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ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2022يوليو  12 التاري    خ: 

ي الويبو
ز
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ة والستونلثثاالسلسلة االجتماعات 

 2022يوليو  22 إىل 14 منجنيف، 

اح بشأن   المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيااقتر

 دول 52من تقديم 
 
  ة

 
 عضوا

ي تبليغ استلمته األمانة بتاري    خ 
ي إطار البند  52، قدمت 2022يوليو  11ف 

اح التالي ف 
من جدول األعمال،  19دولة عضوا االقتر

 . "المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا"

 

 ]يلي ذلك المرفق[
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 المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا

 

 

 ن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه،إ

 

رإذ 
ّ
 تذك

ي ميثاق األمم المتحدة؛ (أ)
 
 بالمبادئ والغرض واألهداف المنصوص عليها ف

ي  (ب)
 
ي اإلسهام ف

 
ي اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( "ف

 
وبرغبة األطراف المتعاقدة ف

ام سيادتها والمساواة بينها؛" كة عل أساس احتر  تفاهم وتعاون أفضل بي   الدول لمنفعتها المشتر

ي المادة ب  و  (ج)
 
ي جميع أنحاء من االتفاقية المذكورة أعاله "دعم حماي 3هدف الويبو الوارد ف

 
ة الملكية الفكرية ف

؛"
 
 العالم عن طريق التعاون بي   الدول وبالتعاون مع أية منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك مالئما

 
 إذ و 

 
ر أيضا

ّ
 تذك

، بشأن العدوان عل 2022مارس  2، المؤرخ A/RES/ES-11/1بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (أ)
ي انتهاك الرو  االتحاد ارات عدوان أوكرانيا، الذي يشجب بأشد العب

( من الميثاق؛ 4) 2لمادة لس     ي عل أوكرانيا ف 
ي الحالة الراهنة؛يو 

 لوقف التصعيد ف 
 
ي تبذلها المنظمات الدولية دعما

ي الجهود التر
ي ف 

 حث عل المض 

بشأن العواقب  2022مارس  24المؤرخ  A/RES/ES-11/2وبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (ب)
 اإلنسانية للعدوان عل أوكرانيا؛

 
  كد ؤ توإذ 

 
 مجددا

ي تمتد إل مياهها اإلقليمية؛
ف بها دوليا، التر  سيادة أوكرانيا واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها داخل حدودها المعتر

 
ي هذا الصددوإذ 

 تشجب ف 

ي األرواح، وكذلك 
ي  نظامالاآلثار عل البنية التحتية ألوكرانيا، وقطاع االبتكار واإلبداع و الخسائر المأساوية ف  االبتكار  اإليكولوج 

ي أوكرانيا واإلبداع 
ها من مؤسسات ف  ات وغت  ي ذلك األعمال االبتكارية واإلبداعية؛ والجامعات والمستشفيات والمختت 

، بما ف 

ها من المؤسسات الثقافية؛ والمؤسسات البحث والمؤسسات التعليمية؛ والمتاحف والمكتبات ودور  المحفوظات وغت 

ي مختلف أنحاء أوكرانيا منذ بداية الحرب. 
ي وقعت ف 

 الحكومية، بما فيها مكاتب الملكية الفكرية ومراكز الدعم، التر

 
 المكتب الدولي تطلب من 

ة والمتوسطة والطويلة األجل للحرب عل  .1 نظام الاع و قطاع االبتكار واإلبدتقييم اآلثار المباشر

ي  ي أوكرانيا االبتكار واإلبداع  اإليكولوج 
ي ذلك األعمال االبتكارية واإلبداعية؛ والمؤسسات ف 

، بما ف 

التعليمية والبحثية والثقافية؛ والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها 

ي أوكرانيا من قبل أشخاص من ومراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار؛ فضال عن إيداعات الملكية ا
لفكرية ف 

ي أوكرانيا؛
ي جميع أنحاء العالم من قبل المقيمي   ف 

 خارج أوكرانيا واإليداعات ف 
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بدء مشاورات مع أوكرانيا بشأن احتياجاتها الخاصة فيما يخص قطاع االبتكار واإلبداع ونظامه  .2

ي ذلك مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم 
 
، بما ف ي التكنولوجيا واالبتكار، ومواصلة هذه اإليكولوج 

 المشاورات؛

استنادا إل التقييمات والمشاورات المذكورة آنفا، تنفيذ المساعدة التقنية، والمساعدة القانونية،  .3

وتكوين الكفاءات، وغت  ذلك من أشكال المساعدة المقدمة إل أوكرانيا، حسب االقتضاء، وحسب 

ي أوكرانيا؛الالزم إلصالح وإعادة إعمار قطاع 
 
ي ف  الملكية الفكرية ونظامها اإليكولوج 

انية المعتمدة  .4 ي المت  
 
ي ذلك من خالل إعادة التخصيص ف

 
ية كافية، بما ف تخصيص موارد مالية وبشر

ي إطار البند 
 
، لتنفيذ األنشطة ف

 
 أعاله؛ 3عموما

ي اتخاذ التدابت  المناسبة للتأكد من نفاذ مودعي طلبات الملكية الفكرية من أوكرا .5
نيا، والمعهد األوكران 

ي ذلك 
 
ي تقدمها الويبو، بما ف

للملكية الفكرية، إل المجموعة الكاملة من خدمات الملكية الفكرية التر

ها من  خدمات مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وحصولهم عل التمديدات واإلعفاءات المناسبة وغت 

ي معاهدات الوي
 
بو وقواعدها وأنظمتها الوجيهة، فيما سبل االنتصاف عل النحو المنصوص عليه ف

 يتعلق بالظروف الراهنة؛

ي إطار البنود  .6
 
إبالغ الجمعية العامة المقبلة عن التقييم والمشاورات والتنفيذ واألنشطة األخرى ف

 أعاله.  5إل  1 من

 
 تدعو الدول األعضاءو 

لسارية، من أجل مساعدة مودعي طلبات إل اتخاذ تدابت  وفقا للقواني   واللوائح التنفيذية الوطنية والدولية ا

وا عل  الملكية الفكرية من أوكرانيا عل حماية ملكيتهم الفكرية بفعالية، بمن فيهم المودعون الذين أجت 

 الرحيل. 
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 واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيامن جدول األعمال: المساعدة والدعم لقطاع االبتكار  20ة للبند يالبلدان الراع
 
 
 ألبانيا . 1
 أندورا . 2
اليا . 3  أستر
 النمسا . 4
 بلجيكا . 5
 البوسنة والهرسك . 6
 بلغاريا . 7
 كندا . 8
 شيلي  . 9

 كولومبيا . 10
 كرواتيا . 11
ص . 12  قت 
 الجمهورية التشيكية . 13
 الدانمرك . 14
 الدومينيكيةالجمهورية  . 15
 إستونيا . 16
 فنلندا . 17
 فرنسا . 18
 ألمانيا . 19
 اليونان . 20
 جيورجيا . 21
 هنغاريا . 22
 أيسلندا . 23
 إيرلندا . 24
 إشائيل . 25

 إيطاليا . 26
 اليابان . 27
 التفيا . 28
 ليختنشتاين . 29
 ليتوانيا . 30
غ . 31  لكسمت 
 مالطة . 32
 موناكو . 33
 الجبل األسود . 34
 هولندا . 35
 نيوزلندا . 36
 مقدونيا الشمالية . 37
 بولندا . 38
تغال . 39  الت 
 جمهورية كوريا . 40
 جمهورية مولدوفا . 41
 رومانيا . 42
 سان مارينو . 43
اليون . 44  ست 
 سلوفاكيا . 45
 سلوفينيا . 46
 إسبانيا . 47
 السويد . 48
 سويشا . 49
 أوكرانيا . 50

 المملكة المتحدة . 51
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 [نهاية المرفق والوثيقة]  
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