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المنظمة العالمية   بيان سلطنة عمان في أعمال جمعيات الدول األعضاء في

 االجتماعات الحادية والستون، الويبو –للملكية الفكرية 

 م2020سبتمبر  25 - 21جنيف، 

  

 السيد الرئيس،

 

وفد سلطنة عمان أن يتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة السفير عمر  يود

 مملكة المغربية، على رئاسته القديرة ألعمال الجمعيةالمندوب الدائم لل زنيبر،

 .العامة في ظل هذه الظروف اإلستثنائية التي يمر بها العالم

 

كذلك عن عظيم تقديرنا وإمتناننا للمدير العام سعادة فرنسيس جيري  ونعبر

العظيمة و إنجازاته العديدة في هذه المنظمة خالل سنوات إدارته  على جهوده

تطورات هائلة في مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولي  والتي شهدت

والوطني. كما نثمن تعاونه الوثيق وعالقاته المتميزة مع السلطنة  واإلقليمي

 .فيها والمسؤولين

 

العام الجديد للمنظمة سعادة دارين تانغ ونتطلع إلى العمل معه  ونرحب بالمدير

ها من االنتهاك ـلملكية الفكرية ويحميبناء عالم يحترم فيه حقوق ا في إستكمال

 .والتعدي

 

مجاالت التعاون بينها والويبو   يشرح المفص ا  قدمت سلطنة عمان بيان لقد

اإلجتماع الستون للجمعية العامة الذي انعقد بشكل إستثائي في مايو  خالل

ولكون الوقت المسموح لنا اليوم قصير فلن نتمكن من التطرق إلى  .الماضي

أمانة المنظمة إلحاق مداخلتنا تلك مع   التعاون لذلك نرجو من جميع مجاالت

 . وثائق هذا اإلجتماع هذا البيان في

 

يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل ألمانة الويبو على جهودها وعلى  وال

وف الحالية. ونخص بالشكر المكتب العربي العمل رغم الظر إستمرارها في

وقسم المعارف التقليدية وباقي األقسام في الويبو على   وأكاديمية الويبو
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الدعم الفني المستمر خالل السنوات الماضية مما ساهم  تعاونهم معنا وتقديمهم

 .ومفهوم الملكية الفكرية في السلطنة في تطوير وتعزيز خدمات

 

بالدي صوته إلى بيان دولة قطر بإسم المجموعة  الختام، يضم وفد وفي

وبيان سنغافورة بإسم مجموعة آسيا والمحيط الهاديء. ويحدونا األمل  العربية،

نتعرف أكثر على خطة المنظمة في مناقشة موضوع الملكية الفكرية  في أن

، وال يمكن أن تكون 19قضية الساعة في ظل جائحة كوفيد  والصحة، فهي

 .تناول هذا الموضوع المهم لكل الدول األعضاء ولإلنسانية عن الويبو بعيدة

  

 .وشكرا السيد الرئيس

 


