
 )جلنة التمنية( اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 ادلورة اخلامسة والعرشون

ىل  9جنيف، من   2020نومفرب  13ا 

 

 بيان وفد ابكس تان

 ،الس يدة الرئيسة

، س تكون هذه  املقتدرةحنن عىل ثقة من أ نه يف ظل قيادتمكو لهذه ادلورة.  ةرئيس تعيينمكابكس تان عىل هينئمك وفد 

 التمنية.أ جندة يف املهمة الهامة املمتثةل يف تنفيذ وتعممي توصيات  اللجنة قادرة عىل امليض قدما  

أ حناء حاةل طوارئ حصية غري مس بوقة تؤثر عىل الشعوب واجملمتعات والاقتصادات يف مجيع  19-كوفيدجاحئة  ومتثل

املتعلقة القيود العامل. ومع ذكل، تأ ثرت البدلان النامية وأ قل البدلان منوا  بشلك غري متناسب بسبب القيود الاقتصادية و 

ىل جانب التحدايت الهائةل للصحة العامة، و لقدرات واملوارد. اب غالق الرشاكت والصناعة، وانكامش كوفيد تسبب جاحئة ت ا  يف ا 

 جنبية، وتعطيل اخلدمات العامة مثل التعلمي والنقل.الصادرات والتحويالت ال  

 بكوفيداملرتبط غالق ال  مغرة يف ديون البدلان النامية يف الارتفاع  الزتامات مع تقلص تدفقات ال يرادات، تس مترو 

 الاقتصادية.ل نظمهتا 

عادة  ىل ا  يف س ياق  جهامونُ  ضبط أ دوارهامويف هذا الس ياق الاجامتعي وال منايئ ال وسع، حتتاج الويبو وجلنة التمنية ا 

يتطلب ذكل مواءمة احلقوق والالزتامات املتعلقة ابمللكية الفكرية و القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية يف جمال الصحة العامة. 

ىل  النفاذبطرق تعزز  لقاحات ال وخصوصا  ، هذه التكنولوجيات وتوافر كوفيدلقاومة املتكنولوجيات ال العادل وميسور التلكفة ا 

نشجع الويبو عىل الاضطالع و الويبو مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. معل نقدر و يف لك ماكن. وللجميع 

ىل النفاذ العادل وميسور التلكفة فامي خيص وضع املعايري العاملية لنشطة ال  بدور رائد يف تطوير  املتعلقة بكوفيد التكنولوجيات ا 

ل مربر  يةاحتاكر  س يطرةدون عىل احتياجات الصحة العامة ومبا يامتىش مع أ هداف التمنية املس تدامة، و بناء   وذكل وتوافرها،

طار معل للملكية الفكرية ك هداف يعزز  ةعاملي ةعامكسلعة املضادة لكوفيد لقاحات المتابعة تطوير وتوزيع  وينبغي. لها وا 

 بعضها البعض.

رساء وراء السعي و  ،لقاحات كوفيد كسلع عامة عاملية وينبغي السعي وراء تطوير وتوزيع طار ا   ،لملكية الفكريةل ا 

 ك هداف يعزز بعضها البعض.

واهجة بشأ ن مناقشات يف منتدايت أ خرى متعددة ال طراف مثل جملس تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية  وجتري

ىل  النفاذع الرتكزي عىل تسهيل ، م19-لكوفيدامللكية الفكرية فامي يتعلق بتدابري الاس تجابة   الالزمة لالس تجابةالتكنولوجيات ا 

جراء مثل هذه املناقشة يف الويبوو. 19-لكوفيد حنث ال مانة عىل تنظمي مناقشات/ندوات و . أ يضا   يف هذا الس ياق، من املهم ا 

لكرتونية زايدة الوعي من أ جل بني حقوق امللكية الفكرية وأ هداف الصحة العامة العاملية املشرتكة موضوع "الروابط ن أ  بش ا 

 ."وتبادل املامرسات اجليدة
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 الس يدة الرئيسة،

ن  بتقرير املدير العام وتقدر دمج أ هداف التمنية املس تدامة وتوصيات أ جندة التمنية يف برامج ترحب ابكس تان ا 

تنفيذ وتعممي توصيات املشاريع من أ جل عىل الرمغ من أ ننا نرى مزية يف الهنج القامئ عىل و . الاسرتاتيجية هاوأ هداف  لويبوا

مبا يف  ،التمنيةأ جندة املشاريع عىل حتقيق أ هداف  لآاثر ا  نوعي تقيامي   ا  التقارير املس تقبلية أ يض تتضمنالتمنية، مفن املهم أ ن أ جندة 

 املشاريع. التعمل املوضوعي من معلومات عن تعممي ذكل أ يضا  

ىل توضيح أ جندة تشدد توصيات و  املرونة يف نظام حقوق امللكية الفكرية من منظور  أ وجهالتمنية عىل احلاجة ا 

منايئ. ومع ذكل، هناك  املرونة أ وجه بشأ ن ال جل  وطويةل ةاملس تداميف برامج العمل وأ دوات املساعدة التقنية  ملحوظ حشا 

حنث الويبو عىل الاضطالع و وض بأ هداف التمنية من خالل اس تخداهما الفعال. اليت ميكن أ ن تعمق فهم دورها يف الهن

ىل تعممي موضوع  أ يضا   وتدعو احلاجةلتمنية. ل الويبو أ جندة املرونة يف س ياق أ وجه بأ نشطة املساعدة الترشيعية والتقنية بشأ ن  ا 

 .والتعممي وتواصلها وأ دواهتا اخلاصة ابلتبليغأ مانة الويبو يف منشورات  منايئال  نظور امل املرونة يف اتفاق تريبس من أ وجه 

نشجع ال مانة عىل العمل عىل و . التمنية امللكية الفكرية والتمنية كبند مس تقل يف جدول أ عامل جلنة بوضعنرحب و 

 التجارة العاملية.ملنظمة التابع كام هو احلال يف جملس تريبس ، ال منايئنظور امل املرونة من ل وجه التنفيذ العميل 

هداف أ   وتراعي. والغاايت املرتبطة هبا مسامهة الويبو يف تنفيذ أ هداف التمنية املس تدامة بشأ نابلتقرير ونرحب 

واكلت . وكواكةل من من أ هداف التمنية املس تدامة 3لهدف ل ب  3الغاية عىل سبيل املثال ، التمنية املس تدامة امللكية الفكرية

ىل تعزيز التعاون مع أ مانة  ا  مفيد الويبو دورا  تؤدي صصة، ال مم املتحدة املتخ يف دمع تنفيذ أ هداف التمنية املس تدامة. ونتطلع ا 

 الويبو من أ جل تنفيذ أ هداف التمنية املس تدامة يف ابكس تان.

 

 الس يدة الرئيسة،

ىل ال  ا  نظر و . يرحب وفدي ابلندوات الامثين اليت نظمهتا الويبو مؤخرا   السفر، نشجع املس مترة املفروضة عىل قيود ا 

تلبية احتياجات البدلان النامية خالل هذه ال وقات من أ جل ونطاقها ال لكرتونية أ مانة الويبو عىل زايدة وترية الندوات 

لكرتونيةندوة تنظمي الصعبة، مبا يف ذكل  يف رباءات الركز عىل املساعدة التقنية لالس تثناءات والتقييدات عىل حقوق ت ا 

 .19-كوفيد س ياق

طار بند جدول ال عامل "امللكية الفكرية والتمنية" و  بداعي" يف ا  مبادرة يه مناقشة "امللكية الفكرية والاقتصاد ال 

بداعية فمرحب هبا.  سوف يؤدي منو و العديد من الفرص غري املس تغةل للتمنية الاجامتعية والاقتصادية.  تتيحالصناعات ال 

ىل تعممي  ىل أ هداف التمنية املس تدامةالتمنية و أ جندة هذه الصناعات ا  جراء . ونتطلع ا  هذه القضية خالل  بشأ نمناقشة ممثرة ا 

ىل اختاذهذه ادلورة  الصناعات ال بداعية يف املس تقبل. لتعزيزخطوات معلية أ مانة الويبو  ، وا 

 .الاكمل بدلي وفدالرئيسة، دمع الس يدة ، مكوأ ؤكد ل

 .لمك شكرا  و 


