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 البيان العام لجمهورية السودان

 اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 م7201أكتوبر  11 – أكتوبر 2

 مقدم البيان

 مسجل عام الملكية الفكرية

 المستشار/ عادل خالد هالل

 لسيد/ رئيس الجلسات للجمعية العامة،ا

السيد / المدير العام للمنظمة العالمية 

 للملكية الفكرية

 د.فرانسيس قيرى ،          

 السادة/ الوزراء الموقرون ،

 السادة/ ممثلو الدول األعضاء

 السيدات والسادة،،،،،

  يرحب وفد السودان بعقد الدورة السابعة والخمسين لجمعيات الدول االعضاء في
 الجديد للرئيس المنتخبويضم صوته للمهنئين المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

ونشكره هنئ السيد/ المدير العام الدكتور فرانسيس غيري كما ن وأعضاء المكتب
المكتب الدولي على الوثائق الجيدة التي أعدت  شكرنكما علي التقرير الشامل 

بيان ويضم السودان صوته ل .بعناية فائقة ونتمنى للمجتمعين مداوالت ناجحة
مجموعة  نيابة عن وبيان بنغالديش المجموعة االفريقية السنغال المقدم نيابة عن

 الدول االقل نموءا.
 السيدالرئيس  ,, 

ستخدام  تتوفر لدي حكومة بالدي االرادة السياسية القوية في دعم الملكية الفكرية وا 
أدواتها  من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد إهتم السودان بالملكية 
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منذ أمد بعيد وأفرد لها حيزا في دستور البالد و التشريعات الوطنية وأنضم الفكرية 
 .السودان للعديد من االتفاقيات اإلقليمية والدولية في مجال الملكية الفكرية

نفاذًا لقوانينها فقد تم إنشاء محكمة مختصة      و إثراء لثقافة الملكية الفكرية وا 
ل محكمة متخصصة من نوعها في الوطن بالملكية الفكرية في الخرطوم فهي أو 

العربي و قد أصدرت العديد من األحكام في الدعاوى التي طرحت أمامها و 
لديها رصيد من السوابق القضائية إلي جانب ذلك فقد أنشئت نيابة متخصصة 

شرطة متخصصة في مجال و في دعاوي التعدي علي حقوق الملكية الفكرية 
نستعين بها في إنفاذ  ةبحت جميعها اذرعا متكاملالمصنفات األدبية والفنية فأص

 . قوانين الملكية الفكرية
 السيد الرئيس,,,

يثمن وفد بالدي الدور الذي تضطلع به المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 
تعزيز وتطوير الملكية الفكرية ويشكرها علي ماتم تنفيذه من نشاطات في 

السودان خالل هذا العام في إطار إتفاقية تنمية الملكية الفكرية الموقعة بين 
لمثال البعثة االستشارية  منها علي سبيل ا 2013السودان والمنظمة في العام 

في فبراير الماضي لنشر ثقافة الملكية  من أكاديمية المنظمة التي زارت السودان 
الفكرية وتعزيز بناء القدرات للجامعات و قد حددت هذه البعثة مجاالت التعاون 
في األجلين المتوسط والطويل و ذلك بتدريس و فتح فرص دراسية لنيل درجة 

نشاء إكاديمية للملكية  الجامعات السودانية  لكية الفكرية فيالماجستير في الم وا 
 .2018و قد تم تحديد االنطالق في العام  الفكرية

 
عقد سمنار سياسات الملكية الفكرية للجامعات و المعاهد البحثية كما تم         

 رفع الوعي وبناء القدرات في مجالهدف الي بالخرطوم بجامعة أفريقيا العالمية , 
الملكية الفكرية وتسليط الضوء حول أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمعاهد البحثية 
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بالتركيز على المنافع اإلقتصادية واإلجتماعية لتسويق نواتج البحوث وحمايتها بإستخدام 
 .أدوات الملكية الفكرية

( و بصفة WIPOفي الختام نتقدم بالشكر والتقدير للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )
و قسم البلدان األقل نموا و أكاديمية المنظمة  يخاصة للمكتب العربي و المكتب األفريق

 المجاالت االخري.في و  وبناء القدرات  لجهودهم المتصلة في تقديم المساعدات الفنية

 وشكرا

 

 

 
 
 

 

 

 

 


