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 الرئيس، السيد

 السيد املدير العام،

 أصحاب املعالي والسعادة،

 حضرات السيدات والسادة،
 

 Janisيطيب لي في مستهل هذه الكلمة أن أتوجه إلى السيد "يانيس كاركلينس 

Karklins" ،الجمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية  بأحر التهاني بمناسبة توليه رئاسة

 .جممااا ال السلسلة من الفكرية خالل هذه 

بالغ تقديرنا  ان ،، املدير العام للوايبو"فرانسيس غاري "أن أارب للسيد  يسعدنيكما 

 لهذه الجممااا . اإلادادملجهوداته الى رأس املنظمة ومن خالله إلى املكمب الدولي لحسن 
 

 السيد الرئيس،
 

بمكانة هامة ضمن الموجها  لقوااد الدولية التي تحكمها امللكية الفكرية و تحظى ا

املصالح الوطنية ببالدنا من منطلق اقمناانا بمدى انعكاس هذه املجال  الى ضمان 

وملسمخدميها والى المحفيز الى البمكار وتعزيز البداع وريادة  املشرواة ملن يملكون املعرفة

 األامال وبالمالي دفع المنمية ابر العالم.   

ف قوانينها وإجراءاتها يبالدنا لم تدخر أي جهد في تكي ة، فإنواستنادا إلى هذه القناا

        النضمام للمعاهدا  والتفاقيا  الدولية في وذا  الصلة الوطنية مع املعايير الدولية 

وقد تم ترسيخ هذا الموجه ضمن دسمور الجمهورية الثانية الذي  .في مجال امللكية الفكرية

الفكرية والحق في البداع وتكفل الدولة بحماية املوروث  نص الى ضمان الحق في امللكية

 الثقافي وحق األجيال القادمة فيه.

ومن أبرز ما تم اتخاذه في هذا الشأن خالل اآلونة األخيرة، مصادقة تونس الى معاهدة 

واملصادقة الى معاهدة مراكش لميسير  2016بيجين بشأن األداء السمعي البصري في مارس 

، 2016املصنفا  املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفين أو معاقي البصر في جوان النفاذ إلى 

فيما يمم اإلاداد لالنضمام لعدد آخر من التفاقيا  الدولية الى غرار معاهدة قانون البراءا  

ومعاهدة قانون العالما  والوثيقة الجديدة لتفاق لشبونة خصوصا وأن تونس كانت        

تي أمضت الى الوثيقة الخمامية للمؤتمر الدبلوماس ي الذي أقرها            من ضمن الدول ال

 . 2015في ماي 



CHECK AGAINST DELIVERY 

 
 

كما إن اهممام تونس بمطوير امللكية الفكرية بمخملف تفريعاتها الى الصعيد الوطني 

وانخراطها في املسارا  الدولية والقليمية ذا  الصلة، بوأها مؤخرا لحمضان مقر املنظمة 

(، آملين في أن يسهم تفعيل هذه املنظمة في دام امللكية PAIPOللملكية الفكرية )الفريقية 

 الفكرية في القارة في كنف المعاون املثمر بين كافة الهياكل  الناشطة في املجال.
 

 السيد الرئيس،
 

نها  تونس  تشيد
ّ
بعالقا  المعاون املممّيزة مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية بما مك

الداامة للموجها  والبرامج الوطنية في اإلطار.  املشاريع واألنشطة اديد سمفادة منال  من

ة الهياكل الوطنية الى الضطالع بدور تعزيز قدر وإننا نمطلع ملزيد دام هذا المعاون في سبيل 

ل سيما    معاضدة القمصاد الوطني في خضم املرحلة النمقالية التي تمر بها بالدنا،في أكبر 

دام البمكار من خالل القدرة المنافسية التي يتيحها نظام امللكية الفكرية ابر الرفع من 

 . وتطوير روح املبادرة لدى الشباباإلبدااا  والخترااا  حماية و  والمكنولوجيا

وفي هذا السياق، فإننا نجدد المأكيد الى أهمية تكريس البعد المنموي ضمن كافة 

امج التي تشرف اليها املنظمة، مع الداوة إلى النظر في سبل دام دور املنظمة األنشطة والبر 

 في تحقيق أهداف المنمية املسمدامة التي تم ااممادها في شهر سبممبر من السنة املنقضية.           

لجان  أامال معظموفد بالدي ان ارتياحه للمقدم الحاصل في هذا، ولئن يعرب  

الى أهمية اامماد نهج الحوار والموافق ومراااة تطلعا  شعوب الدول  "، فإنه يؤكدالوايبو"

 النامية للمطور والمقدم والمنمية املمكافئة في إطار مداولتنا ومقرراتنا.
 

 السيد الرئيس،
 

ل يسعني خماما إل أن أجدد المأكيد الى انخراط تونس المام في املنظومة الدولية 

شأنها مزيد تعزيز الجدي مع مخملف البرامج التي من للمفاال  واسمعدادهاللملكية الفكرية 

الشراكة الدولية في املجال، مع تمنياتنا الخالصة أن تموفق أامالنا خالل هذه السلسلة      

من الجممااا  إلى تحقيق المقدم املنشود في مجال امللكية الفكرية بما يخدم المنمية 

 املمكافئة بين جميع الدول.

 

 .صغاءال لكم على حسن شكرا و 

 


