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 بيان
 من السيد بهرام حيدري

 ممثل جمهورية إيران اإلسالمية
  
 ف 

ين للجنة الويبو المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  الدورة السابعة والعشر

 بيان عام

 2021نوفمبر  24 -جنيف 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

  الرئيسة،
 سيدت 

ً
 شكرا

  سيهذه اللجنة المهمة. و لئيسة ر مرة أخرى راك نيشنا أن 
امنا البناء بالتعاون خالل مداوالت اللجنة. عدت  أن أؤكد لك الب  

ونود أيضا أن نعرب عن تقديرنا لألمانة عىل تحضبر هذا االجتماع. ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة 
 لدان آسيا والمحيط الهادئ. ب

  أن تكون أنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات موجهة نحو التنمية دائما. ويمكن للجنة أن تساعد عىل تعزيز 
ينبغ 

  تحقيق أهدافها اإلنمائية وزيادة مستويات 
  لتمكير  البلدان من استخدام نظام الملكية الفكرية كعامل مساهم ف 

التعاون التقن 
اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية االب   أن تركز المساعدة التقنية عىل تنفيذ االسب 

  هذا السياق، ينبغ 
.  وف    االقتصاد العالم 

تكار ف 
  النظام الدوىل  للملكية الفكرية.  

 واستكشاف مواطن المرونة الواردة ف 

 السيدة الرئيسة،

  عام 
بشأن إنشاء آلية تنسيق يتعير  بموجبها عىل هيئات الويبو المعنية  2010لقد اعتمدت الجمعية العامة للويبو قرارا ف 

ة، لم    السنوات األخبر
تقديم تقارير عن تنفيذها ألجندة التنمية إىل الجمعية العامة وإحالة التقرير ذاته إىل لجنة التنمية. ولكن ف 

  ض
وء القرار المذكور للجمعية العامة الذي وضع تبلغ معظم هيئات الويبو الجمعية العامة عن تنفيذها ألجندة التنمية. وف 

  عرض هذه المسألة عىل الجمعية العامة عىل النحو 
  إطار آلية التنسيق لتنفيذ أجندة التنمية، ينبغ 

 
متطلبات اإلبالغ هذه ف

 الواجب. 

 يدة الرئيسة، سال

  مجال تكوين الكفاءات، يكتس  التخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن جائح
ة. وبوصفها 19-ة كوفيدوف  أهمية كببر

  األنشطة العالمية ألرسة األمم المتحدة 
 
إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، يتوقع من الويبو أن تواصل مشاركتها النشطة ف

  أنشطة منظمة التجارة العالمية بشأن الصحة العامة، رغم أننا
 
نعتقد أن  من أجل التصدي لهذه الجائحة. ونالحظ مشاركة الويبو ف

كة مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية بحاجة إىل تداببر ملموسة لتعجيل الحصول عىل  المبادرات المشب 
  التصدي لعواقب الجائحة  19-اللقاحات واألدوية المضادة لكوفيد

 أكبر ف 
ً
بشكل عادل وميسور.  ونتوقع أن تؤدي الويبو دورا

  المجاالت الخاصة باألدوية واللقاحات المضادة لكوفيدوإيجاد الحلول، وال سيما 
 
ة ما بعد الجائحة 19-ف   فب 

 
  االقتصاد ف

 
، وتعاف

 إلعادة البناء بشكل أفضل. 

  أجراها مجلس تريبس لمنظمة التجارة العالمية بشأن التفاعل مع الملكية الفكرية فيما يتعلق 
  إطار المناقشات الن 

وف 
كبر  عىل النفاذ إىل التكنولوجيات الالزمة لالستجابة لجائحة كوفيد19-كوفيدبتداببر االستجابة لجائحة  

والمسائل  19-، مع الب 
  هذا السياق، نرى من األهمية بمكان أن تجري لجنة التنمية مناقشة من هذا 

 
المتعلقة بالملكية الفكرية لهذه التكنولوجيات. وف

 القبيل. 

  الرئيسة
 
 أشكرك سيدت


