
 البعثة ادلامئة التونس يّة جبنيف

ىل  9جنيف، من   2020نومفرب  13ا 

 )جلنة التمنية( للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 25 يف ادلورة الـ تونيسال  الوفد بيان

 من جدول الأعامل: بياانت عامة 5 البند

 الس يد الرئيس،

 25عىل انتخابمك لرتأأس هذه ادلورة الـ وهينئمك  يؤيد وفد بدلي البيان اذلي أأدلت به زمبابوي نيابة عن اجملموعة الأفريقية

 .انئيب الرئيسكذكل وهيئن ، للجنة التمنية

 .البنود املدرجة عىل جدول أأعاملها خيصفامي  التقدم املتوقعس تحقق اللجنة  القديريف ظل توهجيمك  هوحنن عىل ثقة بأأن

ىل ويود وفد بدلي أأيضًا أأن  وبيان اس هتاللية ما أأدىل هل من مالحظات املدير العام الس يد دارين اتنغ عىل يتوجه ابلشكر ا 

ىل افتتايح يف التحضري لهذه ادلورة والواثئق  لمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( عىل هجوده البارزةاملكتب ادلويل ل ، وا 

 املفّصةل املعروضة أأمامنا.

 

 الس يد الرئيس،

أأن يشكر كذكل ود يو جدول أأعاملها. عىل ولهيا لعمل اللجنة والبنود املدرجة يؤكد الأمهية اليت يتونس أأن وفد ود ييف البداية، 

النامجة عن لضامن اس مترارية معل خمتلف خدمات امللكية الفكرية رمغ الظروف الاس تثنائية لها اجلهود اليت تبذالأمانة عىل 

 .اجلاحئة

ابلتقرير ذي الصةل وتشكر  ، حتيط تونس علامً لتمنيةل لويبو أأجندة اتنفيذ مجيع توصيات  واس تعراضفامي يتعلق برصد وتقيمي و 

العادية نشطة الأ يف  االتمنية وتعمميهأأجندة تنفيذ اس تعراضًا شاماًل ل تقرير ال ويقدم اليت قدمهتا. املفّصةل الأمانة عىل املعلومات 

 التطورات الرئيس ية يف تنفيذ املشاريع اجلارية يف هذا الس ياق.كذكل يصف و لويبو ومعل هيئات الويبو الأخرى، الربانمج 

اقرتاح أأن  ونالحظ مع الارتياح يف أأنشطة املنظمة. التمنيةويف هذا الصدد، يرحب وفد بدلي ابلزتام الويبو بتعممي أأجندة 

ىل قد جرى حتسينه من أأجل ال شارة  2020/21الربانمج واملزيانية للثنائية  أأهداف التمنية املس تدامة اليت يسهم فهيا لك ا 

ونقدر اجلهود اليت  امجليع،ويعود ابلنفع عىل يتسم ابلشمولية تنفيذ التوصيات أأن ينبغي ل أأن ونرى  .برانمج من برامج الويبو

 التمنية ابلنتاجئ املتوقعة.أأجندة التوصيات، مبا يامتىش مع طلب اللجنة لربط توصيات من أأجل تنفيذ تبذلها الويبو 

 

 الس يد الرئيس،

وتقرير  ،اليت مت تنظميهاال لكرتونية سلسةل الندوات . و يعلق وفد بدلي أأمهية كبرية عىل املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا

ىل مفيدة للغاية، نظر ابلنجاح واكنت تلكلت ، قد التقيمي ذي الصةل اخملتارة اكنت مرتبطة بشلك أأسايس املواضيع أأن ًا ا 

 ابملساعدة التقنية.
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للمسامهة يف اجلبارة هودها جب ، و والغاايت املرتبطة هباتونس ابلزتام املنظمة بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة وفد رحب وي

عداد التقارير ذات الصةل.حتقيق   هذه الغاية وانتظام ا 

ندونيس يا وال مارات العربية املتحدة والسلفادور وبريو عىلو   ا.هتاملشاريع اليت قدماقرتاحات  نود أأن نشكر ا 

 الفكرية.وأأخريًا، نأأمل أأن حتقق هذه ادلورة، ابلتعاون مع خمتلف الأطراف، مزيدًا من التقدم يف جمال التمنية وامللكية 

 !وشكرًا لمك


