
بسم هللا الرحمن الرحيم

 ، السفير عمر زنيبرالسيد الرئيس

 السيد مدير عام الوايبو، فرانسيس غري

حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام

يتقدم وفد بالدي بالتهنئة لتوليكم رئاسة جمعيات الوايبو في دورتها الحادية والستين، 

وأعضاء المكتب قادرون على تسيير أعمال هذه االجتماعات  ونحن على ثقة بأنكم،

 بكفاءة مؤكدين لكم دعم وفدنا لرئاستكم.

الذي يسعدني أن أعبر عن شكر بالدي لمدير العام الوايبو السيد فرانسيس غري، 

التي بال شك ودعم العديد من المبادرات فيها أمضى سنوات عديدة في خدمة المنظمة 

 ع.تحظى باحترام الجمي

نرحب بتعيين السيد دارين تانغ الذي سيتولى إدارة المنظمة بُعيد اختتام هذه الدورة، و

اثبتت وما زالت انه  التي، ونعبر عن تطلعنا للعمل معه في تطوير المنظمة وبرامجها

على يقين  ونحن ،لمواجهة التحديات المستقبليةال غنى عن العمل المتعدد األطراف 

من أن قدراته الكبيرة ومؤهالته العالية ونظرته الثاقبة ستمكنه من تعزيز هذه 

 األرضية المتينة،،، وله منا كل الدعم في ذلك.

 السيد الرئيس

-فيد تنعقد هذه الدورة في خضم ما يواجهه العالم اليوم من تبعات انتشار جائحة كو

التعاون الوثيق، العمل الدولي متعدد األطراف، و، ويتطلب مواجهتها تعظيم 19

ونؤكد على أنه لمنظمتنا دور هام في إيجاد الحلول لمواجهة  والدعم واإلسناد.

التحديات الناشئة من الجائحة من خالل استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي وتوفير 

اسمحوا لي هنا واالمكانيات بما في ذلك لتوفير اللقاح اآلمن للجميع وبشكل متساوي. 

وبشكل خاص ذه الجائحة أن أعبر عن تضامن وفد بالدي مع أسر جميع ضحايا ه

 موظفي الوايبو. 
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 السيد الرئيس

الدعم التقني المتقدم  المتعلقة بتوفيرمن األهمية بمكان مواصلة العمل بشأن المسائل 

فضالً عن تعزيز  ،وتوفير التعاون الفني لبناء القدرات المؤسسية للدول األعضاء

وتنفيذ أجندة توصيات التنمية واالقتصاد بتكار اال اإلبداع والموارد الكافية لدعم 

 المبني على المعرفة بما يشكل أساساً للثورة الصناعية الرابعة.

التوافق وفي الختام، نؤكد على أهمية أن يستمر تطوير عمل الوايبو من خالل 

تحكم منظومة الملكية الفكرية لتكون مالئمة للقرن ومراعاة المبادئ األساسية التي 

 الحادي والعشرين واالستفادة من الخبرة المتراكمة في المنظمة في هذا السياق.
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