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نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2021 يناير 15 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (الثامنة والعشرون االستثنائية الدورة) والسبعون التاسعة الدورة
 2020 ديسمرب 3جنيف، 

 التقرير
متاذلي   دته جلنة الويبو للتنس يقاع

 من جدول الأعامل 1البند 

 افتتاح ادلورة

ىل الانعقاد. .1  دعا املدير العام للويبو، الس يد دارين اتنغ، ادلورة التاسعة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق اإ

 وافتتحت ادلورة رئيسة جلنة الويبو للتنس يق الس يدة سوزان هوفاث )هنغاراي(، وترأأس هتا. .2

 التايل: وأأدلت الرئيسة ابلبيان .3

"سعادة املمثلني ادلامئني والسفراء، املدير العام دارين اتنغ، حرضات املندوبني املوقرين، يرسين أأن أأفتتح ادلورة 

ىل النظر يف تعيني  التاسعة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق. وأأرحب بمك مجيعا يف هذه ادلورة الهامة، اليت هتدف اإ

لينا هنا والبعض الآخر يشارك عن نواب املدير العام ومساعديه. وحنن  يف اجامتع هجني، فبعض الوفود انضمت اإ

دارة أأعاملنا يف بيئة افرتاضية والتعامل مع املشالك التقنية العرضية. وأأعول عىل  بعد؛ ومجيعنا يعتاد يوما بعد يوم عىل اإ

جناز هممتنا رمغ الظروف الصعبة للغاية. وقبل أأن  منيض قدما، أأود أأن أأعطي اللكمة تعاونمك وفهممك حىت يتس ىن لنا اإ

مانة لتبادل املعلومات بشاأن املسائل التنظميية العملية"  .للأ
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وأأبرزت الأمانة بعض املسائل التنظميية نظرًا للظروف الاس تثنائية اليت عقدت فهيا اجللسة يف ذكل اليوم. أأول،  .4

صحة والسالمة تسرتشد باأحدث التوجهيات الصادرة عن ابلنس بة للمندوبني احلارضين يف املوقع، أأوحضت الأمانة أأن تدابري ال

السلطات السويرسية. وتشمل التدابري املتخذة، عىل وجه اخلصوص، احلد الصارم من املقاعد املتاحة يف قاعات الاجامتعات، 

ل عند الإدلء ببيان. وأأشارت الأمانة، فامي يتعلق ابلرتتيبات  واحلفاظ عىل التباعد املادي، ووضع قناع يف مجيع الأوقات، اإ

ىل أأن املندوبني اذلين جيلسون يف قاعة املؤمترات التابعة للويبو ينبغي أأن يضغطوا عىل الزر  التقنية اخلاصة بطلب اللكمة، اإ

الأمحر ويس تخدموا نظام امليكروفون ابلطريقة املعتادة. وطلبت الأمانة من املندوبني اذلين يشاركون عن بعد عرب القناة أأن 

ىل قامئة الانتظار. يطلبوا ا للكمة عن طريق النقر عىل أأيقونة "رفع اليد" عىل الشاشة، اليت من شاأهنا أأن تضيف الطلب اإ

وس تعلن الرئيسة املوعد اذلي س تعطي فيه اللكمة، وبعد ذكل س يفتح منسق من الويبو ميكروفون الوفد، اذلي ميكن أأن 

مريا الفيديو عند أأخذ اللكمة.  وأأوصت الأمانة كذكل، يف حال واجه يتلكم بدوره. وذكرت الأمانة الوفود ابلنقر عىل رمز اك

رسال رساةل  مندوب مشلكة تقنية، بفتح انفذة دردشة خاصة والنقر عىل زر "املنسق" يف أأعىل قامئة املشاركني، ليمتكن من اإ

مانة أأيضا أأن تنرش النصاحئ بشاأن حل املشالك وأأرقام خطو  ىل مساعد تقين. وميكن للأ ط املساعدة الهاتفية مبارشة يف خاصة اإ

ىل أأنه، ويف هذه  لكرتوين. وأأشارت الأمانة اإ ادلردشة. وميكن للوفود أأيضا الاطالع عىل دليل املس تخدمني عىل املوقع الإ

اثرة نقطة نظام عن بعد، وميكن ببساطة أأن يكتب "نقطة نظام" يف صفحة دردشة الاجامتع،  ىل اإ احلاةل س يضطر الوفد اإ

قت نفسه عىل أأيقونة "رفع اليد اخلرضاء" وس تعطي الرئيسة اللكمة ذلكل الوفد عىل الفور. وأأخريا، ذكرت الأمانة وينقر يف الو 

ىل الوفود التحدث ببطء ووضوح  الوفود باأن معل املرتمجني الفوريني أأكرث صعوبة يف بيئة املؤمترات عن بعد، وذلكل طلبت اإ

ن  أأمكن. واس تخدام سامعات الرأأس لتحسني جودة الصوت اإ

 من جدول الأعامل 2البند 

 اعامتد جدول أأعامل ادلورة

ىل الوثيقة .5  .WO/CC/79/1 Prov. استندت املناقشات اإ

 .WO/CC/79/1 Prov. اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق جدول أأعاملها كام هو مقرتح يف الوثيقة .6

 من جدول الأعامل 3البند 

 تعيني نواب املدير العام ومساعديه

ىل الوثيقة ا .7  .WO/CC/79/2ستندت املناقشات اإ

من جدول الأعامل، وذكرت أأن هناك وثيقة واحدة قيد النظر يه "تعيني نواب املدير العام  3وقدمت الرئيسة البند  .8

 .WO/CC/79/2ومساعديه"، الوثيقة 

ىل تقدمي الوثيقة. .9  ودعت الرئيسة املدير العام اإ

بو للتنس يق احلارضين يف لالجامتع وتشكر املندوبني العديدين من جلنة الوي  وشكر املدير العام الرئيسة عىل رئاس هتا .10

ىل جنيف يف هذه املناس بة، وذكر أأن وجودمه، املادي أأو الافرتايض، ودمعهم للويبو ادلورة.  وشكر أأيضا من سافروا اإ
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نه اجمتع بكثري من املندوبني ا حلارضين يف شهر مارس من هذا العام، واهامتهمم هبا، حيظى بتقدير معيق. وقال املدير العام اإ

حيامن اكن العامل ماكان خمتلفا، ومنذ ذكل احلني، تغريت الظروف بشلك جذري، وتعني علينا أأن نعدل طريقتنا يف العمل، بل 

و حىت أأسلوب حياتنا. وأأضاف أأنه يف خضم الانقطاع والتغيري، ظلت بعض الأمور اثبتة، فالبتاكر ل يزال همام، ومعل الويب

ن معل الويبو، بوصفها واكةل الابتاكر يف  ل يزال وجهيًا كام اكن، بل حىت أأكرث وجاهة من أأي وقت مىض. وقال املدير العام اإ

ن دور  العامل، ل ميكن أأن يقوم به خشص مبفرده، وأأنه من املسؤوليات والواجبات اليت يتعني تقامسها مع الفريق. وذلكل، فاإ

أأمر حامس ابلنس بة لنجاح املنظمة. وذكر املدير العام أأيضا باأن خطته الأصلية لتجميع الفريق قبل  نواب املدير العام ومساعديه

املوعد مل تكن ممكنة بسبب الاضطراابت اخلطرية اليت سبهبا الوابء. وذلكل أأعرب عن امتنانه لدلمع املقدم من ادلول الأعضاء 

عادة تعيني نواب  ،2020سبمترب،  25يف اجامتع جلنة التنس يق الأخري، يف  آنذاك، ابإ ابملوافقة عىل اقرتاحه مكدير عام منتخب أ

املدير العام بصفة اس تثنائية، ومه الس يد ماريو ماتوس والس يد جون ساندجي والس يدة وانغ بينينغ والس يدة س يلفي فورابن، 

عادة تعيني مساعدي  املدير العام، ومه الس يد مينيليك وأأشاد ابملشورة الإجيابية اليت قدمهتا جلنة الويبو للتنس يق بشاأن اإ

وأأعرب املدير العام عن شكره لنواب املدير العام ومساعديه  غيتاهون والس يد يوش يويك اتاكغي والس يد انريش براساد.

وأأعرب أأيضا عن امتنانه الشخيص  الس بعة عىل ما قدموه من دمع ومساعدة خالل الأسابيع والأشهر الأوىل من مدة وليته.

ىل املنظمة عىل مر العميق، وك ذكل عن امتنان زمالئه يف الأمانة، ملا قدمه نواب املدير العام ومساعدوه من خدمات اإ

ىل أأن ما س بق يشمل أأيضا الس يد أأميب سوندرام، اذلي غادر يف هناية سبمترب. الس نني خالل فرتة وليهتم. وأأضاف  وأأشار اإ

ىل ماكنهتا احلالية أأنه بذل مع سلفه، ادلكتور فرانسس غري، لك هجد ممكن ل  أأي منظمة حتظى ابلحرتام  –تصل الويبو اإ

ىل الفصل التايل. نه، بناء  ومتتاز ابلوجاهة واملرونة والصحة املالية، ويه يف وضع جيد يسمح لها ابلنتقال اإ وقال املدير العام اإ

ىل ادلول الأعضاءC N 4025، يف التعممي 2020أأغسطس  3عىل ادلعوة املوهجة يف  ترش يح مواطنني ليشغلوا  ، طلب اإ

أأعرب عن و  حات لنساء وثالثة أأرابعها لرجال.طلبا، ربعها ترش ي 49مناصب نواب املدير العام ومساعديه، وتلقت املنظمة 

امتنانه للعديد من ادلول الأعضاء اليت قدمت توصيات، وللمرحشني أأنفسهم اذلين قضوا وقتا وهجدا لتقدمي رسائل التحفزي 

طار هذه العملية، وطوال عدة أأسابيع، عقد اجامتعا واحدا مع لك مرتحش. وأأضاف  والسري اذلاتية. وذكر املدير العام أأنه يف اإ

ىل هذه القامئة الواسعة من املرحشني واخلربات واملهارات والتفاين اليت أأبرزوها، فقد اكن من الصعب حتديد خيار  أأنه نظرًا اإ

ىل أأنه من املهم تقيمي مؤهال هنايئ. نه أأوىل، عند  هتم الفردية، وكذكل قدرهتم عىل العمل كفريق.وأأشار اإ وقال املدير العام اإ

ىل التنوع اجلغرايف واجلنساين. وذكر املدير العام باأن رؤساء  اختاذ خياراته، اهامتما ابلتجارب والكفاءات، وأأيضا للحاجة اإ

هو معهم، حيددون التوجه العام ويشلكون ثقافة القطاعات يؤدون دورا همام ككبار القادة يف املنظمة، وأأهنم مكجموعة، و 

ىل  املنظمة. ىل أأهنم، كفريق واحد، ليسوا مسؤولني عن الاسرتاتيجية حفسب، بل أأيضا عن ترمجة الاسرتاتيجية اإ وأأشار اإ

جراءات ملموسة. ن الكثري مما ينبغي فع خطط ومبادرات واإ هل وعالوة عىل ذكل، ولأن معل الويبو متعدد اجلوانب ومعقد، فاإ

ن العمل امجلاعي س يكون عاماًل حاسامً للويبو،  يتطلب معاًل شاماًل لعدة قطاعات عىل نطاق املنظمة. وبعبارة أأخرى، فاإ

د حفسب، بل افر وأأعرب عن اعتقاده باأن مجموعة نواب املدير العام ومساعديه اليت يقدهما ليست قوية عىل مس توى الأ 

م أأنه، أأول، أأنشاأ فريقا يضم مجموعة من اخلربات واملهارات من الأوساط الأاكدميية وذكر املدير العا ستشلك فريقا قواي أأيضًا.

وميتاز الفريق خبلفية  والقطاع اخلاص واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية والأمم املتحدة ومنظومة الويبو وادلبلوماس ية ادلولية.

، كام يليق بواكةل تقنية، و/أأو خبربة وجتربة كبريتني يف أأعىل ومعارف متينتني يف جمال امللكية الفكرية عىل مدى س نوات وعقود

واثنيا، فالفريق مزجي من ذوي اخلربة من  املس توايت يف ادلبلوماس ية والعالقات ادلولية، حس امب يليق بواكلت الأمم املتحدة.

م عىل دراية جيدة ابلويبو من س نوات العمل يف الويبو، يف املس توايت العليا مجيعا، وأأولئك املنضمني من اخلارج، ولكهن

جلان أأو املشاركة عىل حنو وثيق يف معل املنظمة، مثل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأو جلنة الربانمج  ةسئاخالل ر 
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ن ثالثة من أأصل  واملزيانية. ن ثالثة من نواب املدير العام الأربعة املرحشني هن من النساء، وابلتايل فاإ مثانية رؤساء واثلثا، فاإ

الأكرث تنوعًا بني اجلنسني يف اترخي يه وأأضاف أأن هذه القيادة العليا  يف املائة مهنم، من النساء. 40قطاعات، أأي قرابة 

ىل  املدير العامشار أأ و الويبو، وأأنه مقتنع باأهنا س تكون مصدر قوة للويبو.  عام يف مدير ملساعد رابع منصب اح تافت قرتح ي هأأناإ

ضوء زايدة عبء العمل عىل املنظمة عىل مر الس نني، ورغبة ادلول الأعضاء يف أأن تقدم الويبو ادلمع يف ربط امللكية الفكرية 

للسامح الالزمة  ات تطوير اخلربات واملوارد والطاقسيسمح للمنظمة ابلرتكزي عىل كلالاقتصاد. وذكر أأن ذنظم ابملؤسسات و 

بشلك أأفضل من قبل الباحثني والرشاكت الصغرية واملتوسطة واملبتكرين واملبدعني الآخرين لنقل  ابس تخدام امللكية الفكرية

ىل  ملدير العام: الس يدة لزيا ا باو نويه كام ييل:  للموافقة علهيا، ،قدم املدير العام الأسامء اليت يقرتهحاو سوق. ال أأفاكرمه اإ

الس يدة وانغ بينينغ )الصني(، قطاع العالمات و ؛ ءات والتكنولوجياقطاع الربا)الولايت املتحدة الأمريكية(، يورغنسون 

ندونيس يا(،  والتصاممي؛ الس يدة س يلفي فوربني )فرنسا(، قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية؛ والس يد حسن لكيب )اإ

قلميية والوطنية. و  ة جلنة الويبو للتنس يق، الس يد الأربعة، بناًء عىل مشور املدير العام يمساعدملناصب  اقرتحقطاع التمنية الإ

دوارد كواكوا )غاان(، قطاع التحدايت والرشأاكتقطاع البنية التحتية واملنصات )الياابن(، كينيشريو انتسويم  ؛ الس يد اإ

؛ والس يد أأندرو س تيزن )اململكة املتحدة(، قطاع أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر؛ الس يد ماركو أألامين )كولومبيا(، العاملية

دارة واملالية وال  ة يف راخس. وأأعرب املدير العام عن امتنانه لدلول الأعضاء يف جلنة الويبو للتنس يق ملنحه ولية تس يريقطاع الإ

ىل الفصل التايل. وذكر أأن الويبو  ىل الاس مترار يف حتتاج يف هذا الفصل اجلديد وقت سابق من هذا العام لنقل الويبو اإ اإ

دارة جسالت هتاقو تثبيت  امللكية الفكرية وتوفري الأدوات واخلدمات واملعلومات وتشكيل جدول أأعامل معياري. وأأضاف  يف اإ

ىل امللكية الفكرية من منظور مؤسيس واقتصادي، وأأن ذكل جيب أأن يمت يف حيتاج أأنه معل املنظمة  ىل توس يع نطاق النظر اإ اإ

ىل الرمقية و  ىل زايدة الطلبات من ادلول الأعضاء اإ س يؤدي مما  ،نولوجياأأمهية الابتاكر والتك ازدادت عامل تسارع فيه التحول اإ

قرتحني ل ميتلكون أأن الأفراد املرأأى عىل ادلمع واملساعدة. ورصح املدير العام باأن الويبو مس تعدة ملواهجة هذا التحدي، و 

ىل م عاملي والالزتام حفسب، بل ميتلكون أأيًضا القدرة عىل العمل كفريق لبناء نظام تجربة اخلربة وال  توازن وشامل ومتطلع اإ

قامة رشأاكت مع مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة للهنوض بعمل املنظمة.و  املس تقبل  دينامييك للملكية الفكرية، واإ

وشكرت الرئيسة املدير العام عىل تقدميه للوثيقة "تعيني نواب املدير العام ومساعديه" وفتحت اجملال للوفود  .11

 التعليقات. لإبداء

وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر الرئيسة والأمانة عىل جعل هذه ادلورة ممكنة يف ظل الظروف  .12

احلالية، وأأعرب عن تقديره للتحدايت، وعلق أأمهية كبرية عىل ادلورة، لأهنا حلظة هامة يف تشكيل فريق القيادة اجلديد 

موعة ابء عىل فريق الإدارة العليا للويبو، وأأهنا تعترب الفريق مجموعة من الأفراد، يقود للمنظمة. وشدد عىل الأمهية اليت تعلقها اجمل

لك مهنم حمفظة لها حتدايهتا وفرصها اخلاصة. وأأهنا ترى الفريق مكجموعة تعمل مًعا لتعزيز تاأثري املنظمة باأمكلها يف الابتاكر 

ع احملافظ الامثنية، وشكر املدير العام عىل تفسرياته الواحضة للمحافظ والإبداع. وأأعرب عن تقدير اجملموعة ابء لعدد وتركزي مجي

وكيفية تناس هبا مع رؤيته للمنظمة يف املس تقبل. ورأأى الوفد أأن مجيع احملافظ حصيحة والرسد احملّدث سلمي، مما جيعل الويبو 

اليت بدأأها قبل أأربعة أأشهر ابلضبط. وفامي مناس بة للغرض يف العرص الرمقي. وشكرت اجملموعة ابء املدير العام عىل العملية 

يتعلق ابدلعوة لتقدمي الرتش يحات للمناصب، ذكرت اجملموعة ابء أأن العملية حىت الآن اكنت عادةل ومفتوحة، وأأهنا تقدر عىل 

اص. وجه التحديد حديث املدير العام مع لك مقدم طلب للتاأكد من أأن املرحشني مه الأنسب للأدوار الفردية ولفريقه اخل

ىل السري اذلاتية، رأأت اجملموعة أأن فريق  ورصحت اجملموعة أأن الأمر اس تغرق وقتًا، لكنه اكن اس تغالل جيًدا. وابلنظر اإ

الإدارة العليا املقرتح س يكون فريقًا حمرتفًا وذو خربة وكفاءة، وجيمع بني الاس مترارية اجليدة واملنظور اجلديد والاس تقرار 
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طت اجملموعة ابء الضوء أأيًضا عىل متثيل اجلنسني ابعتباره املرحشني سيشغلون أأعىل املراتب يف واخللفيات املمترسة. وسل

ىل الوضع  دارة العليا يف وقت مبكر من العام اجلديد. وابلنظر اإ هنا س تعمل مع مجيع أأعضاء فريق الإ املنظمة. وقالت اجملموعة اإ

ىل بدء العمل لتحضري امجلعيات الاس تثنائية اليت س تعقد يف احلايل والتحدايت اليت تنتظره عىل الفور، س يحتاج الفري ق اإ

، وكذكل دورة الربانمج واملزيانية القادمة. وأأعرب الوفد أأيضا عن امتنانه لكبار املوظفني 2021النصف الأول من عام 

لوفد بشلك خاص والس يد براساد. وأأشاد ا اتاكغي والسفري ماتوس والسفري غيتاهون والس يد جياملغادرين، الس يد ساند

ابلس يد براساد عىل خدمته كأمني للجمعيات وجلنة الويبو للتنس يق لأكرث من عقد. وقدمت اجملموعة ابء أأطيب متنياهتا للس يد 

ىل أأهنا ُدعيت للموافقة عىل تعيني نواب املدير العام سوندرام  اذلي أأهنىى همامه يف سبمترب. وختاما، أأشارت اجملموعة ابء اإ

سداء املشورة  دارة واإ بشاأن مساعدي املدير العام يف هذه ادلورة، وشاركت يف موافقهتا ومشورهتا الإجيابية بشاأن فريق الإ

ماكهنم التعويل  العليا اذلي رحشه املدير العام. ومتنت للمدير العام والفريق النجاح يف الأشهر والس نوات املقبةل، وذكرت أأنه ابإ

 موعة ابء.عىل ادلمع الاكمل والتدقيق ادلقيق من اجمل

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وشكر الأمانة عىل تنظمي  .13 وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ

ادلورة يف ظل هذه الظروف الصعبة. وشكر أأيضا فريق الإدارة العليا احلايل ونواب املدير العام ومساعديه اذلين انهتت 

ىل مس توى جديد من التطور. وشهدت اجملموعة عىل التوسع يف  وليهتم يف هناية العام، عىل معلهم وهمنيهتم، ذ نقلوا الويبو اإ اإ

الأساس القانوين ادلويل يف قطاع امللكية الفكرية والنطاق اجلغرايف لنظام التسجيل ادلويل، فضاًل عن اخلدمات والأدوات 

ة. ورحبت اجملموعة بفريق الإدارة العليا اجلديد اجلديدة خملتلف املس تخدمني، وأأعربت عن أأملها يف اس مترار نوااي تطوير املنظم

وهناأت أأفراده عىل تعييهنم نوااب ومساعدين للمدير العام. وذكرت اجملموعة أأن املنظمة ميكن أأن تعول عىل دمعها مجليع املبادرات 

ىل تعزيز الابتاكر والإبداع وتطوير نظام امللكية الفكرية. وأأضا فت اجملموعة أأن تعيني فريق والاقرتاحات البناءة اليت هتدف اإ

معه تغيريات يف أأمناط العمل العادية للويبو وتسبب يف  19-القيادة حدث يف أأوقات صعبة، حيث جلب وابء كوفيد

اضطراابت يف الأسواق الاقتصادية. ورأأت اجملموعة أأن معرفة املرحشني وخرباهتم س متكهنم من املسامهة يف حتقيق ولية 

ضااي الرئيس ية، ل س امي فامي يتعلق ابملعايري وأأجندة التمنية وضامن التمنية املس تدامة. ولحظت املنظمة وحل عدد من الق

اجملموعة أأمهية احلفاظ عىل الاس تقرار املايل للويبو، وأأن اسرتاتيجية التمنية يف املنظمة ستس متر بال شك يف ظل التحول 

 ذكل متثيل الامنذج ثالثية الأبعاد واذلاكء الاصطناعي وتكنولوجيا الرمقي، ومواءمة هنجها وفق التكنولوجيا املتطورة، مبا يف

الرسائل املوزعة. وأأضافت أأن دمع تطوير الويبو يعمتد بشلك مبارش عىل ضامن تنويع خدماهتا وتوس يع نظام اللغات لأنظمة 

ىل التعاون البناء مع فريق القيادة اجلديد فامي يتعلق  جبدول الأعامل الرمقي والتقدم احملرز يف التسجيل ادلولية، وأأهنا تتطلع اإ

الس ياسة متعددة اللغات. ولحظت اجملموعة أأهنا ليست ممثةل بني املرحشني املقرتحني لفريق القيادة يف املنظمة رمغ احلضور 

ىل اختالل التوازن. وذكرت أأن الأزمة احلالية مل يس بق لها مثيل ومن الواحض  أأهنا أأثرت الواسع للمناطق الأخرى، مما أأدى اإ

عىل اجملمتع العاملي باأرسه، وأأعربت عن أأملها يف أأن يعمل فريق القيادة اجلديد بشفافية ومشولية، مع حوار ورشأاكت مع مجيع 

الأعضاء، حىت يمتكن من حل املشالكت اليت تواجه الويبو. وختامًا، متنت اجملموعة للفريق النجاح يف معهل والصحة اجليدة 

الويبو اذلين تاأثروا ابلوابء. وأأعربت عن اعتقادها باأن فصاًل جديدًا س يفتح أأمام املنظمة، وأأنه سيشمل مجليع الزمالء داخل 

 العديد من الأفاكر املمثرة والإجنازات املشرتكة.

وشكر وفد بامن، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، املنظمة عىل هذا الاجامتع املهم للغاية. وشكر  .14

ملدير العام والرئيسة والأمانة وخاصة فريق الس يد براساد اذلي قام بعمل ممتاز وهمين يف التحضري لالجامتع. وشكر املدير ا

العام عىل الوثيقة والعرض التقدميي بشاأن تعيني نواب املدير العام ومساعديه، واليت سلطت الضوء عىل مس توى املعرفة 
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عوام التقنية واخلربة املهنية للمرحشني اذل ىل  2021ين مت اختيارمه لتشكيل فريق الإدارة العليا للويبو للأ . وذكرت 2026اإ

قد أأثرت بشلك كبري عىل اقتصاداهتا وفامقت املشالك  19-اجملموعة أأن التدابري اليت اعمتدها أأعضاهئا لحتواء وابء كوفيد

وأأعربت عن اعتقادها باأن امللكية الفكرية أأدت  الهيلكية اليت تواجه املنطقة، وكشفت نقاط ضعفها وفرضت حتدايت جديدة.

دوًرا أأساس ًيا يف المنو الاقتصادي لبدلان اجملموعة من خالل تشجيع الابتاكر والصناعات القامئة عىل املعرفة، واملسامهة يف 

ض والشامل لأجندة مشاركة أأكرث جدوى للبدلان يف سالسل القمية العاملية. ورأأت اجملموعة أأن من املهم تعزيز الهنج املس تعر 

التمنية وتوصياهتا امخلس والأربعني يف مجيع مبادرات الويبو وجلاهنا. وذلكل، توقعت اجملموعة تعزيز أأنشطة املساعدة التقنية 

والتعاون وتكوين الكفاءات التقنية اليت تقدهما املنظمة من خالل جدول أأعامل مبتكر ودينامييك يسمح للمنطقة ابس تخدام 

هنا تود أأن ترى تعاواًن معزًزا يف جمال حق املؤلف، ذي الأمهية اخلاصة امللكية الفك رية كأداة للمنو والابتاكر. وقالت اجملموعة اإ

ماكانهتا يف املنطقة. وأأعربت اجملموعة عن ثقهتا يف أأن فريق  ملنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب، نظًرا لأمهية هذه الصناعة واإ

 يف معل املنظمة لتحقيق أأهدافها، وأأعربت عن الزتاهما بدمع فريق الإدارة العليا اجلديد. وأأضافت الإدارة العليا املعني سيسامه

قطاع أأنظمة أأهنا خفورة بوجود ممثل من منطقهتا، الس يد ماركو أألامين، املهين ذو اخلربة الكبرية واذلي س يكون مسؤوًل عن 

تاح معل الويبو يف املس تقبل، لأنه س يعزز تطوير امللكية الفكرية . ورأأت أأن هذا القطاع هو مف امللكية الفكرية والابتاكر

ىل السوق. وأأعربت اجملموعة  والنظم الإيكولوجية لالبتاكر من املنظور القانوين والاقتصادي والتجاري لتشجيع تدفق الأفاكر اإ

ه الولية املهمة لصاحل مجيع ادلول عن دمعها للرؤية املبتكرة للمدير العام وتعهدت ابلعمل مع فريقه لمتكينه من تنفيذ هذ

دارة العليا املنهتية وليته عىل هجوده، وأأشادت بشلك خاص ابلسفري ماريو  الأعضاء. وأأخريًا، شكرت اجملموعة فريق الإ

ماتوس )ش ييل(، املسؤول عن قضااي التمنية، فتحت قيادته نفذت مشاريع تعاون من أأجل التمنية يف مناطق خمتلفة من العامل. 

شكرت السفري ماتوس عىل العمل املنجز بتفان كبري واحرتاف، وعىل تنظميه وتنفيذه لأنشطة ادلمع اليت أأفادت املنطقة. و 

دارة  وكررت اجملموعة شكرها لفريق القيادة املنهتية وليته ومتنت هلم التوفيق يف معلهم وتعهداهتم املس تقبلية، وهناأت فريق الإ

 العليا اجلديد.

آس يا واحمليط الهادئ، وأأعرب عن تقديره للرئيسة والأمانة عىل تنظمي دورة وحتدث وفد بنغال .15 ديش ابمس مجموعة بدلان أ

جلنة الويبو للتنس يق، ول س امي خالل هذا الوقت الصعب. وأأعرب عن تقديره للمدير العام عىل اقرتاحه بشاأن تعيني نواب 

أأن اجملموعة تثق ثقة اكمةل يف املدير العام وحترتم حمكه وترى أأنه قد املدير العام ومساعديه للقطاعات املعنية يف الويبو. وذكر 

اختار فريقه من الأشخاص املهرة والقادرين وذوي اخلربة. وأأضاف أأن فريق الإدارة العليا يؤدي دوًرا حامًسا يف حتقيق توقعات 

ة بشلك فعال حنو حتقيق أأهدافها. وأأعرب ادلول الأعضاء، وأأنه عىل يقني من أأن فريق الإدارة العليا اجلديد س يدفع املنظم

ىل مس توايت أأعىل يف ظل  عن أأمل اجملموعة يف أأن فريق الإدارة العليا اجلديد س يضع الويبو عىل أأساس متني ويقودها اإ

ن رغبة القيادة املقتدرة وتوجهيات املدير العام، وحتقيقا لهذه الغاية، ميكن للفريق التعويل عىل دمع اجملموعة الاكمل. وأأعرب ع

اجملموعة يف تسجيل تقديرها لأعضاء فريق الإدارة العليا اخلارجني عىل مساهامهتم يف تطوير الويبو وجناهحا وتفانهيم والزتاهمم 

جتاه الويبو. وأأضاف أأن نظام امللكية الفكرية العاملي قد حقق نتاجئ ملموسة مجليع أأعضاء الويبو وأأحصاب املصلحة. وذكر أأن 

آماًل  كبرية يف أأن أأنشطة الويبو املس تقبلية س تضمن مسامهة نظام امللكية الفكرية العاملي يف التمنية الاجامتعية للمجموعة أ

والاقتصادية والثقافية لدلول الأعضاء. ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، طلبت اجملموعة أأن تويل القيادة اجلديدة الاهامتم الواجب 

 ظلت معلقة منذ فرتة طويةل يف خمتلف جلان املنظمة. خملتلف القضااي املوضوعية واحلومكة، واليت

وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق، وأأعرب عن امتنانه للمدير العام والأمانة عىل  .16

عداد مجيع الرتتيبات العملية واملتعلقة ابلسالمة اليت جعلت هذا الاجامتع ممكنا. وأأضاف أأن اجامت ع جلنة التنس يق معلهام يف اإ
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للويبو ينعقد يف س ياق وابء عاملي مس متر، وأأعرب عن رسوره لرؤية اس مترار معل املنظمة، وهو أأمر همم بشلك خاص يف 

والسفري  ساندجيضوء جدول أأعامل ادلورة. وأأعرب عن تقدير اجملموعة الكبري لفريق الإدارة العليا املنهتية وليته، ومه الس يد 

هون والس يد اتاكغي والس يد براساد والس يد سوندرام اذلي أأهنىى همامه يف سبمترب. وأأعرب عن رغبة ماتوس والسفري غيتا

عطاء مشورهتا الإجيابية بشاأن تعيني نواب املدير العام ومساعديه. وذكر أأن اجملموعة ل تزال تشعر  اجملموعة يف املوافقة واإ

ىل التعاون مع ابلقلق من عدم متثيل مجيع اجملموعات يف فريق الإدارة ال  عليا، ولكهنا ستس متر يف تعزيز التنوع اجلغرايف، وتتطلع اإ

 املدير العام وفريقه اجلديد.

وحتدث وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعرب عن امتنانه للرئيسة وانئبهيا واملدير العام والأمانة جلهودمه  .17

عداد الوثيقة املضنية يف عقد هذه ادلورة الاس تثنائية الثامنة  والعرشين للجنة التنس يق. وشكر املدير العام عىل اإ

WO/CC/79/2 ىل أأنه يف ادلورة الثامنة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق يف سبمترب ، وافقت ادلول 2020، وأأشار اإ

عادة التعيني الاس تثنايئ لنواب املدير العام ومساعديه لفرتة ثالثة أأشهر تنهتىي يف ديس مرب من العام اجلاري. الأعضاء عىل اإ

جراء املشاورات بشاأن الرتش يحات للتعيينات  عادة التعيني الاس تثنائية اكنت لإاتحة الوقت الاكيف للمدير العام لإ وأأضاف أأن اإ

يف مناصب نواب املدير العام ومساعديه. وشدد عىل ادلور الهام لفريق الإدارة العليا يف حتقيق أأهداف املنظمة، وأأكد أأن 

نة املنظمة عىل مجيع املس توايت جيب أأن يعكس التنوع اجلغرايف لدلول الأعضاء. وأأضاف أأنه جيب مراعاة اجلدارة تكوين أأما

جراء أأي تعيني ومجيع التعيينات. وذلكل أأشاد برتش يح انئبات املدير  واخلربة والتنوع اجلغرايف والشمول بني اجلنسني عند اإ

اد جبميع املرحشني وأأعرب عن رضاه عن مس توى خرباهتم ومؤهالهتم. وهناأ العام الثالث كخطوة يف الاجتاه الصحيح، وأأش

زاء عدم وجود متثيل جغرايف عادل. وكام هو مبني،  عراب عن دهش ته وقلقه اإ لك املرحشني عىل التعيينات، ولكنه ود الإ

يالء الاعتبار للتوازن بني اجلنسني يف لك من  رحب بزايدة متثيل املرأأة يف فريق الإدارة العليا، ولكن رأأى أأنه اكن ينبغي اإ

دوارد كواكوا، وهو مواطن  مناصب نواب املدير العام ومساعدي املدير العام. وذكر أأن من بني مثانية مرحشني، اكن ادلكتور اإ

 ، وهذا عىلالعاملية من غاان، هو الأفريقي الوحيد اذلي مت تعيينه يف منصب مساعد املدير العام لقطاع التحدايت والرشأاكت

عكس املناطق اجلغرافية الأخرى اليت اكن لها عدة مرحشني عىل أأعىل مس توى يف فريق الإدارة العليا. وذلكل أأعرب عن قلق 

ىل المتثيل اجلغرايف العادل. وأأضاف أأن عىل الأمانة أأن تعكس تنوع ادلول الأعضاء بطريقة  زاء الافتقار اإ اجملموعة وخيبة أأملها اإ

ية فقط س تكون املنظمة قادرة عىل مواهجة حتدايت القرن احلادي والعرشين. وذكَّر باأن املدير شامةل، وأأنه من خالل الشمول 

ىل أأن اجملموعة  جراء تغيريات مس تقبلية مع مراعاة الاحتياجات التشغيلية للمنظمة. وأأشار اإ العام يعزتم، حسب تقديره، اإ

جراؤها وفقًا جراءات الويبو املعمول هبا، ومبا يامتىش متاًما مع الربانمج  ستتابع ابهامتم التغيريات املتوخاة، واليت ينبغي اإ لقواعد واإ

ضافة هذه  نشاء حمفظة جديدة، وأأن اجملموعة مس تعدة لقبول اإ ىل اقرتاح اإ واملزيانية املعمتدة من قبل ادلول الأعضاء. وأأشارت اإ

غرية واملتوسطة عىل تمنية أأعاملها. وأأعرب عن احملفظة عىل أأمل أأن تويل اهامتمًا خاصًا للبدلان النامية وتساعد الرشاكت الص

، لضامن عدم العاملية أأمل اجملموعة يف أأن يكون هناك تعاون وثيق مع القطاعات الأخرى، مثل قطاع التحدايت والرشأاكت

هامل قضااي املعارف التقليدية يف احملاداثت والربامج اليت تركز عىل ابتاكر امللكية الفكرية وتسويقها. وكررت  اجملموعة خماوفها اإ

ىل المتثيل اجلغرايف العادل، وتوقعت معاجلة التفاواتت امللحوظة داخل املنظمة بشلك مناسب يف  زاء الافتقار اإ وخيبة أأملها اإ

املس تقبل القريب عىل مجيع املس توايت. وأأخرًيا، ذكرت اجملموعة أأهنا عىل اس تعداد لتاأييد املرحشني للتعيني يف مناصب نواب 

دارة العليا ااملدير الع جلديد، وهناأت لك من املرحشني ام ومساعديه، وأأهنا عىل اس تعداد للعمل مع املدير العام وفريق الإ

 ترش يحاهتم. عىل
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وهناأ وفد الصني الرئيسة عىل انتخاهبا رئيسة للجنة الويبو للتنس يق، وأأعرب عن اعتقاده باأن هذا الاجامتع س يحقق  .18

ر الأمانة عىل التحضري لالجامتع، ول س امي يف حاةل اجلاحئة احلالية. وأأعرب الوفد عن النتاجئ املرجوة يف ظل قيادهتا. وشك

تقديره البالغ للجهود اليت بذلها املدير العام يف اختيار نواب املدير العام ومساعديه، وعن اعتقاده باأن الرتش يحات املقرتحة 

لهيا مجيع ادلول الأعضاء عىل أأساس ت وافق الآراء. ورأأى الوفد أأن مجيع املرحشني املقرتحني ميتلكون اكنت نتيجة هممة توصلت اإ

جيايب يف تطوير املنظمة.  اخلربات والكفاءات املهنية اليت ستسمح هلم ابلتاأكيد باأداء وظائفهم وواجباهتم واملسامهة بشلك اإ

ليا وأأن هذا ميثل مسامهة وأأعرب الوفد عن رسوره لرؤية ثالث مرحشات ملناصب نواب املدير العام يف فريق الإدارة الع 

ضافية للويبو يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة عىل أأعىل مس توى. وأأيد الوفد قامئة التعيينات املقرتحة لنواب املدير العام  اإ

. وشكر الوفد فريق الإدارة العليا اخلارج عىل هجوده WO/CC/79/2ومساعديه كام هو منصوص عليه يف الوثيقة 

املنظمة، وأأعرب عن اعتقاده أأن فريق الإدارة العليا اجلديد سيساعد املدير العام يف مجيع جمالت العمل  ومسامهته يف

وس يضطلع بدور همم حيامن تواجه املنظمة خماطر وحتدايت، مع تعزيز أأغراض الويبو وأأهدافها. وذكر الوفد أأنه س يواصل تعاونه 

دارة العليا و  ىل جانب مجيع الوثيق مع املدير العام وفريق الإ سيشارك بنشاط بناء يف مجيع جمالت معل الويبو. وأأضاف أأنه، اإ

 ادلول الأعضاء، س يعزز تطوير صناعة امللكية الفكرية العاملية.

عداد الواثئق ذات الصةل. وأأيد الوفد البيان  .19 وشكر وفد س نغافورة الأمانة عىل تنظمي هذا الاجامتع الهجني وعىل اإ

آس يا واحمليط الهادئ. وأأثىن الوفد عىل املدير العام لعامتده معلية اختيار اذلي أأدىل به وفد بنغالد يش ابمس مجموعة بدلان أ

مفتوحة وشفافة وصارمة لفريق الإدارة العليا، ورأأى أأنه من اجلدير ابلثناء أأن املدير العام اجمتع خشصيا مع مجيع املتقدمني، مما 

تيار برمهتا. وذكر الوفد أأنه يؤيد القامئة املقرتحة لنواب املدير العام ومساعديه، يؤكد الاهامتم ادلقيق اذلي أأويل لعملية الاخ 

واليت تضم أأفرادًا مؤهلني وممتزيين جيدًا، وأأنه واثق من أأهنم س يوفرون املهارات واخلربات الالزمة ملساعدة املدير العام يف 

ىل العمل معهم عن كثب لتعزيز حتقيق أأهداف الويبو. ورحب الوفد ترحيبا حارا بنواب املدير العا م ومساعديه وتطلع اإ

الويبو. وأأعرب عن امتنانه لنواب املدير العام ومساعديه اخلارجني، الس يد ماتوس والس يد ساندجي والس يد غيتاهون والس يد 

سهاماهتم للويبو. وأأعرب الوفد أأيضا عن ت قديره اخلاص براساد والس يد اتاكغي والس يد سوندرام، عىل خدماهتم املتفانية واإ

 للمساهامت طويةل الأمد لأمني امجلعيات.

ىل  .20 وأأقر وفد الربازيل ابملزااي املهنية للأسامء اليت اقرتهحا املدير العام لفريق الإدارة العليا. وأأضاف الوفد أأنه ابلنظر اإ

ىل أأنه اكن من حق ادلول الأعضاء أأن تتوقع  معلية أأكرث انفتاًحا معلية الاختيار كلك، س يكون من اخلطاأ عدم الإشارة اإ

وشفافية ومدفوعة من الأعضاء. وأأضاف أأن معلية تشاور أأكرث مشوًل اكنت ستامتىش بشلك أأفضل مع الروح اليت حتمك 

اختيار املناصب الإدارية العليا يف املنظامت متعددة الأطراف. ورأأى الوفد أأنه من الرضوري اس مترار السعي مس تقباًل من 

اجلغرايف عىل مجيع مس توايت املنظمة، مما جيعلها متثّل حقًا خمتلف الأعضاء. وجشع املدير العام وفريق أأجل املزيد من التوازن 

دارة من شاأنه أأن ميكّن الويبو من  قلمييني ومجيع الأعضاء عىل الالزتام يف الس نوات التالية بمنط اإ الإدارة العليا واملنسقني الإ

عن ثقته يف أأن املنظمة ودولها الأعضاء قادرة عىل بناء الثقة اليت ل غىن عهنا  تصحيح هذا الاختالل التارخيي. وأأعرب الوفد

ن تعول عىل دمعه ومشاركته يف للتغلب عىل التحدايت اليت ل حرص لها واليت تنتظرها، وذكر أأن املنظمة ميكن أأ 

 املساعي. هذه

اح هذه ادلورة للجنة التنس يق، وأأثىن عىل وأأعرب وفد الياابن عن تقديره للرئيسة عىل لك العمل الشاق املبذول لإجن .21

. وكام ذكر وفد اململكة 19-الأمانة جلهودها يف ترتيب هذا الاجامتع يف ظل الظروف الصعبة اليت تس ببت فهيا جاحئة كوفيد
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لعليا اجلديد ضامن املتحدة ابمس اجملموعة ابء، أأيد الوفد القامئة اليت اقرتهحا املدير العام وتوقع بشدة أأن يواصل فريق الإدارة ا

دارة الويبو. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يتصدى فريق الإدارة العليا اجلديد للقضااي العاملية،  الشفافية واحلياد واملساءةل يف اإ

نشاء أأنظمة ملكية فكرية للتكنولوجيات اجلديدة والناش ئة لتعزيز راحة املس تخدمني  19-مبا يف ذكل الاس تجابة لوابء كوفيد واإ

عزيز البنية التحتية للملكية الفكرية من خالل تكوين الكفاءات وتطوير أأنظمة امللكية الفكرية. ومع وضع تكل التوقعات يف وت

رشاف املدير العام وفريقه اجلديد. وأأعرب الوفد عن تطلعه للعمل  الاعتبار، ذكر أأنه س يواصل دمع مبادرات الويبو حتت اإ

مللكية الفكرية مع زايدة أأمهية التقنيات الرمقية والأصول غري امللموسة، وأأكد الزتامه معهم عن كثب لإدخال حقبة جديدة من ا

عراب عن تقديره لكبار املسؤولني  بدمع تعزيز دور الأمانة وفريق الإدارة العليا عىل وجه اخلصوص. واغتمن الوفد الفرصة لالإ

 يق والنجاح يف مساعهيم املس تقبلية.اخلارجني عىل مساهامهتم البارزة يف املنظمة ومتىن هلم لك التوف 

وشكر وفد املغرب الرئيسة عىل الطريقة اليت ترأأست هبا الاجامتع وتوجيه النقاش بشاأن معل ادلورة. وشكر املدير  .22

دارته بعناية فائقة لرتش يح فريق الإدارة العليا اجلديد ابملنظمة، وهناأ مجيع املرحشني ومتىن هلم النجاح يف هماهمم  العام عىل اإ

اجلديدة. وذكر الوفد أأن الويبو منظمة حتركها العضوية، ولكهنا يف الوقت نفسه واكةل متخصصة للغاية ولها ولية ومنظور همامن 

للغاية. ولهذا السبب، رأأى الوفد أأن الطريقة اليت يتعامل هبا املدير العام مع هذه القضية املهمة يه ذات أأمهية قصوى 

ىل أأن ذكل دليل عىل الأمهية املزتايدة ابلنس بة ملس تقبل املنظمة. وشك ر الوفد مجيع البدلان اليت قدمت مرحشني، مشرًيا اإ

للويبو يف مجيع أأحناء العامل وشهادة عىل ادلور النشط اذلي تؤديه املنظمة عىل الساحة ادلولية. ورصح سفري املغرب، متحداث 

رشاف املدير العام كام فعل مع بصفته رئيس امجلعية العامة للويبو، أأنه سيسعد وس يترشف ابلعم ل مع الفريق اجلديد حتت اإ

دارة العليا السابق. وشكر رئيس امجلعية العامة للويبو أأعضاء فريق الإدارة العليا املنهتية وليهتم، ول س امي الس يد  فريق الإ

عن تقديره هلم، ول  ماتوس والس يد ساندجي والس يد غيتاهون والس يد سوندرام والس يد اتاكغي والس يد براساد، وأأعرب

دارة مجيع الاجامتعات. وذكر رئيس امجلعية العامة للويبو كذكل  س امي الس يد براساد اذلي أأدى ول يزال يؤدي دوًرا همًما يف اإ

د أأنه يعّد للمرحةل التالية، ول س امي امجلعيات الاس تثنائية للويبو، اليت قررت ادلول الأعضاء عقدها يف أأوائل العام املقبل. وأأك

الوفد من جديد ثقته الاكمةل ابملدير العام يف قيادة املنظمة مع هذا الفريق اجلديد الكفؤ للغاية. وسلّط الوفد الضوء عىل كفاءة 

ىل أأن الويبو، بشهادة  وقدرات الأمانة اليت اكنت تعمل جبد رمغ الوضع احلايل والعواقب املرتتبة عىل هذا الوابء. وأأشار الوفد اإ

شارة ممتازة للميض مًعا قدًما يف الأسابيع امجليع، واصلت  العمل عىل الرمغ من لك ما حدث، وأأن اللجان اكنت جتمتع، وهذه اإ

 والأشهر القادمة.

وأأيّد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وأأعرب عن رسوره  .23

. وأأعرب الوفد عن تقديره الاكمل WO/CC/79/2الإدارة العليا عىل النحو املبني يف الوثيقة  ابختيارات املدير العام لفريق

ىل أأن فريق الإدارة العليا املقرتح ميثل  جراء مثل هذه الاختيارات، وأأشار اإ للحساس يات والتعقيدات اليت ينطوي علهيا اإ

مجموعة متوازنة بشلك جيد س تدمع دون شك املدير العام خالل فرتة وليته. وأأعرب الوفد عن رسوره لرؤية أأن القامئة تضم 

ة لزيا يورغنسون، ويه ممارسة ومديرة للرباءات وحتظى ابحرتام كبري ومعلت يف مسائل امللكية الفكرية يف مجموعة الس يد

( وانئبة رئيس AIPLAمتنوعة من املناصب، مبا يف ذكل منصب املديرة التنفيذية للرابطة الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )

ومقرها يف تكساس. وأأعرب عن ثقته يف أأهنا س تقود  ST Microelectronicsاجملموعة للملكية الفكرية والرتخيص يف 

قطاع الرباءات والتكنولوجيا بفعالية. وأأعرب الوفد عن تقديره لسلفها، الس يد جون ساندجي، عىل مساهامته يف الويبو ومتىن هل 

 لك التوفيق يف مساعيه املقبةل.
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جراء املشاو  .24 رات واملقابالت مع املرحشني من أأجل تقدميهم ملناصب نواب املدير وشكر وفد اجلزائر املدير العام عىل اإ

ىل جلنة الويبو للتنس يق. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان  العام ومساعديه يف املنظمة اإ

طار وليهتم، ومتىن هلم لك الأفريقية وشكر الأعضاء املنهتية وليهتم يف فريق الإدارة العليا عىل العمل املمتاز  اذلي أأجنزوه يف اإ

ىل أأن مجيع املرحشني ميتلكون الصفات واملعارف واملهارات الالزمة للهنوض  التوفيق يف مساعهيم املس تقبلية. وأأشار الوفد اإ

اأن املنظمة جبدول أأعامل املنظمة. وأأعرب عن رسوره لرؤية توازن جيد بني اجلنسني يف فريق الإدارة العليا، وعن اقتناعه ب

س تكون أأكرث قدرة عىل مواهجة التحدايت يف املس تقبل. ورصح الوفد باأنه ل يزال يؤيد التوازن اجلغرايف العادل وكذكل 

التوازن العادل بني اجلنسني وأأنه مرسور بوجود خشص أأفريقي داخل فريق الإدارة العليا. ورأأى أأن من املمكن أأن نشهد 

وظفي الويبو وأأن أأفريقيا ينبغي أأن تكون ممثةل بشلك أأكرب، ول س امي يف أأفرقة صنع القرار توازان جغرافيا أأكرب بني كبار م

نشاء منصب مساعد مدير عام رابع، وأأعرب عن اعتقاده باأن هذا املنصب  والإدارة. ورحب الوفد مببادرة املدير العام لإ

ىل التمنية لضامن اجلديد س يضمن تطوير امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة، مع  الرتكزي عىل املشاريع اليت هتدف اإ

جيايب لالبتاكر عىل التمنية وحتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. وذكر الوفد أأنه يؤيد الرتش يحات اليت قدهما املدير العام  تاأثري اإ

جناز هما  مه.ومتىن لك النجاح لفريق الإدارة العليا اجلديد، مع التاأكيد عىل دمعه الاكمل هل يف اإ

وأأيّد وفد رومانيا البيان اذلي أأدىل به وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الأعضاء  .25

دارة العليا عىل معلهم املتفاين لصاحل املنظمة وادلول الأعضاء فهيا وأأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية  اخلارجني من فريق الإ

وفد بتعقيد املهمة اليت اكن عىل املدير العام أأن ينجزها يف اختيار فريق الإدارة العليا اجلديد يف يف مجيع أأحناء العامل. وأأقر ال

هذه الأوقات الصعبة للغاية، وهناأ املدير العام عىل قراره، وأأيده ابلاكمل. وهناأ الوفد فريق الإدارة العليا اجلديد ومتىن هلم لك 

فد باكمل اختيارات فريق الإدارة العليا، وأأعرب الوفد عن رسوره لوجود زميلني التوفيق يف أأداء وظائفهم الهامة. ورحب الو 

ندونيس يا( والسفري س تيزن )اململكة املتحدة(. واختمت الوفد لكمته بتاأكيد دمعه  وقرينني ممتزيين فيه، وهام السفري لكيب )اإ

ىل تعاون ممثر مع الويبو يف الس نوات القادم  ة.الاكمل للمدير العام، وتطلع اإ

وأأيّد وفد غواتاميل البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وشكر املدير العام عىل  .26

، 2026-2021. وفامي يتعلق بعملية تعيني فريق الإدارة العليا اجلديد للفرتة WO/CC/79/2مالحظاته المتهيدية عىل الوثيقة 

التاأكيد عىل أأن املرحشني مه من املهنيني ذوي اخلربة وأأحصاب ادليناميكية يف العمل، واذلين أأعرب الوفد عن رغبته يف 

سيسامهون ويواصلون مواهجة حتدايت املنظمة وحتقيق أأهدافها. وهناأ الوفد املدير العام ومتىن هل التوفيق يف هذه املساعي. 

ا، وهناأ الس يد ماركو أألامين عىل ترش يحه ملنصب مساعد وأأعرب عن رسوره لوجود ممثل للمنطقة داخل فريق الإدارة العلي

، معراًب عن اس تعداده ملواصةل العمل بنشاط معه لتطوير املشاريع. واغتمن قطاع أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكرلاملدير العام 

م، ول س امي الس يد ماتوس عىل الوفد الفرصة ليشكر فريق الإدارة العليا املنهتية وليته عىل معلهم ودمعهم خالل فرتات معله

دمعه يف خمتلف املشاريع اليت سامهت يف التمنية الاقتصادية لبدلان اجملموعة من خالل وضع اسرتاتيجيات تعزز الابتاكر 

 واس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية.

يش الوابء، فقد ورحب وفد مجهورية قريغزيس تان جبميع أأعضاء جلنة الويبو للتنس يق، ورصح باأنه عىل الرمغ من تف .27

عقدت هذا العام اجامتعات بشاأن مس تقبل املنظمة. وأأضاف أأنه س يدمع املدير العام اجلديد يف الإصالحات وأأنشطة املنظمة. 

وشكر الوفد املوظفني املغادرين من فريق الإدارة العليا ومتىن هلم النجاح والصحة اجليدة يف املس تقبل، مضيفًا أأهنم قاموا بعمل 

ن الكثري  ممتاز. وذكر الوفد أأنه أأيّد ووافق عىل املرحشني اذلين قدهمم املدير العام ملنصب نواب املدير العام ومساعديه. وقال اإ
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نشاء الهيلك العاملي للنظام الإيكولويج للملكية الفكرية وتطوير النظم  س يعمتد عىل فريق الإدارة العليا فامي يتعلق ابإ

ىل أأن هذه الأوقات صعبة عىل العامل باأرسه مما يعين أأن الإيكولوجية لالبتاكر والإبداع عىل امل  س توايت الوطنية. وأأشار الوفد اإ

ىل حلول أأصلية للمهام اجلديدة. ومتىن الوفد لفريق الإدارة العليا لك التوفيق يف  الفريق سيتحمل مسؤولية أأكرب يف التوصل اإ

ىل أأن فريق الإ  دارة العليا ل يضم أأي ممثل من منطقته، وأأن هناك من بني ممثيل بدء معهل والطاقة الالزمة لهذه املهمة. وأأشار اإ

املنطقة مرحشني حمرتفني يس تحقون التواجد فيه وميكهنم تقدمي مساهامهتم يف تطوير املنظمة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت 

اظ عىل التوزيع اجلغرايف العادل. ترش يح ممثلني من املنطقة لشغل مناصب الإدارة العليا واملتوسطة يف الويبو، لضامن احلف

وذكر الوفد أأن هناك زايدة كبرية يف تطوير النظام الإيكولويج للملكية الفكرية يف املنطقة، ورأأى أأن ممثلهيا دلهيم مشاريع 

 جديدة لتطوير الابتاكر وامللكية الفكرية يف املنطقة.

وأأعرب عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس وشكر وفد ش ييل الرئيسة والأمانة عىل التحضري لهذا الاجامتع،  .28

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وهناأ الوفد املدير العام عىل برانجمه للميض قدما جبدول أأعامل الويبو، وأأعرب عن 

نه يدرك أأن اخلربة ا لتقنية واملعرفة املهنية لفريق الإدارة رسوره لرؤية أأمرياك الالتينية ممثةل مضن فريق الإدارة العليا. وقال الوفد اإ

العليا س تكون هممة للغاية ملس تقبل املنظمة، وأأبدى اس تعداده ادلامئ للتعاون مع املدير العام ونوابه ومساعديه، يك يضيف 

ه عىل مسامهته خربته اخلاصة يف جمال امللكية الفكرية يف هذا العامل املتطور. وشكر الوفد فريق الإدارة العليا املنهتية وليت

الكبرية، ل داخل الويبو فقط، ولكن أأيضا يف توجيه الويبو وتطوير امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. وشكر الوفد بشلك 

خاص أأولئك اذلين سامهوا كثرًيا يف تطوير امللكية الفكرية يف منطقته، ول س امي السفري ماتوس، اذلي أأدى همامه مع الرتكزي 

 أأمرياك الالتينية. وشكره الوفد وفريقه لأنه اكن أأحد املديرين الرئيس يني للويبو، وقد ساعد معهل العامل النايم بشلك خاص عىل

عىل مدى الس نوات الست املاضية، وس تظل املساهامت املقدمة تؤثر يف تمنية امللكية الفكرية يف البدلان النامية، ول س امي 

قلميية حول العامل، مثل فامي يتعلق حبمالت التوعية وتاكمل الو  لكرتونية والتنس يق مع اجملموعات الإ يبو واملنصات الإ

آس يان(، وغريها. وسلط الوفد الضوء عىل الإجنازات املهمة يف أأدوات الويبو  آس يا )أ مريكوسور، ورابطة أأمم جنوب رشق أ

امي يتعلق ابملكوانت الأساس ية للملكية املس تخدمة يف مجيع أأحناء العامل يف ماكتب امللكية الفكرية ومن قبل املس تخدمني، ف

الفكرية محلاية حقوق امللكية الفكرية واملساعدة يف تمنية البدلان وضامن الابتاكر التكنولويج. وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل 

ارة العليا الس يد ماتوس خالل فرتة وليته ومتىن هل لك التوفيق والنجاح يف مساعيه املس تقبلية، وأأضاف أأن جناح فريق الإد

 هو جناح للويبو.

وأأثىن وفد غاان عىل الرئيسة وانئبهيا واملدير العام والأمانة لعقد هذا الاجامتع. وأأعرب الوفد عن تاأييده للبيان اذلي  .29

أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعرب عن امتنانه لنواب املدير العام ومساعديه اخلارجني، ورحب 

جنازات  باأعضاء دارة العليا اجلديد. وذكر أأن مجيع املرحشني ملنصب نواب املدير العام ومساعديه يمتتعون خبربة كبرية واإ فريق الإ

ممزية يف جمالت ختصصهم، وذلكل فهو واثق من أأهنم سيساعدون املدير العام بشلك كبري يف حل القضااي الصعبة مثل وضع 

شرتكة الأخرى وتنفيذ أأهداف املنظمة. وأأشاد جبميع البدلان اليت قدمت مرحشني يف القواعد واملعايري وحتقيق الأهداف امل 

دوارد كواكوا، اذلي حيظى بتقدير كبري عىل  معلية الانتخاب، وأأعرب الوفد عن رسوره بشلك خاص لإدراج ادلكتور اإ

يسخر خرباته وجتاربه للتاأثري عىل معل الصعيدين احمليل وادلويل، يف فريق الإدارة العليا اجلديد. وأأعرب عن ثقته يف أأنه س 

دارة العليا اجلديد. ىل تعاون وثيق مع املدير العام وفريق الإ  املنظمة وكذكل أأهداف املدير العام. وتطلع الوفد اإ
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وشكر وفد تركيا الأمانة عىل الإعداد املمتاز لالجامتع يف ظل هذه الظروف الصعبة، وأأعرب عن ثقته يف أأن دورة  .30

للتنس يق س تختمت ابلنجاح. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة نيابة عن اجملموعة ابء. وأأضاف أأنه جلنة الويبو 

، واليت مل ينج أأي يشء من تاأثريها الشديد للأسف، مبا 19-خالل هذه الأوقات غري املس بوقة اليت تس ببت فهيا جاحئة كوفيد

ىل مزيد من يف ذكل حقوق امللكية الفكرية. وذكر الو  فد أأن هذا الوضع س يكون البيئة اجلديدة لبعض الوقت، وهناك حاجة اإ

عضاء املنهتية وليهتم يف فريق  جياد مساحات تعاونية أأكرث من ذي قبل. وأأعرب الوفد عن امتنانه للأ ادلمع لبعضنا البعض واإ

حة ملناصب نواب املدير العام ومساعديه. ورأأى الوفد الإدارة العليا لعملهم القمّي وهجودمه، وأأبدى دمعه الاكمل للتعيينات املقرت 

أأن مجيع املرحشني ميلكون اخلربة والكفاءات للمسامهة يف حتقيق املنظمة ملاكنهتا الفريدة يف قيادة تطوير نظام ملكية فكرية 

م ونوابه ومساعديه املقبلني، متوازن وفعال ميكّن الابتاكر والإبداع لصاحل امجليع. وأأعرب الوفد عن أأطيب متنياته للمدير العا

دارة العليا اجلديد س يقدم مساهامت قيّمة وخضمة للمنظمة حتت قيادة املدير العام.  وأأعرب عن اعتقاده باأن فريق الإ

وأأيّد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأعرب عن رسوره برؤية  .31

عداد وتقدمي وثيقة تعيني نواب املدير  الرئيسة تقود هذه ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق. وشكر املدير العام عىل اإ

العام ومساعديه. وأأيّد الوفد اقرتاح املدير العام، مبا يف ذكل افتتاح وظيفة ملساعد مدير عام رابع يف اجملالت املوضوعية 

ىل السوق. ورصح للملكية الفكرية، ل من منظور ق انوين فقط، ولكن أأيًضا من وهجة نظر اقتصادية وجتارية وتقدمي الأفاكر اإ

وأأنه من املؤكد أأن صفاته قطاع أأنظمة امللكية الفكرية والابتاكر الوفد باأنه رشف عظمي أأن يرتأأس الس يد ماركو أألامين 

 حتقيق نتاجئ انحجة لهذا القطاع اجلديد، ول س امي يف الشخصية وخرباته وقيادته وكفاءاته الفنية وهماراته الإدارية ستسهم يف

ضامن تعزيز الرشاكت الصغرية واملتوسطة، ويه ذات أأمهية خاصة لكولومبيا. وشكر الوفد فريق الإدارة العليا اخلارج عىل 

وفد للمدير العام مساهامته لدلول الأعضاء، ول س امي الس يد ماتوس من ش ييل، ومتىن هل لك التوفيق يف املس تقبل. وأأكد ال

جيابية للجميع.  الزتامه ودمعه يف قيادته للمنظمة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون النتاجئ اإ

آس يا واحمليط الهادئ،  .32 وأأعرب وفد فييت انم عن تاأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ

د هذا الاجامتع لتعيني فريق الإدارة العليا للويبو يف هذه وشكر رئيسة جلنة الويبو للتنس يق وانئبهيا عىل هجودمه يف عق

الأوقات غري املس بوقة. وأأثىن الوفد عىل الأمانة لإعدادها لواثئق هذه ادلورة، وأأعرب عن تقديره للمدير العام لتس يري العمل 

املقرتحني يمتتعون مبؤهالت عالية بشاأن اختيار فريق الإدارة العليا وتوضيحاته عن الفريق املقرتح. ورأأى الوفد أأن املرحشني 

وخربات معل غنية للغاية وخربة همنية وأأهنم ميثلون مصاحل املنظمة بطريقة متوازنة. وأأضاف أأن النظر يف جمالت الاختصاص 

ىل زايدة تطوير الويبو . والتجارب واخلربات اخملتلفة والمتثيل اجلغرايف املتوازن والتنوع بني اجلنسني من شاأنه أأن يؤدي اإ

وذلكل، أأعرب الوفد عن تاأييده الاكمل لقرتاح فريق الإدارة العليا اذلي تقدم به املدير العام. وأأعرب عن تقديره لفريق 

الإدارة العليا املنهتية وليته ملسامهته البارزة يف املنظمة. وذكر الوفد أأنه عىل اس تعداد للعمل بشلك وثيق وبناء مع املدير العام 

ليا اجلديد وأأعضاء الويبو الآخرين لتعزيز معل املنظمة وهدفها يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة لصاحل وفريق الإدارة الع 

 مجيع ادلول الأعضاء.

وهناأ وفد بوركينا فاسو الرئيسة والفريق اذلي هجز لهذه ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق رمغ تفيش الوابء.  .33

 هل لك التوفيق يف امليض قدما، وأأكد أأنه سيتعاون بشلك اكمل مع الويبو. وأأيّد الوفد البيان وكرر هتنئته للمدير العام ومتىن

اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وهناأ فريق الإدارة العليا اجلديد من نواب املدير العام ومساعديه. 

لهيم س  تنجح نتيجة كفاءهتم وخربهتم الكبرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يواصل وأأعرب الوفد عن اقتناعه باأن املهام املولكة اإ
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هذا الفريق اجلديد متابعة أأهداف املنظمة، واغتمن الفرصة للثناء عىل املدير العام السابق، الس يد فرانسس غري، وفريق 

اف أأن النتاجئ املمتازة اليت حتققت خالل تكل الإدارة العليا اخلارج للنتاجئ الإجيابية اليت حققهتا املنظمة يف ظل قيادهتم. وأأض

ىل تعزيز امللكية الفكرية بشلك أأكرب لعرص جديد، ورأأى أأن هذا عامل رضوري أأكرث للمنو بعد الوابء.  الس نوات أأدت اإ

وحتدث وفد الاحتاد الرويس بصفته الوطنية، وشكر املدير العام والأمانة عىل تنظمي دورة جلنة الويبو للتنس يق يف  .34

هجني، ورحب ابملرحشني لفريق الإدارة العليا اجلديد للويبو. وأأعرب عن اعتقاده أأن العمل املشرتك يف املس تقبل  شلك

س يحقق نتاجئ ممثرة، وأأن نظام امللكية الفكرية س يصبح أأفضل وأأسهل وصول للمس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل. وذكر الوفد 

أأساس نظام امللكية الفكرية، ذلا فاأن من الرضوري التاأكد من أأن املنظمة متكل  أأن املنظمة تعمل عىل قضااي معقدة للغاية يف

قلميية ونشاطها، وأأنه يؤيد  جراءات. وأأضاف أأنه يعول عىل متثيل مجيع اجملموعات الإ أأشخاصا جيدي التنس يق وحامسني يف الإ

اختالل التوازن يف املس توايت العليا يف  البيان اذلي أأديل به ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والقوقاز وغريمه بشاأن

ىل  املنظمة. ورأأى أأن من املهم أأن وجود متثيل عادل عىل مجيع مس توايت املنظمة ولفت انتباه فريق الإدارة العليا اجلديد اإ

ىل حتقيق التوازن بني الأعضاء. وذكر الوفد أأن التقدم يعمتد عىل وجود فريق يعمل بشلك جيد معًا ويضمن  حل املهام احلاجة اإ

جياد حلول للتحدايت عىل  العاجةل واحلالية اليت تواجه ادلول الأعضاء. ورأأى أأن نظام امللكية الفكرية يساعد يف ضامن اإ

املس توى الوطين، مبا يضمن التمنية املس تدامة. وأأن ذكل يتطلب تنس يق املهنجيات وفقًا للمعايري ادلولية، مبا يف ذكل 

دراج العديد من اللغات. ورأأى الوفد اس تخدام التقنيات املتطورة و  ىل نظام امللكية الفكرية املرتبط مبارشة ابإ اتحة الوصول اإ اإ

آفاقا جديدة للميض قدما جبدول أأعامل املنظمة احلايل.  أأن احلوار املفتوح والرشأاكت ينبغي أأن تس متر، مبا يفتح أ

ىل وشكر وفد فرنسا الرئيسة عىل عقد هذه ادلورة اخملتلطة وكذكل عىل بي .35 اهنا الافتتايح. وقدم الوفد هتانيه احلارة اإ

نواب املدير العام ومساعديه اذلين اختارمه املدير العام، وأأعرب عن أأمهل يف حتقيق جناح ابهر يف مجيع مساعهيم. وذكر الوفد 

واحدا. وأأضاف أأن  أأن هممة املدير العام اكنت صعبة لتعدد املرحشني ذوي القمية العالية، وشكره عىل لقاهئم مجيًعا واحدا

رضاء امجليع بشلك اكمل. وذكر  اختيار املدير العام يعكس توازان دقيقا وهذا ترصف مرشف هل، وأأن من غري املمكن أأبدا اإ

الوفد أأن التوازن اذلي حققه املدير العام حيظى بدمعه الاكمل، وأأنه ل يشك يف جناح نواب املدير العام ومساعديه مس تقباًل، 

ىل جانب فريق الإدارة العليا وسريافقه يف معهل وهممته يف من خالل رؤية خش  صياهتم وهماراهتم. وذكر الوفد أأنه س يقف اإ

املس تقبل. ومتىن لفريق الإدارة العليا املنهتية وليته واملدير العام السابق الس يد غري والس يد ماتوس والس يد ساندجي والس يد 

آخرًا ا لس يد براساد، لك التوفيق يف مساعهيم اجلديدة. وأأعرب الوفد عن سعادته غيتاهون والس يد اتاكغي، وأأخريًا وليس أ

برتش يح الس يدة فوربني لقيادة قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية، وأأضاف أأهنا س تعمل بفعالية من أأجل الهنوض 

يف جمالت امللكية الفكرية ابملبدعني واملبتكرين. وأأعرب الوفد عن دمعه، يف س ياق الوابء احلايل، للتطور الرسيع للغاية 

 واذلاكء الاصطناعي، وهو س ياق يشلك حتداًي مجليع مؤلفي امللكية الفكرية وهمم للغاية لأحصاب املصلحة.

وأأيّد وفد اكزاخس تان البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والقوقاز، وشدد  .36

يف املائة من  4ه يف فريق الإدارة العليا فضاًل عن عدم كفاية متثيل املنطقة بنس بة أأقل من عىل عدم وجود ممثلني عن منطقت

موظفي املنظمة بشلك عام. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف بذل هجد مشرتك مع املدير العام وفريق الإدارة العليا ملعاجلة مشلكة 

بةل لضامن المتثيل اجلغرايف العادل. وشكر الوفد نواب املدير العام الاختالل الكبري يف متثيل املناطق يف املنظمة يف الأشهر املق 

 ومساعديه اخلارجني عىل تعاوهنم ومتىن هلم لك التوفيق يف مساعهيم املس تقبلية.
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وأأيّد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وشكر املدير العام والأمانة عىل عقد  .37

ورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق يف هذه الظروف الاس تثنائية. ووافق الوفد عىل مجيع املرحشني لفريق الإدارة هذه ادل

ىل ترش يح ثالث نساء انئبات، وأأعرب عن ثقته يف أأن لك مرحش  ضافة اإ العليا، وأأثىن عىل مس توايت خربهتم وجدارهتم، اإ

جيايب يف حتقيق أأهداف الويبو. و  اغتمن الوفد هذه الفرصة لهيئن فريق الإدارة العليا اخلارج عىل العمل املمتاز سيسهم بشلك اإ

دارة جديد أأكرث توازاًن من حيث المتثيل  اذلي أأجنزه خالل فرتة وليته وأأثىن عليه. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف رؤية فريق اإ

ظمة والأمانة عىل خمتلف املس توايت، ينبغي أأن اجلغرايف العادل، وأأعرب عن اعتقاده أأن تكوين فريق الإدارة العليا يف املن

يعكس التنوع اجلغرايف، مع مراعاة اجلدارة واخلربة والتوازن بني اجلنسني، من أأجل معاجلة التحدايت وحتقيق أأهداف الويبو. 

ة مجيع املرحشني وأأضاف أأنه س يدمع أأي هجود مس تقبلية سيبذلها املدير العام ملعاجلة هذه املساأةل. واختمت الوفد لكمته بهتنئ

نه عىل اس تعداد للعمل مع املدير العام وفريق الإدارة العليا اجلديد.  وتاأييد تعييناهتم، وقال اإ

وشكر وفد مجهورية كوراي الرئيسة عىل ترأأسها هذه ادلورة، وأأعرب عن تقديره جلهود املدير العام والأمانة يف ترتيب  .38

مدير العام اخلارج الس يد فرانسس غري وفريق الإدارة العليا اذلي أأهنىى هذا الاجامتع. وأأعرب الوفد عن خالص تقديره لل

همامه، الس يد ماتوس والس يد ساندجي والس يد براساد والس يد اتاكغي والس يد غيتاهون والس يد سوندارام، ملساهامهتم القمية 

حني قادرون عىل توفري املهارات خالل فرتات وليهتم. وأأعرب الوفد عن اقتناعه باأن نواب املدير العام ومساعديه املقرت 

املناس بة واخلربات املهنية الالزمة لتحقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية، وأأضاف أأن ذكل يامتىش متاًما مع اقرتاح املدير العام 

رية، اذلي تنظمي وظيفة مساعد املدير العام لقطاع مللكية الفكرية ونظم الابتاكر. ورأأى أأن النظام البييئ السلس للملكية الفك

ىل دورة من التمنية الاقتصادية والمنو  يقدر قمية امللكية الفكرية ابلاكمل ويفعل تسويق امللكية الفكرية، من شاأنه أأن يؤدي اإ

آفاق جديدة حلل  املبتكر. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن املدير العام ونوابه ومساعديه املعينني حديثًا قادرون عىل طرح أ

 الطويةل الأمد، وأأبدى اس تعداده لتقدمي أأقىص دمعه لنجاح فريق الإدارة العليا اجلديد.خمتلف قضااي الويبو 

آس يا واحمليط الهادئ، وشكر الرئيسة  .39 ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ وأأيّد وفد اإ

. وذكر الوفد أأن عقد هذا الاجامتع ل يزال 19-والأمانة عىل تنظمي جلنة الويبو للتنس يق عىل الرمغ من تفيش جاحئة كوفيد

ممكنا، وهو أأمر رضوري لس مترار املنظمة. وأأضاف أأنه يؤيد مجيع املرحشني عىل النحو اذلي اقرتحه املدير العام، وهناأ نواب 

طوال معلية الاختيار،  املدير العام ومساعديه اجلدد عىل تعييهنم. وذكر الوفد أأنه يثق ثقة اكمةل يف قيادة املدير العام املقتدرة

واليت متت بطريقة شفافة وعادةل وفعاةل. وهو ما عكس الزتام املدير العام جبعل الكفاءة املعيار الأول والأمه لشغل مناصب 

نواب املدير العام ومساعديه، وعكس الزتام الويبو ابملساواة بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف العادل. وذكر الوفد أأن لك هذه 

ور يه لبنات أأساس ية لضامن نظام ملكية فكرية عادل ومتوازن يشجع الابتاكر ويليب احتياجات التمنية لأعضائه. وذكر الأم

أأن امللكية الفكرية يه أأداة قوية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، ويف هذا الصدد ذكر أأن أأجندة التمنية رضورية 

ىل لضامن بقاء نظام امللكية الفكرية ال عاملي مناس ًبا ومفيًدا للجميع. وختاما، كرر الوفد هتنئته لفريق الإدارة العليا اجلديد وتطلع اإ

مواصةل التعاون املمتاز مع الويبو، وجدد الزتامه بدمع وتعزيز نظام عاملي للملكية الفكرية من أأجل تشجيع الإبداع والابتاكر 

 وتلبية احتياجات التمنية لأعضاء الويبو.

وأأيّد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وشكر فريق الإدارة العليا اخلارج  .40

عىل العمل الرائع اذلي أأجنزه يف خدمة املنظمة، ومتىن جناحًا ابهرًا للفريق اجلديد اذلي مت اختياره. وشدد الوفد عىل أأنه رمغ 

ن القارة الأفريقية ممثةل متثيال انقصا، وأأنه يود أأن تسّد هذه الفجوة اجلهود املبذوةل يف العملية  ادلقيقة لختيار الفريق اجلديد، فاإ
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نشاء املنصب اخملصص للملكية الفكرية والنظم الإيكولوجية لالبتاكر، مفن شاأن ذكل أأن يعزز  يف املس تقبل. ورحب ابإ

يف هممهتم ملواهجة التحدايت نياته للمدير العام وفريقه ابلتوفيق الابتاكر والإبداع. واختمت الوفد لكمته ابلإعراب عن مت 

 تنتظرمه. اليت

وأأعرب وفد أأنغول عن امتنانه للرئيسة وانئبهيا واملدير العام والأمانة للزتاهمم بعقد هذه ادلورة الاس تثنائية للجنة  .41

ىل أأن ادلول الأعضاء الويبو للتنس يق، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة الب دلان الأفريقية. وأأشار الوفد اإ

عادة التعيني الاس تثنايئ لنواب املدير  وافقت يف ادلورة الثامنة والس بعني للجنة التنس يق، اليت عقدت يف سبمترب، عىل اإ

جراء ا2020العام ومساعديه ملدة ثالثة أأشهر تنهتىي يف ديسمرب  ملشاورات بشاأن ، بغية منح املدير العام الوقت الاكيف لإ

جيابية يف الاجتاه الصحيح  الرتش يحات للتعيينات يف تكل املناصب. وأأثىن الوفد عىل ترش يح ثالث نشاء انئبات كخطوة اإ

لتعزيز التاكفؤ بني اجلنسني، ول س امي الس يدة لزيا يورغنسون والس يدة وانغ بينينغ والس يدة س يلفي فوربني، وهنّاأ لك 

الوفد موقف اجملموعة الأفريقية القائل باأن تكوين املنظمة عىل مجيع املس توايت جيب أأن يعكس  املرحشني عىل تعييهنم. وأأكد

جراء مجيع التعيينات.  ىل أأن اجلدارة واخلربة ومشول اجلنسني جيب أأن تراعى عند اإ التنوع اجلغرايف لدلول الأعضاء، مشريا اإ

دوارد كواكوا من غاان، من بني  مثانية مرحشني، هو املواطن الأفريقي الوحيد املعني يف أأحد وشدد الوفد عىل أأن ادلكتور اإ

مناصب مساعدي املدير العام. وذكر أأن هذا يتناقض مع املناطق اجلغرافية الأخرى اليت دلهيا العديد من املرحشني يف فريق 

ىل تنوع ادلول الأعضاء بطريقة أأكرث مشولية  الإدارة العليا. وذكر الوفد أأنه ياأمل يف أأن تنظر الأمانة يف املس تقبل القريب اإ

 وعداةل. وأأكد الوفد من جديد الزتامه ابملشاركة البناءة يف املناقشات وكرر هتانيه للك من املرحشني عىل تعييهنم.

وشكر وفد مكبوداي الرئيسة عىل قيادهتا لهذا الاجامتع املهم، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة  .42

آس يا وا حمليط الهادئ. وشكر الوفد املدير العام عىل تقدميه للوثيقة وقيادته لعملية الرتش يحات لفريق الإدارة العليا بدلان أ

اجلديد، وذكر أأهنا أأدوار هممة للغاية يف املنظمة. وأأعرب الوفد عن امتنانه لأعضاء فريق الإدارة العليا اخلارجني عىل معلهم 

 النتاجئ الناحجة اليت حققهتا املنظمة. واغتمن الفرصة للرتحيب والهتنئة بنواب ادلؤوب وهجودمه، وللس يد فرانسس غري عىل

املدير العام ومساعديه عىل تعييهنم. وأأعرب الوفد عن ثقته يف قيادهتم لتعزيز نتاجئ انحجة للويبو، وأأعرب عن أأمهل يف أأن حتل 

دارة العليا اجلديد مجيع القضااي العالقة، و  مهنا زايدة مشاركة البدلان الأقل منوا للعمل يف أأدوار نشطة الويبو يف ظل فريق الإ

يف جلان املنظمة، وحتقيق الهدف املشرتك يف دمع امللكية الفكرية من أأجل التمنية الاقتصادية وضامن نظام امللكية الفكرية 

الإدارة العليا اجلديد حتت  الأسايس يف تشجيع النشاط والابتاكر يف مجيع البدلان. وأأعرب الوفد عن تطلعه للعمل مع فريق

 قيادة املدير العام.

آس يا واحمليط الهادئ. وأأيد  .43 وشكر وفد ُعامن الرئيسة وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ

ع الفريق الوفد الرتش يحات اجلديدة وأأعرب عن رسوره برتش يح ثالث نساء يف فريق الإدارة العليا. وذكر الوفد أأنه سيتعاون م

اجلديد، وشكر فريق الإدارة العليا املنهتية وليته عىل مجيع اخلدمات اليت قدهما للمنظمة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف العمل مع 

 املدير العام لتحقيق أأهداف املنظمة.

سة والأمانة لعقد هذه وأأيّد وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأثىن عىل الرئي  .44

"تعيني نواب  WO/CC/79/2ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق. وشكر الوفد املدير العام عىل تقدمي الوثيقة 

املدير العام ومساعديه" لتشكيل فريق الإدارة العليا للويبو. وأأحاط الوفد علام مبحتوايت الوثيقة واجلهود اليت يبذلها املدير 

ن الانتقال السلس، والعملية املضنية لختيار فريق الإدارة العليا املقبل. وهناأ املرحشني عىل اختيارمه للمناصب العام لضام
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املعنية وأأعرب عن اعتقاده أأن جلنة الويبو للتنس يق س توافق عىل التعيينات. وأأعرب عن رضاه عن معايري الاختيار من 

ودة يف الكفاءة التقنية والإدارية يف الويبو والصفات القيادية والقدرة عىل حيث اخلربة املطلوبة للمرحشني ومسامههتم املقص

العمل كفريق، ولكن لحظ خبيبة أأمل عدم وجود توزيع جغرايف عادل متوازن، وأأعرب عن أأمهل يف تصحيح هذا يف 

وليته ومتىن هلم لك التوفيق يف  املس تقبل. وأأعرب الوفد أأيضا عن تقديره للمساهامت اليت قدهما فريق الإدارة العليا املنهتية

ىل التعاون مع الفريق اجلديد.  مساعهيم املس تقبلية وتطلع اإ

وشكر وفد املكس يك الرئيسة عىل معلها خالل هذه ادلورة الاس تثنائية للجنة الويبو للتنس يق، وأأيّد البيان اذلي  .45

ب الوفد ابلبيان الأويل اذلي أأدىل به املدير العام وبتقدمي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورح

اقرتاح فريق الإدارة العليا اجلديد. وأأقر ابلعملية املكثفة للغاية لتقيمي الرتش يحات واملشاركة املبارشة يف حتقيق هذه الغاية. 

تقدم يف جمال التنوع واملساواة بني وأأعرب الوفد عن سعادته برؤية ثالث نساء يف الفريق اجلديد، وعن أأمهل يف اس مترار ال 

اجلنسني والتوزيع اجلغرايف العادل يف الويبو. وأأعرب عن سعادته ابختيار فريق الإدارة العليا اجلديد، ول س امي ترش يح الس يد 

م به، واذلي اكن ماركو أألامين صاحب الباع املهين الطويل يف املنظمة ومتىن هل جناًحا كبرًيا. وهناأه الوفد عىل لك العمل اذلي قا

أأساس يًا ابلنس بة للمنظمة، واغتمن الفرصة ليمتىن لفريق الإدارة العليا اجلديد النجاح يف العمل املس تقبيل. وأأكد الوفد أأن 

ىل تعزيز التنوع اجلغرايف داخل الويبو،  س يقدم لك ادلمع البناء للمدير العام بغية الهنوض باأجندة الويبو. وأأكد عىل احلاجة اإ

ىل البدلان النامية. وانضم الوفد وذكّر باأ  يصال فوائد امللكية الفكرية اإ مهية الرؤية اليت يشاركها املدير العام، واليت تركز عىل اإ

ىل أأنه تلقى دامئًا  عراب عن امتنانه للك عضو من أأعضاء فريق الإدارة العليا املنهتية وليته، مشرًيا اإ ىل الوفود الأخرى يف الإ اإ

م الكثري من النجاح يف املس تقبل يف لك مشاريعهم املهنية والشخصية. وتقدم الوفد بشكر خاص للسفري دمًعا فعاًل ومتىن هل

جيابية لأنشطة التعاون واملرشوعات اليت هتم املكس يك واملنطقة.  ماتوس اذلي اس تجاب دامئا بلك اإ

يران )مجهورية  .46 عراب عن امتن -وانضم وفد اإ ىل الوفود الأخرى يف الإ انه لأعضاء فريق الإدارة العليا الإسالمية( اإ

املنهتية وليته ملسامههتم وهجودمه خالل فرتة وليهتم. وأأعرب عن رسوره لرؤية الفريق اجلديد، وشكر املدير العام عىل العمل 

دير املمتاز خالل معلية الاختيار. ورحب الوفد ابملرحشني ملناصب نواب املدير العام ومساعديه عىل النحو اذلي اقرتحه امل

نشاء قطاع جديد للملكية الفكرية  العام، ومتىن هلم لك التوفيق يف الاضطالع مبسؤولياهتم. ورحب مببادرة املدير العام لإ

والنظم الإيكولوجية لالبتاكر لالس تجابة بشلك أأفضل ملطالب ادلول الأعضاء دلفع منو الرشاكت، ل س امي الرشاكت الصغرية 

حفز للمنو الاقتصادي. وأأعرب الوفد عن تقديره جلهود املدير العام جلعل الويبو منظمة أأكرث واملتوسطة، وعىل نطاق أأوسع مك

نصافا من حيث المتثيل اجلغرايف. ورأأى الوفد أأن هناك جمالً واسعًا للتحسني يف صفوف فريق الإدارة العليا  توازان واإ

دارة العليا اجلديد منتهبا لهامتمات البدلان النامية، ول  واملوظفني بشلك عام. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يظل فريق الإ

ىل أأن التحدايت العاملية، ل س امي تكل اليت  س امي من خالل تعممي توصيات أأجندة التمنية يف معل املنظمة وبراجمها. وأأشار اإ

دارة أأكرث شدة لالس تجابة بشلك أأفضل لحتياجات ادلول 19-فرضها جاحئة كوفيد الأعضاء وتوقعاهتا. ، يتطلب من الويبو اإ

وذكر الوفد أأن من الرضوري أأن تويل الويبو مزيًدا من الاهامتم دلور امللكية الفكرية يف التصدي الفعال لهذه التحدايت 

ىل عالجات  العاملية، وأأن املشلكة الصحية العاملية احلالية واملسائل احملمتةل املتعلقة ابمللكية الفكرية، فامي يتعلق ابلوصول اإ

، ينبغي النظر فهيا كأولوية من قبل فريق الإدارة العليا اجلديد. وختاما، أأعرب الوفد عن تطلعه 19-ات فريوس كوفيدولقاح

 ملواصةل تفاعهل املمثر مع الويبو حتت قيادة الفريق اجلديد.
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47.  ّ د الرتش يحات املقدمة وهنّاأ وفد اململكة العربية السعودية الرئيسة واملدير العام وشكرهام عىل تنظمي هذا الاجامتع. وأأي

ملناصب نواب املدير العام ومساعديه، ومتىن للمرحشني لك التوفيق يف أأداء واجباهتم. وأأضاف أأنه عىل اس تعداد دلمع املنظمة 

 وقيادهتا يف مجيع اجلهود املبذوةل لتعزيز أأهداف املنظمة يف جمال امللكية الفكرية.

دمعه لها ولنائبهيا طوال فرتة وليهتم. وشكر الوفد املدير العام عىل عقد  وهنّاأ وفد الغابون الرئيسة عىل ترش يحها وأأكد .48

بشاأن ترش يح فريق  WO/CC/79/2ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشين للجنة الويبو للتنس يق، والأمانة لإعداد الوثيقة 

نواب املدير العام الأربعة اجلدد ومساعدي املدير الإدارة العليا. وأأحاط الوفد علام ابلرتش يحات اليت اقرتهحا املدير العام، وهناأ 

العام الأربعة اجلدد، اذلين مشلت صفوفهم ثالث نساء. وأأيّد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان 

لعليا، واليت حددها الأفريقية، وأأعرب عن أأسفه فامي يتعلق ابختالل التوازن اجلغرايف يف الويبو، ول س امي يف املس توايت ا

. وأأعرب الوفد عن اعتقاده باأن متثيل مجيع املناطق يف مناصب WO/CC/79/2املدير العام بوضوح يف الوثيقة املرجعية 

الويبو هو أأفضل ضامن لوجود س ياسة منصفة، وأأنه س يالحق عن كثب التغيريات. وأأعرب الوفد عن أأطيب متنياته لفريق 

 ته فيه طوال فرتة وليته، وشكر فريق الإدارة العليا اخلارج عىل معهل.الإدارة العليا اجلديد وعن ثق 

قراره. .49 ىل الطلب الافرتايض من وفد جيبويت لأخذ اللكمة، واذلي مل يمت اإ  ولفت وفد زمبابوي انتباه الرئيسة اإ

ىل الوفود الأخرى  .50 جراءات، لكنه يرغب يف الانضامم اإ بطاء الإ يف هتنئة الرئيسة ورّصح وفد جيبويت أأنه ل يرغب يف اإ

عىل ترش يحها لرئاسة جلنة الويبو للتنس يق وتاأكيد دمعه لها وتعاونه معها. وشكر الوفد املدير العام عىل بيانه والأمانة لإعداد 

اتحة الواثئق. وأأيّد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأحاط علام ابقرتاح  الاجامتع واإ

دارة العليا اجلديد حس امب اقرتحه املدير العام. ومتىن أأعظم النجاح لهذا الفريق واغتمن الفرصة لشكر فريق الإدارة العليا ف ريق الإ

نشاء قطاع جديد ملساعد املدير العام  املنهتية وليته عىل العمل اذلي اضطلع به. وأأعرب الوفد عن تقديره وترحيبه اخلاص ابإ

لفكرية والابتاكر. وأأعرب عن رسوره لرؤية هذه املبادرة وعن أأمهل يف أأن تسامه يف زايدة تاكمل قضااي دلمع أأنظمة امللكية ا

التمنية يف جمالت امللكية الفكرية والويبو كلك. وأأقر الوفد بزايدة متثيل النساء يف الفريق اجلديد، وأأعرب عن أأمهل يف أأن 

ىل زايدة متثيل أأفريقيا يف ماكتب الويبو يف املس تقبل القريب. ينترش هذا المتثيل يف مجيع أأحناء املنظمة وأأن يؤ  دي أأيًضا اإ

قامة عالقة معل ممثرة  وأأعرب الوفد عن رسوره الشديد لرتش يح السفري لكيب ملنصب رئيس أأحد القطاعات، وعن أأمهل يف اإ

 معه يف املس تقبل.

لبدلان الأفريقية، وأأثىن عىل الرئيسة وانئبهيا واملدير وأأيّد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد زميبابوي ابمس مجموعة ا .51

العام والأمانة جلهودمه يف عقد هذه ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشين للجنة الويبو للتنس يق. وشكر الوفد أأعضاء فريق 

ية. وشدد الوفد عىل ادلور املهم الإدارة العليا اخلارج جزيل الشكر عىل خدمهتم املمتزية ومتىن هلم النجاح يف مساعهيم املس تقبل 

لفريق الإدارة العليا يف حتقيق أأهداف املنظمة وغاايهتا، ورحب بتعيني ثالث انئبات للمدير العام كجهد كبري لضامن التاكفؤ 

ق بني اجلنسني. وذكر أأنه يود أأن يرى املزيد من النساء يشغلن مناصب عليا يف الويبو، وأأن يرى املزيد من الاهامتم بتحقي

توازن أأفضل يف المتثيل اجلغرايف للتعيينات العليا. وذكر الوفد أأن هناك أأفريقيًا واحًدا فقط يف فريق الإدارة العليا، وليس عىل 

أأعىل مس توى من الفريق حىت، وأأن ذكل مصدر قلق كبري للوفد. ورأأى أأن فريق الإدارة العليا ينبغي أأن يعكس التنوع يف 

 شعورًا ابملساواة. واختمت الوفد بتاأييد املرحشني للتعيني يف مناصب نواب املدير العام ومساعديه.الويبو ومينح مجيع املناطق 
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ىل القرار املطلوب بشاأن تعيني نواب املدير  .52 وشكرت الرئيسة الوفود عىل البياانت اليت أأديل هبا، واقرتحت الانتقال اإ

 العام ومساعديه.

ن جلنة الويبو للتنس يق: .53  اإ

وافقت عىل تعيني الس يدة لزيا يورغنسون والس يدة وانغ بنيينغ والس يدة س يلفي فورابن والس يد  "1"

 ؛WO/CC/79/2من الوثيقة  13حسن لكيب يف مناصب نواب املدير العام للمدة املذكورة يف الفقرة 

دوارد كواكوا والس يد  "2" ماركو وأأسدت مشورهتا املؤيدة بشاأن تعيني الس يد كينيشريو انتسويم والس يد اإ

من الوثيقة  13أألامين والس يد أأندرو س تيزن يف مناصب مساعدي املدير العام للمدة املذكورة يف الفقرة 

WO/CC/79/2. 

 من جدول الأعامل 4لبند ا

 التقرير املوجز لدلورة

ىل الوثيقة  .54  .WO/CC/79/3استندت املناقشات اإ

 .WO/CC/79/3الوثيقة  اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق التقرير املوجز كام هو مقرتح يف .55

ىل الأمانة 2020ديسمرب  18تاح حبلول ي التقرير الشامل س  رشوعأأن م  ةالرئيس تأأعلنو  .56 يف . وينبغي تقدمي التعليقات اإ

 ، وسيمت تعمميه وفقًا ذلكل.2021يناير  15وبعد ذكل، س ُيعترب التقرير الشامل معمتدًا يف . 2021يناير  8 موعد أأقصاه

 الأعاملمن جدول  5لبند ا

 اختتام ادلورة

 أأدىل املدير العام ابملالحظات اخلتامية التالية: .57

، شكًرا كل عىل قيادتنا ابقتدار خالل جلسة اليوم. وأأعرب عن معيق امتناين لدلول دداً جمحرضة الرئيسة "شكًرا كل 

لقد أأحطت علامً . خلدمتمك والفريق اجلديدأأان الفرصة  انحنمي دمعين و يالأعضاء ومنسقي اجملموعات وللك خشص 

ملالحظات والتعليقات اليت تلقيهتا من جلسة اليوم. والفريق عىل اس تعداد دلمع العمل املس تقبيل للويبو ومعاجلة اب

ىل الفصل التايل، ونتطلع و اخملاوف اليت أأثريت.  ىل نقل معل هذه املنظمة اإ ولكنا قبل لك يشء، يطمح الفريق اإ

ىل امل متوازن وشامل و ملكية فكرية مت اس تعداد لبناء نظام ودينامييك خيدم شعوبنا وبدلاننا وجممتعاتنا. س تقبل طلع اإ

نين أأتطلع و  ىل تعاون وثيق يف معلنا يف الس نوات القادمة.  -بشغف معي ويتطلع الفريق  -اإ  ."الشكر جزيلولمك مين اإ
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ىل واملس تقبلية،  ليا اجلديد لك النجاح يف مساعهيمللمدير العام وفريق الإدارة الع  ةالرئيس تومتن .58 يف الانتقال ابملنظمة اإ

دمع موظفي الويبو ومجيع وكذكل  الاكملدمعها  العام املدير العام للتو. وأأكدت الرئيسة للمديرعىل حد تعبري  الفصل التايل

 وفود ادلول الأعضاء.

 .قللجنة الويبو للتنس يادلورة التاسعة والس بعني م ااختترئيسة جلنة الويبو للتنس يق أأعلنت و  .59

 ]هناية الوثيقة[
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