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 البيان العام لجمهورية السودان

إجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو 

2019 سبتمبر 30

 قيرىالمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو د. فرانسيس السيد/ 

السادة/ الوزراء الموقرين 

للويبو  جمعية العامةالرئيس السيد /  

 السادة/ ممثلو الدول األعضاء

 السيدات والسادة

يرحب وفد السودان بعقد الدورة التاسعة والخمسين لجمعيات الدول األعضاء في المنظمة العالمية 

 ،للملكية الفكرية 

 ونهننئ السيد المدير العام فرانسيس قيري ونشكره الجددلألعضاء المنتخبين ويضم صوته للمهنئين 

 ،التي تم إعدادها بعناية فائقة الوثائقى علاألمانة علي التقرير الشامل وكذلك نشكر 

 اإلسالمية والعربية،يضم وفد بالدي صوته للبيانات التي قدمتها مجموعات انتماءه األفريقية و

 حل القضايا العالقة في جدول أعمال الويبو، فية تساهم مداوالت ناجحونتمني  للجميع 

الشك أن حقوق الملكية الفكرية وحمايتها تعد من أهم وأحدث فروع القانون وهى أداة تطور 

 ، وفنيا  وإجتماعيا  وإقتصاديا  مجتمعات ثقافيا  ال

ملكية الفكرية والسودان من أوائل الدول التى سارعت باإلنضمام الى إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لل

 ،م1974كان ذلك فى العام وتعتبر من الدول المؤسسة لها و

ضةمن  السةودان امة فى مجال الملكيةة الفكريةة و يصةن هالى العديد من اإلتفاقيات الكما إنضم السودان 

 ،اإلقتصادىمو ناإلرتقاء بالمجتمع ودفع عجلة ال مكثفة فى سبيلا  نه يبذل جهود  أالإ الدول االقل  نموا  

ا  مةةن لاللهةةا  مبةةادا العدالةةة والسةةالم نونأمةةل أن تكةةون هةةذه الثةةورة الجديةةدة ثةةورة الشةةبا  والتةةى تنسةةم

 ،والحرية بداية عهد جديد لسودان العلم والمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار

 ،وطنى للملكية الفكريةالدان السومكتب  انجازات أستعرض أهم واسمحوا لي أن 

بعثةةة مركةةت التجةةارة لةةالل مشةةاركته فةةي لبيةةر مةةن منظمةةة التجةةارة العالميةةة جلسةةة نقةةا  مةةع  تعقةةد   

فةةى السةةودان بمةةا فيهةةا حةةول اإلصةةالحات الرئيسةةية فةةى تشةةريعات الملكيةةة الفكريةةة  فةةي فبرايةةر الماضةةي الةةدولى

علةى موضةوع المؤشةرات  وتم التركيةت .العالمات التجارية وبراءات اإللتراع والنماذج الصناعية وحق المؤل 

 ،لدول الغنية بالمؤشرات الجغرافيةالجغرافية إذ ان السودان يعد من ا
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مةةع جامعةةة السةةودان للعلةةوم والتكنولوجيةةا فةةى اإلحتفةةال بةةاليوم العةةالمى للملكيةةة اشةةترا المكتةةب الةةوطنى 

ات ومركت البحة  م والذى حوى عروضا  مميتة وشهد حضورا  مكثفا  من طال  الجامع2019الفكرية فى ابريل 

 ،بمجال الملكية الفكريةمن المهتمين العلمى وغيرهم 

تكنولوجيةا الفةى وضةع مقتةرن إلنشةاء مركةت لةدعم  شارا المكتب الوطنى وزارة الصةناعة واإلسةتثمار

 ،ية العام الجديدندرج المقترن فى ميتاأى ونبإجازته إال أن التنفيذ قد أرجئ لحين تخصيص مواإلبتكار وقد تمت 

إطار ترقية األداء بالمكتب الوطنى فقد نظمت المنظمة العالمية للملكيةة الفكريةة بالتعةاون مةع وزارة  فى

م حةةول نظةةام طلبةةات بةةراءات 2019ة ورشةةة عمةةل وطنيةةة بةةالخرطوم فةةى فبرايةةر يةةملالعةةدل وجامعةةة أفريقيةةا العا

  (EPCT)لى مباشر على منصة ( كما كان هنالك تدريب عم   (PCTاإللتراع وايداعها فى جميع انحاء العالم 

 ،والجهات ذات الصلةت الورشة فى استقطا  أكبر عدد من الطال  والمخترعين ومراكت البح  العلمى حونج

فةنن الخةدمات العاملةة حاليةا  بالمكتةب  هةي الةوطني  وعن موق  أنشطة مكتب تقنية المعلومات بالمكتةب

 االلكترونى .والموقع WIPO Publishونظام  I  PASنظام 

 دارة فهى :باإلستقبليا  يلها معأما الخدمات االلكترونية المطلو  تف

WIPO SCAN،E FILING  وEPCT   

% 95% وبراءات اإللتراع بنسةبة 98وعن موق  الحوسبة فقد تمت حوسبة العالمات التجارية بنسبة 

 ،%80والنماذج الصناعية بنسبة 

سةيس أفقد بادر اتحاد مجالس البح  العلمى العربية ومقرهم السودان فى توفيما يخص مجالس االبحاث 

مبةارا  األمين العةامسةيدمركت الملكية الفكرية للتدريب ولاطبوا المنظمة العالمية للملكية الفكرية بذلك بواسةطة ال

دفةةع حركةةة  أثةةر عظةةيم فةةىمةةن  مةةين لمةةا سةةيكون لةةه الزونأمةةل أن يجةةد المقتةةرن العنايةةة واإلهتمةةام ال و ذمجةةال

 ،التكنولوجيا واإلبتكار

ونأمل أن تتوالي المؤسسةات فةي إنشةاء مثةل هةذه المراكةت األمةر الةذي يسةهم فةي دعةم اإلبتكةار وتيسةير 

الحصول على المعلومات التكنولوجية وتسهيل وتنفيذ لطط واستراتيجيات الجامعات فةي مجةال نقةل التكنولوجيةا 

 ،وتسويق مخرجات البح  العلمي

تها الراعةةى ف( بصةة(WIPOللملكيةةة الفكريةةة  العالميةةة   نتقةةدم بالشةةكر الجتيةةل للمنظمةةة تةةاموفةةى الخ  

المكتةةب الةةوطنى والمؤسسةةات والجامعةةات ومراكةةت البحةة  العلمةةى وحتةةى المبتكةةرين علةةى انشةةطة  والةةداعم لكةةل

وقسةم البلةدان االقةل  المكتب العربى والمكتب االقليمىونخص بالشكر فى مجال الملكية الفكرية  الفردي مستوىال

،الوطنى وتقديم المساعدات الفنية لجهودهم  المتصلة فى تطوير ودعم المكتبنموا  

 ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير ،،،،،،،،،،،،،،،،

 مستشار عام 

 أحمد شرفأسيا عبدالحفيظ   

 مسجل عام الملكية الفكرية  
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