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الشبكة العربية
لحقوق الملكية
الفكرية
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مقدمة
إدراكا من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو) ألهمية حماية الملكية الفكرية ،وإيمانا
المبدعين
منها بأن دور الملكية الفكرية ال يقتصر على توفير الحماية للمخترعين والمفكرين و ُ
فحسب ،بل تلعب دو ار حيويا في التنمية في مختلف المجاالت ،فقد وجدت أنه من األهمية بمكان
لتني رؤية عربية مشتركة حول قضايا الملكية الفكرية،
أن يتم تنسيق جهود الدول العربية ّ
لمواجهة التحديات التي فرضها الواقع الجديد بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية ،ودخول الملكية
الفكرية كعنصر من عناصر النظام التجاري العالمي الجديد ،وانتقال العالم من عصر الثورة
الصناعية إلى عصر ثورة االتصاالت والمعلومات والمعرفة .ولتحقيق هذه الغايات السامية،
أطلقت المنظمة المبادرة العربية إلنشاء الشبكة العربية للملكية الفكرية ،وقامت بتوجيه الدعوة
للدول العربية لحضور اجتماعات تحضيرية إلطالق الشبكة.
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رؤية الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية

تبني الدول العربية لرؤية مشتركة حول قضايا الملكية
المساهمة في ّ
الفكرية ،ترتكز على حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ،بما يتوافق
مع التزاماتها الدولية ،واستخدام الملكية الفكرية كأداة لتحقيق التنمية
الشاملة في مختلف المجاالت التكنولوجية والثقافية واالجتماعية
واالقتصادية.
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رسالة الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية
▪ تنمي ةةة ال ةةوعي بقة ةوانين حماي ةةة حق ةةوق الملكي ةةة الفكري ةةة ف ةةي ال ةةدول العربي ةةة ،بم ةةا
يتوافق مع االلتزامات التي فرضتها االتفاقيات الدولية عليها،
▪ تدعيم قدرة وكفاءة مكاتب الملكيةة الفكريةة وأجهةزة اإلنفةاذ العربيةة ،حفاظةا علةى
ق
المبدعين من العرب واألجانب،
و
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و
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حقو
ُ
ُ
▪ إنشاء معهد تعليمي متخصص لتطةوير تةدريا الملكيةة الفكريةة ،بمةا يسةهم فةي
تحقية ةةق التنمية ةةة الشة ةةاملة للة ةةدول العربية ةةة فة ةةي مختلة ةةف المجة ةةاالت التكنولوجية ةةة
والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
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أهداف الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية
 .1مساعدة الدول العربية على وضع استراتيجيات لحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية
 .2توثيق التعاون بين الدول العربية في مختلف مجاالت الملكية الفكرية ،وخاصة في مجال تطوير
تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية ،بما يتالءم مع ظروفها وأوضاعها.
 .3اإلسهام فةي بلةورة رؤيةة عربيةة مشةتركة حةول القضةايا المتصةلة بالملكيةة الفكريةة ،بمةا يتوافةق مةع
أهداف األلفية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها هيئة األمم المتحدة.
 .4رفع كفاءة األجهزة الحكومية المعنية بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية.
 .5تطوير تعليم حمايةة حقةوق الملكيةة الفكريةة فةي الةوطن العربةي ،واالهتمةام بتدريسةها مةن المنظةور
التنموي.
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أهداف الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية
 .6ح ة الجامعةةات ومسسسةةات التعلةةيم العربيةةة علةةى اسةةتحداي ب ةرامي لتةةدريا الملكيةةة الفكريةةة مةةن
المنظور التنموي,
 .7رف ةةع مس ةةتول ال ةةوعي ب ةةين كاف ةةة المعني ةةين بالملكي ةةة الفكري ةةة وانعكاس ةةاتها عل ةةى مختل ةةف األنش ةةطة
الصناعية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في المجتمع.
 .8تةةدعيم التعةةاون مةةع المسسسةةات والمنظمةةات اإلقليميةةة والدوليةةة المعنيةةة بحقةةوق الملكي ةة الفكريةةة،
واالستفادة من برامجها التنموية.
 .9إعداد قاعدة بيانات تشمل األسةاتذة والخبةراء العةرب فةي مجةال الملكيةة الفكريةة بمختلةف صةورها،
كما تشمل الدراسات والتقارير واألبحاي واألحكام القضائية المتصلة بالملكية الفكرية.
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مجاالت عمل الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية
 .1إتاحةةة التواصةةل بةةين أعضةةاء الشةةبكة و يةةرهم مةةن المعنيةةين بالملكيةةة الفكريةةة ،مةةن خةةالل إنشةةاء موقةةع
إلكترون ةةي عل ةةى ل ةةبكة المعلوم ةةات الدولي ةةة تنش ةةر ب ةةه القة ةوانين واللة ةوائ واألحك ةةام القض ةةائية الخاص ةةة
بالملكية الفكرية في البلدان العربية ،وكذلك الدراسات والتقارير واألبحاي و يرهةا مةن المعلومةات ذات
العالقة.
 .2عق ةةد الم ةةستمرات والن ةةدوات وحلق ةةات البحة ة وور العم ةةل وال ةةدورات التدريبي ةةة ،بالتنس ةةيق مة ةع ال ةةدول
العربية ،لمناقشة كافة قضايا الملكية الفكرية.
 .3ت ةةدعيم ال ةةروابل م ةةع الجامع ةةات وم ارك ةةز البحة ة ف ةةي ال ةةدول العربي ةةة واألجنبي ةةة ،ومس ةةاعدة الجامعة ةات
تبن ةةي سياس ةةات للملكي ةةة الفكري ةةة تت ةةي له ةةا االس ةةتفادة م ةةن ابتكاراته ةةا
ومسسس ةةات التعل ةةيم العربي ةةة عل ةةى ّ
واختراعاتها.
 .4التعةةاون مةةع حكومةةات الةةدول العربيةةة لوضةةع اسةةتراتيجيات لحمايةةة وإنفةةاذ حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة ،بمةةا
يحقق حماية فعالة لها.
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مجاالت عمل الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية
 .4إنشاء نقاط اتصال في كل دولة من الدول العربية ،لتكون همزة وصل بين البلدان العربيةة ولجنةة إدارة
الشبكة.
 .5اإلسةةهام فةةي مواجهةةة ظةةاهرة السةةلع المقلةةدة والمزيفةةة التةةي تنتهةةك حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة ،واقتةراا الحلةةول
المناسبة لها بالتعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات المعنية.
 .6اإلسهام في تكريم الشخصيات العربيةة التةي لهةا دور بةار فةي تطةوير التشةريعات العربيةة ،أو فةي نشةر
ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية والتوعية بدورها في التنمية الشاملة.
 .7أي مهام أخرل تقررها لجنة إدارة الشبكة لتحقيق أهدافها.
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الالئحة التنظيمية للشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية
إدارة الشبكة
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
تقوم المنظمة باإللراف على عمل الشبكة وذلك بعقد اجتماعات خبراء اللجنة االستشارية والمنظمات والجهات األعضاء والتواصل معهم لمناقشة أه ّةم القضةايا التةي ته ّةم
الخاصة بمجال عمل الشبكة.
مجال الملكية الفكرية والعمل على تنفيذ البنود
ّ

اللجنة االستشارية
المتخصصةة ،ويصةدر بتسةميتهم قةرار مةن
فنية تسمى «اللجنة االستشةارية للشةبكة» تتكةون مةن عةدد مةن األعضةاء تقتةرحهم اإلدارة
يدير أعمال الشبكة ويصرف لسونها لجنة ّ
ّ
الفنية.
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،ويجو للجنة االستعانة بمن ترل من ير أعضائها لتنفيذ بعض المهام أو القيام ببعض األعمال اإلدارية أو ّ

عضوية الشبكة

أفراد عرب
أفراد ومؤسسات من خارج الوطن العربي
أعضاء شرف
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خاتمة
عمل الشبكة وتوجهاتها العامة تمليها الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية حماية
فعالة ،وفهم واستيعاب كيفية استخدام هذه الحماية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة في
مختلف الجوانب التكنولوجية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،بما يتوافق مع
المعايير العالمية التي تضمنتها االتفاقيات الدولية ،الذي يتطلب تعاون الدول العربية في
إنشاء شبكة عربية للملكية الفكرية تضم عددا من الكفاءات والخبرات لمساعدة الدول
العربية في وضع سياسات استراتيجية للملكية الفكرية ،ووضع آليات لتنفيذ هذه
السياسات ،بما يساعدها على استخدام الملكية الفكرية كأداة فعالة للتنمية في مختلف
المجاالت .ويعزز هذا التوجه تشابه ظروف وأوضاع الدول العربية ،ووجود مصلحة
مشتركة لديها في مواجهة التحديات الجديدة التي نعيشها.
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دعوة
من أجل تحقيق رؤية وأهداف الشبكة العربية لحقوق الملكية الفكرية
للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية ،تدعو المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم جميع المنظمات والمسسسات والمراكز
المتخصصة للمشاركة والتعاون معها في إطالق وتفعيل
الدولية
و
بية
ر
الع
ّ
هذه المبادرة العربية عن طريق االنضمام لعضويتها وتبادل الخبرات
والعمل على حسن تنفيذ رسالتها.
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