منظمة الوايبو تطلق لوحة متا عة إل

ون ة لرصد العمل ات

ة لحقوق المل ة الفك ة أن جائحة كوف د 19-من إهتمامات
قالت الجمع ة ال
المنظمة العالم ة للمل ة الفك ة )الوايبو( و قد صدرت عدة مقاﻻت حول هذا الش ن
و حرصا من الجمع ة اﻹطﻼع ع اﻹختصاص و ذات العﻼقة لهذه الت حات لذلﻚ
الجمع ة مخت هذه الت حات ما وردت ع موقع الوايبو .
ت
قامت المنظمة العالم ة للمل ة الفك ة )الوايبو( متا عة تطورات هذه الجائحة من
خﻼل إطﻼق لوحة متا عة إل ون ة جد دة ت يح لممث الدول اﻷعضاء وأصحاب
المصلحة اﻵخ ن رصد عمل ات المنظمة أثناء جائحة كوف د.19-
منظمة دول ة وو الة
وقال المدير العام للوايبو فرانسس غري  :أن منظمة الوايبو و
متخصصة تا عة لﻸمم المتحدة مثل ل ال ات جميع أنحاء العالم ،تنفذ تداب ها
المخصصة لمواجهة أزمة جائحة كوف د .19-ول ن هذا فرض ال اما إضاف ا الشفاف ة
اﻵن ة لحظة لحظة يوا ب تعد ل س عمل اتنا أثناء هذه الحالة الطارئة.
و أن خدمات تكنولوج ا المعلومات والب ة التحت ة الوايبو تعمل امل طاقتها ،مما
ي يح إم ان ة العمل عن عد لغالب ة القوى العاملة الوايبو.
و أطلقت المنظمة العالم ة للمل ة الفك ة )الوايبو( وظ فة حث جد دة ركن
ال اءات ،و قاعدة ب اناتها العالم ة الخاصة ال اءات ،لتسه ل تحد د واستخراج
وثائق ال اءات الم شورة ال قد تكون مف دة للمبتك ن الذين
المعلومات الواردة
عكفون اﻵن ع استحداث تكنولوج ات جد دة من أجل م افحة جائحة ف وس
كوف د.19-
وستوفر وظ فة ال حث الجد دة ال ت حها الوايبو ركن ال اءات ﻷغراض كوف د-
 19للخ اء العلمي والمهندس وراس س اسات الصحة العامة والجهات الصناع ة

الفاعلة وأفراد الجمهور عموما مصدر معلومات سهل النفاذ إل ه غرض تحس
عن أمراض من قب ل ف وس كورونا المستجد والوقا ة منها وعﻼج المصاب ه.

ال شف

الوقت الحا ل س
و ح المدير العام للوايبو فرانسس غري ان التحدي الرئ
انعدام فرص النفاذ ا لقاحات أو عﻼجات أو أدو ة لعﻼج كوف د ، 19 -ول ن انعدام أي
أن كون ترك الس اسات
لقاحات أو عﻼجات أو أدو ة معتمدة .و ناء عل ه ،ي
الحكوم ة هذه المرحلة ع دعم أ شطة العلم واﻻبت ار ال ستؤدي ا استحداث
لقاحات أو عﻼجات أو أدو ة.
تحد د العق ات ال تحول دون ذلﻚ
وف ما خص فرص النفاذ ،ت من المهمة اﻷو
النفاذ .وهناك ال ث من تلﻚ العق ات ،مثل نقص القدرة ع تص يع اﻹمدادات
أو المعدات الطب ة الحي ة ،والقيود المفروضة ع حركة تلﻚ اﻹمدادات والمعدات ع
الحدود ،ورسوم اﻻست اد ،ونقص آل ات النقل والتوص ل ع المستوى الداخ  ،ونقص
اﻷنظمة والب ىة التحت ة الصح ة ال اف ة .وﻻ د للحكومات من تذل ل تلﻚ العق ات.
وقد تكون المل ة الفك ة أ ضا من العق ات ال تحول دون النفاذ ،إذا أسفر اﻻبت ار عن
نتائج فعالة و ذا لم كن بوسع ال لدان الحصول ع ذلﻚ اﻻبت ار طرق مناس ة وم سورة
الت لفة .و هذا الصدد ،توجد أح ام ع الصع دين الوط والدو لت س النفاذ حيثما
أن كون تطبيق تلﻚ اﻷح ام ش ل هادف ومحدود
تكون المل ة الفك ة عق ة .و
زمن ا.
أنظمة المل ة الفك ة
و القطاع الثقا واﻹ دا  ،توجد اس ثناءات وتقي دات
ّ
محددة وتحت وط ّ
معينة إ ال تب والم شورات وغ ها من
لت س النفاذ ظروف
توز ـ ــع الب انات
المحت ات اﻹ داع ة .ولتلﻚ المحت ات اﻹ داع ة دور حيوي
والمعلومات والمعارف ال قد تكون أساس ة لﻼبت ار أو التعامل مع اﻵثار الضارة
الناجمة عن تداب الحجر واﻹغﻼق المفروضة ش ل م ﱠ ر استجا ة لمقتض ات أزمة
كوف د.19-

