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CHECK AGAINST DELIVERY 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيدة الرئيسة

أتقدم بالتهنئة لكي على الثقة التي حصلت عليها كما نتقدم بالشكر للمدير العام واألمانة العامة للمنظمة على قيادتهم الرشيدة 

ظمة  ونؤكد لكم أن وفدنا مستعد للتعاون معكم وبذل أقصى للمنظمة والسعي نحو تحقيق األهداف المنشودة من المن

 الجهود لتحقيق تلك األهداف. 

 

إن اليمن تواجه تحديات عديدة ولكننا بهذه المناسبة نود أن نتقدم بالشكر للسيد مدير عام الويبو واألخوة في المكتب العربي 

م وبدورات تدريبية وتقنية 2012في مايو من العام  في المنظمة على تعاونهم معنا والذي انعكس بتوقيع مذكرة تفاهم

 ضرورية ومن الضروري استمرارها.

 

إن بالدنا تعكف على الترتيب إلقامة الحملة الوطنية للتوعية والتثقيف بحق المؤلف والحقوق المجاورة والفلكلور الوطني 

ام لدى المواطن اليمني بحقوق المؤلف والتي تعتبر االولى من نوعها وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الع 2013-2014

والحقوق المجاورة وحمايتها وتوضيح مخاطر القرصنة واآلثار السلبية المترتبة عنهاعلى الحقوق الفكرية واإلبداعية. تستهدف 

ل الحملة فئات عديدة منها: الشباب من طالب المدارس والجامعات والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة والعاملين في وسائ

اإلعالم المختلفة والمسئولين في جهات اإلنفاذ  والمشرعين وغيرهم. وتأمل بالدنا من المنظمة أن تساهم في إنجاح هذه 

 الحملة في إطار ما تقدمه من المساعدات التقنية للنهوض بثقافة الملكية الفكرية. 

 

امه إلى اتفاقيتي باريس وبرن خالل األعوام إن التشريعات التي أصدرها اليمن في جميع مجاالت الملكية الفكرية وانضم

الماضية القليلة، باإلضافة إلى سعيه الحثيث لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية األول حيث سيتم في السادس والعشرين 

نضمام اليمن من الشهر الجاري الذي يصادف الذكرى الحادية والخمسون للثورة اليمنية االجتماع األخير لفريق العمل المعني با

إلى المنظمة.،إن ذلك كله ليدل على أن اليمن تمضي في الطريق الصحيح وبخطى واثقة. كما نود أن نبارك على نجاح المؤتمر 

 الدبلوماسي والخروج باتفاقية مراكش.

 

لكم بالتوفيق نشكر لكم السيد الرئيس مرة أخرى تعاونكم وجهودكم لتنظيم وإنجاح أعمال اجتماعات الجمعيات مع تمنياتنا 

 والنجاح.


