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 السيدات والسادة الحضور ............

  البد لي في البداية أن أشيد بجهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي

حماية ظلت علي مدي أربعة عقود من الزمن تقدم خدماتها في مجال 

حقوق الملكية الفكرية لجميع دول العالم وخاصة المنطقة العربية ، 

ونحن نعتز بالشراكة التي بيننا وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

عند توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول 2000والتي بدأت منذ عام 

مشترك  العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكريةوالتي أثمرت عن عمل

وعدد كبير من األنشطة والمشاريع في كافة قضايا الملكية الفكرية 

 ولمصلحة جميع الدول العريبة.

  إن جامعة الدول العربية حريصة كل الحرص علي التفاعل التام مع كل

أنشطة ومبادرات الوايبة بما يخدم الدول العربية ومن أهم المبادرات 

 ة هي مبادرة الوايبو البيئيةالتي انضمت فيها جامعة الدول العربي

(WIPO Green)  لتعزيزورفع القدرات في المنطقة العربية من أجل

 . للبيئة في مختلف بلدان العالمثقافة مفهوم التكنولوجيا  نشر

  إن جامعة الدول العربية تؤمن تماما بأن إحترام حقوق الملكية الفكرية

تثقيف واحدة من هذه يتطلب مسارات عديدة وإن التوعية الجماهيرية وال

المسارات المهمة وان الهدف اإلستراتيجي السادس للوايبو هو التعاون 
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الدولي علي إذكاء إحترام حقوق الملكية الفكرية لذلك تشارك األمانة 

في األنشطة التي تعزز إحترام الملكية الفكرية جامعة العربية لالعامة ل

نة العامة لجامعة الدول وكان آخرها ورشة العمل التي عقدت بمقر األما

العربية وبمشاركة المسئوليين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في 

وبتنظيم مشترك مع الوايبو وتحديداً  2015الدول العربية شهر مايو 

ونقدم لهم جزيل الشكر   building respect for IPالمكتب العربي و 

 وخاصة المكتب العربي لجهودهم في المنطقة العربية.

  إن موضوع الملكية الفكرية أصبح من البنود الدائمة في أجندة القمم

والمنتديات التي تعقدها جامعة الدول العربية مع التجمعات اإلقليمية في 

كل دول العالم .فعلي صعيد التعاون بين جامعة الدول العربية ودول 

...تواصل األمانة العامة لجامعة الدول العربية جهودها  أمريكا الجنوبية

لتنفيذ القرارت المنبثقة عن القمة العربية الثالثة بين دول أمريكن 

الجنوبية والدول العربية والتي عقدت في بيرو "ليما" واآلن جاري 

التحضير للقمة الرابعة والتي ستعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية 

وهنالك الكثير  قها إجتماع وزاري في نوفمبر في بوليفيا.السعودية ويسب

من البنود اتي تتعلق بالملكية الفكرية في إطار المنتدي العربي الصيني 

 والمنتدي العربي الياباني وأخيراًالمنتدي العربي الروسي.

  وأيضاً التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية هو من البنود

التعاون بين منظومتي الجامعة العربية واألمم األساسية في إطار 

وأن األمانة العامة لجامعة الدول العربية تقوم اآلن باإلعداد لعقد المتحدة 

اإلجتماع الثالث عشر للتعاون بين منظومتي الجامعة العربية واألمم 
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المتحدة مع اآلخذ في اإلعتبار أهداف التنمية المستدامة لما يعد عام 

2015. 

 عت جامعة الدول العربية علي الوثيقة اإلعالمية والخاصة لقد إطل

بالمكاتب الخارجية وهي وثيقة مهمة جداً ألنها أوردت معلومات 

واضحة عن المكاتب الخارجية ولقد أتضح إن مكاتب الوايبو الخارجية 

فإن جامعة الدول العربية تري إنه البد أن يكون .لذلك كان بها تفعيل

في المكاتب في المنطقة العربية  النقصامل مع هنالك حوار جاد للتع

 وأفريقيا.

 وشكرا..........ً             

 

 


