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السيد الرئيس  ...السادة ممثلين الدول األعضاء بجمعية اتحاد معاهدة التعاون
بشأن البراءات ..
باإلنابة عن وفد دولة الكويت أتقدم لك سيدي الرئيس بالتهنئة على رئاسة هذه
الجلسة و يسرنا تواجدنا بينكم كدولة عضو في معاهدة التعاون بشأن البراءات
ألول مرة  ...كما اتقدم بجزيل الشكر للمنظمة و القائمين عليها على تقديم كافة
التسهيالت و المساعدات لتيسير اجراءات انضمام دولة الكويت الى هذه المعاهدة
الدولية المهمة و التي كانت محور اهتمامنا لما لها من دور بإنماء الدول.

قامت حكومة دولة الكويت بإيداع صك القبول لتلك المعاهدة بتاريخ  9يونيو
2016م  ،و دخلت المعاهدة حيز النفاذ بتاريخ  9سبتمبر 2016م

اود االشارة الى ان انضمامنا الى تلك المعاهدة تعد تنفيذا لرغبتنا بتطوير و تنمية
االبتكارات و االختراعات في الدولة لما لها من عدة مزايا نتطلع الى االستفادة منها
أسوة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و بالنظر الى تجربتهم الناجحة في
هذا المسار .

اننا ندرك اهمية دور الملكية الفكرية و ندرك ان هذه المعاهدة تمنح عدة مزايا
للدول النامية .

و توفر نظام دولي يسهل على المخترعين اجراءات ايداع طلبات الحماية
إلختراعاتهم في  150دولة  ،حيث تمنح فرصة تحديد الجدوى االقتصادية للمخترع
إلختيار النطاق المستهدف للحماية و ذلك بعد استيفاء الشروط التي نصت عليها
المعاهدة .
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كما يعد انضمام دولة الكويت الى المعاهدة انطالقا من حرص حكومتنا على دعم
االبتكار و االبداع في البلد مما يحقق التنمية االقتصادية و الوطنية .

كما نسعى الى تنمية المهارات االبداعية لدينا في الكويت من خالل نشر و زيادة
الوعي في المدارس و الجامعات و المؤسسات البحثية  ،و ذلك ايمانا منا بأهمية
دور الملكية الفكرية و الذي بدوره يقيس نمو البلدان.

هذا باالضافة الى اننا نتطلع الى التعاون مع الدول االعضاء في هذه المعاهدة لتنمية
العمل في اطار فحص براءات االختراع و نسعى للعمل مع منظمة الوايبو لتوفير
مزيد من الدعم الفني الالزم لتحقيق إلتزاماتنا تجاه تلك المعاهدة .

نتمنى للوايبو بالمضي قدما و التوفيق كما نشكر خبراء الوايبو على تقديم المشوره
الالزمة و نشيد بالجهود المبذولة للنهوض بأداء مكتب الملكية الفكرية في دولة
الكويت.

و شكرا ،،،،

