
 )جلنة التمنية( للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 25ادلورة الـ

 2020نومفرب  13ا ىل  9من 

كوادور  بيان وفد ا 

 (CDIP/25/6 الوثيقة) والغاايت املرتبطة هباتقرير بشأ ن مسامهة الويبو يف تنفيذ أ هداف التمنية املس تدامة )ج(  6البند 

 

 الس يدة الرئيسة،

نؤيد البيان اذلي أ دىل به وفد بامن ابمس مجموعة دول و انئب الرئيس عىل انتخابمك. هيئن و  يف البداية، يود وفدي أ ن هينئمك

 أ مرياك الالتينية والاكرييب.

كوادور و   الوثيقة) أ هداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هباتقرير بشأ ن مسامهة الويبو يف تنفيذ ابل ترحب ا 

CDIP/25/6) 

ىل اابلتقرير وال نشطة املذكورة فيه، ال س امي فامي يتعلق ابملساعدة اليت تقدهما الويبو  وحنيط علما  دلول ال عضاء، مبا يف ذكل ا 

كوادور، بناء عىل طلهبا.  ا 

كوادور عىل املشارك ةونشكر الويبو عىل مساعد وتقدمي  ،ة يف برانمج اال يداع اال لكرتوين ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتا 

يداع طلبات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات من قبل املواطنني و التدريب ذي الصةل.  ىل حد كبري ا  واملقميني ستسهل ال داة ا 

تسمل طلبات معاهدة ( مككتب SENADIاال كوادوريني اذلين ميكهنم الآن اختيار مكتب امللكية الفكرية الوطين للبدل )

لكرتونياا، يداع الرباءات املودعة ا  لكرتونياا  وا   .كذكل طلباهتم ادلولية ا 

كوادور، جيري اختاذ خطوات لزايدة الطابع املؤسيس و  فامي يتعلق مبرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة وتنفيذه يف ا 

دراهجا يف املناجه ادلراس ية للحصول عىل س بل مهنا لملكية الفكرية يف ال وساط ال اكدميية من خاللل  ، عىل سبيل املثال، ا 

عدادهاتعترب الورقة اليت مت و درجة الباكلوريوس يف الس ياحة.  هذا املوضوع مبثابة أ داة للتعرف عىل حقوق امللكية بشأ ن  ا 

دارهتا يف قطاعي الس ياحة والثقافة.  الفكرية وا 

كوادور ملزتمة ابدلمع ال و ىل حتقيق أ هداف التمنية املس تدامة بطريقة شامةل  لالقرتاحاتبناء ال تزال ا  ، مع ومتاكمةلالهادفة ا 

ال دوية ال ساس ية والتعلمي واملساواة بني اجلنسني احلصول عىل بدمع من امللكية الفكرية، عىل ضمن و الرتكزي بشلك خاص، 

 اجملمتع. تمنيةكجزء من 

 !وشكراا لمك


