
 كلمة الوفد العراقي المشارك

(WIPO) للملكية الفكرية للمنظمة الدولية 36اجتماعات الدورة  

2222\7\51 –مقر المنظمة جنيف  

 سعادة السيدة رئيس الجمعية العامة   المحترمة

 ام السيد دارين تانغ المحترمالع سعادة المدير

السالم عليكم جميعا"السيدات والسادة ممثلي الدول المحترمين، 

 سعادة السيدة الرئيس،

 ةلعاما هنئتكم على انتخابكم رئيسا للجمعية يطيب لنا ان نضم صوتنا لجميع من سبقنا بت 

رر الشكر والتقدير واالمتننان لسعادة المدير العام ولالمانة ، كما ونك36للمنظمة في دورتها 

اعات الجمعية في الدورة الحالية،العامة على جهودهم المبذولة في عقد اجتم

 األهدافيرحب العراق بالتقرير المقدم من قبل سعادة المدير العام وتهنأ الجميع على 

لماهرة لجهود المنظمة فيما تحقق المتحققة وتثني على جهود المدير العام وقيادته ا واإلنجازات

 دعمنا لالستمرار قدما" ونؤكد

الملكية الفكرية كونها  أهميةفي  األعضاءتؤكد حكومة بالدي على مشاركتها جميع الدول 

دا" ومسان "محفزاو "قانسكذلك الدور المحوري والفعال للمنظمة كونها مية متعددة المنافع وتنمو أداة

طنية في سياق تعزيز حقوق الملكية الفكرية ، ونحن جميعا مؤمنون فعاال للنهوض بالجهود الو

واالختراعات طوق  اتاالبتكار ت، وقد مثل 51خالل ازمة جائحة كوفيدللمنظمة بالدور المشهود 

البشرية الحياة المنشودة في سبيل االزدهار،النجاح الستعادة 

التعاضد والتعاون لتجاوز  أهميةة الى روالبد ان نلفت االنتباه في اعمال هذه الدو

 جوءولل جدول االعمال إقراراالزمات وناسف لما سببه االختالف في وجهات النظر في تعطيل 

 في للمضي قدما" ، ونامل ان نتجاوز جميعا هذه المعوقات الى التصويت في سابقة مقلقة

تعزيز المنافع التنموية من االستثمارات الناجمة عن حماية وتعزيز الملكية الفكرية.

Check Against Delivery



 السيدة الرئيس،

ان العراق يؤكد على ايمانه العميق بدور المنظمة الدولية للملكية الفكرية في دعم واسناد 

تي يواجهها العالم، فقد امست اوز االزمات الجهوده الوطنية نحو التنمية واالزدهار وكذلك تج

قرار االقتصادي تلقي بظاللها على االستامن الطاقة ، وامن الغذاء وامن الصحة العامة   أزمات

ا ذغير مسبوقة،  وفي هتماعية ت دول عدة انهيارات اقتصادية واجوالنمو المستدام وقد شهد

الصدد يتطلع العراق الى استمرار المنظمة في ممارسة جهودها وواليتها في تشجيع وتعزيز 

 غير المسبوقة . واألزماتلمواجهة هذه  التحديات  االبتكار واالختراع

 

ز وتعزي ان حكومة بالدي ماضية بجد كبير في اكمال االطار التشريعي الوطني لحماية

حقوق الملكية الوطنية ونامل اصدار التشريعات ذات الصلة بتاسيس المركز العراقي للملكية 

والوكاالت  األجهزةعمل وجهود ، وبما يساهم في توحيد 2226 مالفكرية في خالل العام القاد

عن  اإلعالنويسرنا الالزمة. اإلمكاناتالحكومية المختصة في هيئة وطنية واحدة تتمتع بجيمع 

نيسان  62حيز النفاذ في  (PCT-1970دخول انضمام العراق لمعاهدة التعاون بشان البراءات )

، يا"مضمونة دول أصبحت، وبالتالي فان حقوق الملكية الفكرية للمخترعين العراقيين 2222

 ، 2225مشجعا خالل العام  إيجابياوقد شهدت نشاطات الملكية الفكرية المختلفة نموا" 

 السيدة الرئيس،

مة في اسناد ودعم جهوده الوطنية ومن خالل برامجها الزال العراق يتطلع الى دور اكبر للمنظ

ومشاريعها المختلفة ، وقد تقدم العراق بطلبات رسمية لدعم جهوده في مجال االنضمام الى 

عن برامجه المختلفة في مجال بناء القدرات ، ونسعى لالنطالق تقريرمؤشر االبتكار العالمي ، فضال" 

وادارات واقسام ة في هذا السياق ومن خالل المكتب العربي،وجددا" لتحقيق االستفادة المرجم

 المنظمة المختلفة.

حرص والتزام العراق على التعاون البناء والمشاركة الفعالة في جهود  تأكيدوختاما" ، نود 

وفيق العمال واجتماعات المنظمة وبما يعزز الدور المنشود لها ، وتقبلوا اطيب التمنيات بالت

 .المنظمة في دورتها الحالية مع التقدير

         

 الدكتور حسين علي داود

 رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                      

  مسجل براءات االختراع والنماذج الصناعية                          

 رئيس الوفد العراقي                             


