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الوفد الدائم لسلطنة عمان 

 مكتب سلطنة عمان لدى

 منظمة التجارة العالـمية

 جنيف

*************** 

ي لسلطنة عمان ـالبيان اإلفتتاح

 لجمعيات الدول األعضاء في الويبو  59خالل الدورة  الـــ 

 سعادة الرئيس 

سعادة المدير العام 
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أصحاب السعادة السفراء 

 الكرام الزمالء

نضم صوتنا إلى البيان الذي قدمته سنغافورة بإسم أن بنود بداية 

آسيا والمحيط الهادي وأن نثمن على الدول التنظيمي الذي  مجموعة

"دونغ" سفير فيتنام بصفته رئيس الجمعية العامة للدول  يقوم به سعادة

األعضاء ونعرب عن ثقتنا الكبيرة في كفاءته وتجربته في إدارة 

اضيع المختلفة والتوصل إلى توافق بشأنها كما يسعدنا أن نعرب المو

عن بالغ تقديرنا  ،مدير عام الويبو ،لسعادة " فرانسيس جيري "

 ةسه لهذه المنظمة وأدواره اإليجابية ونهنئ المنظمؤلمجهوداته في تر

الفكرية الجديدة والتي تتيح إمكانية النفاذ  ةعلى إطالق بوابة الملكي

الفكرية وال من خدمات الملكية  ةمتكامل ةإلى مجموع اإللكتروني

 الجيد لهذه اإلجتماعات. لإلعداد  و على عملهابننسى شكر أمانة الوي

 سعادة الرئيس،،،

تولي سلطنة عمان اهتماما بالغا بالملكية الفكرية ودعم االبتكارات من 

لى خالل الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا اإلطار ونذكر منها ع

سبيل المثال ال الحصر إنشاء الصندوق العماني للتكنولوجيا بهدف 

دعم المخترعين الشباب واالستثمار في براءات االختراع المسجلة 

ومركز االبتكار الصناعي، عالوة على الحاضنات في مجال تقنية 

المعلومات والصناعة. كما تحرص وزارة التجارة الصناعة على 

من خالل إقامة العديد من األنشطة لفكرية إذكاء الوعي بالملكية ا

مخترعين. كما قامت الوزارة والبرامج لطلبة المدارس والجامعات وال

نشطة أ% وهناك 90تخفيض رسوم تسجيل البراءات بنسبة كذلك ب

أيضا تقوم بها الجهات الحكومية األخرى كالمسابقات السنوية لتشجيع 
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ذه الجهود تكللت بفوز المخترعين عن طريق مجلس البحث العلمي. ه

اختراع عن أفضل  48ن عمانيتين بالميدالية الذهبية من بين مخترعتي  

 العام الماضي. اري خالل معرض جنيف الدولي لالبتكـيئاختراع ب

،،سعادة الرئيس،

والتي  ةمن المنظم ةنود التأكيد على أهمية المساعدة التقنية المقدم

اتيجياتها الوطنية للملكية تمكن الدول األعضاء من تطوير إستر

مع اإلستراتيجيات اإلنمائية وهذا ما تعمل عليه  ةالفكرية المتماشي

 في الوقت الحالي.  ةالسلطن

في مجالي السياسة  ةمن المنظم ةومما ال شك فيه بأن المشورة المقدم

ف القوانين واإلجراءات الوطنية مع يوالتشريع أمر يساعد على تكي

ات الصلة باإلنضمام لإلتفاقيات والمعاهدات الدولية المعايير الدولية ذ

في مجال الملكية الفكرية .كما نثمن تقديم المنظمة لحلول ألعمال 

في نظام  ةبفعالي ةالفكرية ما يتيح لهذه المكاتب المشارك ةمكاتب الملكي

 الفكرية العالمي. ةالملكي

 سعادة الرئيس،،، 

 ةإن جدول أعمال الجمعيات جدول ملئ بالعديد من المواضيع الهام

منها بإقتراح البرنامج والميزانية للثنائية  ةوال سيما المتعلق

ومعاهدة البث ومعاهدة قانون التصاميم وتجديد والية  2020/2021

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية 

ونا األمل في تحقيق مزيد من ذويح .تعبير الثقافي التقليديوأشكال ال

من تحقيق  ة، األمر الذي يمكن المنظمةالتقدم في المواضيع المختلف
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 ةلوضع إتفاقيات عالمي ةوهي جمع أصحاب المصلح ةسياستها العام

وتعزيز اإلبداع واإلبتكار في سبيل تنمية كل البلدان  ةالفكري ةللملكي

يتسم  ةالفكري ةاعياً وثقافياً من خالل نظام دولي للملكيإقتصادياً وإجتم

 . ةبالتوازن والفعالي

 سعادة الرئيس،،، 

، باإلضافة إلى ما تم ذكره فيما يتعلق بفتح مكاتب خارجية للويبو فإننا

به  نرى أن ما تتميز سابقا حول جهود السلطنة في تشجيع االبتكار،

وحيادية وعالقات دولية ستقرار اسلطنة عمان من موقع جغرافي و

ريادي في وضع نظام  متميزة مع الجميع يمكنها من اإلضطالع بدور

دولي متوازن وفعال  للملكية الفكرية يفسح المجال لإلبتكار واإلبداع 

لفائدة الجميع األمر الذي يحقق هدف المنظمة من فتح هذه المكاتب 

الفكرية في اإلطار التشريعي الداعم للملكية  إلى وجود ةباإلضاف

وعالقات تعاون فني متميزة مع المنظمة العالمية للملكية السلطنة 

الفكرية من خالل العديد من األنشطة والبرامج وحلقات العمل الدولية 

واإلقليمية حيث من المقرر أن تستضيف السلطنة الورشة اإلقليمية 

ما لمكاتب الملكية الصناعية من المنطقة العربية خالل هذا الشهر. ك

استضافة المدرسة الصيفية في السلطنة وللمرة الثانية  أنه من المقرر

وإجراءات العمل المؤتمتة والفعالة في في يناير من العام المقبل. 

مجال التسجيل األمر الذي يسهل قيام المكتب بأنشطة الترويج 

لخدمات ومنصات الويبو العالمية في مجال الملكية الفكرية ودعم 

ويؤكد وفد السلطنة على اإلستمرار ، لوجيا واإلبتكارمراكز التكنو

في هذا اإلطار بغية التوصل إلى توافق  ةبالمساهمة اإليجابية والبناء

 بهذا الشأن . 
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سعادة الرئيس،،،

هز هذه الفرصة لنعبر عن شكرنا الخاص ـنود أن ننتختام ال قبل 

الكبيرة وتقديرنا العميق للمدير العام فرنسيس جيري على جهوده 

وبصماته الواضحة في تطوير وتحديث الويبو وفي التعاون مع الدول 

نؤكد األعضاء لتحقيق أهداف الويبو، ونتمنى له كل التوفيق. و

خالل أعمال هذه الجمعيات  ةإستمرارنا بالمساهمة اإليجابية والبناء

كما نتمنى لكم التوفيق خالل هذه السلسلة من اإلجتماعات وتحقيق 

المنشودة بما يحقق المصلحة للجميع . األهداف 

شكراً سعادة الرئيس ،،،
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