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  البیان العام لجمھوریة السودان
 الجمعیة العامة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الوایبو  اجتماعات

 2202 نوفمبر22– 41

 السید الرئیس،

، ونواب  الجمعیة العامة ،  سأشكر السید رئیفي البدء اسمحوا لي أن 

السید المدیر العام للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ، ورئیس الجمعیة ، 

واألمانة على جھودھم المضنیة في عقد سلسلة االجتماعات  دارین تانغ

 إعدادھا الوثائقعلى مانة لأل وأجدد شكري ،والستین لجمعیات الویبو ةلثالثا

 .ونتمنى للمجتمعین مداوالت ناجحة .الالزمة

  السید الرئیس

صوتھ للبیانات التي قدمتھا المجموعة األفریقیة  السودانیضم 

  العربیة والمجموعة

 العربیة.  للملكیة بالشكر للمنظمة  العالمیةوفد بالدي تقدم ی

البلدان االقل نمواً لجھودھم  وشعبة العربيالمكتب ویخص بالشكر 

بالسودان،  الوطنيتطویر ودعم المكتب وتقدیمھم للعون الفني ل المتواصلة

 القدرات ورفع الوعي في مجال الملكیة الفكریة. وبناء

إال أن التعاون  ، ،وبالرغم من الظروف التي فرضتھا الجائحة الصحیة

عدد وبشكل حضوري بین السودان والویبو استمر وتم عقد عدد من اللقاءات 

د. وزیر العدل لقاء السید خالل العام وأھمھا بشكل افتراضي الورش من 



 

 

والذي وقف  الماضيیونیو بالسید مدیر عام المنظمة في محمد سعید الحلو 

 على أوجھ التعاون الثنائي بین الجانبین.

 الرئیس  السید

 الموارد الوراثیة والمؤشرات الجغرافیةلتسلیط الضوء على أھمیة و

في تحسین االقتصاد  ھامساھمتل نسبة اكیفیة توفیر الحمایة لھبحث و

والتنمیة ، وكیف یمكن أن یستفید السودان اقتصادیا من التنوع الثقافي 

ت إضافة فصل كامل خاص بالمؤشرات تم دوق والجغرافي الذي یحظى بھ

, كما تم انضمام السودان الجغرافیة في مشروع قانون العالمات التجاریة

 لبرنامج رفع الوعي بالموارد الوراثیة

  

 لفائدة الفكریة الملكیة بشأن للتدریب الویبو برنامجشارك السودان في 

 وركزت بشكل افتراضي، والذي عقد خالل العام الماضي نموا األقل البلدان

حول التعریف ونشر من السودان المشاركون علیھا  عملالمشاریع التي 

 خاصةالوعي بالملكیة الفكریة وسط الشباب، والمؤسسات الحكومیة 

إلى عقد وأفضى البرنامج بالتعاون مع شعبة البلدان األقل نموا  ، النساء

عمل وطنیة في سبتمبر المنصرم استھدفت رائدات األعمال في ورشة 

 السودان عن الملكیة الفكریة للعالمات التجاریة وتطویر المنتجات.

 السید الرئیس 

 السید الرئیس

الخاصة بالملكیة للولوج للمعلومات قواعد البیانات بتسھیل إیمانا 

فیما  قاعدة وایبو لكسالنضمام إلى أعلن السودان عن رغبتھ في ا ،الفكریة



 

 

سیتمكن من  ھامن خاللالتي وخالل العام الجاري  یخص االحكام القضائیة 

  عكس تجاربھ القضائیة في مجال الملكیة الفكریة.

المركز القومي للتدریب في المرحلة القادمة سیتم التركیز على إشاء 

وإنشاء عدد من مراكز دعم التكنولوجیا واإلبتكار  كما یسعى السود ان  على 

وطننیة شاملة للملكیة الفكریة وتفعیل سیاسة الملكیة  بلورة إستراتیجیة

 ومراكز البحوث  الفكریة في الجامعات والمعاھد

الوفود  كافةللتعاون مع  هاستعداد ختاما، یعرب وفد بالدي عن

كة في ھذه الجمعیة العامة، ویؤكد على انخراطھ في النقاشات عبر المشار

 .انتماءهمجموعات 

 

 شكرا السید الرئیس
 

 


