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 ــــــ
 سعادة السفیرة/ تاتیانا مولسیان، المندوبة الدائمة لجمھوریة مولدوفا،

أن یُھنئكم بمناسبة تولیكم رئاسة ھذه الدورة للجمعیة العامة للوایبو فى  یوُد وفد مصر فى البدایة
دعمنا و النجاح والتوفیقشھد فیھ العالم تحدیات جسیمة، ونُعرب لكم عن تمنیاتنا بلذى ھذا التوقیت ا

لتحضیر وإعداد الوثائق فى اعلى جھودھا  للسكرتاریة نتوّجھ بالشكركما فى مھمتكم.  الكامل لكم
 . أعمال ھذه الدورةالخاصة ب
یھا، ونؤكد على أھمیة الدور ات اإلقلیمیة التى ینتمى إلالمجموع اتبیانى ف جاء ماوفدنا  ؤیدی

الجھود الوطنیة لتعزیز منظومة وعالمیة، منظومة الملكیة الفكریة ال لدعمالحیوى الذى تقوم بھ الوایبو 
بما یُسھم  ،تُقدمھا من خالل أنشطة الدعم الفنى وبناء القدرات وبرامج التعلیم عن بُعد التىبیئة االبتكار 

أھداف التنمیة والطموحة صةً النامیة لتنفیذ خططھا التنمویة وخا األعضاءفى تعزیز قدرات الدول 
تقدم على صعید الصكوك الدولیة العالقة على قادمة إحراز فى أن تشھد الفترة النأمل المستدامة. كما 

كما نُثمن االھتمام الذى تولیھ العالمیة.  أجندة المنظمة بشكل یُسھم فى إثراء منظومة الملكیة الفكریة
تضییق الفجوة الرقمیة بھدف لتكنولوجیا الحدیثة، ونتطلع لمزید من الدعم للدول األعضاء الوایبو ل

 والمتقدمة. والتكنولوجیة بین الدول النامیة
 ،ةالرئیس ةالسید

نفاق فى نحو زیادة اإل تحت قیادة المدیر العام "دارن تانج"الوایبو وفد مصر بتوّجھ  یُرحب
 یخدموبما  یتسق مع أجندتھا التنمویة،منظمة بشكل ور التنموى للالدبھدف تعظیم  األنشطة التنمویة

 ،أصحاب المصلحة غیر التقلیدیین مع تعزیز التواصلالتى تھدف إلى الرؤیة الطموحة للمدیر العام 
البُعد التنموى للملكیة لزیادة الوعى لدیھم ب، والشباب والمرأةمتوسطة الو لصغیرةا شركاتمثل ال

 حقوق الملكیة الفكریة.البُعد القانونى التقلیدى الذى یقتصر على تسجیل صاره على الفكریة، وعدم اقت
التى یقوم بھا المدیر العام لتعزیز التعاون الثالثى بین الوایبو  الحثیثةأوُد أن أُشید بالجھود كما 

تعزیز لالمنظمات الثالث ، وحزمة الدعم الفنى التى تُقدمھا منظمتى التجارة والصحة العالمیتینو
، لملكیة الفكریةل الحیوى دورال، بما یعكس الجائحةتداعیات مواجھة على لدول األعضاء قدرات ا
، ویُسھم فى دعم الجھود الدولیة العامة الصحةفى مجال  م جھود البحث والتنمیة واالبتكاردعوأھمیة 

  بشكل عادل ومتساو. توفیر اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم ل
 یسة،السیدة الرئ



فى إطار العلمى لتحقیق التنمیة الشاملة  البحثو الملكیة الفكریةتواصل مصر االعتماد على 
الذى یعكس  2021وتقریر التنمیة البشریة الصادر فى سبتمبر للتنمیة الُمستدامة،  2030رؤیة مصر 

العدید من  اتخذت مصر إجراءات وأطلقت، كما فى مختلف المجاالتالتنمویة الوطنیة الجھود 
الدولة عكف تالُمبتكرین والُمبدعین. و وتشجیع لدعمالمبادرات للنھوض بمنظومة البحث العلمى و

نحرص على أن تكون حیث أول استراتیجیة وطنیة للملكیة الفكریة،  النتھاء منحالیاً على االمصریة 
المستدامة، بشكل یدعم مواكبة للمعاییر الدولیة، وأن ترتبط أھدافھا ومحاورھا مع أھداف التنمیة 

ویُساعد على تحقیق أھداف الدولة المصریة فى المجاالت الُمختلفة، ، منظومة بیئة االبتكار فى مصر
حوكمة البنیة إلى  كما نھدف من خاللھا. نتطلع للتعاون مع الوایبو لتنفیذ ھذه االستراتیجیة الطموحةو

موحد لتحقیق الربط والتنسیق الفعال بین المؤسسیة للملكیة الفكریة من خالل إنشاء جھاز وطنى 
وتھیئة البیئة التشریعیة من خالل إجراء عملیة مراجعة شاملة  ،بالملكیة الفكریة جھات الدولة المعنیة

فضالً عن زیادة الوعى لدى جمیع فئات المجتمع بأھمیة الملكیة ، للتشریعات الوطنیة ذات الصلة
واالجتماعیة، وإدماج ھذه المفاھیم فى العملیة التعلیمیة بمختلف الفكریة فى تحقیق التنمیة االقتصادیة 

 مراحلھا.
 السیدة الرئیسة،

یُمثل تغیر المناخ تحدیاً خطیراً تطول تداعیاتھ كافة مناحى الحیاة، حیث یُعیق الجھود التنمویة، 
م الجھود الرامیة وال شك أن للملكیة الفكریة دوراً حیویاً لدع. حیاة مالیین من المواطنینویؤثر على 

رأس ھ على ضعووللتصدى لتغیر المناخ، من خالل تشجیع االبتكار فى التكنولوجیا الخضراء، 
لنقل ستدام االستثمار والتمویل المُ توفیر الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة، وعلى المستویات أولویاتنا 

مصر فى إطار رئاستھا للدورة ص حرھنا . وأوُد أن أؤكد للدول النامیة التكنولوجیا الخضراءوإتاحة 
مع  على التعاون COP27لمؤتمر الدول األطراف فى اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ  27الـ

قمة المؤتمرات السابقة، بما فى ذلك للبناء على ُمخرجات  الوایبو، ومن بینھا، جمیع الشركاء
والتكیّف مع اآلثار السلبیة لتغیر  االنبعاثات، تخفیفبین المأمول  تحقیق التوازن"جالسجو" بھدف 

لمساعدة الدول النامیة على الالزم  توفیر التمویلووبناء القدرات نقل التكنولوجیا دعم و المناخ،
ً تحقیق التكیّف، و  . الوفاء بإسھاماتھا الُمحددة وطنیا
 السیدة الرئیسة،

الوایبو، وحرصھا على تعزیز التعاون  االھتمام الذى تولیھ مصر لدورأوُد فى النھایة أن أؤكد 
اءة فى المناقشات خالل الدورة لمساھمة البنّ الُمشترك واالرتقاء بھ ألفاق أرحب وأوسع، وتطلعنا ل

 المنظمة وتطلعات الدول األعضاء.  لتحقیق أھدافسعیاً 

 ةالرئیس ةسیاد اً وشكر                                                                           


