
االجتماعات الثالثة والستون لجمعيات الدول األعضاء في  أشغال  إفتاحخالل  الجزائري فد الو كلمة 

الويبو 

جزائري  فد الكلمة الو 

،الرئيس ةسيدالشكرا 

في  عن دعمنا  لكم    كد ؤوأ   ةعيتنا الموقرمج  رئاسة كم  على توليأخلص التهاني    عرب عنأن أفي البداية، أود  

 هذه الدورة. إدارة أعمال  

ع قدما  فثة للد ي حثه الود جه ى  عل  غ تان دارن    السيد و  لويب لعام  ه للمدير التقدير  غبالعن  بالدي  فد  وب  عرما يك

     ل. ضفأنحو ى  لضائها عة أع خدمعلى ها ترقد  وتعزيز  ظمتنا ل منعمب

داخل النظام   أقـدر من غيرهايبو هي  للملكية الفكرية واالبتكار ونؤكد أن الو  اصة خ  ة عناي  الجزائر تولي  

التنمية المستدامة من    عزيز تي  ف   والمساهمةلنهوض بنظام ملكية فكرية أكثر توازناً  على ااألطراف  متعدد  ال

 خالل االبتكار. 

ينبغي   أنه  أيًضا  تكون    تنا ظملمن ونعتقد  على    فاعالأن  وبارزاً  الملكية    يالعالم  الصعيد نشطاً  في قضايا 

تعزيز القدرات واألنشطة الموجهة نحو التنمية.  مجال النسبية وخبرتها القوية في  مزايا الالفكرية باستخدام 

هذا   الو  ثمن ن  الصدد،وفي  اعتمدتها  التي  الجديدة  لالرؤية  الصغيرة    مساعدةيبو  على  والناشئة  الشركات 

دراسات المنشورات وال  على إتاحة   منظمتنا  حث نو  .وزيادة تنافسيتها حتى تتمكن من النمو    منتجاتهاتسويق  

لسماح  ل  باللغة العربية  حفز االبتكارو  ناشئة الشركات الصغيرة وال  حول موضوعات   السيما   إعالمية   والمواد 

   . هذا المجالي  ف ها وخبرات  ها باالستفادة من معارفالعربية لجمهور أكبر في منطقتنا 

وق يبو في مجاالت أخرى مثل الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الخضراء وحقعمل الو  فد بالديو  ويثني  

وندعو    COVID-19في سياق جائحة    ة على أهمية قضايا الصح  التأكيد نود  هذا ولبيئة الرقمية.  المؤلف في ا

الوصول  السيما فيما يتعلق ب،  دور أكثر فاعلية في النقاش حول الملكية الفكريةاالضطالع بإلى  الوايبو  

. 19-كوفيد أدوات و العادل والمنصف للقاحات 

ت  ياث عدة ال إحداالل  من خ   االبتكارعم  سة د سيا   وعية في ن زة  فقن  تي االخير ين  لسنت دي خالل افت بالرعو

ولت  وماليةتية  ؤسسام المقاوالتية  و شجيع  االبتكار  العلميدعم  الناشئة ال  ،البحث  الشركات  لصالح  سيما 

ديسريب  رئا جزال  وستحتضن  .ع مشاريال  وأصحاب  "أفريكا  ) الصالون  المقرر  AFRICA DISRUPTت"   )

أكبر   يجمع  االفريقية أكبر حدث تكنولوجي في القارةيكون   نأ  ظر تن، والذي ي 2022تنظيمه في نهاية سنة 

 . الفاعلين في مجال االبتكار والتكنولوجيات الجديدة

ية  ماحم  ع ي د جزائر فباليبو الخارجي  ه مكتب الو ب  يضطلع هام الذي  ور الالد ب بالدي    وفد  يشيد ،  يرخاأل   وفي

 نيين وطال  من الفاعلينع اسوف  لصالح طي اركبت يز االز عالملكية الفكرية وت

شكركم على حسن االصغاء. أ
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