VREVI D KSNI GE KCEHC

كلمة المملكة العربية السعودية
في اجتماعات الجمعيات العمومية
للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 2017م
السيد الرئيس،
أشكر سعادتكم على إعطائي الكلمة ،ويسرني تهنئتكم على انتخابكم رئيسا
للدورة الحالية الجتماعات الجمعيات العمومية وتهنئة أصحاب السعادة
رؤساء المكاتب والهيئات المنتخبين مع تمنياتنا لكم بكل التوفيق والنجاح.
إن وفد بالدي المملكة العربية السعودية يثمن الجهود المبذولة في المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (ويبو) ،حيث أنها استطاعت من خالل إدارتها
الحكيمة إدماج توصيات أجندة التنمية في مجمل أعمال وأنشطة المنظمة بما
ينعكس باألثر اإليجابي في تعزيز استخدام الملكية الفكرية واحترامها في
الدول األعضاء.
ولعلي أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن تقدير حكومة بالدي من التعاون
والجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ظل
اإلدارة الفعّالة لمديرها العام السيد /فرانسيس غوري ،كما ال يفوتني تقديم
الشكر والتقدير لسعادته على زيارته لبالدي المملكة العربية السعودية في
شهر ديسمبر من العام الماضي وما تخلل الزيارة من مواضيع طرحت
للمناقشة مع سعادته والتي استهدفت تعزيز التعاون مع المنظمة وتفعيل
االستفادة من مبادرات ويبو المعتمدة .كما ال يفوتني اإلشارة الى استفادة
بالدي من المساعدة التقنية التي تقدمها المنظمة في عدة مجاالت.
السيد الرئيس ،،
إن حكومة بالدي قد أصدرت قرارا هذا العام بإنشاء الهيئة السعودية للملكية
الفكرية وذلك من أجل دمج جميع المكاتب المختصة بالملكية الفكرية في
جهاز واحد لتعزيز مستوى التنسيق ورفع مستوى األداء لألعمال المتعلقة
بالملكية الفكرية ،وهذا القرار إنما هو لتفعيل إحدى مبادرات برنامج التحول
الوطني  ، 2020حيث تعمل وزارة التجارة واالستثمار حاليا ً على متابعة
استكمال الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن ،مما يعزز الحاجة للعمل مع المنظمة

ومكاتب الملكية الفكرية في الدول الصديقة لالستفادة من الخبرات للمساعدة
في استكمال اإلجراءات المتعلقة بإنشاء الهيئة.
كما نود اإلشارة إلى أن الجهات الحكومية في بلدي تقوم بتسهيل إجراءات
تسجيل حقوق الملكية الفكرية من خالل استخدام القنوات االلكترونية ،مع
تعزيز استخدام الملكية الفكرية ،إضافة إلى استمرار متابعة االلتزام باحترام
حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.
كما أتقدم بالتأكيد على ما تم تقديمه مسبقا بشأن مقترح النظر في إعداد دليل
استرشادي للدول األعضاء يساعدها في تطوير مناهجها التعليمية لتشمل
حقوق الملكية الفكرية ،وبما يتوافق مع توصيات أجندة التنمية.
كما أؤكد على ما اشتملته كلمة مجموعة آسيا والمحيط الهادي ،والمجموعة
العربية ،واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
شكراً السيد الرئيس

