
 

 

 
 

 

 التنفيذي للبرامج ةنائب األمينكلمة السيد منير تابت، 

 افتتاحفي 

 " اجتماع الخبراء حول نظم الملكية الفكرية في المنطقة العربية 

 2019نيسان/أبريل  17بيروت، في 
 

 

 اللبناني ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، السيد نديم الجميل، النائب في البرلمان

 WIPOالسيد وليد عبد الناصر، مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية في منظمة الملكية الفكرية 

 السادة الخبراء من الدول العربية

 

ً في بيت األمم المتحدة في بيروت، وأتمنى أن يكون اجتماع الخبراء الذي  أرحب بكم جميعا

ً مثمراً لجميع المشاركين من  يجمعنا والخاص بنظم الملكية الفكرية في المنطقة العربية، اجتماعا

الدول العربية ومن المنظمات اإلقليمية والدولية، وكذلك للزمالء في اإلسكوا في إدارة التكنولوجيا 

 من أجل التنمية. 

االجتماعية والثقافية، االقتصادية و في التنميةالمختلفة  بأنماطهاتساهم حماية الملكية الفكرية 

، ولبراءات االختراع تحديداً . 2030التنمية المستدامة لألمم المتحدة  خطةلها دور مهم في تحقيق و

االقتصادي وفي زيادة الناتج  أثر أساسي في النمو الموضوع الذي نركز عليه في هذا االجتماع،

، وفي ارتفاع اإلنتاجية الصناعية، كما أنها تساعد التنافسية القومي المحلي. فهي تساهم في زيادة

مع ضمان التنافسية محلياً وعالمياً، وتساعد في تحسين التجارة وتطوير  تطوير الصناعات القائمةفي 

خلق الخدمات في العديد من المجاالت الحيوية. باإلضافة إلى ذلك، فإن للملكية الفكرية أثر هام في 
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 لمبتكرين والمخترعين ورواد األعمال، كونها توفرحماية ا د علىجديدة كونها تساع فرص عمل

 ، وبناء شركاتهم الناشئة والصغيرة. تشجعهم على مواصلة عملهمف ،األمان ألصحاب األفكار الجديدة

إننا اليوم بأمس الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية من أجل تطوير واستثمار التكنولوجيات الجديدة 

هذا، عهد الثورة الصناعية الرابعة.  فحقوق الملكية الفكرية أساسية من أجل تطوير  التي تميز عهدنا

التكنولوجيا ومالءمتها مع االحتياجات التنموية، كما أنها أساسية من أجل تطوير حلول وخدمات 

 وتطبيقات معرفية تساعد في النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي في المنطقة العربية وفي العالم. 

تحديداً، أثر اجتماعي وثقافي ومعنوي على األفراد، حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية إن ل

فهي تساعد األدباء والمفكرون والفنانون على حماية منتجاتهم اإلبداعية والفكرية الثقافية والفنية 

ً على ثقتهم وفخرهم بنفسهم، كما تساعدهم عل ى متابعة إنتاجهم المتميزة، وتؤثر بالتالي إيجابا

الحفاظ على الثقافة والهوية والمعارف  اإلبداعي. باإلضافة إلى ذلك فإن لحقوق الطبع والنشر أثر في

، والذي يعد موضوعاً أساسياً بالنسبة لثقافة المنطقة العربية، إال أنه لألسف غير مستثمر األصلية

بالثقافة والتراث العربي وإعادة  بالشكل المناسب، ويتطلب جهوداً وطنية جدية من أجل النهوض

  الثقة للمواطن العربي. 

تساهم براءات االختراع في تحفيز البحث العلمي، وتساعد في تحويل نتائج البحث العلمي إلى 

منتجات تجارية، مما يشجع األكاديميون والباحثون على مواصلة بحوثهم العلمية، ويساعدهم على 

على الصعيد العالمي، كما يعزز انتماءهم إلى مؤسساتهم العلمية ترسيخ مكانتهم في البحث العلمي 

 وأوطانهم التي يعملون بها. 

تحفيز االبتكار وتعد جزءاً هاماً من سياسة  أساسياً من أجلالملكية الفكرية عنصرا حقوق  تبرتع

أصحاب اءة يرتبط تطوير حقوق الملكية الفكرية وإدارتها وإنفاذها بفعالية وكفو .ومنظومة االبتكار

المصلحة الذين يؤثرون بشكل مباشر في نظم الملكية الفكرية، وهم الحكومات والقطاع الخاص 

 والجامعات ومراكز البحوث. 

ومن المؤكد أن للحكومات دور أساسي سواء في وضع القوانين والتشريعات الخاصة بحماية 

طبيقها. كما أن للحكومة دور أساسي في الملكية الفكرية، وفي توقيع االتفاقيات الدولية وااللتزام بت

وضع اإلجراءات التنظيمية الالزمة لتنفيذ القوانين وتطبيقها، وفي التوعية ونشر الثقافة الخاصة 

دور هام أيضاً في مؤسسات األكاديمية والبحثية بحماية الملكية الفكرية على الصعيد الوطني. إن لل
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ية وتعليم الطالب والباحثين واألكاديميين بمختلف فئاتهم تحفيز حماية الملكية الفكرية عن طريق توع

على قواعد حماية الملكية الفكرية وأنماطها وأنواعها، وذلك عبر صياغة مناهج تعليمية خاصة بهذه 

المواضيع والتدريب عليها. وللمؤسسات األكاديمية دور هام في دعم تطبيق حماية الملكية الفكرية 

، نظراً ألهمية الملكية الفكريةبنظم حماية  العباً مؤثراً ومتأثراً اص أيًضا يعد القطاع الخونشرها. و

حماية المنتجات الجديدة في األسواق المحلية والعالمية. كما والعالمات التجارية لبراءات االختراع 

أن للقطاع الخاص دور أساسي في تمويل مشاريع البحث والتطوير التي تقوم بها الجامعات ومراكز 

حوث، وفي تحويل نتائج هذه البحوث إلى منتجات عملية ذات فائدة اقتصادية وربحية في المجتمع. الب

في مجال تحفيز ودعم حماية كاتب نقل التكنولوجيا إلى الدور الهام الذي تؤديه متجدر اإلشارة و

 الملكية الفكرية من أجل دعم االبتكار وتوطينه. 

بسبب األزمات التي ألمت بالعديد من الدول ة العربية تباطأ النمو االقتصادي في المنطقلقد 

العربية، باإلضافة إلى تأثر المنطقة العربية بالركود االقتصادي العالمي وأسعار النفط. وتجدر 

اإلشارة إلى أن الدول العربية لم تعتمد، لألسف، على الطاقات البشرية والبحث العلمي واالبتكار 

النظم ا من مواجهة األزمات الخارجية. وكذلك لألسف فإن لبناء اقتصادات معرفية تمكنه

، ما تزال ضعيفة حقوق الملكية الفكريةلبناء اقتصاد المعرفة، والتي تتضمن اإليكولوجية الالزمة 

 في معظم الدول العربية. 

جميع الدول العربية لديها قوانين للملكية الفكرية، وقد وقعت معظمها على العديد من إن 

في العديد اً زال ضعيفال يفإن تطبيق حقوق الملكية الفكرية  ، ومع ذلكالدوليةواالتفاقيات ت المعاهدا

، كما يؤثر على على مستوى االبتكار واالختراع وريادة األعمالباً سل مما يؤثرمن البلدان العربية، 

ويعود هذا الضعف إلى عدة  القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي االقتصاد.

عوامل ربما يكون أهمها قلة التوعية بقوانين حماية الملكية الفكرية، وضعف آليات تفعيل قوانين 

 حماية الملكية الفكرية. 

ً للوايبو(، لم تتجاوز نسبة التقديم لبراءات االختراع في  2017 في عام مكاتب الملكية )ووفقا

، بينما في المائة من طلبات براءات االختراع في العالم 0.37 في المنطقة العربية نسبة الفكرية

في المائة فقط، وهي نسب ضئيلة جداً مقارنة بمناطق  1 الصناعيةتصاميم بلغت نسبة التقديم لل

أخرى في العالم. إن االنخفاض الواضح في عدد المتقدمين لبراءات االختراع مرتبط إلى حد كبير 

معات ومراكز البحث العلمي في المنطقة العربية. إذ يبلغ وسطي بضعف البحث العلمي في الجا
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العالمي البالغ لوسطي من ابكثير هو أقل ، ولكل مليون نسمة 671عدد الباحثين في المنطقة العربية 

كما أن اإلنفاق على البحوث كجزء من الناتج المحلي اإلجمالي منخفض  لكل مليون نسمة. 1،163

وهو أقل بكثير من  في المائة 0.4في المائة وبوسطي  0.7و  ةي المائف  0.04ويتراوح بين للغاية 

  في المائة. 1.68المتوسط العالمي البالغ 

على الرغم من الصعوبات التي تواجه حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية، بذلت البلدان و

لدى العديد وى المعايير الدولية. جهوًدا لتحسين أنظمة الملكية الفكرية الخاصة بها وجعلها أقرب إل

سلطات حكومية مسؤولة عن حقوق الملكية عدة دول أنشأت ، كما من الدول قوانين الملكية الفكرية

تعمل على تعزيز أنظمة الملكية الفكرية ويوجد أيضاً مؤسسات خاصة والملكية الصناعية. الفكرية 

 الحكومات والمؤسسات على تطوير استراتيجياتمساعدة التوعية وفي المنطقة العربية من خالل 

يبو عملها اأبو غزالة. بينما تواصل المنظمات الدولية مثل الوطالل    للملكية الفكرية مثل مؤسسة

 .، وتقوم جامعة الدول العربية بجهود أيضاً في هذا المجالفي المنطقة لتعزيز حقوق الملكية الفكرية

ت ومراكز البحوث في المنطقة العربية حقوق الملكية الفكرية من ناحية أخرى، تحفز بعض الجامعا

وسنلقي الضوء خالل هذا االجتماع على . لنشر وتسجيل براءات االختراع لنتائج البحوث واالبتكار

 تجارب بعض هذه المؤسسات. 

أتمنى الجتماعكم ومناقشاتكم كل التوفيق، كما أتمنى أن تخرج عن هذا االجتماع توصيات هامة 

 طوير نظم حماية الملكية الفكرية في المنطقة العربية.  لت

 

 


