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كلمة الجمهورية العربية السورية 

لجمعية العامة ل حادية والستينالدورة الفي افتتاح 

واالتحادات التابعة لها  حماية الملكية الفكرية )وايبو(لمنظمة 

2020أيلول  21

، السيد الرئيس

سة تعرب الجمهورية العربية السورية عن تقديرها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية برئا 

رة في السيد المدير العام وعلى جهود األمانة العامة للوايبو التي بذلتها لعقد هذه الدو

اء كورونا وتشكرها على توفير الوثائق بو بسببت أالظروف االستثنائية التي طر

 .عقد هذا االجتماعوالمراجع الالزمة ل

عربية الجمهورية الويغتنم وفد  .وتهنئ السيد الرئيس على انتخابه لقيادة االجتماعات

السورية هذه المناسبة ليعبر عن خالص تقديره للسيد فرنسيس غيري الذي قاد المنظمة 

يصالها إلى إخالل فترة اثني عشر عاما أمضاها بالعمل على تطوير عمل المنظمة و

 .بداع واالختراع في مختلف دول العالمقدمة من التطور حيث تم تعريز بنية اإلمرحلة مت

 التي ر العام السابق في تلبية احتياجات الدول النامية ودعم المبادراتسيد المديوساهم ال

أنشأتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية مثل اإلبداع األخضر وخدمة وايبو بروف

ipo proofwوهي الخدمة الشبكية التي تساعد المبتكرين والمبدعين  ا  ديثلتي أطلقت حا

لمهنية والخبرة العالية والقيادة الرشيدة للسيد لوكان  ،على حماية أصولهم الفكرية

 .فرنسيس غيري األثر في الوصول إلى هذه النتائج

تقدم الجمهورية العربية السورية بأحر التهاني للسيد دارين تانغ المدير العام الجديد تو

مستوى  وكلنا ثقة بأنه قادر على االرتقاء بالمنظمة إلى ،قة الدول األعضاءثالذي حظي ب

على خبرته الواسعة في دعم مبادرات االبداع واالختراع في  التحديات الجديدة اعتمادا  
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سوريا تم بذل جهود كبيرة لدعم المبدعين والمخترعين ودعم المشروعات الصغيرة  وفي

تم االستمرار في إقامة معرض الباسل لإلبداع واالختراع رغم الظروف . ووالمتوسطة

  .ت خالل فترة الحرب الظالمة التي تعرضت لها سورياالتي مر

العالمية للملكية الفكرية الدور في انجاح دورات لدعم الكبير الذي وفرته المنظمة لوكان 

بداع واالختراع حيث شاركت في تقديم ومنح الجوائز للفائزين األوائل معرض الباسل لإل

لة الوطنية المعدلة الموجهة للشركات وكذلك الدعم الذي وفرته إلعداد األد ،في المعرض

دليل  -يل جمال المظهر دل -دليل تصميم عالمة تجارية  :الصغيرة والمتوسطة وهي

نجاز مشروع إحداث مركز دعم االبتكار ونقل إوتمت المباشرة ب .اختراع المستقبل

ومشروع إحداث المركز التدريبي الوطني للملكية الفكرية بدعم من  ،التكنولوجيا

 ة.منظمال

ل وتأمل الجمهورية العربية السورية االنتهاء من توقيع مذكرات التفاهم مع المنظمة خال

 . ينالعام الحالي والمباشرة باإلجراءات التنفيذية لهذين المشروعين الهام  

ويتم العمل على وضع إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية 

بأهمية تعزيز دورها وإسهامها في تطوير جميع النواحي اإلبداعية  للملكية الفكرية إيمانا  

وفي هذا اإلطار تعمل لجنة تمثل كافة الجهات  .واالبتكارية للتنمية الشاملة في سوريا

قطاع عام وقطاع األعمال والشركات الصغرى والمتوسطة على صياغة هذه الفاعلة من 

ستبيان الوطني للملكية الفكرية وسيتم إرساله ويتم حاليا إعداد معلومات اال .ستراتيجيةاال

إلى تحديد برنامج تعاون مع  للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بعد استكماله وصوال  

 .لف القطاعاتالمنظمة يشمل تقديم الدعم لمخت

واستمرت الجمهورية العربية السورية في تطبيق وتطوير برنامج نشر ثقافة الملكية 

ه نحو الجامعات والمدارس وذلك عبر توعيتها بأهمية الملكية التوج   الفكرية الذي شمل

ه نحو كما شمل البرنامج التوج   .الفكرية وتشجيعها على دعم الخطوات اإلبداعية

حيث تم إعداد مجموعة هامة  ،المتوسطة وقطاع التجارة واألعمالالشركات الصغرى و

المية للملكية الفكرية مع إعداد من المعلومات والمنشورات الصادرة عن المنظمة الع

وتمت إتاحة هذه المعلومات على أقراص مدمجة وتم  ،لمحة موجزة عنها باللغة العربية
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التركيز على االنتفاع بخدمات الوايبو  توزيع أعداد كافية منها على مختلف القطاعات مع

انات العالمية اإلعالمية المجانية في مجال البراءات والتدريب على استخدام قواعد البي

االستفادة من برنامج مخاطبة الجمهور  وتم أيضا   .التي تحتوي على وثائق البراءات

وتطوير  ،رد فيهالمعتمد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خالل تطبيق ما و

إضافة إلى إصدار  ،الموقع االلكتروني لمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية

الجريدة الشهرية للمديرية بشكل الكتروني والتي تتضمن مجموعة من المعلومات 

إضافة إلى بيانات تسجيل العالمات والرسوم  ،واألخبار في مجال الملكية الفكرية

وبفضل برنامج نشر ثقافة الملكية  .راءات االختراع في سوريةوالنماذج الصناعية وب

ال في المدارس والمعاهد والجامعات السورية المفهوم وجود فع   أصبح لهذا ،الفكرية

وخاصة بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية تهدف إلى تنمية المواهب 

ستند إلى منشورات وإصدارات على برامج توعية ت اإلبداعية وصقل مهاراتها اعتمادا  

 ل. المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا المجا

يل جغرافي أكبر في كافة الهيئات ، تضم سوريا صوتها للدعوات بضمان تمثختاما  

 حلة القادمة. مرالحاكمة للوايبو والتركيز على أجندة التنمية في ال
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