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 الدوليةالدائم للبنان لدى األمم المتحدة والمنظمات المندوب 

 السفير سليم بدورة

 

يؤيد وفد لبنان ما ورد في الكلمات التي ألقيت بإسم المجموعات اإلقليمية التي ينتمي إليها وبصفته 

 الوطنية يود األدالء بما يلي:

بأسلوبه  لوفد لبنان بدايةً تهنئة سعادة السفير عمر زنيبر، على ترؤسه أعمال هذه الجمعية العامة يطيب

رغم الجمعية  اإلعداد الجيد لهذهعلى الويبو ألمانة  ويطيب لنا التقدم بالشكر الجزيل .المعهودالرصين 

  .19-وباء كوفيدالقاسية التي فرضها  عقباتال

بأحر التهاني للسيد دارين تانغ لتعيينه في منصب المدير العام للويبو. ونؤكد ثقة  ويود وفد لبنان التقدم

، مع إدراكنا لحجم التحديات التي ستواجهه لجهة اتساع في مهمته لقيادة الويبو لكامل لهودعمه ا لبنان به،

 الهوة الرقمية واحتدام التنافس التجاري الدولي وتهاوي التعددية.

لنعرب للسيد غاري عن فائق تقديرنا لإلنجازات العظيمة التي  كما ال يفوتنا أن نستغل هذه المناسبة

ونود أيضاً هنا التأكيد للسيد . بها إلى أعلى المستويات أرقىحققها طيلة واليته على رأس هذه المنظمة التي 

غاري بأن السلطات اللبنانية تعترف له بالجميل على الدعم الذي حرص دوماً على تقديمه للبنان وتتمنى له 

 توفيق في مهامه المستقبلية.ال

 حضرة الرئيس،

وما نتج ، ١٩-، وفاقمتها جائحة كوفيداشتدت األزمة المالية واإلقتصادية في لبنان ٢٠١٩منذ نهاية عام 

، اتى ذلكالوة عو. من التحديات التي يواجهها لبنان وتداعيات اقتصادية لتزيدعنها من خسائر بشرية 

 نؤكد ،حجم التحدياتبالرغم من و ،إال أننا .آبفي الرابع من  الذي ضرب مرفأ بيروت كارثياإلنفجار ال

لعلمنا بأن لذلك إنعكاس إيجابي على خطة ، بتطوير قدراتنا الوطنية في مجال الملكية الفكرية امنالتزاعلى 

الملكية الفكرية، تهدف إلى حماية تطوير التشريعات واألنظمة التي النهوض اإلقتصادي، وعليه نتطلع إلى 

 التقني ونتطلع في هذا المجال إلى تعزيز التعاون وكذلك إدماج مفاهيمها في القطاعات المختلفة ذات الصلة.

 خدمة لهذه الغايات.  مع الويبو خالل السنوات القادمة



في  ها،، كما نتطلع إلى أن يكون لويبويشيد الوفد اللبناني بال ،وفي هذه الظروف االستثنائيةبالختام، 

 ١٩-دإلى مواجهة انتشار جائحة الكوفي في الجهود الدولية األيلة اً مساعد اً دور ،مجاالت إختصاصها

 .االقتصادية والمعيشية على الشعوب كافة والتخفيف من آثارها

 

 . وشكراً 

 

 


