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 كلمة وفد لبنان خالل الجلسة االفتتاحية تحت البند الخامس

 والخمسين لجمعيات الدول األعضاء السادسة  االجتماعاتسلسلة ل

  WIPOالعالمية للملكية الفكرية  في المنظمة

 2016تشرين األول/أكتوبر  3جنيف، في 

 السيد الرئيس،

، االجتماعاتالسلسلة من هذه  سترؤانتخابكم لبالتهنئة على  ومن نوابكم م وفد لبنان منكميتقد  

  النجاح ألعمالها. بما يضمن ،لها الحكيمة ويبدي كامل الثقة بإدارتكم

 المساهمة، في وأقسامها بكافة قطاعاتها، المنظمة العالمية للملكية الفكرية استمراروفد لبنان ن يثم  

الة  Francisالسيد  المدير العام بالشكر سعادةالوفد  . ويخص  لديه في تطوير واقع الملكية الفكرية الفع 

GURRY  وما زالت زيارته الرسمية الى بيروت في بنانلابداها الحتياجات على العناية التي لطالما ،

، لما تبعها من النتائج االيجابية التي ما زلنا نبني عليها حتى في أذهان كل من واكبها ، حاضرة2009العام 

  اليوم.     

ت بعد انقطاع دام بأهمية خاصة بفعل عودة أنشطة الويبو الى بيرو 2016، يتسم  العام بالنسبة الينا

بناء وتطوير قدرات العاملين في مجال  المشاريع الهادفة الى من اليوم لبنان يستفيدف ،ألكثر من سنتين

التي يعمل بها المكتب اللبناني حماية الملكية الفكرية، ومن الدعم التقني في تحديث األنظمة والبرامج 

مع هذه المشاريع، يبقى لبنان حريصاً على التفاعل التام مع كل مبادرات و إلدارة حماية الملكية الفكرية.

 الويبو.

ع لبنان الى التعاون مع الويبو في مشاريع قادمة لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية كما يتطل  

، وفي مشاريع أخرى ومراكز األبحاث ومعهد الدروس القضائية اتفي القطاعات األساسية كالجامع

المفتشين كالقضاة وإلدماج قضايا الملكية الفكرية في القطاعات التي من شأنها أن تساهم في حمايتها، 

 .مجال حماية الملكية الفكريةالعاملين في  غيرهم من الكوادروالمراقبين و

ل على وضع استراتيجيته الوطنية لحماية الملكية الفكرية، ينوي لبنان العم ،المستقبل القريب فيو

بشأن المؤشرات الجغرافية، والرسوم والنماذج الصناعية، كما سيسعى الى تشريع بعض القوانين الخاصة 

، باإلضافة الى إنشاء اآلليات الوطنية وحماية الملكية األدبية والفنية، وحماية العالمات غير التقليدية

على القوانين. ولتحقيق هذه األهداف، لن يتوقف لبنان عن االعتماد على دعم الويبو، و الداعمة لهذه

 استمرار التعاون الوثيق معها.

يقد ر وفد لبنان جهود جميع العاملين  ،هذا األسبوع بصددها جتماعات التي نحنوبالعودة الى اال

في الويبو لإلعداد المتقن لها، كما يقد ر تقرير سعادة المدير العام، وجودة الوثائق التي تعكس بوضوح 

 نتائج عمل وانشطة المنظمة خالل السنتين الماضيتين.
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بها ضمن أهداف  الشق  المتعلق يتطل ع وفد لبنان الى أن تواصل الويبو القيام بدورها كامالً فيو

، لما لمهام هذه المنظمة من تأثير جذري على رأب الصدع بين 2030التنمية المستدامة للعام أجندة 

  المستويات االقتصادية المتفاوتة للدول. 

تفعيل المسارات التفاوضية بشأن أفضل السبل لالدول األعضاء تتوافق يتمنى وفد لبنان أن 

توصل الى الدعوة الى انعقاد مؤتمر دبلوماسي حول اعتماد معاهدة بشأن للالمتأخرة داخل الويبو، خاصةً 

الى اعداد الصك  القانوني الدولي الملزم الذي يحمي الموارد الوراثية، توصل للقانون التصاميم، كما 

 الى لبنان.   والمعارف التقليدية، والتعبيرات الثقافية، لما لكل هذه المواضيع من أهمية حيوية بالنسبة

حب وفد لبنان بدخول اتفاقية مراكش حي ز التنفيذ،  وهو كان من المشاركين في المؤتمر الذي ير 

يتطلع لبنان بإيجابية الى  ، كما كان من أول الدول التي وقعت عليها. لذلك،2013اعتمدها في العام 

 ي أول فرصة سانحة. ، كما ينوي المصادقة عليها فلتطبيق هذه االتفاقية المراحل القادمة

 بوللويجديدة انشاء مكاتب خارجية في سبيل مجموعات االقليمية الما قامت به كل ر وفد لبنان يقد  

يتمنى أن تعتمد هذه السلسلة وهو  الجغرافي. هاتوزيعمبدأ التوازن في مراعاة ، مع خالل السنتين القادمتين

األولوية للقارة االفريقية  ظًل التوافق القاضي بإعطاءفي ، قراراً بناًء حول هذا الموضوعمن االجتماعات 

  الجزائر ونيجيريا.    من خالل 

الحوكمة والشفافية حول التحقيق تداعيات بشأن  المشاورات تابع وفد لبنانوفي األشهر الماضية، 

وخاصةً على تقرير لجنة التنسيق، التي ال يجد فيها ما الوثائق ذات الصلة،  جميع داخل الويبو، واطلع على

التوصيات  وفد لبنانيؤيد لذلك، يثبت قيام سعادة المدير العام بمخالفات في القضيتين موضوع التحقيق. 

المطالبة بطي  هذه الصفحة نهائياً، الى الدول  وينضم   الصادرة عن رئيسي الجمعية العامة ولجنة التنسيق،

اعادة التركيز على القضايا األساسية التي للدول األعضاء اظ على تماسك الويبو، وليتثنى حففي سبيل ال

 تشغل هذه المنظمة.  

  شكراً السيد الرئيس.  و

 

 


