شهادات امحلاية التمكيلية هو أأنه لیست لك

 التمكيلية.

ةل امللكية عادة تصنيف واثئق الرباءات مع الأسامء ادلولية غري املُسجَّ  اإ

ص لنظام  .10 جراء تعديل ُمخصَّ ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف جمال الأدوية من خالل اإ نظرًا لتسهيل النفاذ اإ
طار املبادرة اليت أأطلقهتا املديرية العامة للمفوضية الأوروبية بعنوان "معلية بشأأن معلومات الرباءات يف هذا اجمل ال، ويف اإ

مسؤولية الرشاكت يف جمال املس تحرضات الصيدلنية"، قام الفريق العامل املعين ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات مبرشوع 
د أأفراد أأرس الرباءات فامي خيص ُمركَّب حيمل اسامً  ىل جترييب حدَّ ل امللكية، أأل وهو "سوفوس بوفري"، وصنَّفها اإ  دوليًا غري ُمسجَّ

خل.  41عدد من الفئات، مثل التوليف، املش تق، الرتكيب، اجلرعة، اإ

عالميًا أأوليًا بشأأن الرباءات يف شلك  .17 ىل أأن نتاجئ املرشوع التجرييب متثل منتجًا اإ ويشري التقرير الهنايئ للفريق العامل اإ
ىل حتدايت مثل مس توى املوارد املطلوبة من أأجل الفرز  مجموعة واثئق رئیس ية أأكرث تنظاميً بشأأن سوفوس بوفري، مع الإشارة اإ

بل  اليدوي ورضورة التحديث املس متر جراء تقيمي تفصييل للمنتج التجرييب من قِّ للبياانت. ويُويص التقرير أأيضًا ابإ
 املس تخدمني احملمتلني من أأجل تقيمي النطاق املناسب للمشاريع التجريبية الأخرى.

 تطوير خوارزميات برجميات لربط الأسامء الكمييائية مبركب ما يف قواعد بياانت الرباءات

ذا اكن ابحث الرباءات  .10 ماكنه أأن يبحث يف الرباءات املتعلقة اإ ىل خدمة قاعدة بياانت مناس بة، فباإ يس تطيع النفاذ اإ
ةل امللكية، وذكل لأن  بدواء معني ابس تخدام تركيبته دون الاعامتد عىل البحث ابللكامت الرئیس ية للأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ل امللكية عالقة تناظر أأحادي برتكي  بة كمييائية معينة. وعادًة ما تتقاىض خدمات قواعد البياانت هذه للك امس دويل غري ُمسجَّ
رسومًا لأهنا تتطلب مس توى عاليًا من الاستامثر مجلع العديد من واثئق الرباءات وفهرس هتا فهرسًة حصيحًة مع املعاجلة البرشية 

 مبساعدة ال ةل، مثل فهرسة الأسامء والرتاكيب الكمييائية.

يا احلاسوب، أأن التعرف ال يل عىل البياانت الكمييائية واس تخراهجا من مصدر ما )مثل ويبدو، مع تطور تكنولوج  .15
وتس تضيف بعض  42واثئق الرباءات( وفهرس هتا ابس تخدام خوارزميات برجميات معقدة أأمٌر يزداد تطبيقه العميل يومًا بعد يوم.

ث يف براءات الاخرتاع بش ّت تنويعات الاس تعالم، مبا يف املواقع الإلكرتونية قواعد بياانت جمانية تُمك ِّن املس تخدمني من البح
ن اكنت حمتوايت قواعد البياانت هذه وتغطيهتا ووظائفها ل تزال حمدودة. ومواصةل  43ذكل البحث ابلرتكيبة الكمييائية، واإ

سهامًا كبريًا يف تقليل التلكف ة اخلاصة برتمجة أأحد تنويعات تطوير احملراكت اللغوية الطبيعية الكمييائية قد تسهم يف املس تقبل اإ
ىل تنويعات اس تعالم أأخرى )اكلمس اجلزييئ املقابل، ورمق القيد  ل امللكية مثاًل( اإ اس تعالم البحث )اكلمس ادلويل غري املُسجَّ

رتَجم يف جسل دائرة املس تخلصات الكمييائية، والرتكيبة الكمييائية(. وبعبارة أأخرى، ميكن لأي اس تعالم ابلمس ادلويل أأن يُ 
خل، وسوف يقوم الربانمج بتنفيذ مجموعة من  ىل اس تعالمات أأخرى تتوافق مع امسه الكمييايئ، أأو تركيبته الكمييائية، اإ تلقائيًا اإ

                                                
41

 .3022الفريق العامل املعين ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات، التقرير الهنايئ أأكتوبر معلية بشأأن مسؤولية الرشاكت يف جمال املس تحرضات الصيدلنية،  
42

، 43-21، 3-2، العددان 22، اجملدل Drug Discovery Todayديربا ل. ابنفيل، اس تخراج املعلومات الرتكيبية الكمييائية من مؤلفات العقاقري، جمةل  
3000 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644605036822 يتناول املؤلف حتدايت فريدة مرتبطة .)

 CambridgeIPابس تخراج الأسامء والرتكيبات الكمييائية وبعض احللول لها. وانظر أأيضًا موقع 
[http://www.cambridgeip.com/services/search/data/]. 

43
-http://blogs.nature.com/news/2013/12/patentكمييائية تُطرح للجمهور" ) مليون تركيبة 21"قاعدة بياانت براءات اخرتاع هبا  

database-of-15-million-chemical-structures-goes-public.html);  PubChem (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/.) 
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سهامًا كبريًا يف زايدة تبس يط البحث يف الرباءات وتقليل تلكفته يف جمايل  الاس تعالمات الشامةل. وهذا التطور قد يسامه اإ
 وسوف تُتابع أأمانُة الويبو عن كثب ما حيدث يف هذا اجملال من تطور.الكميياء والصيدةل. 

 النتاجئ الأولية

براز النقاط التالية عىل وجه اخلصوص بوصفها نتاجئ أأولية: .00  ميكن اإ

" قد يكون للمركب الكمييايئ أأكرث من امس واحد مقبول رمسيًا أأو شائع الاس تخدام عىل أألس نة اخلرباء. ويس تخدم 2"
الت حبث متنوعة لإجراء حبث شامل، وغالبًا ما يس تعينون فاحصو  الرباءات والعاملون يف جمال امللكية الفكرية ُمعامِّ

يف ذكل خبدمات قواعد بياانت جتارية تمُك ِّل قواعد البياانت العامة اجملانية. وتتطلب معليات البحث يف الرباءات 
 معرفًة تقنيًة وهمارات ودراية معلية ابلبحث؛

قوم العاملون يف جمال الصحة وغريمه من أأحصاب املصلحة بعمليات حبث يف الرباءات ليعرفوا، عىل سبيل " وي3"
املثال، هل توجد يف بدل ما براءات اخرتاع تتعلق مبس تحرض صيدلين ما مطروح يف السوق أأم ل توجد. وغالبًا ما 

ةل امللكية يس تخدهما كثرٌي من تكون لهذه املس تحرضات الصيدلنية املعروضة يف السوق أأسامء دولي ة غري ُمسجَّ
ىل خدمات قواعد البياانت التجارية، ومن مثَّ  ماكن هؤلء الباحثني النفاذ اإ العاملني يف جمال الصحة. وقد ل يكون ابإ

 يعمتدون عىل قواعد بياانت عامة جمانية للبحث يف براءات الاخرتاع؛

اب وجود رشط يُلزِّم مودعي الطلبات وأأحصاب الرباءات " وقد أأاثر بعض أأحصاب املصلحة مسأأةل اس تِّحب2"
ةل امللكية يف الرباءات وطلبات الرباءات كوس يةل ملعرفة لك الرباءات ذات  ابلكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

 الصةل املتعلقة بدواء معني عن طريق البحث ابللكامت الرئیس ية للأسامء ادلولية عىل حنٍو أأبسط؛

جراءات الأسامء ادلولية غري " وتشري ا4" لفروق املوجودة بني الأطر الزمنية لبتاكر املس تحرضات الصيدلنية، واإ
يداع، عن الامس  ىل أأنه من املس تحيل أأن يُكَشف، يف وقت الإ جراءات تسجيل الرباءات اإ ةل امللكية، واإ املُسجَّ

عة قبل نرش الامس ادلويل املُوىص به. أأما ابلنس بة ادلويل املس تقبيل أأو اذلي مل يُنرَش بعد يف طلبات الرباءات املُودَ 
ذا اكن  ىل الامس ادلويل املقابل اإ لطلبات الرباءات املُوَدعة بعد ذكل النرش، مفن املمكن أأن يُشار، يف وقت الإيداع، اإ

ع الطلب يعرفه. ورمغ أأنه ل ميكن اس تخالص اس تنتاجٍ عام من املثالني احملدودين الواردين يف هذه  ادلراسة، يُبني ِّ ُمودِّ
تقريرا واقع الرباءات بشأأن الأاتزاانفري والريتوانفري أأن ذروة عدد أأرس الرباءات املُوَدعة يف لك س نة أأولوية تظهر بعد 

 نرش الامس ادلويل ذي الصةل؛

لزام بوضوح، و 1" لزام ُمودعي الطلبات بتقدمي الامس ادلويل املقابل، ينبغي حتديد هدف هذا الإ جيب " ويف حاةل اإ
د طبيعة  توضيح نطاقه وطبيعته بدقة من أأجل جتنب عدم اليقني القانوين. وفامي ييل بعض العنارص اليت قد حُتد ِّ

هل ينبغي أأن يشمل هذا الرشط الطلبات املُوَدعة قبل نرش الامس ادلويل املوىص به وبعد نرشه أأم  الكشف ونطاقه:
ل امللكية؛ واجلزء اذلي ميكن فيه الكشف عن ل؛ والعالقة بني الاخرتاع الواردة يف الطلب والا مس ادلويل غري املُسجَّ

 الامس ادلويل يف الطلب؛ وأأنواع عنارص امحلاية؛ والطابع الإلزايم أأو الطوعي للكشف.

" ورمبا يكون التحدي الرئیيس فامي خيص طلبات الرباءات املُوَدعة قبل نرش الأسامء ادلولية املُوىص هبا هو كيفية 0"
ثقال اكهل مودعي الطلبات وماكتب ربط م علومات الأسامء ادلولية املقابةل هبذه الطلبات بأأثر رجعي دون الإفراط يف اإ

ماكنية البحث يف واثئق الرباءات ابللكامت الرئیس ية للأسامء ادلولية عىل حنو  الرباءات، ويف الوقت نفسه زايدة اإ
ينبغي أأن يؤخذ بعني الاعتبار جحم العبء الواقع عىل اكهل حُيمتل أأن يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة. و 
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بالغ مكتب الرباءات ابلمس ادلويل  ةل امللكية واإ جراءات الأسامء ادلولية غري املُسجَّ عي الطلبات فامي خيص رصد اإ ُمودِّ
 ت اخلاصة به.املقابل، والطرق العملية اليت ميكن هبا ملكتب الرباءات أأن يُدرج هذه املعلومات يف قاعدة البياان

ىل البياانت جعل من املس تحيل حتديد مقدار املنافع والتاكليف احملمتةل، فاإن البحث ابللكامت 7" " ورمغ أأن الافتقار اإ
الرئیس ية للأسامء ادلولية رمبا، من الناحية النظرية، يساعد عىل وجه اخلصوص أأولئك اذلين يبحثون يف معلومات 

اعامتده واس تغالهل جتاراًي. وقد تكون لش ّت أأحصاب املصلحة تصورات خمتلفة فامي  الرباءات عن دواء معني مت ابلفعل
ةل امللكية يف طلبات الرباءات. وجمرد  خيص الفوائد احملمتةل اليت قد تنتج عن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

ةل امللكية يف طلبات الرباءات ل ىل الأسامء ادلولية غري املُسجَّ يكفي لأن يعرث ابحث الرباءات عىل ما يبحث  الإشارة اإ
 عنه، بنقرة واحدة.

" ونظرًا لعدم وجود حل بس يط ومثايل للبحث يف الرباءات عن مواد صيدلنية حبثًا شاماًل، اس تحدث الباحثون 0"
اس يف عن الرباءات مهنجيات للبحث عن دواء ما يف الرباءات، وذكل ابس تخدام قواعد البياانت املتاحة لعامة الن

 املقام الأول، مثل "الكتاب الربتقايل" وجسالت شهادات امحلاية التمكيلية، رمغ ما هبا من قصور؛

" والتعرف ال يل عىل البياانت الكمييائية واس تخراهجا من مصدر ما )مثل واثئق الرباءات( وفهرس هتا ابس تخدام 5"
د يوم، ومواصةل تطوير احملراكت اللغوية الطبيعية خوارزميات برجميات معقدة أأمٌر يزداد تطبيقه العميل يومًا بع

سهامًا كبريًا يف زايدة تبس يط البحث يف الرباءات وتقليل تلكفته يف جمايل الكميياء   .وعمل العقاقريالكمييائية قد تسهم اإ
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