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 قدمةامل

 يسجل التقرير العام هذا املداولت والقرارات اخلاصة ابمجلعيات الثالث التالية لدلول الأعضاء يف الويبو: .2

 (والعرشون)ادلورة الاس تثنائية الرابعة اخلامسة والأربعون امجلعية العامة للويبو، ادلورة  (2)
 (السابعة والعرشون)ادلورة الاس تثنائية الثامنة والأربعون ومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (1)
 (رشوناحلادية والع )ادلورة الاس تثنائية الثانية والأربعون ومجعية احتاد برن، ادلورة  (3)

وأأجرت مداولهتا واختذت قراراهتا يف اجامتعات مشرتكة ، 1024مايو  9و 8واجمتعت تكل الهيئات يف جنيف يويم 
لهيا فامي ييل بعبارة "الاجامتعات املشرتكة" وعبارة "مجعيات ادلول الأعضاء" عىل التوايل(.  للجمعيات املذكورة )واملشار اإ

دلول الأعضاء يف امجلعيات وسائر الهيئات املعنية واملراقبني املقبولني يف قامئة اب A/53/INF/1وترد يف الوثيقة  .1
 .1024مارس  7دوراهتا حىت 

 .الس يدة السفرية ابيفي اكيرامو )فنلندا(امجلعية العامة للويبو،  ةالاجامتع رئيس توترأأس .3

واملنظامت غري احلكومية ولية هذا التقرير فهرس بلكامت وفود ادلول وممثيل املنظامت احلكومية ادلريد يف مرفق سو  .4
 عىل التوايل. A/53/INF/3 والوثيقة A/53/1يف الوثيقة املشاركني . وسريد جدول الأعامل كام مّت اعامتده وقامئة املذكورة

  



A/53/3 
3 
 

 :البند الأول من جدول الأعامل

 افتتاح ادلورات

ليه فامي ييل بعبارة "املدير العام"(، سلسةل الاجامتعات الس يد فرانسس غري دعا املدير العام للويبو،  .5 الثالثة )املشار اإ
ىل الانعقاد.وامخلسني   مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اإ

، دورات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف الس يدة السفرية ابيفي اكيرامو )فنلندا(امجلعية العامة،  ةرئيس توافتتح .7
 امجلعيات املعنية الثالث.اجامتع مشرتك للك 

ىل سلسةل الاجامتعات  تافتتاح الاجامتع ورحب ةالرئيس توأأعلن .7 مجلعيات الثالثة وامخلسني حبرارة جبميع املندوبني اإ
 ادلول الأعضاء.

 من جدول الأعامل: 1البند 

 عاملالأ اعامتد جدول 

ىل الوثيقة .8  .A/53/1 Prov.2 استندت املناقشات اإ

املوضوع، اعمتدت لك واحدة من امجلعيات املعنية مرشوع جدول الأعامل كام هو مقرتح يف بعد النظر يف و  .9
ليه فامي ييل يف هذه الوثيقة بعبارة "جدول الأعامل"(.A/53/1 Prov.2 الوثيقة  . )واملشار اإ

 من جدول الأعامل 3البند 

 تعيني املدير العام

ىل الوثيقتني  .20  .WO/GA/45/1و A/53/2استندت املناقشات اإ

ىل الوثيقة  .22 ىل  A/53/2ولفتت رئيسة امجلعية العامة للويبو عناية ادلول الأعضاء اإ اليت تسّجل النتاجئ اليت توّصل اإ
جلنة التنس يق، يف من الوثيقة املذكورة فقالت: "قّررت  3الاجامتع الأخري للجنة التنس يق. واقتبست ما جاء يف الفقرة 

ينه يف منصب املدير العام الس يد فرانسس غري لتعي بتوافق الآراء ترش يح  ،1024مارس  7و 7دورهتا اليت انعقدت يف 
ذكل اقرتحت ". مث دعت امجلعية العامة بأأن جتّدد تعيني الس يد فرانسس غري يف منصب مدير عام الويبو، كام للويبو

 التنس يق. جلنة

اء عىل ترش يح جلنة التنس يق، جّددت امجلعية العامة، ابلإجامء وابلزتكية، تعيني الس يد فرانسس غري بنو  .21
ىل  1024أأكتوبر  2مديرا عاما للويبو للفرتة املمتدة من  . وبذكل، مت أأيضا استيفاء الرشوط املطلوبة 1010سبمترب  30اإ

 فامي يتعلق جبمعييت احتادي ابريس وبرن.

 كوراي ابلبيان التايل: وأأدىل وفد مجهورية .23

ىل توافق الآراء يف تأأييد الانتخاب. ولكننا  "شكرا س يديت الرئيسة. أأوّد أأن أأوحض أأن مجهورية كوراي انضمت اإ
مت وثيقة من انئب املدير العام ونقلت وسائل الإعالم هذه املسأأةل يف الأايم الأخرية.  علمنا أأنه بعد جلنة التنس يق قّدِّ

معان النظر، ترى ونوّد أأن نرى كيف س تعا جل هذه املسأأةل يف امجلعية العامة، حرصا عىل توضيح الإجراء. وبعد اإ
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جراء حتقيق مواز يف هذه املسأأةل بطريقة شفافة ومس تقةل.  مجهورية كوراي أأنه ينبغي مواصةل العمل اكلعادة ولكن مع اإ
ن مجهورية كوراي مس تعدة لفصل مسأأةل الانتخا ب عن مسأأةل التحقيق، حرصا عىل ويف مواصةل العمل اكلعادة، فاإ

صاحل املنظمة. ويف الوقت ذاته، نريد أأن نرى التحقيق الشفاف واملس تقل مبا خيدم صاحل الويبو. وقد أأحطنا علام 
ابلتشاور غري الرمسي اذلي مت، كام ذكرمت، برئاسة رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق مع منسقي اجملموعات الس بعة 

وثيقة اليت قّدهما انئب املدير العام يف السادس من مايو. وبعد املناقشة، قّدم مستشار الويبو القانوين ملناقشة مسأأةل ال
ن مجهورية كوراي تلمتس من الرئيسة أأن  ىل منسقي اجملموعات. وعليه، فاإ توّزع  بياان موجزا حول مس تجدات املسأأةل اإ

ىل ادلول الأع ضاء حرصا عىل الشفافية. ونوّد أأن نؤكّد من جديد عىل أأن بياان رمسيا ومكتواب عن مس تجدات املسأأةل اإ
ىل توافق الآراء يف تأأييد انتخاب املدير العام املنتخب وهتنّأأه."  مجهورية كوراي تنضم اإ

 وأأدىل املدير العام، الس يد فرانسس غري ابلبيان التايل: .24

 صاحبة السعادة الس يدة ابيفي اكيرامو، رئيسة امجلعية العامة للويبو،"
 أأحصاب املعايل السادة الوزراء،

 أأحصاب السعادة املمثلون ادلامئون والسفراء،
 حرضات املندوبني املوقرين،

ذ جّددت امجلعية العامة تعييين ملنصب مدير عام املنظمة العاملية للملكية " نه ملن دواعي الرشف والفخر اإ اإ
 الفكرية )الويبو(.

أأن أأشكرك ابدئ ذي بدأأ، س يديت الرئيسة، عىل كفاءتك يف  ويف هذا املقام، الشكر موصول للكثري. وأأودّ "
ىل قرار اليوم اذلي اختذته امجلعية العامة  دارة الإجراء باكمهل انطالقا من ترش يح جلنة التنس يق يف مارس وانهتاًء اإ اإ

فاءته يف بتأأكيد ترش يح جلنة التنس يق. وأأوّد أأن أأشكر أأيضا رئيس جلنة التنس يق، الس يد السفري فودي س يك، عىل ك
جراء الانتخاب احملفوف ابلتحدايت يف جلنة التنس يق. دارة اإ  اإ

ىل حكومة أأسرتاليا عىل دمعها ترش يحي للتعيني جمّددا. وأأوّد أأن أأعرب عن " وامسحوا يل أأن أأتوجه ابلشكر اإ
و روب، امتناين اخلاص لوزيرة الشؤون اخلارجية، معايل الس يدة جويل بيشوب، ووزير التجارة، معايل الس يد أأندر 

دارة النائب العام ومكتب أأسرتاليا  ذ أأرشفا عىل مجموعة مؤهةل من املسؤولية من وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة واإ اإ
للملكية الفكرية، اذلين معلوا من أأجل جتديد تعييين. وأأوّد أأن أأشكر بصورة خاصة سفري أأسرتاليا دلى منظمة التجارة 

يك، وسفري أأسرتاليا دلى الأمم املتحدة يف جنيف، معايل الس يد بيرت وولكوت، العاملية، معايل الس يد هاميش ماكورم 
 ومعاونهيام الرائعني عىل دمعهم وتوجهيهم ومشورهتم.

وأأوّد أأن أأشكر ادلول الأعضاء مجيعها عىل ثقهتا. لقد كنت ول أأزال عىل وعي بأأنه من الفخر أأنين أأمعل "
منا مينح لنا فرصة رائعة ملنظمة دولية. أأما أأن تتاح يل الفرصة يك أأ  معل مكسؤول تنفيذي فذكل يزيدين خفرا. ولك ذكل اإ

نين ملدين للأوساط  لاللتقاء والتفاعل مع أأشخاص ذوي الطبع الأغّر ومن ثقافات متنوعة ومسارات حياة خمتلفة. واإ
عادة انتخايب لولية اثنية. ىل جنيف  ادلبلوماس ية يف جنيف عىل دمعها يل خالل ولييت الأوىل وعىل اإ ولك املبعوثني اإ

يتعاملون مع قضااي ومواضيع شاسعة ومتنوعة، دون أأن ختصص هلم املوارد الاكفية يف أأغلب احلالت. ورمغ هذا 
نين ملست من السفراء  العبء الثقيل، ورمغ الصعوبة التقنية املرتبطة مبواضيع متخصصة مثل امللكية الفكرية، فاإ

اًء ل حّد هل من الوقت واجملهود، وتفّهام ل مثيل هل لعرثايت وقصوري، وعزميًة ل ومعاونهيم خالل ولييت الأوىل خس
 تنقيض للمشاركة واملساعدة يف جتاوز الصعوابت.
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ىل زماليئ يف الأمانة، ومك مهنم من أأجاد ابدلمع املديد والنصح السديد. فقد " وامسحوا الآن أأن أأتوّجه ابلشكر اإ
ىل مواصةل العمل سامهوا مجيعا يف هذا السجل احل نين لأتطلع اإ افل ابلنتاجئ اجليدة طيةل الس نوات السّت الأخرية واإ

 معهم خالل الس نوات السّت القادمة.

ىل املس تقبل، أأعتقد أأن التحدي الأسايس اذلي نواجه مكنظمة هو حتقيق فهم مشرتك لإسهام " وابلنظر اإ
ية والثقافية. وليس ذاك ابلأمر الهنّي. فكثرية يه الصعوابت امللكية الفكرية وقميهتا يف التمنية الاقتصادية والاجامتع 

اختالف املصاحل املتنافسة يف اقتصاد تسامه فيه الصناعات كثيفة املعارف والتكنولوجيا حبصة مزتايدة  -والعراقيل 
ىل ذكل تفاوت مس توايت الرثاء، والفرص واملعارف، 30ويه الآن  ونقص % من الناجت الاقتصادي العاملي، أأضف اإ

الثقة سابقا وحارضا، وواقع تتعّدد فيه الرسعة والتوهجات وفيه يظل العمل متعدد الأطراف من أأبطء احللول، رمغ أأنه 
 يكفل أأعىل قدر من الشمول والرشعية.

برام وأأعتقد أأن " ىل فهم مشرتك التوصل  أأندليل عىل ني ومراكش يجب  يتمعاهدالنجاح يف اإ  ددةاحملقضااي للاإ
منا هو أأسهل من دولي معالاليت تس تلزم  ثبات والتدبري اإ ىل فهم مشرتك ا قابل لالإ لقضااي اكمةل المجموعة للالتوصل اإ

هذه القضااي معاجلة قدما يف يف مضينا اليت ترتكز علهيا الآن معظم الأنشطة الاقتصادية والثقافية. و امللكية الفكرية
عىل تعددة الأطراف. وهذا يعين أأن امل أأطراف املعادةل  مصاحل مجيعيعاجل الربانمج احملددة، س يكون من املهم أأن 

 جيب عىل املنظمة ،بشلك ملموسو لتكنولوجيا. الطرف الأدىن والطرف الأقىص ل املنظمة أأن تكون قادرة عىل معاجلة 
دي واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقلي  خيص الب حتقق نتاجئ انحجة سواء فاميأأن عىل سبيل املثال 
ذا و واملوارد الوراثية.  الرئيس ية املمتثةل  هتاهمم فشل املنظمة يففس ت  أأحدث التطورات التكنولوجية جعزان عن معاجلةاإ

ذا و بتاكر العاملي. لن يكون لها دور يف مسار الايف تشجيع الابتاكر و   معاجلة أأنظمة املعارف التقليديةجعزان عن اإ
 مساهامت الفكرية يف الابتاكر.لل لنطا  الاكمل ابتعرتف  س تفشل املنظمة يف رسالهتا العاملية ولنف 

ىل  ويصل ايرياملعيتجاوز برانمج وضع مسة أأساس ية من سامت التعددية، ، اذلي يعّد أأدرك أأن هذا التوازنو " اإ
يف ذكرها اليت يتكرر  املسائليف هذا الصدد، امسحوا يل أأن أأذكر أأحد وا املنظمة. هبتعمل مجيع الأساليب اليت 

رساةل ادلول الأعضاء اكنت قد و لتوازن اجلغرايف يف الأمانة. ويتعلق الأمر اباداثت اليت أأجريهتا مع ادلول الأعضاء. احمل
ممثةل متثيال انقصا. ابلفعل جزاء الأ بعض و متثيال اكفيا.  ثالليس مم عترب أأنه تقريبا ي لك جزء من العامل و . ةوواحضقوية 

رساء عىل ومعلنا  التاكفؤ بني الرجل واملرأأة وسنس متر يف  وأأ اجلغرايف عىل املس توى سواء  الأمانةتوازن أأفضل يف اإ
يالء الأ  جراء املوظفني،  تناقصبسبب اخنفاض معدل و . ذلكل ولويةاإ  احرز تقدمنس   ناحتولت جذرية، ولكن ل ميكن اإ

بالغالأعضاء عىل مجيع ادلول ذكل شجع ي وس  مسؤولية مشرتكة مع ادلول الأعضاءه املسأأةل . وأأعترب هذامطرد  اإ
ول ادلللأشخاص من  أأكرب فرصحاتحة لإ  اخططوقد وضعنا . ابلإعالانت عن الوظائف الشاغرةاملهنيني املؤهلني 

ىل الوظائف  للرتّش تلفة امل  التوازن  تحسنيوغريها من املقرتحات ل  اخلطط كشف النقاب عن هذهن وس   ةالشاغر اإ
 شهر املقبةل.يف الأ والتاكفؤ بني الرجل واملرأأة اجلغرايف 

ىل العمل مع مجيع ادلول الأعضاء  كبري وأأتطلع بشغف" س ياسة امللكية ت صبحوقد أأ ولية املقبةل. يف الاإ
نتيجة طبيعية لزايدة ولكن أأعتربه  تطور مثري للقلق.ال أأن هذا ول أأعتقد  صعوبة مما مىض. الفكرية، يف رأأيي، أأكرث

جياد توازن يف امللكية الفكرية هممة نظام والابتاكر و لموسة املغري صول القمية الاقتصادية للأ  فامي يتعلق جبميع سلمي اإ
ذا اكنت لبتاكر يف جممتعنا. ومع ذكل، اباملصاحل اليت حتيط  دارة فاإ ادلول الأعضاء مسؤوةل يف املقام الأول عن اإ

ن الس ياسة،  ىل الكثري من امل ين سأأكون حبارتفاع مس توى التحدي يعين أأيضا أأنفاإ ساعدة خالل الس نوات اجة اإ
ىل العمل معمكوتشجيعهم واملوظفنيادلول الأعضاء عامتد عىل دمع أأمتكن من الاأأرجو أأن و القادمة.   "مجيعا. . وأأتطلع اإ
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آس يا واحمليط الهادئ:بنغالديش وأأدىل وفد  .25  ابلبيان التايل ابمس مجموعة أ

آس يا و  نين أأديل هبذا البيان ابمس مجموعة أ آس يا واحمليط "شكرا الس يدة الرئيسة. اإ ن مجموعة أ احمليط الهادئ. اإ
عادة انتخابه مديرا عاما للويبو. ونعترب أأن ذكل مبثابة  الهادئ تعرب عن هتانهيا احلاّرة للس يد فرانسس غري عىل اإ

ىل تسوية القضااي ذات  سهامه يف خدمة مصاحل املنظمة وسعيه اإ جتس يد للثقة اليت تضعها ادلول الأعضاء فيه نتيجة اإ
ابلنس بة لدلول الأعضاء. ونأأمل يف أأن تكون قضية تطوير الابتاكر وامللكية الفكرية، خالل وليته، من مضن الأمهية 

القضااي الرئيس ية اليت تشملها أأنشطة الويبو. وتشّجع اجملموعة املدير العام عىل تأأدية دور قيادي قوي عىل صعيد 
آس يا واحمليط الهادئ، مع مراعاة أأولوايهتم، فامي خيص الهنوض  املنظمة وتعزيز التعاون الفعال مع لك أأعضاء مجموعة أ

آس يا واحمليط الهادئ ملزتمني لك الالزتام ابملشاركة يف أأي  ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية. وس يظّل أأعضاء مجموعة أ
 نشاط بنّاء يبذهل املدير العام. وشكرا لمك الس يدة الرئيسة."

 :لبيان التايلاب ابءاجملموعة ابمس الياابن وأأدىل وفد  .27

داء لأ  مس متر والزتام متواصلتفان عىل ما أأبديته من  الرئيسة ةس يدال ابمس اجملموعة ابء، أأن أأشكرك  أأود،"
عدادعىل  نود أأيضا أأن نشكر الأمانةو . همامك عرب عن تمجموعتنا أأن تود ، يشء هذه امجلعية العامة. أأول وقبل لكل  هااإ

يف مجيع مراحل  الاحرتافيةقيادتمك كام عىل رئيس جلنة التنس يق وهننئلو  ةالرئيسس يديت كبري كل ال الصاد  و  تقديران
أأود أأن أأنقل خالص هتانينا لدلكتور فرانسس غري ابء،  ابمس اجملموعةواملقبل. لتعيني املدير العام العملية الانتخابية 

نظمة هو تعزيز حامية امللكية الفكرية يف ذه امل ههدف و ولية اثنية يف منصب املدير العام للويبو. ل جتديد تعيينهعىل 
 ابلتعاون مع أأي منظمة دولية أأخرى عند الاقتضاء. وتتوقع مجموعتناومجيع أأحناء العامل من خالل التعاون فامي بني ادلول 

نشاء  رداو هو هدف كام هذا ال حقق يف قيادة املنظمة لتاملدير العام غري ينجح أأن  ها نظمة بوصف امل بوضوح يف اتفاقية اإ
املهام  أأحدالاعتقاد بأأن ابء يف  لأمم املتحدة الرائدة املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية. وتواصل اجملموعةاواكةل 

، ول س امي نظام معاهدة التعاون بشأأن هاتوفري اخلدمات العاملية للملكية الفكرية وتطوير  الأساس ية لهذه املنظمة يه
 زيانيةامللربانمج و وثيقة ايف الهدف الثاين هو وارد بشلك أأكرث تفصيال  الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي، كام

جيابية خالل  املتعلق بتقدمي 1024/1025 للثنائية اخلدمات العاملية للملكية الفكرية. وحققت هذه الأنظمة نتاجئ اإ
الطلبات املودعة بناء عىل  ومن خالل الزايدة املطردة يف عدد الطلبات ادلولية مثل منهو واحض املاضية كام  الثنائية

بنس بة  نظام لهاي طلباتو  %7,4بنس بة  نظام مدريدطلبات ، و %5,2بنس بة  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
يداعات ، شهدت1023وفقا مجليع املؤرشات العاملية للملكية الفكرية يف عام و . 1023عام يف  24,8% امللكية  اإ

يداع اإ ، واكن منو فئات العائداتو امللكية الفكرية  جمالت جليف  1021زايدة يف مجيع أأحناء العامل يف عام الفكرية 
املاضية. وتعترب امثين عرشة يف الس نوات اليسجل أأرسع منو  1021يف عام  %9,1بنس بة اءات يف مجيع أأحناء العامل الرب 

دارة أأن الويبو جنحت ابء  اجملموعة دارة فعاةل أأنظمهتا الطلب عىل منويف اإ الإشارة يف هذا ميكن ولكن  حىّت حاترخيه اإ
ىل  ىل  احلاجةالصدد اإ يداع الطلبات تطوير اإ تشجع مجموعتنا و العاملية للملكية الفكرية. الويبو  خدماتعرب ادلولية اإ

مبا يف  ،هذا اجملالاكفية يف الوارد املاستامثر مواصةل ضامن عىل الس يد فرانسس غري  الويبو، حتت قيادة املدير العام
املس تخدمني احلاليني واستيعاب احتياجات املس تخدمني احملمتلني. ومن احتياجات وتطلعات ذكل املوارد املالية لتلبية 

لالبتاكر اليت ستمتكن بفضلها الويبو من أأن تكون حمراك  خدمات الويبو وتوسع وذكل تواصل منؤدي ياملرحج أأن 
من  %90الأمانة وادلول الأعضاء يف الاعتبار أأن حوايل تضع من الرضوري أأن ه ابء أأن اجملموعة ترىالعاملي. و 
تش يد يف هذا الصدد، وخدمات امللكية الفكرية العاملية.  اليت يدفعها مس تخدمو رسومالمن  تتأأىتالويبو عائدات 
ىل الابتاكر: صناع التغيري ةعنونامل  1023بادرة املدير العام لعام مب مجموعتنا  لهام اإ آراء " كخطوة أأوىل مل"من الإ عرفة أ

ىل في نوعا من الواقعية تضطريقة باملس تخدمني  من  امزيدأأن حتقق الويبو يف مناقشات خمتلف اللجان ادلامئة. ونتطلع اإ
. هتمهمحول القضااي اليت التقدم يف هذا الاجتاه حتت قيادة املدير العام غري من أأجل تعزيز التواصل مع املس تخدمني 

برام معاهدة ملدير العام لدلول الأعضاء يف اذلي قدمه ادلمع ابء ااجملموعة وتقدر  ني. واكنت هذه يجب معاهدة مراكش و اإ
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جنازات  الإدارة السديدة  ابء أأن اجملموعةترى  خري،ويف الأ لكية الفكرية ولهذه املنظمة. وضع معايري امل طار هممة لإ اإ
برانمج  تعمميب نرحب تلبية الطلبات، وعليه و  احتقيق أأهدافه، مبا ميكهنا من ملنظمةاحسن سري معل عنرص أأسايس يف 

ىل جانب مبادرات أأخرى.ومواصةل وبرانمج الإدارة القامئة عىل النتاجئ  التقومي الاسرتاتيجي يف هذا اجملال، و تطويرهام اإ
دارة املنظمة من خالل تركزي هجوده عىل مواصةل البح  عن س بل لزايدة  عىلنشجع بقوة املدير العام  حتسني اإ

دارة املنظمة ملدير العام ادلمع ابء عن اس تعدادها اجملموعة تعرب حتقيقا لهذه الغاية، و . وتس يريها املساءةل والشفافية يف اإ
ه تس متر يف قيادة هذيف أأن القوي  أأملناكرر أأ بهتنئة املدير العام مرة أأخرى و  ةموعاجملبيان  أأختمت. وأأود أأن بشلك بناء

 كأأشكر و اس تعدادها للتعاون معمك يف هذا املسعى. عىل ن جديد ابء م اجملموعةوتؤكد جيايب. الإ جتاه املنظمة يف الا
 "الرئيسة. يتس يد

 : (GRULAC)وأأدىل وفد أأوروغواي ابلبيان التايل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .27

ن وفد أأوروغواي يوّد، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأن حيّّي  شكرا جزيال الس يدة الرئيسة." اإ
عادة انتخابه ويعرب عن الزتام مجموعتنا ابلعمل املرتقب خالل  املدير العام، الس يد فرانسس غري، وهينّئه عىل اإ

 الأعوام القادمة. وشكرا جزيال."

 :(CEBS) مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقابمس وأأدىل وفد امجلهورية التش يكية ابلبيان التايل  .28

مجموعة دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق عن ارتياحنا ، ابمس الرئيسة. أأود أأن أأعرب ةس يدال "شكرا كل، 
لتوجيه الهتاين اللكمة نغتمن فرصة أأخذ و  .يف مارس هاقبل دورة جلنة التنس يق وأأثناء أأجريتاليت  الرتش يحلعملية 

ىل ةدقاصال أأنه س يقود املنظمة حنو  نرىنمتىن هل فرتة ولية انحجة و و . اعام امدير مرة أأخرى تعيينه ل فرانسس غري  اإ
يف التحراكت الاجامتعية الاقتصادية و  للتوهجاتقدرة الويبو عىل الاس تجابة و العاملي.  ةمكو تعزيز ماكنهتا يف نظام احل

حي   ،كثفامل رف والاقتصاد ااملعاذلي يقوم عىل أأي وقت مىض يف عامل اليوم أأكرث من أأمهية قطاع الأعامل تزداد 
بربانمج وضع فامي يتعلق و الصناعات والقطاعات. مجيع  تنس يقيا أأكرث فأأكرث عىل مس توى دورا امللكية الفكرية لعبت

جنازات يف حتقيق  انبعد أأن شهدو ، املعايري هذا عىل الويبو س تواصل  نحن متفائلون بأأنف لية فرانسس غري احلالية واإ
برام املسار الناحج  تطوير عن كثب ال موعة وتتبع اجملخطوة أأوىل. كممي يف املس تقبل القريب اقانون التصبشأأن معاهدة ابإ

من الإدارة  ةتلفامل  ايتس توامل ميع اخلطوات عىل القيام جب  مباكنالأمهية ومن طويل. عىل املدى ال سرتاتيجي للويبوالا
دخال هذ الأمدلطويةلوفقا للأهداف ا ىل حد كبري  ه املسأأةل. ومت اإ برانمج التقومي الاسرتاتيجي.  من خالليف الويبو اإ

ىل أأن تكون   الأمدسرتاتيجيات الطويةلالاحتتاج ومع ذكل،  بعضها البعض ويتعني متناسقة مع يف خمتلف الأنشطة اإ
الإدارة مفهوم عىل حترص اجملموعة  أأن أأيضا ملفهوممن او عىل ادلول الأعضاء أأن تشارك يف اختاذ القرارات الأساس ية. 

بدورها الرئييس  اابعتبار الإدارة العليا عنرصا حيواي يف بنية الويبو واعرتافوعالوة عىل ذكل، و يف املنظمة.  السديدة
ننا  ،مع ادلول الأعضاءو يف تكثيف حوار مفتوح ورصحي سواء داخل الويبو  الانتخاب جراءات أأشد التقدير ابإ  نقدرفاإ

نشاء فريق من املهنيني  فيضأأن هذه الإجراءات س ت رىشفافة. ونال  والتعيني املقرتحة ىل اإ أأعىل مس توى من املهارات باإ
ىل  حتويل رؤيتهيف النجاح لس يد غري ل  متىنيف اخلتام، ن ووالكفاءات.  دراج  واقع معيل.اإ قضااي الغد يف وذكل عرب اإ

ىل التعاون الوثيق مع الس يد غري وفريقه يف الس نوات الست أأ  ،موعةيف اجمل زماليئوابمس معل اليوم. برانمج  تطلع اإ
 ."الرئيسة ةس يدال  كل اشكر و املقبةل. 

آس يا الوسطى وأأدىل وفد بيالروس ابلبيان التايل ابمس  .29  : (CACEEC)وأأورواب الرشقيةالقوقاز و مجموعة بدلان أ

عادة انتخابه مديرا عاما غري أأن هنئن الس يد فرانسس ،مجموعتنا الإقلمييةابمس  ،نود" حدث همم  ذاوه ،عىل اإ
ىل ابلنظر يسمح لنا مما ترش يح الس يد غري، عىل بتوافق الآراء املوافقة ابلنس بة لنا مجيعا. ونقدر بشلك خاص  اإ

موعة اجمل وتوىل. العمللتحقيق تقدم يف معلنا عىل مجموعة واسعة من جمالت وهيئي أأرضية مس تقبل املنظمة بتفاؤل 
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ومهنا  ،شهدت فرتة الس نوات الست املاضية نتاجئ يف جمال وضع املعايريوقد الويبو.  لنجاحاتأأمهية ابلغة  قلمييةالإ 
حراز مراكش و يف ادلبلومايس  ملؤمتراني و يجب يف ادلبلومايس  لمؤمترلناحجة ال نتاجئ ال  تقدم يف صياغة معاهدة قانون اإ
ىل هذه النتاجئ الت ممي ومعاهدة محلاية هيئات الب . ومتّ اتصال  الس يد غري، وحنن مقتنعون من  سديد توجيهب وصل اإ

عادة انتخاب الس يد غري س  قلميية وستبذل  ،لمزيد من النتاجئ الرئيس يةلمه يف حتقيق املنظمة اسي بأأن اإ مجموعتنا الإ
 ".لمك شكراو الغاية.  بلوغ تكلل  هاهجد ما يف بدورها لك

 موعة الأفريقية:وأأدىل وفد كينيا ابلبيان التايل ابمس اجمل .10

ن اجملموعة الأفريقية توّد أأن هتئّن الس يد فرانسس غري عىل تعيينه مديرا عاما لولية  "شكرا الس يدة الرئيسة. اإ
ىل العمل معه لضامن امليض قدما بعمل الويبو خدمة ملصاحل مجيع ادلول الأعضاء. ويف هذا الصدد نمتىن  اثنية. ونتطلّع اإ

متوازن، ل س امي يف جمال أأنشطة التقنني، مبا ميّكن ادلول الأعضاء من التفاوض والتقدم أأن تضع الأمانة برانمج معل 
يف معاجلة القضااي اليت هتّم البدلان النامية والبدلان املتقدمة عىل حد سواء. ونعتقد أأن العمل بروح تعاونية حقيقية 

ىل حل خيدم مصاحل لك اجلهات ويريض مجيع ادلول الأعضاء ويبقي عىل الزتاهما البنّاء. وفامي  س ميكّننا من التوصل اإ
خيص تعيني فريق الإدارة العليا، ترى اجملموعة أأنه جيب الالزتام مببدأأ المتثيل اجلغرايف وضامن أأن تكون لك املناطق 

ن ُممثةّل يف ذكل الفريق. ونعتقد أأن اختاذ منحى من هذا القبيل س يكفل شعور لك ادلول الأعضاء بأأهنا متثّل جزءا م
الويبو ويكفل دمعها للأنشطة وبرانمج العمل. وهبذه املالحظات القليةل، أأوّد أأن أأؤكّد للس يد فرانسس غري دمعنا 

 الاكمل وأأمتىن هل لك النجاح يف هممته املس مترة يف الويبو. وشكرا لمك الس يدة الرئيسة."

 وأأدىل وفد الصني ابلبيان التايل: .12

 وفد احلكومة الصينية، شكرانابمس  ،أأن أأقدم يل يامسح لك يشء، أأول وقبلالرئيسة.  ةس يدال "شكرا كل، 
انتخاب  معليةبه يف توجيه  مقامتاملمثر اذلي و املضىن لعمل عىل ارئيس جلنة التنس يق، الس يد فودي س يك لو  كل

ن لتكل واكالويبو. سامت ، اليت اكنت مسة من الانتخاابت مبادئ الانفتاح والزناهة والعداةلوجسدت املدير العام. 
جيايب يف املبادئ د جراء ور اإ حسن سري أأعامل يف  تلعب مثل هذا ادلورس  ، و جمدداانتخاابت انحجة للمدير العام اإ

ن وفد الصني  ،اثنياوالويبو يف املس تقبل.  عادة انتخابه عن  الإعرابرغب يف ياإ هتانيه احلارة للس يد غري عىل اإ
الويبو، ابعتبارها الزتمت لس يد غري، ل بارزة ال قيادة ال حتت  اضيةعىل مدى الس نوات الست املو ملنصب املدير العام. 

مم املتحدة يف جمال امللكية الفكرية،  لتحسني وتطوير نظام امللكية الفكرية العاملي،  ابتاثالزتاما واكةل متخصصة حاتبعة للأ
برام مت و. احملققة خري دليل عىل ذكلوالنتاجئ  ، بنجاح برصي ومعاهدة مراكشني بشأأن الأداء السمعي ال يجمعاهدة ب اإ

فضال عن الصكوك القانونية ادلولية محلاية التصاممي  الويبو تقدما كبريا يف املفاوضات بشأأن معاهدة قانونأأحرزت و 
معاهدة التعاون بناء عىل  طلبات الرباءات ادلولية املودعةوحققت  املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور.

نظام واصلت التسجيالت ادلولية للعالمات التجارية بناء عىل و خر، تلوى الآ  اواحدأأرقاما قياس ية بشأأن الرباءات 
زايدة تصاممي نظام لهاي للتسجيل ادلويل لل بناء عىل الإيداعات فامي تشهد ، هامنو مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات 

وحدات الويبو ادلاخلية تنظمي  وأأعيدالويبو، رها لالحتادات اليت تديالتغطية اجلغرافية وزاد اتساع . س نة بعد س نة
صالهح الصني أأن ترى الفعاةل. وابلتايل،  تهدار اإ الواسعة و غري ذه الإجنازات مل تكن لتتحقق دون رؤية الس يد وه. اواإ

ىل تحقيق مزيد من التقدم وتوجيه املنظمة ل ملواصةل قيادة الويبو  هل املؤهالت الاكمةلالس يد غري  رب حتقيق قدر أأكاإ
أأن أأقول مرة أأخرى أأخريا، أأود أأن و طويل. التوسط و امل قصري و املتلفة عىل الأمد ال من النجاح يف مواهجة التحدايت

طار املس تقبل بشلك وثيق كام هو احلال دامئا مع الس يد غري والأمانة يف يف الصني س تعمل  ىل اإ اجلهود الرامية اإ
 ئيسة."الر يدة الس   شكرا كلو حتقيق أأهداف نظام امللكية الفكرية. 
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 : (DAG)وأأدىل وفد مرص ابلبيان التايل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية .11

وتود اجملموعة بيان ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. ابلإدلء ابل سفري مرص يترشف الرئيسة.  ةس يدال شكرا "
ىل ا عادة انتخابه عىل دلكتور فرانسس غري املدير العام أأن توجه خالص هتانهيا اإ وتعيينه يف منصب املدير العام للويبو اإ

 1024 مارس 7و 7 يويم جلنة التنس يق للويبو بتوافق الآراء يف اجللسة اليت عقدتوقررت تأأكيد تعيينه اليوم. عىل و 
يف ادلول الأعضاء اليت تضعها الثقة عىل قرار ويدل ذكل الاملدير العام للويبو. ملنصب ترش يح ادلكتور فرانسس غري 

يف دير العام وكام قال املكفاءته يف قيادة املنظمة يف الس نوات الست املقبةل. ب الاعراف فرانسس غري وخشص 
الربانمج ويمتحور . موهجا حنو التمنيةو  ومتوازان اطموحيظل حتقيق الكثري، ولكن برانمج معل الويبو  متّ السابق، فقد 

توصية ابعتبارها جزءا ل يتجزأأ من برانمج  45اذلي يتضمن  يةالولية املركزية لتنفيذ وتعممي جدول أأعامل التمن عىل 
النجاح والتوفيق يف قيادة الويبو لولية لك للمدير العام ادلكتور فرانسس غري وتمتىن أأعضاء اجملموعة الويبو. معل 

 ادلول  مجيعحلامصمبا خيدم حتقيق برانمج العمل من أأجل وبناء بشلك وثيق هجد يف العمل معه أأي اثنية، ولن تدخر 
 ."الرئيسةة س يدا كل ال شكر و الأعضاء يف الويبو. 

 : (LDCs)وأأدىل وفد بنن ابلبيان التايل ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا .13

ن وفد  "شكرا الس يدة الرئيسة، الس يدة الرئيسة، الس يد املدير العام، أأحصاب السعادة، الس يدات والسادة، اإ
ر أأعضاء هيئة املكتب، ابمس البدلان الأقل منوا عىل تقديره لإدارتمك املمتازة بنن يعرب لمك، الس يدة الرئيسة وسائ

ىل انتخاب ادلكتور فرانسس يف منصب 1023لأعامل مجعيتنا منذ انتخابمك يف سبمترب  . ويف ختام العملية اليت أأفضت اإ
ىل القرار الصادر عن جلنة التنس يق يف شارة اإ دورهتا التاسعة والس تني املعقودة يويم  املدير العام للويبو لولية اثنية، واإ

، تعرب مجموعة البدلان الأقل منوا هل عن هتانهيا اخلالصة واحلاّرة. كام تعرب اجملموعة عن ارتياهحا 1024مارس  7و 7
للتعاون املمتاز اذلي تقميه مع الويبو واملتجيل، بوجه خاص، يف تعزيز الكفاءات التقنية للجهات الفاعةل يف اجملايل 

الاقتصادي والقانوين، وتوفري املساعدة القانونية بغرض وضع الس ياسات والاسرتاتيجيات يف جمايل امللكية الفكرية 
ىل  والابتاكر، وتيسري اس تحداث العالمات وتسويق منتجات ذات أأمهية ابلنس بة للبدلان الأقل منوا، وتسهيل النفاذ اإ

ىل املعلومات العلمية و  نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا البحوث لأغراض التمنية واإ التقنية يف جمال الرباءات من خالل اإ
والابتاكر. ويف هذا الصدد يبدي الوفد تقديره لإسهام فريق الإدارة العليا للويبو ومشاركة موظفي الويبو من ش ىت 

ن مجموعة املس توايت يف تصممي وتنفيذ برامج معل املنظمة بفعالية من أأجل بلوغ أأهدافها النبيةل. الس يد امل دير العام، اإ
ىل مواصةل وتعزيز وتدعمي أأنشطتمك وأأنشطة ابيق  البدلان الأقل منوا تشجعمك عىل السعي، خالل وليتمك اجلديدة، اإ

ىل خدمة مصاحل أأعضاء املنظمة طبقا ملا تعّهدت به املنظمة من الزتامات ابملساعدة والتعاون من  فريق الويبو الرامية اإ
سطنبول يف عام أأجل التمنية خالل امل . كام تأأمل اجملموعة يف ضامن تنفيذ عاجل 1022ؤمتر الرابع للبدلان الأقل منوا يف اإ

وفعال لتوصيات جدول أأعامل التمنية، وسيسهم ذكل يف حتسني مشاركة مجموعة البدلان الأقل منوا يف اقتصاد املعرفة 
ها النظام ادلويل للملكية الفكرية من خالل اس تخدامه وميكّهنا من الانتفاع أأحسن الانتفاع مبختلف املزااي اليت يتيح 

بطريقة اسرتاتيجية لأغراض تمنية أأعضاهئا اجامتعيا واقتصاداي. وتؤكّد لمك اجملموعة دمعها للمبادرات الابتاكرية اليت ل 
تام تعرب لمك شّك يف أأنمك ستتخذوهنا خدمة ملصلحة املنظمة معوما، ومصلحة البدلان الأقل منوا بوجه خاص. ويف اخل 

 اجملموعة، جمددا، عن هتانهيا وتمتىن لمك لك النجاح والتوفيق يف وليتمك الثانية. وشكرا لمك."

 وأأدىل وفد النيجر ابلبيان التايل: .14

ىل اهتانهيأأن توجه بدورها النيجر تود رئيسة. الشكرا كل س يديت " لس يد فرانسس غري عىل انتخابه ا اإ
 اتقديره دليل عىلهو  ا مجعيتنا يف خشص املدير العامهذه الثقة اليت جددهتو ية اثنية. ملنصب املدير العام للويبو لول

يف معاجلة عميل ال ههنجو  تهورؤي  ه الإداريةوهماراتو، مما يربز خصاهل امحليدة رائع اذلي قام به عىل رأأس الويبللعمل ال
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طار لأعضاء لدلول اشرتكة امل صلحة املضااي ق ىل  وامسحوا يلملؤسسة. اهممهتا يف هذه يف اإ التقدم الكبري بأأن أأشري اإ
 جمال. ويف وأأش يد بذكل التقدم فرانسس غريللس يد  وىلالأ  أأثناء الوليةاذلي أأحرزته الويبو يف الس نوات الأخرية 

داء السمعي البرصي، ومعاهدة مراكش بشأأن الأ  نييجوقيع معاهدة ب عىل وجه اخلصوص بتر ذكّ ري، نود أأن ناملعايوضع 
جبمةل أأمور ذكر نود أأن ن ،ملبادراتوفامي خيص ا. فائدة معايق البرصالتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف ل نبشأأ 

ول س امي  ،الأولوايت الوطنية لدلول تراعيتنفيذ املشاريع اليت عرب تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية مهنا أأخرى 
ىل  حتدي برانمج و صادية والاجامتعية. س تخدام نظام امللكية الفكرية دلمع التمنية الاقتا ماكتب امللكية الفكرية الرايم اإ

دارهتا للملكية الفكرية، وبرانمج اس تحداث  تعزيز قدرهتا عىل اس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت مراكز ودمع اإ
ىل قواعد البياانت النفاذدمع التكنولوجيا والابتاكر لتحسني  اس تخدام قواعد كفاءات  تكوينالعلمية والتقنية و  اإ

الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص لترسيع الاكتشافات وتعزيز القدرة عىل الابتاكر واخلربة و . املذكورةالبياانت 
ساعدت كثافة ونوعية الأنشطة اليت أأجريت حتت و واملالراي والسل.  لبح  يف الأمراض املدارية املهمةللأغراض ا

جيايب و  قعىل خلقيادة املدير العام  امللكية من أأصول ر بعض يتطو بغية الاس مترار يف  ، ابلأخّص يهاحلفاظ عل زمخ اإ
ىل ذكل، و. الصكوك اجلغرايف لبعضتوس يع النطا  الفكرية و  سلمي وحتقق وضع مايل باليوم الويبو  تمتزيابلإضافة اإ

ن هذا  ،ئيسةر المغ الأزمة املالية اليت هزت الاقتصاد العاملي. س يديت ريف املزيانية  افائض التقدم امللحوظ اذلي اإ
غفال أأحرزته الويبو ل ينبغي أأن  ىل اإ ىل يدفعنا اإ بداء احلاجة اإ ىل  التوصلن أأجل ملمرونة لادلول الأعضاء اإ آراء اإ توافق أ

مناقشاتنا يف هذا الس يا  نراعي يف من املهم أأن  ولكن. برسعة اريةاجلاس تكامل بعض املشاريع من  امجلعيةداخل مفيد 
يف جممتع املعرفة قسط هذه البدلان أأيضا وينبغي أأن نراعي  البدلان الأقل منوا غل والتحدايت الكثرية اليت تواهجهاالشوا

 ناس بة لتشجيع النشاط الفكريامل تدابري ال املساعدة و  تس تفيد تكل البدلان منيف هذا الصدد ينبغي أأن و. الإبداعو 
لهيا تسهيل نقل التكنولوجياو  الابتاكري النيجر  بدليويوىل من أأجل ترسيع التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.  اإ

ومن هذا . الإمنائيةربامج للتمنية مدجمة يف الس ياسات وال اةأأد جعل الابتاكر وامللكية الفكريةعرب اهامتما خاصا ذلكل 
 1025-1021 للفرتة ادية والاجامتعيةالاقتصاليت مت التعبري عهنا من خالل برانمج التمنية الرؤية املنطلق ُوضعت 

ىل بناء  ينطوي عىلاذلي  ملعرفة والابتاكر التكنولو.ي. وقد أأدت مبادراتنا عىل العامل وممتسك اب مفتوح جممتعاحلاجة اإ
نشاء واكةل وطنية للملكية الفكرية وتشجيع الابتاكر  ىل اإ مع البح  العلمي والابتاكر التكنولو.ي. وهناك وصندو  دلاإ

اليت تكتيس مع هجودان يف هذه العملية دلالويبو يف هذا الصدد مع تعاون ابل  وبدلي سعيدع أأخرى قيد التنفيذ مشاري
 لكميت،أأجل حتقيق أأهداف التمنية الاقتصادية والاجامتعية للنيجر. وقبل أأن أأخمت نا من طموحات أأمهية ابلغة وتتوافق و 

 ةوليانتخابه لللمدير العام الس يد فرانسس غري مبناس بة  اتالمتنيوأأطيب  أأحر الهتاينأأود أأن أأعرب مرة أأخرى عن 
 "شكرمك عىل حسن اس امتعمك.وأأ جديدة . 

 وأأدىل وفد ليبرياي ابلبيان التايل: .15

دارة  ىل سائر الأعضاء لهتنئتمك أأنمت ورئيس جلنة التنس يق عىل اإ ن ليبرياي تنضّم اإ "شكرا الس يدة الرئيسة. اإ
عادة انتخابه مديرا عاما الإجراء اخلاص ابلنتخاب. كام تعر  ب ليبرياي عن أأحّر هتانهيا للس يد فرانسس غري عىل اإ

للويبو، وتشكره عىل ادلور القيادي اذلي يؤديه يف تنفيذ ولية الويبو بطريقة منصفة وشامةل، ل س امي يف دمع البدلان 
ن ليبرياي ترى، ويه تسعى جاهدة  ىل منظمة الأقل منوا. الس يدة الرئيسة، أأحصاب السعادة، اإ من أأجل الانضامم اإ

التفا  املتعلق ابجلوانب املتصةل التجارة العاملية، أأن الويبو متثّل رشياك أأساس يا يساعدها عىل مواءمة قوانينا مع 
دارتمك لهذا الإجراء وأأهئّن  ابلتجارة من حقو  امللكية الفكرية )اتفا  تريبس(. ودعوين، مّرة أأخرى، أأشكرمك عىل اإ

 ري وأأمتىن هل لك التوفيق يف تنفيذ ولية الويبو. وشكرا لمك."الس يد فرانسس غ
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 وأأدىل وفد املكس يك ابلبيان التايل: .17

. وتود شغال امجلعيةأأ بفعالية تقودين نه ملن دواعي رسوري أأن أأراك مرة أأخرى اإ  ،رئيسةال ةس يدال شكرا "
ملنظمة العاملية للملكية ا عىل رأأسعادة انتخابه لولية اثنية اإ ئن املدير العام الس يد فرانسس غري عىل هتاملكس يك أأن 

قمي اللتعزيز  هابادرات فرانسس غري ودمع مب ننهتز هذه الفرصة للتأأكيد جمددا عىل الزتام حكومة املكس يك و  الفكرية.
لويبو اية، نعتقد أأن يف س يا  العوملة واملنافسة بني الاقتصادات يف الأسوا  ادلول ولويبو. تقوم علهيا اهداف اليت الأ و 

، وعليهتشجيع الابتاكر والإبداع. عرب  البدلانمبا خيدم مناء  هر ينظام امللكية الفكرية وتطو اس تخدام دور أأسايس يف لها 
عىل املدى الطويل وندرك التحدايت اليت تواجه نظام امللكية الفكرية عىل  رؤية املدير العام للويبوحنن موافقون مع 

حتدايت كبرية  علهيا أأن ترفعن املنظمة اذلي قال فيه اإ ونتفق مع حتليل الس يد فرانسس غري الصعيد العاملي. 
دارة فعاةل ومس تدامة وس يكون علهيا عىل وجه اخلصوص  لطلب املزتايد عىل أأنظمة امللكية لمواصةل هجودها لضامن اإ

لقة ابمللكية الفكرية، وضامن مشاركة الس ياسات والقواعد املتعوضع يف جمال  تعدديةال ظ عىل أأمهية ااحلفو الفكرية، 
، ومعاجلة اليت متكهنا من احتالل ماكنة ممتزيةأأكرب للبدلان النامية، واحلفاظ عىل جودة اخلدمات اليت تقدهما الويبو 

 يفوليته الثانية سينجح يف ن املدير العام وحنن مقتنعون أأ مسأأةل المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف الأمانة. 
در اصالتقرير ال ويف هذا الصدد، نعتقد أأن  .1008بدأأت يف عام اليت  والتس يريلإدارة املتعلقة ابالإصالحات تنفيذ 

والإدارة يف  للتس يريتضمن اس تعراضا واذلي ي نظومة الأمم املتحدة، التابعة مل مؤخرا عن وحدة التفتيش املشرتكة 
 القوي عمتد عىل الزتام املكس يكأأن ي للمدير العام وميكن رشادات مفيدة للمنظمة وادلول الأعضاء. س يتيح اإ الويبو، 
هنئن مرة أأخرى املدير العام لإعادة و مسؤولية مشرتكة بني املنظمة وأأعضاهئا. اليت يه  املتواصل يف هذه املهمةودمعها 

دارة املنظمة.  ".شكرا لمكو  انتخابه ونمتىن هل أأطيب متنياتنا للنجاح يف اإ

 وأأدىل وفد الهند ابلبيان التايل: .17

ىل أأصوات الوفود الأخرى لهتنئة املدير العام الس يد فرانسس  ن وفدي يضّم صوته اإ "شكرا الس يدة الرئيسة. اإ
عادة انتخابه لولية اثنية. وأأوّد أأيضا أأن أأهنّئمك أأنمت الس يدة الرئيسة عىل توجهيمك لالإجراءات بطريقة  غري عىل اإ

زاء الإجنازات اليت حققهتا املنظمة بقيادة الس يد غري يف الس نوات امخلس حكمية.  ونوّد أأن نعرب عن ارتياحنا اإ
برام معاهدتني دوليتني. وفامي خيص املهمة  املاضية، ل س امي يف امليض قدما جبدول الأعامل التقنيين اذلي تلكّل ابإ

أأجل امليض قدما جبدول أأعامل التمنية يف الويبو، وخباصة  القادمة، نرى أأنه ما زال يتعنّي بذل املزيد من اجلهود من
برام  أأنشطة التعاون الإمنايئ اخلاصة بتكوين الكفاءات والتدريب يف جمال امللكية الفكرية. كام متنح الهند أأولوية عالية لإ

ىل مزيد صك دويل لتوفري حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ا لتقليدي. ونتطلّع اإ
ىل حتسني عام يف معل الأمانة، مع ضامن مزيد من الفعالية واملساءةل  من الشفافية والشمولية يف معلية صنع القرار واإ

ومزيد من التوازن اجلغرايف فامي خيص موظفهيا. ونمتىن للمدير العام لك النجاح يف وليته. وشكرا لمك الس يدة 
 الرئيسة."

يطاليا ابلبيان التايل:وأأدىل وفد  .18  اإ

"الس يدة الرئيسة، الس يد املدير العام، حرضات املندوبني املوقرين، أأوّد أأن أأبدي دمعي للبياانت اليت أأدىل هبا 
وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأمّض صويت لأصوات املتحدثني السابقني لهتنئة الس يد فرانسس غري عىل تعيينه مديرا 

ن انتخابمك مبثابة ماكفأأة ومثرة ما أأظهرمتوه من همارة قيادية عىل مدى الس نوات الست املاضية. فقد عاما لولية اثنية. اإ 
اس تطاعت الوييو، بتوجهياتمك، التغلّب عىل الآاثر السلبية للأزمة الاقتصادية العاملية. وتتسم املنظمة اليوم بوضع 

دراج الإد دارية هامة، مثل اإ صالحات اإ ارة القامئة عىل النتاجئ، واعامتد اسرتاتيجية شامةل يف مايل سلمي وقد نفّذت اإ
ثبات دورها  برام معاهديت بيجني ومراكش، اإ ىل ذكل، أأعادت الويبو، ابإ جمال املوارد البرشية مؤخرا. وابلإضافة اإ
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فضل المتنيات ابعتبارها احملفل الرئييس للتقنني املتعدد الأطراف يف جمال امللكية الفكرية. وامسحوا يل، وأأان أأزّف لمك أأ 
ابلنجاح يف وليتمك الثانية، بأأن أأعرب لمك عن اقتناعنا بأأن ما أأظهرمتوه دوما من الزتام بعمل املنظمة وخربتمك ومعرفتمك 

ابمللكية الفكرية من الأمور اليت س متكّن الويبو من الربوز بشلك أأقوى ومتنحها القدرة عىل تلبية الاحتياجات املتغرّية 
ىل مواصةل العمل معمك ومع لدلول الأعضاء فهي يطاليا اإ ا واحتياجات أأوساط امللكية الفكرية الأوسع نطاقا. وتتطلّع اإ

بداع يف لك أأرجاء  موظفي املنظمة من أأجل تعزيز حامية واس تخدام امللكية الفكرية مبا يسهم يف تشجيع الابتاكر والإ
ىل ادلول العامل. وس ندمع هجودمك املتجددة يف سبيل ضامن أأن تبقى الويبو ا ملنظمة اليت توفر مساعدة تقنية قيّمة اإ

يطاليا أأن  ىل املبتكرين واملبدعني، وخباصة الرشاكت الصغرية واملتوسطة. وترى اإ الأعضاء فهيا وخدمات عالية اجلودة اإ
ليةل للويبو دورا كبريا يف حتديد أأدوار خمتلف الأطراف. ونأأمل حقا أأن تمتكّن ادلول الأعضاء من تذليل العقبات الق 

اليت ل تزال تقف يف طريق اعامتد معاهدة قانون التصاممي. وحنن ملزتمون أأيضا ابلنجاح يف مراجعة اتفا  لش بونة يف 
طال  نظام لش بونة. ول بّد أأن تبدي ادلول الأعضاء روحا عقالنية وبنّاءة  1025عام  مّما س ميهّد الطريق لإعادة اإ

رادة حقيقية يف جتاوز املواقف املتضارب ة. ويف اخلتام أأوّد أأن أأش يد برئيسة امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق عىل واإ
 ضامهنام لعملية انتخاب نزهية وشفافة. وشكرا لمك.

 وأأدىل وفد أأسرتاليا ابلبيان التايل: .19

"أأوّد أأن أأهئّن ادلكتور غري هتنئة حاّرة عىل جتديد تعيينه مديرا عاما للويبو. وأأعرب عن متنيات حكومة 
حراز النجاح يف قيادة الويبو. وحنصد اليوم مثار اجلهود اليت بذلها الكثريون منمك يف هذه أأسرتا ليا اخلالصة هل مبواصةل اإ

القاعة مّمن معلوا دون هوادة من أأجل دمع ادلكتور غري منذ ترش يحه أأول من قبل حكومة أأسرتاليا، وترش يحه 
ىل الأعضاء عىل الثقة اليت استمثروها مارس من قبل جلنة التنس يق. وتتوجه أأسرت  7اعتبارا من  اليا ابلشكر والتقدير اإ

ىل الوفود الأخرى لنقل اعرتاف أأسرتاليا ابلفضل  يف خدمة مصاحلهم عىل مدى الس نوات القادمة. وأأوّد أأيضا الانضامم اإ
جر  اءات الرتش يح والتعيني حيال رئيسة امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق ملا أأبدايه من همارة قيادية ممتازة منذ بدء اإ

يف شهر سبمترب املايض. ومن دواعي رسور أأسرتاليا أأن الروح التوافقية اليت وهّجت قرار جلنة التنس يق يه نفسها 
اليت وهّجت قرار امجلعية العامة اليوم. ودلينا لك الثقة أأن ادلكتور غري سيمتكّن، خالل الولية الثانية، من تعزيز 

حققها يف الس نوات الست املاضية، وذكل بتوجيه ادلول الأعضاء وابلتعاون معها. واللك املاكسب املؤسس ية اليت 
رساهئا يقتيض بذل هجود مّطردة. ونرحب ابلزتام ادلكتور غري املس متر،  صالحات مؤسس ية كربى واإ يعمل أأن قيادة اإ

ىل بلوغ مس توى الامتياز املؤس ىل خربة موظفي الويبو وتفانهيم، ابلسعي اإ يس واتباع أأفضل املامرسات استنادا اإ
الإدارية من أأجل خدمة مصاحل الأعضاء وأأوساط الأعامل ورشاكء الويبو الآخرين من أأحصاب املصاحل. وحتدث 

ادلكتور غري، دلى قبول تعيينه، عن الفرص الساحنة أأمام الويبو وعن التحدايت اليت جيب علهيا أأن جتاهبها يك تظّل 
ىل ا ىل  مليض قدما جبدول أأعامل امللكية الفكريةيف مقدمة اجلهود الرامية اإ العاملي. ومن الأمهية مباكن أأن نسعى كأعضاء اإ

مواصةل العمل سواي من أأجل اغتنام تكل الفرص والتصدي لتكل التحدايت. وتمثّن أأسرتاليا نظام امللكية الفكرية 
ر غري يدمع نظاما من هذا القبيل ويعّززه. ادلويل اذلي يتسم ابلفعالية والتوازن ونرى أأن جانبا كبريا من رؤية ادلكتو 

وما يشجعنا بوجه خاص أأن ادلكتور غري يعزتم الاس تفادة من الزمخ الناجت عن النجاح يف اعامتد معاهديت بيجني 
ومراكش من أأجل تعزيز ادلور التقنيين للويبو. ويرّسان أأيضا أأن ادلكتور غري الزتم مبنح الأولوية للمنو وحتسني التغطية 

ىل أأنظمة التسجيل ادلولية. ورؤية ادلكتور غري للس نوات الست القادمة تعطي املبدعني اجل ماكنية النفاذ اإ غرافية واإ
رشاف ادلكتور غري تتطلّع  واملبتكرين ما حيتاجونه من يقني ووضوح يف اقتصاد عاملي قامئ عىل املعرفة. وحتت اإ

ىل املشاركة يف ضامن بقاء الويبو يف مركز ال  طليعة فامي خيص تعزيز نظام امللكية الفكرية حىت تسهم يف أأسرتاليا اإ
 الإبداع والابتاكر والازدهار العاملي. ونعرب، مّرة أأخرى، عن هتانينا لدلكتور غري."
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 وأأدىل وفد سويرسا ابلبيان التايل: .30

"س يديت الرئيسة، نزول عند طلبك اخلاص ورغام عن نفيس لن أأطيل يف شكرك وشكر الس يد السفري 
عادة  آخذ اللكمة اليوم يك أأهئن املدير العام حبرارة عىل اإ فودي س يك، وسأأنتقل مبارشة للتعبري عن رغبيت الكبرية وأأان أ

د املدير العام، خبصاكل العالية اليت أأسهمت بال انتخابه عىل رأأس هذه املنظمة، وأأس تغل هذه الفرصة يك أأنّوه، الس ي
منازع يف جناح الويبو خالل وليتك الأوىل، عىل خمتلف الأصعدة. وسأأذكر ما ييل عىل سبيل املثال ل احلرص: 

التدبري املمتاز لشؤون املنظمة املالية ومزيانيهتا وما حصب ذكل من تعزيز لأنظمة التسجيل فسمح ذكل للمنظمة أأن 
ز بنجاح الأزمة املالية يف الس نوات الأخرية. وأأذكر أأيضا الإصالحات املتنوعة يف الأمانة، ول س امي برانمج التقومي تتجاو 

ومعاهدة مراكش يف  1021الاسرتاتيجي، فضال عن النجاح يف أأعامل التقنني اذلي جتّسد يف اعامتد معاهدة بيجني يف 
 وأأيضا وخاصةالس نوات املقبةل وس تكون هجود املدير العام وموظفيه . والآن، تواجه املنظمة حتدايت كبرية يف 1023

هجود مجيع ادلول الأعضاء رضورية يك تس تطيع الويبو الاس مترار يف رفع تكل التحدايت بنجاح. وحنن اليوم نريد 
ع التطورات الرتكزي عىل حّل تكل التحدايت وتسخري لك طاقاتنا ذلكل. فعوملة الاقتصاد واملبادلت التجارية وتسار 

حلاحا من جانبنا، وللجميع، يف احملافل املتنوعة  التكنولوجية وقضااي التمنية املس تدمية، لكها أأس ئةل تقتيض أأجوبة أأكرث اإ
سهاهما التقين  ذا أأن تواصل اإ اليت نشارك فهيا، ل س امي وأأن امللكية الفكرية يه من عنارص تكل القضااي. وعىل الويبو اإ

 جمال اختصاصها وتظل يف مركز الكفاءة العاملية فامي يتعلق بقضااي امللكية الفكرية اليت تعّد يف هذا احلوار ادلويل يف
ىل رفع قمية أأنظمة التسجيل العاملية من  جمال اختصاصها الأّول. وعىل املس توى العميل، ينبغي مواصةل اجلهود الرامية اإ

بة لالحتياجات املزتايدة للمس تخدمني وامجلهور عامة. خالل حتسني أأداهئا وتوس يع تغطيهتا العاملية من أأجل الاس تجا
صالح نظام لش بونة وحالت  ىل اإ متام الأعامل الرامية اإ ل أأن نرّحب ابلقرتاب من اإ ويف هذا الصدد، ل يسعنا اإ

ىل رفع الفعالية واجلودة يف خدمات نظام  ىل نظايم مدريد ولهاي، فضال عن اجلهود الرامية اإ الانضامم اجلديدة اإ
ن أأنظمة التسجيل، ويف مقّدمهتا نظام الرباءات، يه اليت أأعطت للويبو، ول تزال مع اهدة التعاون بشأأن الرباءات. اإ

، العديد من الأنشطة جارية التقننيتعطهيا قوهتا وجناهحا، ويه اليت متول معظم أأنشطهتا. وعىل صعيد أأنشطة 
ىل حلول مفي دة مجليع الأطراف املعنية. ومن ابب اذلكر ل احلرص، أأوّد وتس تحق اهامتمنا يك تنهتيي يف هناية املطاف اإ

أأن أأذكر هنا الأنشطة اجلارية من أأجل مراجعة نظام لش بونة، ومرشوع معاهدة قانون التصاممي، وأأعامل اللجنة 
احلكومية ادلولية للمعارف التقليدية، وهيئات الب  وغريها من املسائل املطروحة يف برانمج معل حق املؤلف. 

ىل تطّور الإنرتنت، ل بّد من الاهامتم بقطاع حق املؤلف يف الس نوات املقبةل، وينبغي للويبو أأن تسامه يف واب لنظر اإ
ل أأن نؤيّد مواصةل العمل عىل  املسائل املتعلقة ابلسو  الرمقية العاملية. وعىل املس توى التنظميي والهيلكي، ل يسعنا اإ

انة. ويف هذا الإطار، ينبغي الاهامتم يف الس نوات القادمة ابلقوى العامةل يف هذه تعزيز نتاجئ الإصالح وحتسيهنا يف الأم
املنظمة بصورة خاصة، أأي لك موظفي املنظمة وعىل لك املس توايت، حىت يعّم دلى امجليع وأأكرث من أأي وقت مىض 

حساس ابلنامتء للمنظمة بأأهدافها ونتاجئها، من خالل نظام جيّد للماكفأأة والرتقية ا لقامئة عىل الكفاءات واخلربة يف اإ
ذ  ننا نسعد اإ براز اجلهود امجلاعية املطلوبة من الأمانة وادلول الأعضاء معا، فاإ العمل. ولتحقيق هذه الأهداف بنجاح واإ

ذ نظل عىل عادتنا نعمتد عىل موظفني مؤهلني وملزتمني  نراك، الس يد املدير العام، وأأنت متسك بدفّة هذه املنظمة، واإ
نظمة. س يدي الرئيس، ابمس سويرسا، أأوّد أأن أأتعهّد كل بدمعنا الاكمل كل يك يتس ىن كل أأداء همامك أأداًء هبذه امل 

 اكمال خالل وليتك الثانية وكل منا لك الهتاين، مع شكري العميق."

 وأأدىل وفد هنغاراي ابلبيان التايل: .32

ىل لك اذل ين هنّئوا الس يد غري عىل جتديد تعيينه "شكرا س يديت الرئيسة. توّد هنغاراي أأيضا أأن تضّم صوهتا اإ
مديرا عاما للويبو. وخالل املراحل الأوىل ومعلية الاختيار، برهن الس يد غري بوضوح عىل قدرته يف التفاعل بدمع 
قلميية. وهذه القدرة عىل بناء توافق الآراء يف املنظمة ومعرفته العميقة  من امجليع ومن الأعضاء من لك اجملموعات الإ

ه الواسعة يف مجيع جمالت امللكية الفكرية يه ثروة حقيقية للمس تقبل. وحنن، س يديت الرئيسة، مثل لك وخربت
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الأعضاء الأخرى اليت أأخذت اللكمة، نقّدر كل ونعرتف كل ولرئيس اللجنة بقيادتكام وكفاءتكام يف الإرشاف عىل 
ىل الس نوات الست املقبةل لهذه امل  هداف كام سعى العملية الانتخابية. وابلنظر اإ نظمة، تظل هنغاراي عىل دمعها للأ

ىل حتقيقها الس يد غري والزتم هبا خالل وليته املاضية ويعزتم مواصلهتا يف املس تقبل. ونعتقد حبزم أأن مواصةل تطوير  اإ
وليس أأنظمة امللكية الفكرية العاملية، ويه نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي، وأأخريا 

آخرا نظام لش بونة، وقضااي التوازن يف أأعامل التقنني وتعزيز الإصالحات املؤسس ية، لكّها تظل قضااي مركزية يف  أ
ننا واثقون أأيضا من أأن التعاون املمتاز القامئ بني  لملكية الفكرية والويبو يف جمالت خمتلفة املكتب الهنغاري ل املنظمة. واإ

ننا واثقون من أأن الس يد غري هل الكفاءة الفريدة والالزتام سزيداد متانة وقوة يف الفرتة الق ادمة. س يديت الرئيسة، اإ
ىل النجاح، وحنن نؤكد هل الزتام هنغاراي ودمعها جلهوده. وشكرا كل س يديت  الرئيسة." الثابت للسري ابلأهداف اإ

 وأأدىل وفد أأملانيا ابلبيان التايل: .31

ىل مديران العام القدمي واجلديد  "شكرا س يديت الرئيسة. امسحي يل يف هذه املناس بة وملرة أأوىل أأن أأتوجه اإ
مبارشة. س يدي ادلكتور غري دعين أأن أأعرب كل عن هتاين حكوميت وبطبيعة احلال هتاين اخلاصة والشخصية عىل 

يتك املقبةل. والويبو هذه املنظمة الرائدة يف جمال انتخابك من جديد مديرًا عامًا. أأمتىن كل النجاح لك النجاح يف ول
ادلكتور غري يف فقد شّدد امللكية الفكرية تكتيس أأمهية حمورية يف أأملانيا اليت تنتفع خبدماهتا العاملية أأقىص الانتفاع. 

ذ معلت يف عدة هيئات من هيئات الويبو ومع ز  القبول خطاب مالء كرث يف عىل أأمهية فهم مشرتك للملكية الفكرية. واإ
ذا أأن تعمتد عىل دمع وفدي  ماكنك اإ هذه القاعة ابذلات عىل مدى العامني املاضيني، لبد يل أأن أأوافق معك متامًا. وابإ

ابملطلق وفريقه يف جنيف لس تخدام نظام متواز وفعال يهنض ابلبتاكر عىل املس توى العاملي والتمنية والإبداع، فضاًل 
 امتعية يف مجيع ادلول الأعضاء. جزيل الشكر وابلتوفيق."عن التمنية الاقتصادية والاج

 وأأدىل وفد الربازيل ابلبيان التايل: .33

ىل املدير العام، الس يد فرانسس غري مبارشة. الس يد املدير العام، ابمس  "س يديت الرئيسة، أأوّد أأن أأتوجه اإ
ن الربازيل لوا عادة انتخابمك. اإ ثقة من أأن الويبو، خالل الس نوات السّت حكومة الربازيل، أأوّد أأن أأهنئمك مبناس بة اإ

املقبةل من وليتمك املقبةل، سوف تس تفيد من كفاءتمك وخربتمك يف قيادة العمل عىل القضااي املهمة يف برانمج معل 
املنظمة. وهذه القناعة انبعة من اعرتاف لمك بكفاءتمك الشخصية ولكن أأيضا من التحليل املوضوعي للنتاجئ احملققة 

معاهدة لتيسري يتمك الأوىل. ونوّد عىل وجه اخلصوص الإشادة ابلزتاممك الشخيص بنجاح املفاوضات حول خالل ول
عاقات أأخرى يف قراءة  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ النفاذ اإ

اليوم أأن أأقّدر لمك ما أأبديمتوه من عزم عىل  . ومنذ البداية، اكنت هذه املسأأةل من أأولوايت بدلي وحرّي يباملطبوعات
برام املعاهدة. وكذكل، تقّدر الربازيل تفانيمك يف العمل للسري قدما ابملسائل اليت هتّم البدلان النامية، مثل  النجاح يف اإ

التقليدية والفوللكور. املفاوضات اجلارية يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 
وهجودمك من أأجل تعممي التوصيات امخلس والأربعني من جدول أأعامل التمنية يه جديرة ابلتنويه. وقد أأجنز العمل عىل 

ىل التمنية الاقتصادية للعديد من  تنفيذ تكل التوصيات حتت قيادتمك. وتكتيس هذه املسائل أأمهية كربى ابلنس بة اإ
لتأأكيد من جديد عىل الزتاهما ابلعمل البناء من أأجل حتقيق توافق الآراء الالزم يف الويبو بغية البدلان، وتوّد الربازيل ا

ليمك من  نفاذها، مع ضامن التوازن فامي بني مصاحل ادلول الأعضاء عىل اختالفها. واإ مواصةل الهنوض ابمللكية الفكرية واإ
عادة انتخابمك. وشكرا."  جديد هتانينا مبناس بة اإ

 لكريس الرسويل ابلبيان التايل:وأأدىل وفد ا .34

ىل املتحدثني من قبهل يك هينّئك وهيئّن رئيس جلنة التنس يق  "س يديت الرئيسة، يضم الكريس الرسويل صوته اإ
عادة انتخابه. ويتوقع الكريس الرسويل أأن هذه املنظمة ستس متر  وهيئّن بصورة خاصة املدير العام فرانسس غري عىل اإ
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ه. والكريس الرسويل مس تعد للتعاون. وتشهد بقاع عديدة يف العامل اليوم تطّورا هائال، رمغ حنو التوجه السلمي بقيادت
أأن ذكل يتحقق من خالل اسرتاتيجيات خمتلفة، وهو مصبوغ بتحدايت مس مترة. ولك تكل اجملالت تأأخذ ماكهنا مضن 

والتكنولو.ي لوحده غري اكف. ول بّد القوى اليت من شأأهنا أأن تؤدي دورا رئيس يا يف املس تقبل. والتقدم الاقتصادي 
أأن تكون التمنية متاكمةل. فاخلروج من التخلف الاقتصادي ل يكفي حلل املشالك املعقّدة لتقدم البرشية. ويرسي 

ذكل عىل البدلان الرائدة يف التقدم كام عىل البدلان املتقدمة اقتصاداي وحىت تكل اليت ل تزال حتت وطأأة الفقر. لك 
ان قد تعاين ليس فقط من لك أأشاكل الاس تغالل ولكن أأيضا من العواقب السلبية عندما يكون المنو غري هذه البدل

نتاج الأديب  املتوازي مصحواب بعدم املساواة. والكريس الرسويل يقّر بدور نظام حامية امللكية الفكرية يف الهنوض ابلإ
العام. ويف الوقت ذاته، يشّدد عىل الأبعاد الأخالقية والعلمي والفين، ومعوما ابلنشاط الابتاكري خلدمة الصاحل 

ن مثرة التقدم العلمي عوضا من  والاجامتعية بطريقة فريدة تشمل التفاعل بني الناس. وكام قال يوحنا بولس الثاين، فاإ
ة. ولطاملا نظر أأن تسّخر خبدمة البرشية مجعاء، فهيي غالبا ما توّزع بطريقة تزيد من تفامق عدم املساواة أأو جتعلها دامئ

ىل هذه املسأأةل يف حمافل أأخرى رهن اجامتعي عىل لك ملكية خاصة، مبا فهيا امللكية  ، فهناكالكريس الرسويل اإ
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص معايق البرص  ىل تسهيل النفاذ اإ الفكرية واملعرفة. واملعاهدة التارخيية الرامية اإ

طبوعات اليت مّت توقيعها يف العام املايض مبراكش تدل عىل أأن القانون وحده ينبغي والأشخاص العاجزين عن قراءة امل 
أأل يضع حدودا بال مرّبر عىل أأساس يات التعلمي وماكحفة اجلوع واملرض والفقر. وتدل مؤرشات امللكية الفكرية العاملية 

اون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي نتاجئ أأنه خالل ولية املدير العام احلالية، حقّقت أأنظمة معاهدة التع 1023يف 
يداع امللكية الفكرية عرب الأقالمي. ويف الفرتة من  ىل  1007ممتازة، مع تفاوت يف توزيع اإ ، شهدت الرباءات 1021اإ

ىل البدلان متوسطة ادلخل. ورمغ  والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية توهّجا يف البح  من البدلان مرتفعة ادلخل اإ
يداعات الرباءات تمت يف ماكتب امللكية الفكرية للبدلان مرتفعة ادلخل من امللكية الفكرية،  ذكل، ن أأغلبية اإ %، 74فاإ

% من نشاط الرباءات عامليا. والتحدي اذلي 3,1يف حني أأن البدلان ذات ادلخل املنخفض فمتثل لكها جممتعة حوايل 
ىل واقع بنظام ميرّس للملكية الفكرية وفعال يعود ابلفائدة عىل  س نواهجه يف الس نوات املقبةل هو ترمجة هدفنا املشرتك اإ

جياد احللول للتحدايت اليت تواجه البرشية مجعاء. ولك البدلان  ن خيال الإنسان ل حدود هل وهو قادر عىل اإ امجليع. اإ
ذا مج  عنا هماراتنا يف وخّسرانها تسامه بعطاء فريد حتققه من تقاليدها الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والروحانية. واإ

ننا سنتعاون ملواهجة حتدايت اليوم والغد. ومن اجملالت املهمة اليت عىل هذه املنظمة حبهثا نذكر  خلدمة الصاحل العام فاإ
ىل اتفا  حول نص صك قانوين  مناقشات جديدة تسرتعي الاهامتم اخلاص لوفد الكريس الرسويل، مثل التوصل اإ

امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي دويل من شأأنه أأن يضمن 
والفوللكور والسري قدما يف املفاوضات حول معاهدة محلاية هيئات الب ، ومراعاة التطورات التكنولوجية الرسيعة، 

ىل املدير العام  فضال عن التصديق عىل معاهدة مراكش. ويف اخلتام، س يديت الرئيسة، أأوّد أأن أأتوّجه من جديد اإ
عادة انتخابه وأأعرب اثنية عن عزمنا عىل التعاون معه ومع الأمانة خالل وليته اجلديدة. وشكرا  بأأحر الهتاين مبناس بة اإ

 كل س يديت الرئيسة."

 وأأدىل وفد بولندا ابلبيان التايل: .35

وتدمع بولندا أأيضا تقرير جلنة الويبو  "يؤيد وفد موقف منسق مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق.
عادة تعيني ادلكتور 1024مارس  7للتنس يق الصادر يف  جراء الانتخاب. ونساند اإ . ونود أأن نعرب عن رضاان ابإ

ن بولندا عىل اقتناع بأأن  ليه بأأحر الهتاين والمتنيات للمس تقبل. اإ فرنسس غري يف منصب املدير العام للويبو ونتقدم اإ
فرانسس غري الساطعة عىل الصعيد املهين وادلبلومايس وحنكته وخربته ومعرفته س يلعب لكها دورًا  همارات ادلكتور

ننا عىل ثقة بأأن  ذاكء وعي أأكرب بقضااي امللكية الفكرية. واإ أأساس يًا يف ترس يخ أأسس الويبو عىل الساحة ادلولية ويف اإ
ية امللكية الفكرية يف العامل والتصدي للتحدايت يف الويبو بقيادته ستس متر يف تشجيع النشاط الإبداعي والهنوض حبام

نه لرشف عظمي لنا أأن نواصل العمل مع ادلكتور غري للس نوات املقبةل.  شؤون الشفافية واملسائةل وحسن التدبري. واإ
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ليه يف املس تقبل وأأفضل مساعدة من أأجل الاس مترار يف تدبري شؤون  ليه باكمل دمعنا يف لك ما يبادر اإ ونتقدم اإ
 نظمة وتعزيزها ويف العالقة بني الويبو ومجهورية بولندا. شكرا س يديت الرئيسة."امل 

 وأأدىل وفد نيجرياي ابلبيان التايل: .37

عادة  هيئّن "شكرًا س يديت الرئيسة. يود وفدي أأن  عادة انتخابه واإ املدير العام، ادلكتور فرانسس غري عىل اإ
ننا نقدر النجاحاتتعيينه مديرًا عامًا. كام أأود أأن أأؤكد دمع وفدي للع  اليت حقّقها مل معه من أأجل ولية اثنية انحجة. واإ

. مثل هذه املنظمة منظمة ديناميكية قيادةوالتحدايت اليت عرفها خالل وليته الأوىل. ونقر أأيضًا بأأن من غري السهل 
ننا نؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية ننا  مع علمنا ابملهمة، و واإ الشاقة اليت تنتظر املدير العام فاإ

ىل برانمج معل يتسم مبزيد من التوازن يف بنية امللكية الفكرية العاملية ومبزيد من الإنصاف والقسطاس يف  ندعو اإ
ىل و  ،، مبا يف ذكل داخل فريق الإدارة العليايف املنظمة التوزيع اجلغرايف الاستامثر الاسرتاتيجي يف أأفريقيا اليت ل اإ

حراز تقّدم مماثل وفدي يرى زال تعج مبوارد هائةل مل تس تغل بعد. و ت جناز جناح مضمون متبادل هو أأن اإ لفائدة واإ
 الويبو. ونؤكد من جديد دمعنا وتطلعنا للعمل معمك. شكرا."

 ابلبيان التايل: السلفادوروأأدىل وفد  .37

يف أأداء وسهوةل ما أأبديته من همنية  عىل شكرك، أأن أأ حكومة السلفادورأأود، ابمس  .رئيسةالشكرا س يديت "
ىل رئيس جلنة التنس يق و . ادلقيقةهذه العملية همامك عىل طول   ود.عىل ما بذهل من هجنتوجه ابلشكر أأيضا اإ

مرحشني للحكومة السلفادور ابمس متنان خاص عن ا التعبريس يكون من اجملحف للغاية من جانب وفدي عدم و 
وأألفريدو  يوري س يلينتالالسادة سفراء ال سلوك مثايل أأثناء هذه العملية، ومه ه من عىل ما أأبدو خرين لهذا املنصب الآ 

نؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان و . أأونياما املدير العام احلايل جيفريانئب م وو سويسك
وس نويل . تعيينهعادة عىل اإ فرانسس غري  الس يد للمدير العامانينا هتود أأن نقدم بدوران أأمرياك الالتينية والاكرييب ون

ىل  عوةادلاهامتما لعملية التشاور و  يضاأأ  يف الوقت املناسب لتشكيل فريق اليت س يطلقها املدير العام  تقدمي الطلباتاإ
ىل ضامن متثيلاملدير العام ، كام قال ليتاو الإدارة العليا   جغرايف هذا الصباح، ينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار احلاجة اإ

ىل جانب المتوازن بني املناطق وبني اجلنسني  اليت عرضها رؤية نؤيد النريد أأيضا أأن و . املطلوبة هاراتامل قدرات و اإ
أأن معل هذه املنظمة جيب أأن عىل ؤكد ند أأن نو التحدايت املقبةل و خبصوص الس يد غري هذا الصباح  املدير العام
ىل دماج مبادئ التمنية يف لك  يستند اإ السلفادور ثقهتا يف هذه  وجتددبنا. و لتحسني رفاهية شعبه نقوم نشاط اإ

مجيعا ولكن أأيضا بوصفها اليت نعرفها  دارة املعاهدات املتعلقة ابمللكية الفكريةلإ مؤسسة  ابعتبارها املنظمة، ليس فقط
و ل . منايئاها الإ مس تو مع مراعاة دلول وساكهنا للصاحل العام ا وضع امللكية الفكرية يف خدمةضامن ملكفة بمنظمة 

ل أأن ن  واهجة هذا ان الاكمل من أأجل موفد دمعنعرب هل عن وليته اجلديدة و يف متىن لك النجاح للمدير العام يسعنا اإ
 ".حسن اس امتعمكشكرا عىل و  التحدي اجلديد.

 وأأدىل وفد لتفيا ابلبيان التايل: .38

جراء الانتخاب. ونتقدم "شكرا س يديت الرئيسة. نود ابمس مجهورية لتفيا أأن نعرب عن تقديران  لشفافية اإ
ننا  عادة تعيينه مديرا عاما للويبو واس تعداده قيادتنا يف الس نوات املقبةل. واإ ابلهتاين الصادقة للس يد فرانسس غري عىل اإ

ملامه بنظام امللكية الفكرية س ميكنه من مواهجة التحدايت اليت تنتظر  نعتقد أأن خربة الس يد غري الطويةل يف الويبو واإ
ن عامل امللكية الفكرية حمفوف ابلتحدايت الو  يبو عىل املدى املتوسط والبعيد وكام قال الس يد غري نفسه مؤخرا، اإ

ىل  ننا متأأكدون بأأنه لن يضيع فرصة وسيتغلب عىل التحدايت ويعزز موقع الويبو أأكرث. وليس اإ آن واحد. واإ والفرص يف أ
ل مبشاركة مجيع ادلول الأعضاء وسنبذل لك  ما دلينا من مساعدة لتحقيق تكل الأهداف. شكرًا س يديت ذكل سبيل اإ

 الرئيسة."
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 وأأدىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلبيان التايل: .39

تؤيد الولايت املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. وهنئن الرئيسة.  ةس يدال "شكرا كل، 
ىل  ننا نتو  اإ ن الويبو هيئة دولية هممة متيض قدما ابملصاحل الاقتصادية العاملية، مبا فهيا مصلحتنا. واإ املدير العام. اإ

ىل  ن الولايت املتحدة العمل مع امجليع يف هذه القاعة فنضمن أأن تظل الويبو قوية تطلع اإ الأمام. س يديت الرئيسة، اإ
ىل العمل عن كثب مع املدير  ملزتمة متاما مببدأأي الشفافية واملساءةل يف مجيع املنظامت ادلولية. ويف هذا الصدد نتطلع اإ

آليات الرقابة. كام املنظمة العام والأمانة وزمالئنا من ادلول الأعضاء لنكفل حسن التدبري يف  ىل بدء مبا فهيا من أ نتطلع اإ
ايه أأوىل الأولوايت. شكرًا س يديت الرئيسة."  هذا التعاون معتربين اإ

 وأأدىل وفد حاتيلند ابلبيان التايل: .40

ىل سائر الوفود ويعرب عن اكمل دمعه لتعيني الس يد الرئيسة.  ةس يدال "شكرا كل،  يود وفدي أأن ينضم اإ
ه الآراء يف جلنة التنس يق. وتشدد حاتيلند عىل أأمهية معل فرانسس غري مديرا عاما للويبو لولية اثنية كام اتفقت علي

سهامه يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية لدلول الأعضاء. وقد حتقق قدر كبري من التقدم بقيادة  الويبو من حي  اإ
ذ أأبرمت املعاهدات وأأجنزت الأنشطة يف جمال تقدمي خدمات امللك  ية املدير العام خالل الس نوات الست املاضية اإ

ىل الأمام نرى أأن الكثري من العمل ينتظر الويبو  ذ ننظر اإ برام معاهديت بيجني ومراكش. واإ الفكرية، مبا يف ذكل اإ
دماج املقاربة الإمنائية يف مجيع أأنشطة  ول س امي ضامن الإنصاف يف اقتسام املنافع املتأأتية من حامية امللكية الفكرية واإ

دارته عىل س امي ما يتعلق مهنا  الويبو ول ننا عىل ثقة بأأن املدير العام قادر بتارخيه وقيادته واإ بتقنني امللكية الفكرية. واإ
العمل مع ادلول الأعضاء وتوجيه املنظمة حنو مزيد من الإجنازات. ونود س يديت الرئيسة أأن هنئن املدير العام من 

زاء املنظم زاءه واإ  شكرا." ة.خاللمك ونؤكد من جديد دمعنا والزتامنا الاكملني اإ

 وأأدىل وفد كونغو ابلبيان التايل: .42

ن وفدي يعرب عن رسوره لتوليمك رئاسة هذه ادلورة من دورات امجلعيات. وهذه ادلورة  "الس يدة الرئيسة، اإ
عادة انتخاب املدير العام يويم  وتركّز عىل تأأكيد ذكل الانتخاب، فضال  1024مارس  7و 7تُعقد بعد شهرين من اإ

طابع تقنيين. ويأأيت تأأكيد انتخاب الس يد فرانسس غري مديرا عاما لولية اثنية يف س يا  عام  عن النظر يف بند ذي
، ابعامتد معاهديت بيجني ومراكش ومواصةل املسارات التقنينية للمرشوعات التفاوضية 1023و 1021اتسم، يف عايم 

نغو، أأهئّن املدير العام وأأمتىن هل لك . وابمس سعادة السفري املمثل ادلامئ مجلهورية الكو 1024الأخرى خالل عام 
 التوفيق يف تنفيذ وليته. وشكرا لمك."

 وأأدىل وفد كندا ابلبيان التايل: .41

عادة انتخابه مديرا عاما  آخذ اللكمة ابمس كندا لأهئّن الس يد غري مبناس بة اإ "الس يدة الرئيسة، يرسين أأن أ
دارة السلمية واحلو  مكة الرش يدة لواكلت الأمم املتحدة املتخصصة. وابلتايل نوّد ملنظمتنا. وتويل كندا أأمهية ابلغة لالإ

. وابلفعل، ل بّد أأن تظّل املبادئ 1023التأأكيد يف هذا الصدد عىل اس تكامل برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف عام 
لهيا ذكل الربانمج راخسة بشلك متني يف معل منظمتنا ونأأمل ماكنية  والأهداف واملامرسات اجليدة اليت ارتكز اإ يف اإ

مواصةل التعويل عىل الس يد غري لضامن ذكل. كام نشّجع الويبو عىل الاسرتشاد دوما بأأفضل املامرسات املُنهتجة يف 
ىل حتسني ممارساهتا الإدارية. والإدارة السلمية اليت  سائر واكلت الأمم املتحدة املتخصصة يف سبيل السعي، ابس مترار، اإ

ىل تقارير ُمعدة بوضوح ، واحلومكة الرش يدة، هام مفتاحا النجاح يف تنفيذ ولية منظمتنا، مّما  تقوم عىل النتاجئ وتستند اإ
يقتيض الرتكزي علهيام. ونوّد التأأكيد أأيضا، كام فعهل الياابن ابمس اجملموعة ابء، عىل ادلور احملوري اذلي تؤديه الويبو 

يرادات منظمتنا. وتؤيد 90ي ميثّل أأكرث من ابعتبارها مقدم خدمات ملس تخديم نظام امللكية الفكرية، اذل % من اإ
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كندا مبادرات من قبيل منتدى الويبو اذلي يقّرب بني واقع مس تخديم نظام امللكية الفكرية وأأعامل جلاننا، ونأأمل يف 
دارة الس يد غري. الس يدة الرئيسة، نوّد أأن نعرب جمّددا عن هتانينا الصادقة للس يد  أأن تس متر تكل الأنشطة حتت اإ

 غري ونؤكّد هل دمع كندا وتعاوهنا املتواصلني حياهل وحيال الويبو وأأعاملها املهمة."

 وأأدىل وفد غواتاميل ابلبيان التايل: .43

. وأأوّد أأن أأعتذر نيابة "شكرا س يديت الرئيسة. يوّد وفد بدلي أأن يتقدم ابلهتاين كل يف رئاسة هذه امجلعيات
دواردو س برييسن اذلي اكن  من املقرر أأن يلقي هذه اللكمة، ولكنه حاليا خارج جنيف يف هممة عن غياب السفري اإ

ىل بيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأهئّن أأيضا الس يد فرانسس غري  هصوتوفد بدلي رمسية. ويضم  اإ
ننا لنؤكّد من جديد عادة انتخابه ملنصب مدير عام املنظمة العاملية للملكية الفكرية. واإ عزمنا مواصةل العمل من  مبناس بة اإ

ذ نقّدر دوره احليوي والرائد خالل وليته السابقة،  أأجل حتقيق الأهداف واملرايم احملددة للس نوات السّت املقبةل. واإ
ىل فرتة جديدة بنفس التوجه، ومع تعزيز التواصل والمتثيل اجلغرايف والشافية يف املرشوعات املقبةل لكها.  ننا نتطلع اإ فاإ

رساء س بل التفاوض عل املس توى متعدد  قدرهاّق وحنن نقّدر ح ىل اإ لك أأنشطة الويبو يف جمال التقنني الرامية اإ
ىل  آليات قانونية وتنفيذها من أأجل الاس تجابة لنشغال ادلول وتلبية احتياجاهتا ابلنظر اإ الأطراف بغية وضع أ

ن وفد غواتاميل يتطلع ابهامت جراؤها خالل التحدايت اجلديدة يف هذا اجملال. وذلكل، فاإ ىل مواصةل املباحثات املقرر اإ م اإ
ىل اتفاقات ملموسة تعود ابلفائدة عىل ماليني  هذه الولية اجلديدة، واملشاركة فهيا بطريقة بناءة بغية التوصل اإ

ليمك خبالص المتنياتالأشخاص اذلي يضعون ثقهتم يف نظام امللكية الفكرية. ويف اخلتام، نتقدم  يف هذه الولية  اإ
 ديدة. وشكرا."اجل

 وأأدىل وفد أأنغول ابلبيان التايل: .44

بنن ابمس بيان اجملموعة الأفريقية و ابمس كينيا وفد  ي أأدىل بهاذل البيانمجهورية أأنغول تؤيد ، الرئيسةس يديت "
ىل وأأغتمن هذه الفرصة لأتقدم بأأحر الهتاين  .البدلان الأقل منوا اثنية  ةوليلإعادة تعيينه ل الس يد فرانسس غرية خفاماإ

عادة انتخابمك عىل رأأس الس يد املدير العام، ايف منصب املدير العام للويبو.  ن اإ  ابلنس بة لنا صدفة، بلليس لويبو اإ
نه، بأأنمك  اوفد مجهورية أأنغول مقتنع ويظلادلول الأعضاء يف خشصمك.  هاضع اليت ت ثقة ، دليل عىل ال عىل العكس اإ

ىل ملنظمة خدمة ايف وخربات  رفامعما اكتسبمت من  تسخرونس  اذلي يصعب توافق الآراء من أأجل التوصل اإ
الوقت اذلي يسري فيه  يفاليت ختتلف حولها الآراء  ل الأعضاء بشأأن القضااي املعقدةبعض الأحيان بني ادلو يف  حتقيقه
ن الس يد املدير العام،  .عوملةحنو املزيد من العاملنا  من  عنرصايف رأأينا يت تعّد ال الفكريةتعترب أأن معاجلة املوارد أأنغول اإ

لهيا القدرات اليت تفتقر  تعزيزهنا ل ميكن الاس تغناء عالعنارص الأساس ية اليت ل  هامتم حتظى ابمعظم بدلاننا جيب أأن اإ
املبادرات اليت س تقومون هبا من أأجل س ندمع و للتعاون من أأجل التمنية.  ارئيس ي رشياكبصفهتا خاص يف هذه املنظمة 

جياد ماكاملبادرات نفسها س أأن بثقة وحنن عىل الثانية،  ضاء خالل وليتمكدلول الأعمصلحة ا يف نهتا تساعد بدلاننا عىل اإ
 ."شكرا لمكو جممتع الأمم. 

 وأأدىل وفد ابكس تان ابلبيان التايل: .45

عادة انتخابه. فقد حققت الرئيسة.  ةس يدال "شكرا كل،  ىل الوفود الأخرى لهنئن املدير العام عىل اإ ننا ننضم اإ اإ
ننا نعقد الأمل عىل أأن حتقق املزيد يف الس نوات الآتية، ولا س امي تنفيذ  لويبو الكثري يف الس نوات القليةل املاضية، واإ

نصافا يف الأمانة. ونمتىن النجاح لك النجاح  ىل توازن جغرافيا أأكرث اإ جدول أأعامل التمنية وتكوين الكفاءات. ونتطلع اإ
ىل العمل معه. أأشكرك س يديت الرئيسة."للمدير العام يف مساعيه املقبةل ونتطل  ع اإ
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 وأأدىل وفد الأرجنتني ابلبيان التايل: .47

بداء ارتياهحا حيال الإجراء اذلي اس ُتمكل للتّو واخلاص برتش يح  ن الأرجنتني توّد اإ "شكرا الس يدة الرئيسة. اإ
ئيسة امجلعية العامة ورئيس وانتخاب املدير العام، والإعراب عن شكرها مجليع الأشخاص اذلين شاركوا فيه، وخباصة ر 

عادة انتخابه. وتبدي الأرجنتني ارتياحا كبريا  جلنة التنس يق. كام تعرب عن هتانهيا اخلالصة للس يد فرانسس غري عىل اإ
جنازات اليت حققها خالل وليته الأوىل ودلهيا تطلعات كبرية فامي خيص الأنشطة اليت س ُيضطلع هبا يف املس تقبل  لالإ

ىل مواصةل العمل مع الس يد غري من أأجل الهنوض بنظام دويل للملكية الفكرية ابلتعاون مع الوي  بو. ويه تتطلّع اإ
 يتسم ابلتوازن ويسهم يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وشكرا لمك."

 وأأدىل وفد كوت ديفوار ابلبيان التايل: .47

ن كوت ديفوار تؤيد البيان اذلي أأد ىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وترحب، يف "الس يدة الرئيسة، اإ
-1024هذا الصدد، بتجديد تعيني الس يد فرانسس غري لولية اثنية يف منصب املدير العام ملنظمتنا املشرتكة للفرتة 

شادة ُمس تحقَة ابملدير العام اجلديد عىل بصريته وهمارا1010 ته . ويف هذه املناس بة، تود كوت ديفوار أأن تش يد اإ
املهنية الكبرية. وقد أأعادت، يف هذا الصدد، تأأكيد تأأييدها هل واس تعدادها عىل مساعدته يف الهنوض مبهامه وجماهبة 

ماكنية انتفاع لك  رساء نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن وابإ التحدايت اليت تواهجها امللكية الفكرية، ول س امي اإ
ن ب دلي يود أأن يقّر ابلفضل للس يد فرانسس غري عىل التعاون املثايل اذلي اس تفادت البدلان به. الس يدة الرئيسة، اإ

منه كوت ديفوار يف وليته الأوىل. وتمتىن أأن تكون الولية الثانية أأكرث خساًء يف هذا املضامر. وشكرا الس يدة 
 الرئيسة."

 وأأدىل وفد رسي لناك ابلبيان التايل: .48

آس يوية و تؤيد بيان ا أأنرسي لناك تود الرئيسة،  ةس يدال " أأن هتئن  و مجموعة جدول أأعامل التمنيةبيان جملموعة ال
عادة انتخابعىل ادلكتور فرانسس غري  نعرب عن تقديران للعمل املمتاز اذلي قام به فريق و للويبو.  اعام امدير  هاإ

ونأأمل أأن  ،صب املدير العامثانية يف منال ولية الالنجاح يف فرتة  للس يد غرينمتىن و الإدارة يف الس نوات املاضية. 
وتش يد نظام امللكية الفكرية العاملي كلك. ول يف حتقيق نتاجئ هممة ابلنس بة للبدلان النامية،  ،حتت قيادته ،ر الويبوس متت 

برام معاهدة مراكش لهامة ال جنازات ابلإ رسي لناك  برام لويبو يف العام املايض، مبا يف ذكل اإ ني. يجمعاهدة ب بعد اإ
لويبو. عىل أأنشطة االيت اختذها املدير العام وفريقه لضامن تعممي جدول أأعامل التمنية  مةهخلطوات امل ابونرحب أأيضا 

لكثري من البدلان لتني تس تفيد مهنام اال  غرين وويبومبادريت ويبو ريسورتش مثل  يةر بتاكاملفاهمي ونقدر وضع الويبو 
ه اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف ي تقوم باجلاري اذلللعمل أأمهية كبرية نويل النامية. و 

ضفاء من أأجل  هجودوما تبذهل من  التقليدية والفوللكور  امحلاية الالزمة ريتوفالكفيةل ب قانونية ادلولية الصكوك وضع الاإ
ىل ري زايرة ادلكتور غلعامل النايم. ونقدر بشلك خاص كثريا ساكن ا قد تفيدالبرشية والطبيعية اليت  للموارد  رسياإ

هبدف زايدة تعزيز و صال جديدا يف جمال امللكية الفكرية يف رسي لناك. فخاللها  اليت فتح 1023لناك يف نومفرب 
جيري بني الويبو ورسي لناك و  طانق 20من مؤلفة وضع خطة معل مّت اقرتاح التعاون بني الويبو ورسي لناك، 

 تعاونللمنظمة الزتامنا ابل مانة الويبو ونؤكد لأ ود مرة أأخرى أأن أأكرر تقدير وفد بدلي خري، أأ ويف الأ تفعيلها الآن. 
 "الرئيسة.ة س يدال  كل اشكر و . معهاالاكمل 

 وأأدىل وفد اليوانن ابلبيان التايل: .49

ىل ذكل، نوّد  "أأوّد، يف البداية، أأن أأعرب لمك، الس يد املدير، عن خالص الهتاين لإعادة انتخابمك. وابلإضافة اإ
شادة جبهودمك ادلؤوبة من أأجل امليض قدما جبدول أأعامل هذه املنظمة. ويف صيف عام  أأن نغمت هذه الفرصة لالإ
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، مبارشة . ويف العام التايلالقطاع السمعي البرصيلوضع اجملحف لفناين الأداء يف معاهدة بيجني اأأصلحت ، 1021
أأبرِّمت معاهدة مراكش بغرض التكيّف مع احتياجات املكفوفني ومعايق البرص والأشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة 

ىل الكتب وغريها من املواد املطبوعة، مّما جيعل تكل املعاهدة فريدة من نوعها وشامةل  املطبوعات من حي  النفاذ اإ
جراءات لأعد اد كبرية من الناس. ودعوين، يف الس يا  نفسه، أأؤكّد عىل املزااي اليت ميكن حتصيلها مبواءمة وتبس يط اإ

عراب عن  تسجيل التصاممي ابلنس بة مجليع املس تخدمني من خالل معاهدة قانون التصاممي. وأأغتمن هذه الفرصة لالإ
ننا نرى، يف العام اجلديد اذلي ابتت تسوده دمعنا للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة اب ء. الس يد املدير، اإ

العوملة والرمقنة، أأن حتدايت امللكية الفكرية أأصبحت أأكرث دلةل. وعليه حنن مقتنعون أأن املنظمة ستمتكّن، بتوجهياتمك 
التصدي للتحدايت احلكمية، من احلفاظ عىل نظام عاملي للملكية الفكرية يتسم ابلفعالية والتوازن وذكل من أأجل 

وزايدة أأمهية القمية املضافة اليت توفرها  ب(زايدة الطلب عىل حامية امللكية الفكرية؛  أأ(الرئيس ية الأربعة التالية: 
رشاك لك اجلهات وضامن عدم تأأّخر أأي مهنا عن الركب يف بيئة رسيعة التغرّي حتتل امللكية  ج(امللكية الفكرية؛  واإ

آخرا، الفكرية فهيا مركزا رئيس ي ىل لك الآراء وتلبية لك د( ا؛ وأأخريا وليس أ ماكنية الاس امتع اإ احلياد الالزم ملنح اإ
ىل تعممي املعرفة عىل امجليع من هجة، ولطلبات السو  الواقعية من هجة  دراكمك العميق للحاجة اإ الاحتياجات. وبفضل اإ

اضية، وحنن واثقون من أأنمك أأخرى، اس تطعمت أأن تديروا منظمتمك مبهارة وجناح خالل الس نوات الست امل
س تواصلون عىل هذا النحو يف الس نوات القادمة. ويف اخلتام تمتىن لمك اليوانن، الس يد املدير العام، لك النجاح يف 

 هماممك ومساعيمك. وشكرا جزيال."

 وأأدىل وفد املغرب ابلبيان التايل: .50

"شكرا الس يدة الرئيسة، امسحوا يل، أأول، بأأن أأنقل لمك اعتذار سفري بدلي لعدم متكّنه من احلضور معنا هذا 
آخر يرأأسه حاليا يف جملس حقو  الإنسان. الس يدة الرئيسة،  الصباح لالإدلء هبذا البيان وذكل بسبب الزتامه ابجامتع أ

ن وفد اململكة املغربية يبدي تأأييده للبيان اذلي أأ  دىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأغتمن، بدوري، هذه اإ
عادة انتخابه بتفو   الفرصة يك أأعرب جمددا نيابة عن وفد اململكة املغربية عن أأحّر الهتاين للس يد فرانسس غري عىل اإ

ه من ادلول الأعضاء. ابهر يف منصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية وعىل ادلمع الكبري اذلي حظي ب
نه مل  منا يه مثرة ما بذهل الس يد غري من هجود وما أأبداه من سامت احلمكة وادلراية، حي  اإ عادة الانتخاب هذه اإ واإ
يرتّدد قط يف تكريس تكل السامت خلدمة الويبو وادلول الأعضاء فهيا خالل وليته الأوىل. وحنن عىل يقني بأأن ما 

ملام كبري بتفاصيل معل الويبو ومن خربة همنية زاخرة ومن همارات فكرية س يكون ميلكه من قدرة عىل التأأثري و  من اإ
أأفضل ما يتسلّح به من مزيات ملواهجة التحدايت القادمة عىل املدى القريب واملديني املتوسط والبعيد. ول يسعين، 

ل أأن أأعرب عن الثقة اليت وضعها بدلي يف خشص الس يد غري للهنو  ض بنظام امللكية الفكرية يف هذا الصدد، اإ
ادلويل ابلمتين هل لك التوفيق يف وليته القادمة. ويف ختام لكميت أأوّد، الس يدة الرئيسة، أأن أأدعو مجيع ادلول الأعضاء 

ىل املدير العام يف هذه الولية الثانية  ىل بذل لك اجلهود املمكنة من أأجل تيسري املهمة الكبرية املولكة اإ يف الويبو اإ
 عيل وتنش يط معل الويبو يف لك قطاعاهتا. وشكرا لمك."وبغرض تف 

 وأأدىل وفد بريو ابلبيان التايل: .52

ليك هتاين بدلي بريو ، املدير العام س يدال شكرا س يديت الرئيسة. " عادة انتخابأأود أأن أأنقل اإ لولية ك عىل اإ
شجع عىل تعزيز امللكية منظمة ت الويبو ل جلع املبذوةل لجهودل مع البناء ادلواصةل مبالزتامنا وأأود أأيضا أأن أأعرب عن اثنية 

املس تقبل، يف ضع املعايري و برانمج وخبصوص . داخلها الفكرية ونقل التكنولوجيا والابتاكر والتوزيع اجلغرايف العادل
فاوضات املس تكامل اب كابلزتام ش يدويف هذا الصدد، ن  .ني واملغربيجهمارات قيادية يف ب  أأبديته من واثقون فاميفنحن 

طار اللجنة احلكومية ادلولية، اليتارية اجل حامية لتوفري صك ملزم الأمر يتعلق ب بريو لأنابلنس بة ل أأولوية تشلك  يف اإ
 وفد البيان اذلي أأدىل بهبريو ؤيد ييف اخلتام، وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الفوللكوري. 
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يف  عن متنياتنا ابلنجاحلمدير العام ونعرب مرة أأخرى ل الاكرييبمرياك الالتينية و أأوروغواي بصفته منسق مجموعة بدلان أأ 
 ."الرئيسة ةس يدال شكرا و ثانية. ال  تهولي 

 وأأدىل وفد فييت انم ابلبيان التايل: .51

الثناء اليت تلقيهتا منمك متنعين من الإطناب يف اللكامت احلكمية  أأن رضتمكأأن أأؤكد حل أأود، ةالسفري الس يدة "
وفد وابمس . أأقوىظل تس  الجامتعات الثنائية اليت أأعتقد أأهنا قوية جدا و السديدة واجلذابة ل تمكوقياد رؤيتمك عىل

ىل الس يد فرانسس غري عىل يت في  عادة انم، أأود أأن أأتقدم بأأحر الهتاين اإ نصب املدير العام للويبو. ونقدر مل  تعيينهاإ
لس يد غري، وخاصة يف جمال ل  احلكمية قيادةال ت املاضية حتت لويبو خالل الس نواالبارزة لجنازات لإ ا أأشد التقدير

لويبو أأن ه، ميكن لاملمتزية وتفاني هوخربات الغنية ة املدير العامجتربكبرية بأأنه بفضل  ثقةوحنن عىل وضع املعايري ادلولية. 
ي اذلوهو الأمر  ،تمنيةقق املزيد من النجاح يف مجيع جمالت معلها وخاصة يف جمال تعممي وتنفيذ جدول أأعامل ال حت

لالبتاكر والإبداع وامللكية الفكرية عىل الصعيد تطوير متني وعادل ومس تدام مه بشلك مبارش يف اسسي  هأأعتقد أأن
ىل جانبالعاملي،   تنادمعنا الاكمل للمدير العام ومشارك عىل نؤكد و حدايت اليت تواجه املنظمة. للتلتصدي بفعالية ا اإ

ىل  البناءة آس يا و انم يت في و  الويبو بني تقينالتعاون ال تعزيز يف مجيع أأنشطة الويبو. ونتطلع اإ رابطة أأمم جنوب رشيق أ
 ."بشلك عام. وشكرا لمك

 وأأدىل وفد ش ييل ابلبيان التايل: .53

ىل الس يد فرانسس غري عىل  ىل الوفود الأخرى اليت وهّجت هتانهيا اإ "شكرا الس يدة الرئيسة. نوّد الانضامم اإ
عاد ة انتخابه. وقد متكّن الس يد غري، خالل وليته الأوىل، من حتسني الإجراءات عىل صعيد املنظمة، وتعزيز اإ

خراج املنظمة من حاةل  الشفافية، ورفع مس توى وماكنة الويبو يف النظام املتعّدد الأطراف، والأمّه من ذكل لكه اإ
جي ايب ومبارش عىل احلياة اليومية ملعايق البرص وعىل احلياة اجلفاف الترشيعي. فقد اعُتمدت معاهدحاتن س يكون هلام أأثر اإ

املهنية ملمثيل وفناين العامل بأأرسه. وقد اس تطعنا أأن نس تخلص ادلروس مبا ميكّننا، يف املس تقبل، من مواصةل تطوير 
ني. أأنشطة التقنني عىل مس توى الويبو، وذكل عىل حنو متوازن وابحلرص عىل مراعاة مصاحل لك الأشخاص املعني

جنازات التكنولوجية الرسيعة وقدرة الإنسان غري احملدودة  وس تظّل امللكية الفكرية يف طليعة املناقشات ادلولية نظرا لالإ
ىل ذكل، نرى أأن امللكية الفكرية جيب أأن تكون وس يةل اسرتاتيجية يف خدمة البدلان  عىل الإبداع. وابلإضافة اإ

حدى الوسائل الرئيس ية للتمنية حىت تمتكّن البدلان النامية من النامية. ونعتقد أأنه من املمكن جعل امللكي ة الفكرية اإ
ىل أأن أأمرياك الالتينية ل تأأخذ دوما هذا الواقع  جياد ماكهنا يف سالسل القمية العاملية. وتشري لك ادلراسات ادلولية اإ اإ

ا يف منطقة أأمرياك الالتينية لأن الأمر يف احلس بان ول تساير هذا التقدم العاملي. ونتوقّع من الويبو أأن تعّزز أأنشطهت
يتعلق بفرصة ل ميكننا تضييعها. وعليه ندمع الرؤية اليت كشف عهنا الس يد غري اليوم خبصوص الس نوات الست 
القادمة وننتظر من الويبو أأن تعّزز أأنشطهتا يف جمال املساعدة التقنية يف منطقة أأمرياك الالتينية. ونؤيد البيان اذلي 

 مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب ونعرب جمّددا عن هتانينا. وشكرا لمك." أأدلت به

 وأأدىل وفد مكبوداي ابلبيان التايل: .54

ن مكبوداي تؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة البدلان الأقل منوًا وبيان  "شكرا الس يدة الرئيسة. اإ
آس يوية. وين ىل ادلكتور فرانسس وفد بنجالدش ابمس اجملموعة ال ىل سائر الوفود ليتقدم بأأصد  الهتاين اإ ضم وفدي اإ

ىل  1024أأكتوبر  2غري لإعادة انتخابه لولية اثنية اعتبارا من  ننا عىل اكمل الثقة بقيادته 1010سبمترب  30اإ . واإ
آلت املفيدة والتمنية يف النشاط الابتاكري واملل  كية الفكرية من خالل أأنشطة القديرة يف توجيه الويبو حنو مزيد من املأ

ننا حنض املدير العام عىل الاس مترار يف دمع البدلان الأقل منوا بصفة خاصة وتقدمي املساعدة التقنية  برانمج الويبو. واإ
جناز أأنشطة تكوين الكفاءات اليت تضطلع بدور حامس يف مساعدة تكل البدلان عىل اكتساب املعرفة  املنظمة واإ
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امللكية الفكرية اليت تقدم خري خدمة من خالل أأدوات هممة من أأجل التمنية التكنولوجية الابتاكرية يف تطوير 
والاقتصادية عىل املدى البعيد. ويف اخلتام، تظل مكبوداي ملزتمة ابلعمل عن قرب مع املدير العام ومجيع ادلول 

 الأعضاء. ويمتىن وفدي أأن تتلكل امجلعية العامة ابلنجاح. شكرًا."

 ابراغواي ابلبيان التايل:وأأدىل وفد  .55

ن ابراغواي يؤيد بيان مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  "شكرا الس يدة الرئيسة. الس يد املدير العام، اإ
ننا  ىل أأصوات خمتلف الوفود اليت أأعربت لمك عن هتانهيا لإعادة انتخابمك. الس يد املدير العام، اإ ويوّد أأن يضّم صوته اإ

مك للأوضاع السائدة ونشاطرمك الرأأي فهيا، ل س امي ما خيص برانمج التقنني والمتثيل اجلغرايف يف أأمانة حنيط علام مبعاينت
الويبو. كام نوّد الإقرار ابلفضل عىل دمع أأمانة الويبو وتعاوهنا ادلامئ. ويف اخلتام نعيد تأأكيد الزتام ابراغواي ابلسعي من 

والثقافية من خالل نظام للملكية الفكرية يتسم ابلفعالية والتوازن. أأجل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية 
 جزيال." وشكرا

 وأأدىل وفد الأردن ابلبيان التايل: .57

ىل من س بقين من املتحدثني لأهئن ادلكتور فرانسس  "شكرا الس يدة الرئيسة. أأود ابمس الأردن أأن أأنضم اإ
ننا نؤيد البيا عادة انتخابه لولية اثنية. واإ ن اذلي أأدىل به وفد بنغالدش ابمس اجملموعة الآس يوية. وحنن عىل غري عىل اإ

ذ تعرب الأردن ال جنازات الإ و  مزيد من النجاحثقة بأأن ادلكتور غري سيس متر يف قيادة املنظمة حنو جناحات  عظمية. واإ

ىل العمل معه وتؤكد هل دمعنا الاكم عادة انتخاب ادلكتور غري لولية اثنية، تتطلع اإ ل. أأشكرك عن رسورها ابإ
 الرئيسة." س يديت

 وأأدىل وفد العرا  ابلبيان التايل: .57

قلميية وادلول اليت  ىل املتحدثني من اجملاميع الإ "س يادة الرئيس، يود وفد بالدي يف البداية أأن يضم صوته اإ
عادة انتخابه مديرا عاما للمنظمة، كام ونغتمن الفرصة لهتنئتمك  س يادة الرئيس عىل أأدلت ببياانهتا لهتنئة الس يد غاري عىل اإ

تويل الرئاسة. كام يود وفد بالدي أأن يش يد ويثين عىل ادلور الرائد والقيادي اذلي اعمتده الس يد غاري يف قيادة 
املنظمة واعامتده الشفافية يف التعامل مع ادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصلحة، فضال عن دوره الرائد يف دمع العمل 

برام العديد من املعاهد ن وفد بالدي عىل دراية اكمةل ابلتحدايت الكبرية اليت تواجه املنظمة عىل اإ ات. س يادة الرئيس اإ
من أأجل تعزيز احرتام حقو  امللكية الفكرية ويود أأن جيدد اس تعداده التام للتعاون مع املنظمة حتت رعاية الس يد 

الس يد غاري يف هذا اجملال ونمتىن هل  غاري. وختاما يود وفد بالدي أأن يعرب عن امتنانه للعمل احلثي  اذلي يقدمه
 املوفقية والنجاح ونعرب عن دمعنا التام هل هبذا اخلصوص وشكرا س يادة الرئيس."

 أأفغانس تان ابلبيان التايل: وأأدىل وفد .58

عادة انتخابه مديرًا عامًا  "س يديت الرئيسة، يرسين ابمس الوفد الأفغاين أأن أأهئن ادلكتور فرانسس غري عىل اإ
س امي مديرها العام ملا تقدمه من برامج  غتمن هذه الفرصة لأعرب عن التقدير والشكر لقيادة الويبو ولللويبو. وأأ 

رضورية يف جمال تكوين الكفاءات دعامً للتعاون مع حكومة أأفغانس تان يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية. س يديت 
ىل الويبو بضعة  أأحاكم يف قانوهنا التجاري حتمي قةل قليةل من حقو  امللكية الرئيسة، اكن لأفغانس تان، قبل انضامهما اإ

دارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة والصناعة مسؤوةل عن تسجيل العالمات التجارية ابلتعاون  الفكرية. واكنت اإ
زاء حقو  امللكية الفكرية جتربة جدي دة يف بالدي. فقد مع احملامك التجارية. عىل أأن انهتاج مقاربة حقيقية وواقعية اإ

أأصبح ادلس تور يضمن احلقو  للمؤلفني واملرتعني واملكتشفني وقد همدت هذه الأحاكم السبيل لنضامم أأفغانس تان 
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ىل اتفاقية الويبو يف أأغسطس  جملس أأفغانس تان املعين ابمللكية الفكرية وأأحلق بوزارة  1007. مث أأنشئ يف عام 1005اإ
وزارات ومؤسسات ش ىت. ويف س نوات لحقة، نظمت الويبو عدة أأنشطة لفائدة التجارة والصناعة ومض ممثلني عن 

ن  أأفغانس تان، مهنا حلقات معل وندوات وزايرة دراس ية ملسؤويل امللكية الفكرية واجلهات املعنية من القطاع اخلاص. اإ
انس تان قد وقعت معاهدة أأفغانس تان هممتة وسعيدة بتعزيز التعاون مع الويبو. ويرسين أأن أأذكر يف هذا الصدد أأن أأفغ

آس يا واحمليط 1023مراكش يف املغرب يف يونيو  . وأأن بدلي يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالدش ابمس مجموعة أ
عادة انتخابه وأأغتمن هذه الفرصة لأؤكد مرة  الهادئ. ويف اخلتام أأتقدم من جديد بهتاين لدلكتور فرانسس غري عىل اإ

آمل يف أأن تس متر مساعدة الويبو. شكرا س يديت الرئيسة."أأخرى الزتام أأفغانس تان مبباد ين أ  ئ امللكية الفكرية. واإ

ثيوبيا ابلبيان التايل: .59  وأأدىل وفد اإ

"شكرا س يديت الرئيسة. اكن من املفروض أأن يديل هبذا البيان وفيه الهتاين سفريي اذلي تعذر عليه حضور 
ثيوبيا بأأحر الهتاين لدلكتور فرانسس غري  ثيوبيا. ذلا أأتقدم ابمس وفد اإ هذه ادلورة نظرا للزتامه مبراجعة دورية اثنية لإ

عادة انتخابه وتثبيته مديرًا عامًا للويبو.  ن عىل اإ ويساند وفدي البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. واإ
جنازاته خالل الس نوات الست املاضية. ونمتىن هل التوفيق لك التوفيق  ثيوبيا يقدر قيادة ادلكتور فرانسس غري واإ وفد اإ

 لرئيسة."يف وليته الثانية. ونؤكد هل دمعنا املتواصل يف لك أأنشطته املقبةل. شكرا س يديت ا

يران )مجهورية  .70  الإسالمية( ابلبيان التايل: -وأأدىل وفد اإ

. يود وفدي أأن يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالدش املوقر ومرص ابمس اجملموعة س يديت الرئيسة "شكرا
يران )مجهورية  ن مجهورية اإ ىل سائر الوفود  –الآس يوية ومجموعة جدول أأعامل التمنية عىل التوايل. اإ الإسالمية( تنضم اإ

عادة انتخابه وتعيينه لولية اثنية ىل الس يد فرانسس غري بأأحر الهتاين عىل اإ . ولبد أأن أأقول مديرا عاما للويبو لتتقدم اإ
ن الويبو قد حققت جناحا ابهراً يف الس نوات املاضية ول ننا نعقد الأمل عىل  اإ برام معاهديت بيكني ومراكش. واإ س امي اإ

امللكية الفكرية. شكرا نظام تس متر هذه الإجنازات ول س امي يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية ليقوم التوازن يف  أأن
 الرئيسة." س يديت

 وأأدىل وفد نيبال ابلبيان التايل: .72

آس يا  "شكرا الس يدة الرئيسة. يبدي وفد بدلي تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة أ
ئ والبيان اذلي أأدىل به وفد بنن ابمس مجموعة البدلان الأقل منوا. وتوّد نيبال أأن تعرب عن خالص الهتاين واحمليط الهاد

للس يد فرانسس غري عىل جتديد تعيينه من قبل امجلعية العامة مديرا عاما للويبو بعد ترش يحه من قبل جلنة التنس يق 
عادة انتخابه يف بتوافق الآراء. ونبدي تقديران لكفاءته يف قيادة املنظم ة عىل مدى الس نوات امخلس املاضية، ونرى أأن اإ

ىل مواصةل العمل معه بطريقة بنّاءة يف الأعوام القادمة.  منا جتّسد الاعرتاف بتفانيه وبصريته. ونتطلّع اإ هذا املنصب اإ
 وشكرا لمك."

 وأأدىل وفد اململكة املتحدة ابلبيان التايل: .71

ىل الوفود اليت هنأأت الس يد فرانسس غري عىل . تود املالرئيسة ةس يدال "شكرا كل،  ملكة املتحدة أأن تنضم اإ
جنازاته  عادة انتخابه. وفرانسس غري مدير عام ذو نظرة اثقبة جتاه املنظمة، ونود عىل وجه اخلصوص أأن نش يد ابإ اإ

آن منظمة أأكرث فعالية وشفافية. وغرس فر  انسس اجليدة عىل مس توى الإصالح املؤسيس. وأأقد أأصبحت الويبو ال
ىل العمل  برام معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش مؤخرا خري دليل عىل ذكل. ونتطلع اإ غري الطموح واحلركية يف الويبو واإ

 مع فرانسس غري يف املس تقبل بناء عىل التقدم احملرز حىت الآن. شكرا كل الس يدة الرئيسة."
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 وأأدىل وفد عامن ابلبيان التايل: .73

عادة انتخابه ملدة اثنية ملنصب مدير عام املنظمة "يتقدم وفد سلطنة عامن بهتنئة ال  س يد فرانسس غري عىل اإ
ىل  ننا نتطلع يف هذا الإطار اإ دارة هذه املنظمة. واإ العاملية للملكية الفكرية. ونؤكد دمعنا الاكمل هل وجلهوده القمية يف اإ

تعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية اس مترار املنظمة ابضطالع دورها املهم يف مواصةل تقدمي مساعدهتا التقنية هبدف 
نشاء وتطبيق نظام فعال حيافظ  والثقافية. وذكل من خالل حتسني الكفاءة املؤسس ية يف ادلول النامية ومتكيهنا من اإ

 عىل التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقو  ومصاحل اجملمتع بوجه عام."

قلميية الأفريقية للملكية الفكري .74  ة )الأربيو( ابلبيان التايل:وأأدىل ممثل املنظمة الإ

عادة انتخابه  ىل سائر الوفود اليت هنأأت ادلكتور فرانسس غري عىل اإ "شكرا س يديت الرئيسة. تنضم الأريبو اإ
ن الأريبو تعتقد أأن الويبو س تواصل جناحاهتا بقيادة ادلكتور فرانسس غري يف توطيد  لولية اثنية مديرا عاما للويبو. اإ

ننا نشارك غريان الرأأي بأأن امللكية الفكرية قادرة عىل أأن تكون حمراكً لالبتاكر والإبداع نظام امللكية الفكرية  يف العامل. واإ
وذلا يتخذ معل الويبو ماكنة حمورية يف حتقيق ذكل الهدف. وستس متر الأريبو يف اعتبار الويبو الرشيك الاسرتاتيجي 

ماكن املنظمتني بفضل املبادرات املشرتكة يف تطوير نظام امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء الامث ين عرشة يف أأفريقيا. فباإ
واملنسقة أأن تقدم املزيد وبطريقة فعاةل لدلول الأعضاء يف املنظمتني. ذلا نعتقد أأن املرشوع املشرتك بني الواكةل الكورية 

والتصالت والأطر املقرتحة بشأأن للتعاون ادلويل والويبو والأريبو بشأأن حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
ىل نظام لهاي لكها يشهد عىل ذكل التعاون. وتمتىن الأريبو النجاح لك النجاح  البياانت اجلغرافية وانضامم الأريبو اإ

 لدلكتور فرانسس غري خالل وليته الثانية. وشكرا."

 التايل:ابلبيان (AIPPI)  امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية وأأدىل ممثل .75

عادة انتخابه مديرًا عاما.  "شكرا س يديت الرئيسة. تود منظمتنا أأن تتقدم ابلهتاين للس يد فرانسس غري عىل اإ
ىل مواصةل الاشرتاك بنشاط وبصفهتا منظمة غري حكومية يف أأنشطة الويبو مع الس يد فرانسس غري  ويه تتطلع اإ

 وتمتىن هل ولية جديدة انحجة. شكرًا س يديت الرئيسة."

 ابلبيان التايل: (CEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )أأدىل ممثل و  .77

حبرارة الس يد فرانسس  (CEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )"شكرا الس يدة الرئيسة، هيئن 
ام عن ادلمع غري عىل تعيينه مديرا عاما، وهو تعيني يرشفنا بشلك خشيص. ويود املركز أأن يعرب للس يد املدير الع

 الاكمل هل أأثناء فرتة الولية الثانية. وشكرا لمك."

 ابلبيان التايل: (HEPبرانمج الصحة والبيئة )وأأدىل ممثل  .77

عادة تعيينه  أأن هيئن الس يد فرانسس (HEPبرانمج الصحة والبيئة )"شكرا الس يدة الرئيسة، يود  غري عىل اإ
 مديرا عاما للويبو، ويرشفنا أأن نعمل معه من أأجل تطوير امللكية الفكرية وحاميهتا يف أأفريقيا. وشكرا جزيال لمك."

 وأأدلت الرئيسة ابلبيان التايل: .78

عادة انتخابه. وأأتوجّ  ىل "ابمس حكومة بدلي فنلندا، وأأصاةل عن نفيس، أأوّد أأيضا أأن أأهئّن املدير العام عىل اإ ه اإ
 املدير العام بأأصد  الامتين للنجاح يف وليته الثانية."
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 وأأدىل املدير العام ابلبيان التايل: .79

"شكرا س يديت الرئيسة. ابختصار شديد، أأوّد أأن أأعرب من جديد عن شكري مجليع الوفود عىل دمعهم 
ىل مج  ىل مجيع البياانت واملالحظات واإ يع املسائل اليت تكتيس أأمهية لمك وتأأييدمه لهذا القرار. فقد أأصغيت حبرص اإ

وحنن نسري قدما هبذه املنظمة. وأأشكرمك جزيل الشكر عىل الزتاممك. وأأشكرمك عىل حضورمك هذا الصباح، وأأتطلع مرة 
ىل العمل معمك يف الس نوات املقبةل."  أأخرى اإ

ىل الوثيقة  .70 نشاء فريق عامل  WO/GA/45/1وأأشارت رئيسة امجلعية العامة اإ يعىن ابلنظر يف وذكرت التفا  بشأأن اإ
 ، الس يد فرانسس غري.الرشوط اليت س تضعها امجلعية العامة لتعيني املدير العام املنتخب

وفتحت الرئيسة البند من جديد وذكّرت بأأن امجلعية العامة اكنت قد قّررت يف اجللسة السابقة جتديد تعيني الس يد  .72
ىل امجلعية العامة برشوط جتديد التعيني. فتحّدثت فرانسس غري لولية جد يدة، وأأنشأأت أأيضا فريقا عامال يتوىل التوصية اإ

ىل امجلعية العامة  هنا سعيدة بأأن خترب الوفود أأن الفريق العامل قد اتفق عىل التوصية اإ بصفهتا رئيسة الفريق العامل، وقالت اإ
وعليه، اقرتحت أأن تنظر امجلعية العامة . WO/GA/54/3الوثيقة برشوط جتديد تعيني املدير العام، كام يه واردة يف 

ىل التوصيات اليت تقدم هبا الفريق العامل وأأن حتّدد الرشوط كام يه واردة   .WO/GA/54/3يف الوثيقة للويبو ابلإجياب اإ

كام وردت يف  تعيني املدير العامجتديد واعمتدت امجلعية العامة ابلإجامع تقرير الفريق العامل املعين برشوط  .71
 .WO/GA/45/3 الوثيقة

 من جدول الأعامل 4البند 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي  النظر يف ادلعوة اإ

 (.WO/GA/45/4انظر تقرير دورة امجلعية العامة للويبو )الوثيقة  .73

 من جدول الأعامل 5البند 

 اعامتد التقارير

دراهجا يف الصيغ أأحاطت الأمانة علامً بتعليقات عّدة وفود  .74  الهنائية للتقارير.من أأجل اإ

هذا  ومجعية احتاد برن مجعية احتاد ابريسو وامجلعية العامة للويبو واعمتدت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  .75
 .1024مايو  9يف  التقرير العاّم ابلإجامع

  . 1024مايو  9ريرها ابلإجامع يف واعمتدت امجلعية العامة للويبو تق .77
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 من جدول الأعامل 7البند 

 اختتام ادلورات

 لبيان التايل:ابأأدىل وفد الصني  .77

 أأمتّتاليت بذلهتا لّك ادلول الأعضاء،  املشرتكةاجلهود و قيادتك القديرة  بفضل .س يديت الرئيسةشكرًا كل "
مانة عىل العمل  . ويوّد وفدةهذه امجلعيات لّك بنود جدول الأعامل املقّرر الصني الإعراب عن خالص شكره كل وللأ

 تكوننأأمل أأن و  ،جنزمتاه. ويرّسان تعيني امجلعية العامة الس يد غري يف منصب املدير العاّم للولية املقبةلالفعال اذلي أأ 
لصني أأن الرئيسة، تأأمل ا س يديت .التقّدمعمل الويبو ابجتاه دخول مرحةل جديدة من لطة انطال  نق هذه اخلطوة

ىل الأمامعىل  جبدّ  املنظمة بتدأأ  ىل اتفا   دفع معل اللجنة احلكومية ادلولية اإ النصوص  عىلمن أأجل التوّصل اإ
 تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةوأأن تس متّر املنظمة يف تيسري املتعلقة ابملوضوع يف أأقرب وقت ممكن؛ القانونية 

الإصالح سري لّك البدلان النامية ول س امي البدلان الأقّل منوًا؛ وأأن تضمن املنظمة عىل  يعود بفوائد فعليةتنفيذًا فعاًل 
مع ختصيص سهوةل الاس تخدام والنوعية و  الفعالية رفع مس توى ابجتاه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لنظام احلايل

يف الوقت نفسه، ينبغي للويبو . ومعلية الإصالحخالل  والصغرية والصغرى املتوسطةحلاجات الرشاكت  حاتمةعناية 
مواصةل حتسني التوازن اجلغرايف ملواردها البرشية. س يديت الرئيسة، وفد الصني مؤمن بأأن الويبو س تمكل مسرية 

ىل حتقيق الإجنازات حتت قيادة املدير العام غري،  تمنية امللكية الفكرية يف أأحناء العامل. والصني ب  الهنوضمّما س يؤدي اإ

 تحقيق الأهداف احملّددة".ل  توفري ادلمع املشرتك بغية مانةالوثيق مع سائر ادلول الأعضاء والأ للعمل  مس تعّدة

 وأأدىل املدير العام ابلبيان التايل: .78

تعب حّل عىل امجليع يف . طاب يوممك مجيعًا. أأظّن أأن ال مجيعهاوشكرًا للوفود "شكرًا جزياًل س يديت الرئيسة 
لمك عىل ثقتمك يب اليت جتلّت بتعييين لولية  شكريأأن أأكرر  بساطةب  امجلعة. امسحوا يلهذه الساعة املتأأخرة من مساء 

ىل قرار اثنية آسف لعدم متكننا من التوصل اإ  أأصغيُت ، وقد ممياقانون التصبشأأن عاهدة حول مسأأةل امل توافقي. وأأان أ
ىل لّك بياانت اجملموعات والوفود هبذا اخلصوص  آمل فعالً اإ عمل وفقًا لهذه البياانت وللنية احلس نة ال ن نمتكن منأأ  وأ

من أأجل امليّض قدمًا يف هذا البند يف شهر سبمترب من العام احلايل. وامسحي يل س يديت الرئيسة أأن  هاظهر اليت تُ 
ىلأأشكرك عىل هجودك ادلؤوبة  ىل قرار  الساعية اإ بشأأن هذه املسأأةل وعىل الطريقة املثالية اليت  توافقيالتوصل اإ

ىل املرتمجني الفوريني عىل معلهم  التوجههذه الإجراءات. وأأشكر لّك الوفود عىل تعاوهنم، كام أأوّد  هبا تناولتِّ  ابلشكر اإ
ىل زماليئ اكفة ول س امي  مجلعيات عىل معلهم اجلّيد يف تنظمي ا انريش براسادالس يد  لأمني امجلعيةشديد ادلقّة واإ

 وسريها. شكرًا جزياًل لمك".

 التايل: وأأدلت الرئيسة ابلبيان .79

ىل  يلّ اإ  اهتهّج عىل هذه اللكامت اللطيفة اليت و  "شكرًا جزيالً  ل أأوّد أأن أأتوجه ابلفعو يف الأمانة. زمالئكواإ
ىل املرتمجني الفوريني عىل مساعدهتم ومعلهم عىل مدى هذين اليومني. وقبل أأن أأخمت، أأوّد كابلش ر اجلزيل ابمسي اإ

عادة انتخابك وأأمتىن كل لك التوفيق يف وليتك الثانية أأجّدد هتنئيت كل أأن ابلطبع  آملالس يد املدير العام عىل اإ أأن  وأ
حراز تقدم يف  عىل املساعدة  كام س بق وذكرت. وأأوّد أأيضًا أأن أأشكر الس يد براساد وفريقه امجلعيات املقبةلنمتكن من اإ

مك لطلبات الرئيسة. وهبذه اللكامت، أأعلن الآن اليت قّدماها للرئيسة، شكرًا جزياًل عىل هجودمك املتفانية واس تجابت
 للك املندوبني ىنمتدلول الأعضاء يف الويبو. وأأ اهيئات سائر لجمعيات و ل  نيسلسةل الاجامتعات الثالثة وامخلساختتام 

آمنة  عودة رحةل ىل أ  عىل أأمل اللقاء جمددًا يف شهر سبمترب. شكرًا جزياًل". بدلاهنماإ
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دلول اهيئات سائر للجمعيات و  نيسلسةل الاجامتعات الثالثة وامخلسامة للويبو واختمتت رئيسة امجلعية الع .80
 الأعضاء يف الويبو. 

 [ييل ذكل املرفق]
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 املرفق

 واملنظامت ادلولية غري احلكومية وفود ادلول واجملموعات الإقلميية وممثيل املنظامت احلكومية ادلوليةفهرس لكامت 

ىل الفقرات يف هذه الوثيقة(  )تشري الأرقام اإ
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