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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :يونيو 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  9اإىل  12يوليو 2018

ُ َّ
ُ َّ
دراسة جدوى محدثة بشأن الكشف عن األمساء الدولية غري املسجلة امللكية يف طلبات الرباءات أو
الرباءات أو كليهما

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

املقدمة
 .1وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) يف دورهتا السابعة والعرشين اليت عُقدت يف جنيف يف
الفرتة من  11اإىل  15ديسمرب  2017عىل أأن ُُت ِّدث ا ألمانة دراسة اجلدو اخلاصة ابلشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري
املُس َّجةل امللشية يف طلبات الرباءات أأو الرباءات أأو لكهيءا (الوثيقة  ،)SCP/21/9و أأن تُ ِّقدهما اإىل ادلورة الثامنة والعرشين
للجنة .ومع ًال ابلقرار املذكورُ ،تتوي هذه الوثيقة عىل دراسة اجلدو املُحدَّثة املذكورة أنف ًا ليك تناقفها جلنة الرباءات يف
دورهتا الثامنة والعرشين اليت س تعقد يف جنيف يف الفرتة من  9اإىل  12يوليو .2018
 .2واكنت دراسة اجلدو ا ألولية قد قُدمت اإىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الرباءات ،اليت ُعقدت يف جنيف يف
الفرتة من  3اإىل  7نومفرب  ،2014وانقف هتا اللجنة يف دوراهتا احلادية والعرشين والثالثة والعرشين واخلامسة والعرشين اليت
عُقدت يف الفرتة ما بني عايم  2014و .2016وتقدم هذه الوثيقة حمتوايت دراسة اجلدو ا ألولية بعد ُتديهثا ،مما يعشس
التطورات اليت حدثت يف هذا اجملال منذ عام .2014
 .3ومن املُتَّفق عليه أأن تقترص ادلراسة املُحدَّثة ،كءا اكن احلال يف دراسة اجلدو ا ألولية ،عىل تقيص احلقائق ،وتقدمي
توضيح اكمل للس ياق ،والتعرف اإىل الإماكنيات يف ادلراسة واس تشفافها ،دون املفاركة يف القيام بتقياميت أأو تقدمي توصيات
(انظر الفقرة  175من الوثيقة  .)SCP/20/13 Prov.2وإاضافة اإىل ذكل ،تفاورت ا ألمانة مع منظمة الصحة العاملية ،ل
س امي برانمج منظمة الصحة العاملية ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،فامي خيص ُتديث القسم ا ألول من هذه الوثيقة،
املعنون "ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية".
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ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية
ما يه ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية؟
 .4الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية – املعروف أأيض ًا ابلمس العام – هو امس ي ُفري اإىل مادة صيدلنية أأو عنرص
صيدلين نفط 1.وهو امس فريد معرتف هبا عاملي ًا ،وقد أل اإىل املكل العام .ومن أأمثةل ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية:
اليبوبروفني ،والباراسیتامول ،والريتوانفري .وهيدف نظام ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية اإىل اإمداد العاملني يف جمال
مس ُمحدَّد وفريد و ُمتفق عليه عاملي ًا ل إالشارة اإىل مادة صيدلنية .وهذه ا ألسءاء –بوصفها تسميات دولية للمواد
الصحة اب ٍ
الصيدلنية– موضوعة من أأجل اس تخداهما يف دساتري وصف ا ألدوية ،والبطاقات التعريفية ،ومعلومات املنتجات،
والإعالانت وغريها من املواد الرتوجيية ،والقواعد امل ُ ِّنظمة للعقاقري ،واملؤلفات العلمية ،ويه موضوع ُة كذكل لتُس تخدم أكساس
ألسءاء املنتجات ،اك ألدوية ﺍلجَنيسة مث ًال .وتبلغ القامئة الرتامكية لهذه ا ألسءاء حالي ًا  10 000امس تقريب ًاُ ،وخيتار ما يرتاوح بني
 200و 260اسءاً جديد ًا لك عام.
الفلك  :1مثال عىل ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية :الإيبوبروفان
اإيبوبروفان
ابلالتينيةibuprofenum :
ابلفرنس يةibuprofène :
ابلإس بانيةibuprofeno :
ابلروس يةибупрофен :
ابلإنلكزييةibuprofen :
ابلصينية布洛芬 :
الصيغة اجلزيئيةC13H18O2 :
 .5ويتوىل برانمج منظمة الصحة العاملية ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية 2اإدارة معلية اختيار هذه ا ألسءاء ونرشها.
وهذه ا ألسءاء –كءا يتضح من وصفها بأأهنا "غري ُمس َّجةل امللشية"– ميشن اس تخداهما دون أأي قيود ل إالشارة اإىل املواد
الصيدلنية .و ألن هذه ا ألسءاء فريدة من نوعها ،جيب أأن تشون ممزي ًة نطق ًا وكتاب ًة ،وينبغي أأل تشون عرضة لاللتباس مع أأسءاء
3
أأخر شائعة الاس تعءال.
 1مبادئ توجهيية بفأأن اس تخدام ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية للمواد الصيدلنية ( ،)WHO/PHAM S/NOM 1570ص  .1ويستند الوصف
الوارد يف هذا القسم خبصوص ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية اإىل املعلومات املتاحة عىل املوقع الإلشرتوين ملنظمة الصحة العاملية عىل العنوان التايل ،ما مل
يُنص رصاح ًة عىل خالف ذكل.http://www.who.int/medicines/services/inn/en/ :
ُ 2و ِّضع نظام ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية بفلكه احلايل يف عام  1950بقرار ( )WHA3.11صادر عن مجعية الصحة العاملية (.)WHA
 3اإذا قُيض بأأن عالم ًة جتاري ًة تتضمن اسءاً دولي ًا غري ُمس َّجل امللشية عالم ٌة وصفي ٌة ،فسوف تُرفَض حءاية العالمات التجارية .وعالوة عىل ذكل ،جيوز رفض طلب
عالمة جتارية اإذا اكنت العالمة اليت تتضمن اسءاً دولي ًا غري ُمس َّجل امللشية عالم ًة وصفي ًة .وفامي خيص العالقة بني ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية والعالمات
التجارية ،انظر واثئق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية ،وخباص ٍة الوثيقتني  SCT/3/7وSCT/16/3
ودراسة "تعزيز النفاذ اإىل التشنولوجيا والابتاكرات الطبية" (منظمة الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية للملشية الفشرية ،ومنظمة التجارة العاملية) ،ص  68و.69
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 .6وعاد ًة ما يتأألف الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية من ابدئ ٍة عفوائية خيالية و"جذر" مفرتك .4وتمتثل اإحد
السءات املهمة لنظام ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف أأن أأسءاء املواد املتعلقة ابلعقاقري تدل عىل انامتءها ابس تخدام جذر
مفرتك .وابس تخدام اجلذور املفرتكة ،ميشن ل ألطباء أأو الصيادةل أأو أأي خشص أخر يتعامل مع املس تحرضات الصيدلنية
اإدراك أأن هذه املادة تنمتي اإىل مجموعة من مواد ذات فعالية دوائية مفاهبة .عىل سبيل املثال ،تفري الالحقة " "-acاإىل
مف تقات الإيبوفيناك املضادة لاللهتاابت ،و أأحد اجلذور املفرتكة ل ألجسام املضادة الوحيدة النس يةل هو " "-mabاذلي
يُوضَ ع الكحقة.
 .7ومن حيث املبد أأ ،ل ُُتتار ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية اإل للمواد الفردية امل ُ َّعرفة جيد ًا اليت ميشن وصفها
وتعريفها بوضوح اتم ل حيمتل اللبس .وينهتج برانمج ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية س ياس ًة تقيض بعدم اختيار أأسءاء
للك من املواد الصيدلنية الشمييائية والبيولوجية .وتزداد يوم ًا بعد
خملاليط من املوادُ .وُتتار ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ٍ
5
يوم طلبات اختيار أأسءاء دولية غري ُمس َّجةل امللشية للمواد البيولوجية ،ومتثل حالي ًا أأكرث من  %46من الطلبات.

ا ألسءاء ادلولية املُعدَّةل غري املُس َّجةل امللشية ()INNM

6

 .8عاد ًة ما ُُت َّصص أأسءاء دولية غري ُمس َّجةل امللشية للجزء النفط من اجلزيء اذلي يشون عاد ًة قاعدة أأو محض أأو
كحول .بيد أأنه يلزم يف بعض احلالت توس يع نطاق اجلزيئات النفطة ألس باب ش ّت ،مثل أأغراض الرتكيب أأو التوافر
البيولويج أأو معدل الامتصاص .وعندما يُ ِّمثل امس دويل غري ُمس َّجل امللشية محض ًا عىل سبيل املثال ،فقد توجد حاجة اإىل
تسمية ملح أأو اإسرت .ويف مثل هذه احلالت ،ينبغي ،وفق ًا لنظام ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،أأل ُتتلف أأسءاء ش ّت
ا ألمالح والإسرتات اخلاصة ابملادة الفعاةل نفسها اإل فامي يتعلق ابجلزء غري النفط من اجلزيء ،ويُرتك للمس تخدمني ابتاكر
أأسءاهئم من الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية مبا يتفق مع املءارسات الشمييائية املعتادة .ويُتَّبع الهنج نفسه يف حاةل
املس تحرضات املركبة .فا ألوكساس يلني والإيبوفيناك مث ًال من ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،ويُس َّمى ملحاهءا صوديوم
أأوكساس يلني وصوديوم اإيبوفيناك ،عىل التوايل .ويُطلق عىل الامسني ا ألخريين أأسءاء دولية ُمعدَّ ةل غري ُمس َّجةل امللشية.
 .9ولشن بعض اجلذور واجملموعات املعنية تشون معقد ًة دلرجة أأن ا ألسءاء ا ألقرص غري املُس َّجةل امللشية (مثل "میس يليت"
لالمس "ميثانسلفونیت") ُُتتار لتكل ا ألجزاء غري النفطة ،وتنرشها منظمة الصحة العاملية 7.وإاذا اس ُتخ ِّدمت هذه ا ألسءاء
قرت ًة ابمس دويل غري ُمس َّجل امللشية ،فاإنه ي ُس َّمى أأيض ًا اسءاً دولي ًا ُمع َّد ًل غري ُمس َّجل امللشية.
املُختارة للجذور واجملموعات ُم ِّن
عىل سبيل املثال ،ي ُس تخدَ م الامس "ميبريامني ماليات" ألحد أأمالح امليبريامني مع محض املاليك.

 4انظر "اس تخدام اجلذور يف اختيار ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية للمواد الصيدلنية (كتاب جذور ا ألسءاء )2013
[.]http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2013_Final.pdf?ua=1
 5را َج َع فر ُيق اخلرباء املعين اب ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية خمططَ تسميات ا ألجسام املضادة الوحيدة النس يةل ،واختار اخملططَ اخلاص مبس تحرضات العالج
اجليين وخمطط ًا لتسميات العالج اخللوي .وعالو ًة عىل ذكل ،قُ ِّدم اقرتاح اإىل فريق اخلرباء يدعو اإىل اس تخدام ُم َقيِّد بيولويج للمواد البيولوجية ،وهذا الاقرتاح
قيد املفاورة العامة.
.http://www.who.int/entity/medicines/services/inn/INNMreview%20paperWkDoc167_Feb06_3_.pdf 6
 7أأسءاء اجلذور واجملموعات وغريها :قامئة شامةل.]http://www.who.int/entity/medicines/services/inn/RadicalBook2015.pdf[ 2015 ،
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اختيار ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية
بناء عىل مفورة فريق اخلرباء املعين اب ألسءاء ادلولية
ُ .10تتار منظمة الصحة العاملية ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ً
غري املُس َّجةل امللشية ،وهو جزء من فريق اخلرباء الاستفاري ملنظمة الصحة العاملية املعين بدس تور ا ألدوية ادلويل
واملس تحرضات الصيدلنية 8.وميشن تقس مي معلية الاختيار اإىل اخلطوات ا ألساس ية الثالثة التالية.

تقدمي اس امترة طلب
 .11تُقدَّم اس امترة طلب لختيار امس دويل غري ُمس َّجل امللشية اإىل ا ألمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية 9.وجيوز مل ُ ِّقدم
الطلب أأن يطرح س تة اقرتاحات لمس دويل غري ُمس َّجل امللشية يتعلق زجزء نفط .ويف الاس امترة ،يُطلب من ُمو ِّد الطلب
أأن يُ ِّقدم معلومات تتعلق ابملادة الشمييائية ذات الصةل ،عىل سبيل املثال "1" :امس كمييايئ وفق ًا لقواعد التسمية اخلاصة
ابلُتاد ادلويل للشميياء البحتة والتطبيقية ( )IUPACأأو وصف ،أأو تسلسل أأحءاض أأمينية يف حاةل املواد البيولوجية؛ ""2
وصيغة ُتطيطية؛ " "3وصيغة جزيئية؛ " "4ورمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الشمييائية (.)CAS
 .12وينبغي أأن تصل معلية اإعداد أأي عقار اإىل مرحةل التجارب الرسيرية قبل تقدمي طلب اإىل أأمانة ا ألسءاء ادلولية غري
ُسوق هذا ادلواء ،ومن َّمث
املُس َّجةل امللشية .وذكل ألن دخول العقار مرحةل التجارب الرسيرية يعين أأن هناك توقع معقول أأن ي َّ
فاإن الامس املُختار سوف ي ُس تخدم يف السوق.
 .13وتُتَّخذ الاحتياطات الالزمة لضءان رسية املادة املُقدَّمة اإىل منظمة الصحة العاملية .اإل أأن املبادئ التوجهيية بفأأن
اس تخدام ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية للمواد الصيدلنية – 10اليت نرشهتا منظمة الصحة العاملية (وي ُفار اإلهيا فامي ييل
ابمس "املبادئ التوجهيية ل ألسءاء") – تنص عىل أأن ُم ِّقدم الطلب ينبغي أأل حياول احلصول عىل امس دويل غري ُمس َّجل
11
امللشية قبل انهتاء مجيع اإجراءات براءة الاخرتا وإاىل أأن تتس ىن اإاتحة املعلومات الشمييائية اكم ًةل ملنظمة الصحة العاملية .
و أأحيا ًان قد يشون املُركَّب اجلديد قد اكتسب اسءاً دارج ًا مس تخدم ًا يف اخملترب واملؤلفات العلمية قبل اختيار امس دويل غري
ُمس َّجل امللشية هل .وكون الامس ادلارج قد أأصبح مقبو ًل يف املؤلفات لن يضمن اعامتده اكمس دويل غري ُمس َّجل امللشية ،ورمبا
يسبب ذكل ارتبااكً عند اختيار امس رمسي غري ُمس َّجل امللشية .ذلكل تويص املبادئ التوجهيية ل ألسءاء ُمقديم الطلبات
12
ابس تخدام رموز قبل نرش امس دويل ُموىص به غري ُمس َّجل امللشية.

مراجعة الطلب ونرشه للتعليق عليه
سءاء املقرتحة للتحقق من امتثالها لقواعد التسمية واملبادئ العامة،
 .14تفحص ا ألمان ُة العامة ملنظمة الصحة العاملية ا أل َ
وللوقوف عىل أأوجه تفاهبها مع ا ألسءاء ادلولية املنفورة والتعارض احملمتل مع ا ألسءاء احلاليةُ .وُتال نتيجة الفحص اإىل خرباء
ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية للتعليق علهيا .ويتفق فريق اخلرباء املعين اب ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية عىل امس
واحد ،ويمت اإبالغ ُم ِّقدم الطلب ابلمس املُختار.

 8يف الونة ا ألخريةُ ،ش ِّلك الفريق الاستفاري ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية املعين ابملواد البيولوجية لإسداء املفورة اإىل فريق اخلرباء املعين اب ألسءاء
ادلولية غري املُس َّجةل امللشية بفأأن اختيار هذه ا ألسءاء للمواد ادلوائية البيولوجية.
 9يف البدلان اليت توجد فهيا جلان تسميات وطنية ،ينبغي أأن تُقدَّ م طلبات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية من خالل السلطات الوطنية .أأما يف البدلان
ا ألخر  ،فيجوز أأن تُ َرسل الطلبات اإىل منظمة الصحة العاملية مبارشةً.
 10مبادئ توجهيية بفأأن اس تخدام ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية للمواد الصيدلنية (.)WHO/PHAM S/NOM 1570
 11املرجع السابق نفسه ،ص .9
 12املرجع السابق نفسه ،ص .10
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 .15مث يُنرش الامس املُختار (الامس ادلويل املُقرتح غري املُس َّجل امللشية) يف منفور بعنوان "املعلومات ادلوائية ملنظمة
الصحة العاملية" 13.ويُنرش الامس املقرتح (ابلالتينية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية) اإىل جانب امسه الشمييايئ أأو وصفه/
تعريف للمواد البيولوجية ،والتأأثري والاس تخدام ،14والصيغة اجلزيئية ،ورمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الشمييائية،
والصيغة التخطيطية أأو تسلسل ا ألحءاض ا ألمينية .وجيوز اإبداء أأي اعرتاض أأو تعليق عىل الامس املنفور خالل فرتة
ابتداء من النرش.
اعرتاض تبلغ أأربعة أأشهر ً

نرش ا ألسءاء ادلولية ا ُملوىص هبا غري ا ُملس َّجةل امللشية
 .16يف حاةل عدم تقدمي أأي اعرتاض أأو يف حاةل حسب مجيع الاعرتاضات اليت س بق تقدميهاُ ،تتار منظمة الصحة العاملية
الامس ابعتباره اسءاً دولي ًا ُموىص به غري ُمسجل امللشية ،ويُ َنرش هذا الامس يف "املعلومات ادلوائية ملنظمة الصحة العاملية".
ويُنرش الامس ادلويل املُوىص به (ابلالتينية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية) اإىل جانب امسه الشمييايئ أأو وصفه/تعريف
للمواد البيولوجية ،والصيغة اجلزيئية ،والصيغة التخطيطية أأو تسلسل ا ألحءاض ا ألمينية .أأما رمق القيد يف جسل دائرة
املس تخلصات الشمييائية فاإنه يُدرج أأحيا ًان يف منفور الامس ادلويل املُوىص به.

15

قاعدة بياانت ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية
قرتحة واملُوىص هبا ،وذكل عرب ش بشة الإنرتنت عىل املوقع الإلشرتوين ملنظمة
 .17ميشن البحث يف مجيع ا ألسءاء ادلولية امل ُ َ
الصحة العاملية .16WHO MedNet ،ويُ ِّقدم املوقع ما ييل "1" :الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية ابللغة الالتينية ومقابهل
ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية والروس ية؛ " "2والاسءاء الوطنية (اإن وجدت)؛ " "3ورموز
نظام التصنيف الشمييايئ العاليج الترشحيي (17)ATC؛ " "4واملعلومات الشمييائية ا ألساس ية (الصيغة التخطيطية والصيغة
قرتحة وامل ُ َ
وىص هبا .وعالوة عىل
اجلزيئية)؛ " "5ووصالت اإلشرتونية تفعبية اإىل املنفورات ذات الصةل اب ألسءاء ادلولية امل ُ َ
ذكل ،يسمح الاس تعالم عن حاةل ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية بتتبع حاةل ا ألسءاء خالل معلية اختيارها .وإاضاف ًة اإىل
ذكل ،ميتكل "مركز البياانت العاملي ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية" – وهو نظام برجميات ُمص َّمم دلمع التفاعل التباديل
ما بني ا ألهجزة عرب الف بشة – واهج ًة موصوفة بنسق قابل للمعاجلة ألي ًا .وتتفاعل أأنظمة أأخر مع اخلدمة الف بشية ل ألسءاء
ادلولية غري املُس َّجةل امللشية اليت تسمح ابلتاكمل الففاف عىل تطبيقات ومواقع اإلشرتونية خارجية (مثل قاعدة بياانت الويبو
العاملية ألدوات التوس مي ،ونظام مشتب التنس يق يف السوق ادلاخلية ( )OHIMيف أألياكنيت) .وت َُنرش القامئة الرتامكية – اليت
ُتتوي عىل لك ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ابللغات العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والالتينية والروس ية
والإس بانية – يف شلك قرص مدمج  CD-ROMلك س نتني.

 13انظر ،عىل سبيل املثال ،املعلومات ادلوائية ملنظمة الصحة العاملية ،اجملدل  ،27رمق .2013 ،2
 14البياانت اليت تفري اإىل التأأثري والاس تخدام تستند اإىل حد كبري اإىل املعلومات املُقدَّ مة من الصانع .ول يُقصد من وراء هذه املعلومات سو تقدمي اإشارة اإىل
قرتح ًا غري ُمس َّجل امللشية .ويف مقدور منظمة الصحة العاملية اإما أأن ت َُّقر هذه البياانت أأو
الاس تخدام احملمتل للمواد اجلديدة يف الوقت اذلي متنح فيه اسءاً دولي ًا ُم َ
ُ
أ
أأن ت ُِّعلق عىل فعالية التأأثري املزعوم .و ألن تكل الواصفات ذات طابع مؤقت ،فلن تُراجع ول ت َُدرج يف القوامئ الرتامكية للسءاء ادلولية غري املس َّجةل امللشية.
 15انظر ،عىل سبيل املثال ،املعلومات ادلوائية ملنظمة الصحة العاملية ،اجملدل  ،28رمق .2014 ،1
 16خدمات ميد نت ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ( .https://mednet-communities.net/inn ،)MedNet INNويبلغ عدد أأعضاء هذا اجملمتع
الإلشرتوين حالي ًا أأكرث من  14000مس تخدم.
 17يف نظام التصنيف الشمييايئ العاليج الترشحييُ ،خي َّصص رمز للك مادة صيدلنية فعاةل وفق ًا للعضو أأو النظام اذلي تعمل فيه ووفق ًا خلصائصها العالجية
املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية املعين مبهنجية الإحصاء ادلوايئ ( .)WHOCCانظر
وادلوائية والشمييائية .ويتوىل اإدارة ذكل ُ
.http://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/
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البحث عن املواد الصيدلنية امل ُ َفصح عهنا يف طلبات الرباءات والرباءات
 .18اإن البحث يف براءات الاخرتا يف أأي جمال تشنولويج يتطلب معرفة معينة ودراية معلية خاصة ،اإل أأن البحث عن
مادة كمييائية هل خصوصيات ،مهنا أأن املادة ميشن أأن توصف يف طلبات الرباءات والرباءات بطرق خمتلفة :فتُوصف املواد
الشمييائية بوجه عام بأأسءاهئا وتركيبهتا الشمييائية .ورمبا يشون للءادة الشمييائية ،وخاص ًة املادة الصيدلنية ،أأكرث من امس واحد
مقبول رمسي ًا أأو شائع الاس تخدام عىل أألس نة اخلرباء يف اجملال ذي الصةل .وذلكل عاد ًة ما يس تخدم الباحثون معا ِّمالت ثحث
تقنية متنوعة من أأجل اإجراء ثحث شامل يف الرباءات يتعلق ابملواد الصيدلنية ،وقد ُأ ِّع َّد عدد من خدمات قواعد البياانت
18
املتخصصة لهذا اجملال التقين.
 .19وميشن عاد ًة اس تخدام أأنوا ش ّت من معا ِّمالت البحث ،مثل تكل امل ُ َّ
وَّضة يف اجلدول  ،1عند البحث يف واثئق
الرباءات املتعلقة ابملواد الصيدلنية .ونظر ًا لعدم وجود اإشارة فريدة وعاملية للمركبات الشمييائية ،فغالب ًا ما تُس تخدم هذه
املركبات جممتع ًة من أأجل البحث يف الرباءات الصيدلنية ،أأي البحث ابلبنية والبحث ابللكءات الرئیس ية ألسءاهئا اخملتلفة،
وبرمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الشمييائية ،وابلس تخدام الصيدلين وما اإىل ذكل ،اإىل جانب رموز تصنيف الرباءات.
فالبحث يف الرباءات عن طريق الامس أأو رمق القيد يف السجل فقط ل يشفي يف أأحيان كثرية لتحديد مجيع واثئق الرباءات
ذات الصةل ،ل س امي يف حاةل الإفصاح عن املُركَّب يف تركيبات ماركوش 19.ووفق ًا لتارخي البحث يف الرباءات املتعلق بـأأحد
تقارير واقع الرباءات دلواء الريتوانفري ،كفف ثحث ابلرتكيب الشمييايئ عن  119جس ًال مل ت َُدرج يف السجالت البالغ عددها
 841اليت حدَّدها البحث اذلي يستند اإىل نص ابس تخدام مصطلحات ريتوانفري ومرادفاته الفائعة الاس تخدام (اليت تفمل
الامس التجاري ،والامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية ،وامس التصنيع ،ورمق دائرة املس تخلصات الشمييائية ،والصيغة
20
اجلزيئية).
 .20وخيتلف اختيار معا ِّمالت البحث واسرتاتيجياته حسب الغرض من البحث يف الرباءات و أأنوا املعلومات املطلوبة.
وقد تنفأأ احتياجات ثحث خمتلفة عندما يتعني مث ًال اإجراء ثحث يف الرباءات بفأأن دواء معروض يف السوق أأو مادة ل تزال
جتري جتربهتا لتصبح دو ًاء .وفامي ييل أأمثةل لف ّت أأغراض البحث يف براءات املس تحرضات الصيدلنية:
 قد يبحث أأحد فاحيص الرباءات عن حاةل التقنية الصناعية السابقة لتحديد املنفورات ذات الصةل بتقيمي اجلدةواخلطوة الابتاكرية لالخرتا املُطالب ثحءايته اذلي يُنظر فيه؛
 وقد يبحث ابحث علمي يف واثئق الرباءات سعي ًا اإىل اإجياد حلول ميشن تطبيقها عىل مفلكة ثحثه العلمي؛ وقد ُجير البحث يف الرباءات يف س ياق رشاء أأدوية ملعرفة هل قُ ِّدمت طلبات للحصول عىل براءات اخرتا لهذها ألدوية يف ولية قضائية معينة وهل ُمنحت هذه الرباءات أأم ل .ويف هذه احلاةل ،قد يشون الباحث همامتً بتحديد
عنارص امحلاية اخلاصة هبا ادلو َاء املُس تغَل جتار ًاي ابلفعل؛
طلبات الرباءات والرباءات اليت رمبا تفمل ُ
 وقد تبحث رشكة أأدوية جنیسة أأو رشكة منافسة أأو أأطراف أأخر يف طلبات الرباءات والرباءات لتقيمي فرصهاالتجارية يف ولايت قضائية خمتلفة ،وللطعن ،اإذا لزم ا ألمر ،يف صالحية براءة ما.
 18أأفضل ممارسات البحث عن املواد الشمييائية والصيدلنية،
.http://www.intellogist.com/wiki/Chemistry_and_Pharmaceuticals_Searching_Best_Practices
 19تقرير واقع الرباءات دلواء الريتوانفري ،الويبو ،2011 ،ص .12
 20املرجع السابق نفسه .وانظر أأيض ًا "هزيل ڤي جيه موير" و"لوجيي ابلوميب" ،براءات الاخرتا والعالمات التجارية :أأدةل جتريبية عىل "التجدد ادلامئ" من
أأسرتاليا ،ص  ،5املؤمتر الرابع لالبتاكر يف أس يا واحمليط الهادئ ،جامعة اتيوان الوطنية ،لكية القانون 7-6 ،ديسمرب  ،2013اذلي يُظهر أأن البحث اذلي أأجراه
حمايم براءات م ِّمترس – فامي خيص البحث يف الرباءات املتعلقة خبمسة أأدوية معينة – اكن أأكرث موثوقية من البحث اذلي اكن يستند اإىل ا ألسءاء ادلولية غري
املُس َّجةل امللشية فقط.
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املعا ِّمالت

اجلدول  :1أأمثةل ملعا ِّمالت البحث عن املواد الصيدلنية
ا ألمثةل

الرشح

امس الصانع

BMS-232632

ت َُّعرف املادة ،خالل مرحةل البحث
والتطوير ،برمز (مزجي من احلروف
وا ألرقام) يف اخملترب أأو يف املنفورات.

الامس ادلويل غري املُس َّجل
امللشية (الامس العام)

ااتزاانفري

امس ُم َّعني وفريد ومتاح عاملي ًا لتحديد لك
مادة صيدلنية.

الامس التجاري

راياتز ()®Reyataz

ما اإن حيصل ادلواء عىل ترخيص بتسويقه،
فاإنه يُبا ابمس جتاري ُمس َّجل محلاية العالمة
التجارية.

الامس الشمييايئ اخلاص
ابلُتاد ادلويل للشميياء البحتة
والتطبيقية

 methyl N-[(1S)-1-{[(2S,3S)-3يضع الاُتاد ادلويل للشميياء البحتة hydroxy-4-[(2S)-2والتطبيقية ( )IUPACمعايري لتسمية [(methoxycarbonyl)amino]-3,3العنارص واملركبات الشمييائية بطريقة منظمة.dimethyl-N'-{[4-(pyridin-2yl)phenyl]methyl}butanehydrazi
do]-1-phenylbutan-2yl]carbamoyl}-2,2dimethylpropyl]carbamate

رمق القيد يف جسل دائرة
املس تخلصات الشمييائية

 198904-31-3عند نرش املؤلفات الشمييائية وبراءات
الاخرتا ُُ ،ت ِّدد دائرة املس تخلصات
الشمييائية ُم ِّعرف ًا رمقي ًا فريد ًا لل ُمركَّب املنفور
ً 21
حديثا.

رمز التصنيف ادلويل
للرباءات

 A61P 31/18رمغ أأن رموز التصنيف ادلويل للرباءات ل
ُُت ِّدد بدقة ماد ًة معين ًة ،فاإهنا تُس تخدم مع
معا ِّمالت البحث ا ألخر لتضييق نتيجة
البحث.

الصيغة اجلزيئية

 C38H52N6O7صيغة كمييائية ت ُِّبني عدد اذلرات املوجودة يف
اجلزيء و أأنواعها.

 21توجد منظءات أأخر ُُت ِّصص ُم ِّعرفات للمركبات الشمييائية ،اإل أأن رمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الشمييائية هو أأحد الرموز الأكرث اس تخدام ًا عىل
نطاق واسع من قبل اخلرباء يف جمال الشميياء.
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الرتكيب الشمييايئ (الصيغة
التخطيطية)

تُ ِّوفر خدمات جتارية عديدة قواعد بياانت
للبحث يف الرباءات ،وتسمح هذه القواعد
ابلبحث يف املُركَّبات ابلرتكيب الشمييايئ
اإضاف ًة اإىل اللكءات الرئیس ية (ا ألسءاء)
ورموز التصنيف ،وتس تخدم قواعد فهرسة
متنوعة يك يمتشن الباحثون أأيض ًا من البحث
عن املُركَّبات الشمييائية املوصوفة برتكيب
ماركوش.

الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف واثئق الرباءات – املعلومات ا ألساس ية
 .21ل يوجد يف الوقت احلايل أأي قانون براءات وطين أأو إاقلميي يفرتط تعريف املواد الصيدلنية بأأسءاء دولية غري
ُمس َّجةل امللشية – حيامث ينطبق ذكل – يف الرباءات وطلبات الرباءات .فقوانني الرباءات الوطنية أأو ا إلقلميية بوجه عام
تفرتط أأن يشفف ُمو ِّد الطلب عن الاخرتا بطريقة واَّضة واكمةل مبا فيه الشفاية ،ليك يمتشَّن أأي خشص من أأهل املهنة
22
من تنفيذ الاخرتا  ،وتفرتط أأن تشون عنارص امحلاية واَّضة وموجزة.
 .22ويف كثري من ا ألحيان ،تنص الترشيعات الثانوية ،مثل اللواحئ واملبادئ التوجهيية الإدارية ،عىل مزيد من الرشوط
التفصيلية والتوجهيات خبصوص وصف الاخرتا يف طلب الرباءة .ففامي خيص معاهدة التعاون بفأأن الرباءات ،عىل سبيل
املثال ،تنص القاعدة (1-10د) عىل ما ييل ]...[" :تطبق الرموز وا ألوزان اذلرية والصيغ اجلزيئية املتبعة معوم ًا عىل الصيغ
الشمييائية" .وتفري القاعدة (1-10ه) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بفأأن الرباءات اإىل أأنه "ينبغي الاقتصار بصفة
عامة عىل اس تعءال املصطلحات والعالمات والرموز التقنية املقررة معوم ًا يف لك فر تقين" .وعالوة عىل ذكل ،تنص الفقرة
 24-4يف املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بفأأن الرباءات عىل أأن
"الرموز الرايضية والشمييائية ،وا ألوزان اذلرية ،والصيغ اجلزيئية ينبغي أأن تشون يه املس تخدمة معوم ًا [ .]...ويف حاةل وجود
أأي معايري دولية ُمتَّفق علهيا يف الفر التقين املعين ،ينبغي عىل وجه اخلصوص ا ألخذ هبذه املعايري حيامث أأمشن ".وذلكل ميشن
ملُود الطلب أأن يس تخدم ،حيامث أأمشن ،أأي معايري دولية لتعيني املادة الصيدلنية ،اإذا اكنت تكل املعايري مس تخدم ًة بوجه
عام من قبل رجل املهنة ،وذكل من أأجل تلبية املتطلبات القانونية املذكورة أنف ًا يف معاهدة التعاون بفأأن الرباءات.
 .23وفامي يتعلق مبعاهدة قانون الرباءات ،تنص املادة  )1(6من هذه املعاهدة عىل أأنه ل جيوز ألي طرف متعاقد يف
معاهدة قانون الرباءات أأن يفرتط استيفاء أأي رشط يتعلق بفلك طلبه الوطين ( أأو ا إلقلميي) أأو حمتوايت هذا الطلب
خالفا ملا ييل أأو ابلإضافة اإليه ،ما مل تنص معاهدة قانون الرباءات عىل خالف ذكل "1" :الرشوط املتعلقة ابلفلك أأو
احملتوايت واملنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بفأأن الرباءات خبصوص الطلبات ادلولية "2" ،والرشوط املتعلقة ابلفلك أأو
احملتوايت واليت جيوز اشرتاط استيفاهئا مبوجب معاهدة التعاون بفأأن الرباءات فور دخول الطلب ادلويل يف املرحةل الوطنية
(ا إلقلميية) "3" ،و أأي رشوط أأخر منصوص علهيا يف القاعدة  )1(3من الالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات .أأما
الرشوط املتعلقة بفلك الطلبات ادلولية أأو حمتوايهتا املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بفأأن الرباءات فاإهنا يف جوهرها،
تنطبق ،من حيث املبد أأ ،عىل الطلب الوطين وا إلقلميي امل ُو َد دل الطرف املتعاقد يف معاهدة قانون الرباءات.

 22انظر أأيض ًا املادتني  5و 6من معاهدة التعاون بفأأن الرباءات ،واملادة  29من اتفاق جوانب حقوق امللشية الفشرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس).
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 .24وجيب أأن ت َُّفرس عبارة "شلك الطلب أأو حمتوايته" عىل النحو الوارد يف املادة  )1(27من معاهدة التعاون بفأأن
الرباءات 23.ورمغ أأن املعىن ادلقيق لهذه العبارة مرتوك للتأأويل ،فاإن املالحظات اخلاصة هبذه املادة يف حمارض مؤمتر واش نطن
ادلبلومايس بفأأن معاهدة التعاون بفأأن الرباءات 24تنص عىل ما ييل:
"ترد الرشوط املرتبطة ابلفلك واحملتوايت عىل وجه اخلصوص يف املواد ( 3الطلب ادلويل) و( 4العريضة) و5
(الوصف) و( 6مطالب امحلاية) و( 7الرسومات) و( 8املطالبة اب ألولوية) والقواعد املرتبطة هبذه املواد (وُتديد ًا
القواعد من  3اإىل  .)13ووردت عبارة "الفلك أأو احملتوايت" جملرد التفديد عىل أأمر مفروغ منه وهو أأن النص ل
يقصد به رشوط قانون الرباءات املوضوعي ( أأي معايري أأهلية الاخرتا للحءاية مبوجب الرباءة وما اإىل ذكل)".
ووفق ًا للمالحظة املذكورة ،ميشن اعتبار القاعدة  10من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بفأأن الرباءات جزء ًا من رشوط
املادة  )1(6من معاهدة قانون الرباءات بفأأن شلك الطلبات الوطنية أأو ا إلقلميية أأو حمتوايهتا .ومن َّمث ،قد ل تس تطيع
ا ألطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات أأن تنص عىل الرشوط املتعلقة بوصف الصيغ اجلزيئية يف طلب براءة ،اليت
ُتتلف عن ،أأو تضاف اإىل ،الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة  10من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بفأأن الرباءات،
اإل اإذا اكنت هذه الرشوط ،من وهجة نظر ُمودعي الطلبات ،أأفضل من الرشوط املفار اإلهيا يف معاهدة قانون الرباءات.
 .25وجتنب ًا للفك ،ميشن أأن يُذكر أأن الرشوط املتعلقة بشيفية وصف الصيغ اجلزيئية يف طلبات الرباءات يه رشوط
شلكية ،ولیست رشوطا موضوعية للحصول عىل امحلاية مبوجب براءة.
 .26ورمغ أأن ُم ِّورد ا ألدوية املفرتاة مسؤول بوجه عام عن ضءان احلصول عىل مجيع ما يلزم من حقوق يف املنتجات ،مبا
يف ذكل حقوق امللشية الفشرية ،وفق ًا للمواصفات املذكورة يف واثئق العطاءات وعقود الرشاء ،فاإن واكلت تدبري املفرتايت
جيب أأن تنظر يف حاةل براءات املنتجات يف مرحةل مبشرة من مراحل تدبري الاحتياجات واملفرتايت 25.وهذه الواكلت ،عىل
عشس العاملني يف جمال امللشية الفشرية ،ل متتكل يف الغالب اإماكنية النفاذ اإىل قواعد البياانت التجارية اخلاصة ابلرباءات
خصصة للبحث عن املواد الشمييائية والصيدلنية ،ومن َّمث فاإهنا تبحث عن الرباءات يف املصادر اجملانية املتاحة لعامة الناس.
امل ُ َّ
و ألهنم متخصصون يف جمال الصحة ،فاإهنم عىل دراية اب ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،وير بعضهم أأن اإحد املفالك
اليت يعانون مهنا تمتثل يف عدم المتشن من احلصول عىل قامئة برباءات الاخرتا املتعلقة مبس تحرض صيدلين ما عن طريق
البحث يف الرباءات ابس تخدام الامس ادلويل املقابل غري املُس َّجل امللشية بوصفه أأحد اللكءات الرئیس ية دون اس تخدام
26
تصنيفات الرباءات أأو البحث ابلرتكيب الشمييايئ ( أأو الامس الشمييايئ).
 .27واقرتح التحالف الهندي للمس تحرضات الصيدلنية يف عام  2007أأن تُل ِّزم احلشومة الهندية ُمودعي الطلبات ابلإشارة
اإىل الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية يف عنوان الاخرتا يف غضون  30يوم ًا من ُتصيص الامس ادلويل غري املُس َّجل
امللشية 27.ويف ذكل الوقت ،اكنت لهيئة امللشية الفشرية الهندية قاعدة بياانت خاصة ابلرباءات ،متاحة عىل املوقع الإلشرتوين
للهيئة جما ًان ،ت ُِّقدم عنوان الاخرتا ومعلومات عن اخملرتعني ،اإل أأن أأي معلومات أأخر  ،مثل امللخصات واملواصفات ،مل
 23مالحظات توضيحية بفأأن معاهدة قانون الرباءات ولحئهتا التنفيذية ،املالحظة .6.02
 24حمارض مؤمتر واش نطن ادلبلومايس بفأأن معاهدة التعاون بفأأن الرباءات ،النص الهنايئ للمعاهدة ومالحظات ،الصفحة .35
" 25تعزيز النفاذ اإىل التشنولوجيا والابتاكرات الطبية" (منظمة الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية للملشية الفشرية ،ومنظمة التجارة العاملية) ،ص .162
 26كيفية اإجراء ثحث يف الرباءات عن الأدوية :دليل يرشح طريقة البحث خطوة خطوة ،منظمة الصحة العاملية .2010 ،وانظر أأيض ًا تعليق منظمة أأطباء بال
حدود عىل املبادئ التوجهيية املُنقَّحة لفحص طلبات براءات الاخرتا يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،املُقدَّ م اإىل املراقب العام لرباءات الاخرتا والتصاممي
والعالمات التجارية ،وزارة التجارة والصناعة ،الهند.
(.)http://www.ipindia.nic.in/iponew/comments_PharmaGuidelines/FeedBack_Pharmaceuticals.htm
 27هوما رشيفاس تافا ،ترك الصيغة يف املعمل هو الوصفة الت يقدهما النفطاء لرشاكت ا ألدوية
(http://www.livemint.com/Politics/t1Aygh3QbdnYVCjO6MpYOK/Leave-formula-in-lab-is-activists8217-prescription-
.)for-dr.html
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تشن قابةل للبحث فهيا عرب ش بشة الإنرتنت ومل يشن من املمشن النفاذ اإلهيا اإل بعد دفع مبلغ مايل .و ألن الصيغة الشمييائية
املُتَّخذة عنوا ًان لالخرتا قد تُعترب غامضة جد ًا أأو شديدة التعقيد من الناحية التقنيةُ ،اقرتح الاس تخدام الإلزايم لالمس ادلويل
غري املُس َّجل امللشية يف العنوان من أأجل ضءان ُتقيق وظيفة الإشعار العام (من أأجل اعرتاض ما قبل املنح مث ًال) ولفهم
الاخرتاعات الواردة يف طلبات الرباءات عىل حنو أأفضل .ولشن يف الوقت احلايل ،يقدم املوقع الإلشرتوين ملشتب املراقب العام
للرباءات والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية يف الهند وظائف البحث يف النصوص الاكمةل للرباءات وطلبات الرباءات
28
الهندية املنفورة ،جماان.
 .28ومنذ أأن ق َّدم التحالف الهندي للمس تحرضات الصيدلنية ذكل الاقرتاح ،نُرشت مقرتحات مفاهبة يف أأماكن أأخر ،
مثل "1" :الشفف الإلزايم عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف طلبات الرباءات يف وقت الإيدا اإذا اكنت هذه
ا ألسءاء متاح ًة أأو يف مرحةل لحقة فور ُتصيص ا ألسءاء30،29؛ " "2والإدراج الإلزايم لإشارة اإىل ا ألسءاء ادلولية ذات الصةل
يف امجلةل ا ألوىل من امللخص عند الإيدا أأو ،اإذا اكنت ا ألسءاء غري معروفة ،الإلزام ابإبالغ مشتب الرباءات اب ألسءاء ادلولية
ذات الصةل حاملا ت َُعرف31؛ " "3والشفف الإلزايم عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف العنوان وامللخص يف وقت
الإيدا  ،اإذا اكنت ا ألسءاء معروف ًة 32.وتمتثل املربرات املُقدَّمة يف ُتسني ُتديد براءات الاخرتا الوثيقة الصةل بدواء ما
ألغراض البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،ولتحليل الاثر املرتتبة عىل براءات الاخرتا عند احلصول عىل ا ألدوية
يف البدلان النامية ،ولزايدة شفافية نظام الرباءات.
 .29وفامي يتعلق ببحث فاحيص الرباءات عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فاإن املبادئ التوجهيية لفحص طلبات
الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،اليت نرشها مشتب املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية يف
33
الهند ،تفري اإىل البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ابس تخدام ا ألسءاء ادلولية غري امل ُس َّجةل امللشية عىل النحو التايل:
" 2-5ميشن البحث عن املركبات والتعرف علهيا من ش ّت قواعد البياانت ابس تخدام عدة أأساليب( :1أأ) البحث
ابلصيغة اجلزيئية والصيغة الرتكيبية( ،ب) والبحث ابلمس ابس تخدام التسمية اخلاصة ابلُتاد ادلويل للشميياء البحتة
والتطبيقية (( ،)IUPACج) والبحث عن املركب ابس تخدام أأرقام القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الشمييائية( ،د)
والبحث ابلمس العام (الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية)( ،ه) والبحث ابس تخدام التصنيف ادلويل للرباءات.
" 3-5ومن اجلدير ابذلكر أأن عنارص حءاية املُركَّبات الصيدلنية تنطوي يف كثري من ا ألحيان عىل مف تقات مركبات
معروفة لها تأأثريات دوائية مؤكدة .ولُوحظ أأيضا أأن هذه املواد الصيدلنية قد خ ُِّصصت لها ابلفعل أأسءاء عامة ( أأسءاء
دولية غري مسجةل امللشية) .وحيامن تشفف مواصفات الرباءة اليت قيد الفحص عن هذه ا ألسءاء ادلولية غري املسجةل
امللشية ،فينبغي للفاحص أأن يبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل أأساس هذه ا ألسءاء أأيض ًا.
" 4-5وإاذا َّتبني أأن ُمو ِّد الطلب يطالب ابس تخدام /بيان اثن يف شلك أأحد عنارص حءاية منتج ملركب صيدلين
معروف ابلفعل أأو شلك جديد ملادة معروفة أأو مركب معروف ،فينبغي للفاحص أأن يتبع املهنجية نفسها و أأن يطالب
( InPASS 28النظام الهندي للبحث املتقدم يف الرباءات) متاح يف العنوان التايل.http://ipindiaservices.gov.in/PublicSearch/ :
" 29سوديب شودري" ،و"تفان ابرك" ،و"كيه اإم جوابكيومار ،مخس س نوات يف نظام براءات املنتجات :اس تجابة الهند ،ص  ،120برانمج ا ألمم املتحدة
الإمنايئ.2010 ،
قل
أ
أ
أ
 30دليل س ياسات جءاعة رشق أفريقيا ،س ياسة امللشية الفشرية ا إل ميية بفأن الانتفا مبا ينص عليه اتفاق تريبس (منظمة التجارة العاملية) من أوجه املرونة
املتعلقة ابلصحة العامة ،وتقريب الترشيعات الوطنية للملشية الفشرية ،ص .2013 ،17
أ
 31أأحاكم منوذجية لتعزيز فرص احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل يف مرشو قانون امللشية الصناعية لس نة ( 2009أوغندا) ،ص  ،14مركز الصحة وحقوق
الإنسان والتمنية ( ،)Cehurdوبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ أأوغندا.2012 ،
 32اكرلوس كوراي ،ابتاكر املس تحرضات الصيدلنية ،تزايد تسجيل براءات الاخرتا والرتخيص الإجباري ،ص  ،23مركز اجلنوب.2011 ،
 33املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،أأكتوبر  ،2014الفقرات من  2-5اإىل  ،4-5ويه متاحة يف العنوان التايل:
.http://www.ipindia.nic.in/guidelines-patents.htm
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مود الطلب بتقدمي الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية للءادة الصيدلنية املذكورة .وإاذا مل يُق ِّدم ُمو ِّد الطلب الامس
ادلويل غري املُس َّجل امللشية حّت بعد مطالبته بذكل ،ينبغي للفاحص أأن حياول معرفة الامس ادلويل واس تخدامه يف
اسرتاتيجية البحثُ ( ".حذف نص احلاش ية السفلية .)1
وخالل معلية املفاورة العامة ،تضمنت التعليقات اليت أأدىل هبا أأحصاب املصلحة فامي يتعلق بذكل اجلزء من املبادئ التوجهيية
أر ًاء متعارضة .فر أأ بعضهم أأن الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية عامل همم للبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،ولشن
مل يوافق أخرون عىل ذكل .ور أأ بعضهم أأن اإبالغ الفاحصني ابلمس ادلويل غري املُس َّجل امللشية أأمر شاق جد ًا عىل مودعي
الطلبات ،ولشن قال أخرون إاهنم يعتقدون أأن عبء تقدمي الامس ادلويل ينبغي أأن يُلقى عىل عاتق ُمو ِّدعي الطلبات ولیس
الفاحصني ،و أأنه لن تشون هناك أأي تلكفة أأو عبء عىل ُمو ِّدعي الطلبات يف احلالت اليت تشون فهيا منظمة الصحة العاملية
خصصت ابلفعل اسءاً دولي ًا غري ُمس َّجل امللشية.
قد َّ

ا ألطر الزمنية لبتاكر املس تحرضات الصيدلية ،وإاجراءات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،وإاجراءات
تسجيل الرباءات
 .30عند النظر يف جدو الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف الرباءات وطلبات الرباءات ،جتدر
الإشارة ،يف املقام ا ألول ،اإىل ا ألطر الزمنية لبتاكر املس تحرضات الصيدلنية ،وإاجراءات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل
امللشية ،وإاجراءات تسجيل الرباءات .وبوجه عام ،يس تغرق اكتفاف العقار واختباره من ثالث اإىل ست س نوات،
وتس تغرق التجارب الرسيرية من ست اإىل س بع س نوات 34،اإل أأن ذكل قد خيتلف من دواء لخر .وعاد ًة ما يطلب ُمو ِّد
الطلب اسءاً دولي ًا غري ُمس َّجل امللشية بعد بدء مرحةل التجارب الرسيرية يف معلية اس تحداث العقار .واملدة الزمنية اليت تفصل
بني اإيدا طلب امس دويل غري ُمس َّجل امللشية ونرش الامس ادلويل املُوىص به تبلغ يف املتوسط  15شهر ًا تقريب ًا .ويف املقابل،
يُو َد طلب الرباءة يف مرحةل أأس بق – يه مرحةل البحث والتطوير – فور اكتفاف ُمركَّب أأو مف تق قد تشون هل
اس تخدامات طبية 35.وتفري البياانت املتاحة من عدد حمدود من ماكتب الرباءات 36اإىل أأن  %80من مجيع براءات الاخرتا
املمنوحة قد صدرت يف غضون مدة ترتاوح تقريب ًا بني أأربع وس بع س نوات من اترخي اإيدا طلب الرباءة ،رمغ أأن هذا خيتلف
اختالف ًا كبري ًا من بدل لخر ومن طلب لخر 37.وت ُِّبني الاختالفات املُفار اإلهيا أنف ًا بني ا ألطر الزمنية أأن طلب الرباءة املبديئ
وصف برتكيب ماركوش) – وكذكل طلبات الرباءات ا ألخر اليت تواصل التطور حّت
اخلاص مبركب صيدلين (غالب ًا ما يُ َ
تصل اإىل مرحةل التجارب الرسيرية (مثل تطوير العمليات ،أأو الاخرتاعات اليت ُتل حمل مواقع خمتلفة يف العمود الفقري
لرتكيب ماركوش) – قد يشون قد ُأو ِّد ابلفعل ،بل وقد يشون يف كثري من احلالت قد اس تمكل اإجراءات تسجيل الرباءة،
قبل أأن يُ َنرش امس دويل مقابل ُموىص به.
 .31وتس متر أأيض ًا أأنفطة الابتاكر وتسجيل الرباءات عىل مد املراحل الالحقة من تطوير العقار والتجارب الرسيرية وما
بعدها .فعىل سبيل املثال ،جيوز بعد نرش ا ألسءاء ادلولية املوىص هبا ذات الصةل اإيدا طلبات براءات تدعي ُتسني معلية
تصنيع ُمركَّب صيدلين معروف ،أأو تطالب ثحءاية مادة مشونة من ملح أأو اإسرت أخر جلزء نفط معروف ،أأو مزجي من
مشون صيدلين نفط معروف ومادة أأخر  ،أأو اس تخدام طيب اثن ملادة صيدلنية معروفة.
" 34اكتفاف العقاقري وتطويرها – فهم معلية البحث والتطوير"
(.)http://www.innovation.org/drug_discovery/objects/pdf/RD_Brochure.pdf
 35بل اإن اكتفاف ُمركَّب جديد غالب ًا ما يشون بسبب معل سابق ،نظراً ملا يتسم به ابتاكر املس تحرضات الصيدلنية من طابع تدرجيي.
 36مؤرشات امللشية الفشرية العاملية لس نة  ،2013الفلك أأ ،9.2.الويبو.
 37متوسط عدد ا ألشهر املنقضية منذ الامتس الفحص – أأو اإيدا الرباءة ،حسب مقتىض احلال– حّت صدور القرار الهنايئ للماكتب اخملتارة يف عام  2016بلغ
 15شهر ًا يف الياابن ،و 22شهراً يف الصني ،و 22.6شهر يف الولايت املتحدة ا ألمريشية ،و 23.3شهر يف املشتب ا ألورويب للرباءات ،و 84شهر ًا يف الهند،
و 95.4شهر يف الربازيل .انظر مؤرشات الويبو للملشية الفشرية لعام  ،2017الصفحة .18
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الفلك  :2ا ألطر الزمنية لإجراءات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية وإاجراءات تسجيل الرباءات ( أأاتزاانفري)

 .32يُ ِّ
وّض الفلك  2مثا ًل ل ألطر الزمنية لإجراءات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية وإاجراءات تسجيل الرباءات،
وذكل ابس تخدام بياانت من تقرير واقع الرباءات دلواء أأاتزاانفري .وا ألسهم املُنقَّطة اليت ت ِّ
ُوّض مراحل اس تحداث ادلواء اخملتلفة
مذكورة لغرض الإحاةل املرجعية فقط .وقد ُأو ِّد َ طلب الرباءة املبديئ اذلي كفف عن املادة املقابةل ألاتزانفري يف عام ،1995
و ُمنحت براءة الاخرتا يف  19مايو  1998يف الولايت املتحدة ا ألمريشية ،قبل أأن يُنرش الامس ادلويل املوىص به،
أأاتزانفري ،يف عام  .2003وقد ُأو ِّد َ عدد من طلبات الرباءات منذ اإيدا طلب الرباءة املبديئ ،مهنا مث ًال طلبات تتعلق
بتحسني الاس تقرار والتوافر البيولويج ،واخللط مبثبطات أأخر لربوتياز فريوس نقص املناعة البرشية ،وُتسني التخليق،
والرتكيبة الفموية ،مما أأد اإىل زايدة الابتاكر فامي يتعلق اب ألاتزانفري من ِّقبل ُمبت ِّشر املُركَّب وكياانت أأخر  .وفامي خيص طلبات
الرباءات املُودَعة قبل نرش الامس ادلويل املقابل ،من املس تحيل أأن يُذ َكر الامس ادلويل املقابل فهيا يف وقت الإيدا  .ولشن
اإذا اكن مودعو الطلبات يعرفون الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية ،مفن املمشن أأن يُذكر يف وقت الإيدا يف طلبات
الرباءات املُودعة بعد نرشه.
 .33وعالوة عىل ذكل ،يفري الفلك  3اإىل أأنفطة تسجيل الرباءات املتعلقة اب ألاتزانفري والريتوانفري مبرور الزمن اإضاف ًة
اإىل عدد أأرس الرباءات املتعلقة هباتني املادتني حسب عام ا ألولوية ا ألس بق 38.وقد ن ُ ِّرش الامس ادلويل املوىص به أأاتزانفري يف
عام  ،2003ونُرش ريتوانفري يف عام  .1996ورمغ أأن هذين املثالني احملدودين ل ميشن اعتبارهءا دلي ًال قاطع ًا ،فاإهنءا يدلن عىل
39
أأن ذروة عدد أأرس الرباءات املُودَعة يف لك عام أأولوية تظهر بعد نرش الامس ادلويل ذي الصةل.

 38تقرير الويبو عن واقع الرباءات دلواء أأاتزانفري ،وتقرير الويبو عن واقع الرباءات دلواء ريتوانفري.
 39يوّض تقرير واقع الرباءات دلواء أأاتزانفري أأن البياانت بعد عام  2008غري اكمةل بسبب تأأخر النرش.
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الفلك  :3أأنفطة تسجيل براءات ا ألاتزانفري والريتوانفري
أأاتزانفري

ريتوانفري

ُأسر االختراع
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املصدر :تقرير الويبو عن واقع الرباءات دلواء أأاتزانفري ،وتقرير الويبو عن واقع الرباءات دلواء ريتوانفري
 .34وتفري أأيض ًا ا ألطر الزمنية اخملتلفة لإجراءات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية وإاجراءات تسجيل الرباءات اإىل أأنه
لیس من املمشن دامئ ًا اسرتجا طلب الرباءة أأو الرباءة من خالل البحث ابللكءات الرئیس ية لالمس ادلويل غري املُس َّجل
امللشية يف حاةل اإجراء البحث قبل نرش الامس ادلويل ،وذكل عندما يشون طلب الرباءة قد أأود قبل أأن يصبح الامس
ادلويل املقابل متاح ًا حّت لو ُكفف عن الامس ادلويل يف الرباءة أأو طلب الرباءة فور نرش الامس .عىل سبيل املثال ،اإذا
جر الفحص املوضوعي لطلب براءة قبل نرش الامس ادلويل املقابل ،فاإن فاحص الرباءة ل يس تطيع البحث يف واثئق
الرباءات السابقة ابللكءات ا ألساس ية لالمس ادلويل ( أأو احلصول عىل معلومات عن الامس ادلويل املقابل من ُمود الطلب)
حّت لو اكنت واثئق الرباءات السابقة تشفف عن املادة الصيدلنية ذات الصةل واكنت الواثئق وثيقة الصةل بتقيمي الفاحص
للجدة واخلطوة الابتاكرية .وينطبق تقييد مفابه ذلكل عىل الباحثني العلميني و أأي طرف أخر يقوم ابلبحث يف التقنية
الصناعية السابقة عن مادة صيدلنية قبل أأن ُخي َّصص لها امس دويل غري ُمس َّجل امللشية .ولشن اإذا اكن َم ْن يبحث يف
الرباءات همامتً بواثئق الرباءات اليت ُتتوي عىل مواد صيدلنية فعاةل معروضة يف السوق ،فعاد ًة ما س يشون البحث يف
الرباءات بعد نرش الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية .وذلكل فاإن الفارق الزمين بني توفر واثئق الرباءات وتوفر الامس ادلويل
املقابل لن يؤثر ،يف هذه احلاةل ،عىل اإماكنية البحث يف الواثئق ذات الصةل.

طبيعة الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو لكهيءا ونطاق هذا
الشفف
 .35جيب أأن يستند أأي رشط قانوين اإىل هدفه ،وينبغي أأن يُص َّمم لك عنرص من عنارص الرشط القانوين عىل حن ٍو يدمع
هذا الهدف كلك ،مع مراعاة ش ّت مصاحل أأحصاب املصلحة املعنيني .وتوجد عنارص كثرية ميشن أأن ُُت ِّدد طبيعة الشفف عن
ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو لكهيءا ونطاق هذا الشفف .ويف هذا القسم ،يُ َنظر يف
القضااي الناش ئة عن الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو لكهيءا من ِّقبل
مودعي الطلبات أأو أأحصاب الرباءات أأو لكهيءا فامي يتعلق ابلعنارص اخملتلفة اليت قد ُُت ِّدد طبيعة الشفف ونطاقه ،عىل النحو
املُلخَّص يف اجلدول  .2وتصممي لك عنرص قد تشون هل أاثر عىل التاكليف والفوائد اليت ينطوي علهيا الإطار املُختار.
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اجلدول  :2نطاق الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف الرباءات أأو طلبات الرباءات أأو لكهيءا
وطبيعة هذا الشفف
العنارص اليت قد ُُت ِّدد الطبيعة والنطاق

ما جيب مراعاته من القضااي أأو اجلوانب

أأنوا الطلبات

 الطلبات املودعة بعد ُتصيص الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية الطلبات املودعة بعد ُتصيص الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية ،برشط أأنيشون ُمود الطلب عىل عمل هبذا الامس
 الطلبات املُودَعة قبل ُتصيص الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية وبعدُتصيصه

العالقة بني الاخرتا الوارد يف الطلب
والامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية

 املادة الصيدلنية لالمس ادلويل غري املُس َّجل امللشية مطلوب حءايهتا املادة الصيدلنية لالمس ادلويل غري املُس َّجل امللشية غري مطلوب حءايهتا ،ولشنُكفف عهنا يف الوصف (بوصفها حاةل تقنية صناعية أأساس ية مث ًال)
 املادة الصيدلنية لالمس ادلويل غري املُس َّجل امللشية موصوفة يف ٍوصف ما
ابعتبارها أأحد اجملالت العديدة اليت ميشن أأن يُط َّبق فهيا الاخرتا املُطلوب
حءايته
 أأنوا أأخر من العالقة الوثيقة أأو البعيدة بني مادة الامس ادلويل غري املُس َّجلامللشية والاخرتا املطلوب حءايته

اجلزء اذلي ميشن فيه الشفف عن الامس  -العنوان
ادلويل يف الطلب
 امللخص عنارص امحلاية الوصف غري ذكل (مثل :مربع يف اس امترة الطلب ،أأو ورقة منفصةل)حاةل الطلبات اإذا أأودعت قبل توفر
الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية

 مجيع الطلبات والرباءات الطلبات والرباءات املُعلقة دون غريها (ابس تثناء الطلبات اليت مل تعد معلق ًةوالرباءات اليت مل تعد ساري ًة)

أأنوا عنارص امحلاية

 عنارص حءاية املنتجات -عنارص حءاية الاس تخدام الطيب الثاين أأو الالحق
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 عنارص حءاية طرق الصنعطبيعة رشط الشفف

 الشفف الإلزايم -الشفف الطوعي

توقيت الطلبات املُودَعة
 .36ليك تصبح الطلبات املُودعة قبل نرش الامس ادلويل املقابل قاب ًةل للبحث عن طريق اللكءات الرئیس ية لالمس ادلويل،
ميشن "ربط" معلومات الامس ادلويل بطلبات الرباءات ذات الصةل بعد نرش الامس ادلويل .وإاذا اكن ذكل ممشن ًا من الناحية
التقنية ،مفن شأأنه أأن جيعل معلية البحث يف الرباءات ابس تخدام اللكءات الرئیس ية لالمس ادلويل أأكرث مشو ًل .ولشن سوف
يقتيض ذكل من ُمو ِّدعي الطلبات اس تعراض مجيع طلبات الرباءات السابقة اخلاصة هبم عند نرش الامس ادلويل غري املُس َّجل
امللشية .وبعبارة أأخر  ،سوف جيب عىل ُمو ِّدعي الطلبات رصد معلية اختيار الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية ،والتعرف
عىل الطلبات ذات الصةل ،وإابالغ مشتب الرباءات املعين هبا.
 .37والسؤال اذلي يُطرح يف هذا الصدد هو كيف ُجت َمع معلومات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية وكيف تُربط
الس بل املمشنة يف أأن يُ ِّقدم ُمو ِّد ُ
بطلبات الرباءات ذات الصةل اليت أأودعت ابلفعل أأو اليت ُمنحت ابلفعل .ويمتثل أأحد ُّ
الطلب معلومات الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية عن طريق اإدخال تعديل عىل طلبه .وينبغي أأن يُنظر يف مد توافق
هذا التعديل مع القانون ا إلقلميي أأو الوطين الساري من حيث نطاق التعديل وتوقيته 40يف ضوء احلقيقة املمتثةل يف أأن اإضافة
الامس ادلويل املقابل لن ت ُِّغري املادة اخلاصة بطلب الرباءة املُود  .وهناك طريقة أأخر ميشن هبا ربط معلومات الامس ادلويل
بيان يفري اإىل الامس
مبا س بق من طلبات الرباءات والرباءات املمنوحة ،أأل ويه أأن يُ ِّقدم ُمو ِّد ُ الطلب املعلومات يف شلك ٍ
ادلويل املقابل للءادة اليت س بق الشفف عهنا .وميشن ملشتب الرباءات أأن يُضيف معلومات الامس ادلويل املُقدَّمة اإىل قاعدة
بياانته من خالل فهرسة الرباءات أأو طلبات الرباءات.
 .38ولشن تكل العمليات سوف تتطلب من ماكتب الرباءات تنفيذ اإجراء جديد يف وقت لحق يف معلية معاجلة الرباءة.
وإاضافة اإىل ذكلُ ،ذكر خالل ادلورات السابقة للجنة الرباءات أأن بعض القوانني الوطنية قد ل توفر ألية لس تئناف معاجلة
الرباءات اليت ُمنحت ابلفعل ،وهو ما قد يشون كثيف الاس تخدام للموارد وصعب ا إلنفاذ ،و أأنه من الصعب للغاية ،عىل
41
ا ألقل يف ولية قضائية واحدة ،تعديل الرباءات بعد اإغالق الإجراءات الإدارية.
 .39وفامي خيص تكل الطلبات امل ُودعة بعد نرش الامس ادلويل املقابل ،من املمشن عىل ا ألقل أأن يفري ُمود الطلب اإىل
هذا الامس ادلويل يف طلب براءته ،اإذا اكن ُمود الطلب يعرف الامس ادلويل املقابل للءادة الصيدلنية اليت ُكفف عهنا يف
طلب براءته .ويف الواقع ،ذكر بعض الوفود ،خالل ادلورات السابقة للجنة الرباءات ،أأن مناقفات جلنة الرباءات ميشن أأن
تقترص عىل الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املسجةل امللشية يف طلبات الرباءات اإذا اكن ُمود الطلب يعرف الامس ادلويل
املقابل 42.مفن انحية ،ميشن أأن يؤدي ذكل اإىل تفادي اإلقاء عبء عىل عاتق مودعي الطلبات وماكتب الرباءات لتعقب
طلبات الرباءات املودعة ابلفعل ( أأو اليت ُمنحت ابلفعل) اليت ُتتوي عىل اإشارة اإىل املادة الصيدلنية ذات الصةل ،وإاعادة
 40تنص قوانني الرباءات الوطنية أأو ا إلقلميية بوجه عام عىل أأنه ل جيوز تعديل الرباءة أأو طلب الرباءة عىل حن ٍو جيعلهءا حيتواين عىل موضو يتجاوز مضمون
الطلب املُو َد  .وعالوة عىل ذكل ،تنص القوانني أأيض ًا عىل أأنه ل جيوز تعديل براءة الاخرتا عىل حن ٍو يؤدي اإىل توس يع نطاق عنارص امحلاية املفموةل ابلرباءة.
ورمبا تنص أأيض ًا عىل أأطر زمنية حمدودة جيوز خاللها تقدمي التعديالت.
 41الفقراتن  135و 138يف الوثيقة  ،SCP/21/12والفقرة  170يف الوثيقة .SCP/25/6
 42الفقرة  137يف الوثيقة  ،SCP/21/12والفقراتن  17و 113يف الوثيقة  ،SCP/23/6والفقرات  15و 117و 173يف الوثيقة .SCP/25/6
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اإس ناد معلومات الامس ادلويل اإلهيا .ومن انحية أأخر  ،لن يؤدي البحث ابللكءات الرئیس ية لالمس ادلويل اإىل اسرتجا
واثئق الرباءات السابقة ذات الصةل اليت ُأودعت قبل نرش الامس ادلويل املقابل ،وذلكل لن تشون نتاجئ البحث اكمةل.
وذلكل ميشن أأن تشون نتيجة البحث ابللكءات الرئیس ية لالمس ادلويل مضلةل وغري اكمةل ابلنس بة اإىل أأولئك اذلين يسعون
اإىل احلصول عىل معلومات عن مفهد الرباءات الاكمل للءادة الصيدلنية املقابةل أأو اإجراء ثحث بفأأن حرية الترصف .وكءا
سیُناقش يف القسم التايل ،قد يُنظر اإىل املوازنة العامة احملمتةل للمزااي والتاكليف بفلك خمتلف فامي بني املس تخدمني احملمتلني،
وذكل حسب أأغراضهم من البحث يف الرباءات.

العالقة بني الاخرتا الوارد يف الطلب والامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية
 .40جيوز الشفف عن املادة الصيدلنية املقابةل لالمس ادلويل غري املُس َّجل امللشية يف طلب براءة أأو براءة بطرق خمتلفة.
نطاق عنارص امحلاية املاد َة بوصفها عنرص ًا من عنارص حءاية املنتج ،أأو معلي ًة لصنع تكل املادة أأو
ويف بعض احلالت ،يفمل ُ
عنارص امحلاية خليط ًا من تكل املادة ومادة أأخر  ،أأو ش ً
الك أخر من تكل
اس تخداهما .ويف بعض احلالت ا ألخر  ،تفمل ُ
خصص للوصف يف الطلب ،ابعتبارها تقنية صناعية أأساس ية
املادة .وجيوز أأحيا ًان الشفف عن املادة الصيدلنية يف اجلزء امل ُ َّ
لالخرتا املطلوب حءايته اذلي يتشون من مادة صيدلنية أأخر  .ولشن يف بعض احلالت ا ألخر يُشفَ ف عن املادة
خصص للوصف ألهنا دواء من مضن أأدوية كثرية ميشن أأن يُط َّبق علهيا هجاز توصيل أأدوية مطلوب
الصيدلنية يف اجلزء امل ُ َّ
حءايته.
 .41و ألن الاخرتا املطلوب حءايته ومادة الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية قد يرتبط أأحدهءا ابلخر عىل حن ٍو خمتلف،
مفن احملمتل أأن حيتاج البحث ابللكءات الرئیس ية لالمس ادلويل اإىل أأن ي ُس تمكَل ابس تعالمات ثحث اإضافية حسب لك حاةل
ابس تخدام معا ِّمالت أأخر من أأجل احلصول عىل نتيجة ذات صةل وثيقة ابلغرض من البحث يف الرباءات .ويف حاةل اإلزام
ُمو ِّدعي طلبات الرباءات ابلشفف عن الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية يف طلبات الرباءات ،فسوف يلزم توضيح مد
للك من ُمو ِّدعي الطلبات والباحثني
الشفف الواجب عن الامس ادلويل املقابل توضيحا اتما من أأجل ُتقيق اليقني والوضوح ٍ
يف الرباءات.

اجلزء اذلي ميشن فيه الشفف عن الامس ادلويل يف الطلب
 .42يف حاةل طلبات الرباءات املُودَعة بعد نرش الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية ،قد يسأأل سائل :يف أأي جزء من
الطلب جيب الشفف عن الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية؟ وتفري املقرتحات السابقة اذلكر (انظر الفقرة  )28اإىل أأن
باب رصاح ًة،
الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية يُذ َكر يف عنوان الطلب أأو ملخصه أأو لكهيءا .ومل يذكر ُم ِّقدمو املقرتحات ا ألس َ
اإل أأن ذكل رمبا يرجع عىل ما يبدو اإىل أأنه عىل ا ألقل يُنرش عنوان الاخرتا أأو وصفه أأو لكهيءا يف اجلريدة الرمسية يف معظم
خصص للوصف يف طلبات
البدلان ،و أأنه ل ميشن يف بعض البدلان النفاذ اإىل املعلومات الواردة يف عنارص امحلاية واجلزء امل ُ َّ
الرباءات اإل من خالل املعاينة العامة يف مشتب براءات الاخرتا  .مفن انحية ،قد يشون من ا ألسهل العثور عىل معلومات
الامس ادلويل ذات الصةل اإذا اكنت مذكورة يف عنوان الاخرتا أأو يف امللخص ،ل س امي عندما تُنرش املعلومات املتعلقة
ابلرباءات عىل الورق فقط .ومن الناحية ا ألخر  ،رمبا يشون من غري املالمئ وصف الامس ادلويل يف عنوان الاخرتا أأو يف
امللخص اإذا اكن ينبغي الشفف عن معلومات الامس ادلويل حّت اإذا اكنت املادة الصيدلنية ذات الصةل غري مطلوب حءايهتا.
 .43ولیست البدلان املتقدمة وحدها يه العاكفة عىل رمقنة واثئق الرباءات مبعدل رسيع ،بل يقوم بذكل أأيض ًا كثري من
البدلان النامية .وما اإن تصبح واثئق الرباءات قاب ًةل للبحث يف صيغة رمقية ،ميشن البحث فهيا ابللكءات الرئیس ية بغض النظر
عن اجلزء املُفصح فيه عن هذه املعلومات يف الطلب ،ما دام الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية ُمفصح ًا عنه يف ماكن ما يف
طلب الرباءة .ونتيجة ذلكل ،قد تقل يوم ًا بعد يوم أأمهية ُتديد اجلزء اذلي جيب الشفف فيه عن الامس ادلويل يف الطلب.
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 .44ورمبا ميشن أأيض ًا الإشارة اإىل معلومات الامس ادلويل بتقدميها يف مربع موجود يف اس امترة الطلب أأو بتقدمي ورقة
منفصةل تتضمن هذه املعلومات .وميشن أأن يُضيف مشتب الرباءات هذه املعلومات اإىل قاعدة بياانته.

حاةل الطلبات
 .45يف احلالت اليت تُو َد فهيا طلبات الرباءات قبل نرش ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،ميشن "ربط" مجيع
الرباءات وطلبات الرباءات ذات الصةل اب ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية فور نرشها ،رمغ أأن بعضها قد يشون يف ذكل
الوقت مل يعد ُمعلَّق ًا .عىل سبيل املثال ،قد تشون الطلبات السابقة قد ُ ِّحسبت أأو ُرِّفضت قبل ُتصيص ا ألسءاء ادلولية غري
املُس َّجةل امللشية .وذلكل رمبا يشون الاحامتل الخر هو عدم تقدمي رابط يُفيض اإىل اللكمة الرئیس ية لالمس ادلويل اإل عندما
تشون الطلبات معلق ًة وتشون الرباءات ساري ًة .فاإن ذكل رمبا يُ ِّقلل ما يبذهل مود الطلب من هجد يف مراجعة الطلبات
املودعة قبل نرش الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية ،ولن يزجع الباحثني عن الرباءات اذلين يقترص اهامتهمم عىل طلبات
الرباءات املُعلَّقة والرباءات السارية دون غريها .ولشن هذه الطريقة قد ل تُعترب اكفي ًة يف نظر الباحثني عن الرباءات اذلين
يسعون اإىل احلصول عىل نتيجة شامةل عند البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،مثل فاحيص الرباءات.

أأنوا عنارص امحلاية
 .46قد تشون املادة الصيدلنية ذات الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية مفمو ًةل أأو مرتبط ًة بأأحد عنارص حءاية منتج ،أأو
قد تشون ماد ًة صيدلني ًة معروف ًة تطلب توفري امحلاية لس تخدام طيب اثن أأو لحق لتكل املادة ،أأو قد تشون مرتبط ًة بأأحد
ثيق الصةل بعدد من املواد الصيدلنية اليت تنطوي عىل
عنارص حءاية طريقة صنع .وقد يشون عنرص حءاية طريقة الصنع و َ
كثري من ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،كءا هو احلال عىل سبيل املثال يف طريقة صنع منصة لإنتاج فئة واحدة من
الادوية (مثل ا ألجسام املضادة الوحيدة النس يةل) .ورمبا ل تشون ا ألسءاء ادلولية ذات الصةل بعنرص حءاية طريقة الصنع
واَّض ًة دامئ ًا ،وإاذا ُأ ِّدرج يف الطلب مجيع ا ألسءاء ادلولية اليت رمبا تشون مناس ب ًة ،فاإن ذكل قد يُ ِّقلل من دقة البحث اب ألسءاء
ادلولية ،ومن َّمث سوف يؤثر سلب ًا عىل اسرتجا الواثئق ذات الصةل.

طبيعة رشط الشفف
 .47اإذا اكن ُمو ِّد الطلب هو اذلي ينبغي أأن يُ ِّ
فصح عن الامس ادلويل املقابل يف الرباءة أأو طلب الرباءة ،فاإن رشط
الشفف اإما أأن يشون ذا طابع اإلزايم أأو طوعي .وإاذا اكن مود الطلب هو اذلي جيب أأن يُ ِّ
فصح عن الامس ادلويل املقابل،
فيلزم وضع تعريف واّض لنطاق رشط الشفف من أأجل ضءان ُتقيق اليقني القانوين .وقد يلزم اإدخال تعديالت عىل القوانني
الوطنية حّت يشون للشفف أأثر قانوين .وميشن بد ًل من ذكل أأن تقوم ماكتب الرباءات عىل املس تو العميل بتفجيع
مودعي الطلبات عىل الشفف الطوعي عن الامس ادلويل املقابل يف طلبات الرباءات.
 .48وخالل ادلورات السابقة للجنة الرباءات ،ذكر بعض الوفود أأن ُمودعي الطلبات ميشن أأن يفريوا طوع ًا اإىل الامس
43
ادلويل غري املسجل امللشية يف وقت الإيدا اإذا اكنوا يعرفون هذا الامس ،ومه عاد ًة ما يفعلون ذكل يف تكل احلالت.

الفوائد والتاكليف احملمتةل
 .49مبا أأنه ل يوجد أأي قانون وطين أأو إاقلميي يفرتط الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف الرباءات أأو
طلبات الرباءات ،فاإن أأي نقاش بفأأن الفوائد والتاكليف احملمتل أأن تنتج عن تنفيذ هذا الرشط يظل نقاش ًا نظر ًاي ،عالوة
عىل أأن صياغة الرشط سوف يشون لها تأأثري يف مسأأةل ُتديد ما سوف ينطوي عليه ذكل من فوائد وتاكليف ،وُتديد َم ْن
 43الفقرة  138يف الوثيقة  ،SCP/21/12والفقرة  115يف الوثيقة  ،SCP/23/6والفقرة  177يف الوثيقة .SCP/25/6

SCP/28/5
18

سوف جيين الفوائد ويتحمل التاكليف .ومع ذكل ،سوف حياول هذا القسم أأن ُحي ِّدد ،عىل مس تو عام ،ما ُحيمتل أأن جينيه
أأحصاب املصلحة من فوائد وما ُحيمتل أأن يتشبدوه من تاكليف يف حاةل اشرتاط الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل
امللشية يف طلبات الرباءات .ومل يشن يف الإماكن العثور عىل بياانت جتريبية تقیس مد ما حدث ابلفعل يف طلبات الرباءات
من كفف طوعي عن ا ألسءاء ادلولية ،اإذا اكنت معروفة ملودعي الطلبات ،وكيفية تأأثري ذكل الشفف يف اسرتجا
املعلومات .ولیس من املس تطا  ،يف غياب البياانتُ ،تديد مقدار املنافع والتاكليف احملمتةل يف هذه ادلراسة ،ومن َّمث ينبغي
النظر اإىل هذه املنافع والتاكليف عىل أأهنا أأوصاف نظرية وإارشادية.
 .50ورمبا يس تفيد مجيع أأحصاب املصلحة من زايدة اإماكنية البحث يف واثئق الرباءات عن املواد الصيدلنية من خالل
اس تخدام لكمة داةل عىل الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية .فاإذا اكن الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف
طلبات الرباءات يساعد فاحيص الرباءات عىل اإجراء ثحث شامل عن حاةل التقنية الصناعية السابقة يُ ِّعزز حصة الرباءة حاملا
تُمنَح ،فاإن هذا الشفف سوف يشون بوجه عام يف صاحل ُمو ِّدعي الطلبات .ويف حاةل ربط معلومات ا ألسءاء ادلولية ذات
الصةل بطلبات الرباءات املقابةل ،فاإن اإحد الفوائد احملمتةل يه اإماكنية تعزيز القدرة عىل البحث عن الرباءات املتعلقة مبادة
صيدلنية فعاةل يف قواعد بياانت الرباءات العامة ،اليت عاد ًة ما تشون جمانية.
 .51ولشن من أأجل ُتقيق تكل املنافع عن طريق التقدمي الإلزايم ملعلومات ا ألسءاء ادلولية من جانب مودعي طلبات
الرباءات أأو أأحصاب الرباءات ،ل بد من الإشارة اإىل أأن توفر املعلومات جما ًان يتوقف عىل ُمو ِّدعي الطلبات وماكتب
الرباءات؛ مفودعو الطلبات جيمعون املعلومات ويقدموهنا ،وماكتب الرباءات ُُت ِّدث السجالت وقواعد البياانت .وهذه يه
احلقيقة الواقعة ،ل س امي يف حاةل طلبات الرباءات املُودَعة قبل نرش ا ألسءاء ادلولية املقابةل .ومن املسائل اليت ينبغي أأن تُوضَ ع
يف الاعتبار يف هذا الصدد مد اإملام مودعي الطلبات وحمايم الرباءات ابإجراءات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية،
ومد رصدمه لها عن كثب ،حّت يمتشنوا من اإبالغ مشتب الرباءات اب ألسءاء ادلولية املقابةل يف الوقت املناسب.
 .52وعالوة عىل ذكل ،قد ينظر ش ّت أأحصاب املصلحة بفلك خمتلف اإىل الفوائد احملمتةل اليت قد تنفأأ عن الشفف عن
ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية .وقد يتوقف هذا الاختالف عىل توفر أأدوات البحث احلالية وعىل الغرض من أأي ثحث
ما يف الرباءات .ففاحصو الرباءات يف بعض ماكتب الرباءات ممن يمتتعون ابإماكنية النفاذ اإىل اخلدمات املتخصصة للبحث يف
الرباءات الشمييائية قد يعتربون أأدوات البحث احلالية اكفي ًة لإجراء مجموعة واسعة من معليات البحث عن حاةل التقنية
الصناعية السابقة .وإاذا اكنت هناك وس يةل لإجراء ثحث شامل ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،فاإن
هذا ،ابلنس بة اإىل َم ْن ل ميلشون اإماكنية النفاذ اإىل هذه اخلدمات ،من شأأنه أأن يُ ِّمكل أأدوات البحث املتاحة هلم حالي ًا.
ولغرض ُتديد اجلدة واخلطوة الابتاكرية ،حيتاج فاحصو الرباءات معوم ًا اإىل اإجراء ثحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة
يتجاوز البحث ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية .وابملثل ،فاإن الباحثون العلميون يف جمال عمل العقاقري رمبا يرغبون يف
حلول تقنية واسعة ميشن تطبيقها عىل ُتدايت أأثحاهثم .ذلا فاإهنم يبحثون ،بوجه عام ،معا قد يوجد يف الرباءات أأو س ندات
غري الرباءات من معلومات تقنية أأوسع ،رمغ أأهنم رمبا ينظرون اإىل اإماكنية اإجراء ثحث شامل يف الرباءات ابللكءات الرئیس ية
ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية عىل أأهنا وظيفة اإضافية.
 .53ويف البدلان اليت تشون فهيا همنة امللشية الفشرية وخدمات امللشية الفشرية اخلاصة أأقل تطور ًا ،قد يتلقى مشتب
الرباءات اس تفسارات بفأأن حاةل براء اخرتا دواء معني من أأحصاب املصلحة داخل بدله وكذكل من منظءات دولية.
والبحث ابللكمة الرئیس ية لالمس ادلويل ميشن ،يف الواقع ،أأن ي ُسهِّل عىل فاحيص الرباءات يف هذا املشتب البحث عن حاةل
براءة اخرتا دواء معني.
 .54وهتمت رشاكت ا ألدوية اجلنیسة يف املقام ا ألول ابحملتوايت التشنولوجية وحاةل الرباءات اخلاصة اب ألدوية اليت حققت
جناح ًا جتار ًاي و أأثبتت فعاليهتا وسالمهتا .ومن َّمث قد تس تفيد تكل الرشاكت من اإماكنية البحث عن مجيع الرباءات املتعلقة
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بدواء معني ابس تخدام لكمة داةل عىل الامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية .أأما ابلنس بة لرشاكت ا ألدوية اجلنیسة اليت تمتتع
ابإماكنية النفاذ اإىل منصات قواعد البياانت املتخصصة اليت تسمح ابإجراء ثحث شامل ومتطور يف براءات الاخرتا  ،فاإن
البحث ابس تخدام لكمة داةل عىل الامس ادلويل ميشن أأن يشون ُم ِّمك ًال ألدوات البحث احلالية اليت متتلشها.
 .55ورمبا تشون وزارات الصحة وواكلت تدبري املفرتايت واملنظءات الإنسانية هممت ًة مبعرفة حاةل براءات ا ألدوية من أأجل
التحقق من صالحية الرباءات ،أأو التفاوض بفأأن السعر أأو الرخصة مع صاحب الرباءة ،أأو النظر يف اإماكنية اس تخدام
الرتاخيص الإجبارية أأو الاس تخدام احلشويم .ووظيفة البحث الفامل ابس تخدام اللكءات ادلاةل عىل ا ألسءاء ادلولية سوف
تسهِّل معلية البحث عن الرباءات ذات الصةل وعن وضعها القانوين دون احلاجة اإىل همارات متخصصة للبحث عن املواد
الصيدلنية .وابملثل ،فاإن اإماكنية اإجراء ثحث أأمشل يف الرباءات عن مواد صيدلنية معينة من خالل البحث ابللكءات
الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية قد تساعد أأنصار الس ياسات الصحية ومقديم خدمات واقع الرباءات.
 .56ول ميشن ُتقيق الفائدة احملمتةل للبحث الفامل ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية اإل اإذا اكنت املعلومات املتعلقة
ابلرباءات قابةل للبحث ،واكنت لك قواعد البياانت ذات الصةل ُُتدَّث ابنتظام .وليك تشون املعلومات قابةل للبحث فهيا
ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،فاإن التعديل اذلي ُجير عىل طلب الرباءة ،لإدراج الامس ادلويل
املقابل مث ًال ،جيب أأن ينرشه مشتب الرباءات بصيغة رقمية قابةل للبحث .عالوة عىل أأن جمرد الإشارة اإىل ا ألسءاء ادلولية غري
املُس َّجةل امللشية يف طلبات الرباءات ل يشفي ألن يعرث ابحث الرباءات عىل ما يبحث عنه ،بنقرة واحدة .فطبيعة الشفف
عن ا ألسءاء ادلولية يف طلبات الرباءات ونطاق ذكل الشفف واسرتاتيجيات البحث يف الرباءات اليت تُط َّبق حسب لك
حاةل سوف تؤثر يف جناح معلية البحث يف الرباءات اليت ُتقق أأهدافها.

ُتسني اإماكنية البحث عن الرباءات املتعلقة بدواء معني – اإماكنية اإجياد حلول بديةل
 .57يبدو أأن الهدف اذلي تصبو اإليه املقرتحات ادلاعية اإىل الشفف الإلزايم عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف
طلبات الرباءات هو ُتسني اإماكنية البحث عن الرباءات املتعلقة بدواء معني .ولتحقيق ذكل الهدف ،فاإن الإشارة اإىل الامس
ادلويل "يف" طلب الرباءة لیست غاي ًة يف حد ذاهتا .فرمبا تشون املسأأةل احلامسة يه اإماكنية ربط البياانت اخلاصة مبادة
صيدلنية معينة بواثئق الرباءات املتعلقة بتكل املادة ،وكيفية ربط هذه البياانت .وسوف يس تعرض هذا القسم حلو ًل بديةل
44
لتحسني اإماكنية البحث عن الرباءات املتعلقة بدواء معني.

بياانت الرباءات يف قواعد بياانت املوافقات التنظميية
 .58نظر ًا لقصور البحث ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،وبسبب عدم وجود تسميات فريدة
ل إالشارة اإىل املُركَّبات الشمييائية يف طلبات الرباءات ،اس تحدث الباحثون عن الرباءات مهنجيات للبحث عن الرباءات
املتعلقة بدواء معني ُتقيق ًا ألغراض الس ياسة الصحية ،واملفرتايت ،وواقع الرباءات وغريها من ا ألغراض .وتمتثل اإحد
املهنجيات املس تخدمة عىل نطاق واسع يف حفص قواعد بياانت املوافقات التنظميية من أأجل ربط دواء معني ببياانت الرباءات
ذات الصةل 45.وت ُ ِّ
ُ
السلطات التنظميية يف الولايت املتحدة ا ألمريشية وكندا ا ألدوي َة اليت حصلت عىل ترصحي ابلتسويق
سجل
يف قاعديت بياانت متاحتني لعامة الناس ،أأل وهءا "الشتاب الربتقايل" و"جسل براءات وزارة الصحة الشندية" عىل التوايل،
 44خالل ادلورات السابقة للجنة الرباءات ،ذكر أأحد الوفود أأنه فامي يتعلق ابلتحدايت اليت تواهجها ماكتب الرباءات ذات املوارد احملدودة عند البحث يف واثئق
حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فاإن تقامس العمل والتعاون ادلويل فامي بني ش ّت ماكتب الرباءات ابلإضافة اإىل التدريب وتوس يع نطاق أأدوات البحث املتاحة من
شأأنه أأن حيسن معاجلة املسائل .انظر الفقرة  135يف الوثيقة  SCP/21/12والفقرة  170يف الوثيقة .SCP/25/6
 45كيفية اإجراء ثحث يف الرباءات عن الأدوية :دليل يرشح طريقة البحث خطوة خطوة ،منظمة الصحة العاملية2010 ،؛ معلومات الرباءات والففافية :مهنجية
لعمليات البحث يف الرباءات عن الأدوية ا ألساس ية يف البدلان النامية ،برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ ،يوليو 2012؛ وتقرير واقع الرباءات دلواء الريتوانفري ،الويبو،
أأكتوبر 2011؛ ودراسة عن تأأثري امللشية الفشرية يف صناعة ادلواء يف أأوروغواي (الوثيقة .)CDIP/13/INF/5
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وت َُدرج فهيءا أأيض ًا معلومات عن أأرقام الرباءات ا ألمريشية أأو الشندية ذات الصةل .وابس تخدام أأرقام الرباءات ا ألمريشية أأو
الشندية ،ميشن اسرتجا حمتوايت الرباءات ومعلومات وضعها القانوين من قاعدة البياانت العامة اخلاصة مبشتب الولايت
املتحدة ا ألمريشية للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOواملشتب الشندي للملشية الفشرية ( .)CIPOوعالوة عىل ذكل،
ميشن من خالل احلصول عىل معلومات عن أأرسة براءة اخرتا أأمريشية أأو كندية ،النفاذ اإىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات
املقابةل يف البدلان ا ألخر .
 .59بيد أأن قاعديت "الشتاب الربتقايل" و"جسل براءات وزارة الصحة الشندية" ل ترسدان مجيع براءات الاخرتا اليت
تتعلق اب ألدوية املعمتدة .فال يفمالن ،عىل سبيل املثال ،الرباءات اخلاصة بعمليات صنع املنتجات املعمتدة واملركبات الوس يطة
املس تخدمة يف أأثناء معلية صنع العنرص النفط املعمتد .وعالوة عىل ذكل ،ل ميشن احلصول عىل معلومات تتعلق برباءات
سوق يف الولايت املتحدة ا ألمريشية أأو كندا من "الشتاب الربتقايل" أأو "جسل براءات وزارة الصحة
ا ألدوية اليت ل ت ُ َّ
الشندية" عىل التوايل.

شهادات امحلاية التمكيلية
 .60ميشن يف أأورواب احلصول عىل معلومات عن الرباءات ا ألساس ية املتعلقة بدواء معني من جسالت شهادات امحلاية
التمكيلية ،وهذه السجالت متاحة لعامة الناس .فعندما يُقدَّم طلب للحصول عىل شهادة حءاية تمكيلية وتُس َّجل الفهادة ،قد
حيتوي احلقل اخلاص ابلوضع القانوين يف "قاعدة بياانتاملركز ادلويل لواثئق الرباءات" ( 46)INPADOCعىل الامس العام
بناء عىل ذكل ،ميشن ربط الامس العام لدلواء أأو الامس املُس َّجل امللشية أأو لكهيءا
لدلواء أأو الامس املُس َّجل امللشية أأو لكهيءا .و
ً
برمق براءة أأوروبية ميشن منه البحث عن أأرسة الرباءة ا ألوروبية 47.والقصور الواّض يف الاعامتد عىل بياانت شهادات امحلاية
التمكيلية هو أأنه لیست لك الرباءات مؤهةل للحءاية مبوجب شهادات امحلاية التمكيلية.

اإعادة تصنيف واثئق الرباءات مع ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية
خصص لنظام
 .61نظر ًا لتسهيل النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف جمال ا ألدوية من خالل اإجراء تعديل ُم َّ
معلومات الرباءات يف هذا اجملال ،ويف اإطار املبادرة اليت أأطلقهتا املديرية العامة للمفوضية ا ألوروبية بعنوان "معلية بفأأن
مسؤولية الرشاكت يف جمال املس تحرضات الصيدلنية" ،قام الفريق العامل املعين ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات مبرشو
جترييب حدَّد أأفراد أأرس الرباءات فامي خيص ُمركَّب حيمل اسءاً دولي ًا غري ُمس َّجل امللشية ،أأل وهو "سوفوس بوفري" ،وصنَّفها إاىل
48
عدد من الفئات ،مثل التوليف ،املف تق ،الرتكيب ،اجلرعة ،اإخل.
 .62ويفري التقرير الهنايئ للفريق العامل اإىل أأن نتاجئ املرشو التجرييب متثل منتج ًا اإعالمي ًا أأولي ًا بفأأن الرباءات يف شلك
مجموعة واثئق رئیس ية أأكرث تنظاميً بفأأن سوفوس بوفري ،مع الإشارة اإىل ُتدايت مثل مس تو املوارد املطلوبة من أأجل الفرز
اليدوي ورضورة التحديث املس متر للبياانت .ويُويص التقرير أأيض ًا ابإجراء تقيمي تفصييل للمنتج التجرييب من ِّقبل
املس تخدمني احملمتلني من أأجل تقيمي النطاق املناسب للمفاريع التجريبية ا ألخر .

 46قاعدة بياانتاملركز ادلويل لواثئق الرباءات ( )INPADOCيه مجموعة براءات دولية تُقدم معلومات بفأأن ُأرس الرباءات والوضع القانوين للرباءات
ولطلبات الرباءات يف تكل البدلان اليت تبلغ عن التغريات اليت ُتدث يف الوضع القانوين.
 47تقرير واقع الرباءات بفأأن دواء أأاتزاانفري ،الصفحتان  7و ،8الويبو ،نومفرب .2011
 48معلية بفأأن مسؤولية الرشاكت يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،الفريق العامل املعين ابملعلومات املتعلقة ابلرباءات ،التقرير الهنايئ أأكتوبر .2013
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تطوير خوارزميات برجميات لربط ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية مبركب ما يف قواعد بياانت البحث يف
الرباءات
 .63اإذا اكن ابحث الرباءات يس تطيع النفاذ اإىل خدمة قاعدة بياانت مناس بة ،فباإماكنه أأن يبحث يف الرباءات املتعلقة
بدواء معني ابس تخدام تركيبته دون الاعامتد عىل البحث ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية ،وذكل ألن
للك امس دويل غري ُمس َّجل امللشية عالقة تناظر أأحادي برتكيبة كمييائية معينة .وعاد ًة ما تتقاىض خدمات قواعد البياانت هذه
رسوم ًا ،ألهنا تتطلب مس تو عالي ًا من الاستامثر مجلع العديد من واثئق الرباءات وفهرس هتا فهرس ًة حصيح ًة مع املعاجلة البرشية
مبساعدة الةل ،مثل فهرسة ا ألسءاء والرتاكيب الشمييائية.
 .64ومع تطور تشنولوجيا احلاسوب ،ما فئت التعرف اليل عىل البياانت الشمييائية واس تخراهجا من مصدر ما (مثل واثئق
الرباءات) وفهرس هتا ابس تخدام خوارزميات برجميات معقدة يتقدم خبطى رسيعة .وتسمح التطورات ا ألخرية حملراكت البحث
يف الرباءات املدعومة خبوارزميات البحث املعقدة هذه برتمجة أأحد تنويعات اس تعالم البحث (اكلمس ادلويل غري املُس َّجل
امللشية مث ًال) اإىل تنويعات اس تعالم أأخر (اكلمس اجلزييئ املقابل ،ورمق القيد يف جسل دائرة املس تخلصات الشمييائية،
والرتكيبة الشمييائية) .وبعبارة أأخر  ،ميشن ألي اس تعالم ابلمس ادلويل أأن يُرت َجم تلقائي ًا اإىل اس تعالمات أأخر تتوافق مع
امسه الشمييايئ ،أأو تركيبته الشمييائية ،اإخل ،وسوف يقوم الربانمج بتنفيذ مجموعة من الاس تعالمات الفامةل .ويسهم ذكل
اإسهام ًا كبري ًا يف زايدة تبس يط البحث يف الرباءات وتقليل تلكفته يف جمايل الشميياء وعمل ا ألدوية .فوظيفة البحث هذه ،عىل
سبيل املثال ،متاحة يف نظام  49SureCHEMBLاذلي ميشن النفاذ اإليه جماان عرب الإنرتنت .وقد نفذت الويبو أأيضا هذه
الوظيفة اخلاصة ابلبحث عن الرتكيبات الشمييائية يف ركن الرباءات ( 50)PATENTSCOPEاذلي ميشن أأن تشون ا ألسءاء
ادلولية غري املسجةل امللشية 51من مدخالته .ويفمل الإصدار ا ألول من الربانمج ،اذلي ن ُرش يف أأكتوبر  ،2016طلبات
الرباءات املنفورة ابللغتني الإنلكزيية وا ألملانية من قبل نظام معاهدة التعاون بفأأن الرباءات ومشتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية .وجيري حاليا اإعداد نسخة حمس نة من النظام ،وسوف يبد أأ تفغيلها قبل هناية عام .2018
52
وستسمح ابلبحث يف الرتكيبات الشمييائية املس تخلصة من النص الاكمل جملموعات الرباءات اخلاصة بسلطات اإضافية
املنفورة بلغات لك مهنا ،وس يوفر وظيفة البحث يف الرتكيبات الشمييائية الفرعية.

قواعد البياانت اخلاصة اليت تربط بياانت ا ألدوية ببياانت الرباءات
 .65تربط بعض قواعد البياانت اخلاصة بياانت ا ألدوية ببياانت الرباءات املقابةل حّت ميشن التعرف عىل الرباءات املتعلقة
بدواء معني .اإل اإهنا لیست أأدوات شامةل للبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة .وتوفر قاعدة بياانت الرباءات
والرتاخيص اخلاصة مبجمع براءات ا ألدوية ) ،(MPPويه قاعدة بياانت  53،MedsPaLمعلومات عن حاةل براءات أأدوية
خمتارة يف بدلان ذات دخل منخفض ومتوسط .واكنت قاعدة البياانت هذه قد ُأطلقت يف أأكتوبر  ،2016وركزت يف البداية
عىل أأدوية فريوس نقص املناعة البرشية ،والهتاب الشبد يس ،وداء السل .ويف ديسمرب  ،2017اتسع نطاق قاعدة بياانت
 MedsPaLلتفمل ا ألدوية احلاصةل عىل براءات من قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية ،مثل ا ألدوية
املس تخدمة لعالج الرسطان .وُتتوي قاعدة البياانت عىل بياانت براءات وتراخيص تغطي أأكرث من  6 800طلب براءة
وطنية بفأأن  70دواء من ا ألدوية ذات ا ألولوية (أأكرث من  130تركيبة) يف أأكرث من  110بدلان منخفضة ومتوسطة ادلخل.

.https://www.surechembl.org/search/ 49
 .http://www.wipo.int/patentscope/en/ 50ميشن النفاذ اإىل البحث عن الرتكيبة الشمييائية من خالل أأحد حساابت مس تخديم "ركن الرباءات".
 51ا ألسءاء ادلولية غري املسجةل امللشية املفموةل تبلغ حنو .7 000
 52مجموعات براءات الياابن والصني ومجهورية كوراي والاُتاد الرويس واملشتب ا ألورويب للرباءات واملشتب ا ألورويب الس يوي للرباءات.
.http://www.medspal.org/ 53

SCP/28/5
22

ُوجتمع بياانت حاةل الرباءات والرتاخيص من ماكتب براءات وطنية وإاقلميية من مجيع أأحناء العامل 54ومن البياانت اليت تشفف
عهنا صناعة املس تحرضات الصيدلنية.
 .66وينرش املعهد املشس ييك للملشية الصناعية جريدة معنية اب ألدوية ُتتوي عىل قامئة ابملس تحرضات الصيدلنية مع أأرقام
الرباءات ذات الصةل .وهذه اجلريدة متاحة لعامة الناس ،جما ًان ،من خالل "نظام معلومات جريدة امللشية الصناعية
55
( ")SIGAعىل موقعها الرمسي عىل الإنرتنت.
 .67وعالوة عىل ذكل ،وقعت الويبو يف أأكتوبر  2017عىل اتفاق رشاكة مع الاُتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات
الصيدلنية ( ،)IFPMAلإنفاء مبادرة معلومات الرباءات من أأجل ا ألدوية ،أأو " ."Pat-INFORMEDوتربط هذه
املبادرة معلومات الرباءات العامة بأأدوية مسجةل يف بوابة جديدة عىل الإنرتنت ،مما يسمح للمس تخدمني ابلعثور عىل معلومات
الرباءات املتعلقة ببعض املشوانت الصيدلنية الفعاةل وغريها من املعلومات .وسوف تقدم معلومات عن الرباءات املمنوحة
ملنتجات اجلزيئات الصغرية يف جمالت عالج معينة 56و أأي منتجات مدرجة يف قامئة منظمة الصحة العاملية ل ألدوية ا ألساس ية.
وإاضافة اإىل ذكل ،قد تسعى واكلت املفرتايت اإىل احلصول عىل توضيح اإضايف فامي يتعلق ثحاةل براءات املنتجات ابس تخدام
هذه البوابة .ومن املتوقع أأن تبد أأ العمل يف عام .2018
 .68وفامي يتعلق بقواعد البياانت الشمييائية وادلوائية والصيدلنية ،توجد قواعد بياانت جمانية أأخر عىل الإنرتنت تُ ِّ
مشن
املس تخدمني من اسرتجا معلومات الرباءات من البياانت الشمييائية والصيدلنية ،مثل الرتكيبات الشمييائية ،والرموز
التعريفية ،واخلصائص الشمييائية والفزيايئية ،وا ألسءاء ادلولية غري املسجةل امللشية ،والتأأثريات البيولوجية ،وبياانت السالمة
57
والسمية ،وما اإىل ذكل ،رمغ أأن حمتوايهتا املتعلقة ابلرباءات ل تزال حمدودة.

النتاجئ ا ألولية
 .69ميشن اإبراز النقاط التالية عىل وجه اخلصوص بوصفها نتاجئ أأولية:
" "1قد يشون للمركب الشمييايئ أأكرث من امس واحد مقبول رمسي ًا أأو شائع الاس تخدام عىل أألس نة اخلرباء.
ويس تخدم فاحصو الرباءات والعاملون يف جمال امللشية الفشرية ُمعا ِّمالت ثحث متنوعة لإجراء ثحث شامل ،وغالب ًا ما
يس تعينون يف ذكل خبدمات قواعد بياانت جتارية تُ ِّمكل قواعد البياانت العامة اجملانية .وتتطلب معليات البحث يف
الرباءات معرف ًة تقني ًة وهمارات ودراية معلية ابلبحث؛
" "2ويقوم العاملون يف جمال الصحة وغريمه من أأحصاب املصلحة بعمليات ثحث يف الرباءات ليعرفوا ،عىل سبيل
املثال ،هل توجد يف بدل ما براءات تتعلق مبس تحرض صيدلين ما مطروح يف السوق أأم ل توجد .وغالب ًا ما تشون
لهذه املس تحرضات الصيدلنية املعروضة يف السوق أأسءاء دولية غري ُمس َّجةل امللشية يس تخدهما كثري من العاملني يف
جمال الصحة .وقد ل يشون ابإماكن هؤلء الباحثني النفاذ اإىل خدمات قواعد البياانت التجارية ،ومن َّمث يعمتدون عىل
قواعد بياانت عامة جمانية للبحث يف الرباءات؛
 54وقع مجمع براءات ا ألدوية ) (MPPاتفاقيات تعاونية مع املشتب ا ألورويب للرباءات ( ،)EPOواملعهد الوطين للملشية الصناعية يف ا ألرجنتني ( ،)INPIواملعهد
الوطين للملشية الصناعية يف الربازيل ( ،)INPIواملعهد الوطين للملشية الصناعية يف ش ييل ( ،)INAPIواملشتب الوطين للملشية الصناعية يف امجلهورية
ادلومينيشية ( ،)ONAPIومعهد اإكوادور للملشية الصناعية ( ،)IEPIومركز التسجيل الوطين يف السلفادور ( ،)CNRوجلنة الرشاكت وامللشية الفشرية يف
جنوب أأفريقيا (.)CIPC
.http://siga.impi.gob.mx/ 55
 56جمالت عالج ا ألورام ،والهتاب الشبد يس ،و أأمراض القلب وا ألوعية ادلموية ،وفريوس نقص املناعة البرشية ،والسشري ،واجلهاز التنفيس ،يف البداية.
 57مثل  )http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/( PubChemو.)https://www.drugbank.ca/( DrugBank
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" "3وقد أأاثر بعض أأحصاب املصلحة مسأأةل اس ِّتحباب وجود رشط يُل ِّزم مودعي الطلبات و أأحصاب الرباءات
ابلشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف الرباءات وطلبات الرباءات كوس يةل ملعرفة لك الرباءات ذات
الصةل املتعلقة بدواء معني عن طريق البحث ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية عىل حنو أأبسط؛
" "4وفامي يتعلق ابلإطار القانوين ادلويل ،يُو َّجه الانتباه اإىل القاعدة  10من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بفأأن
الرباءات واملادة  )1(6من معاهدة قانون الرباءات؛
" "5وتفري الفروق املوجودة بني ا ألطر الزمنية لبتاكر املس تحرضات الصيدلنية ،وإاجراءات ا ألسءاء ادلولية غري
املُس َّجةل امللشية ،وإاجراءات تسجيل الرباءات اإىل أأنه من املس تحيل أأن يُشفَ ف ،يف وقت الإيدا  ،عن الامس
ادلويل املس تقبيل أأو اذلي مل يُ َنرش بعد يف طلبات الرباءات املُودَعة قبل نرش الامس ادلويل املُوىص به .أأما ابلنس بة
لطلبات الرباءات املُودَعة بعد ذكل النرش ،مفن املمشن أأن ي ُفار ،يف وقت الإيدا  ،اإىل الامس ادلويل املقابل اإذا اكن
ُمو ِّد الطلب يعرفه .ورمغ أأنه ل ميشن اس تخالص اس تنتا ٍج عام من املثالني احملدودين الواردين يف هذه ادلراسة ،يُ ِّبني
تقريرا واقع الرباءات بفأأن ا ألاتزاانفري والريتوانفري أأن ذروة عدد أأرس الرباءات املُودَعة يف لك س نة أأولوية تظهر بعد
نرش الامس ادلويل ذي الصةل؛
" "6ويف حاةل اإلزام ُمودعي الطلبات بتقدمي الامس ادلويل املقابل ،ينبغي ُتديد هدف هذا الإلزام بوضوح ،وجيب
توضيح نطاقه وطبيعته بدقة من أأجل جتنب عدم اليقني القانوين .وفامي ييل بعض العنارص اليت قد ُُت ِّدد طبيعة
الشفف ونطاقه :هل ينبغي أأن يفمل هذا الرشط الطلبات املُودَعة قبل نرش الامس ادلويل املوىص به وبعد نرشه أأم
ل؛ والعالقة بني الاخرتا الواردة يف الطلب والامس ادلويل غري املُس َّجل امللشية؛ واجلزء اذلي ميشن فيه الشفف عن
الامس ادلويل يف الطلب؛ و أأنوا عنارص امحلاية؛ والطابع الإلزايم أأو الطوعي للشفف؛
" "7ورمبا يشون التحدي الرئیيس فامي خيص طلبات الرباءات املُودَعة قبل نرش ا ألسءاء ادلولية املُوىص هبا هو كيفية
ربط معلومات ا ألسءاء ادلولية املقابةل هبذه الطلبات بأأثر رجعي دون الإفراط يف اإثقال اكهل مودعي الطلبات وماكتب
الرباءات ،ويف الوقت نفسه زايدة اإماكنية البحث يف واثئق الرباءات ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية عىل حنو
ُحيمتل أأن يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة .وينبغي أأن يؤخذ بعني الاعتبار جحم العبء الواقع عىل اكهل
ُمو ِّدعي الطلبات فامي خيص رصد اإجراءات ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية وإابالغ مشتب الرباءات ابلمس ادلويل
املقابل ،والطرق العملية اليت ميشن هبا ملشتب الرباءات أأن يُدرج هذه املعلومات يف قاعدة البياانت اخلاصة به .وإاذا مل
يرش مودعو الطلبات اإىل ا ألسءاء ادلولية املقابةل يف طلبات براءاهتم اإل حيامن تشون معروفة هلم ،فاإن الباحثني عن
الرباءات لن يعرثوا اإل عىل صورة جزئية لواقع الرباءات اخلاص ابملادة الصيدلنية ذات الصةل ،رمغ أأنه ميشن التخفيف
اإىل حد ما من حدة التحدايت املذكورة أأعاله؛
" "8ورمغ أأن الافتقار اإىل البياانت جعل من املس تحيل ُتديد مقدار املنافع والتاكليف احملمتةل ،فاإن البحث
ابللكءات الرئیس ية ل ألسءاء ادلولية رمبا ،من الناحية النظرية ،يساعد عىل وجه اخلصوص أأولئك اذلين يبحثون يف
معلومات الرباءات عن دواء معني مت ابلفعل اعامتده واس تغالهل جتار ًاي .وقد تشون لف ّت أأحصاب املصلحة تصورات
خمتلفة فامي خيص الفوائد احملمتةل اليت قد تنتج عن الشفف عن ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف طلبات
الرباءات .وجمرد الإشارة اإىل ا ألسءاء ادلولية غري املُس َّجةل امللشية يف طلبات الرباءات ل يشفي ألن يعرث ابحث
الرباءات عىل ما يبحث عنه ،بنقرة واحدة؛
" "9ونظر ًا لعدم وجود حل بس يط ومثايل للبحث يف الرباءات عن مواد صيدلنية ثحث ًا شام ًال ،اس تحدث
الباحثون عن الرباءات مهنجيات للبحث عن دواء ما يف الرباءات ،وذكل ابس تخدام قواعد البياانت املتاحة لعامة
الناس يف املقام ا ألول ،مثل "الشتاب الربتقايل" وجسالت شهادات امحلاية التمكيلية ،رمغ ما هبا من قصور؛
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" "10ويزداد يوما بعد يوم اس تخدام التعرف اليل عىل البياانت الشمييائية واس تخراهجا من مصدر ما (مثل واثئق
الرباءات) وفهرس هتا ابس تخدام خوارزميات برجميات معقدة ،حّت يف قواعد البياانت اجملانية .ومواصةل تطوير احملراكت
اللغوية الطبيعية الشمييائية قد تسهم اإسهام ًا كبري ًا يف زايدة تبس يط البحث يف الرباءات وتقليل تلكفته يف جمايل الشميياء
وعمل ا ألدوية .وإاضافة اإىل ذكل ،أأعدت كياانت خمتلفة قواعد بياانت خاصة تربط بياانت ا ألدوية ببياانت الرباءات
اخلاصة هبا.
[هناية الوثيقة]

