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 ،الس يد الرئيسشكرًا 

بنغالديش  يرسو يف وقت سابق ابلنيابة عن مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ.  بدلي يف البداية، نؤيد البيان اذلي أ دىل به وفد

يف العمل عىل حتقيق نتيجة بنغالديش وتأ مل  ،)جلنة التمنية( للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 25ـدلورة الل ةً رئيس رؤيتمك

 املقتدرة. قيادتمك يف ظلانحجة لهذه ادلورة 
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ننا للملكية الفكرية هبا ميكن  الطريقة اليتحتديد وتوضيح من أ جل جلنة التمنية  تؤديهاذلي والهام ونقدر ادلور املس متر نعرتف  ا 

 التمنية.أ جندة مع توصيات  ابلامتيشنة التمنية يف قيادة أ نشطة الويبو جل هود ب  ونش يدأ ن تعزز الابتاكر والتمنية. 
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ىل ابرزت مسأ ةل املساعدة التقنية لقد  دلول ال عضاء ابعتبارها أ حد جماالت الرتكي الرئيس ية ملداوالتنا يف الويبو. املقدمة ا 

ينبغي و زايدة الوعي ابمللكية الفكرية وبناء القدرات.  مبا يتجاوزجماالت املساعدة التقنية  تدعو احلاجة ا ىل زايدة توس يعال ن، و 

مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ال  ،عىل التحدايت اال منائية الشامةل للبدلان النامية والبدلان ال قل منواً  التقنيةأ ن تركز املساعدة 

ىل ذكل، احلرص  .بطريقة حمددة البيئة وتغري املناخ والصحة العامة وال من الغذايئ وما ا 
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التفاقية ال مم للويبو عىل ما تقدمه من دمع عن تقديران  ونعربنود أ ن نؤكد بشلك خاص ترابط امللكية الفكرية والبيئة. 

هذا التعاون مفيد ويأ يت و . WIPO Greenتفاقية ومبادرة هذه االيف تنفيذ أ لية تكنولوجيا  املتحدة اال طارية بشأ ن تغري املناخ

ىل ال مهية املزتايدة للعالقة بني ال عامل املتعلقة ابمللكية الفكرية والاس تدامة.  نظراً يف الوقت املناسب  هذا أ مر حيوي و ا 

ذلكل، قد تدرس الويبو كيف ميكن للملكية الفكرية أ ن تسامه وتغري املناخ.  خلطر بشلك خاص لدلول ال عضاء املعرضة

 ال قل منواً بناًء عىل احتياجاهتا وقدراهتا. بطريقة فعاةل يف حامية البيئة يف البدلان النامية والبدلان
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ولكن تبقى ال اثر السلبية متعددة ال وجه للوابء املس متر عىل المنو الاقتصادي والتمنية يف مجيع أ حناء العامل، وتتجىل ابلفعل 

لهذه  اليت سيمت تطويرها. وحتقيقاً  ،19-املقاومة لكوفيددوية ال  لقاحات/اللرعاية الصحية واحلصول عىل لقصوى الولوية ال  

ماكنأ ن ونرىادليناميكيات بني امللكية الفكرية والصحة.  حيالالتعاطف والتحيل ابلتفهم و  الغاية، حنتاج ا ىل تويخ احلذر  ه اب 

وخرباهتا وجتارهبا ة الصحية املتعلقة ابمللكية الفكرية من خالل مواردها اتيقضااي الس ياساليف  فعاالً  دوراً تؤدي الويبو أ ن 

. وغريهاممثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ، ابلتنس يق مع الكياانت ال خرى متعددة ال طراف ذات الصةل
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جراء بصفتنا دوةل انمية متر مبرحةل انتقالية، نتوقعو  مضن نطاق املزيد من املناقشات املوضوعية حول امللكية الفكرية والصحة  ا 

 لويبو.اختصاص ا
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. وابلتايل، فا ن الابتاكر واس تخدام التكنولوجيا املناس بة 2024تتوقع بنغالديش أ ن خترج من فئة أ قل البدلان منوًا حبلول عام 

ىل اأ مهية كبرية اال منائية هل هود اجل يف  نشاء وتعزيز بيئة ابلنس بة ا  ىل ا  بتاكر تراعي الاملكية فكرية لل لبدل. وستس متر احلاجة ا 

دارة ذات و  ىل ما مقتدرة ا  ناخلروجبعد مرحةل ا  جراءات الويبو ذات الصةله ينبغي أ ن يُراعى . ومن مث، فا  التنفيذ الفعال،  يف ا 

مساعدهتا عىل مواهجة من أ جل  اليت يه بصدد اخلروج قل البدلان منواً ل   حمددة زمنياً خمصصة و ربامج لتخطيط واال عداد وال 

ابعتبارها أ مه منتدى يتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية يف  ،أ ن جلنة التمنيةبنعتقد و . اوبعدهروج مرحةل اخلالتحدايت قبل 

 يف هذا الصدد. وتوجهيياً  مفيداً  دوراً تؤدي ميكن أ ن  ،املنظمة
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التعاون املزتايد مع ماكتب امللكية وعىل وجه اخلصوص ومن املشجع أ ن نرى التعاون اجليد بني املنظمة وادلول ال عضاء، 

ضافة ا ىل ذكل،الفكرية الوطنية.  توس يع نطاق هذه املشاركة مع الواكالت الوطنية ال خرى ذات الصةل، من املمثر س يكون  وا 

ن ينبغي أ ن يكوو مع واكالتنا الوطنية.  املساعيحنن عىل اس تعداد لتسهيل هذه و ال س امي يف البدلان النامية مثل بنغالديش. 

 تقليص الفجوات بني أ حصاب املصلحة املعنيني.فامي خيص هناك املزيد من الاهامتم والتنس يق من جانب ال مانة 
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ىل ، وي التمنيةأ جندة تنفيذ اخلاصة ب جلنة التمنية وأ نشطهتا جتاه  هؤكد من جديد الزتاميبنغالديش أ ن وفد ود ي ،يف اخلتام تطلع ا 

 مع املنظمة يف هذا الصدد. ةاملشاركأ وجه املزيد من 

 

ىل املشاركة يف بنود جدول ال عامل الفردية جنباً  قلميية، وبصفتنا الوطنية، حسب الاقتضاء. ونتطلع ا   ا ىل جنب مع مجموعتنا اال 

 

 الرئيس. وشكرًا لمك الس يد
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