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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

 2018 أأبريل 26اإىل  23 جنيف، من
 
 

 (INNSالتجارية واألمساء الدولية غري املسجلة امللكية للمواد الصيدالنية ) العالمات

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

يف )جلنة العالمات( اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية نظرت  .1
 ا يي:مبت ذكّر اليت  SCT/37/4 يف الوثيقة (،2017مارس  30 اإىل 27دورهتا السابعة والثالثني )من 

هبا عقب اجامتعات فريق  تُنرش دوراي قوامئ ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية )الأسامء ادلولية( املقرتحة واملوىص"
ذ ي  تار ذكل الفريق، وهو عضو يف اخلرباء املعين ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية التابع ملنظمة الصحة العاملية. اإ

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

ت أأو أأفراد(، ُيتار ا م مففق علي  ويُنرش اك م دويل مقرت.. وكمكن لأ  صخ  أأن يديل بتعليقات  الأدوية أأو رشاك
م اعرتاضا رمسيا عىل ذكل الا م املقرت. واملنشور خالل أأربعة أأشهر. ويف غياب أأ  اعرتاض، يُنرش الا م  أأو يقّدِّ

: نشورة عرب الرابط التايلاملتفق علي  اسام دوليا موىص ب . وكمكن الاطالع عىل القوامئ امل 
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html. 

اذل  جاء في  أأن  ينبغي عدم اس تخدام  WHA46.19القرار رمق  1993واعمتدت مجعية الصحة العاملية يف عام 
الأسامء املش تقة من الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية أأو اجلذوع املعمول هبا عالمات جتارية. فقد يعرقل ذكل النوع 

بزايدة  من املامرسات الاخفيار املالمئ للأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية وكمس بسالمة املرىض يف هناية املطاف
الالتباس عىل تسمية الأدوية. وينبغي لس تخدام الأسامء ادلولية أأن يبقى جمانيا ومضن املكل العام )انظر 

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

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

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

قلميية  ىل املاكتب الوطنية والإ ووفقا لأحد تكل الاقرتاحات، ُطلب من املكفب ادلويل للويبو توجي  رساةل معممة اإ
هبا.  جديدة ابلأسامء ادلولية املقرتحة واملوىص للملكية الصناعية يف ادلول الأعضاء يف الويبو لإبالغها بنرش لك قامئة

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

ىل  1جلنة العالمات يف دورهتا الرابعة والعرشين )جنيف،  ووافقت ( عىل تطبيق التبليغات 2010أأكتوبر  4اإ
طار املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات فامي ي  القوامئ اجلديدة للأسامء ادلولية املقرتحة واملوىص  الإلكرتونية يف اإ
قلميية للعالمات التجارية لكام تلقت من  ىل املاكتب الوطنية والإ هبا. ولكن ذكل مل كمنع الويبو من توجي  نرشة ورقية اإ

 ."أأمانة منظمة الصحة العاملية قرصا مدجما حيتو  عىل القامئة الرتامكية اجلديدة للأسامء ادلولية

 للجنة العالمات السابعة والثالثني ةوراملناقشات يف ادل

وقف التعماميت ابلربيد اقرتحت أأمانة الويبو  ،بعض التطورات التكنولوجية الأخرية يف منظمة الصحة العامليةعىل ضوء  .2
 الإلكرتوين فامي ي  القوامئ اجلديدة للأسامء ادلولية املقرتحة واملوىص هبا اليت تُرسل عرب املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات

عالمية  ادلورة وكتمكةل لهذه الوثيقةذات وقدمت منظمة الصحة العاملية يف  (.SCT/37/4 الوثيقةمن  8 الفقرة) خدمة اإ
 ة العاملية أأن هذه الآليةأأوحضت منظمة الصحو  .امسها "مركز البياانت العاملي للأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية" جديدة
ىل الأسامء ادلولية غري من  ناسبمل اتفويض ال عىل  ةلصااحلراف ن الأطعىل الإنرتنت متكّ املتاحة  النفاذ مبارشة عرب الإنرتنت اإ

 املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية.

. وبعد SCT/37/4 الوثيقةعلام بعرض منظمة الصحة العاملية ونظرت يف الاقرتا. الوارد يف  عالماتوأأحاطت جلنة ال .3
ىل املناقشات، طلب الرئيس   الأمانة:اإ

 قلميية للملكية  التواصل مع منظمة الصحة ماكنية وكيفية اس تخدام املاكتب الوطنية والإ العاملية بغية حبث اإ
ىل ب قدم تقريرا توأأن  ة املذكورة،لأعضاء يف الويبو للآليالصناعية يف ادلول ا ادلورة التاسعة شأأن هذه املسأأةل اإ

 العالمات؛ لجنةوالثالثني ل 

 طالع املاكتب يف ممارس هتا احلالية ، يف الوقت الراهن،والاس مترار املقرتحة واملوىص هبا القوامئ عىل  املمتثةل يف اإ
 (.INNsاخلاصة ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية )

 ادلورة السابعة والثالثني للجنة العالماتبعد  مفابعة الأمانة

يف واصلت الأمانة ممارس هتا احلالية املمتثةل  يف دورهتا السابعة والثالثني، عالماتقرار اذل  اختذت  جلنة اللمعال اب .4
، عىل النحو سجةل امللكية للمواد الصيدلنيةاخلاصة ابلأسامء ادلولية غري امل املقرتحة واملوىص هبا القوامئ عىل  اإطالع املاكتب
عرب  يف هذا الصدد وينالتعماميت ابلربيد الإلكرت صدر عدد من ومنذ ادلورة السابعة والثالثني، أأعاله.  1احملدد يف الفقرة 

 .املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات
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مع منظمة الصحة صلت الأمانة توايف دورهتا السابعة والثالثني،  عالماتمعال أأيضا ابلقرار اذل  اختذت  جلنة الو  .5
 ،امللكية للمواد الصيدلنيةالأسامء ادلولية غري املسجةل بياانت س بل النفاذ اإىل حتديث وحتسني فية كي حتديد بغية العاملية 

قلميية للملكية الصناعية يف ادلول او  ماكنية وكيفية اس تخدام املاكتب الوطنية والإ  ترد. و ة املذكورةلأعضاء يف الويبو للآليحبث اإ
 هذه الوثيقة نتاجئ املناقشات مع أأمانة منظمة الصحة العاملية. أأدانه يف

ىل   ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية الأسامء ادلوليةبياانت خيارات النفاذ اإ

 ةاحلالي سةاملامر 

ن املامرسة احل .6 صدار تعماميت تيف املمتثةل و الية لأمانة الويبو، اإ املقرتحة واملوىص القوامئ عىل حتديثات  املاكتبفهيا ع طلاإ
 :اثنني عيبني تربز ،أأعاله 1يف الفقرة  ، عىل النحو احملددسجةل امللكية للمواد الصيدلنيةلأسامء ادلولية غري امل لهبا 

  ّرسال املعلومات:ر تأأخ طار املامرسة احلالية، خت اإ املعمتدة قوامئ التحديثات املاكتب ب أأمانة الويبو  طريف اإ
نرشة تتضمن ، وتعّد ذلكل الغرض سجةل امللكية للمواد الصيدلنيةلأسامء ادلولية غري امل لاملوىص هبا و 

ىلرس وتة الوجهياملعلومات  لكرتونيا اإىل ماكتب امللكية الصناعية اليت قدمت تفاصيل التصال اإ املنتدى  لها اإ
 للقوامئمنظمة الصحة العاملية حتديث تأأخري بني اترخي ونتيجة ما س بق، حيدث . عالماتالإلكرتوين للجنة ال

خطار الويبو للماكتب هبذا التحديث العالمات   ، وقد يؤثر هذا التأأخري سلبا عىل معلية حفواترخي اإ
رسال التجارية. ويتأأثر  قوامئ الرتامكية من خالل التعممي الاذل  حيتو  عىل للقرص املدمج يبو الو اإ

 مماثةل. أأس بابب

 ن رضورة أأقل م الأسامء بياانت من ية منظمة الصحة العامل لأحدث ما تنرشه أأمانة الويبو تتبع ن الكفاءة املثىل: اإ
عداد تعمامي، و الصيدلنية ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد   عىلمئ الأسامء ادلولية غري املسجةللتوزيع قوات اإ

جراء  ،املاكتب  الإماكانت التكنولوجية البديةل القامئة نظرا ل بطيء ومضيعة للوقت دون طائلاإ

( 1هام: )و  نيبالعي ين خيارين للتغلب عىل هذوجود يت منظمة الصحة العاملية والويبو أأظهرت املشاورات بني أأمانقد و  .7
قامة اتصال مبارش بني املاكتب  ( 2) ؛التابع ملنظمة الصحة العاملية مركز البياانت العاملي للأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكيةو اإ

 .للويبو قاعدة بياانت أأدوات التوس مي العامليةامللكيّة يف دمج بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل و 

سامء ادلولية غري امُلسجَّةل امللكيةمركز اتصال مبارش مع   البياانت العاملي للأ

املنظمة ، سلطت للجنة العالمات السابعة والثالثنية ورادليف الصحة العاملية منظمة عرض اذل  قدمف  يف س ياق ال .8
ماكنية  غري  سامء ادلوليةلأ العاملي لبياانت ال فح  العالمات التجارية مبركز اخملصصة ل امنصاهتملاكتب أأن تربط االضوء عىل اإ

ماكنية زية الرئيس ية لهذا انجهج امل. و املُسجَّةل امللكية آين )تقريبا( و ادلولية الأسامء  دمج بياانتيه اإ سلس يف الواهجات بشلك أ
سامء والأ  ريةالتحقق من العالقة بني طلبات العالمات التجاداء معلهم، مما يسهل لعالمات التجارية لأ االيت يس تخدهما فاحصو 

 .غري املُسجَّةل امللكية ادلولية

انجهج هو أأن  يتطلب قدرا من العمل التقين من جانب املاكتب لربط منصاهتا مبركز بياانت الأسامء هذا عيب لكّن و  .9
نشاء أأبلغت أأمانة منظمة الصحة العاملية أأمانة الويبو بأأهنا مس  قد ادلولية غري املسجةل. و   التقين الربطتعدة دلمع املاكتب يف اإ

، منظمة الصحة العاملية لهذا الغرضع ممبارشة صل واتال  رة يف الاس تفادة من هذا اخليااملاكتب الراغبعىل أأعاله. و  املذكورة
 لتصال ابملنسق التقين التايل املعني ملنظمة الصحة العاملية:وذكل اب
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 رافاييال ابلوكوادلكتورة 
 مجموعةقائد 

 لكيةالأسامء ادلولية غري املسجةل امل برانمج 
innprogramme@who.int 

 دمج بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكيّة يف قاعدة بياانت أأدوات التوس مي العاملية

لي   تتوصلالتفاق اذل   ،الويبومنظمة الصحة العاملية و أأمانيت من النتاجئ الهامة للمشاورات بني  .10 من املنظمتان اإ
وس يتيح هذا التاكمل . بياانت أأدوات التوس مي العامليةيف قاعدة امللكيّة لإاتحة بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل حيث املبدأأ 

الفكرية،  أأوسع، مبا يف ذكل دوائر امللكية ريهامجبني و أأفضل عىل حنو امللكيّة الأسامء ادلولية غري املسجةل ضامن نرش بياانت 
ضاف ىل اإ خطار الويبو ة اإ  .جترهيا منظمة الصحة العاملية تحديثات اليتابل ماكتب امللكية الصناعية أأمتتة اإ

عىل  منظمة الصحة العاملية  ييظهر أأ  حتديث جتر املعلومات بطريقة تضمن أأن  نظم تكنولوجيا صممومن املتوقع أأن ت .11
لكرتوين و العاملية، أأدوات التوس مي  عدة بياانت قايفامللكيّة ادلولية غري املسجةل ة ابلأسامء بياانهتا اخلاص خطار اإ رسال اإ آيل اإ من أ

ىل املاكتب اليت ادلولية غري الأسامء    صخ  يستشري لجالتوسيفا. لأ هذا انمنط من التصالت.  تاخفار  الويبو اإ
ء ادلولية عن هذه الأسام ىل مزيد من التفاصيل بشأأنعصول ، احلالعاملية أأدوات التوس مييف قاعدة بياانت امللكيّة  املسجةل

ىل اجلزءرابط يفيض  طريق النقر عىل ضافة اإىلو نرتنت. من موقع منظمة الصحة العاملية عىل ش بكة الإ الوجي   اإ ، ما س بق اإ
أأهنم بالعاملية،  أأدوات التوس مييف قاعدة بياانت  ابياانهتء ادلولية و الأساماإىل لجالت النفاذ عند ن وس يخطر املس تخدم

آخر.لأ  ل د معني، لغرض مقيّ مسمو. لسجالت والبياانت هذه ام اس تخدا  غرض أ

اتحة و  .12 الإخطار الآيل وشاشة  أأدوات التوس مياعدة بياانت يف قامللكيّة بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل من شأأن اإ
صدار التعحاملذكور، أأن تلغي  ىل اإ نهيا يف الفقرة  تمامياجة أأمانة الويبو اإ أأعاله يدواي، وابلتايل التغلب عىل أأوج   1املشار اإ

 القصور املتأأصةل يف هذه العملية.

 مالحظات خفامية

نهيا يف الفقرة  .13 صدار التعماميت املشار اإ أأعاله مجليع املاكتب اليت تس تقبلها حاليا، ما دامت  1تعزتم أأمانة الويبو مواصةل اإ
 خرين.الآ يارين حد اخل أأ خترت مل 

 هذه الوثيقة وأأبدت موافقهتا عىل مضموهنا لأمانة الويبو.الصحة العاملية منظمة وقد اس تعرضت أأمانة  .14

نّ  .15 ىل الإحاطة  جلنة العالمات اإ مدعوة اإ
 علام مبحتوى هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[
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