
 

 

 جمهورية كوريا صادر عنبيان عام 
 

  لكم شكرا 
 . ةالرئيس سيدت 

 
 
 
ين  ةوفد جمهورية كوريا أن يعرب عن خالص شكره للرئيس يود   التحضير للدورة السادسة والعشر

 
وأمانة الويبو عىل جهودهما ف

  الويبو.  ،(التنميةالفكرية )لجنة المعنية بالتنمية والملكية للجنة 
 
 وه  إحدى أهم اللجان ف

 
   الهادئكما نود أن نشكر وفد بنغالديش عىل إلقاء البيان االفتتاح  نيابة عن مجموعة آسيا والمحيط 

 . نتفق معها الت 
 
م الذي أحرزته اللجنة عىل مر بالتقدم القي   الفكرية،الملكية كما تظهر تقارير اللجنة المعنية بالتنمية و ،  يقر وفد جمهورية كوريا و 

  إطار السنير  
 
 التنمية.  أجندةتنفيذ توصيات  ف

 
  هذا و 

 
  البلدان النامية. وف

 
 الصدد،ال يمكن إنكار أن الملكية الفكرية ه  إحدى أهم وسائل تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة ف

ا متواصلة لسد فجوة الملكية الفكرية من خالل KIPOيبذل المكتب الكوري للملكية الفكرية )
ً
مشاري    ع مختلفة إطالق ( جهود

 للبلدان النامية والبلدان األقل نمًوا.  الموجهةلدعم الوسائل 
 
ئ و    البلدان النامية ينفذ مشاري    ع تقاسم الملكية الفكرية لتحسير  حياة المجمكتب كوريا للملكية الفكرية ما فت 

 
تمعات المحلية ف

   والبلدان األقل نموا 
 
 . 19-جائحة كوفيدأزمة  أتونحت  ف

 
فذ 
ُ
وعهذا  ون   الفلبير  لتحسير  إنتاجية نشا  العام مشر

، و أور ار ف  .  المحىل  لتطوير و وهو مصدر رئيس  للدخل للسكان المحليير 
  تطوير  المحلية،التكنولوجيا المناسبة للظروف 

  الوقت  وتوزيعها، أور ارو معالجة نشا لمعدات ساعدنا ف 
أنشأنا عالمة  نفسه،وف 

  األنشطة االقتصادية المحلية. 
رت  ذلك،باإلضافة إىل و تجارية ذات صلة من أجل المساهمة ف  و 

ُ
  ط

ستانف  غير  موفرة  دف أةم قير
.  إىل جانبللطاقة    تكنولوجيا الزراعة الذكية لتحسير  الدخل ونوعية الحياة للمجتمع المحىل 

 
   30للملكية الفكرية بنجاح  كوريالمكتب الأكمل  اآلن،حت  و 

وًعا تكنولوجًيا مناسًبا ف    16مشر
ً
وًعا  25و بلدا لتطوير العالمات  مشر

  
  15التجارية ف 

ً
 والبلدان بلدا

ً
 النامية.  لتلبية احتياجات أقل البلدان نموا

 
كما بدأ مكتب كوريا للملكية الفكرية العمل بشكل وثيق مع اإلدارات الحكومية الكورية األخرى لتنفيذ مشاري    ع البحث والتطوير 

  البلدان النامية. 
وع بحث وتطوير للتخفيف  الخصوص،عىل وجه و القائمة عىل معلومات الملكية الفكرية ف  نحن بصدد تنفيذ مشر

  أوالن من تأثير انبعاثا
   باترو،ت محركات الديزل عىل مستويات تلوث الهواء ف 

 ،الملكية الفكريةباستخدام معلومات و منغوليا. ف 
  ا
  أما لتخفيف من غازات عادم السيارات. ستساعد التكنولوجيا المطورة ف 

ستساعد التكنولوجيا القائمة عىل الميكروبيوم  فيتنام،ف 
وة قوةوعلم الجينوم عىل تحسير    . تها الحيوانية وإنتاجي الير

 
  محاولة لسد فجوة الملكية الفكرية بير  الدول و
يتعاون مكتب كوريا للملكية الفكرية مع الويبو لتنفيذ مشاري    ع من  األعضاء،ف 

سمحت استضافة مسابقات التكنولوجيا المناسبة للمجتمعات  المثال،عىل سبيل و (. FITخالل الصناديق االستئمانية الكورية )
  تطوير 

ة ف   الجائحة تتسبب الحظ،لسوء و ذات اآلثار العملية عىل مناطقهم المحلية.  التكنولوجياتالمحلية بالمشاركة المباشر
  تأخير العديد من  ةالعالمي

    المشاري    ع،ف 
 . 19-كوفيدلكنها ستستمر بمجرد احتواء تفسر

 
مجموعة متنوعة من برامج تعليم الملكية الفكرية للبلدان  تقديمللملكية الفكرية إىل  كورياليهدف مكتب  ذلك،ىل عالوة عو 

  ، كوري للملكية الفكرية جهودهالواصل مكتب و النامية بالتعاون مع أكاديمية الويبو. 
  جائحة كوفيدحت  ف 

من  ،19-ظل تفسر
ونيةاإللكالدورات التدريبية خالل إعادة تنظيم   . تها للمشاركة عن بعد وإدار  ي 

 
   الخصوص،هذا العام عىل وجه وُيجرى، خالل 

  التسجيل الثات 
  الملكية الفكرية الحصول عىل برنامج ف 

درجة الماجستير ف 
نت ل MIPDوسياسة التنمية ) ا عاًما من  18 فائدة( عير اإلني 

ً
  16موظف

ً
دار . كما ا نامي بلدا

ُ
اءات والعالبنجاح دورات  ت المات ير

ا.  2021المدرسة الصيفية للملكية الفكرية لعام دورات و  والتصاميمالتجارية 
ً
نت أيض  عير اإلني 

 
 وما زلنا نتطلع إىل إجراء مناقشات بناءة بشأن هذه المساع  طوال هذه الدورة. 

 
  لكم شكرا 

 . الرئيسة سيدت 
 


