CHECK AGAINST DELIVERY

سعادة الرئيس،
سعادة المدير العام،
أصحاب السعادة السفراء،
الزمالء الكرام،
نود بداية أن نثمن الدور التنظيمي الذي يقوم به سعادة السفير " كاركلينس " بصفته رئيس
الجمعية العامة للدول األعضاء ونعرب عن ثقتنا الكبيرة في كفاءته وتجربته في إدارة
المواضيع المختلفة والتوصل إلى توافق بشأنها كما نتهز هذه الفرصه لتهنئة سفير فيتنام
سعادة " دونغ" على إنتخابة رئيسا ً للجمعيات العامة للثنائية القادمة  2019-2018كما
يسعدني أن أعرب لسعادة " فرانسيس جيري " مدير عام الويبو عن بالغ تقديرنا لمجهوداته
في ترأسه لهذه المنظمة وأدواره اإليجابية وال ننسى شكر أمانة الوييو على عملها لإلعداد
لهذه اإلجتماعات .

سعادة الرئيس،
تولي سلطنة عمان إهتماما ً بالغا ً بالملكية الفكرية ويتضح ذلك جليا ً من خالل وجود إطار
قانوني داعم للملكية الفكرية حيث تعمل السلطنة على تكييف قوانينها وإجراءاتها الوطنية
مع المعايير الدولية ذات الصلة باإلنضمام لإلتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الملكية
الفكرية  .وتعد ركيزة الملكية الفكرية إحدى أهم ركائز اإلستراتيجية الوطنية لإلبتكاروالتي
تتلخص رؤيتها في " مجتمع معرفي معزز بنظام فعال لحماية الملكية الفكرية ومحفز إلنتاج
األفكار والسلع والخدمات المبتكرة على الصعيد الوطني والدولي "  .كما نشيد بعالقات
التعاون المتميزة بين سلطنة عمان والويبواألمر الذي مكن السلطنة من اإلستفادة من العديد
من األنشطة والبرامج الداعمة لتوجهات السلطنة في هذ اإلطاروالمساهمة اإليجابية في
تحقيق ا ألهداف اإلستراتيجية للويبو وتطوير وتحديث أدوات ونماذج جديدة في مجال الملكية
الفكرية .وفي هذا الصدد فإننا نؤكد تطلعنا لمزيد من التعاون لتأسيس منظومة وطنية تحمي
الفكر واإلبداع اإلنساني الناتج عن النشاطات الفكرية في المجاالت الصناعية والعلمية
واألدبية والفنية .
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سعادة الرئيس،
فيما يتعلق بفتح مكاتب خارجية للويبو فإننا نرى أن ما تتميز به سلطنة عمان من موقع
جغرافي وإستقرار وحيادية وعالقات دولية متميزة مع الجميع " يمكنها من اإلضطالع
بدورريادي في وضع نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح المجال لإلبتكار
واإلبداع لفائدة الجميع " األمر الذي يحقق هدف المنظمة من فتح هذه المكاتب .ويؤكد وفد
السلطنة على اإلستمرار بالمساهمة اإليجابية والبناءه في هذا اإلطار بغية التوصل إلى توافق
بهذا الشأن .
سعادة الرئيس،
نعرب لكم عن إرتياحنا بالتقدم المحرز في أعمال معظم اللجان في الويبو كما نرحب بتجديد
والية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية و المعارف التقليدية
والفولكلور ويحدونا األمل في تحقيق مزيد من التقدم في عمل اللجنة بهدف الوصول إلى
صكوك دولية لحماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي .
سعادة الرئيس،
ال يسعني ختاما إال أن أجدد إستمرارنا بالمساهمة اإليجابية والبناءة خالل أعمال هذه
الجمعيات كما نتمنى لكم التوفيق خالل هذه السلسلة من اإلجتماعات وتحقيق األهداف
المنشودة بما يحقق المصلحة للجميع .

شكراً سعادة الرئيس

