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 مكتب براءات االختراعمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )مكتوب مقدم من األبيان 

عضاء في المنظمة العالمية للملكية ألجمعيات الدول ال 61جتماعات سلسلة اإل إلى (لمجلس التعاون

 2020 سبتمبر 25-21 خالل الفترةالمنعقده   - الفكرية

 

لمجلس  مانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )مكتب براءات االختراعاإلتهدي 

 .إلى الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )وايبو( طيب تحياتهاأ (التعاون

 ، رئيسالالسيد 

ً ب هذه  نعقديبو، والتي تاعضاء في منظمة الولجمعيات الدول األ 61الدورة عقد نرحب بادئا

كما هو مبين في  والمشاركة عن بعد،في مقر المنظمة يجمع بين الحضور المباشر المرة في شكل 

حترازية جراءات اإلاستجابة لإل، وذلك 2020غسطس أ 6وتاريخ  A/61/C. N 4026الوثيقة رقم 

لدورة عداد والترتيب لهذه اشكرنا لكم ولفريقكم على اإل معربين عن .كورونافيروس المصاحبة لجائحة 

 عمالها كل النجاح.أل ، متمنينلتي نمر بها جميعاة استثنائيف اإلوهذا الظرضل في 

ً  ق مديراً ناتارين د السيد تعيينعن تهانينا ل اً مجددهذا المقام أن نعبر  ويسرنا في لمنظمة  عاما

القادمة، خالل الفترة ، متمنين له كل النجاح في مهامه 2020كتوبر أ 1سنوات تبدأ في  6الويبو لمدة 

سيما في ضل بروز تقنيات الذكاء ، والمستجدات تحدياتمن ال نمط جديدتنطوي على س نعتقد أنها التي

 ،ذلكتجاوز ل نشطتهاأوتوجيه  ق المنظمةفريفي قيادته ل ونحن على ثقة بقدرة السيد تاريناإلصطناعي. 

 .مزيد النمو والكفاءة نحووالمضي بأعمالها 

السيد فرانسيس مدير عام المنظمة متناننا للجهود التي بذلها إن نعبر عن شكرنا وأكما يسرنا 

على من أمستويات و ،نمواً في أعمالهاوالتي سجلت خاللها  ،لمنظمةا خالل فترتي توليه قيادة غاري

 .الماليةستدامة إلا

 

 ، السيد الرئيس

فيروس وباء تفشي عيات اقتصادية في معظم دول العالم تعاني من تدال تزال األنظمة اإل

 ، بما في ذلكمنيةواأل جتماعيةواإل قتصاديةالصحية واإلوالتحديات اآلثار من  مخلفا الكثير، كورونا

األجهزة والمعدات والمواد الضرورية ومنها إختالل إنتقال السلع وسالسل اإلمداد حول العالم، 

ن تواجه المنهجية أهمية أمعتقدين في هذا الصدد  .نسان والبيئة المحيطة بهاإلسالمة للمحافظة على 

 . لها الحلول الناجعة تعمل على ايجادن أالقادمة لعمل المنظمة هذه التحديات والمستجدات و

 

 السيد الرئيس،

قتصادية واللوجستية الناتجة تراع لمجلس التعاون للتداعيات اإلاستجابة من مكتب براءات االخ

الهادفة إلى تخفيف اآلثار  ات في حينه عدد من اإلجراءالمكتب  اتخذفيروس كورونا،  عن جائحة
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، ومساعدتهم في المحافظة على طلبات براءات االختراع حول العالمووكالء واألعباء على مقدمي 

مع  ال يتعارضالمقررة بما ، ومن ذلك تمديد المهل الزمنية االختراعحقوقهم في طلبات وبراءات 

توفير بعض  إضافة إلىوذلك ، لنظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون القانونيةنصوص ال

 . جرائيةالمرونات اإل

 

 السيد الرئيس، 

ً دوراً  ،وال تزال وإتفاقياتها الدوليةالملكية الفكرية  منظومة تمثل في تحفيز مراكز  محوريا

لوصول ل ،مستوى العالمالخاص على و ين العامالقطاعمن  كالً لدى  بتكارواإل التطويرمعاهد و بحاثاأل

وتطبيقات  واألدوات الطبيةجهزة األتطوير و ،Covid 19فيروس لوباء الناتج عن لوعالج لقاح لى إ

وذلك إضافة إلى ، الصحية آثارهمن تقليل د من تفشيه والحالو رصده تساهم فيالتي  ،الهواتف الذكية

عيل المرونات وتف ،والجوائح العامة الطواري في حاالت تنظيم استغالل الحقوق الفكرية المرتبطة بذلك

 .ومنها اتفاقية التريبس ،تفاقيات الدولية في هذا الجانبالتي نصت عليها  اإل

 

 المنظمةالذي تقوم به والنوعي لدور الهام في امزيداً من التوسع والنمو  متطلعين في الختام، إلى

، والبيئية يساعد في مواجهة الجوائح الصحية ،إرساء نظام دولي للملكية الفكرية متوازن وفعالفي 

  . ويراعي مختلف مستويات التنمية ،بداعيحفز على اإلبتكار واإلو

 .للجميع بدوام الصحة والسالمةمع تمنياتنا 
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