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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 29 :يونيو 2016

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة الرابعة والعشرون

جنيف ،من  27اإىل  30يونيو 2016
اقرتاح من اجملموعة األفريقية خبصوص برنامج عمل للويبو بشأن الرباءات والصحة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح قدمه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية خبصوص برانمج معل للويبو بشأأن
الرباءات والصحة ،يك يُنظر فيه يف اإطار البند  7من مرشوع جدول ا ألعامل :الرباءات والصحة.

 .2اإن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات مدعوون اإىل النظر يف مضمون املرفق.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اقرتاح من اجملموعة ا ألفريقية خبصوص برانمج معل للويبو بشأأن الرباءات والصحة
مقدمة
 .1يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) ،اقرتحت اجملموعة ا ألفريقية أأن تضطلع اللجنة
بربانمج معل بشأأن "الرباءات والصحة" .ويف ادلورة السادسة عرشة للجنة يف عام  ،2011تقدمت اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة
جدول أأعامل التمنية ابقرتاح يريم اإىل تعزيز قدرات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل تكييف أأنظمهتا اخلاصة ابلرباءات
والانتفاع عىل أأمكل وجه مبواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات ادلويل بغرض الاس تجابة ألولوايت الس ياسة العامة
املرتبطة ابلصحة العامة .وترى اجملموعة ا ألفريقية أأن أأولوية الس ياسة العامة ا ألساس ية املرتبطة بتعزيز الصحة العامة وحاميهتا
يه احلصول بتلكفة معقوةل عىل الرعاية الصحية وا ألدوية عىل الصعيد العاملي .وتقدم اجملموعة ا ألفريقية هذه الوثيقة ابعتبارها
حتديثا لالقرتاح املشرت ك لعام  2011الوارد يف الوثيقتني  SCP/16/7و.SCP/16/7.Corr.

الس ياق
ُُ .2سّل تركزي دويل كبري عىل دور الرباءات يف جمال الصحة العامة ،وحتديدا عىل النقص املس متر لفرص احلصول عىل
التكنولوجيات الصحية (ا ألدوية و أأدوات التشخيص وا ألهجزة الطبية واللقاحات وغري ذكل) ،مبا يشمل نقص فرص احلصول
عىل ا ألدوية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ويتواصل ظهور التحدايت املطروحة أأمام الصحة العامة ،مبا فهيا اجلواحئ
من قبيل تكل النامجة عن فريوس الإيبول اليت أأحلقت أأرضارا جس مية بأأفريقيا يف الفرتة بني عايم  2014و ،2015وتكل اليت
جراء فريوس زياك يف ا ألمريكتني ومنطقة الاكرييب ،واليت ل يوجد أأي عالج لها حاليا؛
ظهرت حديثا (منذ مايو  )2015من ّ
والهتديد اخلطري اذلي تطرحه مقاومة املكروابت ل ألدوية؛ واحلاجة اإىل اإجياد ُس بل جديدة لمتويل أأنشطة البحث والتطوير
والابتاكر وحتفزيها من أأجل التصدي للتحدايت الصحية العاملية ،وخباصة ا ألمراض املُهمةل أأو ا ألمراض املنترشة بكرثة يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وقد أأسهم الكثري من التقارير واملبادرات العاملية يف اسرتعاء اهامتم جاد اإىل هذه
القضااي وغريها.
 .3واجلدير ابذلكر أأن منظمة الصحة العاملية نرشت ،يف مايو  ،2015نسخة مراجعة من القامئة المنوذجية ل ألدوية
ا ألساس ية مشلت عالجات ُمبتكرة جديدة ضد أأمراض عدة مهنا الهتاب الكبد  Cومجموعة متنوعة من الرسطاانت والسل،
علام بأأن الكثري مهنا محمي برباءة وابهظ المثن وصعب املنال ابلنس بة لكثري من املرىض يف لك أأحناء العامل .واكن ذكل اإشارة اإىل
وجود هنج جديد ألن ا ألدوية املدرجة يف القامئة المنوذجية ملنظمة الصحة العاملية اكنت ،حىت ذكل التارخي ،أأدوية ميكن اإاتحهتا
عىل نطاق واسع بأأسعار زهيدة.
 .4ويف نومفرب  ،2015أأنشأأ ا ألمني العام ل ألمم املتحدة الس يد ابن يك-مون ،فريقا رفيع املس توى يُعىن ابحلصول عىل
ا ألدوية .والهدف املقرتح ذلكل الفريق هو "اس تعراض الاقرتاحات وتقي ميها والتوصية حبلول لإصالح عدم الاتساق الس يايس

بني حقوق اخملرتعني املرشوعة والقانون ادلويل حلقوق الإنسان والقواعد التجارية والصحة العامة يف س ياق التكنولوجيات
الصحية ".وابلتايل فاإن من ا ألمهية مباكن منح ا ألولوية للمصاحل الصحية يف الس ياسات الصيدلنية والصحية ،ل س امي يف
س ياق أأهداف التمنية املس تدامة.

 .5ويف نومفرب  2015أأيضا ،مدّ د جملس اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (تريبس) التابع ملنظمة
التجارية العاملية اإىل عام  2033فرتة انتقال البدلان ا ألقل منوا فامي خيص املنتجات الصيدلنية ،معرتفا بأأن تنفيذ حامية الرباءات
اخلاصة ابملنتجات الصيدلنية يف تكل البدلان (اليت يقع معظمها يف أأفريقيا) س يكتيس أأمهية ابلغة ابلنس بة لتحدايت الصحة
العامة اليت تواهجها واملمتثةل يف ضامن احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل .ويف هذا الصدد ،تذكّر اجملموعة ا ألفريقية مبواطن
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املرونة اخملتلفة الواردة يف اتفاق تريبس خبصوص حقوق امللكية الفكرية والصحة العامة؛ وإاعالن ادلوحة لعام  2011بشأأن
اتفاق تريبس والصحة العامة؛ ووثيقة اسرتاتيجية وخطة معل منظمة الصحة العاملية العامليتان لعام  2008بشأأن الصحة
العامة ،اليت أأكّدت عىل رضورة أأل خت ّل حقوق امللكية الفكرية حبامية الصحة العامة؛ وشدّدت جمددا عىل مبد أأ أأخاليق هام
وهو لزوم أأل تعرقل الالزتامات ادلولية (مبا فهيا الالزتامات الثنائية وا إلقلميية) الانتفاع مبواطن املرونة والضامانت املتاحة يف
نظام الرباءات ادلويل.
 .6و أأصبحت مقاومة املكروابت ل ألدوية من أأمه الشواغل الصحية العاملية ،مما أأسفر عن عدة تعهدات بوضع س ياسة
حصية دولية وجهية ومتسقة واختاذ خطوات ملموسة للحد من وطأأة ذكل التحدي .ويواصل فريق اخلرباء الاستشاريني
العامل املعين بمتويل وتنس يق البحث والتطوير والتابع ملنظمة الصحة العاملية ،العمل من أأجل س ّد الثغرات املرتبطة
ابحتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من البحث والتطوير يف اجملال الصحي ،مبا يف ذكل ما خيص ا ألمراض املُهمةل
وا ألمراض اليت تصيب تكل املناطق بشلك مفرط ،واليت ل تزال ثغرات البحث والتطوير قامئة فهيا بسبب افتقارها اإىل
أأسواق واعدة.
 .7و أأعاد تقرير الفريق العامل املذكور التأأكيد عىل رضورة توظيف املزيد من الاستامثر يف أأنشطة البحث والتطوير يف
اجملال الصحي ،ولزوم أأن تتوجه تكل ا ألنشطة اإىل الاحتياجات وتستند اإىل البياانت وتسرتشد ابملبادئ ا ألساس ية التالية:
يرس التلكفة ،والفعالية ،والكفاءة ،والإنصاف؛ و أأن تُعترب مسؤولية مشرتكة .كام اعمتدت منظمة الصحة العاملية مؤخرا خطة
معل عاملية بشأأن مقاومة املكروابت ل ألدوية وساعدت عىل اإطالق الرشاكة العاملية للبحث والتطوير يف جمال املضادات
احليوية ابلتعاون مع مبادرة أأدوية ا ألمراض املُهمةل ،اليت تسعى اإىل اس تحداث مضادات حيوية جديدة ملاكحفة ظاهرة مقاومة
املكروابت ل ألدوية وتعزيز اس تخداهما بطريقة مسؤوةل مع ضامن اإاتحهتا بشلك منصف للبدلان املنخفضة ادلخل والبدلان
املتوسطة ادلخل.
 .8وعالوة عىل ذكل تركّز أأهداف التمنية املس تدامة ملا بعد عام  ،2015اليت اعمتدهتا ا ألمم املتحدة ،عىل حتقيق التغطية
الشامةل ابخلدمات الصحية ،مبا يف ذكل اإاتحة ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل للجميع ابعتبار ذكل اإحدى الغاايت اليت
ينبغي حتقيقها مضن الهدف  .3وينص ذكل الهدف حتديدا عىل رضورة أأن تسعى البدلان اإىل دمع البحث والتطوير يف جمايل
اللقاحات وا ألدوية اخلاصة اب ألمراض السارية وغري السارية اليت تصيب البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا أأكرث من غريها،
ِواإاتحة فرص احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية واللقاحات بأأسعار معقوةل ،طبقا لإعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة
العامة ،و أأن تسعى بوجه خاص اإىل اإاتحة فرص احلصول عىل ا ألدوية للجميع.
 .9وابلنظر اإىل تزايد الرتكزي ،يف لك أأحناء العامل وبشلك غري مس بوق ،عىل البحث والتطوير والابتاكر والصحة العامة،
مبا يف ذكل دور نظام الرباءات ابعتباره أأداة حلفز الابتاكر يف جمال التكنولوجيات الصحية ،فاإن من املهم ابلنس بة اإىل اللجنة
أأن تكون ميرسا هاما يف العمل ا ألسايس اخلاص بتحليل التحدايت املرتبطة ابلرباءات واملسائل اخلاصة ابلعالقة بني الصحة
العامة واحلصول عىل ا ألدوية واحلقوق الناش ئة عن الرباءات .وينبغي أأن تصيغ اللجنة برانمج معل يساعد البدلان عىل تكييف
أأنظمهتا اخلاصة ابلرباءات والصحة لضامن احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل .ويف هذا الصدد ،تقدم اجملموعة ا ألفريقية
برانمج العمل التايل:

برانمج العمل
 .10يسعى برانمج العمل املقرتح اإىل تعزيز قدرات ادلول ا ألعضاء ،ول س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،عىل
تكييف أأنظمهتا اخلاصة ابلرباءات بغرض الانتفاع عىل أأمكل وجه مبواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات ادلويل والهنوض
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بأأولوايت الس ياسة العامة املرتبطة ابحلصول عىل الرعاية الصحية .ويتأألف برانمج العمل هذا من ثالثة عنارص مرتابطة جيب
متابعهتا معا.
 .11والعنارص الثالثة املذكورة يه اكلتايل "1" :اإعداد خرباء مس تقلني مشهورين دلراسات ستتوىل ا ألمانة التلكيف
ابإجراهئا ،بعد مشاورات مع ادلول ا ألعضاء عىل مس توى اللجنة؛ " "2وتبادل املعلومات بني ادلول ا ألعضاء ومع أأبرز اخلرباء
يف امليدان؛ " "3وتقدمي املساعدة التقنية اإىل ادلول ا ألعضاء ،وخباصة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،يف اجملالت
الوجهية ،والاستناد اإىل العمل املُنجز يف العنرصين ا ألولني من برانمج العمل.

العنرص ا ألول  -ادلراسات
 .12تلكيف خرباء مس تقلني ابرزين ابإجراء دراسة من أأجل حبث التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا يف حتفزي الابتاكر يف جمال تكنولوجيات الرعاية الصحية يف احلالت اليت ّتبني فهيا عدم كفاية حافز الرباءات .وينبغي أأن
تشمل تكل ادلراسة ما ييل:
( أأ) حبث احلوافز التنظميية وغريها من احلوافز الكفيةل بتشجيع الابتاكر دون تعزيز الاس تخدام املفرط للمضادات
احليوية ،مبا يف ذكل احلوافز خبالف الرباءات محلل اللجان املعنية اب ألدوية عىل الاستامثر يف البحوث املتعلقة بظاهرة
مقاومة املكروابت ل ألدوية .ويشمل ذكل فرض رمس ’ادلفع أأو املشاركة‘ عىل القطاع الصيدلين محلل الرشاكت اإما
عىل دفع الرمس أأو الاستامثر يف أأنشطة البحث والتطوير اليت تُعترب مفيدة ملاكحفة الظاهرة املذكورة.
(ب) تقيمي التسوايت اليت ميكن اإدخالها عىل نظام الرباءات من أأجل تشجيع الابتاكر يف تكنولوجيات الرعاية
الصحية املرتبطة ابحلد من ظاهرة مقاومة املكروابت ل ألدوية ،مبا يف ذكل أأدوات التشخيص احملس نة للكشف بطريقة
أأفضل عن العدوى دلى البرش وعالهجم ابملضادات احليوية ،وتعديل الرباءات اخلاصة ابلنبااتت لتحفزي التقليل من
اس تخدام املضادات احليوية يف الزراعة .وميكن أأن تشمل تكل العملية تقيامي ملبد أأ "فك الارتباط" فامي خيص متويل
البحوث و أأسعار ا ألدوية.
(ج) دراسة بشأأن العالقة بني أأنظمة الرباءات والتحدايت املرتبطة بتوافر ا ألدوية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا ،مبا يف ذكل تدعمي نقل التكنولوجيا الالزمة من أأجل تيسري احلصول عىل ا ألدوية اجلنيسة وا ألدوية احملمية برباءات
بأأسعار معقوةل يف تكل البدلان.
 .13التلكيف ابإجراء دراسة لبحث التحدايت والفرص املطروحة أأمام البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف اس تخدام
الرتاخيص ألغراض الانتفاع بتكنولوجيات الرعاية الصحية .وينبغي أأن تشمل تكل ادلراسة ما ييل:
( أأ) عنرص بشأأن القوانني واملامرسات املتعلقة ابلرتاخيص ا إلجبارية والرتاخيص الصادرة بغرض الاس تخدام
احلكويم يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وس توفر تكل ادلراسة أأيضا أأكرب قدر ممكن من املعلومات املفصةل حول ادلول
ا ألعضاء اليت أأصدرت تكل ا ألنواع من الرتاخيص أأو حاولت اإصدارها ،وتفاصيل الرتخيص الصادر والتحدايت
املواهجة وا ألثر عىل الصحة العامة.
(ب) حبث مدى جلوء البدلان اإىل مبد أأ استنفاد احلقوق للسامح بسوق موازية يف اجملال الطيب.
(ج) حتليل للعالقة بني قانون املنافسة واحلقوق الناش ئة عن الرباءات يف س ياق املس تحرضات الصيدلنية يف بدلان
خمتلفة ،مبا يف ذكل جتميع ألحاكم القانون الترشيعي وقانون السوابق القضائية خبصوص املامرسات املنافية للمنافسة
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اليت ّتربر فرض ترخيص اإجباري بشأأن املس تحرضات الصيدلنية .وينبغي توثيق التجارب املس تقاة من البدلان اليت
اس ُتعملت فهيا العالقة بني قانون املنافسة وقانون الرباءات لتيسري احلصول عىل ا ألدوية.
(د) دراسة وتقيمي قوانني وممارسات ادلول ا ألعضاء يف الويبو فامي خيص الرتاخيص الطوعية.
(ه) جدوى اإنشاء قاعدة بياانت ميكن النفاذ اإلهيا عامليا خبصوص الرتاخيص الإجبارية والرتاخيص الطوعية.

العنرص الثاين – تبادل املعلومات
 .14تعيني فريق عامل متوازن أأو فرقة معل متوازنة دلراسة وتوليف التقارير والتوصيات الصادرة عن الفريق الرفيع
املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ،والالزتامات املبداة يف خطة العمل العاملية اليت وضعهتا منظمة الصحة العاملية بشأأن
مقاومة املكروابت ل ألدوية ،فامي خيص نظام الرباءات؛ والنظر يف كيفية اإسهام اللجنة يف امليض قدما ابلبتاكر و أأهداف التمنية
املس تدامة املتعلقة ابلصحة.
 .15وس تدعو جلسة لتبادل املعلومات تدوم نصف يوم خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة مقرر ا ألمم املتحدة اخلاص
املعين ابحلق يف المتتع ابلصحة اإىل تقدمي التقرير اخلاص حبقوق امللكية الفكرية واحلصول عىل ا ألدوية اإىل جملس حقوق
الإنسان .كام س ُتدعى منظمة الصحة العاملية اإىل تقدمي تقرير فريق اخلرباء الاستشاريني العامل املعين بمتويل وتنس يق البحث
والتطوير وتقرير خطة العمل العاملية ،ويُدعى املشرتكني يف رئاسة فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل
ا ألدوية اإىل عرض أراهئام حول أأهداف الفريق واس تنتاجاته.
 .16تنظمي حلقة معل تقنية بشأأن ممارسات ادلول املنطوية عىل تراخيص اإجبارية وتراخيص طوعية للتكنولوجيات الطبية،
مبا يف ذكل تطبيق املواد  30و 31و 44من اتفاق تريبس.
 .17التبادل ادلوري للمعلومات عىل هامش اللجنة ،مبا يشمل خرباء ابرزين ،بشأأن قضااي اإمنائية حمدّدة تتعلق ابلرباءات
والصحة.
 .18اإنشاء الويبو لسجل دويل للرباءات اخلاصة اب ألدوية ا ألساس ية ،ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء وبدمع من منظمة الصحة
العاملية ،لتيسري حتديد وضع الرباءات اخلاصة اب ألدوية عىل الصعيد ادلويل ،مبا يف ذكل ا ألدوية اخلاصة اب ألمراض السارية
وغري السارية .ول توجد حاليا أأية وس يةل فعاةل أأو دقيقة لتحديد وضع الرباءات اخلاصة اب ألدوية ،مبا يف ذكل تكل املدرجة يف
قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية .وهذا الانعدام يف شفافية وضع الرباءات اخلاصة اب ألدوية ا ألساس ية
(وغريها من ا ألدوية) يؤثر سلبا يف اجلهود اليت تبذلها احلكومات وواكلت رشاء ا ألدوية من أأجل التفاوض عىل رشوط
احلصول عىل ا ألدوية.
 .19وضع ُسل دويل للرتاخيص فامي خيص ا ألدوية املرخص هبا لتيسري احلصول عىل ا ألدوية دوليا.

العنرص الثالث – املساعدة التقنية
 .20استنادا اإىل حصائل ادلراسات وتبادل املعلومات عىل النحو الوارد يف العنرصين ا ألول والثاين أأعاله ،ينبغي ألمانة
الويبو أأن تعمل ،ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء ،عىل وضع برامج هادفة للمساعدة التقنية .وينبغي أأن توفر تكل الربامج توافقا
واحضا بني ادلراسات وتبادل املعلومات وتش متل عىل ما ييل:
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( أأ) مجموعة من حلقات العمل حول التفاوض عىل اتفاقات الرتخيص وصياغهتا لفائدة صانعي ا ألدوية اجلنيسة،
مبراعاة مواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات حق املراعاة.
(ب) دليل اإمنايئ املنحى لإصدار الرتاخيص الإجبارية اخلاصة ابلرباءات الطبية ،استنادا اإىل دراسات عن القصص
الناحجة.
(ج) حلقات معل دورية لتيسري تفسري معايري ا ألهلية للحامية برباءة وتطبيقها بطريقة أأكرث رصامة من قبل فاحيص
الرباءات فامي خيص طلبات الرباءات اليت تشمل التكنولوجيات الصحية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
(د) اس تحداث وحدة تدريبية للمساعدة التقنية ّتبني بشلك رصحي الاختالف بني الرتاخيص الإجبارية اليت تُمنح
مبوجب اجلزء الثاين من اتفاق تريبس ،خبصوص احلقوق الناش ئة عن الرباءات ،وتكل املمنوحة مبوجب اجلزء الثالث
من التفاق ،خبصوص اجلزاءات املفروضة لقاء التعدي عىل تكل احلقوق .وسترشح تكل الوحدة الك الهنجني ،وتركّز
عىل مواطن املرونة املتاحة لالك النظامني ،علام بأأنه مبوجب هيلك اتفاق تريبس ،ل ختضع الرتاخيص الإجبارية
املفروضة بناء عىل املادة  44ألي من التقييدات املوجودة خبصوص املادتني  30و 31من التفاق.

الروابط مع توصيات جدول أأعامل التمنية
 .21لربانمج العمل املقرتح روابط مع توصيات جدول أأعامل التمنية  1و 7و 9و 14و 31و 32و.40
 .1جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل
الطلب وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل
وجه اخلصوص فضال عن خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي اإدراج ا ألنشطة يف أأطر زمنية
لس تكامل الربامج .ويف هذا الصدد ،ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأليات تسلميها ومعليات تقيميها
خاصة بلك بدل.
 .7التشجيع عىل اختاذ تدابري من شأأهنا مساعدة البدلان عىل التصدي للمامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة من
خالل مد البدلان النامية ول س امي البدلان ا ألقل منوا ابملساعدة التقنية بطلب مهنا ،لتحقيق فهم أأفضل ألوجه التالمس
بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة.
 .9مطالبة الويبو ابإنشاء قاعدة بياانت ابلتنس يق مع ادلول ا ألعضاء لتلبية احتياجات التمنية احملددة يف جمال
حقوق امللكية الفكرية ابملوارد املتاحة مما يوسع من نطاق براجمها املتعلقة ابملساعدة التقنية والرامية اإىل ردم الهوة الرمقية.
 .14تضع الويبو بترصف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا مشورهتا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات وإاعاملها،
وفهم مواطن املرونة يف اتفاق تريبس والانتفاع هبا ،وذكل يف اإطار التفاق املربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية.
 .31اختاذ مبادرات تتفق علهيا ادلول ا ألعضاء وتسهم يف نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية ،كتوجيه الامتس اإىل
حمسن اإىل املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات.
الويبو بتسهيل نفاذ ّ
 .32اإاتحة الفرصة يف الويبو لتبادل التجارب واملعلومات حول أأوجه الصةل بني حقوق امللكية الفكرية وس ياسات
املنافسة.
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 .40مطالبة الويبو بتكثيف تعاوهنا مع واكلت ا ألمم املتحدة بشأأن مسائل امللكية الفكرية وفقا لتوجه ادلول
ا ألعضاء ،واب ألخص مهنا ا ألونكتاد وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر
املنظامت ادلولية املعنية ،وعىل وجه اخلصوص منظمة التجارة العاملية لتعزيز التعاون حتقيقا للكفاءة القصوى يف تنفيذ
برامج التمنية.
[هناية املرفق والوثيقة]

