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A/60/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

لتارخي:  2020مايو  29 ا

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 الستون االجتماعات سلسلة
 2020 مايو 8و 7جنيف، 

 العام التقرير

متدته امجلعيات  اذلي اع

 الويبوالتقرير العام املداولت والقرارات اخلاصة ابمجلعيات الثالث التالية لدلول الأعضاء يف  هذايسجل  .1

 :الويبو( )مجعيات

 (والعرشون الثامنة)ادلورة الاس تثنائية  الثانية وامخلسونامجلعية العامة للويبو، ادلورة  "1"

 (احلادية والثالثون)ادلورة الاس تثنائية  اخلامسة وامخلسونومجعية احتاد ابريس، ادلورة  "2"

 (والعرشون خلامسةا)ادلورة الاس تثنائية والأربعون  التاسعةومجعية احتاد برن، ادلورة  "3"

جراء كتايب.، 2020مايو  8و 7واجمتعت تكل الهيئات يويم   يف شلك اإ

قامئة ابدلول الأعضاء يف امجلعيات املعنية واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت  A/60/INF/1وترد يف الوثيقة  .2

 .2020مارس  6

 .(املغرب)الس يد( السفري معر زنيرب )وترأأس الاجامتع رئيس امجلعية العامة للويبو،  .3
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جراء كتايب د الاجامتع يف شلك اإ  عق

ىل الانعقاد. .4  دعا املدير العام للويبو، الس يد فرانسس غري، سلسةل الاجامتعات الس تني مجلعيات الويبو اإ

ىل جاحئة كوفيدو .5 ما يرتبط هبا من قيود حصية عامة، مبا يف ذكل منع البدل املضيف جتّمع أأكرث من مخسة ، و 19-ابلنظر اإ

ويف هذا الس ياق،  اص يف الأماكن العامة، ابت من غري املمكن عقد اجامتع مجعيات الويبو حبضور املشاركني خشصيا.أأشخ

ليه املدير العام للويبو، وأأصبح  ن التحدايت املطروحة أأمام اجملمتع ادلويل يف هذه الأوقات يه حتدايت غري  مؤكداوكام أأشار اإ أأ

يضا ويمتثّل يف  م ابقرتاحمس بوقة. وابلتايل، تقدم املدير العا جراءيُعد ابلرضورة اقرتاحا غري مس بوق أأ من شأأنه متكني كتايب  اإ

طار  مجعيات الويبو من اختاذ القرارات الوجهية يف اجامتعها املقّرر عقده يف مايو بغرض الوفاء ابلزتاماهتا التعاهدية بنجاح يف اإ

بريل  14، املؤرخ A/60/C. N 3989)انظر التعممي  معلية انتخاب املدير العام  الأول(. ، والوارد يف املرفق2020أأ

من املدير العام للويبو، وافقت ادلول الأعضاء يف الويبو عىل عقد مجعيات الويبو، بصورة املُقدم قرتاح الاوبناء عىل  .6

جراء كتايب )انظر التعممي  بريل  22، املؤرخ A/60/C. N 3990اس تثنائية، يف شلك اإ  .املرفق الأول(والوارد يف  ،2020أأ

ن A/60/C. N 3989دلى املوافقة عىل الاقرتاح، أأشارت ادلول الأعضاء، كام ذكّر به التعممي و جراء، أأ الكتايب املقرتح  الإ
، ول يتعنّي اعتباره سابقة لعقد اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف العاملية 19-اس تثنائية اقتضهتا جاحئة كوفيداس تجابة يُعد 

 ادمة يف ظروف خمتلفة غري اس تثنائية.الويبو الق

جراء الكتايب لعقد مجعيات الويبو، ةاس تثنائي بصورةادلول الأعضاء عىل امليض قدما، وابملثل وبناء عىل موافقة  .7 ، ابلإ

اتباع هنج اس تثنايئ فامي خيص معل "الفريق العامل املعين برشوط تعيني املدير العام للويبو اقرتح رئيس امجلعية العامة 

، بشلك غري رمسي(. ودعا رئيس امجلعية العامة للويبو، .WO/GA/52/1 Rev املنتَخب" )الفريق العامل( )انظر الوثيقة

ىل الانعقاد بغرض تقدمي توصيات بشأأن رشوط تعيني املدير العام حىت  امجلعية  يتس ىن حتديدها من قبلالفريق العامل اإ

مرشوع العقد عامل، فضال عن  حتتوي عىل ملخص مداولت الفريق ال، اليتWO/GA/52/2)انظر الوثيقة  للويبو العامة

رشادي للأجر الشهري للمدير العام(.  وتقدير اإ

جراء الكتايب،  .8 بريل  27، يف رئيس امجلعية العامة للويبو معّموطبقا لالإ ، مرشوعي القرارين الوجهيني بشأأن 2020أأ

، املؤرخ A/60/C. N 3991ول الأعضاء )انظر التعممي تعيني املدير العام القادم للويبو، يك تنظر فهيام ادل
بريل 27  الوارد يف املرفق الثاين(.و ، 2020 أأ

ي اعرتاض رصحي عىل مرشوعي القرارين، يف شلك رّد كتايب سليب، قبل املوعد  .9 ذ مل يس تمل املكتب ادلويل للويبو أأ واإ

ايم تقوميية ي يف غضون س بعة أأ و حىت الساعة  الهنايئ احملّدد، أأ ، اعُترب القراران 2020مايو  4الظهر من يوم  بعد 5.00أأ
 التاليان ابلتايل معمتدين:

ن امجلعية العامة للويبو ومجعييت احتادي ابريس وبرن، لك فامي يعنيه، " .10 يف ترش يح جلنة الويبو للتنس يق نظرت اإ

جامع تعيني  A/60/2من الوثيقة  3املشار اإليه يف الفقرة  للمدة من للويبو نغ مديراً عاماً الس يد دارين اتوقّررت ابلإ

ىل  2020 أأكتوبر 1  ."2026سبمترب  30اإ

ن امجلعية العامة للويبو  .11 جامع"اإ عىل رشوط تعيني املدير العام، كام يه واردة يف املرفق الأول من  وافقت ابلإ

 ."WO/GA/52/2 الوثيقة
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ثناء املشاورات غري  تر وفامي خيص القرار الثاين بشأأن رشوط تعيني املدير العام املنتَخب، أأشا .12 عدة مجموعات، أأ

نه س يكون من الصعب  ىل أأ جراء املفاوضات الالزمة يف الظروف الاس تثنائية الراهنة الرمسية اليت عقدها الفريق العامل، اإ اإ

قلميية، س يعقد رئيس امجلعية العام حدى اجملموعات الإ يد من للويبو املز ة لقرتاح تعديالت عىل النص. وعليه وبناء عىل طلب اإ

املشاورات غري الرمسية مع ادلول الأعضاء املهمتة قبل انعقاد ادلورة الرابعة وامخلسني للجمعية العامة للويبو، بغرض حتديث 
 .2026عقد املدير العام ملدة الولية اليت ستبدأأ يف عام 

ىل تقدمي  .13 يرغبون يف اإدراهجا يف هذا التقرير يت الكتابية البياانت الكام دعا الرئيس ادلول الأعضاء يف الويبو واملراقبني اإ

بريل  29، املؤرخ A/60/C. N 3992 )انظر التعممي ، والوارد يف املرفق الثالث(. وترد البياانت الكتابية، ابلصيغة 2020أأ

نلكزيي للمجموعات وادلول الأعضاء يف الو  يبو اليت اس تلمها هبا املكتب ادلويل، يف الفقرات التالية ابلرتتيب الأجبدي الإ

 .92واملراقبني. وييل ذكل بيان املدير العام املنتَخب، يف الفقرة 

خريا،  .14 ، القرارين املعمتدين، كام هام 2020مايو  8 تبليغ بتارخي ول الأعضاء، يفلدل رئيس امجلعية العامة للويبو أأكّدوأأ

، املؤرخ C. N 3993لتعممي ع مجعيات الويبو )انظر اأأعاله، وأأعلن عن اختتام اجامت 11و 10رتني قواردان يف الف

 (.الرابع، والوارد يف املرفق 2020 مايو 8

 البيان التايل ابمس اجملموعة الأفريقية:وقدم وفد زمبابوي  .15

 ،"س يدي الرئيس

ن  ىل"تود اجملموعة الأفريقية أأ ادلكتور رئيس امجلعية و  ، وانئيبمعر زنيربالسفري رئيس امجلعية العامة،  تتقدم ابلشكر اإ

ملا بذلوه من هجود حثيثة يف عقد ، والأمانة ي املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(غر  فرانسس

. كام تثين اجملموعة الأفريقية عىل الأمانة العصيبةهذه الأوقات ظل الس تني مجلعيات الويبو يف  الاجامتعات سلسةل
 .WO/GA/52/2و  WO/GA/52/1و A/60/2لإعدادها الواثئق 

وانئيب الرئيس والأمانة ، عالوة عىل ذكل، تش يد اجملموعة برئيس جلنة الويبو للتنس يق، السفري فرانسوا ريفاسو"و 

ىل  4لعقد ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين للجنة التنس يق بنجاح يف الفرتة من  وتعرب  .2020مارس  6اإ

ىل والزناهة واليتصداقية شفافية واملاليت اتسمت ابلنتخابية الا عمليةلل اجملموعة عن ارتياحهيا الس يد  تعيني أأدت اإ

 منصب املدير العام للويبو.ليشغل  دارين اتنغ

 ،س يدي الرئيس"

ن " ، عىل النحو تهخدمط ورشو ، مديراً عاماً للويبو من س نغافورة، اجملموعة الأفريقية تؤيد تعيني الس يد دارين اتنغاإ

ننا . .WO/GA/52/1 Rev من الوثيقة 5الفقرة و ، A/60/2الوثيقة  من 2الفقرة  املبني يف هننئه عىل تعيينه واإ

ن الس يد اتنغ رُ ةاجلديد أأداء همامهاجلديد ونؤكد هل دمعنا وتعاوننا يف  ن حصل عىل . ونالحظ ابرتياح كبري أأ حش بعد أأ

عضاء يف الويبو ادلول الأ  دلى معومشهد عىل قبوهل مما يدمع ساحق من غالبية ادلول الأعضاء يف جلنة التنس يق. 

 وسائر أأحصاب املصلحة املعنيني.
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يضاً و " آخرين اذلين  اإيالء تود اجملموعة الأفريقية أأ نصب املدير العام للويبو، مل ترحشواالتقدير الواجب مجليع املرحشني ال

يده رؤساء ادلول الأفريقية  م التوفيق يف وحيد. ونمتىن هلالفريقي الأ  بوصفه املرحشمبا يف ذكل اإدوارد كواكوا، اذلي أأ

هدافنا املشرتكة.  مساعهيم املس تقبلية وحنهثم عىل مواصةل العمل مع الويبو لتحقيق أأ

 ،س يدي الرئيس"

املدير العام املنتخب تعيني فريق اإدارة عليا يعكس التكوين من ، نتوقع للمناصب العليافامي يتعلق ابلتعيينات "

نه ّس يُفل جيب أأ أأ المتثيل اجلغرايف. و بدوفقاً ملادلميقراطي لدلول الأعضاء يف الويبو،  عن التعيني عىل  عدول ذكل عىل أأ

نه جمّرد أأساس اجلدارة، بل  يف  ممثةل بقدر غري اكفتذكري بأأن البدلان النامية، ول س امي ادلول الأفريقية الأعضاء، اإ

 لويبو.يف االإدارة العليا 

 س يدي الرئيس،"

 ُ حد أأكرث التحدايت صعوبة يف القرن ب منصبه انتخَ "سيتوىل املدير العام امل جلديد يف وقت تواجه فيه البرشية أأ

آلف من  19-كوفيدجاحئة  تتس ببفقد احلادي والعرشين.  حناء العامل.  الأفراديف وفاة ال احلدود  وُأغلقتيف مجيع أأ

آلف الوظائف.  اد العاملي يف غضون بضعة أأشهر فقط، تأأثر الاقتصوالوطنية، وتعطلت سالسل التوريد، وفُقدت أ

 .حادّ بشلك سليب 

حناء العامل من ضغوط شديدة بسبب املرىض واحملترضين  "ويف خضم اذلي لك هذا، يعاين القطاع الصحي يف مجيع أأ

يف بعض املواد واملعدات  حادةرة يف العرص احلديث. هناك ندرة دمّ املعن عالج لواحدة من أأكرث الأوبئة  يبحثون

 يف البدلان الأفريقية. بشلك خاص. والوضع خطري الصيدلنية ملاكحفة هذا املرض

ي وقت من التارخي تسليط الضوء عىل الاملو" امللكية الفكرية  حقوقعىل س تثناءات الابتاكر و يس بق يف أأ

ىل حلول عاملية و . والرباءات عىل هذا النحو مللكية الفكرية يف قطاع الصحة، يف جمال اتكرر اجملموعة الأفريقية دعوهتا اإ

ثبتت هذه ادلعوات مصداقيهتا. ويف ه ىل تفعيل التقييدات مبر نذكّ و ذا الوقت أأ وقفنا السابق بشأأن احلاجة اإ
يبول  جل التعامل بفعالية مع ظهور أأمراض مثل فريوسات زياك واإ والاس تثناءات يف نظام امللكية الفكرية من أأ

من اتفاقية منظمة التجارة العاملية  31ادة تعزيز اس تخدام نظام الرتخيص الإلزايم مبوجب امل ومن الرضوريكوروان. و 

جل حتقيق الأهداف والغاايت  بشأأن اجلوانب املتعلقة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية )تريبس( بشلك فعال من أأ

 املذكورة أأعاله.

 ،س يدي الرئيس"

اكحفة يف ملتوحيد البرشية  زحفاضامن اس تخدام امللكية الفكرية كعامل مسؤولية "يقع عىل عاتق املدير العام املنتخب 

رباءات يف حالت الطوارئ الصحية، ونقل التكنولوجيا الحقوق  عىل س تثناءاتالاالتحدايت العاملية من خالل 

داة لتوحيد العامل ضد  وينبغيلمتكني البدلان النامية من الابتاكر وتطوير قدراهتا الصناعية.  ن تكون امللكية الفكرية أأ أأ

 دعت اإليه هذه اجملموعة. ماوهو  التحدايت املشرتكة،
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 ،س يدي الرئيس"

ن تعرب عن امتناهنا لدلكتور فرانسس غري عىل القيادة  نش يد و اليت قدهما مكدير عام للويبو.  احلكمية"تود اجملموعة أأ

فريقيا. جنازاته يف منصبه، ول س امي افتتاح ماكتب الويبو اخلارجية يف أأ  به عىل اإ

 ،س يدي الرئيس"

زاء ة الأفريقية ابحلزن العميق "تشعر اجملموع مانة الويبو اإ حد موظفي أأ ن  .19-كوفيد وابء بسبب املفاجئةوفاة أأ ونود أأ

ىل ننضم عراب عن تعازينا لأرسة الفقيد. اإ  الويبو يف الإ

خرياً  ُ "وأأ يته، يف أأداء ول ،الس يد دارين اتنغ ،بنتخَ ، س يدي الرئيس، تكرر اجملموعة الزتاهما ابلعمل مع املدير العام امل

ي مقرتحات قد تكون دليه بش  .أأن تنفيذ معل الويبو يف املس تقبلوحنن عىل اس تعداد للنظر يف أأ

 ."وشكرا لمك"

آس يا واحمليط الهادئ:وقدم وفد س نغافورة  .16  البيان التايل ابمس مجموعة بدلان أ

آس يا  ابمسذا البيان هب ابلإدلءتترشف س نغافورة  .1" ن نعرب عن ايةبد .واحمليط الهادئمجموعة بدلان أ ، نود أأ

حدهثا  الأعضاءيف توجيه " املقتدرةللسفري زنيرب وانئيب الرئيس لقيادهتم  امتناننا عىل الرمغ من الظروف الصعبة اليت أأ

يضاً  نتوجه ابلشكرو . 19-كوفيدوابء  ىل املدير العام  أأ غري والأمانة عىل معلهم الشاق خالل هذه الفرتة  فرانسساإ

يضاً  تعاطفناكام نعرب عن العصيبة.   لزمالء وعائالهتم اذلين ترضروا من الوابء.مع ا أأ

ولً   .2" مجموعة تفخر و . بأأحر الهتاين للس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام املقبل للويبو، نتقدم أأ

آس يا  ُ بدلان أ عضاء ب هو مواطننتخَ واحمليط الهادئ بشلك خاص بأأن املدير العام امل حد أأ آس يا مجموعة ب أأ واحمليط دلان أ

فضل وأأكرث توازانً يف و الهادئ، وهو الأول جملموعتنا.  ن تعيني الس يد اتنغ س يضمن متثيالً جغرافياً أأ حنن عىل يقني من أأ

ىل  متنيدلينا لك الثقة بأأن الس يد اتنغ س يبين عىل أأساس والويبو.  آفاق أأعىل. ونتطلع اإ ىل أ ن يفيويقود الويبو اإ  أأ

، الكبرية والصغرية، ةوالنامي ةالأعضاء املتقدمادلول ز الويبو مكنظمة شامةل من خالل امجلع بني بتعزي بوعدهالس يد اتنغ 
ن يعمتد عىل ادلمع الاكمل و وكذكل مجيع أأحصاب املصلحة.  آس يا من ميكن للس يد اتنغ أأ واحمليط الهادئ، مجموعة بدلان أ

 .قُدماً الويبو العمل لمتيض نواصل  بيامن

آس يامجمود ت، اثنياً   .3" ن واحمليط الهادئ  وعة بدلان أ عىل غري  العميق للمدير العام فرانسس امتناهنا تعرب عنأأ

رؤيته وتفانيه والزتامه بتعزيز الويبو ونظام امللكية الفكرية العاملي  جلبت فقد. مساهامته الكبرية يف تطوير الويبو وجناهحا

عضاء الويبو وأأحصاب  املدير العام غري العديد من املبادرات املفيدة، مثل مركز  واختذ. املصلحةفوائد ملموسة مجليع أأ

ىل منصة الويبو للتطبيقات التكنولوجية املتقدمة و  حنن و اذلاكء الاصطناعي.  حنوالانتباه  توجيهويبو غرين، ابلإضافة اإ

 ممتنون ملساهامته وخدمته املمتزية للويبو.

حدثالوي أأنشطةعىل  19-ؤثر جاحئة كوفيدتمل ، اثلثاً  .4" يضاً بو حفسب، بل أأ اضطراابت غري مس بوقة يف  ت أأ

ن تؤدي اجممتعات ادلول الأعضاء واقتصاداهتا. ويف هذا الس ياق، ينبغي  البتاكر اذلي يعود ل اً بصفهتا ميّس  -لويبو أأ

ن تواصل ينبغي و . دوراً حاسامً يف تعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء -ابلفائدة عىل امجليع  نظام  ويرقيادة معلية تطأأ
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ن يشجع عىل  تدابري مبتكرة رضورية للتغلب عىل هذه الأزمة، مع احلفاظ  وضعدويل فعال للملكية الفكرية من شأأنه أأ

يضاً  ومن الرضوريعىل حوافز الابتاكر لرواد الأعامل.  جراءات مسؤوةل ومدروسة جيداً   اختاذأأ مجيع  جانبمن  اإ

ي حتدّ  ملواهجةالويبو  يف الأطراف املعنية  .19-كوفيديواهجه مجيع الأعضاء يف س ياق جاحئة  ديدج أأ

ن تكون معلية انتقال املدير العام سلسة  .5" جراء مشاورات و . وُمحمكةويف هذا الصدد، يتحمت أأ من الرضوري اإ

 ُ اقب ب الس يد اتنغ بشأأن القضااي الرئيس ية، ل س امي تكل اليت لها عو نتخَ منتظمة بني املدير العام غري واملدير العام امل

 بسعة مبجرد عودة الوضع الطبيعي. للعمل وابلتايل س تكون الويبو مس تعدة وجاهزة. 2020بعد سبمترب 

ن و  .6" آس يا اإ ن  عىل ثقة واحمليط الهادئمجموعة بدلان أ املنظمة وتوجهيها بطريقة  قيادة س يواصلونالويبو  قادةمن أأ

جندةة وتعزيز الابتاكر من هج تشجيعشفافة وشامةل، وحتقيق توازن دقيق بني  خرى.  هجةالويبو للتمنية من  أأ  وتأأملأأ

آس يا  ن تس متر أأنشطة الويبو يف املس تقبل يف ضامن مسامهة نظام امللكية الفكرية يف واحمليط الهادئ مجموعة بدلان أ أأ
حراز تقدم كمراعاة ذكلمع و العاملي يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية لأعضاهئا.  ىل اإ بري يف خمتلف ، نتطلع اإ

 القضااي الفنية وقضااي احلومكة اليت ظلت معلقة منذ فرتة طويةل يف خمتلف جلان املنظمة.

آس يا تكرر و  .7" طيب و  خلالصةا هتنئهتا واحمليط الهادئمجموعة بدلان أ  ومشوارهمتنياهتا للس يد اتنغ عىل تعيينه أأ

 مكدير عام للمنظمة." املس تقبيل

ورواب الرشقيةبيان التايل ابمس الوقدم وفد الاحتاد الرويس  .17 آس يا الوسطى والقوقاز وأأ  :مجموعة بدلان أ

ن أأشكر رئيس امجلعية العامة وانئيب الرئيس واملدير العام للمنظمة العاملية للملكية " ود أأ قلميية، أأ ابمس مجموعتنا الإ

امتعات الس تني مجلعيات الفكرية )الويبو( الس يد فرانسس غري والأمانة عىل هجودمه ادلؤوبة لعقد سلسةل الاج

 الويبو، مبا يف ذكل صياغة الواثئق الالزمة.

ن تشكر رئيس جلنة الويبو للتنس يق والأمانة عىل التنظمي الناحج لدلورة الاس تثنائية السابعة " يضاً أأ وتود اجملموعة أأ

ىل  4والعرشين للجنة التنس يق واليت ُعقدت يف الفرتة من  ن ارتياهحا لشفافية . وتعرب اجملموعة ع2020مارس  5اإ
ىل تعيني الس يد دارين اتنغ مديراً عاماً للويبو من طرف جلنة التنس يق. جراءات الانتخابية اليت أأدت اإ  الإ

جراء " جل  كتايبوسامهت اجملموعة بنشاط يف تطوير اإ غري مس بوق لعقد سلسةل اجامتعات امجلعيات احلالية من أأ

ىل ضامن الطابع املتعدد الأطراف للقرارات تعيني املدير العام اجلديد. واسرتشاداً برو ح التعاون والشفافية واحلاجة اإ
جل تسيع معل املنظمة وضامن فرتة انتقالية سلسة.  جراء اخلاص من أأ املتخذة، فقد اعمتدان هنجاً مرانً والزتمنا هبذا الإ

ن الشلك ال ن نؤكد أأ -ثنائية النامجة عن وابء كوفيدلعقد هذه الاجامتعات اس تخدم نظراً للظروف الاس ت كتايبونود أأ

 العاملي ول ينبغي اعتباره سابقة لالجامتعات املقبةل للمنظمة. 19

ن هننئه مبناس بة تعيينه " قلميية عىل تعيني الس يد دارين اتنغ مديراً عاماً للويبو ورشوط ذكل. ونود أأ وتوافق مجموعتنا الإ

ن نؤكد هل اس تعدادان دلمعه والتعاون معه بن ن املدير اجلديد وأأ شاط يف مجموعة واسعة من القضااي. وحنن واثقون من أأ

هدافها، فضالً عن تعزيز الابتاكر  العام اجلديد س يكون قادراً عىل تقدمي مسامهة كبرية يف تنفيذ ولية الويبو وأأ

ىل حامية حقوق امللكية الفكرية. بداع من خالل تطوير النظام العاملي اذلي هيدف اإ  والإ
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طار  ويواجه القائد" ل يف اإ جياد حلول لها اإ اجلديد للويبو عدداً من القضااي املهمة للغاية اليت مل حُتّل بعد، واليت ل ميكن اإ

ن يمتكن املدير العام املنتخب حديثاً من بناء فريق فعال من كبار املسؤولني  عالقة قامئة عىل الثقة مع ادلول. ونأأمل أأ

قلميية ليست  مع مراعاة مبدأأ المتثيل اجلغرايف العادل. ىل مجموعتنا الإ ن البدلان اليت تنمتي اإ ن نؤكد عىل حقيقة أأ ونود أأ

ن  ن حُتل املسأأةل بشلك حصيح. وحنن واثقون من أأ مانة املنظمة، ونأأمل خملصني أأ ممثةل متثيالً اكفياً يف الإدارة العليا وأأ
لأداء الناحج لأنظمة امللكية الفكرية الوطنية، ادلول الأعضاء يف مجموعتنا دلهيا اإماكانت كبرية من اخلرباء، متأأصةل يف ا

ن تس تغل هذه الإماكانت وتس تفيد مهنا. ن املنظمة ميكن أأ  وأأ

ثبتت التدابري املتخذة نتيجة " عامل الويبو الرمقي. وقد أأ ن يواصل املدير العام اجلديد العمل عىل تطوير جدول أأ ونأأمل أأ

ن التحول الرمقي للماكتب هو، من ا لناحية العملية، الاسرتاتيجية والأساس الوحيدان الناحجان لعمل لتفيش الوابء أأ

ماكتب امللكية الفكرية. وتؤدي الويبو دوراً رئيس ياً يف تنس يق خمتلف الهُنُج لس تخدام التكنولوجيات الرمقية. 

حد املراكز الرئيس ية ملناقشة طرق تطوير احللول واملعايري ادلولية لس تخدام أأدوا ت التحول الرمقي وأأصبحت املنظمة أأ

ن تواصل الويبو اختاذ خطوات يف هذا الاجتاه بقيادة املدير العام اجلديد، ن يس متر  اجلديدة. وحيدوان الأمل يف أأ وأأ
فضل املامرسات.حوار دويل نشط ومفتوح  ، فضالً عن تبادل اخلربات وأأ

جنزته الويبو يف جمال التعددية اللغوية، وال" حدى القمي الرئيس ية ملنظومة الأمم وترحب اجملموعة ابلعمل اذلي أأ يت تعد اإ

زاةل احلواجز اللغوية احلالية لتحقيق  ن هذا الهنج سيساعد عىل تقليل الاختالل احلايل واإ املتحدة. وحنن واثقون من أأ
نظمة التسجيل  وسع دون عوائق للمس تخدمني وتعزيز الزايدة املس مترة يف عدد الطلبات املودعة من خالل أأ النفاذ أأ

ىل تقريب الأنظمة من ادلول ية. ونظراً للتوسع اجلغرايف للأنظمة س تكون اإضافة لغات جديدة حمتية؛ ومتلهيا احلاجة اإ

قلميية مس تعدة لزتويدمك بدمع كبري يف هذا الصدد.املس تخدمني.  ن مجموعتنا الإ  وس يدي املدير العام، اإ

خرى ع" ن ختتمت بياهنا بهتنئة املدير العام مرة أأ أكيد الزتاهما ابلتعاون معه يف مجيع اجملالت وتود مجموعتنا أأ ىل انتخابه وبتأ

 "الرئيس ية لعمل الويبو.

ورواب الوسطى والبلطيق:وقدم وفد لتفيا  .18  البيان التايل ابمس مجموعة بدلان أأ

 "س يدي الرئيس،

ن تديلرشف لتفيا ي" ورواب الوسطى والبلطيق ابمسذا البيان هب أأ ورواب الوسطى مجموعة بدل. وتود مجموعة بدلان أأ ان أأ

ن تعرب عن امتناهنا لرئيس امجلعية العامة للويبو، والبلطيق ، رئيس جلنة الويبو للتنس يق، و السفري زنيربالس يد  أأ

 اتكامتوجهي فقد اكنتتعيينه. و اختيار املدير العام املقبل للويبو معلية يف  دلورهام القياديالسفري ريفاسو، الس يد 
نشكر املكتب ادلويل عىل دمعه يف هذه و لظروف الاس تثنائية اليت يواهجها العامل. هذه ايف ظل  النجاحمفتاح 

ورواب الوسطى والبلطيقترغب و . العصيبةالأوقات  ن تغتمن مجموعة بدلان أأ مع  تضامهناهذه الفرصة للتعبري عن  أأ

 .19-كوفيد ملاكحفة وابءالعامل يف املعركة العاملية حول شعوب النظامت و املكومات و احل

ورواب الوسطى والبلطيقتشكر و " ، ول املاضيةالعقود  عىل مدىادلكتور فرانسس غري عىل معهل  مجموعة بدلان أأ

حناء العامل،  بداع والابتاكر يف مجيع أأ س امي ملسامهته املهمة يف حتسني البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية، وتعزيز الإ
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ً  اجملموعة س تقميّ و الويبو.  وقيادته البارزة لهذه املنظمة مكدير عام عىل  اليت أأمضاها ثنيت عرشة س نةال لفرتةاكمالً  تقيامي

 .2020عيات الويبو يف سبمترب مجلاحلادية والس تني  الاجامتعات خالل سلسةل ،رأأس املنظمة

ورواب الوسطى والبلطيقهتئن و " ويبو وتمتىن هل الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام لل مجموعة بدلان أأ

ن الويبو، و لك النجاح يف هذا املسعى.  من الس يد اتنغ، س تواصل تقدمي خدمات عالية  بقيادةحنن عىل ثقة من أأ

حناء العامل وستس تفيد من التطور للمبتكريناجلودة  لصاحل الويبو وادلول  ةاملس متر  ةالتكنولوجي اتواملبدعني يف مجيع أأ

الس يد اتنغ القيادية اليت س تفيد الويبو يف  صفات متكّنا من مالحظة وتقديرار، خالل معلية الاختيو الأعضاء فهيا. 
 الس نوات القادمة.

ورواب الوسطى والبلطيقتويل و " مهية كبرية للتعاون مع الويبو يف حتسني البنية التحتية للملكية الفكرية  مجموعة بدلان أأ أأ

ن التعاون املمتاز سيس متو يف املنطقة.  تعد أأنشطة التعاون اجلارية حامسة و الإدارة اجلديدة.  يف ظلر حنن عىل ثقة من أأ
ورواب الوسطى والبلطيق.  ابلنس بة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية لبدلان منطقة أأ

خرياً  ورواب الوسطى والبلطيق، تؤكد "وأأ مهية الهنوض جبدول الأعامل املعياري ودور امللكية  مجموعة بدلان أأ عىل أأ

 املس تدامة. الفكرية يف التمنية

عضاء  ويعيد" ورواب الوسطى والبلطيقأأ أكيد مجموعة بدلان أأ  معه للعملاملُنتَخب واس تعدادمه دمعهم للمدير العام  تأ

 بشلك وثيق يف الأشهر والس نوات القادمة.

 س يدي الرئيس."لمك شكرا و "

 البيان التايل:الصني وفد قدم و  .19

د هذه اجلاحئة، تعمل الصني متضامنة مع مجيع البدلان للتصدي معا يف هذه الفرتة الاس تثنائية من الكفاح العاملي ض"

قدر الصني اجلهود اليت تبذلها املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف التصدي تو  لهذه الأزمة غري املس بوقة.

نظمة اخلدمات العاملية للملكية الفكرية بشلك عادي. وفامي  عامل أأ جل ضامن سري أأ يتعلق هبذه ادلورة للجاحئة من أأ

 الاس تثنائية، تؤيد الصني اعامتد تعيني املدير العام املقبل من خالل هنج مرن.

وتعرب الصني عن تقديرها  سبمترب. 30وس تنهتيي مدة ولية الس يد فرانسس غري، املدير العام احلايل للويبو، يف "

جنازات البارزة اليت حققهتا الويبو يف الس نوات الثن  تكلظهر تو  غري. عرشة املاضية حتت قيادة الس يد يتالعميق لالإ

جناز  هدافها الاسرتاتيجية التسعة ويف احلفاظ 1فامي ييل عىل وجه اخلصوص: " اتالإ داء الويبو املمتاز يف حتقيق أأ " أأ

برام عدد من معاهدات امللكية الفكرية ادلولية، مبا فهيا معاهدة بيجني ومعاهدة مراك2عىل وضع مايل سلمي؛ " ش " واإ
ىل خمتلف معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها  واتفاقية جنيف لتفاق لش بونة، مع انضامم عدد أأكرب من البدلان اإ

" والتنفيذ الفعال لأجندة التمنية، وتعممي التمنية يف معل الويبو، وتقدمي مساعدة تقنية كبرية يف جمال امللكية 3الويبو؛ "

جل تعزي " وتقدمي 4ز تكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية يف البدلان النامية؛ "الفكرية لدلول الأعضاء من أأ

ىل اجلهات الفاعةل يف جمال الابتاكر عىل الصعيد العاملي من خالل تعزيز  خدمات ملكية فكرية أأكرث مالءمة وفعالية اإ

نظمة خدمات امللكية الفكرية العا  ملية.التعاون ادلويل وحامية امللكية الفكرية وحتسني أأ
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ن تواصل " وهتئن الصني الس يد دارين اتنغ، مرحش س نغافورة، عىل انتخابه ملنصب املدير العام املقبل، وتأأمل يف أأ

الويبو حتت قيادته احلفاظ عىل زمخ اثبت وسلمي للتطوير املتوازن والشامل والفعال لنظام امللكية الفكرية ادلويل اذلي 

بداع لفائدة العامل مجع.ميكّن الابتاكر والإ ول، ينبغي  التعبري عن التوقعات التالية. ويف هذا الصدد، ترغب الصني يف  أأ أأ

ن تواصل الويبو القيام بدور نشط يف وضع القواعد واملعايري العاملية للملكية الفكرية لت جيايب يف هذا أأ حقيق تقدم اإ
يالصدد.  ىل تعممي التمنية، مع اإ الء الاهامتم الواجب لشواغل البدلان النامية؛ واثنيا، ينبغي توجيه املزيد من الاهامتم اإ

جندة التمنية وخطة الأمم املتحدة للتمني يضا تنفيذ أأ واثلثاً، ينبغي مواصةل بفعالية.  2030ة املس تدامة لعام وينبغي أأ

نظمة اخلدمات العاملية للملكية الفكرية يك ختدم اجلهات الفاعةل العاملية  فضل.يف جمال الابتاكر عىل حنو حتسني أأ  أأ

ن تكون أأكرث انفتاحا وشفافية يف س ياساهتا املالية ويف تنفيذ املزيانية، وخاصة يف ختصيص و  رابعا، ينبغي للويبو أأ

وتنفيذ مزيانيات املشاريع الكربى، وذكل لمتكني ادلول الأعضاء من احلصول عىل املعلومات ذات الصةل يف الوقت 
 املناسب وضامن مشاركهتا الاكمةل.

ىل العمل مع الويبو وس تواصل ا" لصني املشاركة بنشاط يف معل الويبو وتعزيز تعاوهنا مع الويبو. وتتطلع الصني اإ

 "للمسامهة يف اجلهود العاملية لتطوير امللكية الفكرية.

ملانيا البيان التايل ابمس اجملموعة ابء: .20  وقدم وفد أأ

ن تشكر رئيس امجلعية العامة للويبو، الس .1" فري زنيرب، ورئيس جلنة التنس يق، السفري ريفاسو، تود اجملموعة ابء أأ

اتحوا  فرانسسواملدير العام للويبو، ادلكتور  آخرين اذلين أأ عيات مجلهذه ادلورة الهامة انعقاد غري، ومجيع الزمالء ال

حن ن نش يد جبميع العامل الأساس يني يف مجيع أأ اء العامل الويبو يف هذه الأوقات الفريدة وغري املس بوقة. وابملثل، نود أأ

 الأزمة احلالية. ملاكحفةاذلين مه يف اخلطوط الأمامية 

ن ننهتز هذه الفرصة لنشكر املدير العام غري عىل تفانيه الطويل الأمد يف جمال امللكية الفكرية بشلك و  . 2" نود أأ

ىل التفكري ملياً يف اثين عرش عام جنازاته عام واملنظمة العاملية للملكية الفكرية بشلك خاص. ونتطلع اإ اً من قيادته واإ
ُ مجلاحلادية والس تني الاجامتعات خالل سلسةل   .2020ر عقدها يف سبمترب قرّ عيات الويبو امل

ىل ابءاجملموعة  وتتقدم .3" واذلي  ،الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للويبو خبالص الهتاين اإ

ىل بن2020أأكتوبر  1منصبه يف  سيتوىل عن كثب عىل  اً اء مشاركة ممثرة وقيّمة مع الس يد اتنغ، والعمل مع. ونتطلع اإ
ولوايهت رؤية الويبو  قبل الانتخاابت. اليت حددها اوأأ

ذ  .4" آن فرتة انتقاليةواإ ننا 2020 أأكتوبر 1تس متر حىت تسلمي املهام يف ل  تبدأأ ال ن ؛ فاإ عملية العىل ثقة من أأ

تحقيق ولادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والويبو مكؤسسة.  سلسة، لأن ذكل يصب يف مصلحة س تكون يةالانتقال

اتنغ. كام ندعو  املُنتَخبوتواصاًل بني املدير العام غري واملدير العام  تعاوانً وثيقاً  ء، تتوقع اجملموعة ابواكلعادةذكل 

 .اجلديدة همامهللتحضري لتويل  لزمالأمانة كلك لزتويد املدير العام املنتخب اتنغ بأأي دمع 

وتسلط اجملموعة ابء الضوء عىل معل الويبو الهام اذلي ل غىن عنه يف توفري خدمات امللكية الفكرية العاملية  .5"

حد الأهداف الرئيس ية للويبو. و وتطويرها.  جسل  ولهاحققت املنظمة نتاجئ هممة يف الس نوات الأخرية  وقدهذا هو أأ
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جيايب مفتاحرة احلكمية واحلذرة والفعاةل خلدمات الويبو . وس تكون الإدااجليّدةالإدارة املالية  يف حافل ؛ املس متر الأداء الإ

زمة   احلالية. 19-كوفيدوهذا ينطبق بشلك أأكرب يف ضوء عدم اليقني النامج عن أأ

تعقيدات امللكية الفكرية ب اإذاكء الوعيالويبو يف  تؤديهكشفت الأزمة احلالية وأأبرزت ادلور املهم اذلي و  .6"

بداع.  دمعيف وماكنهتا  حناء العامل".  الويبو تمتثل هممةو الابتاكر والإ الأساس ية يف "تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأ

ىل و من خالل العمل اجليد مع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة، نتطلع  امليض قدماً يف حتقيق تكل املهمةابلإضافة اإ

ىل مشاركة الويبو البناءة املس مترة يف املن  تدايت ادلولية الرئيس ية.اإ

ن .7" يضاً  تواجه املنظمة واإ ن التحول الرمقي واذلاكء الاصطناعي و . كبريةجديدة وتتاح أأماهما فرص حتدايت  أأ اإ

ن  وينبغيجمالن يتطوران بسعة  ن  امالتكيف معه يف الويبو تس مترأأ . وعالوة عىل ذكل، فهيام حتافظ عىل استامثراهتاوأأ

طار هجودها يف نشجع الويبو عىل مواصةل امللكية الفكرية واذلاكء الاصطناعي مع ادلول الأعضاء  بشأأناحلوار  اإ
نه ينبغي آخرين. وتعتقد مجموعتنا أأ ن تؤدي وأأحصاب املصلحة ال دوراً هاماً يف هذا الصدد لصاحل معل املنظمة  لويبوا أأ

 بني ادلول الأعضاء. والتنس يق

أكيد عىل الأمهية اليت نولهيا  اً أأيض ءعة اب، ترغب اجملمو ةالرش يد ةمكو يف جمال احلو .8" يف اغتنام هذه الفرصة للتأ

ملبادئ املساءةل والشفافية والأخالق والوظائف املس تقةل للرقابة ادلاخلية والأخالقيات. ومن هذا املنطلق، حتيط 

ً  ءاجملموعة اب بشأأن  2021د امجلعية العامة لعام ابهامتم ابملناقشات غري الرمسية الشامةل بني ادلول الأعضاء قبل انعقا علام

 .2032-2026 الولية للفرتة من اً حتديث عقد املدير العام اعتبار 

ىل التعاون الوثيق معه ومع  ءتمتىن اجملموعة ابو  .9" للس يد اتنغ لك التوفيق يف منصبه اجلديد مكدير عام وتتطلع اإ

 ".فريقه يف الس نوات الست القادمة

 لتايل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب:وقدم وفد جاماياك البيان ا .21

 الرئيس، يدس ي"

عىل تعيينه يف منصب املدير أأمرياك الالتينية والاكرييب، هيئن وفد جاماياك الس يد دارين اتنغ بدلان نيابة عن مجموعة "

 للويبو. العام

 توجيه الويبو حنو حتقيق هممهتا الأساس ية، ويه وتثق اجملموعة ابلشخصية القيادية القوية اليت سيبدهيا الس يد اتنغ يف"

بداع ويسهّلهام لصاحل مجيع ادلول  حتديداً، قيادة تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال ميكّن الابتاكر والإ

ن املهارات واخلربات املعروفة للس يد اتنغ س تفيد الويبو وادلول الأعضاء فهيا. ننا عىل ثقة من أأ  الأعضاء. وأأ

عامل هذه املنظمة، مبا يف ذكل و " ىل توجهياته لعملنا بشأأن القضااي الهامة املدرجة يف جدول أأ أكيد اإ تتطلع اجملموعة بلك تأ

جندة التمنية امخلس والأربعني )  ( وتعزيز التعاون واملساعدة التقنية.45جدول الأعامل املعياري وتعممي توصيات أأ

ن ي يدس ي" ىل أأ ن اجملموعة تتطلع اإ قوم الس يد اتنغ خالل فرتة وليته بتعزيز معل الويبو يف منطقتنا وتدعميه. الرئيس، اإ

قلميية من قبل املدير العام  جراءات امللموسة واملشاريع واملبادرات الإ ىل تطوير الإ وعىل وجه اخلصوص، نتطلع اإ



A/60/3 
11 
 

اكمةل للملكية الفكرية كأداة اجلديد، هبدف متكني بدلان اجملموعة من زايدة مس توايت الابتاكر دلهيا وتسخري الفوائد ال

 للتمنية والمنو الاقتصادي.

قلميي بني " جيايب وفعال الاختاللت يف املساواة بني اجلنسني والمتثيل الإ ن يعاجل الس يد اتنغ بشلك اإ وتتوقع اجملموعة أأ

 ل الأعضاء.موظفي الويبو، وهو ما س يتيح فهامً أأمشل لحتياجات امللكية الفكرية وجمالت الفرص املتاحة لدلو 

ن اجملموعة عىل ثقة بأأن الس يد اتنغ س يضمن اس مترار الأداء القوي لأنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو وس يحافظ " اإ

 عىل وضع الويبو املايل السلمي واملس تقر، مع تعزيز الابتاكر يف ادلول الأعضاء.

ن تعرب عن تقديرها لأمانة الويبو  يدس ي" عىل دمعها يف اإعداد الواثئق وتوفري التوجيه التقين الرئيس، تود اجملموعة أأ

متام معلية ترش يح وتعيني املدير العام اجلديد يف ظروف غري  والقانوين وتيسري العمليات ذات الصةل، مما يّس اإ

جيايب لهذا التحدي. ويف  ن اجملمتع ادلويل اس تجاب بشلك اإ مس بوقة وفريدة من نوعها. ويف هذا الس ياق، يسعدان أأ

جراء الكتايب اذلي مسح لنا ابلتغلب عىل هذه الظروف الاس تثنائية الو  ن تؤكد موقفها بأأن الإ قت ذاته، تود اجملموعة أأ

 ل يتعنّي اعتباره سابقة لعقد اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو القادمة. 19-اليت س ببهتا جاحئة كوفيد

ن تغتمن هذه الفرصة يدس ي" للتعبري عن تقديرها الصادق للمدير العام املنهتية وليته، ادلكتور  الرئيس، تود اجملموعة أأ

فرانسس غري، عىل اإسهامه الكبري يف معل الويبو الهام، وابلتايل يف معل اجملموعة، ل بصفته املدير العام فقط ولكن 

ضية. ونثين عىل قيادته أأيضا يف املناصب الأخرى املتنوعة اليت خدم فهيا املنظمة عىل مدى الس نوات الثالثني املا
املاهرة اليت اتضحت يف رسعة حترك الويبو واس تجابهتا وسعهيا لتلبية احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، 

ول س امي يف جمالت تعزيز المنو والتمنية الشامةل واملس تدامة من خالل امللكية الفكرية. ونمتىن لدلكتور غري لك 

 املقبةل من حياته. التوفيق يف املرحةل

ن تؤكد  بدلانمجموعة يف اخلتام، تود " ن تؤكد دمعها الاكمل لولية املدير العام اجلديد وأأ أأمرياك الالتينية والاكرييب أأ

 الزتاهما الثابت بعمل هذه املنظمة الهامة للغاية.

 ."الرئيس يس يد شكراً "

 وقدم وفد قطر البيان التايل ابمس اجملموعة العربية: .22

لقاء هذا البيان نيابة عن ف وفد دوةل قطر يترش " فائق التقدير لسعادة عن  اجملموعة العربية، معرابً يف البدايةابإ

ىل املدير العام فرانسيس غري و ، رئيس امجلعية ونوابه، وكذكل زنيرب السفري/ معر القامئني عىل املكتب العريب اإ

عضاء  ىل مجيع أأ مانةابلإضافة اإ عامل املنظمة رمغ انتشار جاحئة كوروان.الاس مترار يفعىل  الويبو أأ   دمع أأ

للويبو.  القادمعىل تعيينه يف منصب املدير العام  ،دارين اتنغ لسعادة الس يد/ هتانهياحر وتوّد اجملموعة العربية تقدمي أأ "

ة عىل حتفزي العاملية وقدرهتا املتناميالويبو ماكنة تعزيز سيتابع العمل عىل  ،اتنغ /بأأن الس يدكبرية ثقة وحتذوان 

الابتاكرات وتسخريها لتحقيق التمنية الشامةل والرخاء للجميع. ويف هذا الس ياق، تعرب مجموعتنا عن دمعها الاكمل 
 ، يف سبيل الاضطالع مبسؤوليته والنجاح يف معهل.اتنغللس يد/ 
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ن نتقدم ب" مي ما قدمه يف سبيل ، عىل عظفرانسيس غري /املدير العام الشكر لسعادة الس يدعميق كام ل يفوتنا أأ

جناهحا حد ذكل اجلهد الكبري اذلي قّدمه خالل فرتيت وليته . تطوير املنظمة واإ تعزيز للعمل عىل وتفانيه ول خيفى عىل أأ

عامل التمنية فهيا. كام نعرب عن امتناننا للمبادرات الطيبة اليت قدهمالملكية الفكريةلنظام العاملي ال واليت  ، وجدول أأ

 .املتقدمة التقنيةتطبيقات المركز  ل املثال ل احلرص،مهنا، عىل سبي

 الس يد الرئيس،"

بشلك مس متر لتطوير ترشيعاهتا الوطنية مبا يتناسب مع التطورات لقد معلت اجملموعة العربية خالل الفرتة املاضية 

هدافها  يس غري،وعىل رأأسها الس يد/ فرانس العاملية يف هذا اجملال، مسرتشدةً يف ذكل هبذه املنظمة الرائدة لتحقيق أأ

، ودمعت املفاوضات اجلارية يف املنظمة لتطوير قوانني امحلاية يف التمنية املس تدامة وبناء الاقتصاد املبين عىل املعرفة

 احلكومية اللجنة يف اجلارية العاملية ول س امي مفاوضات اللجنة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واملفاوضات
والفوللكور، ونتطلع ملتابعة هذا الهنج وحتقيق أأكرب  التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية نيةاملع ادلولية

مهية اختتام اتنغتوافق ممكن بني ادلول الأعضاء خالل فرتة الولية القادمة للس يد/  ، اذلي نعمل مدى اطالعه عىل أأ

 هذه الأعامل، واس تعداده دلمعها.

الاس تثنائية اليت يعيشها العامل، تعرب اجملموعة العربية عن تضامهنا مع يف هذه الظروف ي الرئيس، ووختاماً س يد"

جل الاس مترار يف ادلور العظمي اذلي تقوم به لتعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء،  املنظمة العاملية للملكية الفكرية من أأ

ّن كثرياً من الابتاكرات اليت تدمعها الويبو قد سامهت يف ول س يع الأعضاء، واخلدمات اجلوهرية اليت تقدهما مجل امي أأ

ن نس تطيع جتاوز هذه احملنة رسيعاً و ١٩-كثري من احللول العاملية ملاكحفة انتشار وابء كوفيد ن تواصل، ونأأمل أأ  الويبو أأ

ن  وشامل قيادة تطوير نظام دويل فعال د عىل حتقيق اخلري يعزز الابتاكرات اليت تساعللملكية الفكرية من شأأنه أأ
 والرفاه للجميع.

 ."وشكراً "

 البيان التايل: اجلزائروقدم وفد  .23

ىل البيان اذلي تقدم به ممثل زميبابوي نيابة عن اجملموعة الأفريقية ويتوجه ابلهتنئة للمثل " بداية ينضم وفد اجلزائر اإ

عرب عن شكران وامتناان لأمانة الويبو عىل ادلامئ للمغرب عىل ترأأسه للجمعية العامة للويبو، وننهتز هذه الساحنة لن

هجودها يف التحضري اجليد لأشغال هذه ادلورة، ل س امي اإعداد الواثئق الالزمة ذات الصةل، ابلرمغ من الظروف 

 ".19-الصعبة اليت يعيشها العامل بسبب جاحئة "كوفيد

نبة املناس ذه هب اجلزائر وفد ويود"  وعىل للويبو جديدا عاما مديرا انتخابه عىلغ نات دارين ديس لل هتانيه خالص ينقل أأ

 بشلك معه للعمل الاكمل دادانتعاس  عن ونعرب انحجة، ولية فرتة هل ونمتىن عضاءلأ ا ادلول من به حظي اذلي ادلمع

ل املولكة ابملهام لالضطالع هل الالزم ادلمع وتقدمي وثيق  تبارهاابع املنظمةاإلهيا  تصبو اليت ايتغاوال الأهداف وبلوغ يهاإ
 مبا العاملي الفكرية امللكية نظام وحتسني تعزيز خالل من الفكرية، امللكية جمال يف املتحدة للأمم اتبعة متخصصة واكةل

هداف حتقيق خيدم  .ادلول مجيع يف والثقافية والاجامتعية الاقتصادية التمنية أأ
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ىل تشكيل املدير العام املنتخب لفريق الإدارة ا" لعليا للويبو عىل أأساس معايري اخلربة والكفاءة ويتطلع وفد بالدي اإ

أكرث فعالية ويس تجيب  والتوازن اجلغرايف عىل حنو يسمح للمنظمة ابلتصدي للتحدايت املتعددة املطروحة أأماهما بأ

 لتطلعات وطموحات البدلان الأعضاء.

" وما لها من تداعيات 19-يتوىل املدير العام اجلديد منصبه يف س ياق دويل صعب يفرضه انتشار جاحئة "كوفيد"

سلبية عىل املعمورة مجعاء وهو ما يشلك يف الوقت ذاته امتحاانً حقيقياً ملدى قدرتنا امجلاعية عىل رفع التحدايت 

آاثر الوخمية للأزمة، ل س امي من خالل تعزيز وتقوية النظام املتعدد الأطراف وتكثيف التعاون  احلالية وجتاوز ال
هنا يربز دور منظامت وواكلت الأمم املتحدة ومن بيهنا الويبو اليت يقع عىل عاتقها مسؤولية  والتضامن ادلوليني. ومن

ىل التكنولوجيات والابتاكرات الطبية لأغراض الصحة العا آليات الكفيةل بدمع الوصول اإ مة يف ادلول النامية حشد ال

ىل ادلواء بأأقل تلكفة والأقل منوا جبارية  وتسهيل الولوج العادل والشامل اإ ل س امي من خالل اس تعامل الرتاخيص الإ

مهية الوصول املنصف والفعال ويف  لتحقيق التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واملصلحة العامة. ونشدُد هنا عىل أأ

ي لقاحات مس تقبلية ملاكحفة فريوس "كوفيد ىل أأ  "، مجليع ادلول وخاصة النامية مهنا.19-الوقت املناسب اإ

أكد من جديد عىل الزتامه ابلعمل البناء مع الإدارة اجلديدة للويبو بغية مواصةل الهنوض ويوّد الوفد " اجلزائري التأ

نفاذها، والعمل للسري قدماً ابملسائل اليت هتم البدلان النامية ل س امي تعزيز ادلمع الفين املقدم لدلول  ابمللكية الفكرية واإ

منائية يف مجيع  دماج املقاربة الإ أأنشطة الويبو من خالل التنفيذ الفعال للتوصيات امخلس والأربعني من الأعضاء واإ
عامل التمنية وتشجيع الابتاكر ل س امي لصاحل املبدعني واملبتكرين خاصة الش باب مهنم حاميل الأفاكر واملشاريع  جدول أأ

ىل ا تفاقات ملموسة ذات الصةل يف اخلالقة. كام نتطلع للمشاركة يف املباحثات املس تقبلية بطريقة بناءة بغية التوصل اإ

مهية المتثيل اجلغرايف العادل واملتوازن يف  طار التوازن فامي بني مصاحل ادلول الأعضاء. ونغتمن هذه الفرصة لنؤكد عىل أأ اإ

مانة الويبو.  أأ

ويف الأخري يعرب وفد بالدي عن تقديره وعرفانه للس يد فرنسس غري للعمل املمتاز اذلي قام به خالل توليه "

ب مدير عام للمنظمة والنجاحات العديدة اليت حققها خالل فرتة وليته، ونشكره عىل مسامهته يف تسهيل منص

 "دخول املكتب اخلاريج للويبو يف اجلزائر حزي اخلدمة.

 وقدم وفد المنسا البيان التايل: .24

 ،س يدي الرئيس"

ملانيا  بداية" ن تؤيد البيان اذلي أأدلت به أأ ن نعرب عن خالص شكران اجملموع ابمستود المنسا أأ  لرئييسة ابء. ونود أأ

للوضع  اس تجابةً خالل الأسابيع املاضية  جبديع العاملني يف الويبو اذلين معلوا مجلو  ،امجلعية العامة للويبو وجلنة التنس يق

جل ضامن التشغيل  اً هذا الاجامتع ممكن ، وليكون عقد19-كوفيد احلايل اذلي يطرحه وابء يف شلك جديد من أأ

 مل للمنظمة.الاك

ىلالوفد المنساوي  ويتوجه" ننا الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للويبو.  خبالص الهتاين اإ ىل واإ نتطلع اإ

جل التعاون والعمل معه ومع فريقه خالل الس نوات الست القادمة تنفيذ الرؤية والأولوايت اليت قدهما لنا ، من أأ

 جلسة الاس امتع أأمام جلنة التنس يق. خالل محلته الانتخابية وخاصة خالل
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ن المنسا مقتنعة" ذ أأ لأفراد ا ورسيع للمبتكرين واملبدعني منبأأن توفري خدمات امللكية الفكرية بشلك فعال  واإ

حد الأهداف الأساس ية للمنظمة، حناء العامل هو أأ ن العمليات دون عوائق والتطوير  فهيي ترى والرشاكت من مجيع أأ أأ

ً  اً وضع اً أأيضتضمن اليت  -خلدمات املس متر لهذه ا ولوية قصوى اينبغي اعتباره -للمنظمة  مالياً سلامي يف ضوء ، ولس امي أأ

 .19-كوفيد اذلي يطرحه وابءالوضع احلايل 

يضاً الأزمة احلالية  وتبنّي " مهية الرمقنة واس تخدام اذلاكء الاصطناعي ملواهجة التحدايت اليت تواهجها الويبو ونظام  أأ أأ

حناء العامل و الفكرية.  امللكية جل مواصةل تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأ ثباتمن أأ فوائد حامية امللكية الفكرية  واإ
ل ختاطببشلك مقنع لتحسني حياة امجليع،  ن  الويبو ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة حفسب، بل ينبغي أأ ينبغي أأ

يضاً  ن تواصلمع امجلهور بشلك عام  تتواصل أأ  ادلولية ذات الصةل. املنتدايتمع مجيع  امعله وأأ

ُ و " ن نطمنئ املدير العام امل واملس تقبلية اليت  احلاليةلتحدايت ل للتصدي بنجاحدمع المنسا املس متر عىل ب نتخَ نود أأ

 س تواهجها املنظمة وجممتع امللكية الفكرية العاملي يف الس نوات القادمة.

ن تغتمن هذهوعىل هذا الأساس" ىل املدير العام  ، تود المنسا أأ معهل  غري عىل فرانسسالفرصة لتتوجه ابلشكر اإ

اثنيت رب ااملنظمة بنجاح ملا يق قيادةل عىل الزتامه وخدمته، ولس امي لويبويف خدمة ا س نة 35كرث من لأ  ادلؤوب

عون بأأن مقتن فنحنيف الشؤون ادلاخلية واخلارجية للمنظمة،  العميقة ربته الواسعة ورؤيتهخل ونظراً  .عرشة س نة

انتقالً  انس يؤمن ،أأكتوبر 1 اترخي حىت، اتنغ املُنتَخبالتواصل والتعاون الوثيق بني املدير العام غري واملدير العام 

 الويبو. يف قيادةسلساً 

 ."لمك "شكرا

 وقدم وفد بوتسواان البيان التايل: .25

 "الس يد الرئيس، املدير العام غري، أأحصاب السعادة، املندوبون املوقرون،

 ،س يدي الرئيس"

ن  ىل تود بوتسواان أأ ىل مكتبمك، وكذكل تتقدم ابلشكر اإليمك واإ الشاق يف التحضري  املدير العام وموظفيه عىل معهلاإ

 وغري املس بوقة. العصيبةسلسةل اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، يف هذه الأوقات ل

 ،س يدي الرئيس"

 اجملموعة الأفريقية. ابمسوفد زميبابوي املوقر ، يؤيد وفدي البيان اذلي أأدىل به بداية

 س يدي الرئيس،"

 املبينةرشوط تعيينه  وكذكلللويبو،  مديراً عاماً تؤيد بوتسواان تعيني الس يد دارين اتنغ، وهو مواطن من س نغافورة، 

ي وتعاوننا دمعنا القو  ونؤكد هلهننئه عىل تعيينه و عىل التوايل. ، WO/GA/52/1 Rev.1و A/60/2يف الوثيقتني 

 .أأداء همامه اجلديدةيف 

ن و " عىل  بنجاحالإرشاف يف ابلقيادة اجلديرة لرئيس جلنة الويبو للتنس يق ومكتبه والأمانة  ينوه ويش يديود وفدي أأ

حلصول  عن ارتياهحابوتسواان  وتعرب. ابلشفافية واملصداقية والانصاف نظران،يف  اس متت،العملية الانتخابية اليت 
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عضاءقبوهل  وابلتايل ضامنمنصب املدير العام،  لتعيينه يفىل دمع كبري الس يد اتنغ ع  عىل نطاق واسع دلى مجيع أأ

 الويبو.

ننا  آخرين اذلين اب ننوه"كام أأ ، ونمتىن هلم النجاح يف معلهم املس تقبيل وهننّؤمهنصب املدير العام مل ترحشواملرحشني ال

ن جيابية يف معل الو  مسامههتم يواصلو ونأأمل أأ  يبو.الإ

 "س يدي الرئيس،

ن الوضع اذلي نواهجه اليوم بسبب جاحئة  جراءً  ةالعاملي 19-كوفيدحنن ندرك أأ غري مس بوق لتعيني  اً صامت قد اس تلزم اإ

ننا  من اجلدير ابلثناء حقاً و املدير العام.  جراء  قبلناأأ بروح حسن النية والتعددية لضامن اس مترارية معل املنظمة هذا الإ

جراء اكن عىل أأساس اس تثنايئ والانتقال السلس.  ن اعامتد هذا الإ ننا نؤكد عىل أأ يوغين عن القول اإ رساء أأ  ودون اإ

 سابقة.

ُ و " ن يراعي املدير العام امل فريقه،  تعينيب، عند نتخَ فامي يتعلق بتعيني فريق الإدارة العليا للويبو، من املس تحسن أأ

من املعروف و عىل أأساس اجلدارة.  التعينيوقبل لك يشء ، نيمبادئ المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسالتوازن بني 
ن البدلان الأفريقية الأعضاء ليست ممثةل متثيالً جيّداً  مانة الويبو، و  اكفياً  أأ عىل  غري ممثةلمثل بوتسواان البدلان عض بيف أأ

طالق. وذلكل نردد آراء صدى الإ  صدد.يف هذا ال لاللزتامعىل اس تعداد  وحنناجملموعة الأفريقية  أ

 ،س يدي الرئيس"

ننا يضاً  ندرك اإ ُ  أأ ن املدير العام امل حلاحنتخَ أأ نسانية التحدي الأكرث اإ ؛ قرنال اً يفب سيتوىل منصبه يف وقت تواجه فيه الإ

ثر يف  19-كوفيد جاحئة تاإذ تس بب نظمة الصحة العامة وأأ  ةجامتعيالا ت تأأثرياً شديداً من الناحيةخسائر فادحة يف أأ

حناء العامل.  يف مجيع ةقتصاديالاو فريقيا، و أأ ننا مقتنعونعىل الرمغ من التأأثري غري املتناسب عىل أأ ن حب فاإ قيقة أأ

ىل  الصمود اسرتاتيجيات يه يف مصميوامللكية الفكرية والابتاكر التكنولوجيا  والانتعاش، مبا يف ذكل الوصول اإ

 .عىل حنو ميسور ومعقولاملنتجات الطبية والصيدلنية 

ىل فرض قيود عىل الصادرات من الإمدادات الطبية "ويف هذا الصدد، و -كوفيدضد وابء  لمعاجلةل الأساس يةابلنظر اإ

ن، 19 نتاج احمليل  فاإ ي وقت مىض، لضامن الوصول والإ مهية من أأ اس تغالل قيود واس تثناءات امللكية الفكرية أأكرث أأ

 عىل الواردات. املفرطاملرتبطة ابلعامتد  من نقاط الضعف احلدلأغراض 

ىل العمل مع الس يد اتنغ بيامن نس تكشف الس بل والفرص لتفعيل مرونة و " عىل قدراتنا  لتعزيزرباءات الحنن نتطلع اإ

آن ويف املس تقبل.  -الصحية بشلك فعال  واجلواحئمعاجلة هذه الأوبئة  ن نضمنال نتاج الصيدلين  ومن الرضوري أأ الإ
 ارة الأفريقية.يف الق ومصودهاحمليل اذلي يسامه يف تنويع اقتصاداتنا 

 ،س يدي الرئيس"

ن مل  أكون مقرّصاً اإ عربسأ ودفاعه لقيادته  ،غري فرانسسادلكتور  ،عن خالص امتنان حكومة بوتسواان للمدير العام أأ
جل التمنية. ا عن يضاً نقدره ونشكره  حننمللكية الفكرية من أأ عىل قيادته خالل هذه الأوقات غري املس بوقة. ونعرب أأ

ن يو  ملنا يف أأ عىل رأأس الويبو ونمتىن هل النجاح يف مساعيه  "شوطه الأخري"خالل  احلكميةاصل هذه القيادة عن أأ

 املس تقبلية.
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 ،س يدي الرئيس"

ىل ذلا . 19-كوفيد وابءوفاة املفاجئة لبعض موظفي الأمانة للويبو بسبب خرب ال تلقى وفدي بلك حزنلقد  ننضم اإ

مانة الويبو للتعبري عن تعازي  .ضحااياللأرس  اخلالصة ناالوفود الأخرى وأأ

 س يدي الرئيس."لمك شكرا و "

 وقدم وفد بروين دار السالم البيان التايل: .26

آس يا  ابمسالبيان اذلي أأدلت به س نغافورة  تأأييدود بروين دار السالم ت "بدايًة،  واحمليط الهادئ.مجموعة بدلان أ

العمل  الرئيس، وكذكل وانئيبزنيرب للسفري لسديدة الإدارة القديرة والتوجهيات ا بشأأن املعربنتشاطر التقدير حنن و "

ننا نعرب عن مواساتنا . الأوقات العصيبةاليت بذلها املدير العام فرانسس غري والأمانة خالل هذه احلثيثة واجلهود  واإ

 .19-كوفيدبشلك مبارش جباحئة  من تأأثروال س امي  ،لجميعل

ن انتخاب الس يد و نغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للويبو. لس يد دارين اتل هتانهيا بروين دار السالم "وتقدم اإ

آس يا جنوب رشيق أأمم دارين اتنغ نبأأ سار لربوين دار السالم لأنه من دوةل عضو يف رابطة ن أ ىل أأ س نغافورة ، اإضافة اإ
ن الس يد دارين اتن وق امللكية حق يف جمالللعديد  اً معروف خشصي غجارة ورشيكة قريبة لربوين دار السالم. كام أأ

يمتتع بسمعة جيدة لقيادته مكتب س نغافورة  فهو وفضالً عن ذكلالتجارية يف لك من بدلينا،  والأوساطالفكرية 

آفاق مبتكرة. و  ىل أ ننا للملكية الفكرية اإ ىل العمل معه بشلك وثيق يف هذاإ  الويبو. احلقبة التالية اليت ستشهدها هنتطلع اإ

ي" ن تعرب أأ اثين  ه طيةلوالزتام غري ملسامهة املدير العام فرانسس رهاتقدي فائق عن ضاً وتود بروين دار السالم أأ

مبا العديد من التحدايت الرئيس ية،  وساعدها عىل مواهجة املنظمةقاد الل فرتيت وليته، خفللويبو.  يف قيادةعرش عاما 

بداع والابتاكر. لة نظام امللكية الفكري تشجيعالتغري التكنولويج السيع، وضامن  التعامل مع يف ذكل نمتىن هل لك و الإ

 التوفيق يف مساعيه املس تقبلية.

 "تؤكد بروين دار السالم أأهنا س تواصل العمل عن كثب مع الويبو ودمع هجودها."و 

 وقدم وفد بوركينا فاسو البيان التايل: .27

 الرئيس، يس يد"

ن هتئن رئيس امجلعية العامة واملدير العام ل"بداية ىل اس تكامل ، تود بوركينا فاسو أأ لويبو والأمانة عىل هجودهام الرامية اإ

 .19-العملية لرتش يح املدير العام اجلديد، رمغ الظروف الصعبة املرتبطة جباحئة كوفيد

ن نتقدم بهتانينا لرئيس جلنة التنس يق وفريقه عىل الطريقة اليت أأداروا هبا انتخاب املدير العام اجلديد للويبو، " ونود أأ

 .2020مارس  4، يف الس يد دارين اتنغ

 وتؤيد بوركينا فاسو البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية."
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 الرئيس، يس يد"

 هتئن بوركينا فاسو الس يد دارين اتنغ عىل ترش يحه ملنصب املدير العام ملنظمة الويبو املرموقة."

جنزه سلفهونعرب عن دمعنا الاكمل هل يف أأداء همامه، اليت س تظل تطرح حت"  .دايت كبرية رمغ لك ما أأ

ب" يف  ب، اليت تتسب19-رزهتا جاحئة كوفيدومن بني هذه التحدايت العديدة، ينبغي اإيالء اهامتم خاص للتحدايت اليت أأ

زمة عاملية مل يس بق لها مثيل.  أأ

ىل ضامن اإيالء الاهامتم الاكمل لتط" وير الابتاكر وامللكية ولهذا السبب، تدعو بوركينا فاسو املدير العام اجلديد اإ

جل  الفكرية، وكذكل مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات يف جمال الصحة ونقل التكنولوجيا من أأ

 .اإدماج تكل القضااي بشلك أأكرب يف أأنشطة الويبو

  الرئيس، يس يد"

داة هائةل للتمنية ويف واقع احلال، تعد  .ل ميكن التشكيك يف الأمهية العاملية للملكية الفكرية" امللكية الفكرية أأ

 .الاقتصادية الأفريقية

جل تكوين الكفاءات ودمع مشاريع " جندة التمنية من أأ طار أأ وذلكل، ترحب بوركينا فاسو ابلأنشطة املضطلع هبا يف اإ

جامتعية املساعدة التقنية، لأهنا تسهم يف تعزيز الاس تخدام الفعال والكفء لنظام امللكية الفكرية يف التمنية الا

 والاقتصادية.

  الرئيس، يس يد"

ن تعرب عن امتناهنا للمدير العام املهنية وليته، الس يد فرانسس غري، ملا قدمه لها من دمع " تود بوركينا فاسو أأ

 الأوجه. متعدد

جيابية اليت حققهتا املنظمة وعىل اجلهود املبذوةل لرفع ماكنهتا العاملية."  وهننئه عىل النتاجئ الإ

 .ب بوركينا فاسو عن متنياهتا هل بتحقيق أأكرب قدر من النجاح يف مساعيه املس تقبليةوتعر "

 الرئيس، يس يد"

ن املدير العام اجلديد، الس يد دارين اتنغ، س يكون قادرا عىل " ويف اخلتام، ليس دلى بوركينا فاسو أأدىن شك يف أأ

ماكنه دامئا التعويل عىل دمع  .وحسم التصدي مجليع التحدايت اليت س تواجه املنظمة خالل وليته بفعالية وس يكون ابإ
 .بوركينا فاسو يف ذكل

 "شكراً جزيالً."
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 وقدم وفد مكبوداي البيان التايل: .28

 ،س يدي الرئيس"

الس يد ، حكومة مكبوداي امللكية وسعادة وزير التجارة ورئيس اللجنة الوطنية للملكية الفكرية يف مكبوداي ابمس، بداية

ن  ود أأ هنئمكابن سوراساك، أأ ً و ويبو. العيات مجلالس تني  لدلورة عىل انتخابمك رئيساً  أأ  توجيهبتصمميمك عىل  حنيط علام

جراء اللالأعضاء   .كتايبصياغة قرارات الإ

ن نعرب عن خالص شكران لدلكتور كام " وهجودمه  الشديدغري وفريقه عىل قيادهتم الهائةل والزتاهمم  فرانسسنود أأ

ىل ازدهار امللكية الفكرية كام ادلؤوبة لقيادة املنظمة العا ننااليوم.  نعرفهاملية للملكية الفكرية اإ جنازات  واإ نقدر وهنئن اإ

 مكدير عام للويبو. وليته فرتيت خاللاليت حتققت  ، لس اميالويبو

مهية و " حد احملراكت الرئيس ية للمنو الاقتصادي واحلد من الفقر. ذللتويل مكبوداي أأ كل، لملكية الفكرية ابعتبارها أأ

ابدي تيكو سامديش أأاك موها سينا  الس يد لرئيس وزرائنا، احلكميةوضعت حكومة مكبوداي امللكية، حتت القيادة 

ىل ذكل، وضعت اسرتاتيجية وطنية ، وامللكية الفكرية مشلتاليت و هون سني، س ياسة التمنية الصناعية  ابلإضافة اإ
 بدمع من الويبو. وُحّدثتللملكية الفكرية 

ن َ حلكومة ا "كام أأ ً  اً امللكية الفكرية جزء جعلتلكية امل ىل من س ياس هتا الاقتصادية الشامةل  همام تشجيع اليت هتدف اإ

بداعي والتكنولويج،  . 2002كبرية لعامتد قوانني ولواحئ امللكية الفكرية منذ عام اً بذلت هجودو التطوير املبتكر والإ
التجارية، والاسرتاتيجية الوطنية  اتمرشوع العالمومهنا  جلاريةالعديد من املشاريع ا بتنفيذ اً وتقوم مكبوداي حالي

نشاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر، وصياغة وتعديل ونظام حتديث الإدارة، 2025-2020للملكية الفكرية  ، واإ

 قوانني ولواحئ امللكية الفكرية.

جل مواكبة و " َ  انضمت، وتطورهنظام امللكية الفكرية العاملي من أأ ىللكية احلكومة امل  والتفاقياتالتفاقات  اإ

 151العضو رمق و يف بروتوكول مدريد،  95العضو رمق  اً عىل سبيل املثال، أأصبحت مكبوداي مؤخر فواملعاهدات ادلولية. 

ول يف اتفاقية لهاي،  66العضو و يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  ىل وثيقة جنيف دوةل طرف اوأأ نضمت اإ

للأداء السمعي البرصي يف  بيجنيمعاهدة و ، 2018اجلغرافية يف  واملؤرشاتلتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ 

، و . 2019 ن من حيث املبدأأ ىل اتفاقية برن وس يودع صك الانيف اتفاقية برن.  مكبوداي مس تعدة لتكون عضواً فاإ ضامم اإ
ن تسمح ا يضاً ذكل 19-لقيود اليت يضعها وابء كوفيددلى املدير العام مبجرد أأ ود أأ ن مكبوداي قد الزتمت  . وأأ ؤكد أأ ن أأ أأ

ىل معاهدات الويبو الأخرى يف املس تقبل القريب لمتكيننا من الاس تفادة الاكمةل من نظام امللكية الفكرية  ابلنضامم اإ

 وتطويره.

حرزت ، وعىل سبيالعديد من التقدم ُأحرزاجلهود املذكورة أأعاله،  وبفضل" التصنيف  تقدماً يفمكبوداي ل املثال، أأ

جاميل  يف العام ملؤرش الابتاكر العاملي ومتكنت من حتقيق منو  عىل س نوايً يف املتوسط ٪ 7 ا يزيد عنمبالناجت احمليل الإ

 املاضية.القليةل لعقود ا مدى
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 ،س يدي الرئيس"

 لتوليه املنصبللس يد دارين اتنغ  هتانهيها امللكية عن تعرب حكومة مكبودايمبناس بة انتخاب املدير العام املقبل للويبو، 

ن حكومة مكبوداي امللكية تدمع ووفقاً ذلكلأأعاله.  اذلي ذكرته جلنة الويبو للتنس يق ؤكد أأ ن أأ ود أأ تعيني ، أأ

 .اليت تعقد اليوماملدير العام املقبل للويبو يف ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة للويبو  يف منصباتنغ  دارين الس يد

ن يف ظل قيادته و " امللكية الفكرية من يف جمال نتاجئ المن التقدم و  اً والزتاماته، س تحقق الويبو مزيد احلكميةنعتقد أأ

فضل، مبا يف ذكل توس يع نطاق امللكية الفكرية العاملية للويبو وزايدة مشاركة  جل عامل أأ دمة اخلمنوا يف  الأقل البدلانأأ
بلغ صةل يف املنظمة.النشط يف الأقسام ذات ال وأأداء دورها ن أأ ود أأ عضاء  مكويف هذا الصدد، أأ ن أأ مجموعة بدلان أأ

آس يا  مت. 2023-2022فرتة لواحمليط الهادئ قد اختاروا مكبوداي مكرحش لعضوية جلنة التنس يق لأ ن  ىنوأأ امجلعية  تؤيدأأ

ثين عىل مجيع الأعضاء و انضامم مكبوداي كعضو يف تكل اللجنة  2021 مالعامة للويبو يف عا  .واختيارمه لثقهتمأأ

 ،س يدي الرئيس"

جنازات وأأنشطة أأعاله من عىل حنو ما ُذكر  ن يوىل، حتت ن، وتنفيذهااإ ، مزيد من املدير العام اجلديد قيادةأأمل أأ

ن تُدمع  الالزمة: املاليةملوارد اب الاهامتم ابملسائل التالية وأأ

، مبا يف ذكل مكبوداي، للعمل عىل مجيع املس توايت لضامن مراعاة مصاحل منواالأقل البدلان متثيل  زايدة .1"

 واستيعاهبا جيداً، منوا الأقل البدلان

 ،للبدلان الأقل منواوبناء القدرات  لتقنيةااملساعدة توفري خدمات دة زايو  .2"

منوا يف تعزيز وحتسني اإدارة امللكية الفكرية والابتاكر والاخرتاع والتنفيذ يف قل الأ البدلان دمع و  .3"

 وبنا. وضع امللكية الفكرية العاملي وكذكل احتياجات شعالاس تجابة لتغرّي 

 ،يسس يدي الرئ"

ن أأشكر الويبو ومجيع أأحصاب املصلحة املعنيني دلمع تطوير امللكية الفكرية  ود أأ جل أأ ن من أأ نظام امللكية خيدم ضامن أأ
بداع والابتاكر يف مجيع البدلان غراضه الأساس ية املمتثةل يف تشجيع الإ حد خلف بدأأ "عدم . ووفقاً ملالفكرية أأ ي أأ ترك أأ

ُ تلزتم مكبوداي ابلعمل بشلك  ،"الركب جيابية  روح ب اجلديد ومجيع الأعضاء يف امليض قدماً عنَي وثيق مع املدير العام امل اإ

ّ  من  اءة.التعددية واملشاركة البن

خرياً   الس تني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو بنجاح. الاجامتعات اعامتد واختتام سلسةل يف وفدي يأأمل، "وأأ

 "!وشكرا لمك"

 وقدم وفد كندا البيان التايل: .29

ىل الس يد" تود كندا و دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.  تقدم كندا هتانهيا اإ

ن  جناز لس نغافورة والزتاهما بتعددية الأطراف، تسلط الضوء عىل ما أأ ول  اإذميثهل هذا الإ أأصبح الس يد اتنغ أأ

 س نغافوري يرأأس واكةل اتبعة للأمم املتحدة.
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ىل العمل مع الس يد اتنغ وفريقه و " تعزيز ادلور الرئييس للويبو يف تيسري الأعامل والابتاكر  ملواصةلتتطلع كندا اإ

، وتعمتد الرشاكت الكندية من مجيع الأجحام العامليالويبو يه مكتب امللكية الفكرية و . عىل الصعيد العاملي والتجارة

ع وممارسةعىل خدمات الويبو للمنو والتصدير  يف ادلاخل واخلارج. ويف  الوظائفامل جتارية عىل الصعيد ادلويل، ودمع أأ

ن التوهجات الس ياس ية للس يد اتنغ،  ىل مهنجه العميل اذلي يركز عىل  ولس اميهذا الصدد، فاإ ابعتباره  العمالءابلنظر اإ
 واعدة.يه توهجات الرئيس التنفيذي ملكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة، 

ن" ً  ثقة منعىل  كندا واإ ن الس يد اتنغ س يكون رشياك ّ  أأ ً قي تواصل كندا الرتوجي للمامرسات املالية السلمية والإدارة  بيامن ام

يف منظومة الأمم  ةالرش يد ةمكو والشفافية الشامةل واحل الشديدةالقامئة عىل النتاجئ والأخالقيات الصارمة واملساءةل 

غ لالس تفادة من خربته التفاوضية للمساعدة يف مواصةل بناء اجلسور ابلس يد اتن اً املتحدة ويف الويبو. وتثق كندا أأيض

ىل التعاون  بيامنبني ادلول الأعضاء  تحسني نظام امللكية الفكرية العاملي ومواهجة احلقائق املتغرية ابس مترار. ل معاً نسعى اإ

تؤكد للس يد اتنغ تعاوهنا و بو. وس تواصل كندا تعزيز معلية صنع القرار الشامةل اليت تقودها ادلول الأعضاء يف الوي

 نقاط القوة يف منظمتنا ونس متر يف توجيه تقدهما. من نس تفيدالاكمل بيامن 

ىل كندا وتقدم" س نة، ول س امي  35اليت دامت  املتفانية للويبوادلكتور غري وتشكره عىل خدمته  أأيضاً لك الهتاين اإ

 لويبو وادلول الأعضاء فهيااخاللها  قاددير العام، واليت منصب امل خاللها الس نوات الثنيت عرشة الأخرية اليت شغل

للويبو ابعتبارها مفرتق طرق لعامل امللكية الفكرية، وقاد برانمج  ابرزةكتور غري عالمة ادل ووضع. بلك حمكة وتفان  
كتور غري لك تمتىن كندا لدلو . اسد علهيحُت  يتال ماكنهتاتعزيز  عىل هاوساعد ل املنظمةاسرتاتيجي شامل حوّ  تقومي

 النجاح يف مساعيه الشخصية واملهنية املس تقبلية.

يضاً  وتعرب" الويبو، حنو يع املرحشني اذلين شاركوا يف هذه العملية، وتشكرمه عىل الزتاهمم مجل  عن تقديرهاكندا أأ

آخر. ي ماكن أ و يف أأ  وتمتىن هلم التوفيق يف مساعهيم يف الويبو أأ

خرياً  ن "وأأ ، مبا يف ذكل مكتب املستشار القانوين، مل املمتاز اذلي قامت به الأمانةلعل ديرهاتعرب عن تق، تود كندا أأ

 ".يةحرتافوا ، بذاكء ومرونةيف توجيه ادلول الأعضاء خالل هذه العملية يف ظروف غري مس بوقة

 وقدم وفد ش ييل البيان التايل: .30

 ،"شكراً جزيالً س يدي الرئيس

ولً  ن يعرب عن "أأ نه و الويبو.  ابمسالعميق للس يد فرانسس غري لتفانيه ومعهل  هامتنان، يود وفد ش ييل أأ ن نؤكد أأ نود أأ

براز يف بشلك كبريبفضل هجوده وهجود فريقه، حققت املنظمة جناحات س ياس ية ومالية سامهت   ةالعاملي ماكنهتا اإ

 تعددية.لمسائل امللكية الفكرية وكقوة دافعة ليف  مكرجع

يضاً و " ن هنئن الس يد دارين ات نود أأ  نغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام ونؤكد هل دمع بالدان خالل فرتة وليته.أأ

ن" جدول الأعامل ادلويل بسبب التقدم التكنولويج السيع،  يف صدارة س تظلأأن امللكية الفكرية ب عىل يقني وفدان واإ

بداعية الالحمدودة للبرش. وابلتايلو مبا يف ذكل تطور اذلاكء الاصطناعي،  نه يف القدرة الإ اذلي الوابء ظل ، نعتقد أأ
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ن تكون الويبو منارة توجه اً الييشهده العاملي ح والبحث عن حلول مبتكرة لصاحل  معاً البدلان للعمل  وترشد، جيب أأ

 البرشية من خالل امللكية الفكرية.

ن تعمل الويبو، وفقا لوليهتا، عىل تعزيز وحتسني معلها يف منطقتنا من خالل وضع املو " لكية الفكرية كأداة نأأمل أأ

ن منطقتنا ل تزال دلهيا اإماكانت كبرية وقد اسرتاتيجية للتمنية.  ظهر مؤرش الابتاكر العاملي يف الس نوات الأخرية أأ أأ

ن يكون اس تخدام امللكية الفكرية، يف عامل  لس تغاللها ً  اً "عنرص  تسوده العوملة،ومن الرضوري أأ لتحقيق  "حاسام

 لقمية العاملية.الاندماج الاكمل يف سالسل ا

ن نفّوتل نود و" عامل الويبو  أأ مهية التعمل من التجارب السابقة فامي يتعلق جبدول أأ هذه الفرصة لتسليط الضوء عىل أأ

ن تكون املفاوضات شفافة وشامةل، واملعياري.  ن تتضمن  مع مراعاةيف هذا الصدد، جيب أأ مجيع وهجات النظر وأأ

لس تثناءات والتقييدات. اب فامي يتعلقحقيق نتاجئ يف التصاممي ونطلب تعزيز العمل نؤكد من جديد الزتامنا بتو التوازن. 
ىلو تدريس. ال هُنجعىل  خاص يف ضغط واحلجرالوابء وقد تسبب  احملتوى  أأمور عديدة من بيهنا هناك وصول حمدود اإ

ىل املتاحف  من قبيلالثقايف  يف ذكل س فهيا، وابلتايل نرى. وهذا يتطلب اس تجابة حمددة ل لبةالأدوية الأساس ي، واإ

 العمل املعياري يف هذه اجملالت.املنظمة ز ز فرصة لتع

 ."لمك س يدي الرئيس شكراً جزيالً و "

 وقدم وفد كولومبيا البيان التايل: .31

 رئيس امجلعية العامة للويبوصاحب السعادة، "

 لسعادة املمثلني ادلامئني والسفراءاأأحصاب 

 املندوبون املوقرون:

ن بدلان يؤيد متاماً حك ابمس" جياز أأ ن أأذكر ابإ ود أأ التقدير امجلاعي ملنطقتنا اجلغرافية، اذلي عرب عنه وفد  ومة كولومبيا، أأ

 جاماياك بصفته الرئيس احلايل جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب.

ن تشاطر امجلعية العامة الر  ىل ذكل، وبصفة وطنية، تود كولومبيا أأ  سائل الرئيس ية التالية."وابلإضافة اإ

ننا " ىل  2019من نومفرب و منصب املدير العام اجلديد للويبو. تويل نرحب ابختيار الس يد دارين اتنغ من س نغافورة لاإ اإ

الطويل والصعب اذلي  املسار داً نحن ندرك جيذلا ف، املنصبنفس ترش يحة لمواطن كولوميب  قدم، 2020مارس 

ىل سلكهاضطرران  الس يد اتنغ وتشجع مجيع ادلول الأعضاء يف  بتعيني. وذلكل ترحب كولومبيا كللبلوغ ذالويبو  اإ

ذا أأكدت امجلعية العامة وحنن. هلالويبو عىل التصديق عىل دمعها  ن املدير العام اجلديد، اإ ، س يكون ذكل واثقون من أأ
دارة مجيع التحدايت اليت تواجه الويبو اً قادر   .وغداً  اليومبشلك مثايل عىل حتمل واإ

ىل ذكل، هنئن ونشكر مدير و" عىل معهل ونعرب عن ، الس يد فرانسس غري ،الويبو املنهتية وليتهعام ابلإضافة اإ

ذات  بشأأن القضااي لراخسمنطقتنا وبدلان بدمعه ا فقد اس تفادت. وليتهخالص تقديران لتفانيه والزتامه خالل فرتة 
 الأولوية لبدلاننا.

ن و "  ماركو أألامين يف تنفيذ برامج الويبو. أأداء وقيادة الس يدب ننوهنود أأ
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خري و " ن كولومبيا ابعتبارها اً أأ ، ومع وجود رللصناعات الثقافية والعلوم والتكنولوجيا والابتاكيرّوج  بدلاً ، نشدد عىل أأ

بداعيحكومة تركز عىل الاقتصاد  نه من الرضوري مواصةل العمل مع املدير العام اجل ترى، الإ ، ودعوته ديدكولومبيا أأ

 دمات الويبو يف املنطقة.خل الرتوجيعرفة املزيد عن مصاحل كولومبيا، اليت س تكون حليفاً يف مل

 ."شكرا جزيال لمكو "

 وقدم وفد كوس تارياك البيان التايل: .32

توجه اإليمك بأأطيب التحيات"س يدايت وساديت ننا . ، أأ عن موافقتنا عىل الاقرتاح املقدم من  البيان نعرب مبوجب هذااإ

نقدم هل هتانينا و للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(؛  عاماً  لتنس يق بتعيني الس يد دارين اتنغ مديراً ل الويبو جلنة

 نمتىن هل لك النجاح يف مساعيه املس تقبلية.كام  اخلالصة

قلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب، مما يو" عقاب هذه الانتخاابت، نأأمل يف تعزيز املكتب الإ تيح اس مترار يف أأ

قلميي، ل س امي فامي يتعلق  ىل ادلورات التدريبية اليت تقدهما  بتعزيزالتعاون الإ قدرات املاكتب وتيسري الوصول اإ

 معظمها ليس ابللغة الإس بانية.و املنظمة، 

متتة امللكية الصناعية نظام لس نوات عديدة اس تخدمت بالدان "و  . رباءاتالللك من العالمات التجارية و  (IPAS)أأ

ن تعزز الويبو دمعها ومساعدهتا الفنَيني ، ذلكل ىل الشفرات املصدرية وتيسري النفاذللبدلان املس تفيدة نأأمل أأ ، اإ

 للنظام.املس تخدمة اكتب امللتسهيل اس تخدام 

ن تمتكن الويبو من املشاركة يف املشاريع و " قلميية، نأأمل أأ مثل  يف أأمرياك الالتينية، اجلاريةفامي يتعلق ابملبادرات الإ

قلميية بني بدلان أأمرياك اجلنوبية و  (IBEPI)الأمرييك للملكية الصناعية وتعزيز التمنية -الربانمج الأيبريي الرشاكة الإ

جل تعزيزها واحلصول عىل نتاجئ (PROSUR)بشأأن العالمات التجارية والرباءات والتصاممي الصناعية  ، من أأ

 .يف املنطقةملموسة 

ننا ت ادلولية بشأأن امللكية الفكرية، فامي يتعلق ابملعاهداأأما " بشأأن متويل نظام لش بونة  مقرتححنث عىل وضع وتنفيذ فاإ

لفائدة اسرتاتيجية دمع وضع فيه، وكذكل  اً كوس تارياك طرفواذلي تشلك اجلغرافية،  واملؤرشاتبشأأن تسميات املنشأأ 

 ".املنطقة املهمتة بتوقيع بروتوكول مدريدبدلان 

 البيان التايل:وقدم وفد كوت ديفوار  .33

حرضات املندوبني  أأحصاب السعادة، السفراء،، السادة رؤساء الوفود، حرضة املدير العام الرئيس، يس يد"

 املوقرين،

 الرئيس، يس يد"

ن يعرب عن خالص امتنانه لمك ولرئيس جلنة التنس يق، سعادة السفري فرانسوا ريفاسو، املمثل ادلامئ " يود وفدي أأ

غري، املدير العام للويبو، عىل عقد سلسةل الاجامتعات الس تني لدلول الأعضاء يف الويبو  لفرنسا، وللس يد فرانسس
 .19-يف وقت يواجه فيه العامل تقييدات لأس باب الصحية نتيجة جاحئة كوفيد
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عاملنا بشلك سلس."  وهنئن الأمانة عىل اجلودة العالية للواثئق اليت س تيّس سري أأ

 الرئيس، يس يد"

ر البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية وتؤيد ترش يح الس يد دارين اتنغ ملنصب تؤيد كوت ديفوا"

املدير العام، بعد تسجيل موافقهتا عىل انعقاد مجعيات الويبو اس تثنائيا، كام تشهد عىل ذكل 
 .WO/GA/52/2وA/60/C. N 3990 و A/60/C. N 3989 الواثئق

ن هتئن " ويؤكد  .الس يد دارين اتنغ عىل انتخابه املمتزي وتمتىن هل لك النجاح يف أأداء همامه اجلديدةوتود كوت ديفوار أأ

بدلي للس يد اتنغ دمعه وتعاونه الاكمل يف املسامهة يف الهنوض بنظام عاملي متوازن وفعال للملكية الفكرية خيدم مجيع 

ن  .ادلول الأعضاء ماكهنوتعمل كوت ديفوار أأ الس يد اتنغ ملتابعة هذا الهدف املنصوص عليه بوضوح الاعامتد عىل دمع  اابإ

خالص  .يف اتفاقية الويبو بتفاًن واإ

ويود  .2020مارس  4ويش يد وفد بدلي ابلروح ادلميقراطية البارزة اليت سادت خالل الانتخاابت اليت جرت يف "

ظهار مواطن قوهتم اخملتلفة ن حييي ويشكر مجيع املرحشني عىل اإ  .عىل وجه اخلصوص أأ

 الرئيس، يس يد"

رادت  .تود كوت ديفوار التذكري ابلتحدايت العديدة اليت تواهجها الويبو" ن أأ مفن املهم مباكن مواهجة هذه التحدايت اإ

هداف معينة  .الويبو حتقيق أأ

 ويويل بدلي اهامتما كبريا يف تنفيذ التوزيع اجلغرايف العادل يف تعيني وتوظيف كبار مسؤويل الويبو وموظفهيا، ل س امي"

وبناء عىل  .اإذ ل يوجد متثيل اكف للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف هذه املس توايت .داخل فريق الإدارة العليا

ن ترى هذه ادلول حتظى  نصاف وادلميقراطية، تأأمل يف أأ ن كوت ديفوار، اليت تمتسك دامئا مببادئ العداةل والإ ذكل، فاإ
 .مبشاركة ومسامهة أأكرب يف أأنشطة الويبو

ن كوت ديفوار عىل قناعة بأأن الس يد دارين اتنغ س يعطي زخام جديدا لهذا اجملال، " طار املعياري، فاإ وفامي يتعلق ابلإ

حراز تقدم ملموس بشأأن خمتلف مشاريع الصكوك  ىل اإ وهو اجلانب الأكرث حساس ية لربانمج معل الويبو اإذ يسعى اإ

 .املعلقة

ن جاحئة كوفيد" ىل الأدويةقد أأع 19-وترى كوت ديفوار أأ حياء قضية النفاذ اإ ن مواطن  .ادت اإ وتوحض هذه القضية أأ

املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة وجهية وجديرة ابلرتحيب ومفيدة 

ىل مجيع ادلول دون اس تثناء ن تؤكد من جديد الزتاهما ابس تخدام  .ابلنس بة اإ مواطن املرونة وذلكل تود كوت ديفوار أأ

جل متكني مجيع البدلان، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، من النفاذ  هذه عىل حنو أأكرث تنظامي ومشول من أأ

ىل الأدوية بسهوةل  .اإ
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 س يادة الرئيس،"

جنازاته الباهرة خالل فرتة وليته" عىل وجه ونود  .هيئن بدلي حبرارة الس يد فرانسس غري عىل معهل املمتاز واإ

ن نعرب عن شكران العميق هل عىل التعاون املثايل بني كوت ديفوار والويبو  .اخلصوص أأ

 .ويف اخلتام، تؤكد كوت ديفوار للس يد دارين اتنغ اس تعدادها الاكمل دلمعه لك ادلمع للوفاء بوليته"

ىل التحيل ابلروح البناءة لضامن تتوجي معلنا ابلنجاح."  وتدعو مجيع الوفود اإ

 ".راً وشك"

 ادلميقراطية البيان التايل: كوراي الشعبيةوقدم وفد مجهورية  .34

 "الس يد الرئيس،

مانة الويبو عىل  ن أأشكر، ابمس مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، السفري معر زنيرب وفريق معل أأ ود أأ "بدايًة أأ

جل ضامن السري الناحج لهذا الاجامتع الاس تثنايئ يف ظل ج  .19-احئة فريوس كوفيدهجودمه احلثيثة من أأ

 "الس يد الرئيس،

اّبن هذا الاجامتع  عرب عن هتاين بالدي احلارة للس يد دارين اتنغ اذلي عنُّين مديراً عاماً للويبو اإ ن أأ "يرشفين أأ

 الاس تثنايئ.

ن أأعرّبن عن امتناننا الصادق لدلكتور فرانسس غري ملا بذهل من هجد دؤوب يف سبيل حتقيق ود هبذه املناس بة أأ  "وأأ

 الأهداف الاسرتاتيجية للويبو ابلتعاون مع الأمانة عىل مدى العقود الثالثة املاضية.

بداع  ىل حتسني الأنظمة ادلولية للرباءات وحق املؤلف وتشجيع الإ "ونود الإشادة خباصة  بقيادته املمتزية يف سعيه اإ

ثناء فرتة و ليته مديراً عاماً، مثل اإعادة تنظمي برامج والابتاكر عىل املس توى العاملي عن طريق تدابري ش ىت اختذها أأ
 الويبو وهيألكها.

 "الس يد الرئيس،

جامع هو شاهد عىل اعرتاف ادلول الأعضاء وثقهتا خبربته يف جمال امللكية  ن قرار تعيني الس يد دارين اتنغ ابلإ "اإ

ثناء مشاركته يف أأنشطة الويبو خال جنازاته ادلبلوماس ية اخلالصة أأ  ل الس نوات املاضية.الفكرية، وكذكل ابإ

ن يثبت هماراته القيادية يف تعزيز دور املنظمة  ن ميثل الس يد اتنغ مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأ "وهو أأمل يف أأ

نصاف والعدل، وتوطيد التعاون ادلويل. نشاء نظام عاملي للملكية الفكرية يتسم ابلإ  وقدراهتا، واإ

ن تعمل الويبو بنشاط عىل الهنوض ابلعلوم  والتكنولوجيا وزايدة التعاون والتبادل بني ادلول الأعضاء مبا "فرنجو أأ

ىل حد كبري  يامتىش مع الاهامتم العاملي املزتايد ابمللكية الفكرية بوصفه حافزاً للتمنية الاجامتعية والاقتصادية ومبا يسامه اإ

هداف التمنية املس تدامة اليت اعمتدهتا الأمم املتحدة.  يف حتقيق أأ



A/60/3 
25 
 

ن تسامه الويبو مسامهة جليةل يف جمالت اختصاصها املشرتكة  19-ريوس كوفيد"ويف ظل جاحئة ف ىل أأ احلالية، نتطلع اإ

س امي من  مع منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظامت ادلولية فامي يتعلق بتدابري الاس تجابة املشرتكة العاملية، ول

ىل املنتجات الصحية املرتب جل حتقيق املساواة يف الوصول اإ  .19-طة بفريوس كوفيدأأ

آس يا واحمليط الهادئ، وحنن عىل  ول مدير عام للويبو من مجموعة أ "وحنن خفورون ابنتخاب الس يد دارين اتنغ بوصفه أأ

مت اس تعداد لزتويده بس بل ادلمع والتعاون الاكمةل لضامن قيادته الناحجة للمنظمة يف املس تقبل.  أأ

قراطية العمل بنشاط عىل حتقيق التمنية الوطنية يف جمال العمل "وس تواصل حكومة مجهورية كوراي الشعبية ادلمي

والتكنولوجيا ابلس تفادة من نظام امللكية الفكرية، وكذكل عىل تمنية عالقات التعاون مع الويبو ومع ادلول الأعضاء 

 فهيا.

 "وشكراً."

 وقدم وفد ادلامنرك البيان التايل: .35

ن تشكر لك من سعادة السفري زنيرب، رئيس امجلعيات العامة للويبو، وسعادة السفري ريفاسو، رئيس  "تود ادلامنرك أأ

جراء هذه الانتخاابت يف ظل هذه  رشاد وتوجيه ممتزيين لإ جلنة التنس يق، واملكتب ادلويل عىل ما قدموه من اإ

 الظروف العصيبة.

ن نغتمن هذه الفرصة لنشكر املدير العام السابق للويبو فرانسس غري عىل قياد ته الرائعة واملمتزية للويبو ونمتىن "ونود أأ

 هل التوفيق يف مساعيه املس تقبلية.

 "وهتئن ادلامنرك الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه مديراً عاماً للويبو.

جيايب  "وتؤيد ادلامنرك بشدة حتديث املنظمة املتعددة الأطراف وحنن مقتنعون بأأن الس يد دارين اتنغ سيسامه بشلك اإ

ولوية رئيس ية لدلامنرك.يف هذا الصدد. ويعدّ    التطوير املس متر خلدمات امللكية الفكرية العاملية املالمئة للغرض أأ

ىل التعاون يف الس نوات القادمة، وتمتىن ادلامنرك للس يد دارين اتنغ لك اخلري يف دوره اجلديد." ننا نتطلع اإ  "واإ

 وقدم وفد مرص البيان التايل: .36

 الس يد الرئيس،"

ىف بيان وفد زميبابوى نيابة عن اجملموعة الأفريقية، ونتوّجه لمك ابلهتنئة عىل توليمك رئاسة  يؤيد وفد مرص ما جاء"

عداد الواثئق الالزمة  امجلعية العامة للوايبو، ونتوّجه ابلشكر للسكراترية عىل هجودها للتحضري لأعامل هذه ادلورة واإ

فريوس كوروان. كام يُعرب وفدان عن تقديره للسفري  عىل الرمغ من الظروف الصعبة الىت مير هبا العامل جراء جاحئة
 2020مارس  4"فرانسوا ريفاسو"، املندوب ادلامئ لفرنسا، حلسن اإدارته لجامتع جلنة التنس يق اذلى ُعقد يوم 

 وأأسفر عن انتخاب مدير عام جديد للوايبو.
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جل ويتوّجه وفد مرص ابلهتنئة للس يد "دارين اتجن" عىل فوزه، ونؤكد اس تعدادان"  الاكمل لتقدمي ادلمع الالزم هل من أأ

هداف املنظمة ابلشلك اذلى خيدم منظومة امللكية الفكرية ادلولية. كام يُعرب وفدان عن  تنفيذ همام وليته وحتقيق أأ

متنياته ابلتوفيق للس يد "اتجن" ىف تشكيل فريق الإدارة العليا للمنظمة، وثقتنا ىف قدرته عىل تشكيل فريق بناءً عىل 

 بدأأ التوزيع اجلغراىف العادل ومعايري اخلربة والكفاءة بشلك يُلىب طموحات وتطلعات ادلول الأعضاء.م

 الس يد الرئيس،"

سيتوىل املدير العام اجلديد منصبه ىف وقت يواجه فيه العامل حتدايً غري مس بوق يمتثل ىف جاحئة فريوس كوروان، وما "

حلياة وعىل الاقتصاد العاملى، فضالً عن انعاكساته املتوقعة عىل النظام يصاحبه من تداعيات سلبية عىل اكفة مناىح ا

ىل تاكتف  ُمتعدد الأطراف واجلهود الىت تقوم هبا منظامت وواكلت الأمم املتحدة ومن بيهنا الوايبو، وهو ما حيتاج اإ

عادة ترتيب الأولوايت لتجاوز التداعيات السلبية لهذه ا ى وقت مىض واإ أكيد هنا عىل اجلهود أأكرث من أأ لأزمة. ونوُد التأ
مهية تعظمي دور الوايبو خالل الفرتة املقبةل بشلك يعكس ادلور احليوى للملكية الفكرية ىف حماربة التحدايت العاملية  أأ

الطارئة، لس امي فامي يتعلق بدمع هجود البحث والتمنية والابتاكر ىف جمال الصحة العامة وخاصًة ىف ادلول النامية، 

ىل ادلواء.وتعزيز ت جبارى للرباءات املتعلقة ابلصحة العامة والنفاذ اإ  طبيق نظام الرتخيص الإ

جل مواصةل ادلور اذلى تقوم به الوايبو ىف تشجيع الابداع " ويؤكد وفد مرص الزتامه ابلتعاون مع الس يد "اتجن" من أأ

هداف  جندهتا التمنوية، وتعزيز قدرات ادلول عىل حتقيق أأ التمنية املس تدامة، وتوس يع الأنشطة الىت والابتاكر، وتنفيذ أأ

جندة التمنية  هداف أأ . 2030تُقدهما املنظمة ىف جمال ادلمع الفىن وبناء القدرات خاصًة ىف ادلول النامية لتشمل مجيع أأ

جندة  كام نتطلع لأن تشهد املرحةل املقبةل حتقيق التقدم املأأمول عىل صعيد الصكوك ادلولية الطموحة العالقة عىل أأ

ثراء منظومة امللكية الفكرية ا ن تُسهم ىف تعزيز واإ قرار عدد من التفاقيات ادلولية الىت من املتوقع أأ لوايبو هبدف اإ
ىل مواصةل هجود املنظمة لتعزيز اس تخدامات التكنولوجيا احلديثة واذلاكء الاصطناعى سواء ىف  ادلولية، ابلإضافة اإ

و اخلدمات الىت تُقدهم  ا.منظومة العمل ابلوايبو أأ

 الس يد الرئيس،"

ن ينهتز هذه املناس بة ليتوّجه ابلشكر للس يد "فرانسيس جارى" مدير عام املنظمة عىل حسن " يوُد وفد مرص أأ

طار  اإدارته وقيادته خالل الس نوات املاضية بشلك سامه ىف حتقيق الاس تقرار املاىل للمنظمة، ودمع دورها ىف اإ
ثراء منظومة امللكية الفكرية وتعزيز اس تخدامات أأدواهتا ىف منظومة الأمم املتحدة والنظام متعدد الأطر  اف، وسامه ىف اإ

 خمتلف اجملالت، ونمتىن للس يد "جارى" النجاح والتوفيق ىف مسريته القادمة.

 ."شكراً س يادة الرئيس"

 وقدم وفد فرنسا البيان التايل: .37

 الرئيس، يس يد"

ىل نظرايئ" نضم اإ يف الرتحيب ابنتخاب الس يد دارين اتنغ مديرا عاما للمنظمة  ابلنيابة عن حكومة مجهورية فرنسا، أأ

 العاملية للملكية الفكرية.
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 وكذكل، تؤيد فرنسا البيان املقدم ابمس اجملموعة ابء."

ن أأعرب عن أأمسى حتيات التقدير للمدير العام املنهتية وليته، الس يد فرانسس غري،  يس يد" يضا أأ ود أأ الرئيس، أأ

فرقة الويبو ال  يت متكنت، بفضل قيادته، من حتقيق نتاجئ ممتازة يف تعزيز امللكية الفكرية يف الس نوات الأخرية.ومجيع أأ

 الرئيس يس يد"

ؤكد جمددا دمع حكوميت " ن أأ ود أأ حياان، أأ يف وقت تتعرض فيه تعددية الأطراف لتحدايت بل وحىت اعتداءات أأ

 مثال جيدا علهيا. لتعددية الأطراف املتينة واحلديثة والفعاةل، اليت تعد الويبو

يضا." ن يكون الرد عامليا أأ ن التحدايت الكربى يف هذا القرن يه حتدايت عاملية، ذلا جيب أأ لقد أأصبحت بدلاننا  اإ

ن نفكر يف اإماكنية  نه من العبث أأ مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض، ومواطنوان يعمتدون عىل بعضهم البعض دلرجة أأ

ن ننجح لّك مبفرده؛ فالزنعة  التارخي. الانفرادية عفا علهيا الزمن؛ ويه عىل اجلانب اخلطأأ من أأ

ّما تعددية الأطراف، فعىل العكس من ذكل، تقدم ردا جيدا عىل حتدايت العوملة." فهيي جتسد فلسفة معينة يف  وأأ

و الرثوة، ولكن عىل املسؤولية والتضامن.  العالقات ادلولية، ل تقوم عىل قانون القوة أأ

قصد بذكل الصحة والتجارة والبيئة والاحتباس احلراري العاملي والتكنولوجيا الرمقية.وحتمي املشا"  عات العاملية. وأأ

 ويف هذا الس ياق، تضطلع الويبو بدور رئييس."

ن " يًضا أأ ي مدى يعمتد مس تقبل جممتعاتنا عىل الابتاكر يف العلوم والتكنولوجيا والفنون. ونعمل أأ ىل أأ فنحن نعمل اإ

طار معل حيميه ويغّذيه وحيفزه.الابتاكر يتطل  ب اإ

ن يكون اخملرتعون قادرين عىل الاعامتد عىل اعرتاف عادل " ولأن الاخرتاع أأمر صعب ومتطلب وهش للغاية، جيب أأ

آراء يف ساحة مل  يًضا عىل تبادل ال ن يكونوا قادرين أأ ن يعلموا أأهنم لن خُيدعوا، بل س ُياكفئون؛ وأأ وماكفأأة عادةل؛ جيب أأ
ن تساعد الويبو يف تشجيع هجودمه، ملنحهم الانفتاح والأمن الذلين تعد وطنية،  قلميية، بل عاملية. وجيب أأ و حىت اإ أأ

 حيتاجوهنام.

 للك هذه الأس باب، ندمع الويبو."

 الرئيس، يس يد"

ن يعمل " ن من املهم بشلك أأسايس أأ نظمة حامية امللكية الفكرية يعتربون أأ ن مس تخديم لّك نظام من أأ تدرك فرنسا أأ

  النظام ويدار بشلك حصيح.ذكل

ننا ل " ن تنجز الويبو هممهتا يف الظروف املناس بة وحتافظ عىل سالمهتا ابلاكمل. وابلتايل، فاإ ولهذا السبب تود فرنسا أأ

هدافها، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  ، اليت تؤكد 1967من اتفاقية الويبو لعام  3نزال خملصني ملبادئ الويبو وأأ

 من يف املزيانية، بني الاحتادات.ظمة والتضامن، ول س امي التضاوحدة املن

 ويف هذا الصدد، س تظل فرنسا، مثل رشاكهئا، يقظة بشلك خاص للحفاظ عىل احتاد لش بونة وتمنيته."
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ن بعض املناقشات الفنية، اليت بدأأ بعضها منذ أأكرث من " عاماً، مل تنهتيي بعد، ويف ذات الوقت  20وتلحظ فرنسا أأ

طالق مشاريع جديدة، غالباً ما تتطلب اس تجاابت رسيعة، مثل معاجلة التحدايت املتعلقة ابلتكنولوجيات جيري  اإ

 اجلديدة. وأأذكر عىل سبيل املثال علوم احلياة واذلاكء الاصطناعي والروبواتت والبياانت الوصفية.

اتحة الوقت للمفاوضات واحلفاظ يف بعض الأحيان عىل رسي" يًضا التكيف مع ذلكل، ورمغ رضورة اإ هتا، مفن املهم أأ

 التطورات التكنولوجية السيعة يف عامل دامئ التغري.

ن تكون بعيدة يف املس تقبل، يك ل تصبح غري واقعية."  النتاجئ منتظرة ول ميكن أأ

ىل أأ " ن تطمنئ، س يدي الرئيس، اإ ة يف معل الويبو حتت قياد ن وفدي س يؤدي دوراً نشطاً وبناءً ويف اخلتام، يرىج أأ

ن تظل وفية  ؤكد هل دمع حكوميت الاكمل يف هممته الش يّقة يف قيادة منظمة جيب أأ ن أأ الس يد دارين اتنغ. وامسحوا يل أأ

 ملبادهئا التأأسيس ية.

 "وشكراً."

 وقدم وفد غابون البيان التايل: .38

 الرئيس، يس يد"

طار البند "  ة الأفريقية اذلي أأدلت به زمبابوي.من جدول الأعامل وتؤيد بيان اجملموع 3تديل غابون هبذا البيان يف اإ

ادلامئ، ويؤكد هل دمعه الاكمل  هاوممثل ململكة املغربيةايشكر بدلي رئيس امجلعيات، سعادة الس يد معر زنيرب، سفري "و 

 لالضطالع بوليته.

ىل املدير العام، الس يد فرانسس غري، عىل" مانة الويبو، وبشلك خاص اإ ىل انئيب الرئيس وأأ  اإعداد ونوجه الهتاين اإ

 ، بشأأن قرار تعيني املدير العام املنتخب.A/60/2الواثئق قيد النظر، ول س امي الوثيقة 

ن تش يد جبهودمك جلعل عقد هذه ادلورة الس تني مجلعيات الويبو أأمرا ممكنا، نظرا للوضع الاس تثنايئ " وتود غابون أأ

حدثته جاحئة كوفيد حناء العامل 19-اذلي أأ  .املنترشة حاليا يف مجيع أأ

جراء الكتايب يفي برضورة حمتية مطلقة ترتبط " ن تنظمي دورة امجلعيات هذه وفقًا لالإ ويدرك بدلي متام الإدراك أأ

ن هذه احلاةل تشلك ظرفاً قاهراً. ىل احلد من التفاعل البرشي اذلي قد يزيد من انتشار الفريوس، وأأ  ابحلاجة اإ

املمتزي مكدير عام للويبو، ونمتىن هل لك النجاح خالل فرتة وليته.  ونتقدم بأأحّر الهتاين للس يد دارين اتنغ عىل انتخابه"

ونرحب عىل وجه اخلصوص ابلنتيجة املمتازة اليت حققها مرحش س نغافورة، واليت تربز قدرة كبرية عىل الاحتاد وتوافق 

آراء، وادلمع الواسع النطاق من غالبية ادلول اليت صوتت للرؤية اليت تبناها.  ال

ؤهالته وخرباته الواسعة يف اإدارة امللكية الفكرية، ليس دلينا أأدىن شك يف قدرته عىل اإدارة هذه املنظمة ويف ضوء م"

 العظمية بروح من التوازن واحرتام مكوانهتا اخملتلفة.
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ىل ضامن المتثيل " عرب عهنا الس يد دارين اتنغ خالل محلته، اإ ن نشدد عىل احلاجة، اليت أأ ويف هذا الصدد، يسعدان أأ

ن حضور مجيع اجل و املعدوم. ونتفق معه عىل أأ مانة الويبو، ول س امي البدلان ذات المتثيل القليل أأ غرايف العادل داخل أأ

ن يوفر اس تجاابت مس هتدفة يف  ادلول الأعضاء يف الأمانة هو نقطة الانطالق حنو نظام ملكية فكرية عاملي يس تطيع أأ

 س ياق فيه تفاواتت كبرية.

ن ننهتز هذه ال" فرصة لالإشادة ابلسفري فرانسوا ريفاسو، املمثل ادلامئ لفرنسا، رئيس جلنة التنس يق وانئيب ونود أأ

ىل انتخاب املدير العام للويبو يف ادلورة الاس تثنائية السابعة  الرئيس، عىل الإدارة التوافقية للعملية اليت أأدت اإ
ىل  4والعرشين للجنة التنس يق، اليت عقدت من  لك خاص روح الزماةل اليت سادت . ونقدر بش2020مارس  6اإ

 طوال هذه العملية.

 الرئيس، يس يد"

وقعت الأزمة الصحية احلالية مجيع بدلاننا يف وضع مل يس بق هل مثيل، يتسم حباةل عدم يقني واسعة النطاق مما " لقد أأ

 عىل حكوماتنا بال جيعل التنبؤات الاقتصادية أأمراً صعباً، ما مل يكن مس تحياًل. وعندما حيني وقت التقيمي، سيتعني
ن تعطلت بنياتنا  ن تواجه حتدايت متعددة عىل املس توايت الاقتصادية والاجامتعية والصحية والثقافية، بعد أأ شك أأ

 اجملمتعية بشدة.

وتكشف هذه اجلاحئة عن الرتابط الشديد بني بدلاننا واحلاجة امللحة لعامتد معايري دولية عادةل وحترتم التنوع الكبري، "

 امي التنوع الاجامتعي، دلولنا.ول س 

مهية أأكرب من " ويف مثل هذه الظروف، يكتيس حشد طاقات الأمم املتحدة ومؤسساهتا وواكلهتا املتخصصة الوجهية أأ

طر دولية تيس ربط القمية املناس بة ابلأصول التقليدية، عىل سبيل املثال. ي وقت مىض لتوفري أأ  أأ

 ،الرئيس يس يدوختاماً، "

رار تعيني الس يد دارين اتنغ يف منصب املدير العام للويبو والرشوط التعاقدية للخدمة عىل النحو الوارد يؤيد بدلي ق"

 .WO/GA/52/1 Rev.و A/60/2يف الوثيقتني 

 "وشكراً."

 وقدم وفد جورجيا البيان التايل: .39

 "الس يد الرئيس،

عرب عن امتناننا اخلاص للك من رئيس امجلعية ا ن أأ ود أأ لعامة ورئيس جلنة التنس يق للويبو "ابمس جورجيا، أأ

مانة  بدته أأ ن أأشدد عىل مس توى الكفاءة والالزتام اذلي أأ ود أأ لتوجهيهام معلية اختيار وتعيني املدير العام للويبو. وأأ

 الويبو اليت قَدمت دعامً اكمالً لدلول الأعضاء فهيا ومتكّنت من امليض قدماً يف معلية الانتخاب والتعيني املزمعة للمدير

ي تأأخري عىل الرمغ من جاحئة فريوس كوفيد  .19-العام بطريقة همنية ممتزية دون أأ
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عرب عن تقديران العميق للس يد فرانسس غري لعمهل ادلؤوب وللنجاح الاس تثنايئ اذلي حققته الويبو  ن أأ ود أأ "وأأ

ىل بلوغ التعاون ادلويل عاماً. فقد أأدى تفانيه يف توس يع نظام امللكية الفكرية  12خالل فرتة وليته اليت دامت  اإ

ن نشدد يف هذا الصدد عىل اعامتد عدة معاهدات دولية بفضل  مس توايت غري مس بوقة يف هذه املنظمة. ونود أأ

عرب عن  ن أأ ود أأ آراء بني ادلول الأعضاء. وأأ مشاركة الس يد غري النشطة ومسامهته اجلليةل يف حتقيق توافق ال
ىل مبادرات مشرتكة جديدة بني الويبو 2015يف عام  شكران اخلاص للس يد غري عىل زايرته جورجيا فىض اإ ، مما أأ

 وجورجيا، ومشاركة جورجيا بنشاط يف الساحة ادلولية، وتنفيذ مشاريع مشرتكة جديدة مبساعدة الويبو.

جنا متىن هل حتقيق اإ هئن الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للويبو وأأ ن أأ ود أأ زات "ويف هذا اللكمة، أأ

ن الس يد اتنغ  ننا نعيش يف عرص يتيح اإماكانت غري حمدودة، وحنن واثقون من أأ دارة مرشوعات كبرية. فاإ عظمية واإ

سيس تخدم ويعزز قدرة الويبو عىل الرتوجي لالبتاكرات املراعية للبيئة وتطويرها، وتأأييد التحول الرمقي للخدمات اليت 

املس تدام للقطاع اخلاص بغية ضامن منو وتمنية الاقتصاد العاملي القامئ عىل توفرها ماكتب امللكية الفكرية، وتقدمي ادلمع 

 امللكية الفكرية.

ن التعاون املمتزي اذلي  ن مكتبنا املعين ابمللكية الفكرية ملزتم بتعزيز وتوطيد التعاون مع الويبو، وحنن عىل ثقة من أأ "واإ

 الفعاةل نفسها يف ظل الإدارة اجلديدة للويبو.شهدانه خالل الس نوات املاضية سيس متر ابلطريقة املهنية و 

متىن هل التوفيق يف مساعيه  جدد تقديران العميق للمدير العام للويبو، الس يد فرانسس غري، وأأ ن أأ ود أأ "ويف اخلتام، أأ

خرى عىل تعيينه يف منصب املدير العام. هئن الس يد دارين اتنغ مرة أأ ن أأ  املس تقبلية، وأأ

 "شكراً س يدي الرئيس."

ملانيا البيان التايل: وقدم .40  وفد أأ

ن تشكر رئيس امجلعية العامة للويبو، السفري زنيرب، عىل قيادته يف هذه الفرتة العصيبة. وحنن " تود احلكومة الأملانية أأ

ن نشكر رئيس جلنة التنس يق،  ممتنون للغاية لأنه أأدار هذه امجلعيات بنجاح يف ظل هذه الظروف غري املتوقعة. ونود أأ
اتحوا عقد هذه ادلورة السفري ريف آخرين اذلين أأ اسو، واملدير العام للويبو، ادلكتور فرانسس غري، ومجيع الزمالء ال

 الويبو يف ظل هذه الظروف الصعبة.املهمة مجلعيات 

اّبن هذه ادلورة مجل ىل املدير العام املنتخب الس يد دارين اتنغ عىل انتخابه اإ حر هتانهيا اإ م احلكومة الأملانية أأ عيات "وتقّدن

ثبت، بصفته رئيساً للجنة حق املؤلف،  املنظمة العاملية للملكية الفكرية. ونمتىن هل لك التوفيق يف همامه املقبةل. فقد أأ

طار منظومة الويبو. خربته  البارزة وهماراته القيادية يف اإ

مهية قصوى ابلنس بة لأملانيا. "اإذ تكتيس املنظمة العاملية للملكية الفكرية، بصفهتا املؤسسة العاملية للملكية الفكري ة، أأ

طار عاملي للملكية الفكرية حيقق التوازن املالمئ بني خمتلف املصاحل والشواغل يف هذا اجملال.  رساء اإ ملانيا اإ وتؤيد أأ

بداع عىل  ن تعمتد عىل دمعنا املطلق لس تخدام قواعد متوازنة وفعاةل للهنوض ابلبتاكر والتمنية والإ وميكن للويبو أأ

 ى العاملي فضالً عن حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف لك ادلول الأعضاء.املس تو 
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"وس يغرّي اذلاكء الاصطناعي الطرق اليت نفكر ونعمل ونتفاعل هبا. ويف هذا الس ياق، يُعّد نظام امللكية الفكرية دافعاً 

بداع عىل املس تويني الوطين وادلويل. وت ملانيا عن امتناهنا لخنراط الويبو يف هذا اجملال. حمورايً لالبتاكر والإ عرب أأ

ن تؤدي دوراً رئيس ياً بوصفها مرصداً دولياً لتحديد الاجتاهات والتطورات ورصدها، ومنتدى  نه ميكن للويبو أأ ونرى أأ

 عاملياً لتبادل الأفاكر وتنس يق اجلهود.

ها سلفه. "وتؤمن احلكومة الأملانية اإمياانً راخساً بأأن املدير العام ا جلديد سينجح يف مواصةل اإصالحات الويبو اليت بدأأ

جياد حلول توافقية ومقنعة للعديد من قضااي امللكية الفكرية اليت تثري غالباً نقاشات حادة.  وس نواصل دمعه يف اإ

ن  ن تركزي الويبو، بصفهتا املنظمة العاملية الأوىل للملكية الفكرية، س يظل عىل ضامن أأ تظل امللكية "وحنن واثقون من أأ

حناء العامل، وعىل تقدمي خدمات عاملية فعاةل وسهةل لالس تخدام يف جمال  بداع يف مجيع أأ الفكرية حمراكً فعالً لالبتاكر والإ

ىل حتقيق الأهداف الطموحة للمدير العام اجلديد يف جمالت  امللكية الفكرية. وس ندمع بنشاط لك اجلهود الرامية اإ
نه ميكن بناء الثقة عن طريق الشفافية واملساءةل، وحنن عىل اس تعداد الأخالقيات واحلومكة والا س تقاللية. ونعمل أأ

 للميض قدماً يف حتقيق هذه الأهداف.

بداه لهذه املنظمة عىل مدى الس نوات  يضاً لنشكر املدير العام غري عىل الالزتام اذلي أأ ن نغتمن هذه الفرصة أأ "ونود أأ

ىل منظمة الثنيت عرشة املاضية فضالً عن تفا نيه للويبو وللملكية الفكرية كلك. فقد حقق نتاجئ جليةل يف حتويل الويبو اإ

مهية حتديث نظام املعاهدات ادلولية للملكية الفكرية.  فعاةل وموهجة حنو املس تخدم، مشدداً يف الوقت نفسه عىل أأ

ن نشكر امل يضاً أأ كتب ادلويل للويبو عىل الإعداد املمتاز "ونؤيد البيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء. ويف اخلتام، نود أأ

لهذه امجلعية غري العادية حتت قيادة املدير العام احلايل فرانسس غري. ونمتىن للس يد دارين اتنغ لك التوفيق خالل 

 الس نوات الست املقبةل، مؤكدين هل اس تعدادان للتعاون معه ومع فريقه عىل حنو وثيق.

 "شكراً س يدي الرئيس."

 ان البيان التايل:وقدم وفد غا .41

 "شكراً س يدي الرئيس،

 "يؤيد وفد مجهورية غاان البيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية.

ن هتئن الس يد دارين اتنغ من س نغافورة عىل ترش يحه وتعيينه يف منصب املدير العام املقبل للمنظمة  "وتود غاان أأ

ن تتعهد بتقدمي ادلمع هل، مع الاعرتاف بأأنه يتوىل قيادة الويبو يف وقت حرج للغاية العاملية للملكية الفكرية )ا لويبو( وأأ

بداع والابتاكر جتلت يف عدد املرحشني  للمجمتع العاملي. فال ن الأمهية اليت ما زالت ادلول الأعضاء تولهيا لالإ شك يف أأ

ىل منصب املدير العام. وذلكل، نود أأ  آخرين، ول س امي ادلكتور املؤهلني اذلين ترحشوا اإ ن نش يد جبهود مجيع املرحشني ال

يده الاحتاد الأفريقي، وحنهثم عىل مواصةل العمل  اإدوارد كواكوا مرحشنا الوطين املرموق واملرحش الأفريقي الوحيد اذلي أأ

 لصاحل الويبو.

زمة ضغطاً كبرياً عىل العديد من البدلان واجمل  19-"الس يد الرئيس، لقد فرض وابء كوفيد ثبتت أأ متع ادلويل كلك. وأأ

مننا مجيعاً. ول 19-كوفيد مهية املؤسسات املتعددة الأطراف يف ضامن حصتنا وازدهاران وأأ ن التعاون  مدى أأ شك يف أأ
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ن تعمل  آن هو أأ ىل جانب اجلهود الفردية الكبرية اليت تبذلها احلكومات الوطنية. والتحدي ال ادلويل رضوري اإ

ن دور املنظامت ادلولية، وخاصًة املنظامت ادلولية واحلكوم جياد حلول دامئة للتصدي للوابء. واإ ات الوطنية معاً عىل اإ

ي وقت مىض حيث يُنتظر تضافر  مه يف هذه املرحةل من أأ منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل ادلولية والويبو، أأ

آاثر الاجامتعية والا قتصادية الأمع لهذه الأزمة. ويتعني هجود اجملمتع ادلويل بطريقة منسقة ومتسقة لالس تجابة لل
ي الهنوض حبامية امللكية الفكرية عن طريق التعاون فامي بني ادلول الأعضاء  مواصةل العمل عىل حتقيق هدف الويبو، أأ

عضاء  ومع املنظامت ادلولية الأخرى عند الاقتضاء، عىل الرمغ من هذه الأوقات العصيبة اليت منر هبا. ويسان انضامم أأ

ىل معاهدات الويبو عىل الرمغ من ظروف الصحة العامة الصعبة. وقد حققت الويبو نتاجئ جيدة خالل جدد  اإ

ل ينال الوابء من املاكسب اليت حققهتا املنظمة.  الس نوات القليةل املاضية. ونأأمل أأ

ن نش يد ابدلكتور فرانسس غري، املدير العام اخلار  ج لهذه املنظمة، "الس يد الرئيس، من واجبنا يف هذه املرحةل أأ

ىل حتقيق مس توايت غري مس بوقة من الطلب عىل اخلدمات العاملية للملكية  اذلي عزز الويبو مالياً ودفع املنظمة اإ

ل تقديره وامتنانه لدلكتور 2019الفكرية يف عام  ن يسّجن . ونمتىن هل لك التوفيق يف مساعيه املس تقبلية. ويود وفد غاان أأ
، وهو 2020ترشين الأول/أأكتوبر  1ق حىت يتوىل املدير العام التايل اتنغ منصبه يف فرانسس غري اذلي همد الطري

آخر عىل الزتامه خبدمة املصلحة العليا للمنظمة عىل مدى لك تكل الس نوات.  دليل أ

ن تعيني املدير العام اجلديد ميثل بداية مرحةل جديدة يف حياة املنظمة. فالس يد دارين اتنغ ملكَ  ف "الس يد الرئيس، اإ

ن يقوم الس يد اتنغ بتعزيز التعاون القامئ والعمل  مبواصةل مسرية لك املديرين العامني السابقني لهذه املنظمة. وتأأمل غاان أأ

قلميية لضامن مراعاة املصاحل بشلك عادل ومنع الهتميش يف هذه املنظمة. وتنفيذاً لهذه  مع ادلول الأعضاء واجملموعات الإ

نه املهمة الشاقة، س يحتاج ال ن وفد غاان واثق من أأ ىل بناء فريق اإدارة متني ملساعدته يف تنفيذ وليته. واإ س يد اتنغ اإ

 سيمتكن من تنفيذ هذه املهمة.

آمنت غاان بأأن تعددية الأطراف من راكئز س ياس هتا اخلارجية. وذلكل، يؤكد وفد غاان جمدداً  "الس يد الرئيس، لطاملا أ

جل  ىل العمل مع الس يد دارين اتنغ لتعزيز هممة الويبو دمعه للويبو وللس يد دارين اتنغ من أأ ننا نتطلع اإ جناح همامه. واإ اإ

ىل تعزيز حامية امللكية الفكرية واس تخداهما وس يةلً دلفع الابتاكر والتطوير والفرص الاقتصادية عىل الصعيد  الرامية اإ

 العاملي.

 "وشكراً عىل حسن اس امتعمك."

 :وقدم وفد الكريس الرسويل البيان التايل .42

 "الس يد الرئيس،

. يعرب وفد الكريس الرسويل عن خالص هتنئته لمك ولرئيس جلنة التنس يق عىل الزناهة والشفافية اليت جتلت 1"

ن نغتمن هذه الفرصة لنثين عىل مجيع  طوال معلية انتخاب املدير العام وخاصًة يف هذه الأوقات العصيبة. وابملثل، نود أأ
حناء العامل حيااًن  العاملني يف مجيع أأ رهاق وأأ ىل حّد الإ آخرين اإ اذلين "يقدمون يف لّك ماكن شهادة رعاية وحمبّة لل

يضاً للتعبري عن تقديران العميق لدلكتور فرانسس غري للزتامه ابمللكية 1التضحية بصحهتم" . ونغتمن هذه الفرصة أأ

                                     
 2020أأبريل  12بركة البااب فرنسيس ملدينة روما وللعامل،  1"
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جنازاته عىل مدى اثين عرش عاماً بوصفه املدي ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. الفكرية بشلك عام، ولقيادته ولإ

و ذوي  و معايق البرص أأ ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأ وتشهد معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

خرى يف قراءة املطبوعات ومعاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي، اللتان ُأبرمتا ودخلتا حزي النفاذ  اإعاقات أأ

 ة وليته، عىل اإدارته املمثرة.خالل فرت 

جنازاته والأولوايت 2" ىل جسل اإ . وهيئن وفد الكريس الرسويل الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه مديراً عاماً للويبو. ونظراً اإ

اليت حددها قبل الانتخاابت، توجد الكثري من التوقعات بأأن هذه املنظمة س تواصل التقدم يف الاجتاه الصحيح وعىل 
 وين.أأساس تعا

و الفين وكذكل 3" و العلمي أأ نتاج الأديب أأ . ويقّر الكريس الرسويل بدور نظام حامية امللكية الفكرية يف تعزيز الإ

جل حتقيق "الصاحل العام". ويف الوقت نفسه، يؤكد عىل الأبعاد الأخالقية  مع من أأ النشاط الابتاكري بوجه أأ
ثبت التحدي الاس تثنايئ احلايل اذلي يواجه البرشية والاجامتعية اليت تؤثر بشلك فريد يف الإنسان ومعهل . وقد أأ

ظهار البدلان تضامناً  ن يقوم عىل تعددية الأطراف، مع اإ ن يتناسب جحم الاس تجابة مع جحم الأزمة وأأ نه جيب أأ أمكلها أأ بأ

 مع أأشد اجملمتعات والأمم ضعفاً.

ىل توضيح تعقيدات املل4" بداع. . وكشفت الأزمة احلالية وأأبرزت احلاجة اإ طر الابتاكر والإ كية الفكرية يف س ياق أأ

ن خاصية البحث اجلديدة املرتبطة بفريوس كوفيد ن وفد الكريس الرسويل عىل ثقة من أأ يف ركن الرباءات  19-واإ

ن يس تخدهما الغري يف الكفاح العاملي ضد وابء كوفيد  19.2-س تكون أأداة حمورية يف نرش املعلومات عن تقنيات ميكن أأ

درات اس تجابة معلية سزتود العلامء واملهندسني وواضعي س ياسات الصحة العامة واجلهات الفاعةل يف وهذه املبا

ليه لتحسني الكشف عن الأمراض والوقاية مهنا وعالهجا  الصناعة وامجلهور العام مبصدر معلومات يسهل الوصول اإ
 مثل فريوس كوروان املس تجد.

رمقي واذلاكء الاصطناعي حتدايت جديدة؛ ويتعني عىل املنظمة . ويف الس نوات القادمة، س يطرح التحول ال5"

منا هو  ن تتكيف بشلك عاجل مع هذا السيناريو املتغري ابس مترار. واذلاكء الاصطناعي ليس "حمايداً" واإ وخدماهتا أأ

ب نتاج ختصصات عديدة ينطوي لك مهنا عىل جمال مسؤولية حمدد. وكام ذكَر البااب فرنسيس: "جيب حتديد أأس با

ي مزية فورية. ويوجد بُعد س يايس  قوية لتعزيز املثابرة يف السعي لتحقيق الصاحل العام، حىت عندما ل يبدو وجود أأ

ىل اإنشاء  نتاج اذلاكء الاصطناعي واس تخدامه أأكرب من توس يع الفوائد الفردية والوظيفية البحتة )...(. وتوجد حاجة اإ لإ

ويؤمن وفد  3تياجات الأخالقية للمس تخدمني واملعلمني والتعبري عهنا"هيئات اجامتعية وس يطة ميكهنا مراعاة الاح
بداعي من الاعتبارات الرئيس ية سواء  الكريس الرسويل بأأن مسائل الأخالقيات وحقوق الإنسان وأأسواق القطاع الإ

م أكيد مسؤوليتنا  أأاكن ذكل يف اإعادة النظر يف الأهداف الس ياساتية احلالية للملكية الفكرية يف ظل عامل متغرّين أأ يف تأ

خالقية ولصاحل البرشية والبيئة.  املشرتكة وهدفنا املشرتك ضامن تطوير هذه التقنيات الناش ئة واس تخداهما بطريقة أأ

ن هذا الوفد هممت بوجه خاص ببعض  ىل معاجلهتا، فاإ "ومن بني الشواغل املهمة العديدة اليت تدعو هذه الهيئة اإ

 املناقشات اجلديدة:

                                     
 https://patentscope.wipo.int/search/en/covid19.jsfواملتاح عرب  2020أأبريل  22يف ركن الرباءات، اذلي أُطلق يف  19-فيدمؤرش كو  2"

 2020فرباير  28، ة من أأجل احلياةامجلعية العامة للأاكدميية البابويالبااب فرنسيس، اجامتع مع املشاركني يف  3"

https://patentscope.wipo.int/search/en/covid19.jsf
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ىل -  اتفاق عىل نص صك قانوين دويل يكفل امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التوصل اإ

ن ادلور احملوري اذلي تؤديه جممتعات الشعوب الأصلية يف عالقهتا بأأرايض  التعبري الثقايف التقليدي والفوللكور. واإ

جدادها يس تدعي منوذجاً خمتلفاً للتمنية يراعي العالقة بني  الإنسان والبيئة. وعىل مدى هذين العامني من املفاوضات، أأ

ح املناقشة بشأأن الصك القانوين اخليار التفضييل للفقراء  ن ترّجن نه من الأمهية مباكن أأ يرى الكريس الرسويل أأ
آخرين وتقدير ماكنهتم  للك  كآخرينواملهمشني واملستبعدين فضالً عن النظر يف دورمه الرائد. "وجيب الاعرتاف ابل

خرى يه "خطة وضعهتا القةل للقةل" ل س تكون النتيجة مرة أأ و  4مهنم مشاعره وخياراته وأأسلوب حياته ومعهل واإ أأ

و سالم عابر لأقلية راضية". جامع عىل الورق أأ  "اإ

امليض قدماً يف املفاوضات بشأأن معاهدة حامية هيئات البث، مع مراعاة التطورات التكنولوجية السيعة احلالية.  -

ن تواصل العمل عىل و  تس تدعي اخلدمة اليت تقدهما هيئات البث والقمية الكبرية للبث من ادلول الأعضاء يف الويبو أأ

طار ادلويل احلايل مع اإيالء الاهامتم الواجب للتطورات التكنولوجية.  حتديث الإ

بداع والاب - ن يواصل نظام حق املؤلف أأداء دوره الأسايس يف حتفزي وماكفأأة الإ تاكر مع مراعاة املصاحل جيب أأ

ن يكون الارتقاء جبودة التعلمي  بداعي. وينبغي أأ ىل املعلومات واحملتوى الإ الأوسع جملمتعنا مثل التعلمي والبحث والوصول اإ

ولوية للك دوةل عضو؛ ويف هذا الس ياق، تعّد التقييدات والاس تثناءات  حناء العامل أأ ماكنية الوصول اإليه يف مجيع أأ واإ

طالق" الإماكانت، دور أأسايس يف قضية رئيس ية  و "اإ خراج" أأ جيب معاجلهتا. وللتعلمي، اذلي يعين ابلالتينية "اإ
مه للمجمتع  ماكانهتم واس تخداهما يف خدمة البرشية: فلك خشص دليه يشء يقّدن مساعدة الناس عىل اكتشاف مواههبم واإ

ن التحدايت اليت تواجه البرشية اليو  وسع مما يُعتقد يف كثري من وجيب متكينه حىت يديل بدلوه. واإ م عاملية مبعىن أأ

قرار بأأن  وسع تكون قادرة عىل استيعاب حقائق بعيدة، والإ الأحيان. وعن طريق التعلمي، ميكن تشكيل العقول برؤية أأ

ن للخيارات احلالية عواقب  منا كذكل عرب الزمن، اإذ اإ املسؤولية الأخالقية للبرشية اليوم ل متتد عرب الأماكن فقط واإ

جيال املس تقبل.  عىل أأ

 "ويف اخلتام س يدي الرئيس،

خرى عن اس تعدادان ملواصةل  ن أأعرب مرة أأ جدد هتاين الكريس الرسويل للمدير العام عىل انتخابه وأأ ن أأ "امسحوا يل أأ

 التعاون معه ومع الأمانة.

 "شكراً س يدي الرئيس."

 وقدم وفد الهند البيان التايل: .43

 "الس يد الرئيس،

آس يا واحمليط الهادئ. ونعرب عن  "يف البداية، تود ن تؤيد البيان اذلي أأدلت به س نغافورة ابلنيابة عن مجموعة أ الهند أأ

خالص تقديران للرئيس وانئيب الرئيس لتوجهيهام هذا الاجامتع مبهارة عىل الرمغ من الظروف الصعبة النامجة عن جاحئة 

                                     
جنيل" ) 4"  "1116(، 2013) 105: أأعامل الكريس الرسويل 239(، الفقرة 2013نومفرب  24الإرشاد الرسويل "فرح الإ
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ن نعرب عن امتناننا لأمانة الويبو عىل مع19-كوفيد لها الشاق خالل هذه الفرتة العصيبة. ول ننىس زمالءان . ونود أأ

 وعائالهتم اذلين ترضروا من الوابء.

 "الس يد الرئيس،

ن الس يد 2" ن هتئن الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام املقبل للويبو. وحنن واثقون من أأ . تود الهند أأ

آفاق أأعىل يف ال ىل أ  س نوات القادمة.اتنغ سوف يأأخذ هذه املنظمة اإ

. وتعرب الهند عن تقديرها الصادق للعمل ادلقيق اذلي قام به املدير العام الس يد فرانسس غري وفريقه يف 3"

ىل مس توايت عالية. وقد  الس نوات الثنيت عرشة املاضية. فبقيادة الس يد غري، وصلت العالقات بني الهند والويبو اإ

ثناء فرتة توليه منصب املدير العام للويبو. قاد الس يد غري ووَجه بفعالية أأنشطة هذه  املنظمة أأ

 "الس يد الرئيس،

ن الس يد اتنغ وفريقه س يواصلون توجيه املنظمة بطريقة شفافة وشامةل، مع احلفاظ عىل توازن 4" . الهند عىل ثقة من أأ

خر  منائية لدلول الأعضاء من هجة أأ ن حنقق تقدماً دقيق بني تعزيز الابتاكر من هجة وتلبية الاحتياجات الإ ى. ونأأمل أأ
كبرياً يف املس تقبل القريب يف مجيع املسائل التقنية وقضااي احلومكة العالقة يف خمتلف جلان املنظمة. وينبغي مواصةل 

 العمل املتعلق بأأجندة الويبو للتمنية وتنش يطه.

 "الس يد الرئيس،

ن تكون سلسة لضامن الأ 5" ن املرحةل الانتقالية جيب أأ ن نعرب . ترى الهند أأ داء الفعال خلدمات املنظمة. ونود أأ

 جمدداً عن متنياتنا الصادقة للس يد اتنغ لتعيينه ونمتىن هل التوفيق يف دوره مكدير عام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

 "وشكراً."

ندونيس يا البيان التايل: .44  وقدم وفد اإ

ن نعرب عن خالص بدايةً " للغاية  القديرة عىل اإدارتهة للويبو، السفري معر زنيرب، لرئيس امجلعية العام امتناان، نود أأ

يف ادلؤوبة  كام نش يد ابملدير العام فرانسس غري والأمانة جلهودهام. 19-كوفيد جاحئة الفرتة اليت تشهد هذهخالل 

 الوابء. ترضروا منلزمالء اذلين ل أأمعق مواساتناعالوة عىل ذكل، نعرب عن و . العصيبةهذه الأوقات  ظل

ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به مندوب س نغافورة املوقر ابلنيابة عن تو " آس يا ؤيد اإ واحمليط الهادئ، وتود مجموعة بدلان أ

ن   بصفهتا الوطنية. التعليقاتبعض ب تديلأأ

ولً " ن نعرب عن أأ تشارك و هتانينا للس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام املقبل للويبو. خالص ، نود أأ

ند آراء الس يد اتنغ اإ أكيد أ نرحب و امللكية الفكرية لتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية.  اس تغاللكيفية  حولونيس يا ابلتأ

 اً أأيضو علها وثيقة الصةل بصانعي الس ياسات ومعلهم هبا، جلبشأأن امللكية الفكرية الأشخاص ابلزتامه بتغيري طريقة تفكري 

ندون. بعامة الناس آس يا يف  س يا عضواً يوبصفة اإ آس يامجموعة بدلان أ دلهيا ا ، فاإهنواحمليط الهادئ ورابطة أأمم جنوب رشيق أ
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آراء  لك الثقة جل صياغة توافق يف ال يف قدرة الس يد اتنغ عىل حتقيق التوازن بني مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة من أأ

 املنظمة. داخل

ا. ومع ذكل، هناك ابلفعل دروس ميكن تعطيل أأسلوب حياتن دون أأدىن شك يف 19-كوفيدجاحئة  تس ببت، اً اثني"

فضل  لالس تعداد اً أأيضو  بلتعلمها للتخفيف من حدة الأزمة احلالية وحلها،  من و مماثةل يف املس تقبل.  لأزمةبشلك أأ

وقات الأزمات، تكون السعة جوهرية.  ن امللكية الفكرية تعزز الابتاكر. ومع ذكل، يف أأ ن تكون و املسمل به أأ جيب أأ

و عالج، ، عادل وفعال وميسور التلكفة حصول عىل حللل حاجة العامة . يف طليعة الأولوايتسواء يف شلك لقاح أأ
آزر ادلوليني أأمران ل بد مهنام، و  ن التعاون والتأ لطاملا اكنت املوازنة بني و يف مواهجة هذا الوابء.  رضورية املرونةو اإ

الس ياسات، ولكن عندما تشلك التحدايت  مصاحل أأحصاب احلقوق واملصلحة العامة يه الشاغل الرئييس لصانعي

ن  يتّضحغري مس بوق عىل الأرواح البرشية،  اً العاملية هتديد ولويةكون يما جيب أأ  .أأ

ندونيس يا جمدداً وهجة نظرها بشأأن امللكية الفكرية كأداة قوية للتمنية ،اثلثاً " الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. ؛ تؤكد اإ

ن فعال ىل حد كبري عىل كيفية تصممي القوانني والس ياسات واملامرسات وتنفيذها ومع ذكل، من الواحض أأ يهتا تعمتد اإ

منائية جزء ن تظل الاعتبارات الإ سواء يف املناقشات حول جدول ، ل يتجزأأ من معل الويبو اً بفعالية. وابلتايل، ينبغي أأ

و القضااي اجلديدة والناش ئة.  احلايلالأعامل املعياري  ن تعزيز و أأ جندةاإ الويبو بشأأن التمنية أأمر رضوري لضامن بقاء  أأ

 نظام امللكية الفكرية العاملي مالمئاً ومفيداً للجميع.

ن نعرب عن خالص و " آخراً، نود أأ خرياً وليس أ خالل الس نوات للمدير العام غري لتفانيه ومعهل ادلؤوب  امتناانأأ

عاةل، يف معاجلة التحدايت الرئيس ية اليت يفرضها جنحت الويبو، حتت قيادته القوية والففقد املاضية. الثنيت عرشة 

تزايد الطلب عىل خدماهتا والتغريات التكنولوجية السيعة والفجوة املعرفية القامئة بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية. 
جنزه املدير العام غري. وحيدوان الأمل وحنن واثقون من ن الس يد اتنغ س يواصل العمل املمتاز اذلي أأ يضاً  أأ ن  أأ يف أأ

فضل وأأكرث توازانً  متيض الويبو، بقيادة الس يد اتنغ، قدماً   يف املنظمة. حنو متثيل جغرايف أأ

ىل مواصةل تعاوننا و " أكدوا بمع الويبو الوثيقنتطلع اإ ندونيس يا ل تزال ملزتمة بدمع وتعزيز نظام امللكية الفكرية . وتأ أأن اإ

بداع والابتاكر وكذ جل تشجيع الإ منائية لأعضاء الويبو.العاملي من أأ  كل تلبية الاحتياجات الإ

 ".شكرا لمك"

يران )مجهورية  .45  الإسالمية( اليان التايل: –وقدم وفد اإ

ن نتذكر حضااي فريوس كوفيد .1" خصائيي الرعاية  19-يف البداية، جيب علينا أأ ن نش يد ابلأطباء الشجعان وأأ وأأ

نقاذ الأرواح البرشية جل اإ  .الصحية اذلين يتفانون من أأ

ىل رئيس امجلعية العامة وانئبيه عىل انتخاهبم وعىل حسن سري 2" يران الإسالمية هتانيه احلارة اإ . ويوجه وفد مجهورية اإ

جراء   .كتايبدورة امجلعية العامة هذه يف شلك اإ

دائه املثايل ملسؤولياته 3" ن نشكر املدير العام احلايل للويبو، ادلكتور فرانسس غري، عىل أأ يضاً أأ خالل فرتة . ونود أأ

عامل ادلكتور غري اجلليةل س تظل موضع تقدير داخل الويبو وخارهجا.  عاماً. ول 12وليته اليت دامت  ن أأ شك يف أأ
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جل التعددية وهنجه احلكمي بشأأن التعاون بني ادلول عامالً حمورايً يف جعل الويبو من أأكرث  فقد اكن تفانيه من أأ

كامل فرتة معهل مكدير عام للويبو.املنظامت ازدهاراً يف العقد املايض. ونمت  ىن هل لك التوفيق يف مساعيه بعد اإ

يران الإسالمية هتانيه احلارة للس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام اجلديد 4" . ويوجه وفد مجهورية اإ

نه س يحشد لك الصفات املهنية واحلمك ة امجلاعية الالزمة لقيادة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. وحنن واثقون من أأ

 الويبو يف هذه املرحةل احلامسة للغاية اليت تتسم ابلتغريات التكنولوجية السيعة والتحدايت البالغة اليت تواجه التعددية.

جل حتقيق التمن5" بداع من أأ ية . والويبو يه الهيئة ادلولية الرائدة يف جمال امللكية الفكرية وامللكفة بتعزيز الابتاكر والإ

ىل  الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان عن طريق نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية. ونظراً اإ

التحدايت الناش ئة، س تكون هممة املدير العام اجلديد صعبة حىت يمتكن من تعزيز دور الويبو يف الاس تجابة بفعالية 

 للشواغل املرشوعة مجليع ادلول الأعضاء.

ن من مسؤولية الويبو احلد 6" وجه عدم املساواة. وذلكل، فاإ آاثر سلبية مثل مفامقة أأ . وقد تكون للتقدم التكنولويج أ

آاثر السلبية للتغريات التكنولوجية السيعة عىل قدرات البدل عن طريق براجمها  ان النامية والبدلان الأقل منوامن ال
آليات تعاون فع قامة أ منائية. ويقتيض ذكل اإ اةل وعالقات اس تجابة متبادةل بني ادلول الأعضاء والأمانة حىت تمتكن الإ

قامة ش باكت تنس يق جلعل  املنظمة من مواكبة التغريات التكنولوجية والاقتصادية. ويكتيس دور املدير العام يف اإ

مهية أأساس ية يف هذا الصدد.  املنظمة أأكرث فعالية وقدرة عىل أأداء دورها التوفيقي أأ

مهية كبرية للويبو ابعتبارها جتس يداً لتعددية الأطراف ووضع القواعد . وتواصل مج7" يران الإسالمية اإيالء أأ هورية اإ

ن نبذل قصارى هجدان محلاية الويبو من اخلطط الفردية. وللتصدي للتحدايت اليت تسبهبا هذه  امجلاعية. وعلينا أأ

ن تلزتم بس يادة القانون واحرتام  القانون ادلويل والتعددية. اخلطط، جيب عىل مجيع الأطراف أأ

يران الإسالمية عازمة عىل مواصةل دورها البناء يف الوفاء بولية الويبو العاملية والهنوض جبداول 8" ن مجهورية اإ . واإ

ن تعاوننا مع الويبو  عامل هيئاهتا الإدارية وجلاهنا من خالل التعاون مع ادلول الأعضاء والأمانة. وحنن واثقون من أأ أأ

 رث خالل فرتة ولية الس يد اتنغ."سيتعزز أأك

 وقدم وفد اإرسائيل البيان التايل: .46

ن تشكر رئيس مجعية الويبو، السفري زنيرب، ورئيس جلنة التنس يق، السفري ريفاسو، والأمانة ولك من  "تود اإرسائيل أأ

جياد حلول بديةل تتيح ل ىل الرضورة املزتايدة لإ نا مواصةل تعاوننا ومعلنا شارك يف التحضري لهذه ادلورة املهمة نظراً اإ

 خالل هذه الأوقات غري العادية.

ن نعرب عن خالص تقديران للمدير العام فرانسس غري اذلي سامه معهل املتواصل واحرتافه طوال فرتة  يضاً أأ "ونود أأ

ىل وليته بشلك كبري يف تطوير الويبو وجناهحا بني الواكلت واملنظامت ادلولية. فقد أأدت رؤيته ملس تقبل امل نظمة اإ

فضل ملواهجة هذه الأوقات  فريوس العصيبة ملاكحفة متهيد الطريق أأمام املنظمة حىت تكون مس تعدة بشلك أأ

 .19-كوفيد
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نه  ن تغتمن هذه الفرصة وهتئن الس يد دارين اتنغ عىل انتخابه مديراً عاماً للويبو. وحنن واثقون من أأ "وتود اإرسائيل أأ

تعزيز دور الويبو بصفهتا واكةل متخصصة رائدة اتبعة للأمم املتحدة تدمع الابتاكر  س يواصل اتباع املسار الناحج ملواصةل

 ورايدة الأعامل.

يداع الرائدة بناء عىل معاهدة الرباءات وهجة فاعةل نشطة يف الأنظمة  حدى هجات الإ "وستس متر اإرسائيل، بوصفها اإ

دارة لل فحص المتهيدي ادلويل، يف الالزتام بعمل الويبو ادلولية للويبو وعن طريق دورها اكإدارة للبحث ادلويل واإ

هدافنا املشرتكة." جل حتقيق أأ ىل العمل عن كثب مع الس يد اتنغ من أأ  وتتطلع اإ

 وقدم وفد الياابن البيان التايل: .47

ن تعرب عن تقديرها للمدير العام فرانسس غري لقيادته يف تنفيذ همام الويبو، مبا يف  "ابدئ ذي بدء، تود الياابن أأ

آونة الأخرية ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية.  19-التعامل مع الصعوابت اليت طرحهتا جاحئة كوفيد ذكل يف ال

مانة الويبو لعقد امجلعية العامة يف ظل هذه الظروف الصعبة. وستشارك وتسامه الياابن بنشاط  يضاً جبهود أأ ونش يد أأ

 يف هجود الويبو للتغلب عىل ذكل الوضع.

ن تش يد ابملوهبة  "وتود الياابن ىل الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للويبو وأأ حر هتانهيا اإ م أأ ن تقّدن أأ

ن قدرات املدير العام اجلديد وقيادته وخربته الواسعة يف جمال  الرائعة والكفاءة املمتزية للس يد اتنغ. وحنن واثقون من أأ

ى املنظمة وتنش يطها وتطوير أأنشطهتا مع ضامن الشفافية واحلياد واملساءةل امللكية الفكرية س متكّننه من الارتقاء مبس تو 
 يف اإدارة الويبو.

ولً، قيادة املبادرات  ن متيض قدماً يف املبادرات التالية بقيادة املدير العام املقبل: أأ "وتؤمن الياابن بأأنه من املهم للويبو أأ

ينبغي اس تجابًة لالبتاكر السيع والواسع النطاق يف جمالت مثل ادلولية لإصالح نظام امللكية الفكرية وحتديثه كام 
فضل، ومن مث  نرتنت الأش ياء؛ واثنياً، أأداء دور أأكرث نشاطاً يف متهيد الطريق لإنشاء نظام دويل أأ اذلاكء الاصطناعي واإ

الأعضاء المتتع بامثر ضامن امحلاية املناس بة للملكية الفكرية والانتفاع هبا، حىت يتس ىن للك الشعوب يف لك ادلول 

 الابتاكر عىل أأساس منصف.

ن الياابن تعزتم املشاركة بنشاط  ىل دمع الويبو يف حتقيق هذه املهام والتغلب عىل الوضع الصعب احلايل، فاإ "وسعياً اإ

ىل العمل بشلك وثيق مع الس يد اتنغ وفريقه.  أأكرب ومسؤولية يف اإدارة الويبو. وتتطلع الياابن اإ

خرياً، تود ا ن تمتىن هل لك "وأأ خرى عن هتانهيا الصادقة للس يد دارين اتنغ وأأ عراب مرة أأ ن ختتمت بياهنا ابلإ لياابن أأ

 النجاح."

 وقد وفد كينيا البيان التايل: .48

"يشكر وفد مجهورية كينيا رئيس امجلعية، السفري معر زنيرب؛ وانئبيه؛ واملدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

مانة الويبو عىل عقد سلسةل الاجامتعات الس تني مجلعيات الويبو عىل الرمغ من )الويبو(، ادل كتور فرانسس غري؛ وأأ
 الظروف الاس تثنائية اليت تواجه العامل.

يضاً البيان اذلي أأدلت به مجهورية زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية.  "وتؤيد كينيا أأ
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يضاً عىل جلنة الويبو للتنس يق، برئ اسة السفري ريفاسو، للطريقة الشفافة اليت أأدارت هبا اللجنة دورهتا "وتثين كينيا أأ

ىل  4الاس تثنائية السابعة والعرشين اليت ُعقدت يف الفرتة من  واليت تُوجت بتعيني الس يد دارين  2020مارس  6اإ

حه مؤكدةً هل دمعها الراخس اتنغ مديراً عاماً للويبو. وتؤيد كينيا ابلاكمل معلية الرتش يح وهتئن الس يد دارين اتنغ عىل جنا

 عند توليه منصبه.

 "الس يد الرئيس

. ولقد علمنا، حبزن 19-"تُعقد سلسةل الاجامتعات الس تون مجلعيات الويبو يف ظروف اس تثنائية بسبب وابء كوفيد

ن بعض املوظفني اكنوا من حضااي فريوس كوفيد مانة الويبو مل تسمل من هذا الوابء وأأ ن أأ ننا 19-معيق، أأ ىل . واإ ننضم اإ

مانة الويبو وأأرس الضحااي من املوظفني. ىل أأ  الوفود الأخرى يف توجيه تعازينا الصادقة اإ

 "الس يد الرئيس

اثر  19-"تقع امللكية الفكرية يف مصمي الكفاح ضد فريوس كوفيد من حيث التصدي هل والوقاية منه يف املس تقبل. وقد أأ

نفاذها، ولذكل النقاش حول توازن احلقوق والالزتامات يف س ي س امي فامي يتعلق  اق حامية حقوق امللكية الفكرية واإ

ىل مواصةل العمل مع الويبو ومجيع الأطراف املعنية  ابحلصول عىل الأدوية للتخفيف من الوابء. وذلكل، تتطلع كينيا اإ

قامة التوازن بني حقوق امللكية الفكرية والصحة الع جل امليض قدماً يف هذا احلوار اخلاص ابإ  امة.من أأ

 "وختاماً س يدي الرئيس

 "تؤكد كينيا دمعها للس يد دارين اتنغ وتمتىن هل ولية انحجة بعد توليه منصبه."

 وقدم وفد قريغزيس تان البيان التايل: .49

ن أأشكر املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ادلكتور فرانسس " ود أأ ابمس مجهورية قريغزيس تان، أأ

 لويبو عىل ضامن اس مترارية مجيع اخلدمات وموارد املعلومات يف جمال امللكية الفكرية.غري وموظفي ا

ننا نؤيد بصدق البيان اخلطي الصادر ابمس مجموعة و " ورواب الرشقية. بدلاناإ آس يا الوسطى والقوقاز وأأ  أ

دمته الويبو والتضامن التوجيه اذلي ق بفضل، ولكن (19-)كوفيد كوروان خطورة وجحم وابء فريوس اً حنن ندرك متامو "

بداه اجملمتع ادلويل، واصلت مؤسسات  هيّأأت حقوق امللكية الفكرية معلها، وابلتايل  عن منحمسؤوةل عديدة اذلي أأ

بداع لصاحل امجليع. الظروف ل نناالبتاكر والإ  .جزء من قضية نبيةل واإ

اذلي قاد بنجاح تنفيذ ا ريفاسو، وحنن ممتنون بشلك خاص لرئيس جلنة الويبو للتنس يق، سعادة السفري فرانسو "

جراءات ، جرت الانتخاابت يف جو شفاف وودي أأصالً كام يعمل امجليع و ملنصب املدير العام للويبو. اقرتاح مرحش  اإ

للسري يف نقدم هتانينا الصادقة للس يد دارين اتنغ ونؤكد هل دمعنا الاكمل و الس يد دارين اتنغ.  تعينيوأأسفرت عن 

 ه.أأعلن عن الطريق اذلي

دير عام للويبو، ونقدر بشدة امل توليه منصبونالحظ العمل الرائع اذلي قام به ادلكتور فرانسس غري خالل فرتة "

ها ادلكتور غري.  ن الس يد دارين اتنغ س يواصل متابعة الإصالحات اليت بدأأ ن خربة الس يد اتنغ الواسعة، و حقيقة أأ اإ
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ىل حلوهل اجلريئة وهنجه املتوازن، س تقو  ىل مس توى جديد من التمنيةابلإضافة اإ ويف هذا الصدد،  .د الويبو بال شك اإ

ن نرى املزيد من الابتاكر  ن و حرفياً وجمازايً.  -نود أأ جنازات  قصصاإ رصارقصة  يه العظميةالإ الرفض.  عىل تغلبي اإ

فاكرهو  آخرين بقمية أأ قناع ال ي مصلح هو قدرته عىل اإ املثابرة والنجاح  نمتىن للس يد دارين اتنغ، ذلا جزء كبري من جناح أأ

 يف حتقيق تطلعاته.

ن  وختاماً،" ننا  نؤكدنود أأ ىل املس تقبل بتفاؤل كبري نتطلعأأ وهجنا حنو الشمس لتسقط الظالل خلفنا،اإ ننا ندير أأ  ؛ واإ

ن  سامعناعند و  فضل.يف ، نأأمل ‘عاملنا لن يكون كام اكن من قبل’أأ ن يصبح أأ  "أأ

 لبيان التايل:وقدم وفد مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ا .50

 "الس يد الرئيس،

عرب عن هتاين اخلالصة لمك  ن أأ ود أأ عىل انتخابمك رئيساً للجمعية العامة للويبو،  -السفري معر زنيرب  -"ابدئ ذي بدء، أأ

طر معل الويبو س تحقق جناحاً كبرياً حتت قيادة رئيس نا اجلديد وفريقه. ن أأ ين واثق من أأ  ولنائبيمك. واإ

 "الس يد الرئيس،

عرب عن خالص شكري "هبذه ا ن أأ ود أأ ملناس بة وابلنيابة عن شعب وحكومة مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، أأ

مانة الويبو عىل الأداء املمتاز لأطر الويبو يف  وتقديري العميق لدلكتور فرانسس غري، املدير العام للويبو، وفريقه وأأ

لو ادلميقراطية الشعبية. فقد قَدم املدير العام ادلكتور  تقدمي املساعدة القمية لدلول الأعضاء، مبا يف ذكل مجهورية
طر معل الويبو. وكرس ادلكتور فر  انسس غري هجوده عىل مدى فرانسس غري وفريقه مسامهة كبرية يف تطوير أأ

عضاء الويبو  طر الويبو ونظام امللكية الفكرية العاملي اذلي حقق فوائد معلية مجليع أأ الس نوات املاضية لتعزيز أأ

 والأطراف املعنية.

ن  غتمن هذه الفرصة لأعرب عن خالص هتاين للس يد دارين اتنغ وأأ ن أأ "ويف الوقت نفسه س يدي الرئيس، امسحوا يل أأ

رحب ترحيباً  ن مجهورية لو 2020أأكتوبر  1 حاراً بتعيينه يف منصب املدير العام اجلديد للويبو اعتباراً من أأ . واإ

آس يا مديراً عاماً للويبو. حد مواطين رابطة أأمم جنوب رشيق أ  ادلميقراطية الشعبية خفورة بشلك خاص ابنتخاب أأ

ن الس يد دارين اتنغ س يضفي عىل الويبو، بفضل معارف ين واثق من أأ رادته، هنجاً شامالً "واإ ه وحمكته وجتاربه الغنية واإ

طر الويبو. نظمة التعددية القامئة عىل القواعد يف أأ  يسهم يف حتقيق مصاحل مجيع ادلول الأعضاء فضالً عن تعزيز أأ

ن تقدم دمعها الاكمل للس يد دارين ن مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية يسعدها أأ ؤكد جمدداً أأ ن أأ ود أأ  "ويف اخلتام، أأ

متىن ملديران العام اجلديد وفريقه حصة جيدة وجناحاً كبرياً يف هماهمم اجلديدة القادمة. ن أأ  اتنغ يف هممته السامية، وأأ

 "وشكراً س يدي الرئيس."
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 وقدم وفد لتفيا البيان التايل: .51

 "الس يد الرئيس،

ما ن يعرب عن امتنانه لرئيس امجلعية العامة للويبو وأأ نة الويبو جلهودمه يف ضامن الانتقال "يود وفد مجهورية لتفيا أأ

ىل  بنجاح من عقد ادلورة الثانية وامخلسني )ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشين( مجلعية الويبو يف مقر املنظمة اإ
جراء  ننا نقدر هجودمك ومرونتمك يف ظل هذه الأوقات العصيبة اليت منر هبا.كتايباإ  . واإ

ن يعرب  عن تقديره الصادق لدلكتور فرانسس غري عىل هجوده املمتزية يف تنفيذ هممة "ويود وفد مجهورية لتفيا أأ

جنازاته بصفته املدير العام للويبو مسامهة كبرية يف  الويبو عىل مدى الس نوات الثنيت عرشة املاضية. وسامه الزتامه واإ

ننا نقدر ال ىل ذكل، فاإ ضافة اإ تعاون املمتاز بني مؤسساتنا عىل مر تطوير نظام امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي. واإ

 الس نني.

ن يتقدم بأأحر الهتاين للس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام املقبل للويبو.  "ويود وفد مجهورية لتفيا أأ

ن الويبو س تواصل، حتت قياد ته، ونمتىن هل التوفيق يف دوره اجلديد ويف حتقيق الأولوايت احملددة. وحنن واثقون من أأ

ىل العمل مع الس يد دارين اتنغ لتعزيز الابتاكر والاس تفادة من التطور التكنولويج  تعزيز فعاليهتا ونزاههتا. ونتطلع اإ

 السيع لصاحل الويبو وادلول الأعضاء فهيا.

 "وشكراً."

 وقدم وفد لبنان البيان التايل: .52

مس اجملموعات ا" قلميية اليت ينمتي اإلهيا وبصفته الوطنية يود الأدلء يؤيد وفد لبنان ما ورد يف اللكامت اليت أألقيت ابإ لإ

 ييل: مبا

عامل هذه امجلعية العامة بأأسلوبه الرصني " يطيب لوفد لبنان بدايًة هتنئة سعادة السفري معر زنيرب، عىل ترؤسه أأ

يضاً لنوابه. ويطيب لنا التقدم ابلشكر اجلزيل للمدي ن ادلمع والتقدير موصولن أأ ر العام فرانسيس غاري املعهود، كام وأأ
عامل  جل الإعداد اجليد لهذه امجلعية وعىل اإس مترارمه بتس يري أأ مانة الويبو عىل اجلهود املبذوةل من أأ عضاء أأ وسائر أأ

نتشار وابء كوفيد  عاملياً. 19-املنظمة عىل أأمكل وجه رمغ الظروف القاس ية اليت فرضها اإ

طار ثقة  ويود وفد لبنان التقدم بأأحر الهتاين للس يد دارين" اتنغ لتعيينه يف منصب املدير العام للويبو. ونؤكد يف هذا الإ

لبنان به، ودمعه الاكمل هل يف هممته لقيادة الويبو يف مسرية تعزيز الابتاكر العلمي والعمل عىل توجهيه خلدمة 

رساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية.  الأهداف التمنوية لدلول الأعضاء، من خالل اإ

جنازات العظمية اليت حققها " حرتامنا لالإ ن نس تغل هذه املناس بة لنعرب للس يد غاري عن فائق تقديران واإ كام ل يفوتنا أأ

ىل أأعىل املس توايت من انحية اخلدمات اليت  طيةل فرتة وليته عىل رأأس هذه املنظمة اليت عرف كيف يرىق هبا اإ

مية والفكرية اليت تساعدان عىل اإسترشاف جوانب عدة من تقدهما لدلول الأعضاء، ومن انحية املساهامت العل

أكيد للس يد غاري بأأن السلطات اللبنانية تعرتف هل ابمجليل عىل ادلمع اذلي حرص  يضاً هنا التأ مس تقبلنا البرشي. ونود أأ

 ق يف همامه املس تقبلية.دوماً عىل تقدميه للبنان وتمتىن هل الصحة والتوفي
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 حرضة الرئيس،"

ننا ن التحدايت امجلة املصريية اليت تواجه لبنان يف الوقعىل الرمغ م" أكيد عىل أأ ي ت الراهن، نود التأ ملزتمني أأكرث من أأ

وقت مىض ببناء وتطوير قدراتنا الوطنية يف جمال امللكية الفكرية، ل س امي من خالل تطوير الترشيعات والأنظمة اليت 

ىل حامية امللكية الفكرية، وكذكل اإدماج مفاه  فضل ميها يف القطاعات اخملتلفة ذات الصةل، مبا يتنهتدف اإ اسب مع أأ

قتصاد املعايري العاملية.  جل الهنوض ابإ ىل تعزيز التعاون مع الويبو خالل الس نوات القادمة، من أأ ونتطلع يف هذا اجملال اإ

بتاكر والبحث والتطوير.  قامئ عىل املعرفة عرب تشجيع الإ

يشها العامل، يش يد الوفد اللبناين ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية وبدورها ويف هذه الظروف الاس تثنائية اليت يع"

فضل وأأكرث رخاء لشعوبنا،  جل مس تقبل أأ هداف الألفية وتعزيز التعاون ادلويل من أأ ىل الفعال يف خدمة أأ كام نتطلع اإ

ن يكون للويبو يف ختصاصها دور مساعد يف اجلهود ادلولية أأ ىل مواهج جمالت اإ  19-الكوفيد ة انتشار جاحئةالأيةل اإ
آاثرها.  والتخفيف من أ

 ."وشكراً "

 وقدم وفد مالزياي البيان التايل: .53

 "الس يد الرئيس،

ن  آس يا واحمليط الهادئ. ويف البداية، تود مالزياي أأ "تؤيد مالزياي البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

نيرب، وانئبيه، واملدير العام فرانسس غري، والأمانة عىل هجودمه تعرب عن تقديرها لرئيس امجلعيات، السفري معر ز 

احلايل. وتود  19-يف عقد السلسةل الس تني لجامتعات مجعيات الويبو نظراً للتحدايت والقيود اليت يفرضها وابء كوفيد

عضاء الويبو اليت تكبدت خسائر يف ا ن تغتمن هذه الفرصة لتقدم خالص تعازهيا مجليع أأ  لأرواح بسبب الوابء.مالزياي أأ

 "الس يد الرئيس،

ن مالزياي  آخرين يف تقدمي هتانهيا احلارة للس يد دارين اتنغ عىل تعيينه املدير العام املقبل للويبو. واإ ىل ال "تنضم مالزياي اإ

ن تعرب عن امت عضاهئا. وتود مالزياي أأ ن الس يد اتنغ س يعمل عىل مواصةل وتعزيز العمل اجليد للويبو وأأ ناهنا واثقة من أأ

 لرئيس جلنة الويبو للتنس يق، السفري فرانسوا ريفاسو، عىل قيادته املمتازة لضامن حسن سري العملية الانتخابية برمهتا.

"وطوال هذه الس نوات، معلت مالزياي بشلك وثيق مع الأمانة وشاركت بنشاط يف أأنشطة الويبو ويف برامج خمتلفة 

س امي  ت الهائةل اليت قدمهتا الويبو حتت قيادة املدير العام فرانسس غري ولنظمهتا الويبو. وتعرتف مالزياي ابملساهام

ن تسجل شكرها وتقديرها للمدير العام  برام الناحج ملعاهديت بيجني ومراكش. ويف هذا الصدد، تود مالزياي أأ الإ

 فرانسس غري عىل الزتامه وتفانيه طوال فرتة وليته.
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 "الس يد الرئيس،

ن الويبو معرتف هب طار قانوين دويل متوازن بشأأن امللكية الفكرية "اإ ا مكنظمة دولية ذات تلكيف واحض وهو "وضع اإ

واليت  19-لتلبية احتياجات اجملمتع املتنامية". وخالل هذه الأوقات العصيبة اليت يواجه فهيا العامل وابء فريوس كوفيد

حناء العامل، أأصبح د آلف من الوفيات يف مجيع أأ ي وقت مىض.تس ببت يف عرشات ال مه من أأ  ور الويبو أأ

ن يتواصل الس يد اتنغ، بوصفه املدير العام املقبل للويبو، مع مجيع ادلول الأعضاء ملناقشة ومقارنة  "وتأأمل مالزياي أأ

ولوايت البدلان  ن يواصل الس يد اتنغ دمع أأ يضاً أأ آراء اخلاصة بقضااي امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلوابء. وتأأمل مالزياي أأ ال

عامل وضع القواعد واملعايري، واملفاوضات اجلارية داخل اللجنة احلكومية ا لنامية ومصاحلها مثل امليض قدماً يف جدول أأ

فضل يف  ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، ومسأأةل حتقيق توازن جغرايف أأ

 معل املنظمة.

ن الس يد اتنغ سيتوىل منصبه اجلديد يف وقت حرج للغاية حيث تزداد الوقائع واحلقائق الس ياس ية "وتعرتف مالزياي بأأ 

املتعلقة ابمللكية الفكرية وضوحاً وصعوبًة. ويف هذا الصدد، تعرب مالزياي عن دمعها الاكمل واس تعدادها للتواصل 
جل الوفاء بولية املنظم  ة.البناء مع الس يد اتنغ والأمانة العامة من أأ

خرى، هتئن مالزياي الس يد اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام املقبل للويبو وتمتىن هل التوفيق يف همامه.  "ومرة أأ

 "وشكراً."

 وقدم وفد املكس يك البيان التايل: .54

 "الس يد الرئيس،

ز  مة غري مس بوقة. ويه اإشارة "لقد اكن لوابء فريوس كوروان تأأثري كبري عىل الطريقة اليت نتفاعل هبا وأألقى ابلعامل يف أأ

عامل هذه امجلعية العامة للويبو  ن نمتكن، عىل الرمغ من الصعوابت، من امليض قدماً يف جدول أأ مشجعة للغاية أأ

ن املكس يك تقدر قيادتمك، الس يد الرئيس، وتقدر أأيضاً معل مجيع الوفود والأمانة.  ومجعييت احتاَدي ابريس وبرن. واإ
ن احتادان هو  ول فضل.شك يف أأ  سبيلنا ملواهجة التحدايت والشدائد بشلك أأ

أأكتوبر  1"وهتئن حكومة املكس يك الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للمنظمة يف الفرتة املمتدة من 

ىل  2020  . ونمتىن هل لك النجاح يف أأداء وليته ونقدم هل تعاوننا الاكمل.2026سبمترب  30اإ

ذا اتضح أأمر خالل ىل التصدي لفريوس كوفيد "واإ ن الابتاكر والتطوير العلمي هام طريقنا اإ . 19-الوضع الراهن، فهو أأ

قامة نظام دويل  بداعات، وتعزيز اإماكانت الانتفاع لإ وهممتنا يه تشجيع الابتاكر، وضامن حامية الاخرتاعات والإ
ن الويبو س تواصل، حتت  قيادة الس يد اتنغ، تعزيز امللكية الفكرية متوازن وفعال للملكية الفكرية. وحنن واثقون من أأ

حد عن الركب. ن يتخلف أأ  والهنوض هبا لصاحل امجليع، دون أأ
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"وكام أأشار الس يد اتنغ، يتعني "ربط" امجليع والهنوض ابحلوار والتوافق بني ادلول املتقدمة وادلول النامية. وحنن 

يع الأطراف املعنية والظروف، س يغرّين الفكرة السائدة مقتنعون بأأن اتباع هنج شامل لتشجيع الابتاكر، مع مراعاة مج

ل رشاحئ معيَنة من اجملمتع.  بأأن امللكية الفكرية ل تفيد اإ

ن نأأخذ  نه جيب أأ ن تكون عاملية. ولتحقيق ذكل، نرى أأ "وحنن متفقون مع هنج الس يد اتنغ بأأن امللكية الفكرية جيب أأ

مهية التنوع اجلغرايف يف تكوين  ىل التوازن اجلغرايف، يف الاعتبار أأ ضافة اإ مع، موظفي الويبو. واإ فريق الإدارة، وبشلك أأ

ن يمت دمج املساواة بني اجلنسني بشلك حصيح.  نأأمل أأ

 "الس يد الرئيس،

عرب عن خالص شكري للس يد فرانسس غري وفريقه عىل العمل املمتاز اذلي قاموا به عىل  ن أأ ود أأ "ويف اخلتام، أأ

اضية، كام يتجىل يف هذه املنظمة القوية وادلينامية واملس تقرة مالياً. ونشكره عىل مدى الس نوات امخلسة عرشة امل

رؤيته الاسرتاتيجية اليت مكّنت الويبو من ترس يخ ماكنهتا الرائدة. ونمتىن لمك لك التوفيق والنجاح يف املرحةل الأخرية 

 .من فرتة رئاس تمك للمنظمة. ولمك تعاوننا ودمعنا الاكمالن حىت ذكل احلني

 "وشكراً."

 وقدم وفد املغرب البيان التايل: .55

 "الس يد الرئيس، أأحصاب السعادة، الس يدات والسادة،

م تعازي اخلالصة  قّدن ن أأ ولً أأ "يف هذه الأوقات العصيبة والأزمة الصحية غري املس بوقة اليت يعيشها العامل، امسحوا يل أأ

م تعازي الصادقة خباصة   قّدن ن أأ ملوظفي منظمتنا وأأرسة زميلنا اذلي راح حضية فريوس لضحااي فريوس كوروان، وأأ

 .19-كوفيد

ي وقت  ن نتحد ونتعاضد أأكرث من أأ ن جاحئة فريوس كوروان احلالية هتدد حصة البرشية وسالمهتا ورفاهها. فعلينا أأ "اإ

 مىض حىت نتغلب عىل هذه الأزمة الصحية.

 "الس يد الرئيس،

ن يشكرمك ويشكر  متام معلية انتخاب املدير "يود وفد اململكة املغربية أأ رئيس جلنة التنس يق عىل هجودكام احلثيثة لإ

 .19-العام اجلديد للويبو بنجاح عىل الرمغ من الظروف غري املس بوقة الناجتة عن فريوس كوفيد

مانة الويبو عىل حشد هجودها القمية خالل هذه العملية. ىل أأ  "وتغتمن اململكة املغربية هذه الفرصة لتوجيه الشكر اإ

 "الس يد الرئيس،

ثبتت العملية الانتخابية ثقة  ذ أأ ىل الس يد دارين اتنغ عىل انتخابه رئيساً للويبو، اإ م هتانهيا احلارة اإ ن اململكة املغربية تقّدن "اإ

 ادلول الأعضاء فيه ويف قدرته عىل قيادة املنظمة عىل مدى الس نوات الست املقبةل.
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ن الويبو ستمتكن، بقيادة الس يد دارين اتنغ، من تعزيز حضورها عىل املس توى ادلويل؛ ويمتىن هل  "واملغرب واثق من أأ

عضاء  عامل الويبو لصاحل مجيع أأ جل امليض قدماً يف جدول أأ ىل التعاون معه من أأ لك التوفيق يف همامه. ويتطلع املغرب اإ

 املنظمة.

يضاً لالإشادة ابلس يد فرانسس غري، هذا الرجل اذلي  ن نغتمن هذه الفرصة أأ يمتتع مبواهب دبلوماس ية وهمنية "ونود أأ

نسانية عظمية واذلي متكَن بفضل معارفه الواسعة ورؤيته الشمولية والاسترشافية من وضع عالمة من ذهب يف  واإ

 اترخي تقدم الويبو يف خدمة ادلول الأعضاء فهيا.

 "الس يد الرئيس،

رادهتا وعزهما الراخسني  "ترحب اململكة املغربية ابلتعاون املمتزي بني املغرب والويبو وتغتمن عراب عن اإ هذه الفرصة لالإ

هداف نظام امللكية الفكرية.  العمل بروح بناءة وتعاونية مع املدير العام اجلديد بغية حتقيق أأ

ولوية وطنية  آاثر العوملة يف العرص الرمقي اليت جعلت حامية امللكية الفكرية أأ "ويدرك املغرب حتدايت اقتصاد املعرفة وأ

بداع والابتاكر عاملني أأساس يني لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية.يف وقت أأصب  ح فيه الإ

"وجيعل ذكل الويبو، بصفهتا واكةل الأمم املتحدة املتخصصة املسؤوةل عن امللكية الفكرية، حمور الاهامتم العاملي نظراً 

 لعملية احملققة.ملسامههتا يف حتسني نظام امللكية الفكرية العاملي وتطويره والنتاجئ ا

جنازات الويبو الكبرية يف العقد املايض يه نتاج هجود لك الأطراف، واملعلومات امجلاعية، ومشاركة لك  ن اإ "واإ

آراء. ومع ذكل، يلزم بذل املزيد من اجلهود ملعاجلة احتياجات ادلول الأعضاء وشواغلها،  الأعضاء يف حتقيق توافق ال

 نامية، وملواهجة التحدايت املتعددة اليت تواهجنا اليوم.س امي تكل اليت ختص البدلان ال ول

 "ومن هذا املنطلق، يود وفد املغرب التشديد عىل ما ييل:

جندة الويبو للتمنية؛1"  . التنفيذ الفعال والناجع لتوصيات أأ

 . تكثيف أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا؛2"

ن تواكب الويبو3" التغريات السيعة والبعيدة املدى املتعلقة ابدلور التصاعدي لتقنيات اذلاكء الاصطناعي  . رضورة أأ

بداع والابتاكر؛  وسلسةل الكتل عن طريق حفص تداعياهتا القانونية والس ياساتية وتأأثري اذلاكء الاصطناعي يف الإ

مهية اإيالء اهامتم خاص جلدول الأعامل اخلاص بوضع القواعد واملعايري.4"  . أأ

ىل طبيعهتا قريباً حىت نمتكن من  ن تعود الأوضاع اإ ود جتديد هتاين احلارة للس يد دارين اتنغ وأأميل يف أأ "ويف اخلتام، أأ

هدافها."اس تئناف معلنا ابمحلاس و  ىل الهنوض بقمي الويبو وأأ  امحلاسة الالزمني للتقدم يف سعينا اإ
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 وقدم وفد ميامنار البيان التايل: .56

 ،السعادةملدير العام، أأحصاب "الس يد. الرئيس، الس يد ا

ن نعرب عن تقديران للرئيس وان مانة الويبو عىل قيادهتم  ئيب"نود أأ  املقتدرةالرئيس واملدير العام فرانسس غري وأأ

وابء. اليت فرضها انتشار الالأنسب يف ظل هذه الظروف الصعبة عىل النحو جلعل هذه ادلورة ممكنة  احلثيثةوهجودمه 
يضاً   ترضروا من الوابء الشفاء العاجل والاكمل. لذلين ونمتىن أأ

ولً  ن هتئن تعيني الس يد دارين اتنغ يف منصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. "أأ عىل و ، تود ميامنار أأ

ن ،العديدة املقبةلالرمغ من التحدايت  ن  فاإ خالص أأ ته رباخب مس تعيناً  همامهالس يد دارين اتنغ  يؤديميامنار تأأمل ابإ

التحدايت واملسامهة بشلك كبري يف تعزيز نظام امللكية الفكرية  ملواهجة خمتلفيف جمال امللكية الفكرية  وهماراتهالواسعة 

 العاملي.

س تقدم ميامنار دمعها وتعاوهنا الاكملني للس يد دارين اتنغ يف الاضطالع مبسؤولياته مكدير عام يف املس تقبل القريب و "

 دة تعزيز وظيفة الويبو ابلتعاون الوثيق مع ادلول الأعضاء الأخرى.وس تواصل العمل عىل زاي

يضاً  هذه الفرصة وننهتز"  البارزةقيادته عىل الصادق للمدير العام فرانسس غري،  وامتناانعن احرتامنا العميق لنعرب أأ

ن. وليتهخالل فرتة  املمزيةته اوقدر  مهية قصوى يف هذا  ول شلك يف أأ ن دور الويبو هل أأ الس ياق العاملي. وابلتايل، أأ

ىل تكثيف تعاوهن ا مع الويبو. وس نكون ممتنني مع الويبو يف الس نوات القادمة وتظل ملزتمة برشاكهت اتتطلع ميامنار اإ

فتح املكتب الوطين للملكية لمواصةل دمع ميامنار يف تنفيذ قوانيهنا الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية وهجودها  عىللويبو ل

ىل معاهدات امللكية الفكرية ادلولية اليت تديرها الويبو.الفكري  ة والانضامم اإ

 ."شكرا لمكو "

 وقدم وفد نيجرياي البيان التايل: .57

 "الس يد الرئيس،

 "تؤيد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به اليوم ممثل زمبابوي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية.

مديراً عاماً جديداً للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(. وحنن  . وهيئن وفدي الس يد دارين اتنغ عىل انتخابه2"

ن الويبو  أكدين من أأ ن اترخيه جيعلنا متأ ن الويبو س تواصل حتت قيادته التفوق يف تعزيز وليهتا. واإ واثقون من أأ

جنازات ابرزة بفضل قيادته البارعة والفعاةل.  س تحقق اإ

 "الس يد الرئيس،

ن ت3" جنازات الس يد فرانسس غري خالل فرتة معهل مكدير عام للويبو. ويسعدان . تود نيجرياي أأ عرب عن تقديرها لإ

جندة التمنية. وقد شهدان منواً مس متراً يف فعالية املنظمة وماكنهتا.  بشلك خاص العمل الهام اذلي قام به يف تنفيذ أأ

 ونمتىن للس يد غري النجاح يف مساعيه املس تقبلية.
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ىل اخلربة الواسعة للمدير العام اجلديد، الس يد دارين اتنغ، يف اس تخدام امللكية الفكرية . ويس وفدي التطل4" ع اإ

ىل اس مترار اس تخدام امللكية الفكرية بطريقة أأكرث مسؤولية واس تجابة لفائدة  حافزاً للتمنية. وذلكل، يتطلع هذا الوفد اإ

عاجلة شواغل مجيع ادلول الأعضاء مع مراعاة احتياجاهتا البدلان املتقدمة والنامية. وعىل وجه اخلصوص، ينبغي للويبو م

منايئ للملكية الفكرية نقطة حمورية يف توجه س ياسات الويبو. ن يظل البعد الإ منائية. وينبغي أأ  الإ

 "الس يد الرئيس،

ظهرت جاحئة كوفيد5" الغين  الرثوة اليت ميكن اس تخالصها من نظم املعارف التقليدية والتنوع البيولويج 19-. لقد أأ

ن تمتكن ادلول الأعضاء من تسخري هذه املوارد املتنوعة وحتفزي أأحصاب املعارف  املوجود يف خمتلف املناطق. وينبغي أأ

عىل اس تخدام تكل املوارد لفائدة البرشية مجعاء عن طريق الاس تخدام املتوازن للملكية الفكرية. ومن مث، يتطلع هذا 

ىل التقدم السيع يف معل جلنة املعارف التقليدية فامي خيص حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف  الوفد اإ
 التقليدية واملوارد الوراثية.

. وتؤكد نيجرياي الزتاهما مبكتب الويبو يف نيجرياي وس تواصل الوفاء ابلزتاماهتا مبوجب التفاق املربم مع املنظمة 6"

هدافها.  وتقدمي ادلمع الالزم لتحقيق أأ

ىل تعزيز  . وقد7" اختذت نيجرياي، ابلتعاون مع الويبو، خطوات كبرية لس هتالل عدد من الأنشطة والربامج الرامية اإ

بداع يف خمتلف القطاعات. وس نواصل الاعامتد عىل دمع املدير العام  نظمة امللكية الفكرية والهنوض ابلبتاكر والإ أأ
ن اس مترار وج اهة املنظمة يمكن يف قدرهتا عىل اس تخالص فوائد حقيقية من اجلديد وتوجهيه لتنفيذ تكل املبادرات. واإ

جل حتقيق التمنية املس تدامة للأغلبية.  نظام امللكية الفكرية لعدد أأكرب من ادلول الأعضاء من أأ

. ويف اخلتام، س يدي الرئيس، نرحب ابلزتام املدير العام املنتخب مبواصةل تعزيز صورة الويبو وفعاليهتا. ويف هذا 8"

 د، ميكنمك الاعامتد عىل ادلمع الاكمل لوفدي.الصد

 "وشكراً."

 وقدم وفد عامن البيان التايل: .58

 الزمالء الكرام، أأحصاب الـمعايل والسعادة، سعادة املدير العام، سعادة الرئيس،"

مس" ن نؤكد دمعنا للبيان اذلي قدمته دوةل قطر ابإ مس بيان  اجملموعة العربية كام نؤيد أأيضا يف البداية نود أأ س نغافورة ابإ

آس يا   -واحمليط الهادئ ونغتمن هذه الفرصة لنشكر سعادة معر زنيرب املندوب ادلامئ للمملكة املغربية مجموعة بدلان أ

ن ننهتز ه -رئيس امجلعية العامة  ذه عىل قيادته لأعامل امجلعيات العامة خالل هذه الفرتة الاس تثنائية، كام يسعدان أأ

عىل ما قدمه لهذه املنظمة من  -مدير عام الويبو  -ان وجزيل شكران لفرنسيس جريي الفرصة لنعرب عن ابلغ تقدير

هجود وخدمات جليةل خالل فرتة اإدارته لهذه املنظمة، ونش يد ابلنقةل الكبرية اليت قام هبا يف عدة جمالت معل املنظمة 

جيابية يف تطوير  خلدمة ادلول الأعضاء فهيا، واحملافظة عىل وضع املنظمة املايل املتني خالل فرتة وليته، وأأدواره الإ
عامل  اإدخال اذلاكء الاصطناعي يف معل الويبو. وقد ربطت السلطنة تواكب مع املس تجدات التقنية مثل لت املنظمةأأ
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شهد خاللها التعاون بني الويبو والسلطنة تطور مشهودا. متنياتنا للس يد فرنسيس جريي عالقات معل ممتزية  ابلس يد

 لتوفيق يف مساعيه املس تقبلية.جريي لك ا

 سعادة الرئيس،"

وذكل من خالل بعالقات تعاون ممتزية مع الويبو وابملس ئولني فهيا فتمتتع سلطنة عامن يف جمال التعاون الثنايئ، "

قلميي لدلول العرب هجدا يف تقدمي خدماته وبراجمه للسلطنة، الأمر اذلي مكن السلطنة من ية اذلي مل يأأل املكتب الإ

طار، و لإس تفادة من العديد من الأنشطة والربامج ادلامعة لا جيابية يف حتقيقتوهجات السلطنة يف هذا الإ  املسامهة الإ

ة الفكرية. وقد اإس تفادت تطوير وحتديث أأدوات ومناذج جديدة يف جمال امللكيالأهداف الاسرتاتيجية للويبو، و 

املؤسس ية، ومراجعة وحتديث  بناء القدرات البرشية و مج التعاون بني الويبو والسلطنة يفبراالسلطنة من عدة 

ىل التعاون الوثيق مع  لْكنيَة الفكرية، ابلإضافة اإ عداد الإسرتاتيجية الوطنية للمن القوانني املتعلقة ابمللكية الفكرية، واإ
نساء املبتكرات العديد من أأحصاب املصلحة من مضهنم القضاة واحلرفيني والية الويبو. وقد مشل هذا التعاون أأاكدمي

منظامت اجملمتع املدين. وقد أأدى واجلامعات واملدارس واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومؤسسات البحث العلمي و 

ىل هامتم حبقوق امللكية  هذا التعاون الوثيق اإ نتشار ثقافة امللكية الفكرية، والإ نقةل نوعية يف مس توى الوعي واملعرفة، واإ

هامتم املسؤلني عىل أأعىل املس توايت هبذا اجلانب حيث  وقد زادكرين والبحث العلمي. بتالفكرية يف السلطنة، وابمل اإ

ول خطاب هل يف شهر فرب  -بعد تسمل مقاليد احلمك  –أأشار جالةل السلطان هيمث بن طارق  ن اير املايض: "يف أأ واإ
نواعه ومس توايته وتوفري البيئة ادلامعة واحملفزة للبحث العلمي والابتاكر سوف يكون  الاهامتم بقطاع التعلمي مبختلف أأ

بناؤان من الإسهام  ولوايتنا الوطنية، وس منده باكفة أأس باب المتكني ابعتباره الأساس اذلي من خالهل سيمتكن أأ يف سمل أأ

 .ملرحةل املقبةل"يف بناء متطلبات ا

 ،سعادة الرئيس"

نتخابه مديرا عاما للمنظمة، " ن هنينء الس يد دارين اتنغ عىل اإ ونرحب به وبقرارات امجلعية العامة يف هذا يسان أأ

ىل العمل والتعاون معه يف اجملالت اليت ختدم  آس يا واحمليط الهادئ، ونتطلع اإ الصدد. وحنن خفورون لكونه من منطقة أ

 املنطقة.سلطنة عامن و  املنظمة وختدم

 ."لمك سعادة الرئيس شكراً "

 وقدم وفد الفلبني البيان التايل: .59

ن اجملمتع العاملي يواجه تقدم الفلبني هت" ىل الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه املس تحق مكدير عام للويبو. ويف حني أأ انهيا اإ

ن الفلبني واثقة من قدرة الس يد اتنغ عىل قيادة منظمة دولية تظل  حتدايت غري مس بوقة انمجة عن الوابء احلايل، فاإ

ىل املعارف والتكنولوجيا مساهامهتا حامسة يف اجلهود املبذوةل للتعجيل ابلبتاكر،  وتيسري نفاذ البدلان النامية اإ

ن يطمنئ عىل دمع الفلبني الاكمل لأننا نسري بشلك  الأساس ية وفقاً لأجندة الويبو بشأأن التمنية. وميكن للس يد اتنغ أأ
نه  ت ونغتمن الفرص يف ماكحفة هذا الوابء، وس نواجه التحداي‘ الوضع الطبيعي اجلديد’جامعي حنو ما نتوقعه مجيعاً عىل أأ

 اليت ينطوي علهيا ذكل.
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كام تنهتز الفلبني هذه الفرصة لتشكر الس يد فرانسس غري عىل تفانيه وحمكته وخدمته. فقد مكّنت رؤية الس يد "

زاةل جحاب الغموض اذلي غالباً ما  ن يكون الويبو صيتاً أأكرب عىل الصعيد ادلويل، ل س امي من خالل اإ غري يف أأ

ل امللكية الفكرية والرتوجي لها بنشاط مكزية منفصةل ولكن ابرزة يف برامج التمنية الاقتصادية. يصاحب املناقشات حو 

والرشاكة القوية اليت متتعت هبا الفلبني والويبو خالل فرتة وليته راخسة يف جسالت مكتب رئيس الفلبني، واذلي 
ن متنحه احلكومة للمواطنني ، ويه أأعىل وسام اس تحقاق دبلومايس2018منحه جائزة س ياكتوان يف عام   ميكن أأ

ن هجود الويبو ملساعدة بدلان مثل الفلبني يف صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية قد اس تمكلت  الأجانب. واإ

 اجلهود احمللية لتحفزي المنو الاقتصادي املس تدام اذلي يقوده الابتاكر.

خرياً، حتيط الفلبني علامً ابلظروف الاس تثنائية " ىل عقد هذه ادلورة وأأ اليت نواهجها حالياً وتدرك متاماً احلاجة اإ

آاثر وابء كوفيد جراء اس تثنايئ. ومع اس مترار اجملمتع ادلويل يف معاجلة أ ، 19-الاس تثنائية للجمعية العامة للويبو وفقاً لإ

جراءات معل مبتكرة تُصّمم عىل حنو مزتايد تبعاً  للمتطلبات الصحية، تعيد  وبيامن تتوقع ادلول الأعضاء يف الويبو اإ

عامل الويبو لوضع القواعد ومواصةل تعزيز دور الويبو كواكةل  أكيد الزتاهما ابملسامهة يف الهنوض جبدول أأ الفلبني تأ
منائية.  متخصصة للأمم املتحدة مش بعة بطبيعة احلال بولية اإ

 "شكراً لمك."

 وقد وفد بولندا البيان التايل: .60

 الس يد الرئيس،"

ن يتقدم بأأحر يود وفد بو " ن يعرب عن ارتياحه الكبري لنتخاب وتعيني الس يد دارين اتنغ مديراً عاماً للويبو، وأأ لندا أأ

ن همارات الس يد اتنغ القيادية البارزة وحنكته  ننا واثقون من أأ طيب المتنيات لولية انحجة. اإ الهتاين بفوزه وأأ
ال حامية امللكية الفكرية، س تعزز املاكنة الراخسة للويبو يف ادلبلوماس ية، اليت تصاحهبا معارفه وخرباته الواسعة يف جم

ن الويبو س تواصل، بقيادة الس يد  ننا واثقون من أأ الساحة ادلولية وستسهم يف اإذاكء الوعي بقضااي امللكية الفكرية. كام اإ

حناء العامل واملشاركة بداعي وتعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأ بنشاط يف حوار بنّاء بروح  اتنغ، تشجيع النشاط الإ

ن وضع جدول الأعامل املعياري وتوطيد الإصالحات  يضاً أأ من الشفافية واملساءةل واحلومكة الرش يدة. ونعتقد أأ

ن نعمل مع الس يد دارين اتنغ يف  املؤسس ية س يظالن حموريني ابلنس بة للمنظمة. ويرشفنا حقاً ويسعدان جداً أأ
ىل مساعينا املشرتكة هبدف اس مترار الس نوات القادمة. ونقدم هل دمعنا ا لاكمل يف مجيع مساعيه املس تقبلية ونتطلع اإ

 العالقات الودية والطيبة بني الويبو ومجهورية بولندا.

ن يعرب عن تقديره الكبري لدلكتور فرانسس غري، املدير العام املنهتية وليته، " ويف الوقت ذاته، يود وفد بولندا أأ

ن يشكره عىل خدمته يف ا لويبو اليت دامت اثين عرش عامَا. وحنن نقّدر املهارة واحلمكة والفطنة ادلبلوماس ية اليت وأأ

حتىل هبا ادلكتور غري يف أأداء همامه. وعالوة عىل ذكل، نش يد ابملبادرات العديدة اليت اخُتذها ادلكتور غري خالل 

براز املنظمة وتفاعلها الوثيق مع ادلول  ىل توس يع نطاق امللكية فرتة قيادة، واليت سامهت يف اإ الأعضاء، اإضافة اإ

مهيهتا يف جممتعنا العاملي.  الفكرية، مما يدل بشلك ملموس عىل أأ
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ن فرتة ولية ادلكتور غري س تنهتيي يف غضون بضعة أأشهر، ننهتز هذه الفرصة " درأاًك حلقيقة أأ ويف ظل هذه اخللفية واإ

حّر متانينا للمس تقبل.  لنقدم هل أأ

 "شكراً جزيالً. "

 وفد مجهورية كوراي البيان التايل: وقدم .61

ن يعرب عن تقديره للسفري زنيرب وانئبيه لقيادهتم يف امليض قدماً جبدول الأعضاء يف  ولً أأ "يود وفد مجهورية كوراي أأ

ن نعرب عن امتناننا للمدير العام فرانسس غري والأمانة العامة  ظل الأزمة الصحية العاملية غري املس بوقة. ونود أأ
 ومعلهم ادلؤوب. لتفانهيم

ىل الس يد  م وفد مجهورية كوراي خالص هتانيه اإ "ويف ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشين للجمعية العامة للويبو، يقّدن

ىل  دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام املقبل للويبو. ونؤمن بأأن الس يد اتنغ س يجلب خربته وجتربته الواسعة اإ
ن قيادته  قلميي الويبو وأأ والزتامه س يؤداين دوراً حيوايً يف تعزيز احلوار العاملي بشأأن امللكية الفكرية وتوطيد التعاون الإ

م  ن الس يد اتنغ س يقّدن وادلويل ومجع ادلول الأعضاء والأطراف املعنية من خمتلف القطاعات. وحنن واثقون من أأ

ية للويبو، وتعزيز املنظومة العاملية للملكية الفكرية، مساهامت كبرية من خالل الوفاء بتعهده البناء عىل الأسس القو 

 والاس تفادة من امللكية الفكرية دلفع جعةل التمنية.

ن يغتمن هذه الفرصة ليعرب عن احرتامه وتقديره الصادق للمدير العام فرانسس غري  يضاً أأ "ويود وفد مجهورية كوراي أأ

سهاماته البارزة يف جنا جنازات رائعة عىل خدمته القمية للويبو واإ ىل اإ فىض تفاين ادلكتور غري وقيادته اإ ح املنظمة. فقد أأ

عىل مر الس نني وسامه يف تعزيز نظام عاملي متوازن وفعال للملكية الفكرية لصاحل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو 

ىل خربته الواسعة، قد أأسفرت عن فوائد ن رؤية املدير العام، ابلإضافة اإ  مس تدامة للويبو. وأأحصاب املصاحل. ونرى أأ

ن املدير العام املنتخب الس يد اتنغ س يواصل العمل الهادف والقمي للويبو، مع الرتكزي عىل  "وحنن عىل ثقة من أأ

ننا نؤيد تعهده ابلاكمل، ونقر بدور الويبو مكنتدى عاملي للس ياسات، وخدمات امللكية  الالزتامات املذكورة أأعاله. واإ
 الفكرية، والتعاون.

نفسه، تظل مجهورية كوراي حريصة عىل التعاون مع الويبو وادلول الأعضاء يف تعزيز املنظومة العاملية  "ويف الوقت

جل راحة املودعني  للملكية الفكرية، ورمس الس ياسات بطريقة متوازنة وشامةل، وتعزيز اخلدمات العاملية من أأ
زتاماً خبطط التمنية اخلاصة ابلويبو وادلول الأعضاء، واملبتكرين فضالً عن حامية امللكية الفكرية وتسوية الزناعات. وال

س نواصل املسامهة يف تعزيز التمنية الشامةل واملس تدامة من خالل نرش خرباتنا ومعارفنا وتقدمي املساعدة التقنية يف 

ىل ذكل، نؤكد الزتامنا ابلتعا ضافة اإ ون الوثيق يف جمال امللكية الفكرية، ول س امي من خالل صناديقنا الاستامئنية. واإ

 مواهجة التحدايت اليت تفرضها البيئة املتغرية ويف مواصةل متهيد الطريق للمس تقبل.

حر هتانينا للمدير العام املنتخب الس يد اتنغ ونعرب عن خالص تقديران للمدير العام فرانسس  خرى، نقدم أأ "ومرة أأ

 ليت س تقوم هبا الويبو.غري. وحنن عىل اس تعداد للمشاركة الاكمةل يف املساعي املس تقبلية ا

 "وشكراً."
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 وقدم وفد اململكة العربية السعودية البيان التايل: .62

 ،السادة والس يدات الكرام ،الس يد الرئيس"

ىل ممثيل ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية " ن نتوجه لمك ابلتحية واإ السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، يسان أأ

ىل سعادتمك بأأصدق الهتاين  الفكرية "ويبو" يف سلسة ن نتقدم اإ الاجامتعات الس تون للجمعيات العمومية، كام نود أأ
عامل هذا الاجامتع  والتربياكت مبناس بة انتخابمك رئيساً للجمعية العامة للويبو، وحنن عىل ثقة اكمةل بأأنمك س تقودون أأ

فضل النتاجئ. كام هنئن ىل أأ عامل املنظمة خالل فرتة ترأأسمك للجمعية اإ  نواب الرئيس عىل انتخاهبم، ممتنني لمك وهلم وأأ

 التوفيق.

 ،الس يد الرئيس"

جراءات الاحرتازية املتخذة نتيجة تفيش فايروس " ويف ظل هذه الظروف الاس تثنائية اليت يعيشها العامل ومع الإ

جراء كتايب يؤكد عىل الاهامتم واحلرص الك ن عقد هذا الاجامتع الاس تثنايئ يف شلك اإ بري اليت توليه ادلول كوروان، فاإ

ن نشكر املنظمة عىل اجلهود املبذوةل هبذا الشأأن،  الأعضاء لهذا الاجامتع، ونود س يادة الرئيس يف هذا الصدد أأ

 فشكرُا جزيال لمك.

جراءات احرتازية يف مواهجة فايروس كوروان " ن الهيئة السعودية للملكية الفكرية اختذت اإ ىل أأ كام ل يفوتين الإشارة اإ

جراءات املنح والتسجيل والتعديل، كام مهنا مت يداع والردود ذات العالقة ابإ ديد املهل النظامية لس تكامل متطلبات الإ

يداع اجلديدة وحفص وتسجيل الطلبات املودعة سابقاً  اس مترت الهيئة يف خدمة مس تفيدهيا واس تقبال طلبات الإ

 كفاءة عالية.وتذليل اكفة التحدايت لضامن اس مترار العمل عن بعد جبودة و 

 ،الس يد الرئيس"

ىل رئيس جلنة الويبو للتنس يق عىل ما بذهل من هجود خالل اجامتع اللجنة اذلي عقد يف " نتقدم يف البداية ابلشكر اإ

عضاء اللجنة عىل ما أأسهموا به طيةل الفرتة املاضية من مباحثات ومشاورات بشأأن  ىل مجيع أأ شهر مارس املايض، واإ

 م املنظمة، واليت نتج عهنا ترش يح الس يد دارين اتنغ مديراً عاماً للمنظمة.الرتش يح ملنصب مدير عا

ن نعرب عن تأأييد اململكة العربية السعودية للبيان اذلي أأدىل به ممثل مجهورية س نغافورة ابمس " مجموعة بدلان كام نود أأ

آس يا  واحمليط الهادئ. أ

 ،الس يد الرئيس"

ىل الس يد" ن نتوجه ابحلديث اإ دارين اتنغ مبناس بة ترحشه ملنصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية  امسحوا لنا أأ

 الفكرية ويبو؛

 ،الس يد دارين اتنغ"

ن نتقدم اإليمك بأأصدق الهتاين والتربياكت مبناس بة تعيينمك مديراً عاماً للمنظمة. " ابمس اململكة العربية السعودية يسعدان أأ

ا خالل قيادتمك لهذه املنظمة الطموحة خالل الس نوات املقبةل، وهننئمك عىل وحنن عىل عمل ابملسؤولية اليت ستتولوهن
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الثقة اليت وضعهتا ادلول الأعضاء يف خشصمك الكرمي حيث ستتاح الفرصة لنا لالس تفادة من كفاءتمك وخربتمك يف قيادة 

منائية لها. ونؤكد دمعنا العمل عىل القضااي املهمة يف ب رامج معل املنظمة لضامن دمع امللكية الفكرية للأهدا ف الإ

 الاكمل لمك يف القيام ابملهام املس ندة اإليمك، ممتنني لشخصمك الكرمي التوفيق والنجاح.

 ،الس يدات والسادة الكرام، الس يد الرئيس"

ىل املدير العام احلايل للمنظمة ادلكتور فرانسس غري؛" ن نتوجه ابحلديث اإ  امسحوا لنا أأ

 ،ادلكتور فرانسس غري"

ن نتقدم اإليمك ابلشكر والتقدير عىل اجلهود اليت بذلمتوها طيةل الفرتة املاضية يف  نود" ابمس اململكة العربية السعودية أأ

خدمة هذه املنظمة، كام نقدر دمعمك للملكية الفكرية يف بدلان اململكة العربية السعودية واليت تلكلت بزايرتمك املمنونة 

ىل اس   2016للمملكة عام  مترار تكل اجلهود املباركة يف قيادتمك لهذه املنظمة خالل الفرتة املتبقية من م، ونتطلع اإ
 وليتمك، ممتنني لمك مواصةل التقدم والنجاح.

 ،الس يد الرئيس"

ن نلتقي قريباً بصحة وسالمة وأأمان."  "شكراً لمك ونمتىن أأ

 وقدم وفد الس نغال البيان التايل: .63

 زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية.تؤيد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد "

 الرئيس، يس يد"

حر الهتاين عىل انتخابمك " ىل انئبيمك أأ ن يوجه اإليمك واإ عضاء مكتبيود وفدان أأ طيب متنياتنا امجل أأ عية العامة للويبو، مع أأ

لعام للويبو، ابلنجاح يف هممتمك، ونؤكد لمك ثقتنا ودمعنا يف هذا الصدد. ويعرب الوفد عن امتنانه وتقديره للمدير ا

الس يد فرانسس غري، ولأمانة املنظمة عىل دمعهام القمي يف تعزيز نظام امللكية الفكرية يف العامل بشلك عام، والنظام 

الوطين للس نغال عىل وجه اخلصوص. وهيئن الوفد رئيس جلنة التنس يق، سعادة السفري فرانسوا ريفاسو، سفري 
 تخاب املدير العام اجلديد للويبو.فرنسا، وانئبيه عىل اإسهاهمم يف معلية ان

 الرئيس، يس يد"

جراء الكتايب، الوارد يف املذكرة الشفوية رمق " عربت عن دمعها لقرتاح الإ  C.N. 3989يس الس نغال أأهنا قد أأ

بريل  22املؤرخة  ، مما أأسهم يف حتقيق النصاب القانوين والأغلبية الالزمة لعقد ادلورة الاس تثنائية احلالية 2020أأ

 لجمعية العامة يف ظل الظروف الاس تثنائية لهذه الأزمة الصحية ذات الأمهية ادلولية.ل

طار " ن الانتقال السلس رضوري لضامن اس مترارية خدمات امللكية الفكرية العاملية املقدمة من خالل الإ ويرى بدلي أأ

 الفريد للويبو مكنتدى متعدد الأطراف للحوار والتشاور والتفاوض.
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حاكم ورشوط تعيني املدير العام املنتخب، الس يد دارين ووفقاً ذلكل" ، يوافق وفدان عىل مشاريع القرارات بشأأن أأ

. وهينأأه عىل انتخابه WO/GA/52/2 Prov.و WO/GA/52/1 REVاتنغ، عىل النحو الوارد يف الوثيقتني .

ىل  4املمتزي يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة التنس يق يف الفرتة من   .2020 مارس 6اإ

 الرئيس، يس يد"

تؤكد الس نغال من جديد الزتاهما اذلي ل يزتعزع مبواصةل تعزيز تعاوهنا مع الويبو، اذلي اكن حلسن احلظ مفيداً عىل "

املس تويني الثنايئ واملتعدد الأطراف. وس يواصل وفدي املشاركة النشطة والبناءة يف العمل العلمي خملتلف اللجان، 

 قرتحات املوهجة وتيسري املفاوضات الس ياس ية بشأأن مجيع القضااي، مبا يف ذكل املعايري.من خالل املشاريع وامل

خرى، يؤكد بدلي اهامتمه الشديد بتعزيز جمالت التعاون التالية:"  ومن بني عدة مسائل أأ

ق ، اذلي تناوهل الاقرتاح املقدم ابلشرتاك مع وفد الكونغو، يف اللجنة ادلامئة املعنية حبالتتبعحق  -

 املؤلف واحلقوق اجملاورة؛

ىل اللجنة  - حامية أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية، املقدم مع عدد من البدلان الصديقة اإ
 ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية؛

املوس يقى يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  املشاريع املتعلقة بتطوير القطاع السمعي البرصي وصناعة -

 الفكرية؛

 ، يف هذا الصدد؛Madd de Casamanceاملؤرشات اجلغرافية، مع الانهتاء من معلية حامية  -

 املساعدة التقنية والترشيعية وتكوين الكفاءات؛ -

ىل البنية التحتية والتكنولوجيا لإدارة حقوق امللكية الفكرية وتن  -  ظميها؛الوصول اإ
تقليص الفجوة الرمقية يف س ياق اجملالت الناش ئة مثل اذلاكء الاصطناعي وسالسل الكتل، مع حتول  -

ىل معلية رمقية؛  التجارة العاملية اإ

 احلصول عىل الأدوية فامي يتعلق بنظام الرباءات ومروانت اتفاق تريبس. -

خرى ويف اخلتام، س يدي الرئيس، يمتىن وفدي لك النجاح للمدير ال" عام املنتخب، الس يد دارين اتنغ، ويعرب مرة أأ

 عن ثقته ابلس يد اتنغ ودمعه الاكمل هل.

 "وشكراً."

 وقدم وفد س نغافورة البيان التايل: .64

ن تشكر السفري زنيرب وانئيب الرئيس عىل قيادهتم   .1" للجمعية العامة، عىل الرمغ من  الفذةتود س نغافورة أأ

. كام نشكر املدير العام فرانسس غري والأمانة العامة عىل واثئق امجلعية العامة 19-يدكوففرضها جاحئة تالتحدايت اليت 

ن و ومعلهم الشاق يف تنظمي هذه ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة.  أكيداإ ابن امجلعية العامة للس يد دارين اتنغ،  تأ
 دلي.لوفد ب عظميةبصفته املدير العام اجلديد للويبو ميثل مناس بة  ،س نغافورة
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ولً 2" ن أأشكر لك دوةل عضو عىل ادلمع اذلي قدمته للس يد اتنغ.  ابمس، . أأ ود أأ ن س نغافورة و وفد س نغافورة، أأ اإ

أكدواابلثقة اليت وضعت فيه. ، وبلك تواضع، خفورة للغاية ن الس يد اتنغ س يعمل جبد للهنوض مبصاحل مجيع ادلول  وتأ أأ

مهيهتا ومواكبة التحول التكنولويج السيع.الأعضاء يف الويبو، وضامن اس مترار الويبو يف احل  فاظ عىل أأ

يكولويج عاملي شامل  ،مبناس بة تعيينهالقبول اذلي قدمه اب يف خط ،وأأكد الس يد اتنغ .3" مهية بناء نظام اإ عىل أأ

جياد حلول للتحدايت  ،ومتوازن وتطلعي للملكية الفكرية وليك تعمل الويبو بشلك وثيق مع مجيع أأحصاب املصلحة لإ

يشجعنا الزتام الس يد اتنغ ابلتقريب بني ادلول  صعوابت، فيه تعددية الأطراف تواجهيف الوقت اذلي وعاملية. ال
 الأعضاء وتوجيه الويبو حنو هذه املهمة الهامة.

، نرحب بوعود الس يد اتنغ ببناء ثقة أأكرب يف اإدارة املنظمة، من خالل التقيد الصارم مبعايري احلومكة اً اثني .4"

نص ىل بناء تنوع أأكرب يفوالإ جل عكس التوازن بني اجلنسني  صفوف اف والشفافية، ابلإضافة اإ املوظفني من أأ
فضل.  خالقياتجيلب معه الس يد اتنغ و والتوازن اجلغرايف بشلك أأ  يف وضعهاالاحرتاف والزناهة واملساءةل اليت  أأ

ن هذه وابلتايليف س نغافورة.  العامةخدمته املمتزية يف اخلدمة  يقود هبا الويبو يف س س تدمع الطريقة اليت  خالقالأ ، فاإ

 الس نوات القادمة.

. وابلتايل، من املهم وس تواصل ذكل حتدايتطرح عدم اليقني و يف جلب  19-تس ببت جاحئة كوفيد، لقد اً اثلث .5"

ن تكون معلية انتقال املدير العام سلسة  ذكل س يضمن و . وبدون عقباتلأعضاء الويبو، وللويبو مكنظمة، ضامن أأ

ن و اليت وضعها ادلكتور غري.  املتينةقدرة الس يد اتنغ عىل البناء عىل الأسس  ن الويبو ميكن أأ  تصبححنن واثقون من أأ

قوى  مهية أأكرب بعد فرتة الوابء احلايل كوفيدأأ ن تكتيس أأ  .19-وأأ

ن س نغافورة عىل اس تعداد للمسامهة بشلك بناء دلمع معل املدير العام اجلديد والهنوض ب . 6" الويبو. ونثين أأجندة اإ

رث  خرى عىل الإ الثنيت عرشة املاضية، وحنن  الس نوات لدلكتور غري ىف قيادة الويبو عىل مدى الاس تثنايئمرة أأ

ن الس يد اتنغ  ىل مس توايت أأعىل.اب لالرتقاء الراخسةالأساس  هذه عىل يبينس واثقون من أأ  لويبو اإ

 .""شكرا لمك

فريقيا البيان التايل .65  :وقدم وفد جنوب أأ

فريقيا البيان اذلي أأدلت به مجهورية زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية.  "يؤيد وفد جنوب أأ

حر الهتاين للس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للمنظمة العاملية  آخرين يف تقدمي أأ ىل ال "وينضم وفدان اإ

آفاق جديدة لتؤدي املنظمة دوراً للملكية الفكرية )الويبو(. ودلينا ثقة اكمةل يف قدرة الس يد ات نغ عىل توجيه الويبو حنو أ
رئيس ياً يف دفع جعةل الابتاكر اذلي يغذي الاقتصاد الرمقي العاملي. ونغتمن هذه الفرصة لنشكر بصدق املدير العام غري 

جنازات العديدة اليت جسلهتا املن ظمة حتت قيادته. فقد عىل قيادته للويبو عىل مدى الس نوات الثنيت عرشة املاضية والإ

نظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا والاندماج يف بنية امللكية الفكرية  قام ادلكتور غري بمتكني البدلان النامية من تطوير أأ

 العاملية.
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 "الس يد الرئيس،

جرايئ  ن يفوز املدمرة. ونأأمل  19-غري عادي بسبب جاحئة كوفيد كتايب"يُعقد اجامتع مجعيات الويبو هذا يف شلك اإ أأ

عطاء الأولوية 19-العامل يف املعركة ضد كوفيد ل اإذا اكن هناك الزتام س يايس من مجيع ادلول ابإ ، ولكن هذا لن حيدث اإ

يضاً لتنس يق هجود ماكحفة الوابء. وميكن للويبو، من  للتعاون والتضامن ادلوليني. والنظام املتعدد الأطراف همم أأ

ن تؤدي دوراً متكينياً هاماً   يف البحث عن حلول طبية مبتكرة للحد من انتشار الفريوس واحلصول عىل جانهبا، أأ

 العالج.

 "الس يد الرئيس،

ىل العمل عن كثب مع املدير العام اجلديد لتسيع التقدم يف جمالت تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية  "نتطلع اإ

لأدوات الالزمة لتحديث ماكتب امللكية الفكرية للبدلان النامية بوجه عام والبدلان الأفريقية بوجه خاص لزتويدها اب

يضاً يف  19-لتلبية احتياجات العرص الرمقي. وندرك الأثر الاقتصادي السليب لوابء كوفيد نه قد يؤثر أأ وندرك أأ

ي تأأثري بأأي شلك من الأشاكل عىل برامج الويبو  ن يكون لهذا أأ يرادات اليت حتققها الويبو؛ ومع ذكل، ل ينبغي أأ الإ
حراز التقدم املطلوب يف قضااي وضع القواعد التمن ىل اإ يضاً اإ فريقيا أأ جندة التمنية. وتتطلع جنوب أأ وية املتجذرة يف أأ

ىل تسيع العمل عىل وضع صك  ثبتت أأهنا من العراقيل اليت تواجه معل الويبو. وبوجه خاص، نتطلع اإ واملعايري اليت أأ

 والفوللكور. دويل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية

ن يمت اختيار فريق الإدارة العليا اذلي سيساعده يف أأداء واجباته بطريقة عادةل  خرى، هنئن الس يد اتنغ ونتوقع أأ "ومرة أأ

 وشفافة حبيث يصبح فريقاً شامالً ميثل العضوية الأوسع للويبو.

 "وشكراً."

 وقدم وفد السودان البيان التايل: .66

 الس يد الرئيس،"

ن يعرب عن شكره وتقديره  يضم وفد السودان" صوته لبياانت اجملموعات اليت ينمتي لها، ويترشف وفد السودان أأ

، رئيس امجلعية ونوابه، وكذكل للس يد املدير العام فرانسس غري وللسادة القامئني عىل زنيربلسعادة السفري معر 

مجع.املكتب العريب جلهودمه يف اس مترار العمل رمغ ظروف اجلاحئة اليت مير هبا ا  لعامل أأ

ن يقدم الهتاين للس يد دارين اتنغ لتعيينه يف منصب املدير العام القادم للويبو ويعرب وفد " يود وفد السودان أأ

 السودان عن دمعه للس يد اتنغ للوفاء ابلزتاماته.

يه يف كام يتقدم وفد السودان ابلشكر والتقدير لسعادة الس يد فرانسس غري عىل ما قدمه للمنظمة وهجوده وتفان"

جناهحا.  تطوير املنظمة واإ
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 الس يد الرئيس،"

ن تواصل ادلول الأعضاء تضامهنا مع املنظمة " ن يتجاوز العامل هذه احملنة قريباً وأأ يف اخلتام يمتىن وفد السودان أأ

 "لس مترار دورها البناء يف جمال امللكية الفكرية.

 وقدم وفد سويسا البيان التايل: .67

 الرئيس، يس يد"

 هذه عقد لضامن هجود من بذلمتوه ما عىل غري، فرانسس الس يد العام، وللمدير لمك شكرها عن اسويس  تعرب"

يضا ابلشكر ونتوجه. الاس تثنايئ الوقت هذا يف الويبو يف الأعضاء ادلول مجلعيات الهامة الاس تثنائية ادلورة ىل أأ  اإ

 .النتيجة هذه لتحقيق معمك معلوا اذلين الزمالء مجيع

ن نعرب عو " ن شكران احلار للس يد غري عىل الزتامه الثابت بعمل املنظمة، ول س امي خالل اثين عرش عاما من نود أأ

ىل ذكل مبزيد من التفصيل يف مجعيات الويبو يف سبمترب   .2020رئاس ته. وستتاح لنا الفرصة للعودة اإ

ّن معرفته املتعمقة ابمللكية الفكرية اجلديد للويبو العام املدير منصب يف تعيينه عىل اتنغ دارين الس يد سويسا وهتئّن " . اإ

وهماراته ادلبلوماس ية احملنّكة س تكون مزيات رئيس ية يف هذا املنصب اجلديد. وميكن للس يد اتجن الاعامتد عىل دمع 

سويسا الاكمل يف حتقيق الأهداف اليت حددها وذكرها خالل العملية الانتخابية. ونشاركه رؤيته يف جعل امللكية 

 كرث جاذبية وأأسهل نفاذا أأمام مجيع أأحصاب املصلحة.الفكرية أأ 

ن سويسا وتلحظ" طار تعزيز أأ  ومن. الويبو ملس تقبل حاسامن عنرصان املتوازن وتطويره الفكرية للملكية ادلويل الإ

حدى نظمة مجليع خاص اهامتم اإيالء الهدف هذا حتقيق طرق اإ سن سريها ح لضامن الويبو، يف والتصنيف التسجيل أأ

  تشجيع منوها.ومواصةل

ىل وابلإضافة"  الفكرية امللكية قضااي بشأأن الأطراف املتعددة ادلولية املناقشات يف مركزايً  دوراً  الويبو تؤدي ذكل، اإ

ن الويبو عىل وجيب. الشامةل وجه باكمل تضطلع أأ  واملنظامت املتحدة الأمم مع ابلتعاون اجملال، هذا يف الرائد دورها أأ
 ية ذات الصةل.ادلول

" ّ  واغتنام للمنظمة، املس تقبلية التحدايت مواهجة من اتنغ للس يد اجلديدة القيادة ظل يف ستمتكن الويبو بأأن ثقة نالك

 ".معه للعمل وتتطلع اجلديد منصبه يف النجاح لك اتنغ للس يد سويسا وتمتىن. املس تقبلية الفرص

 وقدم وفد امجلهورية العربية السورية البيان التايل: .68

 يس،الس يد الرئ"

آس يا واحمليط الهادئ. ويعرب عن تقديره جلهود رئيس مجعيات " ىل بيان مجموعة أ ينضم وفد امجلهورية العربية السورية اإ

جراءات تعيني املدير العام اجلديد املنتخب عىل  الويبو ونوابه واملدير العام الس يد فرانسس غري والأمانة ملتابعة اإ

حدهثا واب  .COVID-19ء الرمغ من الظروف الصعبة اليت أأ
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 الس يد الرئيس،"

يعرب وفد امجلهورية العربية السورية عن تقديره العميق ملساهامت املدير العام فرانسس غري الكبرية يف تطوير "

جناح معلها بفضل رؤيته وتفانيه والزتامه بتطوير معل املنظمة وتعزيز نظام امللكية الفكرية العاملي اذلي  منظمة الويبو، واإ

ملموسة لأعضاء املنظمة مبا فهيا عرب تقدميه للعديد من املبادرات املفيدة واملمزية. كام يعرب الوفد عن حقق فوائد 

شكره وتقديره لعالقات التعاون البناءة القامئة بني املنظمة وامجلهورية العربية السورية حتت قيادته لتطوير نظام امللكية 

 الفكرية فهيا.

 الس يد الرئيس،"

هورية العربية السورية بأأحر الهتاين للس يد دارين اتنغ مبناس بة تعيينه مديراً عاماً ملنظمة الويبو. ويعرب يتقدم وفد امجل"

آفاق أأعىل. ويتطلع الوفد  ىل أ عن ثقته بأأن الس يد اتنغ سيتابع البناء عىل الأساس القوي اذلي حققته الويبو ويقودها اإ

لملكية الفكرية مبا يسامه يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية لأن يعمل الس يد اتنغ عىل تطوير النظام العاملي ل

ىل متابعة التعاون البناء القامئ بني امجلهورية العربية السورية واملنظمة حتت قيادة  لدلول الأعضاء. كام يتطلع الوفد اإ
لإنشاء أأاكدميية للملكية الفكرية ومركز الس يد اتنغ لتعزيز امللكية الفكرية يف سورية مبا فهيا متابعة التعاون القامئ 

بداع والاس تفادة من برامج الويبو وتعزيز املشاركة الفعاةل يف اجامتعات وأأنشطة جلاهنا وهيئاهتا.  لالبتاكر والإ

مهية مواصةل قيادة منظمة الويبو بطريقة شفافة وشامةل مع حتقيق " خريا، يؤكد وفد امجلهورية العربية السورية عىل أأ أأ

جندات التمنية يف ادلول الأعضاء وقدرهتا عىل الاس تفادة من امللكية التوا زن بني تشجيع الابتاكر من هجة، وتعزيز أأ

منياته الصادقة للس يد اتنغ ابلتوفيق  خرى. ويعرب الوفد جمدداً عن أأ الفكرية دلفع جعةل المنو الاقتصادي فهيا من هجة أأ

 اماً قادماً للمنظمة العاملية للملكية الفكريةوالنجاح يف أأداء همامه اجلديدة بصفته مديراً ع

 ."شكرا الس يد الرئيس"

 وقدم وفد طاجيكس تان البيان التايل: .69

ن تشكر رئيس امجلعيات، السفري معر زنيرب، وانئبيه واملدير العام للمنظمة العاملية  "تود مجهورية طاجيكس تان أأ

 داد وتنظمي السلسةل الس تني لجامتعات مجعيات الويبو.للملكية الفكرية )الويبو(، الس يد غري، وفريق الويبو لإع

ن نعرب عن خالص تقديران وامتناننا للس يد غري عىل تعاونه املمثر والتعاون املمتزي بني الويبو  "ونود بشلك خاص أأ

 وبدلان عىل مدى الثنيت عرشة س نة املاضية.

ام ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين للجنة "وتعرب طاجيكس تان عن تقديرها لرئيس جلنة الويبو للتنس يق لختت

ىل ارتياحنا لتعيني الس يد دارين اتنغ يف منصب املدير العام للويبو.2020مارس  5و 4التنس يق املعقودة يف   ، ونشري اإ

من  "وهنئن الس يد دارين اتنغ عىل منصبه اجلديد ونؤكد هل اس تعدادان لتقدمي ادلمع والتعاون بنشاط يف مجموعة واسعة

ن املدير العام اجلديد س يكون قادراً عىل تقدمي مسامهة جليةل يف تنفيذ هممة الويبو وحتقيق  القضااي. وحنن واثقون من أأ

هدافها، ونؤمن اإمياانً راخساً بذكل.  أأ
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خرى عىل انتخابه وتؤكد اس تعدادها للتعاون يف مجيع ن هتئن املدير العام مرة أأ خرياً، تود مجهورية طاجيكس تان أأ  "وأأ

 جمالت أأنشطة الويبو."

 وقدم وفد اتيلند البيان التايل: .70

 شكرا الس يد الرئيس،"

آس يا تؤيد اتيلند بيان "  واحمليط الهادئ اذلي أأدلت به س نغافورة.مجموعة بدلان أ

عراب عن امتناان للسفري زنيرب وانئيب رئيس امجلعية العامة واملدير العام فرانسس غري والأمانة " ن نبدأأ ابلإ عىل ونود أأ

حدهثا وابء كوفيد  .19-معلهم الشاق عىل الرمغ من الظروف الصعبة اليت أأ

ىل معارف " خالص الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام اجلديد للويبو. وابلنظر اإ كام هتئن اتيلند ابإ

رائدة مثل مكتب س نغافورة للملكية  الس يد اتنغ املتنوعة يف جمالت امللكية الفكرية والتجارة والابتاكر وخربته يف واكةل

ن الس يد اتنغ س يكون قادراً عىل تعزيز امللكية الفكرية وتطوير لفائدة ادلول الأعضاء. ن اتيالند من أأ  الفكرية، فاإ

ن تشكر الس يد فرانسس غري عىل تعاونه الصادق والفعال. ففي ظل قيادته، ُطّور نظام عاملي " يضا أأ وتود اتيلند أأ

عضاء الويبو وأأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل اتيالند. وحنن ممتنون هل متني للملكية ال فكرية، يوفر فوائد ملموسة مجليع أأ

 ملساهامته وخدماته املمتزية اليت قدهما للويبو.

 الس يد الرئيس،"

عامل الويبو وس تواصل دمع مع19-عىل الرمغ من الوضع احلايل لتفيش وابء كوفيد" ليات ، ل تزال اتيالند واثقة من أأ

نظمة امللكية الفكرية لزايدة حتفزي الاقتصاد العاملي. جل مواصةل تطوير أأ  املنظمة من أأ

 "شكراً الس يد الرئيس."

 وقدم وفد تونس البيان التايل: .71

 يؤيد وفد تونس البيانني الذلين أأدىل هبام وفد قطر ابلنيابة عن اجملموعة العربية ووفد زمبابوي ابمس اجملموعة الأفريقية."

 دي الرئيس،س ي"

ن تشكر وهتئن رئيس ا" ، وانئيب الرئيس. وتش يد تونس جبهود املدير مجلعيات، سعادة السفري معر زنيربتود تونس أأ

العام للويبو، الس يد فرانسس غري، والأمانة يف تسهيل عقد السلسةل الس تني للجمعيات عىل الرمغ من الظروف 
 .19-الاس تثنائية احمليطة بسبب جاحئة كوفيد

مانة الويبو عىل وتن" هتز تونس هذه الفرصة لهتنئة سعادة السفري فرانسوا ريفاسو، رئيس جلنة التنس يق وانئبيه وأأ

، واليت توجت 2020مارس  5و 4التنظمي الناحج واملمتاز لدلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين للجنة التنس يق يويم 

 نغ بشفافية اكمةل ونزاهة اتمة.ابنتخاب املدير العام اجلديد للويبو، الس يد دارين ات



A/60/3 
59 
 

 س يدي الرئيس،"

ن ادلمع الكبري " ن يتقدم بأأحر الهتاين للس يد دارين اتنغ عىل انتخابه املمتزي ملنصب املدير العام للويبو. اإ يود وفدي أأ

حراز تقدم حامس  اذلي حصل عليه خالل الانتخاابت يعكس الثقة الكبرية املمنوحة لشخصه. وس يفيده هذا ادلمع يف اإ

حنو اس تكامل عدد من املفاوضات اليت ظلت متوقفة لعدة س نوات، ول س امي بشأأن عدد من الصكوك القانونية قيد 

 التفاوض ومسأأةل املاكتب امليدانية للمنظمة.

جيابية اليت حققهتا املنظمة ابلفعل، ونأأمل " وسيساعد أأساس الثقة املذكور املدير العام اجلديد عىل ترس يخ النتاجئ الإ

 هجود املنظمة لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للبدلان الأعضاء فهيا، وخاصة ادلول النامية. دمع

ن تؤكد للمدير العام املنتخب دمعها الاكمل واس تعدادها دلمع هجوده يف هذا الصدد."  وتود تونس أأ

ن تدمع املوقف اذل" ن تشدد عىل وفامي يتعلق بفريق الإدارة العليا، تود تونس أأ عرب عنه بيان اجملموعة الأفريقية، وأأ ي أأ

قلميية ذات أأكرب عدد  مهية التوزيع اجلغرايف العادل للوظائف داخل ذكل الفريق، وكذكل المتثيل الاكيف للمجموعة الإ أأ

يضا، يعرب بدلي عن اس تعداده لتقدمي دمعه للمسامهة يف حتقيق الأهداف اليت حددها  من ادلول الأعضاء. وهنا أأ

 املدير العام اجلديد وجناحه يف أأداء همامه.

 س يدي الرئيس،"

ن يغتمن هذه الفرصة ليش يد جبدارة الس يد فرانسيس غري يف طريقة توجهيه ملنظمتنا منذ عام " ، 2008ويود وفدي أأ

اس تفادت وكذكل حسن قيادته ووضوح بصريته وهمنيته الهائةل. ويعرب الوفد عن امتنانه هل عىل التعاون املثايل اذلي 

 منه تونس خالل فرتيت رئاس ته.

ن " مل يدخر الس يد غري هجداً لوضع خرباته وجتاربه وحمكته يف خدمة الويبو وادلول الأعضاء فهيا. وحنن واثقون من أأ

لهام معل الويبو يف املس تقبل.  رؤيته ستس متر يف اإ

ؤكد لمك دمعنا الاكمل يف تنفيذ ول" ن أأ ود أأ  يتمك، اليت نمتىن جناهحا بأأطيب متنياتنا.وختاما، ابلنيابة عن بدلي، أأ

 "وشكراً."

 وفد تركيا البيان التايل: موقد .72

ن نشكر رئيس امجلعية العامة للويبو، السفري زنيرب، ورئيس جلنة التنس يق، السفري ريفاسو، واملدير العام،  "نود أأ

جل تنظمي  ادلكتور فرانسس غري، ومجيع منسقي اجملموعات، وادلول الأعضاء، والأمانة عىل تفانهيم معالً وهجداً من أأ

رضت جاحئة كوفيد جبميع  19-هذه امجلعية العامة غري العادية يف ظل هذه الظروف الصعبة وغري املس بوقة. فقد أأ

حناء العامل، وسيتطلب التغلب عىل هذا التحدي تعاوانً حقيقياً.  البدلان يف مجيع أأ

ن نعرب عن تقديران لدلكتور فرانسس غري  جل زايدة حتسني "ونود أأ لتفانيه ومعهل ادلؤوب خالل فرتة وليته من أأ

حناء العامل لصاحل مجيع ادلول الأعضاء. وما انفكت الويبو تؤدي دور املنصة  وتعزيز حقوق امللكية الفكرية يف مجيع أأ

 ادلولية الرئيس ية ملسائل امللكية الفكرية حتت قيادته القديرة.
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مه املنظامت ادلولي ة نظراً دلورها ومسؤولياهتا. ولها تأأثري مبارش يف تشكيل احلياة الاقتصادية "والويبو من أأ

والاجامتعية املتغرية بسعة وبشلك مس متر يف البدلان. والأداء السلس للويبو همم للغاية ملصلحة مجيع ادلول الأعضاء. 

ن ويف هذا الصدد، ابلنس بة لنتخاب املدير العام املقبل حىت يف هذه الأوقات الصع بة اليت منر هبا مجيعاً، يسعدان أأ

جراءات املعمول هبا. نه مت اختاذ مجيع التدابري املناس بة وتنفيذها وفقاً للقواعد والإ  نرى أأ

يضاً لهتنئة الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام املقبل للويبو. ونؤمن  ن تغتمن هذه الفرصة أأ "وتود تركيا أأ

يه لك املزيات لقيادة الويبو خارج هذه الأوقات الصعبة وحنو مس تقبل مرشق. وادلمع الواسع اإمياانً راخساً بأأن دل
 الانتشار اذلي تلقاه الس يد اتنغ خالل معلية ترش يحه وتعيينه يظهر ثقة الأعضاء فيه.

وان. ولكن هذه "ويف الفرتة املقبةل، س تؤدي الويبو دوراً هاماً يف الانتعاش الاقتصادي يف فرتة ما بعد فريوس كور

نه سيتعني عىل الويبو التعامل مع التحدايت املرتبطة  العملية س تطرح حتدايت جديدة. وقبل الوابء، توقعنا مجيعاً أأ
أأساساً ابلتغيريات التكنولوجية املتسارعة مثل اذلاكء الاصطناعي والبياانت الضخمة والتكيف مع البيئة اجلديدة 

ن شغل منصب املدير التنفيذي لأحد أأكرث املرتبطة هبذه التغيريات. ونؤمن ب أأن رؤية الس يد دارين اتنغ وخربته، بعد أأ

ىل مس توى التحدايت  جل الارتقاء اإ املاكتب الوطنية ابتاكراً وجناحاً يف العامل، س تكون مصدر قوة كبري للويبو من أأ

ن سد الفجو  ثناء العملية الانتخابية وقبلها عىل أأ ات يف عامل امللكية الفكرية س يظل هممة اجلديدة. ولطاملا شددت تركيا أأ

ن اترخي الس يد دارين اتنغ  شاقة. وقد تصبح هذه املهمة أأكرث تعقيداً يف الفرتة املقبةل ولكن ميكن تنفيذها. ول شك يف أأ
مهية حمورية يف هذا الصدد.  وهماراته س يكتس يان أأ

ن نكرر امتناننا مجليع الزمالء الكرام واملمزيين  خرياً، نود أأ جل تنظمي هذه امجلعية العامة غري "وأأ لعملهم الشاق من أأ

العادية يف هذه الأوقات الاس تثنائية. وتمتىن تركيا لك النجاح والتوفيق للس يد دارين اتنغ يف دوره اجلديد مكدير عام 
ىل ضامن معلية انتقال سلسة. ونمتىن حصة ج يدة للويبو عند توليه الرئاسة. وس تدمع تركيا لك اجلهود الرامية اإ

 .19-للمترضرين من وابء كوفيد

 "وشكراً."

 وقدم وفد الإمارات العربية املتحدة البيان التايل: .73

بدايًة، تتقدم دوةل الإمارات العربية املتحدة خبالص تقديرها لرئيس امجلعية العامة سعادة سفري املغرب معر زنيرب، "

مانة املنظمة العاملية للملكي ة الفكرية وممثيل ادلول الأعضاء لعملهم ادلؤوب لضامن واملدير العام فرنسيس غري، وأأ

عامل هذا الاجامتع يف ظل الظروف الاس تثنائية النامجة عن انتشار جاحئة )كوفيد  (.19-اس مترارية أأ

آس يوية، وبدوران نتقدم بأأحر الهتاين للس يد دارين " تؤيد دوةل الإمارات ما جاء يف بيان س نغافورة نيابة عن اجملموعة ال

ن دوةل  اتنغ أكيد أأ عىل تعيينه يف منصب املدير العام )القادم( للويبو، ونمتىن هل التوفيق والنجاح ادلامئ. ونود التأ

رساء نظام دويل فعال  الإمارات تعرب عن الزتاهما ودمعها الاكمل للمنظمة وسعادة املدير العام اجلديد يف هممته ابإ
اخلربة اللتني يمتتع هبام الس يد دارين اتنغ لإدارة هذه املنظمة الرائدة ودفع ومتوازن للملكية الفكرية، ولكنا ثقة ابلكفاءة و 

 مسريهتا قدماً مبا خيدم منظومة امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي.
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ل الإشادة ابدلور احملوري اذلي قامت به املنظمة برئاسة املدير العام ادلكتور فرنسيس " ول يسعنا يف هذا الصدد اإ

نظمهتا واخلدمات املمتزية والأنشطة التمنوية اخملتلفة اليت انعكست منافعها يف غري يف الا رتقاء بواقع امللكية الفكرية وأأ

 خمتلف اجلوانب الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

ن نعرب عن ابلغ تقديران للمسامهة اليت قدهما ادلكتور فرنسيس غري خالل اإدارته للمنظمة يف الفرتة الس" ابقة، ونود أأ

من خالل حرصه عىل تعزيز الابتاكر وتبين مشاريع اذلاكء الاصطناعي يف املنظمة وتقدمي أأدواهتا ملصلحة اجملمتع ادلويل 

ومبادرته بتوفري منصة للحوار حول املس تجدات القامئة يف اجملالت احلديثة املتعلقة ابمللكية الفكرية، وهجوده يف 
نشاء أأاكدميية الويبو للتدريب والتعلمي حتسني الرشاكة بني القطاعني العام  واخلاص يف مواضيع خمتلفة اكلبيئة والصحة واإ

 جملالت امللكية الفكرية.

مهية تعزيز هذا التوجه اذلي تقوده املنظمة حنو التحول الرمقي وتمنية الابتاكر القامئ عىل " ولعلنا متفقون عىل أأ

، حيث 19ليت يشهدها العامل اليوم من جراء انتشار وابء كوفيد التكنولوجيا واذلاكء الاصطناعي يف ظل التحدايت ا

جياد حلول فعاةل  ن يدفع حنو اإ ميكن لتشجيع الابتاكر والاخرتاع يف هذه اجملالت من خالل تطبيقات امللكية الفكرية أأ

. وقد ملس نا مجيعاً للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة يف اجملالت الصحية والاقتصادية والاجامتعية والتعلميية وغريها

ن تلعبه التكنولوجيا املتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية يف رفع قدرة ادلول عىل  مهية ادلور اذلي ميكن أأ اليوم أأ

نتاج يف الظروف الاس تثنائية. وهذا يعطينا دافعاً اإضافياً  التعامل مع التحدايت الكربى وضامن اس مترارية العمل والإ
آمنة لالبتاكر وتمنية الأفاكر املبدعة لرتس يخ دور الويبو يف تعز  جياد بيئة أ يز ثقافة حامية امللكية الفكرية وتطوير أأدواهتا واإ

 وتشجيع الاخرتاعات احلديثة.

ن خيدم نظام امللكية " عيننا أأ ىل املرحةل املقبةل للويبو برئاسة دارين اتنغ واضعني نصب أأ ونتطلع يف دوةل الإمارات قدماً اإ

بداع والابتاكر يف ظل التغري التكنولويج السيع مع الرتكزي عىل الفكرية الغرض الأسا يس منه واملمتثل بتشجيع الإ

ىل دمع الإدارة اجلديدة عرب التنس يق ادلويل الفعال يف هذا  هداف التمنية لفائدة امجليع، وندعو اكفة ادلول الأعضاء اإ أأ

 .19ة التحدايت النامجة عن جاحئة كوفيد الس ياق وتكثيف اجلهود، بشلك خاص يف املرحةل القادمة، يف مواهج

 ."شكراً جزيالً "

 وقدم وفد اململكة املتحدة البيان التايل: .74

تؤيد اململكة املتحدة بيان اجملموعة ابء. ونثين عىل السفري زنيرب، رئيس امجلعية العامة للويبو، والسفري ريفاسو، . 1"

اتحوا عقد هذه رئيس جلنة التنس يق، وادلكتور فرانسس غري، املدير ال آخرين اذلين أأ عام للويبو، ومجيع الزمالء ال
 ادلورة الهامة مجلعيات الويبو يف ظل هذه الأوقات الفريدة وغري املس بوقة.

جل امللكية الفكرية بشلك عام 2" ن نغتمن هذه الفرصة لنشكر املدير العام غري عىل تفانيه الطويل الأمد من أأ . ونود أأ

جنازاته خالل واملنظمة العاملية للملك ىل اس تعراض الس نوات الثنيت عرشة لقيادته واإ ية الفكرية بشلك خاص. ونتطلع اإ
 .2020السلسةل احلادية والس تني لجامتعات مجعيات الويبو املزمع عقدها يف سبمترب 

ن هيئن الس يد دارين اتنغ عىل انتخابه وتعيينه يف منصب املدير العام املقبل للم3" نظمة العاملية . ويود هذا الوفد أأ

خرى. ويف هذا الصدد، تود  ىل أأ للملكية الفكرية. ويه حلظة هممة س تأأذن ببدء فرتة انتقالية من قيادة لهذه املنظمة اإ
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ن تشكر رئييَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق ونواهبم واملدير العام غري واملستشار القانوين للويبو  اململكة املتحدة أأ

رشادان خالل  العملية الانتخابية. وفريقه عىل اإ

. والقرارات املتخذة خالل هذه الفرتة الانتقالية س تؤثر حامتً يف معل املنظمة يف ظل القيادة اجلديدة. وذلكل، نتوقع 4"

ن يشارك املدير العام املنتخب يف املناقشات لمتكني الانتقال السلس يف  ن هذه  2020أأكتوبر  1أأ أكد من أأ والتأ

  جيد يف الس نوات القادمة.املنظمة املهمة تعمل بشلك

. ويرى وفد اململكة املتحدة العديد من التحدايت والفرص يف املس تقبل. والعنارص الأساس ية اليت يقوم علهيا جناح 5"

بقاء املنظمة ونظام امللكية الفكرية ادلويل وواقع امللكية الفكرية مالمئاً للغرض.  الويبو يه اإ

امية دولية فعاةل. ونود الاخنراط يف مناقشة عن رؤية نظام امللكية الفكرية . مالمئ لغرض حصول الرشاكت عىل ح6"

س نوات وما بعدها. ويتضمن ذكل مسارات واحضة تتيح تقدمي اخلدمات رمقياً ابلاكمل فضالً  10ادلويل يف غضون 

زمة كوفيدDASعن حتسني خدمات تبادل امللفات مثل خدمة الويبو للنفاذ الرمقي ) احلالية حتدايت  19-(. وتطرح أأ

 وفرصاً يف هذا الصدد.

بداع عىل املس توى 7" قامة واقع حممك للملكية الفكرية يرشد اخلطاب املعقد بشأأن الابتاكر والإ . ومالمئ لغرض اإ

ىل رمس اسرتاتيجية تواصل قوية يف الويبو تشمل الاس تفادة من قدرهتا عىل عقد الاجامتعات فضالً  العاملي. وندعو اإ

فها ومواردها. ومن وهجة نظران، سيساعد ذكل يف تنفيذ املهمة الأساس ية للمنظمة ويه "تعزيز حامية عن قاعدة معار 
حناء العامل" للك من الأطراف املعنية ومتخذي القرارات عىل املس توى العاملي.  امللكية الفكرية يف مجيع أأ

حناء العامل8" رشادات سلمية. وترحب  . ومالمئ لغرض قيام املامرسني وواضعي الس ياسات يف مجيع أأ بوضع س ياسات واإ

آن لفهم تأأثري اذلاكء الاصطناعي وغريها من التقنيات الناش ئة املتعلقة ابمللكية  اململكة املتحدة ابجلهود املبذوةل حىت ال
 الفكرية. ويود هذا الوفد مواصةل وتعزيز مسار العمل هذا يف املس تقبل.

مهية مبادئ . ومالمئ لغرض قيام ادلول الأعضاء والهي9" دارة الويبو جيداً. وس نواصل التشديد عىل أأ لك التنظميي ابإ

املساءةل والشفافية والأخالقيات والاس تقاللية، فضالً عن اجلهود املبذوةل لتقليل البصمة البيئية للمنظمة. وابملثل، 

 نود مناقشة الهيلك احلايل للجان الويبو والتحسينات احملمتةل.

ىل التعاون الوثيق معه ومع . وتمتىن اململكة امل10" تحدة للس يد اتنغ جناحاً كبرياً يف منصبه اجلديد مكدير عام وتتطلع اإ

 فريقه عىل مدى الس نوات الس تة املقبةل."

 وقدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان التايل: .75

ملانيا ابمس اجملموعة ابء، ونتقد ىل دارين اتنغ عىل تعيينه "تؤيد الولايت املتحدة البيان اذلي قدمه وفد أأ م بهتانينا احلارة اإ

يف منصب املدير العام للويبو. ونشكر رئييَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق ونواهبم عىل قيادهتم املمتازة خالل معلية 

 س امي يف ظل الظروف الصعبة احلالية اليت حالت دون عقد اجامتعات مبارشة. الرتش يح والتعيني، ول

الفرصة لنشكر املدير العام فرانسس غري عىل قيادته للويبو خالل فرتيَت وليته مكدير عام. واكن الس يد  "ونغتمن هذه

مهية امللكية الفكرية وتأأثريها يف اجملمتع كلك. واكنت خربته املتخصصة يف هذا اجملال مورداً  غري مدافعاً عاملياً بليغاً عن أأ
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الويبو زايدة مطردة يف اس تخدام خدمات الرباءات والعالمات التجارية هائالً للمنظمة. وخالل فرتة وليته، شهدت 

والتصاممي الصناعية اليت ل تقدر بمثن، وأأدخل معاهدتني هامتني تتعلقان حبق املؤلف حزي التنفيذ. ونش يد برؤيته 

لتوفيق يف مساعيه املس تقبلية اليت أأدخلت معل الويبو يف القرن احلادي والعرشين. ونمتىن للمدير العام غري لك ا

 املس تقبلية.

"ومبناس بة مس تقبل الويبو، س تظل هذه املنظمة هيئة دولية هممة تعمل عىل تعزيز املصاحل الاقتصادية العاملية، مبا يف 

ذكل مصاحلنا. وقد رس الولايت املتحدة العمل مع دارين اتنغ عىل مدى س نوات عديدة، سواء يف دوره كرئيس 
و كرئيس للجنة الويبو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. تنفيذي ملكتب امللكية  الفكرية يف س نغافورة، أأ

ىل العمل معه مكدير عام للويبو ملواصةل الهنوض ابمللكية الفكرية يف مجيع قطاعات اجملمتع ويف مجيع مناطق  ونتطلع اإ

 العامل. ونمتىن هل لك التوفيق يف دوره اجلديد.

م الولايت املتحدة العميق مببادئ الشفافية واملساءةل يف مجيع املنظامت ادلولية. ويف هذا الصدد، نتطلع "ونذكّنر ابلزتا

ىل معلية انتقال سلسة خالل الأشهر القليةل املقبةل والعمل عن كثب مع املدير العام القادم والأمانة وزمالئنا من  اإ

عامل املنظمة. ويف هذا الس ياق، سنشارك ادلول الأعضاء لضامن اس مترار تقدم الويبو يف دمج هذ ه املبادئ يف مجيع أأ

واليت سرتكز عىل حتديث عقد  2021بشلك بناء يف املناقشات غري الرمسية اليت س تعقد قبل امجلعية العامة خلريف 

 املدير العام.

مانة الويبو عىل هجودها ادلؤوبة حىت وجدت امجلعية الع ىل أأ خرياً، نوجه شكران اخلالص اإ طار "وأأ امة طريقة لاللزتام ابلإ

أكيد هذا التعيني عىل الرمغ من الظروف غري املتوقعة والصعبة. ونوجه متنياتنا ابلسالمة والصحة للجميع  الزمين املعمتد لتأ

 خالل هذه الأوقات."

آس يا واحمليط الهادئ وقدم وفد فييت انم البيان التايل .76  :ابمس مجموعة بدلان أ

ولً، تؤيد فييت انم الب آس يا واحمليط الهادئ."أأ  يان اذلي أأدلت به س نغافورة ابمس مجموعة أ

ن هتئن املدير العام فرانسس غري واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( عىل النتاجئ  "واثنياً، تود فييت انم أأ

تطوير نظام امللكية الفكرية ، والنجاح يف قيادة 2019املمتازة احملققة من حيث المنو التنظميي واملايل، ول س امي يف عام 

بداع يف الس نوات الأخرية.  ادلويل اذلي ميكّن الابتاكر والإ

سهاماته الكبرية يف الويبو وامللكية الفكرية  "واثلثاً، نعرب عن خالص شكران للمدير العام فرانسس غري لتفانيه واإ

ىل ادلولية طوال هذه الس نوات. وقد أأدت مساهامته القمية يف جمايَل الابتاك بداع وخدمته املمتازة للمنظمة اإ ر والإ

حر هتانينا للس يد  حناء العامل. ونعرب عن أأ حتقيق تقدم كبري يف معل الويبو ويف تعزيز وحامية امللكية الفكرية يف مجيع أأ

ن خربته وقيادته سزتيدان من قدرة ا ملنظمة دارين اتنغ لتعيينه يف منصب املدير العام املقبل للويبو. وحنن عىل ثقة من أأ

 عىل مواهجة التحدايت اجلديدة والس نوات الصعبة املقبةل.

ن التطور املعقد لوابء كوفيد خرياً، فاإ آاثره الاجامتعية والاقتصادية يطرح حتدايت جديدة مجليع  19-"وأأ حول العامل وأ

ن فييت انم، بصفهتا عضواً ن شطاً ومسؤولً يف البدلان وللنظام املتعدد الأطراف بشلك عام، وللويبو بشلك خاص. واإ
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هداف  آخرين لتعزيز معل الويبو ودورها يف حتقيق أأ عضاء الويبو ال الويبو، مس تعدة للعمل بشلك وثيق وبناء مع أأ

 التمنية املس تدامة لصاحل مجيع البدلان الأعضاء."

 وقدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة البيان التايل: .77

 الس يد الرئيس،"

ة والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( عن ترحيهبا بتعيني الس يد دارين اتنغ مديراً عاماً للمنظمة العاملية تعرب منظمة الأغذي"

ن الس يد اتنغ س يقود الويبو بنجاح لتجاوز هذه  ننا عىل ثقة من أأ للملكية الفكرية، وتؤكد هل دمعها وتعاوهنا الاكملني. واإ
 ي وفقاً لرؤية الويبو.الأوقات العصيبة وس يخدم الأعضاء واجملمتع العامل

ن نعرب عن تقديران للمدير العام املنهتية وليته الس يد فرانسس غري، اذلي قاد املنظمة ابمتياز. ودليه " كام نود أأ

وصل الويبو لتكون منظمة عاملية املس توى ومن بني الأفضل يف منظومة  نه أأ جنازات، من بيهنا أأ جسل حافل ابلإ
 "املتحدة. الأمم

آس يوية للرباءات البيان التايل: وقدمت املنظمة .78  الأوروبية ال

عيات ادلول الأعضاء يف املنظمة مجلجامتعات الس تني الاد لسلسةل من مرشوع جدول الأعامل املوحّ  3للبند  اً وفق"

آس يوية للرباءات بأأن ، (.A/60/1 Prov العاملية للملكية الفكرية )الوثيقة عن  تعربتترشف املنظمة الأوروبية ال

 "للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. مديراً عاماً الس يد دارين اتنغ  لتعينيدمعها 

 وقدمت املنظمة الأوروبية للرباءات البيان التايل: .79

"هيئن مكتب الرباءات الأورويب الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. 

ع الس يد اتنغ وفريقه للهنوض بنظام ملكية فكرية عايل اجلودة وفعال ومتوازن يدمع واملكتب حريص عىل العمل م

 الاقتصادات القامئة عىل الابتاكر.

"ونظراً للتغريات اجلذرية يف اجملمتع الناجتة عن التحولت الرمقية الاكحسة وتغرّي املناخ والأثر الاقتصادي لوابء فريوس 

ن الابتاكر جبميع أأشاك19-كوفيد  هل رضوري للتغلب عىل التحدايت احلالية واملس تقبلية.، فاإ

ن الويبو س تواصل الهنوض بتطوير نظام امللكية الفكرية، وضامن بقائه يف  "واملكتب الأورويب للرباءات واثق من أأ

ىل العمل مع الويبو وادلول الأعضاء فهيا لتشجيع الابتاكر  متناول اخملرتعني واملبدعني من مجيع مناطق العامل. ونتطلع اإ

 والتعاون والمنو عىل الصعيد العاملي."
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 البيان التايل:دلول اخلليج العربية لس التعاون جملاءات الاخرتاع بر مكتب وقدم  .80

 الس يد رئيس امجلعية العامة،"

جراء  اس تثنائياً نرحب بعقد هذه ادلورة  بدايًة،"  هو عىل موافقة ادلول الأعضاء يف الويبو، كام " بناءً كتايب"يف شلك اإ

وفريقمك عىل التحضري والرتتيب لهذه ادلورة اليت  ونعرب عن شكران لمك، A/60/C. N 3989 مبني يف الوثيقة
 .التوفيقنمتىن لأعاملها لك و س تعقد يف هذه الظروف الاس تثنائية، 

ن نعرب عن هتانينا عىل اختيار الس يد دارين اتنغ من مجهورية س نغافورة وتع" يينه مديراً ويف هذا الصدد، يسعدان أأ

، ونمتىن هل لك التوفيق يف همامه خالل الفرتة املقبةل، واليت 2020أأكتوبر  1عاماً للويبو ملدة ست س نوات ابتداء من 

ن الس يد دارين س يقود فريق الويبو  نعتقد أأهنا سوف تنطوي عىل منط جديد من التحدايت. وحنن واثقون من أأ

 منو والكفاءة.للميض قدماً وتوجيه أأنشطته حنو مزيد من ال 

ن نعرب عن خالص شكران وامتناننا للمدير العام للويبو الس يد فرانسس غاري عىل اجلهود اليت بذلها " كام يسعدان أأ

 خالل فرتيت خدمته اللتني شهدات املزيد من المنو يف أأنشطة الويبو ومس توى أأعىل من الاس تدامة املالية.

 الس يد الرئيس،"

ىل وابء عاملي، كام 19-تثنائية، بسبب تفيش فريوس كوروان املس تجد )كوفيدمير العامل حالياً بظروف اس " ( وحتّوهل اإ

آاثر والتحدايت الصحية والاقتصادية  ود حبياة الكثريين وخلّف العديد من ال أأعلنت منظمة الصحة العاملية، فقد أأ
حناء ا لعامل، مبا يف ذكل الأهجزة والاجامتعية، وتسبب يف تعطيل تدفق السلع وحركة سالسل التوريد يف مجيع أأ

 واملعدات واملواد الالزمة للحفاظ عىل حصة البرشية.

 الس يد الرئيس،"

يف ضوء هذا الوابء العاملي، وما يرتتب عىل ذكل من تداعيات عىل خمتلف جوانب احلياة، اختذ مكتب براءات "

آاثر الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية العديد من القرارات والتدا ىل التخفيف من ال بري الهامة اليت هتدف اإ
حناء العامل، ومساعدهتم عىل احلفاظ عىل حقوقهم يف طلبات  املتوقعة عىل مودعي طلبات الرباءات ووالكهئا يف مجيع أأ

حد تكل القرارات والتدابري هو متديد املهل الزمنية اليت ينص علهيا القانون  .الرباءات اخلاصة هبم ومن الرباءات، وأأ

 الس يد الرئيس،"

نظام امللكية الفكرية واتفاقياته ادلولية دوراً حمورايً يف حتفزي مراكز ومعاهد البحث والتطوير والابتاكر يف  يؤدي"

ىل عالج ولقاح ضد هذا الوابء، وكذكل تطوير املعدات  حناء العامل للوصول اإ القطاعني العام واخلاص يف مجيع أأ
ىل تنظمي اس تغالل حقوق امللكية والأهجزة الطبية اليت تساعد عىل آاثره، ابلإضافة اإ  احلد من تفيش الفريوس وتقليل أ

 الفكرية املرتبطة هبا يف حالت الطوارئ والأوبئة العامة.
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ىل مزيد من التوسع والمنو يف ادلور الهام اذلي تضطلع به الويبو يف اإنشاء نظام دويل متوازن " ويف الهناية، نتطلع اإ

بداع، ويراعي مس توايت التمنية اخملتلفة حول العامل، مع متنياتنا ابلصحة وفعال للملكية ال فكرية حيفز الابتاكر والإ

 "والسالمة للجميع.

 وقدمت منظمة التجارة العاملية البيان التايل: .81

ن تعرب عن ت قديرها "اإذ تتخذ امجلعيات قراراً هاماً بشأأن قيادة الويبو يف املس تقبل، تود منظمة التجارة العاملية أأ

ّ اذلي مزي العالقة بني املنظمتني يف جمال امللكية الفكرية لربع قرن.  للتعاون الوثيق والقمين

عاماً عىل بدء نفاذ اتفاق تريبس اذلي  25عاماً عىل بدء نفاذ اتفاقية اإنشاء الويبو و 50"فيصادف هذا العام مرور 

جزاء هممة من التفاقيات اليت تديرها الويبو. وتوف ر نقاط التصال املتعددة بني املنظمتني اليت جنمت عن هذا تضمن أأ

قامة عالقة دمع متبادل" بني منظمة التجارة العاملية والويبو  عضائنا يف "اإ النظام القانوين املتاكمل للغاية خلفية لطموح أأ

ي بني املنظمتني كام هو منصوص عليه يف ديباجة اتفاق تريبس. وقد مت جتس يد هذا الطموح يف اتفاق التعاون الرمس

 ديسمرب من هذا العام. 22عاماً يف  25اذلي س مير عليه 

ىل تعاون ممثر يف مجموعة واسعة من الأنشطة. واكتىس  فىض التعاون بني منظمتينا اذلي توخاه مؤسسوان اإ "وقد أأ

ة الرائدة الس نوية التنس يق والتعاون يف تقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات قمية خاصة، كام جتىل يف الأنشط

املشرتكة وادلورة املتقدمة للمسؤولني احلكوميني وندوة املعلمني والباحثني. ومعلت الويبو ومنظمة التجارة العاملية معاً 
جياد حلول مصممة خصيصاً عند تنفيذ معايري تريبس  ان النامية والبدلان الأقل منواملساعدة الأعضاء من البدل عىل اإ

نظمة ا ىل جملس املرنة يف أأ مللكية الفكرية احمللية. وأأصبحت التقارير اليت قدمهتا الويبو عىل مدى الس نوات املاضية اإ

تريبس بشأأن املساعدات التقنية جسالً قياس ياً ممتزياً من املعلومات الوقائعية بشأأن اترخي التفاوض عىل اتفاقيات 

حاكم تكل التفاقيات مرتبطة مبنازعات الويبو، وتلمتسها هيئات منظمة التجارة العاملية ابنتظام من ا لويبو عندما تكون أأ

قوى قامئة عىل التجربة دلمع  منظمة التجارة العاملية. وقد ساعد التعاون الثاليث يف جمال الصحة العامة يف اإنشاء منصة أأ
ن العميل القمي يف قدرات الأعضاء يف جمال الس ياسات وتعزيز املساعدة التقنية يف هذا اجملال احليوي. واس متر التعاو 

 ضامن شفافية النصوص الترشيعية.

ن نعرب عن تقديران العميق للمدير العام غري لقيادته خالل الس نوات اليت شهدت تعاوانً بني واكلتينا،  "ونود أأ

طار املهام اليت أأس ندها  وتوس يعاً لنطاق العمل، وحتسيناً للجودة. ولقد معلنا معاً بروح من الزماةل والرشاكة يف اإ

ن يظل  ىل املس تقبل، نقر ابلتحدايت والفرص اليت تطرهحا احلاجة املس مترة لضامن أأ ىل منظمتينا. وتطلعاً اإ الأعضاء اإ

داة س ياساتية فعالية تتكيف والأولوايت والظروف املتطورة للك الأمم. وينبغي للنظام املتعدد  نظام امللكية الفكرية أأ

ن يس تجيب بفعالية للقضااي العامل ية مثل الصحة العامة والبيئة، والتطورات اجلديدة مثل التجارة الإلكرتونية الأطراف أأ

ىل مواصةل توطيد عالقتنا يف  ىل التعاون ادلويل، نتطلع اإ ذ تتجىل حالياً احلاجة امللحة اإ واذلاكء الاصطناعي. واإ
أكيد تعي  ينه يف قرارها التارخيي اليوم."الس نوات القادمة حتت القيادة اجلديدة للس يد اتنغ اذلي تعزتم مجعيات الويبو تأ
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 "الس يد الرئيس،

ىل امجلعية العامة للمنظمة CCFN"يود احتاد أأسامء الأغذية الشائعة ) ن يشكرمك عىل هذه الفرصة لتقدمي بيان اإ ( أأ

ل اجامتعها يف مايو يف جنيف. والاحتاد هو حتالف دويل مس تقل العاملية للملكية الفكرية )الويبو( بغية اإدراجه يف جس
وغري رحبي تضم عضويته رشاكت ومنظامت من العديد من البدلان املتقدمة والنامية. وهممتنا يه احلفاظ عىل احلق 

حناء العامل يف اس تخدام الأسامء الشائعة، وحامية قمية العالما ت التجارية املرشوع للمنتجني واملس هتلكني يف مجيع أأ

 املعرتف هبا دولياً ومنع احلواجز اجلديدة اليت تواجه التجارة.

نه س يوفر قيادة قمية خالل هذه الفرتة  "وهنئن الس يد دارين اتنغ عىل انتخابه مديراً عاماً للويبو. وحنن واثقون من أأ

 يبو مكدير عام.احلرجة للويبو والاقتصاد العاملي. ونشكر بصدق الس يد غري عىل س نوات خدمته يف الو 

عضاء الويبو والأطراف املهمتة مبعلومات متوازنة حول  ىل العمل مع الس يد اتنغ وفريقه لضامن تزويد أأ "ويتطلع الاحتاد اإ

جل متكيهنم من اختاذ قرارات مس تنرية مبا خيدم مصاحل املنتجني واملس هتلكني  القضااي املتعلقة ابلأسامء الشائعة من أأ

آخرين.والرشاكء التجاريني وأأحص  اب املصلحة ال

"ولتحقيق هذه الأهداف، حنن ملزتمون بضامن معامةل الأسامء الشائعة بطريقة منصفة عىل غرار املؤرشات اجلغرافية 

أمكهل اذلي  يف س ياسات الويبو وبراجمها ومبادراهتا لأنه أأمر أأسايس لتحقيق السالمة املس تدامة لنظام امللكية الفكرية بأ

فت الويبو بتعزي ّن زه وادلفاع عنه. واسترشافاً للمس تقبل، حنن متفائلون بأأن القضااي املتعلقة ابحلفاظ عىل اس تخدام لُك

مهية هذه  عضاء الويبو وغريمه وتثقيفهم بشأأن أأ أأسامء الأغذية الشائعة س تحظى مبس توى الاهامتم املطلوب لإعالم أأ

 ت امللكية الفكرية.القضااي يف الس ياق العاملي لتحقيق التوازن املالمئة يف رمس س ياسا

ىل الويبو  ن اذلين يتطلعون اإ "وحنن ملزتمون ابلعمل مع الويبو للميض قدماً ابحللول املؤسس ية والربانجمية وضامن أأ

مهية  للحصول عىل توجيه ومساعدة موضوعيني بشأأن املؤرشات اجلغرافية وقضااي امللكية الفكرية يدركون متام الإدراك أأ
فضل وجه.حامية اس تخدام أأسامء الأغ  ذية الشائعة وكيفية حتقيق ذكل عىل أأ

ن تأأثري الهنوج غري املتوازنة لس ياسات املؤرشات اجلغرافية يف الأسواق حول العامل يعرض  ن ندرك أأ "ومن املهم للغاية أأ

ن يطرح عوائق أأمام املنت جراءات التشاور العام للخطر، وميكن أأ جراءات القانونية الواجبة والشفافية واإ جات حقوق الإ
املنتجة عىل نطاق واسع. وتعمل الرشاكت، اليت تعمتد عىل أأسامء أأغذية شائعة، حبسن نية ابس تخدام مصطلحات 

ظلت يف املكل العام لعدة عقود ولكهنا تواجه هجوداً غري مس بوقة حلظر اس تخدام املصطلحات املعرتف هبا عىل نطاق 

س تخديم الأسامء الشائعة ومصاحل أأحصاب املؤرشات اجلغرافية واسع واليت تعمتد علهيا. وتُعد املوازنة بني مصاحل م

نظمة امللكية الفكرية ملصاحل مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني.  مكوانً أأساس ياً لضامن مراعاة أأ

عضاء الويبو فامي يتعلق  "ونتعهد ابلعمل بشلك تعاوين مع الس يد اتنغ وفريقه يف التطوير املس تقبيل لربامج الويبو وأأ

 ات اجلغرافية والأسامء الشائعة."ابملؤرش
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ن مؤسسة املعلومات الإلكرتونية للمكتبات ) ىل املعرفة يف EIFL"اإ اتحة الوصول اإ (، اليت تعمل مع املكتبات لإ

ة، هتئن الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالي

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

آليات معل  ىل املنظمة معارف قمية عن أ نمك س تجلبون اإ ول مدير عام يمت تعيينه حديثاً من خارج املنظمة، فاإ "وبصفتمك أأ

آاثرها عىل التجارة والعلوم  واجملمتع يف العرص احلديث. ويف جمال حق املؤلف الأكرث قانون وس ياسات امللكية الفكرية وأ

ن خربة س نغافورة  بوصفها بدلاً صناعياً حديثاً رشع يف أأكرب معلية لإصالح قانون حق املؤلف  -تأأثرياً يف املكتبات، فاإ

مهية خاصة. ورحبت املكتبات بهنج مراجعة القانون مع مراعاة التكنولوجيا والر  -عاماً  30بعد  غبة يف دمع تكتيس أأ

بداعية يف العرص الرمقي وضامن شفافية معلية التشاور. فضل والمتتع ابلأعامل الإ  املبدعني بشلك أأ

ن تمتكنوا من ضامن تطبيق هذه املبادئ يف الويبو، وخباصة  فامي يتعلق ابلعمل عىل التقييدات  "وبقيادتمك نأأمل أأ

ن  تمتكنوا من والاس تثناءات املرتبطة حبق املؤلف. ونأأمل بوجه خاص أأ

  ثراء مناقشات الس ياسات ىل الأدةل لتعزيز الفهم واملساعدة يف اإ تشجيع التحليل ووضع الس ياسات املستندة اإ

آاثر الاقتصادية  وأأنشطة وضع القواعد واملعايري يف الويبو؛ مثالً ابس تخدام مكتب كبري الاقتصاديني لتقيمي ال

 خليارات الس ياسات العامة للملكية الفكرية.

 مهية نظام امللكية الفكرية املتوازن يف دمع التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، توفري  تركزي جديد عىل أأ

هداف التمنية املس تدامة.  ودور الويبو يف دمع حتقيق لك أأ

  ن املساعدة التقنية والترشيعية اليت تقدهما الويبو موهجة حنو التمنية ومناس بة للأولوايت الوطنية ضامن أأ

 س توايت التمنية الاجامتعية والاقتصادية.وم

ن تشجعوا التقدم الفعيل يف بنود جدول  "وفامي يتعلق بعمل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، نأأمل أأ

ي  ن أأ الأعامل اخلاصة ابلتقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات، ومؤسسات التعلمي والبحث، مع ضامن أأ

ىل املعلومات.معا  هدة جديدة بشأأن حامية هيئات البث تكون متوازنة جيداً محلاية نفاذ امجلهور اإ

ىل املعلومات لأغراض البحث والاكتشاف العلمي والتعلمي خالل جاحئة  "ولقد مت الرتكزي بشلك كبري عىل الوصول اإ

ىل 19-كوفيد ىل نقل معلياهتا اإ حناء العامل اإ نرتنت بشلك عاجل دلمع التعلمي . واضطرت املكتبات يف مجيع أأ ش بكة الإ

والبحث واجملمتعات، مما يربز حتدايت الامتثال لقوانني حق املؤلف اليت يكون الكثري مهنا قدمياً ول يصلح للغرض يف 
 العرص الرمقي.

جيايب لهذه التحدايت العاملية مثل كوفيد ن تمتكن الويبو، حتت قيادتمك، من الاس تجابة بشلك اإ وتغري  19-"ونأأمل أأ

ثبات اإماكانهتا العاملية احلقيقية.  املناخ حىت تمتكن الويبو من اإ

ىل العمل معمك.  "وحنن نتطلع اإ

 "وشكراً."
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ن نعرب عن خالص هتانيASIPI"ابلنيابة عن مجعية الأمريكتني للملكية الفكرية ) ولً أأ نا للمدير العام احلايل، (، نود أأ

الس يد فرانسس غري، عىل معهل املمتاز عىل رأأس الويبو. كام هنئن الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير 

 العام للويبو ونمتىن هل لك النجاح يف مساعيه.

غراضها الرئيس ية يف تعزيز وحامي 56"ومجعيتنا يه منظمة غري رحبية تأأسست قبل  ة املصاحل امجلاعية س نة. وتمتثل أأ

لرشاكهئا النشطني من خالل دراسة ونرش امللكية الفكرية؛ وتشجيع وضع القواعد واملعايري وادلفاع عن امللكية الفكرية 

 يف البدلان الأمريكية؛ وحتسني املعارف واملامرسات املهنية يف صفوف رشاكهئا.

قامت امجلعية، عىل مدى اترخيها، العديد من الرشأاكت ال تعاونية واملمثرة مع الكياانت اليت تشاركها رؤيهتا. وقد "وأأ

 اش متلت هذه الرشأاكت عىل تعاون وثيق للغاية مع الويبو لعدة س نوات.

 "وتشمل املشاريع املنفذة ابلتعاون مع الويبو ما ييل:

 أأنشطة مع شعبة قانون الرباءات 

وروغواي. 2020ندوة امجلعية يف مارس دمعت امجلعية الويبو يف دورة حترير الرباءات اليت عقدت خالل   يف أأ

 "ونعمل عىل ضامن اعرتاف ماكتب أأمرياك الالتينية حبلقة العمل هذه هبدف تنظمي دورة متهيدية بشأأن حترير الرباءات.

  حلقات معل متنقةل عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والنظام الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات

(ePCT) 

  حلقات العمل هذه عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.لقد دمعنا الويبو يف

 "ولقد شاركنا يف العديد من الأحداث الأخرى للهنوض ابمللكية الفكرية يف املنطقة ويف بدلان أأمرياك الالتينية اخملتلفة.

متتة من نه من املهم للويبو دمع ومساعدة بدلان املنطقة يف أأ صاهتا وتدريب "ويف ضوء الوضع العاملي احلايل، نرى أأ

 موظفهيا.

فضل. ولهذا السبب،  ىل الويبو وجممتعات امللكية الفكرية احمللية والعاملية للعمل مبسؤولية حنو عامل أأ "وتنضم امجلعية اإ

تدمع امجلعية مرشوع الويبو لتسيع الابتاكرات اخلرضاء اذلي يهنض ابلبتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء. وعن 

ىل تشجيع الابتاكر ورايدة الأعامل يف أأمرياك الالتينية يف ASIPIVerdeطريق برانمج  يضاً اإ ، تسعى امجلعية أأ

 اجملالت اليت تركز عىل احلفاظ عىل البيئة والتخفيف من تغرّي املناخ والرفاه الاجامتعي.

ر معل الو  ننا نقّدن ن "واإ قامة تيبو تقديراً كبرياً ويسعدان أأ عاون انحج دعامً لنظام امللكية مس توى الزمخ والرغبة فامي يتعلق ابإ

 الفكرية ل يزال نفسه."
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ن يشكر رئيس امجلعية العامة للويبو ورئيس اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف IAF"يود املنتدى ادلويل للمؤلفني ) ( أأ

مانة  واحلقوق اجملاورة واملدير العام للويبو وانئب بداعية وموظفي أأ املدير العام للويبو لقطاع حق املؤلف والصناعات الإ

ىل منصب املدير  ن هنئن الس يد دارين اتنغ عىل ترش يحه اإ الويبو عىل العمل املمتاز املنجز خالل العام املايض. ونود أأ

 العام للويبو.

ون املرئية ومصاحلهم يف جمال حق املؤلف. "وميثل املنتدى مؤلفني من قطاعات النصوص وكتابة السيناريوهات والفن

 مؤلف حول العامل. 700,000منظمة ميثلون أأكرث من  70ويضم املنتدى أأكرث من 

جيايب يف ظل الأزمة  ن حيافظ مجيع املشاركني يف امجلعيات وخارهجا عىل سالمهتم، ونقر بعمل الويبو الإ "ونأأمل أأ

ن نسامه يف اجلهود املبذوةل دل  مع العديد من املترضرين هبذه الأزمة.احلالية. ونأأمل أأ

قامة حلقات  ن ننوه ابجلهود اليت بذلهتا الأمانة خالل العام املايض لإ "وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات، نود أأ

دراس ية اإضافية لتشجيع املناقشة بشأأن هذه املسأأةل. ويف هناية املطاف، تمت مناقشة معل املؤلفني يف الويبو. وحىت 

 املؤلفون يف الثقافة من حوهلم، من الرضوري اتباع هنج متوازن لالس تثناءات. ول ميكن للمؤلفني العمل يسامه

فضل الاس تثناءات نية يف جمال حق املؤلف حبق املؤلفني يف  ل ترض أأ بداع ما مل يتلقوا مقابالً مالمئاً؛ وجيب أأ والإ

 التكسب من معلهم.

ي تغيري همم يطرأأ عىل ال حاكم حق املؤلف ادلولية "وفامي خيص أأ تقييدات والاس تثناءات، جيب تويخ احلذر لحرتام أأ

ع الرتخيص واملاكفأأة العادةل. ويفخر املؤلفون بأأن معلهم يسامه يف مجموعات املكتبات ودور احملفوظات  اليت متكّنن وتشّجن

وسع اإماكنية اليت تعد رضورية لضامن احلفاظ عىل املعرفة والثقافة والرتاث وتوفرها. ويرغب ا ملؤلفون يف احلصول عىل أأ
ىل جانب توفري الأعامل، جيب  نفاذ قانونية ممكنة لأعامهلم ويعرتفون ابملؤسسات احليوية اليت تشجع النفاذ للجميع. واإ

عامهلم.  حتقيق التوازن الالزم لمتكني املؤلفني من احلصول عىل ماكفأأة مالمئة مقابل أأ

عامل جلنة حق املؤلف. وميكن حلق اب خلاصالتتبع ا"ويرحج املنتدى اإضافة حق  ىل جدول أأ ن يقدم  التتبعلفنانني اإ أأ

ن يس تفيد الفنانون يف مجيع البدلان من  ىل جممتع املبدعني. ومن املهم أأ حق التتبع مسامهة عادةل من سوق الفن العاملي اإ

نصاف مع طريقة احرتام مبدعي الأعامل الأخرى و فامي خيص  بداعاهتم؛ ويه مسأأةل اإ ماكفأأهتم لقاء المتتع املس متر اإ

بداعهم.  ابإ

قراض  اّبن ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف بشأأن دراسة فوائد احلق يف الإ "ونرحب ابلقرتاح املقَدم اإ

آلية قمية جداً للمؤلفني  جيابية تتيح الاعرتاف للمؤلفني عند اإعارة املكتبات لكتهبم. ويه أ آلية اإ للجمهور. وهذا احلق أ

بداع التايل للمؤلفني. ويه تاكئف املؤلفني ب وصفها اتصالً ابلقراء املس مترين وتشجيعاً للقرائية فضالً عن نقطة انطالق الإ

جل الصاحل العام احليوي وتوفر الثقافة يف املكتبات العامة. ويدمع املنتدى وضع  عىل املساهامت اليت قدمت من أأ
  لفائدة القراء واملكتبات."خطط لهذا احلق تكون مموةل متويالً مركزايً 
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دوةل،  138(، وهو منظمة دولية متثل املتاحف والعاملني فهيا يف أأكرث من ICOM"يود اجمللس ادلويل للمتاحف )

ن يعرب عن خالص شكره للمدير العام احلايل، الس يد فرانسس غري، عىل قيادته للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  أأ

ىل سبمترب  2008)الويبو( من أأكتوبر  ىل اعامتد معاهدة مراكش يف 2020اإ جنازاته العديدة، أأدى توجهيه اإ ىل جانب اإ . فاإ

ىل التعلمي عن طريق اإدراج تقييدات واس تثناءات يف  2013عام  بغية تشجيع مراعاة ذوي الإعاقة البرصية ووصوهلم اإ

يضاً عىل تعاونه مع اجمللس وجممتع املتاحف من خالل تضمني املتاحف قوانني حق املؤلف الت ن نشكره أأ قليدية. ونود أأ
يف املناقشات حول التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبق املؤلف فضالً عن اإنشاء خدمة مشرتكة بني اجمللس 

 والويبو للوساطة يف شؤون الفن والرتاث الثقايف.

طيب متني ن نعرب عن أأ تيحت لنا "ونود أأ اتنا للس يد دارين اتنغ، اذلي عنُّين يف منصب املدير العام للويبو، واذلي أأ

الفرصة للتعاون معه ومناقشة قضااي صون الرتاث الثقايف خالل فرتة رئاس ته للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق 

املؤلف الوطنية ادلمع الالزم للمتاحف من اجملاورة. وسلط العمل التحلييل للجنة الضوء عىل عدم توفري قوانني حق 

و مالءمة  و وجود أأ ن عدم اتساق أأ جل صون نسخ الرتاث الثقايف اليت قد يعين اختفاؤها اختفاء اترخينا وهويتنا. اإذ اإ أأ

ىل اخلطر  قوانني حق املؤلف يعيق هممة اخلدمة العامة ملؤسسات الرتاث الثقايف الاكمنة يف صون تراثنا. ونظراً اإ

ىل معاجلة هذا الوضع.املزتا  يد ابس مترار لتغرّي املناخ، تزداد احلاجة امللحة اإ

ن تمتكن الويبو من العمل كعامل للتغيري عن طريق توجيه  "ويف الوقت اذلي نواجه فيه حتدايت غري عادية، نأأمل أأ

حلفظ واليقني القانوين املناقشات حول التقييدات والاس تثناءات املرتبطة حبق املؤلف حنو العمل ادلويل لصاحل نسخ ا

 ملؤسسات الرتاث الثقايف.

ن الويبو س تواصل الهنوض بهنج متوازن لنظام حق املؤلف، وكذكل اختاذ تدابري قوية عىل  "وحنن عىل ثقة من أأ

 املس تويني الوطين وادلويل لضامن املشاركة الاكمةل ملمثيل اجملمتع املدين يف املناقشات.

ىل مواصةل التعاون و  قامة منظومة عاملية للملكية الفكرية تدمع مؤسساتنا الثقافية حىت تعمل "ونتطلع اإ املشاركة يف اإ

 لصاحل امجليع عن طريق صون اترخي وحياة وهوية البدلان والشعوب بل البرشية مجعاء."

 البيان التايل: (FICPIالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية )وقدم  .87

والكء عام بوصفه الرابطة ادلولية لمتثيل  100قبل  (FICPIامللكية الفكرية ) والكءالاحتاد ادلويل ل"مت تأأسيس 

حناء العامل، ويضم حنو  امللكية الفكرية ورواب والصني والياابن وكوراي  86عضو يف  5,500يف مجيع أأ بدلاً ومنطقة مهنا أأ

 اجلنوبية والولايت املتحدة الأمريكية.

ىل دراسة مجيع الإصال و الترشيعية ومجيع التحسينات املدخةل عىل املعاهدات "وهيدف الاحتاد اإ حات الإدارية أأ

جراءات  والتفاقيات ادلولية هبدف تسهيل ممارسة اخملرتعني وأأحصاب امللكية الفكرية حلقوقهم وزايدة أأمهنم وتبس يط الإ

و الشلكية.  املوضوعية أأ
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آراء متوازن ىل تقدمي أ قلميية والوطنية "ولتحقيق هذا الهدف، يسعى الاحتاد جاهداً اإ ة جيداً عن الترشيعات ادلولية والإ

عضائه اذلين يمتتعون بطائفة متنوعة جداً من الزابئن دلهيم مس توايت خمتلفة من املعرفة  املقرتحة بناءً عىل جتربة أأ

عامل نظام امللكية الفكرية.  واخلربة واحتياجات أأ

ىل السلسةل الس ت  ني لجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو."ويقدر الاحتاد فرصة تقدمي بيان مكتوب اإ

 "الهتاين

"يعرب الاحتاد عن هتانيه للس يد دارين اتنغ عىل قرار تعيينه يف منصب املدير العام للويبو اذلي اعمتدته جلنة الويبو 

ىل اس مترار عالقتنا مع الويبو حتت قيادته.  للتنس يق، ونتطلع اإ

 "القضااي الرئيس ية

برزان أأدان ه بعض القضااي الرئيس ية اليت تواجه جممتع امللكية الفكرية العاملي، برصف النظر عن تكل الناش ئة عن "لقد أأ

 الوابء احلايل.

 "خدمات امللكية الفكرية

عضاء الاحتاد وزابئهنم مه املس تخدمون الرئيس يون خلدمات امللكية الفكرية يف الويبو، ونتوقع اس مترار مشاركتنا  ن أأ "اإ

 ل املتعلقة هبذه الأنظمة.يف مجموعات العم

 ومولّكهيم "رسية التصالت بني مستشاري امللكية الفكرية

عامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  ومولّكهيم"ظل موضوع رسية التصالت بني مستشاري امللكية الفكرية  عىل جدول أأ

اّبن ادل ورة احلادية والثالثني للجنة ويؤمن بأأنه ينبغي الرباءات لفرتة طويةل. ويقدر الاحتاد جلسة التبادل اليت ُعقدت اإ

 مواصةل مناقشة هذا اجلانب املهم من نظام امللكية الفكرية عىل مس توى متعدد الأطراف.

 "معاهدة قانون التصاممي

ن مرشوع نص معاهدة قانون التصاممي املقرتح جاهز منذ عدة س نوات ليك حتيهل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  "اإ

ىل مؤمتر دبلومايس ولكن التقدم اكن يتوقف ابس مترار. العالم ات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية اإ

ن تتيح فوائد كبرية للمس تخدمني واملاكتب عن طريق توحيد اجلوانب الشلكية لتسجيل  ومن شأأن هذه املعاهدة أأ

 وع املهم.التصاممي؛ ومن مث يعرب الاحتاد عن دمعه املس متر لهذا املرش 

زمة فريوس كوروان   (19-املرتبط ابملتالزمة التنفس ية احلادة الشديدة )كوفيد 2"أأ

نظمة امللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء واملناطق سلباً بأأزمة كوفيد ن 19-"لقد تأأثر مس تخدمو أأ . وقد يكون من املفيد أأ

قلمييني عىل الت شاور مع املس تخدمني ووضع تدابري لضامن صون يشجع املكتب ادلويل ادلول الأعضاء واملمثلني الإ

حقوق امللكية الفكرية قدر الإماكن، مبا يف ذكل توفري أأكرب قدر من التسهيالت عندما ل يتس ىن الوفاء ابملواعيد 

 الهنائية بسبب ظروف مرتبطة ابلوابء."
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 البيان التايل: (IFLAاملكتبات ) ومؤسسات الاحتاد ادلويل مجلعياتوقدم  .88

 املدير العام، أأحصاب السعادة،الس يد "

نواعها ومس تخدمهيا عىل IFLA"ميثل الاحتاد ادلويل مجلعيات ومؤسسات املكتبات ) ( مصاحل املكتبات جبميع أأ

عضاء يف   بدلاً حول العامل. 153مس توى العامل ويضم أأ

ن نشكر املدير العام احلايل، ادلكتور غري عىل معهل املمتاز، ول س امي فامي يت علق بنجاح معاهدة مراكش. اإذ "ونود أأ

تثبت هذه املعاهدة، ويه أأرسع معاهدات الويبو من حيث معليات الانضامم والتصديقات اجلديدة، الأمهية واحلاجة 
امللحة لالس تثناءات من حق املؤلف كعنرص حيوي للتوازن يف نظام حق املؤلف. وشددت عىل اإماكانت الويبو يف 

خفاقات نظام املل جياد حلول لإ هداف التمنية املس تدامة.اإ  كية الفكرية واملسامهة يف حتقيق أأ

ن تتاح الفرصة ملواصةل تعاوننا.  "ونمتىن لمك التوفيق يف املس تقبل ونأأمل أأ

ن هيئن الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.  يضاً أأ "ويود الاحتاد أأ

ور يف وقت همم حيث تزداد حدود قانون حق املؤلف احلايل يف العديد من البدلان وضوحاً يف فأأنمت تتولون هذا ادل
و مس تحيةل بسبب  ظل البيئة الرمقية. ويف العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو، تكون أأنشطة املصلحة العامة معقدة أأ

ي قوانني  -القوانني القدمية  و عدم وجود أأ   ابلأسواق.عىل الرمغ من أأهنا لن ترض -أأ

جل ضامن اس مترار  19-"ولقد أأبرزت الأوضاع اليت تواهجنا اليوم مع جاحئة كوفيد ىل مثل هذه القوانني من أأ احلاجة اإ

 الوظائف الأساس ية للمكتبات عىل أأساس من اليقني القانوين دون الاكتفاء حبسن نية أأحصاب احلقوق.

ىل نوع من  ن توفرها سوى الويبو "وحىت عندما ينهتيي الوابء، س تظل احلاجة اإ احللول الطويةل الأجل اليت ل ميكن أأ

ن غياب الأحاكم القانونية ادلولية يقف يف طريق اجلهود الرامية  قامئة. وكام أأبرزان يف اليوم العاملي للملكية الفكرية، فاإ
ىل احلفاظ عىل تراثنا اذلي يواجه خطر تغري املناخ. ودعت أأكرث من   90يف أأكرث من منظمة ومؤسسة وهمين  350اإ

ن الويبو س تليب هذه النداءات. جراءات ملعاجلة ذكل. وحنن عىل ثقة من أأ ىل اختاذ اإ  بدلاً اإ

ننا نالحظ جسلمك القوي يف س نغافورة، ول س امي اإصالحات حق املؤلف  نمت جتلبون خربة قمية لهذا ادلور. فاإ "وأأ

ىل التوازن بني مصاحل اخملطط لها واليت توفر مثالً ممتازاً عىل اس تخدام الأدةل الق انونية والاقتصادية القوية واليت أأدت اإ

 املس تخدمني وأأحصاب احلقوق.

ىل رضورة  يضاً مساهامتمك خالل فرتة وليتمك رئيساً للجنة حق املؤلف، مبا يف ذكل الإشارة الواحضة اإ "ولقد قدران أأ

جياد حلول رمقية جاهزة وعابرة للحدود للرتاث الثقايف والتعلمي والا س تخدامات الأخرى خالل خطابمك الافتتايح اإ

بريل  قلميية اليت ُعقدت يف س نغافورة يف أأ ثناء حلقة العمل الإ  .2019أأ

ه  ن تمتكنوا من حتديث ومضاعفة اجلهود لتحقيق اإماكانت الويبو مكحفز وموّجن "وعندما تصبحون مديراً عاماً، نأأمل أأ

 يارات املس تخدمني حول العامل.للتغيري القامئ عىل الأدةل، مبا يفيد املكتبات ومل

ىل مواصةل العمل معمك."  "ونتطلع اإ
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 ( البيان التايل:IFRROوقدم الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق النسخ ) .89

ن يشكر رئيس امجلعية العامة للويبو، ورئيس جلنة IFRRO"يود الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق النسخ ) ( أأ

مانة حق املؤلف، واملدير  بداعية، وموظفي أأ العام للويبو، وانئب املدير العام للويبو لقطاع حق املؤلف والصناعات الإ

الويبو عىل العمل املمتاز املنجز خالل العام املايض. كام نقدم هتانينا للس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير 

 العام للويبو.

 155ة ومنظامت املؤلفني والنارشين يف قطاع النصوص والصور، مع "والاحتاد هو ش بكة ملنظامت الإدارة امجلاعي

 بدلاً حول العامل. 80منظمة عضو يف أأكرث من 

طار رشأاكت بني تكوين الكفاءات"وفامي خيص  ، نرحب بتعاون الويبو مع أأحصاب املصلحة، مبا فهيا الاحتاد، يف اإ

ىل املصنفات وتدمع ا نفاذ الفعال حلق املؤلف. ومنذ امجلعية العامة املاضية، مت القطاعني العام واخلاص تعزز الوصول اإ لإ

آس يا واحمليط الهادئ، وأأمرياك الالتينية، واكنت  فريقيا، وأ طالق مرشوعات مشرتكة جديدة بني الويبو والاحتاد يف أأ اإ

مهية عالية، ويفخر  النتاجئ الأولية لتكل املشاريع واعدة للغاية. ول يزال العمل اذلي قام به احتاد الكتب امليَسة ذا أأ
 الاحتاد بكونه عضواً يف جملسه الاستشاري.

جنازه الاس تثناءات والتقييدات"وفامي خيص  مانة الويبو عىل العمل الرائع اذلي مت اإ ، هنئن ادلول الأعضاء يف الويبو وأأ

ن حق املؤلف لفائدة خالل العام املايض. وقد شارك الاحتاد يف املؤمتر ادلويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات م
يضاً يف 2019املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية يف جنيف يف نومفرب  ، وشاركنا أأ

قلميية الثالث املعقودة يف س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو. ولقد قدران جودة  مجيع احللقات ادلراس ية الإ

 تبادلها، والفهم املشرتك اذلي انبثق عن املناقشات يف تكل احللقات ادلراس ية. املناقشات، ومكية املعلومات اليت مت

ىل  طار حق املؤلف اإ "ومتت مناقشة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات ابس تفاضة، ومت الاعرتاف بأأمهيهتا كجزء من اإ

مهية الإدارة امجلاعية الفعاةل.  جانب أأ

طار ادلويل حلق املؤلف يمت ن الإ ىل احملتوايت وضامن الأداء اجليد "ويرى الاحتاد أأ تع ابملرونة الاكفية دلمع الوصول اإ

منا تمكن القضية يف نقص القدرات والبنية التحتية وعدم تنفيذ  للمدارس واجلامعات واملكتبات واملؤسسات الأخرى. واإ

 الصكوك ادلولية املوجودة ابلفعل يف النظم القانونية الوطنية.

خرياً، ل يزال الاحتاد عامل جلنة حق املؤلف، ويرحب ابلقرتاح املعرب عنه  التتبعيرحج اإضافة حق  "وأأ ىل جدول أأ اإ

قراض العام."  يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة حق املؤلف مبواصةل النظر يف مزااي حق الإ

 ( البيان التايل:JPAAوقدمت امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ) .90

م  11,000( اليت تضم أأكرث من JPAAء الرباءات )"تود امجلعية الياابنية لوالك ن تقّدن حمايم براءات مؤهل يف الياابن أأ

ىل الس يد دارين اتنغ مبناس بة تعيينه مديراً عاماً جديداً للويبو.  ن جاحئة كوفيدهتانهيا الصادقة اإ  19-وعىل الرمغ من أأ
ننا نود حر هتانينا مبارشة ووهجاً لوجه، فاإ ىل تقدمي بيان  متنعنا للأسف من تقدمي أأ عراب عن تقديران دلعوة مجعيتنا اإ الإ

 هتنئهتا للس يد اتنغ املدير العام اجلديد للويبو.
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جنازاته القمية يف مكتب امللكية الفك داخل س نغافورة وخارهجا يف بدلان  رية يف س نغافورة"واعرتافاً جبهود الس يد اتنغ واإ

آس يا واليت جنحت يف حتويل امل ىل واكةل مبتكرة، منطقة أأمم جنوب رشيق أ كتب من جسل تقليدي وواكةل تنظميية اإ

جل  تؤمن مجعيتنا اإمياانً راخساً بأأنه س يكون للويبو دور أأسايس يف هذا العرص اجلديد لنظام امللكية الفكرية العاملي من أأ

نرتنت الأش ياء بطريقة أأ  كرث اس تدامة حتفزي الابتاكرات اجلديدة والهنوض هبا يف جمالت مثل اذلاكء الاصطناعي واإ
حناء العامل حتت قيادة املدير العام اجلديد.  وجدوى للك الأطراف املعنية يف مجيع أأ

"وما انفكت امجلعية تشارك بصورة استباقية يف أأنشطة الويبو واجامتعاهتا منذ القرن املايض. ونود مواصةل هجودان 

ىل  ومساهامتنا لإسامع أأصوات املس تخدمني واملامرسني يف عامل امللكية الفكرية احلقيقي داخل الويبو. وتتطلع امجلعية اإ

 العمل عن كثب مع الويبو وحنن منيض قدماً يف هذا اجملال.

ن تمتىن هل لك التوفيق يف مبادراته املس تقبلية. ن تعرب عن هتانهيا اخلالصة للس يد دارين اتنغ وأأ  "وختاماً، تود امجلعية أأ

 "وشكراً."

يكولو  .91  ( البيان التايل:KEIجيا املعرفة )وقدمت املؤسسة ادلولية لإ

يكولوجيا املعرفة ) ( الس يد دارين اتنغ عىل تعيينه يف منصب املدير العام للمنظمة KEI"هتئن املؤسسة ادلولية لإ

 العاملية للملكية الفكرية )الويبو(.

رية بطرق ختدم امجلهور مبا "فسريأأس الس يد اتنغ واكةل الأمم املتحدة املسؤوةل عن تشكيل قواعد وممارسات امللكية الفك

ىل مشاورات غري رمسية مما  يف ذكل الفئات املهمشة. ويف الس نوات القليةل املاضية، حَولت الويبو بعض مفاوضاهتا اإ

آراء الوفود الوطنية يف هذا احملفل التابع للأمم املتحدة، وحنن مزنجعون من هذه  جعل من الصعب عىل امجلهور معرفة أ

ىل احلد م ماكنية مساءةل املفاوضني الوطنيني.الزنعة اإ  ن الشفافية واإ

"ومل تمتكن الويبو من اإدخال حتليل اقتصادي يف أأنشطهتا الأساس ية. فعىل سبيل املثال، ل يوجد حتليل للأثر 

الاقتصادي لالقرتاح اخلاص مبعاهدة البث اجلديدة عىل توزيع ادلخل بني الفنانني وفناين الأداء وامجلهور من انحية، 

هدار املرتبط ابملصنفات اليتمية، وتاكليف املعامالت و  خرى، وكذكل عىل الإ أأحصاب هيئات البث من انحية أأ

بداعية. ىل املصنفات الإ  الإضافية املرتبطة بتوحيد احلقوق واحلد من النفاذ اإ

الضغوط املس مترة اليت "فينبغي للمدير العام حتديث حتليل الس ياسات يف الويبو، والتواصل مع اجملمتع املدين، ومقاومة 

جل الس يطرة عىل الويبو.  ميارسها أأحصاب احلقوق الراغبون يف الرتحب فقط من أأ

جل تذليل العقبات املرتبطة  ىل تقدمي مشورة مفيدة ويف الوقت املناسب للبدلان اليت تاكحف من أأ "وحتتاج الويبو اإ

ماكنية الانتفاع هبا فامي يتعلق ابلوقاية ابمللكية الفكرية يف جمالت اس تحداث اخلدمات واملنتجات وتوس يع  تصنيعها واإ

بداية جيدة ولكن ميكن  19-وعالجه. ويُعّد مؤرش امللكية الفكرية اجلديد املرتبط بفريوس كوفيد 19-من فريوس كوفيد

ىل توس يع القدرة التصنيعي ن يعاجل هذه املسأأةل يف س ياق احلاجة اإ ة وتوفري حتقيق أأكرث من ذكل. وينبغي للمدير العام أأ
 لك التقنيات الوجهية للجميع بأأسعار معقوةل."
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 وأأدىل املدير العام املنتخب، الس يد دارين اتنغ، خبطاب القبول التايل: .92

أأحصاب ، ادلكتور فرانسس غري، املدير العام للويبو سعادة السفري معر زنيرب، رئيس امجلعية العامة للويبو،"

 حرضات املندوبني املوقرين، السعادة،

عضاء امجلعية العامة بتعييين مديرا عاما ي" ايهام أأ عرتيين شعور ابلتواضع والاعزتاز جّراء الثقة وادلمع الذلين منحين اإ

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

عرب عن امتناين العميق لرئيس امجلعية، السفري معر زنيرب. شكراً، سعادة السفري، عىل قيادتك " ن أأ ود أأ وبداية، أأ

عامل مجعيتنا يف ظل هذه الظروف غري املس بوقة الرصينة  دارة أأ واحلكمية واحملايدة يف توجيه مجيع الأعضاء واإ

 .والاس تثنائية

عرب عن تقديري العميق لرئيس جلنة التنس يق، السفري فرانسوا ريفاسو. اشكرك عىل صربك امجليل" ن أأ يضا أأ ود أأ  وأأ

ىل ترش يحي ملنصب املدير العام من قبل ودبلوماسيتك احملنّكة يف توجهينا خالل الأشهر العدي فضت اإ دة اليت أأ

جراءات القانونية.  اللجنة، وحرصك ادلامئ عىل ضامن احرتام الإ

يّل هبذه " ن عهدت اإ عرب عن خالص شكري مجليع ادلول الأعضاء عىل ادلمع والثقة يف أأ ن أأ ود أأ ويف املقام الأول، أأ

ؤدي همايم بأأقىص تعهد بأأن أأ ن اسرتشد دامئا مبصاحل املسؤولية الهائةل. وأأ خالص، وأأ مجيع  مقدريت وبلك تواضع واإ

ل بفضل ادلمع والتعاون املتبادل هدافنا املشرتكة لن تتحقق اإ بني لك منمك  ادلول الأعضاء واحتياجاهتا. فطموحاتنا وأأ

ّما معيل ومعل الأمانة فس تحمكهام مبادئ الزناهة والشفافية واملساءةل.  ومع لك منمك، وأأ

عرب عن" نين ابن  وأأ خفر أأ معيق امتناين حلكومة س نغافورة، فدمعها يل مكرحشها اكن عامالً حاسامً يف جناح امحلةل. أأ

يف  س نغافورة، ولكّي أأمل بأأن أأخسّر قمي املهنية والزناهة والشمولية والتعددية، ومجيعها قطعة من روح س نغافورة،

 خدمة جممتع امللكية الفكرية العاملي.

ود" ن أأش يد مبوظفي الويبو وقيادهتا، ول س امي املدير العام املنهتية وليته  الس يد الرئيس، أأ يف هذا املنعطف التارخيي أأ

ىل الويبو عام  عاماً يف  35. وخدم هذه املنظمة بال لكل ملدة 1985ادلكتور فرانسس غري. لقد انضم ادلكتور غري اإ

ن ر  12مناصب خمتلفة، ومكدير عام لها عىل مدى  جاحة عقهل واتّقاد فكره وصواب رؤيته وحسن س نة املاضية. اإ

حد. وحنن مجيعا بدون اس تثناء مدينون كل بكبري الامتنان اي  قيادته وسعه علمه ابمللكية الفكرية صفات ل ختفى عىل أأ
آن فرصة البناء عىل  ن تتاح يل ال ىل جانبك، وأأ ن أأمعل اإ دكتور غري. وعن نفيس، فقد اكن من دواعي رسوري أأ

جنازاتك الب فنيهتا يف خدمة خملصة للويبو اإ اهرة ومنجزات أأسالفك. أأشكرك جزيل الشكر عىل عديد الس نني اليت أأ

متىن كل التوفيق يف مساعيك املس تقبلية العديدة.  وأأ

 حرضات املندوبني املوقرين،"

اس تثنائية  عاماً عىل دخول اتفاقية الويبو حزي النفاذ، وها حنن ذا جممتعون يف ظروف 50يصادف هذا العام مرور "

ىل طبيعهتا وما هو شلك احلاةل الطبيعية  وغري مس بوقة يف هذه املناس بة. الكثري منا يتساءل مىت س تعود احلياة اإ
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نفس نا معّا هو همم حقّاً، ليكون  ن نسأأل أأ ىل الأسس. علينا أأ اجلديدة. يف هذه الأوقات املضطربة، ل بّد من العودة اإ

 نا حيامن جنتازها.صارية رشاعنا يف هذه العاصفة وبوصلت

بداع. وهذا ادلافع اكن ول " ننا كبرش منتاز بدافع فطري لالبتاكر والإ ولً، أأ ؤمن بأأن معل الويبو قامئ عىل دعامتني. أأ أأ

ننا كواكةل اتبعة للأمم املتحدة، هممتنا يه املساعدة  حد السامت املمزية للجنس البرشي، وسيبقى كذكل. واثنياً، أأ يزال أأ

هذا ادلافع لتحسني حياة شعوبنا وجممتعاتنا وبدلاننا وعاملنا. ولهذا السبب ل تزال اتفاقية الويبو وجهية عىل توجيه دفة 

بداعي" ينبغي علينا "تعزيز حامية  50حىت بعد مرور  جل تشجيع النشاط الإ عاما، فهيي تناشدان مجيعاً بأأنه "من أأ
حناء  العامل".  امللكية الفكرية يف مجيع أأ

ّل نكتفي ابلتغلب عىل التحدي العاجل والاس تثنايئ اذلي نواهجه مجيعاً يف الوقت ولتحقيق هذه ا" ملهمة، علينا أأ

يضاً عىل القوى املتجذرة للأحادية وضيق الأفق اليت هتدد بتقويض املبادئ الأساس ية  ن نتغلب أأ احلارض، بل أأ
ن يكون ردان عىل لك تكل التحدايت هو العمل معا بشلك أأ  وثق، ل بسبب الطابع ادلويل لواكلتنا ملنظمتنا. وجيب أأ

و حلها ببساطة دون هجد عاملي مشرتك. مه التحدايت اليت نواهجها ل ميكن معاجلهتا أأ  فقط، ولكن لأن أأ

 حرضات املندوبني املوقرين،"

ن أأشكر عديد الأعضاء والأفراد اذلين اقتطعوا من مثني وقهتم ليشاركوين" ولً أأ ود أأ آراهئم فامي خيص العمل املقبل، أأ  أ

اتحت يل حتديد ما ينتظران يف الطريق.  آراؤمك القيّمة أأ ىل املرحةل التالية. أ بشأأن كيفية امليض قدماً مبهمة الويبو ونقلها اإ
ن تكون متواصةل، يك تتنشط الويبو بفضل رؤية مشرتكة بني  حماداثتنا ومساهامتنا بشأأن معل الويبو ومس تقبلها جيب أأ

عضاء الويبو وأأحصاب ا  ملصاحل فهيا وموظفهيا.مجيع أأ

مجع " ان عىل قناعة بأأن أأساس يات الويبو لن تغيري، ولكن املطالب والتوقعات امللقاة عىل عاتقنا من شعوبنا والعامل أأ وأأ

ن نس تكشف طرقاً مبتكرة لنؤدي ما نقوم به  ن نتخطى جمرد الاس مترار يف معلنا اذلي نتقنه. بل جيب أأ تس تدعي أأ

آن، وجنرب بعض الأش ياء ا ن يوّجه معلنا يف ثالثة ال جيابيًا جملمتعاتنا. وميكن أأ ثراً انفعاً واإ جلديدة لكياً، اليت س تجلب أأ

 مواضيع.

ن نعطي الأولوية للعمل عىل بناء نظام عاملي " ولً، جيب أأ للملكية الفكرية خيدم مصاحل مجيع البدلان وأأحصاب  شاملأأ

ىل مساعدة أأكرب، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل املصلحة فهيا. وجيب اإيالء اهامتم خاص للفئات اليت حتت اج اإ

ن يقّدم هذا ادلمع بطريقة حترتم وتتفهّم الس ياق الس يايس والاقتصادي والثقايف اذلي يقّدم فيه  منوا من بيهنا. وجيب أأ

 ادلمع.

ّن املل 50بعد " كية الفكرية جلبت فوائد عاماً، ل يزال عدد من ادلول الأعضاء يشعر بأأن من غري الواحض كيف أأ

ىل ماكتب امللكية الفكرية  ن دمعنا لن يقدم اإ و اقتصاداته. وهذا أأمر جيب معاجلته. والشمولية تعين أأ ملموسة جملمتعاته أأ

يضاً س نعمل معهم دلمع أأحصاب املصلحة داخل البدل  ننا أأ ي الفنانني واملبدعني والرشاكت الناش ئة  –حفسب، بل أأ أأ
ىل التدريب املناسب واحلصول عىل ما حيتاجونه من ادلمع. وجيب  –توسطة وغريمه والرشاكت الصغرية وامل للوصول اإ

ّل يقاس النجاح ن يرى الناس يف لك بدل صةل مبارشة  أأ يضاً. ففي هناية املطاف، ينبغي أأ ابلأنشطة فقط ولكن ابلأثر أأ

عام  ل وعامل ومس هتلكني.بني امللكية الفكرية كحق قانوين وحياهتم مكبتكرين ومبدعني وأأحصاب أأ
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ن نعمل حنو حتقيق نظام عاملي " ن نضمن قدرة املؤسسات والرشاكت وصانعي  متوازناثنياً، جيب أأ للملكية الفكرية، وأأ

الس ياسات واملس تخدمني ومجيع أأحصاب املصلحة يف جممتع الابتاكر العاملي عىل املشاركة يف هذا النظام العاملي للملكية 

 .الفكرية والاس تفادة منه

مفن خاللها، نوفر منصة لخرتاعات شعوبنا  –وس تظل جسالت امللكية الفكرية للويبو جحر أأساس يف معلنا "

ن هذا اجلانب من معلنا هو ما جيعل الويبو فريدة من  رجاء العامل. وواقع احلال، أأ ىل أأ ومؤسساتنا تعيهنم عىل الوصول اإ

خرى للأمم املتحدة م –نوعها  ي واكةل أأ حناء العامل بشلك يويم اإذ ل تتفاعل أأ ع اخملرتعني والرشاكت املبتكرة من مجيع أأ
ن  نظمة التسجيل يف الويبو لك عام. اإ يداعات امللكية الفكرية اليت تتدفق عرب أأ آلف من اإ كام نفعل حنن، عرب مئات ال

فضل اخلدمات مجل  يع املس تخدمني.هذه الأنظمة جوهرية وحامسة لنجاح هممة الويبو وجيب حتسيهنا ابس مترار لتقدمي أأ

و اليت حتتفظ هبا الويبو خبالف ذكل، فيجب اس تخدام " ّما ابلنس بة للبياانت القيّمة اليت تودّلها هذه الأنظمة أأ وأأ

فاكر نتقامسها مع ادلول الأعضاء واجملمتع ادلويل، وتتيح لنا اختاذ خيارات  ىل أأ التكنولوجيا وأأدوات التحليل لتحويلها اإ

فضل و العاملي.تشغيلية وس ياساتية أأ  ، سواء عىل الصعيد الوطين أأ

رادة الس ياس ية لاللزتام ابلتغلب عىل " جياد الإ وجيب اإعادة تنش يط معلنا عىل جدول الأعامل املعياري. فلنجمتع لإ

عطاء دفعة يف هذا اجملال،  آراء. ولإ املأأزق احلايل. اإذ لس نا بعيدين، يف بعض اجملالت، عن حتقيق توافق يف ال

مكثفة يف الأشهر املقبةل. ومع بداية هذا العقد اجلديد، حنن مدينون لشعوبنا بأأن يؤيت هذا العمل  سأأجري مشاورات

 مثاره، بغية اس تعادة الزمخ يف جمال أأسايس من جمالت معلنا، وضامانً لس مترار وجاهة معل املنظمة.

قامة نظام عاملي للملكية الفكرية " ن تعمل الويبو حنو اإ  .يتطلّع للمس تقبلو  ابحلياةينبض واثلثاً، جيب أأ

ىل " ي اإ بعد من جوانهبا القانونية والتقنية أأ ىل أأ ن تساعد العامل عىل توس يع منظوره عن امللكية الفكرية ليصل اإ وجيب أأ

 دورها املمتزي كدامع لرايدة الأعامل والرشاكت وحمفز لالستامثرات وحمرك للمنو الاقتصادي ومعزز للحيوية الاجامتعية. 

ن تد" بداعية، وهام جيب أأ مع الويبو املبدعني يف رشاكتنا الناش ئة والصغرية واملتوسطة وفنانينا يف خمتلف اجملالت الإ

ن يتواصلوا بقرب أأكرث مع أأسواقنا وجممتعاتنا.  فئتان متثالن مس تقبل عاملنا، يف أأ

ن تس تفيد من دورها مكنصة عاملية حمايدة همنية ملاكتب امللكية الفكر " ية تلتقي فهيا ملناقشة التحدايت وينبغي للويبو أأ

وثق.  فضل املامرسات واحتضان املشاريع وتقريب اجملمتع العاملي من ماكتب امللكية الفكرية بشلك أأ املشرتكة وتبادل أأ
جياد حلول  ن تعمل عن كثب مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية لإ وأأ

ن هذه للتحدايت العاملية  ىل املعلومات واملعارف، خاصة وأأ اكلتمنية املس تدامة وتغري املناخ والصحة العامة والوصول اإ

 متس جوانب امللكية الفكرية عىل حنو مّطرد. التحدايت

قوى الأسس التنظميية لعملنا. وبصفيت الرئيس " ن نبين أأ حراز تقّدم يف هممتنا، مفن املهم أأ ىل اإ حىّت لو كنا نتطلع اإ

دارهتا  التنفيذي ن جزءاً رئيس ياً من واجبايت هو العمل عن كثب مع الزمالء يف الويبو لقيادة املنظمة واإ للويبو، فاإ

جل تنفيذ هممتنا حبرفيّة وفعاليّة.  بأأحسن وجه، من أأ
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ن تكون الويبو منظمة متتاز " حناء العامل، جيب أأ ولً، وبصفهتا واكةل تدمع املبتكرين واملبدعني يف مجيع أأ يكية ابدلينامأأ

فضل أأشاكل التوازن اجلنساين واجلغرايف العادل. وسنسعى جاهدين والانفتاح والشفافية ، ومبوظفني يربز تنوعهم أأ

و حماابة، مع الرتكزي  حسن املؤهلني، وبناء ثقافة يسودها الاحرتام املتبادل دون خوف أأ لتوظيف الأفضل من بني أأ

فضل  الأشخاص يف الويبو. فللحفاظ علهيم وتمنية خرباهتم، جيب علينا عىل العمل والتأأثري. ولكن لن نكتفي بتوظيف أأ
أأيضاً الاستامثر يف تدريب موظفينا، وهذا بدوره س يجعلنا منظمة أأكرث فعالية، موظفوها ليسوا فقط متحمسني 

يضاً ذوو كفاءة يف ذكل. حداث تغيري، بل أأ  لإ

أكيد " ىل مواصةل تأ ، يف صفوف الواكةل وعىل طول تسلسلها الهريم. فهذا ةمعايري عالية للحومكاثنياً، حتتاج الويبو اإ

آخرين وتبيان حسن نواايها وتعزيز مصداقيهتا  سيساعدها عىل الاس مترار يف كسب ثقة الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال

 ومتكيهنا من الاضطالع بعملها بنجاح.

ىل الاس مترار يف احلفاظ عىل " قت احلارض، حنن يف وضع مايل متني. وهذا . يف الو حصهتا املاليةاثلثاً، حتتاج الويبو اإ

دليل عىل همارة قيادة الويبو وهجودها وكذكل نتيجة لالهامتم املزتايد ابلبتاكر عىل الصعيد العاملي. ولكن احلاةل الراهنة 

ن نواصل تويخ احلذر يف الطريقة اليت ندي ننا جيب أأ ّل يعترب من املسلاّمت وأأ ن ذكل الوضع جيب اإ ثبتت بوضوح أأ ر أأ

هبا أأصولنا ونتحىّل بسعة احليةل يف الطريقة اليت ننفذ هبا معلنا. وهبذا الهنج، س تكون دلينا موارد اكفية لندمع واكلتنا 

 منمك. ونواصل دمعنا القوي للّك واحد

 حرضات املندوبني املوقرين،"

ن املبادئ الأساس ية للويبو ت" آن يف حاةل تغري مس متر، فاإ ن العامل من حولنا ال ظّل عىل حالها. فالويبو ل تزال رمغ أأ

راعية النظام العاملي للملكية الفكرية، ضامنة بذكل سالمة حصهتا ومعززة تطورها املس تقبيل. ومنذ عقد اتفاقييت 

ىل دخول اتفاقية الويبو حزي النفاذ قبل  واخر القرن التاسع عرش، اإ س نة مضت، عاىن العامل من  50ابريس وبرن يف أأ

ن ننجو ويالت التارخي وحت ّول بشلك معيق مراراً وتكراراً. ولكن يف لك مرة اس تطعنا حنن ومؤسساتنا السابقة ل أأ
قوى وأأكرث ترابطاً. ويعزى ذكل حلمكة وجشاعة وحسن قيادة من س بقوان، اذلين  ن خنرج من لك حمنة أأ حفسب بل وأأ

، يك نضع خالفاتنا جانباً ونعمل بشلك وّحدوا لكمة ادلول الأعضاء يف الويبو يف لك مرة واهجنا فهيا حلظات اضطراب

جل الصاحل العام.  جامعي من أأ

ّن هذا الاس تعداد اذلي ل ينثين لتقامس املسؤولية املشرتكة، ومواهجة التحدايت والتحول معاً هو ما مسح للويبو " اإ

ن ابلس مترار كواكةل وجهية وحيوية للعامل. وبصفيت املدير العام اجلديد، أأسأألمك، يف خضم هذه  الأوقات الاس تثنائية، أأ

ىل هذه الروح، ونتغلب عىل التحدايت اليت نواهجها وجندد معاً ونعزز ونعيد تنش يط الويبو مع  يل لرنتقي اإ تنضموا اإ

 بداية هذا ادلرب اجلديد.

 "أأشكرمك مجيعاً."

 ]تيل ذكل املرفقات[
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طيب حتياته هيدي املدير العام ىل معايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأ ن  وزير الشؤون اخلارجية ويترشف بأأ ا 
ي مجعيات الويبو والاحتادات اليت تديرها  ىل سلسةل الاجامتعات الس تني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، أأ يشري ا 

( امجلعية العامة للويبو، ادلورة الثانية 1): 2020مايو  8و 7واليت س تجمتع يف دورات اس تثنائية يويم الثالث الويبو 
( ومجعية احتاد ابريس، ادلورة اخلامسة وامخلسون 2لعرشون(؛ )وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية الثامنة وا

( ومجعية احتاد برن، ادلورة التاسعة والأربعون )ادلورة الاس تثنائية 3الاس تثنائية احلادية والثالثون(؛ ) )ادلورة
جربت جاحئة فريوس كوفيدوالعرشون(. وقد  اخلامسة البدل منع  مبا يف ذكل ،وما يتصل هبا من قيود حصية عامة 19-أأ

ا ماكنية عقد اجامتعات مادية للهيئات عىل مراجعة  املنظمةتجّمع أأكرث من مخسة أأشخاص يف الأماكن العامة، املضيف ل
ها الرئييس. ويف هذه الظروف الاس تثنائية، وفقط فامي خيص اجامتعات الرئاس ية حيرضها املشاركون خشصيا يف مقرّ 

مايو بغرض تعيني املدير العام القادم، اس هتلت املنظمة مشاورات وحتضريات يف  8و 7مجعيات الويبو املزمع عقدها يويم 
م وفعال  عىل حنوجامتعات الا تكل عقدذكل، رمغ ، لتضمنالوقت املناسب   بديل. شلكيف منظَّ

 ائقعو والتحدايت اليت تواجه اجملمتع ادلويل يف هذه الأوقات غري مس بوقة، وضامن اس مترار الوظائف الأساس ية بدون 
ىل التقدم  طار القانوين املنطبق. وذكل هو السبب اذلي دفع ا  يس توجب التحيل بروح الابتاكر ورسعة التكيّف مضن ال 

يضا ويمتثّل يف الاقرتاح الكتايب التايل   س ميكّن امجلعية العامة للويبو اذليابقرتاح يُعد ابلرضورة اقرتاحا غري مس بوق أأ
الوفاء ابلزتاماهتا بغرض ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن من اختاذ القرارات الوجهية يف اجامتعها املقّرر عقده يف مايو 

طار معلية بنجاح يف التعاهدية   .املدير العام انتخابا 

و  توكيديةتقدمي ردود ويف املرحةل الأوىل، يُطلب من ادلول الأعضاء  بداء موافقهتا أأ فامي خبص عقد اجامتع  اضهااعرت ل 
جراء كتايب تبدي من خالهل موافقهتا عىل م 8و 7مجعيات الويبو يويم  القرارات قيد النظر.  اترشوعمايو يف شلك ا 

عضاء مجموعاهتم،  حاةل مواقف أأ ىل منسقي مجموعاهتا، اذلين يُطلب مهنم، بدورمه، ا  وتقدم ادلول الأعضاء ردودها التوكيدية ا 
ىل امل قصاه الساعة كتب ادلويل يف كتابيا، ا  جل أأ بريل  20بعد الظهر من  5.00أأ . وس تكون الردود الكتابية املقدمة 2020أأ

ثبات وأأساس لتحديد ما ا ذا مت حتقيق النصاب القانوين الالزم  عضاء اجملموعات، مبثابة ا  من منسقي اجملموعات، ابمس أأ
جراء كتايب.  لجامتع ادلول الأعضاء املعقود يف شلك ا 

...\ 
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من اتفاقية برن،  )ب((3)22من اتفاقية ابريس، واملادة  )ب((4)13من اتفاقية الويبو، واملادة  )ب((3)6وطبقا للامدة 
بدى من نصف عدد ادلول الأعضاء يف يتكون النصاب القانوين  امجلعية املعنية. ويف حال حتقق النصاب القانوين، وأأ

()د( من 3)22()د( و4)13()د( و3)6طبقا للمواد  الالزمةلأغلبية يقّل عن ثليث ادلول الأعضاء )ما ميثّل ا ل ما
ن اتفاقيات الويبو وابريس وبرن، عىل التوايل( موافقته،  جراء الكتايب، كام يرد أأدانه، يُعترب معمتدا.فا   قرار امليض قدما ابل 

قصاه  جل أأ بريل  22وبعد ذكل سيبلّغ املكتب ادلويل، عن طريق منسقي اجملموعات ويف أأ ، عام ا ذا مت بلوغ 2020أأ
جراء الكتايب.  النصاب القانوين والأغلبية الالزمة لعامتد ال 

مايو يف شلك  8و 7يويم املقّرر ويف املرحةل الثانية، ويف حال وافقت ادلول الأعضاء عىل عقد اجامتع مجعيات الويبو 
جراء كتايب، فا هنا  بريل  27بأأن يعّمم، يف س متنح لرئيس امجلعية العامة للويبو ترصحياً ا  مرشوعات القرارات ، 2020أأ

، يف شلك رّد كتايب سليب يف غياب اعرتاض رصحيو،  القادم يك تنظر فهيا، اخلاصة بتعيني املدير العامالوجهية 
قصاه الساعة أأايم تقوميية 7غضون  يف يرد جل أأ ، س ُتعترب تكل القرارات 2020مايو  4بعد الظهر من  5.00، أأو يف أأ

قرارا بعدم المتكّن تق ة.معمتد ي تصويت وعدم توخيهوا  جراء أأ لعامتد مرشوع القرار )مرشوعات القرارات( طبقا  نيا من ا 
ج ي اعرتاض رصحي عىل القرار املقرتح )القرارات املقرتحة( لال  ن أأ نه جيدر التشديد ابلتايل عىل أأ ن  يتعنّي راء الكتايب، فا  أأ

ن وجدت، وفقا للنظام حيّدد بوضوح طبيعة الاعرتاض ابلضبط لمتك ني رئيس امجلعية العامة من حتديد دللته القانونية، ا 
 ادلاخيل املنطبق.

ية بياانت كتابية تود ا دراهجا يف التقرير الرمسي  خرى لتقدمي أأ نه س يكون لدلول الأعضاء فرصة أأ ىل أأ وجتدر ال شارة ا 
جراء الكتايب يقترص عىل اعامتد اللالجامتع؛  ن الغرض من ال  جراء تقدم ذكل أأ قرارات قيد النظر، ول يتعنّي اس تخدامه ك 

و مداخالت عامة. فس ُيطلب من ادلول الأعضاء  ن تقدمادلول الأعضاء من خالهل مالحظات أأ راهجا ل د ،تكل البياانت أأ
قصاه  جل أأ ىل املكتب ادلويل يف أأ جهية . وبعد ذكل، س ُتعترب القرارات الو 2020مايو  7يف التقرير الرمسي لالجامتع، ا 

 .2020مايو  8معمتدة ويُعترب الاجامتع خمتامت يف 

جراء الكتايب املقرتح: طار ال   وفامي ييل موجز اجلدول الزمين للخطوات احملّددة يف ا 

بريل 20 جل )الساعة  أأ لدلول الأعضاء لتقدمي ردود توكيدية حمّدد بعد الظهر(  5.00أ خر أأ
و الاعرتاض عىل اقرتاح طريق منسقي اجملموعات( فامي خيص املوافقة  )عن أأ

جراء الكتايب.  ال 

بريل 27 خيطر به رمسيا ابلقرارات املزمع اختاذها  رئيس امجلعية العامة للويبو يصدر تعمامي أأ
 مايو. 8و 7يف اجامتع 

جل )الساعة  مايو 4 ي اعرتاض كتايب رصحي عىل  5.00أ خر أأ بعد الظهر( لس تالم أأ
 القرارات قيد النظر.

ج مايو 7 ي بياانت من ادلول الأعضاء  5.00ل )الساعة أ خر أأ بعد الظهر( لس تالم أأ
 ل دراهجا يف التقرير الرمسي لالجامتع.

 القرارات تُعترب معمتدة والاجامتع خمتمت. مايو 8
...\ 



A/60/3 
Annex I 
3 
 

C. N 3989 

 
 
 
 

خرى، بأأن جاحئة فريوس كوفيد ىل اختاذ تدابري اس تثنائية عىل صعيد لك  19-وجيدر التذكري، مّرة أأ العاملية قد دفعت ا 
ن  جراء الكتايب املقرتح يُعد نوعا من الاس تجابة يف هذا الس ياق، ول يتعنّي رشاحئ اجملمتع والسلطة ال دارية. وعليه فا  ال 

ادلول الأعضاء يف الويبو القادمة يف ظروف خمتلفة غري اس تثنائية. ومن املفهوم،  اعتباره سابقة لعقد اجامتعات مجعيات
جراء الكتايب يه  طار ال  ن القرارات املعمتدة يف ا  طار  قراراتعالوة عىل ذكل، أأ اخُتذت عىل حنو حصيح ومتوافق مع ال 

ي طعن. ن تكون حمّل أأ  القانوين املنطبق ول يتعنّي أأ

 

بريل  14  2020أأ
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طيب حتياته هيدي املدير العام ىل معايل وزير الشؤون اخلارجية ويترشف بأأن  للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأ ا 
ىل التعممي  بريل  14، املؤرخ C. N 3989يشري ا  ، بشأأن  سلسةل الاجامتعات الس تني مجلعيات ادلول الأعضاء 2020أأ

ي مجعيات الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو الثالث واليت س تجمتع يف دورات اس تثنائية يويم   8و 7يف الويبو، أأ
( ومجعية 2( امجلعية العامة للويبو، ادلورة الثانية وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشون(؛ )1: )2020 مايو

( ومجعية احتاد برن، ادلورة 3الاس تثنائية احلادية والثالثون(؛ ) احتاد ابريس، ادلورة اخلامسة وامخلسون )ادلورة
 والعرشون(. مسةوالأربعون )ادلورة الاس تثنائية اخلا التاسعة

حلاقاً ابلقرتاح الوارد يف التعممي  ن النصاب القانوين املطلوب والأغلبية الالزمة C. N 3989وا  أكيد يف هذا التعممي أأ ، نوّد التأ
جراء كتايب يويم  جل تعيني  8و 7قد حتققا، مما يتيح، بشلك اس تثنايئ، عقد اجامتع مجعيات الويبو يف شلك ا  مايو من أأ

بأأن القادم. وابلتايل فقد منحت ادلول الأعضاء، مبوافقهتا عىل الاقرتاح، ترصحياً لرئيس امجلعية العامة للويبو املدير العام 
بريل  27يعّمم، يف  يف غياب و ، مرشوعات القرارات الوجهية اخلاصة بتعيني املدير العام القادم يك تنظر فهيا،2020أأ

قصاه الساعة  7غضون  يف اعرتاض رصحي، يف شلك رّد كتايب سليب يرد جل أأ و يف أأ ايم تقوميية، أأ بعد الظهر من  5.00أأ
 .س ُتعترب تكل القرارات معمتدة، 2020 مايو 4

 

بريل  22  2020أأ
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طيب حتياته  رئيس امجلعية العامةهيدي  ىل معايلللمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أ   وزير الشؤون اخلارجية ا 
ىل ويترشف بأ   بريل  14، املؤرخ C. N 3989التعممي ن يشري ا  عيات سلسةل الاجامتعات الس تني مجل، بشأ ن 2020أ 

، املؤرخ C. N 3990، والتعممي 2020مايو  8و 7يويم  عقدها املقّرر( مجعيات الويبوادلول ال عضاء يف الويبو )
بريل  22 شلك اس تثنايئ، عقد ، اذلي يؤكّد بأ ن النصاب القانوين املطلوب وال غلبية الالزمة قد حتققا، مما يتيح، ب2020أ 

جل تعيني املدير العام القادم.  جراء كتايب من أ  ادلول ال عضاء  ابلتايل فقد منحتواجامتع مجعيات الويبو يف شلك ا 
 ا وتعمتدها يف هناية املطاف.للرئيس ترصحياً بتعممي مرشوعات القرارات الوجهية بشأ ن تعيني املدير العام القادم يك تنظر فهي

ن تتخذهامويف هذا الصدد،  جراء الكتايب مجعيات الويبو يوّد الرئيس تبليغ مرشوعي القرارين التاليني املزمع أ  ، يف شلك ال 
من  5، والفقرة A/60/2من الوثيقة  5، كام هو مبنّي يف الفقرة 2020مايو  8و 7املذكور أ عاله، يويم 

 ، عىل التوايل:.WO/GA/52/1 Rev الوثيقة

ن امجلعية العامة للويبو  ىل ما ييل:"ا   ومجعييت احتادي ابريس وبرن، لك فامي يعنيه، مدعوة ا 

 ؛A/60/2من الوثيقة  3النظر يف ترش يح جلنة الويبو للتنس يق املشار ا ليه يف الفقرة  "1"

ىل  2020 أ كتوبر 1وتعيني الس يد دارين اتنغ مديراً عاماً للمدة من  "2"  ."2026سبمترب  30ا 

ن امجلعية العامة للويبو مدع ىل "ا  تعيني املدير العام، كام يه واردة يف املرفق ال ول من  املوافقة عىل رشوطوة ا 
 "..WO/GA/52/2 Prov الوثيقة

وفامي خيص القرار املقرتح بشأ ن رشوط تعيني املدير العام، يُرفق هبذا التعممي ملخص أ عده الرئيس 
ورد فيه ( .WO/GA/52/2 Prov )الوثيقة بني اليت جرت لرمسية والتبادلت الوجهية ابلتفصيل املشاورات غري اوأ 

عضاء الفريق العامل املعين برشوط تعيني املدي ىلو ب )الفريق العامل(، ر العام املنتخ  أ  فضت ا  اتفاق غري رمسي بني  أ 
 الرشوط. ادلول ال عضاء حول تكل

\... 
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جراء الكتايب الوارد يف التعممي  وجيدر التذكري بأ نه تقّرر، معالً  وعىل حنو ما اتفقت عليه ادلول ال عضاء،  C. N 3989ابل 
نه يف قصاه الساعة  7غياب اعرتاض رصحي، يف شلك رّد كتايب سليب يرد يف غضون  أ  جل أ  و يف أ  ايم تقوميية، أ  أ 
 ، س ُيعترب مرشوعا القرارين الواردين أ عاله معمتدين.2020 مايو 4الظهر من  بعد 5.00

ية بياانت كتابية توّد ا دراهجا يف  خرى لتقدمي أ  يضاً بأ نه س يكون لدلول ال عضاء فرصة أ  ويف هذا الس ياق، جيدر التذكري أ 
جراء الكتايب يقترص عىل اعامتد  ن الغرض من ال  قيد النظر، ول يتعنّي  ينالقرار  يمرشوعالتقرير الرمسي لالجامتع؛ ذكل أ 

جراء تقدم ادلول ال عضا ن تقدم اس تخدامه ك  و مداخالت عامة. ويُطلب من ادلول ال عضاء أ  ء من خالهل مالحظات أ 
قصاه  جل أ  ىل املكتب ادلويل يف أ  . وبعد ذكل، 2020مايو  7تكل البياانت، ل دراهجا يف التقرير الرمسي لالجامتع، ا 

 .2020مايو  8خمتامتً يف  اجامتع مجعيات الويبو كونوي ينمعمتد انجهيالو  انالقرار  س يكون

بريل  27  2020أ 

 
 [.WO/GA/52/2 Prov الوثيقة]تيل ذكل 

 



 

A 

 

WO/GA/52/2 PROV. 

 ابل نلكزييةال صل: 

لتارخي:   2020أ بريل  27ا

 ويبولل العامةاجلمعية 

 الدورة الثانية واخلمسون )الدورة االستثنائية الثامنة والعشرون(
 2020 مايو 8و 7جنيف، 

 ملخص الرئيس
 الرئيس من ا عداد

بريل  20اتفقت ادلول ال عضاء يف الويبو، يف  .1 ، عىل اقرتاح املدير العام للويبو، الوارد يف 2020أ 
مايو للجمعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن  8و 7، بشأ ن عقد دورة يويم C. N 3989 التعممي

جراء كتايب. ومبوجب ذكل،  لغرض تعيني املدير العام املقبل للويبو، اس تثنائياً  ادلول ال عضاء لرئيس  منحتيف شلك ا 

 .بتعممي مرشوعات القرارات للنظر فهيا واعامتدها يف هناية املطافترصحياً امجلعية العامة 

وحسب املامرسة السابقة، ينبغي تعيني "الفريق العامل املعين برشوط تعيني املدير العام املنتخب" )الفريق  .2

و تعمتدها. ويرتأ س رئيس  العامل( من قبل امجلعية العامة ليقدم توصيات بشأ ن هذه الرشوط يك حتددها امجلعية العامة أ 

عضاء الفريق العامل امجلعية العامة الفريق العامل ويكون رئيس جلنة ال تنس يق هو انئب رئيس الفريق العامل. ويتأ لف أ 

آخرون من: ) ( ومنسقي اجملموعة ال فريقية، ومجموعة 2لتنس يق؛ )الويبو لوجلنة  للويبو انئيب رئيس امجلعية العامة (1ال

ورواب الرشقية، ومجموع آس يا الوسطى والقوقاز وأ  آس يا واحمليط الهادئ، ومجموعة بدلان أ ورواب الوسطى بدلان أ ة بدلان أ 
 والبلطيق، واجملموعة ابء، ومجموعة بدلان أ مرياك الالتينية والاكرييب، والصني.

، وموافقة ادلول ال عضاء مع الاقرتاح اخلاص ابمليض قدماً  ، ومتاش ياً 19-ونظرا للقيود املفروضة بسبب جاحئة كوفيد .3

جراء كتايب، اقرتح الرئيس اتباع هنج  يف هناية املطاف عىل امليض قدماً  جراء هذه الاجامتعات اس تثنائياً يف شلك ا  وا 

زاء معل الفريق العامل. ن يعقد WO/GA/52/1 Rev. وكام هو مفصل يف الوثيقة اس تثنايئ مماثل ا  ، اقرتح الرئيس أ 
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ات بشأ ن رشوط تعيني املدير الفريق العامل اجامتعه بناء عىل دعوة غري رمسية ويرشع يف مشاورات معه لتقدمي توصي

الرئيس،  اذلي أ عده لخصهذا املالعام. وكام هو مقرتح يف تكل الوثيقة، س تدرج نتاجئ تكل املشاورات غري الرمسية يف 

جراء الكتايب اذلي وافقت عليه ادلول ال عضاء و  طار ال  اذلي سريفق بتعممي حيتوي عىل القرارات املقرتحة لالعامتد يف ا 

 الويبو. مايو مجلعيات بشأ ن عقد دورة

آرائه وتعليقاته بشأ ن مرشوع عقد املدير العام  .4 ىل تقدمي أ ولهذه الغاية، دعا الرئيس الفريق العامل ا 

بريل  20( حبلول WO/GA/52/1 Rev. الوثيقة )مرفق و توصيات جرى 2020أ  ي اقرتاحات أ  ، يك يتس ىن ا دراج أ 
ىل اتفاق غري رمسي يف مرشوعات القر  بريل  27ارات املعممة يف التوصل بشأ هنا ا  يضا اجامتعاً . ونظّ 2020أ  م الرئيس أ 

بريل  22افرتاضياً مع الفريق العامل يوم ال ربعاء   .2020أ 

ن  22ويف الاجامتع اذلي عقد يف  .5 ىل أ  ولً ا  بريل، أ شار الرئيس أ  جيابت قد ردّ  دوةل عضواً  151أ  لتأ كيد  ابل 

جراء الكتايب، و  رفق هبا هذا امللخص  حياً ترص بذكل قدمت موافقهتا عىل ال  للرئيس بتعممي مرشوعات القرارات اليت أ 

عرب لك من رئيس جلنة الويبو للتنس يق، سعادة الس يد  اذلي أ عده الرئيس، واذلي يتناول املشاورات غري الرمسية. وأ 

ل ابغاي هامانيه، املمثل ، سعادة الس يد ا سامعيللويبو فرانسوا ريفاسو، املمثل ادلامئ لفرنسا، وانئبا رئيس امجلعية العامة

يران ال سالمية(، وسعادة الس يد فيكتور دوليدز، املمثل ادلامئ جلورجيا، وانئب رئيس جلنة الويبو -)مجهورية ادلامئ ل 

ندونيس يا، عن تأ ييدمه للعملية غري الرمسية اجلارية  يروين، انئب املمثل ادلامئ ل  ندراينو ا  للتنس يق، سعادة الس يد أ 
 يد النظر عىل حد سواء.وملرشوع العقد ق

عضاء مجموعاهتم. وحتدث وفد زمبابوي  .6 آراهئم ابلنيابة عن أ  ن يعربوا عن أ ىل منسقي اجملموعات أ  مث طلب الرئيس ا 

عرب عن تأ ييده للرشوط املقرتحة لتعيني املدير العام ونص العقد بصيغته احلالية.  ابمس اجملموعة ال فريقية، وأ 

آس يا واحمليط الهادئ ابمس مجموعة وفد س نغافورةوحتدث  .7 اثر ثالث نقاط بشأ ن العملية ومضمون  ،بدلان أ وأ 

ي تعيني املدير العام املقبل وحتديد رشوط تعيينه؛ )الوقت ذاته( ينبغي اعامتد القرارين يف 1رشوط التعيني: ) ّن 2، أ  ( وا 
ن تقترص 3لحئته؛ )يف اتفاقية الويبو ونظام موظفي الويبو وكذكل  منصوص علهيااملدير العام  رشوط تعيني ( وينبغي أ 

ي تغيريات يف العقد عىل التحديثات والتفاصيل التقنية، مثل توارخي العقد وأ سامء ال طراف.  أ 

ن  .8 ىل أ  ورواب الرشقية، وأ شار ا  آس يا الوسطى والقوقاز وأ  وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ

ن النص احلايل اس تحقاقات املدير العام متسقة مع املعايري اخلاصة  ن مجموعته ترى أ  ابلرؤساء التنفيذيني للوكلت، وأ 

ن  ن يرتك عىل حاهل. وذكر أ  عىل الطرائق اليت عرضها الرئيس،  توافق مجموعتهللعقد يامتىش مع املامرسة املتبعة وينبغي أ 

آراء. تعربو  ىل حل يقبهل امجليع وحيظى بتوافق ال ملها يف التوصل ا   عن أ 

ن أ كرث من وحتدث وفد لتفيا اب .9 عرب عن رسوره لسامع أ  ورواب الوسطى والبلطيق، وأ   150مس مجموعة بدلان أ 

جراء الكتايب بلغت  دوةل عضواً  عضاء مجموعته بشأ ن ال  ن نس بة رد وقبول أ  جراء الكتايب، وذكر أ  %. 100قد قبلت ال 

نه س يكون من الصعب  خرى، وأ ضاف أ  ي اقرتاحات أ  نه مل ير أ  ىل أ  ظل الظروف الاس تثنائية يف  –وأ شار املنسق ا 

ن يعمتد  –احلالية  وىص بأ ن يتبع الفريق العامل املامرسة احلالية وأ  ي اقرتاح. وبناء عىل ذكل، أ  جراء مفاوضات بشأ ن أ  ا 

يضاً  ّ  مرشوع العقد بصيغته املقرتحة. وأ شار أ  نه قد يتوق ىل أ  مقرتحة لفرتة الولية التالية للمدير  ع العمل عىل تعديالتا 
جراء املفاوضات بشأ هنا.تستبدأ  بعد ست س نوات، واليت س العام، اليت فضل ل   تاح للفريق العامل فرصة أ 
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 دت الصني دمعها لنص العقد بصيغته احلالية.وأ كّ  .10

ن اتفاق أ كرث من  .11 ىل أ  ملانيا ابمس اجملموعة ابء، وأ شار ا  جراء الكتايب هو  اً دوةل عضو  150وحتدث وفد أ  عىل ال 

ن معدل الرّد والقبول للمجموعة ابء بلغ  عرب عن رسوره بتأ كيد أ  يضاً نتيجة جيدة، وأ  ىل 100نس بة أ  %. وأ شار املنسق ا 

ربع نقاط ويه: ) ن تؤيد مجموعته نص العقد بصيغته احلالية 1أ  عام  يفولية املدير العام اليت ستبدأ  فامي خيص مدة ( ميكن أ 

عضاء اجملموعة ابء من املشاركة بفعالية يف املناقشات بسبب الظروف الاس تثنائية الراهنة، مل يمتكّ و  (2؛ )2020 ن أ 

ن اجملموعة ابء س متتنع عن ا دخال تغيريات نصية يف هذا الوقت، ولكهنا طلبت ا  وذلكل ف (3بشأ ن التعديالت املقرتحة؛ )
ن يعقد رئيس امجلعية العامة، قبل مجعيات عام   دةرات غري رمسية بشأ ن التعديالت املمكنة فامي يتعلق مب، مشاو 2021أ 

ن يذكر ذكل يف هذا امللخص اذلي أ عده الرئيس.4؛ )2026عام  اليت ستبدأ  يفولية املدير العام   ( وطلبت أ 

عرب عن تقديره ل عداد واثئق العمل و  .12 جراء وحتدث وفد جاماياك ابمس مجموعة بدلان أ مرياك الالتينية والاكرييب، وأ  ا 

جراء الكتايب. وأ شار  جياب عىل ال  املشاورات، وعن رسوره لسامع العدد الكبري من ادلول ال عضاء اليت ردت ابل 

ن  ن عدداً من ال عضاء قّدم تعقيبات، وأ  عضاء مجموعته بشأ ن مرشوع نص العقد، وذكر أ  نه تشاور مع أ  ىل أ  املنسق ا 

آخر ل نه يزال يتشاور مع العوامص. و  البعض ال ي اقرتاحات بشأ ن التعديالت، و مل أ علن أ  ن يتلق أ  وحض أ  عضاء اجملموعة أ  أ 

ّ  اذلين قدموا تعقيبات ىل أ هنم يفضلون جتن ثبتت فعاليهتا، قد أ شاروا ا  ب ا دخال تغيريات نظراً ل ن رشوط العقد احلالية أ 

بقاء "الوضع الراهن" هو ن ا  جراء مفاوضات يف غياب اجامتعات مبارشة. وابلتايل فا  ن من الصعب ا  فضل املمكن.  وأ  أ 
نه س يكون من  ىل القانون ادلويل وقواعد الويبو املعمول هبا. وذكر أ  ن تستند ا  ية تغيريات ينبغي أ  ن أ  وأ ضاف املنسق أ 

ي تغيري والتفاق عليه ل ن بعض العوامص تعمل يف ظل تدابري طارئة، مما ، الصعب يف هذه الظروف، النظر يف أ 

 س يتسبب يف حدوث تأ خريات.

ية تعليقات ا ضافية ويف ختام الا .13 ن حييل أ   قبل هناية ادلوام منجامتع، طلب الرئيس من الفريق العامل أ 

بريل  23 يوم ، يك يتس ىن ا دراهجا عىل النحو الصحيح يف ملخص الرئيس ويف مرشوعات القرارات، حسب 2020أ 

خرى. ية تعليقات أ   الاقتضاء. ومل ترد أ 

ن يويص لس يد دارين اتنغ مديراً عاماً، قرّ وبناء عىل ما س بق، وبعد النظر يف رشوط تعيني ا .14 ر الفريق العامل أ 

عند تعيني الس يد فرانسس  2014يف عام للويبو اليت وافقت علهيا امجلعية العامة ذاهتا ابلرشوط للويبو امجلعية العامة 

س هتلكني جلنيف. غري، مع تعديلها لتربز تسوية تضخم س نوية فامي خيص بديل السكن والمتثيل وفقاً ملؤرش أ سعار امل

ىل بديل المتثيل والسكن املنصوص علهيام يف العقد، تلقى الفريق العامل، يف بداية املشاورات غري الرمسية،  وابل ضافة ا 
ىل املعايري املالية لنظام ال مم املتحدة املوحد ال جرتقديراً تقريبياً قّدمه املكتب ادلويل بشأ ن   الشهري للس يد اتنغ استناداً ا 

. وترد رشوط تعيني الس يد دارين اتنغ مديراً عاماً للويبو، عىل النحو الوارد يف مرشوع العقد 2020 مارسيف  ةاملنطبق

رشادي لل    لهذا امللخص اذلي أ عده الرئيس. ،عىل التوايل ،الشهري، يف املرفقني ال ول والثاين جروالتقدير ال 

 ]ييل ذكل املرفق ال ول[
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د  املدير العام عق

 

برم هذا العقد يف   2020 ]...[من شهر يوم ]...[ أ 

 

 بني

 

للملكية الفكرية ملنظمة العاملية   ا

 (أ و خمترص "الويبو" )املشار ا لهيا فامي بعد بلكمة "املنظمة"

 

 اتنغ دارين والس يد

 

ن  .أ لف " من اتفاقية ا نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية )املشار ا لهيا فامي بعد بعبارة 1("2)6املادة حيث أ 

ن امجلعية العامة للويبو تعنّين املدير العام  "اتفاقية  بناء عىل ترش يح جلنة الويبو للتنس يق.للويبو الويبو"( تنص عىل أ 

ن املادة  .ابء ن يعنين املدير العام 3)9وحيث أ  ملدة حمددة للويبو ( من اتفاقية الويبو تنص، من مضن ما تنص عليه، عىل أ 

ن تتوىل امجلعية العامة   حتديد مدة التعيني ال ول ومجيع رشوط التعيني ال خرى.للويبو ل تقل عن ست س نوات، وأ 

ن تنهتيي وفقا ل .جمي ن مدة التعيني ميكن أ  ل حاكم املعنية كام وردت يف اتفاقية الويبو ويف نظام موظفي الويبو وحيث أ 

 ولحئته املطبقني يف املكتب ادلويل للويبو.

ن امجلعية العامة للويبو قد  دال. ، بناء عىل ترش يح جلنة 2020مايو  8للويبو يف  عاماً  مديراً  اتنغالس يد  عيّنتوحيث أ 

 الويبو للتنس يق.
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 ما ييل: مت مبوجبه التفاق عىل

 مدة التعيني

 .2020أ كتوبر  1ست س نوات، ابتداء من حمّددة بللويبو مدة  عاماً  مديراً  اتنغالس يد يرسي تعيني  .1

 املرتب والبدلت

 طوال مدة تعيينه ما ييل: اتنغللس يد تدفع املنظمة  .2

 لل مم املتحدة ويقع مقّرها يف جنيف؛رئيس وكةل متخصصة اتبعة ل أ عىل مرتب يُدفعيعادل  صافياً  س نوايً  مرتباً  (1)

ً  62,870قدره  وبدل متثيل س نوايً  (2)  ؛*نيفجل املس هتلكنيعىل أ ساس مؤرش أ سعار  ، ويمت حتديثه سونياً سويرسايً  فرناك

ً  77,145قدره  وبدل سكن س نوايً  (3) مؤرش أ سعار املس هتلكني عىل أ ساس  ، ويمت كذكل حتديثه س نوايً سويرسايً  فرناك

 .جلنيف

 د ما يتطلب ذكل من نفقات.ل غراض املهامت الرمسية وتسدّ  س يارة وسائقاً  اتنغالس يد وتضع املنظمة حتت ترصف  .3

 ابمحلاية ال منية املناس بة، حسب الرضورة. اتنغوحياط الس يد  .4

 املعاش التقاعدي

 ذكل الصندوقلنظام   املتحدة وفقاً املشاركة يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ال مم اتنغّق للس يد حت .5

 .يف امجلعية العامة لل مم املتحدةلل سلوب املعمتد  د وفقاً ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي احملدّ  جرلل   ، ووفقاً ولحئته

  

                                              
حصاء. )CPI(مؤرش أ سعار املس هتلكني جلنيفيصدر  *  عن مكتب كنتون جنيف لال 
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 موظفي الويبو ولحئتهتطبيق نظام 

املطبقني يف املكتب ادلويل  تهاملوظفني ولحئاملنصوص علهيا يف نظام ل الواجبات ويتحمّ ابحلقوق  اتنغالس يد ع يمتتّ  .6

 للويبو، ما مل ينص هذا العقد عىل خالف ذكل.

 ّ ثبااتً ذلكل، وق  2020 .[ من شهر ]...[.يوم ].يف ع الطرفان عىل هذا العقد وا 

 

 

   

 معر زنيرب

 رئيس

 امجلعية العامة للويبو

 اتنغ دارين 

 

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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 الثاين املرفق
 

ل جر الشهري   املدير العام –ا

رشادياحلساب عبارة عن   س يد دارين اتنغ بصفته مديراً عاماً للويبواذلي س يحصل عليه اللل جر الشهري  تقدير ا 

 (*2020يف مارس  املنطبقة املعايريمن نظام املوظفني وعىل أ ساس  5-3و 1-3طبقاً للامدتني 
ىل   الواردين يف هذا العقد(السكن بدل المتثيل وبدل )ابل ضافة ا 

 

 املرتب الصايف الشهري
 فرناكً سويرسايً  12]   13,643.20( : x 0.97دولراً أ مريكياً  782'168])

 
 جنيفتسوية مقر العمل يف 

 فرناكً سويرسايً  12]  10,669.00( : x 0.97 x 0.782دولراً أ مريكياً  782'168])
ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ.........................................................................................ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــ

 
 فرناكً سويرسايً  24,312.20

 
 ملوظفي ال مم املتحدةاملشرتك للمعاشات التقاعدية صندوق المسامهة املدير العام يف 

 فرناكً سويرسايً  12]   2,489.00( : x 0.97 x 0.079دولراً أ مريكياً  766'389])
 

 فرنك سويرسي 298.00     (**الاجامتعيالضامن مسامهة املدير العام يف تأ مني 
ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ.........................................................................................ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــ

 
ل جر الشهري ً  21,525.20   ا  فرناكً سويرساي

 
 
 

ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
 فرناكً سويرسايً  0.97 =دولر أ مرييك  1: 2020مم املتحدة يف مارس املعمول به يف ال  سعر الرصف الرمسي  (*

 78.20: 2020..........مضاعف تسوية مقر العمل املطبق يف جنيف يف مارس 
 مشمولنيمسامهة املدير العام فقط يف التأ مني الصحي؛ املعالون غري  (**

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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 C. N 3992 

 

ىل سلسةل  طيب حتياته ويترشف بأ ن يشري ا  هيدي رئيس امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أ 
ي ، 2020 مايو 8و 7يويم  املقّرر عقدهاالاجامتعات الس تني مجلعيات ادلول ال عضاء يف الويبو )مجعيات الويبو(  أ 

: 2020 مايو 8و 7الث واليت س تجمتع يف دورات اس تثنائية يويم مجعيات الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو الث
( ومجعية احتاد ابريس، 2امجلعية العامة للويبو، ادلورة الثانية وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشون(؛ ) (1)

وال ربعون  ادلورة التاسعة ( ومجعية احتاد برن،3الاس تثنائية احلادية والثالثون(؛ ) ادلورة اخلامسة وامخلسون )ادلورة
 والعرشون(. )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة

حلاقاً ابتفاق ادلول ال عضاء يف الويبو عىل عقد مجعيات الويبو جراء كتايب وا  كام هو حمّدد يف الوثيقة  اس تثناءً  يف شلك ا 
A/60/C. N 3989 كام هو مؤكّد يف الوثيقة ، وA/60/C. N 3990 ن يدعو ادلول آن يف أ  ، يرغب رئيس امجلعية العامة ال

ىل ال عضاء وكذكل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وسائر الكياانت املقبوةل بصفة مراقب يف الويبو،  ا 
ن تقّدم  لمتس من ادلول ال عضاء مجلعيات الويبو املذكورة. وي  الرمسي التقرير يف ا دراهجا مضن ترغب اليت كتابية البياانت الأ 

ن ترسل تكل البياانت ىل املكتب ادلويل يف شلك وثيقة ا لكرتونية عىل العنوان  ،يف الويبو أ  ل دراهجا يف تقرير الاجامتع، ا 
 .2020 مايو 7قبل اخلامسة مساء من يوم  LegalCounsel@wipo.intال لكرتوين 

ىل ن يشري ا  يضا أ  ن ويوّد رئيس امجلعية العامة للويبو أ  ثناء الاجامتعات احلضورية  أ  الرشوط الاعتيادية اليت تنطبق معوما أ 
عداد تقرير موّحد يعكس البياانت املقّدمة مبسوف تطبّق كذكل يف هذا الس ياق، فامي يتعلق بطول البياانت  ا يسمح اب 

لكمة  1000ل تتجاوز ويضمن يف الوقت ذاته الفعالية يف معليات الرتمجة والتوزيع. ولهذا الغرض، ينبغي للبياانت أ  
ىل ا مة ابمس مجموعات الويبو، ابلنس بة ا  ىل البياانت اليت  750ولبينات املقدَّ هبا ادلول ال عضاء يف  تديللكمة ابلنس بة ا 

ىل البينات اليت  500والويبو،  هبا املراقبون. ويف حال تقدمي بيان يتجاوز هذا احلد ال قىص، س يعمل  يديللكمة ابلنس بة ا 
 املكتب ادلويل عىل اختصاره مبا يكفل الاخزتال يف تقرير الاجامتع.

بريل  29  2020أ 
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ىل سلسةل  طيب حتياته ويترشف بأ ن يشري ا  هيدي رئيس امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أ 
ي مجعيات الويبو والاحتادات اليت تديرها ، الويبو(عضاء يف الويبو )مجعيات الاجامتعات الس تني مجلعيات ادلول ال   أ 

امجلعية العامة للويبو، ادلورة الثانية  (1: )2020 مايو 8و 7يف دورات اس تثنائية يويم  اجمتعتالويبو الثالث واليت 
( ومجعية احتاد ابريس، ادلورة اخلامسة وامخلسون 2وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشون(؛ )

وال ربعون )ادلورة الاس تثنائية  ( ومجعية احتاد برن، ادلورة التاسعة3الاس تثنائية احلادية والثالثون(؛ ) دلورة)ا
 والعرشون(. اخلامسة

حلاقاً  جراء كتايب )انظر التعممي الويبو ابلقرار اذلي اختذته ادلول ال عضاء والقايض بعقد مجعياتوا  ، اس تثناءً، يف شلك ا 
C. N 3989 بريل  14، املؤرخ بريل  22، املؤرخ C. N 3990، والتعممي 2020أ  (، معّم الرئيس مرشوعي 2020أ 

بريل  27، املؤرخ C. N 3991قرارين بشأ ن تعيني املدير العام القادم للويبو يف التعممي  ، يك تنظر فهيام 2020أ 
ن املكتب ادلويل للويبو بأ ن يعلن ال عضاء. ويف هذا الصدد، يترشف الرئيس  ادلول ي اعرتاض رصحي عىل أ  مل يس تمل أ 

و حىت الساعة  7، يف غضون ّد كتايب سليبر مرشوعي القرارين، يف شلك  ايم تقوميية أ  مساءً من يوم  اخلامسةأ 
 .2020 مايو 4

 وبناء عليه، اعُتمد القراران التاليان:

ن امجلعية العامة للويبو ومجعييت احتادي ابريس وبرن، لك فامي يعنيه،  يف ترش يح جلنة الويبو للتنس يق نظرت "ا 
جامع تعيني  A/60/2من الوثيقة  3املشار ا ليه يف الفقرة  للمدة للويبو الس يد دارين اتنغ مديراً عاماً وقّررت ابل 

ىل  2020 أ كتوبر 1من   ."2026سبمترب  30ا 

ن امجلعية العامة للويبو  جامع"ا  يف املرفق ال ول من  تعيني املدير العام، كام يه واردة عىل رشوط وافقت ابل 
 ."WO/GA/52/2 الوثيقة

وس ُيدرج القراران املذكوران أ عاله، مع البياانت الكتابية املُقدمة من ادلول ال عضاء يف الويبو واملراقبني واملدير العام 
 للجمعيات سيُتاح يف الوقت املناسب.املنتَخب، يف تقرير عام 

 جامتعات الس تني مجلعيات الويبو.ويترشف الرئيس بأ ن يعلن عن اختتام سلسةل الا

 2020 مايو 8
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