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 حضرات السیدات والسادة الحضور الكرام

الجمعیة العامة للدول األعضاء  لتفانیھما وجھودھما في تنظیم واألمانة العامة لرئیس الجمعیة العامة تقدیرهأن یعرب عن بالدي یود وفد  

 .19-جائحة كوفید المستمرة الناتجة عن في ظل الظروف الصعبة 

، خاصة فیما یتعلق األطراف على مستوى النظام الدولي متعددجائحة أھمیة تعظیم دور الملكیة الفكریة الأثبتت التحدیات التى فرضتھا لقد 

الدور الذي برز بشكل الصحة،  وباألخص مجال كافة ت التنمیة التي تعم فوائدھا على الدولدعم جھود البحث فى مجاال بدور الوایبو فى

وعلى رأسھا الوایبو مع  ةكبیر مؤخراً فیما یتعلق بإتاحة النفاذ إلى الدواء وما یصاحب ذلك من محددات تتطلب تعاون المنظمات الدولی

 بھدف تجاوز ھذه األزمة. التقنیة عاونھا مع الحكومات الوطنیة لتذلیل الصعوباتباإلضافة إلى ت ،بعضھا البعض

ً على أحد حجم األضرار اإلقتصادیة التي خلفتھا االبتكار األمر الذي فرض ضرورة تمكین قطاع ، على المجتمعاتالجائحة  لیس خفیا

والمشاریع المختلفة، وقد قام األردن بالتعاون مع الوایبو لضمان إستدامة النمو اإلقتصادي عبر المبادرات من أي وقت مضى  أكثر

لما تولیھ المملكة من إھتمام   IPAS 4.0نظام إدارة الملكیة الصناعیةمن  المستفیدة أوائل الدول من أصبح األردن بتجسید ھذا التوجھ، ف

 لتجاریة والتصامیم.اإلختراع والعالمات ا اتفي مجاالت براء للتكنولوجیا الحدیثة والذكاء اإلصطناعي

مشروع  حیث نفذ األردن بدعم من الوایبو، في مجال دعم القطاع التعلیمي الوطني یبواالتقنیة المقدمة من الو المساعدةكما یثمن األردن 

بھا تحدیث سیاسات الملكیة الفكریة الخاصة  منتمكنت جامعة أردنیة  11 شمل، والذي الوطنیةسیاسات الملكیة الفكریة للجامعات 

وفي ھذا الصدد ال یسع وفد بالدي إال ان یشاطر مدیر عام   في حال عدم إمتالكھا لتلك السیاسات مسبقاً.وإستحداث سیاسات جدیدة 

المنظمة وفریقھ رأیھ السدید في ان یستھدف خطاب المنظمة الوصول الى الجماھیر المختلفة ومباشرة وذلك اذا اردنا تحقیق اھداف 

صوتھم لیس فقط مسموعا بل جزء  بحیث یكونالتي تواجھ عالمنا بسرعة وخفة وبمشاركة واسعة من جمیع الشركاء  المنظمة والتحدیات

 ال یتجزأ من خططنا جمیعا للتقدم والنمو.

ومن قضى منھم بسبب  اعنا ھذا جھود جمیع مسؤولي وموظفي الوایبوموقبل الختام، ال یسع وفد بالدي إال ان یستذكر مجددا بمناسبة اجت

على  ةالقائملتمكین الجمعیة العامة من تحقیق أھدافھا البناءة  األردن الموصول لكم دعمس ا لي أن أؤكد لكم سیدي الرئیاسمحو الجائحة.

خدم جھود التنمیة في ما ی نتمنى لھ كل التوفیقالذي  دارین تانج ، ودعم المدیر العام السیدصنع القرار والحوكمة الرشیدةفي  توافق اآلراء

 المتوازنة والفعالة لنظام الملكیة الفكریة الدولي.
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