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الفكرية للملكية عالمية ال المنظمة في األعضاء الدول مندوبي والسيدات السادة

 والخمسين التاسعة الدورة جلسات لرئاسة انتخابكم علىبالتهنئة  شخصيا اليكم أتقدم ان فى البداية اود

 (.WIPOالفكرية ) للملكية للمنظمة العالمية  العامة الجمعية تالجتماعا

 لنا، قدم الذي القيم التقرير على كاري فرانسيس للوايبو العام المدير السيد ألشكر الفرصة هذه انتهز كما

 .الجلسات تنظيم حسن على معه العاملين وكل اشكره كما

 .تقدما الدول األقل باسم والمتحدث االفريقية موعةالمج مندوب كلمة في ورد لما دعمها تؤكد بالدي ان

 التنمية في األخيرة هذه دور يجعل ما وهو بالدي في ناقصا يزال ال الفكرية الملكية بأهمية الوعي ان

من الفكرية العالمية للملكية المنظمة قبل من الدعم مزيد الى نتطلع فإننا لذلك محدودا اليزال االقتصادية

 .االقتصاد على عوائدها من االستفادة لنا يتسنى حتى الفكرية الملكية ثقافة نشر على العمل اجل

 الرئيس سيدي

لقد أثمر التعاون بین بالدي ومنظمة الوایبو عن عدة مشاریع ھامة نذكر منھا على سبیل الخصوص 
الموافقة على انشاء مركز لدعم تكنلوجیا االختراع والذي بدأ بالفعل بھ العمل على مستوى اإلدارة العامة 

للتنمیة الصناعیة.  وینتظر ان یلعب ھذا المركز دورا ھاما في مجال تطویر البحث واالختراع في بالدي. 

كما اننا بدأنا في  اعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للملكیة الفكریة مع خبراء منتدبین من طرف الوایبو خالل 
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وبھذه المناسبة نتقدم بجزیل الشكر مجددا للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ونخص بالشكر المكتب العربي 
والقائمین علیھ على ما یقدمون من دعم وتسھیالت لبالدي. 

وتمشیا مع توصیات تقریر بعثة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة المكلفة بإعداد االستراتیجیة  الوطنیة 
للملكیة الفكریة فقد انشأت حكومة بالدى إدارة خاصة بالمكلیة الصناعیة والسجل التجاري المركزي وھو 

بالغ األثر في التعریف بالملكیة الفكریة.  ما یعبر عن مزید العنایة بھذا القطاع وسیكون لھ 

 

CHECK AGAINST DELIVERY



من طرف كما أننا شاركنا خالل السنة الحالية في عدة إجتماعات وملتقيات إقليمية وشبه إقليمية منظمة 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

 تبذلها التي الكبيرة المجهودات على ونشكرها الوايبو مع التعاون مواصلة على حرصنا نؤكد الختام وفي

 للمشاركة استعدادنا عن لها ونعرب الشاملة التنمية اهداف وتحقيقالفكرية  الملكية دور تعزيز اجل من

 .األهداف هذه تحقيق سهيلت شانه من ما كل في بفعالية

عليكم والسالم شكركموأ
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