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 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 والعشرون الثامنة الدورة
 2018يوليو  12إىل  9جنيف، من 

ل  اقرتاح
ّ
 وسويسراوشيلي  والربازيل األرجنتني وفود منمعد

 األمانة من إعدادوثيقة 

وسويرسا والمتست فيه أن وش ييل قدمته وفود األرجنتني والربازيل معّدل عىل اقرتاح حيتوي مرفق هذه الوثيقة  .1

رى،  ابألدوية واللقاحات، يك  املتعلقةقواعد البياانت املتاحة للجمهور، حتديث منتظم للمعلومات عن وضع الرباءات  يفُيج

 مرشوع جدول األعامل: الرباءات والصحة.من  7 يجنظر فيه مضن البند

إن أعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .2

الرباءات )جلنة الرباءات( مدعوون إىل النظر 

 مضمون املرفق. يف

]ييل ذكل املرفق[
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قواعد البياانت املتاحة للجمهور للمعلومات عن وضع الرباءات  يفخبصوص التحديث املنتظم معّدل اقرتاح 

 املتعلقة ابألدوية واللقاحات

 مقدمة

الكشف العلين عن الابتاكر وتشجيع نرش املعارف الوجهية والشامةل يف تعزيز الرباءات معلومات إىل يسهم النفاذ  .1

يض يف الابتاكر أو اس تخدام الاخرتاع دون التعدي عىل . وهو يساعد أيضا عىل حتديد حرية الترصف )أي حرية املالتقنية

 براءة(، أو عىل حتديد املصادر املناس بة ألغراض ترخيص اخرتاع.

ويف جمال األدوية واللقاحات، يدمع النفاذ إىل املعلومات اخلاصة بوضع الرباءات والرتاخيص السلطات الصحية  .2

نرية ومرشوعة خبصوص صنع دواء أو لقاح أو رشائه أو ترخيصه أو اس ترياده. والهيئات املعنية ابلرشاء يف اختاذ قرارات مس ت 

 واللقاحات. يعّزز فرص النفاذ إىل األدوية معلومات الرباءات الوجهية والشامةلوابلتايل فإن النفاذ إىل 

س امي  صعبا، الاألدوية واللقاحات أمرا  بشأن معلومات الرباءات الوجهية والشامةلوميكن أن يكون احلصول عىل  .3

انعدام قواعد البياانت اإللكرتونية اليت ميكن البدلان اخملفضة واملتوسطة ادلخل. ومن األس باب الاكمنة وراء تكل الصعوبة  يف

البحث فهيا أو انعدام فرص النفاذ إىل مواصفات براءة ما أو مطالباهتا؛ أو رضورة البحث عن وضع الرباءات اخلاصة بدواء 

 ؛ أو األسلوب التقين العايل اذلي صيغت به مواصفات الرباءات.حمّل الاهامتمالبدلان  معنّي يف لك من

ضعت أدوات جديدة لتحديد معلومات الرباءات العامة املتعلقة ابألدوية واللقاحات بغرض تسهيل البحث  .4 وقد وج

، ، عىل سبيل املثال1(MPP) براءات األدويةأنشأ مجمع قد الرباءات عىل الهيئات املعنية ابلرشاء والسلطات الصحية. ف يف

( اليت توفر معلومات عن وضع الرباءات والرتاخيص املتصةل بأدوية خمتارة MedsPaL) قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص

والسل وغري ذكل من األدوية احملمية برباءات واملندرجة يف قامئة  C من مضن أدوية فريوس اإليدز والهتاب الكبد من المنط

( يف بدلان متعددة من البدلان املنخفضة واملتوسطة WHO EMLعاملية المنوذجية لألدوية األساس ية )منظمة الصحة ال

قاعدة بياانت الرباءات  (MPP) وخالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة الرباءات، عرض مجمع براءات األدويةادلخل. 

املرتبطة بصيانهتا وحتديهثا. ومن املبادرات  ورشح حمتواها وخيارات البحث فهيا والتحدايت (MedsPaL) والرتاخيص

بادرة األخرى يف هذا الصدد الرشاكة اجلديدة القامئة بني الويبو وقطاع البحث يف جمال املس تحرضات الصيدالنية، أي م 

من لتحديد ما يوجد يف لك أحناء العامل  أداة(. وتتيح تكل املبادرة Pat-IFORMED) معلومات الرباءات من أجل األدوية

مراض القلبية الوعائية واألدوية املس تخدمة يف عالج األورام واأل C اإليدز والهتاب الكبد من المنطبراءات تتعلق بأدوية 

                                         
املرفق ادلويل لرشاء األدوية )يونيتيد(. وذكل ( ويتوىل متويلها 2010عبارة عن منظمة للصحة العامة أنشأها )يف عام  (MPP)مجمع براءات األدوية  1

الرابط التايل:  عرب للمجمع اجملمع يوفر آلية للرتخيص الطوعي وجتميع الرباءات يف جمال الصحة العامة. وملزيد من املعلومات، يجرىج الاطالع عىل املوقع اإللكرتوين

/https://medicinespatentpool.org. 
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واألمراض التنفس ية، فضال عن أي منتج آخر مدرج يف قامئة منظمة الصحة العاملية املذكورة. وابإلضافة إىل ذكل، س توضع 

 .2الت الرشاء خبصوص وضع الرباءات اخلاصة مبنتجات هتّمهاآلية لتيسري متابعة اس تفسارات واك

وتس تجيب تكل املبادرات حلاجة فعلية إىل قواعد بياانت )إلكرتونية( ميكن النفاذ إلهيا حبرية والبحث فهيا بسهوةل  .5

 ومعلومات عن وضع الرباءات املتعلقة ابألدوية واللقاحات.

 برانمج العمل

معلومات عن وضع الرباءات واملش متةل عىل حة للجمهور واعد البياانت املتاقب خلاصةاأن يجدعى ممثلو املبادرات نقرتح  .6

 .ةاملذكور ةاإلعالمي ملنصاتايف  ملسجةلا لتطوراتاعن  يف لك دورة ديثحتإىل تقدمي  املتعلقة ابألدوية واللقاحات

 ملسجةلا لتطوراتاعن  حتديثاليت س تجدعى إىل تقدمي بادرات امل ة واعامتد وندعو ادلول األعضاء إىل مناقش .7

 هذه العملية اعتبارا من ادلورة الثالثني للجنة الرباءات.ستبدأ و  ألغراض ادلورة املقبةل. نصاهتا اإلعالميةم  يف

ادلول األعضاء من اخلوض يف نقاش بنّاء بشأن معلومات الرباءات اخلاصة ابألدوية واللقاحات وس ميكّن التحديث  .8

مبادرات من  والعمل اجلاري يف هذا اجملال. كام س ميكّن ادلول األعضاء من الاطالع عىل احللول املقرتحة وتبادل اآلراء مع

 .حول اخليارات املمكنة لتحسني مواردها وأدواهتاوغريهام  Pat-IFORMEDو MedsPaL مبادريت بيلق 

ستس تعرض ادلول األعضاء الاقرتاح بشأن اعتبارا من ادلورة احلادية والثالثني، ، ورات للجنة الرباءاتدوبعد أربع  .9

 وتبّت يف إماكنية متديده.التحديث 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         
رى الاطالع عىل البالغ الصحفي املشرتك بني الويبو و 2 لصانعي ورابطات املس تحرضات الاحتاد ادلويل  ملزيد من املعلومات، ُيج

 .https://patentlyo.com/media/2017/10/Pat-INFORMED-backgrounder-FINAL.pdfعرب الرابط التايل:  (IFPMA) الصيدالنية


