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مقدمة عن إدارة الملكية الفكرية والتنافسية
لملكيةلالعالميةوالمنظمةالعربيةالدولجامعةبينالوثيقللتعاونتأكيدا  ▪

ىإلتهدفالطرفينبينتفاهممذكرةتوقيع2000يوليو16فيتمالفكرية،

المعلوماتتبادلحيثمنالمشتركاالهتمامذاتاألمورفيالتعاوندعم

باللغةالمرجعيةوالموادوالمعلوماتالدراساتونشروإعدادوتحديثها

لجهوياالتعاونتشجيعوكذلكالفكرية،الملكيةجوانبمختلفحولالعربية

شتركةالمالمؤتمراتوعقدبتنظيموالمباشرةالعربية،الدولبينواإلقليمي

األمانةنبيالتفاهممذكرةتوقيعومنذ.الفكريةبالملكيةالصلةذاتوالندوات

رارقصدرالفكريةللملكيةالعالميةوالمنظمةالعربيةالدوللجامعةالعامة

بإنشاء2001مارس12بتاريخ9071رقمالعربيةالدولجامعةمجلس

عربيكجهازلتقومالعاماألمينمكتبهيكلضمنالفكريةالملكيةوحدة

وذلكيةالفكرالملكيةموضوعفيالمشتركالعربيالصالحبتحقيقمسئول

فيعاملةالوالجهاتالفكريةللملكيةالعالميةالمنظمةمعوالتشاوربالتنسيق
.الفكريةالملكيةمجال



بشأنالعربيةالدولخارجيةوزراءاليرسالةبتوجيهالعاماألمينالسيدقام▪

ةالعالميوالمنظمةالعربيةالجامعةبينالتفاهممذكرةتوقيععنإبالغهم

العامةانةباألمالفكريةالملكيةوحدةإنشاءعنأسفرتوالتيالفكريةللملكية

ةاألمانبموافاةالعربيةالدولمنسيادتهطلبوقدالعربيةالدوللجامعة

سيةوالتنافالفكريةالملكيةوحدةوتطويرلعملومقترحاتهمبآرائهمالعامة

ملكيةالموضوعفيالعربيالصالحتحقيقعنمسئولكجهازبدورهالتقوم

حاتاقترابتقديمالعربيةالدولبعضخارجيةوزراءتفضلوقدالفكرية

.الشأنبهذابلدانهموآراء

يةالعربالدوللجامعةالعاماألمينالعربينبيلالدكتورالسيدقرارصدر▪

كلالهيضمنوالتنافسيةالفكريةالملكيةإدارةإلنشاء4/4/2012بتاريخ

حرصيؤكدوهذا.العربيةالدولبجامعةاالقتصاديةالشؤونلقطاعالتنظيمي

كلتشأصبحتألنهاالفكريةالملكيةبموضوعواهتمامهاالعربيةالجامعة

عربيةالللدولوالتنمويةواالجتماعيةاالقتصاديةالخططكلفيأساسيعامل
.واالجتماعياالقتصاديللنمومهمعاملوأصبحت



علي(97)العاديةدورتهفيواالجتماعياالقتصاديالمجلسقرارصدر▪

فنيةلجنهإنشاءعليبالموافقة18/2/2016بتاريخالوزاريالمستوى

الىاللجنةوتهدف(18/2/2016-97ع.د-2086ق).الفكريةللملكية

علىعملالالفكرية،الملكيةمجالفىالعربيةالدولبينللتعاونقواعدوضع

عىتسكماالفكرية،الملكيةبموضوعاتيتعلقفيماالعربيالوعىزيادة

.ةالعربيبالدولالفكريةالملكيةوقوانينتشريعاتتطويرالىاللجنة

كاتبمعنالحكوميينالمسؤولينهمالفكريةللملكيةالفنيةاللجنةاعضاء▪

.(كريةالفللملكيةالحكوميةالمكاتبمديرى)العربيةبالدولالفكريةالملكية



التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية 



كية التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للمل

الفكرية
ةالعربيالدولجامعةبينالموقعةالتفاهممذكرةتحديثتم2018عامفى▪

فيدةمتعدلمجاالتشموليةاكثرلتكونالفكريةللملكيةالعالميةوالمنظمة

.الحاليةالمرحلةمتطلباتمعلتتوافقالفكريةالملكيةمجال

مختلفحولالمشتركاالهتمامذاتاالمورفىالمنظمةمعالتعاونيتم▪

الدولنبيواإلقليميالجهويالتعاونتشجيعوكذلكالفكريةالملكيةجوانب

كيةبالملالصلةذاتوالندواتالمشتركةالمؤتمراتوعقدوتنظيمالعربية،
.واالبتكارالفكرية



االجتماعات التنسيقية مع المكاتب الحكومية للملكية الفكرية 

العربيبالعملاالنتقالإلىجهودهابكلوالتنافسيةالفكريةالملكيةإدارةتعمل▪

الفكريةالملكيةإدارةمنوإيمانا  واالنفتاحالتعاملمنجديدةصيغةإلىالمشترك

مجالفيالمشتركالعربيالعملإلدارةوالتعاونالتنسيقبأهميةوالتنافسية

باشروتتديرموحدةعربيةآليةخلقإلىالملكيةإدارةاتجهتالفكريةالملكية

دبعقاإلدارةفقامتالعربيالوطنفيالفكريةالملكيةموضوعاتخاللهامن

كريةالفالملكيةمكاتبعنالحكوميينللمسئولينتنسيقيةدوريةاجتماعات

عقدتحيثالفكريةللملكيةالعالميةالمنظمةمعبالتعاونوذلكالعربيةبالدول

التنسيقيواالجتماع،2002أكتوبرفيقطربدولةاألولالتنسيقياالجتماع

ينايرفيالثالثالتنسيقيواالجتماععمان،بسلطنة2003سبتمبرالثاني

فيعالرابالتنسيقيواالجتماعالعربيةالدوللجامعةالعامةاألمانةبمقر2006

فالمؤلحقمكاتبلمديريالخامسالتنسيقيواالجتماعبتونس2007يونيو

بالدارعقدالسادسالتنسيقيواالجتماع2009أكتوبرفيالصناعيةوالملكية

االردنيةبالمملكةعقدالسابعالتنسيقيواالجتماع2012عامالبيضاء

فىعقدالذىالثامنالتنسيقىواالجتماع،2015ديسمبرفيالهاشمية
.2018ابريلفىالعربيةمصرجمهورية



لمنظمةامعمشتركمشروعبتنفيذوالتنافسيةالفكريةالملكيةإدارةقامت▪

قيفهوتثالمستهلكتوعيةإلىيهدفمشروعوهوالفكريةللملكيةالعالمية

فةثقانشرأجلمنوذلكوالتقليدالتجاريالغشلحاالتالسلبيةلآلثار

قصةوحداتأربعمنالمشروعويتكونالفكريةالملكيةحقوقاحترام

إطارفيوتقدم"واحدةدقيقة"ثانية60منهاكلمدةمصورةكارتونية

اسطةبوالسيناريوكتابةتم،الفكريةالملكيةحقوقاحترامأهميةكوميدي

لممثاختيارتمكماالعربية،مصرجمهوريةمنمشهورينسيناريوكتاب

تكلفة،تتراوحرمزيهاني/الفنانمشهورمصرينجموهوالدورلهذا

وعللمشراإلجماليةوالتكلفةأمريكيدوالرأالفثالثةالواحدةالوحدةسعر

هانيالنجمأجرفيهابما($12000)أمريكيدوالرألفعشراثناهي
.رمزي



فةبص-والتنافسيةالفكريةالملكيةادارة–العربيةالدولجامعةتشارك▪

التيوالفكريةللملكيةالعالميةللمنظمةالعامةالجمعيةاجتماعاتفيدورية

.بجنيفالمنظمةبمقرعامكلتُعقد



انشطة ادارة الملكية الفكرية  



عنتفوقتبصورةالحاليالوقتفيالفكريةالملكيةمجاالتوتوسعتازدادت

ثالبحعلىواإلنفاقواالختراعاالبتكارقضاياوأصبحتلها،المرسومالمخطط

كمايةوالتنافسالفكريةالملكيةإدارةوأهدافبرامجمنيتجزأالجزءتشكلالعلمي
فيوالتقليدالغشومكافحةالنباتيةواألصنافوالدواءالصحةمثلقضاياأصبحت

وكذلكالفكرية،الملكيةوحدةأجندةعلىالدارجةالبنودمنالتجاريةالعالمات

.المجاورةوالحقوقالمؤلفحقموضوعات



االحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 

سنويااحتفاال-والتنافسيةالفكريةالملكيةادارة-العربيةالدولجامعةتنظم

لكيةالممجالفيالخبراءمننخبةفيهيشاركالفكريةللملكيةالعالميباليوم

كرينوالمبتوالمبدعينالمخترعينشبابمنوالعديدالجامعات،واساتذةالفكرية

ينبواسعنطاقعلىالفكريةبالملكيةالوعىلنشرالجامعاتوطلبةوالمحامين
.الفكريةالملكيةمجاالتشتىفىالمخترعينوشبابالطالب



مجال اتاحة قواعدفىاصدارات ادارة الملكية الفكرية والتنافسية 

البيانات

الفكريةةالملكيمكاتبدليل"بإصداروالتنافسيةالفكريةالملكيةإدارةقامت•

نبالمسئوليالمتعلقةالبياناتعلىيحتوىوالذي"العربيالوطنفي
.ةالعربيالدولفيالمؤلفوحقالصناعيةالملكيةمكاتبعنالحكوميين

ضمنيتالذيالعربالمخترعيندليلأيضاالفكريةالملكيةإدارةاصدرتكما•
.بهاقامواالتيواالختراعاتالعرببالمخترعينالخاصةالبيانات



ة قانون عربي استرشادي حول حماية حقوق الملكي

الفكرية





ة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرياالسترشادىالقانون العربي 

صدرفقدةالفكريالملكيةتشريعاتبتطويرالفكريةالملكيةادارةاهتمامضوءوفى

مكلفةلجنةبتشكيل2006نوفمبرفى635رقمالعربالعدلوزراءمجلسقرار

لفكريةاالملكيةادارةترأستولقدالفكريةللملكيةاسترشادىعربىقانونباعداد

وحتى2007عاممنذاجتماعاتعشرةعقدتالتىاللجنةهذهوالتنافسية

العربىالقانونمشروعفيهاعتمدوالذى2016عامفىاالخيراجتماعها

عربالالعدلوزراءلمجلسرفعهوتمالفكريةالملكيةحقوقلحمايةاالسترشادى
–المجاورةوالحقوقالمؤلفحقوقوهىالثالثةبأجزائهعليهالموافقةوتمت
.الحدوديةالتدابير–الصناعيةالملكية



جهود جامعة الدول العربية في دعم االبتكار

«قرارات القمم العربية»



التىةالعربيالقممأعمالكلفىدائمبندأصبحالفكريةالملكيةموضوعأن•

والملوكالرؤساءمستوىعلىالعاديةالعربيةالقمةكانتسواءتعقد

قيةاالفريالقمةأواالجتماعيةالتنمويةاالقتصاديةالقمةأوالعربوالحكام

دولالبينالقمةوكذلك.األفريقيواالتحادالعربيةالجامعةبينالعربية

.الجنوبيةامريكادولوالعربية

االبتكار،والتعليمتطويربقضيةلالهتمامالعربيةالدولجامعةدائما  وتسعى▪

،2006الخرطومقمةالسابقةالسنواتفيالعربيةالقممقراراتأكدتولقد

على2009االقتصاديةوالقمة،2008دمشققمة،2007الرياضقمة

القدراتوتطويرواالبتكارالعلميبالبحثلالهتمامسياسيةإرادةوجود

العلميةالعربيةالقدراتوبناءالتكنولوجياوتوطيننقلمجاالتفيالعربية
.والتكنولوجية



االهتمامقتستحقضيةواالبتكارالعلميالبحثقضيةبأنالعربالقادةمنوإدراكا  

،(2010مارس)والعشرينالثانيةالدورةفيسرتفيالعربيةالقمةاصدرتفقد

الدولفيوالتكنولوجيالعلميالبحثبجهودالدفعبشأن"537"رقمالقرار

العربيةالمنظماتمعبالتنسيقالعربيةالدوللجامعةالعامةاالمانةوكلفتالعربية

يجيةاستراتلوضعالالزمةاالجراءاتباتخاذالعلميبالبحثالمعنيةالمتخصصة

للبحثربيةالعاالستراتيجيةوصدرتالعربية،الدولفيوالتكنولوجيالعلميللبحث

تجسيدا  االستراتيجيةهذهوتأتى،2014مارسفيواالبتكاروالتكنولوجيالعلمي

وطنالفيواالبتكاروالتكنولوجيالعلميبالبحثللنهوضموحدةعربيةلرؤية

الىالعربيالوطنفيالعلميالبحثبمنظومةالوصولالىتهدفاذالعربي،

االقتصاديةالتنميةعمليةفيواضحةمساهمةفيهتساهمالذىالمستوى

.االقتصاديةبالتنميةالعلميالبحثربطخاللمنواالجتماعية



علوماتللمالمهمةالمصادركأحداالختراعبراءاتعنبندا  االستراتيجيةوتضمنت

يعيرانيةاهمعلىوالتأكيدوالتطوير،البحثألنشطةاساسيا  مؤشرا  كونهاالعلمية

علىلوالحصوالفكريةالملكيةوحقوقاالختراعلبراءاتاالهتمامالعربالباحثين

سساتمؤجهودتوحيدواهميةواكتشافاتهم،ابتكاراتهملتسجيلوالتشجيعالدعم

ومساعدتهماعاالختربراءاتتسجيلعلىالباحثينلتشجيعالعربيةالرئيسيةالبحث

.ذلكفي



شرعة اخالقيات العلوم والتكنولوجيا فى المنطقة العربية 

منهالكونوالتكنولوجياالعلوممجالفىالمشتركالعربىالعملتعزيزاطارفى

العلميوجهأخالقياطاروضعالىوالحاجة،المستدامةالتنميةاسس

مشروعقأُطلاالخالقية،غيرالممارساتعنبعيدا  الصحيحالتوجيهوالتكنولوجيا

بادرةبمالعربيةالمنطقةفيوالتكنولوجياالعلومألخالقياتعربيةشرعةاعداد

امعةجبالقاهرة،العربيةالدولفىللعلوماإلقليمياليونسكومكتبمنمشتركة

فيللبحوثالوطنيالمجلس،(والتنافسيةالفكريةالملكيةادارة)العربيةالدول

العربية،مصربجمهوريةوالتكنولوجياالعلميالبحثأكاديميةاللبنانية،الجمهورية

ريةبالجمهوباستورمعهد،الهاشميةاالردنيةبالمملكةالملكيةالعلميةالجمعية
.الصلةذاتاالقليميةالجهاتمنوعددالتونسية،



التيعةالشربنودفىمحوريا  دورا  تشكلالفكريةالملكيةحقوقحمايةوان▪

تاجبإنالمعنيةاالطرافكافةلحمايةأساسيعاملباعتبارهاعنهاتتجزأال

وناشريالمؤلفينلحمايةمعاييروضع،وكذلكوتسخيرهاونقلهاالتكنولوجيا

ةسياسوجودضمانمعالفكريةالملكيةسياسةاطارفيالعلميةاالبحاث

لبحثيةاوالمراكزالتعليميةللمؤسساتالفكريةالملكيةحقوقتحمىواضحة

.دولةبكلالفكريةالملكيةقوانينمعتتسق

2019مارسفيعقدتوالتي30دورتهافىالعربيةالقمةعنصدروقد▪

علىبالموافقة31/3/2019بتاريخ722رقمالقرارالتونسيةبالجمهورية

.ربيةالعبالمنطقةالبحثيةبالجهاتمبادئهاونشربهاواالسترشادالشرعة



مبادرة العون القانوني والفني للمخترعين العرب
خترعينللموالفنيالقانونيالعونمبادرةوالتنافسيةالفكريةالملكيةادارةاطلقت

حاداتمعبالتعاونوذلك"العربيةالدولفىاالختراعبراءاتمنمزيدنحو"العرب

بالدولللمخترعينوالفنيةالقانونيةوالمساعدةالدعمتقديمبهدفالعربالمحامين

دولالمنمتطوعينبراءاتوكالءبواسطةاالختراعبراءاتطلباتاعدادفيالعربية

خاللمنالمساعدةهذهوتتم،المبدعينهؤالءابتكاراتحمايةاجلمنالعربية

براءاتلطالبيالقانونيةالمشورةلتقديمالعربالمحاميناتحادمنمتطوعينمحامين

.ماليمقابلبدونوذلكاالختراع



:تدامةالشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا  من اجل التنمية المس
2030المستدامةالتنميةخطةاهدافتنفيذعلىبالعملالعربيةالدولجامعةتهتم

ياتالمستومختلفعلىشراكاتانشاءخاللمنوذلكالمتحدة،االمموضعتهاالتي

.الخاصوالقطاعالبحثيةالمؤسساتوإشراكوالدوليةواالقليميةالعربية

لهذا،يةالعربالدولاولوياتفىواالبتكاروالعلومالتكنولوجياوتوطيننقلويأتي

اعتمدتتيوالالمستدامةالتنميةاجلمنوالتكنولوجياللعلومالعربيةالشبكةانشئت

مبادرةضمنهاومنوالمبادرات،الفعالياتمنعددعنالصادرةالتوصياتعلى

.العربللمخترعينوالفنيالقانونيالعون

هدفبالمستدامةالتنميةاجلمنوالتكنولوجياللعلومالعربيةالشبكةانشاءتم

مستدامةالالتنميةخطةتنفيذفىوالمعرفةوالتكنولوجياالعلومدورعلىالتركيز

على‘الخاصوالقطاعوالتكنولوجياالعلومبينوالربط،العربيةبالمنطقة2030

والجامعاتاألبحاثبمراكزالفكريةللملكيةوحداتانشاءدعمالمثالسبيل

هماختراعاتتسجيلعلىوالمخترعينالباحثينلمساعدةاالكاديميةوالمؤسسات

.الفكريةالملكيةقوانينبموجب



لالستفسار واالتصال

maha.bakheet@las.int

Intellectproperty.dept@las.int

Thank you

www.leagueofarabstates.net


